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 پيش گفتار

گيرى  هاست، هر مكتبى آه بتواند با بهره در عصر آنونى، آه عصر نبرد فرهنگ
هاى خود بپردازد، در اين عرصه پيشتاز خواهد  هاى مؤثر تبليغ، به نشر ايده از شيوه

 .بود وبرانديشه جهانيان اثر خواهد گذاشت

 و پس از پيروزى انقالب اسالمى در ايران، نگاه جهانيان يك بارديگر به اسالم
معطوف شد، دشمنان براى شكستن اين قدرت )عليهم السالم(بيت فرهنگ تشيع و مكتب اهل

گيرى و پيروى از الگوهاى حرآت  فكرى و معنوى و دوستان و هواداران براى الهام
 . اين فرهنگ ناب و تاريخ ساز چشم دوختندالقراى  امانقالبى و فرهنگى، به 

 درك ضرورت همبستگى و همفكرى و همكارى  با)عليهم السالم(بيت مجمع جهانى اهل
پيروان خاندان عصمت و در راستاى ايجاد رابطه فّعال با شيعيان جهان و بكارگيرى 
نيروى عظيم وآارآمد و خّالق شيعيان و انديشمندان مذهب جعفرى گام در اين ميدان 

ى در ها و نشر آتب و ترجمه آثار و اطالع رسان نهاد، تا از طريق برگزارى همايش
خدارا . حوزه تفّكر شيعى به گسترش فرهنگ اهل بيت و اسالم ناب محّمدى بپردازد

در ) مدظله(اى  هاى ويژه  مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهللا خامنه سپاس آه با هدايت
هاى مهّمى برداشته شده و اميداست در آينده، اين  اين ميدان حّساس و فرهنگ ساز، گام

تر شود و جهان امروز و بشريت تشنه به  چه پوياتر وبالندهحرآت نورانى و اصيل، هر
و مكتب عرفانى و معارف زالل قرآن و عترت، بيشتر از چشمه سار اين معنويت مكتبى 

 .مند و سيراب گردد  بهرهاسالم واليى

براين باوريم آه عرضه درست و آارشناسانه و منطقى و استوار فرهنگ 
هاى ماندگار ميراث خاندان رسالت و پرچمداران  د جلوهتوان ، مى)عليهم السالم(بيت اهل

بيدارى و حرآت و معنويت را در معرض ديد جهانيان قراردهد و دنياى خسته از جهالت 
هاى ضّد اخالق و انسانيت را درآستانه  مدرن، خودآامگى جهانخواران و فرهنگ

 .بسازد)عليه السالم(، تشنه حكومت جهانى امام عصر»عصر ظهور«



اين رو، از آثار تحقيقى و تالش علمى محّققان و نويسندگان در اين مسير استقبال از 
دانيم آه در نشر اين فرهنگ  آنيم و خود را خدمتگزار مؤلّفان و مترجمانى مى مى

 .آنند متعالى، تالش مى

 *    *    * 

عليهم (خرسنديم آه در نوبتى ديگر، يكى از محصوالت پژوهشى مجمع جهانى اهلبيت

آه حاصل زحمات محققين ارزشمند اين نهاد » اعالم الهدايه«، با عنوان مجموعه )السالم
اين جلد از مجموعه مذآور با همت و . نماييم باشد را تقديم شما عزيزان مى مقدس مى

تالش و خامه پرتوان استاد سيدحسين اسالمى به فارسى برگردانده شده است آه توفيقات 
 . و مترجم گرانقدر را از خداوند متعال خواستاريمروز افزون مؤلفين محترم

در همين جا، از همه دوستان عزيز و همكاران صادق در اداره ترجمه آه در فراهم 
باشد آه اين گام آوچك، در . شود آوردن اين اثر، آوشش آردند، صميمانه تقدير مى

 .ميدان جهاد فرهنگى، مورد رضاى صاحب واليت قرارگيرد

 

        گىمعاونت فرهن

 )عليهم السالم(بيت  مجمع جهانى اهل

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 

هايش رهنمون گشت و بر راهنمايان  سپاس خدايى را آه راه هدايت را به آفريده
و خاندان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اش به ويژه خاتم پيامبران حضرت محمدبن عبداهللا برگزيده

 .واالتبارش درود بيكران باد

يابد و  با ِخَرد، حقيقت را در مى; خدا، انسان را آفريد و به او ِخَرد و انديشه بخشيد
گزيند و اهدافش را  آن را از باطل باز مى شناسد و با اراده، مصالح خويش را بر مى

وى، ِخَرد را حّجِت بر بندگاِن خود قرار داد و از سرچشمه فيض و . بخشد تحقق مى
او را به راه آمال درخوِر  ها را آموخت و به انسان، نادانسته. دهدايتش برآنان فرو باري

 .وى و هدف از آفرينش او، آشنا ساخت



هاى هدايت الهى را روشن ساخت، از سويى به بيان علل  قرآن، ارآان، لوازم و راه
ها پرده برداشته است، آن جاآه  هاپرداخته و از سوى ديگر، از نتايج و ثمرات آن آن

 :فرمود

 )١(;)ْلُهَدى ْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اُق(

 .هدايِت واقعى همان هدايِت خداست: بگو

 ;)٢()ط مُّْسَتِقيم َواللَُّه َيْهِدي َمن َيَشآُء ِإَلى ِصَرا(

 .آند و خداوند، هر آس را بخواهد به راه راست هدايت مى

 )٣(;)َواللَُّه َيُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَِّبيَل(

 .آند گويد و به راه صحيح هدايت مى و خداوند، سخن حق مى

 )٤(;)ومن يعتصم باهللا فقد ُهدي إلى صراط مستقيم(

 .هر آس به خدا تمسك جويد، در حقيقت به راهى راست هدايت شده است

ل اهللا يهدى للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يّتبع أّمن ال يهّدي اّال أن ُيهدى فما ق(

 )٥(;)لكم آيف تحكمون

آند براى پيروى  شود، آيا آسى آه به سوى حق هدايت مى خداوند به حق رهنمون مى: بگو

شود،  نند؟ شما را چه مىشود، مگر آن آه هدايتش آ تر است ياآن آس آه خود هدايت نمى شايسته

 .آنيد؟ چگونه داورى مى

ويرى الذين أوتوا العلم الذى ُانزل اليك من رّبك هو الحق و يهدى إلى صراط العزيز (

 )٦(;)الحميد

نازل گرديده مندند، آگاهى دارند آه آنچه از ناحيه پروردگارت بر تو  آنان آه از علم و دانش بهره

 .آند حق است و او به راه خداى عزيز و حميد، هدايت مى

 )٧(;)ومن أضلُّ مّمن اّتبع هواُه بغير هدًى ِمن اهللا(

 :تر از فردى است آه هدايت الهى را نپذيرفته و از هواى نفس خود پيروى آند چه آسى گمراه

آرى، خداوند بزرگ سرچشمه هدايت حقيقى است، و اوست آه بشر را به راه راست 
دانش نيز، اين حقيقت را تأييد مى آند و دانشيان با تمام وجود، . و حق هدايت مى آند

                                                           
 .٧١  /انعام.  ١
 .٢١٣  /بقره. ٢
 .٤  /احزاب.  ٣
 .١٠١  /آل عمران.  ٤
 .٣٥  /يونس.  ٥
 .٦  /سبأ.  ٦
 .٥٠  /قصص.  ٧



خداوند در سرشت انسان، ميل به آمال و زيبايى را به وديعت نهاد، . نهند بدان گردن مى
از اين رو، ; مِت شناخِت راه آمال رابه وى ارزانى داشتگاه بر او مّنت گذارد ونع آن

 :مى فرمايد

 

 )٨(;)وما خلقُت الجّن واإلنس إال ليعبدون(

 .من جن و انس را فقط براى عبادت و پرستشم آفريدم

و چون پرستش حقيقى، بى شناخت، صورت نمى بندد، به همين سبب، تنها راه 
 .است مال، پرستش همراه بينشيابى به اوج قله آ دست

خداوند،انسان را به دو نيروى خشم وشهوت مجهز نمود تا تواِن حرآت به سوى 
هاى نفسانى زاييده شده از  آمال را داشته باشد و او را از تسلط اين دو نيرو و خواهش

به همين دليل، آدمى افزون بر عقل  و . آن ـ آه هماره همراه انسان هاست ـ ايمن نساخت
ديگر ابزارهاى شناخت، به چيزى نياز دارد آه سالمِت بينش او را ضمانت آند تا حّجت 
بر او آامل و نعمت هدايت برايش تمام گردد، وهمه عوامل انتخاب آگاهانه راه درست يا 
 بيراهه براى او

 .آيد فراهم

از اين رو نتيجه سنت هدايِت الهى اين بود آه عقل آدمى از سوى وحى الهى و 
 .نمايى رهنمايان برگزيده خدا در تمام زواياى زندگى پشتيبانى گرددراه

 پيامبران ،از آغاِز بردميدِن تاريخ و در گذِر زمان، مشعل هدايت ربانى را بردوش 
آشيدند تا بندگان خداوند بدون هدايتگر و راهبر نمانند و گفتار وحى ـ آه تأييدگر عقل 

. ين هيچگاه از حجت الهى خالى نخواهد بودزم«است ـ نيزگوياى همين مطلب است آه 
اى آه اگر در زمين دو  حجت خدا، هماره ـ قبل و بعد و همراه ـ با خلق است، به گونه

و قرآن نيز بدين مطلب اشاره » .آس بيشتر نماند، يكى از آن دو حتمًا حجت خداست
 :است آرده

 

 )٩(;)انما انت منذر ولكل قوم هاد(

 .اى، و هر گروهى راهنمايى دارد يم دهندهتو فقط ب

                                                           
 .٥٦  /ذاريات.  ٨
 .٧  /رعد.  ٩



پيامبران و جانشينانشان، مسئولّيِت هدايت مردم را برعهده دارند و وظايف و 
 :ها بدين شرح است  مسئولّيِت آن

از . وحى را آامل و دقيق دريافت آنند آه چنين امرى به آمادگى تمام نياز دارد . ١
گزيند، و قرآن از آن آشكارا سخن گفته  ر مىاين رو، خداوند خود فرستادگان الهى را ب

 :است 

 )١٠(;)اهللا أعلم حيث يجعل رسالَته(

 .تر است رسالت خويش را آجا قرار دهد خدا آگاه

  )١١(;)اهللا َيجتبى ِمن ُرسلِه َمن يشاء(و 

 .گزيند خداوند از فرستادگانش هر آه را بخواهد بر مى

ابالغ چنين رسالتى به داشتن صالحّيت آامل . رسالت الهى را به بشر برسانند . ٢
بستگى دارد، و اين شايستگى مبتنى بر آگاهى الزم از جزئيات، اهداِف رسالت و 

 :است  مصونّيت از اشتباه

آان الناس ُامًة واحدًة َفَبَعث اهللا النبّيين مبّشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق (
 )١٢(;)الناس فيما اختلفوا فيه لَيحكم بين

مردم در آغاز، يك دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را مژده و بيم دهند و آتاب 

ها نازل نمود تا در اختالفاتى آه بين مردم وجود  آرد، با آن آسمانى را آه به سوى حق دعوت مى

 .ندآن داشت، ميانشان داورى

امتى وفادار و پايبند به رسالت الهى به وجود آورند و آنان را براى حمايت از  . ٣
اين مسئولّيِت مهم را به » تعليم«و » تربيت«قرآن با آاربرد دو واژه . رهبر، آماده سازند

 :دارد شكلى رسا اعالم مى

 )١٣(;)يزّآيهم ويعّلمهم الكتاب والحكمة(

 .آموزد و حكمت مى) قرآن(ها آتاب  آند و به آن ىآنان را تزآيه م

اى  تزآيه، يعنى تربيت به سوى آماِل در خوِرآدمى آه اين تربيت به الگوى شايسته
 :مند باشد نياز دارد آه از تمام عناصر آمال بهره

  )١٤(;)لقد آان لكم فى رسول اهللا ُاسوٌة حسنٌة(

 .لگو و سرمشق نيكويى بودرسول خدا به يقين براى شما ا

                                                           
 .١٢٤  /انعام.  ١٠
 .١٧٩  /آل عمران.  ١١
 .٢١٣  /بقره.  ١٢
 .٢  /جمعه.  ١٣
 .٢١  /احزاب.  ١٤



چنين امرى به . رسالت خويش را از انحراف و گمراهى و تحريف پاس دارد . ٤
 .آنند تعبير مى» عصمت«شايستگى علمى و معنوى نيازمند است آه از آن به 

هاى اخالقى در جان و روان  در اجراى اهداف معنوى رسالت و تحكيم ارزش . ٥
بكوشد و اين عمل تنها در چهارچوب دستورات الهى و ها و ارآان جوامع بشرى  انسان

هاى الهى  با اجراى قوانين دينى ميّسر است و جز با بناى نهادى سياسى بر اساس ارزش
ها و قوانين، رهبرى فرزانه، بسيار شجاع، فوق  اجراى اين طرح. پذير نيست تحقق

هاى فكرى، سياسى و  العاده مقاوم، آگاه به روحّياِت طبقاِت مختلف جامعه و جريان
موارد ياد . اجتماعى و قوانين مربوط به اداره و تربيت و راه و رسم زندگى، مى طلبد

هاى علمى تعبير آرد، افزون بر عصمتى است  ها را به صالحّيت توان آن شده آه مى
 .آه آن را صالحّيت معنوى مى ناميم

بود،   براى آنان ترسيم آردهپيامبران و جانشينان آنان در راه تحقق اهدافى آه خداوند
ها افكندند و از  اى از پا ننشستند و از جان دست شستند و پنجه در پنجه دشوارى لحظه

آور نور،  گير آنان را با رسالِت آخرين پيام خداوندتالش پى. هيچ آوششى نياسودند
ت هدايت تكميل ساخت و امانت و مسئولّي)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حضرت محمد بن عبداهللا 

در اين راستا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بشر را بر عهده آن انسان برجسته نهاد و رسول اآرم
ترين زمان، به بزرگترين نتايج دست يافت  هاى شگفت انگيزى برداشت و در آوتاه گام

 :هاى بيست و سه ساله آن حضرت را مى توان چنين گزارش داد آه حاصل تالش

 .عرضه رسالتى آامل به بشر آه دربردارنده عناصر دوام وبقاست.  ١

 .مجهز نمودن آن رسالت به عناصر بازدارنده از آژى و انحراف. ٢

تأسيس و تشكيل امتى مسلمان  آه اسالم را مكتب، پيامبر را رهبر، و آيين الهى . ٣
 .را قانون زندگى مى دانست

ايجاد دولتى اسالمى  آه آيين الهى را به مرحله اجرا نهاد و پرچم اسالم را به . ٤
 .دوش آشيد

 . بود ارائه چهره درخشانى از رهبرى حكيمانه الهى آه خود تجّسِم آامِل آن. ٥

 .تحقق آامل اهداف رسالت، در گرو چند امر بود

و آن را از دست اى آه بتواند رسالت الهى را اجرا آند  رهبر شايسته) الف
 ;هوسبازان، حفظ نموده و استمرار بخشد

تربيت صحيحى آه متناسب با گذر زمان، براى همگان تداوم يابد و اين آار تنها ) ب
رهبرانى آه در ; آيد از عهده مرّبيانى برخوردار از صالحيت علمى و معنوى بر مى

 .آيند ترين، به شمار رجستهب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(منش و رفتار، چونان پيامبر اآرم



 برگزيدگانى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ازاين رو، خواست خدا چنين بود آه نبّى اآرم
بيت خويش را درخوِر اين آار آماده سازد، و به ناِم مبارك آنان تصريح آند و رشته  اهل

تحريف نادانان و امور هدايِت مستمّر الهى را به دستور خدا به آنان بسپارد تا دين را از 
ريزى  ها بپرورانند و اين برنامه هاى بعد را بر اساس ارزش فريبكاران حفظ و نسل

 :گر شد آه فرمود  الهى در اين سخن رسول گرامى اسالم جلوه

إنى تارك فيكم الَثَقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضّلوا، آتاب اهللا وعترتى وإنهما لن «
 ;»يفترقا حتى يردا علّى الحوض

ها متمّسك و پاى بند باشيد، هرگز به  نهم، تا زمانى آه به آن  گرانسنگ ميان شما مى]چيز[من دو 

و عترت منند، و از يكديگر جدايى ناپذيرند تا در آنار ) قرآن(افتيد، آن دو، آتاب خدا  گمراهى نمى

 .حوض آوثر بر من وارد شوند

جستگانى بودند آه پيامبر به  همان بر)عليهم السالم(در اين مسير، امامان معصوم 
رفتار آنان بيانگر . فرمان خدا، آنان را براى رهبرى امت، پس از خود منصوب آرد

روش واقعى اسالم است و تحقيق و بررسى زندگانى آنان از چهره فراگير و چند ُبعدى 
حرآتى آه راه خود را در ژرفاى جان مسلمانان ; حرآت اصيل اسالمى پرده برمى دارد 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بى ترديد تواِن اين حرآت پس از رحلت رسول اآرم . آند مىطى 
بى آن آه از مسير سّنت هستى )عليهم السالم(از اين رو، امامان معصوم. رو به آاهش نهاد

آه بر روش رهبرى و اّمت حكمفرماست، خارج شوند، به آگاه ساختن مردم پرداختند و 
صلى اهللا عليه وآله ( آگاهى مكتبى امت و حرآت رسول خدادر جهت ايجاد و ارتقاى

 .ها را به تحرك واداشته و شتاب بخشيدند  وانقالب شكوهمندش،  قدرت آن)وسلم

زندگى ائّمه نيز در استمرار سيره پيامبر اسالم قرار داشت و مردم به آنان، چونان 
ين، مردم را به سوى بدين سان، پيشوايان د. آوردند هاى فروزان هدايت رو مى مشعل

حق و رضاى او هدايت آرده و خود، در راه اجراى دستورات الهى، استوار بودند و در 
ها سرشار از  زندگى آن. دست يابى به آمال مطلوِب انسانى، بر ديگران پيشى گرفتند

ها و تحمل آزار ستمكاران بود تا آن جا آه در اين راه، عّزِت  جهاد، شكيبايى بر دشوارى
اى  دت را بر خوارى زندگِى با ستمكاران ترجيح دادند و پس از جهاد و مبارزهشها

 .عظمت، به ديدار خدا نايل گشتند بزرگ و بس با

به يقين، تاريخ نگاران هيچ گاه بر دست يابى به تمامى ابعاد زندگى عطرآگين آن 
چه در  از آنآوشيم تا با پژوهش و تحقيقى ژرف  ازاين رو، مى. بزرگواران قادر نيستند
چينى از خرمن سيره آنان، اثرى سودمند فرا روى خوانندگان قرار  تاريخ آمده با خوشه

 .دهيم



آغاز و با بيان زندگى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم  پژوهش ما با شرح زندگانى نبّى
الشريف  وجود مبارك خاتم اوصيا حضرت ولى عصر امام زمان ـ عّجل اهللا تعالى فرجه

 .ان مى پذيرد، اميد اين آه خداى متعال، گيتى را به نور عدالتش روشن گرداندـ پاي

، نهمين امام )عليه السالم(اين آتاب به بررسى زندگى حضرت امام محمد بن على الجواد
 .پردازد  مى)صلى اهللا عليه وآله وسلم( بعد از رسول خدا)عليهم السالم(بيت از خاندان اهل

ز پيشوايان هدايت بود آه در فكر، خلق و روش خود ايشان يازدهمين معصوم ا
رو چراغ  را در آليه امور و جوانب عينيت بخشيد و از اين اى عملى از دين نمونه

 و پدران )صلى اهللا عليه وآله وسلم(هدايت و واالترين الگوى بشريت بعد از پيامبر اسالم
هرگونه زشتى مبّرا و به تمام معنا  بود همانانكه خداوند آنان را از )عليهم السالم(بزرگوارش

 .پاك قرارداده است

جا دارد از آليه آسانى آه در به ثمر رسيدن اين طرح مبارك تالش فراوانى مبذول 
داشته و آن را به جهان نور تقديم آردند به ويژه اعضاى محترم گروه تأليف باالخص 

كيم حفظه اهللا تعالى، االسالم والمسلمين جناب آقاى سّيد منذر ح محقق ارجمند حجة
سپاسگزارى آنيم و سر برآستان حق بساييم آه توفيق به انجام رساندن اين 

 .»فإّنُه َحسُبنا و ِنعم النصير «;المعارف خجسته را به ما ارزانى داشت  دائرة
 

 معاونت فرهنگى        

  )عليهم السالم( مجمع جهانى اهل بيت
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 بخش نخست

  در يك نگاه)عليه السالم(امام محمد جواد

 

 بخش  دوم

 )عليه السالم(هائى از شخصيت امام جواد برداشت



 

 بخش سوم

 )عليه السالم(اى از شخصيت امام جواد جلوه



 



 

 

 

 بخش نخست

  در يك نگاه)عليه السالم(امام محمد جواد

 

 نهمين امام از خاندان رسالت )عليه السالم(حضرت امام ابوجعفر، محمد بن على جواد
است آه حضرت ختمى مرتبت، به فرمان خداوند امر امامت را به آنان سپرد تا پس از 

هايى آه قرآن،  همان; وى مسئوليت و راهبرى امت و جامعه را بر عهده گيرند
 .شان تصريح آرده است شان را بيان و روايات متواتر بر امامت عصمت

ها و  اش آينه تمام نماى وااليى  همانند پدران گرامى)عليه السالم(امام جواد
ها را شايسته امامت و رهبرى انقالبى ـ الهى  هايى بود آه دارنده آن بزرگوارى

اگر چه در آن . حضرتش در هفت سالگى، امامت عامه را بر عهده گرفت. آرد مى
ى آه آينه روزگار رهبرى و امامِت خردسالى امرى نامأنوس بود و شايد بودند آسان

گرفتند، اما حكمت الهى پيش از او نيز چنين اقتضا آرده بود و  توزانه بر آن خرده مى
 نوزاد در حالى آه در گهواره بود به مقام نبوت دست )عليه السالم(حضرت عيسى بن مريِم

 .يافت

 اين باور و اعتقاد شيعه )عليه السالم(الى امامت زود هنگام امام جواد تاريخ در البه
امامت منصبى الهى است و خداوند آن را به شايستگان و «وازده امامى را تأييد آرد آه د

، چرا آه آن بزرگوار، در عين خردسالى با »بخشد آمال يافتگاِن همه روزگاران مى
عالمان بزرگ عصر خود مباحثه نمود و با دانش خدا داده و برهان رسايش بر آنان 

حاآمان عصر او در برابر آن سر تسليم فرود آورده، پيروز شد، آن چنان آه عالمان و 
 .بدان اعتراف آردند

فقيهان، راويان و عالمان بزرگ گرد وجود مبارك امام هفت ساله حلقه زدند و از 
شمار مسائل اعتقادى، فلسفى، آالمى،  چشمه جوشان دانش سرشار او سيراب شدند و بى

 .ز حضرتش روايت آردندهاى روز بشرى را ا فقهى، تفسيرى و ديگر دانش

دار سرپرستى شيعيان شد و آنان را   همانند پدر ارجمندش عهده)عليه السالم(امام جواد
در زمينه دانش، معنويت و سياست چنان پرورش داد تا بتوانند در مسيرى گام نهند آه 
امامان معصوم براى آنان ترسيم آرده بودند، زيرا اين جماعت روزگارى در پيش داشتند 

توانستند همچون پيشينيان خود با امامى  هاى قبلى متفاوت بود و آنان نمى ه با دورهآ
بايست در اداره خويش از توانمندى فكرى، سياسى،  پس مى. تماس و ارتباط داشته باشند

 .اجتماعى و اقتصادى شايان و در حد آفايت برخوردار باشند



مدت آوتاه زندگانى با برآت و الهام  توانستند در )عليه السالم(بدين ترتيب امام جواد
شهادت آن حضرت . هاى ياد شده، محقق آنند بخش خود اهداف بزرگى را در عرصه

 در حرآت و )عليه السالم( سالگى، خود بهترين گواه بر اوج موفقيت امام٢٥در 
باشد، تا آن جا آه حضور او در جامعه اسالمى، حاآمان  اش مى ريزى الهى برنامه

نان دچار آشفتگى و پريشان حالى آرده بود آه راه رهايى را در آشتن او و سرآش را چ
اى آلوده به جنايت  از همين رو برگه. اش ديدند هاى سازنده جلوگيرى از تالش و فعاليت

 .بر سابقه ننگين خود و تبار خود افزودند



 

 

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(تأثيرپذيرى از شخصيت امام جواد

 

 آه شخصيت سترگ حضرتش را آاويده، )عليه السالم(اصران امام جوادآن دسته از مع
شدند  هاى آن حضرت مى بردند، مات موهبت به عظمت فكرى و آمال علمى او پى مى

يافتند، شگفت زده و فروتن از حضورش  و آنان آه شرف حضور در محضر او را مى
هاى عظمت و  هها و شاخص اى از نشانه در اين مبحث به پاره. شدند مرخص مى

وااليى شخصيت آن حضرت از زبان معاصران او و آنان آه درباره حضرتش قلم 
 :آنيم اند، اشاره مى زده

 فرزند )عليه السالم( پدر گرانقدر امام جواد)عليه السالم(حضرت على بن موسى الرضا. ١
 :خود را چنين توصيف آرده است

 :ندش جواد فرمود پيش از والدت فرز)عليه السالم( امام رضا:نخست

و اهللا ال تمضي األيام و الليالي حتى يرزقني اهللا و لدًا ذآرا يفّرق به بين الحق و «

 )١٥(;الباطل

 خداوند پسرى به من خواهد داد آه به وسيله او ]نه چندان طوالنى[به خدا سوگند، پس از روزگارانى 

 .»آند ميان حق و باطل را جدا مى

 :در روايتى ديگر و با تعبيرى متفاوت فرمود

تا اين آه پسرى  )١٦(;»حتى يولد ذآر من ُصلبي يقوم مقامي يحيي الحق و يمحي الباطل«

 .آند شود و حق را زنده نموده، باطل را نابود و محو مى آيد و جانشين من مى از من به وجود مى

 : زاده شد، پدر ارجمندش فرمود)عليه السالم( پس از آن آه حضرت جواد:دوم

 )١٧(;»هذا المولود الذي لم يولد مولد أعظم برآة على شيعتنا منه«

 .تر از او براى شيعيان ما، زاده نشده است تر و خجسته اين، مولودى است آه با برآت

                                                           
 .٢٧٧ /٢ و االرشاد ٣٢٠ /١آافى . ١٥
 .٤٦٣ /رجال آشى. ١٦
 .٣٢١ /١آافى . ١٧



 فرموده )عليه السالم( فرزندش امام جواد درباره)عليه السالم( نيز حضرت رضا:سوم
 )١٨(.ام ام و جانشين خويش گردانده او را در جايگاه خودم قرار داده. اين ابوجعفر است: است

صفوان بن « به )عليه السالم( درباره فرزند خود امام جواد)عليه السالم( امام رضا:چهارم
 )١٩(.بود] ى فرشتگان[ طرف گفتوگو ]جواد[ابوجعفر : فرمود» يحيى

ابوجعفر، محمد بن على «: نقل شده است آه گفت» محمد بن حسن بن عمار«از . ٢
» على بن جعفر«.  شد)صلى اهللا عليه وآله( وارد مسجد پيامبر)عليه السالم( الرضا]بن موسى[

 آه متوجه ورود او شد، پاى برهنه و بدون ردا به سمت او )عليه السالم(عموى امام رضا
: فرمود)عليه السالم()امام جواد(ابوجعفر . شتافته، دستانش را بوسيد و او را گرامى داشت

 .اى عمو بنشين، خدايت رحمت آند

 اى چگونه بنشينم؟ اى سرورم، در حالى آه تو ايستاده: على گفت

شت، يارانش زبان به مالمت وى گشودند و چون على بن جعفر به جاى خويش بازگ
 دارى؟ تو عموى پدر او هستى، در عين حال با وى چنين رفتارى: گفتند

حال آه : خاموش باشيد، آن گاه محاسن خود را در دست گرفت و گفت: على در پاسخ آنان گفت

ستگى داد و بدين منصب  نديد و اين جوان را چنين شاي]امامت[ـ اين موى سپيد را شايسته  جل و عز خداى ـ

 )٢٠(.برم گمارد، فضل و برترى او را انكار آنم؟ من غالم او هستم و از گفته شما به خداوند پناه مى

عليه ()جواد(مأمون، شيفته و شيداى ابوجعفر «: نقل شده است آه» شيخ مفيد«از . ٣

لت، علم، حكمت، ادب و آمال  شده بود، چرا آه او را در عين خردسالى، در فضي)السالم
ديد، آن گونه آه مشايخ و آهنساالن آن روزگار به مرتبه او  و عقل سرآمد مى

را به همسرى ابوجعفر درآورد و با وى » ام الفضل«رو دخترش  از همين. رسيدند نمى
اش  آرد و گرامى نهايت تكريم و تعظيم مى به مدينه فرستاد، مأمون، او را بى

 )٢١(.»داشت مى

 درآورد، بنى )عليه السالم(چون مأمون بر آن شد تا دختر خود را به همسرى امام جواد
اما ابوجعفر  و :مأمون دليل خود را اين گونه بيان آرد. عباس به اين آار اعتراض آردند

را از آن رو برگزيدم آه در عين خردسالى، در علم و فضل، سرآمد تمام صاحبان فضل 
واى بر شما، من اين جوان .  نابغه و شگفتى برانگيز است]بوده و در اين عرصه [مو عل

او از خاندانى است آه دانش خود و گوهر و الهام آن را از . شناسم را بهتر از شما مى
                                                           

 .جا همان. ١٨
 .٢١٢ /مسعودى، اثبات الوصية. ١٩
 .٣٢٢ /١آافى . ٢٠
 .٢٨١ /٢االرشاد . ٢١



نياز  پدران او پيوسته در دانش دين و ادب از مردِم آمال نايافته بى. خداوند دارند
 )٢٢(.اند بوده

 مأمون در اولين ديدار خود )عليه السالم(پس از شهادت حضرت على بن موسى الرضا
تو به :  آه هنوز ده ساله نشده بود، او را آزمود، آن گاه به او گفت)عليه السالم(با امام جواد

رداند آن گاه امام را با خود برده، به خويش نزديك گ. »حق فرزند رضا هستى و به راستى از خاندان مصطفايى

 .و در تكريم و تجليل از او بسيار آوشيد

 رفت تا )عليه السالم(نزد امام جواد» ابوالعيناء «)عليه السالم(پس از شهادت امام رضا. ٤
او با اين عبارت آه جايگاه واالى امام . فقدان پدرش را به آن حضرت تسليت گويد

تو واالتر و برتر از :  تسليت گفت)عليه السالم(آند، به امام  را تبيين مى)عليه السالم(جواد
.  موعظه آنيم]به صبر ورزيدن در سوگ پدر[توصيف مايى و ما آمتر از آنيم آه تو را 

 وجود دارد و پاداش خدا غم تو را سبك ]ات داده[آنچه تو را بسنده باشد در علم خدا 
 )٢٣(.گرداند مى

عالمه سبط ابن «است   نوشته)عليه السالم(ر مورخانى آه درباره امام جواداز ديگ. ٥
و : آند  را چنين توصيف مى)عليه السالم(او امام جواد. است.)  ق٦٥٤م (» الجوزى حنفى

او با القاب . در علم، تقوا، زهد و بخشندگى، شيوه پدرش را در پيش گرفته بود) دوم(محمد، امام ابوجعفر ثانى 

 )٢٤(.شد  خوانده مى]نيز[» قانع« و »مرتضى«

به نقل از ابن جوزى در .)  ق٢٦٢م (» آمال الدين، محمد بن طلحه شافعى«. ٦
 : گفته است)عليه السالم(توصيف امام جواد

 .اى بلند داشت هر چند خردسال بود، اما منزلتى واال و آوازه

مناقب و فضايل ابوجعفر، محمِد جواد چندان فراوان است آه نه : نيز همو گفته است
، ]تا بر همگان آشكار شود[ها گنجايش آن را داشت و نه اجل، امان داد  ميدان هماوردى

از اين رو زندگى آوتاهى . بلكه تقدير الهى چنين بود آه در دنيا روزگارى اندك بماند
ود، اما در همين عمر آوتاه، خداوند او را از چنان منقبت و داشت و اجلش او را در رب

درخشد  منزلتى خاص برخوردار فرمود آه فروغ آن در طليعه بزرگداشت و تجليل مى
 .و اخبار آن بر بلنداى مراتب ارجمندى قرار دارد

                                                           
 .٢٨٢ /همان. ٢٢
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  اشاره آرد آه مأمون با ديدن آن، به فضل و)عليه السالم(آن گاه به منقبتى از امام جواد
 )٢٥(.وااليى او اعتراف آرد

على بن «اند   سخن گفته)عليه السالم(يكى ديگر از آسانى آه درباره امام جواد. ٧
 .است.)  ق٦٩٣م (» عيسى اربلى

ريخته،  در قالب واژگان )عليه السالم(او تمام ايمان و محبت خود را نسبت به امام جواد
است و مصداق ) بخشنده( در هر حال جواد )عليه السالم( جواد]امام[: چنين گفته است

با پاآى عنصر و پاآيزگى مولد، . »است) نيكى(جواد از جوده «تعريف ُلغوى است آه 
اى آه هيچ آس بدان دست نيافته و  مرتبه; ستيغ بزرگى را در نورديد. سرآمد همگان شد

 .نخواهد يافت

اى واال قرار دارد و جايگاه بلندش فراتر از  اش در مرتبه  سرفرازى شكوه و
هرگاه تازه . ها دارد  او شرافتى فراتر از ديگر منصب]امامت[منصب . ستارگان است
 ]بنى[« او باشد نه آتش ]مطبخ[اى آاش آتش : گويند آتشى ببينند مى] دود[رسيدگان آه 

 .غالب

شب و روز عرصه شرافت و افتخار را در يابد،  سرفرازانه به وااليى دست مى
آن چنان آه مهترى اش در باور [نوردد و در سرورى و مهترى آسى بدو نرسد  مى

او بر تارك اختران و آسمان بلندى يافته و از هر پستى دور و به هر فضيلت و . ]نگنجد
 .وااليى نزديك است

تراود و  از او مىشوند، بزرگوارى  ها از وجودش عطرآگين مى  مكارم و وااليى
پس خوشا به حال آسى آه در . شوند اخبار بخشندگى او، فرزندان و نياآانش روايت مى

 .دوستى او بكوشد و بدا بر احوال آن آه دل در گرو دشمنى او نهد

ها از آِن  برترين] بى ترديد[ها و افتخارات تقسيم شوند  هرگاه غنايم شكوه، وااليى
 .ها براى اوست  شود، راهوارترين و چابكترين آناوست و چون مرآب مهترى زين

 ]مردان[گيرد، در مدد رسانى با شير  در بخشش و دهش از باران رحمت پيشى مى
آن گونه آه [ پيشى گيرد، بزرگوارانه و ]بر آسى[شود، و چون در رفتن  همپا مى

 .گيرد  پيشى مى]خشنودى را فراهم آورد

 در ]بى ترديد[ آه درود بر آنان باد ـ برشمَرند، چون پدران و فرزندان گرامى او را ـ
توصيف آنان ُدرج گهرهاى يكتا به انتظام در آيد و چون در صدد بيان خصوصيات آنان 
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ها و افتخارات در او  تمام ارجمندى. آورد ها را گرد مى ها و وااليى برآيند، همه نيكى
فرزندانش جمع شده و جمع است و پيش از او در پدرانش جمع بود و پس از او در 

 حال چه آسى پدرى چون پدر او و جدى همانند جد او دارد؟. خواهد شد

همان گونه آه . او در بزرگى آنان شريك است و آنان نيز دربزرگوارى او شريكند
آردند او نيز چنان  آنان دسِت تهِى مستمندان و از آار افتادگان را از دِهش خود پر مى

 .آرد مى

 از ]انسان[هاى هدايت آشكار شده و هم به سبب آنان است آه  راهبه وسيله آنان 
. رود با دوستى آنان در روز واپسين اميد رستگارى و رهايى مى. شود گمراهى ايمن مى

 .آنان اهل نيكى و دهش و بخشش هستند

ها در برابر عظمت آنان ناچيز است و مكارم اخالق از اخالق  تمام مدايح و ستايش
 .رگرفته شده استواالى آنان ب

پس، بهشت با . همه صفات نيكو در گوهرهاى پاك و تبارگرامى آنان پديد آمده است
 .آيد و دوزخ، آيفر دورى جستن از آنان است پيوستن به ايشان به دست مى

اين صفات بر جمع آنان و بر فرد فرد آنان صادق است و غايب و حاضر آنان و نيز 
 .گيرد  بر مىفرزند و پدر اين بزرگان را در

شان پايدار و هميشگى و بازار سرورى ايشان پر  دوست داشتن آنان واجب، دولت
اين شرافت و بزرگى آنان را .  خندان هستند]در قيامت[رونق است و دوستداران آنان 

 .بس آه جدشان محمد، پدرشان على و مادرشان فاطمه ـ آه درود بر آنان باد ـ است

تواند در  باشد؟ و آه مى در اين افتخارات با آنان همپا مى چه آسى ]با اين اوصاف،[
 گيرد؟ علو منزلت و جايگاه بر آنان سبقت

سبقت گرفته، بدان رسيدند و مراتب ] هر نيكى[ به سوى نهايت ]بدون هيچ رقيبى[
مهترى و بزرگى را بدون اين آسى به پاى ايشان برسد، همراهى آردند و اين، حق 

 .يقين استاليقين، بلكه عين ال

 .مردم همگى ريزه خوار ايشانند و همانند نسبت غالم به موال، با آنان نسبت دارند

از آنان افتخارات به دست آمده و آارهاى ارجمند فراگرفته شده است و آغاز و پايان 
 .شرف، از شرافت آنان است

اوصاف ام و اگر در صدد بر شمردن  اگر توصيف ايشان را ادامه دهم، گزاف نگفته
 آجا و ]آسمان، خوشه پروين[ثريا : بر من بانگ خواهد زد آه] ثريا[ستوده آنان برآيم 



خواهى چيزى را بر شمرى آه پيشينيان و  دست خواهان آن آجا؟ و تو چگونه مى
 )٢٦(.اند؟ آيندگان تا به آخر، در انجام آن وامانده

و » قانع«، »جواد«محمد، به :   گفته است)عليه السالم(دربار امام جواد» بىذه«. ٨
از .  قرار داشت)صلى اهللا عليه وآله(ملقب بود و در شمار بزرگان اهل بيت پيامبر» مرتضى«

 )٢٧(.خوانده شد» جواد«آن جا آه به سخاوت و بخشندگى شهره بود 

 را )عليه السالم(درباره امام جواد.  ق٨٥٥متوفاى سال » ابن صّباغ مالكى«ديدگاه . ٩
در عين خردسالى . مشهور است» ابوجعفر ثانى«او امام نهم و به :  خوانيم اين گونه مى

نصوصى آه درباره اى بلند و فراگير داشت، بر اساس  مرتبه و منزلتى واال و آوازه
دار  امامت او آمده بود و نيز وصيت پدرش على بن موسى الرضا، پس از پدر، عهده

 )٢٨(.اند جماعتى از افراد ثقه و عادل نيز اين مطلب را نقل آرده. منصب امامت شد

 امام. ق١١٥٤متوفاى سال » شيخ عبداهللا بن محمد بن عامر شبراوى شافعى«. ١٠
آن گاه با . است محمِد جواد، نهمين تن از امامان: آند  را چنين معرفى مى)عليه السالم(جواد

و :  دهد متولد شده است چنين ادامه مى.  ق١٩٥بر شمردن نسب او و اين آه در سال 
 .آرامات او ـ آه خداى از او خشنود باد ـ فراوان و مناقب او مشهود است

اقب آن حضرت، گفته خود را با اين عبارت به وى پس از برشمردن برخى از من
 )٢٩(. بخشى از آرامات بزرگ و مناقب زيباى اوست]ها آرامت[و اين :  رساند پايان مى

» يوسف اسماعيل نبهانى« سخن گفت )عليه السالم(از جمله آسانى آه از امام جواد. ١١
 الرضا يكى از بزرگان ائمه و ]بن موسى[ند على محمِد جواد، فرز: گويد او مى. است

 )٣٠(. است]بر آمده[ سرورانمان، اهل بيت ]است آه از ميان[ امت ]هدايتگر[چراغ 

او :  چنين است)عليه السالم(از امام جواد» محمود بن وهيب بغدادى«توصيف . ١٢
خود ) همگنان(وارث دانش و فضل پدر خود و از نظر منزلت و آمال، سر آمد برادران 

 )٣١(.بود

ضمن شرحى بر صلوات آه خود .  ق٩٢٧متوفاى سال » فضل بن روزبهان«. ١٣
 و خاندان پاك او انشاء آرده، فضايل )صلى اهللا عليه وآله(آن را به منظور بيان فضل پيامبر
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اللهم وصّل و سّلم على اإلمام التاسع األّواب «: گويد  را برشمرده، مى)عليه السالم(م جواداما

السّجاد، الفائق في الجود على األجواد، مانح العطايا و األوفاد لعاّمة العباد، ماحي الغواية و 

، المقتبس العناد، قامع أرباب البغي و الفساد، صاحب معالم الهداية و اإلرشاد إلى سبيل الرشاد

من نور علومه األفراد من األبدال و األوتاد، أبي جعفر محمد التقي الجواد بن علي الرضا 

اللهم صّل على سّيدنا محمد . ساآن روضة الجنة بأنعم العيش، المقبور عند جّده بمقابر قريش

 )٣٢(;و آل سّيدنا سّيما اإلمام السّجاد محمد التقي الجواد

گشت و بسيار سجده  بار خداوندا، بر امام نهم آن آه بسيار به سوى خدا باز مى
آرد درود فرست، آن آه در بخشندگى و َدِهش بر بخشندگان سرآمد بود، عامه بندگان  مى

اجت را زدود و پيشوايان بدآارى و فساد مند آرده، گمراهى و لج را از عطاى خود بهره
 .را سرآوب نمود

و » َابدال«نمود و يگانگاِن از  هاى هدايت آه به راه راست ره مى آن صاحب نشانه
گرفتند، يعنى ابوجعفر، محمِد تقىِّ جواد فرزند  از نور دانش او فروغ بر مى» َاوتاد«

حيات بسيار خوش برخوردار  الرضا آه ساآن بوستان بهشت است و از ]بن موسى[على 
 .است است و در آنار قبر جّدش در گورستان قريش مدفون

بار خداوندا، بر سرور ما محمد و خاندان سرور ما، على الخصوص امام بسيار 
 .»سجده آننده، محمِد تقىِّ جواد درود فرست

از . است» خير الدين زرآلى« گفته )عليه السالم(اى آه از امام جواد ديگر نويسنده. ١٤
 : خوانيم قلم او مى

 .اى بلند داشت، هوشمند و زبان آور و در بديهه گويى توانمند بود او منزلت و مرتبه

عليه ()امام جواد(آتابى در سيره او » محمد بن وهبان دبيلى«: دهد سپس ادامه مى

 )٣٣(.نهاده است» أخبار أبي جعفر الثاني« نوشته، نام آن را )السالم

 و )عليه السالم(هايى بود آه معاصران امام جواد آنچه بيان شد بخشى از گفته و نوشته
. اند زيستند درباره آن حضرت در تاريخ ثبت آرده نيز آسانى آه پس از روزگار او مى

آنان بدون هيچ مصلحت انديشى و پنهان آارى، شگفتى خود را از مواهبى آه امام 
 همتاى  برخوردار بود و نيز از شخصيت بى از آن)عليه السالم(جواد

 اش به عنوان حامالن چلچراغ او آه بازگو آننده شخصيت پدران گرامى
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 بود، در نوشتار و گفتار خود )صلى اهللا عليه وآله(هاى آن پس از پيامبر هدايت و نشانه
 .آردند بيان

 

 

 

 

 

 بخش سوم

 )عليه السالم(اى از شخصيت امام جواد جلوه

 

 آن چنان بسيار )عليه السالم(بى ترديد فضايل دوازده امام معصوم، از جمله امام جواد
اين آه خداوند ايشان را براى تصدى منصب امامت برگزيده، . آيد است آه در شمار نمى

خود نشانگر آمال و مناقبى است آه تنها در اين پاآان فراهم آمده و آنان را از ديگر 
از همين رو اين شايستگى را يافتند تا به مقام امامت دست يافته، . افراد متمايز آرده است

 .هاى خداوند بر خلق و امانتداران وحى او باشند حجت

عليرغم اين آه هر امامى فضايل و افتخاراتى ويژه داشت، متأسفانه به دليل شرايط 
ث واالى اسالمى را ـ آه به حفظ و نقل ترا  و پيروان ايشان)عليهم السالم(سختى آه اهل بيت

ها و شكوه و عظمت و دانش  آمر بسته بودند ـ در برگرفته بود، تنها اندآى از آن بزرگى
تهديد انديشه و تصفيه فيزيكى آه از سوى حاآميت عليه امامان . به دست ما رسيده است

 و پيروان آنان و نيز بر ضد آسانى آه در صدد بيان و آشكار آردن )عليهم السالم(اهل بيت
هاى  شد، براى از ميان رفتن تراث سترگ و داده يره عطرآگين آنان بودند، اعمال مىس

 .علمى آنان بسنده بود

هاى تاريخى و حديثى درباره زندگى، مناقب و مكارم اخالق  در اين بخش به داده
 .افكنيم  نظرى گذرا مى)عليه السالم(امام جواد

 

 

 سخن گفتن نوزاد) الف



 چشم به جهان گشود، )عليه السالم(اران، هنگامى آه امام جوادبنا به گواهى تاريخ نگ
شهادتين را بر زبان آورد و در سومين روز تولد خود، خداى متعال را ستود و بر پيامبر 

 .گرامى اسالم و امامان هدايتگر درود فرستاد

زمانى آه مادر «:  نقل شده است آه گفت)عليه السالم(از حكميه دختر موسى بن جعفر
آنيز تو :  نوشتم)عليه السالم()امام رضا( به او باردار شد، به او )عليه السالم(وجعفر جواداب
 .باردار شده است» سبيكه«

او در فالن وقت و روز و ماه، باردار :  در پاسخ نامه من نوشت)عليه السالم(امام رضا
 .مانپس هرگاه فرزند خود را به دنيا آورد تا هفت روز در آنار او ب. شده است

أشهد أن ال إله إال اهللا، «: چون سبيكه فارغ شد و آودك به دنيا آمد، زبان گشوده، گفت

 .»أن محمدًا رسول اهللا

الحمدهللا، و صلى اهللا على «:  عطسه آرد و گفت)عليه السالم(در روز سوم نورسيده امام

 ;»محمد و على األئمة الراشدين

 )٣٤(.محمد و بر امامان راه يافته باد ستايش مختص خداوند است و درود خداوند بر 

 فرا )عليه السالم(مادر ابوجعفر» خيزران«چون زمان وضع حمل «: نيز گفته است
اى حكيمه، هنگام وضع حمل خيزران در :  مرا خوانده، فرمود)عليه السالم(رسيد امام رضا

 .اق برويدآنار او بمان و با او و قابله به يك ات

درد .  چراغى در اتاق قرار داد و درب اتاق را بر ما بست)عليه السالم(آن گاه امام
در اين . زايمان، خيزران را در بر گرفت و تشتى براى وضع حمل پيش روى او بود

 )عليه السالم(در همين حال ابوجعفر. از اين پيشامد اندوهگين شدم. هنگام چراغ خاموش شد
ماند اندام او را پوشانده بود و نور  پوشش نازآى آه به پيراهن مى. ددر تشت پديدار ش

او را در دامان خود گرفته، آن پوشش را از بدن او بر گرفتم . آن، خانه را روشن گرداند
 درب اتاق را )عليه السالم(در همين حال امام رضا. و بدين ترتيب از آار او فارغ شديم
اى حكيمه، در آنار : ره گذارد و به من فرمودگشود و نوزاد را گرفته، در گهوا

 .اش بمان گهواره

چون روز سوم فرا رسيد، نوزاد چشم به آسمان دوخت، سپس به سمت راست و بعد 
 .»أشهد أن ال إله إال اهللا، أشهد أن محمدًا رسول اهللا«: به سمت چپ خود نگريست و گفت

                                                           
 .١٥٢ ـ ١٥١ /٢٣مستدرك العوالم . ٣٤



از اين آودك، گفتارى بس شگفت :  رفته، به او گفتم)عليه السالم(هراسان نزد ابوالحسن
 .شنيدم

 .مگر چه گفته است؟ ماجرا را براى او بازگفتم:  فرمود)عليه السالم(امام رضا

 )٣٥(.»هاى بيشترى از او خواهيد ديد اى حكيمه، شگفتى:  فرمود)عليه السالم(امام

 

 امامت در خردسالى) ب

 خردسال به عنوان خليفه )عليه السالم(رده بود آه امام جواِدمشيت خداوند چنين رقم خو
 و )عليه السالم(سابقه نبود و عيسى البته اين بى. خداوند بر خلق و امام و پيشواى آنان باشد

 نيز در خردسالى شايستگى نيل به مقام پيامبرى خدا و رهبرى مردم را )عليه السالم(سليمان
هفت ساله بتواند امامت و راهبرى مردم را بر عهده پذيرش اين آه خردسالى . يافتند

. اى دستخوش تعجب و ترديد شده بودند نمود و حتى عده بگيرد، براى مردم سخت مى
 براى زدودن غبار شك و ترديد از خانه دلشان در صدد توضيح اين )عليه السالم(امام جواد

ه همگان از آن غافل بودند رخداد برآمد و با استشهاد به تاريخ پيامبران، حقيقتى را آ
 :پردازيم آه در اين مورد آمده است ذيال به رواياتى مى. روشن نمود

درباره نوجوانِى تو سخن ) مردم(آنان : به ابوجعفر ثانى گفتم«: گويد راوى مى. ١
 .]نگرند و در امامت تو با ديده ترديد مى[گويند  مى

خداى متعال به داوود وحى فرمود تا سليمان را ـ آه :  فرمود)عليه السالم(امام جواد
عابدان و عالمان بنى . چرانيد ـ به جانشينى خويش برگزيند خردسال بود و گوسفند مى

عصاى آنان و عصاى :  وحى فرمود)عليه السالم(خداوند به داوود. را نپذيرفتند اسرائيل آن
ده و با ُمهر ايشان درب آن را ُمهر آن و اى قرار  سليمان را از آنان بگير و در خانه
پس عصاى هر آس سبز شده، برگ و بر داد، همو . روز بعد به سراغ عصاها برو

 .خليفه و جانشين است

به اين امر رضايت داده، آن :  آنان را از مطلب آگاه آرد و آنان گفتند)عليه السالم(داوود
 )٣٦(.»پذيريم را مى

در او نگريستم و .  را ديدم آه خارج شد)عليه السالم(ابوجعفر«: گويد راوى مى. ٢
سرتاپاى او را برانداز آردم تا اوصاف ظاهرى او را براى ياران خود در مصر 

اى على، :  نشست، سپس به من فرمود)عليه السالم(در همين حال بودم آه امام. بازگويم
                                                           

 .جا همان. ٣٥
 .٣١٤ /١آافى . ٣٦



آند آه  د، در امر امامت نيز چنين مىآن همان گونه آه خداوند در امر نبوت محاّجه مى
َوَلمَّا َبَلَغ (و » و از آودآى به او نبوت داديم )٣٧(;)َوآَتْيَناُه اْلُحْكَم َصِبّيًا(: حضرتش فرموده است

 تا به آمال خود برسد و به )٣٩(;)َوَبَلَغ َأْرَبِعيَن َسَنًة(و»  و چون به رشد و آمال خويش رسيد)٣٨(;)َأُشدَُّه

 .»چهل سال برسد

رسد و   به خردسال و به انسان چهل ساله مى]و امامت[بنابراين منصب پيامبرى 
 )٤٠(.»هيچ منعى در آن نيست

و [سرور من، مردم خردسالى :  گفتم)عليه السالم(به ابوجعفر«: گويد نيز راوى مى. ٣
 .تابند ن را بر نمى تو را نپذيرفته، آ]امامت

ُقْل َهِذِه (: ـ به پيامبر خود فرمود جل و عز خداوند ـ:  فرمود)عليه السالم(امام جواد

آس اين است راه من، آه من و هر : بگو )٤١(;)َسِبيِلي َأْدُعوا ِإَلى اِهللا َعَلى َبِصيَرة َأَنا َوَمْن اتََّبَعِني

چه چيزى از اين گفته خداوند را ] :حال بگو[. »آنيم ام آرد با بينايى به سوى خدا دعوت مى پيروى

او در آن هنگام نه .  پيروى آرد)صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر )عليه السالم(پذيرند؟ به خدا سوگند، تنها على نمى

 .»ساله بود، من نيز نه سال هستم

 

 )معليه السال(دانش امام جواد

آسى شايستگى احراز منصب امامت را دارد آه در عصر خود، عالمترين فرد و بر 
شئون شريعت و احكام دين آگاهترين و در احاطه بر امور سياسى و مديريت و ديگر 

 همانند )عليه السالم(امام جواد. نيازهاى اجتماعى، سياسى و دينى مردم سرآمدترين باشد
وى در خردسالى با قدرت . صه يگانه روزگار خود بودپدران ارجمند خويش، در اين عر

هاى گوناگون شد و توانمندى خارق العاده خود را به چشم همگان  تمام وارد ميدان دانش
هاى شرعى و علمى فقيهان و عالمان را با دقت فراوان  ترين پرسش او پيچيده. نشاند

نتيجه مباحثات علمى . ر آردپاسخ داد و بدين ترتيب احاطه همه جانبه علمى خود را آشكا
 و رويكرد )عليهم السالم( در آن عصر، گسترش مذهب اهل بيت)عليه السالم(و دينى امام جواد

                                                           
 .١٢ /مريم. ٣٧
 .١٤ /قصص. ٣٨
 .١٥ /احقاف. ٣٩
 .٣١٥ /١آافى . ٤٠
 .١٠٨ /يوسف. ٤١



فزاينده به سوى او بود و نيز بسيارى از عالمان از بينش سابق خود روى گردانده، اصل 
 )٤٢(.امامت را پذيرفتند

دانش او بايد به منشأ و خاستگاه دانش الهى هايى از  پيش از پرداختن به بخش
 : است بپردازيم)عليهم السالم( آه از ويژگى اهل بيت)عليه السالم(حضرت جواد

: نقل آرده آه گفت» آلثم بن عمران«از » عبدالرحمن بن محمد«از » مسعودى«. ١
خواه تا دارى، پس از خداوند ب تو آودآان را دوست مى:  گفتم)عليه السالم(به امام رضا«

 .فرزندى به تو عطا آند

من صاحب تنها يك فرزند خواهم شد و همو وارث من خواهد :  فرمود)عليه السالم(امام
 .بود

 تمام شب را )عليه السالم(زمانى آه ابوجعفر ديده به جهان گشود، حضرت امام رضا
:  گفتچند شب آه به همين روال گذشت، به او. آرد در آنار گهواره او با وى نجوا مى

و اين چنين در [فدايت گردم، پيش از اين فرزندان زيادى براى ديگران به دنيا آمده است 
 خوانى؟ ، حال تو براى او اين همه تعويذ و دعا مى]خواندند گوش او دعا و تعويذ نمى

واى بر تو، اين تعويذ نيست، بلكه او را از دانش، :  فرمود)عليه السالم(امام رضا
 )٤٣(.»آنم سرشار مى

 را در گهواره )عليه السالم(پيش از اين نصوصى از تاريخ آه سخن گفتن امام جواد. ٢
 )٤٤(.تأييد آرده و نصوصى آه به امر امامت او در خردسالى پرداخته است آشنا شديم

عليه (امام ابوجعفر باقر«:  روايت شده است آه فرمود)عليه السالم(از امام جواد. ٣

 )٤٥(;»إن األوصياء محدَّثون يحدِّثهم روح القدس و اليرونه«: فرموده است)السالم

گويد، اما او را  طرف گفتوگو هستند و روح القدس با آنان سخن مى) امامان(ترديد، جانشينان  بى

 .»بينند نمى

عليه ( ابوجعفر جواد)عليه السالم(پس از شهادت امام رضا«: نيز در روايت است آه. ٤

او به سوى منبر رفت و بر پله . بردند)صلى اهللا عليه وآله(خردسال را به مسجد پيامبر)السالم
 الرضا هستم، من جوادم، به انساب ]بن موسى[من محمد فرزند على : اول آن قرار گرفت و فرمود

حالى آه در ُصلب پدران خود هستند آگاهم و به نهان و آشكار شما و آنچه در پى آن هستيد و فرجام مردم در 

 . آشناترم]از همه[شما 
                                                           

 .٣١٥ /١آافى . ٤٢
 .٢١٠ /اثبات الوصيه. ٤٣
 .از همين بخش» ب«و » الف«بند : ك.ر. ٤٤
 .١٥٩ /٢٣مستدرك عوالم العلوم . ٤٥



ها به ما  ها و زمين  علمى آه از سوى آفريدگار تمام خلق و پس از آفرينش آسمان]ها را از اين دانسته[

ى اهل باطل از يكديگر، حكومت گمراهان و يورش شك اگر پشتيبان. ام ارزانى داشته شده است به دست آورده

 .انگيخت  را بر مى]خلق[گفتم آه شگفتى اولين و آخرين  زدگان نبود، چيزى را مى

اى محمد همان گونه آه :  فرمود]به خود[گاه دست مبارك را بر دهان خويش نهاد و  آن

 )٤٦(.پش از اين پدرانت خموشى گزيدند، تو نيز خموش باش

 از جمله امام محمد )عليهم السالم(اى به منشأ دانش امامان اهل بيت آنچه بيان شد اشاره
در اين جا به اختصار به برخى از ميراث علمى آن حضرت .  بود)عليه السالم(جواد
 :پردازيم مى

 

 

 

 توحيد

حيد پردازى و توهم افكنى بسيارى درباره تو  شاهد شبهه)عليه السالم(روزگار امام جواد
اى سخت داشتند و  آمد آه نسبت به اسالم آينه اين جو از سوى آسانى به وجود مى. بود

آنان بر آن بودند . ديدند در تشكيك نسبت به اصول دين هيچ مانعى پيش روى خود نمى
تا با القاى شبهه، اعتقادات مسلمانان را متزلزل و آنان را در اصول دين و اعتقاداتشان 

تالش آنان گسترده، اما بى اثر بود، چرا آه شخصيتى علمى و . د آنندگرفتار شك و تردي
 خواب خوش آنان را بر آشفته، )عليه السالم(برخوردار از علم الهى، همچون امام جواد

عليه (در اين جا مواردى از پاسخ امام جواد. نمود شان را باطل و مردود مى هاى شبهه

 :خوانيم سازان مى  را به شبهه)السالم

را در وهم ) خدا(او : از ابوجعفر درباره توحيد پرسيده، گفتم«: گويد راوى مى. ١
 بپندارم؟» شيئى«خود 

و نه ] توانى به ُآنه ذات او برسى آه بپندارى مى[آرى، اما نه معقول :  فرمود)عليه السالم(امام جواد

به يقين [هر چه در وهم تو پديد آيد  ]و بدان آه[. ]آه او را در جايى و اندازه و شكلى محدود بدانى[محدود 

آه تنها [ آه چيزى در اوصاف، به او همانند نيست و اوهام و انديشه ]، چرا[است   بر خالف آن]خداوند

تواند چيزى را درك آند آه خالف  چگونه وْهم مى. توانند پى به ذات او ببرند  نمى]آنند محسوس را درك مى

 )٤٧(.است و نه محدود توان او را شيئى دانست آه نه معقول  تنها مىمعقول و تصورات وْهم است؟ به يقين

                                                           
 .جا همان. ٤٦
 .٦٤ /١اوصل آافى . ٤٧



توان خدا را  مى:  پرسيده شد)عليه السالم(از ابوجفر ثانى«: نيز روايت شده است آه. ٢
 شئ خواند؟

» تشبيه«و ) انكار وجود و ربوبيت او(» تعطيل«آرى، اما او را از دو حدِّ :  فرمود)عليه السالم(امام

 )٤٨(.بايد خارج آرد) او را با اوصاف خلق توصيف آردن(

» واحد«معناى : از ابوجعفر، محمد بن على ثانى پرسيدم«: گويد راوى مى. ٣
 )٤٩(.ها بر وحدانيت او همصدا هستند  همه زبان]واحد چيزى است آه[:  فرمود)عليه السالم(چيست؟ امام

 

 فسير و تأويل قرآن آريمت

تنها خدا و راسخان در «قرآن چندين بعد دارد، ظاهر و باطن و تأويل و تفسير آه 
 بى ترديد راسخانى آه خداوند از ايشان نام برده، )٥٠(.»دانند علم، تأويل آن را مى

اين بزرگان در هر فرصتى .  هستند)عليه السالم( و امامان معصوم)صلى اهللا عليه وآله(پيامبران
ديدند آتاب خدا از سوى منحرفان مورد تفسير و تأويل مغرضانه قرار  و موقعيت آه مى

. آردند نهادند و بطالن مدعى را آشكار مى گرفت، بنا به وظيفه خود پا به ميدان مى مى
سير و تأويل  نيز نصوص فراوانى در تف)عليه السالم(همانند ديگر امامان، از امام جواد

 .اى از آيات قرآن آريم وارد شده است پاره

َما («: است از جمله مباحث تفسيرى آه از اين بزرگوار رسيده، تفسير اين دو آيه

 َتْعَلْم َأنَّ َأَلْم* َننَسْخ ِمْن آَية َأْو ُننِسَها َنْأِت ِبَخْير ِمْنَها َأْو ِمْثِلَها َأَلْم َتْعَلْم َأنَّ اَهللا َعَلى ُآلِّ َشْيء َقِديٌر

اى  هر آيتى و نشانه )٥١(;»)اَهللا َلُه ُمْلُك السََّمَواِت َواالَْْرِض َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اِهللا ِمْن َوِلّى َوَال َنِصير

ه خدا آوريم، مگر ندانستى آ  فراموشى بسپاريم، بهتر از آن، يا مانندش را مى]دست[را نسخ آنيم، يا آن را به 

ها و زمين از آِن خداست و شما جز خدا سرورى  بر هر آارى تواناست؟ مگر ندانستى آه فرمانروايى آسمان

 و ياورى نداريد؟

به اين » اى را نسخ آنيم هر آيه«: امام جواد در تفسير دو آيه ياد شده فرموده است
يعنى ; »ى بسپاريمفراموش] دست[يا آن را به «داريم و  معناست آه آن را از ميان بر مى

گردانيم، چرا آه  ها و يادها و نيز از قلب محمد ـ پاك مى اصل آن را زدوده، از حافظه
ِإالَّ َما َشاَء اُهللا ِإنَُّه َيْعَلُم * َسُنْقِرُئَك َفَال َتنَسى  («: خداوند خطاب به پيامبرش فرموده است

                                                           
 .جا همان. ٤٨
 .٨٢ /صدوق، التوحيد. ٤٩
 .٧ /آل عمران. ٥٠
 .١٠٧ ـ ١٠٦ /بقره. ٥١



جز آنچه خدا .  بر تو خواهيم خواند، تا فراموش نكنى]آيات خود را[دى ما به زو )٥٢(»)اْلَجْهَر َوَما َيْخَفى

اگر خداوند بخواهد آن را به فراموشى بسپارد، از ياد و خاطر تو : آه تفسير اين آيه چنين است آه» خواهد

 .زدايد مى

: آهاين است » آوريم بهتر از آن را مى«فرمايد  تفسير اين قسمت از آيه آه مى
 .آنيم آه براى شما بهتر باشد چيزى جايگزين آن مى

مورد دوم آه جايگزين حكم نخستين است پاداش :  فرمود)عليه السالم(گاه امام جواد آن
بيشترى براى شما دارد و مصلحتى برتر از آيه نسخ شده يا همانند آن براى شما دارد و 

 .ترديد مصالح شما را در نظر داريمهر چه را منسوخ يا تبديل آنيم بى : بدين معناست آه

مگر «:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله( خداوند خطاب به محمد]: فرمود)عليه السالم(سپس امام[
اين بدان معناست آه خداوند تواناست و . »ندانستى آه خداوند بر هر آارى تواناست؟

 . منسوخ آند]هر چه را بخواهد[تواند  مى

ها و  مگر ندانستى ـ اى محمد ـ آه فرمانروايى آسمان«: فرمايد در دنباله آيه مى
ها آگاه است و هموست   مصالح آن]اداره و[ همو به تدبير، ]پس[«زمين از آِن خداست؟ 

» و شما جز خدا سرورى و ياورى نداريد«پردازد  آه با علم خود به تدبير امور شما مى
وند نسبت به مصالح خلق آگاه است، پس همو مصالح شما را حال آه خدا: به اين معناست

 .آند تدبير و تأمين مى

 چون خداوند ]شود آه اين گونه تفسير مى[» و ياورى نداريد«: فرمايد آن جا آه مى
اراده آند باليى و مصيبتى يا آيفرى بر شما فرو فرستد، آسى را ياراى يارى آردن شما 

 )٥٣(.»نباشد

در تفسير آيات ياد شده، شيوه آمك جستن و استفاده آردن از قرآن براى تفسير آن 
 . آرد روشن و واضح است)عليه السالم(همان آارى آه امام جواد

َأْيَن َما َتُكوُنوا َيْأِت ِبُكْم اُهللا َجِميعًا («:  درباره آيه)عليه السالم(زمانى آه از حضرت جواد

آورد،  مى] به سوى خود باز[ هر آجا آه باشيد، خداوند همگى شما را )٥٤(;»)ى ُآلِّ َشْيء َقِديٌرِإنَّ اَهللا َعَل

پاسخى آامل و تأويلى )عليه السالم(شود، امام پرسيده مى. در حقيقت خدا بر همه چيز تواناست
 :خوانيم دهد آه با هم مى شامل ارائه مى

                                                           
 .٧ ـ ٦ /اعلى. ٥٢
 .١٦٤ /٢٣مستدرك العوالم . ٥٣
 .١٤٨ /بقره. ٥٤



: گفتم)عليه السالم(به محمد بن على بن موسى«: گويد ىم» عبدالعظيم بن عبداهللا حسنى«
باشى آه زمين را پس از آن آه آآنده از » ص(از خاندان محمد» قائم«اميدوارم همان 

 .آند ستم و جور شد، سرشار از عدل و داد مى

خداى ) بر پا دارنده فرمان( قائم به امر ]امامان[اى ابوالقاسم، هر يك از ما :  فرمود)عليه السالم(امام

آه خداوند به وسيله او زمين را از وجود » قائم«ـ و راهنمايان به سوى دين او هستيم، اما آن  جل و عز ـ

ماند،  آند، آسى است آه تولدش از مردم پنهان مى آافران و منكران پاك و آن را سرشار از عدل و داد مى

 .شود، خواندن او به نام، ناروا باشد و او نام و آنيه رسول خدا را دارد  مىوجودش از ديدگان آنان غايب

 ]اين[گردد و از دورترين نقطه  شود، هر سرآشى براى او رام مى زمين براى او در هم پيچيده مى

ده آيند و خداوند در اين باره فرمو  تن و به تعداد اهل بدر هستند نزد او فراهم مى٣١٣خاآدان ياران او آه 

آورد، در حقيقت، خدا بر همه چيز   مى]به سوى خود باز[هر آجا آه باشيد، خداوند همگى شما را «: است

 .تواناست

به تدريج [آند و چون  او را فراهم مى) فرج(پس هرگاه اين عّده مخلص گرد او فراهم آمدند، خداوند امر 

آند   براى او فراهم شد، به فرمان خدا قيام مى)آه شامل ده هزار تن است(» عقد« و ]ديگر ياران او جمع شدند

 .ـ خشنود شود جل و عز آشد تا اين آه خداوند ـ و آن چنان از دشمنان خدا مى

 شود؟ ـ آگاه مى جل و عز سرور من، چگونه از خشنودى خداى ـ: گفتم

و » الت«، آند و چون وارد مدينه شود خداوند دل او را مهربان مى:  فرمود)عليه السالم(امام جواد

 )٥٥(.]شود اين گونه است آه خداوند خشنود مى[سوزاند  را بيرون آورده، در آتش مى» عّزى«

 

  و نشر حديث)عليه السالم(امام جواد

سره و صحيح با منشأ الهى را بايد اساسنامه زندگى دانست، چرا آه پيامبر » حديث«
 در قالب عبارات نه چندان طوالنى راه خوب زيستن و انسان زيستن ) اهللا عليه وآلهصلى(اآرم

 عهده دار نشر اين )عليه السالم(را به افراد جامعه آموخت و پس از او امامان معصوم
 نيز در همين مسير و به منظور ايفاى رسالت )عليه السالم(امام جواد. ميراث نبوى بودند

 و )صلى اهللا عليه وآله( نشر روايات جدش رسول خداخود، با اسناد خويش به
رواياتى آه در سطرهاى بعدى .  و پدران گرامى خود پرداخت)عليه السالم(اميرالمؤمنين

صلى اهللا ( به نشر احاديث رسول خدا)عليه السالم(خواهد آمد بيانگر توجه و اهتمام امام جواد

 .باشد و پدران ارجمندش مى)عليه وآله

                                                           
 .٣٧٨ ـ ٣٧٧ /صدوق، آامل الدين و تمام النعمه. ٥٥



 روايت )صلى اهللا عليه وآله( با اسناد خود از رسول گرامى اسالم)عليه السالم(ادامام جو. ١
  )٥٦(;»أن فاطمة أحصنت فرجها فحّرمها اهللا و ذريتها على النار«: آرده است آه فرمود

او و فرزندانش را ] بدن[، از همين رو خداوند ] پليدى نيالودو آن را به[فاطمه خود را پاآدامن نگاه داشت 

 .بر آتش دوزخ حرام گرداند

مرد زير زبان :  روايت آرده است آه)صلى اهللا عليه وآله(حضرتش از رسول خدا. ٢
]تا مرد سخن نگفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد[خويش پنهان است 

)٥٧(. 

: گفت)عليه السالم(مردى از اهل بصره برخاست و به اميرالمؤمنين: نيز حضرتش فرموده است. ٣

 ).آنان را به ما بشناسان(از برادران براى ما بگو 

برادران مورد وثوق و اعتماد و برادرانى آه مايه خوشى  : اند برادران دو دسته: فرمود )عليه السالم(امام

 .هستند

دينى [پس اگر به برادر . ، خاندان و مال هستند]پرواز[ برادران مورد وثوق، همانند دست، بال ]بدان آه[

 و با دشمنان ]و يكرنگى[دار، با دوستان او دوستى   دست خود را بر او ارزانى]توان[ت اعتماد داشتى، مال، ]ا

 نما و بدان ـ اى پرسنده ـ آه چنين هاى او را آشكار اش آن و نيكى او دشمنى ورز، راز او را پنهان دار، يارى

 .برادرانى از آبريت احمر گراميتر و نايابترند

برى، پس پيوند خود را با آنان مگسل و بيش از   از همنشينى با آنان لذت مى]بدان آه[اما برادران خوشى 

دارند،  خود را به تو ارزانى مىاين از آنان مخواه و همان گونه آه برخورد خوب، روى گشاده و گفتار شيرين 

 )٥٨(.تو نيز آن سان آن

 درباره زاهد در دنيا پرسيدند با اين روايِت امام )عليه السالم(زمانى آه از امام جواد. ٤
 : پاسخ آنان را داده، فرمود)عليه السالم(صادق

 )٥٩(. آسى است آه حالل دنيا را از بيم باز خواست و حرام آن را از بيم آيفر واگذارد]زاهد[

عليه (امام جواد.  درباره مرگ و چگونگى آن پرسيدند)عليه السالم(از امام صادق. ٥

 براى مؤمن چون بويى شامه ]مرگ[: پاسخ آن حضرت را اين گونه روايت فرموده است)السالم

يابد و براى آافر همانند نيش افعى و عقرب، بلكه  بويد و از خستگى و درد رهايى مى نواز است آه آن را مى

 )٦٠(.از آن نيز دردناآتر است

                                                           
 .٨٠ ـ ٧٩ /عبدالزهراء عثمان محمد، حياة االمام محمد الجواد. ٥٦
 ).١٠١ /١٢بحاراالنوار : به نقل از(جا  همان. ٥٧
 ).٥٨ /٨وسائل الشيعه : به نقل از (٨١ /همان. ٥٨
 ).٢٨٧ /معانى االخبار: به نقل از (١٠٦ /همان. ٥٩
 .جا همان. ٦٠



يكى از ياران امام «:  روايت شده است آه فرمود)عليه السالم(نيز از امام جواد. ٦
در چه حالى و : يمار شد و آن حضرت به عيادت وى رفته، از او پرسيد ب)عليه السالم(رضا
 اى؟ چگونه

منظور وى ( لمس آردم ]با تمام وجود[ تو مرگ را ]جدا شدن از[پس از : پاسخ داد
 ).آرد رنجى بود آه از شدت بيمارى تحمل مى

 آن را چگونه يافتى؟:  فرمود)عليه السالم(امام

 .سخت و دردناك: گفت

اى آه پيش درآمد مرگ است و  اى، بلكه چيزى را لمس آرده مرگ را نديده:  فرمود)ه السالمعلي(امام

يكى آن آه به وسيله مرگ : اند  مردم دو دسته]و بدان در مسأله مرگ[آند  تو را با برخى از حاالت آن آشنا مى

. شوند سوده خاطر مىرسد و ديگرى آن آه به وسيله مرگ، مردم از وجودش راحت و آ  مى]ابدى[به آرامش 

 )٦١(.پس ايمان خود را با خداوند تجديد آن و با واليت پيمانى تازه ببند تا آرامش بيابى

 

 )عليه السالم(روايات فقهى از امام جواد

منبعى  صادر شده، به عنوان )عليه السالم(فقيهان شيعه امامى، احاديثى آه از امام جواد
اند، چرا آه اين احاديث، تبلور  پر بار و سرشار براى استنباط احكام شرعى پذيرفته

رواياتى . آنان است» تقرير«و » فعل«، »قول« و همان )عليهم السالم(سنت معصومان
هاى فقهى و حديثى تدوين   روايت و در موسوعه)عليه السالم(بسيار از حضرت امام جواد

 :آنيم شوند آه در اين مبحث بخشى از آن را نقل مى ه را شامل مىشده و ُمْعظم ابواب فق

 

 نماز

نماز [اى نوشتم و در آن درباره   نامه)عليه السالم(به ابوجعفر ثانى«: گويد راوى مى. ١
پاسخ » تقيه«دوست دارم بدون :  و خز پرسيدم، سپس افزودم)٦٢( سنجاب، فنك]در پوست
 .مرا بدهى

 :آن حضرت به خط خود نگاشتند آه

 )٦٣(.»]آه اشكال ندارد[بخوان 

                                                           
 .٢٨٦ /٢٣مستدرك عوالم العلوم . ٦١
طول اين . دهاى بزرگى دار بيشتر شبيه روباه است، اما گوش. فنك، جانورى آوچك و از تيره سگ سانان است. ٦٢

 ).فنك: المنجد، ماده(ها را دارد  اين جانور بهترين پوست. جانور با احتساب دم، چهل سانتى متر است
 .جا همان. ٦٣



اند آه نماز با پوست اين جانوران در  و مانند آن، استدالل آردهفقيهان از اين خبر 
 .صورتى آه ذبح شرعى شده باشند جايز است

 را در روز ترويه ديدم آه ظهر هنگام و )عليه السالم(ابوجعفر«: گويد راوى مى. ٢
 )٦٤(.»پشت مقام، در حالى آه نعلينى به پا داشت شش رآعت نماز گزارد

ايت، مستند فقيهان مبنى بر جواز نمازگزاردن با پاپوش تهيه شده از پوست اين رو
 .باشد شده، مى) ذبح شرعى(جانوِر تزآيه 

 

 

 زآات

 پرسيده شده و )عليه السالم(فروع احكام زآات از ديگر مواردى است آه از امام جواد
در اين زمينه پاسخ آن حضرت مستند فقيهان درباره جواز دادن قيمت عين شده است و 

توانم به جاى گندم،  آيا مى«;  پرسيده شد)عليه السالم(از امام جواد. رواياتى در دست است
جو، طال و نقره آه زآات به آن تعلق گرفته، معادل آن را وجه نقد بدهم يا اين آه اين 

 آار جايز نيست و بايد زآات را از جنس بدهم؟

 )٦٥(.»ر آدام آه ممكن بود زآات بدهداز ه:  پاسخ داد)عليه السالم(امام جواد

 

 حج

عليه (حج نيز همانند فرايض پيش گفته شده داراى فروع و احكامى است آه امام جواد

هايى از او در اين باب در دست است آه فقيهان در  ها پاسخ داده و روايت  بدان)السالم
در اين جا به دو مورد از آنها . اند فتوا دادن در زمينه فروع و احكام بدان استناد آرده

 :پردازيم مى

. اند فقيهان، با استناد به روايت زير گزاردن حج را براى آودك مستحب دانسته. ١
آودك را از چه هنگام احرام :  پرسيدم)عليه السالم(از ابوجعفر ثانى«: گويد راوى مى
 بپوشانيم؟

 )٦٦(.»هاى شيرى او ريخت پس از آن آه دندان:  فرمود)عليه السالم(امام

                                                           
 .٣٨٩ /همان. ٦٤
 .٤١١ /همان. ٦٥
 .٤٢٦ /همان. ٦٦



 و ديگر امامان )عليه السالم(فقيهان شيعه امامى با استناد به روايت امام جواد. ٢
گزارد، برتر از   متفقًا جمع تمتع را براى آسى آه حج مستحبى مى)عليهم السالم(معصوم

آنان اين روايت را مستند فتواى خويش . اند هدانست) حج ِقران و حج إفراد(ديگر موارد 
 ]پاداش او[آن آس آه از عمره تمتع به حج برود : فرمود  مى)عليه السالم(ابوجعفر«: اند آه قرار داده

 .برد برتر از آسى است آه حج مفرد به جاى آورده و قربانى را به مكه مى

 )٦٧(. هيچ عملى براى حاجى از عمره تمتع برتر نيست :گفت او مى

 

 فلسفه و علل تشريع احكام

 بدان پاسخ داد و براى همگان روشن نمود، )عليه السالم(از ديگر مواردى آه امام جواد
دليل اين » محمدبن سليمان«اى از احكام شرعى بود، از جمله اين آه  علت تشريع پاره

ده زن شوهر مرده چهار آه عده زنان مطلَّقه سه ماه، يا سه بار حيض شدن است، اما ع
اين را «: آن حضرت در پاسخ فرمود.  پرسيد)عليه السالم(ماه و ده روز است، از امام جواد

پشت سر گذارد به ) پاك شدن از حيض(» قرء«شرع مقرر آرده است آه زن مطلقه سه 
چهار ماه و [در مورد اين آه عده زن شوهر مرده . جهت اطمينان از عدم باردارى است

 زنان شرطى مقرر داشته آه از سر ]به نفع[ خداوند متعال براى ]ز است، بدان آهده رو
حضرت . طرفدارى نبوده و بر ايشان شرطى معين فرموده، ولى از سر ستم نبوده است

زنان حكم صادر آرده، در باب محروميت از حق ) به نفع(احديت آن جا آه براى 
ِللَِّذيَن ُيْؤُلوَن ِمْن ِنَساِئِهْم َتَربُُّص («: ايدفرم همخوابگى است آه زمانى معين نموده، مى

 براى آسانى آه به ترك همخوابگى با زنان خود، )٦٨(;»)َأْرَبَعِة َأْشُهر َفِإْن َفاُءوا َفِإنَّ اَهللا َغُفوٌر َرِحيٌم

 .»، چهار ماه انتظار و مهلت است)ايالء(خورد  سوگند مى

نمايد، چرا ) ترك همخوابگى(» ايالء«تواند بيش از چهار ماه  از اين رو مرد نمى
و همين [آه خداوند زن را تا اين مقداِر زمانى نسبت به ترك همخوابگى مقاوم دانسته 

 . است]زمان را مجاز شمرده

 مقرر داشته اين است ]و به نفع شوهر[اما شرطى آه خداوند رعايت آن را بر زن 
دهد در مرگ شوهر چهار ماه و ده روز عده نگاه دارد و همان طور  و فرمان مىآه به ا

آه خداوند در زمان حيات مرد، او را به رعايت شرط ملزم آرده، حق زن را از مرد 
گرفته، در زمان مرگ شوهر، زن را به رعايت حق او ملزم نموده، حق شوهر را از او 
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ِبَأنُفِسِهنَّ َأْرَبَعَة   َيَتَربَّْصن...(«: تخداوند در اين معنا فرموده اس. گيرد مى

 .برند  چهار ماه و ده روز انتظار مى]همسران[،»...َأْشُهرَوَعْشًرا

از ده روز نام برده است و آن جا آه ) وفات(خداوند تنها در عده چهار ماهه 
 باالترين مدت ترك همخوابگى در توان زن، چهار ماه است، خداوند در اين باب هم به

 )٦٩(.»...نفع او و هم عليه او چنين مقرر فرموده است

 

 )عليه السالم(عبادت و پارسايى امام

 عابدترين مردم روزگار خويش و بيش از همه خدا دوست )عليه السالم(امام محمد جواد
ين تر و به همان اندازه خدا ترس بود و در فرمانبردارى و بندگى حضرتش خالص

هايى آه او را به خداوند نزديك  همانند پدران گرامى خود، تمام راه. بندگان خدا بود
در اين . گذاشت آرد فرو نمى پيمود و هيچ عملى آه خداوند را خشنود مى آرد مى مى

 :آنيم  اشاره مى)عليه السالم(هايى از عبادت امام جواد جا به صحنه

 

 

 )عليه السالم(اعمال مستحبى امام

نگاران دور   به اعمال مستحبى از ديد تاريخ و تاريخ)عليه السالم(پايبندى امام جود
گزارد در   دو رآعت نماز مى)عليه السالم()امام جواد(او «: اند مورخان نوشته. نمانده است

 )٧٠(.»خواند هر رآعت سوره فاتحه و هفتاد بار سوره توحيد مى

 در اين روز دو رآعت )عليه السالم(رسيد، امام جواد ا مىهرگاه اولين روز ماه نو فر
براى هر (در رآعت اول يك مرتبه سوره حمد و سوره توحيد سى بار . گزارد نماز مى

براى هر (در رآعت دوم سوره حمد و سوره قدر سى بار . خواند مى) روِز ماه يك بار
داد و بدين ترتيب سالمت در  خواند و آن گاه به قدر توان صدقه مى مى) روِز ماه يك بار

 )٧١(.»خريد آن ماه را براى خود مى

 آن هنگام آه در بغداد بود در روز )عليه السالم(ابوجعفر ثانى«: در روايت است آه
گرفت و تمام اطرافيان آن حضرت نيز  روزه مى] هر ماه [نيمه و روز بيست و هفتم

گانه بگزاريم، بدين ترتيب آه  فرمود تا نمازى دوازده ه ما را مىآن گا. گرفتند روزه مى
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پس از فراغت از نماز چهار بار سوره . در هر رآعت حمد و يك سوره خوانده شود
. حمد، چهار بار سوره توحيد، چهار بار سوره ناس و چهار بار سوره فلق خوانده شود

 أآبر، و سبحان اهللا، و الحمدهللا، والحول وال الإله إال اهللا و اهللا«: آن گاه چهار بار گفته شود،

 و چهار بار» قوة إال باهللا العلي العظيم

 )٧٢(.چهار مرتبه بخواند» الُاشرك بربي أحدًا«و نيز » اهللا اهللا رّبي ال ُاشرك به شيئأ«: بگويد

 

 

 )عليه السالم(حج گزاردن امام

: است در روايت آمده. گزارد  بسيار حج مى)عليه السالم(بنا به گواهى تاريخ، امام جواد
 را ديدم آه پس از باال آمدن خورشيد با آعبه )عليه السالم(ابوجعفر ثانى.  ق٢٥٤در سال «

. بوسيد رآن يمانى را مى» شوط«سپس به طواف پرداخت و در هر . آرد وداع مى
را بوسيد و دست بر آن داد، رآن يمانى و حجراالسود  چون شوط هفتم را انجام مى
آن گاه به سمت مقام رفت و پشت آن دو رآعت نماز گزارد، . آشيده، بر چهره خود ماليد

سپس ... جا در آنار آعبه قرار گرفت رفت و همان» ملتزم«سپس به پشت آعبه به سوى 
 .خارج شد) ها گندم فروش(آن گاه از در حناطين . آرد مدت زيادى ايستاده دعا مى

 ديدم آه شبانه با آعبه وداع ]در حرم[نيز او را .  ق٢١٩در سال : گويد راوى مى
چون به شوط هفتم . بوسيد در هر شوط، رآن يمانى و حجراالسود را مى. آرد مى

... رسيد، در سمت عقب آعبه، نزديك رآن يمانى و باالى حجر در آنار آعبه قرار گرفت
تى بر آن آشيد، سپس به سوى مقام آن گاه نزد حجراالسود آمد و آن را بوسيد و دس

رفت و دو رآعت نماز پشت مقام گزارد و بدون اين آه به ] )عليه السالم(حضرت ابراهيم[
اى بود آه  وقوف او نزد ملتزم به اندازه. سمت آعبه باز گردد، حرم را ترك نمود

 )٧٣(.»دوستان ما هفت و برخى از آنان هشت شوط گرد حرم طواف آردند

 

 

 

 )عليه السالم(ذآر، دعا و مناجات امام جواد
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دعا، مناجات و ذآر جايگاه وااليى در فرهنگ اسالمى، به ويژه فرهنگ پر بار اهل 
 تنها درخواست و راز )عليهم السالم(ياد آرد خداوند در مكتب اهل بيت.  دارد)عليهم السالم(بيت

، اظهار ناچيز بودن در برابر قدرت مطلق و و نياز نيست، بلكه همه عرفان و حكمت
در اين جا به برخى از دعاها و . اذعان به فقر و نيازمندى در محضر يگانه بى نياز است

آن حضرت در قنوت خود . آنيم  در پيشگاه خداوند اشاره مى)عليه السالم(مناجات امام جواد
 :خواند، از جمله دعاهايى مى

معدودة، و اآلخر بال آخرية محدودة، أنشأتنا اللعّلة أللهم أنت األول بال أولية «
اقتسارًا، واخترعتنا اللحاجة اقتدارًا، إبتدعتنا بحكمتك اختيارًا، و بلوتنا بأمرك و نهيك 
اختبارًا، و أيدتنا باآلالت، و منحتنا باألدوات، و آلفتنا الطاقة، و جشمتنا الطاعة، 

ثيرًا، و سألت يسيرًا، فُعصي أمُرك فحُلمت، و فأمرت تخييرًا و نهيت تخديرًا، و خّولت آ
 ;»...ُجهل قدرك فتكّرمت

 ى و نهايتى[ به حد ]آه[آخر ] نه آن[ اولين در عدد و آخرى ]نه آن[بار خداوندا، تو اول هستى 

 .محدودباشد]

مقتدرانه پديد ، آه از سر فرمانروايى آفريدى، ما را نه بر اثر نياز، آه ]و دليلى[ما را نه به جهت 

ما را با .  به وجود آوردى]به هيچ سابقه و الگويى[به حكمت خويش و از سر اختيار ما را . آوردى

ى [ ما را يارى آردى و نيازها ]يى آه خود آفريدى[فرمان و بازداشتِن خود آزمودى، با ابزارها 

مودى و ما را به در حد توان، ما را فرمان دادى و تكليف ن.  بر ما ارزانى داشتى]زندگى

فرمان دادى، اما حق اختيار نيز دادى و با بيم دادنت ما را . فرمانبردارى از خويش واداشتى

چون از فرمان تو سرپيچى شد، بردبارى نمودى و .  خواستى]بندگى[بسيار دادى و اندك . بازداشتى

 )٧٤(.ى، آرامت ورزيد]و ناسپاسى آردند[ناشناخته ماند ] از نظر خلق[چون قدر تو 

 :خواند يافت اين دعا را مى  از نماز فراغت مى)عليه السالم(چون امام جواد

رضيت باهللا رّبًا، و باإلسالم دينًا، و بالقرآن آتابًا، و بمحّمد نبيًا، و بعليٍّ وليًا، و «

محمد، و موسى الحسن، و الحسين، و علي بن الحسين، و محمد بن علي، و جعفر بن 
بن جعفر، و علي بن موسى، و محمد بن علي، و علي بن محمد، و الحسن بن علي، و 

 ;الحجة بن الحسن بن علي أئمة

اللهم وليك الحجة فاحفظه من بين يديه و من خلفه و عن يمينه و عن شماله و من 
 وأره ما فوقه و من تحته و امدد له في عمره، و اجعله القائم بأمرك، المنتصر لدينك،

يحّب و تقّر به عينه في نفسه و في ذّريته و أهله و ماله و في شيعته و في عدوه، و 
 ;»أرهم منه ما يحب و تقّر به عينه واشف به صدورنا و صدور قوم مؤمنين
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 را پيامبر، على را )صلى اهللا عليه وآله(اهللا را به خداوندى، اسالم را آيين، قرآن را آتاب، محمد

حسن، حسين، على بن الحسين، محمد بن على، جعفر بن محمد، موسى بن جعفر، ] مامو ا[سرپرست 

على بن موسى، محمد بن على، على بن محمد، حسن بن على و حجة بن الحسن بن على را به امامت 

 .خرسند هستم] از اين انتخاب[برگزيده 

از راست و از چپ و از  پيش رو و پشت سر و ]بالهاى[را از ] خود[ بار خداوندا، دوست و حجت 

گر  عمر او را طوالنى فرما و او را قيام آننده به فرمانت و يارى. باال و از پايين ايمن و حفظ نما

دارد و مايه روشنى چشم او در فرزندان، خاندان، مال و شيعه  آنچه را آه دوست. دينت قرار ده

به آنان چيزهايى بنمايان آه او دوست پسندد به او بنمايان و  اوست و آنچه آه براى دشمنان خود مى

شيعيان و دوستان خاندان او را عزت و بزرگى بخش و دشمنان (دارد و مايه روشنى چشم اوست 

 سينه جماعت مؤمنان را به ]سوز[سينه ما و ] بار خداوندا، سوز[). آنيهورز او را خوار گردان

 )٧٥(.وسيله او درمان آن و شفا ده

راوى . خواند ها دعاهايى مى آن حضرت بامداد و شامگاه براى بر آمدن حاجت
 نوشتم، از او خواستم دعايى به من )عليه السالم(اى آه به ابوجعفر ثانى در نامه«: گويد مى

چون صبح آردى و روز را به شب رساندى، : آن حضرت در پاسخ نوشت. بياموزد
 ;»حيم، ال ُاشرك به شيئًااهللا اهللا اهللا، ربي الرحمن الر«: بگو

 .آنم  را شريك او نمى]و آسى[چيزى . اهللا، اهللا، اهللا، خداى من است و بخشنده بخشايشگر

سپس براى بر آمدن . نكوست) تكرار آنى(اگر بر آن بيفزايى : آن گاه حضرت افزود
كلى  هر گره و مش]، گشاينده[هر نيازى آه دارى دعا آن آه اين دعا ـ به اذن خداوند ـ 

 )٧٦(.»است آه خداوند هر چه بخواهد همان آند

 

 )عليه السالم(هاى امام ها و آرامت معجزه

اى انكارناپذير بود، چرا آه در   خود معجزه)عليه السالم(وجود مبارك امام جواد
خردسالى و در حالى آه هفت سال از عمر او تمام نشده بود، وظيفه راهبرى و امامت 

اى ناآگاه، يا  بى ترديد امامت آن هم در خردسالى براى عده.  را به عهده گرفتمسلمانان
بايست خرق عادتى و  مى)عليه السالم(از اين رو امام جواد. با آگاهى اندك قابل درك نبود

از اين رو خداوند در موارد . اى بنماياند تا شك و ترديد را از دل آنان بزدايد معجزه
هايى به ظهور رساند تا بدين وسيله حجت را بر  رت معجزهمتعددى به وسيله آن حض
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را شادمان و مطمئن و دشمنان آينهورز و معاند را  بندگان تمام آرده، مؤمنان و دوستان
 :آنيم  اشاره مى)٧٧(ها اى از اين معجزه در اين جا به پاره. آند سر افكنده و خاموش

به حضور «: نقل شده است آه گفت» ابوهاشم، داوود بن قاسم جعفرى«از . ١

اى  سه نامه همراه داشتم آه هيچ يك نام و مشخصه.  رسيدم)عليه السالم(ابوجعفر ثانى

 .نداشت

يكى )عليه السالم(امام. ين آردها را شناسايى آنم و همين امر، مرا اندوهگ نتوانستم نامه

 .است» رّيان بن شبيب«اين نامه : ها را از من گرفت و فرمود از نامه

است و چون نامه » محمد بن حمزه«اين نامه : سپس نامه دوم را گرفت و فرمود

 .اين نامه فالن شخص است: سوم را گرفت، فرمود

 ]مهر آميز[ن نگريست و لبخندى  در م)عليه السالم(امام. از اين واقعه مبهوت شده بودم

 .زد

اى حاوى سيصد دينار به من داد و   آيسه)عليه السالم(ابوجعفر: دهد ابوهاشم ادامه مى

: او خواهد گفت: سپس فرمود. از من خواست آن را به يكى از عموزادگانش برسانم

ار را آيسه حاوى دين. بازرگانى به من معرفى آن تا با اين مال براى من آااليى بخرد

اى ابوهاشم، بازرگانى به من معرفى آن تا با اين مال : او به من گفت. براى او بردم

 .»من نيز چنان آردم. براى من آااليى بخرد

ساربانى از من خواست تا از امام «: نيز از ابوهاشم نقل شده است آه گفت. ٢

به همين منظور نزد حضرت رفتم، او را با .  بخواهم او را به آار بگمارد)عليه السالم(جواد

از اين رو نتوانستم خواسته ساربان را با حضرتش . جماعتى در حال خوردن غذا ديدم

 .اى ابوهاشم،بخور: حضرت غذا نزد من گذارد و فرمود. در ميان بگذارم

اى : آن گاه ـ بدون اين آه با وى سخن گفته باشم ـ خطاب به يكى از غالمان فرمود

 .»غالم، آن ساربانى آه ابوهاشم او را براى ما آورده در آنار خود به آارگمار

وارد )عليه السالم()امام جواد(روزى با او «: همچنين از ابوهاشم نقل شده است آه. ٣

از خدا بخواه تا مرا از . دم، من شيفته خوردن ِگل هستمفدايت گر: به او گفتم. باغى شدم

 .اين عادت برهاند

                                                           
 . نقل شده است٢١٤٨ /٢٣والم العلوم  و مستدرك ع١٠٠ ـ ٩٧ /إعالم االورى بأعالم الهدى: اين موارد از. ٧٧



 پس از گذشت چند روز خود آغاز به سخن آرده،.  سكوت آرد)عليه السالم(امام

 اى ابوهاشم، خداوند عادت خوردن ِگل را از: به من فرمود

 .تو گرفت

 .»ت ندارم از هيچ چيزى همانند ِگل نفر]از آن زمان[: گويد ابوهاشم مى

ابوجعفر اندك زمانى پس از وفات «: نقل شده است آه گفت» على بن اسباط«از . ٤

در او نگريستم تا بتوانم اوصاف ظاهرى و قامت او را . پدرش در ميان ما ظاهر شد

اى على، خداوند، همان گونه آه در امر : او نشست، سپس فرمود. براى دوستان توصيف آنم

سان نيز در  همان» و ما فرمان نبوت و عقل آافى در آودآى به او داديم«: ه، فرمودپيامبرى اتمام حجت آرد

 )٧٨(.امامت اتمام حجت آرده است

 ديده از جهان فروبست )عليه السالم(هنگامى آه ابوالحسن الرضا«: گويد راوى مى. ٥

عليه (ابوجعفر. بودخواستم و آسى جز من و از اين طلب آگاه ن چهار هزار درهم از او مى

 .فردا نزد من بيا: فرمود:  خبر فرستاده)السالم

از )عليه السالم(ابوالحسن: او فرمود. من نيز به فرمان او روز بعد به حضورش رسيدم

 خواهى؟ دنيا رفته است و تو چهار هزار درهم از او مى

 .آرى: گفتم

ها را  حضرت آن. بوددينارهايى زير سجاده . اى آه زير پا داشت برداشت او سجاده

 .»معادل چهار هزار درهم بود] چون شمردم[. به من داد

عليه (در مدينه بودم، همواره با ابوجعفر«: نيز از راوى نقل شده است آه گفت. ٦

افراد خانواده و .  در خراسان در رفت و آمد بودم)عليه السالم( و ابوالحسن]در مدينه[ )السالم

روزى ابوجعفر آنيز . دادند آمدند و بدو سالم مى ار او مىعموهاى پدر ابوجعفر به ديد

 .به آنان بگو خود را آماده غم و عزا آنند: خود را خواست و فرمود

خوب بود :  مجلس را ترك آردند با خود گفتم)عليه السالم(زمانى آه خويشان امام

 پرسيديم، ماتم و عزاى چه آسى است؟ مى

  گرد آمدند، حضرت)عليه السالم(امامچون روز ديگر نزد : گويد راوى مى

 است؟ ماتم و عزاى چه آسى: آنان پرسيدند. همان گفتار روز گذشته را تكرار آرد

 .ماتم و عزاى بهترين خلق خدا بر روى زمين: ابوجعفر فرمود

                                                           
 .١٢ /مريم. ٧٨



.  از خراسان رسيد)عليه السالم(پس از گذشت چند روز خبر وفات ابوالحسن الرضا

 را به اطرافيان و )عليه السالم(بوجعفر خبر وفات امام رضاپيك، همان روزى را آه ا

 .» خواند)عليه السالم(خويشان داده بود، روز وفات امام رضا

خمس : اى خطاب به من نوشت  در نامه)عليه السالم(ابوجعفر«: گويد راوى مى. ٧

 .»گيرم مىآه تنها همين سال از شما خمس ) بفرستيد(اموال خود را براى من بياوريد 

 . در همان سال به ديدار معبود خود شتافت] گفت)عليه السالم(همان گونه آه ابوجعفر[

 

 

  در برخورد با جامعه)عليه السالم(اخالق واالى امام

.  جوانى بود در آغاز زندگى و مورد عنايت مأمون قرار داشت)عليه السالم(امام جواد

از ديگر .  داد)عليه السالم(رسيد به امام جواد او اموال فراوانى آه به يك ميليون درهم مى

سو شيعيان آه به امامت آن حضرت معتقد بودند، وجوه شرعى خود را براى حضرتش 

هاى قم و جاهاى ديگر از ديگر، منابع درآمدى بود آه در  درآمد موقوفه. فرستادند مى

ى از اين عايدات را گرفت، اما او چيز  قرار مى)عليه السالم(اختيار حضرت امام محمدتقى

ها را ميان بينوايان، نيازمندان و محرومان  آرد، بلكه آن هزينه زندگى شخصى خود نمى

 .آرد تقسيم مى

آن حضرت را در بغداد ديد آه از سوى دولتيان و مردم در ميان » حسين مكارى«

با اين )معليه السال(با خود انديشيد آه امام. گرفته شده و مورد تعظيم و تكريم قرار دارد

موقعيتى آه دارد به مدينه باز نخواهد گشت و در بغداد خواهد ماند، زيرا غرق در ناز و 

اى «:  آه پى به انديشه او برده بود، بدو نزديك شد و فرمود)عليه السالم(امام. نعمت است

 ]بخورم،[ )صلى اهللا عليه وآله( در حرم جدم رسول خدا]اى آه[حسين، نان جوين و نمك سوده 

 )٧٩(.»...تر و گواراتر است بينى براى من دوست داشتنى از آنچه مى

هايى آه دولت براى او در نظر  ها و پيرايه  خواهان آرايه)عليه السالم(امام جواد

اش آه دنيا را براى دنيا خواهان رها آرده  گرفت نبود، بلكه همانند پدران گرامى مى

هاى آن برگزيده بودند، از  دند و خدا خواهى و بندگى حضرتش را بر دنيا و فريبايىبو

                                                           
 .١٨٥ /٦شيخ حر عاملى، اثبات الهداة . ٧٩



او در سجاياى اخالقى و آرم و لطف به ديگران راه پدران خود را . دنيا رويگردان بود

 .شمريم هاى آن حضرت را برمى در اين جا مواردى از ويژگى. پيمود مى

 

 )عليه السالم(بخشندگى و دِهش امام

تر بود و به   دستى سخاوتمند داشت و از همگان بخشنده)عليه السالم(محمد جوادامام 

درباره . ملقب شد» جواد«دليل بخشش فراوان و نيكى و احسان در حق مردم، به 

 :است هايى نقل شده آه از آن جمله بخشندگى و سخاوت آن حضرت داستان

. احمدبن حديد به همراه جمعى از ياران خود عازم حج شد«: اند تاريخ نگاران آورده

چون . شان را به غارت بردند در ميان راه، راهزنان بر آنان يورش آورده، تمام دارايى

 رفت و ماجرايى آه )عليه السالم(احمد و يارانش به مدينه رسيدند، احمد به ديدار امام جواد

 )عليه السالم(امام.  بازگفت)عليه السالم(نان رفته بود براى حضرت جواددر ميان راه بر آ

پوشى آورده و دينارهايى به او داد تا ميان همراهان خود  فرمان داد تا براى احمد تن

اى است  ديدند به همان اندازه] پس از آن آه دينارها ميان آاروانيان تقسيم شد[. تقسيم آند

 )٨٠(.»ستآه از آنان به يغما رفته ا

 با عطاى سخاوتمندانه خود، آنان را از )عليه السالم(بدين ترتيب امام جواد

 .شان را به ايشان بازگرداند شان رهانيد و اموال از دست رفته گرفتارى

ها، دوست   تنها به انسان)عليه السالم(بنا به گواهى تاريخ، سخاوت و عنايت امام جواد

مند  و حتى دشمن محدود نبود، بلكه جانوران نيز از عنايت و بخشندگى آن حضرت بهره

بر خوان نعمت ابوجعفر «: روايت شده است آه گفت» محمد بن وليد آرمانى«از . بودند

چون از خوردن دست آشيدم و خوان . خوردم  نشسته بودم و غذا مى)عليه السالم(ثانى

امام . هاى خوراك افتاده بر زمين را بر چيند ته شد، غالم حضرت خواست تكهبرداش

آنچه از خوان در صحرا بريزد، برنگير و آن را واگذار :  به او فرمود)عليه السالم(جواد

اگر چه ران گوسفندى باشد، اما اگر چيزى از طعام در خانه بر زمين ريخت، آن را 

 )٨١(.»بگير

 از آن رو غالم خود را از برداشتن غذاى )عليه السالم(روشن است آه امام جواد

 .پراآنده شده بر زمين باز داشت تا خوراك پرندگان و جانوران گرسنه شود

                                                           
 .١٠٩ /١٢ و بحاراالنوار ١٠٥ /٤الوافى بالوفيات . ٨٠
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 نيكى به مردم

 به شمار )عليه السالم(هاى امام جواد ها و وااليى ترين ويژگى نيكى به مردم از برجسته

داستان زير . ت و دشمن دور نمانده و تاريخ آن را ثبت آرده استرود آه از ديد دوس مى

 . است)عليه السالم(يكى از موارد احسان و نيكى امام جواد

 آه از بنى )٨٢(»سجستان«و » ُبست«از يكى از مردم » احمدبن زآرياى صيدالنى«

عليه (در نخستين روزهاى خالفت معتصم، ابوجعفر«: حنفيه بود نقل آرده است آه گفت

فدايت گردم، : به هنگام خوردن غذا به او گفتم. آردم  همراهى مى را در سفر حج)السالم

. والى ما دوستدار و پيرو شما اهل بيت است و من به ديوان محاسبات او بدهكار هستم

اى به او نوشته، به احسان نسبت به من فرمانش  خوب است ـ چنانچه صالح بدانى ـ نامه

 .دهى

 .ناسمش او را نمى:  فرمود)عليه السالم(امام

فدايت شوم، همان گونه آه گفتم، او از دوستداران شما اهل بيت است و نامه : گفتم

 .شما در اين مورد مفيد خواهد بود

اى بدين شرح به والى سجستان   در خواست مرا پذيرفت و نامه)عليه السالم(امام جواد

 :نوشت

عليهم (محبت اهل بيت(ش نيكى اما بعد، آورنده اين نامه، مذهب و رو. بسم اهللا الرحمن الرحيم«

ماند آار نيكى است آه از   تو مى]آخرت[ تنها چيزى آه از منصبت براى ]بدان آه[و . از تو بيان آرد) )السالم

 از ]در روز واپسين و به هنگام بازخواست[ـ  جل و عز تو برآيد، پس به برادرانت نيكى آن و بدان آه خداى ـ

 )٨٣(.اى يا دانه خردلى باشد سؤال خواهد آرد زه ذرهاندك آارهاى تو هر چند به اندا

) حسين بن عبداهللا نيشابورى(چون مرد سجستانى به شهر خود بازگشت، والى شهر 

بن عبداهللا حسين .  براى او فرستاده بود، آگاه آرد)عليه السالم(اى آه امام جواد را از نامه
                                                           

.  و مقاوم استسجستان يكى از بالد مشرق و همچنان ستم سوز: محمد بن بحر رهنى درباره سجستان آورده است. ٨٢
در دنيا بازرگانى به . شود هايى دارد آه در ديگر بالد ديده نمى ها منحصر به فرد است و ويژگى در خوبى

آن زمانى آه در تمام گستره اسالمى، على بن ابى طالب را بر ... شود درستكارى بازرگانان آن سامان يافت نمى
 سامان به على بن ابى طالب بر منبر ناسزا گفته شد و مردم در دادند، تنها يك بار در اين فراز منبرها دشنام مى

برابر بنى اميه ايستادند در نهايت بر پيمان خود اين مطلب را افزودند آه بر منبر آن سامان به آسى دشنام داده 
 عليه صلى اهللا(آدامين شرافت و بزرگى ياراى رسيدن به ممانعت آنان از دشنام دادن به برادر رسول خدا... نشود
رسيد و اين در حالى است آه برفراز منبرهاى مكه و مدينه به على دشنام داده  بر فراز منبرهاى آن سامان مى) وآله
 ).١٩١ ـ ١٩٠ /٣معجم البلدان (شود  مى

 .٨٦/ ٥٠بحار االنوار. ٨٣



 آن را )عليه السالم(دو فرسخ راه پيمود و به استقبال آن مرد رفت و پس از ستاندن نامه امام

آن گاه جوياى حال و .  را براى خود شرافتى بزرگ خواند)عليه السالم(بوسيده، اقدام امام

 .مرا از دادن خراج معاف بدار: نياز مرد سجستانى شد و او گفت

فراد خانواده آن مرد پرسيد و به تعداد آنان، به او و افراد والى درباره تعداد ا

رسيد و  اش به آنان مى اش صله داد و تا زمانى آه والى زنده بود، همچنان صله خانواده

 )٨٤(.»آن مرد از دادن خراج معاف بود

 . به مردم است)عليه السالم(اين داستان يكى از موارد احسان امام جواد

 

 مدردى با مردمه

 ادامه دهنده راه نياآان پاآدامن و معصوم خود بود و از )عليه السالم(امام جواد
هاى مردم شريك  ها و اوصاف آنان برخوردار بود و همانند آنان، در گرفتارى ويژگى

ابراهيم بن محمد «: در منابع تاريخى آمده است. آرد شد و با آنان همدردى مى مى
نوشت و طى آن، )عليه السالم(اى به امام جواد الى قرار گرفت، لذا نامههْمدانى مورد ستم و

 از آنچه بر ابراهيم رفته بود، )عليه السالم(امام. امام را از ماجراى خود و والى آگاه آرد
به زودى خدا تو را بر آسى آه نسبت به تو ستم روا داشته، يارى : رنجه گشت و در پاسخ او نوشت

مند خواهى  و مژده باد تو را آه در اين جهان و آن جهان از يارى خدا بهره.  بى نياز گردانددهد و تو را از او

 )٨٥(.آن شد و خدا را بسيار ستايش

سر سالمتى و دلدارى دادن به مصيبت زدگان و داغديدگان، از ديگر موارد 
اى به مرد فرزند  حضرتش طى نامه. رود  به شمار مى)عليه السالم(همدردى امام جواد

 فرزندت على و اين آه او را ]از دست دادن[بسم اهللا الرحمن الرحيم از مصيبت : اى چنين نوشت مرده

ـ بهترين فرزندان و  جل و عز خداى ـ] آگاه باش آه[. داشتى سخن گفتى بيش از ديگر فرزندانت دوست مى

پس خدا پاداش تو را سنگين . ا بزرگ گرداندگيرد تا پاداش مصيبت زده ر ديگر چيزها را از صاحبان آن مى

به زودى ] اى آنچه از دست داده[آند و اين مصيبت را بر تو هموار و قلبت را استوار سازد آه او تواناست و 

 )٨٦(.جبران آند و اميد دارم آه خدا چنان آند ـ ان شاء اهللا ـ 

 اوج همدردى او را با مردم )عليه السالم(اين نامه لطيف و پر از احساس امام جواد
 .گذارد مصيبت زده و گرفتار به نمايش مى

                                                           
 .١٢٩ /١٢همان . ٨٤
 .١٢٦ /همان. ٨٥
 .٨٧٤ /٢وسائل الشيعه . ٨٦



يكى از شيعيان آن حضرت «:  آمده است)عليه السالم(نيز درباره همدردى امام جواد
اى، از اندوه و مصيبتى آه در فقدان فرزندانش او را در بر گرفته، بر دل او  طى نامه

 در پاسخ، نامه تسليتى )عليه السالم(امام.  شكايت برد)عليه السالم(آرد، به امام سنگينى مى
ان ـ بهترين اموال و بهترين فرزند جل و عز دانى خداى ـ آيا نمى: براى او فرستاد آه در آن آمده بود

 )٨٧(ستاند تا او را پاداش دهد؟  مى]از او[مؤمن را 

شد، غم و اندوه آنان را غم  ها و تنگناهاى مردم شريك مى آن حضرت در گرفتارى
آرد و دستان بخشنده و آريم او  ها با آنان همدردى مى دانست و در آن و اندوه خود مى

ها را تسخير آرده و مردم با   راه توانست دلياريگر بينوايان و ناتوانان بود و از همين
اى همه محبت، اخالص، ارادت و عواطف و احساسات خود  تمام وجود و  بى هيچ شائبه

 .آردند مى)عليه السالم(را نثار وجود مبارك امام جواد

. هاى فضيلت و آمال را به ظهور رساند ترين و زيباترين نمونه آن حضرت شگفت
دارى و سخت  شد آه بتواند در دانش، تقوا، خويشتن فت نمىدر روزگار او آسى يا

به يك سخن در فضايل و افتخارات آه . گيرى در راه دين با او رقابت آند آوشى و سخت
 .اساس و گوهر امامت آن حضرت بود، همتايى نداشت

شمار علمى آن حضرت شيفته  مجامع اسالمى به دليل شناخت مواهب و ملكات بى
رو ايمان و پاى بندى شيعيان به اين آه امام معصوم بايد  ند و از همينوجودش شده بود

اى درست بدانند،  دانشمندترين، برترين و با تقواترين مردم روزگار باشد و آن را عقيده
 )٨٨(.فزونى گرفت

 

 

 

 قسمت دوم

 

 

 بخش نخست

 )السالمعليه (پرورش امام جواد

 

                                                           
 .٨٩٣ /همان. ٨٧
 .٧٥ ـ ٧٠ /)عليه السالم(حياة اإلمام الجواد: ك.ر. ٨٨



 بخش دوم

 )عليه السالم(مراحل زندگى امام جواد

 

 بخش سوم

  در آنار پدر)عليه السالم(امام جواد



 



 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(پرورش امام جواد

 

تمام  از خاندان رسالت آه در بزرگى و شكوه و وااليى در )عليه السالم(امام محمد جواد

 دوران حيات انسان همانند نداشت و بشريت مانند آن را نديده و

مند  نخواهد ديد، پا به عرصه وجود نهاد و جهان را از برآت وجود خجسته خويش بهره

، فرزند )عليه السالم( فرزند امام آاظم)عليه السالم(او فرزند امام على بن موسى الرضا. نمود

، فرزند امام على بن الحسين زين )عليه السالم(، فرزند امام باقر)عليه السالم(امام صادق

 نواده رسول خدا و فرزند امام على بن )عليه السالم(، فرزند امام حسين)عليه السالم(العابدين

 .است)عليه السالم(ابى طالب

» ريحانه«، »سبيكه« و نامش )٨٩(»نوبه«از مردم » ماريه قبطه«مادرش از خاندان 

 .ناميد» خيزران«او را )عليه السالم(بود، اما امام رضا» دّره«و به نقلى 

خواند » بهترين آنيزآان پاك نهاد« اين بانوى پاآدامن را )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

است و پاك و پاك شده » ام ولد«او «:  درباره او فرمود) السالمعليه(و امام حسن عسكرى

شود و بهترين زنان روزگار  خوانده مى» ام الحسن«و » ام الجواد«آفريده شد، با آنيه 

 )٩٠(.»خويش بود

و به .  ق١٩٥ در روز دهم ماه مبارك رمضان سال )عليه السالم(حضرت امام جواد

 )عليه السالم(حضرت امام رضا. لى در نيمه همان ماه در مدينه منوره ديده به جهان گشودنق

: فرمود  از تولد چنين نوزادى غرق در شادى شده، مى)عليه السالم(پدر ارجمند امام جواد

 .فرزندى براى من به دنيا آمده است آه شبيه موسى بن عمران، شكافنده درياها و شبيه عيسى بن مريم است

 )٩١(.مقدس است مادرى آه او را به دنيا آورده است

                                                           
 .واقع شده است) در مصر(ر آرانه نيل، بين اسوان و دنقله اى است در افريقيه آه ب نوبه، منطقه. ٨٩
 .٢٠ /٢٣مستدرك عوالم العلوم . ٩٠
 .٢٢ /)عليه السالم(حياة االمام محمد الجواد. ٩١



ابوجعفر «، )عليه السالم( با آنيه جدش حضرت امام محمد باقر)عليه السالم(امام جواد

به آنيه او افزوده شد و » ثانى«شد و به منظور پرهيز از اشتباه در نقل، آلمه  خوانده مى

را » ابوعلى الخاص«، »دالئل اإلمامه«صاحب آتاب . آنيه گرفت» وجعفر ثانىاب«

عليه (البته متأخران در تفسير آنيه امام جواد. ديگر آنيه آن حضرت شمرده است

است و آن سان آه در آتاب دالئل » ابوعلى«او آنيه خاصى دارد آه : اند گفته)السالم

ابوعلى «)عليه السالم(د، آنيه امام جوادآن االمامه آمده و براى خواننده تداعى مى

 .نيست»الخاص

 همانند نياآان گران مقدار خود القابى داشت آه همگى نشان )عليه السالم(امام جواد

 :دهنده شخصيت سترگ و وااليى گوهر آن حضرت است آه عبارتند از

 

 جواد. ١

احسان رو حضرت به اين لقب خوانده شد آه در حق مردم بسيار نيكى و  از آن

 .ساخت مند مى آرد و همواره همگان را از بخشش و عطاى خود بهره مى

 

  تقى.٢

شد آه تقواى خدا را در پيش گرفت و به درگاه وى انابه و  از آن رو تقى خوانده مى
هاى  نمود و هم به رشته محبت و بندگى او چنگ انداخته، به هيچ يك از خواسته توبه مى

 ;نفسانى روى نكرد

 ;مرتضى. ٣

 ;قانع. ٤

 ;رضى. ٥

 ;مختار. ٦

 )٩٢().ها  دروازه برآمدن خواسته(باب المراد . ٧

 

بود آه انقطاع او به سوى خدا و دل بريدن از » العزة هللا«نقش انگشترى امام جواد 
 )٩٣(.داد غير او را نشان مى

                                                           
 .٢٩ ـ ٢٧ /٢٣مستدرك عوالم العلوم . ٩٢
 .٣١ /همان. ٩٣



 

 

 



 



 

 

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(مراحل زندگى امام جواد

 

با مأمون عباسى به عنوان خليفه بيعت شد و در همين سال بود آه .  ق١٩٥در سال 
اين مولود خجسته هفت سال در آنار پدر .  ديده به جهان گشود)عليه السالم(امام جواد

 امام وى در اين دوره شاهد بيعت با.  زندگى آرد)عليه السالم(بزرگوارش امام رضا
 به عنوان وليعهد بود و حوادثى را آه همزمان با اين بيعت و پس از آن )عليه السالم(رضا

چهره نمود و نيز حادثه جانگداز شهادت پدرش را به دست مأمون با تمام وجود لمس 
 .ها زيست آرد و با آن

ان  به شهادت رسيد، انگشت اتهام، مأمون را نش)عليه السالم(پس از آن آه امام رضا
 از )عليه السالم(همين امر باعث شد تا امام جواد. دانستند داد و مردم او را قاتل امام مى مى

نيرنگ و توطئه مأمون در امان باشد، اما مأمون همچنان براى درهم شكستن شخصيت 
ها از هيچ آوششى فروگذار   و آاستن از جايگاه واالى او در دل)عليه السالم(امام جواد

هاى سرآوب گرانه مأمون ايستاد تا   در برابر تمام تالش)عليه السالم(م جواداما. آرد نمى
 را اعتال بخشيده، عقيده شيعيان را در مسأله امامت و )عليهم السالم(روش و مكتب اهل بيت

 .ها را قوام و استحكام بخشد رهبرى و دستاوردهاى سياسى ـ اجتماعى آن

 برادرش معتصم عباسى بر تخت روزگار مأمون به سرآمد و.  ق٢١٨در سال 
 را )عليه السالم(او امام جواد. قدرت را در دست داشت.  ق٢٢٧خالفت نشست و تا سال 

آرد و  آامال زير نظر داشت و از فعاليت اجتماعى و سياسى آن حضرت جلوگيرى مى
الفضل آه مأمون او را به آابين  اش ام به وسيله برادرزاده.  ق٢٢٠سرانجام در سال 

از اين ازدواج فرزندى . در آورده بود، به زهر آين مسموم آرد)عليه السالم(م جواداما
 و متولى )عليهم السالم(بدين ترتيب، معتصم عباسى، نماد خط هاشمِى اهل بيت. حاصل نشد

سان آه   را از ميان برداشت تا آن)عليه السالم(آن، يعنى امام ابوجعفر، محمد جواد
 . و مفاهيم رسالت و امامت به بازى بپردازدخواهد با احكام اسالم مى

 :شد  به دو بخش تقسيم مى)عليه السالم(دوران حيات امام جواد

 در آنار )عليه السالم(اى است آه امام جواد  دوران ـ حدودًا ـ هفت ساله:بخش نخست
 ; سپرى آرد)عليه السالم(پدر بزرگوارش امام رضا



 . بود)عليه السالم( دوران ـ حدودًا ـ هفده ساله پس از شهادت امام رضا:بخش دوم

 :شود  به دو مقطع متمايز تقسيم مى)عليه السالم(اين بخش از حيات امام جواد

ترين بخش زندگى   پانزده سال حيات او در روزگار مأمون بود آه طوالنى)الف
 ;رود  به شمار مى)عليه السالم(آوتاه حضرت امام جواد

 است آه در روزگار حكومت معتصم )عليه السالم( دوران دو ساله زندگى امام جواد)ب
 .عباسى سپرى شد

 :شود  به شرح زير تفكيك مى)عليه السالم(بدين ترتيب، دوران زندگى امام جواد

در دوران حكومت محمد امين عباسى تا به شهادت .)  ق١٩٥(از زمان تولد . ١
 ;است.)  ق٢٠٣ماه صفر  ()معليه السال(رسيدن امام رضا

 ٢١٨ ـ ٢٠٣دوره پانزده ساله حيات آن حضرت در روزگار مأمون عباسى از . ٢
 ;باشد مى. ق

ـ ٢١٨( در روزگار حكومت معتصم گذراند )عليه السالم(اى را آه امام دوره دو ساله. ٣
 .). ق٢٢٠



 

 

 

 بخش سوم

  در آنار پدر)عليه السالم(امام جواد

 

آرد،  ر آغاز آار خود، ابتدا تنها به نام و براى علويان تبليغ مىحكومت بنى عباس د
صلى اهللا (الرضا من ال محمد«فراخواند و پس از آن به )عليهم السالم(سپس به سوى اهل بيت

دعوت آرد و به همين جهت و به جهت » فرد مورد رضايت از خاندان محمد; )عليه وآله
در . خويشاوندى دارند، حكومت آنان پا گرفتآه عباسيان با خاندان رسالت پيوند  اين

 به حكومت رسيده، بر )صلى اهللا عليه وآله(واقع بنى عباس با ابراز خويشاوندى با پيامبر اآرم
 .امت سالمى چيره و حاآم شدند

آرد  مىطبيعى است آه خطر بزرگ و اصلى آه عباسيان و خالفت آنان را تهديد 
وجود عموزادگان علوى آنان بود، زيرا حجت و برهانى قويتر داشتند و از نظر 

در ميان علويان، آسانى .  نزديكتر بودند)صلى اهللا عليه وآله(خويشاوندى و پيوند، به پيامبر
دانش، : هاى الزم براى خالفت، مانند بودند آه شايستگى حكومت را داشتند و از مالك

. نگرى در عرصه دين و سياست برخوردار بودند نديشى و آيندهخرد، حكمت و دورا
افزون بر آنچه بر شمرده شد، احترام و تكريمى بود آه مردم نه به دليل ترس و مصلحت 

 .آردند انديشى آه با جان و دل و از سر محبت نثار علويان مى

لب مربى و از ديگر سو بزرگان و قهرمانان اسالم از خاندان ابوطالب بودند و ابوطا
صلى اهللا ( وصى و حامى پيامبر)عليه السالم( و فرزندش على)صلى اهللا عليه وآله(سرپرست پيامبر

 بود و امام حسن، امام حسين و ديگر امامان معصوم هر يك در دوره امامت خود )عليه وآله
ت آامال بنابراين ادعاى علويان براى خالف.  بودند)صلى اهللا عليه وآله(وصى و جانشين پيامبر

 .مقبول بود

رو از آغاز به  خليفگان عباسى به خوبى از گستره نفوذ علويان آگاه بودند و از همين
العاده علويان هراس داشتند آه ماجراى زير  شان، از نفوذ و قدرت فوق قدرت رسيدن

در آغاز به قدرت رسيدن » سفاح«. خود نشانه هراس فراوان عباسيان از علويان است
 گمارد تا )عليه السالم(ه عنوان جاسوس بر فرزندان و نوادگان امام حسنآسانى را ب

هنگامى آه هيئتى از فرزندان امام . هاى آنان را آامال زير نظر داشته باشد فعاليت



:  از نزد وى خارج شد، سفاح به يكى از افراد مورد وثوق خود گفت)عليه السالم(حسن
و لطف در حق ايشان آوتاهى مكن و هرگاه برخيز و ايشان را جاى ده و از مهروزى «

با آنان خلوت آردى چنان وانمود آن آه به ايشان گرايش دارى و بر ما و دستگاه ما 
آن گاه هر چه گفتند و آردند، به ما . بخروش و آنان را نسبت به خالفت سزاوارتر بخوان

 )٩٤(.»گزارش آن

شان را تهديد  آنان با تمام وجود، خطر اصلى آه تنها از سوى علويان، آنان و قدرت
ديدند آه مردم با شور و شوقى زايد الوصف و به  آرد حس آرده بودند و مى مى

لذا خليفگان . شتافتند صورت انبوه دعوت علويان را پاسخ داده، به يارى و تأييد آنان مى
 چه زودتر و با تمام امكانات با اين خطر روز افزون به دانستند تا هر عباسى الزم مى
 .مقابله برخيزند

 

 

 

 برخورد بنى عباس با مردم

هاى ستمى آه بنى عباس در حق مردم اعمال  بر آن نيستيم تا در اين مختصر، گونه
آردند، بر شماريم آه اين امر نيازمند مجال و فرصت بيشترى است، بلكه برآنيم تا  مى

و اشاره، مواردى از بدرفتارى، فشار و ستمى آه نسبت به مردم روا به اختصار 
هايى آه در آشكار آردن ماهيت آنان در برابر ديدگان  همان چيزى; داشتند بازگوييم مى

نابكارى و ستمگرِى .)  ق١٨٠م (» ابوالعطاء سندى«. نگران، سهمى بزرگ داشتند
 :است عباسيان را در قالب بيتى چنين آورده

و اى آاش ; ماند و پايا بود اش ستمگرى و جور بنى مروان، براى ما مىاى آ«
 )٩٥(.»بود دادگرى و عدالت بنى عباس در آتش مى

عدالت و مساوات، آرمانى آه مردم از عباسيان انتظار داشتند، به خيالى واهى مبدل 
و نيز ستمگرى فرزندان » هارون«و » منصور«خويى، حرص و آزمندى  درنده. دش
ها يادآور عملكرد  و تباه شدن اموال بيت المال مسلمانان به دست آن» على بن عيسى«
اقدام سفاح و منصور در آشتار . بود» يوسف بن عمرو ثقفى«و » هشام«، »حجاج«

                                                           
 .٦٦ /)عليه السالم(الحياة السياسية لإلمام الرضا. ٩٤
 :١٠٨ /همان. ٩٥

 و عدل بني العباس في النار*** ياليت جور بني مروان دام لنا 



بود، ناراحتى و نفرت تمام مردم را سابقه نيز  دفاع آه بى حد و حساب مردم بى بى
 )٩٦(.برانگيخت

بنا به نقل تاريخ نگاران، ابوالعباس سفاح بن محابا و زود فرمان مرگ صادر 
 آارگزاران وى در سراسر گستره حكومتى راه. ستاند آرد و جان مى مى

آارگزار مغرب، » محمد بن اشعث«اش را برگزيدند آه  او را پيمودند و منش حكومتى
از آن جمله » حميد بن قحطبه«و » خازم بن خزيمه«آارگزار مصر » بن على صالح«

 )٩٧(.بودند

آويخت تا خراجى آه بر گردن دارند و براى آنان  ابوجعفر منصور افراد را از پا مى
باز  ر از مؤرخان او را غدار و نيرنگ برخى ديگ)٩٨(.معين شده بود بپردازند

و در آشتن و آيفر آردن بى ... ريخت اند، چرا آه بى ترديد و تأمل خون مى خوانده
 سياهترين صفحات تاريخ )عليه السالم(برخورد سفاآانه او با فرزندان على. محابا بود

 )٩٩(.عباسى را رقم زده است

ها و مجالس  خورد، شيفته سرگرمى ديگر خليفه بنى عباس، شراب مى» هادى«
 )١٠٠(.طرب، جبارى ستمگر، به شدت تندخو و سنگدل و قمارباز بود

ماند،  از نظر تاريخ نگاران هارون الرشيد، در رفتار و منش تمامًا به منصور مى
حساب هزينه  سيار بخيل بود، اما هارون بىجز در يك مورد و آن اين آه منصور ب

ديگر خلفاى عباسى نيز از همگنان خود بهتر نبوده و روزگار . بخشيد آرد و مى مى
 .حكومت آنان نيز در عرصه تحول و تغييرات مثبت، پديده جديدى به خود نديد

ها و صفات اخالقى بنى عباس را در نامه مأمون آه براى  توان تمام ويژگى مى
وى، زمانى آه در مرو بود خطاب به برادران خود . ران خود در بغداد نوشت، يافتبراد

و نادانى و حماقت، ) فريبيد خود را مى(آنيد  تمام شما با خويش بازى مى... «: نوشت
هر يك از شما آوازه خوان، نوازنده دف يا نى . عقل و تدبيرتان را تسخير آرده است

نى اميه آه در گذشته نه چندان دور آنان را آشتيد زنده به خدا سوگند، اگر ب. نواز است
هر ننگى را آه بدان دسترسى داريد انجام دهيد و از آن عار : شوند و به آنان گفته شود
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نداشته باشيد، به يقين بيش از آنچه بدان دست آلوده و آن را شعار، روش و تن پوش خود 
 .ايد، نخواهند آرد آرده

 منع ]آن[آرده و چون خير بدو رو آند از   شود، بيتابى مىيكايك شما هرگاه گرسنه
از هيچ آار ناپسندى ننگ نداريد و اگر از چنان آارهايى خوددارى آنيد از سر . آند مى

سپرى آند و صبحگاهان از (...) آسى آه شب را در حال سوارى دادن . ترس است
گويى فضيلتى آسب آرده، چگونه از سان آه  چنان گناهى راضى و خشنود باشد، آن

تالش و هدف شما پرآردن شكم . ]هاييد و شما همان[ها ننگ داشته باشد؟  ارتكاب پليدى
هاى خود هزار پيامبر  و پرداختن به خواسته شرمگاه است و اگر براى رسيدن به شهوت

ست آه محبوبترين مردم نزد شما آسى ا. خدا يا هزار فرشته مقرب بكشيد، باآى نداريد
و توجيه [گناهان شما را در نظرتان زيبا جلوه دهد و در آار زشتى آه مستى زداينده 

 )١٠١(.»...تان دهد، محبوبترين مردم نزد شماست  آن است، يارى]آننده

 

 اوضاع سياسى اين برهه تاريخى

هايى آه امامان معصوم به انجام آن  چنانچه به چندگانگى نقش، فعاليت و مأموريت
اند و نيز وحدت هدف، انگيزه و مقصد آنان بنگريم، در خواهيم يافت آه  همت گمارده

هيچ يك از آن بزرگان، نقشى جداى از نقش امام پيشين يا امامى آه پس از او خواهد آمد، 
 در قرار دادن اوضاع در )عليه السالم(و فهم نقش امام جوادوانگهى براى شناخت . ندارد

مسيرى آه تأمين آننده مصالح واالى اسالم و مسلمانان است، بايد از روند وضعيت 
 و روزگارى آه در آنار پدر بزرگوارش )عليه السالم(سياسى دوران امامت امام جواد

 .باشيم آرد، شناخت آامل داشته زندگى مى

دوره پيش گفته شده، با دو خليفه معاصر بود آه از نظر روش آن حضرت در دو 
حكومتى دو شيوه متفاوت داشتند، اما هر دو در غصب منصب رهبرِى بحق مسلمانان و 

 .چينى براى آن همسو و ادامه دهنده راه خليفگان پيشين بودند توطئه

ا معاصر  دوران پيش از رسيدن امامت ر)عليه السالم(در چنين شرايطى امام جواد
حكومت امين و مأمون بود و روزگار امامت خود را در عصر مأمون و معتصم، دو 

 .فرزند هارون الرشيد سپرى آرد

                                                           
 .٤٦٤ ـ ٤٦٣ /همان. ١٠١



عليه (هاى مرحله نخست زندگى امام جواد به منظور آشنا شدن با مهمترين ويژگى

ن ترين رويدادهاى سياسى اين دوره تأمل آرده، از عوامل اي  بايد در مورد عمده)السالم
رويدادها و تأثيرهاى منفِى اجتماعى، دينى و اقتصادى آن بر امت اسالمى به طور عام و 

توان در  اين رخدادها را مى. بر دولت اسالمى به طور خاص اطالع آافى داشته باشيم
 :موارد زير مورد آندوآاو قرار داد

 ـ فتنه و آشوب ميان امين و مأمون

 مينها و سياست ا گيرى ها، جهت ـ گرايش

 ها و سياست مأمون گيرى ها، جهت ـ گرايش

فرزندان هارون الرشيد ) مأمون(و عبداهللا ) امين(فتنه به وجود آمده ميان محمد 
اى است آه در اين جا از ويژگى و شاخصه آن سخن  مهمترين رخداد سياسى مرحله

ه تعبير اين آشوب و غوغا و ب. ياد شده است» فتنه بزرگ«گوييم و از آن به عنوان  مى
ديگر فتنه بزرگ، به جنگى خانمانسوز انجاميد و هزينه سنگين جانى، مالى و نيروى 
انسانى آن از آيسه مسلمانان تأمين شد تا آن دو به قدرت رسيده، حكومت را در دست 

 .گيرند

به منظور پى بردن به انگيزه و عوامل پديد آورنده اين جنگ ويرانگر، بايد 
 آاويد، سپس به اقدام شخص هارون الرشيد در چگونگى شخصيت امين و مأمون را

او فرزندانش امين، مأمون و مؤتمن را به ترتيب به . افشاندن تخم اين فتنه پرداخت
حساب،  عنوان جانشينان خويش معين آرد و با برجاى گذاردن امكانات و ثروت بى

امكانات را در اختيار زمينه رقابت بر سر قدرت را براى آنان آماده آرد و آنان آه تمام 
داشتند، هر يك بر آن شد تا رقيب خود را از ميدان به در آرده، خود قدرت را در دست 

 .گيرد

 

 ها ها و سياست محمد امين، گرايش

بنا به گواهى تاريخ و اجماع مورخان، هيچ ويژگى پسنديده و ستودنى در امين ديده 
 هارون فقط و فقط تحت تأثير شد و از هيچ گرايش وااليى برخوردار نبود و نمى

در اين جا به برخى از . عهدى را بدو سپرد مادر امين منصب واليت» زبيده«همسرش 
 :پردازيم هاى منفى امين مى اوصاف و ويژگى



اندوزى  او از دانش. رفت هاى امين به شمار مى دانش گريزى يكى از ويژگى. ١
 از اين رو همواره عالمان را )١٠٢(.گريزان بود و حتى سواد خواندن و نوشتن نداشت

 .شمرد آرد و آوچك مى تحقير مى

هاى او بود و نتوانست حكومت با آن  سوء تدبير و سستى رأى از ديگر ويژگى. ٢
امين را اين » مسعودى«. گستردگى آه زمام آن را به دست گرفته بود به خوبى اداره آند

بود، از هواى نفس   انسانى بدسيرت و ضعيف الرأى]امين[«: توصيف آرده استگونه 
آرد، به آار توجهى نداشت، در حوادث و پيشامدهاى سخت بر ديگران  خود پيروى مى

 )١٠٣(.»آرد و به آسانى اعتماد داشت آه خيرخواه او نبودند تكيه مى

شد  آارهاى زشت و ناپسند را به راحتى مرتكب مى «:اند همچنين درباره او نوشته
در طعام . انديشيد وهميشه به دنبال هوا و هوس خود بود و هيچ وقت به فرجام آارى نمى

نشيند و  چندان توجهى نداشت آه آجا مى. شد تر از او يافت نمى  بخيل]دادن و خوردن[
 )١٠٤(.»نوشد با چه آس مى

بى ترديد، داشتن انديشه و رأى مهمترين شرطى است آه حاآم مسلمانان بايد از آن 
چيزى آه هرگز در اين حاآم عباسى و برخى ديگر از حاآمان اين ; برخوردار باشد
 .شد خاندان ديده نمى

او افزون بر اين آه از . رفت مردم گريزى از ديگر اوصاف امين به شمار مى. ٣
 افراد خانواده، اميران و آارگزاران خود روى نهان آرده، آنان را مردم گريزان بود، از

سپرد و خود به » فضل بن ربيع«نمود و دستگاه و امور حكومت را به  تحقير مى
 فضل نيز از فرصِت به دست آمده نهايت )١٠٥(.خوشگذرانى و عيش و نوش پرداخت

 .آرد اندازى مى ت در امور مملكتى دستخواس استفاده را برده، هرگونه آه مى

آه از خاصان امين بود، با ديدن رفتار فضل، نزد امين رفته، » اسماعيل بن صبيح«
اى اميرالمؤمنين، سرداران، سپاهيان و رعاياى تو از اين آه خود را از «: به او گفت

خوب . يده استشان به پليدى گراي اند و نفس آنى، نسبت به تو بدگمان شده آنان پنهان مى
است بخشى از روز خود را به آنان اختصاص بدهى و آنان به ديدار تو بيايند آه اين 

 .شان را به وسيله تو برآمده ببينند ها شده و آنان آرزوهاى اقدام، مايه آرامش آن
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امين خواسته او را پذيرفت و در آاخ خود نشست شاعران بر او وارد شده، اشعار 
آن گاه امين بر يك آشتى به صورت شيرى با هيبتى . خواندندخود را براى خليفه 

در آن جا سواره نظام آنار رود دجله در . رفت» شماسيه«مانند سوار شده، به محله  بى
در اين سفر ابزار مطبخ و تفريح با او همراه آردند تا وسايل . انتظار وى ايستاده بودند

 .د مهيا آنندخوشگذرانى و عيش و نوش او را آن چنان آه باي

توجهى امين را به امور دولت و  اين داستان، نهايت هواپرستى و هوسبازى و بى
 .آند گستره اسالمى آشكار مى

پس از مرگ هارون، امين به خالفت . طلبى، ديگر شاخصه امين بود قدرت. ٤
گونه آه ميان عباسيان سنت شده بود، انگشترى خالفت، برد و عصاى  رسيد و همان

چون آارهاى حكومتى به نفع او سامان گرفت، برادرش . لرشيد به او رسيدهارون ا
عهدى  مأمون را خلع آرد و فرزندش موسى را آه در گهواره و خردسال بود به واليت

عهدى  سپس آسى را براى آوردن فرمان واليت. ناميد» الناطق بالحق«برگزيد و او را 
 امين و پس از او مأمون را به آه هارون در آعبه آويخته بود و بر اساس آن،

 .عهدى برگزيده بود فرستاد و چون فرمان به دست امين رسيد آن را پاره آرد واليت

 

 هاى ويرانگر  جنگ

پس از آن آه امين، برادرش مأمون را از واليت عهدى خلع آرد و او را از اقدام 
ند و زنجيرى زرين به او را براى جنگ با وى فراخوا» على بن عيسى«خود آگاه نمود 

آن . »او را در اين زنجير بسته، نزد من بياور. خواهم مأمون را زنده مى«: داد و گفت
 .توشه و وسايل مورد نياز، دو ميليون دينار به او داد گاه غير از ره

چون مأمون از اقدام برادرش امين آگاه شد، خود را اميرالمؤمنين ناميد، فرستادن 
هاى درهم و دينار بازگرفت و  مين متوقف آرد، نام او را از روى سكهخراج را براى ا

را » هرثمة بن اعين«و » طاهر بن حسين«نافرمانى خود را از امين اعالم آرد، سپس 
برو شدند و جنگ خونين  دو سپاه در رى با يكديگر رو. به جنگ على بن عيسى فرستاد

ن در گرفت آه جان بسيارى را ستاند و اى ميان سپاه امين و سپاه مأمو و نابود آننده
سرانجام سپاه مأمون بر سپاه امين چيره و پيروز شد و . هاى فراوانى روان گرديد خون

 .افزار سپاه امين به غارت رفت فرمانده آل سپاه امين آشته شد و تمام توشه و جنگ

زى اى به فضل بن سهل، وزير مأمون نوشت و او را از پيرو طاهربن حسين، نامه
در حالى اين نامه را براى تو نوشتم آه «: در اين نامه چنين آمده بود. سپاه خود آگاه آرد



سِر بريده شده على بن عيسى را در دامان و انگشترى او را در دست دارم و ستايش و 
 .»سپاس مختص خداى جهانيان است

» خليفه«فضل بن سهل با دريافت نامه طاهربن حسين نزد مأمون رفت و با عنوان 
مأمون آه از پيروزى خود مطمئن شد، هدايا و . سالم داد و او را از ماجرا مطلع آرد

هايش  اموال بسيارى براى طاهر فرمانده آل سپاه خود فرستاد و از او بابت پيروزى
آن گاه به او . لقب داد» صاحب خير اليدين«و » ذواليمينين«بسيار تشكر آرد و او را 

 .صرف عراق و از پاى درآوردن امين به آن سامان روانه شودفرمان داد تا براى ت

سپاه مأمون تحت فرماندهى طاهر شتابان راه عراق را در پيش گرفته، شهر بغداد را 
اين محاصره به درازا آشيد و در نتيجه، آبادانى بغداد رو به . در محاصره خود درآورد

شمار بدآاران، منحرفان . ا فرا گرفتويرانى نهاد و فقر و بينوايى تمام مردم آن سامان ر
و متجاوزان به حقوق مردم در اين شهر فزونى گرفت و دست به آشتن افراد بيگناه 

. دادند بردند و زنان را مورد تعرض قرار مى زدند، اموال مردم را به غارت مى مى
براى رويارويى با تجاوز و حريم شكنى اين اشرار، جمعى از مردم پاك سرشت، به 

به پا خاسته، با زور سرنيزه و سالح به مقابله » سهل بن سالمه«برى شخصى به نام ره
 )١٠٦(.ها را از بغداد بيرون برانند با اشرار پرداخته، توانستند آن

سرانجام سپاه مأمون به سوى آاخ امين پيش رفت و آن را به محاصره خود درآورد 
پاه امين وارد آرد و سپاه امين نتوانست در برابر سپاه تا بن دندان و شكست سنگينى بر س

 .مسلح و داراى روحيه بسيار عالى مأمون مقاومت آند، لذا تن به شكست داد

 

 آشته شدن امين

گذرانى بود و با  در اين آشاآش و رويارويى دو سپاه، امين سرگرم بيهودگى و وقت
 مورد عالقه امين نيز در جمع آنان حضور فرد محبوب و» آوثر«خدم و حشم خود آه 

در همين حال اخبار شكست سپاهيان او و محاصره . داشت، مشغول ماهيگيرى بود
آوثر «: گفت آاخش را به او دادند، اما همچنان بى تفاوت، سرگرم آار خود بود و مى

 .»ام سه ماهى صيد آرده، اما من دو ماهى گرفته

 بر امين يورش برده، سر از تن او جدا آردند و ناگهان طاليه داران سپاه مأمون
ُقْل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك (: طاهر بن حسين سر او را بر فراز نيزه آرد و اين آيه را خواند
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ِدَك اْلَخْيُر ِإنََّك ُتْؤِتي اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء ِبَي

 )١٠٧(;)َعَلى ُآلِّ َشْيء َقِديٌر

بار خدايا، تويى آه فرمانفرمايى، هر آن آس را آه خواهى فرمانروايى بخشى و از هر آه خواهى، 

 )١٠٨(.فرمانروايى را بازستانى

 

 خالفت ابراهيم خليع

بندوبارى،  به دليل اين آه از هيچ بى. ابراهيم يكى از افراد خاندان عباسى بود
ناميده ) بندوبار بى(» خليع«آرد  ها فروگذار نمى هرزگى و تن دادن به انواع بيشرمى

افراد خاندان عباسى به دليل نفرتى آه از مأمون داشتند، ابراهيم را به عنوان خليفه . شد
اى آه در اين انتخاب  طرفه نكته. گزيدند و مطربان و فرومايگان با وى بيعت آردندبر

آردند و او  به چشم خورد اين است آه همين فرومايگان از او درخواست پول مى
چون زمان وعده به درازا آشيد، آاخ او را . داد هاى سرخرمن به آنان مى وعده

ابراهيم چيزى ندارد تا به شما «:  به آنان گفتپيك ابراهيم نزد آنان شد و. محاصره آردند
 .بدهد

خليفه را در جمع ما حاضر : ظريفى از ميان جمع محاصره آننده برخاست و گفت
آنيد تا به عوض عطا و پول، سه پرده آواز براى حاضران در اين قسمت و سه پرده 

 )١٠٩(.»...براى حاضران در آن قسمت بخواند

. رآوب آردن شورش ابراهيم، همراه سپاهيان خود رهسپار بغداد شدمأمون براى س
چون ابراهيم از ماجرا آگاه شد، گريخت و افراد مورد اعتماد او آه تكيه گاه ابراهيم به 

ابراهيم در بغداد پنهان شد و همواره با ترس، زندگى را . رفتند نيز فرار آردند شمار مى
شد و او را دستگير آرد، اما به اين دليل آه مأمون بر شورش او چيره . گذراند مى

 .رفت، از آيفر آردن او چشم پوشيد اى سياسى به شمار نمى ابراهيم وزنه

 

 قيام ابوالسرايا

 به وقوع پيوست، يكى از )عليه السالم(آه در روزگار امام جواد» ابوالسرايا«قيام 
ساز براى  ائل سرنوشتهاى مردمى بود آه با هدف تحقق مس مهمترين و بزرگترين قيام
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آه در » )صلى اهللا عليه وآله(فرد مورد رضايت از آل محمد«تمام امت اسالمى و با شعار 
از آن جا آه غالب . رفتند، صورت گرفت واقع اميد محرومان و ستمديدگان به شمار مى

هاى اسالمى به اين دعوت پاسخ دادند، چيزى نمانده بود آه اين قيام، حكومت  سرزمين
رهبرى اين قيام را ابوالسرايا آه در تكاپوى . سيان را متزلزل و سرنگون آندعبا

العاده آار آمد برخوردار بود بر عهده  روزگار آار آزموده و آبديده شده و از عقلى فوق
 را )عليه السالم(اش توانست فرزندان امام موسى بن جعفر او با مهارت و توانمندى. داشت

همين اقدام ابوالسرايا بود آه مردم را .  خود را به آنان بسپاردجذب آرده، فرماندهى سپاه
واداشت تا قيام او را تأييد آرده، با شور و اشتياق فراوان به سپاه او بپيوندند، اما مأمون 

 .توانست با سياست فوق العاده زيرآانه اين قيام را در نطفه خفه آند

 را از مدينه منوره به خراسان )معليه السال(او براى رسيدن به اين هدف، امام رضا
فراخواند و آن حضرت را مجبور به پذيرش منصب واليت عهدى آرد و بدين ترتيب به 

براى ترسيخ اين باور، با علويان از در . انديشد عامه مردم إلقا آرد آه همانند علويان مى
گفته، مهرورزى درآمد و به دستگاه تبليغات حكومتى دستور داد تا از معاويه بد 

.  بخوانند)صلى اهللا عليه وآله(اميرالمؤمنين على بن ابى طالب را برتر از ديگر اصحاب پيامبر
اين . روش مأمون آارگر افتاد و عامه مردم باور آردند آه مأمون از شيعيان است

حرآت مكارانه مأمون به ثمر نشست و او توانست بر تمام حوادث چيره شده، قيام 
 )١١٠(.شاندابوالسرايا را فرون

 بخش اعظم حيات خود را در فضاى مكر آلودى آه مأمون )عليه السالم(امام جواد
ساخته بود سپرى آرد و چند صباحى پس از مرگ مأمون، آن حضرت نيز جان به جان 

محبت )عليه السالم(از منظر برخى از مورخان، مأمون نسبت به امام جواد. آفرين سپرد
از همين رو دختر خود، ام الفضل . داشت و بيش از حد به او عالقه مىورزيدخالصانه 

مند و از او مراقبت و  را به همسرى امام در آورد، او را از عطاى فراوان خويش بهره
داشت اين  مأمون خود اظهار مى. آرد و از گزند روزگار بر او بيمناك بود حفاظت مى

خواهد  حق و رسيدن به پاداش او آرده، مىآارها را فقط براى جلب خشنودى حضرت 
 .بدين وسيله پيوند خويشاوندى را آه پدرانش گسسته بودند برقرار ساخته، صله رحم آند

پرواضح است آه اين همه تكريم و بزرگداشت آه از سوى مأمون نسبت به امام 
 نبوده، )عليه السالم(گرفت، از سر عالقه و ارادت او به امام  صورت مى)عليه السالم(جواد
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هاى آينده بدان خواهيم  هاى سياسى در پس اين رفتار نهفته بود آه در مبحث انگيزه
 .پرداخت

هاى فكرى ـ  تأملى نه چندان طوالنى در بررسى زندگى مأمون و شناختن گرايش
 عليه(اعتقادى او و نيز رفتار مهرآميز و همراه با احترام مأمون در برخورد با امام جواد

 ضرورت دارد، به ويژه اگر به ارتباط موضوعِى شيوه رفتارى و سياست مأمون )السالم
 . توجه داشته باشيم)عليه السالم(با زندگى امام جواد

 

 عبداهللا مأمون

بن هارون بن محمد بن عبداهللا بن محمد بن على بن ) مأمون(ابوالعباس، عبداهللا 
از آنيزى به نام » ياسريه«در .  ق١٧٠ل عبداهللا در شب جمعه نيمه ماه ربيع االول سا

در مرو با او به عنوان خليفه بيعت آردند، سپس راه بغداد در پيش . زاده شد» مراِجل«
 .گذشت  سال و ده ماه و ده روز از عمرش مى٢٩گرفت و زمانى آه وارد آن شهر شد 

 

 هاى مأمون ها و گرايش ترين ويژگى  برجسته

 :آنيم ها را بيان مى اند آه در اين جا آن هچند ويژگى براى مأمون برشمرد

 

 زيرآى

در عصر عباسيان آسى به زيرآى مأمون و توانايى او در امور آلى سياست ديده 
او در سياست در مرتبه اعال قرار داشت و به دليل زيرآى و درك و توان . نشد

نزديك بود اش بر بسيارى از رويدادهاى وحشتناك آه او را احاطه آرده و  سياسى
عليرغم اين آه برادرش امين از حمايت و تأييد . زندگى او را بر باد دهند، پيروز شد

آامل خاندان عباسى و سران لشكرى، برخوردار بود، مأمون توانست با زيرآى و 
قيام ابوالسرايا از ديگر رخدادهاى هولناك روزگار او . سياست خود او را از پاى درآورد

الرضى من آل «پيش از اين گفته شده، اين قيام نظامى با شعار همان طور آه . بود
توانست در سراسر گستره اسالمى نفوذ بيابد و چندين نقطه نيز به دست انقالبيون » محمد

 به خراسان و تحميل واليت عهدى به آن )عليه السالم(افتاد، اما مأمون با فراخوان امام رضا
 توانست رو در روى اين قيام )عليه السالم(حضرت و نيز ضرب سكه به نام امام رضا

 .بايستد و آن را سرآوب آند



 انقالبيون و دوستداران آن )عليه السالم(همچنين رفتار دوستانه مأمون با امام رضا
حضرت را دچار اين توهم آرد آه مأمون، در آردار و گفتار خود صادق است و حال 

هدى برگزيده و از ديگر سو انقالب را از بيخ و  را به واليت ع)عليه السالم(آه او امام رضا
 .بن برانداخته، ديگر ادامه روند انقالب و خونريزى لزومى ندارد

اين ترفند مأمون در نوع خود بى نظير بود و هرگز در همه تاريخ همانند آن به 
 .وقوع نپيوست

 

 سنگدلى

.  بودهاى مأمون سنگدلى بود آه سراسر وجودش را آآنده از ديگر خصوصيت
بهترين گواه بر اين مطلب آشتن برادرش بود چه اين آه اگر اندك عطوفتى در او يافت 

 .آشت شد بى ترديد برادر خود را نمى مى

 رفتارى خشونت بار با )عليه السالم(همچنين پس از به شهادت رساندن امام رضا
لويان را علويان در پيش گرفت و به دژخيمان خود فرمان داد تا هر جا يك تن از ع

 .بيابند، بدون هيچ تأملى او را بكشند

 

 خيانت

خيانت، ويژگى ديگر مأمون بود و در خيانتورزى او همين بس آه پس از بيعت با 
عهد و تحقق بخشيدن به سياست و اهداف خود، آن   به عنوان ولى)عليه السالم(امام رضا

 .حضرت را مسموم آرده، به شهادت رساند تا از او رهايى يابد

 

 خوشگذرانى

او با اشتياق و ولِع . رفت هوسبازى و آامرانى ديگر ويژگى مأمون به شمار مى
ها را نقل  هاى خود بود آه مواردى از آن ها و هوسرانى وصف ناپذيرى در پى آاميابى

 :آنيم مى

 

 شطرنج بازى



 )١١١(.ها از نظر مأمون، شطرنج بود ها و سرگرمى دلپذيرترين و محبوبترين بازى
 :او سخت شيفته اين بازى بود و در توصيف آن، ابيات زير را سرود

ميان دو هزار ; مربع و سرخ فام آه از جنس چرم است) ميدان جنگى(سرزمينى «
 .اند قرار دارد  به صف ايستاده آه به آرم موصوف]سپاهى[

بى ; آورند آنند و صحنه جنگى نمادين به وجود مى  جنگى را زمزمه مى]دو سپاه،[
 .آن آه خونى بريزند

برد و جنگ فروآش  و آن بر اين يورش مى; شورد  مى]سپاه[ بر آن ]سپاه[اين 
 .آند نمى

و بدون طبل و پرچم، ميدان نبرد را عرصه ; ها را بنگر آه در ميان دو اردو اسب
 )١١٢(.»دان تاخت و تاز قرار داده

توان او را از  مأمون در اين شعر، توصيفى دقيق از شطرنج به دست داد و مى
اولين آسانى دانست آه درباره شطرنج، شعرى جامع و آامل آه تمام اوصاف آن را در 

او صفحه . پدرش هارون الرشيد نيز دلباخته شطرنج بود. اند برداشته باشد، سروده
هاى آن را به پادشاه فرانسه پيشكش آرد آه هم اآنون در يكى از  رهشطرنج و مه

 .شود هاى فرانسه از آن محافظت مى موزه

 

 شيفتگى به موسيقى

او به موسيقى سخت عشق . هاى مورد عالقه مأمون بود موسيقى از ديگر سرگرمى
هان بزرگترين نوازنده و آواز خوان ج(» ابراهيم موصلى«حد، شيفته  مىورزيد و بى

آواز ) ابراهيم(هر گاه آه او «: مأمون درباره ابراهيم موصلى گفته است. بود) عرب
 )١١٣(.»شد هاى روز افزون شيطان از من دور مى خواند وسوسه مى

آرد و نام و يادى از خدا در  ها را با آواز، رقص و نوازندگى سپرى مى مأمون شب
 .محفل شبانه او جايى نداشتآاخ و 
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 تظاهر به شيعه بودن

مأمون در تظاهر به شيعه بودن آن چنان پيش رفت آه بسيارى از مردم به اين باور 
اين باور از آن رو در ميان مردم به وجود آمده بود آه مأمون . رسيدند آه او شيعه است

 .چند آار انجام داد

 هاى پيشين آن آه حكومتپس از .  بازگرداندن فدك به علويان)الف

فدك را از علويان مصادره آرده بودند تا بدين وسيله، علويان در تنگناى اقتصادى قرار 
گرفته، بر اثر فقر نتوانند با حاآمان وقت به مبارزه بپردازند، مأمون، علويان را از زير 

د تا مردم همين امر سبب ش. نياز آرد بار سنگين تنگناى اقتصادى وارهاند و آنان را بى
 .او را شيعه بپندارند

 بر ديگر صحابه اقدام ديگر )عليه السالم( برتر خواندن امام على بن ابى طالب)ب
آميز زد و به طور رسمى، على بن  او در اين راستا دست به اقدامى مخاطره. مأمون بود
 از قدر و او همچنين فرمان داد تا.  را از ساير صحابه برتر خواند)عليه السالم(ابى طالب

 .منزلت اموى ساخته معاوية بن ابى سفيان آاسته، شأن و مقام او را پايين آورند

هايى بود آه مأمون عملى آرد و سبب شد تا غالب  دو اقدام فوق، از مهمترين برنامه
اين اقدام مأمون در ميان خليفگان سابقه نداشت، چرا آه . مردم او را شيعه بدانند

آوشيدند تا از   را ناچيز شمرده، مى)عليهم السالم(همواره مقام امامانهاى پيش از او  خليفه
 .منزلت و قدر آنان بكاهند و صحابه را بر آن بزرگواران مقدم بدارند

اين اقدام به اين معنى بود آه ;  به عنوان ولى عهد)عليه السالم( تعيين امام رضا)ج
 .ده استمأمون، خالفت را از بنى عباس گرفته و به علويان دا

هاى مأمون صرفًا براى استحكام بخشيدن به قدرت و حمايت و حفاظت  تمام اين اقدام
ها و اغراض خود بود و او با اين آارها اهداف خود را دنبال  ها، برنامه از سياست

 :آنيم تر شدن مطلب، شواهدى در اين باره ارائه مى براى روشن. آرد مى

آه به امين متمايل بودند، سخت در چالش بود،  مأمون با ديگر افراد عباسى :نخست
ترين مردم و از بنى عباس بود، اما مادر مأمون از آنيزان  چرا آه مادرش زبيده بخشنده

همين آنيززادگى مأمون سبب شده بود تا عباسيان . »مراجل«دربار عباسيان بود، به نام 
م ديگر افراد خاندان عباسى لذا مأمون بر آن شد تا عليرغ. به ديده حقارت در او بنگرند

 .ترين افراد نسبت به خاندان رسالت و شيعيان آنان بودند، تظاهر به تشيع آند آه دشمن

خواست با تظاهر به شيعه بودن و خوش رفتارى با شيعيان و خدمت به   او مى:دوم
 بدين بردند، خود را بنمايانند و اى فراهم آند تا شيعيان آه در خفا به سر مى آنان زمينه



هايى آه مأمون صادر  برخى فرمان. ترتيب دستگاه حكومت آنان را شناسايى آند
 .آرد، نشان دهنده اين حقيقت است مى

آرد، سرآوب قيام شيعيان به   هدف ديگرى آه مأمون از اين اقدام دنبال مى:سوم
 در گرو او از پاى در آوردن اين قيام و ناآار آمد آردن آن را. بود» ابوالسرايا«رهبرى 

 )١١٤(.ديد مهربانى و خدمت به شيعيان مى

 

 هاى مأمون نگاهى به سلوك و گرايش

گرايى سپرى  برخالف امين آه بيشتر اوقات خود را به خوشگذرانى و بيهوده
خالفت زندگِى توأم آرد تا دور انديشى و جديت در امور، مأمون پيش از رسيدن به  مى

شايد سّر اين امر در آن بود آه . با آوشش، فعاليت و تظاهر به پارسايى و زهد داشت
. آرد همانند برادرش امين از جهت مادر داراى اصالت و تبار نيست مأمون احساس مى
دانست مورد توجه و  ديد و مى اى روشن پيش روى خود نمى از ديگر سو آينده

سى نيست، بلكه مطمئن بود آه از سوى آنان به عنوان خليفه و رضامندى خاندان عبا
بايست با اتكاى به خود و اعتماد به نفس، دست به آار  حاآم مقبوليت ندارد، پس مى

هايى آه برادرش امين از  هاى خود و شناخت ويژگى با پى بردن به ماهيت آاستى. شود
 .ريزى پرداخت  برنامهمند بود، آمر همت بست و براى آينده خود به آن بهره

جست و  ها و اشتباهات امين بهره مى مأمون براى نيل به اهداف خود از لغزش
از ديگر سو، فضل آه امين را سرگرم خوشگذرانى و . آرد خطاهاى خود را اصالح مى

ديد از مأمون خواست تا اظهار ديندارى و پرهيزگارى آند و خوش  بيهوده آارى مى
اينك مأمون روشى آامال متفاوت با روش امين در . يز چنان آردرفتار باشد و مأمون ن

شد، مأمون دست به عملى مثبت  پيش گرفته بود و هرگاه امين مرتكب خطا و لغزشى مى
 .زد

اى خطاب به عباسيان خود را  اين روى سكه زمانى جلوه نمود آه مأمون در نامه
رغبتى نسبت  دارى، بى ويشتناى از خ واعظى پرهيزگار معرفى آرد و خود را در هاله

خواست مردم در وجود  او بدين وسيله مى. به دنيا و پايبندى به احكام شريعت قرار داد
هاى  وى توانست در گونه. او شخصيتى متفاوت و برتر از شخصيت برادرش امين ببينند

                                                           
 .٢٢٥ ـ ٢٢١ /)عليه السالم(حياة االمام الجواد: ك.ر. ١١٤



 علوم متعارف آن روز بدرخشد و برهمگنان، بلكه بر تمام خلفاى بنى عباس سرآمد شود،
 )١١٥(.شد سان آه در ميان عباسيان همانند او يافت نمى آن

اند، به  تاريخ نويسان و ديگر آسانى آه به زندگى و شرح حال مأمون پرداخته
 )١١٦(.اند خليفگان عباسى و يگانه اين خاندان خوانده» مرد«برترى او گواهى داده، او را 

آنچه در اين مبحث مورد توجه و بايسته يادآورى است، پرداختن به زيرآى، 
عليرغم اين آه مأمون در مقام مقايسه با برادرش . سياستمدارى و تدبير مأمون است

 آه بنى عباس امين، از برترى و شايستگى برخوردار بود، هارون الرشيد به اين بهانه
 )١١٧(.مأمون را در مقام خالفت نخواهد پذيرفت، واليت عهدى را به امين سپرد

برخى تاريخ نگاران بر اين باورند آه دليل عدم مقبوليت مأمون و مقبوليت امين نزد 
ون عباسيان اين بود آه امين به تمام معناى آلمه، عباسى بود، به اين معنا آه پدرش هار

امين نيز تحت ... الرشيد و مادرش زبيده نواده منصور هر دو از خاندان عباسى بودند
) شيرى(سرپرستى با نفوذترين افراد در دستگاه هارون، يحياى برمكى، برادر رضاعى 

اش  تبار آه در دوستى و وفادارى از ديگر سو فضل بن ربيِع عرب و عرب. هارون بود
د نداشت، بر او نظارت داشت، اما وضعيت مأمون نسبت به عباسيان ترديدى وجو

يافت، مردى آه از نظر نفوذ در  او در سايه جعفر بن يحيى پرورش مى. متفاوت بود
تر از برادرش فضل قرار داشت و او آه سرپرستى و  اى پايين دستگاه هارون در مرتبه

، چرا آه به آموزش و تأديب مأمون را بر عهده داشت، مطلوب و مقبول عباسيان نبود
گرايش و تمايل به علويان متهم بود، وانگهى مادرش مراجل خراسانى بود و تبارى غير 

 )١١٨(.»عربى داشت

 

 گيرى او هاى پيش روى مأمون و موضع چالش

هايى جدى روبرو بود و هر آن خطر نابودى و  دستگاه حكومت مأمون با چالش
بايست  آرد، هم از اين رو مى ، خليفه عباسى را تهديد مىبرباد رفتن آيان حكومت

. مأمون براى ماندن در آانون قدرت زيرآى و هوشيارى بسيارى از خود نشان دهد
 :ها دست به گريبان بود بدين شرح است هايى آه مأمون با آن مهمترين چالش

                                                           
 .١٧٤ /ابن النديم، الفهرست. ١١٥
 .١٥٤ /)عليه السالم(الحياة السياسية لإلمام الرضا. ١١٦
 .١٥٢ /همان: ك.ر. ١١٧
 .١٥٧ ـ ١٥٦ /همان: ك.ر. ١١٨



سرايا آه توان از قيام ابوال هاى خشونت بار شيعيان بر ضد او آه مى  قيام)الف
 ;سراسر گستره اسالمى را فرا گرفته بود نام برد

گيرى در ميان عباسيان برضد مأمون و جانبدارى از امين آه بعدها او را   جبهه)ب
 ;عزل و عمويش ابراهيم بن المهدى را به جاى او منصوب آردند

 ;هاى معارض ها و دسته  تحرآات خوارج و ديگر گروه)ج

ى خارجى، به ويژه از سوى بيزانس آه عليه دولت  وجود خطرها و تهديدها)د
شد و همواره در آمين بودند تا در فرصت مناسب، آن را از  اسالمى تدارك ديده مى

 .ميان بردارند

 :هايى به شرح زير زد ها دست به اقدام مأمون به منظور رويارويى با اين چالش

ارضى آه بر ضد او سرآوب قيام برادرش امين و ديگر نيروهاى قدرتمنِد مع. ١
 ;آردند اقدام مى

 عليرغم ميل آن )عليه السالم(نمايش واگذارى منصب واليت عهدى به امام رضا. ٢
خواست از اين رهگذر مردم تصور آنند آه مأمون همراه و همسو  مأمون مى. حضرت

رده  است و لذا حكومت را به امامى از اين خاندان سپ)عليهم السالم(با رهبرى الهى اهل بيت
هدف او از اين اقدام فرونشاندن خروش امت اسالمى بود آه به دنبال حكومتى به . است

 ; بودند)عليهم السالم(رهبرى اهل بيت

 ;قيام علويان را سرآوب آرد. ٣

 )عليه السالم(ها، امام رضا ها و شورش پس از سرآوب آردن و از بين بردن قيام. ٤
 ;را از سر راه خود برداشت

 ; رفته، معارضه خاندان عباسى را سرآوب آردبه بغداد. ٥

را از بين  هاى موجود در دولت در راستاى تقويت قدرت و سلطه خود، قدرت. ٦
 ;برد

را مطرح و ترويج آرد تا مردم را با اين موضوع » مخلوق بودن قرآن«مسأله . ٧
 ;شان باز دارد ها را از پرداختن به مسائل مهم و محل ابتالى سرگرم آرده، آن

 ;تصفيه نيروهاى مخالف مانند جريان خوارج . ٨

 .لشكرآشى براى جنگ با بيزانس و دفع خطر اين دولت. ٩

 

  و مأمون)عليه السالم(رابطه امام رضا



 دوران امامت اين )عليه السالم(هاى سترگ امامان پيش از حضرت رضا در پى تالش
اين روند، حاآميت عباسيان را به . دبزرگوار شاهد بيشترين پيشرفت حرآت اسالمى بو

ها واگذارى منصب واليت  يكى از اين اقدام. ناچار به آارى واداشت آه بدان مايل نبودند
 بود تا به مردم القا آنند آه خالفت را به امامان اهل )عليه السالم(عهدى به امام رضا

ره به موارد زير تر شدن مطلب اشا براى روشن. اند  باز گردانده)عليهم السالم(بيت
 :نمايد ضرورى مى

 

 رهبرى مشروع از نگاه امت

 را پذيرفته بود )عليهم السالم(چنين برمى آيد آه امت اسالمى، رهبرى امامان اهل بيت
 :آه بايد اين قشر را به سه دسته تقسيم آرد

تمام افراد امت بدون پيوندى محكم و آگاهانه با اين خاندان، مقبوليت رهبرى . ١
 ; را پذيرفته بودند)عليهم السالم(ن اهل بيتاماما

آارى مناسب براى سرنگونى  معارضان حاآميت آه جنگ مسلحانه را راه. ٢
 ;ديدند، مانند قيام ابوالسرايا حاآميت و برپايى حكومت اسالمى مناسب مى

عليه (مؤمنان آگاه و آشنا با رهبرى مشروع و مقبول آه ياران امام رضا. ٣

 .بودند)السالم

 

 فعاليت مأمون در سه جبهه

ها، هوشمندانه  مأمون براى چيره شدن بر سه حالت ياد شده و از پاى درآوردن آن
 :اى در پيش گرفت، به اين شرح سياست چند مرحله

رويارويى با انقالبيون دوستدار خاندان رسالت و از ميان برداشتن آنان با ابزار . ١
ابوالسرايا مردم را . يام آرد و آار او باال گرفتدر روزگار مأمون، ابوالسرايا ق. نظامى

سرانجام در مصاف با سپاه مأمون . خواند به سوى يكى از افراد خاندان رسالت فرا مى
 .آه تحت فرماندهى حسن بن سهل بود، سپاه مأمون پيروز و ابوالسرايا آشته شد

 .در آنترل درآوردن گرايش و تمايل توده مردم به خاندان رسالت. ٢

او . براى رسيدن به اين هدف مأمون ابزار سياسى فوق العاده آارآمدى به آار گرفت
 به عنوان ولى عهد و نيز تظاهر به دوستى اهل )عليه السالم(با بيعت گرفتن براى امام رضا

براى رسيدن به اين هدف . دار سازد بيت بر آن بود تا گرايش مردمى را خدشه
اين بود آه شخصى به نام .  را از مدينه به خراسان بياورد)عليه السالم(بايست امام رضا مى



گماشته مأمون به مدينه رفت . براى آوردن شمارى از علويان به مدينه فرستاد» َجلودى«
نيز در ميان آنان بود از راه بصره نزد )عليه السالم(و شمارى از علويان آه امام رضا

اى جدا   را در خانه)عليه السالم(مام رضااى و ا مأمون، علويان را در خانه. مأمون آورد
 .اسكان داد و امام را مورد تكريم و احترام فراوان قرار داد

بر آن هستم تا خود را از منصب «: آن گاه به وسيله پيكى به اطالع حضرت رساند
 خالفت خلع آرده، تو را به آن منصب بگمارم، نظر تو چيست؟

را  از اين گفته و از اين آه آسى آن: پذيرفت و فرمود اين پيشنهاد را ن)عليه السالم(امام
مأمون پيك خود را با اين پيام نزد حضرت ! دهم بشنود، تو را در پناه خدا قرار مى

پذيرى بايد به واليت عهدى و جانشينى من  اگر پيشنهاد منصب خالفت را نمى: فرستاد
 .تن دهى

.  دادن به خواسته مأمون سرباز زد اين بار نيز به شدت از تن)عليه السالم(امام رضا
 را خواست و در حالى آه تنها فضل بن سهل معروف )عليه السالم(اين بود آه مأمون، امام

ام آه  به اين نتيجه رسيده: در جمع آنان حضور داشت، به امام گفت» ذوالرياستين«به 
 .امر خالفت مسلمانان را از گردن خود برگرفته، به تو واگذارم

 .خدا را، خدا را اى اميرالمؤمنين آه توان اين آار را ندارم:  فرمود)ه السالمعلي(امام

 .سپارم واليت عهدى و جانشينى خود را به تو مى: مأمون گفت

 !مرا از اين آار معاف دار اى امير المؤمنين:  فرمود)عليه السالم(امام

 سخنانى تهديدآميز بر  از پذيرش واليت عهدى،)عليه السالم(مأمون در مقابل امتناع امام
را در ميان شش تن قرار داد آه يكى از آنان » شورا«عمر بن خطاب : زبان آورده، گفت

جدت اميرالمؤمنين على بن ابى طالب بود و مقرر داشت اگر هر يك از اين افراد مخالفت 
تو نيز ناچار به پذيرش خواسته من هستى و راه گريزى از اين . ورزد گردنش زده شود

 . نيستآار

پذيرم،  خواسته تو را مبنى بر سپردن واليت عهدى به من مى:  فرمود)عليه السالم(امام
مشروط بر اين آه فرمانى ندهم، از آارى باز ندارم، فتوا ندهم، قضاوت نكنم، آسى را 
به منصبى نگمارم، ديگرى عزل ننمايم و چيزى را آه اآنون پا برجا و جارى است 

 .تغيير ندهم

 )١١٩(.» را پذيرفت)عليه السالم(ز تمام شروط اماممأمون ني

                                                           
 .١٣٤ /٤٩بحاراالنوار . ١١٩



 راهى جز پذيرفتن منصب واليت عهدى نداشت و )عليه السالم(بينيم آه امام رضا مى
گذشت و او را   نمى)عليه السالم(آرد مأمون از جان امام اگر از اين آار خوددارى مى

 .آشت مى

:  وارد شدم و عرضه داشتم)عليه السالم(بر امام رضا«: گويد مى» ريان بن الصلت«
رغم ابراز زهد در دنيا و بى توجهى به  تو على: گويند اى پسر رسول خدا، مردم مى

 !اى آن، منصب واليت عهدى را پذيرفته

ر سر دو زمانى آه ب. داند خدا ناخشنودى مرا از اين آار مى:  فرمود)عليه السالم(امام
راهى پذيرش واليت عهدى و آشته شدن قرار گرفتم، تن دادن به خواسته مأمون را بر 

پيامبر خدا بود و چون )عليه السالم(دانند يوسف واى بر آنان، آيا نمى. آشته شدن ترجيح دادم
َقاَل اْجَعْلِني (: دارى عزيز مصر فراهم شد، گفت به حكم ضرورت زمينه پذيرش خزانه

هاى اين سرزمين بگمار آه من نگهبانى دانا  مرا بر خزانه )١٢٠(;)اِئِن االَْْرِض ِإنِّي َحِفيٌظ َعِليٌمَعَلى َخَز

 .»هستم

اينك من نيز به حكم ضرورت و از سر اجبار و بى رغبتى و پس از آن آه خويش 
 اين مقام  پذيرش]همگان بدانند آه[. را در معرض آشته شدن ديدم تن به اين منصب دادم

در هيچ آارى (شود  و وارد شدن به آن براى من همانند آسى است آه از آن خارج مى
شود و هم از او يارى خواسته  ، هم به خدا شكايت برده مى)از امور دولت دخالت ندارم

 )١٢١(.»شود مى

عليه (مأمون به على بن موسى الرضا «:نقل شده است» ابوالصلت هروى«از 

دارى و  اى پسر رسول خدا، از مراتب فضل، دانش، زهد، خويشتن: گفت)السالم
 .بينم ات آگاه هستم و تو را براى امر خالفت سزاوارتر مى بندگى

آنم، با زهدورزى  ـ افتخار، مى جل و عز به بندگى خداى ـ:  فرمود)عليه السالم(امام
رسيدن به ) ها حرام(ت از شر دنيا دارم، با خويشتن دارى از محارم در دنيا اميد نجا

 اميدوارم و با فروتنى در دنيا آرزوى رفعت يافتن نزد ]ى الهى[ها  ها و بهره پاداش
 .ـ دارم جل و عز خداى ـ

بر آنم تا خود را از خالفت عزل آرده، آن را به تو واگذارم و خود با : مأمون گفت
 . بيعت آنم]هبه عنوان خليف[تو 

                                                           
 .٥٤ /يوسف. ١٢٠
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 از آن توست و خدا آن را به تو ]به حق[اگر اين خالفت :  فرمود)عليه السالم(امام
توانى خلعتى را آه خدا بر قامت تو پوشانده، به در آورى و بر اندام ديگرى  سپرده، نمى

توانى چيزى را آه از آِن تو نيست به  بپوشانى و اگر خالفت، حق تو نيست، باز نمى
 .بدهىديگرى 

 .اى پسر رسول خدا، بايد به اين آار تن دهى: مأمون گفت

 .هرگز با ميل و رغبت تن به اين آار نخواهم داد:  فرمود)عليه السالم(امام

گذاشت و بر آن   در ميان مى)عليه السالم(چند روزى مأمون خواسته خود را با امام
 خواسته او را بپذيرد، نوميد )معليه السال(اصرار مىورزيد، اما در نهايت از اين آه امام

حال آه منصب خالفتى و بيعت مرا با خويش :  گفت)عليه السالم(از اين رو به امام. شد
 .پذيرى، ولى عهدى مرا قبول آن تا پس از من مقام خالفت از آن تو باشد نمى

 از )معليه السال( فرمود به خدا سوگند، پدرم از پدرانش از اميرالمؤمنين)عليه السالم(امام
 خبر داد آه پيش از تو و به وسيله زهر، مسموم شده و مظلوم از )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

فرشتگان آسمان و زمين بر من خواهند گريست و در سرزمين غربت . دنيا خواهم رفت
 .در آنار هارون الرشيد دفن خواهم شد

ستم چه آسى اى پسر رسول خدا، در حالى آه من زنده ه: مأمون گريست و گفت
 تواند تو را بكشد يا نسبت به تو بى حرمتى روا دارد؟ مى

خواستم قاتل خود را معرفى آنم و نام او را ببرم چنين  اگر مى:  فرمود)عليه السالم(امام
 .آردم مى

خواهى بار مسئوليت خود را سبك  اى پسر رسول خدا، با اين سخن مى: مأمون گفت
 .ا مردم تو را زاهد و از دنيا رويگردان بخوانندآنى و به واليت عهدى تن ندهى ت

ام و  به خدا سوگند، از روزى آه خدا، مرا آفريد دروغ نگفته:  فرمود)عليه السالم(امام
خواهى و در پى چه  دانم چه مى ام و مى نورزيده] ريا آارانه[براى رسيدن به دنيا زهد 

 .هستى

 خواهم؟ چه مى: مأمون گفت

 .امان بده تا حقيقت را باز گويم: رمود ف)عليه السالم(امام

 .در امان هستى: مأمون گفت

: در صدد آن هستى تا با تن دادن به خواسته تو مردم بگويند:  فرمود)عليه السالم(امام
بينيد  آيا نمى. على بن موسى از دنيا رويگردان نبوده آه دنيا از وى روى بر گرفته است

 است؟  واليت عهدى را پذيرفتهچگونه به اميد دست يافتن به خالفت،



همواره با رفتارى ناشايست آه مايه :  گفت)عليه السالم(مأمون خشمگين شد و به امام
گويا خود را از گزند و خشم من . شوى شود با من روبرو مى رنجيدن خاطر من مى

بينى؟ به خدا سوگند، اگر واليت عهدى را نپذيرى تو را به پذيرفتن آن مجبور  ايمن مى
عليه (واهم آرد و باز اگر از قبول آن امتناع آنى سر از تنت برخواهم گرفت امام رضاخ

 : فرمود)السالم

ـ مرا از اين آه خويش را در دام هالآت دراندازم نهى فرموده  جل و عز خداى ـ
پذيرم آه  دانى انجام ده، اما به اين شرط مى حال آه چنين است آنچه الزم مى. است

گمارم، ديگرى را عزل نكنم، رسم و سنتى را تغيير ندهم و از دور آسى را به آار ن
 .مشورت دهنده باشم

 او را به )عليه السالم( را پذيرفت و عليرغم مخالفت امام)عليه السالم(مأمون شروط امام
 )١٢٢(.»واليت عهدى خويش برگزيد

 

 در آنار مؤمنان آگاه

 بيم داشت و وجود او را خطرى جدى براى )عليه السالم(مأمون همواره از امام رضا
دو .  را از ميان بردارد)عليه السالم(دانست و از اين رو در پى فرصتى بود تا امام خود مى

 به عنوان ولى عهد آه در اول ماه )عليه السالم( پس از بيعت با امام رضا]و چند ماه[سال 
 صورت گرفت، مأمون فرصتى يافت تا هدف شوم )١٢٣(. ق٢٠١مبارك رمضان سال 

. خود را عملى آند و جيره خواران خود را واداشت تا آن حضرت را مسموم آنند
 سالگى به زهر ٥٥و در .  ق٢٠٣ در ماه صفر سال )عليه السالم(سرانجام حضرت رضا

 )١٢٤(.آين مأمون در خراسان به شهادت رسيد

خوانيم آه انگيزه   مطالبى مى)عليه السالم(ن مؤمن امام رضادر اين جا از زبان يارا
 :آند  روشن مى)عليه السالم(اقدام مأمون را در سپردن واليت عهدى به امام

: از ابوالصلت هروى پرسيدم«: نقل شده است آه گفت» احمد بن على انصارى«از 
داشت و او را   روا مى)عليه السالم(مأمون با آن همه تكريم و محبتى آه نسبت به امام رضا

 عهد خود گرداند، چگونه به آشتن او رضايت داد؟ ولى

                                                           
 .جا همان. ١٢٢
 .جا همان. ١٢٣
 .٦٦ /همان. ١٢٤



 را مورد تكريم و محبت خويش قرار )عليه السالم(از آن رو مأمون امام: ابوالصلت گفت
داد آه از فضل و برترى او آگاه بود و از آن جهت او را به واليت عهدى خود  مى

هاى آن   به دنيا و آرايه)عليه السالم(ن موسى الرضابرگزيد تا به مردم القا آند آه على ب
افتاد، اما نتيجه، برعكس شد و بر منزلت  مند است و بدين ترتيب از نظر آنان مى عالقه
 . نزد مردم و محبت آنان به حضرت افزوده شد)عليه السالم(امام

 مأمون از پاى ننشست و براى تحقق اين هدف متكلمان بزرگ و نامى را از ديگر
هاى آالمى و علمى   را در بحث)عليه السالم(بالد فراخواند تا شايد يكى از آنان بتواند امام

اين بار نيز مأمون از آار خود . محكوم آند و بدين ترتيب عامه مردم او را ناتوان بدانند
 پا به )عليه السالم(طرفى نسبت، زيرا آسانى آه به منظور هماوردى علمى با امام رضا

اينان عالمان . شدند ماندند و محكوم مى اده بودند در نهايت، از سخن باز مىميدان نه
هاى  ها و علماى ديگر فرقه يهود، نصارا، مجوسيان، صابئه، برهمنان، ملحدان، دهرى

 .اسالمى بودند

به خدا : گفتند ديدند مى  را در تمام اين مباحثات سرآمد مى)عليه السالم(مردم آه امام
 .تر است أمون به خالفت شايستهسوگند، او از م

رساندند،  خبرچينان و جاسوسان، عكس العمل و گفته مردم را به اطالع مأمون مى
از . شد افزوده مى)عليه السالم(آمد و بر حسدش نسبت به امام و مأمون بر سر خشم مى

شد و  با مأمون از در سازش وارد نمى» حق« در مورد )عليه السالم(ديگر سو امام رضا
آرد و بر آينه او نسبت به  داد آه غالبًا مأمون را آزرده خاطر مى هايى به او مى اسخپ

آرد، اما  افزود، ولى مأمون دشمنى و آينه خود را آشكار نمى  مى)عليه السالم(امام
 را تحمل آند، او را به )عليه السالم(توانست حضور امام سرانجام به تنگ آمد و چون نمى

 )١٢٥(.»زهر جفا آشت

در هفت منزلى «: آند آه گفت نقل مى» ياسر خادم«از » على بن ابراهيم«نيز 
وارد طوس . اش شدت گرفت  بيمار شد و بيمارى)عليه السالم(]الرضا[طوس، ابوالحسن 

عليه (مأمون هر روز دوبار به ديدار امام. شديم و چند روزى در طوس مانديم

 شده ]شديد[ در روزى آه به ديدار معبود شتافت دچار ضعف ) السالمعليه(امام. آمد مى)السالم
اى ياسر، مردم چيزى : پس از آن آه نماز ظهر را به جاى آورد به من فرمود. بود

 اند؟ خورده

                                                           
 .١٠٨ ـ ١٠٧ /همان. ١٢٥



ايد، چه آسى ميل به خوردن  اى سرور من، در وضعيتى آه شما قرار گرفته: گفتم
 دارد؟

آن گاه يكايك . سفره را بگسترانيد و غذا بياوريد:  نشست و فرمود)عليه السالم(امام
خادمان را فراخواند و بر سفره نشاند و حال يك يك آنان را جويا شد و چون همگى غذا 

 .براى بانوان غذا ببريد: خوردند، فرمود

عليه (فرمان حضرت عملى شد و چون بانوان از خوردن غذا فارغ شدند، امام

شيون حاضران برخاست و زنان و آنيزآان مأمون . عف و بيهوش شددچار ض)السالم
اين خبر در طوس منتشر .  گرد آمدند)عليه السالم(سراسيمه و سروپا برهنه آنار امام رضا

مأمون با آگاه شدن . آردند  مى)عليه السالم(شد و مردم دعا و رحمت خود را نثار امام رضا
زد و اشك  در حالى آه چنگ به محاسن خود مىاز ماجرا سروپا برهنه، بر سر زنان و 

:  آه اآنون به هوش آمده بود، رسيد و گفت)عليه السالم(افشاند به حضور امام بر گونه مى
تر خواهد بود،  دانم آدام مصيبت بر من سنگين اى سرور من، به خدا سوگند نمى

ل تو خواهند مصيبت از دست دادن و هجران تو، يا مصيبت زخم زبان مردم آه مرا قات
 خواند؟

 اى اميرالمؤمين،:  به سوى مأمون نگريست و فرمود)عليه السالم(امام رضا

  رفتارى نيكو داشته باش آه عمر تو و عمر)عليه السالم(با ابوجعفرامام جواد

 خود را به يكديگر) اشاره(سان است و آن گاه دو انگشت سبابه  او اين

 .چسباند

 جان به جان )عليه السالم( گذشت امام رضا]آن روز[ب چون پاسى از ش: گويد ياسر مى
 او را ]مرد[اين : گفتند صبحگاهان مردم گرد آمده، با اشاره به مأمون مى. آفرين سپرد

 .پسر رسول خدا آشته شد: آشت، آن گاه بانگ برآوردند

 )عليه السالم(محمد بن جعفر بن محمد. شيون و گفتوگوى حاضران درهم آميخته بود
 . از مأمون امان خواست و به خراسان آمد)عليه السالم(امام رضاعموى 

  تشييع شود مردم شورش آنند،)عليه السالم(ترسيد اگر پيكر پاك امام مأمون آه مى

اى ابوجعفر، نزد اين جماعت برو و آنان را از اين تصميم آه امروز پيكر : به او گفت
: محمد بن جعفر نيز به ميان مردم رفت و گفت.  تشييع نخواهد شد، آگاه آن)عليه السالم(امام

 . امروز تشييع نخواهد شد)عليه السالم(اى مردم، پراآنده شويد آه پيكر ابوالحسن



 شبانه غسل داده شد و دفن )عليه السالم(مردم متفرق شدند و پيكر امام رضا
 )١٢٦(.»گرديد

 

 

 ماهيت حكومت مأمون

 توانست بسيارى را )عليه السالم(مأمون با تظاهر به اندوه و بيتابى در فراق امام رضا
بفريبد و عامه مردم را تحت تأثير قرار دهد، اما اين ترفند مأمون از نظر خواص پنهان 

خوانديم، آنان نماند و فريب رياآارى او را نخوردند و همان گونه آه در نقل ابوالصلت 
 .هاى مأمون آشنايى آامل داشتند ها و شيوه با اهداف، انگيزه

 :آند آيد، ماهيت مأمون را برمال مى آه ذيال مى» عبداهللا بن موسى«نامه 

بن الحسن بن على بن ) المثنى(سيد بزرگوار، عبداهللا بن موسى بن عبداهللا بن الحسن 
، به خوبى ماهيت مأمون را بر مال آرد و به  در پاسخ نامه مأمون)عليه السالم(ابى طالب

 پرداخت آه دقت در تشخيص و شناخت )عليه السالم(تبيين ماهيت روابط مأمون با امام جواد
 .نماياند او را از ماهيت حكومت مأمون مى

عبداهللا بن موسى به دليل شناختى آه از حكومت عباسيان داشت، زندگى مخفيانه و 
دهد  اى آه به او نوشت، قول داد به وى امان مى أمون در نامهم. دور از انظار برگزيد

داده بود، به وى )عليه السالم(و همان گونه آه منصب واليت عهدى را قبال به امام رضا
 ]امام[پنداشتم پس از رفتارى آه با  نمى«: اش آورده بود او در نامه. آند تفويض مى

 .سد داشتم ديگر آسى از علويان از من بتر]ع[رضا 

 .آن گاه نامه را براى عبداهللا بن موسى فرستاد

تو . ات به دستم رسيد و از محتواى آن آگاه شدم نامه: عبداهللا در پاسخ مأمون نوشت
فريبى و همانند آسى آه آهنگ ريختن خون من   چون شكارچيان مرا مى]ات با نامه[

جانشينى خود را به من پيشنهاد از اين آه واليت عهدى و . آنى آرده با من نيرنگ مى
اى بى  آرده)عليه السالم( رضا]امام[پندارى از آنچه با  گويا مى. آنى در شگفت هستم مى

تمايل دارم؟ آيا ) واليت عهدى(خبرم؟ چه چيزى تو را واداشت تا گمان آنى من به آن 
 اين آه من  است؟ يا]تو را به چنين گمان رسانده[شيرينى حكومتى آه تو را مغرور آرده 

                                                           
 .٢٧٠ و ٢٦٩ /٢) عليه السالم( و عيون االخبار الرضا١٠٨ /همان. ١٢٦



 را آشتى و )عليه السالم( رضا]امام[اى هستم آه به وسيله آن  مشتاق انگور به زهر آلوده
  اميدوار آرده است؟]به دست يافتن به قدرت[مرا ] من[شدن  اى آه پنهان فكر آرده

به خدا سوگند، اگر زنده در آتشى شعلهور افكنده شوم، براى من بهتراست از اين آه 
 برسم، يا در حال تشنگى سخت و آشنده، ]ظالمانه[انان به حكومتى در ميان مسلم

هستم از زندگى خسته ) مرگ(به خدا سوگند من آماده آن . اى ناروا و حرام بنوشم جرعه
داد تا دست در دستت بگذارم تا تو  اگر دين من به من اجازه مى. ام و از دنيا بيزار شده

آردم، اما خداوند مرا از به خطر  ن مىاز سوى من به مرادت برسى، به يقين چني
آنم بدون اين آه خويش را به تو ارزانى دارم،  آرزو مى. انداختن جانم نهى فرموده است

يافتم و آغشته به خون  آشتى تا از اين دنيا رهايى مى يافتى و مرا مى بر من دست مى
 .آردم ـ را مالقات مى جل و عز -خويش و مظلوم، خداى 

ام  بدان آه من در پى يافتن راه نجات براى خود هستم و همواره آوشيده ]اى مأمون،[
ـ را به دست آورم و به آارى بپردازم آه مرا به خدا  جل و عز -تا خشنودى خداى 

از اين رو به قرآن آه . نزديك آند، اما نظر و رهنمودى نيافتم آه مرا به مطلوبم برساند
ره سوره و آيه آيه آن را خواندم و شهادت در راه  هدايت و شفاست پناه بردم و سو]معدن[

دوباره آن را مرور آردم تا دريابم آدامين . خدا را تنها وسيله نيل به خشنودى خدا يافتم
َيا َأيَُّها (: فرمايد جهاد و جهاد با چه آسانى برتراست تا اين آه به اين آيه رسيدم آه مى

 )١٢٧(;)ُلوَنُكْم ِمْن اْلُكفَّاِر َوْلَيِجُدوا ِفيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموا َأنَّ اَهللا َمَع اْلُمتَِّقيَنالَِّذيَن آَمُنوا َقاِتُلوا الَِّذيَن َي

 .»با آافرانى آه مجاور شما هستند، آار زار آنيد، و آنان بايد در شما خشونت بيابند

آنند و به من نزديكترند،  آن گاه درباره آافرانى آه خطر بيشترى متوجه اسالم مى
به آندوآاو پرداختم و آسى را همانند تو براى اسالم خطر آفرين نديدم، زيرا آافران، 

اند و مردم آنان را شناخته، متوجه خطرى آه از سوى آنان  آفر خدا را آشكار آرده
 اسالم و پنهان داشتن آفر ]تظاهر به[ تو با ]اما[. ر هستندبرخيزد بوده و از آنان بر حذ

آشى، با تهمت آيفر  ، مردم را مى]بد[ گمان ]محض[اى به  خود، مسلمانان را فريفته
نمايى، شراب حرام   را به ناحق ستانده و در غير محل آن هزينه مى]مردم[آنى، مال  مى

نمايى و  ن و آوازه خوانان مىنوشى، مال خدا را صرف بازيگرا شده را آشكارا مى
اسالم، مردمان را ] دستاويز قرار دادن[دارى، با  مسلمانان را از آن محروم مى

اى آه گويى مسلمانان در اختيار  فريبى، گستره اسالمى را در اختيار گرفته مى

                                                           
 .١٢٣ /توبه. ١٢٧



آنى و در اين آار چونان معاند و ضد، به  اند و به نفع مشرآان داورى مى گرفته
 .پردازى  و رسول او مىمخالفت خدا

ام دهد،   بر تو يارى]پرست[حال اگر روزگار با من يار شود و خداوند با ياران حق 
دارم  سان آه حضرتش را از من خشنود سازد، جانم را در راه جهاد با تو ارزانى مى آن

و اگر تو را مهلت دهد تا در سراى ديگر آن چنان آه سزاوار آنى، جزا دهد يا روزگار 
ـ از نيت من دانسته و شناخته و من  جل و عز -ش از تو مرا بگيرد، آنچه را آه خداى پي

 )١٢٨(.»والسالم. است ام مرا بسنده در آن راه آوشيده

 

 )عليه السالم( و امامت حضرت جواد)عليه السالم(شهادت امام رضا

 امام و جانشين پس از خود را با نام و )عليهم السالم(همان گونه آه امامان معصوم
 نيز امر امامت حضرت )عليه السالم(آردند، امام رضا مشخصات به مؤمنان معرفى مى

.  را در ميان مردم تحكيم و او را به امامت پس از خود منصوب فرمود)عليه السالم(جواد
 به تثبيت امامِت امام )عليه السالم(ها امام رضا پردازم آه طى آن مواردى مىدر اين جا به 

 پرداخت و شيعيان را به چنگ انداختن در رشته و ريسمان محكم امامت )عليه السالم(جواد
 .فراخواند

 بود مرا خبر )عليه السالم(يكى از آسانى آه نزد حضرت رضا«: گويد راوى مى. ١
 به آنان )عليه السالم(در محضر آن حضرت برخواستند، امامداد آه چون جماعت حاضر 

به عنوان [ ديدار آنيد و بر او سالم نماييد و پيمان خود را با او )عليه السالم()امام جواد(با ابوجعفر : فرمود

 . تجديد نماييد]امام

را  مفضلخدا : هنگامى آه آن جماعت برخاستند، امام رو به من نمود و فرمود
 )١٢٩(.»آرد  بسنده مى]مقدار گفتار[رحمت آند آه به آمتر از اين 

 درباره چيزى ])عليه السالم(در محضر امام رضا[«: نيز از راوى نقل شده است آه. ٢
در ميان [چه نيازى به آن داريد؟ اين ابوجعفر : فرمود)عليه السالم(سخن به ميان آمد، امام) امامت(

تمام [ما خاندانى هستيم آه آودآانمان . ام او را در مجلس خود نشانده و جانشين خويش قرار داده. تس]شما

 )١٣٠(.گيرند مان به ارث مى  مو به مو از بزرگان]آنچه از دانش دارند

                                                           
 ).٤٦٥ /)عليه السالم(الحياة السياسية لالمام الرضا: به نقل از (٣٨١ /نظرية اإلمامة. ١٢٨
 .٢٥٦ /١آافى . ١٢٩
 .٢٥٧ /همان. ١٣٠



سخنان على بن جعفر را با حسن بن الحسين بن «: همچنين راوى نقل آرده است. ٣
 را هنگامى )عليه السالم(به يقين خدا ابوالحسن الرضا: گفت يدم آه مىعلى بن الحسين شن

 .آه برادران و عموهايش بر او ستم آردند، يارى نمود

، محمد بن على )جواد(برخاستم و دست ابوجعفر : آن گاه پس از سخنانى دراز گفت
 دهم آه تو نزد خدا گواهى مى:  را گرفته، گفتم)عليه السالم(الرضا

 .هستى امام من

 )صلى اهللا عليه وآله(اى عمو، پدرم از رسول خدا:  گريست و فرمود)عليه السالم(امام رضا
 :نقل آرد آه آن حضرت فرمود

بأبي خيرة اإلماء النوبية الطيبة، من ولدها الطريد الشريد، الموتور بأبيه و جده، «

 ؟»مات أوهلك أي واد سلك: صاحب الغيبة، يقال

باد، آن آه فرزندش گريزان و جالى وطن نموده آه » نوبه«ان پاك از مردم پدرم فداى بهترين آنيز

درباره . است] طوالنى[خواهى پدر و جدش نكرده است، همان فرزندى آه صاحب غيبت  هنوز خون

: اى؟ گفت آيا اين را از پدرم شنيده. به هر جا آه رفته باشد، مرده و هالك شده است: او خواهند گفت

 )١٣١(.گويى ت مىفدايت شوم، راس

ـ  جل و عز پيش از آن آه خداى ـ:  گفتم)عليه السالم(به امام رضا«: گويد راوى مى. ٤
: فرمودى گفتيم و مى  را به تو عطا آند، در اين باره با تو سخن مى)عليه السالم(ابوجعفر

 .خدا پسرى به من عطا خواهد آرد

اگر آن رخداد شوم ـ آه .  روشن گرداند]به وجود فرزندت[چنان شد و چشم ما را 
 خداى آن را نخواهد ـ پيش آيد به آه رجوع آنيم؟

 را آه نزد حضرت ايستاده )عليه السالم( با اشاره دست، ابوجعفر)عليه السالم(امام رضا
  سه سال رجوع آنيم؟]آودك[فدايت شوم، به اين : به او عرض آردم. بود نشان داد

عيسى در آمتر از سه . رساند نمى) امامت( زيانى به آن ]خردسالى[:  فرمود)عليه السالم(امام رضا

 )١٣٢(.سالگى به رسالت مبعوث شد

 

 بودم آه فرزندش، ابوجعفر را )عليه السالم(نزد ابوالحسن الرضا«: گويد راوى مى. ٥
اين، مولودى است آه با :  فرمود)السالمعليه (امام. آه در سنى آودآى بود، نزد حضرت آوردند

 )١٣٣(.تر از او براى شيعيان ما زاده نشده است برآت

                                                           
 .٩٢ /٢إعالم الورى . ١٣١
 .٩٣ /همان. ١٣٢



 به دنيا آمد، به حضور امام )عليه السالم(زمانى آه ابوجعفر«: نيز راوى گفته است. ٦
آه وارث ـ فرزندى به من عطا فرمود  عال و جل خداى ـ: آن حضرت فرمود.  رسيدم)عليه السالم(رضا

 )١٣٤(.من و وارث آل داووداست

آن .  بودم)عليه السالم(در حضور امام رضا«: همچنين از راوى نقل شده است آه. ٧
جامه از تن : حضرت فرزند خردسالش را خواست و او را در دامن من نشاند و فرمود

 .چنان آردم. او برآن

آيا آن را . ميان دو شانه او را بنگر، مانند ُمهر در داخل گوشت قرار دارد : فرمود)عليه السالم(امام

 )١٣٥(. در همين موضع از بدن پدرم نيز وجود داشت]مهر[بينى مانند همين  مى

را ) جواد( هميشه فرزندش محمد )عليه السالم(امام رضا«: در روايت است آه . ٨
ابوجعفر به من : فرمود ـ مى مثال برد و ـ داشت و با آنيه نام مى گرامى و بزرگ مى

در آن هنگام ابوجعفر، خردسال بود و در مدينه سكونت . نوشت و به ابوجعفر نوشتم
 .داشت

شنيدم آه  مى. هاى ابوجعفر در نهايت شيوايى و زيبايى بود  نامه]:گويد راوى مى[
پس از من ; »ابوجعفر وصّيي و خليفتي في أهلي من بعدي«: فرمود  مى)عليه السالم(امام رضا

 )١٣٦(.ابوجعفر وصى من و جانشين من در ميان خاندانم است

قصيده : گفت از دعبل بن على خزاعى شنيدم آه مى«: راوى روايت آرده است. ٩
:  فرمود)عليه السالم(امام...  خواندم)عليه السالم(خود را براى سرورم على بن موسى الرضا

يا دعبل، اإلمام بعدي محمد إبني، و بعد محمد إبنه علي، و بعد علي إبنه الحسن، و بعد «

 ;»الحسن إبنه الحجة القائم المنتظر

امام است و پس از محمد فرزندش على و پس از على، ) جواد(اى دعبل، پس از من، فرزندم محمد 

 )١٣٧(.است ش حجِت قيام آننده منتَظر امامو پس از حسن فرزند) عسكرى(فرزندش حسن 

 

  به هنگام شهادت پدر)عليه السالم(امام جواد

                                                                                                                                                                      
 .٩٥ /همان. ١٣٣
 .٦٨ /٢٣مستدرك عوالم العلوم . ١٣٤
 .٦٩ /همان. ١٣٥
 .٧٢ /همان. ١٣٦
 .٧٦ و ٧٣ /همان. ١٣٧



 بودم آه حضرتش به )عليه السالم(در حضور امام رضا«: گويد ابوالصلت هروى مى
اى ابوالصلت، وارد اتاقى شو آه قبر هارون در آن است و از چهار جهت آن : من فرمود
 . و نزد من بياورخاك برگير

 آه در )عليه السالم(امام. روانه شدم و آنچه را حضرت خواسته بود فراهم آرده، آوردم
 . آن خاك به من بده]از[: درگاه بود فرمود

: خاك را به حضرت دادم و او پس از بوييدن خاك، آن را به آنارى افكند و فرمود
گردد آه اگر تمام  ديدار مىسنگى پ. شود قبرى براى من حفر مى) خاك(در اين جا 

آن گاه . هاى موجود در خراسان را براى آندن آن فراهم آورند، ممكن نخواهد شد ديلم
اين خاك : سپس فرمود. خاك باالى سر و پايين پا را بوييد و همان سخن را بر زبان آورد

 .من است) مدفن(را بده آه از تربت 

به آنان فرمان بده . شود ى من حفر مىدر اين مكان قبرى برا: در اين هنگام فرمود
تا اندازه هفت پله به سمت پايين حفر آنند و قبرى بدون لحد براى من تهيه آنند و اگر جز 

و [به ساختن لحد راضى نشدند، از آنان بخواه تا لحد را دو ذراع و يك وجب بسازند 
 آماده آردند، در چون لحد را. بخشد  آه خدا هر مقدار آه بخواهد آن را وسعت مى]بدان

در اين هنگام چيزهايى آه آن را به تو خواهم . قسمت باالى سر رطوبتى خواهى ديد
در آب داخل لحد . آب جوشش خواهد گرفت و لحد را پرخواهد آرد. آموخت بخوان

ها خرد آن و درون آب بريز  ام براى آن نانى آه به تو داده. ماهيانى آوچك خواهى ديد
چون نان تمام شود ماهى بزرگى پديدار شده، تمام . ن را خواهند خوردو آن ماهيان آن نا

در اين وقت، دستت را بر آب بگذار و . ها را بلعيده و سپس ناپديد خواهد شد آن ماهى
 آب به زمين فرو خواهد رفت و چيزى از ]در نتيجه[آنچه به تو خواهم آموخت بخوان آه 

 . اين آار را بايد در حضور مأمون انجام دهى]فراموش نكنى آه[. آن باقى نخواهد ماند

خواهم رفت و اگر با سر برهنه خارج ) مأمون(اى ابوالصلت، فردا نزد اين فاجر 
شدم، با من سخن بگو و با تو سخن خواهم گفت، اما اگر سرخويش را پوشانده داشتم با 

 .من سخن مگو

هاى خويش بر تن   جامه)عليه السالم(چون صبح فرا رسيد، امام: گويد ابوالصلت مى
عليه (در همين هنگام، غالم مأمون وارد شد و به امام. نمود و در محراب به انتظار نشست

 . را اجابت آن]تو را فرا خوانده است دعوت او[اميرالمؤمنين :  گفت)السالم

افزار به پا آرد و رداى خود بر دوش انداخت و به سوى آاخ   پاى)عليه السالم(امام
هاى ميوه پيش  طبقى از انگور و طبق. من نيز به دنبال او به راه افتادم. تمأمون رف



روى مأمون قرار داشت و خوشه انگورى نيز در دست مأمون بود آه مقدارى از آن را 
 .خورده بود

 افتاد به سوى حضرت شتافت و او را در )عليه السالم(چون نگاه مأمون به امام رضا
انگورى بهتر :  داد و گفت)عليه السالم(رد و انگور را به امامآغوش آشيده، با وى معانقه آ

 .ام از اين نديده

مأمون از . انگورى اين چنين خوب شايد از بهشت باشد:  فرمود)عليه السالم(امام
مرا از اين آار :  فرمود)عليه السالم( خواست تا از آن انگور بخورد، اما امام)عليه السالم(امام

 .دار معاف

دارد؟ شايد ما  چه چيزى تو را از خوردن انگور باز مى. بايد بخورى: مأمون گفت
 آنى؟ متهم مى) اى توطئه(را به چيزى 

اى به  مأمون مجددًا خوشه.  خوشه انگور را گرفت و از آن خورد)عليه السالم(امام
افكند و  داد و آن حضرت سه دانه از آن خوشه تناول نمود، سپس آن را )عليه السالم(امام

 روى؟ به آجا مى:  پرسيد)عليه السالم(مأمون از امام. برخاست

 .همان جايى آه مرا فرستادى:  فرمود)عليه السالم(امام

 در حالى آه سر خود را پوشانده بود از نزد مأمون خارج )عليه السالم(آن گاه امام رضا
به . د خانه شدچون حال را چنين ديدم با حضرتش سخن نگفتم و آن بزرگوار وار. شد

من اندوه زده، .  درب خانه بسته شد و او در بستر خويش آرميد)عليه السالم(دستور امام
ترين  در همين حال جوانى زيباروى با موى مجعد آه شبيه. ميان حياط خانه ايستادم

درب خانه بسته بود، : به سوى او شتافته، گفتم.  بود وارد شد)عليه السالم(مردم به امام رضا
 گونه وارد خانه شدى؟چ

 :فرمود

 .آرد  آورد، همو مرا از درب بسته وارد خانه]به خراسان[آن آس آه در اين هنگام مرا از مدينه 

 آه هستى؟: پرسيدم

 ;»اهللا عليك يا أباالصلت، أنا محمدبن علي أنا حجة«: فرمود

 .اى ابوالصلت، من حجت خدا بر تو، محمدبن على هستم

چون . رگوارش رفت و به من دستور داد تا با وى همراه شومآن گاه به سمت پدر بز
 به سمت او شتافته، او را در آغوش آشيد و ]مشتاقانه[ فرزند را ديد، )عليه السالم(امام رضا

سپس فرزندش را به سمت بستر خود . به سينه خود فشرد و ميان دو چشم او را بوسيد
بوسيد و در آن حال مطالبى بين  ، او را مى بر پدر خم شده)عليه السالم(محمدبن على. آشيد



 جان )عليه السالم(و سرانجام امام رضا. فهميدم ها را نمى شد آه من آن آن دو رد و بدل مى
 .به آفريدگار تسليم آرد

اى ابوالصلت، برخيز و ظرف شست و شو و آب را از :  فرمود)عليه السالم(ابوجعفر
 .بياور) صندوق خانه(خزانه 

 .زانه آب و ظرفى وجود ندارددر خ: گفتم

 .آنچه به تو گفتم همان آن:  فرمود)عليه السالم(امام

 وارد خزانه شدم و در آن جا ظرف و آبى يافتم، آن را )عليه السالم(بنا به دستور امام
ابوجعفر )عليه السالم(برداشته، بيرون آمدم و خود را آماده آردم تا در غسل دادن امام رضا

اى ابوالصلت به آنارى رو، زيرا آسى جز تو هست تا مرا : را يارى آنم، اما او فرمود
پس از اتمام غسل به .  پرداخت)عليه السالم(آن گاه به غسل دادن امام. در اين آار يارى دهد

 در آن )عليه السالم()امام رضا(داخل خزانه شو و سبدى را آه آفن و حنوط او : من فرمود
 .بياوراست 

سبد را . وارد خزانه شدم و سبدى را ديدم آه تا به حال آن را در خزانه نديده بودم
پس از فراغت از .  بردم و او پس از آفن پدر، بر پيكرش نماز گزارد)عليه السالم(نزد امام

 .تابوت را بياور: نماز فرمود

عليه ( امام.روم تا دستور ساختن و تهيه تابوت به او بدهم نزد نجار مى: گفتم

 .در خزانه تابوتى وجود دارد: فرمود)السالم

آن را براى . وارد خزانه شدم و اين بار تابوتى ديدم آه پيش از اين در خزانه نبود
 را در تابوت گذارد و دو پاى حضرت را )عليه السالم(او پيكر امام رضا. حضرت بردم

ز را به پايان نرسانده بود آه هنوز نما. آنار يكديگر قرار داد و دو رآعت نماز گزارد
اى : گفتم. تابوت از زمين جدا شد و سقف خانه شكاف برداشت و تابوت از آن خارج شد

 را از ما )عليه السالم(پسر رسول خدا، اآنون مأمون سر خواهد رسيد و پيكر امام رضا
 در اين صورت چه آنيم؟. خواهد خواست

. باش آه تابوت باز خواهد گشت) آرام(اآت اى ابوالصلت، س:  فرمود)عليه السالم(امام
 هر پيامبرى آه در مشرق بميرد و وصيى آه در مغرب بميرد، خداى ـ ]بدان آه[

 به )عليه السالم(هنوز سخن امام. عزوجل ـ روح و بدن آنان را در يك جا گرد خواهد آورد
 )عليه السالم(م جواداما. پايان نرسيده بود آه باز سقف خانه از هم شكافت و تابوت فرود آمد

نهاد، چنان آه )عليه السالم( را از تابوت خارج آرد و بر بستر امام)عليه السالم(پيكر امام رضا



اى ابوالصلت، برخيز و : سپس فرمود. گويى غسل داده نشده و تكفينى نگرديده است
 .درب خانه را باز آن آه مأمون بر در سراست

مأمون در .  غالمان او را پشت درب ديدمچون درب خانه را باز آردم، مأمون و
نمود و گريبان چاك زده بود، بر سر زنان وارد خانه شد و فرياد  حالى آه اندوه زده مى

 )عليه السالم(آن گاه وارد اتاق شد و باالى سر امام. اى سرور من، داغدار تو شدم: بر آورد
ان داد تا قبرى حفر آنند و سپس فرم. به تجهيز او بپردازيد:  گفت]به همراهان[نشست و 

.  فرموده بود و با همان تفصيل و خصوصيات اتفاق افتاد)عليه السالم(همان طور آه امام
 دانى؟ آيا تو او را امام مى: يكى از نزديكان مأمون به او گفت

 .او امام است. همين طور است: گفت

 .بنابراين امام بايد مقدم بر ديگر مردم باشد: گفت

 به من دستور )عليه السالم(امام: گفتم. داد تا در جهت قبله قبرى حفر آنند مأمون فرمان
داده تا قبرى به گودى هفت پله براى او حفر آرده، بدون ساختن لحد، زمين را شكافته، 

 .او را دفن آنم

آنچه ابوالصلت بگويد همان آنيد، جز در مورد آندن زمين آه به جاى : مأمون گفت
 .آن لحد بسازيد

 در زمان حيات ]امام[: داخل قبر را ديد گفت...  مأمون رطوبت، آب، ماهيان وچون
 .آفريند هاى بسيارى به ما نماياند و اينك پس از وفاتش نيز شگفتى مى خود شگفتى

 چه )عليه السالم( رضا]امام[دانى  آيا مى: يكى از وزيران آه در آنار مأمون بود گفت
 پيامى براى تو فرستاد؟

 .نه: مأمون گفت

آند آه شما عباسيان با تمام گستردگى   تو را با خبر مى]با اين معجزه[او : وزير گفت
و زيادى افراد و بر حذر بودنتان از گزندها، همانند اين ماهيان هستيد آه چون اجل شما 

تان به فرجام آار خود رسد و  هايتان از بين برود و دولت و صولت سر رسد، نشانه
 را بر شما مسلط خواهد آرد و او تمام شما را نابود خواهد ]خاندان[ خداوند يكى از ما

 .نمود

 .راست گفتى: مأمون گفت

آه بر زبان آوردى به ) ذآرى(اى ابوالصلت آن آالمى : آن گاه مأمون به من گفت
 .من بياموز

 .به خدا سوگند، همين لحظه آن را فراموش آردم: گفتم



 دفن شد و مأمون دستور داد مرا )عليه السالم(امام رضا. آنچه به مأمون گفتم راست بود
شبى را تا صبح . يك سال در زندان ماندم و عرصه بر من تنگ شده بود. به زندان افكنند

بيدار ماندم، به درگاه خدا عرض نياز آردم و دعايى خواندم آه در بردارنده نام محمد و 
 از خدا خواستم تا به حرمتخاندان او بود و 

 هنوز دعاى من به پايان نرسيده بود. اين خاندان مرا از زندان رهايى بخشد

اى ابوالصلت دل :  وارد شد و به من فرمود)عليه السالم(آه ابوجعفر، محمدبن على
 اى؟ شده تنگ

 .به خدا سوگند آرى: گفتم

آن گاه دستى بر بندهايى آه بر دست و پا داشتم نهاد و . برخيز و بيرون شو: فرمود
ديدند، اما  نگهبانان مرا مى. ها را باز آرد و دست مرا گرفت و از خانه بيرون برد آن

آن . قدرت انجام هيچ آارى نداشتند و متعرض من نشدند و من از درب خانه خارج شدم
خدا راه خود را در پيش گير و برو آه نه تو به او خواهى در امان : گاه به من فرمود

 .رسيد و نه او به تو دست خواهد يافت

 )١٣٨(.»ام تا به امروز با مأمون روبرو نشده: ابوالصلت گفت

 

 

                                                           
; )دو منبع پيشين: به نقل از (٤ حديث /٨٣٧ /٢، الوسائل ١، ح ٢٤٢ /٢العيون ; ١٧ حديث /٥٢٦ /امالى. ١٣٨

. ٣٧ حديث /٥٢٤ و ١١٤ حديث /٤٩٨ /المعاجز مدينة; ٣٥ حديث /٤٦ /٨٢ و ١٠حديث  /٣٠٠ /٤٩بحاراالنوار 
 /١خرائج : ك. قطب راوندى نيز اين مطلب را از ابوعبداهللا، محمدبن سعيدنيشابورى از ابوالصلت نقل آرده است، ر

 .٨ حديث /٣٥٢





 

 

 

 

 

 قسمت سوم

 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(هاى عصر امام جواد ويژگى

 

 بخش دوم

   و حاآمان معاصر آن حضرت)عليه السالم(امام جواد

 

 بخش سوم

 )عليه السالم(هاى عصر امام جواد ضرورت

 

 



 

 



 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(هاى عصر امام جواد ويژگى

 

 به دليل نهضت و خيزش عملى و انديشه، تابناآترين و )عليه السالم(عصر امام جواد
رفت، چرا آه مسلمانان و غيرمسلمانان، نسل  باشكوهترين عصور اسالمى به شمار مى

از آن . گرفتند ها از دستاوردهاى فكرى و عملى اين دوره بهره مى اندر نسل و طى قرن
شناسى تحقيقى در آمده و هيچ  جا آه پژوهش و بررسى عصرها به صورت روش

عليه (هاى عصر امام جواد به تبيين ويژگىنياز نيست، به اختصار  پژوهشگرى از آن بى

 .پردازيم  مى)السالم

 

 حيات علمى. ١

هاى حيات در تمام  ترين شاخصه حيات فرهنگى و علمى آن عصر، از برجسته
در آن دوره جنبش علمى ـ فرهنگى شكوفا شد و . رود عصرهاى اسالمى به شمار مى

هاى علمى رواج  شد، جلسهدانش به طور چشمگيرى گسترش يافت، دانشسراها تأسيس 
 .يافت و مردم با اشتياق و عطشى سيرى ناپذير به آسب دانش روى آوردند

گستردگى دامنه دولت «: آن دوره را اين گونه توصيف آرده است» نيكلسون«
عباسيان، فراوانى ثروت و رواج بازرگانى در آن عهد، تأثير بزرگى در آفرينش نهضت 

.  مشرق زمين تا آن روز چنين نهضتى به خود نديده بوداى آه فرهنگى داشت، به گونه
تمام افراد جامعه آن روز از خليفه تا مردم عادى طالبان دانش يا حداقل دوستداران دانش 

ها را پيموده و خود را به خواستگاه دانش و  در روزگار عباسيان، مردم، قاره. شدند
اى از دانش  برد، اندوخته آندو  مىرساندند تا همانند زنبور عسل آه شهد به  عرفان مى

هم آنان، دانشى را آه با . هاى خود ببرند برگرفته براى جويندگاِن تشنه آن به سرزمين
آوردند آه بيشترين شباهت را به  تالش و آوشش خود به دست آورده بودند، گرد مى



وز به البته اين آار نقش آارآمدى در رساندن دانش نوين آن ر. المعارف داشت دائرة
 )١٣٩(.»رفت آارى آه پيشتر انتظار آن نمى; دست ما داشت

هاى اصلى و اساسى حيات علمى آن روز  اينك به طور گذرا به برخى شاخصه
 .پردازيم مى

 

 مراآز علمى

 : به اين شرح بودند)عليه السالم(مراآز علمى فعال در عصر امام جواد

 

 مدينه منوره

عليهم (بيت مدرسه اهل. رفت مدينه منوره مهمترين مراآز علمى آن دوره به شمار مى

دو .  در آن تأسيس و تشكيل شد و بزرگان و فقيهان و راويان را در خود گرد آورد)السالم
رساندند  به صبح مى)عليهم السالم(بيت ها را به تدوين احاديث امامان اهل دسته ياد شده شب

سبت به تدوين موضوعى احاديث امامان معصوم مرتبط با فقه آه آينه روح و جوهر و ن
» تابعان«در آن دوره مدرسه فقهى . داشتند اسالم بودند، عنايت فراوانى مبذول مى

بنا به آنچه نقل شده . عنايت خاصى به برگرفتن احكام فقهِى نقل شده از صحابه داشتند
و » رأى«حديثى از صحابه براى حل معضلى نداشتند پيروان اين مدرسه در مواردى آه 

 .دادند را مبناى عمل و فتوا قرار مى» قياس«

 

 آوفه

پس از مدينه منوره، آوفه در مرتبه بعدى قرار داشت و مسجدبزرگ اين شهر 
تدريس در هاى  جلسه. رفت مهمترين دانشسراها و مدارس اسالمى به شمار مى

فقه، تفسير و : خورد و تدريس علوم اسالمى، مانند جاى اين مسجد به چشم مى جاى
از آن جا آه تفكر و انديشه علوى . داد حديث، هويت غالب اين مدرسه را تشكيل مى

 )عليهم السالم(آوفه را در بر گرفته بود، مدرسه آوفه، توجه خود را به علوم اهل بيت
 .معطوف آرد

                                                           
 .٣٢٢ /٢دآتر حسن ابراهيم حسن، تاريخ االسالم . ١٣٩



در اين مدرسه «: در توصيف مدرسه آوفه گفته است» ى الوشاءبن عل حسن«
جعفربن محمد براى ما : گفتند ديدم آه همگى آنان مى) عالم(نهصد شيخ ) مسجد آوفه(

 )١٤٠(.»حديث گفت

هاى  مهمترين خاندان» بنو دراج«و » بنوعطيه«، »آل َاعين«، »آل حيان تغلبى«
 )١٤١(. علم پرورى بودند آه در جلسات علمى اين مسجد دانش اندوختندعلمى و

نيز در اين ) ادبيات عرب(فقه تنها دانش غالب بر مدرسه آوفه نبود، بلكه نحو 
در اين شهر مدرسه . اى برخوردار بود شد و از جايگاه ويژه مدرسه تدريس مى

همو آه به ; بود» آسائى«هاى اين دانش   چهرهتأسيس شد آه بارزترين» نحويون«
. درخواست هارون الرشيد، تعليم امين و مأمون، فرزندان هارون را بر عهده گرفت

شايان توجه است آه علم نحو شامل مجموعه قواعدى است آه گفتار را از آژى و 
اين دانش به وسيله . دارد سازد و گوينده را از خطا باز مى نادرستى ايمن مى
 پديد آمد و همو قواعد و اصول آن را پايه )عليه السالم(طالب بن ابى اميرالمؤمنين على

 .گذارى نمود

 

 بصره

ديگر آانون علمى آن روزگار بصره بود آه مرآز مهمى براى علم نحو به شمار 
 )عليه السالم(شاگرد اميرالمؤمنين» ابواألسود دئلى«اولين بنيانگذار مدرسه بصره . رفت مى
آرد و نحويان بصره جهت باز شناخته   مدرسه بصره با مدرسه آوفه رقابت مى.بود

آتاب «ايرانى، صاحب » سيبويه«. شدند خوانده مى» اهل المنطق«شدن از نحويان آوفه 
ترين و  آتاب وى عميقترين، آمال يافته. آوران اين دانش بود از پيشوايان و نام» سيبويه
 .ترين اثر در ادبيات است اصيل

اگر به آتاب سيبويه «: آتاب سيبويه را اين گونه توصيف آرده است» دى پور«
بنگريم آن را آارى پخته و تالشى سترگ خواهيم يافت، آن سان آه متأخران درباره اين 

ثمره تالش عالمان فراوانى است، چنان آه ) سيبويه(بى ترديد، اين آتاب : اند آتاب گفته
 )١٤٢(.»سينا اين گونه است ابن» قانون«

بصره افزون بر اين آه عرصه علم نحو بود، مدرسه علم تفسير نيز به شمار 
. در شمار علماى برجسته اين دانش قرار داشت» ابوعمروبن العالء«رفت و  مى

                                                           
 .٨٢ /١بن جعفر  حياة اإلمام موسى. ١٤٠
 .٣٣٨ /٢تاريخ االسالم . ١٤١
 .٣٩ /تاريخ الفلسفة فى االسالم. ١٤٢



لغت اولين معجم (» العين«صاحب آتاب » بن احمد خليل«آه به وسيله » عروض«
 .پايه گذارى شد، ديگر دانش رايج در بصره بود) عرب

 

 بغداد

هاى علمى و فرهنگى شكوفايى يافته و در جاى جاى آن مدرسه و  بغداد با جنبش
بغداد . در بغداد چيزى به فراوانى و آسانى دانش وجود نداشت. دانشسرا تأسيس شد

كه علوم عقلى و نقلى و همانند ديگر مراآز اسالمى به دانش خاصى بسنده نكرده، بل
بدين ترتيب به صورت بزرگترين . هاى علمى را در خود گرد آورده بود ديگر رشته

مرآز علمى آن دوره درآمد آه جويندگان علم از سراسر جهان براى آسب دانش آهنگ 
: بغداد آن روزگار را چنين توصيف آرده است» گوستاولوبون«. آردند بغداد مى

يونانيان، : هاى گوناگون، مانند ها و نحله  اديبان، از مليتعالمان، هنرمندان و«
رفتند و آن را به صورت  ها و آلدانيان بار سفر بسته به بغداد مى پارسيان، قبطى

 .»مرآزى جهانى براى دانش در آوردند

آرد، با مناظره آنان  او با حكما خلوت مى«: نويسد درباره مأمون مى» ابوالفرج«
او بر اين باوربود آه . برد  با آنان لذت مى]علمى[ گفت و گوى گرفت و با انس مى

 )١٤٣(.»دانشمندان و عالمان، برگزيدگان خدا از ميان بندگان هستند

اينك  به بيان علوم رايج در . جا برخى از مراآز علمى آن دوره را برشمرديم تا اين
 :پردازيم آن عصر مى

 

 علوم قرآنى

 :نى شامل دو بخش بودعلوم قرآ

 آنچه. پرداخت علم قرائت  آه به تحقيق درباره قرائت قرآن مى) الف

هاى هفت گانه بود آه هر قرائتى به يك قارى نسبت  در اين زمينه به دست آمد، قرائت
.)  ق١٤٥ م(» بن حارث الذمارى يحيى«مشهورترين قاريان عصر عباسى . داده شد

و .)  ق٢١٣م (» ابوعبدالرحمن المقرى«.) ق١٥٦ م(» حمزة بن حبيب الزيات«
 )١٤٤(.بودند.)  ق٢٢٩ م(» بن هشام البزاز خلف«

                                                           
 .٢١٨ /العرب حضارة. ١٤٣
 .٤٥ ـ ٤٢ /النديم، الفهرست  و ابن٢٣١ ـ ٢٣٠ /المعارف. ١٤٤



مفسران . پردازد اين علم به توضيح آتاب خدا و بيان معناى آن مى; علم تفسير) ب
 :در تفسير قرآن دو گرايش را برگزيدند

 و امامان )صلى اهللا عليه وآله(تفسير روايى بود آه بر اساس آنچه از پيامبر: نخست
غالب مفسران شيعى اين . آردند در دست داشتند، قرآن را تفسير مى)عليهم السالم(معصوم

. روش را برگزيدند آه در تفسير قمى، تفسير عسكرى و تفسير برهان آامال مشهوداست
 )عليهم السالم(اند آه امامان اهل بيت مر استدالل آردهآنان در انتخاب اين روش به اين ا

حضرت . شناسند علوم قرآن را آن گونه آه هست و مبتنى بر واقعيت و حقيقت است، مى
 هيچ آس ]پيامبر[ جز اوصيا و جانشينان :  خود با اشاره به اين مطلب فرمود)عليه السالم(امام باقر

 )١٤٥(.داند ـ را مى چه ظاهر چه باطن آن آن ـ تمام قر]تفسير[تواند ادعا آند آه  نمى

شيخ طوسى در . شود از ادله نيز وجوب رجوع به آنان در تفسير قرآن، فهميده مى
 و )صلى اهللا عليه وآله(تفسير قرآن تنها بر اساس روايت صحيح پيامبر«: گويد اين باره مى

 حجيت دارد )صلى اهللا عليه وآله(شان همانند فرموده پيامبر  آه گفته)عليهم السالم(امامان اهل بيت
 )١٤٦(.»جايز است

اين روش تفسير بر اساس اعتبارات عقلى وابسته به .  تفسير به رأى بود:دوم

ها اين شيوه را در  گرفته آه مفسران معتزلى مذهب و باطنى صورت مى» استحسان«

در )عليهم السالم(اين مفسران بى توجه به روايات نقل شده از امامان معصوم.  گرفتندپيش

 )١٤٧(.»آردند مورد تفسير قرآن آريم، بر اساس استحسانات عقلى قرآن را تفسير مى

شايان توجه است آه نخستين مدرسه تفسير قرآن با استناد به روايت در عهد 

عبداهللا بن «.  تأسيس شد و حضرتش نخستين مفسر قرآن آريم بود)عليه السالم(اميرالمؤمنين

امامان . گرفتند و ديگر بزرگان صحابه تفسير قرآن را از وى فرا مى» عباس

 نيز نسبت به تفسير توجه فراوانى مبذول داشته و تفسير قرآن آريم، )عليهم السالم(معصوم

 .بود هاى آنان هاسباب نزول آيات و فضيلت قرائت قرآن، محور غالب جلس

 

 علم حديث

 يا يكى از )صلى اهللا عليه وآله(منظور از حديث، قول، فعل و تقريرى است آه از پيامبر

 .شود خوانده مى» سنت«امامان و جانشينان آن حضرت نقل شده باشد و 
                                                           

 .٤ /١التبيان . ١٤٥
 .١٨١ /١االمام محمدالباقر  حياة. ١٤٦
 .همان جا. ١٤٧



عليهم (بيت امامان اهل. شيعيان در نگارش و تدوين حديث از ديگران پيشى گرفتند

» ابوبصير«. آردند ان خود را به تدوين حديث تشويق و ترغيب مى نيز يار)السالم

چيزى  چه:  به من فرمود)عليه السالم(امام.  رسيدم)عليه السالم(به حضور امام صادق«: گويد مى

جماعتى از . حفظ آنيد] چيزى را[توانيد  دارد؟ تا ننويسيد نمى  باز مى]نصوص و احاديث[شما را از نوشتن 

 .نوشتند پرسيدند مى آنان هرچه را مى. رفتند] دانش اندوختند و[زد وى مردم بصره از ن

 در مورد گردآورى احاديث و روايات، جمعى )عليهم السالم(در پى رهنمودهاى امامان

هاى بزرگ احاديث صحيح را گرد »جامع« در قالب )عليه السالم(از ياران امام رضا

 تدوين جوامع چهارگانه سه تن از مشايخ اين آثار نخستين منابع شيعى و مبناى. آوردند

 )١٤٨(.روند اسالم به شمار مى

 

 فقه

هاى اسالمى  ترين دانشى بود آه در آن روزگار و ديگر دوران فقه برجسته

برعهده پردازد آه  اى مى اين علم به بيان تكليف و وظيفه. اى يافت گستردگى فوق العاده

فرد مكلف است و بايد آن را در زندگى خود عملى آند و در برابر حضرت حق نسبت به 

رو علم فقه بيش از ديگر علوم مورد توجه و تدريس قرار  از همين. آن پاسخ گويد

 فعاالنه به ايجاد مدرسه فقهى خود پرداختند آه فقيهان )عليهم السالم(امامان اهل بيت. گرفت

ارمغان اين » جابربن يزيد جعفى«و » محمدبن مسلم«، »زراره«: چونو عالمان بزرگى 

خود آه به » اصول«شنيدند در قالب   مى)عليهم السالم(اينان هرچه از امامان. مدرسه بودند

بعدها اين اصول تهذيب و در چهار آتابى آه فقيهان . چهارصد اصل رسيد تدوين آردند

فراگيرى فقه . گيرند، گردآورى شد ا بهره مىه امامى براى استنباط احكام شرعى از آن

هاى اسالمى نيز به فراگيرى آن  و استقبال از آن به شيعيان منحصر نبود آه ديگر فرقه

 .روى آوردند

 

 

 

 اصول فقه

                                                           
 .١٠ /مقدمه المقنع و الهدايه. ١٤٨



 تأسيس شد و اجتهاد و استنباط احكام شرعى )عليه السالم(اين علم توسط امام محمدباقر
 .شد آن زمان تدريس مىعلم اصول فقه در . متوقف بر آن است

 

 علم نحو

هايى بود آه در عصر عباسيان نقش سترگى ايفا آرد و  از دانش) ادبيات عرب(نحو 
شد و  هايى براى اين علم تشكيل مى در آاخ خليفگان انجمن. مبحث آن جدال برانگيز بود

: عالمانى چون. داد در برخى از مسائل آن نزاع سختى ميان عالمان اين فن رخ مى
شايان ذآر است آه . سايى، فراء و سيبويه، سرآمدان اين فن در آن عصر بودندآ

 .دار حكمت و دانش در اين خاآدان، مؤسس اين فن بود ، طاليه)عليه السالم(اميرالمؤمنين

 

 علم آالم

اى بود براى دفاع از اعتقادات دينى، با ادله علمى آه به وسيله  اين دانش وسيله
بن الحكم يكى از شاگردان اين مدرسه بود آه در اين  هشام.  تأسيس شد)عليهم السالم(امامان

واصل بن عطاء، ابوالهذيل العّالف، ابوالحسن اشعرى و غزالى . علم سرآمد شد
 .مشهورترين متكلمان نزد اهل سنت هستند

 

 علم طب

هايى بود آه حاآمان عباسى به فراگيرى آن تشويق آرده  طبابت و علم طب از دانش
وت هنگفت و جوايز ارزشمندى به متخصصان اين فن دادند آه بختيشوع، طبيب و ثر

 .نصرانى از آن جمله بود

 علم شيمى

.  است)عليه السالم(اين دانش از ابتكارهاى يگانه جهان آفرينش، حضرت صادق
رود اين دانش را از  جابربن حيان آه براى خاور زمين افتخارى بزرگ به شمار مى

 . فرا گرفت و در آن سرآمد شد)عليه السالم(محضر امام صادق

 علم هندسه و شهر سازى

 علم فلك

 

 ترجمه



ها و نمادهاى حيات علمى  گرايش به ترجمه متون بيگانه به زبان عربى از ويژگى
هاى پزشكى، رياضيات، فلك و انواع متون سياسى و فلسفى در  آتاب. آن روزگار بود

النديم در فهرست خود بر شمرده  ن متون را ابناين عصر ترجمه شدند آه بسيارى از اي
النديم در اين باره  ابن. بود» بن اسحاق حنين«سرپرستى ديوان ترجمه بر عهده . است

زمانى آه مأمون . گرفت ميان مأمون و پادشاه روم مكاتباتى صورت مى«: نوشته است
هاى  ز ميان آتاببر او چيره شد، از وى خواست اجازه دهد آسى را به روم بفرستد تا ا

پادشاه روم ابتدا نپذيرفت، . هايى را انتخاب آنند قديمى موجود در خزانه پادشاهى نسخه
 .اما سرانجام تن به اين خواسته داد

و » البطريق ابن«، »بن مطهر حجاج«مأمون جماعتى را به اين مأموريت گمارد آه 
ها  هايى را از ميان يافته بآنان آتا. ، سرپرست دارالحكمه از جمله آنان بودند»مسلم«

 )١٤٩(.»...ها را به عربى ترجمه آردند برگزيده، براى مأمون بردند و به فرمان او آتاب

 

 

 تأسيس مدرسه و آتابخانه

در اين دوره حكومت اقدام به تأسيس شمار چشمگيرى مدرسه در بغداد نمود آه به 
ها  در برابر آن» آاخ بديع«ا شكوه بودند آه اين مدارس آن چنان ب. رسيد سى مورد مى

 .شد در اين مدارس علوم اسالمى و ديگر علوم تدريس مى. ناچيز بود

هاى عمومى از ديگر مراآز علمى بود آه در بغداد تأسيس شد از جمله،  آتابخانه
هايى آه جدش  مأمون، آتابخانه شخصى خود و نيز آتاب. آتابخانه بيت الحكمه بود

همچنين مأمون از . پدرش مهدى گردآورده بودند به اين آتابخانه منتقل آردمنصور و 
هاى مورد  هاى علمى و فلسفى آرد و چون آتاب درخواست آتاب) سيسيل(امير صقليه 

او از خراسان . ها را در آتابخانه بيت الحكمه قرار داد نظر به دست مأمون رسيد، آن
به يك سخن اين آه هرگاه . تابخانه ياد شده گذاردهايى فراهم آرد و در اختيار آ نيز آتاب

آورد و به  شد در هر جا آه بود، آن را به دست مى مأمون از وجود آتابى مطلع مى
 .سپرد آتابخانه بيت الحكمه مى

آرد، همچنان داير بود و  سنگى نمى اين خزانه پربها آه چيزى با آن هم
 ٦٥٦ما زمانى آه مغول سفاك در سال گرفتند، ا پژوهشگران و عالمان از آن بهره مى

                                                           
 .٣٣٩ /الفهرست. ١٤٩



نظير را نابود آردند و بدين ترتيب،  بر بغداد چيره شد، سپاهيان او آن آتابخانه بى. ق
 )١٥٠(.جهان اسالم بزرگترين ميراث علمى خود را از دست داد

 

 

 ها ها و رصدخانه اطلس

اين نقشه نخستين . ناميده شد» الصورة المأمونيه«به فرمان مأمون نقشه جهان تهيه و 
اى  نيز مأمون فرمان داد رصدخانه. نقشه جهان بود آه در عصر عباسيان فراهم آمد

 )١٥١(.شد احداث) هاى بغداد يكى از محله(» شماسيه«تأسيس شود آه در 

 بزرگترين طاليه دار جنبش )عليه السالم(در چنين فضاى علمى تابناك، امام جواد
در مدت اقامتش در بغداد عالمان در محضر او گرد آمده، از . فرهنگى و علمى بود

ترين مسائل فلسفى و  دقيق. آردند چشمه جوشان و گواراى دانش او جرعه نوشى مى
 لطف دانش و معارفى آه خداى ـ عزوجل ـ پرسيدند و او به آالمى را از آن حضرت مى

 )١٥٢(.خواند داد و در عرصه دانش، روزگار را به چالش مى به او داده بود پاسخ مى

 

 حيات سياسى. ٢

نان  نه تنها براى امام آه براى تمام مسلما)عليه السالم(حيات سياسى روزگار امام جواد
بد و به شدت سخت بود، چرا آه وقايع سنگينى، امت اسالمى را دستخوش امواج شكننده 

دانيم در شيوه  پيش از پرداختن به اين حوادث، الزم مى. ها آرده بود ها و آشوب فتنه
حكومت در عصر عباسيان و ديگر امورى آه بر اين بخش مرتبط است، سيرى داشته 

 .باشيم

 

 

 شيوه حكومت

از . باسيان، از نظر اهداف و شيوه، آينه تمام نماى حكومت امويان بودحكومت ع
نظر نيكلسون، عباسيان حكومتى مستبدانه داشتند و همانند ساسانيان بر گستره تحت 

 )١٥٣(.آردند چون و چرا اعمال مى سلطه خود حاآميت بى

                                                           
 .١٦٢ ـ ١٦٠ /٤تاريخ االسالم السياسي و الديني و الثقافي و االجتماعي . ١٥٠
 .٣٧٥ /١عصرالمأمون . ١٥١
 .١٨٨ ـ ١٧٩ /)عليه السالم(حياة االمام الجواد: ك. ر. ١٥٢
 .٤٩ /اتجاهات الشعر العربي. ١٥٣



خورد و هيچ  ان بنى عباس رقم مىشيوه حكومت بر اساس تمايالت شاهان و امير
هاى ادارى،  شباهتى با معيارهاى اسالمى نداشت و به تدريج نسبت به تصميم گيرى

ها با قانون وضع شده از سوى اسالم در موارد ياد  اقتصادى و سياسى آنان و انطباق آن
ت اين خاندان مستبدانه امور مسلمانان را در دس. آرد شده همگان را دچار ترديد مى

گرفتند و حكومتى به وجود آوردند آه آآنده از وحشت و خفقان بود و با نظام مورد قبول 
آرد  اسالم و قوانين هدفمند آن آه گسترش عدالت، مساوات و حق را در جامعه دنبال مى

 .آامال بيگانگى داشت

 

 خالفت موروثى

ى، خالفت هاى اصيل اسالم خالفت اسالمى به معناى واقعى آلمه و بر اساس ارزش
پذيرد و تمايالت فردى، خانوادگى و تعصبات را  موروثى را در هيچ شكل و قالب نمى

اسالم با تمام اين مظاهر برخوردى سخت داشته و . داند در عرصه خالفت مردود مى
ها را از عوامل انحطاط و عقب ماندگى فكرى و اجتماعى دانسته، خالفت را در خور  آن

هاى برجسته جامعه به  هاى واال برخوردار باشند، نمونه زشداند آه از ار آسانى مى
از نظر اسالم هر . شمار روند و بتوانند به خوبى از عهده اداره امور امت اسالمى برآيند

آه تأمين  ها را داشته باشد شايستگى احراز مسئوليت خطير خالفت را ـ آس اين ويژگى
 .ـ خواهد داشت آننده سالمت و سعادت امت است

دانند آه از خاندان  رهنگ شيعى و شيعيان خالفت را ويژه امامان معصومى مىف
صلى ( با پيامبر)عليهم السالم(اين اختصاص نه از آن روست آه امامان. اند رسالت برخاسته

 پيوند خويشاوندى دارند و نزديكترين افراد به آن حضرت هستند، بلكه به دليل )اهللا عليه وآله
به آنان عطا شده و نيز به جهت اوصاف واالى آنان است آه هيچ مواهب الهى است آه 

البته نصوص و . هايى برخوردار نبوده است آس جز اين خاندان از چنين ويژگى
 آمده بسيار )عليهم السالم(رواياتى آه درباره ضرورت خالفت و حكومت امامان اهل بيت

 .ماند است و مجالى براى انتخاب خليفه نمى

سانى بودند آه همانند امويان، عنصر وراثت را در امر خالفت دخيل عباسيان از آ
ناپذير براى شايستگى خويش به خالفت خواندند، چرا آه  آردند و آن را مبناى تزلزل
آنان در اين راه و به منظور . دانستند  مى)صلى اهللا عليه وآله(خود را عموزادگان پيامبر

هاى تبليغاتى وقت   اموال فراوانى به دستگاهيابى به قدرت و استمرار در حكومت، دست
 .دادند تا به وسيله بوق تبليغاتى خويش اين باور را در ميان مردم رواج دهند



جيره خواران نيز به حسب وظيفه محوله، در حرآتى حساب شده، از جايگاه و 
ين آنان بد. آردند منزلت علويان در ميان مردم آاسته، خاندان بنى عباس را حمايت مى

صلى (شدند و گرگان عباسى را از خاندان رسالت، به پيامبر وسيله به عباسيان نزديك مى

 )١٥٤(.خواندند  نزديكتر مى)اهللا عليه وآله

 

 اقدامى ناهنجار

ت، به آارهاى نابهنجار بنى عباس در پى قوام بخشيدن به قانون موروثى بودن خالف
 :آرد، از آن جمله اى دست زندند آه مصالح امت اسالمى را خدشه دار مى و بى سابقه

هارون الرشيد خالفت پس از خود را به فرزند .  واگذارى خالفت به آودآان بود)الف
دو خليفه آينده، . اش امين و ديگر فرزندش مأمون آه سيزده ساله بود واگذارد پنج ساله

بهره بودند و ديگر افراد دربار آن  دانش، درايت سياسى و توانمندى اراده مملكت بىاز 
 .دادند دو را در اداره امور مملكتى جهت مى

 موهبت خدايى )صلى اهللا عليه وآله(شايان توجه است آه منصب امامت و جانشينى پيامبر
 شئون زندگى از توانند در اين منصب قرار گيرند آه در تمام است و تنها آسانى مى

خودخواهى، اشتباه و انحراف مصون باشند و بدين ترتيب قادر خواهند بود تا امت 
آنان با ناديده . عباسيان راه ديگرى در پيش گرفتند. اسالمى را به راه راست هدايت آنند

 )صلى اهللا عليه وآله(ها و شروطى آه اسالم براى خليفه به حق پيامبر گرفتن تمام ويژگى
درايت، فرزانگى، خويشتن دارى و شناخت آامل از : داشته بود، مانندمقرر 

هاى جامعه، روند خالفت را به انحراف آشاندند و به پيروى از تمايالت و  نيازمندى
 .هاى خويش، بر مسند خالفت تكيه زدند گرايش

تعيين خالفت،  واگذارى منصب واليت عهدى به بيش از يك تن بود آه اين شيوه )ب
هارون با . آرد آشاند و وحدت آنان را شكننده مى جمع مسلمانان را به تفرقه مى

واگذارى خالفت پس از خود به امين و مأمون، آتش جنگ را ميان آن دو شعلهور آرد و 
هاى  در بحث. هاى سخت گرداند هاى خطرناك و آشوب در نتيجه، امت را طعمه بحران

 .هيم پرداختبعدى به اين موضوع خوا

 

 

 وزارت

                                                           
 ).با اندك تصرف (١٩٠ /)عليه السالم(حياة االمام محمداالجواد: ك. ر. ١٥٤



هاى حساس دولت عباسيان بود و غالبًا وزير از اختيارات  پست وزارت از منصب
شد، به اين معنا آه خليفه دست وزير را در تمام شئون دولتى باز  آامل برخوردار مى

. پرداخت مى... اى به خوشگذرانى، هوسبازى و گذارد و خود فارغ از هر دغدغه مى
را به وزارت خود برگزيد و تمام » بن داوود يعقوب«هدى عباسى به عنوان مثال، م

 .امور دولت، امت و مملكت را به او تفويض آرد و خود به آامجويى و عياشى پرداخت

را به وزارت خويش برگزيد و تمام » بن خالد برمكى يحيى«هارون الرشيد نيز 
هاى سرخ  شب«ت آه اختيارات دولت را به وى سپرد و به دنبال عيش و نوش خود رف

يحيى نيز آن گونه آه خوش داشت، در امور دولت دست . او بهترين گواه است» فام
با صرف . ستودند وى ثروت بزرگى را هزينه مداحانى آرد آه وى را مى. اندازى آرد

هاى زيادى براى   از بيت المال مسلمانان، امالك و عمارت]دينار و درهم[ها  ميليون
حساب بود آه خشم هارون را عليه او بر  اين آار او آن چنان بى. خود فراهم آورد

اش را مصادره آرد و فرزندش  انگيخت و سرانجام، هارون او را دستگير و تمام دارايى
 .جعفر را آشت

را در امور دولت » بن سهل فضل«چون مأمون به خالفت رسيد، دست وزير خود 
او از غارت . آرد پسنديد رفتار مى خواست و مى باز گذاشت و فضل آن گونه آه مى

ها و  در روزگار آنان انواع مصيبت. المال و رشوه خوارى ثروت هنگفتى اندوخت بيت
اين وزيران به آار گمارده شده بودند تا . هاى وصف ناشدنى بر امت تحميل شد گرفتارى

 ثروت مردم را غارت آرده، خوارى را بر آنان تحميل آنند و در واقع مشت آهنين
 .خليفگان بر سر مردم بودند

هاى شان، همواره در معرض  وزيران با تمام قدرتى آه داشتند به دليل ستمگرى
را نصيحت و به » بن مروان فضل«زمانى » دعبل خزاعى«. خشم و انتقام قرار داشتند

دعبل . او سفارش آرد آه رفتارى نيكو با مردم داشته باشد و نسبت به آنان احسان ورزد
سه تن از وزيران پيش از او را آه با وى نيز همنام بودند و اين آه چگونه مورد فرجام 

بن  بن يحيى، فضل اين وزيران، فضل. خشم و انتقام قرار گرفتند، به او گوشزد آرد
 .بن سهل بودند ربيع و فضل

به عنوان مثال، خاقانى، وزير معتضد . آفريدند وزيران در خيانت شگفتى مى
وز از نوزده نفر رشوه گرفت و تمام آنان را به نظارت بر آوفه عباسى، در يك ر



هايى به مراتب   برخى از وزيران دستگاه خالفت عباسيان، رسوايى)١٥٥(.منصوب آرد
 )١٥٦(.بيشتر از آنچه بيان شد داشتند

 

 ان قربانيان ستمگرى عباسيانعلوي

علويان از سوى بيشتر خلفاى عباسى مورد ستم قرار داشتند و اين ستمگرى و 
. خشونت آن چنان سخت و بى امان بود آه در روزگار امويان نيز همانندى نداشت

 و همو بود آه )١٥٧(پيشگام ظلم به علويان، فرعون اين امت، يعنى منصور دوانيقى بود
 را آشتم و هنوز )عليها السالم(هزار تن  و حتى بيش از اين از فرزندان فاطمه«: گفت

 )١٥٨(.»است بزرگ آنان، جعفربن محمد زنده

اى از خود به جاى گذارد آه سرهاى بريده آودآان، جوانان و  منصور خزانه
او اين خزانه را به فرزندش . داشت  را در آن نگاه مى)عليه السالم(آهنساالن خاندان على

 )١٥٩(.بخشد مهدى داد تا با پيروى از شيوه پدر، حكومت و قدرت خود را قوام و استحكام

آشيد و آنان در اثر  هاى مخوف خود به بند مى منصور، علويان را در زندان
ها را نيز بر سر علوياِن در  او برخى زندان. ددادن استشمام بوى بد و نامطبوع جان مى

 .سپردند آرد و آنان زير صدها خروار آوار جان مى بند، خراب مى

اين حاآم سفاك عباسى انواع حذف فيزيكى را در مورد علويان اعمال آرد و علويان 
ها را در دوران حكومت او لمس و تجربه آردند، آن  ترين شكنجه با تمام وجود، سخت

 .آه قابل توصيف نيستسان 

آه از نظر » فخ«واقعه . گوى سبقت را از سلف خود ربوده بود» موسى الهادى«
اين . سنگينى دست آمى از حادثه عاشورا نداشت، از رخدادهاى دوران حكومت او بود

هاى بى مانندى شد و به آشتن آودآان و اعدام اسيران  خليفه خونريز، مرتكب جنايت
يافت بى مهابا   را تحت تعقيب قرار داد و هرجا آنان را مىفرمان داد و علويان

با تمام قدرت و سطوتى آه داشت، روزگار او چندان دوام نيافت و خداى توانا . آشت مى
 .او را هالك آرد

                                                           
 .١٨٢ /٤تاريخ التمدن االسالمي . ١٥٥
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 .٤٤٦ /١٠تاريخ طبرى . ١٥٩



او .  از نياآان خود عقب نماند)عليهم السالم(هارون الرشيد در دشمنى با اهل بيت
تا آى بايد «: پرده گفت نتوانست آينه خود را نسبت به اين خاندان پنهان بدارد و بى

را تحمل آنم؟ به خدا سوگند، آنان و شيعيانشان را ) علويان(وجود فرزندان ابوطالب
 )١٦٠(.»خواهم آشت و به يقين اين آار را خواهم آرد

هاى  ها و سياهچال  را در زندان)عليه السالم(بن جعفر  سال، امام موسىوى چندين
. خود در بند آرد و سرانجام آن حضرت را زهر خوراند و در زندان به شهادت رساند

آنچه در . هارون در ستم آردن و در تنگنا گذاردن علويان از هيچ آارى فروگذار نكرد
نگناهايى آه در روزگار منصور با آن ها و ت دوره هارون بر علويان رفت از سختى

 .روبه رو بودند آمتر نبود

شان را  چون مأمون به خالفت رسيد، زير نظر داشتن علويان را متوقف آرد، حقوق
المال پرداخت و آنان را در مورد توجه خويش قرار داد، اما اين روند چندان  از بيت

 راه اسالف خود در پيش )ه السالمعلي(دوامى نيافت و پس از به شهادت رساندن امام رضا
 .ها قرار داد ترين شكنجه گرفت و علويان را تحت تعقيب و سخت

ترين و بزرگترين بحران سياسى آه پيش روى مسلمانان  جان آالم اين آه سخت
آشته شدن خاندان قرار گرفت و آنان سخت مورد امتحان قرار گرفتند، مسأله شكنجه و 

اميه را  هايى آه در سنگدلى و شرارت روى بنى همان; رسالت به دست عباسيان بود
رفت درد  هايى آه بر آنان مى علويان در اين دوره افزون بر مصيبت. سفيد آرده بودند

تمام اين مشكالت دل َسرور و امام . آردند گرسنگى و بينوايى را نيز بايد تحمل مى
 )١٦١(.آرد  را داغدار و اندوهگين مى)عليه السالم(بن جعفر موسىعلويان، حضرت 

 

 مسأله خلق قرآن

ترين مشكل سياسى آن دوره دانست آه  توان پيچيده را مى» خلق قرآن«موضوع 
مأمون با مطرح .  ق٢١٢در سال . جامعه اسالمى را گرفتار فتنه و آشوب آرده بود

گذارد و هر  داد و سخت در تنگنا مى ، عالمان را مورد آزمون قرار مىآردن اين مسأله
آرد يا  افكند، تبعيد مى گفت او را به زندان مى آس بر خالف نظر مأمون سخنى مى

 .داشت او با زور سرنيزه، مردم را به پذيرش نظريه خود وا مى. آشت مى

                                                           
 .٤٧ /٢) عليه السالم(بن جعفر اإلمام موسى حياة. ١٦٠
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است آه  شايان توجه. رود اين مسأله مهمترين رخداد روزگار مأمون به شمار مى
 )١٦٢(.اند فالسفه و متكلمان، موضوع خلق قرآن را شرح و غوامض آن را روشن آرده

 

 شرايط اقتصادى

اى  اسالم توجه خاصى به اقتصاد و شكوفايى آن داشته، فقر و بينوايى را فاجعه
همچنين . داند ين رو زدودن فقر از جامعه را واجب مىخواند و از هم ويرانگر مى

مسئوالن را موظف آرده است در راه توسعه اقتصادى براى همگان و فراهم شدن زمينه 
افزايش درآمدها و گستراندن رفاه عمومى بكوشند تا از اين رهگذر مسلمانان از در 

 .ت، در امان باشندها آه عمومًا زاييده فقر اس ها و ناهنجارى غلتيدن در انحراف

از مواردى آه سخت مورد توجه اسالم است و واليان و حاآمان را از آن باز 

دارد، هزينه آردن دارايى دولت ـ آه در واقع دارايى مردم است ـ در غير مصالح  مى

همچنين حاآمان از اختصاص دادن دارايى دولت به خود، خويشاوندان و . مسلمانان است

ها آه تمامًا به  عليرغم تمام اين محدوديت. ا حرام آرده استنزديكان نهى و آن ر

عباس اين دستور را ناديده گرفته، مال خدا  مصلحت اسالم و مسلمانان است، شاهان بنى

هيچ محدوديت و مانعى به  و مال بندگان خدا را ميان خود دست به دست گردانده، بى

ن شيوه حكومت دارى اقتصاد اي. رساندند هاى خود مى ها و خوشگذرانى مصرف هوس

طبقه . هايى آرد و در نتيجه، جامعه را به دو طبقه تقسيم آرد عمومى را دچار بحران

گرفت و آارى جز عياشى، هوسبازى و خوشگذرانى  اول آه ثروتمندان را در بر مى

اينان تمام روزگار خود را به . نداشتند و طبقه دوم آشاورزان و صنعت گران بودند

گذراندند تا طبقه اشراف و عياش در آسايش باشند و  نده و آار فرساينده مىتالش شكن

هاى خرد آننده خود داشتند لقمه نانى بود براى جان به در  تنها سهمى آه از زحمت

ر  د)١٦٣(.بردن آه فرجام اين تفاوت طبقاتى از بين رفتن استقرار اجتماعى و سياسى بود

 :آنيم اين جا به اختصار شرايط اقتصادى آن روز را مرور مى

 

 درآمدهاى دولت
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زيست   در آن مى)عليه السالم(درآمدهاى دولت اسالمى در عصر عباسى آه امام جواد

خلدون از خراج و ماليات روزگار مأمون، اين مبلغ  بنا به برآورد ابن. بسيار زياد بود

 )١٦٤(.بيش از چهارصد ميليون درهم بود

شمردند، بلكه وزن  درآمدهاى دولت فزونى گرفت و ديگر درهم و دينار را نمى

مبناى محاسبه )  آيلوگرم٢٥٦ / ٤هر قنطار (آردند و شش هزار، هفت هزار قنطار  مى

 )١٦٥(.قرار گرفته بود

معتصم . آارگزار معتصم عباسى در روم خراج آن را سه ميليون محاسبه آرد

ترين  ترين نواحى آه پست پست«: آميز به او نوشت آه در آن آمده بود اى گله نامه

بندگان من بر آن گمارده شده، بيشتر از سرزمين تحت حكومت تو خراج آورده 

 )١٦٦(.»است

 افزايد اين است آه اين آنچه باعث تأسف است و بر اندوه مى

 آمد، در راه بهبود درآمدهاى سرشار آه به گواهى تاريخ به شماره نمى

 بخشيدن به اوضاع و زندگى اقتصادى مسلمانان هزينه نشده، بلكه بسيارى

 هاى داستان. رسيد ها به مصرف خوشگذرانى حاآمان عباسى مى از آن

 هاى ها و عياشى آينه شفافى است آه خوشگذرانى»  شبهزار و يك«

 .نماياند حسابى آه در اين راه هزينه آرده است به ما مى خيلفه وقت را و نيز پول بى

 

 عشق به ثروت اندوزى

آن روزگار شاهد فاجعه دينى و اخالقى ديگرى بود و آن اين آه مردم به هر 

پرداختند و به مشروع و  ندوزى مىتوانستند، جانانه به ثروت ا اى آه مى وسيله

ها  ثروت، معيارى براى ارزشگذارى انسان. نامشروع بودن منبع درآمد توجهى نداشتند

توجه [مال مال است و «: گشت آه المثلى زبان به زبان مى شده بود و در بغداد ضرب

ى و توجهى به مسائل اخالقى در امور اقتصاد و اين بيانگر بى»  جز مال، محال است]به

داشت و  پليد يا حرام بودن منشأ درآمد مردم را از دست يابى به آن باز نمى. معيشتى بود

 )١٦٧(.اى شده بود براى ثروت اندوزى فريب و نيرنگ وسيله
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 انباشت ثروت

بغداد، مرآز اى از مردم، پديده آن دوره بود و  هاى سنگين نزد پاره انباشت ثروت
ها در اختيار  طبقه سرمايه دار اين شهر ميليون. جهان اسالم از اين نظر ويژگى داشت

اين شهر . بصره نيز طبقه قابل توجه و بزرگى از ثروتمندان را در خود داشت. داشت
در آن روز مرز عراق و مرآز تجارى بزرگى بود آه شرق و غرب را به يكديگر 

رفت و به همين  ارت هند و جزاير درياى شرقى به شمار مىآرد و بازار تج مرتبط مى
 )١٦٨(.دليل بصره را سرزمين هند و مادر عراق ناميدند

 

 هزينه همسران مأمون

آرد، نشان دهنده اسراف و گشاده دستى » پوران«آنچه مأمون هزينه ازدواج خود با 
او در . ه او به حقوق مردم بودحساب مأمون از آيسه مسلمانان و دست اندازى ظالمان بى

بن  حسن«آابين پوران يك ميليون دينار بود و . اى صرف آرد اين راه مبالغ خيره آننده
پدر پوران با مأمون شرط آرده بود آه مراسم عروسى دخترش بايد در روستاى » سهل

برود و » فم الصلح«زمانى آه خواست به . برگزار شود و مأمون پذيرفت» فم الصلح«
آرد  راسم عروسى را برگزار آند، يك ميليون دينار ميان سپاهى آه او را همراهى مىم

در اين سفر، سى هزار غالم و خدمتكار آوچك و بزرگ و هفت هزار آنيز . تقسيم نمود
در اين سفر سپاهى متشكل از چهارصد هزار سواره و ... با خود همراه آرده بود

بن سهل، پدر پوران در مراسم  حسن... بودصد هزار پياده مالزم رآاب مأمون  سى
ازدواج دختر خود با سربريدن سى هزار گوسفند، شصت هزار مرغ، چهارصد گاو و 

 .چهارصد شتر از ميهمانان پذيرايى آرد

خواندند، غافل ) خوان و دعوت اسالم(» االسالم دعوة«مردم اين دعوت و خوان را 
المال مسلمانان  ت بيزار است و در مورد بيتاز اين آه اسالم از چنين رفتارهايى به شد

آند و هر تصرفى در بيت المال آه منافع و  و هزينه آردن دارايى آن محتاطانه عمل مى
 .است مصالح مسلمانان را لحاظ نكند، حرام شمرده
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در آن . اى آامل و مستقل از اسراف و ولخرجى بود شب زفاف پوران، خود صحنه
اين . افشاندند هايى از عنبر بر سر مردم مى بن سهل گوى شب از فراز بام خانه حسن

شخصى از فراز . آوردند ها را به نظر نمى آرد و آن ها نظر مردم را جلب نمى گوى
اى آه در  ها به دست آورد، آن را بشكند و برگه هر آس از اين گوى: بام بانگ برآورد

ا به عنوان جايزه دريافت آن قرار دارد برگيرد و هر چه بر آن نوشته شده، همان ر
 .خواهد آرد

بر . آاويدند ها را مى شكستند و برگه ها را برگرفته، آن را مى حاضران گوى
اى به مبلغ هزار دينار، برخى ديگر پانصد دينار، بخشى ديگر  ها جايزه اى از آن پاره

، آنيز ده پيراهن، پنج پيراهن ديبا، غالم. آمتر و مواردى يكصد دينار نوشته شده بود
. هاى عنبرين ثبت شده بودند هاى داخل گوى موارد ديگرى بودند آه در برگه... و

اى به دست آورده بود آن را به ديوان برده و هرچه نصيب او شده بود  هرآس حواله
 )١٧٠(. تقسيم شد همچنين پنجاه ميليون درهم ميان فرماندهان سپاه)١٦٩(.آرد دريافت مى

مأمون به همراه . در ساعت زفاف، پوران را بر حصيرى زربرفت نشاندند
بن سهل و همسرش سيصد  حسن. هاى خود و زنانى از عباسيان وارد حجله شد عمه

آسى براى بر سر آنان افشاندند، اما ) آه وزن هر دانه آن يك مثقال بود(مرواريد 
هاى خود خواست تا آن مرواريدها را  مأمون از عمه. ها دست دراز نكرد برداشتن آن

ها را برداشت و زنان عباسى به تبعيت از مأمون، ديگر  برچينند و خود يكى از آن
 .مرواريدها را برداشتند

بايست به  آنچه در اين عروسى هزينه شد موجودى بيت المال مسلمانان بود آه مى
بن  يافت، اما دست تطاول مأمون و حسن  زدايى از جامعه اسالمى اختصاصى مىفقر

ها دراز شد و آن سان آه گذشت هزينه عروسى و عيش يك شبه مأمون  سهل به سوى آن
 .شد

 

 عطاى عباسيان

المال مسلمانان را سخاوتمندانه به آوازه خوانان، خادمان و  عباس بيت شاهان بنى
براى محمد امين يك پرده آواز » بن مهدى عباسى ابراهيم«. دبخشيدن مزدوران خود مى
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ابراهيم آن مبلغ را سنگين خواند و به امين . صد ميليون درهم به او داد خواند و امين سى
 !دادى سرورم، خوب بود بيست ميليون درهم مى«: گفت

 )١٧١(.» خراج يك منطقه است]چندان زياد نيست[اين مبلغ : امين گفت

و اذآر «: در حضور هارون الرشيد آوازى خواند با اين مطلع» محرز ابن«روزى 
هارون . » خلوت گزينى را به ياد آور و در گذر]دلدادگى و[روزهاى ; أيام الحمى ثم انثن

از اين شعر و آواز سرخوش شد و به فرمان او يكصد هزار درهم از خزانه به ابن 
 .دندمحرز دا

 )١٧٢(.مند شد آوازه خوان نيز به همين مقدار از دِهش هارون بهره» دحمان األشقِر«
هاى بيت المال را ميان  زمانى آه مهدى عباسى به خالفت رسيد، موجودى يكى از خزانه

بايست هزينه  ه مى همچنين موجودى خزانه مرآزى آ)١٧٣(.خادمان خود تقسيم آرد
گرديد، به همين صورت بر باد داده  هاى زير بنايى گستره اسالمى مى شكوفايى طرح

 .شد

 

 خريد آنيزان زيباروى

خريد آنيزآان زيباروى و شيرين زبان و آوازه خوان، جاى سامان دادن به گستره 
شاهان . بوداسالمى و توسعه بخشيدن به بخش اقتصاد و شكوفا آردن آن را گرفته 

عباسى فراموش آرده بودند آه بيت المال مسلمانان بايد هزينه سرزمين اسالمى و 
آنان آزمندانه، تمام تالش خود را به آار بسته، دارايى مسلمانان را . مسلمانان شود

حبشه، روم، گرجستان، قفقاز و : اين زيبارويان از. آردند صرف خريدن آنيزها مى
ها جمع  ز مدينه، طائف، يمامه و مصر و ديگر سرزميناى آه ا هاى دورگه عرب

در ميان اين آنيزآان آوازه خوانانى بودند آه با . شدند آورى شده، به بغداد منتقل مى
 )١٧٤(.پرداختند لباس فاخر و پيشانى بندهاى زربفت و آراسته به جواهر به نوازندگى مى

 روزى هارون الرشيد )١٧٥(. چهارهزار آنيز داشتهارون الرشيد دو هزار و متوآل
به ديدار برمكيان رفت و هنگامى آه آهنگ بازگشت نمود، آنيزان برمكيان همانند 

خواندند و  هاى نظامى دو صف آراستند و تا خارج شدن هارون از آاخ آواز مى دسته
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 مادر جعفر برمكى يكصد آنيز و نديمه داشت آه هر يك زيور )١٧٦(.نواختند دف مى
 )١٧٧(.آالت و لباس خاصى داشتند

اين ولخرجى در خريدن آنيزان آن هم در اين سطح، نتيجه انباشت ثروت در درست 
دانستند و شايد اين  نمىسرمايه داران حاآم بود آه طريقه مصرف آن را آن گونه آه بايد 

 .آردند گونه وانمود مى

 

 تنوع در عمارت سازى

هاى سترگ و با شكوه نيز تنوع  ها و آاخ شاهان بنى عباس در ساختن عمارت
اين خاندان آاخى در بغداد ساخته، . شد هايى ساختند آه همانند آن ديده نمى آفريدند و آاخ

دند تا نمادى باشد از بهشت جاودانى آه نام نها) آاخ جاودانگى(» قصر الخلد«آن را 
ترين بنا به  ايوانى آه امين ساخت عظيم. خداوند وعده آن را به پرهيزگاران داده است

بنا به گفته مورخان، امين آن را از مصالح سفيد ساخت و با طال و . رفت شمار مى
ى زرين ها هاى بزرگ و قطورى داشت آه ميخ اين عمارت دروازه. الجورد تزيين آرد

فرشى سرخ فام آه با طال . ها با جواهر گرانبها آراسته شده بود درخشيد و سر آن آن مى
عود سوزها . پوشاند تصويرهايى و چهره عقابان بر آن نقش بسته بود زمين آاخ را مى

 )١٧٨(.آردند ها در آاخ او عطر افشانى مى و عنبر افشان

 )١٧٩(.شد اى تهيه آرد آه بيست ميليون درهم هزينه آن رمكى به تنهايى خانهجعفر ب
عليرغم اين آه اآثريت غالب امت اسالمى از سهمى آه در بيت المال داشت محروم و 
از گرسنگى در رنج بود، اسراف و تجمل گرايى آن چنان پيش رفت آه بسيارى از 

 . بوددرهاى خانه اشراف، زرين

 

 هاى عباسيان  اثاثيه آاخ

بنا . آردند ها در آاخ عباسيان جلوه گرى مى انواع لوازم زندگى و گرانبهاترين آن
به نقل تاريخ نگاران، زبيده همسر هارون الرشيد فرشى از پرنيان گسترانده بود آه نقش 

بافته و پرندگان اين فرش با طال . آرد هاى جانورى بر آن چشم را خيره مى تمام گونه
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زبيده براى : شود گفته مى. ها از ياقوت و ديگر جواهرات ساخته شده بود چشمان آن
 )١٨٠(.بافت اين فرش يك ميليون دينار هزينه آرده بود

آرد آه از طالى مرصع به جواهر و نيز آبنوس  وى همچنين از ظروفى استفاده مى
هاى زرين  هاى ابريشم و خز، با گيره هاى ديبا، گونه  پوشانده شده با پارچهو صندل

هاى آراسته به جواهرات به پا  نمود، آفش ساخته شده بود، شمع عنبرين روشن مى
 )١٨١(.گماشت آرد و غالمان را به آار مى مى

ه هارون وارد مجالس هنگامى آ. ربود مجلس برمكيان نيز هوش از سر بينندگان مى
هاى آراسته به ديبا  هاى مرصع به جواهر و تخت شد، مجلس را با ظرف برمكيان مى

هايى  هاى ابريشمين و جواهرنشان خراميده، با عطردان آنيزآان در لباس. آراستند مى
آردند و هاورن در فضاى آآنده از عطر شامه نواز،  در دست، از هارون استقبال مى

 )١٨٢(.پنداشت آه در بهشت است واهرات، مىزيبارويان و ج

 

 هاى فاخر  جامه

هاى گرانبها و فاخر از ديگر مظاهر ولخرجى و تجمل گرايى خاندان  تهيه جامه
در «: خلدون در توصيف اين جنبه زندگى مادى عباسيان آورده است ابن. عباسى بود

ناميده » خانه نگارزنى«اشت آه هاى بافندگى وجود د آارگاه) عباسيان(هاى آنان  آاخ
ها به امور آارگران و صنعتگران، فراهم آوردن وسايل  سرپرست اين آارگاه. شد مى

 )١٨٣(.»آار و پرداخت حقوق آنان مشغول بود

 

 هاى هزار رنگ خوان

تنوع هاى خوراِك دربار عباسيان نيز  هاى فرهنگى و تنوع آن، گونه با پيشرفت
در روزى «: نقل آرده است آه گفت» جعفربن محمد أنماطى«از » طيفور«. يافت مى

 )١٨٤(.»آه بر خوان مأمون بودم، سيصد گونه خوراك حاضر آردند

شده بود  هاى آنان فرسوده و خراب به دليل استفاده مداوم از غذاهاى گوناگون دندان
 طال بسته بودند تا آن را درمان ]هايى از رشته[د را با هاى خو و آنان به ناچار دندان

 )١٨٥(.آنند
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 هاى برجاى مانده از عباسيان ثروت

شان آه از بيت  ها، افزون بر هزينه سنگين زندگى شاهان عباسى و وزيران آن
ود شد، از طريق رشوه خوارى و غارت بيت المال، ثروت هنگفتى از خ المال تأمين مى

 :ها را برمى شمريم بر جاى گذاردند آه ذيال مواردى از آن

حاآم سرآش و بخيل، منصور دوانيقى ششصد ميليون درهم و چهارده ميليون . ١
دينار از خود بر جاى گذارد آه تمام آن را از بيت المال مسلمانان به غارت برده 

 )١٨٦(.بود

قر و گرسنگى بر سراسر گستره اسالمى سايه افكنده بود، او در حالى آه پديده شوم ف
 .داشت چنين ثروتى را در خزانه خود نگاه مى

 )١٨٧(.رسيد آنچه از هارون الرشيد بر جاى ماند به نهصد ميليون درهم مى . ٢

مادر هارون مرد، درآمدى معادل يك ميليون و شصت » خيزران« ـ هنگامى آه ٣
 )١٨٨(.شتهزار درهم دا

از وى حدود هشت ميليون . نام داشت» عمروبن سعده«يكى از وزيران مأمون  . ٤
اى مأمون را از وجود چنين ثروتى باخبر آردند و  آسانى طى نامه. دينار بر جاى ماند

راز به ما براى آسى آه با ما پيوند داشته و روزگارى د«: او در همان نامه نوشت
خداوند اين ثروت را براى فرزندانش خجسته و . خدمت آرده، اين مبلغ، ناچيز است

 )١٨٩(.»مبارك گرداند

 

 سرگرمى و خوشگذرانى

غفلت از ياد خداوند و روز واپسين و به عيش و نوش و لودگى پرداختن از 
 را به جاى رسيدگى به آنان روزگار خود. هاى زندگى غالب خليفگان عباسى بود ويژگى

امور جامعه اسالمى و سامان دادن مسلمانان، با آارهاى بيهوده آه نماد سقوط و انحطاط 
) عيد نصرانيان(» سعانين«در روز «: گويد مى» احمدبن صدقه«. آردند بود سپرى مى

بيست آنيز رومى در حضور مأمون بودند آه زنار بسته، . به حضور مأمون رسيدم
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بر تن آرده، صليب بر گردن آويخته و برگ نخل و شاخه زيتون در دست ديباى رومى 
 .»داشتند

نرد باختن و شطرنج زدن، آبوتر بازى و پرداختن بهاى سنگينى در راه تهيه 
زندگى  و قماربازى از مظاهر )١٩١( برگزارى جنگ خروسان و سگان)١٩٠(آبوتران،

آميخته به بازى و سرگرمى خلفاى عباسى بود و پديده قماربازى از دربار عباسيان به 
 )١٩٢(.ميان طبقه فقير جامعه نيز راه يافت

دردناآتر و اسفبارتر اين آه ابزار طرب و لودگى، برخى از محدثان را نيز در بر 
يمان و مقاومت در برابر هواى نفسانى بايست به زيور ا هايى آه مى همان; گرفت

) محمد(او «: گفته است» محمدبن الضوء«درباره » خطيب بغدادى«. آراسته باشند
خورد و آشكارا به  جايگاه مناسبى براى فراگرفتن علم نيست، زيرا بى پرده شراب مى

بن فروشى به نام جابر با محمد ابونؤاس در آوفه در خانه مى. پرداخت فسق و فجور مى
 )١٩٣(.»آرد الضوء ديدار مى

 

 پديده زهد و ساده زيستى

در مقابل، .  بود)عليه السالم(بيهوده گرايى و خوشگذرانى يك وجه روزگار امام جواد
 به اى از مردم توان از آن روزگار در نظر گرفت آه گرايش عده وجه ديگرى را مى

هاى زندگى  اين جماعت، فريبايى. گذارد اعتنايى به دنيا را به نمايش مى زهد و بى
يكى از اين زاهدان . ها نداشتند نگريستند و توجهى به آن مادى را به ديده حقارت مى

هاى زندگى دل بريد و به  او از خوشى. معروف به ابراهيم ادهم بود» بن ادهم ابراهيم«
 :آرد او هميشه اين بيت را زمزمه مى. گى خدا روى آوردزندگى زاهدانه و بند

 )١٩٤(.»ها را به آنارى گذار و انسان;  يار و همنشين برگزين]براى خود[خدا را «

ى به دنيا و اعتناي  تا بى)١٩٥(آرد او در زمستان پوستينى بدون جامه زير بر تن مى
 .زهد را به نهايت برساند

                                                           
 .٩١ /٣الحيوان  حياة. ١٩٠
 .٧٥ ـ ٧٤ /٦األغانى . ١٩١
 .١١٥ /٥الحيوان  حياة. ١٩٢
 .٦١ /األوراق. ١٩٣
 و دع الناس جانبا   إتخذاهللا صاحبا.  ١٩٤
 .٣٧٣ ـ ٣٦٧ /٧حلية األولياء . ١٩٥



او سحرگاهان . بود» معروف آرخى«شد،  از ديگر آسانى آه به زهد شناخته مى
 :خواند گريست و اين ابيات را مى مى

 .شوند خواهند؟ شيفته من شده، از من دور نمى گناهان، از من چه مى«

 مرا در بر گرفته شود اگر مرا به حال خويش وانهند؟ آه پيرى گناهان را چه مى
 )١٩٦(!»است

هموست . معروف به بشر حافى از ديگر زاهدان آن روزگار بود» بشربن حارث«
 :آه سروده است

در حالى آه مردمان گرفتار ; اى سپرى آردن شبان و روزان را در آهنه جامه«
 .هستند] گردآوردن مال دنيا[اندوه و نگرانى 

نيازى را از  بى:  به من گفته شود]ى قيامت[براى من بهتر است از اين آه فردا 
 .ام اى خواسته آفريده

نيازى  قناعت، در بى: گويم اى؟ مى  بسنده آرده]زندگى زاهدانه[به اين : گويند مى
 .است و نه در فراوانى دارايى و دينار

ها  ترين راه و جز روشن;  خداوند راضى هستم]داده و خواسته[در سختى و رفاه به 
 )١٩٧(.»را نخواهم پيمود

بند و  طبيعى است آه اين شيوه زهد گسترى و دعوت به زهد واآنشى نسبت به بى
 شاهان عباسى و طبقه سرمايه دار و نيز ناديده گرفتن محرمات الهى از بارى افراطى
 .سوى آنان بود

 تا اين )١٩٨(.رسانيم  را به پايان مى)عليه السالم(بدين ترتيب سخن از روزگار امام جواد
. ادى و اجتماعى آن عصر آشنا شديمها، اوضاع فرهنگى، سياسى، اقتص جا با ويژگى

آنچه در مبحث بعدى بدان خواهيم پرداخت طبيعت و ماهيت روابط حاآمان عصِر امام 
هاى آن دوره با توجه به  بررسى ضرورت. است  با آن حضرت)عليه السالم(جواد

 در آن شرايط و با در نظر گرفتن )عليه السالم(هاى زمان و نيز رسالت امام جواد ويژگى
                                                           

 :٢/١٨١همان،  . ١٩٦
 شغفت بى فليس عني تغيب*** أى شىء تريد مني الذنوب؟ 
 رحمة بي فقد عالني المشيب*** مايضر الذنوب لو اعتقتني 

 .١٨٩ /٢الصفوة  صفوة. ١٩٧
 والقوم تحت رواق الهم والقلق*** قطع الليالي مع األيام في َخَلق 

 التمست الغنى من آف مختلق وإنى*** لي  ن أن يقالأحرى و أعذر لي م
 ليس الغنى آثرة األموال و الورق*** القنوع غنى : قنعت بذا؟ قلت: قالوا

 فلست أسلك إال أوضح الطرق*** رضيت باهللا في عسري و في يسري 
 .٢١٦ ـ ٢٠٦ /)عليه السالم(حياة االمام محمدجواد: ك. ر. ١٩٨



جمالى اهداف آن حضرت به عنوان يكى از افراد خاندان رسالت ديگر موضوعى است ا
اين اصل را نيز بايد در نظر داشته باشيم . دهيم آه در فصل آينده مورد بررسى قرار مى

صلى اهللا عليه (آه اين خاندان پاك از سوى حضرت احديت موظف بودند تا رسالت پيامبر

همان چيزى آه اسالم منادى آن ; ل امن و صلح برسانند و امت اسالمى را به ساح)وآله
 .خواست بود و افزون بر مؤمنان و مسلمانان، تمام جهانيان را برخوردار از آن مى

 



 



 

 

 

 بخش دوم

  و حاآمان معاصر آن حضرت)عليه السالم(امام جواد

 

 .مأمون و معتصم:  با دو خليفه عباسى معاصر بود)عليه السالم(حضرت جواد

 

 مأمون عباسى. ١

 و ديگر علويان را به ظاهر )عليه السالم(مأمون همانند گذشته و آن سان آه امام رضا
داد، همان شيوه مكارانه را با امام  شمرد و مورد احسان خود قرار مى محترم مى

 درآورد تا )عليه السالم(او دخترش را به همسرى امام جواد.  در پيش گرفت)عليه السالم(جواد
عليهم (در همين حال و عليرغم اظهار دوستى نسبت به اهل بيت.  به امام نزديك شودبيشتر

 و اين آه حضرتش را مورد توجه ويژه خود قرار داده بود، هماره در پى آاستن )السالم
توان از  دليل اين اقدام مأمون را مى. از نقش آن حضرت و در آنترل درآوردن او بود

 دريافت و در واقع، شيوه رفتار مأمون با امام ) السالمعليه(برخورد او با امام رضا
 )عليه السالم( نمادى از رفتار خصمانه، اما به ظاهر دوستانه او با امام رضا)عليه السالم(جواد
است آه   و مأمون موضوعى)عليه السالم(شكاف اساسى موجود در رابطه امام جواد. بود

 .بدان خواهيم پرداخت

 

 )عليه السالم(ن امام جواددختر مأمون در آابي

 و واآنش عباسيان )عليه السالم(تاريخ نگاران درباره ازدواج دختر مأمون با امام جواد
را به همسرى ابوجعفر، » الفضل ام«چون مأمون بر آن شد تا دخترش «: اند نوشته

مون بر اين اقدام مأ.  در آورد، عباسيان را از اين تصميم آگاه آرد)عليه السالم(محمدبن على
عباسيان از آن بيم داشتند آه امام . عباسيان سخت آمد و او را مورد نكوهش قرار دادند

 به منصب واليت عهدى برسد )عليه السالم( نيز همانند پدرش حضرت رضا)عليه السالم(جواد
هاى فراوانى آردند و  در اين باره بحث. و در نهايت، حكومت را در دست گيرد

تو را به خدا سوگند : ك مأمون به حضور وى رسيده، گفتندسرانجام خويشان نزدي
 )عليه السالم()امام جواد(» الرضا ابن«دهيم تصميم خود را مبنى بر دادن دخترت به  مى



ناديده بگير، چرا آه بيم آن داريم با اين پيوند، آنچه را آه خداى ـ عزوجل ـ به ما داده 
تو از آنچه از . مان برود  از دستو عزتى آه بر ما ارزانى داشته است) حكومت(

گذرد و نيز از رفتار خليفگان پيش  مى) علويان(ديرباز تا به امروز ميان ما و اين قوم 
 امام[يك بار نيز رفتار تو را با . از تو در تبعيد آردن و آاستن از جايگاه آنان، آگاهى

 .رضا ديديم و خداوند خطر آن اقدام را از ما دور گرداند]

دهيم غِم زدوده شده را بر ما حاآم مگردان و نظرت را  به خدا سوگند مىتو را 
اش را محرز  الرضا تغيير ده و يكى از افراد خاندانت را آه شايستگى درباره ابن

 .دانى نامزد اين پيوند آن مى

رفته، خود عامل آن ) علويان(آنچه ميان شما و خاندان ابوطالب : مأمون گفت
آنچه خلفاى .  از شما سزاوارترند]به حكومت[نصاف نظر بدهيد، آنان ايد و اگر به ا بوده

پيش از من در برخورد با علويان در پيش گرفتند، در واقع پيوند خويشاوندى را گسستند 
 به جانشينى خود ]امام[ از برگزيدن ]بدانيد آه[. برم و من از اين آار به خدا پناه مى

 را به او داده بودم تا خودم را از اين آار آزاد من پيشنهاد خالفت. هرگز پشيمان نشدم
 .سازم، اما او نپذيرفت و اراده و فرمان خدا چنان رقم خورده بود

 بايد بگويم آه از آن رو او را برگزيدم تا )عليه السالم(در مورد ابوجعفر، محمدبن على
ودنش بر اش بر ديگر فاضالن و عالمان برترى يابد و نبوغ و شگفت ب در عين خرسالى

ام، مردم  اميد دارم آه با اين آار، آنچه را آه از او ديده و شناخته. همگان آشكار شود
هر : عباسيان گفتند. ام نيز در او ببينند و دريابند حقيقت همان است آه من به آن رسيده

بهره  چند خوش دارى او را به دامادى بگيرى، اما او آودآى خردسالى و از دانش بى
 .ى تأمل آن تا دانش اندوزد و آن گاه هرچه خواهى آنزمان. است

اين . شناسم واى بر شما، من بهتر از شما اين جوان را مى: مأمون به آنان گفت
پدرانش هماره در . اند خاندان، دانش، جوهر و الهام آن را از خداى ـ عزوجل ـ گرفته

اگر بخواهيد، . اند بودهاز ديگر مردِم آمال نايافته بى نياز ) سياست(علم دين و ادب 
 . او گفتم براى شما روشن شود]دانش[توانيد ابوجعفر را بيازماييد تا آنچه از  مى

اجازه بده آسى را حاضر . اى اميرالمؤمنين، به اين امر راضى هستيم: آنان گفتند
اگر پاسخ درست . هايى آند آنيم آه در حضور تو در زمينه احكام فقهى از او پرسش

ر اعتراضى نخواهيم آرد و نظر صائب اميرالمؤمنين نيز بر همگان آشكار بدهد، ديگ
: مأمون گفت. و اگر در جواب دادن ماند، از مصيبت او رهايى خواهيم يافت. خواهد شد

آنان از نزد مأمون بيرون . توانيد اين مجلس را برگزار آنيد هر زمانى آه بخواهيد مى



را ـ آه سرآمد قاضيان روزگار خود بود ـ » بن اآثم يحيى«شدند و در جلسه مشورتى 
سپس نزد وى رفته، بادادن وعده اموال فراوان و گرانبها، . براى اين آار در نظر گرفتند
. اى بپرسد آه او در جواب آن ناتوان باشد  مسأله)عليه السالم(از او خواستند تا از امام جواد

ى را براى اين ديدار تعيين آند و آن گاه نزد مأمون بازگشتند، از او خواستند تا روز
. بن اآثم به حضور مأمون رسيدند در روز مقرر همراه يحيى. مأمون نيز چنين آرد

. مأمون دستور داد تا در صدر مجلس براى ابوجعفر فرش بگسترانند و دو پشتى بگذارند
رش ابوجعفر ـ آه نه سال و اندى از عم. دستور مأمون آن سان آه خواسته بود عملى شد

بن اآثم پيش روى او  گذشت ـ وارد مجلس شد و ميان دو پشتى قرار گرفت و يحيى مى
هاى خود قرار گرفتند و مأمون در جايگاهى نزديك محل نشستن  مردم در جايگاه. نشست

اى از ابوجعفر  دهد مسأله اميرالمؤمنين اجازه مى: يحيى به مأمون گفت. ابوجعفر نشست
 بپرسم؟

 . باره از او رخصت بخواهدر اين: مأمون گفت

اى از شما  دهيد مسأله فدايت گردم، اجازه مى: نزديك شد و گفت) امام(يحيى به او 
 بپرسم؟

 .خواهى بپرس هرچه مى:  فرمود)عليه السالم(ابوجعفر

فدايت شوم، درباره آسى آه در حال احرام صيدى را بكشد، چه : يحيى گفت
 گويى؟ مى

 ]به حكم[ در حرم يا در غير حرم آشته است؟ ُمحِرم، عالم : فرمود)عليه السالم(ابوجعفر
يا جاهل بوده است، به عمد آشته يا از سر خطا بوده، آشنده صيد آزاد بوده يا بنده، 
خردسال بوده يا بزرگسال، در همان ابتدا صيد را از پاى در آورده يا اين آار را تكرار 

بر آارى آه آرده . است  بزرگ بودهصيد از پرندگان يا غير آن، آوچك يا. آرده است
اصرار داشته يا اين آه پشيمان شده است، صيد را در شب آشته يا در روز و در احرام 

 عمره بوده يا در احرام حج؟

اش آشكار  چهرهبن اآثم دچار بهت زدگى شد و آثار ناتوانى و درماندگى در  يحيى
مأمون به سخن . حاضران در مجلس به درماندگى يحيى پى بردند. گرديد و به لكنت افتاد

آن گاه به افراد . گويم خداى را بر اين نعمت و درستِى نظر، سپاس مى: درآمد و گفت
 .پذيرفتيد روشن شد حال آنچه را آه نمى: خاندان خود رو آرد و گفت

 خوانى؟  را مى]عقد[خطبه :  آرد و گفت)سالمعليه ال(سپس رو به ابوجعفر

 .آرى اى اميرالمؤمنين:  فرمود)عليه السالم(ابوجعفر



 را براى خويش بخوان آه تو را براى خود ]عقد[فدايت گردم، خطبه : مأمون گفت
 .الفضل را به همسرى تو درآوردم ام) مخالفان(برگزيده و عليرغم آنان 

 : خطبه را اين گونه ايراد نمود)عليه السالم(ابوجعفر

الحمدهللا إقرارًا بنعمته، و ال إله إالاهللا إخالصًا لوحدانيته، و صلى اهللا على محمد سيد «

اما بعد، فقد آان من فضل اهللا على األنام، أن أغناهم . برّيته و األصفياء في عترته

اِلَحيَن ِمن عباُدُآم و و انكحوا األيامى منكم َو الصَّ(: بالحالل عن الحرام، فقال سبحانه

 )١٩٩(.)إماَئُكم إن يُكوُنوا ُفقراء ُيغِنهم الّله ِمن َفضِلِه و الّله واسٌع َعليم

الفضل بنت عبداهللا المأمون، و قد بذل لها من  بن موسى يخطب ام  ثم ان محمدبن على

 درهم جيادًا، فهل و هو خمسمائة)صلى اهللا عليه وآله(الصداق مهر جّدته فاطمة بنت محمد

 »زّوجته يا أميرالمؤمنين بها على هذا الصداق المذآور؟

 بى ]آه اين توحيد[اقرار به نعمت اوست و خدايى جز او نيست ] چنان سپاسى آه[سپاس خداى را 

شائبه، به وحدانيت خواندن اوست و درود خدا بر محمد سرور خلقش و برگزيدگان از خاندان پاك او 

 .باد

 ]ارتكاب[حالل، آنان را از ] مهيا آردن[ از لطف و فضل خدا بر بندگانش اين است آه با اما بعد،

بى همسران خود و غالمان و آنيزان درستكارتان را «: فرمايد نياز فرموده، در آتابش مى حرام بى

 نياز خواهد آرد و خدا گشايشگر اگر تنگدست هستند، خداوند آنان را از فضل خويش بى. همسر دهيد

 .داناست

 با پانصد درهم سالم و سره، معادل مهريه )عليه السالم(بن موسى آن گاه محمدبن على
الفضل دختر عبداهللا مأمون خواستگارى  ، از ام)صلى اهللا عليه وآله(مادرش فاطمه دختر محمد

 دهى؟ مى] من [همسر ] به[اى اميرالمؤمنين، آيا با اين مقدار مهريه، او را . آند مى

الفضل را با مهريه پيش گفته شده به  آرى اى ابوجعفر من دخترم ام: فتمأمون گ
 پذيرى؟ همسرى تو درآوردم، تو اين ازدواج را مى

 .دادم آن را پذيرفتم و به آن رضايت; »قد قبلت ذلك و رضيت به«:  فرمود)عليه السالم(ابوجعفر

ريان . هاى خود قرار گيرند آن گاه مأمون همگان را فرمان داد تا در جايگاه
ناگهان خادمان . ديرى نپاييد آه صداهايى چون صداى ناخدايان به گوش رسيد: گويد مى

 ساخته شده از نقره را آه بر مرآبى قرار دارد با ]آوچك[اى  را ديديم آه آشتى
مأمون دستور داد . اين آشتى پر از غاليه بود. دهاى ابريشمين آشيده، وارد آردن ريسمان
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تا خاصان محاسن خود را با آن غاليه خضاب آنند، سپس به ميان ديگر حاضران برده 
ها گسترانده شد و همگان  آن گاه خوان. شد و آنان از آن غاليه خويش را معطر آردند

 .مند شد بهرهخوردند و هر آس به فراخور جايگاه و منزلت خود، از جوايز خليفه 

چون عامه مردم آن جا را ترك آردند و تنها خاصان خليفه ماندند، مأمون به 
فدايت شوم، خوب است مسأله فقهى مطرح شده را با تمام فروع آن براى : ابوجعفر گفت

 .مند شويم ما بازگويى تا حكم آن را بدانيم و بهره

بكشد، ) بالغ(اى بزرگ   پرندههرگاه محرم در غير حرم،:  فرمود)عليه السالم(ابوجعفر
اگر جوجه پرنده را در غير حرم . يك گوسفند و اگر در حرم باشد دو گوسفند قربانى آند

اى قربانى آند و قيمت  اى آه از شير گرفته شده باشد و اگر در حرم بكشد بره بكشد، بّره
يك گاو، اگر صيد حيوان وحشى باشد، مانند االغ وحشى، . جوجه پرنده بر عهده اوست

هرگاه در . اگر صيد، شترمرغ باشد يك شتر و اگر صيد، آهو باشد يك گوسفند قربانى آند
شود و بايد آن را به آعبه  حرم يكى از موارد ياد شده را صيد آند، آفاره او دو برابر مى

 .برساند) مكه(

هد و بد) برند گوسفندى آه به مكه مى(» هدى«هرگاه ُمحِرم حيوانى را بكشد آه بايد 
. در احرام حج باشد، بايد آن را در منى و اگر در احرام عمره باشد در مكه سر ببرد

در مورد آسى آه در آشتن تعمد داشته . آفاره عالم و جاهل در مورد صيد يكسان است
آفاره انسان . مرتكب گناه نيز شده، اما در مورد آشتن به خطا گناهى بر محرم نيست

بنده بر عهده موالى اوست و اگر آودك حيوانى را بكشد آفاره آزاد بر خود او و آفاره 
اگر محرم از آشتن حيوانى در حال . او واجب است) ولى(ندارد و آفاره او بر بزرگ 

احرام پشيمان شده باشد، در آخرت آيفر ندارد، اما آن آه پشيمان نباشد در آخرت آيفر 
 .خواهد شد

! ى تو خوش خواهد و بر تو نيكى فرستداحسنت اى ابوجعفر، خدا برا: مأمون گفت
 .اى پرسيد، تو نيز از او سؤال آنى به جاست همان طور آه يحيى از تو مسأله

 سؤال آنم؟:  به يحيى گفت)عليه السالم(ابوجعفر

دهم و در غير  فدايت شوم، اختيار با شماست و اگر توانستم، پاسخ مى: يحيى گفت
 .شود اين صورت بر دانشم افزوده مى

مردى در اول روز به زنى نگاه آرد و اين نگاه او حرام بود : بوجعفر به او فرمودا
و چون چاشت فرا رسيد، آن زن بر او حالل شد و در نيمه روز زن بر او حرام شد و 

با غروب خورشيد حرام شد و زمان فرا رسيدن . هنگام عصر مجددًا بر آن مرد حالل شد



نيمه شب حرام شد و چون سپيده سر زد، بر او . شامگاه، آن زن بر آن مرد حالل شد
 شد؟ حال اين مطلب را روشن آن آه اين زن چگونه بر مرد حالل و حرام مى. حالل شد

توانم به پاسخ اين مسأله دست يابم و وجوه  به خدا سوگند، نمى: بن اآثم گفت يحيى
 .خوب است خود، آن را بيان فرمايى. دانم آن را نمى

اين زن، آنيز شخصى بوده است آه نگاه نخستين آن مرد :  فرمود)لسالمعليه ا(ابوجعفر
چون چاشت شد او آنيز را از صاحبش خريد و بدين ترتيب بر او حالل . به او حرام بود

به هنگام ظهر او را آزاد آرد و زن بر او حرام گرديد و عصر هنگام او را به عقد . شد
 )٢٠٠(»ظهار«رشيد غروب آرد، مرد او را چون خو. خود درآورد و زن بر او حالل شد

چون . آرد و زن بر او حرام گرديد و شامگاه آفاره ظهار را داد و زن بر او حالل شد
نيمه شب فرا رسيد زن را طالق داد و بدين صورت زن بر او حرام گرديد و سپيده دم او 

 .را مجددًا به عقد خود درآورد و زن بر او حالل شد

ضور داشتند آرده، مأمون رو به خويشاوندانش آه در مجلس ح: گويد ريان مى
 شود آه پاسخ اين مسأله را اين گونه بدهد؟ آيا در ميان شما آسى يافت مى: گفت

داند آه چه آند و آه را  به خدا سوگند نه و اميرالمؤمنين خوب مى: همگى گفتند
 .بگزيند

و دانش، واى بر شما، اين خاندان از ميان تمام خلق به برترى در فضل : مأمون گفت
. دارد اند و خردسالى، آنان را از داشتن مراتب واالى آمال باز نمى ويژگى يافته

طالب آه ده سال داشت  بن ابى  دعوت خود را با اميرالمؤمنين على)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
آغاز آرد و اسالم او را پذيرفت و او را مسلمان خواند و آسى غير از او در چنين سنى 

حسن و حسين آه آمتر از شش سال داشتند با حضرتش بيعت .  به خود نخواندبه ايمان
 دانيد؟ اين را مى. آرد و او پذيرفت، اما با خردساالنى جز آنان بيعت نكرد

دانيد آه خداى ـ عزوجل ـ اين خاندان را به چه چيزهايى ويژگى بخشيد؟  حتمًا مى
 ;...)٢٠١(»ُذرِّيََّة َبْعُضَها ِمن َبْعض «]:شان فرموده آسانى هستند آه قرآن درباره[اينان 

 . بعضى ديگرند]نسل[فرزندانى آه بعضى از آنان از 

مند  و هرچه را براى نخستين آنان مقرر فرموده، آخرين ايشان را نيز از آن بهره
 .آند مى

                                                           
شود و براى حالل شدن و رجوع آردن  مردى آه همسرش را به مادر خود تشبيه آند، همسرش بر او حرام مى. ٢٠٠

و با قصد » تو براى من همانند پشت مادرم هستى; »أنت علّى آظهر ُأمى«اين عمل را آه با جمله . بايد آفاره بدهد
 .است» ظهار«گيرد  صورت مى
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 .راست گفتى اى اميرالمؤمنين: گفتند

 .آن گاه برخاسته، مجلس را ترك آردند

 نيز حضور )عليه السالم(چون روز بعد در رسيد، مردم فراخوانده شدند و ابوجعفر
داران، خواص و آارآنان دربار به حضور رسيدند تا به مأمون و  سرداران، پرده. يافت

سه طبق سيمين به مجلس آورده شد آه .  شادباش و تبريك گويند)عليه السالم(ابوجعفر
اى  در ميان هر گويى رقعه. فران در آن قرار داشتهايى تهيه شده از ُمشك و زع گوى

. وجود داشت آه بر آن اموال فراوان، عطاياى ارزشمند و ِملك نوشته و حواله شده بود
هر آس گويى به دست آورده، . ها را ميان خاصان تقسيم آردند به فرمان مأمون، آن

ى [ها  آن گاه بدره. ستاند داد و آنچه بر رقعه نوشته شده بود، مى نوشته آن را تحويل مى
 را ميان سرداران و ديگر حاضران توزيع آردند و حاضران با ]سنگين درهم و دينار

هاى  مأمون همچنين صدقه. هاى خود را در پيش گرفتند ثروت فراوانى راه خانه
 )عليه السالم(او در تمام دوران حيات خود، ابوجعفر. فراوانى نثاربينوايان و مستمندان آرد

داشت و هماره او را بر فرزندان و ديگر آسان  اش مى شمرد و گرامى  بزرگ مىرا
 )٢٠٢(.»داد خود ترجيح مى

 

  و مأمون)عليه السالم(طبيعت روابط امام جواد

 با دختر مأمون، شرايطى آه اين پيوند را )عليه السالم(پيشتر جريان ازدواج امام جواد
ت و مناقشات و گفت و گوهايى آه در اين باره رد و بدل شد، مورد گرف در بر مى

پردازيم آه شكاف موجود در روابط مأمون  هايى مى اينك به نكته. بررسى قرار گرفت
 :آند  را روشن مى)عليه السالم(عباسى و امام جواد

  وارث حقيقى خط امامت و)عليه السالم(دانست آه امام جواد مأمون به خوبى مى . ١
اين بود آه مأمون در برنامه و حرآت سياسى . رهبر شرعى امت جدش رسول خداست

خود، تعاملى خوب و جدى با آن حضرت در پيش گرفت، زيرا آامال آگاه بود آه امام 
 محور مهمى در ميدان سياست اسالمى بوده و افزون بر اين آه از سوى )عليه السالم(جواد

 عنوان رهبرى مطاع مقبوليت دارد، در ميان عامه طاليه داران بيدار امت اسالمى به
عباسيان در مورد . مردم و تمام طبقات امت، از جايگاه و منزلت وااليى برخوردار است

اى «:  با دختر مأمون به مأمون اعتراض آردند و گفتند)عليه السالم(ازدواج امام جواد
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آورى آه   در مى]ه سالهن[اميرالمؤمنين، دخترت و نور ديدگانت را به همسرى آودآى 
داند؟ خوب است  دين خدا را آامال نشناخته و حرام و حالل، واجب و مستحب را نمى

 !درنگ آنى تا دانش آموزد، قرآن را فراگيرد و حالل را از حرام باز شناسد

 و پايگاه )عليه السالم(هاى خود را درباره امام جواد در اين هنگام بود آه مأمون يافته
به يقين او : حضرت و نيز منزلت واالى او بازگفت و به آنان چنين پاسخ دادمردمى آن 

و هم او آتاب . از شما عالمتر و نسبت به خدا و رسول و سنت و احكام او آشناتراست
و به محكم و متشابه، ناسخ و منسوخ، ظاهر ) شناسد مى(خواند  خدا را بهتر از شما مى

 )٢٠٣(.» قرآن از شما آگاهتر استو باطن، خاص و عام و تنزيل و تأويل

عليه (دهد آه او با دقت و آار آزمودگى تمام با امام جواد اين واآنِش مأمون نشان مى

. اى بود آه اين پيوند از آن برخوردار شد  تعامل داشت و گوياى بعد گسترده)السالم
داران، خاصان خليفه از مرتبه توجه مأمون نسبت به امام  وانگهى سرداران، پرده

 .شدند  آگاه مى)عليه السالم(جواد

عليه (طور آه پيشتر خوانديم، مأمون به دوستى و ارج نهادن به امام جواد همان. ٢

 :آرد آرد، اما او از اين آار دو هدف را دنبال مى  تظاهر مى)السالم

لذا . بود)عليهم السالم(حمايت توده مسلماناِن طرفدار و دوستدار اهل بيت جذب :نخست
صلى اهللا (بايست براى رسيدن به هدف، خود را دوستدار و ارج گذار به خاندان پيامبر مى

 ; بنماياند)عليه وآله

 جنايت )عليه السالم( با اظهار محبت و مهرورزى و احترام نسبت به امام جواد:دوم
وى با اين روش توانست افكار عمومى را .  را از يادها بزدايد)عليه السالم(آشتن امام رضا

 .بفريبد

 آآنده )عليه السالم(اش با امام رضا  مانند رابطه)عليه السالم(رابطه مأمون با امام جواد. ٣
او در ظاهر با آن بزرگوار رفتارى مهرجويانه و بسيار خوب . از اغراض سياسى بود

او نسبت به امام . پروراند هاى بد مى ، اما در باطن نسبت به آن حضرت انديشهداشت
آرد، ولى هيچ گاه نتوانست اهداف خود را عملى سازد   دسيسه چينى مى)عليه السالم(جواد

اين بود آه آخرين تالش . و از جايگاه آن حضرت آاسته، او را از چشم مردم بيندازد
 به همسرى امام جواد درآورد تا به مردم وانمود آند خود را به آار بست و دخترش را

 . طالب دنياست)عليه السالم(آه امام جواد
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شناخت در مورد  اى را آه مى مأمون هر حيله«: از محمدبن ريان نقل شده است
لذا بر آن شد تا دخترش را به همسرى .  به آار بست، اما موفق نشد)عليه السالم(ابوجعفر
اين بود آه دو آنيز را آه در زيبايى بى مانند بودند برگزيد و .  درآورد)معليه السال(ابوجعفر

آن گاه به آنان دستور داد . به دست هر يك جامى داد آه در آن جام گوهرى قرار داشت
آنان . آه هر گاه ابوجعفر در جايگاه نيكان و بندگان صالح قرار گرفت نزد او بروند

 .آن حضرت به آنان توجهى نكردخواسته مأمون را عملى آردند، اما 

مأمون او . آه محاسنى بلند داشت» مخارق«مردى خوش آواز و نوازنده بود به نام 
اى اميرالمؤمنين، اگر آارى دنيايى بر تو سخت شده، آن : را خواست و او به مأمون گفت

اد آه تمام اى سرد نشست و ناله)عليه السالم(آن گاه نزد ابوجعفر. ]...[آنم  را از تو دور مى
نواخت و آواز  سپس عودى را بر گرفت و بر آن مى. آاخيان گرد او جمع شدند

پس از مدتى امام سربلند آرد و . زمانى گذشت و ابوجعفر توجهى به او نكرد. خواند مى
 ;»إّتق اهللا يا ذا العثنون«: به او فرمود

 .اى صاحب ريش، تقواى خدا در پيش گير

اش نتوانست از دستان  افتاد و تا آخرين روز زندگىناگهان عود از دست مخارق 
 .خود استفاده آند

هنگامى آه ابوجعفر بر من : مأمون جوياى حال مخارق در آن لحظه شد، پاسخ داد
 )٢٠٤(.»بانگ زد چنان وحشت زده شدم آه هرگز از آن رهايى نخواهم يافت

او از هر فرصتى و ابزارى . مون استاين مطلب دليل روشنى بر دسيسه چينى مأ
 را نزد مردم بكاهد او را براى امامت و )عليه السالم(آرد تا منزلت امام جواد استفاده مى

ـ ناشايست معرفى آرده، خود را به اين  العياذ باهللا رهبرى امت اسالمى ناتوان و ـ
او ناچار شد . شد منصب سزاوارتر بنماياند، اما هماره با شكست و ناآامى روبه رو مى

 تجربه آند و با همين انگيزه )عليه السالم(روش ديگرى براى زير نظر قرار دادن امام جواد
پرواضح است آه اين اقدام مأمون به انگيزه گرامى . دخترش را به همسرى امام درآورد

مفصل اين مبحث .  بود)عليه السالم(داشتن نبود آه به منظور زير نظر داشتن امام جواد
 .واهد آمدخ

عليه (هاى مأمون براى متزلزل آردن موقعيت امام جواد يكى ديگر از نيرنگ

بن اآثم به مطرح آردن مسائل سخت در حضور  واداشتن قاضى القضات، يحيى)السالم

                                                           
 .٤٩٥ ـ ٤٩٤ /١آافى . ٢٠٤



طريق به  بود تا بدين وسيله آن حضرت را در تنگنا گذارد و از اين )عليه السالم(امام جواد
 سؤالى )عليه السالم(از محمدبن على الرضا«: مأمون به يحيى گفت. اهداف شوم خود برسد
 .آن آه نتواند پاسخ گويد

تواند او را به  آيا مى. مردى با زنى زنا آرده است:  گفت)عليه السالم(يحيى به ابوجعفر
 همسرى گيرد؟

آند، زيرا چنين  يگرى استبرا مىاو را از نطفه خود و نطفه د:  فرمود)عليه السالم(امام
زنى مورد اطمينان نيست و ممكن است همان گونه آه با اين مرد هم بستر شده، با 

 ]اش و حصول اطمينان از عدم باردارى[پس از استبراء . ديگرى نيز آميزش آرده باشد
ماند آه انسان ميوه آن  مىاين مسأله به درختى . تواند با وى ازدواج آند اگر بخواهد مى

بخورد، سپس آن درخت را بخرد و ميوه حالل از آن ) بدون رضايت مالكش(را به حرام 
 .بخورد

 )٢٠٥(.»يحيى از اين پاسخ در خود فرو رفت و درماند

آرد، اما او زيرآانه و با  عليرغم اين آه چنين مواردى مأمون را ناآام مى
 اظهار شادمانى )عليه السالم(اش، به هنگام پاسخ دادن امام جواد سىآارآزمودگى سيا

بن اآثم  آرد، اقدام يحيى گرفت آه وانمود مى نمود و چنان رفتارى در پيش مى مى
 .عملى فردى بوده است

هايى گرفتار آرد و فريفت، اما  توان در چنين دام ساده لوحان و آوته فكران را مى
ها   آه از چشمه جوشان معرفتش جرعه)عليه السالم(ى امامپيروان و دوستداران حقيق

شناسند، هرگز گرفتار چنين  اند و جايگاه واالى حضرتش را به خوبى مى نوشيده
بنا بر آنچه آلينى نقل آرده است، برخى محافل سياسى آنروز آه با . شوند هايى نمى دام

 دخترش را به همسرى امام مسائل آشنا بودند فريب مأمون را نخوردند و اين آه مأمون
 .پروراند  درآورده بود، از نظر آنان هدفى سياسى و مكارانه در سر مى)عليه السالم(جواد

 با دختر )عليه السالم(صبح عروسى امام جواد«: گويد مى» محمدبن على هاشمى«
جا آه شب گذشته دارو  از آن. مأمون، نخستين آسى بودم آه به حضور ايشان رسيدم

 در من )عليه السالم(ابوجعفر. ودم، تشنه شدم، اما خوش نداشتم درخواست آب آنمخورده ب
 انگار تشنه هستى؟: نگريست و فرمود

 .آرى: گفتم

                                                           
 .٤٥٤ /تحف العقول. ٢٠٥



 .، آبى به ما بده)يا آنيز(اى غالم :  صدا زد)عليه السالم(امام

آورند و او را مسموم  با خود انديشيدم آه اآنون آبى زهرآلود براى حضرت مى
 در چهره من نگريست و )عليه السالم(امام. يكى از غالمان آب در دست وارد شد. آنند مى

خنديد، آن گاه آب را از غالم گرفت و قدرى از آن نوشيد، سپس قدح آب را به من داد و 
امام دوباره آب خواست و . مجددًا تشنه شدم، اما اظهار تشنگى نكردم. من از آن نوشيدم

 داد، آنچه پيشتر در ذهنم خطور آرده بود، باز از چون غالم قدح آب را به حضرت
 قدح را گرفت و مقدارى از آن نوشيد، سپس به من داد و )عليه السالم(امام. ام گذشت انديشه

 )٢٠٦(.»لبخند زد

محمدبن على هاشمى يكى از آسانى بود آه از دشمنى پنهانى مأمون نسبت به امام 
اى ناگوار رخ دهد و امام   آگاه بود و هر لحظه منتظر بود آه حادثه)ه السالمعلي(جواد
لذا مرد هاشمى از اين .  به دست مأمون و دستگاه خالفت به شهادت برسد)عليه السالم(جواد

 . آب خواست، اندوهگين شد)عليه السالم(آه امام جواد

 

 

 

 انگيزه مأمون از وصلت با امام جواد

توانست راهكارى تبليغاتى  يكى اين آه مى:  انگيزه وجود داشتبراى اين وصلت دو
براى مأمون باشد تا از اين رهگذر به همگان القا آند آه بى اندازه به خاندان رسالت 

توان آن را سبب اصلى اين پيوند دانست و بر انگيزه  انگيزه دوم آه مى. مند است عالقه
 )عليه السالم(راى زيرنظر گرفتن امام جوادپيش گفته نيز ترجيح دارد، گماردن جاسوسى ب

 را به دستگاه حكومتى گزارش آند و اين امر )عليه السالم(هاى امام جواد بود تا تمام فعاليت
 .گرفت الفضل دختر خليفه به نحو احسن انجام مى به وسيله ام

 

 گيرى عباسيان  موضع

 و تعصب و ساده گيرى عباسيان نسبت به اين اقدام مأمون، توأم با آينه موضع
عليه (لوحانه بود، چرا آه تحت تأثير فراوان ظواهر، از تساهل مأمون با امام جواد

آنان حقيقت و عمق اين اقدام مأمون و اهدافى آه او در اين . سخت ناخرسند بودند)السالم
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مأمون نيز از اين حالت عباسيان بهترين استفاده . آردند آرد، درك نمى پيوند دنبال مى
 چنين وانمود )عليه السالم(رده، با رد آردن ادعاها و اظهارات آنان در مورد امام جوادرا ب
 . است)عليهم السالم(آرد آه دوستدار واقعى اهل بيت مى

 

 اآثم  در برابر ابن)عليه السالم(گيرى امام جواد  موضع

بن اآثم به مناظره فقهى   با يحيى)عليه السالم(همان طور آه پيشتر نقل شد، امام جواد
ها  آن حضرت در مناظره. پرداخت تا بى مايگى علمى او را بر مردم آشكار نمايد

 :خوانيم جست آه ذيال مى اهدافى را مى

اى مخالف، تبليغاتى بر  زيست آه دسته اى مى  در جامعه)عليه السالم( امام جواد:نخست
 چيزى از مفاهيم دين را )عليه السالم() جوادامام(ضد او به راه انداخت بودند آه او 

 با شرآت در مناظره )عليه السالم(از اين رو امام. شناسد و ديگر اين آه خردسال است نمى
 .علمى با بزرگترين دانشمندان، امامت و دانش سرشار خويش را به مردم نماياند

ت او بود، محكوم بن اآثم عالم دستگاه مأمون و قاضى القضا  از آن جا آه يحيى:دوم
 در )عليه السالم(از اين رو امام جواد. و مردود آردن او به منزله محكوم آردن نظام بود

ميدان مبارزه علمى با او هماوردى آرد و عليرغم خردسالى، برترى علمى خود را 
 .اثبات نمود

 با شرآت در مناظره، مردم را آگاهى بخشيد و دانش )عليه السالم( امام جواد:سوم
 .صحيح و واقعى را به آنان شناساند

 

  در عهد مأمون)عليه السالم(امامت حضرت جواد

 و در عهد.  ق٢٠٣ در سال )عليه السالم(پس از شهادت رسيدن امام رضا

 ٢١٨مأمون در سال .  رسيد)عليه السالم(مأمون، منصب و وظيفه هدايت امت به امام جواد
 )٢٠٧(.شد  و پيكرش به طوس منتقل و در آن جا دفنروم مرد» بدندوِن«در . ق

  پانزده سال از هفده سال امامت خود را با)عليه السالم(بنابراين، امام جواد

 مأمون معاصر بود در واقع بيشتر دوران امامت آن حضرت در عهد

 .بود مأمون
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 معتصم عباسى. ٢

 محمدبن هارون الرشيد، ملقب به معتصم به سال ابواسحاق،» ذهبى«بنا به قول 
بوده .  ق١٧٨تولد معتصم در ماه شعبان سال » صولى«زاده شد و به گزارش .  ق١٨٠
آه بيش از همگان مورد توجه هارون » مارده«بود به نام ) آنيز(مادرش ام ولد . است

 .الرشيد قرار داشت

در حالى معتصم . بهره بود ىمعتصم، دلير بود و همت واال داشت، اما از دانش ب
. به ريسمان الهى گرفته بود) چنگ زدن(شد آه بيشترين فاصله را با اعتصام  خوانده مى

 .داشت آه سخت شيفته و دلباخته او بود» عجيب«فساد اخالقى داشت و غالمى به نام 

در مسأله خلق قرآن راه برادرش مأمون را در پيش گرفت و عمر خود را در آزمون 
در اين مورد به تمام مناطق نامه نوشت و نيز به .  با مسأله خلق قرآن سپرى آردمردم

مردم از اين . معلمان و مربيان فرمان داد تا مسأله خلق قرآن را به آودآان بياموزند
او عالمانى را به دليل تن ندادن به نظريه خلق . جهت سخت در تنگنا قرار گرفته بودند

 از جمله عالمانى بود آه به جهت مخالفت با نظريه خلق »احمدبن حنبل«قرآن آشت و 
را زد آه بيهوش شد و پوست بدنش جدا شد، ) احمد(آن چنان او : اند گفته. قرآن آيفر شد

 )٢٠٨(.آن گاه او را در بند آشيد و به زندان افكند

گر مخالفان خود، سنگدل و معتصم آوتاه فكر و در برخورد با مخالفان سياسى و دي
در امور اداره مملكت، آارآزمودگى سياسى ناچيزى داشت و حكومتش با . بى رحم بود

 )٢٠٩(.آشوب فراوان سياسى در گستره تحت حكومت عباسيان رو برو شد

داد و معتصم آه از مادرى ترك تبارزاده شده بود، سپاهى ويژه از ترآان تشكيل 
اين اقدام معتصم، . مبالغ هنگفتى در اختيار آنان گذارد و آنان حكومت را قبضه آردند

هاى قومى را در جامعه آن روز  آينه سپاهيان عرب را برانگيخت و آتش گرايش
اين سياست معتصم، خطرناآترين چالشى بود آه حكومت عباسيان در تمام . شعلهور آرد

س از معتصم، اوضاع به وخامت گراييد و خطر سپاهيان پ. دوران خود با آن مواجه شد
اى آه در صدد محدود آردن اختيارات  يافت و هر خليفه ترك روز به روز افزايش مى

 .شد ها روبه رو مى آنان برمى آمد، با آودتاى نظامى آن
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 معتصم و طاليه داران بيدار

 شيعيان مؤمن آنان از يك  و)عليهم السالم(تضاد فكرِى حاّدى آه ميان امامان اهل بيت
سو و دستگاه خالفت عباسيان و پيروان آنان از سوى ديگر حاآم بود، سبب شد تا دشمنى 
دو خِط اهل بيت و خط عباسيان ادامه يابد و هر زمانى رنگ و چهره خاصى به خود 

معتصم نيز سياست . گيرد و بنا به اوضاع و شرايط، دستخوش شدت يا ضعف شود
و پيروان و حزب آنان در پيش )عليهم السالم(ز خود را نسبت به اهل بيتتو اسالف آينه

او با اسالم و خط مستقيم آن سر ستيز برافراشت، اما با اعتراض شديد اهل . گرفت
هايى آه از سوى آنان بر ضد معتصم  قيام.  و شيعيان آنان روبرو شد)عليهم السالم(بيت

 .شكل گرفت، در بخش بعدى بررسى خواهيم آرد

 

  و معتصم)عليه السالم(امام جواد

 تنها دو سال در دوران خالفت معتصم زنده ماند و سرانجام به )عليه السالم(امام جواد
نمايد در اين بخش روابط امام  ضرورى مى. وسيله همان نظام منحرف به شهادت رسيد

 : و معتصم، حاآم وقت را ذيال مورد آندوآاو قرار دهيم)عليه السالم(جواد

 

  به بغداد)عليه السالم(فراخواندن امام جواد

آرد، چرا آه هماره او را   در مدينه، معتصم را نگران مى)عليه السالم(ماندن امام جواد
اين بود آه آن حضرت را از مدينه به بغداد . دانست خطر بزرگى براى خود مى
سكنات امام هاى او ر ا زير نظر گرفته، بر حرآات و  فراخواند تا از نزديك، لحظه

 نيز به خواسته معتصم )عليه السالم(امام جواد.  اشراف آامل داشته باشد)عليه السالم(جواد
وارد مرآز حكومت . ق.   هـ٢٢٠راهى بغداد شد و دو روز مانده به آخر ماه محرم سال 

 )٢١٠(.قعده همان سال به ديدار معبود شتافت معتصم شد و در ماه ذى

 

 )عليه السالم(طرح آشتن امام جواد

 او را به صورت آانون خطرى براى )عليه السالم(نقِش رهبرِى آارآمِد امام جواد
 را با خيزش )عليه السالم(حكومت معتصم درآورده بود، چرا آه حاآميت، ارتباط امام جواد

در صدد رهايى از وجود امام اين بود آه . دانست هاى امت اسالمى بعيد نمى و جنبش
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قاضى معتصم عباسى نقل » ابن ابى دؤاد«يار » زرقان«تاريخ نگاران از . برآمد
دليل آن را . دؤاد گرفته و غمگين از نزد معتصم بازگشت روزى ابن ابى«: اند آرده

 . آمده بودم]از دستگاه خالفت بيرون[اى آاش بيست سال پيش : پرسيدم، گفت

 آنى؟ چرا چنين آروز مى: پرسيدم

بن موسى در حضور   ابوجعفر، محمدبن على]!![به دليل عملى آه از اين سياه : گفت
 .سرزد) معتصم(اميرالمؤمنين 

 مگر چه شده است؟: گفتم

 به جرم خود اعتراف آرد و از خليفه ]در حضور خليفه[دزدى : داؤد گفت ابن ابى
فه فقيهان را گرد آورد تا حكم خدا را درباره او خلي. خواست تا حد بر او جارى آند

دست دزد را : آن گاه از ما پرسيد.  نيز حضور يافت)عليه السالم(محمدبن على. صادر آنند
 از آجا بايد قطع آرد؟

 .از مچ: گفتم

 چه دليل و حجتى بر صحت اين گفته دارى؟: پرسيد

در [شود و در قرآن نيز  از آن جا آه دست شامل انگشتان، آف دست و مچ مى: گفتم
هايتان   و از آن به صورت و دست)٢١١();...ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكمْ َفاْمَسُحوا...(:  آمده است]باب تيمم

 .بكشيد

 .حاضران در اين باره با من همصدا شدند

. بايد دست او از آرنج بريده شود: گفتند آنان مى. جماعتى نظر ديگرى داشتند
 چه دليلى بر اين مدعا داريد؟: ابوجعفر گفت

هايتان را  و دست; ...)٢١٢()َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق...(: فرمايد به دليل آيه قرآنى آه مى: گفتند

 .رود مىآند تا آرنج دست به شمار  و همين ثابت مى» تا آرنج بشوييد

اى ابوجعفر، تو چه :  آرد و گفت)عليه السالم(آن گاه معتصم رو به محمدبن على
 گويى؟ مى

 . در اين باره سخن گفتند]فقيهان[اى اميرالمؤمنين جماعت : پاسخ داد

 تو براى گفتن چه دارى؟. آنچه اينان گفتند رها آن: معتصم گفت

 .داراى اميرالمؤمنين، مرا از اين آار معاف : او گفت
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) دانى مى(دهم آه آنچه در اين باره دارى  تو را به خدا سوگند مى: معتصم گفت
 .بازگو

دهى بايد بگويم آه اينان حكم خدا و  حال آه مرا به خدا سوگند مى: ابوجعفر گفت
اند و راه خطا در پيش گرفته، زيرا بريدن  سنت را درباره حد سرقت به اشتباه فهميده

 .تان صورت گيرد و آف دست باقى بمانددست بايد از ُبن انگش

 دليل تو در اين باره چيست؟: معتصم گفت

السجود على سبعة «:  آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(به دليل گفته رسول خدا: ابوجعفر گفت

صورت :  سجده بر هفت موضع بايد صورت گيرد;»الوجه، و اليدين، و الرآبتين، و الرجلين: اعضاء

 . دو پا]سر انگشتان[، دو زانو، و ، دو دست)پيشانى(

و . ماند حال اگر دست از مچ يا از آرنج قطع شود، دستى براى سجده آردن نمى
 و مساجد ويژه ;)٢١٣()...َأنَّ اْلَمَساِجَد ِللَِّه َو(: است ـ فرموده تبارك و تعالى  خداى ـ]بدانيد[

: فرمايد ادامه آيه مىدر . و مراد از مساجد، هفت موضع سجده استخداست 
 . پس هيچ آس را با خدا مخوانيد;)َتْدُعواَمَع اللَِّه َأَحًدا َفَال...(

 .ببرند معتصم اين نظر را مقبول دانست و فرمان داد تا انگشتان سارق را از ُبن

و [قيامت من با اين مسأله فرا رسيد و اى آاش زنده نبودم : دؤاد گفت آن گاه ابن ابى
 .]ديدم مىاين وضع را ن

روز سوم پس از آن ماجرا نزد معتصم رفتم : گويد زرقان به نقل از ابن ابى دؤاد مى
دانم فرجام  گويم آه مى خيرخواهى اميرالمؤمنين بر من واجب است و سخنى مى: و گفتم

 .آن، آتش دوزخ است

 اين خيرخواهى چيست؟: معتصم گفت

كمى از احكام دين در مجلس خود اميرالمؤمنين، فقيهان و عالمان را براى ح: گفتم
گرد آورد و از همگان درباره آن حكم نظرخواست و آنان در حضور ديگر عباسيان، 

. هاى خود را درباره موضوع مورد بحث بيان داشتند وزيران و دبيران خليفه، دانسته
 آن گاه. تمام حاضران و عاّمه مردم آه در پس درها قرار داشتند فتواى آنان را شنيدند

آه حكمى غير از حكم  اميرالمؤمنين آراى آنان را ناديده گرفته و سخن و رأى آسى را ـ
اى از  دسته[ـ پذيرفت آه امت را با امامت خود به دو دسته آرده است و  فقيهان داده

 .دانند  او را نسبت به خالفت، از خليفه سزاوارتر مى]آنان
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ابن ابى دؤاد گفت، رنگ از چهره خليفه پريد و متوجه مطلب شد، آن گاه به من 
روز چهارم به يكى از وزيران !... به پاس اين خيرخواهى خدايت پاداش خير دهد: گفت

 نپذيرفت )عليه السالم(را به منزلش فراخواند، اما امام جواد) خود دستور داد تا امام جوادع
 .شوم مجالس شما حاضر نمىدانى آه در  مى: و فرمود

آنم و دوست داشتم به خانه ما آمده، بر  تو را به صرف غذا دعوت مى: وزير گفت
آه نام او (وانگهى فالن وزير . فرش ما گام نهى تا به وجودت خانه و وجودم متبرك شود

 .دارد ديدار تو را خوش مى) را برد

ه وزير رفت و بر خوان او  دعوت او را پذيرفت و به سوى خان)عليه السالم(امام
پس از آن آه اندآى از غذا خورد، به مسموم بودن آن پى برد، اين بود آه مرآب . نشست

صاحب خانه از او درخواست ماندن آرد و . خود را خواست تا آن جا را ترك آند
او آن روز و آن شب را با . رفتن من از اين جا براى تو بهتر است: حضرتش فرمود

 )٢١٤(.»و نامساعد سپرى آرد و سرانجام جان سپردحالت متغير 

. دانست آه پس از اين دعوت به شهادت خواهد رسيد  خود مى)عليه السالم(امام جواد
 از مدينه به بغداد )عليه السالم(نخستين بارى آه ابوجعفر«: گويد مى» بن مهران اسماعيل«

فدايت شوم، از اين : ده رفتن به بغداد بود، به ايشان گفتمفراخوانده شد و در حالى آه آما
 پس از تو چه آسى امام خواهد بود؟. سفر بر تو بيم دارم

پندارى در  آنچه مى: خنديد فرمود  روى به من آرد و در حالى آه مى)عليه السالم(امام
 .اين سال رخ نخواهد داد

 سفر او به بغداد بود، به او ]و آخرين[هنگامى آه معتصم او را فراخواند و دومين 
 فدايت گردم، اماِم پس از تو آه خواهد بود؟: گفتم

 چنان گريست آه محاسن او غرق اشك شد، آن گاه رو به من آرد و )عليه السالم(امام
امامت پس از من . رود  بر من مى]گذرانى آنچه در انديشه مى[در اين سفر بيم : فرمود

 )٢١٥(.»بر عهده فرزندم على است

معتصم آه او را بزرگترين .  بزرگترين دغدغه خليفه عباسى بود)عليه السالم(وجود امام
ديد، براى از ميان برداشتن آن حضرت  خطر براى دستگاه خالفت و پادشاهى خود مى

او پس از سبك و سنگين . جست آه آار آمدتر و آم ضررتر باشد راهى را مى
 را بهترين گزينه )عليه السالم(لفضل دختر مأمون و همسرامام جوادا هاى فراوان ام آردن
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توانست بدون  الفضل مى از نظر معتصم، ام. براى عملى ساختن هدف شوم خود يافت
معتصم .  را بكشد)عليه السالم(انگيزش هياهو و آشوب در ميان امت، به راحتى امام جواد

 )عليه السالم(نست در آشتن امام جوادتوا ديد آه مى الفضل مى دو ويژگى مطلوب در ام
 :انگيزه خوبى براى او باشد

الفضل پيوند و وابستگى محكمى با خط خالفت عباسى داشت، زيرا دختر   ام:نخست
اى  وانگهى از نظر اعتقادى در مرحله.  عموى او بود]معتصم[مأمون و خليفه وقت، 

 آسانى تسليم خواسته معتصم شده و نبود آه پيوندهاى خويشاوندى را ناديده بگيرد، لذا به
 .آرد  عملى مى)عليه السالم(طرح او را در مورد امام جواد

الفضل از داشتن   بود، زيرا ام)عليه السالم( حسادت و آينه او نسبت به امام جواد:دوم
 زنان ديگرى داشت آه يكى از آنان امام )عليه السالم(فرزند محروم بود و از ديگر سو، امام

 را براى حضرت به دنيا آورد و ديگر اين آه حسادت او از ديد مردم )ليه السالمع(هادى
الفضل طى  ام: آردند آه مردم نقل مى«: اند تاريخ نگاران در اين باره آورده. پنهان نبود

 ]ان[او با بودن من، همسر: اى خطاب به پدرش از ابوجعفر شكايت آرده، نوشته بود نامه
 .انگيزد مين امر حسادت مرا بر مىديگرى برگزيده است و ه

را بر او  تو را به همسرى او در نياوردم تا حاللى: مأمون در پاسخ دخترش نوشت
 )٢١٦(.»!مبادا از اين پس چنين مطالبى را براى من بنويسى. حرام آنم

هاى  زىها و دست اندا حرمتى  آماج بى)عليه السالم(البته در اين دوره امام جواد
 .خوانيم عوامل حاآميت قرار داشت آه يك نمونه از آن را مى

يكى از دشمنان آينه توز خاندان رسالت بود و در دستگاه » عمربن فرج رخجى«
بر «: اند آه گفت نقل آرده» محمدبن سنان«مورخان از . عباسيان منصبى داشت
اى  ى محمد، به تازگى واقعها: به من فرمود.  وارد شدم)عليه السالم(ابوالحسن، على هادى

 رخ داده آه فرج و گشايش آل محمد در آن باشد؟

 .عمربن فرج مرد: گفتم

گويم و  بر اين نعمت خداى را حمد مى; »الحمدهللا على ذلك«:  فرمود)عليه السالم(امام
ـ به  آه خدا لعنتش آند دانى او ـ هيچ مى: آن گاه فرمود.  بار حمد الهى را تكرار نمود٢٤
  چه گفت؟)عليه السالم(م محمدبن علىپدر

 .نه: گفتم

 پندارم مست باشى؟ مى: پدرم چيزى به او گفت و او به پدرم گفت: فرمود
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دانى آه روزم را براى تو به روزه سپرى آردم و اگر  بار خدايا، مى:  فرمود)عليه السالم(امام جواد

به خدا سوگند چند صباحى نگذشته بود آه !  جنگ و خوارى اسيرى را به او بچشان]تلخ[چنين است، طعم 

 )٢١٧(.هرآنچه داشت به غارت رفت و خود در بند اسارت گرفتار شد و اينك در اسارت مرده است

 

 )عليه السالم(شهادت امام جواد

 و انتخاب )عليه السالم( امام جوادهاى معتصم در به شهادت رساندن پيشتر از انگيزه
افزون بر داليل پيش گفته شده آه . الفضل براى عملى آردن اين جنايت سخن گفتيم ام

برگزيند، اقدام )عليه السالم(الفضل را براى آشتن امام جواد معتصم را واداشت تا ام
 )٢١٨(.بود)عليه السالم(الفضل به تحريك پدرش مأمون براى آشتن امام جواد ام

بن  بن موسى حكيمه دختر محمدبن على«: در اين باره آورده است» ابونصرانى«
هنگامى آه محمدبن على : براى من گفت )عليه السالم()عمه امام حسن عسكرى(جعفر 
 دختر مأمون رفتم تا او را )٢١٩(»ام عيسى« از دنيا رفت نزد همسرش )عليه السالم(الرضا

 بيتابى )عليه السالم(او به شدت اندوهگين بود و بر امام جواد. سر سالمتى داده، تسليت گويم
آرد، آن سان آه از شيون و گريه خود را در معرض هالك قرار داده بود و بيم آن  مى

 از آرم، اخالق نيكو، شرافت، اخالص، عزت و آرامت خدا ]آن گاه[. داشتم آه بميرد
شگفت انگيزتر، بزرگتر و توصيف : عيسى گفت در اين هنگام ام. داده او سخن گفتيم

 ناپذيرتر از آنچه گفتى، باز گويم؟

 آن چيست؟: گفتم

گاهى سخنى . او را سخت زير نظر داشتم و پيوسته مراقب رفتار او بودم: گفت
دخترآم، با او بردبارى : گفت بردم و او به من مى آن به پدرم شكايت مىگفت آه از  مى

 .آن آه او پاره تن رسول خداست

 آه هستى؟: پرسيدم. روزى زنى نزد من آمد و سالم داد

و همسِر همسرت ابوجعفر، محمدبن على » عماربن ياسر«از نوادگان : گفت
 . هستم)عليه السالم(الرضا

پذير نبود و در حالتى قرار گرفته بودم آه  تحملچنان دستخوش حسد شدم آه 
خواستم خانه را ترك آنم و بر اثر وسوسه شيطان نسبت به آن زن بى حرمتى آنم،  مى
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هايى به او  اما بر خود مسلط شده، خشم خود را فرو خوردم و او را تكريم آرده، جامه
پدرم آه . به او گفتمچون از پيش من رفت، برخاسته نزد پدرم رفتم و ماجرا را . دادم

شمشير حاضر شد و . اى غالم، شمشيرى براى من بياور: آامال مست بود، فرياد برآورد
 .به خدا سوگند، او را خواهم آشت: پدرم سوار مرآب گرديد و گفت

همسرم خود و . »إنا هللا و إنا اليه راجعون«: ديدم گفتم اى را مى من آه چنين صحنه
پدرم بر او وارد شد و با . را گرفتار چه باليى آردم؟ و بر گونه خود آوبيدن آغازيدم

جا را ترك گفت و من نيز گريزان  هاى مكرر شمشير او را قطعه قطعه آرد و آن ضربه
هيچ : چون روز برآمد، نزد پدرم رفتم و به او گفتم. و ترسان در پى او روان شدم

 دانى ديروز چه آردى؟ مى

 چه آردم؟: گفت

 .الرضا را آشتى ابن: گفتم

واى بر تو، چه : چون به هوش آمد، گفت. چشمان پدرم برقى زد و از هوش رفت
 گويى؟ مى

تو بر او وارد شدى و با . اى پدر، به خدا سوگند همان است آه گفتم: گفتم
 .هاى پياپى شمشيرت او را آشتى ضربه

 .ياسر خادم را بياوريد:  و گفتپدرم از اين پيشامد سخت دچار اضطراب شد

 گويد؟ واى بر تو، دخترم چه مى: ياسر حاضر شد و پدرم به او گفت

 .اى اميرالمؤمنين، او راست گفته است: ياسر گفت

: گفت آوفت و مى مأمون با شنيدن سخن ياسر با دست بر سينه و صورت خود مى
امى و رسوايِى هميشگى نصيب ما به خدا سوگند، هالآت، بدن. »إنا هللا و إنا اليه راجعون«
واى بر تو اى ياسر، جوياى احوال او شو و شتابان مرا آگاه آن آه نزديك است جان . شد
 .بدهم

چيزى . آوفتم ياسر پى مأموريت خود روان شد و من همچنان بر صورت خود مى
 !اى اميرالمؤمنين، تو را بشارت باد: نگذشت آه ياسر بازگشت و گفت

 اى؟ را بشارت باد، چه خبرى به دست آوردهتو : پدرم گفت

اى بر تن داشت و رواندازى بر  بر او وارد شدم و او را ديدم آه جامه: ياسر گفت
اى پسر رسول خدا، دوست : بر او سالم آردم و گفتم. آرد خود آشيده بود و مسواك مى

 .تبرك شوماى آه بر تن دارى به من بدهى تا در آن نماز گزارم و به آن م دارم جامه



از آن رو چنين درخواستى آردم تا بدن او را ببينم و مطمئن شوم آيا جاى شمشير بر 
در آن هنگام بدن اورا آه همانند عاج، . او جامه خود را درآورد. بدن او وجود دارد يا نه

 .ديدم]در آمال سالمت[گراييد  سفيد بود و آمى به زردى مى

 ]براى انكار[ ديگر چيزى ]معجزه[با اين : گريست، سپس گفت پدرم مأمون مدتى مى
اى : آن گاه به ياسر گفت. نمانده است و اين امر، عبرتى براى اولين و آخرين خواهد بود

ياسر، تنها چيزى آه از ماجرا به ياد دارم اين است آه شمشير خواستم و سوار بر مرآب 
ا و بازگشتن به مجلس خود شده، نزد او رفتم و از نزد او بيرون شدم، اما از ديگر قضاي

امان خود قرار  خدا اين دختر را مورد لعنت پياپى و بى. آورم هيچ چيزى به ياد نمى
 .دهد

از اين پس اگر نزد من بيايى و از او : اى ياسر، نزد او رفته، از زبان من به او بگو
تقام او را از تو  شكايت آنى يا بى اجازه او از خانه بيرون شوى، ان)عليه السالم()امام جواد(

الرضا برو و سالم مرا به وى برسان و بيست هزار دينار  آن گاه نزد ابن. خواهم ستاند
پس از آن . از خزانه برگرفته به همراه اسبى آه روز گذشته سوار آن شدم، براى او ببر

 .به هاشميان دستور داد تا بر او وارد شده، به حضرتش سالم دهند] طى فرمانى[

فرمان مأمون را به هاشميان رساندم و خود نيز همراه آنان بر او : ويدگ ياسر مى
وارد شده، سالم داده و سالم مأمون را به او رساندم و دينارها را مقابل حضرت گذاردم 

: او زمانى به اسب نگريست، سپس لبخندى زد و گفت. و اسب مأمون را به او نشان دادم
داند آه  آه او اين گونه بر من يورش آورد؟ آيا نمىاى داشتيم  اى ياسر، آيا چنان سابقه

  او ايمن داشته، مانع ميان من و او خواهد بود؟]گزند[ياور و مانعى دارم آه مرا از 

به خدا و به جدت . سرورم، اى پسر رسول خدا، گاليه را رها آن و درگذر: گفتم
ر آجاى اين خاآدان آند و د دانست چه مى  نمى]تحت تأثير مستى[رسول خدا سوگند آه 

او سوگندى صادقانه ياد آرده و نذر شرعى نموده آه از آن پس مست نكند، . قرار دارد
اى پسر رسول خدا، چنانچه نزد او . هاى شيطان است چرا آه دريافته شراب، از دام

 .رفتى چيزى از اين ماجرا به او گوشزد مكن و او را در مورد آردارش مالمت منما

 .خواستم بكنم ا سوگند، همين آار را مىبه خد: او گفت

هاى خود را خواست و بر تن نمود و برخاست و مردم همگان با وى  آن گاه جامه
او نزد مأمون رفت و مأمون با ديدن ابوجعفر برخاست و او را در آغوش . برخاستند

 مأمون اجازه ورود به آسى. اش فشرد و به گرمى از وى استقبال آرد آشيده، به سينه
خواهد فرمان دهد آه  نداد و با ابوجعفر به گفت و گو پرداخت و از او خواست هرچه مى



عليه (چون گفت و گو به سرآمد، ابوجعفر، محمدبن على الرضا. فرمانش مطاع خواهد بود

 .اى اميرالمؤمنين:  گفت)السالم

 .درخدمتم، آنچه خواهى فرمان ده: مأمون گفت

 .آنم، آن را بپذير نصيحتى به تو مى: ابوجعفر گفت

 اى پسر رسول خدا، شايسته سپاسى، آن نصيحت چيست؟: مأمون گفت

ها از خانه خارج نشوى، زيرا تو را از گزند اين  خواهم شب مى: ابوجعفر گفت
توانى خود را با آن از  وانگهى دعايى دارم آه مى. بينم مردم نگونسار در امان نمى

ها در امان دارى و اگر با آن در مصاف سپاه  ها و سختى ها، بيمارى ، شرور، آفتبالها
روم و ترك قرارگيرى و تمام مردم پشت در پشت در صدد از پاى درآوردن تو باشند به 
خواست خداى جبار، به خواسته خود نخواهند رسيد، همان گونه آه روز گذشته خدا مرا 

مايل باشى آن را براى تو بفرستم تا از آنچه گفته شد اگر .  تو رهايى بخشيد]گزند[از 
 .ايمن گردى

ابوجعفر نيز . آن را با دست خودت بنويس و براى من بفرست. آرى: مأمون گفت
 .پذيرفت

چون صبحگاه فرا رسيد ابوجعفر مرا خواست و هنگامى آه به : گويد ياسر مى
فراهم شده بود خواست و » تهامه«حضور او رسيدم، تكه نازآى از پوست آهو آه در 

از زبان [اى ياسر، اين را براى اميرالمؤمنين ببر و : دعا را بر روى آن نوشت و گفت
. اى سيمين تهيه آند و آنچه را آه خواهم گفت بر آن نقش زنند استوانه:  به او بگو]من

ارد هرگاه بخواهد آن را بر بازو ببندد، ابتدا وضويى نيكو بسازد و چهار رآعت نماز گز
هفت بار، » ...شهد اهللا«و در هر رآعت سوره حمد يك بار، آية الكرسى هفت بار، آيه 

آن گاه در . سوره شمس هفت بار، سوره ليل هفت بار و سوره توحيد هفت بار بخواند
 ها و گرفتارى

هنگام رسيدن بالهاى سخت، آن را بر بازوى راست خود ببندد آه به حول و قوه خداوند 
هايى آه بيم دارد، ايمن خواهد بود و اگر به جنگ روميان نيز برود به از تمام چيز

نماز يا بستن [ اين ]فراموش نكند آه[. خواست خدا و به برآت اين حرز پيروز خواهد شد
 . به هنگام طلوع ماه در برج عقرب نباشد]دعا

براى هنگامى آه مأمون خواص اين حرز را از ابوجعفر شنيد، : نقل شده است
يورش به روم لشكر آشيد و به مدد نصرت الهى بر آنان پيروز شد و غنايم بسيارى به 

ها اين حرز را همراه داشت و از يارى و نصرت  مأمون در تمام جنگ. دست آورد



شد آه همو با حول و قوه خود سرپرست  مند و با اراده خدا فاتح ميدان مى خداوند بهره
 )٢٢٠(.» آن پيروزى هاست]و بخشنده[

 جنايت بزرگ )عليه السالم(الفضل با مسموم آردن امام جواد بنا به قول مورخان، ام
معتصم در تكاپو بود تا راهى براى آشتن «: در تاريخ آمده است. خود را مرتكب شد

مسر ديگرى از اين آه او ه[الفضل  دانست ام جا آه مى از آن.  بيابد)عليه السالم(ابوجعفر
 از او رويگردان و سخت نسبت به او خشمگين است، او را براى انجام اين ]نيز دارد

وى مقدارى انگور رازقى .الفضل نيز پيشنهاد او را پذيرفت مأموريت مناسب يافت و ام
چون ابوجعفر از آن انگور . را به زهر آلوده آرد و براى ابوجعفر آورده، نزد او گذارد

چرا گريه : ابوجعفر به او گفت. از آرده خود پشيمان شد و گريه سر دادالفضل  خورد ام
اى آه نتوان پنهانش  ناپذير و به بيمارى آنى؟ به خدا سوگند، خدا به فقرى جبران مى

 .آرد گرفتارت خواهدنمود

الفضل در اثر نفرين ابوجعفر از ناحيه اندام زيرين خود دچار بيمارى شد و هرچه  ام
اى آه بر او ترحم آرده،  زينه بيمارى خود آرد و تهيدست شد، به گونهاندوخته بود ه

 )٢٢١(.»الفضل را از پاى درآورد سرانجام، آن بيمارى ام. دادند اندك مالى به او مى

الفضل فراهم آورد، سخت  ام  با خوردن انگور زهرآلوده آه)عليه السالم(امام جواد
او تا واپسين دم از ياد خدا غافل نبود و نام و ذآر . رنجور شد و مسموم از دنيا رفت

با وفات او يكى ديگر از ستارگان درخشان امامت و . حضرتش را بر زبان داشت
هرچند عامل ظاهرى به شهادت رساندن امام . رهبرى معصوِم اسالم، خاموشى گرفت

ينه حق و باطل بود  آينه و حسادت زنانه بود، اما در واقع، اختالف دير)عليه السالم(جواد
آه اين جنايت را بر صفحه تاريخ نگاشت و طاغوت روزگار معتصم عباسى، حق و 

 تبلور داشت، تحمل نكرده، آن حضرت را از )عليه السالم(حقيقت را آه در وجود امام جواد
 تومارى از تومارهاى رسالت )عليه السالم(ميان برداشت و با به شهادت رساندن امام جواد

را در هم پيچيد آه انديشه را درخشش بخشيد و چراغ خانه علم و فضيلت را در اسالمى 
 .آرد سراسر گيتى پرتو افشان

 

 )عليه السالم(مراسم تدفين امام جواد

و معتصم بر جنازه حضرت » الواثق« غسل و آفن شد و )عليه السالم(پيكر امام جواد

 پيكر امام به سمت قبرستان قريش حمل شد و انبوه مردم در تشييع )٢٢٢(نماز گزاردند،
                                                           

 .٦٣ ـ ٦٢ /٥٠بحاراالنوار . ٢٢٠
 .١٧ /همان. ٢٢١



عليه (بغداد روزى همانند روزى آه امام جواد.  شرآت آردند)عليه السالم(پيكر امام جواد

هاى عزادار فضايل او را  ها هزار انسان در دسته ده. تشييع شد به خود نديده بود)لسالما

را خسارت  )عليه السالم(آردند و از دست دادن امام جواد شمردند و بر او مويه مى بر مى

براى آن پيكر پاك قبرى آنار قبر جد . خواندند آه بر مسلمانان وارد شده بود سنگينى مى

هاى انسانى و   حفر شد و او را با تمام ارزش)عليه السالم(بن جعفر موسىارجمندش امام 

 )٢٢٣(.هاى واال يك جا به خاك سپردند معيارها و الگوهاى مورد عالقه و توجه انسان

عليه (و او از معلم امام ابوالحسن هادى» محمدبن رضّيه«از » ابوجعفر مشهدى«

تخته يا (در يكى از روزها آه لوح  )عليه السالم()امام هادى(او «: آند آه گفت  نقل مى)السالم

خواند، ناگهان به آنارى انداخت و  خود را در دست داشت و آن را مى) صفحه چرمين

به خدا سوگند پدرم . »إنا هللا و إنا إليه راجعون«: سراسيمه برخاست و در آن حالت گفت

 .رفتاز دنيا 

 چگونه و از آجا دانستى او از دنيا رفته است؟: به او گفتم

 . جاللت و عظمت خدا چيزى بر ما پوشيده نيست]به لطف[: فرمود

 .پس او از دنيا رفته است: گفتم

آن . گردم ها را وگذار و اجازه بده درون خانه شوم و سپس باز مى اين: فرمود

 . آه از حفظ پاسخ خواهم دادخواهى از من بپرس هنگام از قرآن هرچه مى

. آن گاه وارد منزل شد و من از سر دلواپسى دنبال او روان و جوياى حال او شدم

اجازه : وارد اين خانه شد و درب را بست و به من فرمود] ابوالحسن هادى[گفته شد 

 .ورود به آسى مده تا خود نزد شما بيايم

إنا هللا و إنا إليه «: گفت  با شمايل دگرگون خارج شد و مى)عليه السالم(آن گاه امام

 .به خدا سوگند پدرم از دنيا رفت. »راجعون

 فدايت گردم، آيا پدرت رحلت آرد؟:  به او گفتم

آرى و او را غسل دادم و آفن آردم و جز من نبايد ديگرى اين آار را : فرمود

 .آرد مى

                                                                                                                                                                      
خواند اقدامى تبليغاتى بود تا خود را از قتل آن حضرت مبرا ) عليه السالم(دنمازى آه معتصم بر پيكر امام جوا. ٢٢٢

بنابراين . خواند بر اساس روايات، امام معصوم توسط امام پس از خود غسل و آفن شده و همو بر او نماز مى. سازد
عليه (ن آه خود امام هادىچه اي. هنگام تجهيز پدرش حضور يافته باشد) عليه السالم(مانعى وجود ندارد آه امام هادى

 .١٢٦ ـ ١٢٥ /)عليه السالم(مسند اإلمام محمدالجواد: ك. ر. به اين امر تصريح آرده است) السالم
 .٢٦٣ /)عليه السالم(اإلمام محمدالجواد حياة. ٢٢٣



يات قرآن را از من بپرس و اگر بخواهى ها را واگذار و آ گاه به من فرمود اين آن

 .آن را براى تو تفسير خواهم آرد

ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمـِن («: خواند» )٢٢٤(استعاذه«اعراف را بخوان و او پس از : گفتم

 به نام خداى بخشايشگر ;)٢٢٥()... ِبِهْممَواِقُعو َأنَُّهْ ٌة َوَظنُّوا ُظـلَّوِإْذ َنَتْقَنا اْلَجَبَل َفْوَقُهْم َآَأنَُّه  َو. الرَِّحيِم

 بر ]آوه[ را بر فرازشان سايبان آسا برافراشتيم و چنان پنداشتند آه ]طور[ هنگامى آه آوه ]ياد آن[و . مهربان

 )٢٢٦(.»سرشان فرو خواهد افتاد

 

 )عليه السالم(مدت عمر و تاريخ شهادت امام جواد

 زندگى آرد و جوانترين امامان )٢٢٧( سال٢٥ بنا به قول مشهور )عليه السالم(امام جواد

او تمام دوران زندگى اش را در راه عزت بخشيدن به اسالم و مسلمانان . دوازده گانه بود

ردم به ورود به دايره توحيد، ايمان و تقوا سپرى آرد و در همين راه و با و فراخواندن م

جان .  ق٢٢٠قعده سال  او در روز سه شنبه، پنج ماه ذى. همين هدف دنيا را وداع گفت

هاى ديگرى نيز در دست است آه شهادت او را در  روايت. به جان آفرين تسليم آرد

 روز مانده از ذى حجه همان سال ثبت و نقل قعده، ششم ماه ذى حجه و پنج آخر ماه ذى

 )٢٢٨(.اند آرده

پس درود بر او باد روزى آه زاده شد و روزى آه امامت مردم رابر عهده گرفت و 

و روزى آه به شهادت صبورانه و به اميد پاداش الهى در راه خدا به جهاد پرداخت 

 .رسيد و روزى آه زنده برانگيخته خواهد شد

 

 

                                                           
 .گفتِن أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم. ٢٢٤
 .١٧١ /اعراف. ٢٢٥
 .٢٠٤ /الثاقب. ٢٢٦
 .٢٦٤ /)عليه السالم(حياة اإلمام جواد. ٢٢٧
 .٩٠ /٦و التهذيب ) عياش ابن: به نقل از(إعالم الورى ; ١٢ حديث /٤٩٧ /١آافى . ٢٢٨



 

 

 

 بخش سوم

 )عليه السالم(هاى عصر امام جواد ضرورت

 

، ماهيت و طبيعت تعامل )عليه السالم(در دو بخش پيشين با ويژگى عصر امام جواد
 هايى آه در همان; حاآمان با آن حضرت و خط الهى او و جماعت صالحان آشنا شديم

 )عليه السالم(آنار امام به حق و آينه تمام نماى خط الهى براى بشريت، حضرت امام جواد
قرار گرفتند و هرگز از او و اعتقادات پاك خود آه از آن حضرت و پدران بزرگوارش 

 .گرفته بودند، دست نكشيدند

اسالمى بر در اين فصل با آندو آاوى در وظايف الهى آه در قالب احكام و شرايع 
 نهاده شده بود، با )عليه السالم( به ويژه امام نهم حضرت جواد)عليهم السالم(دوش اهل بيت
هاى  هاى عصر آن حضرت آه داراى شرايط خاصى، و نوآورى چكيده ضرورت

 .شويم فرهنگى، سياسى و اجتماعى بود، آشنا مى

صلى (بودند تا پس از پيامبر )صلى اهللا عليه وآله(اين خاندان، دست پروردگان پيامبر اآرم

هاى شاهان و واعظان دربارى حفاظت  رسالت الهى را از ترفندها و توطئه)اهللا عليه وآله
 هاى آرده، امت اسالمى را نيز در برابر لغزيدن و سقوط در پرتگاه

امت اسالمى از آن رو شايسته چنين مراقبت و حفاظتى بود آه . انحراف مصونيت بخشند
 زنده در آمده بود تا وظيفه خود را در بهبه صورت امتى 

الهى و گستراندن آن در سراسر جهان ايفا  ـ دوش آشيدن مشعل فرهنگ و تمدن اسالمى
هاى سنگينى شد آه در انحراِف رهبرِى سياسى،  البته اين امت دستخوش صدمه. آند

 .پيداآردهاى ديگر حيات اسالمى نيز سرايت  تبلور يافته بود آه اين انحراف در عرصه

ها از يك سو در برابر دستاوردهايى   در آن عصر با آن ويژگى)عليه السالم(امام جواد
ها را تحقق  در عرصه مهم رهبرِى سياسى و حيات اسالمى قرار داشت آه پدرانش آن

هاى جديدى رو به رو بود آه در عرصه سياست،  بخشيده بودند و از سوى ديگر با پديده
البته مورد اخير، نتيجه فضاى بازى بود آه دستگاه خالفت . موداجتماع و دين چهره ن

هاى منحرف فراهم آورد تا بتوانند با آزادى تمام در گستره  براى جريان! اسالمى
دادند  هاى ياد شده مى از آن رو حاآمان چنين فرصتى را به جريان. اسالمى فعاليت آنند



 را تضعيف )عليهم السالم(لهى اهل بيتتا بدون دخالت و رويارويى مستقيم، خط و جبهه ا
 .آنند

 نيز بايد با در نظر گرفتن شرايط زمان، ميان وظايف الهى خود )عليهم السالم(امام جواد
از يك سو و امكانات موجود و آنچه در چنان شرايطى قابل تحقق بود از سوى ديگر، 

; ايى نزديك شودموازنه و تعادل برقرار آند تا از اين رهگذر به اهداف بزرگ و نه
اهدافى آه شريعت و صاحب شريعت براى او ترسيم آرده بود و از او سرپرستْى 
صاحب رسالت و رهبرْى الهى ساخته آه خويش را وقف خدا و دين جاودانه او آرده 

 .بود

 و نقشى آار آمد آه )عليه السالم(هاى عصر امام جواد با اين توضيح ضرورت
آرد و اهدافى آه براى جماعت صالحان  مى ايفا مىبايست در گستره اسال حضرتش مى

از اين رو اين بحث را به دو بحث اصلى تقسيم . شود بخشيد، روشن مى تحقق مى
 :آنيم مى

 ;هاى گستره اسالمى به صورت عام  ضرورت:نخست

 .ها و نيازهاى جماعت صالحان  ضرورت:دوم

 :يمآن هاى گستره اسالمى را در بندهاى زير خالصه مى ضرورت

عليه ( به ويژه شايستگى امام جواد)عليهم السالم(اثبات شايستگى خط اهل بيت. ١

 ;براى احراز منصب الهِى رهبرى و امامت توده مسلمانان)السالم

برخورد با تالش خط حاآميت آه با تمام توان براى آاستن از منزلت اهل . ٢

 ; به ميدان آمده بود و پيروان آنان و نيز تحريك توده مردِم)عليهم السالم(بيت

زمينه سازى بصورت فراگير براى برپائى دولت حق ـ آه در انتظار آن بودند ـ . ٣

هاى حاآمان براى نابود و بى اثر آردن مساله مهدويت و حضرت  عليرغم تالش

 ).عج(مهدى

هاى منحرفى آه در گستره اسالمى  ها و جريان ها، انحراف رويارويى با بدعت. ٤

 ;دندپديد آمده بو

 .هاى امت اسالمى  توجه و عنايت به دغدغه. ٥

 :ها و نيازهاى جماعت صالحان نيز به اين شرح بودند ضرورت

 .عينيت و تحقق يافتن امامت جوان، باگذشتن از تمام قوانين طبيعى. ١

 ;استوار آردن ساختار فرهنگى، روانى و تربيتى جماعت صالحان . ٢



كيالت جماعت صالحان و آماده سازى آنان براى استحكام و قوام بخشيدن به تش . ٣

 ;دوران طوالنى غيبت

 در آن شرايط )عليه السالم(فراهم آردن زمينه براى امامت زود هنگام امام هادى . ٤

 ;سخت

و آماده سازى ) عجل اهللا تعالى فرجه(فراهم آردن زمينه براى امام غايب . ٥

هاى آن شرايِط ويژه، تناسب  ختىبايست با س روانى براى عصر غيبت آه مى ـ فكرى

 .داشته باشد

ها و نيازهاى گستره اسالمى به صورت عام را در بخش بعدى  تفصيل ضرورت
هاى  ها و نيازهاى جماعت صالحان را به بخش مطرح خواهيم آرد و بحث ضرورت

 .دهيم پس از آن ارجاع مى
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 بخش نخست

  و تقاضاهاى عمومى گستره اسالمى)عليه السالم(امام محمد جواد

 

 بخش دوم

  و نيازهاى گروه صالحان )عليه السالم(امام جواد

 

 بخش سوم

 )عليه السالم(مدرسه و ميراث علمى امام جواد



 



 

 

 

 بخش نخست

  و تقاضاهاى عمومى گستره اسالمى)عليه السالم(امام محمد جواد

 

 :شود اين بخش در چند مبحث بررسى مى

 

  و رهبرى الهى)عليهم السالم(اهل بيت. ١

 براى )عليه السالم(الرضا شخصيت علمى و گوهر واالى حضرت على بن موسى
از اين رو . شناختند هاى واال مى همگان روشن شده بود و عامه مردم او را با ويژگى

انديشه و جان همگان را جذب خويش آرده در دل و جان تمام افراد جامعه جاى گرفته و 
اين بود آه مأمون بر آن شد تا از قدر و . نمود بود و اين وضعيت براى مأمون سخت مى
مندى به او  بكاهد و عشق و عالقه)عليهم السالم(بيت منزلت آن حضرت نزد دوستداران اهل

 تا راهى بيابد و از چون در رسيدن به هدف ناآام ماند، بر آن شد. را از دل آنان بزدايد
عليه ( را از ميان بردارد و بدين ترتيب از حضور فعال امام)عليه السالم(آن طريق امام رضا

يافت، چرا آه اگر  او راه ديگرى جز اين نمى.  در گستره اسالمى رهايى يابد)السالم
ت و  اجازه بازگشت به مدينه بدهد، آن حضرت با آن شهر)عليه السالم(خواست به امام مى

درخشش شخصيتى آه به دست  آورده بود، حكومت مأمون و در نهايت سلطه خاندان 
 در مرآز خالفت آم خطرتر )عليه السالم(از ديگر سو ماندن امام. برد عباسى را از بين مى

گذارد و خط الهى  از بازگرداندن او به مدينه نبود و همان تأثير را بر سلطنت مأمون مى
 .ردآ امامت را تقويت مى

عباس را به طور عام و مأمون را به ويژه،  موضوع ديگرى آه منش و رفتار بنى
گذارد، نگرانى آنان از قضيه امام موعود بود آه طبق وعده خداوند به  تحت تأثير مى

ها را به جمعيت تبديل آند  بايست حق را سامان دهد، پراآندگى ها امام موعود مى امت
 .آشى سرآشان فايق آيدو بر ارآان و بنيان ستم و سر

را با نام ) عجل اهللا تعالى فرجه( امام موعود مهدى منتظر)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم
ها و اوصاف و عاليم او را برشمرده، او را  و نسب به همگان معرفى آرده، ويژگى

گفته  خوانده، از رهبرى جهان شمول او سخن )عليه السالم(نهمين فرزند از نسل امام حسين



بود و ظالمان را از آمدن او بيم و مؤمنان و مستضعفان را مژده رسيدن عدالت مجسم 
شد، آرامش روانى حاآمان  هايى اگر از طالع بينى عادى نقل مى چنين پيشگويى. داد مى

آه هشدار از سوى  آرد، چه رسد به اين ستمگر را به سرگشتگى و ناآرامى مبدل مى
شود  مبدأ وحى ارتباط داشت و براساس آنچه بدو وحى مىشد آه با  پيامبرى نقل مى

آارى بودند تا قدرت  از جهت ديگر آنان آه هماره در پى وسيله و راه. گفت سخن مى
انديشيدند،  خود را تثبيت آنند و براى رويارويى با هر خطر احتمالى هزاران تدبير مى

 !تفاوتى بود جاى بىديدند ديگر چه  حال آه خطر بزرگ را در چند قدمى خود مى

ـ   بودند)عليهم السالم(آه از اهل بيت  دوازده جانشين خود را ـ)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اگر
طالب بودند و آنچه  به نام برشمرده بود همگى از قريش و از فرزندان على بن ابى

مين جانشين فرمود، تا آن لحظه تحقق يافته بود و اينك هشت  مى)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
 )عليه السالم( و پنجمين فرزند امام حسين)عليه السالم(، يعنى امام رضا)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

عباسيان نيز براى حفظ بقاى خود از هيچ آوششى دريغ . حضور عينى داشت
رسد آه دستگاه حاآم در تالش بود تا به وسيله عناصر  لذا بعيد به نظر نمى. آردند نمى

ه خود، صفوف به هم فشرده جماعت صالحان را درهم شكسته، در ميان آنان وابسته ب
، علوم ربانى آنان و )عليهم السالم(بيت هايى آه حريصانه بر حفظ تراث اهل همان; نفوذ آند

هايى در اختيار داشتند  آردند و امانت اسرارى آه به آنان سپرده شده بود پاىورزى مى
 .ها را داشتند مده شايستگى حفاظت از آنآه تنها مؤمناِن از آزمون برآ

ديدند، بر آن شدند تا با  عباس آه سلطه يافتن بر جماعت صالحان را ناممكن مى بنى
نفوذ در ميان آنان، اطالعاتى آسب آنند تا آنان را در شناسايى خط مخالف حكومت، 

 .يارى آند

زديك است، اما ن) عج(دانستند آه والدت منجى موعود امام مهدى اين حاآمان مى
از همين رو شيوه فرعون را در پيش . زمان والدت و ظهورش بر آنان پوشيده بود

آنان به پندار . جلوگيرى آند)عليه السالم(آوشيد تا از والدت حضرت موسى گرفتند آه مى
اين بود آه امامان . ممانعت آنند) عج(خواستند از والدت امام مهدى باطل خود مى

گرفتند تا مانع به دنيا آمدن آسى شوند آه   را به دقت زير نظر مى)المعليهم الس(بيت اهل
لذا حتى در زندگى فردى و خصوصى آنان . آرد نامش آنان را هراسان و نگران مى

آوشيدند تا آوچكترين مسائل زندگى آنان را با گماشتن مأمور خاصى  نفوذ آرده، مى
 به امام جواد بهترين گواه بر اين الفضل زير نظر گيرند و اصرار مأمون بر دادن ام

 .مطلب است



 را در انتخاب )عليهم السالم(بيت حاآمان عباسى بدين اندازه بسنده نكرده بلكه، اهل
عليه (بينيم آه امام رضا مى. آردند همسر و ازدواج و نيز داشتن فرزندان محدود مى

گيرى  ت به طور چشم و امامان پس از او در مقايسه با امامان پيش از آن حضر)السالم
 .فرزندان و همسران آمترى داشتند

مهدى : هاى خلفاى عباسى در اين راستا تالش فراوانى به آار بستند تا با انتخاب نام
به امت اسالمى ) عجل اهللا تعالى فرجه(و المهتدى، جايگزينى براى امام مهدى منتظر

 داده، خود را همان افراد معرفى آرده، بدين وسيله، افكار عمومى توده مردم را فريب
اينان غافل از اين بودند آه .  بخوانند)صلى اهللا عليه وآله(نام برده شده در روايات پيامبر

توانند براى روزگارى  شود و نمى ريسمان دروغ آوتاه است و روزى حقيقت آشكار مى
بودند آه دراز تظاهر به حقانيت آنند، چرا آه آنان در خاندانى پرورش يافته و باليده 

لذا تحريفى آه آنان ساخته و . بديل الهى نداشت هاى بى هيچ نشانى از حقيقت و ارزش
عجل اهللا (ها را تحقق بخشيده، حقيقت امام مهدى منتظر پرداخته بودند نتوانست هدف آن

ها  را در پس پرده نگاه داشته، به زعم آنان، اين حقيقت را از انديشه) تعالى فرجه
 .بزدايد

 و ممانعت از والدت او ناتوان مانده )عليه السالم(ه در تحريف حقيقت امام زمانآنان آ
بودند، تنها يك راه پيش رو داشتند و آن اين بود آه در انتظار به دنيا آمدن امام موعود 
بنشينند و او را از پاى درآورند و بدين ترتيب، خود را از آابوسى آه بر زندگى آنان 

بود آه ) عجل اهللا تعالى فرجه(سازند و اين آابوس حضرت مهدى سايه افكنده بود رها 
 .آرد در نهايت، آاخ ستمگران را بر آاخ نشينان ستمگر ويران مى

رسد آه مجرد  البته اطمينان مطلق عباسيان به اين حقيقت، ضرورى به نظر نمى
ى آنان را احتمال آمدن چنين امامى آافى بود تا آنان در برابر خطر احتمالى آه به زود

از همين جهت بود آه عرصه سياست از . هاى قاطعى بگيرند تهديد خواهد آرد، تصميم
طلبيد تا اميد بزرگ و فراگير به  يك سو و نياز عمومى مسلمانان از سوى ديگر مى

صلى (نابودى جور و ظالم و ظالمان به دست امام قائم از خاندان رسالت و همو آه پيامبر

مژده آمدن او را داده بودند، همچنان در )عليهم السالم(ديگر امامان معصوم و )اهللا عليه وآله
اميد به چنين حقيقتى به عنوان نياز واقعى امت اسالمى آه . ها زنده و جوشان بماند دل

بايست از سوى  رفت، مى  به شمار مى)عليهم السالم(بيت هاى امامان اهل يكى از مأموريت
همان امامانى آه نتوانستند آنچه را آه بايد امام ; شد آن بزرگان نيرومندتر مى

 .به اجرا گذارد، عملى آنند) عجل اهللا تعالى فرجه(مهدى



توانستند انجام دهند اين بود آه افكار عمومى امت را براى پذيرش  آنچه آنان مى
آماده آرده، اين حقيقت را براى آنان روشن آنند ) عجل اهللا تعالى فرجه(والدت امام زمان

ه او زنده خواهد ماند و از پِس پرده غيبت، به امور مسلمانان خواهد پرداخت تا اين آه آ
زمينه قيام و انقالب مبارك و شكوهمند او آه قرآن بشارت آن را داده و روايات رسول 

 .اند، فراهم شود  آن را تأييد آرده)صلى اهللا عليه وآله(اآرم

ش خود براى جلوگيرى از والدت او در برابر اين نياز همگانى، عباسيان بر تال
 و امامان )عليه السالم(در چنين شرايطى، امام جواد. دادند افزوده و شتاب بيشترى به آن مى

پس از او دو وظيفه داشتند، يكى حفظ روح اميد بزرگ و روشن نگاه داشتن شعله آن بود 
و زماِن آن از ) هعجل اهللا تعالى فرج(و ديگرى پنهان داشتن مسأله والدت امام منتظر

خواستند رهبر الهى و امام  آن بزرگواران با اين شيوه مى. ديدگان آاونده حاآميت
بايست پرچم  آرد و مى آه خود را وقف خدا مى را ـ) عجل اهللا تعالى فرجه(موعود

ـ از گزند  اسالم محمدى را بر دوش آشيده و تمام آرزوهاى پيامبران را تحقق بخشد
 . نگاه دارندحاآمان عباسى دور

آه چالش عملى، علمى و   توانستند با منش و رفتار خود ـ)عليهم السالم(بيت امامان اهل

ـ حاآمان منحرف را رسوا آنند و بدين ترتيب فاصله  رفت اخالقى آشكارى به شمار مى

بزرگى آه ميان حاآميت و خطى آه شايستگى رهبرى امت و به دست گرفتن امور آن 

در عين حال امت همچنان نيازمند شناخت .  اسالمى روشن نمايندرا دارد براى امت

بايست   و خط مشى حاآميت بود و مى)عليهم السالم(بيت بيشتر فاصله معنوى ميان خط اهل

 .هاى دروغينى آه حاآمان ستمگر در پس آن پنهان شده بودند پى ببرد به ماهيت نقاب

الفضل با آن حضرت به هدف خود نزديك  مأمون توانست با ازدواج دخترش ام

گرفت و از   را زير نظر مى)عليه السالم(شود، زيرا از يك سو تمام تحرآات امام جواد

الفضل او را از داشتن فرزندى از خود و از همسرى ديگر محروم  سوى ديگر ام

ن بخش  با تحقق بخشيدن به اين هدف مأمون، ديگر اهداف او را آه در اي)٢٢٩(.آرد مى

 .رساند بيان شد نيز به سامان مى

                                                           
توانست عليرغم داشتن همسرى چون دختر مأمون آنيزى را به  مى) لسالمعليه ا(چرا آه در آن روزگار امام. ٢٢٩

عليه (الفضل از امام جواد بيم و حسادت از چنين رخدادى در شكايت ام. همسرى گزيند و از او صاحب فرزند شود
 .نزد پدرش آامال مشهود است) السالم



گرفتند و جايگزينى  حاآمان پس از مأمون با پيروى از او امامان را زير نظر مى

ديدند، چرا آه مأمون با دست آلودن به جنايت هولناك آشتن  مناسب، براى اين آار نمى

از امام وانگهى او آه براى رهايى .  خود را رسوا آرده بود)عليه السالم(امام رضا

رفت، دست به اين جنايت   آه رقيب بزرگى براى قدرتش به شمار مى)عليه السالم(رضا

ديد آه در مبارزطلبى و به خاك ماليدن  زد، اينك رقيبى ديگر در پيش روى خود مى

 .بينى ستمگراِن قدرتمند از او برتر بود

وده مردم و برخى هايى بنيادى براى مأمون و ت حال، شرايط امام جواِد نه ساله سؤال
 از شيعيان به وجود آورده بود و آن اين آه اين آودك تا چه اندازه

امامتى آه ; توانايى و شايستگى ايفاى وظيفه امامت و رهبرى الهى بر مردم را دارد
اش بر همگان واجب است و صاحب چنين مقامى بايد بتواند تمام موانع  فرمانبردارى

 . سر گذاردسياسى و اجتماعى موجود را پشت

 رهبرى مردم )عليه السالم(هاى فراوان، امام جواد در چنين شرايطى و با وجود سؤال
بايست شايستگى  ديد، اما مى را در حالى بر عهده گرفت آه سه عقبه پيش روى خود مى

خود را به رخ همگان بكشد، اگر چه به قيمت جانش تمام شود، زيرا ماندگارى خط 
اش برتر و با   و رسالت الهى)عليهم السالم(بيت ت حقانيت اهلامامت الهى و نيز اثبا

بايد هر )عليه السالم(با توجه به آن شرايط، امام جواد. تر از هر چيز ديگرى بود اهميت
هاى سياسى و علمى محافل اسالمى چالش آند  پرسشى را پاسخ دهد و با تمام شخصيت

ت در دو سطح عامه مردم و خاصان هاى مرتبط با امام تا امر امامت و ديگر مسئوليت
 .يكجا براى او فراهم شود

عليه (بنابراين اثبات امامت در سطح توده و خاصان مهمترين وظيفه الهى امام جواد

 )عليه السالم( بود آه امام رضا)عليه السالم( در روزگار پس از شهادت پدرش امام رضا)السالم
. را به ياران و پيروان خود شناسانده بودنيز با نصوصى بر امامت او تأآيد داشته، او 

عهدى به   آه از اهداف نهايى مأمون و برنامه او در واگذارى واليت)عليه السالم(امام رضا
حضرتش آگاه بود، از همين دوره آوتاه در راه مصالح اسالم و مسلمانان بهره جست و 

 .راه به شهادت رسيدمسأله امامت امام پس از خود را تقويت آرد و سرانجام در همين 

داد، گامى آارآمد  هايى آه در مجالس عمومى خلفا مى  با پاسخ)عليه السالم(امام جواد

 و امامت خود و نيز نشان دادن )عليهم السالم(در راه اثبات حقانيت خط الهى اهل بيت

اش براى رهبرى عامه مسلمانان و اتمام حجت بر آنان، خلفا و عالمانى آه  شايستگى



هاى امام  همزمان با اين دستاوردها پاسخ. لفا جمع شده بودند، به جلو برداشته بودگرد خ

خواند، علمايى آه به عنوان پشتوانه علمى،  خلفا و علما را به چالش مى)عليه السالم(جواد

فرهنگى و مشروعيت بخشى خلفا در نزد گروهى از آن جامعه دور شده از خط اصيل 

روهى آه فريفته ظواهر وشعارهاى پر هياهو شده و هرگز آمدند، گ رسالت به شمار مى

ها و رويدادهاى موجود در جامعه اسالمى  نتوانسته بود با تعقل و انديشه به عمق جريان

 .آن روز پى ببرد

آوشيدند امامان اهل بيت را از نظرها بيندازند و از منزلت و جايگاه  حاآمان مى

 خاموش و مخالفان حكومت خودآامه و غاصبانه آنان بكاهند، چرا آه آنان را معارضانى

از اين رو هر چه در توان داشتند براى آاستن از جايگاه و منزلت آنان . دانستند خود مى

 و ديگر امامان در مجالس علمى خلفا و )عليه السالم(بستند، اما حضور امام جواد به آار مى

از . آرد خلفا را ناآارآمد مىهاى عالمان بزرگ زمان، تمام تالش  پاسخ دادن به پرسش

 اختصاص به )عليهم السالم(بيت فهماندند آه امامت از نظر اهل ديگر سو به همگان مى

 .آسانى دارد آه معصوم و از سوى خدا و پيامبرش براى اين امر انتخاب شده باشند

 

 )عليهم السالم(بيت  جامعه اسالمى و امامت زودهنگام در مدرسه اهل. ٢

 در منصب امامت دليل محكمى بر صحت عقيده )عليه السالم(ادوجود امام جو
اين پديده، يعنى احراز منصب و ديگر .  در مسأله امامت بود)عليهم السالم(بيت اهل

هاى وابسته به آن در خردسالى دليل قاطعى است بر سالمت انديشه و عقيده  مسؤوليت
براساس اين . از آن برخوردارند آه تنها پيروان اين مذهب )عليهم السالم(مذهب اهل بيت

عقيده، امامت منصبى الهى است آه افراد آن نه با انتخاب مردم آه براساس توانمندى و 
شايستگى رهبرِى فكرى، علمى، دينى و عملِى تمام مسلمانان از سوى خدا انتخاب و 

 .شوند منصوب مى

 )عليه السالم(م رضااند آه هنگام وفات اما مورخان همصدا و بدون اختالف نظر، آورده
نه ساله بود و در همين سن امامت پس از پدر )عليه السالم(فرزند و جانشين او امام جواد

 .خويش را بر عهده گرفت

سابقه و در نوع خود اولين   بى)عليهم السالم(اى در ميان امامان معصوم چنين پديده
اگر اين پديده را براساس معيارهاى الهى و واقعيت تاريخى . رفت مورد به شمار مى

 و خط )عليه السالم(ترديد آن را براى پذيرش حقانيت مدرسه امام جواد بكاويم، بى



 تبلور آن بود بسنده خواهيم ديد و تنها فرضى )عليه السالم( آه امام جواد)عليهم السالم(بيت اهل
توان تصور آرد اين است آه امامت آودك خردسالى آه در عمل،  ه مىآه براى اين پديد

هاى روحى، معنوى، فكرى، دينى، فقهى  رهبرى و هدايت شيعيان را در تمام عرصه
ها سرافراز و پيروز برآمده، نشانه الهى بودن  بر عهده گرفته و از تمام اين صحنه...  و

 .امامت اوست و هيچ ترديدى در آن وجود ندارد

ها  اين فرض. هاى ديگرى نيز وجود دارند آه از مقبوليت برخوردار نيستند رضف
 :شمريم را به شرح زير برمى

دانستند آه   را پذيرفته بودند هنوز نمى)عليه السالم(شيعيانى آه امامت امام جواد: يكم
 !اين مدعى امامت، خردسال است

اين فرض از آن رو مردود است آه رهبران معصوم، حاجب، نگهبان و تشكيالت 
سلطنتى نداشتند تا مردم از ديدن آنان محروم و ممنوع باشند و از ديگر سو، دعوتى 

هاى باطنى فاطمى نداشتند آه داعيه را از ديد مردم  هاى صوفيه و دعوت چون دعوت
همانند پدران معصوم خود در دسترس شيعيان بود  )عليه السالم(امام جواد. دارند پنهان مى

و آنان در هر طبقه اجتماعى قرار داشتند به طور مستقيم و رودرو با آن حضرت ارتباط 
 .پرسيدند داشتند و مسائل دينى و مشكالت روحى، معنوى و اخالقى خود را از او مى

ضر شد، با اصرار  در نخستين بارى آه نزد مأمون حا)عليه السالم(وانگهى امام جواد
از وى خواست تا به  او اجازه بازگشت به مدينه دهد و مأمون خواسته او را اجابت آرد 

بدين .  به مدينه بازگشت و بيشتر عمر خود را در آن سامان سپرى آرد)عليه السالم(و امام
  هماره در جمع طبقات مختلف مسلمانان، از جمله شيعياِن)عليه السالم(ترتيب، امام جواد

 .ديدند اش حضور داشت و آنان حضرتش را مى معتقد به امامت و رهبرى

بنابراين، فرض نخست مردود است، چرا آه برخالف طبيعِت روابطى است آه از 
ديگر . شان به وجود آمده بود هاى مردمى و پايگاه)عليهم السالم(آغاز، ميان امامان اهل بيت

يفه عباسى بود و در ماجراى ازدواج آن حضرت  زير نظر خل)عليه السالم(آن آه امام جواد
الفضل دختر مأمون، ديگر عباسيان نسبت به اين اقدام مأمون اعتراض داشتند و اين  با ام

 .بهترين گواه بر بطالن فرض اول است

 را پذيرفتند از نظر فكرى و علمى )عليه السالم(شيعيانى آه در آن هنگام امام جواد: دوم
درست و نادرست بودن اعتقاد خود را نسبت به امامت آودآى آه در سطحى نبودند آه 

 .فقط مدعى است و امام نيست بازشناسند



اين فرض نيز از سوى تاريخ و سابقه اين طايفه و سطح دانشى آه به دست آورده 
 و )عليه السالم(بودند مردود است، چرا آه طايفه شيعه پرورش يافتگان محضر امام باقر

 بودند و مدرسه سترگ انديشه اسالمى را در آل جهان اسالم شكل ) السالمعليه(امام صادق
عليه (گرفت آه شاگردان امام صادق اى آه دو نسل پياپى را در برمى مدرسه; دادند مى

دو نسل .  و شاگردان دانش آموختگان اين مكتب بودند)عليه السالم( و امام آاظم)السالم
فقه، تفسير، آالم، : شيعه قرار داشتند، در دانشفرهيخته و دانش اندوخته آه در رأس 

بنابراين با . هاى اسالمى متمايز و برجسته بودند حديث، اخالق و ديگر دانش
برخوردارى شيعيان از چنين مرتبه علمى و فكرى ديگر ممكن نبود آسى بدون نشانه 

دهنگام قانع محكم، پشتوانه مستند و دليل منطقى و معقول آه براى پذيرندگان امامِت زو
شايان توجه است آه در آن شرايط پذيرش امامت . آننده باشد، تسليم چنان امامتى شود

چنين فردى به معناى در چالش شدن با تمام تنگناهاى آن روز بود آه تنها رهاوردى آه 
براى ايمان آورندگان به آن امامت داشت، محدوديت، فشار، تعقيب، تهديد و آشته شدن 

 .بود

هاى علمى احاطه  ى پنجاه ـ شصت ساله را تصور آنيم آه بر تمام رشتهدانشمند
طبيعى به نظر . آه امام باشد، ادعاى امامت آند آامل دارد و بر همين اساس و بدون اين

ادعاى او را پذيرفته، بدو ايمان ... اى به دانش فراوان، هوشمندى و رسد آه عده مى
 يك طايفه دانش اندوخته و آمال يافته وضع در مورد. آورند و چنين فرضى ممكن باشد

تواند مجرد داشتن ادعاى دروغين  ترديد آودآى نه ساله نمى به گونه ديگرى است آه بى
اى را با آن مرتبه از آمال و دانش و داراى بزرگترين مدرسه علمى و  امامت، طايفه

اين مدرسه، در آموختگان  فراموش نكنيم آه دانش. فكرى در تمام جهان اسالم بفريبد
آوفه، قم، مدينه منوره حضور فعال داشته و با امام : سراسر جهان اسالم آن روز، مانند

خواستند و وجوه  هاى خود را از او مى  در ارتباط بودند، پاسخ سؤال)عليه السالم(جواد
ترديد  بى. بردند شرعى و هداياى شيعيان را از جاى جاى جهان اسالم براى او مى

دليل و مدرك،  اى با آن درك و بينش فراگير ممكن نبود بى تگان چنين مدرسهپرورش ياف
 .آودآى را آه امام نبود به امامت پذيرفته و از ماهيت او و ادعايش غافل باشند

براى شيعيان روشن نبود و اين طايفه، امامت را » امامت«و » امام«مفهوم : سوم
دانست آه امام آيست، ارزش و  ىدانست و نم صرفًا در نسبت خونى و وراثتى مى

تراث روايى متواترى آه از . جايگاه امام چيست و امام چه شروطى بايد داشته باشد
هاى امامت   درباره شروط، حقيقت و نشانه)عليه السالم( تا امام رضا)عليه السالم(اميرالمؤمنين



 اعتبار گفته را به طور قطع تكذيب آرده و فاقد در درست شيعيان بود، فرض پيش
همين امر، شيعيان را از پيروان ديگر مذاهب آه امامت را منصبى بشرى . داند مى

خوانند و ادعاى اين منصب  دانسته و رسيدن به آن را براى بسيارى از مردم آسان مى
 .شمارند، متمايز آرده است را براى هر مدعى جايز مى

هيم اصولى و بديهى شيعيان در حاليكه تشيع بر مفهوم عميق الهِى امامت آه از مفا
است به وجود آمد و امام در مفهوم شيعى، انسانى است آه از نظر دانش، اخالق، گفتار 

 تا عهد امام )عليه السالم(مفهومى آه از روزگار اميرالمؤمنين; مانند است و رفتار بى
 )٢٣٠(. دسته بزرگى آن را بيان آردند)عليه السالم(رضا

هاى امام و امامت به طور تدريجى براى شيعيان  بدين ترتيب تمام تفاصيل و ويژگى
وارد مدينه )عليه السالم(پس از وفات امام رضا«: گويد راوى مى. روشن و قطعى شده بود

 در )عليه السالم(جانشين امام رضا: گفتند. رآمدمشدم و در جستوجوى جانشين آن حضرت ب
 .روستايى نزديك مدينه است

اى بود از آِن امام موسى بن جعفر آه  در آن روستا خانه. به سوى روستا روانه شدم
بر در آن سرا شدم و ديدم خانه از جمعيت پر شده و يكى از . به فرزندانش رسيده بود

او اماِم پس : گفتند  صدر مجلس نشسته بود، اّما مردم مى در)عليه السالم(برادران امام رضا
 امام[ حسن و ]امام[ايم پس از   نيست، چرا آه از امامان شنيده)عليه السالم(از حضرت رضا

 .»رسد حسين امامت به دو برادر نمى]

هاى َنَسبى و معنوى امام براى طايفه شيعه روشن و  بينيم آه تمام ويژگى مى
 رو فرض سوم نيز به وسيله روايات ثابت و متواتر اماماِن پيش از از اين. مشخص بود
 .شود  مردود است و تكذيب مى)عليه السالم(امام جواد

اى از توافق بر باطل وجود دارد آه اين فرض نيز مردود  ميان شيعيان گونه: چهارم
اين طايفه داريم، البته نه به دليل اعتقاد و ايمانى است آه به پرهيزگارى و قداست . است

بلكه شرايط موضوعيت داشتن اين طايفه در آن عصر اين فرض را نادرست و باطل 
شمارد، دليل آن نيز روشن است، زيرا مذهب تشيع هيچ گاه دستاويزى براى رسيدن  مى

هاى عالى نبوده است، بلكه شيعه بودن به معناى  اين طايفه به مال، جاه، قدرت و مقام
گرفتن، شكنجه شدن زندانى گشتن، محروميت، و مصيبت و ويرانى تحت تعقيب قرار 

توزى بر ضد پويندگان آن  مسير تشيع ناهموار و آآنده از خارهاى دشمنى و آينه. بود

                                                           
 .تحف العقول: درباره امام و امامت روايت شده نك) عليه السالم(امام رضامفصل اين حديث را آه از . ٢٣٠



بنابراين هيچ فايده مادى از توافق بر . آارى، رهاورد اين مسير بود راه و ترس و پنهان
يابى به مطامع  له مناسبى براى دستآمد، وانگهى تشيع وسي امامت باطل به دست نمى

عادى و منصب نبود، پس چرا بايد عقال، سرشناسان و عالمان طايفه شيعه بر امامتى 
ها را براى آنان در پى دارد؟ و از  ها و محروميت باطل توافق آنند آه انواع شكنجه
ها  فتارىپذيرد آه انسان با تبانى بر امرى باطل، آن گر ديگر سو آدامين عقل سليمى مى

 را بر خود هموار آند؟

همان اعتقادى ; ترديد آن شرايط بهترين گواه بر حقانيت اعتقاد طايفه شيعه است بى
شد، به آن ايمان  آه شيعيان آن را شناخته و عليرغم اين آه به قيمت زندگى آنان تمام مى

 .آوردند و به تمام لوازم آن تن دادند

ن دادن به فرض چهارم است و آن اين آه امام بنابراين يك راه وجود دارد و آن ت
ها،  اش در برابر تمام انگيزش  با امامت زودهنگام خود و نيز ايستادگى)عليه السالم(جواد

ها بهترين دليل تاريخى و علمِى محكمى بر حقانيت ادعا، روش و  ها و آزمون پرسش
 و )عليه السالم(ر امامت جوادخطى آه د; ـ ارائه داد  است)عليه السالم(بيت آه اهل خط خود ـ

 آغاز )صلى اهللا عليه وآله(اين خط با رهبرى پيامبر اآرم. يافت رهبرى امت اسالمى تبلور مى
شد و امت اسالمى را بر جاى گذارد تا به تكامل علمى و اعتقادى دست يافته، تمدن 

 .هاى الهى پايه گذارد اسالمى را براساس ارزش

 براى ما بر جاى گذارد، دليل )عليه السالم(امام جوادميراث سترگ و ارزشمندى آه 
محكمى بر سترگى نقش آن حضرت در شفاف آردن عقيده شيعه در عرصه رهبرى 

 )٢٣١(.اند اسالمى است آه آيات قرآن و روايات نبوى نيز بر آن تأآيد داشته

 

  با مفاهيم تحريف شده)عليه السالم(برخورد امام جواد. ٣

هاى متعددى داشت، از آن جمله، غلو درباره  هايى بود آه گونه از پديده» غلو«
ليه ع(بيت همانند ديگر امامان اهل)عليه السالم(امام جواد.  بود)صلى اهللا عليه وآله(صحابه پيامبر

حضرتش در مجلسى آه . پرداخت  در هر فرصتى با اين پديده به معارضه مى)السالم
يحيى بن اآثم، قاضى القضات مأمون و نيز جمع زيادى از مردم، از جمله مأمون شرآت 

آميزى را آه درباره صحابه بيان  داشتند، با يحيى به مباحثه پرداخت و مطالب مبالغه
 :خوانيم ماجراى اين بحث را مى. گرداندشد، مردود و باطل  شده و مى

                                                           
با اندك ) (عليه السالم(اددرباره امام جو) ره(اهللا شهيد سيدمحمد باقر صدر اين بخش براساس سخنرانى آية. ٢٣١

 .تهيه شد) تصرف



پس از آن آه مأمون دخترش ام الفضل را به همسرى : روايت شده است«
شمارى از مردم و يحيى بن اآثم در   درآورد، روزى او و جمع بى)عليه السالم(ابوجعفر

: يحيى به او گفت.  نيز در آن مجلس حاضر بود)عليه السالم(ابوجفعر. مجلس حضور داشتند
 فرود آمده، )صلى اهللا عليه وآله(جبرئيل بر پيامبر: اى پسر رسول خدا، روايت شده است آه

از ابوبكر بپرس آه آيا از من : فرمايد رساند و مى اى محمد، خدايت سالم مى: گفت
 گويى؟ در اين باره چه مى.  آه من از او خشنود هستم]و بداند[خشنود  است؟ 

اين خبر به ) گوينده( نيستم، اما بايد صاحب منكر فضل ابوبكر: ابوجعفر گفت
جا آه  الوداع نقل شده توجه داشته باشد، آن  در حجة)صلى اهللا عليه وآله(روايتى آه از پيامبر

 :حضرتش فرمود

قد آُثرت علّي الكذابة، و ستكثر بعدي، فَمن آذب علّي معتمدًا فليتبوأ معقده من النار، «

ـ و سنتي، فما وافق آتاب   عّزوجّل  على آتاب اهللا ـفإذا أتاآم الحديث عني فاعرضوه

آنان آه بر من دروغ ;»اهللا و سنتي فخذو به، و ما خالف آتاب اهللا و سنتي فال تأخذوا به

 هر آس بر من دروغ ]آگاه باشيد[پس . بندند فزونى گرفته و پس از من نيز بيشتر خواهند شد مى

هرگاه حديثى از من به شما رسيد، آن را با . رده استببندد، جايگاه خود را در آتش دوزخ مهيا آ

اگر موافق آن دو بود بپذيريد و اگر با آن دو سازگارى نداشت، . و سنت من محك زنيد) قرآن(آتاب 

 .آن را واگذاريد

اين خبر با آتاب خدا مطابقت ندارد چه اين آه حضرت حق : گاه ابوجعفر گفت آن
َنْحُن َأْقَرُب ِإَلْيِه ِمْن َحْبِل  َوو  َنْفُسُهىَنْعَلُم َما ُتَوْسِوُس ِبِه َلَقْد َخَلْقَنا االِْنَسـَن َو  َو(«: فرموده است

 )٢٣٢(;)اْلَوِريِد

به او ] او[آند، و ما از شاهرگ  اى به او مى دانيم آه نفس او چه وسوسه ايم و مى و ما انسان را آفريده

 .نزديكتريم

دانسته آه   خدا نمى]حديث ياد شده با اين آيه در تضاد است و[در اين صورت 
هاى درونى ابوبكر را از خود او  ابوبكر از او خشنود يا ناخرسند است و لذا نهفته

 .پرسد و اين ادعا از نظر عقل، محال و مردود است مى

 مكائيل در ابوبكر و عمر در زمين، مانند جبرئيل و: روايت شده است: يحيى گفت
 .]و از همان مرتبه برخوردارند[آسمان هستند 

                                                           
 .١٦ /سوره ق. ٢٣٢



اين حديث جاى تأمل دارد، زيرا جبرئيل و ميكائيل دو :  فرمود)عليه السالم(امام جواد
اى از فرمانبردارى خدا  فرشته مقرب الهى هستند و دمى نافرمانى خدا نكرده و لحظه

ـ شرك  عزوجل  به خداى ـ)ابوبكر و عمر(اند، در حالى آه آن دو  سر برنتافته
اند و البته پس از دوران شرك ورزى مسلمان شدند، اما بيشتر عمر خود را  مىورزيده

 .از اين رو تشبيه آنان با دو فرشته الهى محال است. به شرك گذراندند

آن دو سروران و مهتران آهنساالن اهل : نيز در روايت آمده است: يحيى گفت
 گويى؟ چه مىباره  در اين. بهشت هستند

اين مطلب نيز محال است، زيرا تمام اهل بهشت جوان :  فرمود)عليه السالم(امام 
اميه جعل آردند تا  اين خبر را بنى. شود خواهند بود و پير و آهنسال در آن جا يافت نمى

حسن و ; »الحسن و الحسين سيدا شباب أهل الجنة«:  آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(با گفته پيامبر

 . معارضه آرده باشند.حسين دو سرور جوانان اهل بهشت هستند

 .عمر بن خطاب چراغ اهل بهشت است: روايت شده است: يحيى گفت

اين مطلب نيز محال است، زيرا بهشت با بودن فرشتگان :  فرمود)عليه السالم(امام
پيامبران، از  و تمام )صلى اهللا عليه وآله( و حضرت محمد)عليه السالم(مقرب خدا، حضرت آدم

 !شود؟ شود و با نور عمر روشن مى نور آنان روشن نمى

از زبان عمر سخن خواهد ) نسيم بهشتى آه چهره انسان دارد(» سكينه«: يحيى گفت
 :گفت

و اگر [منكر فضل عمر نيستم، اما ابوبكر از عمر برتر است :  فرمود)عليه السالم(امام
 بر فراز منبر ]همين ابوبكر. كر سخن گويدچنين چيزى درست باشد، بايد از زبان ابوب

 :گفت

رساند، پس هر گاه به آژى گراييدم  شيطانى بر من مسلط شده آه به من آسيب مى
 !مرا به راه آوريد

اگر من به پيامبرى :  روايت شده است آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر: يحيى گفت
 !شد ترديد عمر مبعوث مى شدم، بى برانگيخته نمى

خداى . آتاب خدا از اين حديث درست گفتارتر است:  فرمود)عليه السالم(امام 
ِهيَم  ِإْبَر  ِمن نُّوح َو ِمنَك َو  ِإْذ َأَخْذَنا ِمَن النَِّبيِّيَن ِميَثـَقُهْم َو َو(«: فرمايد ـ مى عزوجل ـ

 )٢٣٣(;)يًظاَأَخْذَنا ِمْنُهم مِّيَثـًقا َغِل ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َو  ُموَسى َو  َو

                                                           
 .٧ /احزاب. ٢٣٣



 هنگامى را آه از پيامبران پيمان گرفتيم، و از تو و از نوح و ا براهيم و موسى و عيسى پسر ]ياد آن[و 

 . آنان پيمانى استوار گرفتيم]همه[مريم، و از 

را تغيير ـ آه از پيامبران پيمان گرفت، چگونه ممكن است پيمان  عزوجل خداى ـ
وانگهى پيامبران خدا چشم بر هم زدنى شريكى براى خدا قائل نشدند، پس چگونه . دهد

گزيند آه بيشتر عمر خود را به شرك گذرانده باشد؟  خدا آسى را آه به پيامبرى برمى
زمانى آه آدم بين  ;»نبِّئُت و آدم بين الروح و الجسد«:  فرمود]درباره رسالت خود[رسول خدا 

 .ام را دريافت آردم فرمان پيامبرى) هنوز آفريده نشده بود(البد بود روح و آ

هر گاه وحى :  روايت شده است آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(نيز از پيامبر: يحيى گفت
در اين باره [. شود پنداشتم آه بر خاندان خّطاب نازل مى رسيد، به طور قطع مى نمى

 ]گويى؟ چه مى

بايست در   نمى)صلى اهللا عليه وآله(اين نيز محال است، زيرا پيامبر: د فرمو)عليه السالم(امام
اللَُّه («: رسالت و پيامبرى خود شك و ترديد داشته باشد، چرا آه خدا فرموده است

ند و نيز گزي  خدا از ميان فرشتگان رسوالنى برمى)٢٣٤(; ... )ِمَن النَّاِس  ـَِكِة ُرُسًال َولَيْصَطِفي ِمَن اْلَمَلـ

 .»از ميان مردم

حال چگونه ممكن است آه رسالت و مقام نبوت از برگزيده خداى متعال به آسى 
 منتقل شود آه به حضرتش شرك ورزيده است؟

 نازل ]الهى[اگر عذاب : فرمود)صلى اهللا عليه وآله(روايت شده است آه پيامبر: يحيى گفت
 !شود جز عمر آسى از آن رهايى نخواهد يافت

اين مطلب نيز از ديگر محاالت است، زيرا خداى متعال :  فرمود)عليه السالم( جوادامام
 )٢٣٥(;)َوَما َآاَن اللَُّه ِلُيَعذَِّبُهْم َوَأنَت ِفيِهْم َوَما َآاَن اللَُّه ُمَعذَِّبُهْم َوُهْم َيْسَتْغِفُروَن(«: فرموده است

آنند،  و تا تو در ميان آنان هستى، خدا بر آن نيست آه ايشان را عذاب آند، و تا آنان طلب آمرزش مى

 .خدا عذاب آننده ايشان نخواهد بود

است آه تا زمانى آه پيامبرش در  بينيم آه خداى سبحان خود خبر داده، فرموده مى
را آيفر و عذاب نخواهد آنند، آنان  ميان مردم حضور دارد و تا زمانى آه استغفار مى

 )٢٣٦(.»آرد

                                                           
 .٧٥ /حج . ٢٣٤
 .٣٣ /انفال . ٢٣٥
 .٤٨٠ ـ٢/٤٧٧احتجاج . ٢٣٦



هاى رخنه آرده در  روايتى آه خوانديم اوج تحريِف چيره شده بر حديث و بدعت
ـ نشان  آه در روزگار خالفت امويان و  عباسيان صورت گرفت سنت پيامبر را ـ

مخالفت صريح با عليرغم  العاده دو آفت تحريف و بدعت ـ همچنين از نفوذ فوق. دهد مى
دارد آه تمام آن بيانگر پايين بودن سطح  ـ در عمق جان امت پرده برمى نص قرآن

بيدارى فكرى و فرهنگ و دانش عمومِى عالمان دربارى است و البته عامه مردم آه از 
 .آردند، به مراتب ناآگاهتر بودند آنان پيروى مى

 قاضى القضات مأمون، شجاعت،  يا يحيى بن اآثم)عليه السالم(گفتوگوى امام جواد
هاى خطرآفرين روشن  منطق قوى و نقش بزرگ آن حضرت را در تصحيح انحراف

آند آه به قيمت بد جلوه دادن حقايق دين، به تصحيح خطاهاى آسانى آه افتخار  مى
ديگر نتيجه اين .  و صحابه بودن را داشتند پرداختند)صلى اهللا عليه وآله(همنشينى با پيامبر

هايى قرار گرفتند  گو آشكار آردن چهره حاآمان منحرفى بود آه در پس چنين نقابگفتو
نگر و ناآگاه  هايى موهوم در اذهان علماى سطحى و در طول تاريخ از آنان شخصيت

 .مسلمانان، به ويژه پيروان آنان پرورش دادند

 

 

 

 )عليه السالم(رنج امت اسالمى، دغدغه امام جواد. ٤

عوت از آنان براى پذيرش اسالم محمدى و نيز جهت دادن آنان خدمت به مردم و د
در اين .  بود)عليه السالم( مسأله مورد توجه خاص امام جواد)عليه السالم(بيت در مسير اهل

 :پردازيم هاى آن حضرت در اين جهت مى مبحث به مواردى از اقدام

د و بغداد را به الفضل، از نزد مأمون بيرون ش هنگامى آه ابوجعفر به همراه ام«
گفت، در ميان بدرقه مردم به سمت دروازه آوفه روان شد و با  قصد مدينه ترك مى

. حضرتش از مرآب به زير آمد و وارد مسجد شد. غروب آفتاب به خانه مسيب رسيد
امام . ميان حياط اين مسجد درخت سدرى وجود داشت آه هنوز به بار ننشسته بود

 خواست و پاى درخت وضو ساخت و نماز مغرب خواند و آوزه آبى)عليه السالم(جواد
 در رآعت )عليه السالم(مردم به وى اقتدا آرده، نماز را به جماعت خواندند، حضرت جواد

اول حمد و سوره نصر و در رآعت دوم حمد و سوره توحيد خواند و پيش از رآوع 
گاه  دا گفت و آنپس از سالم نماز، اندآى درنگ آرده، ذآر خ. دست به قنوت برداشت

. بدون اين آه تعقيبات نماز را به جاى آورد، برخاست و چهار رآعت نماز نافله گزارد



پس از تمام آردن نافله، تعقيب گفت و دو سجده شكر به جاى آورد، سپس به حيات مسجد 
انگيزى ميوه فراوان و  آن درخت اينك به طور شگفت. و به سمت درخت سدر رفت

 از ميوه آن درخت خوردند و آن را شيرين ]حاضر در مسجد[مردم . بودنواز آورده  ديده
 )٢٣٧(.» راه مدينه را در پيش گرفت)عليه السالم(گاه امام جواد آن. هسته يافتند و بى

 خود  با ارائه مسائل و امور ملموس، بهترين داليل را بر امامت)عليه السالم(امام جواد
 در خدمت به )عليه السالم(العاده امام جواد از ديگر سو، توجه فوق. داد به همگان ارائه مى

آند و از جهتى  مردم، اهميت و برترى خدمت به ديگران را از نظر اسالم منعكس مى
هاى عملى مذهب و شيوه  عنايت آن حضرت را در جلب و جذب مردم با شيوه

هاى خدمت امام  خوانيد نمونه آنچه در زير مى. دهد نشان مى)عليهم السالم(بيت اهل
 : به مردم است)عليه السالم(جواد

به ابوجعفر فرزند «: روايت شده است آه» شيخ ابوبكر بن اسماعيل« از :يكم
 .دارم آه از درد، در رنج است) يا دخترى(آنيزى :  گفتم)عليه السالم(رضا

 .او را نزد من بياور و من چنان آردم: فرمود

 از چه چيزى در رنج هستى؟: به او فرمود

 .دهد بادى در زانويم افتاده، مرا رنج مى: گفت

 از روى پيراهن دستى بر زانوى او آشيده و آنيز از نزد حضرت )عليه السالم(ابوجعفر
 )٢٣٨(.»خارج شد و از آن پس ديگر دردى حس نكرد

بر ابوجعفر «: نقل شده است آه گفت» محمد بن عمير بن واقد رازى« از :دوم
 وارد شدم و برادرم را آه دچار اختالل شديد تنفسى شده بود و تند )عليه السالم(فرزند رضا
عليه (او از بيمارى خود به ابوجعفر شكايت آرد و ابوجعفر. آشيد، همراه داشتم نفس مى

 ! هستى خدايت شفا دهداز آنچه در رنج:  فرمود)السالم

محضر حضرت را ترك آرديم و بيمارى برادرم برطرف شد و تا واپسين دم زندگى 
 )٢٣٩(.»گرفتار آن بيمارى نشد

هر هفت روزى يك بار درد شديدى آمرم را «: گويد  نيز محمد بن عمير مى:سوم
ام  بوجعفر خواستم دعايى آند تا بيمارىاز ا. يافت گرفت و چند روزى دوام مى فرا مى

 !تو را نيز خدا عافيت دهد: فرمود. برطرف شود

                                                           
 .١٠٦ ـ ٢/١٠٥إعالم الورى بأعالم الهدى. ٢٣٧
 .٤٧ ـ ٥٠/٤٦بحاراالنوار. ٢٣٨
 .٤٧ /٥٠مستدرك عوالم العلوم. ٢٣٩



 )٢٤٠(».پس از دعاى او تا امروز بيمارى ياد شده به سراغم نيامده است

نزد ابوجعفر فرزند «: روايت شده است آه گفت» على بن جرير«از : چهارم
چند از تن . ـ گم شد از آِن يكى از آنيزان او بودآه  گوسفندى ـ.  بودم)عليه السالم(رضا

واى : ابوجعفر فرمود. همسايگان را به اتهام دزديدن گوسفند، آشان آشان نزد او آوردند
و نام او را (بر شما، از همسايگان ما دست برداريد، گوسفند در خانه فالن آس است 

 !، برويد و آن را در خانه او بيابيد)برد

مرد . ى آه ابوجعفر گفته بود رفتند و گوسفند را در آن خانه پيدا آردندا آنان به خانه
هايش بر تن او پاره آردند، اما او سوگند ياد  زدند و جامه را با خود برده، آتك مى

آوردند، به آنان )عليه السالم(چون او را نزد ابوجعفر. آرد آه گوسفند را ندزديده است مى
خبر  اش بى او از وجود گوسفند در خانه. ستم روا داشتيدواى بر شما، بر اين مرد : گفت

 .اش شده است بود، چرا آه گوسفند دور از ديده او وارد خانه

اش و نيز   آن مرد را خواست و در عوض جامه پاره شده)عليه السالم(گاه ابوجعفر آن
 )٢٤١(.»مند فرمود هايى آه بر او وارد شده بود او را از عطاى خويش بهره ضربه

در ميان مكه و مدينه بودم آه «: اند آه گفت نقل آرده» قاسم بن الحسن« از :پنجم
نشينان از وى درخواست چيزى آرد و من بر او شفقت  مردى ضعيف الحال از باديه

ام را از سر من  چون از من دور شد، تندبادى برخاست و عمامه. آورده، نانى به او دادم
زمانى آه وارد مدينه شدم، به حضور . چه شد و آجا پنهان گشتبرگرفت و ندانستم 
ات را در  اى ابوالقاسم، عمامه: او به من فرمود.  رسيدم)عليه السالم(ابوجعفر فرزند رضا
 اى؟ ميان راه از دست داده

 .آرى: گفتم

 .اش را به او بده اى غالم، عمامه: به خادم خود فرمود

اى پسر رسول خدا، : به ابوجعفر گفتم. را به من دادام را آورده، آن  آن غالم عمامه
 ام چگونه به دستت رسيد؟ عمامه

به مرد اعرابى صدقه دادى و خدا آن صدقه را پاس داشت و : ابوجعفر فرمود
 خدا پاداش نيكوآاران را تباه ]آگاه باش آه[ات را به تو بازگرداند و  عمامه
 .)٢٤٢(.»آند نمى

                                                           
 .جا همان. ٢٤٠
 .جا همان. ٢٤١
 .٤٨ ـ ٤٧ /همان. ٢٤٢



 به مردم و نشان دهنده )عليه السالم(اى از درياى خدمت امامان  آنچه بيان شد قطره
البته تأثير بزرگ اين آارها بر طبقات مردم ـ آه زبان . اهميت آن از نظر آن پاآان است

دانند ـ پوشيده نيست و از همين روست آه امام  آردار را آارآمدتر از زبان گفتار مى
 تنها [ نه]با آردارتان و[ )٢٤٣(;»آونوا دعاة الناس بغير ألسنتكم«: موده است فر)عليه السالم(صادق

 . دعوت آنيد]ها به نيكى[هايتان مردم را   با زبان]

 

                                                           
 .٦٧/٣٠٩بحاراالنوار . ٢٤٣



 



 

 

 

 بخش دوم

  و نيازهاى گروه صالحان)عليه السالم(امام جواد

 

 :گيرد در اين بخش چند موضوع مورد بررسى قرار مى

 

  در مصاف پديده تشكيك در امامت)عليه السالم(ام جوادام. ١

 در سنين آودآى بار مسئوليت امامِت به حق مسلمانان را بر )عليه السالم(امام جواد
وجود رهبر و امامى . دوش آشيد و در اين منصب به انجام وظيفه الهى خويش پرداخت

 در گهواره به مقام )ه السالمعلي(اى نبود آه پيش از او عيسى بن مريم خردسال پديده تازه
سابقه نبود، اما  بى)عليه السالم(اگرچه مسأله امامت زود هنگام امام جواد. رسالت رسيد

 و معتقدان به امامت آنان پس از )عليه السالم(پديده تشكيك، برخى از دوستداران اهل بيت
ان رسيدن خردسالى  را فراگرفته بود و آنان از چگونگى امك)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

توانست با دانش، حكمت و )عليه السالم(امام جواد. آردند هايى مى به امامت از خود پرسش
شد و نيز آنچه در اذهان خلجان  هايى آه در اين باره مطرح مى آار آزمودگى، پرسش

 .گويد شود، پاسخ داشت، اما بر زبان رانده نمى

صلى اهللا عليه (نوان خليفه رسول خداجانشينى آودآى نه ساله به جاى پدر و به ع

البته . آفرين بود انگيز و شك پرسش)عليه السالم(براى برخى از پيروان اهل بيت)وآله
 توسط آن حضرت و در قالب )عليه السالم(هاى آنان در زمان حضرت رضا پرسش

 )السالمعليه (ها به نزديكان امام رضا شد و اين گفته رهنمود، روايت و اشاره پاسخ داده مى
به سر ... آه در مصر، حجاز، عراق، ايران و)عليه السالم(و سران نيروهاى پيرو اهل بيت

 .رسيد بردند مى مى

بايست  مى)عليه السالم(تشكيك در امامت آن حضرت موضوعى بود آه خود امام جواد
عليه (براى از ميان برداشتن آن و زدودن روح شك و ترديد آه پس از وفات امام رضا

روايات زير، . اى آند  بازار آن گرمتر و آتش آن شعلهورتر شده بود تالش گسترده)السالم
را در زدودن آن فضا بيان )عليه السالم(هاى امام جواد فضاى شك آلود آن روز و اقدام

 :آنند مى



 به )عليه السالم(چون امام رضا«: در آتاب خود آورده است» سيد مرتضى«) الف
مردم بغداد و ديگر شهرها در امر امامت . ساله بود فت، ابوجعفر هفتديدار حق شتا

ريان بن الصلت، صفوان بن يحيى، محمد بن حكيم، عبدالرحمن . دچار اختالف نظر شدند
بن حجاج، يونس عبدالرحمن و جمعى از بزرگان و افراد مورد اعتماد شيعه در خانه 

عليه (ر سوگ از دست دادن امام رضاگردآمده، د» برآه زلول«عبدالرحمن بن حجاج در 

بايد بدانيم تا . گريه را رها آنيد: يونس بن عبدالرحمن به آنان گفت. گريستند  مى)السالم
  در مسائل به چه آسى مراجعه آنيم؟)عليه السالم()امام جواد(بزرگ شدن اين 

به او زد و  ريان بن الصلت برخاست و گلوى او را گرفته، بر صورت او سيلى مى
آنى؟  آلود دارى براى ما اظهار ايمان و ديندارى مى در حالى آه درونى شرك: گفت مى

 اگر امامت او از سوى خداى ـ عّزوجّل ـ باشد، چنانچه طفلى يك روز ]آگاه باش آه[
باشد، به يقين در علم، فراتر از دانشمند آهنسال خواهد بود و اگر امامت او از سوى خدا 

اين را نبايد . زارسال عمر آرده باشد، در شمار عامه مردم خواهد بودنباشد، چنانچه ه
 .فراموش آرد

چون موسم حج فرارسيد، فقيهان و عالمان . ديگر حاضران نيز او را توبيخ آردند
 عازم مدينه ]ابتدا[رسيدند آهنگ حج آردند و  بغداد و ديگر شهرها آه به هشتاد تن مى

پس از ورود به مدينه به سوى خانه امام ; را از نزديك ببينند )عليه السالم(شدند تا ابوجعفر
خانه آن حضرت از افراد خالى بود و آنان وارد آن شده بر .  رفتند)عليه السالم(صادق

. در اين هنگام عبداهللا بن موسى وارد شد و در صدر مجلس نشست. زيراندازى نشستند
 .ى سؤالى دارد از او بپرسداين، پسر رسول خداست، هر آس: جارچى برخاست و گفت

شيعيان از اين ماجرا اندوهگين . ها درست نبود هايى از او آردند، اما پاسخ پرسش
اگر : شدند و فقيهان برخاسته، آهنگ رفتن داشتند و با خويش در اين گفت و گو بودند آه

ها را پاسخ دهد، چنين   در سنى قرار داشت آه بتواند پرسش)عليه السالم(ابوجعفر
 .شنيديم هاى نادرستى از عبداهللا نمى اسخپ

وارد شد و حاضران را از » موفق«در اين هنگام درى از قسمت صدر مجلس باز و 
حاضران همگى برخاسته، از آن حضرت استقبال .  آگاه آرد)عليه السالم(آمدن ابوجعفر

 او دو. آرده، بر او سالم دادند و آن حضرت وارد مجلس شد و در جمع آنان نشست
اى بر سر، دو طره گيسو بر بناگوش فروهشته و پاپوش بر پا  پيراهن بر تن و عمامه

آسى آه پيشتر مسأله خود را با . حاضران در مجلس در جاى خود قرار گرفتند. داشت
 پاسخ آن )عليه السالم(عبداهللا بن موسى در ميان گذارده بود، مجددًا آن را بازگفت و ابوجعفر



هاى خود را نثار  ع حاضر شادمان شده، او را دعا آرده، ستايشجم. را به درستى داد
 .عموى تو فتواهايى چنين و چنان داد: آن گاه به ابوجعفر گفتند. حضرتش آردند

اى عمو، سخت وضعيتى است آه . »ال اله اال اهللا«: ابوجعفر خطاب به او فرمود
ر حالى آه عالمتر از تو در د:  در پيشگاه خدا قرارگيرى و او به تو بگويد]ى قيامت[فردا

 )٢٤٤(»ميان امت وجود داشت، چرا به چيزى فتوا دادى آه دانش آن را نداشتى؟

عليه ( ابوجعفر)عليه السالم(پس از شهادت امام رضا«: روايت شده است آه) ب

او در پله اول منبر قرار گرفت .  آورده شد) وآلهصلى اهللا عليه(خردسال به مسجد پيامبر)السالم
 :و فرمود

انا محمد بن علي الرضا، أنا الجواد، أنا العالم بأنساب الناس في االصالب، أنا أعلم «

بسرائرآم و ظواهرآم و ما أنتم صائرون إليه، علم ُمنِحنا به قبل خلق الخلق أجمعين، 

ر أهل الباطل، و دولة الضالل و وثوب و بعد فناء السماوات و األرضين و لوال تظاه

 ;»...أهل الشك، لقلت قوال تعّجب منه األولون و اآلخرون

 ]هستند[ها   در صلب]آن گاه آه[هاى مردم را  من محمد بن على الرضا، هستم، من جوادم، من نسب

 ]اين[از آفرينش تمام آفريدگان، پيش . شناسم و من از نهان و آشكار شما و فرجام آارتان آگاهم مى

همچنان در اختيار [ها  ها و زمين ارزانى شده است و پس از نابودى آسمان] خاندان[دانش به ما 

 در رأس قدرت قرار نداشت[آاران از يكديگر نبود و حكومت گمراهى  اگر پشتيبانى باطل. ]ماست

ولين و آخرين از آن سخن در شگفت گفتم آه ا رفت، سخنى مى و بيم يورش و تهاجم شكاآان نمى]

 )٢٤٥(.شدند مى

: پرسيدم)عليه السالم(از ابوجعفر«: نقل شده است آه گفت» اسماعيل بن بزيع«از ) ج
 ممكن است امام آمتر از هفت سال داشته باشد؟

 )٢٤٦(»!]ممكن است[آرى و آمتر پنج سال نيز : او فرمود

عليه (ابوجعفر] در جايى بودم آه[«: روايت شده است آه گفت» على بن اسباط«از ) د

سر تا پاى او را از نظر گذراندم، تا هنگام بازگشِت به مصر، .  بر من وارد شد)السالم
ن حال بودم آه نشست و در همي. اوصاف ظاهرى او را براى دوستان خود بازگويم

َءاَتْيَنـُه  َو...(«: ، فقال»يا علي، ان اهللا احتج في االمامة بمثل ما احتج في النبوة«: فرمود

َبَلَغ َأْرَبِعيَن ...(و )٢٤٨()...ِعْلًما َلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّهَواْسَتَوى َءاَتْيَنـُه ُحْكًما َو َو( )٢٤٧(،)اْلُحْكَم َصِبيًّا
                                                           

 ).عيون المعجزات: به نقل از (١٠٠ـ٥/٩٩بحاراالنوار. ٢٤٤
 .١٠٨/همان. ٢٤٥
 ).٣٣ـ٣٢/)عليه السالم(اة االمام محمد بن على الجوادحي: به نقل از (٢/٣٩٨حلية االبرار. ٢٤٦
 .١٢ /مريم. ٢٤٧



يجوز أن يؤتي الحكمة و هو صبي و يجوز أن يؤتاها و هو ابن أربعين  فقد )٢٤٩(.)...َسَنًة

 ;»سنة

طور آه در امر رسالت و پيامبرى حجت تمام آرد، در امر امامت نيز  اى على، خداى ـ عّزوجّل ـ همان

و چون به «، »و از آودآى به او نبوت داديم«: رمايدف حضرت حق تعالى در اين باره مى. چنين آرده است

 .»و به چهل سال برسد«و » رشد و آمال رسيد، به او حكمت و دانش عطا آرديم

بنابراين ممكن است امام در خردسالى موهبت حكمت را به دست آورد و هم در بزرگسالى و 

 )٢٥٠(.سالگى چهل

هاى علمى آن  در خردسالى و نيز چالشپر واضح است آه احراز منصب امامت 
حضرت با يحيى بن اآثم، قاضى القضات دستگاه عباسيان و ديگر فقيهان نامى آه هر 

رود و نيز عمق پيوند و  يك عمرى دراز سپرى آرده بودند، معجزه الهى به شمار مى
نزديكى آن حضرت با خداى ـ عّزوجّل ـ و مددهاى غيبى را آه حضرتش از سوى 

هاى بعدى به دانش و معارفى آه از مبدأ  در بخش. دهد  برخوردار بود نشان مىخداوند
 .وحى دريافته بود، بيان خواهدشد

 

  معمار فرهنگى جماعت صالحان)عليه السالم(امام جواد. ٢

ها  هاى حكيمانه خود آه رسيدن به هدف ها و اقدام گيرى  با موضع)عليه السالم(امامان
بخشيدن عزت اسالم و مسلمانان را سرلوحه آار خود قرار آرد، تحقق  را تضمين مى

 نيز منش و روش پدران گرامى خود را در پيش گرفت و )عليه السالم(امام جواد. داده بودند
هاى او را در بر گرفته بود، حضرتش به  عليرغم شرايط سختى آه حرآت و فعاليت

ده و آارآمدى در پيش منظور عزت بخشيدن به جامعه اسالمى، تحرك و فعاليت گستر
هاى  در عرصه)عليه السالم(هاى امام جواد در اين باب به مواردى از تالش. گرفت

سازى هدفدار امت اسالمى و طاليه  گوناگوِن مورد توجه آن حضرت، از جمله آماده
 :پردازيم داران آن، مى

 

 پروراندن انديشه

                                                                                                                                                                      
 .١٤/ قصص. ٢٤٨
 .١٥ /احقاف. ٢٤٩
 .١/٣١٤آافى. ٢٥٠



اى به پربار آردن مايه اعتقادى شخصيت  العاده  توجه فوق)عليه السالم(امام جواد
مسلمانان داشت آه نگرشى در تراث علمى و اعتقادى آن حضرت، اين مطلب را به 

دهنده  تراثى آه دربردارنده عناصر اساسى تشكيل; آند خوبى روشن و آشكار مى
 :آنيم ها اشاره مى در اين جا به دو مورد از آن. اعتقادات پاك است

 

 دعوت به توحيد ناب

بناى اعتقادات اسالمى است و سالمت تصور مسلمان از  توحيد، اساس و سنگ
رو امام  از اين. خداى متعال محور جوهرى و زيربناى ديگر عناصر اعتقادات است

آوشيد و در اين  مى در تبيين توحيد و روشن آردن مفهوم آن سخت )عليه السالم(جواد
داوود بن قاسم «گفتوگوى آن حضرت با . بست اى به آار مى جانبه زمينه توجه همه

 .گواه اين گفتار است» جعفرى

: گفتم) امام جواد ()عليه السالم(به ابوجعفر ثانى«: گويد داوود بن قاسم جعفرى مى
 »خداى يگانه استاو : بگو; )ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد(«در آيه » احد«معناى آلمه 

 چيست؟

اش به اجماع رسيده باشند آيا اين گفته خدا را   آه بر يگانگى]يا چيزى[آسى : فرمود
اْلَقَمَر  َسخََّر الشَّْمَس َو ِت َواالَْْرَض َو  َلئن َسَأْلَتُهم مَّْن َخَلَق السََّمـَو َو(«: فرمايد نشنيد آه مى

 ]چنين[ها و زمين را آفريد و خورشيد و ماه را  چه آسى آسمان:  و اگر از ايشان بپرسى)٢٥١(;)...َلَيُقوُلنَّ اللَُّه

خدا شريك و : خواهند گفت آه] آه چنين اعترافى دارند[ها  همين... اهللا: رام آرده است؟ حتمًا خواهند گفت

 .همسر دارد

 چيست؟» يابند و را در نمىها ا  چشم)٢٥٢(;)...التدرآه االبصار(«معنى آيه : گفتم

توانى   ديدگان برتر است، چرا آه مى]قدرت[ها از  اى ابوهاشم، تصور دل: فرمود
اى تصور آنى، اما  هايى آه نديده و وارد آن نشده  سند و هند و ديگر سرزمين]سرزمين[

 ]ىدر مورد خداى ـ عّزوجّل ـ اين گونه نيست، زيرا حت[. توانى آن را ببينى با نگاه نمى
 !آه ديدگاه او را ببينند تواند او را درك آند، چه رسد به اين تصور قلبى نمى

 خواند؟» شىء«توان خدا را  مى:  پرسيدند)عليه السالم(از امام جواد

حد تعطيل و حد :  او را خارج از دو حّد بدانى]آه مشروط بر اين[. آرى: امام فرمود
 )٢٥٤(  ـ)٢٥٣(.»تشبيه

                                                           
 .٦١ /عنكبوت . ٢٥١
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 )عليه السالم(در حضور ابوجعفر ثانى«: نيز از ابوهاشم جعفرى نقل شده است آه گفت
ها و  آيا نام. آن از خداى ـ تبارك و تعالى مرا آگاه: بودم آه شخصى به حضرتش گفت

 ها و صفات او خود اوست؟ آمده است؟ و آيا نام) قرآن(صفات او در آتابش 

خود ; اين اوصاف: اگر بگويى. اين گفته دو وجه دارد:  فرمود)عليه السالم(ابوجعفر
متعدد و داراى آثرت است و خداى ـ عّزوجّل ـ از چنين اوست، بنابراين، حضرتش 

اند، اين سخن داراى دو  ها و صفات هميشه بوده اين نام: چيزى برتر است و اگر بگويى
ها را همچنان در علم حضرتش ماندگار بدانى و او را  معنا خواهد بود، يعنى اگر آن

اى، اما اگر مفهوم  ه گفتهها و صفاتى بدانى، سخنى نيكو و پسنديد سزاوار چنين نام
آه  ها و صفات او را به عنوان آلمه و حروف تقطيع شده ازلى بدانى، از بيان اين نام

 خدا بود و ]آگاه باشيد آه[. برم چيزى غير از خدا با خدا وجود داشته، به خدا پناه مى
 خلق را آفريد تا وسيله پيوندى ميان خود و) حروف(ها  آن گاه آن. خلقى وجود نداشت

ها و صفات  نام[ها به درگاه او تضرع و بندگى آنند و همين  باشند، بندگان به وسيله آن
آه با ذآر ياد   نبود و آن]در ميان[ ذآر اوست و خدا وجود داشت و ذآرى ]وسيله
 .يزل است شود، خداى قديم لم مى

اراده ها خدا   بوده، معناهايى هستند آه از آن]خدا[ها و صفات، آفريدگان  نام
از همين رو گفته .  اختالف، ائتالف و جدايى درباره او سزاوار نيست]تصور[شود و  مى
خدا مؤتلف، آم يا زياد است، بلكه خداى ـ جّل و عال ـ در ذات خود قديم است : شود نمى

و يگانه جزء جزء ناشدنى است و غير از او جزءجزء هستند و نيز تصور حضرتش به 
پذيران آه مخلوق بوده و بر خالقى آه آنان را آفريده   تنها تجزيهقّلت و آثرت نشايد آه

 .شوند داللت دارند، به اين اوصاف خوانده مى

دهى آه چيزى او را  است، خود خبر مى) توانا(» قدير«خدا : گويى آه مى اما اين
 او آند و به اين ترتيب، با آلمه قدير، ناتوانى و درماندگى را از ناتوان و درمانده نمى

 .نفى آرده، آن را در خور غير او خواندى

را از او منتفى آرده، » جهل«خواندى آه با اين توصيف، » عالم«همچنين او را 
بنابراين، آن هنگام آه خدا همه چيز را از بين ببرد، . براى غير حضرتش قراردادى

                                                                                                                                                                      
وجود، صفات آماليه، فعليه و اضافيه را براى خدا ثابت ندانند و حد تشبيه، حكم به : حد تعطيل به اين معناست آه. ٢٥٣
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ست، صورت و شكل حروف را نيز از بين خواهد برد و آن آسى آه ازلى و جاودانه ا
 .همچنان عالم است

ايم  خوانده) شنوا(» سميع«خداى خود را ) بر چه اساسى(چگونه : آن شخص گفت
 ؟]خوانيم و مى[

 سر[ايم آه آنچه با گوش  رو او را با اين صفت خوانده از آن:  فرمود)عليه السالم(امام

. ايم كردهشود، از او پنهان نيست، اما او را به شنوايى با گوش سر توصيف ن شنيده مى]
را ديده ... ايم آه آنچه از رنگ، شخص و خوانده) بينا(» بصير«همين طور او را 

و نگاه ببيند ] سر[سان آه به چشم  بيند، بر او مخفى نخواهد بود، اما وى را آن مى
ناميم آه از وجود تمام اشياء دقيق و ريز مانند  مى» لطيف«حضرتش را . ايم نخوانده

، شهوت، آميزش و ]غريزى[و محل پيدايش و پرورش، عقل پشه و آوچكتر از آن 
ها، تهيه آب و  نوع ها بر ديگر هم شان، سلطه برخى از آن مهرورزيشان نسبت به نسل

رو  از اين. ها آگاه است ها و دره ها، صحراها، بيشه هايش در آوه خوراك براى بچه
دانيم و  مى) چگونگى(» آيف«موجودات ريز را لطيف اما بدون خالق و پديدآورنده اين 

 .پذير است آيف و آيفيت، صفت مخلوِق آيفيت] پذيريم آه مى[

گيرى آه از  خوانيم، نه آن قوت انتقام مى) قدرتمند(» قوى«تعالى را  حضرت بارى
تشبيه گيرى خلق بدانيم،  آه اگر قدرت او همانند قوت انتقام خلق سراغ داريم چه اين

ايم و هر جا آه احتمال  شود و در اين حال او را در معرض زيادت قرار داده حاصل مى
 هر چيزى آه ناقص باشد، ]در نتيجه[زيادى برود، احتمال نقصان و آاستى نيز دارد آه 

لذا خداى ـ تبارك و . نخواهد بود و هر چه قديم نباشد عاجز و ناتوان است) ازلى(» قديم«
 ضد، شريك، آيف و نهايت و پايان ندارد، به چشم نيايد و تصور او با دل تعالى ـ شبيه،
ها ممنوع است آه  ها معّين آردن حد و حدودى براى او نتوانند و بر دل نشايد و انديشه

خوانند برتر و واالتر  او را پديده انگارند و خداى بزرگ از آنچه خلقش پنداشته و مى
 )٢٥٥(.»است

 

 رزه با پديده غلومبا

هاى خطرآفرينى   يكى از انحراف)عليه السالم(لو و گزافه گويى درباره اهل بيتغپديده 
 براى از ميان برداشتن اين پديده )عليه السالم(امامان معصوم. بود آه گريبانگير افرادى شد
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ودند گويى در پيش گرفته ب انحرافى، با آسانى آه درباره اين خاندان راه غلّو و گزافه
برخورد و با بيان حقيقت، آنان را محكوم و پندارشان را رد آردند و پيروان خويش را 

همانند پدران پاك خود با اين )عليه السالم(امام جواد. به دورى جستن از ُغالت فرمان دادند
فكر و پديده برخوردى جدى داشت و هماره مترصد بود تا مبادا بذر غلو در جامعه 

گواه اين ادعا مطالبى . انديشان بگشايد  راه انحراف را پيش روى سادهاسالمى بر دهد و
روايت » حسين بن محمد اشعرى«اند، از آن جمله از  نگاران نقل آرده است آه تاريخ

براى من نقل » عبداهللا بن رزين«يكى از مشايخ اصحاب ما به نام «: شده است آه گفت
 هر روز به هنگام ظهر به )عليه السالم(عفرابوج. در مدينه منوره سكونت داشتم: آرد آه

آه در محل ورود به مسجد قرار (آمد و به سمت صخره   مى)صلى اهللا عليه وآله(مسجد پيامبر
گرفت و به آن حضرت   قرار مى)صلى اهللا عليه وآله( پيامبر]قبر[رفته، از آن جا آنار ) داشت

آورد و نماز   از پاى در مىرفت و پاپوش داد، سپس به سمت خانه فاطمه مى سالم مى
شيطان مرا وسوسه آرد آه چون به سمت پايين رفت، از جاى پاى او خاآى . گذارد مى

 .برگيرم

با فرارسيدن . خواستم انجام دهم آن روز در انتظار نشستم تا بيايد و من آارى آه مى
معمول پياده  سوار بر درازگوشى از راه رسيد و بر خالف )عليه السالم(ظهر ابوجعفر

آن گاه وارد . نشده، از آن جا گذشت تا به صخره درب مسجد رسيد و آن جا پياده شد
گذارد   سالم داد و به محلى آه در آن نماز مى)صلى اهللا عليه وآله(مسجد شد و بر پيامبر

اين بار با خود انديشيدم، چون پاپوش را از . اين آار چند روزى ادامه داشت. بازگشت
روز ديگر حضرتش ظهر . گيرم هايى آه بر آن گام نهاده بر مى د از ريگپاى انداز

 شد و پس از سالم دادن بر آن )صلى اهللا عليه وآله(هنگام به مسجد آمده، وارد حرم رسول خدا
گزارد رفت، اما اين بار آفش از پاى خود  حضرت به جايگاهى آه در آن نماز مى

 .آردبرنگرفت و چند روزى به همين صورت عمل 

. با خود انديشيدم آه مراد من اين جا حاصل نخواهد شد، پس بايد به درب حمام بروم
به : رفت برآمدم، گفتند رو در جست و جوى حمامى آه حضرتش به آن مى از اين

روزى آه . رود است مى» طلحه«حمامى آه در بقيع قرار دارد و از آِن يكى از نوادگان 
ام آرد، به سوى حمام رفتم و در انتظار او بر درب حمام  آهنگ حم)عليه السالم(ابوجعفر

اگر : صاحب حمام به من گفت. نشستم و با صاحب حمام سرگرم گفت و گو شدم
خواهى به حمام بروى زودتر برو آه پس از اين وقت، فرصت حمام رفتن نخواهى  مى

 .داشت



 چرا؟: پرسيدم

 .آيد  مى به حمام)عليه السالم()امام جواد(الرضا  ابن: گفت

 الرضا آيست؟ ابن: پرسيدم

 .)صلى اهللا عليه وآله(مردى است صالح و پرهيزگار از خاندان پيامبر: گفت

 تواند به حمام برود؟ مگر با بودن او در حمام آسى نمى: پرسيدم

 .آنيم آيد حمام را براى او ُقرق مى هنگامى آه مى: گفت

 با غالمان خود در رسيد )ليه السالمع(در حال گفتوگو با صاحب حمام بودم آه ابوجعفر
) رختكن( وارد سربينه ]جلوتر از امام[غالم . و در دست يكى از غالمان حصيرى بود

شد و حصير را گستراند و امام به درب حمام رسيد و سالم داد و در حالى آه همچنان بر 
: به صاحب حمام گفتم. درازگوش خود سوار بود، وارد حمام شد و بر حصير نشست

 !خواندى؟ همين شخص را مردى صالح و پرهيزگار مى

اى مرد، به خدا سوگند تا به حال چنين رفتارى از او ديده نشده بود و اين : گفت
 .نخستين بارى است آه او را چنين ديدم

آردم، هرگز  ام و ديگر آنچه را دنبال مى به خدا سوگند او را آزار داده: با خود گفتم
همان روز به هنگام ظهر . پى نخواهم گرفت و بر اين پيمان عزم خود را جزم آردم

 سوار بر دراز گوشى به مسجد آمد و در جايى آه همه روزه پياده )عليه السالم(ابوجعفر
سالم داد، )صلى اهللا عليه وآله(شد، از مرآبش به زير آمد، وارد مسجد شد و بر پيامبر مى

 )٢٥٦(.»گزارد رفت و پاپوش از پاى درآورد و نماز گزارد ى آه نماز مىسپس به محل

 

 

 عمق بخشيدن به بنيه علمى

آرد آامل   در آن فعاليت و تالش مى)عليه السالم(هايى آه امام جواد از ديگر عرصه
ن راستا و در در همي. گذار آن بودند اش پايه اى بود آه پدران گرامى آردن پيكره علمى

هاى  هاى علمى و فقهِى روز شيعيان و امت اسالمى داده قالب پاسخ به پرسش
ها در آامل آردن  هاى علمى ارزانى داشت آه مهمترين اين فعاليت گرانسنگى به محفل

 .يافت ابزارها و شيوه علمى تبلور مى

 

 آامل آردن ابزارها و شيوه علمى
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 عام براى فهم و استنباط احكام شريعت به بخشى از شيوه رايج و» اصولى«قواعد 
 را در اين زمينه بيان )عليه السالم(در اين جا به اختصار شيوه امام جواد. رود شمار مى

 :آنيم مى

از منظر شيوه علمى آن حضرت، استنباط احكام نظرى از ظاهر آيات مجاز ) الف
.  آارى جايز استنيست و فقط در صورت آگاهى يافتن از تفسير امامان معصوم چنين

 :خوانيم مطلب زير را آه به همين امر پرداخته است مى

شخصى از «:  از امام صادق روايت آرد آه فرمود)عليه السالم(حضرت امام جواد
از جمله، گفتوگوهايى آه ميان آن حضرت .  مسائلى پرسيد)عليه السالم(پدرم امام محمد باقر

صلى اهللا عليه (آيا آنچه رسول خدا: ه آنان بگوب: و آن مرد صورت گرفت ازاين  قرار بود

نه، اختالفى در آن ديده :  داشت؟ اگر بگويند]و تناقض[ از علم خدا بيان آرد اختالف )وآله
 با ]سان آه او حكم فرموده، بلكه نه آن[شد، به آنان بگو، اگر آسى حكم خدا را  نمى

آرى، گفتار : الفت آرده است؟ اگر گفتند مخ)صلى اهللا عليه وآله(اختالف بيان آند با رسول خدا
َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه ...(: در آن هنگام به آنان بگو. اند نخست خود را نقض آرده

 .داند داران در دانش آسى نمى  تأويلش را جز خدا و ريشه)٢٥٧(;)... ِسُخوَن ِفى اْلِعْلِم  َوالرَّ

آسى است آه علمش دچار : داران در علم چه آسانى هستند، بگو هريش: اگر بگويند
صاحب چنين )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا: اگر بپرسند، او آيست؟ بگو. شود اختالف نمى
گزيد، به يقين   آسى را در علم خود بر نمى)صلى اهللا عليه وآله(و اگر رسول خدا... علمى بود

 .آرد مدند تباه مىآ آسانى را آه پس از او به دنيا مى

 آيا قرآن براى آنان آافى نيست؟: نيز فرمود

 .آه مفسرى براى آن بيابند آرى بسنده است، مشروط بر اين: گفت

 رسول خدا آن را تفسير نكرد؟:  فرمود)عليه السالم(امام

همان چرا، آن را براى يك نفر تفسير و آن مرد را به امت معرفى آرد آه او : گفت
 )٢٥٨(... است)عليه السالم(طالب على بن ابى

 دو چيز نيست و نبوده، بلكه يك چيز ]قرآن[) صريح(محكم «: نيز حضرتش فرمود
 وجود نداشته باشد، بر اساس ]با محكم[پس هر آس حكمى آند آه در آن اختالفى . است

                                                           
 .٧ /آل عمران. ٢٥٧
 .١/٢٤٥آافى. ٢٥٨



ند آه با محكم اختالف حكم خداى ـ عّزوجّل ـ حكم نموده و هر آس در چيزى حكم آ
 )٢٥٩(.»داشته و حكم خود را درست بداند بر اساس حكم طاغوت حكم آرده است

عليه (هاى علمى آن حضرت واجب دانستن عمل به احاديث امامان از ديگر روش) ب

در اين باب روايتى را . هاى مورد اعتماد و مستند آمده بودند  بود آه در آتاب)السالم
 :آنيم ىمرور م

به ابوجعفر «: نقل شده است آه گفت» محمد بن حسن بن ابوخالد شنبوله«از 
) صادق(و ابوعبداهللا ) باقر(فدايت گردم، مشايخ ما از ابوجعفر :  گفتم)عليه السالم(ثانى

هاى خود را پنهان آردند  آردند، آتاب اند و از آن جا آه به شدت تقيه مى روايت آرده
هاى آنان به   ما روايت نشده است و چون از دنيا رفتند، آتابو چيزى از آنان براى

 .]اآنون چه آنيم؟[دست ما رسيده است 

ها  و گزاف و باطل در آن[ها را باز گوييد آه حق است  آن:  فرمود)عليه السالم(امام
 )٢٦٠(.»]راه نيافته است

 اجازه يافته است تا به رأى خود )عليه السالم(جواز عمل به گفته آسى آه از امام) ج
 .عمل آند

هشت درهم براى «: تخادم نقل شده است آه گف» خيران«در رجال آشى از 
فدايت گردم، بسا شخصى آه به شما : پرسيدم] اى از او طى نامه[سرورم فرستادم و 
اش  آيد و درباره وظيفه داند نزد من مى آه خود را بدهكار مى بدهكار است يا اين

اعمل «: او فرمود. خواهد بدهد در خفا بگيرم رأى من اين است آه آنچه مى. پرسد مى

به رأى خود عمل آن آه رأى تو رأى ; » فإن رأيك رأيي، و َمن أطاعك فقد أطاعنيفي ذلك برأيك،

 )٢٦١(.من است و هر آس از تو اطاعت آند، به يقين از من اطاعت آرده است

 .يستاز منظر روش علمى آن حضرت، فتواى بدون علم، جايز ن) د

 را در ماجراى بر خوردش با عموى خود عبداهللا بن )عليه السالم(واآنش امام جواد
 )عليه السالم(داد و چون امام جواد موسى پيشتر خوانديم آه بدون علم، پاسخ فتواها را مى

اى  اى عمو، سخت هنگامه. ال اله اال اهللا«: از فتوا دادن عمويش آگاه شد به او فرمود

                                                           
 .٢٤٨/همان. ٢٥٩
است، ) عليه السالم(يا امام هادى)  السالمعليه(، امام جواد)عليه السالم(مراد از سرور در اين روايت، امام رضا. ٢٦٠

 .زيرا او خادم هر سه امام بود و ممكن است آه وجه را براى هر سه بزرگوار فرستاده باشد
و اجازه عمل در خواست تكليف (اين امر : ابوعمر گفت: در اين جا افزوده است. ١١٣٤ حديث /٦١٠رجال آشى. ٢٦١

مسائلى از او نقل شده است آه از امام . بوده است) عليه السالم(دهد آه خيران خادم وآيل امام نشان مى) به رأى
 .٦ حديث /١٢/٢١٦وسائل الشيعه: نقل آرده است، نك) عليه السالم(و امام رضا) عليه السالم(جواد



در حالى آه عالم :  آه در پيشگاه خدا بايستى و حضرتش به تو بگويد]متى قيا[است فردا
 )٢٦٢(وجود داشت، چرا بدون علم در ميان بندگانم فتوا دادى؟

 

  به مسائل فقهى و علمى)عليه السالم(پاسخ امام جواد

هم بسزايى  به مسائل فقهى و ديگر مباحث علمى، س)عليه السالم(هاى امام جواد پاسخ
 :خوانيم ها را ذيال مى اى از آن در ساختار بنيه علمى جماعت صالحان داشت آه پاره

 

 وقت نماز صبح

عليه (اى خطاب به ابوجعفر در نامه«: گويد مى» الحصين حصين بن ابى«

فدايت گردم، دوستان و پيروان تو در مورد وقت فريضه صبح دچار : نوشتم)السالم
برخى از آنان هنگامى آه فجر اول ـ آه مستطيل است ـ برآيد نماز . اند اختالف نظر شده

خوانند آه فجر به زمين نزديك و  ها نماز را آن هنگام مى گذارند و جماعتى از آن مى
سرورم، . دانم آه در آدام وقت، نمازگزاردن فضيلت بيشترى دارد نمى. آشكار گردد

 نماز صبح به من بشناسانى و را براى ترين وقت فدايت شوم، خوب است با فضيلت
هاى مهتابى و زمانى آه آسمان پوشيده از ابر است چگونه بايد عمل آنم؟  آه در شب اين

 .آه زمان نماز صبح در سفر و در حضر را براى من روشن فرما ديگر اين

خدايت مشمول رحمت خويش نمايد، فجر، هنگام :  با خط خود نوشت)عليه السالم(امام
سپيد است، اما نه آن مقدار آه در باال قرار گيرد و در سفر و حضر زمانى برآمدن رشته 

خدايت رحمت آند، خدا خلق خود را ] و بدان[نماز بخوان آه طلوع فجر را قطعى بدانى 
ُآُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى ...(: فرمايد در اين مسأله با شبهه و ترديد به حال خود وانگذارده، مى

 و بخوريد و بياشاميد تا رشته سپيد بامداد از رشته )٢٦٣(;)...اْلَخْيُط االَْْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط االَْْسَوِدَيَتَبيََّن َلُكُم 

 . بر شما نمودار شود]شب[سياه 

در روزه بنابراين، رشته سپيد همان فجر است آه در آن هنگام خوردن و آشاميدن 
 )٢٦٤(.»طور بر آمدن آن موجب نماز است حرام است و همين

 

 بسمله نماز
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اى به  در نامه«: نقل شده است آه گفت» عمران هْمدانى يحيى بن ابى«از 
بسم ) حمد(فدايت گردم، فردى در نماز تنها براى فاتحة الكتاب :  نوشتم)عليه السالم(ابوجعفر

شما در . ايرادى ندارد:  گفته است)٢٦٥(عباسى. خواند اهللا گفته، براى سوره آن را نمى
اسى دو بار عليرغم عب:  به خط خود نوشت)عليه السالم(فرمايى؟ ابوجعفر اين باره چه مى

 )٢٦٦(.»را بخواند) بسم اهللا(آن 

 

 ازدواج اجبارى

يكى از «: نقل آرده است آه گفت» محمد بن حسن اشعرى«از » على بن مهزيار«
دخترآى توسط : اى نوشت آه در آن آمده بود نامه)عليه السالم(عموزادگانم به ابوجعفر ثانى

. پذيرد ال آه بزرگ شده اين ازدواج را نمىعمويش به همسرى آسى درآمده است و ح
 فرمايى؟ در اين باره چه مى

 ازدواج مجبور آرد و ]پذيرش[او را نبايد به :  به خط خود نوشت)عليه السالم(ابوجعفر
 )٢٦٧(.»هر چه دختر در اين باره خواهد همان آند

 

 حكم وقف

اى به ابوجعفر  طى نامه«: نقل شده است آه گفت» على بن سليمان نوفلى«از 
نام او ( مستمند فالن شخص ]و نوادگان[جدم زمينى را بر فرزندان :  نوشتم)عليه السالم(ثانى

شمار موقوف عليهم بسيار است و در شهرها پراآنده هستند . وقف آرده است) را بردم
 .]وظيفه من در اين مورد چيست؟[

 آه جدت بر فرزندان مستمند فالن زمينى را:  در پاسخ فرمود)عليه السالم(ابوجعفر
آنند و تو  گيرد آه در همان شهر زندگى مى شخص وقف آرده است به آسانى تعلق مى

 )٢٦٨(.»موظف نيستى در جستوجوى آسانى برآيى آه دور از دسترس هستند

 

 شهادت همسر و غير همسر

: پرسيدم)عليه السالم(از ابوجعفر ثانى«: نقل شده است آه گفت» محمد بن سليمان«از 
قذف آند، بايد چهاربار خدا را به ] به زنا[چگونه است آه اگر شوهر، زن خود را 

                                                           
 .آرد معارضه مى) عليه السالم(و امام جواد) عليه السالم(وى هشام بن ابراهيم عباسى بود و با امام رضا. ٢٦٥
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شهادت بگيرد، اما اگر آسى غير همسر، مثال فرزند، مادر خود يا برادر خواهر خود را 
 شود؟ و جارى مىچنين نسبتى دهد، حد بر خود ا

 پرسيدند، او )عليه السالم()باقر(همين مسأله را از ابوجعفر :  فرمود)عليه السالم(ابوجعفر
از آجا به اين : شود اگر مردى همسر خود را به زنا قذف آرد، از او پرسيده مى: فرمود

در آن صورت چهاربار . ام آن را با چشم خود ديده: اى؟ و او خواهد گفت امر پى برده
روست آه شوهر  شود و اين از آن سوگند به خدا به جاى چهار شاهد از او پذيرفته مى

تواند در شب و روز وارد خلوت زن شود، اما فرزند و پدر زن چنين حقى ندارند و  مى
ام،  خود نديده: لذا سوگند او به خدا به جاى چهار گواه خواهد بود، اما اگر بگويد

آه بر ضد همسرش بينه  شود، مگر اين و جارى مىهمسرش را قذف آرده و حد بر ا
 .ارائه آند

اگر آسى غير همسر نسبت زنا به زنى بدهد و مدعى شود آه خود ديده است، به او 
 زنا[اى آه به تنهايى عمل  اى؟ و وارد جايى شده چگونه اين عمل را ديده: شود گفته مى

هستى و اگر راست گفته باشى ] يىبه دروغگو[اى؟ بنابراين تو در ادعايت متهم  را ديده]
 . تو واجب آرده تو را تنبيه آرد]آسانى چون[نيز بايد با حدى آه خدا بر 

شهادت شوهر چهاربار سوگند به خدا در عوض چهار شاهد مقرر شد : گاه فرمود آن
 )٢٦٩(.»]رود به شمار مى[آه هر سوگند به جاى يك شاهد 

 بود آه از طريق مكاتبه )عليه السالم(يى از رهنمودهاى امام جوادها آنچه بيان شد نمونه
يا پرسش و پاسخ رودررو به منظور افزودن دانش شيعيان و دوستداران صورت 

 .گرفت مى

 

 

 تقويت ساختار تربيتى

بالندگى اخالق اسالمى در افراد و جامعه از موارد اساسى بود آه حضرت امام 
حضرتش در راستاى پرورش . نمود العاده به آن ابراز مى  توجه فوق)عليه السالم(جواد

 را آه سرشار از )عليه السالم(امت اسالمى احاديث پدران خود، به ويژه اميرالمؤمنين
هاى امام  در اين مجال گفته. گفت هاى تربيتى است براى امت بازمى مفاهيم و آموزه

                                                           
 .٤٨٥ـ٤٨٤/همان. ٢٦٩



اصول توجيهى و هدايتگرانه براى  و برخى از آنچه از پدرانش به عنوان )عليه السالم(جواد
 .آنيم آرد، مرور مى امت بيان مى

 

 حكمت عملى

 بر آن بود تا شيعيان را با ضرورت اتكاى بر حكمت در مرحله )عليه السالم(امام جواد
حضرتش تمام از نظر . عمل و لحاظ داشتن نقش زمان در روشن شدن مسائل آشنا آند

توجهى به اين امر، عمل  هاى مناسب و درخور، عملى شوند و بى امور بايد در فرصت
آن حضرت در اين باره . شود و برنامه تدارك ديده شده به سامان نرسيده، خنثى مى

آارى، طرحى (آشكار آردن چيزى  )٢٧٠(;»اظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له«: فرموده است

 و عدم توفيق[و استحكام يابد، مايه تباهى ) در آستانه تحقق گيرد(آه قطعى شود  را پيش از آن) اى و برنامه

 .آن خواهد شد]

ها، همانند بيمارى  ها و آزمون آند آه سختى در رهنمودى ديگر يادآورى مى
البته . توان از زمان آن آاست ىسر گذارند و نم اى دارند آه بايد آن را پشت دوره

جويى براى رهايى از مشكالت پرهيز  حضرتش در اين رهنمودها بر آن نبود تا از چاره
دهد، بلكه بنا به فرموده ايشان، بايد اقدامى آارآمد و مطلوب آرد تا دوره مصيبت و بال 

هنگامى آه . هايش را سبك آرده يا در صورت امكان آن را از بين برد با تمام گرفتارى
 رسيد، آن حضرت پس از )عليه السالم(از مصر به حضور حضرت جواد» قيس بن سعد«

ها و   اى قيس، محنت: خطاب به قيس فرمود)عليه السالم(نقل حديثى از جدش اميرالمؤمنين

 آيد تا ها آنار خردمند است آه با گرفتارى] انسان[پس بر . ها پايانى دارند آه ناگزير بايد به آن برسند سختى

 )٢٧١(.افزايد  به هنگام روبرو شدن با آن، بر سختى آن مى]زده شتاب[انديشى  سرآيد، زيرا چاره] آن گرفتارى[

آننده اعمال را نقل   عناصر تكميل)عليه السالم(نيز حضرتش از جدش اميرالمؤمنين
 :فرمايد آرده، مى

 )٢٧٢(;»ى، والعلم، والتوفيقالصحة، والغن: اربع خصال تعين المرء على العمل«

نيازى، دانش و توفيق  سالمت، دارندگى و بى: دهد چهار چيز است آه انسان را در آارها يارى مى

 .]الهى[
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 تعامل با ستمگران

 بر ضرورت دورى جستن مسلمانان از ستمگران و همدلى )عليه السالم(امام محمدجواد
هماره مسلمانان را به رويگردانى از آنان نمود و  و گرايش به آنان تأآيد مى

عليه (آن حضرت در تبيين گرايش به ستمگران روايتى از اميرالمؤمنين. خواند فرامى

 ستمگر، آن )٢٧٣(;»العامل بالظلم والمعين له والراضي به شرآاء«:  نقل آرد آه فرمود)السالم

 . شريك هستند]، در گناه[آس آه او را يارى دهد و آن آس آه به ستمگرى او راضى باشد

َمن استحسن قبيحا آان شريكا «:  روايت آرد آه فرمود)عليه السالم(نيز از اميرالمؤمنين

 .است شريك] زشتى[هر آس آار زشتى را نيكو و پسنديده بخواند در آن  )٢٧٤(;»فيه

 پيروى و فرمانبردارى از منحرفان همانند پيروى و )عليه السالم(ز نظر امام جوادا
رو بر ضرورت پرهيز از پيروى  از همين. گوش سپردن به سخنان شيطان است

 :آن حضرت در اين باره فرمود. نمود منحرفان تأآيد مى

 ان آان الناطق َمن أصغى إلى ناطق فقد عبده، فان آان الناطق عن اهللا فقد عبداهللا، و«

 )٢٧٥(;»ينطق عن لسان ابليس فقد عبد ابليس

پس اگر گوينده از خدا بگويد . آند اى گوش فرادهد، به يقين بندگى او مى گوينده] سخنان[هر آس به 

 سر به راه بندگى ]آن بنده[ خدا را بندگى آرده است و اگر گويند از زبان ابليس سخن بگويد ]شنونده[

 .شيطان گذارده است

جانبه ستمگران و محكوم آردن   به منظور نفى همه)عليه السالم(حضرت امام جواد
آه در قالب حديث قدسى خطاب به (رفتارشان، مفهوم ديندارى را از زبان حضرت حق 

 :فرمود) يكى از پيامبران بيان شده

زودرس را براى تو به همراه دارد و ات در دنيا، آسايش  زهدورزى: خدا به يكى از پيامبران وحى فرمود

از [من با دشمنى ] خشنودى[از هر چيز بريدن و پيوستن به من، تو را عزت بخشيده است، اما آيا براى 

 )٢٧٦(!اى؟ دوستى نموده] از دوستانم[آه با دوستى  اى؟ يا اين دشمنى آرده] دشمنانم

ندارى با دوستى دوستان و اولياى خدا و دشمنى نسبت به دشمنان بنابر اين روايت، دي
 به )عليه السالم(امام جواد. شود خدا و نيز پرهيز از مسالمت و نرمى با آنان محقق مى

ستيزى در وجود امت احاديثى از  منظور به جوشش درآوردن روح ظالم
گاه  ضرت به ابوذر بود، آننمود، از آن جمله سخن آن ح  نقل مى)عليه السالم(اميرالمؤمنين
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اين قوم از تو بر دنياى . براى خداى ـ عّزوجّل ـ خشمگين شدى و اميد به همو دار] اى ابوذر، [:آه فرمود

اى  ها و زمين بر بنده به خدا سوگند، اگر راه آسمان. خود بيمناك شدند و تو از آنان بر آخرت خويش ترسيدى

 جز با ]اى ابوذر،[. گشايد گيرد، خداى متعال راهى پيش روى او مىبسته شود و او تقواى الهى را در پيش 

 )٢٧٧(.حق انس مگير و جز از باطل گريزان و بيمناك مباش

 

 هاى اجتماعى فعاليت

فعاليت هر چه موقعيت اجتماعى انسان و تأثيرگذارى او در جامعه بيشتر باشد، 
 با توجه به همين )عليه السالم(امام جواد. رود ترى از او انتظار مى فراگيرتر و پردامنه

در اين بحث . ها و مفاهيم آن آشنا آرد داران مؤمن را با اين بخش از فعاليت معنا، طاليه
 :آنيم ها اشاره مى به برخى از آن

يابد  جايگاه و منزلت مىبه همان اندازه آه انسانى و صاحب شخصيتى در جامعه . ١
شود، مردم بيشتر او را مورد توجه قرار داده، نيازهاى خود را با او در  و منشأ آثار مى

هاى خود را از چنين  گذارند و برآوردن نيازها و برطرف آردن گرفتارى ميان مى
 بر اساس روايات . خواهند آسى مى

. گيرد هى آه در اختيار افراد قرار مىچنين موقعيتى، موهبتى است ال)عليهم السالم(بيت اهل
نقل )عليه السالم( در اين باب روايتى از طريق پدرانش از اميرالمؤمنين)عليه السالم(امام جواد

اى فزونى گيرد، وظيفه او در برآوردن نيازهاى مردم  هر گاه نعمت خدا بر بنده: آرده است آه فرمود

از آنچه خدا بدو داده، مردم را (ردم را بر دوش نكشد پس هر آس بار نيازهاى م. شود نيز سنگينى مى

 )٢٧٨(».را در معرض فنا و نابودى قرار داده است] خدا داده[ترديد نعمت  بى) مند نكند بهره

هايى آه در   ميزان پايدارى و ماندگارى نعمت)عليه السالم(از نظر امامان معصوم. ٢
امام . حسان و خدمت به نيازمندان بستگى دارداختيار انسان قرار دارد به ميزان ا

 نقل آرده است آه به همين امر )عليه السالم( روايت ديگرى از اميرالمؤمنين)عليه السالم(جواد
ها برخوردار  خداى را بندگانى است آه آنان را از نعمت: آن حضرت فرموده است. تصريح دارد

بذل آنند، آن نعمت را در اختيار ] رطرف آردن نيازهاى بندگاندر راه خدا و ب[نمايد و تا زمانى آه آن را  مى

 آن را از ايشان ستانده، به ديگران ]خدا[خواهند داشت و چون از دادن آنچه در اختيار دارند دريغ آنند، 

 )٢٧٩(.گذارد وامى
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نيكوآاران، بيش از نيازمندان، :  نقل آرده است آه فرمود)عليه السالم(نيز از اميرالمؤمنين

پس هر گاه انسان آارى نيك . محتاج نيكِى خود هستند، زيرا افتخار، پاداش و ماندگارى نامشان به همراه دارد

 )٢٨٠(.رو از ديگران سپاسگويى نخواهد انجام دهد، نيكى را در حق خود آغاز آرده است و از همين

رى رهنمودى است آه مورد توجه و تأآيد امامان گزارى از نيكوآار، ديگ سپاس. ٣
روايتى نقل )عليه السالم( از اميرالمؤمنين)عليه السالم(در اين مورد امام جواد. قرار داشته است

ات  ناسپاسِى نعمت، فراخواننده ناخشنودى و خشم است و هر آس در عوض داده: آرده است آه فرمود

 )٢٨١(.است  از تو گرفته، به تو دادهتو را سپاس گويد، به يقين بيش از آنچه

روابط افراد جامعه و نيز تعامل مثبت دوستان از ديگر مسائل اجتماعى و مفاهيم . ٤
هاى رسيدن به آن را  نمود و راه  بر آن تأآيد مى)عليه السالم(اسالمى است آه امام جواد
 )عليه السالم(اميرالمؤمنيناو به همين منظور روايتى از جدش . براى همگان روشن آرد

 :نقل آرد آه فرمود

اإلنصاف في المعاشرة، والمواساة في الشدة، : ثالث خصال يجتلب بهن المحبة«

 )٢٨٢(;واإلنطواع والرجوع إلى قلب سليم

انصاف در معاشرت، همدردى در گرفتارى و تن دادن به آن و : شود با سه خصلت، محبت جلب مى

 .سليم] و انديشه[ قلب رجوع آردن به

 :است آن بزرگوار درباره روابط ميان دوستان و معاشرت با برادران دينى فرموده

هر . اى، فاسد آند برگزيده] به درست بودنش[ تو را بر دوستى آه با يقين ]بد، انديشه[ گمان ]مبادا[

 و هر ]و بها بخشيده است[ خود را در نهان پند دهد، به يقين او را گرامى داشته ]دينى[آس برادر 

به راه آوردن خوبان . دار آرده است ترديد او را خدشه آس در انظار و جمع مردم او را پند دهد، بى

بسنده ] اى آننده و حفاظت[نگاهبان ] خود[است و مرْگ ] ميسر[با نيكى و اشرار با تنبيه و تأديب 

شاآش هستند و چون انسان به اين سن عقل و نادانى بر انسان تا هجده سالگى در ستيز و آ. است

 .برسد، هر آدام آه در او بيشتر باشد، همان بر او چيره خواهدشد

اى ارزانى دارد و بنده آن نعمت را از خدا بداند، پيش از  هر گاه خداى ـ عّزوجّل ـ نعمتى بر بنده

آند و هر گاه  ثبت مىآه سپاس آن را گويد، به يقين خداى ـ جل و عال ـ شكرى در نامه اعمال او  آن

آند  اى گناهى مرتكب شود و بداند آه خدا بر اعمال او مطلع و آگاه است و اگر بخواهد آيفر مى بنده

 )٢٨٣(.آمرزد آه از خدا طلب آمرزش آند، به يقين خدا او را مى آمرزد، پيش از آن و اگر بخواهد مى
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گزينش همنشين صالح و درستكار تأآيد  همچنين بر ضرورت )عليه السالم(امام جواد. ٥
داشت، چرا آه همنشين تأثيرگذار بوده و منش و رفتار او چه خوب و چه بد انسان را 

 : روايت آرد آه فرمود)عليه السالم(آن حضرت از اميرالمؤمنين. گذارد تحت تأثير مى

ايه صالح و درستى اخالق است آند و به دست آوردن همنشين عاقل، م همنشينى با نادانان اخالق را فاسد مى

هستند، پس ] يكديگر[مردم برادران . آند اش رفتار مى  گوناگون بوده، هر يك بر اساس ويژگى]خدا[و خلق 

خداى ـ عّزوجّل ـ در اين باره . درود اش براى غير خدا باشد از اين برادرى دشمنى مى هر آس برادرى

 )٢٨٥(.شان دشمن بعضى ديگرند ان ـ جز پرهيزگاران ـ بعضىدر آن روز، يار«: )٢٨٤(فرمايد مى

صلى اهللا (پيامبر:  روايت آرده آه فرمود)عليه السالم(همچنين حضرتش از اميرالمؤمنين

 طلب خير آند، ]از خدا[اى على، هر آس :  مرا به يمن فرستاد و به منظور سفارش، به من فرمود)عليه وآله

 . آس مشورت آند، پشيمان نگرددسرگردان نشود و هر

اى در بهشت به دست  هر آس برادرى در راه خدا به دست آورد و برگزيند، به يقين خانه: نيز فرمود

 )٢٨٦(.آورده است

متقابل افراد را بدين ترتيب آن امام بزرگوار تمام جوانب زندگى اجتماعى و وظايف 
آردند آه داشتن  ها يادآورى مى هاى نورانى، به انسان متذآر شدند و در قالب عبارت

دهند،  هاى خدايى تن به دوستى و برادرى مى برادرانى مخلص آه تنها با انگيزه
رستگارى بزرگ است و بايد از وجود چنين برادرانى بهره گرفت و از آنان مشورت و 

 .پند و اندرز خواست

 

 

 

 )عليه السالم(هاى امام جواد سفارش

دميد تا آنان را در   پيوسته روح اميد و صبر در جان مؤمنان مى)عليه السالم(امام جواد
حضرتش . ها به سالحى آارآمد مسلح آند چالش با ظلم و سرآشى و جنبش عليه آن

از ظالم انتقام آه به هنگام پيروزى و اقتدار دولت عدل،  فرجام ستمگران را و اين
گذارد و همين امر از  شود، با آنان در ميان مى ترى به نفع مظلوم ستانده مى سخت

. ساخت ناپذير مى مستضعفان تحت ستم ظالمان، خروشى توفنده و قدرتى انعطاف
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 نقل آرده )عليه السالم( در اين راستا روايتى از اميرالمؤمنين)عليه السالم(حضرت امام جواد
 )٢٨٧(.ستمگر بر مظلوم است] اقتدار[تر از روز  ، بر ظالم سخت]خواهى[ روز داد:داست آه فرمو

بر ] آه[ترين سالحى است  ترين و ُبرنده ها، سخت صبر مؤمن در بالها و سختى:  نيز فرموده است

 .]رود به آار مى[ضد ستمگر 

 )٢٨٨(.]سوز طاقت[ست آننده مصيبتى ا ها براى شماتت صبر در مصيبت: فرمايد و نيز مى

 راه رسيدن به )عليه السالم( با بيان رواياتى از جدش اميرالمؤمنين)عليه السالم(امام جواد
وى از . گذارد اهداف عالى را ـ آه در پى آن بودند ـ پيش روى مؤمنان مى

 السرور، و َمن َمن وثق باهللا أراه«:  روايت آرده است آه فرمود)عليه السالم(اميرالمؤمنين

توآل على اهللا آفاه االمور، والثقة باهللا حصن اليتحصن فيه إال مؤمن أمين، والتوآل على اهللا 

نجاة من آل سوء و حرز من آل عدو، والدين عز، والعلم آنز، والصمت نور، و غاية الزهد 

الرعية، و الورع، والهدم للدين مثل البدع، و الأفسد للرجال مثل الطمع، و بالراعي تصلح 

بالدعاء تصرف البلية، و َمن رآب مرآب الصبر اهتدى إلى مضمار النصر، و َمن عاب عيب، 

 ;)٢٨٩(و َمن شتم أجيب، و َمن غرس أشجار التقى إجتنى ثمار المنى

در آارهايش نماياند و هرآس بر خدا توآل آرد،   شادمانى را به او مى]خدا[هر آس به خدا اعتماد آرد 

مايه [گيرد، و توآل بر خدا  اعتماد به خدا دژى است آه جز مؤمن امين در آن پناه نمى. او را بسنده خواهد بود

 عزت، دانش گنج ]دارى[دين. هر دشمنى است] گزند و خطر[اى از   نجات از هر بدى و نگاهدارنده]و وسيله

آند و  هيچ چيزى مانند بدعت، دين را ويران نمى. و خموشى نور است و پرهيزگارى منتها مرتبه زهد است

 رعيت سامان ]حاآم[با بودن سرپرست . آشاند ها را به تباهى نمى هيچ عاملى چون طمع و آزمندى انسان

يابد، هر آس  هر آس بر مرآب صبر سوار شود، به پيروزى دست مى. شوند گيرد و با دعا بالها دفع مى مى

واهند آرد، هر آس دشنام دهد، دشنام شنود و هر آس نهال تقوا بكارد، عيبجويى آند از او عيبجويى خ

 . آرزوها برگيرد]رسيدن به[محصول 

 

 اندوزى تشويق به دانش

  و نيز با تبيين )عليه السالم( در قالب رواياتى از جدش اميرالمؤمنين)عليه السالم(امام جواد
. نمود ش تشويق و ترغيب مىفضل و جايگاه واالى عالمان، همگان را به فراگيرى دان
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اندوزى بيان  آنچه خواهيم خواند، از جمله رواياتى است آه آن حضرت در فضيلت دانش
 :نموده است

اندوزى واجب و در پى آن به  دانش فراگيريد، آه دانش:  فرمود)عليه السالم(اميرالمؤمنين. ١

، نشانه مروت و جوانمردى، ارمغان ]دينى[پيوند ميان برادران ] وسيله[دانش . جستوجو شدن مستحب است

 )٢٩٠(.محافل و مجالس، همسفر و مونس در غربت است

 مطبوع و مسموع، و الينفع المسموع اذا لم يكن :العلم علمان«: نيز فرموده است . ٢

مطبوع، و َمن عرف الحكمة لم يصبر على اإلزدياد منها، الجمال فى اللسان، و الكمال فى 
 )٢٩١(;»العقل

و اگر دانش ) اآتسابى(سرشته شده و دانشى شنيده شده ] آه در وجود انسان[دانشى : دانش دو گونه است

بخشد و هر آس  نباشد، دانش شنيدنى سودى نمى) شود آه بدان وسيله دانش به آار گرفته مى(سرشته شده 

 زيبايى در زبان ]بدانيد آه[. خواهى آن صبر نتواند دانش و حكمت را بشناسد در افزون ]ارزش و جايگاه[

 . در عقل است]يافتگى[ است و آمال]گويا[

 به يقين آدمى :  نقل آرده است آه حضرت فرمود)عليه السالم(نيز از آتاب اميرالمؤمنين

رى رجحان و برت) به عقل: و در موردى فرمود(ترين چيزها به ترازو هست آه آفه آن به دانش  زاده شبيه

 )٢٩٢(.گيرد يابد يا به دليل نادانى آاستى مى مى

 در ]محكم[ و دستاويز ]روشن[به هنگام پيش آمدن شبهه، آهنگ عالمان آن آه راه : نيز فرموده است

ها او را  جويى ها به خطا رود چاره خواسته] رسيدن به[هاى درسِت  هر آس در يافتن راه. اختيار دارند

 را دوست بدارد براى ]در دنيا[است و هر آس ماندن ] گرفتار[ انسان آزمند در بند خوارى .آارساز نباشد

 )٢٩٣().ها آند خويش را آماده تحمل سختى(رويارويى با بالها قلبى صبور و مقاوم فراهم آورد 

 از گسترش جهل و فراوانى نادانان و نيز گرفتار بودن )عليه السالم(امام محمد جواد
اى آه  هاى جاهالنه  سؤال)عليه السالم(از نظر امام. عالمان با اين جماعت در رنج بود

آردند دليل رنجش خاطر عالمان از يك سو و ايجاد اختالف ميان  نادانان مطرح مى
نقل آرده )عليه السالم(وى در اين معنا روايتى از جدش اميرالمؤمنين. مردم از ديگر سو بود

 )٢٩٤(;»ماء غرباء لكثرة الجهال بينهمالعل«: است آه فرمود

 .به دليل فراوانى جاهالن، عالمان غريب و تنها هستند

 )٢٩٥(;»لو سكت الجاهل ما اختلف الناس«: و نيز نقل نموده است آه فرمود
                                                           

 .٢٧٧/همان. ٢٩٠
 .همان جا. ٢٩١
 .٢٧٥/همان. ٢٩٢
 .٢٧٨/همان. ٢٩٣
 .همان جا. ٢٩٤
 .٢٧٩/همان. ٢٩٥



 مردم دچار ]آميز مطرح نكند و از سر نادانى مطلبى اختالف[اگر جاهل خموشى گزيند 

 .نخواهندشد اختالف

 

 تشويق به توبه

 براى ارشاد مردم و هدايت آنان به سوى )عليه السالم(هاى امام جواد از ديگر گزينه
آن حضرت با نقل رواياتى از . هاى آن بود خداى متعال مسأله توبه و راه

 :خواند، از جمله  درباره توبه مردم را به آن فرا مى)عليه السالم(اميرالمؤمنين

ندم بالقلب، و استغفار : التوبة على أربعة دعائم«:  فرمود)عليه السالم(يرالمؤمنينام. ١

 ;»باللسان، و عمل بالجوارح، و عزم على أن اليعود

 براى جبران گذشته[ها  پشيمانى در دل، استغفار با زبان، عمل با اندام: توبه بر چهار ستون استوار است

 . بازگشت به گناه بر عدم]ناپذير قاطع و خلل[و تصميم ]

 ;»آثرة اإلستغفار، و خفض الجانب، و آثرة الصدقة: و ثالث يبلغن بالعبد رضوان الّله«

بسيار استغفار آردن، فروتن و مهربان بودن : رساند و سه چيز انسان را به رضوان و خشنودى خدا مى

 )٢٩٦(.دادن و بسيار صدقه

ه آردن و پرهيز از تأخير و به زمان آن حضرت همچنين بر ضرورت شتاب در توب
تأخيرالتوبة إغترار، و طول التسويف حيرة، و «: ديگرى افكندن توبه تأآيد نموده، فرمود

َيْأَمُن َمْكَر اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم   َفَال«اإلعتالل على الّله ملكة، و اإلصرار على الذنب أمن لمكرالّله 

 )٢٩٧(;»اْلَخـِسُروَن

تراشى براى  به تأخيرافكندن توبه، خودفريبى و توبه را بسيار به تأخير انداختن سرگشتگى است، بهانه

آيا از مكر  «]:آن گاه اين آيه را تالوت نمود[خدا تباهى است و اصرار بر گناه، احساس ايمنى از مكر خداست 

 .)٢٩٨(»خدا خود را ايمن دانستند؟

 

 سازيشان براى عصر غيبت تكميل ساختار جماعت صالحان و آماده . ٣

 :آنيم اين مبحث را در چند بند بيان مى

 

 تشكيالت نمايندگان و اقدام دقيق

                                                           
 .همان جا. ٢٩٦
 .٩٩ /)٧(اعراف . ٢٩٧
 .همان جا. ٢٩٨ 



ايجاد و تنظيم امور جماعت صالحان و فعاليت امامان معصوم از طريق اين 
ار اميرالمؤمنين على اين خاندان در روزگ.  بود)عليه السالم(جماعت، هدف اساسى اهل بيت

 پيكره جماعت صالحان را بنيان نهادند و تا روزگار امام حسن )عليه السالم(بن ابيطالب
مشغول به آمال رساندن ) عجل اهللا تعالى فرجه( و فرزندش امام مهدى)عليه السالم(عسكرى

 اين آنچه تكميل. اين ساختار و نهادينه آردن و وسعت بخشيدن به دايره فعاليت آن بودند
نمود، نظارت و آنترل شديدى بود آه از سوى حاآميت بر  ساختار را ضرورى مى

وانگهى اصحاب، افراد مورد . شد  اعمال مى)عليهم السالم(فعاليت و تحرآات اهل بيت
اى در تحقق بخشيدن به برخى از   نقش متعهدانه)عليهم السالم(اعتماد و شاگردان امامان
از ديگر سو گسترش دايره جماعت صالحان و .  داشتند) السالمعليهم(اهداف امامان اهل بيت

ها و اجتماع آنان در سراسر جهان اسالم اقدامى در ايجاد  نيز متعدد بودن مرآز فعاليت
 .و توسعه دامنه تشكيالت نمايندگى بود

شايان توجه است آه وجود تشكيالت نمايندگى و داشتن نمايندگان، يكى از 
بايست  رفت و همين افراد مى به شمار مى)عليه السالم(امانهاى فعاليت ام ضرورت
هايشان يارى   را در امر ارتباط با شيعيان و شتاب دادن به فعاليت)عليه السالم(امامان
 .دادند مى

 و پس از آن حضرت بر امام )عليه السالم(نظارتى آه از سوى حاآمان بر امام رضا
يجاد نهاد نمايندگى را آه به طور مستقيم شد، ضرورت ا  اعمال مى)عليه السالم(جواد

فراموش نشود در آن شرايط . آرد شد، محسوستر مى  اداره مى)عليه السالم(زيرنظر امام
گذراند، ارتباط با نمايندگان دقت  آه امام آامال تحت نظر بود و شرايط سختى را مى

 .طلبيد اى را مى العاده فوق

آه حاآمان وقت امامتش را پذيرفته   پس از آن)معليه السال(فعاليت حساب شده امام جواد
و او را رهبر شرعى امت اسالمى ـ آه دانش و خط مستقيم را از پدران واالمقامش به 

منه است، اما بررسى زندگى امام  دست آورده است ـ دانستند، بحثى تمام شده و مفروغ
را به طور روشن و هاى آن حضرت   اوج دقت و استحكام در فعاليت)عليه السالم(جواد

 با اقدام )عليه السالم(در واقع هر اقدام امام. آند بدون ابهام براى پژوهشگر آشكار مى
 در )عليه السالم(ديگرش پيوند و با شرايط همگونى داشت و تعبيرآننده رأى هدفدار امام

 .همان موضوع بود

آيد دقت   سخن به ميان مى)عليه السالم(هاى فعاليت از ديدگاه امام هنگامى آه از روش
 و نيز چگونگى برقرارى ارتباط از سوى ايشان با )عليه السالم(در فعاليت و تحرك امام



به منظور روشن شدن اين حقيقت . رسد نمايندگان و جماعت صالحان نيز به ذهن مى
اش  هاى مردمى  در زمينه روابط با پايگاه)عليه السالم(هاى امام هايى از فعاليت نمونه
 :شمريم برمى

 

 نگارى مخفيانه  نامه

 و يارانش همچنان پابرجا بود و جريان داشت، اما )عليه السالم(ترديد، ارتباط امام بى
رفت  ماند، چرا آه بيم آن مى بايست پنهان مى  مى)عليه السالم(هاى امام اى از ارتباط پاره

اش نيز   در خانه)ه السالمعلي(آه امام جواد ها فاش شود، به ويژه اين نام فرستادگان نامه
 با )عليه السالم(شكل ديگر ارتباط امام جواد. الفضل زير نظر قرار داشت توسط همسرش ام

فاقد نام و )عليه السالم(هاى رسيده به امام ياران و نمايندگان به اين صورت بود آه نامه
 .شناخت اى را مى نامهمشخصات فرستنده بود و امام به شيوه خود، فرستنده هر 

رسد آه ميان فرستنده نامه و امام رمزى وجود داشته آه حضرتش  بعيد به نظر نمى
البته اين برداشت در صورتى است . شناخته است از طريق آن رمز نويسنده نامه را مى

شناخت  ها را مى  از طريق عالم غيب، مبدأ نامه)عليه السالم(امام: آه بر آن نباشيم بگوييم
 بخواهد چيزى را بداند، خداوند او را از آن آگاه )عليه السالم(اگر امام«آه  ه اينچ
 )٢٩٩(.»آند مى

عليه (به حضور ابوجعفر ثانى«: گويد مى» ابوهاشم، داوودبن قاسم جعفرى«

ام ها ن جا آه رقعه براى ابوجعفر آورده بودم، اما از آن) نامه(سه رقعه . رسيدم)السالم
. رو اندوهگين شدم ها را از يكديگر بازشناسم و از اين فرستنده نداشتند، نتوانستم آن

. اين، رقعه ريان بن شبيب است: ها را از من ستاند و فرمود ابوجعفر يكى از نامه
اين، رقعه محمدبن حمزه است و سومين رقعه را گرفت و : ديگرى را گرفت و فرمود

از ديدن چنين چيزى سخت مبهوت شدم . ]و نام او را گفت[اين، رقعه فالن است : فرمود
 )٣٠٠(.»و او در من نگريست و لبخند زد

عليه ( مكاتبه امام جواد٧٢آمده، » )عليه السالم(موسوعة االمام الجواد«بنابر آنچه در 

 )٣٠١(.ثبت شده است)السالم

 

                                                           
 .١/٢٠١: آافى: ك.ر. ٢٩٩
 .٢/٩٨إعالم الورى بأعالم الهدى. ٣٠٠
 .٤١٥ـ٢/٤١٣)سالمعليه ال(موسوعة االمام الجواد: ك.ر. ٣٠١



 اشراف بر امور اجتماعى

آرد، بلكه هماره با مردم بود و   دور از جامعه خود زندگى نمى)عليه السالم(امام جواد
البته اين شيوه . آرد شناخت و با تمام وجود لمس مى هاى آنان را مى نيازها و خواسته

 نيز به پيروى )عليه السالم( جواد بود و امام)عليه السالم(رفتارى جزئى از زندگى ديگر امامان
در اين جا مطلبى را نقل . از پدران ارجمند خود از مسائل و نيازهاى مردم غافل نبود

 .آنيم آه دنباله روايت قبلى است مى

اى حاوى سيصد دينار به من داد و از من  و ابوجعفر بدره... «: ابوهاشم گويد
: او به تو خواهد گفت: گاه فرمود م، آنخواست تا آن را براى يكى از عموزادگانش ببر

 .بازرگانى را به من نشان ده تا با اين دينارها آااليى براى من بخرد، تو نيز چنان آن

اى ابوهاشم، : او به من گفت. آيسه دينارها را براى عموزاده ابوجعفر بردم
ان بازرگانى به من معرفى آن تا با اين دينارها آااليى براى من بخرد و من چن

 )٣٠٢(.»آردم

 نيازهاى مردم را )عليه السالم(دهد آه امام جواد اين داستان به خوبى نشان مى
 .آوشيد تا آن را برطرف آند دانست و مى مى

 

 پرورش افراد

گمارد، تربيت   خود به انجام آن همت مى)عليه السالم(از ديگر مسائلى آه امام جواد
يكى از اين موارد، رهنمود تربيتى آن . هاى دينى بود يعيان براساس آموزهنمودن ش

به حضور «: گويد دعبل مى. حضرت به شاعر معروف، دعبل بن على خزاعى بود
گرفته، اى بدهند، آن را  آن حضرت فرمود تا به من هديه.  رسيدم)عليه السالم( رضا]امام[

 چرا خداى را سپاس و حمد نگفتى؟: آن حضرت به من فرمود. اما حمد خدا را نگفتم

. اى به من داده شود بعدها بر ابوجعفر وارد شدم و آن حضرت دستور داد تا هديه
 .الحمدالّله: چون آن را گرفتم گفتم

 )٣٠٣()...نيكو فراگرفتى(تربيت شدى : ابوجعفر فرمود

 را نسبت به تكامل )عليه السالم( داستان و موارد مشابه آن، اوج توجه و عنايت اماماين
 .دهد فرهنگى و معنوى پيروان خود نشان مى

 

                                                           
 .٢/٩٨إعالم الورى بأعالم الهدى. ٣٠٢
 .٢/٣٦٣آشف الغمة. ٣٠٣



 )عليه السالم(سازى براى امامت زودهنگام حضرت هادى  زمينه . ٤

 به يك اندازه نسبت به آن مسئول و )عليه السالم(از ديگر وظايفى آه امامان معصوم
ر بودند، آشنا آردن مردم با امام پس از خويش و فراخواندن به پذيرش امامت او مأمو
بند و   نيز همانند آنان به انجام مسئوليت پاى)عليه السالم(اين بزرگان آه امام جواد. بود

پيمود، مسأله امام پس از خويش را در ميان مسلمانان  متعهد بود و همان راه را مى
در اين مبحث به مواردى از . آردند خ آرده، بدان دعوت مىدار، ترسي مؤمن و طاليه

بايست توسط امام حاضر مطرح و در ميان افراد مؤمن استوار  موضوع جانشينى آه مى
 :آنيم شد بيان مى مى

بر عهده بنا به وظيفه خدمت آه «: از پدرش نقل آرده است آه گفت» خيرانى«) الف
احمد بن محمد بن عيسى «.  بودم)عليه السالم(من گذارده شده بود، مالزم خانه ابوجعفر

آمد تا از وضعيت   مى)عليه السالم(همه شب به هنگام سحر به خانه ابوجعفر» اشعرى
شد، احمد مجلس  بيمارى او مطلع شود و چون واسطه ميان خيرانى و ابوجعفر وارد مى

 .گذاشت را تنها مىرا ترك گفته، آن دو 

ها فرد واسطه، از حضور امام خارج شد و احمد بن  يكى از شب: گويد خيرانى مى
واسطه با من در آنارى خلوت آرد و احمد به . محمد بن عيسى نيز از آن جا بيرون شد

واسطه ميان . اى آه بتواند سخنان ما را بشنود، پشت به ما آرد و به گوش ايستاد گونه
من به ديدار خدا خواهم شتافت : گويد رساند و مى مواليت سالم مى: گفت امام و من مى

رسد و هر حقى آه من پس از پدرم بر شما داشتم، او   به فرزندم على مى]امامت[و امر 
 .پس از من بر شما خواهد داشت

پيك چه چيزى به : پس از اين سخنان، واسطه رفت و احمد نزد من بازگشت و گفت
 تو گفت؟

 .خير بود: گفتم

 .آنچه را آه گفت شنيدم، آن گاه شنيده خود را بازگفت: احمد گفت

: فرمايد آارى را آه آردى خدا حرام آرده است، آن جا آه مى: گفتم
اى نگاه دار تا  حال آه سخنان او را شنيده. و جاسوسى مكنيد )٣٠٤(;)...َْتَجسَُّسوا َال َو...(

آنيم و تو گواهى دهى، پس مبادا تا آن هنگام اين مطلب را روزى آه بدان نياز پيدا 
 !آشكار آنى

                                                           
 .١٢ /حجرات . ٣٠٤



ها را مهر آرده،   را در ده نسخه نوشتم و تمام آن)عليه السالم(چون صبح شد پيام امام
چنانچه پيش از : ها را در اختيار ده تن از بزرگان اصحاب قرار داده، به آنان گفتم آن

 .آنيد گشوده به آنچه در آن نوشته شده عملگرفتن نامه از دنيا رفتم، آن را 

ام بيرون نشده بودم آه   رخ در نقاب خاك آشيد و هنوز از خانه)عليه السالم(ابوجعفر
 گرد آمده، درباره امامت به گفتوگو )٣٠٥(»محمد بن الفرج«دريافتم سران قوم نزد 

اگر : اى نزد من فرستاد آه در آن آمده بود  نوشته]آسى را با[محمد بن فرج . اند پرداخته
دوست دارم نزد . آمديم  نبود خود با جمع حاضر به سراغ تو مى]راز[بيم آشكار شدن 

 .من بيايى

رفتم و با جمع حاضر در مورد جانشينى من نيز سوار مرآب شده، به خانه او 
رو به .  گفتوگو آرديم، اما بيشتر آن افراد را اسير شك و ترديد ديدم)عليه السالم(ابوجعفر

ها را به آنان سپرده بودم آردم و از آنان خواستم نامه را تحويل دهند و  آسانى آه نامه
 است آه به شما سفارش آرده ]روزى[اين همان : ها گفتم ها را دادند و به آن آنان نامه

 .بودم

داد تا گفته تو را  داشتيم تا آسى ديگر نيز گواهى مى دوست مى: يكى از آنان گفت
 .اعتبار بخشد

اين ابوجعفر اشعرى، شنيدن . خواهيم خدا فراهم نموده است آنچه را آه مى: گفتم
 .]ا روشن شودتا حقيقت براى شم[از او بپرسيد . دهد محتواى اين نامه را گواهى مى

جماعت حاضر از او درباره محتواى نامه پرسيدند، او از شهادت دادن خوددارى 
اين : رو گفت از اين. او را به مباهله خواندم، اما به آن تن نداده، از آن ترسيده بود. آرد

دانم آه دوست دارم از آِن مردى  ام و آن را شرافت وااليى مى مطلب را خود شنيده
ا حال آه سخن از مباهله به ميان آمد، ديگر جايى براى پنهان آردن عرب باشد، ام

 .]گويد حقيقت است و آنچه در نامه آمده و خيرانى مى[حقيقت وجود ندارد 

عليه ()امام هادى(حاضران فرصت را از دست نداده به حضور ابوالحسن 

 )٣٠٦(.»رسيده، بر حضرتش به عنوان امام سالم دادند)السالم

عليه (نخستين بارى آه ابوجعفر«: از اسماعيل بن مهران نقل شده است آه گفت) ب

 تو ]جان[فدايت گردم، در اين سفر بر :  از مدينه روانه بغداد شد، به حضرتش گفتم)السالم

                                                           
) عليه السالم(و امام هادى) عليه السالم(، امام جواد)عليه السالم(محمد بن الفرج الُرخجى از اصحاب امام رضا . ٣٠٥

 .بود
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:  رو به من آرد و فرمود)عليه السالم(امامت پس از تو بر عهده آيست؟ ابوجعفر. بيم دارم
 .من در اين سال نيست) وفات(پندارى غيبت  ه مىآن گونه آ

 از سوى معتصم فراخوانده شد، نزدش رفته )عليه السالم(دومين بارى آه ابوجعفر
 امامت پس از تو بر عهده ]بگو تا بدانيم آه[روى  فدايت گردم، تو مى: عرضه داشتم

 آيست؟

 ]جان[بر ] سفر[از اين : تر شد، سپس به من فرمود چنان گريست آه محاسنش او آن
 )٣٠٧(.»امامت پس از من بر عهده فرزندم على است. رود من بيم مى

غالم » احمد بن ابى خالد«نقل شده است آه از » محمد بن حسين واسطى«از ) ج
آه نوشته شده ابوجعفر مرا بر اين وصيت «: گفت  شنيده است آه مى)عليه السالم(ابوجعفر

خالد، غالم ابوجعفر، محمد بن على بن موسى بن  احمد بن ابى: بود به گواهى گرفت آه
 او را به شهادت )عليه السالم(طالب جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ابى

 تا آن هنگام )٣٠٨(خواهرانش و نيز موسى) امام هادى(گرفت آه نسبت به فرزندش على 
ها،  ها، هزينه ها، دارايى آه بالغ شود وصيت آرده است و آار سرپرستى مزرعه

سپرد، تا آن هنگام آه على بالغ شود، » عبداهللا بن مساور«را به ... غالمان و آنيزان و
و عبداهللا تمام آنچه را بدو سپرده شده بود به على واگذارد و او خود به آار خود 

چون موسى به بلوغ رسيد، على، آار موسى را به خودش . خواهران خويش بپردازد
 و )عليه السالم(پدرش امام جواد(واگذارد تا خود به آارهاى خويش بپردازد و پس از آن دو 

 بنا به شرطى آه پدرشان براى صدقاتى آه مقرر داشته )عليه السالم()برادرش امام هادى
شنبه سه روز گذشته از ماه ذى حجه   در روز يك]ت و وصيتشهاد[آن . است، عمل آند

احمد بن خالد گواهى خود را با خط خويش نوشت و . است) نوشته شده( بوده ٢٢٠سال 
معروف به (طالب  حسن بن محمد بن عبداهللا بن الحسن بن على بن الحسين بن ابى

 نامه نوشت و ]صيتو[خالد بر باالى  با خط خود همانند شهادت احمد بن ابى) جّوانى
 )٣٠٩(.»نصر خادم نيز شهادت خود را با خط خود نگاشت

اخبار، در اين باب «: گويد مرحوم طبرى پس از نقل سه نص پيش گفته شده، مى
بسيار است و اجماع شيعه بر امامت آن حضرت و نيز عدم وجود آسانى آه امامت را 

. آند نياز مى  ديگر نصوص در مورد امامِت او بىاز آِن غير او بخوانند، ما را از بيان
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وانگهى به دليل بيم امامان از دشمنانشان در آن روزگار و نيز تقيه و به منظور 
نوشته و  دورماندن از گزند آنان، شيعيانشان را در شناخت امام جانشين، به داشتن دست

 بيان آرديم، محكمترين طور آه همان. آند نصى بر جاى مانده از امام پيشين نيازمند مى
داند و نيز وجود  وجه لزوم وجود امام، داليلى عقلى است آه وجود امام را الزم مى

باطل و نادرست . خواند  مى)عليه السالم(رواياتى است آه امامان را از نسل امام حسين
هاى باطل نيز دليل محكم ديگرى است آه بر لزوم  بودن گفته و آراى صاحبان مذهب

 )٣١٠(...مام داللت دارد و باهللا التوفيقوجود ا

 

  و مهدويت)عليه السالم(امام جواد. ٥

ترين اصل در حرآت و روند اسالمى است آه در ميان  مسأله مهدويت اساسى
شود آه از  حتى يك مورد يافت نمى)عليه السالم( و امامان)صلى اهللا عليه وآله(پيروان رسول خدا

 .دعوت به آن غفلت آرده يا آن را ناديده گرفته باشد

 نيز در مسأله مهدويت همين شيوه را در پيش گرفت و با انگيزه )عليه السالم(امام جواد
عمق بخشيدن به اين موضوع در جان و انديشه امت و آماده آردن آنان براى امامت 

در اين جا . آردندحضرت مهدى موعود، اين مسأله را در ميان امت اسالمى مطرح 
 :خوانيم مواردى از موضوع مهدويت و انتظار را آه حضرتش بيان داشته است مى

به محمد «: نقل شده است آه گفت» عبدالعظيم بن عبداهللا حسنى«از حضرت ) الف
موالى من، اميدوارم همان قائم از خاندان :  گفتم)عليه السالم()امام جواد(بن على بن موسى 
 .همچنان آه آآنده از ستم و بيداد شده است! آند مين را، پر از داد مىمحمد باشى آه ز

به فرمان خدا و راهنمايان به دين خداست، اما آن قائمى آه ) برپاخاسته( هر يك از ما قائم : او فرمود

دم آند، هموست آه والدتش از مر زمين خدا را از وجود آافران و منكران پاك و آن را پر از داد و عدالت مى

به نام خواندش بر مردم روانباشد و هم نام و هم . پوشيده خواهد مانده و وجودش از ديدگان پنهان خواهد بود

 . است)صلى اهللا عليه وآله(آنيه رسول خدا

 تن از ٣١٣به شمار اهل بدر . شود شود و هر سختى براى او رام مى زمين براى او در نورديده مى

هر «: فرمايد ار او حضور خواهند يافت و خداى ـ عّزوجّل ـ در اين باره مىياران او از سراسر جهان در آن

 .)٣١١(»آورد، در حقيقت خدا بر همه چيز تواناست آجا آه باشيد، خداوند همگى شما را باز مى
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او به ده هزار هر گاه اين شمار از مخلصان فراهم آمدند، خدا امر او را آشكار خواهد نمود و چون ياران 

تن رسد، به فرمان خدا قيام خواهد آرد و همچنان دشمنان خدا را خواهد آشت تا خداى ـ عّزوجّل ـ راضى 

 )٣١٢(.شود

عبدالعظيم «: نقل شده است آه گفت» ابوتراب، عبداهللا موسى الرويانى«از ) ب
 )عليه السالم(طالب سن بن على بن ابىحسنى فرزند عبداهللا بن على بن الحسن بن زيد بن الح

بر سرورم محمد بن على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين : براى ما گفت
يا » مهدى«همان » قائم«:  وارد شدم تا از او بپرسم)عليه السالم(طالب بن على بن ابى

ندان، همان مهدى اى ابوالقاسم، قائم از ما خا: شخص ديگرى است؟ او سخن آغاز آرد و فرمود

 .است آه واجب است در دوران غيبت در انتظار او بود و در زمان ظهورش سر به فرمان او نهاد

 را به رسالت )صلى اهللا عليه وآله( آه محمد]خدايى[سوگند به آن . از فرزندان من است او سومين

ه باشد، خدا آن روز را چنان طوالنى برانگيخت و امامت را ويژه ما گرداند، اگر تنها يك روز از عمر دنيا ماند

و بدان [. آند تا مهدى قائم ظهور آرده، زمين را همچنان آه از ستم و بيداد آآنده شده است، پر از داد آند مى

سخن  دهد، همان سان آه آار هم  او را يك شبه سامان مى]ظهور[به يقين خداى ـ تبارك و تعالى ـ آار ] آه

 رفت و پيامبر ]به سوى درخت[اش  ن هنگام آه براى برگرفتن آتشى براى خانوادهخود موسى را سامان داد، آ

 .و حامل رسالت الهى بازگشت

ترين  انتظار فرج برترين و بافضيلت; »أفضل اعمال شيعتنا انتظار الفرج«: آن گاه فرمود

 )٣١٣(.اعمال شيعيان ما است

از : گفت» دلف صقر بن ابى«: نقل شده است آه گفت» مانحمدان بن سلي«از ) ج
به يقين امام پس از من فرزندم على :  شنيدم آه فرمود)عليه السالم(ابوجعفر، محمد بن على رضا

فرمان او فرمان من، سخن او سخن من و فرمانبردارى از او فرمانبردارى از من است و امام بعد از او . است

او فرمان پدرش، سخن او سخن پدرش و فرمانبردارى از او فرمانبردارى از فرمان . فرزندش حسن است

 .آن گاه حضرت ابوجعفر خاموش شد. پدرش است

 اى پسر رسول خدا، پس از امام حسن چه آسى امام است؟: گفتم

پس از حسن فرزندش قائم به حق و هموست آه انتظارش : ابوجعفر سخت گريست، سپس فرمود

 .بكشند

 خوانده شده است؟» قائم«ر رسول خدا، چرا او اى پس: گفتم

 : فرمود
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آه يادش فراموش شود و بيشترين آسانى آه امامت او را   آه پس از آن]شود رو قائم خوانده مى از آن[

 .خواهد نمود) ظهور( برگردند، او قيام ]از اعتقاد خود[اند  پذيرفته

 شود؟ خوانده مى» منتظر«چرا : پرسيدم

در انتظار ] در ايمان[غيبتى طوالنى دارد و مخلصان ] شود آه رو منتظر خوانده مى از آن[: فرمود

 .آنند  را استهزاء مى]يا آمدنش[شوند و منكران با شنيدن نام او   او مى]وجود[آمدنش هستند، شكاآان منكر 

هم به [اب داشته هايى آه در آمدنش شت آنندگان زمان ظهورش را تكذيب آرده، آن دوران غيبت او تعيين

اند  و به انتظار ظهورش نشسته[آشاند و آنان آه تسليم بوده   به تباهى مى]رو مدعيان هستند همين دليل دنباله

 )٣١٤(. نجات يابند]پذيرند، دين به سالمت برند و و ادعاى مدعيان باطل را نمى
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 بخش سوم

 )عليه السالم(مدرسه و ميراث علمى امام جواد

 

 :آنيم اين بخش را در چند مبحث بررسى مى

 

 )عليه السالم(اصحاب امام جواد: مبحث اول

 فراهم آمده، از )عليه السالم(جمع زيادى از عالمان و راويان گرد وجود امام جواد
 به ارث برده بود بهره )صلى اهللا عليه وآله(چشمه جوشان دانش او آه از جدش رسول خدا

هاى بديع و حكيمانه آن حضرت را تدوين  آنان احاديث، گفته و نكته. دگرفتن مى
نظير انديشه  هاى پربها و آم آردند و ميراث ارجمند و گرانسنگى آه از اندوخته مى

آن بزرگان با الهام . اسالمى در دست داريم به لطف زحمات آن بزرگان فراهم آمده است
ظت از احاديث امامان معصوم به تدوين آن گرفتن از اعتقادات دينى خود مبنى بر حفا
 را از گزند حوادث روزگار و )عليهم السالم(بيت پرداختند و با اقدام خود تراث علمى اهل

 .تطاول دست بدخواهان و منحرفان ايمنى بخشيدند

دريغ آنان اين فرصت را براى فقيهان شيعه فراهم آورد تا با مراجعه به  تالش بى
اگر اين ميراث در دسترس . ى، احكام شرعى را به دست آورنداين ميراث سترگ علم

چنين پويا و سترگ ـ آه   از فقهى اين)عليهم السالم(بيت ترديد مدرسه اهل نبود بى
انديشمندان و حقوقدانان مسلمان و غيرمسلمان به اصالت و ژرفناك بودن آن اعتراف 

 .دارند ـ خبرى نبود

 را تحت )عليه السالم( و اموى امامان معصومدر روزگارى آه حاآمان ستمگر عباسى
آردند تا امت اسالمى  دادند و ارتباط با آنان را منع مى ها قرار مى شديدترين محدوديت

 آه )عليه السالم(بندى ياران امامان روى آنان و پيروى از ايشان بازدارند، پاى را از دنباله
تدوين احاديث آن بزرگان هاى سخت، با امامان رابطه داشته و در  در آن دوره

 .آوشيدند، شايسته قدردانى و افتخار است مى

چنان زير فشار قدرت حاآم قرار  اين عالمان و راويان آه از ياران امامان بودند، آن
توانستند به طور صريح از امامى نام ببرند آه از وى حديثى يا مطلبى  داشتند آه نمى



ن امام، او را معرفى آرده، حديث يا مطلب خود داشتند، با اشاره و بيان برخى اوصاف آ
گرفت آه زندان و مرگ  آارى صورت مى رو اين پنهان از آن. گفتند را از او بازمى

 .آردند در انتظار آسانى بود آه از امامان مطلبى نقل مى

 نيز در محاصره جاسوسان دستگاه خالفت قرار )عليه السالم(جا آه امام جواد از آن
هايى آه خود به داليل امنيتى توان فعاليت  حاب خود خواست تا در عرصهداشت، از اص

هاى  هاى اصلى فعاليت بنابراين، عرصه. ها را ندارد، به فعاليت بپردازند در آن
هاى آن حضرت بود، زيرا آنان تنها با   نمايانگر فعاليت)عليه السالم(اصحاب امام جواد

هايش اقدام آرده، آارى خودسرانه انجام پيروى از آن حضرت و به آار بستن رهنمود
ايم آه  پرداخته)عليه السالم(جا به اصحاب امام جواد رو در اين از آن. دادند نمى

داران بيداردل روزگاِر  ها و فعاليت طاليه هاى علمى و فكرى آنان، از گرايش فعاليت
 علمى تنى چند از هاى جا فعاليت در اين. دهد  خبر مى)عليه السالم(تحت رهبرى امام جواد

هاى مدرسه  اين اصحاب روايتگر را آه به تمام معنا و بدون اغراق گستردگى فعاليت
 :آنيم اند، بررسى مى  را به نمايش گذارده)عليه السالم(علمى امام جواد

 

 حسين بن سعيد اهوازى

، )عليه السالم(، ابوجعفر)عليه السالم(حسين بن سعيد حّماد اهوازى، ثقه بود و از امام رضا
 )٣١٥(. روايت آرده است)عليه السالم()امام هادى(و ابوالحسن ثالث 

 

 حسن بن سعيد اهوازى

عليه ( و امام جواد)عليه السالم(حسن، برادر حسين بن سعيد و از اصحاب امام رضا

 و امام )عليه السالم(در حرآت سياسى و علمى امام رضا هر دو برادر )٣١٦(.بود)السالم
 و نيز در عرصه تصنيف و تأليف شرآت داشتند و نقش قابل توجهى در )عليه السالم(جواد

 .هدايت برخى افراد ايفا آردند

اسحاق بن ابراهيم حضينى، و پس از او على بن الريان به واسطه حسن بن سعيد 
رسيدند و همو وسيله آشنايى آنان با مدرسه )السالمعليه (اهوازى به حضور امام رضا

حسن بن .  او شناخته شدند]نام[از وى حديث شنيدند و هم به .  بود)عليهم السالم(بيت اهل
 آشنا )عليهم السالم(بيت سعيد همچنين عبداهللا بن محمد حضينى و ديگران را با مدرسه اهل

                                                           
 .١٤١ـ٣٩/)عليه السالم(حياة االمام محمد الجواد. ٣١٥
 .همان جا. ٣١٦



گفته .  تأليف و تصنيف آردندهاى زيادى آرد آه بعدها منشأ خدمات شدند و آتاب
 )٣١٧(.شود آه حسن بن سعيد پنجاه آتاب تصنيف آرد مى

رسد  شيخ الطائفه، محمد بن حسن طوسى هنگامى آه به حسين بن سعيد اهوازى مى
 رضا، ابوجعفر ثانى و ابوالحسن ]امام[است و از » ثقه«او : گويد اش مى درباره
او از مردم آوفه بود و همراه برادرش حسن به .  حديث روايت آرده است)لسالمعليه ا(ثالث

جا بر حسن بن ابان وارد شد و در همان  در آن. اهواز آوچ آرد، سپس به قم رفت
 .سامان درگذشت

 :حسين بن سعيد اهوازى سى آتاب به شرح زير نوشت

 ;آتاب الوضوء. ١

 ;آتاب الصالة. ٢

 ;آتاب الصوم. ٣

 ;آتاب الزآاة. ٤

 ;آتاب الحج. ٥

 ;آتاب النكاح والطالق. ٦

 ;آتاب الوصايا. ٧

 ;آتاب الفرائض. ٨

 ;آتاب التجارات. ٩

 ;آتاب اإلجارات. ١٠

 ;آتاب الشهادات. ١١

 ;آتاب المناقب. ١٢

 ;آتاب األيمان والنذور والكفارات. ١٣

 ;آتاب البشارات. ١٤

 ;آتاب الحدود والديات. ١٥

 ;آتاب الزهد. ١٦

 ;آتاب األشربة. ١٧

 ;آتاب المكاسب. ١٨

 ;آتاب التقية. ١٩

                                                           
 .٥٥٢/)چاپ مشهد(رجال آشى . ٣١٧



 ;آتاب الخمس. ٢٠

 ;آتاب المروة والتجمل. ٢١

 ;آتاب الصيد والذباحة. ٢٢

 ;آتاب المثالب. ٢٣

 ;آتاب التفسير. ٢٤

 ;آتاب المؤمن. ٢٥

 ;آتاب المالحم. ٢٦

 ;آتاب المزار. ٢٧

 ;آتاب الرد على الغالية. ٢٨

 ;آتاب الدعاء. ٢٩

 )٣١٨(.آتاب العتق والتدبير. ٣٠

 

 محمد بن اسماعيل

شيخ طوسى او را در شمار . بزيع است  ابن]معروف به[وى محمد بن اسماعيل 
 وى از نظر )٣١٩(. خوانده است)عليه السالم( و امام جواد)عليه السالم(اصحاب امام رضا

دو ويژگى او را به .  بود)عليه السالم(ارى و تقوا، در شمار بهترين اصحاب امامانپرهيزگ
 :آنيم اختصار بيان مى

او رابطه تنگاتنگى با امام .  بود)عليه السالم(بزيع با امام رضا  پيوند ابن:نخست
نقل شده . داشت داشت و آن حضرت او را سخت بزرگ و گرامى مى)عليه السالم(رضا
: آن حضرت فرمود.  برده شد)عليه السالم(بزيع در حضور امام رضا زمانى نام ابن: است

 )٣٢٠(.داشتم چونان او در ميان شما وجود داشت دوست مى

عليه (سان آه به امام رضا او همان.  بود)عليه السالم( پيوند و ارتباط او با امام جواد:دوم

.  نيز رابطه تنگاتنگى داشت)عليه السالم(پيوسته بود و ارتباط داشت، با امام جواد)السالم
وى از .  رواياتى در زمينه احكام شرعى نقل آرده است)عليه السالم(بزيع از امام جواد ابن

 به او بدهد تا آن را آفن ]آرد آه خود بر تن مى[ خواست پيراهنى )عليه السالم(امام جواد
 )٣٢١(.پيراهنى براى او فرستاد)عليه السالم(رار دهد و امام جوادخويش ق

                                                           
 .٥٨/شيخ طوسى، الفهرست. ٣١٨
 .٤٠٥/رجال طوسى. ٣١٩
 . ١٦٤ /) عليه السالم(حياة االمام الجواد. ٣٢٠
 .١٦٤/)عليه السالم(حياة االمام محمد الجواد. ٣٢١



 

 عبداهللا برقى احمد بن ابى

شيخ . است او ابوجعفر، فرزند محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن على برقى
 )عليه السالم(ز اصحاب امام جوادطوسى زمانى او را با نام احمد بن محمد بن خالد برقى و ا

عبداهللا برقى ياد آرده و از اصحاب  خوانده و در جايى ديگر او را با نام احمد بن ابى
 )٣٢٢(.امام هادى شمرده است

» المحاسن«هاى بلندآوازه و ماندگار عالمه بزرگ، برقى آتاب  يكى از نوشته
نويسان و محدثان بود آه  حال دانان، شرح  اين آتاب مرجع مورخان، جغرافى.اوست

اين مطلب خود بهترين گواه بر عظمت و گستردگى دامنه دانش، روايت و اطالعات 
 و امام )عليه السالم(برقى از بزرگان عالمان شيعه و افراد مورد اعتماد امام جواد. اوست
 )٣٢٣(. بود)عليه السالم(هادى

 

 على بن مهزيار

 و در تقوا و فضل و دانش )عليه السالم(على بن مهزيار درخشانترين اصحاب امام جواد
اى از زندگى او  هاى برجسته جا به نكته در اين. از عالمان نامى روزگار خود بود

 :پردازيم مى

شد و اسالمش  على بن مهزيار مسيحى بود و به لطف هدايت خداوند مسلمان :نخست
 )٣٢٤(.خالص بود

اى آه در بندگى و تقوا   وى در عبادت و بندگى خدا سرآمد عابدان بود، به گونه:دوم
 هنگام برآمدن ]همه روزه[او آن چنان شيفته عبادت بود آه . شد همانند او ديده نمى

 سان آه براى خود دعا آرده بود براى هزار تن نهاد و همان خورشيد سر به سجده مى
هاى  در اثر سجده. داشت آرد، آن گاه سر از سجده برمى از برادران خود دعا مى

 )٣٢٥(.اش همانند زانوى شتران پينه بسته بود  پيشانى]و طوالنى[فراوان 

نجاشى درباره . اند دهنگاران وثاقت او را در نقل روايات تأييد آر  تمام ترجمه:سوم
 )٣٢٦(.او در نقل روايت ثقه بوده و مطعون نيست: على بن مهزيار گفته است

                                                           
 .سيد محمدصادق بحرالعلوم، مقدمه آتاب المحاسن. ٣٢٢
 .همان جا. ٣٢٣
 .١٥٦/)عليه السالم(حياة اإلمام محمد الجواد. ٣٢٤
 .٥٤٨رجال  آشى ص. ٣٢٥
 .٢٥٣رجال نجاشى ص. ٣٢٦



 على در عرصه تأليف با نوشتن شمار زيادى آتاب، گستردگى دانش خود را :چهارم
 :ثابت آرد آه از آن جمله است

 ;آتاب الصالة. ٢ ;آتاب الوضوء. ١ 

 ;آتاب الخمس. ٤ ;آتاب الصوم. ٣ 

 ;آتاب الحج. ٦ ;آتاب الزآاة. ٥ 

 ;آتاب الحدود. ٨ ;آتاب الطالق. ٧ 

 ;آتاب التفسير. ١٠ ;آتاب الديات. ٩ 

 ;آتاب العتق و التدبير. ١٢ ;آتاب الفضائل. ١١ 

 ;آتاب المثالب. ١٤ ;آتاب المكاسب. ١٣ 

 ;آتاب التجمل و المروة. ١٦ ;آتاب الدعاء. ١٥ 

 ;آتاب الرد على الغالة. ١٨ ;آتاب المزار. ١٧ 

 آتاب المواريث. ٢٠ ;آتاب الوصايا. ١٩ 

 ;آتاب فضائل المؤمنين و بّرهم. ٢٢ ;آتاب الشهادات. ٢١ 

 ;آتاب التقية. ٢٤ ;آتاب المالحم. ٢٣ 

 ;آتاب الزهد. ٢٦ ;آتاب الصيد والذباحة. ٢٥ 

 آتاب النذور و األيمان و الكفارات. ٢٨ ;آتاب األشربة. ٢٧ 

 ;آتاب القائم. ٣٠ ;آتاب الحروف. ٢٩ 

 آتاب األنبياء.  ٣٢ ;آتاب البشارات. ٣١ 

 )٣٢٧(.رسائل على بن أسباط. ٣٤ ;آتاب النوادر. ٣٣ 

 

آثارى آه بر شمرديم، در مباحث فروع فقه، اعتقادات، تفسير و اخالق نوشته شده 
دهد آه  و اين خود نشان مىاست آه البته بخش عمده آن به فقه اسالمى اختصاص دارد 

 . على بن مهزيار از فقيهان بزرگ اسالم بوده است

هاى امام  نامه.  بودن، ويژگى ديگر على بود)عليه السالم( طرف مكاتبه امام جواد:پنجم
 و منزلت )عليه السالم( به على نشان دهنده ارتباط محكم او با امام جواد)عليه السالم(جواد

ات به دستم رسيد و از  نامه:  ها آمده است در يكى از نامه. ستوااليش نزد آن حضرت ا

                                                           
 .جا همان. ٣٢٧



از آفايت آننده و دفع .  مرا از شادمانى سرشار آردى، خدايت شادمان آند]ات با نامه[. محتواى آن با خبر شدم

 )٣٢٨(. اميد دارم آه مكر هر نيرنگ بازى را از تو دور آند، ان شاءاهللا]هر شر و خطر[آننده 

 انجام داده )عليه السالم(اين نامه بيانگر خدمتى است آه على بن مهزيار براى امام جواد
و از همين رو حضرتش خرسندى خويش را از على آشكار، براى او دعا آرده، از خدا 

 .برايش اجر فراوان خواسته است

ه،  به على بن مهزيار نوشت)عليه السالم(در نامه ديگرى آه حضرت امام جواد
ـ باز گفتى آگاه  آه خدايشان نجات دهد و براى آنان فرجى حاصل آند ها ـ  از آنچه درباره قمى: است آمده

بهشت، خشنود آند و ] پاداش[آنى، من را خشنود آردى آه خدا  تو را با  با آارت آه همچنان دنبال مى. شدم

در [خدا براى تو عفو و مهربانى اميد دارم و از . به واسطه رضامندى من از تو، نسبت به تو خشنود شود

 )٣٢٩(.خدا ما را بس است و نيكو حمايتگرى است: گويم  مى]پايان

آند آه على بن مهزيار مردم قم را آه در سختى و گرفتارى  متن اين نامه روشن مى
 را شادمان آرده بود و )عليه السالم(بردند، رهايى بخشيد و همين اقدام، امام به سر مى

حضرتش به پاس آن خدمت، براى او دعا آرد و نيل به بهشت را براى على مسئلت 
 .فرمود

هاى خود آه به على بن مهزيار نوشت او را   در يكى از نامه)عليه السالم(امام جواد
 :مخاطب قرار داد و فرمود

 )٣٣٠(.شود يا و آخرت رهنمونخدا تو را به بهترين خانه در دن. به سوى خانه خويش روان شو

 او )عليه السالم( را به پايان رساند، امام جواد)عليه السالم(پس از آن آه على خدمت به امام
 .اش داد هاى ياد شده فرمان رفتن به خانه را با عبارت

از خواهم تا تو را  از خدا مى:  خطاب به على فرمود)عليه السالم(در نامه ديگرى امام جواد

از تو دور آند و ] بال را[پيش رو و از پشت سر و در تمام احوال، حفظ آند، تو را بشارت باد آه اميد دارم خدا 

اين . اى خير قرار دهد از حضرت احديث مسئلت دارم در آنچه آه براى آن آهنگ رفتن در روز يك شنبه آرده

ات باشد، امانتت   تو و در نبودت سرپرست خانوادهـ خدا همسفر ان شاء اهللا  را به روز دوشنبه واگذار ـ]سفر[

 )٣٣١(.را از طرف تو ادا آند و در پناه قدرتش به سالمت باشى

 نوشت و از  آن حضرت خواست تا )عليه السالم(اى به امام جواد على بن مهزيار نامه
ه زندگى خويش دست او را باز گذارد و اجازه دهد مقدارى از آنچه در اختيار دارد هزين

                                                           
 .٥٥٠رجال آشى ص. ٣٢٨
 .جا همان. ٣٢٩
 .جا همان. ٣٣٠
 .٥٥١/همان. ٣٣١



ات آه براى آنان طلب  خدا بر تو و خاندان و خانواده:  در پاسخ او نوشت)عليه السالم(امام جواد. آند

 توسعه در زندگى نزد من ]درخواست[اى على، تو بيش از . دهد] و آسايش[اى وسعت  وسعت در زندگى آرده

 تندرستى را با تو همراه آند، مقّدمت بدارد و  و عافيت و]در زندگى[نمايم آه توسعه  از خدا مسئلت مى. دارى

 )٣٣٢(. دعاست]هر[بپوشاند آه همو شنواى ] ها از گزند بيمارى[با عافيت تو را 

 او را در استفاده از اموالى آه در اختيار داشت )عليه السالم(بدين ترتيب امام جواد
 .مجاز داشت و با بهترين جمالت او را دعا آرد

 نوشت و از حضرتش خواست تا )عليه السالم(اى به امام جواد نيز على بن مهزيار نامه
 :بايد بگويم[اما درباره دعا آه از من خواستى :  در پاسخ نوشت)عليه السالم(امام. در حق او دعا آند

 آه به تو دارم نظر به محبت و عنايتى.  گردانده است]محبوب[دانى آه خدا تو را چگونه نزد من  تو هنوز نمى]

 به تو داده ]از منزلت واال[خوانم، پس خدا بهتر از آنچه  دانم، گاهى تو را با نام و نسب مى و منزلت تو را مى

هاى تورا محقق آند و به رحمت خود تو را در فردوس اعال  ات آند و از تو خشنود شود، بهترين نيت روزى

ها و بالها را  د و سرپرست تو باشد و به رحمت خويش بدىخدا تو را حفظ آن. جاى دهد آه او شنواى دعاست

 )٣٣٣(.به خط خودنوشتم] اين را[. از تو دور گرداند

اى : اى ديگر خطاب به على بن مهزيار نوشت  در نامه)عليه السالم(همچنين امام جواد

 آخرت را از تو دور گرداند و على، خدا پاداش تو را نيكو گرداند، در بهشت خويش جايت دهد، خوارى دنيا و

اى على، تو را در خيرخواهى، خدمت و فرمانبردارى، احترام به خويش و انجام وظيفه . با ما محشورت نمايد

 ]به پاس آنچه برشمردم[ام، اميدوارم آه گزاف نگفته باشم، پس خدا  آسى را چون تو نيافته: اگر بگويم. آزمودم

اى،  لت تو و نيز خدمتى آه در سرما و گرما و شب و روز در حق ما آردهمنز. بهشت را پاداش تو قرار دهد

از خدا مسئلت دارم، چون تمام خلق را در قيامت گرد آورد، تو را آن سان از رحمت . از ما پنهان نمانده است

 )٣٣٤(.او شنواى دعاست.  غبطه تو را بخورند]خلق[خود برخوردار آند آه 

 خطاب به على بن مهزيار آمد، هر يك )عليه السالم(هاى امام جواد آنچه در نامه
يگانگى على بن مهزيار .  است)عليه السالم(توصيف درخشانى از جايگاه واالى او نزد امام

در )عليه السالم(در تقوا و پرهيزگارى، ديگر نشان لياقتى است آه حضرت امام جواد
 . خود بدو داده استهاى نامه

 

 صفوان بن يحيى

                                                           
 .جا همان. ٣٣٢
 .جا همان. ٣٣٣
 .١٥٩/، )ه السالمعلي(حياة اإلمام محمد الجواد. ٣٣٤



) فروشنده نوعى پارچه(»  بياع السابرى«او ابومحمد، صفوان بن يحيى، معروف به 
روايت حديث )عليه السالم()امام صادق(پدرش از ابوعبداهللا . است» ثقه«از مردم آوفه و 

وااليى نزد وى جايگاه .  روايت حديث آرده است)عليه السالم(آرد و خود او از امام رضا
بن [نجاشى او را در شمار رجال حديث ابوالحسن، موسى .  داشت)عليه السالم(امام رضا

.  بود)عليه السالم( و ابوجعفر)عليه السالم(وى وآيل امام رضا. خوانده است)عليه السالم(]جعفر
» وقف«اما او به مذهب واقفيه اموال فراوانى به او دادند تا وى را به خود متمايل آنند، 

صفوان شريك عبداهللا بن جندب و . نگرويد و در زهد و بندگى خدا جايگاهى واال داشت
 .على بن نعمان بود

پيمان شدند هر آس زودتر بميرد، آن  آن سه تن در بيت اهللا الحرام هم: نقل شده است
بداهللا بن جندب و ع. آه زنده مانده به جاى متوفا نماز گزارد، روزه بگيرد و زآات بدهد

او به منظور وفاى به عهد، همه روزه يكصد . على بن نعمان مردند و صفوان زنده ماند
گرفت و همه ساله سه بار  خواند، هر سال سه ماه روزه مى و پنجاه رآعت نماز مى

داد از طرف آنان  داد و هر گاه غير از موارد ياد شده، چيزى در راه خدا مى زآات مى
 .دبخشي نيز مى

آسى از صفوان خواست تا دو دينار با خود به آوفه : گفت يكى از اصحاب ما مى
شتران من در آرايه : صفوان به آن مرد گفت. اش برساند ببرد و آن را به خانواده

 .ديگران هستند و بايد از آنان اجازه بگيرم

صحاب ما ا. رسيدند هيچ يك از افراد طبقه او در پرهيزگارى و بندگى خدا به او نمى
 :است آيد در دست اند آه آنچه در زير مى سى آتاب براى او برشمرده

 ;آتاب الصالة. ٢ ;آتاب الوضوء. ١ 

 ;آتاب الحج. ٤ ;آتاب الزآاة. ٣ 

 ;آتاب الطالق. ٦ ;آتاب النكاح. ٥ 

 ;آتاب الوصايا. ٨ ;آتاب الفرائض. ٧ 

 ;آتاب العتق و التدبير. ١٠ ;آتاب لشري و البيع. ٩ 

 .آتاب البشارات و النوادر. ١١ 

 

 )٣٣٥(.رخ در نقاب خاك آشيد.  ق٢٢٠صفوان بن يحيى به سال 

                                                           
 .٥٠٣ ـ ٥٠٢ / و رجال آشى٢١٦/شيخ طوسى، الغيبه: نك; ١٤٩/رجال نجاشى . ٣٣٥



 براى صفوان طلب مغفرت آرد و گواهى داد آه او از حزب )عليه السالم(امام جواد
 .ـ بوده است تگار خداستآه حزب رس پدران ارجمندش ـ) جماعت(

 

 عبداهللا بن الصلت

حمدان بن . تغلبه بود او ابوطالب، عبداهللا بن الصلت قمى، موالى بنى تيم الالت ابن
به ابوجعفر فرزند رضا نوشتم و از او : ابوطالب قمى ما را گفت«: احمد النهدى گفت

ام  نم، در پاسخ نامهمرثيه بخوا) »ع«پدر امام جواد(خواستم اجازه دهد تا بر ابوالحسن 
 )٣٣٦(.بر من و بر پدرم مرثيه بخوان و مويه آن: نوشت

 

 على بن اسباط

آشى . بود» بياع الزطى «]معروف به[وى على بن اسباط بن سالم آندى آوفى 
آه در [اى  فطحى مذهب بود و على بن مهزيار در رساله) على بن اسباط(او : نويسد مى

 . او را نقض آرد]رد افكار او نوشت،

ميان وى و على بن مهزيار درباره مذهب . او فطحى مذهب بود: نويسد نجاشى مى
 رجوع آردند و )عليه السالم(هايى نوشته شد آه آن دو در نهايت به ابوجعفرثانى او نامه

پيش .  او از اعتقاد خويش دست برداشت]پس از روشن شدن حقيقت براى على بن اسباط[
وى ثقه . آرد روايت مى)عليه السالم( از امام رضا]اعتقاد خويش دست برداردآه از [از آن 

من روايت اورا درست دانسته، بر آن اعتماد . و موثقترين و راست گفتارترين مردم بود
 )٣٣٧(.اوست از يكى از اصول چهارصدگانه و رواياتى. دارم

 :هاى زير از آثار اوست آتاب

 ;دالئلآتاب ال. ١

 ;آتاب التفسير. ٢

 ;آتاب المزار. ٣

 )٣٣٨(.آتاب نوادر مشهور. ٤

 

 ابراهيم بن ابى محمود خراسانى

                                                           
 .٢٧٥/همان. ٣٣٦
 .١/٥٥٤جامع الرواة. ٣٣٧
 .١٩٠ /رجال نجاشى. ٣٣٨



روايت )عليه السالم(بنابر نقل آشى در رجال خود، او از راويان ثقه بود آه از امام جواد
 روايت حديث آرده )عليه السالم( و امام رضا)عليه السالم(وى از امام موسى آاظم. آرده است

 .است

 

 ابراهيم بن محمد هْمدانى

 و امام )عليه السالم(، امام جواد)عليه السالم(از امام رضا. او از راويان جليل القدر بود
 .هادى روايت حديث آرده است

 

 احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى آوفى

 و امام جواد منزلتى بس واال و )المعليه الس(احمد، جليل القدر بود و نزد امام امام رضا
 .عظيم داشت

 

 

 احمد بن معافى

 . بود)عليه السالم(احمد از اصحاب امام جواد

 

 جعفر بن محمد بن يونس احول

 و فرزندش امام هادى )عليه السالم(، امام جواد)عليه السالم(جعفر از اصحاب امام رضا
 .بود

 

 حسين بن بشار مداينى

 و امام )عليه السالم(، امام رضا)عليه السالم(وى از اصحاب حضرت موسى بن جعفر
 .بود)عليه السالم(جواد

 

 حكم بن علياء اسدى

 . بود)عليه السالم(حكم از اصحاب امام جواد

 

 حمزة بن يعلى اشعرى قمى

وى از امام . نام و سرشناس بود ابويعلى، حمزة بن يعلى اشعرى قمى، ثقه، نيك
 . روايت حديث آرده است)عليه السالم( و امام جواد)يه السالمعل(رضا



 

 داوود بن قاسم

اش  طالب جعفرى، آنيه داوود بن قاسم بن اسحاق بن عبداهللا بن جعفر بن ابى
القدر و داراى منزلتى   ثقه، جليل)عليهم السالم(از نظر امامان. ابوهاشم و از مردم بغداد بود
، فرزندش امام )عليه السالم(داوود از امام جواد.  بود)ليه السالمع(عظيم و از اصحاب امام جواد

 . روايت حديث آرده است)عليه السالم(اش امام عسكرى  و نواده)عليه السالم(هادى

 

 صالح بن محمد هْمدانى

 . و فرزندش امام هادى بود)عليه السالم(صالح از اصحاب مام جواد

 

 عبدالجبار بن مبارك نهاوندى

 . بود)عليه السالم( و امام جواد)عليه السالم(وى از اصحاب امام رضا

 

 عبدالعظيم بن عبداهللا

 بن عبداهللا بن على بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على ]حسنى[ابوالقاسم، عبدالعظيم 
، امام )عليه السالم( عابد و پرهيزگار و از خواص اصحاب امام جواد)عليه السالم(طالب بن ابى
امام هادى، فضيلت زيارت قبر او را همانند .  و امام حسين عسكرى بود)ليه السالمع(هادى

 . خوانده است)عليه السالم(فضيلت زيارت قبر امام حسين

 

 عثمان بن سعيد عمرى

لقب » زيات اسدى«و ) فروش روغن(» سّمان«ابوعمرو، عثمان بن سيعد عمرى، 
در روزگار امام حسن .  بود)عليه السالم(اداو ثقه، جليل القدر و از اصحاب امام جو. داشت

 .زيست و در شمار وآيالن آن حضرت درآمد عسكرى مى

 

 على بن جعفر

 بسيار پرهيزگار بود، دانش و )عليه السالم(على بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين
 وى از اصحاب امام.  نقل آرد)عليه السالم(و روايات زيادى از امامان. فضل فراوان داشت

 به )عليه السالم( و امام جواد)عليه السالم(، امام رضا)عليه السالم(، امام آاظم)عليه السالم(صادق
 .رفت شمار مى

 



 على بن بالل بغدادى

 . را داشت)عليه السالم(وى فقط مصاحبت امام جواد

 

 فضل بن شاذان

رگوار، فقيه و ابومحمد، فضل بن شاذان بن خليل ازدى نيشابورى، ثقه، ارجمند و بز
عليه (وى از امام جواد.  براى او طلب رحمت نمود)عليه السالم(امام حسن عسكرى. متكلم بود

 حديث )عليه السالم(نيز گفته شده است آه از امام رضا.  حديث روايت آرده است)السالم
 .روايت آرده است

 

 محمد بن عبدالجبار

، و )عليه السالم(، امام هادى)يه السالمعل(وى ابن ابى الصهبان قمى، از اصحاب امام جواد
 .امام حسن عسكرى بوده است

 

 محمد بن عيسى

ها  ابوعلى، محمد بن عيسى بن عبداهللا بن سعد بن مالك اشعرى، شيخ و بزرگ قمى
 .آرد  حديث روايت)عليه السالم( روايت شنيد و از امام جواد)عليه السالم(از امام رضا. بود

 

 نوح بن شعيب بغدادى

 . بود)عليه السالم(وى فقيهى عالم، صالح و پسنديده و از اصحاب امام جواد

 

 

 يعقوب بن اسحاق

 )عليه السالم(شناس و از اصحاب امام جواد ابويوسف، يعقوب بن اسحاق ِسكِّيت، لغت
به جرم تشيع و .  گرامى و ارجمند بود)عليه السالم(نزد آن حضرت و نيز امام هادى. بود

 . به فرمان متوآل عباسى آشته شد)عليه السالم(بيت دوستى اهل

 

 يعقوب بن يزيد



گفتار  ابويوسف، يعقوب بن يزيد بن حماد انبارى، معروف به آاتب،، ثقه و راست
وى از امام جواد حديث روايت آرد و پيش از آن حضرت از اصحاب پدرش على . بود

 . بود)عليه السالم(بن موسى الرضا

 

 ابوالحصين حضينى

 و فرزندش امام )عليه السالم(صين بن الحضين الحضينى، از اصحاب امام جوادابوالح
 . بود)عليه السالم(هادى

اند آه در ميان آنان وآال،   راوى از امام جواد روايت آرده١٢١شايان توجه است 
هاى  شدند و جماعتى از فقيهان بزرگ و چهره اصحاب و خاصان آن حضرت ديده مى

شاعرانى آه امام را مدح گفته، آنان . دادند  طالبى را تشكيل مىمعروف و مردان و زنان
چه در زمان پدرش و چه در روزگار   ـ  را )عليه السالم(آه افتخار خدمت به امام جواد

 )٣٣٩(.ـ يافته بودند، نيز در شمار راويان از آن حضرت قرار داشتند حضرتش

 نام برده )عليه السالم( زن و مرد به عنوان اصحاب امام جواد٢٧٥ جاى ديگرى در
 )٣٤٠(.اند شده

مبّلِغ  از اصحاب مخلص و پاآباخته خود آه راوى، فقيه، متكلم، )عليه السالم(امام جواد
ها، مصلحان اجتماعى و آن دسته از افرادى آه خواهان اصالح اوضاع   فضليت

آن حضرت . نابسامان جامعه اسالمى بودند، جريانى براى نشر رسالتش به وجود آورد
دريغ به آار بست تا از  هر چه در توان داشت در راه اسالم و حرآت بزرگ آن، بى

اى آه  هاى از دست رفته ه جبران فرصتفرصت پيش آمده، با حكمت و خردورزى ب
 .بر او تحميل شده بود بپردازد

ها  پروردگان آن حضرت در گستراندن فضايل انسانى، حق، خوبى شاگردان و دست
آردند و نيز با رهنمودها و   نقل مى)عليه السالم(و هدايت مردم به وسيله رواياتى آه از امام

نقشى آارآمد )عليه السالم(به هدف امام جوادتأليفات گرانسنگ خود، در تحقق بخشيدن 
 .داشتند

 

 )عليه السالم(ميراث امام جواد: مبحث دوم

                                                           
 ).عليه السالم(عطاردى، مسند اإلمام الجواد: نك. ٣٣٩
 .سيد محمد آاظم قزوينى، اإلمام الجواد من المهد إالى اللحد. ٣٤٠



 سال زندگى آرد و اين ٢٥ تنها )عليه السالم(هاى پيشين گفته شد آه امام جواد در بحث
ترين عمر در ميان امامان معصوم بود و ميانگين عمر پدران ارجمندش دو برابر  آوتاه

 با تراث علمى )عليه السالم(در مجال مقايسه ميان تراث علمى امام جواد. اين مدت بود
هاى گوناگون دانش  بينيم تراث علمى آن حضرت به عرصه اش مى پدران گرامى

ها مطرح يا پاسخ داده شده و از نظر  پرداخته، از نظر سطح علمى مسائلى آه در آن
ها آنيم و دريابيم  نشأ اين دانشنظير است و زمانى آه توجه خود را معطوف م حجم بى

آه به   به دست ما رسيده آه از بدو تولد تا آغاز امامتش ـ)عليه السالم(چنين دانشى از امامى
ترديد آن را چالشى  ـ آن چنان در عرصه دانش درخشيده است، بى رسيد يك دهه نمى

 .آشكار با حريفان و مدعيان دانش خواهيم يافت

 اشاره شد و )عليه السالم(هايى از تراث علمى امام جواد شههاى گذشته به گو در بحث
در اين بخش و به منظور آامل آردن مطلب و نيز اتمام بحث به موارد ديگرى از اين 

دهد   را نشان مى)عليه السالم(درياى ژرف آه بخشى از زندگى علمى امام جواد
 .پردازيم مى

 

 ميراث تفسيرى. ١

: گفتم)عليه السالم(به ابوجعفر«:  نقل شده است آه گفت از داوود بن قاسم جعفرى)الف
 چيست؟» صمد«فدايت گردم، معنى 

نيازها و [ سرور و مهترى است آه در ]صمد[ ;السيد المصمود إليه في القليل و الكثير: فرمود

 )٣٤١(.»]و جز او گشايشگرى نباشد[ خرد و آالن بدو رجوع شود ]مسائل

معنى :  پرسيدم)عليه السالم(از ابوجعفرثانى«: نيز از او نقل شده است آه گفت) ب
 چيست؟» واحد«

َلـئن َسَأْلَتُهم مَّْن  َو«: ـ  عزوجل  الذي اجتماع األلسن عليه بالتوحيد، آما قال اهللا ـ«: فرمود

 )٣٤٢(;االَْْرَض َلَيُقوُلنَّ اللَُّه ِت َو َخَلَق السََّمـَو

اگر از آنان «: فرمايد ـ مى جل و عز اش متفق هستند و خداى ـ ها بر يگانگى همانى است آه زبان

 .ها را خداى آفريد آن: ها و زمين را چه آسى آفريد؟ قطعًا خواهند گفت آسمان: بپرسى

                                                           
 .١/١٢٣آافى . ٣٤١
 .٢٥ /لقمان. ٣٤٢



از ابوجعفر، محمدبن على «:  از جعفر بن محمد صوفى نقل شده است آه گفت) ج
» امى«، چرا رسول خدا )صلى اهللا عليه وآله(اى پسر رسول خدا: رسيدم پ)عليه السالم(الرضا

 ؟]اند به اين نام خوانده[نوشت  خوانده شده است؟ از آن رو آه چيزى نمى
اند، خدايشان لعنت   دروغ گفته]اند  داده)صلى اهللا عليه وآله(آه چنين نسبتى به پيامبر[آنان : او فرمود

اوست آن آس آه در «: فرمايد ـ مى تبارك و تعالى ت؟ حال آن آه خداى ـچگونه چنين چيزى ممكن اس. آند

اى از خودشان برانگيخت تا آيات او را بر آنان بخواند و پاآشان گرداند و آتاب و  ميان بيسوادان فرستاده

 )٣٤٣(.حكمت به ايشان بياموزد

آموخت؟ به  دانست، به آنان مى يك نمى چگونه او آه خود چيزى را ن]گويند درست باشد اگر آنچه مى[

 از ]بدانيد،[. نوشت خواند و مى  به هفتاد و دو يا هفتاد و سه زبان مى)صلى اهللا عليه وآله(خدا سوگند رسول خدا

: )٣٤٤(خداى متعال در اين باره فرموده است. بود) يكى از شهرهاى بزرگ(آن رو امى خوانده شد آه از مكه 

 )٣٤٥(.و آسانى آه پيرامون آنند هشدار دهى) مكه(القرى   ام]مردم[اين آه و براى «

 با اين پاسخ، مالآى را در اختيار همگان )عليه السالم(شايان ذآر است آه امام جواد
; جويندقرار داد تا براى شناخت معنى اصطالحات و مفاهيم قرآن از خود قرآن مدد 

وانگهى اين معنايى آه از . ناميده شد» تفسير قرآن با قرآن«اى آه بعدها  روش و شيوه
 را از آسى نفى )صلى اهللا عليه وآله(شده، عدم فراگيرى خواندن و نوشتِن پيامبر» امى«واژه 
 به شمار )صلى اهللا عليه وآله(آند آه اين خود نقطه اعجازى در زندگى رسول خدا نمى
از آن رو پيامبِر به مكتب نرفته، توانست چنان مراتبى بلند را در آموختن به . رود مى

ديگران درنوردد و اين خود دليلى محكم بر ارتباط آن حضرت با خداى دانا و تعليم دهنده 
 .ها را به انسان آموخت است آه نادانسته

و )ليه السالمع()رضا(از ابوالحسن«:  از عمرو بن ابى المقدام نقل شده است آه گفت)د
 آار[ و در )٣٤٦(;)...َيْعِصيَنَك ِفي َمْعُروف َوَال...(« شنيدم آه در تفسير آيه )عليه السالم(ابوجعفر

 بر من گونه ]در سوگ من[چون مردم : فرمود)عليها السالم(به فاطمه زهرا» نيك از تو نافرمانى نكنند]

 !دگى برنيارى و بر من شيون سر ندهىنخراشى، گيسوان پريشان نكنى، بانگ درمان

ـ  عزوجل است آه خداى ـ) نيكى(اين همان معروف :  فرمود)عليه السالم(آن گاه امام
 )٣٤٧(.»در آتابش به آن اشاره فرموده است

                                                           
 .٢ /جمعه. ٣٤٣
 .٩٢ /انعام. ٣٤٤
 .١/١١٨ و علل الشرايع٢٥٥بصائرالدرجات ص. ٣٤٥
 .١٢ /ممتحنه. ٣٤٦
 .٣٩٠/معانى األخبار. ٣٤٧



قال اهللا «:  روايت آرده است آه فرمود)عليه السالم( مرحوم آلينى از امام جواد)هـ 

و . ينزل فيها آل أمر حكيم: يقول )٣٤٨(»ِفيَها ُيْفَرُق ُآلُّ َأْمر َحِكيم«: ـ في ليلة القدر  عزّوجّل  ـ

المحكم ليس بشيئين، إنما هو شٌي واحد، فمن حكم بما ليس فيه اختالف فحكمه حكم اهللا 

إنه لينزل في . الطاغوتـ و َمن حكم بأمر فيه اختالف فرأى أنه مصيب فقد حكم بحكم   عّزوجّل  ـ

ليلة القدر إلى ولي األمر تفسير اُالمور سنة سنة، يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا و آذا، و في 

 .أمر الناس بكذا و آذا

ـ الخاص و المكنون العجيب  عّزوجّل و إنه ليحدث لولّى األمر سوى ذلك آل يوم علم اهللا ـ

َلْو َأنََّما ِفي االَْْرِض ِمن َشَجَرة َأْقَلـٌم  َو(: ر، ثم قرأالمخزون، مثل ما ينزل في تلك الليلة من األم

 )٣٥٠(ـ)٣٤٩(;»)َسْبَعُة َأْبُحر مَّا َنِفَدْت َآِلَمـُت اللَِّه ِإنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم َبْعِدِه ِمن اْلَبْحُر َيُمدُُّه  َو

استوار فيصله ] به نحوى[آارى ] گونه[هر ] شب[در آن «: دفرماي ـ درباره شب قدر مى عزوجل خداى ـ

 .شود يعنى در آن شب هر امر استوارى نازل مى» يابد مى

اختالف  حكِم بى] در آن،[پس هر آه .  امر محكم و استوار دو تا نبوده و نيست و فقط يكى است]بدانيد آه[

ى آند آه در آن اختالف باشد و در اين حكم، ـ است و هر آه حكم عزوجل  حكمش، حكم خداى ـ]به يقين[آند، 

 :خود را درستكار بداند به حكم طاغوت حكم نموده است

نازل و آنچه ) امام( بر ولى امر ]هد رخ مى[ سال ]ى آه در[به يقين در شب قدر تفسير و بيان همه امور 

 همه روزه علم مخصوص ]ساالنهابالغ [جز اين . شود  به وى ابالغ مى]به تفصيل[به وى و مردم مرتبط است 

. شود  آه در شب قدر نازل مى]با همان تفصيلى[شود  ـ براى ولى نازل مى عزوجل و نهفته و شگفت خداى ـ

و اگر آنچه درخت در زمين است، قلم باشد و دريا «:  اين آيه را تالوت فرمود)عليه السالم(آن گاه حضرت جواد

 .»ناپذيِر حكيم است قطعًا خداست آه شكست. ن خدا پايان نپذيردرا هفت درياى ديگر به يارى آيد، سخنا

 

 ميراث آالمى. ٢

 :آنيم  چند موضوع محورى را بيان مى)عليه السالم(در اين بخش از تراث امام جواد

 

 ضرورت استحكام بخشيدن به عقايد) الف

آن آسى آه سرپرستى : فرمايد  در  اين معنا آمده آه مى)عليه السالم(روايتى از امام جواد

  را آه از امام خود دورند، در نادانى خود )صلى اهللا عليه وآله(آل محمد) محبان و شيعيان( يتيمان ]آن دسته از[

                                                           
 .٤ /دخان. ٣٤٨
 .٢٧ /لقمان. ٣٤٩
 .١/٢٤٨آافى . ٣٥٠



اند، گرفتارند بر عهده گيرد و با  ها و دشمنانى آه پرچم دشمنى عليه ما افراشته سرگردانند و در بند شيطان

شان و چيرگى شيطان نجات دهد و  مانشان آنان را از سرگردانىهاى هدايت اما حجت خدايشان و نشانه

پيمانى آه خدا با بندگانش دارد به ] با اين آار بر آن باشد تا[شان و چيرگى دشمنان رهايى بخشد و  هاى وسوسه

 به يقين[بهترين وجه حفظ آنند، 

 .بر آسمان داردمنزلتى واالتر از برترى آسمان بر زمين، عرش بر آرسى و ُحُجب ] چنين آسى

سوترين  ترين و آم برترى چنين آسانى نسبت به ديگر بندگان خدا، همانند برترى ماه شب چهارده بر دورافتاده

 )٣٥١(.ستارگان آسمان است

 

 توحيد) ب

: گفتم)عليه السالم(به  ابوجعفر ثانى«: از ابوداوود بن قاسم جعفرى روايت شده است
  چيست؟)ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد( ]آيهدر [» احد«معناى 

اش اتفاق نظر وجود دارد و خداى   آه بر يگانگى]احمد همانى است[: فرمود
َسخََّر  ِت َواالَْْرَض َو  َلـئن َسَأْلَتُهم مَّْن َخَلَق السََّمـَو َو(«: فرمايد ـ در اين باره مى عزوجل ـ

 ;»له شريك و صاحبة: ثم يقولون بعد ذلك )٣٥٢()َأنَّى ُيْؤَفُكوَناْلَقَمَر َلَيُقوُلنَّ اللَُّه َف  الشَّْمَس َو

 رام آرده است؟ ]چنين[ها و زمين را آفريده و خورشيد و ماه را  چه آسى آسمان: و اگر از آنان بپرسى

 .اهللا: حتمًا خواهند گفت

 .شوند ها پس از چنين اقرارى، براى خدا شريك و همسر قائل مى همين

 چيست؟يابند  ها او را در نمى چشم )٣٥٣()...ُتْدِرُآُه االَْْبَصـُر الَّ(معناى آيه : گفتم

توانى   ديدگان برتر است، زيرا مى]قدرت[ها از  اى ابوهاشم، تصور دل: فرمود
اى تصور آنى، اما  هايى آه نديده و وارد آن نشده  هند و سند و ديگر سرزمين]سرزمين[

 ]ـ اين گونه نيست، زيرا حتى عزوجل در مورد خداى ـ[. توانى آن را ببينى ه نمىبا نگا
 )٣٥٤(!توانند او را درك آند، چه رسد به اين آه ديدگان  او را ببينند تصور قلبى نمى

 

 نبوت) ج

                                                           
 .١/٩االحتجاج . ٣٥١
 .٦١ /عنكبوت. ٣٥٢
 .١٠٣ /انعام. ٣٥٣
 .٢/٣٣٨همان. ٣٥٤



قال «:  نقل آرده است آه فرمود)عليه السالم(حسن بن عباس بن حريش از ابوجعفر

إن أرواحنا و أرواح النبيين توافي العرش آل ليلة جمعة، فتصبح : )صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا
 )٣٥٥(;»األوصياء و قد زيد في علمهم مثل جّم الغفير من العلم

فراوانى بر روند و چون اوصيا صبح آنند، دانش  جان ما و جان پيامبران هر شب جمعه به عرش مى

 .شود دانش آنان افزوده مى

 

 امامت) د

: عباس فرمود به ابن )عليه السالم(اميرالمؤمين: نيز از آن حضرت روايت شده است آه فرمود

شود آه آن را  سال فرو فرستاده مى) مقدرات(است و در اين شب امور ] يك شب[شب قدر در هر سال 

 .متوليانى است

  چه آسانى هستند؟]اناين متولي[: ابن عباس پرسيد

 طرف ]آنان همگى[. من هستم و يازده فرزند امام از نسل من:  فرمود)عليه السالم(اميرالمؤمين

 )٣٥٦(.هستند] فرشتگان[صحبت 

) آنچه بايد بشود(» محتوم«آيا در «:  پرسيد)عليه السالم(ابوهاشم جعفرى از امام جواد
 شود؟ حاصل مى» بداء«براى خدا 

 .آرى: فرمود

براى خدا بداء ) عجل اهللا تعالى فرجه(» قائم«بيم آن داريم آه در ظهور و قيام : گفتيم
 .حاصل شود

اش خالف  هاى الهى است و خدا در وعده قائم از وعده] ظهور و قيام[:  فرمود)عليه السالم(ابوجعفر

 )٣٥٧(.آند نمى

چون هر  [: روايت آرده است آه فرمود)عليه السالم(فر ثانىاز ابوجع» بنان بن نافع«نيز 

شنود و آن گاه آه به   را مى]ها[گيرد و چهل روز بگذرد صدا  ما امامان در شكم مادر شكل مى]يك از

ترين [دارد و بدين ترتيب دور ها زمين را برمى ها و برجستگى ـ آوه عزوجل چهارماهگى برسد، خداى ـ

 )٣٥٨(.شود و قطره بارانى، سودمند باشد يا زيانبار، از نظر او پنهان نخواهد ماند  براى او نزديك مى]نقطه

در آنار دجله بوديم، به «: نقل است آه» عمرو بن الفرج الرخجى«همچنين از 
 وزن آن هاى دجله و  تمام آب]منشأ[شيعيان تو مدعى هستند آه :  گفتم)عليه السالم(ابوجعفر
 ]چنين مطلبى درست است؟[دانى  را مى

                                                           
 .١٣٢ /بصائرالدرجات. ٣٥٥
 .١/٥٣٢آافى . ٣٥٦
 .٣٠٢ /نعمانى، الغيبه. ٣٥٧
 .٢/٤٣٢المناقب . ٣٥٨



 اى بدهد؟ تواند دانستن حجم و وزن آن را به پشه خدا مى: او فرمود

 .تواند آرى مى: گفتم

و از همين رو به دانستن حجم آب [من نزد خدا از يك پشه و از بيشتر خلق او گراميترم : او فرمود

 )٣٥٩(.]دجله سزاوارترم

 

 ميراث فقهى. ٣

هاى فقهى را   در مدت آوتاه زندگى خود بدون استثنا پرسش)عليه السالم(امام جواد
 .آنيم ها را نقل مى جا مواردى از پاسخ در اين. پاسخ دادند

عليه (الرضا] بن موسى[شخصى بر على «: نقل شده آه» ابوخداش مهرى« از )الف

ها را شنيد، سپس به حضور  اسخ آن وارد شده، سه پرسش از امام آرد و پ)السالم
ها را مطرح آرد و همان پاسخى را شنيد آه از حضرت  ابوجعفر رسيد و همان پرسش

 . شنيده بود)عليه السالم(رضا

فدايت گردم، ام ولدى دارم آه از شير پسرم آنيزك : به ابوجعفر گفتم: گويد او مى
توانم او را به   اين آه مىيا[حال اين آنيزك بر من حرام است . مرا شير داده است

 ؟]همسرى گيرم
محقق » رضاع«پس از گرفتن شيرخواره از شير :  فرمود)عليه السالم(ابوجعفر

 .شود نمى

 ؟]چگونه است[نماز در حرمين : پرسيدم
 .اگر خواهى قصر آن و اگر خواهى تمام بگزار: فرمود

 ؟]چه حكمى دارد[ بر زنان وارد شود ]خواجه شده[اگر خادِم : گفتم
اش چيزى  جز توانايى جنسى: او رو به من آرد و مرا نزديك خود خواند و فرمود

 )٣٦٠(.»]و نبايد بر زنان وارد شود[از او آاسته نشده 

اى خطاب به ابوجعفر، محمد بن على بن  در نامه«: گويد على بن مهزيار مى) ب
خواند و  فدايت شوم، پشت سر آسى آه خدا را جسم مى:  نوشتم)عليه السالم(موسى الرضا

 است نماز بگزارم؟» يونس بن عبدالرحمن«آسى آه قائل به گفته 

پشت سر آنان نماز نگزاريد، به ايشان زآات ندهيد و از آنان بيزارى : آن حضرت در پاسخ نوشت

 )٣٦١(.جوييد آه خدا از آنان بيزار است

                                                           
 .٥٠/١٠٠بحاراالنوار . ٣٥٩
 .٢٠٦/دالئل اإلمامه. ٣٦٠
 .١٦٧/امالى صدوق. ٣٦١



ناخداى آشتى نماز را در آشتى شكسته «:  پرسيد)عليه السالم(صى از امام جوادشخ) ج
 بخواند؟

 )٣٦٢(.»رود نه، زيرا آشتى به منزله خانه اوست و از آن بيرون نمى: فرمود

هاى قم، بر   بر موقوفه)عليه السالم( صالح بن محمد سهل، متولى از سوى امام جواد)د
از عايدات [سرورم، ده هزار دينار «:  وارد شد و گفت)عليه السالم(جوادحضرت 
 . آردم، مرا از اين جهت حالل آن]زندگى خود[ هزينه ]ها موقوفه

 .تو را حالل آردم:  به او فرمود)عليه السالم(امام

: فرمود» ابراهيم بن هاشم« بيرون شد، آن حضرت به )عليه السالم(چون از نزد امام
محمد، يتيمان، مستمندان، بينوايان و در راه ماندگاِن  يكى از آنان اموالى را آه حق آل

 .مرا حالل آن: گويد اين خاندان است، به غارت برده آن گاه مى

آنم؟ به خدا سوگند  حالل نمى: انديشيد آه به او خواهم گفت پندارد؟ مى او چه مى
گونه مال ضعيفان را به يغما  آه اين[آنان ـ درباره آن از  عزوجل در روز قيامت خداى ـ

 )٣٦٣(.» بدون هيچ سستى بازخواست خواهد آرد]برند مى

: است در آالم خدا آمده:  گفتم)عليه السالم(به ابوجعفر ثانى«:  على بن مهزيار گفت)هـ
 سوگند به شب چون پرده افكند و سوگند به روز چون )٣٦٤(;)النََّهاِر ِإَذا َتَجلَّى  َو الَّْيِل ِإَذا َيْغَشى َو(

 سوگند به اختر چون فرود )٣٦٥(;)النَّْجِم ِإَذا َهَوى َو(: فرمايد  و در جاى ديگر مى»گرى آغازد جلوه

 .]اين چگونه سوگندى است؟[و مانند آن » آيد

آند، اما   ياد مىـ به هر يك از آفريدگان آه خواهد سوگند عزوجل خداى ـ: فرمود
 )٣٦٦(.»ـ نبايد سوگند خورند عزوجل خلق جز به خداى ـ

هر گاه دو تن در دين و حسب همسان باشند، «:  فرمود)عليه السالم( امام جواد)و
 .پذيرتر باشد ـ آسى است آه ادب عزوجل برترين آن دو نزد خداى ـ

ايت شوم، برترى چنين آسى را در ميان مردم فد: به حضرت گفتم: گويد راوى مى
 اش نزد خدا در چيست؟ دانم، اما فضيلت و برترى مى

 قرآن را آن گونه آه نازل شده بخواند و ]از آن روست آه[برترى او نزد خدا : فرمود
دعايى آه چنين نباشد به  به درگاه خدا دعا آند، زيرا ]و بدون غلط لفظى[آن گونه آه بايد 

 )٣٦٧(.»رود ـ باال نمى عزوجل سوى خدا ـ
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 ميراث تاريخى. ٤

 بدان پرداخته و به )عليه السالم(هايى بود آه حضرت جواد تاريخ از ديگر موضوع
 .داد ها پاسخ مى سؤال

 عالمه مجلسى از مرحوم شيخ صدوق و او از حضرت عبدالعظيم حسنى نقل )الف
 نوشتم و در آن نامه از حضرتش )عليه السالم(اى به ابوجعفر ثانى نامه«: رده آه گفتآ

خداى : ـ در پاسخ نوشت آه درود خدا بر او باد او ـ.  شدم]پيامبر[» ذوالكفل«جوياى نام 
از ميان آنان سيصد و سيزده تن . متعال يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر برانگيخت

او پس از . ـ يكى از آنان است آه درود خدا بر او باد ـ» فلذوالك«مرسل بودند آه 
 ميان مردم داورى )عليه السالم(زيست و همانند داوود  مى)عليه السالم(سليمان بن داوود

بود و هموست » عويديا«نامش . گرفت آرد و جز براى خدا و در راه خدا خشم نمى مى
اْلَيَسَع  اْذُآْر ِإْسَمـِعيَل َو َو(: فرمايد  مىآه خداى بلندمرتبه در آتاب خود از او نام برده،

 )٣٦٩(. همه از نيكانند]آه[و اسماعيل و يسع و ذوالكفل را به ياد آور  )٣٦٨(;)ُآلٌّ مَِّن االَْْخَياِر َذا اْلِكْفِل َو  َو

 و او از )عليه السالم( مسعودى با اسناد خود از ابوجعفر ثانى، محمد بن على الرضا)ب
 به همراه )عليه السالم(اميرالمؤمنين«: ـ نقل آرده است آه درود خدا بر آنان باد پدرش ـ

در [ و سلمان فارسى وارد مسجد شد و )عليه السالم()امام حسن مجتبى(فرزندش ابومحمد 
در همين حال مردى خوش سيما آه . دم گرد او فراهم آمدند نشست و مر]جاى خود

اى بر تن داشت وارد مسجد شد و به حضرتش سالم داد و نشست، آن  پوش آراسته تن
اگر مرا از . ام تا درباره سه مسأله از تو بپرسم اى اميرالمؤمنين، نزد تو آمده: گاه گفت

 هستى و در غير اين صورت، تو پذيرم آه به حق جانشين رسول خدا ها آگاه آنى مى آن
 .دانم همسان مى) مدعيان جانشينى(را با آنان 

 .خواهى بپرس هر چه مى:  به او فرمود)عليه السالم(اميرالمؤمنين

رود؟ انسان چگونه  چون انسان به خواب رود روح او به آجا مى: آن مرد گفت
انسان به عموها و آند؟ و چگونه فرزند  آورد و فراموش مى  به ياد مى]مطلبى را[

 آند؟ ها شباهت پيدا مى دايى

اى ابومحمد، پاسخ :  آرد و فرمود)عليه السالم( رو به ابومحمد)عليه السالم(اميرالمؤمنين
 .او را بده
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پيوندند و  چون انسان به خواب برود، روح او به باد مى:  فرمود)عليه السالم(ابومحمد
آن روح جنبيده، آماده بيدار شدن شود، اگر زمانى آه صاحب . گيرد باد در فضا قرار مى

خداى به روح اجازه بازگشت بدهد، باد خود را از فضا جدا آرده و روح خود را از باد 
گردد و اگر خدا اجازه بازگشت ندهد  جدا آرده و در نهايت روح به بدن صاحبش باز مى

 .برد آن باد روح را جذب آرده با خود مى

انسان در ) حافظه( قلب ]بدان آه[آند  نسان فراموش مى چگونه ا]پرسيدى[اين آه 
پس هر گاه انسان به هنگام فراموشى . قرار دارد) سرپوشى(ظرفى است و بر آن طبقى 

خدا را ياد آند و بر محمد و خاندان او درود فرستد، آن سرپوش آه در حكم پرده است به 
رده، به ياد خواهد آورد و شود و انسان آنچه را فراموش آ آنارى رفته، دل روشن مى

اگر پس از ياد خدا بر محمد و خاندان او درود نفرستد، آن حجاب و پرده همچنان بر دل 
 .او خواهد ماند و دل در تاريكى مانده، انسان چيزى را به ياد نخواهد آورد

ها از آن روست آه چون مرد آهنگ  آه شباهت فرزند به عموها و دايى ديگر اين
 ]در چنين حالتى[ و با آرامش با او درآميزد و نطفه در رحم قرار گيرد همسر خود آند

فرزند به پدر و مادرش شبيه خواهد بود و اگر با ناآرامى با همسر خود درآميزد، اين 
 عموها را ]شباهت به[حال اگر اين ناآرامى عصب . ناآرامى بر نطفه اثر خواهد گذارد

 دايى را تحت تأثير ]شباهت به[ و اگر عصب در برگيرد، فرزند شبيه عمو خواهد بود
 .قرار دهد، فرزند به دايى شبيه خواهدشد

خدا يگانه است و : دهم و همچنان گواهى خواهم داد آه گواهى مى: آن مرد گفت
دهم آه بر اين گواهى استوار خواهم بود آه محمد  خدايى جز او نيست و نيز گواهى مى

  وصى و جانشين او هستى و حجت او را برپا ]منيناى اميرالمؤ[فرستاده خداست و تو 
 و برادرت حسين وصى پدرت و وصى تو و ]اى حسن وصى على هستى[دارى و تو  مى

پس از تو برپا دارنده حجت او خواهد بود و على بن الحسين، امام پس از حسين و محمد 
 برپادارنده امر بن على، امام پس از او خواهد بود و جعفر بن محمد پس از پدرش امام و

خدا و حجت او خواهد بود و موسى بن جعفر پس از پدرش برپا دارنده امر خدا خواهد 
بود و على بن موسى پس از پدرش برپا دارنده امر خدا خواهد بود و محمد بن على پس 
از پدرش برپا دارنده امر خدا خواهد بود و على بن محمد پس از پدرش برپا دارنده امر 

 .بود و حسن بن على پس از پدرش برپا دارنده امر خدا خواهد بودخدا خواهد 

دهم آه مردى از فرزندان حسين بن على آه نبايد نام او برده شود،  و گواهى مى
آند و او   او را آشكار مى]قيام[شود، آن زمان آه خدا خواهد امر  بلكه به آنيه خوانده مى



سپس [. اشد، آآنده از عدل خواهد آردزمين را همچنان آه پر از بيداد و ستم شده ب
 آن گاه .»السالم عليك يا أمير المؤمين و رحمة اهللا و برآاته« ]:خطاب به اميرالمؤمنين گغت

 .جا را ترك گفت آن

اى ابومحمد، به دنبال او برو و بنگر به :  به فرزندش فرمود)عليه السالم(اميرالمؤمنين
 .رود آجا مى

و روان شد و چون آن مرد پا از مسجد بيرون نهاد،  حسن بن على در پى ا]امام[
. بن على نزد پدر بازگشت و او را از ماجرا آگاه آرد حسن. ناگهان ناپديد شد

 شناسى؟ اى ابومحمد، آيا او را مى:  به او فرمود)عليه السالم(اميرالمؤمنين

 .شناسند خدا و رسولش و اميرالمؤمنين او را بهتر مى: گفت

 )٣٧٠(.»او خضر پيامبر بود:  فرمود)ليه السالمع(اميرالمؤمنين

:  نقل آرده است آه فرمود)عليه السالم( ابوجعفر مشهدى با اسناد از ابوجعفر ثانى)ج
سلمان . فرستاد) س( سلمان را براى انجام آارى نزد فاطمه)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

قرآن ) س(ديدم آه فاطمه. ايستادم و سالم دادم) س(بر در سراى فاطمه: گويد مى
خواند و آسياى دستى، به تنهايى در حال چرخش بود و آسى در آن جا حضور  مى

اى رسول خدا، فاطمه را : بازگشتم و به حضرتش گفتم)صلى اهللا عليه وآله(نزد پيامبر. نداشت
 . خودى خود در حال چرخش بودخواند و آسيا به ديدم آه قرآن مى

اى سلمان، خداى متعال قلب و تمام :  لبخندى زد و فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
جوارح دخترم فاطمه را از ايمان و يقين لبريز آرد و او خود را براى بندگى و 

و به نقلى » دوفائيل«اى به نام  از اين رو خدا فرشته. فرمانبردارى خدا وقف آرد
 حضرت حق آار ]و بدين ترتيب[براى او فرستاد تا آسيا را به حرآت درآورد » ترحم«

 )٣٧١(»دنيا و آخرت او را آفايت آرد

بن نائله و او از  احمدبن اسحاق از ابراهيم«: روايت آرده است» حافظ ابونعيم«) د
بن  محمدبن مندة. در بغداد بودم: محمدبن مزيد براى ما نقل آرد آه گفتجعفربن 

 ببرم؟)عليه السالم()امام جواد(الرضا  مايلى تو را نزد ابن: گفت مهربزذيه مى

 .آرى: گفتم

آن حضرت اين حديث . با محمد نزد او رفته سالم داديم و در حضور او نشستيم
إن فاطمة أحصنت فرجها فحّرم اهللا ذريتها «: ه فرموده بود را خواند آ)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
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دامان خود را پاك نگاه داشت و از همين رو خدا فرزندان او را بر آتش  )عليها السالم( فاطمه;»على النار

 . حرام گرداند]دوزخ[

 اين ويژگى و ذريه بودن[; »خاص للحسن و الحسين رضى اهللا عنها«: آن گاه گفت

 )٣٧٢(.ـ اختصاص دارد آه خدا از آنان خشنود باد  حسين ـتنها به حسن و]

بن هاشم، از پدرش از احمدبن محمدبن ابى نصر  بن ابراهيم  نيز با اسناد از على)هـ
گروهى : گفتم)عليه السالم(الرضا به ابوجعفر، محمدبن على«: بزنطى روايت آرد آه گفت
ناميد آه به واليت » رضا«از آن رو مأمون پدرت را : از مخالفان شما مدعى هستند

 . بود]و بدان خشنود[عهدى رضايت داده 

اين گونه [. اند به خدا دروغ گفته، فسق و گناه ورزيده:  فرمود)عليه السالم(ابوجعفر
ا رضا خواند آه در آسمان مورد رضايت ـ او ر عزوجل  بلكه خدا ـ]گويند، نيست آه مى

 .خدا بود و در زمين مورد رضاى پيامبر خدا و اماماِن پس از او بود

 آيا هيچ يك از پدران تو مورد رضايت خدا و پيامبرش قرار نداشتند؟: گفتم

 .همين طور است: فرمود

 چرا از ميان آنان فقط پدر تو رضا خوانده شده است؟: گفتم

از آن رو آه مخالفاِن دشمن، همانند موافقاِن دوستدار او در مورد حضرتش : فرمود
رضامند بودند، در حالى آه هيچ يك از پدران من از چنين موقعيتى برخوردار نبودند و 

 )٣٧٣(.»از همين رو رضا خوانده شد

 

 )المعليه الس(طب در ميراث امام جواد . ٥

ـ و گشودن درهاى غيب  عزوجل هاى خداى ـ  به لطف داده)عليه السالم(امامان معصوم
هاى دانش از جمله  مند شدنشان از نور الهى، در تمام عرصه بر روى آنان و نيز بهره

آنان اين دانش را .  نيز از اين اصل مستثنا نبود)عليه السالم(طب سرآمد بودند و امام جواد
.  به ارث برده بودند)صلى اهللا عليه وآله(ه الهام گرفته و از دانش پيامبر اآرماز خداى منان ب

آردند، زمانى به آنان  ايشان بيماران را گاهى با قرآن، دعا، حرز و صدقه درمان مى
ها بهداشت را رعايت آنند و زمانى ديگر با  دادند تا براى رهايى از بيمارى فرمان مى

. آردند بسزايى در بهبود بيماران داشت، آنان را درمان مىگياهان و داروها آه تأثير 
اين بزرگواران بدون اين آه از امكاناتى آه امروز با آن آشنا هستيم برخوردار باشند، 
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ها و تأثير  اى در شناخت بيمارى شناختند و دانش و آگاهى گسترده ها را مى بيمارى
 .مستقيم داروها بر بيمارى داشتند

 است اين آه چندين قرن پس از روزگاران آن بزرگواران دانش آنچه جالب توجه
اى آه در اختيار دارد به  نوين پزشكى پا به عرصه وجود گذارد و با امكانات گسترده

 در زمينه پزشكى آمده، پى برد، بلكه )عليه السالم(حقيقت رواياتى آه از امامان معصوم
توان از حجامت و  به عنوان مثال مى. بسيارى از آن روايات را مورد استفاده قرار داد

نام برد آه دانش پزشكى روز آن را در درمان بيمارى يا درمانى ) رگ گشودن(فصد 
داند و اين بهترين گواه  مكمل براى رسيدن به سالمتى و تندرستى راه آارى اساسى مى

 .بر ادعاى ماست

د حقايق و اخبار بسيارى از دانشمندان و خاورشناسان در تحقيقات و مطالعات خو
َواْشَرُبوا ْ ُآُلوا...(را پذيرفته، يكصدا آيه )عليه السالم(رسيده از آن معصومان

 .اند را جامع اصول طب دانسته»  زياده روى مكنيد]لى[بخوريد و بياشاميد، و  )٣٧٤(;)... ُتْسِرُفوا َوَال

در روزگاران گذشته، . به جاست به اختصار تعريفى از فصد و حجامت داشته باشيم
شد، اما امروزه و با وجود امكانات  عمل فصد به وسيله نيشتر و با گشودن رگ انجام مى

مقدار خونى آه در . گيرد پيشرفته، اين آار به وسيله سرنگ و از طريق وريد انجام مى
ليتر است و بايد اين عمل خيلى سريع صورت  ميلى ٥٠٠ ـ ٣٠٠شود  فصد گرفته مى

در مقابل فصد آه . آاهد و بايد خون جديد توليد شود گيرد و در نهايت از مقدار خون مى
شود، عمل حجامت قرار  ـ گرفته مى خواه سالم خواه غليظ و فاسد خون هرچه باشد ـ

ى گسترده در بدن گيرد آه با ابزار مكنده، خون غليظ و ناسالم را از مويرگها مى
در اين روش، بدن انسان مقدار اندآى از خون را از دست داده و در عوض . گيرند مى

آند و  حجامت، گردش خون را فعال آرده، آن را از زوايد موجود در خون پاك مى
از ديرباز حجامت به عنوان . شود، نيست سان آه فصد باعث ضعف بدن مى آن

 براى پيشگيرى از سكته قلبى، لخته شدن خون و ضرورتى موسمى و راه آارى موفق
 .رفته است هاى مغز به آار مى پاره شدن رگ

رسول .  نيز جايگاه وااليى دارد)عليه السالم(اين شيوه درمانى در روايات معصومان
عليكم بالحجامة، ال يتبّيغ الدم بأحدآم «:  درباره حجامت فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(خدا

                                                           
 .٣١ /اعراف. ٣٧٤



در آن [مبادا خون بر يكى از شما سرآشى آند آه ] آردن و هشيار باشيد[بر شما باد به حجامت  )٣٧٥(;»فيقتله

 .آشد  او را مى]حال

خون «: شود گفته است جالينوس نيز در باب خطرهايى آه از خون متوجه انسان مى
 آن را آزاد آن و ]با فصد مهار[پس . آشد تو برده توست و بسا آه برده آقاى خود را مى

 .»اگر آن را سالم و پاك يافتى مهارش نما

زالو از . البته احاديث و مطالب زيادى درباره حجامت و خواص آن در دست است
هاى  اين آرم آبزى در درمان موضعى بسيارى از گونه. گيرى است ديگر وسايل خون

اش، تنها خون  زالو بنا به غريزهلخته شدن خون در بدن، اهميت فراوانى دارد، زيرا 
 .فرستد فاسد را از بدن مكيده، همزمان هوا را به زير پوست مى

 :عمل فصد در موارد زير آاربرد دارد

به هنگام افت عملكرد بطن چپ قلب آه به آماس آردن ديه و در نهايت سختى  . ١
 ;انجامد تنفس مى

 ;فشار باالى خون در مغز به دليل غلظت خون . ٢

 ;هاى نوع اول خون افزايش گويچه.  ٣

 .احتقان در ريه . ٤

و رگ » زاهر«رگ : شود، مانند هاى مشخصى انجام مى عمل فصد بر روى رگ
 و امامان )صلى اهللا عليه وآله(همچنين براساس رواياتى آه از پيامبر اآرم. »اآحل«

جامت نيز در ح. اند  آمده است، براى فصد زمان خاصى معين آرده)عليه السالم(معصوم
فرق سر و گودى ميان دو شانه آه : گيرد، مانند مواضع خاصى از بدن صورت مى

 زمان )عليه السالم( و امامان)صلى اهللا عليه وآله(گيرى نيز از سوى پيامبر براى اين نوع خون
در اين جا شمارى از روايات حجامت و فصد را مرور . خاصى معين شده است

 :آنيم مى

بن احمد تميمى نقل آرده  از حسين» معرفة ترآيب الجسد«ر آتاب شهر آشوب د ابن
 در روزگار مأمون فصد )عليه السالم(ابوجعفر ثانى: روايت شده است«: است آه گفت

 .رگ زاهر مرا بگشا و مرا فصد آن: اى را طلبيد و به او فرمود آننده

 .ام نشنيدهشناسم و نام آن را نيز  اى سرورم، چنين رگى را نمى: آن مرد گفت

                                                           
 .٣٤ /١١البالغة  شرح نهج. ٣٧٥



 جاى فصد را به او نشان داد و چون آن مرد رگ را گشود آبى )عليه السالم(ابوجعفر
: در اين هنگام حضرت به او فرمود. پر شد) پيمانه(زرد از رگ جريان گرفت و طشت 

 .دار، سپس دستور داد طشت را خالى آردند رگ را نگاه

ن بار از نوبت قبلى حضرت از مرد خون گير خواست تا رگ را رها آند و اي
رگ را ببند و چون :  به او فرمود)عليه السالم(آن گاه ابوجعفر.  آمترى خارج شد]زردابه[

 .رگ را بست، ابوجعفر، صد دينار به او داد

 رفت و ماجراى فصد )٣٧٦(»يوحنابن بختيشوع«آن مرد دينارها را گرفته و نزد 
به خدا سوگند، از روزى : ع گفتابن بختيشو.  را با او در ميان گذاشت)عليه السالم(ابوجعفر

ام، اما اسقفى آهنسال وجود دارد  ام نام چنين رگى را نشنيده آه با علم طب آشنا شده
شايد بتوان در آن زمينه از او چيزى به دست آورد و اگر او پاسخى نداشته باشد ديگر 

 .شناسم آه در اين باب به ما آمك آند آسى را نمى

او .  را براى او بازگفتند)عليه السالم( ماجراى فصد ابوجعفرآن گاه هر دو نزد او رفته
آه چنين چيزى را از وى نقل [اين مرد : مدتى سر فرو افكند، سپس سر برداشت و گفت

 )٣٧٧(.» پيامبر يا نواده پيامبر است]آنيد مى

عليه ( عموى امام جواد)عليه السالم(رجال آشى، در باب شرح حال على بن جعفر

عليه (چون طبيب نزديك شد تا رگ امام جواد«: ضمن بيان ماجراى باال آورده است)السالم

سرورم، اول رگ :  گفت)عليه السالم( به امام جواد)عليه السالم(بن جعفر  را بگشايد، على)السالم
 .»از شما درد تيزى تيغ را در خود حس آنممرا بگشايد تا پيش 

 

 )٣٧٨(درمان تب نوبه و تب ربع

 براى ما )عليه السالم(ابوجعفر«: روايت شده است آه گفت» بن شاذان حسين«از . ١
: باره درمان تب نوبه پرسيدند، ايشان فرموددر)عليه السالم(از پدرش ابوالحسن الرضا: گفت

خورده شود آه تب را ] پيمانه از آن[تهيه آرده سه ) دانه سياه( عسل و شونيز ]آميخته[

                                                           
به عنوان اسقف موصل بدان سامان .  ق٢٧٩ /م ٨٩٣يوحنابن بختيشوع، پزشك برادر معتمد بود و در سال . ٣٧٦

فاصله .  ق٢٢٠و تاريخ شهادت آن حضرت آه در ) عليه السالم(اين تاريخ با زمان حيات امام جواد. فرستاده شد
بن جرجيس، پزشك مأمون باشد آه در سال  ظاهرًا بايد طبيب مورد اشاره در متن، جبرئيل بن بختيشوع. زيادى دارد

. خاندان بختيشوع همگى طبيب، نسطورى و از مردم جندى شاپور بودند. م از جهان فرو بستچش.  ق٢١٢ / م ٨٢٨
بن جبرئيل و بختيشوع بن جبرئيل شهرت بسزايى  جرجيس. آنان حدود سه قرن به خليفگان عباسى خدمت آردند

 .يافتند
 .٦ حديث /٥٣٣ / و مدينة المعاجز٣١حديث ; ٥٧ /٥٠بحاراالنوار ; ٤٩٥ /٣مناقب . ٣٧٧
 .آيد تب نوبه يك روز در ميان و تب ربع هر چهار روز يك بار به سراغ فرد مى. ٣٧٨



خداى متعال درباره عسل . خجسته هستند) عسل و شونيز(آند و اين دو  ريشه آن مى
 از درون )٣٧٩(;)...ُنُه ِفيِه ِشَفآٌء لِّلنَّاِس  ُبُطوِنَها َشَراٌب مُّْخَتِلٌف َأْلَوم َيْخُرُج ِمن... (: فرمايد مى

 .»در آن، براى مردم درمانى است. آيد هاى گوناگون است بيرون مى  آنان، شهدى آه به رنگ]شكم[

هر دردى را درمان » سام «]بيمارى[شونيز، جز : رسول گرامى اسالم فرمود
 .آند مى

 آدام است؟» سام «]بيمارى[اى رسول خدا، : پرسيدند

 .مرگ است: حضرت فرمود

نه گرم است، نه سرد و نه به ديگر ) عسل و شونيز(طبع اين دو : آن گاه فرمود
هر آسى آن را (متمايل است و هر جا قرار گيرند ] ...ى سودايى، بلغمى و[ها  طبيعت
 )٣٨٠(.شفا خواهند بود) بخورد

 براى ما از پدرش )عليه السالم(ابوجعفر«: همچنين از او نقل شده است آه گفت . ٢
 تب ربع اين است آه بيمار ]درمان[بهترين چيز براى :  نقل آرد آه فرمود)٣٨١(ابوالحسن

آه زعفران آن زياد باشد ) حلوايى آه از آرد و آب و عسل فراهم آيد= فالوده (فالوذج 
 )٣٨٢(.»بخورد و در آن روز چيز ديگرى نخورد

 

 )زردى(درمان يرقان 

: بن مهزيار نقل آرده است آه گفت محمدبن يحيى از محمدبن عيسى و او از على
مرغى شبيه فاخته و قمرى آه (» قطاة«حضرتش .  همسفر شدم)عليه السالم(با ابوجعفر«

 مبارك و خجسته است و پدرم ]مرغ[اين : فرموداى آورد و  پخته) طوقى بر گردن دارد
او براى درمان بيمارى يرقان، قطاِة آباب شده . پسنديدند داشت و مى آن را خوش مى

 )٣٨٣(.»آرد تجويز مى

 

 )ه عضالنىسكت(درمان باد پليد 
                                                           

 .٦٩ /نحل. ٣٧٩
 و ٢٣حديث / ١٠٠ /٦٢بحاراالنوار ; )همان: به نقل از (١٥ حديث /٧٦ /١٧الشيعه   وسائل;٦٥ /رجال آشى. ٣٨٠

 .٣ حديث /٧٢٧ص
از فرزندش امام ) يه السالمعل(آمده آه به قرينه سند حديث پيشين و اين آه امام جواد» ثالث«در متن آلمه . ٣٨١

بن شاذان  از ديگر سو حسن. است» ثانى«روايت نكرده است تصحيف ) ملقب به ابوالحسن ثالث) (عليه السالم(هادى
بنابراين روايت آرده اين شاذان از ابوالحسن ثالث درست به نظر . مكاتبه داشته است) عليه السالم(با امام رضا

 .٣٦٧ /٤معجم رجال الحديث : نك. شده باشد وجود دارد» ثالث«، »ثانى«رسد و احتمال آه  نمى
 ).همان: به نقل از (٢٤ حديث /١٠٠ /٦٢ و بحاراالنوار ٦٥ /رجال آشى. ٣٨٢
 .٢ حديث /٣٣/ ١٧و وسائل الشيعه ) همان: به نقل از (٢ حديث /٤٣ /٦٥بحاراالنوار ; ٥ حديث /٣١٢ /٦آافى . ٣٨٣



نزد «: نقل آرده است آه گفت» بن محارب صباح«از » بن رياح احمدبن ابراهيم
گرفتار باد پليد گشته و » بن جابر شبيب«گفته شد آه .  بودم)عليه السالم(الرضا ابوجعفر ابن

گل (پنج مثقال قرنفل «:  فرمود)عليه السالم(ابوجعفر. صورت و چشمانش آج شده است
اگر فصل . ار داده، دهانه آن را محكم ببندند و آن را گل اندود آننددر ظرفى قر) ميخك

آن گاه قرنفل . تابستان باشد يك روز و چنانچه زمستان باشد دو روز در آفتاب قرار دهند
اى آه قوام  را از آن ظرف خارج آرده، آامال بسايند، سپس با آب باران بياميزند به گونه

ابد و از خمير قرنفل بر ناحيه بيمار شده بمالند و بيمار آن گاه بيمار به پشت بخو. يابد
ـ  جل و عال همچنان بايد بماند تا خمير قرنفل خشك شود و چون چنين شد، خداى ـ
 خود ]طبيعى[بيمارى را از او برخواهد گرفت و بيمار به اذن خدا به بهترين وضعيت 

 .باز خواهد گشت

 را ]پذيرى[بن جابر رفته، مژده درمان  يارانمان شتابان نزد شبيب: گويد صباح مى
او نيز به همان صورتى آه دستور داده شده بود عمل آرده و به يارى خدا به . به او دادند

 )٣٨٤(.»بهترين حاالت خود بازگشت

 

 درمان خونريزى مداوم

: بن مهزيار نقل آرده است آه گفت محمدبن يحيى از محمدبن عيسى از على
آمد و در آستانه مرگ قرار  اش بند نمى آنيزآى داشتم آه در نوبتى، خون عادت ماهانه«

عدسى به او خورانده شود و چون ) حليم( فرمود تا سويق )عليه السالم(ابوجعفر. گرفت
 )٣٨٥(.»اش متوقف گرديد و سالمت خود را بازيافت  شد، خونريزىسويق به او داده

 

 درمان سردى معده و تپش قلب

بن  عبداهللا«: طبيب نقل شده است آه گفت) يا رنجومه(» محمدبن على ذنجويه«از 
بن  از سردى معده و تپش قلب به ابوجعفر، محمدبن على: عثمان براى ما نقل آرد آه

                                                           
 .١١حديث / ٤٤٦ /١٦و مستدرك الوسائل ) همان: به نقل از (٢ حديث /١٨٦/،٦٢بحاراالنوار ; ٨١ /٦آافى . ٣٨٤
عليه (از امام صادق). همان: به نقل از (٢ حديث /١٠ /١٧، و وسائل الشيعه، ٢ حديث /٣٠٧ /٧آافى . ٣٨٥

آند، شفاى هفتاد درد  نشاند، معده را تقويت مى سويق عدس، تشنگى را فرو مى«: روايت شده است آه فرمود)السالم
رفت سويق  به سفر مى)عليه السالم(هرگاه امام صادق. آند برد و درون را خنك مى ا را از بين مىاست، صفر

شد،  خون مى) باال رفتن فشار(دچار غليان ) عليه السالم(برد و هرگاه يكى از اطرافيان و خدم امام عدس با خود مى
مرحوم مجلسى . نشاند ت بدن را فرو مىآند و حرار سويق عدس بخورد آه غليان خون را آرام مى: گفت به او مى

يكى از جهت آاستن : نشاند سويق عدس به دو دليل حرارت و صفرا را فرو مى:... در توضيح اين حديث آورده است
آاهد و از همين رو  هاى گرم و ديگرى به جهت آاهش فشار خون است آه از جريان آن در عروق مى دما در مزاج

 ).٦٣ /٦٦بحار (آورد  ـ بند مى مده استآه در حديث آ خون حيض را ـ



شود آه داروى جامع پدرم  تو را چه مى:  شكايت بردم، حضرت فرمود)عليه السالم(موسى
 اى؟ را ناديده گرفته

 اى پسر رسول خدا، اين دارو آدام است؟: گفتم

 .شناسند تمام شيعيان، آن را مى: فرمود

موالى من، من نيز يكى از آنان هستم دستور تهيه آن را به من بده تا خود آن : گفتم
 .ديگر مردم نيز بدهمرا به آار گيرم و به 

زعفران، عاقرقرحا، سنبل، قاقله، بنگ، خربق سفيد و فلفل سفيد به : حضرت فرمود
دو برابر تهيه آرده، ساييده به صورت نرم درآورده، ) فريبون(مقدار مساوى و ابرفيون 

ها عسل تصفيه  اى ابريشمين گذرانده، صاف آنيد، سپس با دو برابر وزن آن از پارچه
 به آسى آه از )٣٨٦(چنانچه از اين معجون به اندازه يك حب با آب زيره. ط آنيدشده مخلو

 )٣٨٧(.»برد خورانده شود، به اذن خدا شفا خواهد يافت سردى معده و تپش قلب رنج مى

 

 )آليه و مثانه(درمان درد سنگ 

نقل آرده است آه ) معلم فرزندان امام جواد(» مدبن النضرمح«از » محمدبن حكام«
حضرتش .  شكايت بردم)عليه السالم(نزد امام جواد] آليه يا مثانه[از درد سنگ : گفت
 واى بر تو، چرا از داروى جامع پدرم غافلى؟: فرمود

 .سرورم، طريقه تهيه آن را به من بياموز: گفتم

اى آنيزك، ظرف : نيزآى را فراخواند و فرمودآن گاه آ. اين دارو را داريم: فرمود
 .سفالين سبز رنگ را نزد من بياور

آنيزك ظرف را حاضر آرد و آن حضرت به اندازه يك حب از محتويات ظرف را 
يا آب ترب پخته ) اسفند ـ سداب آوهى(اين حب را با آب سداب : درآورد و به من فرمود

 )٣٨٨(.»بخور آه از اين بيمارى شفا خواهى يافت

آن حب را با آب سداب خوردم به خدا سوگند، تا به امروز از : محمدبن النضر گفت
 )٣٨٩(.»ام جهت سنگ دردى در خود حس نكرده

                                                           
چنانچه در سرآه خيس و خورده شود، عادت . آند طبيعتى گرم دارد و قولنج و بادهاى شكم را برطرف مى. ٣٨٦

دهد، جز زيره  هرچيزى آه وارد شكم شود تغيير حالت مى: در روايت است. برد خوردن ِگل و خاك را از بين مى
 ).١٤٧ /الطب فى الكتاب و السنه (]پذيرد ر گذار بوده و تأثير نمىآه تأثي[
 .٣٦٨ ـ ٣٦١ /٢٣مستدرك عوالم العلوم و المعارف : ك. ر. ٣٨٧
 ).عليه السالم)(الجواد بخش امام محمدبن على (٣٧٠ ـ ٣٨٥ /٢٣مستدرك عوالم العلوم : ك. ر. ٣٨٨
 .٢٥ حديث /٤٦٥ /١٦ و مستدرك الوسائل ١١ حديث /٢٤٩ /٦٢بحاراالنوار . ٣٨٩



 

 )عليه السالم(دعا و نيايش در ميراث امام جواد. ٦

هايى است  اى گرانسنگ از دعا و نيايش شود، مجموعه آنچه در اين ميان ارائه مى
روايت )صلى اهللا عليه وآله( از پدران بزرگوارش و آنان از پيامبر اآرم)عليه السالم(آه امام جواد

ـ دريافت آرده است آه  عزوجل  را از خداى ـها اند و حضرت ختمى مرتبت آن آرده
با اسناد خود از  سيدبن طاووس. دانست» )عليه السالم(صحيفه امام جواد«ها را  توان آن مى

پدرم «: بن محمدبن حارث نوفلى روايت آرده است آه گفت ابوجعفربن بابويه از ابراهيم
هنگامى آه : قل آرده، گفتـ براى من ن  بود)عليه السالم(آه خادم محمدبن على جواد ـ

 درآورد، )عليه السالم(مأمون، دختر خود را به همسرى ابوجعفر، محمدبن على جواد
براى هر زنى َمهر و صداقى است آه از دارايى :  به مأمون نوشت)عليه السالم(ابوجعفر

خدا اموال و دارايى ما را در آخرت قرار داده و در آن جا براى . شود شوهر گرفته مى
 . اندوخته است و اموال شما را در دنيا مقرر فرموده و گنجينه آن در اين جهان استما

را ) ها هاى رسيدن به نيازها و خواسته وسيله(» الوسائل الى المسائل«از اين رو 
هايى است آه پدرم آن را   مجموعه، مناجات]اين صداق[. دهم صداق دخترت قرار مى

رفته است و پدرش گفته است آن را از پدرش جعفر از پدرش موسى گ: به من داد و گفت
بن الحسين  گرفته و او گفته، آن را از پدرش محمد و ايشان گفته است از پدرش على

بن على دريافت آرده و او گفته از  دريافت داشته و او گفته است آه از پدرش حسين
بن   پدرش علىاو نيز گفته است آه آن را از. بن على دريافت آرده است برادرش حسن

صلى ( دريافت آرده است و آن حضرت گفته است آن را از رسول خدا)عليه السالم(طالب ابى

اى : جبرئيل آن را به من داد و گفت:  دريافت آرده است و آن حضرت فرمود)اهللا عليه وآله
آليدهاى ] دعاها[اين : فرمايد خداى صاحْب عزت، تو را سالم رسانده، مى... محمد،

ها و  ها را وسيله خود براى رسيدن به خواسته از اين رو آن. دنيا و آخرت استگنجينه 
ها را  مبادا آن. به خواسته هايت خواهى رسيد] ها هم به وسيله اين[نيازهايت قرار ده آه 

. وسيله رسيدن به نيازهاى دنيايى قرار دهى آه از بهره ات در آخرت آم خواهد شد
هاى  درهاى خواسته] توانى مى[ است آه ] به ده خواستهبراى رسيدن[ها ده وسيله  اين

اى از  و اينك نسخه. ها برسى خويش را با آن بكوبى و نيازهاى خود را بخواهى و به آن
 :]را پيش رو دارى[آن 

 

 نيايش براى طلب خير. ١



أللهّم إن خيرتك فيما استخرتك فيه ُتنيل الرغائب، و تجزل . بسم اهللا الرحمن الرحيم«

واهب، و تغنم المطالب، وتطيب المكاسب، و تهدي إلى أجمل المذاهب، و تسوق إلى أحمد الم

 .مخوف النوائب العواقب، و تقي

أللهّم إني أستخيرك فيما عزم رأيي عليه، و قادني عقلي إليه، فسّهل اللهّم منه ما توّعر، و 

 اجعل يا رّب عواقبه ُغنمًا، و يّسر منه ما تعّسر، و اآفني فيه المهّم، و ادفع عّني آّل مّلم، و

 .مخوفه سلمًا، و ُبعده قربًا، و جدبه خصبًا

و أرسل اللهم إجابتي، و أنجح طلبتي، و اقض حاجتي، و اقطع عّني عوائقها، و امنع عّني 

و أعالم بالنجاح، و خّصه بالصالح، و أرني أسباب الخيرة فيه واضحة،  بوائقها، واعطني اللهّم

 .ُغنمها الئحة، واشدد خناق تعّسرها، و أنعش صريع تيّسرها

و بّين اللهّم ملتبسها و أطلق محتبسها، و مّكن ُاّسها حّتى تكون خيرة مقبلة بالُغنم مزيلة 

 ;»للُغرم، عاجلة للنفع، باقية الصنع، إّنك مليئ بالمزيد، مبتدئ بالجود

در آنچه از تو طلب خير آردم، خيرى براى من خواستى بارخدايا، . به نام خداى بخشايگر مهربان

آند، و به سوى  ها و َدِهش را فراوان مى آيد، موهبت هاى واال به دست مى آه به وسيله آن خواسته) گزيدى(

 .گرداند هاى مخوف و هولناك ايمن مى فرستد و از مصيبت ها پيش مى بهترين فرجام

لق گرفته و خرد من به سوى آن روانم ساخته، از تو طلب خير بارخدايا، در چيزى آه رأى من بر آن تع

هاى آن را آسان نما، و مهم آن را   آنچه از آن ناهموار است هموار گردان، و سختى]خداوندا،[آنم، پس  مى

 خود آفايت فرما، و هر مصيبت و بال را از من دور ساز و ـ بارالها ـ فرجام آن را ]آه از من برنيايد[

 .حاصلى آن را به بارورى مبدل فرما يم آن را به ايمنى، دورى آن را نزديك و بىسودبخش، ب

بارخدايا، سؤال مرا اجابت فرما، و در خواست مرا به ثمر برسان نيازم را برآورده گردان، و موانع 

ه دستم بار خداوندا، پرچم فيروزى را ب. هاى آن را از من دور ساز ها را از سر راه من برگير و بدبختى آن

ده، و در آنچه از تو طلب خير آردم، خيرم عطا آن، و در آنچه به درگاه تو دعا آردم، فراوانى عطايم نما، و 

ها را با پيروزى قرين گردان، و با  ام مرحمت فرما و ـ بار خداوندا ـ آن  به تو اميد بسته]در رسيدن آن[آنچه 

مندى را  هاى بهره ها به روشنى به من بنمايان، و نشانه اش نما، و اسباب خير را در آن صالح و نيكى ويژه

هاى آن را در بند آش و آسانِى از پاى در آمده آن را سرزندگى  ها آشكار گردان، و ستيز و خشم سختى در آن

 .ببخش

هاى دربند شده  نعمت] آن دسته از[بارخداوندا، موارد ترديدآميز و آميخته به سردرگمى آن را روشن، و 

 د نما، و بنيان آن را استوارى و استحكام بخش تا خيرى باشد آه بارا آزا

 



ها را بزدايد، آن سان آه سودش زودهنگام و وجودش پايدار باشد  غنيمت و سودمندى روى آورد و بدهى

 .آنى و در بخشش آغازگرى  سرشار مى]ها بندگانت را از نعمت[آه تو با افزون دهى 

 

 ها ز لغزشنيايش براى طلب درگذشتن ا. ٢

أللهم إن الرجاء لسعة رحمتك أنطقني باستقالتك و األمل ألناتك، . اهللا الرحمن الرحيم بسم«

و رفقك شجعني على طلب أمانك و عفوك، ولي يا رّب ذنوب قد واجهتها أوجه االنتقام، و 

خطايا قد الحظتها أعين االصطالم، و استوجبت بها علي عدلك أليم العذاب، و استحققت 

راحها مبير العقاب، و خفت تعويقها إلجابتي، ورّدها إّياي عن قضاء حاجتي، و إبطالها باجت

لطبتي، و قطعها ألسباب رغبتي، من أجل ماقد أنقض ظهري من ثقلها، و بهظني من اإلستقالل 

بحملها، ثّم تراجعت رّب إلى حلمك عن الخاطئين، و عفوك عن المذنبين، و رحمتك للعاصين، 

 متوّآال عليك، طارحًا نفسي بين يديك، شاآيًا بّثي إليك، سائال ما ال أستوجبه من فأقبلت بثقتي

 .تفريج الهّم، و ال أستحقه من تنفيس الغّم، مستقيال لك اّياي، و اثقًا موالي بك

اللهّم فامُنن علّى بالفرج، و تطّول بسهولة المخرج، و ادُللني برأفتك على سمت المنهج، و 

 الطريق األعوج، و خّلصني من سجن الكرب بإقالتك، و اطلق اسري أزلقني بقدرتك عن

برحمتك، و ُطل علّى برضوانك، وجد علّي بإحسانك، و أقلني عثرتي، و فّرج آربتي، وارحم 

عبرتي، و التحجب دعوتي، و اشدد باالقالة أزري، و قّو بها ظهري، و أصلح بها أمري، وأطل 

 ;» نشري، إنك جواد آريم، غفور رحيمبها عمري، و ارحمني يوم حشري و وقت

 ]بهرمندى از[ات و آرزوى  بارخداوندا، اميد به رحمت گسترده. به نام خداوند بخشايشگر مهربان

ات مرا به طلب امان و گذشتت  مرا به خواستن گذشت از تو گويا ساخت، و بردبارى] زبان[ات  بردبارى

 .تشويق و ترغيب آرد

هايى از من سرزده است آه از  رم آه انواع انتقام پيش رو دارد، و لغزشبار پروردگارا، گناهانى دا

ات سزاوار عذاب دردناك  ديدگان بنيان سوز پنهان نمانده است و هم از اين جهت و بر اساس داورى عادالنه

گناهان هم با بودن اين [. باشم هايى مستحق آيفر نابودآننده مى هستم، و به دليل ارتكاب چنين گناهان و لغزش

 من به ]دعاى[ها خسته آرده، ترس آن دارم آه اجابت  سنگينى آن آمرم را شكسته و مرا از آشيدن بار آن] آه

گرداند و رشته رسيدنم به ) اثر بى(هايم را باطل  تأخير افتد، و مانع برآورده شدن حاجتم گردد، و خواسته

آاران، و  مورد خطاآاران، و گذشتت از گناهات در  هايم را بگسلد، اما هنگامى آه به بردبارى خواهشم

رحمتت نسبت به عصيانگران نگريستم، با اعتماد و وثوق بر تو توآل آرده به سويت آمدم، و خويش را در 

، و از اندوهم به تو شكايت آوردم، و برطرف شدن اندوهى آه مستحق آن نيستم و )قرار دادم(درگاه تو افكندم 



آنم و از تو  به درگاه تو درخواست گذشت مى] و هم[خواهم  ر آنم از تو مىاى آه نه سزاوا گشايش غصه

 .درخواست گذشت دارم و به تو ـ اى سرورم ـ اعتماد و وثوق دارم

بارخداوندا، با گشايش بر من منت گذار، و با آسان گرداندن راه نجات، بر من تفضل فرما، و با 

 راه آج بازم دار، و با گذشتت از زندان ]پيمودن[قدرت خود از  هدايتم نما، و با ]راست[ات به راه  مهربانى

خويش بر من تنّعم آن، و با  ام بخش، و به رحمتت مرا از بند اسارتم وارهان، و با رضايت اندوه رهايى

ام را بر طرف فرما، و بر اشك  هايم درگذر، و گرفتارى مند ساز، و از لغزش احسانت مرا از جودت بهره

ات پشتم را استوار و محكم ساز، و آارم را  پذيرى ترحم نما، و دعايم را ناشنيده مگير، و با توبه ]ندامت من[

مرا زنده آنى، بر من ترحم آن آه تو بخشنده ] در قيامت[به سامان آر، و عمرم را دراز گردان و آن گاه آه 

 .باآرامت و آمرزنده و مهربان هستى

 

 

 نيايش به هنگام سفر. ٣

أللهم اّني اريد سفرًا فخر لي فيه، و أوضح لي فيه سبيل الرأى، . الرحمن الرحيماهللا  بسم«

و فّهمنيه، و افتح عزمي باإلستقامة، و اشملني في سفري بالسالمة، و أفدني جزيل الحظ و 

الكرامة، و اآألني بحسن الحفظ و الحراسة، و جّنبني اللهّم وعثاء األسفار، و سّهل لي حزونة 

طو لي بساط المراحل، و قّرب مّني ُبعد نأي المناهل، و باعدني في المسير بين األوعار، و أ

 .ُخطى الرواحل، حّتى تقّرب نياط البعيد، و تسّهل وعور الشديد

و لّقني اللهّم في سفري نجح طائر الواقية، و هبني فيه ُغنم العافية، و خفير اإلستقالل، و 

ية، و سانح خفير الوالية، و اجعله اللهّم سَبب عظيم دليل مجاوزة األهوال، و باعث وفور الكفا

 .الِسلم حاصل الُغنم

واجعل الليل علّى سترًا من اآلفات، و النهار مانعًا من الهلكات، و اقطع عّني قطع لصوصه 

بقدرتك، و احرسني من وحوشه بقّوتك، حتى تكون السالمة فيه مصاحبتي، و العافية مقاربتي، 

لُيسر معانقي، و العسر مفارقي، و الفوز موافقي، واألمن مرافقي، إنك و الُيمن سائقي، و ا

 ;»ذوالطول والمّن، و القوة و الحول، و أنت على آّل شىء قدير، و بعبادك بصير خبير

بارخداوندا، آهنگ سفر دارم، پس در اين سفر براى من خير مقرر فرما، . به نام خداى بخشايشگر مهربان

 مرا با استقامت بگشا، و در سفرم سالمت ]سفر[ن آشكار و مرا با آن آشنا ساز، و عزم و راه درست را براى م

را همراه من فرما، و از بهره و آرامت فراوانت بر من ارزانى دار، و در نگهبانى و حفاظت نيكويت حفظم 

ها را بر من  هاى سفر دورم دار، و سختى و ناهموارى دشت ارىها و ناهنج نما، و ـ بارخداوندا ـ از سختى



هاى  آسان گردان، و راه طوالنى را براى من درنورد، و دورى آبشخور را براى من نزديك نما، و گام

 . را آسان فرمايى]سفر[هاى سخت  ها را بلند آن تا مقصد دور را نزديك و ناهنجارى مرآب

ام  مندم نما و ايمنى  من الهام فرما، و در آن از عافيت و سالمت بهرهبارخداوندا، خجستگى سفرم را به

 ]طاير[نيازى آامل بر من ارزانى دار و فرخنده  ها به من بنمايان، و وسايل بى ده، و راه گذشتن از هراس

 .نگهبان به من عطا فرما

ها،   من پوششى از آفتبارخداوندا، اين سفر را وسيله سالمت سترگ و سودمند قرار ده، و شب را براى

زنان را به قدرت خود از من باز دار، و با توان خود از  ها گردان، و گزند راه و روز را مانعى از هالآت

ددگان مرا محافظت فرما تا اين آه در اين سفر، سالمت، مرا همراهى آند، و تندرستى و عافيت، در آنارم 

ها از من دورى جويند، و پيروزى با من باشد و امنيت  تىباشد، و سعادت و خجستگى مرا به پيش برد، و سخ

 بندگانت آگاه ]حال[و امان قرين من گردد آه تو صاحب لطف و حول و قوت هستى و تو بر هر چيز توانا و از 

 .و بينايى

 

 نيايش در طلب روزى. ٤

ئب أللهم أرسل علّى سجال رزقك مدرارًا، و أمطر علّى سحا. اهللا الرحمن الرحيم بسم«

إفضالك غزارًا، و أدم غيث نيلك إلّى سجاال، و أسبل مزيد نعمك على خّلتي إسباال، و أفقرني 

بجودك إليك، و أغنني عّمن يطلب ما لديك، و داِو داء فقري بدواء فضلك، و أنعش صرعة 

عيلتي بطولك، و تصّدق على إقاللي بكثرة عطائك، و على اختاللي بكريم حبائك، و سّهل رّب 

الرزق الّى، و ثّبت قواعده لدّى، و بّجس لي عيون سعته برحمتك، و فّجر أنهار رغد سبيل 

العيش قبلي برأفتك، و أجدب أرض فقري، و أخصب جدب ضّري، واصرف عّني في الرزق 

العوائق، واقطع عّني من الضيق العالئق، وارمني من سهم الرزق اللهم بأخصب سهامه، و 

امه، واآُسني اللهم سرابيل السعة، و جالبيب الّدعة فإني يا رب أحيني من رغد العيش بأآثر دو

منتظر إلنعامك بحذف المضيق، و لتطّولك التعويق، و لتفضلك بازالة التقتير، و لوصول حبلي 

 .بكرمك بالتيسير

و أمطر اللهم علّى سماء رزقك بسجال الّديم، و أغنني بعوائد الّنعم، وارم مقاتل االقتار 

آشف الضر عّني على مطايا اإلعجال، و اضرب عّني الضيق بسيف اإلستيصال، مّني، واحمل 

و . و أتحفني رّب منك بسعة اإلفضال، و امددني بنمّو االموال، واحرسني من ضيق اإلقالل

اقبض عّني سوء الجذب، وابسط لى بساط الخصب، واسقني من ماء رزقك غدقًا، وانهج لي 

لثروة و المال، و أنعشني به من اإلقالل، و صّبحني باإلستظهار، و عميم َبْذلك ُطُرقًا، وفاجئني با



مّسني بالتمكن من اليسار، إّنك ذوالطول العظيم، والفضل العميم، و المّن الجسيم و أنت الجواد 

 ;»الكريم

فرست، و ابرهاى درپى بر من فرو  بارخداوندا، روزى فراوانت را پى. به نام خداى بخشايشگر مهربان

نعمتت را پربار بر من بباران، و باران عطايت را بر من فراوان و پر دوام گردان، و نعمت افزون خود را بر 

هايت  ام روان گردان، و با جود و بخششت، مرا نيازمند خودساز، و از جويندگان داشته آاستى و نادارى

آشيدن بار [ام را در  ن آن، و با قدرت خويش ناتوانىام را با فضل خود درما نيازم نما، و درد مستمندى بى

 .ام تصدق فرما ات بر ندارى هاى آريمانه ام توانايى بخش، و با فراوانى عطايت و دهش مندى عايله] گران

هاى  هاى آن را استوار نما، و چشمه و ـ پروردگارا ـ راه رسيدن روزى به سوى مرا هموار آن، و پايه

ات جويبارهاى زندگى خوش و توأم با آسايش را براى من   جوشش درآر، و با مهربانىرحمتت را براى من به

هايم را به بارورى و پرحاصلى مبدل فرما، و  ام را خشك و خشكسالى سختى روان گردان، و زمين بينوايى

 .ام را از ميان برگير و تنگناهايى آه در انتظار من است از من باز گير موانع رسيدن روزى

ام را با آسايش پردوام همراه  ندا، پربارترين تيرهاى روزى را به سوى من روانه نما، و زندگىخداو

ساز، و ـ بار خداوندا ـ تن پوش گشايش و آسايش بر اندام من بپوشان آه ـ خداوندا ـ در انتظارم تا تنگناها به 

شود و به آرمت آسايش و آسانى را ام به فضلت برطرف  وسيله ِانعام تو، و تأخيرها به قدرت تو و تهى دستى

 .دريابم

نياز  ات مرا بى هاى دررسيده ات بر من فروريز، و با نعمت بار خداوندا، باران پردوام از آسمان روزى

هاى مرا زود بر طرف فرما، و  ها و سختى ام را آماج تير نابودى قرار ده، و گرفتارى دستى گردان، و تنگ

ات را  هاى گسترده  من ريشه آن نما، و ـ پروردگارا ـ دهش]زندگى[نگناها را از با شمشيِر از بْن برآننده، ت

 .تنگناهاى آاستى حفظ فرما] گزند[به من ارمغان ده، و با رشد و فزونى يافتن اموال، مرا مدد آن، و مرا از 

گستران، و از  بدى ندارى را از من بازگير و زيرانداز پرحاصلى و فراوانى را براى من ب]بار خداوندا،[

اى براى  ها را براى من بنمايان، و ثروت و مال غير منتظره هاى آن ات، گوارايم بنوشان، و راه آب روزى

 روز مرا آغاز آن ]خويش[ توان بخش، و با حمايت ]رهايى ده و[من مقدر فرما و به وسيله آن مرا از آاستى 

هاى   صاحب قدرت سترگ و فضل فراگير و نعمتو به وسيله گشايش و وسعت مرا توانايى عطا فرما آه تو

 .بزرگ هستى و بخشنده آريمى

 

 نيايش در پناه بردن به خدا. ٥

أللهم إني أعوذ بك من ملّمات نوازل البالء، و أهوال عظائم . اهللا الرحمن الرحيم بسم«

أة الضّراء، فأعذني رّب من صرعة البأساء، و احُجبني من سطوات البالء، و نّجني من مفاج



النقم و أجرني من زوال النعم و من زلل القدم، واجعلني اللهّم في حياطة عّزك، و حفاظ حرزك 

 .من مباغتة الدوائر، و معاجلة البوادر

اللهّم رّب، وأرض البالء فاخِسفها، و عرصة المحن فارجفها، و شمس النوائب فاآسفها، 

ئق االمور فاصرفها، و أوردني حياض و جبال السوء فانسفها، و ُآَرَب الدهر فاآشفها، و عوا

 .السالمة، واحملني على مطايا الكرامة، واصحبني بإقالة العثرة، واشملني بستر العورة

وجد علّى يا رب بآالئك، و آشف بالئك، و دفع ضّرائك، وادفع عّني آالآل عذابك، و 

االمور، اصرف عّني أليم عقابك، وأعذني من بوائق الدهور، وأنقذني من سوء عواقب 

 .واحرسني من جميع المحذور

واصدع صفات البالء عن أمري، واشُلل يده عّني مدى ُعمري، إنك الرّب المجيد، المبدىء 

 ;»المعيد، الفّعال لما تريد

هاى بزرگ به تو پناه  بار و هول سختى بار خدايا، از بالهاى مصيبت. به نام خداى بخشايشگر مهربان

مرا از پاى در افتادن به وسيله بيچارگى و بينوايى در پناه گير، و از چيرگ بال برم، پس ـ پروردگارا ـ  مى

ها و لغزش قدم پناهم ده و ـ بار خدايا ـ از  دار، و از خشم ناگهان در رسيده نجاتم ده، و از زوال نعمت محفوظم

 .بالهاى ناگهانى مرا در حصار عزتت و حفاظ حمايتت قرار ده

ها را  ها و اندوه  فرو بر، و عرصه محنت]در زمين[ را ]خيز[رزمين بال بارخدايا، پروردگارا، س

هاى بدى را در هم آوب، و پريشانى  آن، و آوه) خاموشى(ها را دچار آسوف  بلرزان، و خورشيد مصيبت

هاى سالمت وارد )آبشخور( امور را بزدا، و مرا بر حوض ]پيشرفت[روزگار را بر طرف نما، و موانع 

هايم را  ها را بر من ارزانى دار و بدى هاى آرامت سوار نما، و گذشت از لغزش  مرآبگردان، و بر

 .بپوشان

سوز عذابت  هايت را بر من ارزانى دار، و باليت را از من برگير، و فشار طاقت بار پروردگارا، نعمت

گير، و از بدفرجامى هاى روزگار در پناهم  را از من دور آن، و آيفر سختت را از من بازگير، و از بدبختى

 .نجاتم ده و از تمام خطرها مرا محافظت فرما

 آن را در تمام عمرم از من آوتاه فرما آه تو ]تطاول[بارخدايا، بال را از امور من برگير، و دست 

 .اى و آنچه خواهى همان آنى پروردگار ستوده، آغازگر و بازگرداننده

 

 نيايش در طلب توبه. ٦

ألّلهم إني قصدت إليك بإخالص توبة نصوح، وتثبيت عقد . رحيماهللا الرحمن ال بسم«

أللهّم فتقّبل مّني مخلص التوبة، و إقبال سريع . صحيح، ودعاء قلب قريح وإعالن قول صريح

قابل رّب توبتي بجزيل الثواب، وآريم المآب، و حّط العقاب، . األوبة، و مصارع تخّشع الحوبة



وامُح اللهم ما ثبت من ذنوبي، و اغسل بقبولها .  الحجابوصرف العذاب، وُغنم اإلياب، وستر

جميع عيوبي، واجعلها جالية لقلبي، شاخصة لبصيرة ُلّبي، غاسلة لدرني، مطّهرة لنجاسة 

 .بدني، مصّححة فيها ضميري، عاجلة إلى الوفاء بها بصيرتي

 و اقبل يا رّب توبتي، فأنها تصدر من اخالص نّيتي، ومحض من تصحيح بصيرتي،

 .واحتفال فى طوّيتي واجتهاد في نقاء سريرتي، وتثبيت إلنابتي، مسارعة إلى أمرك بطاعتي

واجّل اللهّم بالتوبة عّني ظلمة اإلصرار، وامُح بها ما قّدمته من األوزار، واآُسني لباس 

الذنوب عن التقوى، و جالبيب الهدى، فقدخلعت ربق المعاصي عن جلدي، و نزعت سربال 

جسدي، مستمسكًا رّب بقدرتك، مستعينًا على نفسي بعّزتك، مستودعًا توبتي من النكث 

 ;»بك  بحضرتك، معصمًا من الخذالن بعصمتك مقارنًا به ال حول و القوة اّال

بارخداوندا، با توبه نصوح خالص، و عزمى استوار و از سر اعتقاد، و . به نام خداوند بخشايشگر مهربان

بار خدايا، توبه خالص، و بازگشتن . ام چكان و با سخن و بيانى صريح، آهنگ تو آرده از دل خوندعايى 

 از پاى افتادنم را در برابر گناه از من بپذير، و توبه مرا با پاداش فراوانت، بازگشت گاه ]عذر[زودهنگام و 

 .ات پاداش ده جاب ستارىگرامى، فروريختن آيفر، دور آردن عذاب و بهره و غنيمت بازگشتن و پوشش ح

هاى مرا  آن، تمام عيب] زدودن[بار خدايا، آنچه از گناهان من ثبت شده است، پاك فرما، و با پذيرش 

 آن را مايه جال و صفاى دل من قرار ده، و هم به وسيله آن بصيرت خودم را تيز نما، و آن ]توبه از[بشوى، و 

در (گى اندامم گردان، و وجدانم را به وسيله آن تصحيح فرما آننده آلود من و پاك] معنوى[را شوينده چرك 

 . شتابان آند]ى به پيمان تو[، آن سان آه بصيرتم را به وفا)مسير درست قرار ده

ام را بپذير آه از نيت خالص من، و از عمق بصيرِت راه يافته من، و از عنايت و توجه  بارخداوندا، توبه

 با فرمانبردارى از تو ]آه[ن نهانم، و تثبيت توبه و شتافتن به سوى فرمان تو انديشه و تالش من در پاك گرداند

 .بر آمده است] شود محقق مى[

 را از من برطرف فرما، و به وسيله ]بر گناه و لغزش[ تاريكى اصرار ]ام[ توبه]پذيرش[بارخداوندا، با 

 پرهيزگارى و هدايت براندامم بپوشان آه ام پاك گردان، و جامه بارهاى گناه آه پيشتر فراهم آورده آن، آوله

ام و ـ بار خدايا ـ در اين  پوش گناهان را از تن برگرفته ام، و تن به يقين، خويش را از آمند معاصى رهانيده

ام را از شكستن  خواهم و توبه ات بر نفس خويش يارى مى راه به تو تمسك جسته، به وسيله عزت و استوارى

ام آه   قرار داده]اين پناه[ام خود را قرين  تو پناه برده] امن[گاه  ز خوار شدن به پناهام و ا به ساحتت سپرده

 . نباشد]و اتكاى بر قدرت تو[قدرت و توانى جز به وسيله تو 

 

 نيايش در طلب حج. ٧



أللهم ارزقني الحّج اّلذي فرضته على َمن استطاع إليه سبيال، و . اهللا الرحمن الرحيم بسم«

و أعّني على تأدية المناسك، و حّرم .  هاديًا و إليه دليال، و قّرب لي ُبعد المسالكاجعل لي فيه

بإحرامي على النار جسدي، وزد للسفر قّوتي و َجلدي، وارزقني رّب الوقوف بين يديك، و 

 .اإلفاضة إليك و اظفرني بالنجح بوافر الربح

لى مزدلفة المشعر، و اجعلها زلفة إلى رحمتك، و واصدرني رب من موقف الحج األآبر إ

طريقًا إلى جّنتك، وقفني موقف المشعر الحرام، و مقام وقوف اإلحرام، و أّهلني لتأدية 

المناسك، و نحر الهدي التوامك بدم يثّج، و أوداج تُمّج، وإراقة الدماء المسفوحة، و الهدايا 

 .نّفل بها  آما وسمتالمذبوحة، و َفري أوداجها على ما أمرت، و أت

و احضرني اللهّم صالة العيد، راجيًا للوعد، خائفًا من الوعيد، حالقًا شعر رأسي و مقّصرًا، 

و مجتهدًا في طاعتك، مشّمرًا، راميًا للجمار، بسبع بعد سبع من األحجار، و أدخلني اللهّم 

 وفدك و محاويجك، عرصة بيتك و َعقوتك و أولجني محّل أمنك وآعبتك، و مشاآيك و سؤالك و

وجد علّى اللهّم بوافر األجر، من اإلنكفاء و الّنفر، واختم اللهّم مناسك حّجي، و انقضاء عّجي 

 ;»بقبول منك لي، ورأفة منك بي يا ارحم الراحمين

بارخداوندا، حجى را آه بر توانمندان و آنان آه بتوانند بدان راه يابند . به نام خداى بخشايشگر مهربان

ام فرما، و براى من در آن هدايتگرى و به سوى آن رهنمايى قرار ده، و دورى  اى، روزى ردانيدهواجب گ

 را بر اندامم ]دوزخ[ آتش ]بستنم[ام ده، و با احرام  ها را براى من نزديك فرما، و بر انجام مناسك، يارى راه

گارا ـ وقوف در درگاهت و روانه شدن ام بيفزا، و ـ پرورد  سفر بر توان و بردبارى]اين[حرام گردان، و براى 

 .هاى فراوان پيروز گردان ام نما و مرا با سودمند شدن از بهره به سوى حضرتت را روزى

و ـ پروردگارا ـ مرا از موقف حج اآبر به مزدلفه مشعر بازگردان و آن را نزديك شدن به سوى رحمت 

 در مشعر الحرام و درك مقام عرفات را وقوف] بارخداوندا،[. خويش و راهى به سوى بهشتت قرار ده

هاى گردنشان  اى آه رگ ام دار، و مرا شايستگى اداى مناسك و قربانى آردن شتران آوهان بر آمده ارزانى

سان آه فرمان  آن] در راه تو و[هايى آه  قربانى] ديگر[و ) آنايه از سالمت قربانى(فشان باشد  سخت خون

 . قربانى آردن بيفزايم]مقداِر واجِب[اى بر  آه مشخص فرمودهاى قربانى آنم و آن گونه  داده

آيفر (هايت اميد داشته و از وعيد  بارخدايا، در حالى توفيق حضور در نماز عيدم عطا فرما آه به وعده

سرتراشيده و تقصير آرده، در طاعتت آوشا باشم، و آمر همت بسته جمرات را يكى پس . بيمناك باشم) دادنت

 .با هفت سنگ رمى آنم] هر يك[از ديگرى 

ات وارد آن، و در شمار سائالن، نيازمندان، ميهمانان و  بار خداوندا، مرا در عرصه خانه امنت و آعبه

و ـ بار خدايا ـ پاداش فراوانت را بر من عنايت فرما تا از . آورند، قرار ده آن آسانى آه به سوى تو شكايت مى



هاى  بار خداوندا، فرجام مناسك حج و تلبيه.  بازم دارى]از حريمت[ و گريز) به رو در افتادن(واژگونى 

 .ات به من رقم زن، اى مهربانترين مهربانان بلندآواى مرا با قبول خويش و مهرورزى

 

 نيايش براى برطرف شدن ستم . ٨

أللهّم إن ظلم عبادك قد تمّكن في بالدك، حّتى أمات العدل، و . اهللا الرحمن الرحيم بسم«

 السبل، و محق الحق، و أبطل الصدق، و أخفى البّر، و أظهر الشّر، و أخمد التقوى، و قطع

أزال الهدى، و أزاح الخير، و أثبت الضير، و أنمى الفساد، و قّوى العناد، و بسط الجور، و 

 .عدى الطور

 الظلم، أللهم يا رّب اليكشف ذلك اّال سلطانك، و ال يجير منه إّال امتنانك، أللهم رّب فابُتر

وبّت حبال الغشم، و أخمد سوق المنكر، و أعّز من عنه ينزجر، و احصد شأفة أهل الجور، و 

 .ألبسهم الحور بعد الكور

و عّجل اللهم إليهم البيات، و أنزل عليهم المثالت، و أمت حياة المنكر، ليؤمن المخوف، و 

 و يعود الشريد، و يغني يسكن الملهوف، و يشبع الجائع، و يحفظ الضائع، و يأوى الطريد،

الفقير، و يجار المستجير، و يوّقر الكبير، و ُيرحم الصغير، و ُيعّز المظلوم، و يذّل الظالم، و 

يفّرج المغموم، و تنفرج الغّماء، و تسكن الدهماء، و يموت اإلختالف، و يحيى اإلئتالف، و 

 ُيتلى القرآن، إنك أنت الدّيان، يعلو العلم، و يشمل السلم، و يجمع الشتات، و يقوى اإليمان، و

 ;»المنعم المّنان

بارخداوندا، ستِم بندگانت سراسر زمين را فراگرفته است، آن سان آه . به نام خداى بخشايشگر مهربان

ها را بريده، و حق را از ميان برده، و صدق و درست آردارى را باطل و منسوخ  عدل را ميرانده، و راه

پرهيزگارى را خاموش و هدايت را زايل ساخته، و ] فروغ[و بدى را آشكار نموده، و آرده، و نيكى را پنهان 

خير را بر چيده و بدبختى و بيچارگى را گسترانده، و فساد را رشد داده، و خودسرى و سرآشى را قوت 

 . از حد در گذشته است]در اين راه[بخشيده، و جور و ستم را بسط داده و 

ا جز سلطان و قدرت تو نتواند بر طرف سازد، و جز لطف و منت تو، پناهگاهى  ر]ستم[بار خداوندا، آن 

و [هاى خودآامگى را بگسل، و بازار منكر  بار خداوندا، پروردگارا، ستم را در هم شكن و رشته. از آن نباشد

 از ريشه آند، عزيز دار و بنياد ستمكاران را رونق فرما، و آن آه از آن دورى مى را بى] آارهاى ناشايست

 .شان بپوشان ها بر اندام برآن، و پس از فراوانى نعمت، جامه ناداشتن

ها بر ايشان نازل   عذاب شبانه، شتابان بر آنان فرو فرست و بدبختى]آن گاه آه در خوابند[بارخداوندا، 

 گيرد، و گردان، و منكر را بميران تا ترسيده دل ايمنى يابد، و مصيبت زده و اندوه ديده قرار و آرامش

پناه يابد، و آواره ] از شهر و ديار[آسان حفظ شوند، و رانده شده   بى]حقوق و حرمت[گرسنگان سير شوند، و 



 قرار داده ]امن[نياز شود، و پناه خواه در پناه   باز گردد، و مستمند بى]به سامان خود[از خانه و ديار گريخته 

ردساالن از ترحم و مهرورزى برخوردار شوند، و ستمديده شود، و بزرگساالن مورد احترام قرار گيرند و خ

هاى  ها برطرف شوند، و آزمون تنگى ها زدوده و دل عزت و استوارى يابد و ستمگر خوار گردد، و اندوه

ها نابود شوند، و دوستى و الفت جان گيرد، و دانش برترى يابد، و صلح و  سخت از پاى در افتند، و اختالف

و بدان [ها به جمعيت بدل شود، و ايمان، جان و قدرت گيرد، و قرآن خوانده  ، و پراآندگىسالمت فراگير شود

 .اى اى آه عملى را تباه نكنى و منعم بسيار نعمت دهنده دهنده  شود، به يقين تو همان پاداش]عمل

 

 نيايش در شكر خداى متعال. ٩

لبالء، و توالي سبوغ النعماء، أللهم لك الحمد على مرّد نوازل ا. اهللا الرحمن الرحيم بسم«

 .و ملّمات الضّراء، و آشف نوائب اّلألواء

و لك الحمد رّب على هنيىء عطائك، و محمود بالئك، و جليل آالئك، و لك الحمد على 

 .إحسانك الكثير، و جودك الغزير، و تكليفك اليسير، و دفعك العسير

 وافر األجر، و حّطك مثقل الوزر، و و لك الحمد يا رّب على تثميرك قليل الشكر، و إعطائك

و . قبولك ضيق العذر، و وضعك باهض اإلصر، و تسهيلك موضع الوعر، و منعك مفظع األمر

 .لك الحمد على البالء المصروف، و وافر المعروف، و دفع المخوف، و إذالل العسوف

للهيف، و لك و لك الحمد على قّلة التكليف، و آثرة التخفيف، وتقوية الضعيف، و إغاثة ا

. الحمد رب على سعة إمهالك، و دوام إفضالك، و صرف أمحالك، و حميد أفعالك، و توالي نوالك

و لك الحمد على تأخير معاجلة العقاب، و ترك مغافصة العذاب، و تسهيل طريق المآب، و إنزال 

 ;»غيث السحاب إّنك المّنان الوهاب

ات از فرورسيدن بالهاى سخت، پياپى رسيدن   بر پيشگيرىبارخداوندا،. به نام خداوند بخشايشگر مهربان

هاى درهم  هاى درهم پيوسته و برطرف آردن دشوارى  رسيدن بدبختى]بازداشتن از[هاى آاملت،  نعمت

 .دانم شكننده، تو را سپاس گفته، ستايش را مختص تو مى

بار [. ستايم تو را مىهاى سترگ  ات و نعمت هاى ستوده هاى گوارايت، آزمون بارخدايا، بر داده

 دور ]از همگان و ما[هايى آه   بر احسان فراوانت، جود سرشارت، تكليف اندآت و بر سختى]خداوندا،

 .گويم سازى تو را سپاس مى مى

دهى، و بار سنگين  مى بسيار گردانده، و پاداش فراوان ]ما را[بار خداوندا، از اين آه سپاس و شكر اندك 

پذيرى، و گناه از پاى درآورنده را  بهاى ما را مى هاى بى دارى، و بهانه  بر مى]ما[را از دوش ) گناه(وزر 

آنى،  هاى ترس بار را منع مى  گرفتارى]رسيدن[آنى و  ها را هموار مى گيرى، و تا هموارى  بر مى]از ما[

 .گويم ستايم و سپاس مى تو را مى



 ]حوادث[، و دفع ]ى تو بر ما[ها  رانده و دور شده، و بسيارى نيكى]آه به فرمان تو از ما[باليى خداوندا، 

 تو ]براى ما تدارك شده بود و تو آن را باز گرداندى شايسته سپاسى،[ ستمگر ]آه از سوى[ترسناك و خوارى 

 .ستايم را مى

 ضعيف و ناتوان را قوت و توان گيرى، و فرمايى، و بسيار سبك مى بارخداوندا، اندك تكليف مى

پروردگارا، بسيار . ستايم  تو را مى]ها پس بر تمام اين لطف[رسى،  بخشى، و به فرياد اندوه زده مى مى

 افعال ستوده ]ها و نيز بر بر تمام اين[سازى  آنى، و مكر خود را دور مى دهى، و پياپى انعام مى مهلت مى

 .ستايم است و دهش و عطاى فراوانت تو را مى

نهى، و راه بازگشت را هموار  شتابى، و عذاب ناگهانى را وامى بارخداوندا، در آيفر آردن نمى

ستايم آه تو  مى] يابم و شايسته ستايش مى [فرستى، پس تو را  را فرو مى]ى رحمت[اى، و باران ابرها نموده

 .هاى فراوان و بسيار بخشنده هستى صاحب نعمت

 

 نيايش براى طلب حاجت. ١٠

أللهّم جدير من أمرته بالدعاء أن يدعوك، و من وعدته باإلجابة . اهللا الرحمن الرحيم بسم«

ولي اللهم حاجة قد عجزت عنها حيلتي، و آّلت فيها طاقتي، و ضعفت عن مرامها . أن يرجوك

 مبتلى، أن أرغب فيها قوّتي، و سّولت لي نفسي األّمارة بالسوء، و عدّوي الغرور الذي أنا منه

إلى ضعيف مثلي، و َمن هو في النكول شكلي، حّتى تدارآتني رحمتك، و بادرتني بالتوفيق 

رأفتك، ورددت علّى عقلي بتطّولك، و ألهمتني رشدي بتفّضلك، و أحييت بالرجاء لك قلبي، و 

دري، و أزلت خدعة عدّوي من لّبي، و صّححت بالتأميل فكري، و شرحت بالرجاء إلسعافك ص

صّورت لي الفوز ببلوغ ما رجوته، والوصول الى ما أّملته فوقفت أللهّم رّب بين يديك سائال 

لك، ضارعًا إليك، واثقًا بك، متوّآال عليك في قضاء حاجتي، و تحقيق ُامّنيتي، و تصديق 

 .رغبتي

 و اللهّم وأنجحها بأيمن النجاح واهدها سبيل الفالح، واشرح بالرجاء إلسعافك صدري،

 .يّسر في أسباب الخير أمري، و صّور إلّى الفوز ببلوغ ما رجوته بالوصول إلى ما أّملته

و وّقفني اللهم في قضاء حاجتي ببلوغ ُامنّيتي، و تصديق رغبتي، و أعذني اللهم بكرمك 

أللهم إّنك ملّى بالمنائح . من الخيبة و القنوط، و األناة و التثبيط بهنيء إجابتك وسابغ موهبتك

 ;»الجزيلة، وفّى بها، و أنت على آّل شيء قدير و بكل شيء محيط و بعبادك خبير بصير

اى، تو را بخواند و  بار خداوندا، شايسته است آن آه به دعا فرمانش داده. به نام خداى بخشايشگر مهربان

 .اى به تو اميد بندد آن آه وعده اجابتش داده



 آن طاقتم ]تحمل[ام، و در   بر آورده ساختن آن ناتوان ماندهو من ـ اى پروردگارا ـ حاجتى دارم آه در

ها و دشمن  طاق شده، و در رسيدن به آن توانم به ضعف و سستى گراييده، و نفِس فرمان دهنده به بدى

 برم، اما ـ ]نياز[فريبند آه به درمانده و ضعيفى همچون خود روى  فريبكارى آه گرفتارش هستم، مرا مى

ات، ناگهان توفيق را همراه من، و به عنايت خويش خردم را  رسيد، و مهربانى ت به فرياد مىخداوندا ـ رحمت

ام به خودت دل مرا زندگى بخشيدى،  به من باز گرداندى، و به تفضلت، راهم را به من نمودى، و با اميدوارى

 انديشيدن فكر مرا ]بهواداشتنم [ از خردم زدودى، و با ]آه خردم را اسير آرده بود[و نيرنگ دشمنم را 

ام را گشادگى عطا فرمودى، و رسيدن به آنچه بدان   به آمك حضرتت سينه]ام[تصحيح نمودى، و با اميدوارى

ام، و به درگاه تو تضرع و  پس ـ بارخدايا ـ در محضرت ايستاده، از تو خواهنده. زدى اميد داشتم براى من رقم

 .آنم ام بر توآل مى  تحقق خواسته]نيز[رآمدن نياز و آرزوم و آنم، و بر تو اعتماد دارم و در ب زارى مى

ها برآورده فرما، و در راه رستگارى و سعادت قرارم ده،  ترين فيروزى بارخدايا، حاجت مرا با خجسته

آسان گردان و با رسيدن به آنچه ام را گشادگى بخش، و آارم را در امور خير  و با اميدوارى به مددت سينه

 .يابى به اميدم را برايم محقق فرما آرزو دارم، دست

ام برسان و آن را تحقق بخش و به آرمت و با اجابت  بارخداوندا، با برآوردن حاجتم، مرا به خواسته

 .هاى آامل خود، مرا از نوميدى و نامرادى و دلسرد شدن در پناه گير گوارا و موهبت

بدان وفا آنى، و تو بر هر چيز ] چون وعده دهى[هاى فراوان هستى، و  ا، تو صاحب بخششخداوندگار

 .بينى مى] اعمال آنان را[توانايى و به هر چيز احاطه دارى، و از بندگانت آگاهى و 

 

 )عليه السالم(در آستان مواعظ امام جواد. ٧

 احاديث )لسالمعليه ا(حسن بن على بن شعبه حرانى در باب مواعظ ابوجعفر جواد
 :شود اى دارد آه به شرح زير بيان مى مرسله

عليه (امام. آن) موعظه(مرا سفارش :  گفت)عليه السالم(مردى به ابوجعفر جواد. ١

توسَّد الصبر، و اعتنق الفقر، و ارفض الشهوات و خالف الهوى، و اعلم أنك «: فرمود)السالم

 )٣٩٠(;»لن تخلو من عين اهللا، فانظر آيف تكون

خود ] نفس[را بران، با هواى ) تمايالت(ها  آغوش باش، شهوت صبر را بالش خود قرار ده، با فقر هم

 .مخالفت آن و بدان آه از چشم خدا دور نيستى و آن گاه ببين چسان بايد باشى

                                                           
 .٣٣٥/تحف العقول . ٣٩٠



أما «: خداى ـ عّزوجّل ـ به يكى از پيامبران خود وحى فرمود: آن حضرت فرمود. ٢

ك فى الدنيا فتعجلك الراحة، و أما انقطاعك إلي فيعزِّزك بي، و لكن هل عاديت لي عدوًا و زهد

 )٣٩١(»واليت لي وليًا؟

آند و بريدن از هر چيز و پيوستن به من، مايه  ات در دنيا، آسايش را به تو ارزانى مى اما زهدورزى

 اى؟ دوستى نموده] من[دشمن ورزيده يا با دوست ] من[ من با دشمن ]خشنودى[آيا براى . عزت تو خواهد بود

عليه (هاى گران قيمت براى امام جواد اى از جامه در خبر است آه ُبنه. ٣

آورنده محموله، . اندازى و دزدى قرار گرفت در ميان راه مورد دست. فرستاده شد)السالم
 به خط )عليه السالم(امام. رد نوشت و حضرتش را از ماجرا آگاه آ)عليه السالم(اى به امام نامه

إن أنفسنا و أموالنا من مواهب اهللا الهنيئة و عواريه المستودعة، يمتِّع بما متَّع «: خود نوشت

فمن غلب جزعه على صبره . منها في سرور و غبطة، و يأخذ ما أخذ منها في أجر و حسبة

 )٣٩٢(;»حبط أجره و نعوذ باهللا من ذلك

بخشى ] ما را با[ست آه ]در دست ما[هاى گواراى الهى و امانت او  ها و اموال ما از مواهب و دهش جان

 شود اجر و پاداشى ]و ربوده[ها ستانده ]اموال و جان[آند و آنچه از آن  مند مى ها بهره ها در شادمانى از آن

گى يابد، پاداش خود را بر باد داده اش چير اش بر صبورى بيتابى] ها در مصيبت[بنابراين هر آسى . دارد

 .بريم است و از چنين امرى به خدا پناه مى

َمن شهد أمرًا فكرهه آان آمن غاب عنه، و َمن غاب عن أمر «: نيز فرموده است. ٤

 )٣٩٣(;»فرضيه آان آمن شهده

 است آه از آن دورى باشد و آن را ناخوش دارد، چنان) آارى پسنديده يا ناپسند(هر آس شاهد امرى 

 . باشد]و در آن شريك[جسته است و هر آسى امرى را نبيند، اما از آن خشنود باشد، چنان است آه آن را ديده 

َمن أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن آان الناطق عن اهللا فقد عبداهللا، «: همچنين فرمود. ٥

 )٣٩٤(;»و إن آان الناطق ينطق عن لسان إبليس فقد عبد إبليس

حال اگر گوينده سخن خدا را باز . اى گوش فرا دهد، سر به بندگى او نهاده است  هر آس به سخن گوينده

 بر زبان آورد، شنونده، شيطان را بندگى ]پسندانه[گويد، شنونده بندگى خدا آرده و اگر گوينده، سخنان شيطان

 .آرده است

الفضل دختر مأمون ازدواج آرد، ابوهاشم   با ام)عليه السالم(در روزى آه ابوجعفر. ٦
 !برآت اين روز بس فراوان و بزرگ است: جعفرى به حضرتش گفت

                                                           
 .همان جا . ٣٩١
 .همان جا . ٣٩٢
 .٣٣٦/همان . ٣٩٣
 .همان جا . ٣٩٤



اى ابوهاشم، برآات خدا در اين روز براى ما بزرگ و :  فرمود)عليه السالم(امام
 !فراوان گرديد؟

 درباره اين روز چه بگويم؟. آرى، سرورم: گفتم

 .مان به تو خواهد رسيدخير و خوبى بگو آه ه: فرمود

 .چنين خواهم آرد سرورم: گفتم

بنابراين در راه راست قرار خواهى گرفت و جز خير و نيكى :  فرمود)عليه السالم(امام
 )٣٩٥(.نخواهى ديد

الدنيا أما هذه «: اى خطاب به يكى از دوستان خود نوشت  در نامه)عليه السالم(امام. ٧

فإنا فيها مغترفون، ولكن َمن آان هواه هوى صاحبه و دان بدينه فهو معه حيث آان، و اآلخرة 

 )٣٩٦(;»هي دار القرار

نوشانيم، ولى هر آس آه خواسته همنشين و دوست خود را بخواهد و از دين او  ما در اين دنيا جرعه

آخرت منزلگاه ] بدان آه[رو نيز با او خواهد بود و باشد، پي] شخص پيروى شده[پيروى آند، هرجا آه 

 .ماندگارى و قرار است

تأخير التوبه اغترار، و طول التسويف حيرة، «:  فرمود)عليه السالم(همچنين امام جواد . ٨

ُم َيْأَمُن َمْكَر اللَِّه ِإالَّ اْلَقْو  َفَال(و اإلعتالل على اهللا هلكة، و اإلصرار على الذنب أمن لمكر اهللا 

 »)٣٩٨(ـ)٣٩٧()اْلَخـِسُروَن

) توبه را به فردا و فرداها واگذاردن(به تأخير انداختن توبه، خودفريبى است، بسيار تسويف آردن 

براى خدا بهانه آوردن، تباهى است و اصرار بر ] در آارهاى ناپسند و سستى در آارها[سرگشتگى است، 

جز مردم زيانكار «] :آه حضرت حق در اين باره فرموده است[دانستن از مكر خداست گناه، خود را ايمن 

 .»داند  خود را از مكر خدا ايمن نمى]آسى[

آن با اين آه .  را از مدينه به آوفه برد)عليه السالم(ساربانى امام جواد: نقل شده است. ٩
حضرت چهارصد دينار به ساربان داده بود، اما او درباره مزد خود با ابوجعفر سخن 

سبحان اهللا، أما عملت أنه الينقطع المزيد من اهللا حتى ينقطع الشكر «: حضرت فرمود. گفت

 )٣٩٩(»من العباد؟

                                                           
 .جا همان. ٣٩٥
 .٤٥٦/همان. ٣٩٦
 .جا همان. ٣٩٧
 .٩٩ /)٧(اعراف . ٣٩٨
 .جا همان. ٣٩٩



دست از ] اش[بندگانشود آه  هاى فراوان خدا زمانى قطع مى دانى آه دهش هيچ مى. خداى منزه است

  آردن بردارند؟]هاى الهى نعمت[شكر 

 )٤٠٠(;»إظهار الشي قبل أن يستحكم مفسدة له«: نيز فرموده است. ١٠

 .اش مايه تباهى آن است پيش از استوارى) آارى(آشكار آردن چيزى   

، و قبول المؤمن يحتاج إلى توفيق من اهللا، و واعظ من نفسه«: فرمايد همچنين مى. ١١

 )٤٠١(;»ممن ينصحه

پذيرى از آسى  توفيقى آه از سوى خدا رسد، پند دهنده درونى و نصيحت: مؤمن به سه چيز نيازمند است

 .آه او را نصيحت آند

آند آه  شيخ مفيد با اسناد خود از على بن مهزيار، از بكر بن صالح نقل مى. ١٢
پدرم ناصبى و بدانديش است و از او :  نوشت)لسالمعليه ا(داماد من به ابوجعفر ثانى: گفت

به نظر مبارك . فدايت شوم، خوب است دعايى براى من فرمايى. ام سختى فراوان ديده
 پرده سخن گويم يا از در مدارا درآيم؟ سرورم با او در اين باره بى

لست أَدُع قد فهمت آتابك و ما ذآرت من أمر أبيك، و «:  در پاسخ نوشت)عليه السالم(امام

الدعاء لك إن شاء اهللا، و المداراة خير لك من المكاشفة، و مع العسر يسر، فاصبر فإن العاقبة 

 ;»ثبتك اهللا على والية من توّليت، نحن و أنتم في وديعة اهللا الذي التضيع ودائعه. للمتقين

نهم، ان   براى تو را وانمى دعا آردن]بدان آه[. اى دريافتم ات و آنچه درباره پدرت نوشته  نامه]محتواى[

پس . پرده سخن گفتن است و با دشوارى آسانى است  مدارا براى تو بهتر از بى]و آگاه باش آه[شاء اهللا 

ـ تو را بر دوستى آسانى آه نسبت به  جل و عال خداى ـ. بردبارى آن آه فرجام نيك از آِن پرهيزگاران است

هاى خود را تباه  همو آه امانت; ما و شما در امان خدا هستيم. دآنان دوستى مىورزى استوار و پابرجا گردان

 .آند نمى

اى آه در هيچ چيزى با  خدا دل پدرش را با او مهربان آرد، به گونه: گويد بكر مى
 )٤٠٢(.آرد وى مخالفت نمى

مالقات اإلخوان نشرة و تلقيح للعقل و إن آان نزرًا «: فرمايد همچنين مى. ١٣

 )٤٠٣(;»قليال

 .است ـ سبب بارورى عقل هر چند اندك رويى و ـ  مايه گشاده]دينى[ديدار با برادران 

                                                           
 .٣٣٥/همان. ٤٠٠
 ٣٣٦/همان. ٤٠١
 .١٩١/امالى مفيد. ٤٠٢
 .٣٢٩/همان. ٤٠٣



إن في «: فرمود  نقل آرده است آه مى)عليه السالم(ابوهاشم جعفرى از ابوجعفر. ١٤

 ;»يدخله إال أهل المعروفالجنة بابًا يقال له المعروف ال

 .شوند شود و تنها نيكوآاران از آن در وارد مى خوانده مى» دروازه نيكى«در بهشت درى است آه 

 از اين آه در راه برآوردن نيازهاى مردم خود را به سختى ]با شنيدن اين سخن[
م، تم ما أنت نع«: افكند و فرمود  نگاهى در من مى)عليه السالم(امام. افكنم خوشحال شدم مى

عليه، فإن أهل المعروف في دنياهم، هم أهل المعروف في اآلخرة، جعلك اهللا منهم يا أبا هاشم 

 ;»و رحمك

نيكوآاران در ] بدان آه[. در آمال است) دهى از معروف و نيكى آه انجام مى(آرى، آنچه بر آن هستى 

و را از آنان گرداند و مورد رحمت خويش ـ خدا ت اى ابوهاشم دنيا، نيكوآاران در آخرت خواهند بود و ـ

 )٤٠٤(.قرارت دهد

محمد بن صالح ارمنى از : نيز از ابوهاشم جعفرى نقل شده است آه گفت. ١٥
 آار در گذشته و آينده ]فرجام[ )٤٠٥(;)َبْعُد ِمن ِللَِّه االَْْمُر ِمن َقْبُل َو(« درباره آيه )عليه السالم(ابوجعفر

من قبل أن يأمر وهللا األمر من بعد أن يأمر «:  فرمود)عليه السالم( پرسيد، امام»از آن خداست

 ;»بمايشاء

آه به هر چه اراده ] به اين معناست[ آار گذشته و آينده از آِن خداست ]فرجام[پيش از آن آه فرمان دهد و 

 .آند فرمان دهد

َأَال َلُه اْلَخْلُق َواألَْْمُر (: تأويل اين گفته خداست آه فرموده استبا خود انديشيدم آه اين، 

فرخنده خدايى است پروردگار .  خلق و امر از آن اوست]عالِم[ آگاه باش آه )٤٠٦(;)َتَباَرَك اللَُّه َربُّ اْلَعــَلِميَن

 .جهانيان

زند حجت خدا بر دهم آه تو حجت و فر گواهى مى:  گفتم]به حضرتش[گاه  آن
 )٤٠٧(.بندگان هستى

 )٤٠٨(;»َمن اطاع هواه فقد أعطى عدوه مناه«. ١٦

 .هر آس از هواى نفس خود فرمان ببرد، خواسته دشمن خود را برآورده است  

 )٤٠٩(;»راآب الشهوات التستقال له عثرة«. ١٧

                                                           
 .٢٢٦/الثاقب في المناقب. ٤٠٤
 .٤ /روم. ٤٠٥
 .٥٤ /اعراف. ٤٠٦
 .جا همان. ٤٠٧
 .٦٧/٧٨بحاراالنوار . ٤٠٨
 .٧٠/٧٨همان. ٤٠٩



 . تمايالت نفسانى شود، لغزشش ناديده گرفته نشود]مرآب[آن آه سوار   

 )٤١٠(;نعمة التشكر آسيئة التغفر. ١٨

 .سپاس ماَند چونان گناهى است آه بخشوده نشود نعمتى آه بى  

آيف يضيع َمِن اُهللا آافله، و آيف ينجو َمِن اُهللا طالبه، و َمن انقطع إلى غيراهللا و «. ١٩

 )٤١١(;»آله اهللا إليه

آه آسى آه ] است ممكن[ تباه شود و چگونه ]تمام امور اوست[آسى آه خدا آفيل ] ممكن است[چگونه 

و هر آس به غير از خدا اميد بست، خدا او را به وى وا ) از او بگريزد(خدا در طلب اوست رهايى يابد 

 .گذارد مى

 )٤١٢(;»إّتئد تصب أو تكد«. ٢٠

 .شوى مى رسى يا بدان نزديك  مى]به آنچه خواهى[درنگ و تأمل آن   

 )٤١٣(;»َمن لم يعرف الموارد أعيته المصادر«. ٢١

 راه بيرون شدن بر او سخت شده، او را ]ها گام نهد و در گمراهى[هاى وارد شدن را نشناسد  آن آه راه

 .درمانده خواهد آرد

 )٤١٤(;»َمن انقاد إلى الطمأنينة قبل الخبرة، فقد عّرض نفسه للهلكة و العاقبة المتعبة«. ٢٢

شناخت و نادانسته، دل آرام دارد، به يقين خويش را در معرض هالآت و فرجام خسته  هر آس آه بى

 .بار قرار داده است آننده و ماللت

 )٤١٥(;»َمن هجر المداراة قاربه المكروه«. ٢٣

 . روى برتابد، آنچه ناپسند باشد ببيند]ى با مردم[آن آه آه از مدارا  

 )٤١٦(;»إياك و مصاحبة الشرير فإنه آالسيف المسلول يحسن منظره و يقبح أثره«. ٢٤

ماند،   مىبدخو و گناهكار بپرهيز آه به شمشير از نيام برآشيده] شيطان صفت و[از همنشينى  با انسان 

 .گذارد اى زيبا دارد، اما اثرى بد بر جاى مى جلوه

 )٤١٧(;»عز المؤمن غناه من الناس«. ٢٥

 .نيازى او از مردم است عزت و بزرگى مؤمن در بى  

                                                           
 .٧١/٥٣همان. ٤١٠
 .١٥٥/ همان.٤١١
 .٣٤٠/همان. ٤١٢
 .جا همان. ٤١٣
 .جا همان. ٤١٤
 .٣٤١/مانه. ٤١٥
 .١٩٨، ص٧٤همان، ج. ٤١٦
 .٧٥/١٠٩همان. ٤١٧



 )٤١٨(;»اليضرك سخط َمن رضاه الجور«. ٢٦

 ).باش از آن خشم باآى نداشته(اش ستمگرى باشد، تو را زيان نرساند  خشم آسى آه خشنودى

 )٤١٩(;»آفى بالمرء خيانة أن يكون أمينًا للخونة«. ٢٧

 .در خيانتكارى انسان همين بس آه امانتدار خيانتكاران باشد  

 )٤٢٠(;»َمن عمل على غير علم، ما يفسد أآثر مما يصلح«. ٢٨

 .آفريند آارى آند، بيش از آنچه سامان دهد، مفسده مى] و درايت[آن آه بدون علم   

 )٤٢١(;»القصد إلى اهللا بالقلوب أبلغ من إتعاب الجوارح باألعمال«. ٢٩

 .رساند  به خدا مى]، انسان را[با دل آهنگ خدا آردن زودتر از تن فرسودن با اعمال   

 )٤٢٢(;»ن عتب من غير ارتياب، ُاعتب من غير استعتابَم«. ٣٠

 .هر آس بى هيچ دليل، مالمت و نكوهش آند، بى دليل، نكوهش خواهد شد  

 )٤٢٣(;»الثقة باهللا ثمن لك غال و ُسّلم لكل عال«. ٣١

 وااليى و(اعتماد به خدا، بهاى هر گرانبها و نردبان رسيدن به هر بلندى   

 .است)سرفرازى   

 )٤٢٤(;»إذا نزل القضاء ضاق الفضاء«. ٣٢

 .شود تنگ] بر آدمى[ در رسد، عرصه ]الهى[چون قضا   

 )٤٢٥(;»غنى المؤمن غناه عن الناس«. ٣٣

 .نيازى او از مردم است  بى]در[نيازى مؤمن  بى  

 )٤٢٦(;»َمن لم يرض من أخيه بحسن النية لم يرض بالعطية«. ٣٤

 . خود خشنود نشود، به عطاى او نيز خرسند نخواهدشد]دينى[آن آس آه به حسن نيت برادر 

 )٤٢٧(;»قد عاداك َمن ستر عنك الرشد اتباعًا لما تهواه«. ٣٥

ا راه راست را به تو ننماياند و آن ر] و به منظور همراهى با تمايالت تو[ات  آن آس آه براساس خواسته

 .از تو بپوشاند، به يقين با تو دشمنى آرده است

 )٤٢٨(;»الحوائج تطلب بالرجاء و هي تنزل بالقضاء، و العافية أحسن عطاء«. ٣٦

                                                           
 .٣٨٠/همان. ٤١٨
 .جا همان. ٤١٩
 .٧٨/٣٤٦همان. ٤٢٠
 .جا همان. ٤٢١
 .جا همان. ٤٢٢
 .جا همان. ٤٢٣
 .جا همان. ٤٢٤
 .همان جا. ٤٢٥
 .جا همان. ٤٢٦
 .جا همان. ٤٢٧



رسد و تندرستى   فرو مى]و تقدير الهى[شود، در حالى آه با قضا  ها به اميدوارى خواسته مى حاجت

 .ست]ى الهى[ها  بهترين داده

التعادي أحدًا حتى تعرف الذي بينه و بين اهللا تعالى، فإذا آان محسنًا فإنه اليسّلمه «. ٣٧

 )٤٢٩(;»إليك، و إن آان مسيئًا فإن علمك به يكفيكه فالتعاده

اى با وى دشمنى مكن چه اين آه اگر او نيكوآار باشد،   رابطه ميان انسانى با خدا نشناخته]چگونگى[تا 

 ]گزند[اى تو را از  او را به تو نخواهد سپرد و اگر بدآردار باشد شناختى آه از او به دست آوردهبه يقين خدا 

 .آند، پس با وى دشمنى نورز او ايمن مى

 )٤٣٠(;»التكن وليًا هللا في العالنية، و عدوًا له في السر«. ٣٨

 .ا وى دشمنى آنىدوستى خدا را داشته باشى و در نهان ب] ادعاى[مبادا آشكارا   

 )٤٣١(;»التحفظ على قدر الخوف«. ٣٩

 . است]است آه بر انسان چيره شده[پرهيز داشتن و احتياط آردن به اندازه ترسى   

 )٤٣٢(;»األيام تهتك لك األمر عن األسرار الكامنة«. ٤٠

 .و آشكار خواهد آردها را براى ت روزگار، پرده از اسرار نهفته برخواهد گرفت و آن  

 از پدرش و او از پدرانش )عليه السالم(ابوجعفر، محمد بن على بن موسى بن جعفر. ٤١
 در حالى آه )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم:  نقل آردند آه فرمود)عليه السالم(از اميرالمؤمنين

تخار، و يا علي، ما خاب َمن اس«: فرستاد اين چنين سفارش نمود مرا به سوى يمن مى

يا على، . الندم َمن استشار، يا علي، عليك بالدلجة فأن األرض ُتطوى بالليل ما الُتطوى بالنهار
 )٤٣٣(;»ُاغد بسم اهللا، فإن اهللا بارك ُالمتي في بكورها

چون، [يا على، . نبينديا على، آن آس آه طلب خير آند، نوميد نشود و آن آس آه مشورت نمايد پشيمانى 

شود در روز نخواهد   شب هنگام حرآت آن، زيرا آن سان آه زمين در شب در نور ديده مى]آهنگ سفر آنى

شو آه خدا سحرخيزى را براى امت من خجسته و فرخنده ] در پى روزى[يا على، بامدادان و با نام خدا . شد

 .گردانده است

 )٤٣٤(;»فاد بيتًا في الجنةَمن استفاد أخًا في اهللا فقد است«. ٤٢

 .در بهشت به دست آورد اى خانه  رادرراه خدابرگزيند، به يقين]دينى[برادرى  هرآس  

                                                                                                                                                                      
 .٣٦٥همان، ص. ٤٢٨
 .همان جا. ٤٢٩
 .جا همان. ٤٣٠
 .جا همان. ٤٣١
 .جا همان. ٤٣٢
 .٣/٣١٥ و الوفيات٣/٥٤تاريخ بغداد. ٤٣٣
 .٣/٣٥٥آشف الغمه . ٤٣٤



لو آانت السماوات و األرض رتقًا على عبد ثم اتقى اهللا تعالى لجعل اهللا له منها «. ٤٣
 )٤٣٥(;»مخرجا

اى بسته باشد و آن بنده تقواى الهى در پيش گيرد، به يقين خداى  ن بر بنده آسمان و زمي]هاى دروازه[اگر 

 .متعال براى او راه برون شدن فراهم خواهد آرد

 ;»إنه َمن وثق باهللا أراه السرور«. ٤٤

 .ترديد هر آس به خدا اعتماد آند، خدا او را شادمان خواهد آرد بى  

 ;»َمن توآل على اهللا آفاه«. ٤٥

 . آفايت آند]بسنده باشد و امور او را[هر آس بر خدا توآل آند، خدا او را   

 ;»الثقة باهللا حصن اليتحصن فيه إال المؤمن«. ٤٦

 .گيرد اعتماد به خدا دژى است آه جز مؤمن در آن پناه نمى  

 ;»التوآل على اهللا نجاة من آل سوء و حرز من آل عدو«. ٤٧

 .رهايى از هر بدى و پناهى از هر دشمنى است] وسيله[توآل بر خدا   

الدين عز، و العلم آنز، و الصمت نور، و غاية الزهد الورع، و الهدم للدين مثل «. ٤٨

 ;»البدع، و ال أفسد للرجال من الطمع، و بالراعي تصلح الرعية، و بالدعاء تصرف البلية

هيچ . ين مرتبه زهد، پرهيزگارى است عزت و دانش، گنجينه و خموشى، نور است و باالتر]مايه[دين 

با وجود . آند چون طمع مردان را تباه نمى] اى تباه آننده[آند و   دين را ويران نمى]در دين[چيزى چون بدعت 

 .شود آيند و با دعا بالها دفع مى يابند و به صالح مى  مردم سامان مى]صالح[حاآم 

ر، و من شتم أجيب، و من غرس َمن رآب مرآب الصبر اهتدى إلى مضمار النص «. ٤٩

 ;»أشجار التقى إجتنى أثمار المنى

پيروزى خواهد رسيد، هر آس دشنام دهد دشنام ) آوردگاه(هر آس بر مرآب صبر سوار شود به ميدان 

 .شنود و هر آس نهال پرهيزگارى بنشاند، ميوه آروزها برچنيند

 ;» العلم و التوفيقالصحة و الغنى و: أربعة خصال تعين المرء على العمل«. ٥٠

 .]الهى[نيازى، دانش و توفيق  تندرستى، بى: دهد چهار چيز انسان را در آارها يارى مى

إن هللا عبادًا يخّصهم بدوام النعمة، فالتزال فيهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها عنهم «. ٥١

 ;»و حّولها إلى غيرهم

هاى پياپى خويش ويژه گردانده است و تا   به نعمت]اناز ميان ديگر بندگ[خداوند بندگانى دارد آه آنان را 

مند آنند آن نعمت در ميان ايشان خواهد بود و چون آن را دريغ  ها ديگران را بهره زمانى آه از آن نعمت

 .آنند، خداى متعال آن را از ايشان ستانده، به ديگران خواهد داد

                                                           
 .٢/١٣٨همان. ٤٣٥



يه، ألن لهم أجره و فخره و أهل المعروف إلى إصطناعه أحوج من أهل الحاجة إل«. ٥٢

 ;»ذآره، فما اصطنع الرجل من معروف فإنما يبدأ فيه بنفسه

 نيازمندند، چرا آه پاداش، افتخار و يادآرد آن را ]خويش[نيكوآاران بيشتر از نيازمندان به نيكوآارى 

 .از اين رو هر آس نيكى آند ابتدا به خود نيكى آرده است. آنند نصيب خود مى

ّمل إنسانًا هابه، و َمن جهل شيئًا عابه، و الفرصة خلسة، و َمن آثر هّمه سقم َمن أ«. ٥٣

 ;»جسده، و عنوان صحيفة المؤمن حسن خلقه

. ناك خواَند هر آس به انسانى اميد بندد،  او را با هيبت ببيند و هر آس چيزى را نشناسد آن را عيب

مؤمن ) نامه(ُحسن خلق، عنوان صحيفه . شودفرصت يك دم است و هر آس اندوهش فزون گردد، تنش بيمار 

 .است

عنوان صحيفة السعيد حسن الثناء «: در جاى ديگرى فرموده نيز فرموده است. ٥٤

 ;»عليه

 .شود، عنوان صحيفه اوست ستايشى آه از انسان سعادتمند مى

 ;»الجمال في اللسان و الكمال في العقل«. ٥٥

 .]نمايد چهره مى[و آمال در عقل ] آند و شيوه گفتار جلوه مى[زيبايى در زبان   

العفاف زينة الفقر، و الشكر زينة الغنى، و الصبر زينة البالء، و التواضع زينة «. ٥٦

الحسب، و الفصاحة زينة الكالم، و الحفظ زينة الرواية، و بسط الوجه زينة الكرم، و ترك المّن 

لقناعة، و ترك ما ال يعني زينة زينة المعروف، و الخشوع زينة الصالة، و التنفل زينة ا

 ;»الورع

نيازى، بردبارى زيور بال، فروتنى زيور بزرگى، شيوايى در  پاآدامنى زيور بينوايى، شكر زيور بى

رويى زيور بخشندگى، ترك منت به هنگام  ، گشاده]مطالب[ حفظ آردن زيور نقِل ]نيكو[سخن زيور گفتار، 

 زيور قناعت و وانهادن امورى آه به ]غيرواجب و اختيارى[دهش زيور نيكى، خشوع زيور نماز، دهش 

 .انسان ربط ندارد زيور پرهيزگارى است

حسب المرء من آمال المروة أن اليلقى أحدًا بما يكره، و من حسن خلق الرجل آّفه «. ٥٧

من صبره قلة أذاه، و من سخائه بّره بمن يجب حقه عليه، و من آرمه إيثاره على نفسه، و 

شكواه، و من عقله إنصافه من نفسه، و من إنصافه قبول الحق إذا بان له، و من ُنصحه نهيه 

عما اليرضاه لنفسه، و من حفظه لجوارك ترآه توبيخك عند أشنانك مع علمه بعيوبك، و من 

 رفقه ترآه عذلك بحضرة َمن تكره، و من حسن صحبته لك آثرة موافقته و قلة مخالفته، و من

شكره معرفته إحسان َمن أحسن اليه، و من تواضعه معرفته بقدره، و من سالمته قلة حفظه 

 ;»لعيوب غيره و عنايته بصالح عيوبه



پسندد با ديگران برخورد نكند، در  از آمال يافتگى و جوانمردى انسان همين بس، آن سان آه خود نمى

داران نيكى  ، در سخاوت او همين بس آه به حق بازدارد]از ديگران[حسن خلق او همين بس آه آزارش را 

 .آند

 ]ها و بالها از گرفتارى[در آرم او همين بس آه آنان را بر خود مقدم دارد، در صبورى او همين بس آه 

خود و ديگران انصاف ورزد، از  ميان ]به هنگام داورى[آم شكايت آند، در خردمندى او همين بس آه 

از خيرخواهى او همين بس آه آنچه براى . انصاف او همين بس آه چون حق براى او آشكار شود بدان تن دهد

 با تو همين بس آه با ]و همنشينى[مجاورت ] حق[پسندند، ديگران را از آن بازدارد، در حفظ  خويش نمى

نكند و در رفق و نرمخويى او همين بس آه در حضور آسى هاى تو، در جمع دشمنانت نكوهشت  دانستن عيب

پسندى، از سرزنش آردنت پرهيز آند، در ُحسن مصاحبت او همين بس آه بسيار با تو موافقت و آم  آه نمى

مخالفت نمايد، در شكرگزارى و قدرشناسى او همين بس آه نيكى را از احسان آننده قدر بداند، در فروتنى او 

 او همين بس آه عيب ديگران را آمتر ]انديشه و ايمان[اه و قدر خود را بداند و در سالمت همين بس آه جايگ

 .هاى خود بپردازد و به اصالح عيب) در ياد نگاه دارد(حفظ آند 

 )٤٣٦(;»العامل بالظلم و المعين له و الراضي شرآاء«. ٥٨

 .شريك يكديگرند] در آيفر[ه ستمگرى راضى باشد، ستمگر و آن آس آه او را يارى دهد و آن آس آه ب

 ;»يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم«. ٥٩

 .ديده است تر از روز ستمگرى بر ستم  بر ظالم، سخت]ستانى[روز داد 

َمن أخطأ وجوه المطالب خذلته وجوه الحيل، و الطامع في وثاق الذل، و َمن طلب «. ٦٠

 ;» للمصائب قلبًا صبورًاالبقاء، فليعد

ها او را سودى نبخشد، انسان آزمند گرفتار  جويى ها بيراهه رود، چاره هر آس براى رسيدن به خواسته

 .ها قلبى بردبار آماده آند ها و گرفتارى بند ذلت است و هر آس ماندن را بخواهد، براى مصيبت

 ;»العلماء غرباء لكثرة الجهال بينهم«. ٦١

 .هستند ليل وجود فراواِن نادانان، غريبعالمان به د  

 ;»الصبر على المصيبة، مصيبة للشامت«. ٦٢

 .صبر ورزيدن به هنگام رسيدن بال و مصيبت، مصيبتى است براى شماتت آننده  

مقتل الرجل بين فّكيه، و الرأي مع األناة، و بئس الظهر و بئس الظهير الرأي «. ٦٣

 ;»القصير الرأي الفطير

                                                           
 .٢/٣٤٨آشف الغمه. ٤٣٦



 همراه بردبارى است و رأى و انديشه خام و ]سالم[ميان دو فك او قرار دارد و انديشه و خرد مرگ انسان 

 .اى است آوته انديشى، بد پشتوانه

االنصاف في المعاشرة و المواساة في الشدة، و : ثالث خصال ُتجَلب بها المودة«. ٦٤

 ;»اإلنطوأ على قلب سليم

انصاف در معاشرت، همدردى در سختى و تسليم قلب : آند سه خصلت محبت ديگران را جلب مى

 .سليم شدن) انديشه(

الناس أشكال و آّل يعمل على شاآلته، و الناس إخوان، فمن آانت اخّوته في غير «. ٦٥

ْعُضُهْم ِلَبْعض َعُدوٌّ ِإالَّ َبم ـِِذلاالَِْخالَُّء َيْوَمـ(: ـ عزوجل ذات اهللا، فإنها تعود عداوة، و ذلك قوله ـ

 )٤٣٧(;)اْلُمتَِّقيَن

مردم . آنند  خود عمل مى]روحى و بدنى[اند و يكايك آنان براساس ساختار ]آفريده شده[مردم گوناگون 

خداى .  به دشمنى مبدل خواهد شد]، اين برادرى[اش براى خدا نباشد  برادران يكديگرند و هر آس برادرى

 .شان دشمن بعضى ديگرند ـ بعضى جز پرهيزگاران در آن روز ياران ـ«: فرمايد ـ در اين باره مى جلعزو ـ

 ;»َمن استحسن قبيحًا آان شريكا فيه«. ٦٦

 . زشتى را نيكو شمارد، در آن شريك خواهد بود]آار[هر آس   

 ;»نكم آفر النعمة داعية للمقت، و َمن جازاك بالشكر فقد أعطاك أآثر ما أخذ«. ٦٧

تو را با شكر پاداش دهد، به يقين بيش از آنچه از تو ] آار نيك[آفريند و هر آس  آفران نعمت خشم مى

 .گرفته، به تو داده است

التفسد الظن على صديق قد أصلحك اليقين له، و َمن وعظ أخاه سرًا فقد زانه، و «. ٦٨

 ;»من وعظه عالنية فقد شانه

تو را نزد او شايسته گردانده، بدگمان مشو و هر آس برادرش را  ]اش[گمانى نسبت به دوستى آه خوش

 موعظه ]و در انظار[آشكارا ] برادرى را[در نهان پند دهد، به يقين او را آراسته و بها بخشيده است و آن آه 

 .ترديد او را خوار و شرمنده آرده است آند، بى

 ;»آل الشريف َمن شرفه علمه و السؤدد آل السؤدد لمن اتقى اهللا ربه«. ٦٩

بزرگوار آسى است آه علمش او را بزرگى و شرافت بخشيده است و آمال مهترى از آن آسى است آه 

 .تقواى خدا و پروردگارش را در پيش گيرد

التعالجوا األمر قبل بلوغه فتندموا، و اليطوّلن عليكم األمد فتقسوا قلوبك، و ارحموا «. ٧٠

 ;»ضعفاءآم و اطلبوا من اهللا الرحمة بالرحمة فيهم

                                                           
 .٦٧ /زخرف. ٤٣٧



پشيمان خواهيد شد، ] از چنين اقدامى[ آارى را پيش از رسيدن وقت مناسب انجام دهيد آه ]تالش نكنيد[

دل خواهيد شد و بر ضعيفانتان رحمت آورد و با  تان دراز شود آه سنگ روزگار]بپنداريد يا بخواهيد[مبادا 

 .مهرورزى و مهربانى با آنان، از خدا رحمت طلبيد

 ;»َمن أمَّل فاجرًا آان أدنى عقوبته الحرمان«. ٧١

 .است]ونوميدى[آه خواهدديد،حرمان  ترين آيفرى اميد بندد، آم هرآس برفاجرى  

ثر من موته باألجل، و حياته بالبر أآثر من حياته موت اإلنسان بالذنوب أآ«. ٧٢

 )٤٣٨(;»بالعمر

ميرد و  مى] آه مايه آوتاه شدن عمر است[ بميرد به وسيله گناه ]رقم خورده[آدمى بيش از آنچه با اجل 

 . يابد مىنيز طول عمر آدمى بيش از آن آه عمر طبيعى باشد، به وسيله نيكى و احسان فزونى 

اى از درياى بيكران  اى، فقط قطره و بدين ترتيب به پايان آغازى رسيديم آه قطره
را مورد )عليه السالم(ها و ميراث سرشار و جوشان حضرت امام محمد جواد تمام وااليى

 .شاء اهللا آندوآاو قرار داده است، باشد آه در آستان پر جود آن جواد مقبول افتد، ان

 

                                                           
 .٢٧٥ ـ ٢٧٤/الفصول المهمه . ٤٣٨





 

 

 فهرست

 

 ٧…  دمه مجمعمق

 ٩…  مقدمه

 قسمت اّول

 ١٩…  در يك نگاه)عليه السالم(امام محمد جواد: بخش نخست 

 ٢١… )عليه السالم(تأثيرپذيرى از شخصيت امام جواد: بخش دوم 

 ٣١… )عليه السالم(اى از شخصيت امام جواد جلوه: بخش سوم 

 ٣٢… سخن گفتن نوزاد) الف  

 ٣٣… امامت در خردسالى) ب  

 ٣٥… )عليه السالم(دانش امام جواد  

 ٣٨… توحيد  

 ٣٩… تفسير و تأويل قرآن آريم  

 ٤٢…  و نشر حديث)عليه السالم(امام جواد  

 ٤٤… )عليه السالم(روايات فقهى از امام جواد  

 ٤٥… نماز  

 ٤٦… زآات  

 ٤٦… حج  

 ٤٧… فلسفه و علل تشريع احكام  

 ٤٨… )عليه السالم(عبادت و پارسايى امام  

 ٤٩…  )عليه السالم(اعمال مستحبى امام  

 ٥٠… )عليه السالم(حج گزاردن امام  

 ٥١… )عليه السالم(ذآر، دعا و مناجات امام جواد  

 ٥٣… )عليه السالم(هاى امام ها و آرامت معجزه  

 ٥٧…  در برخورد با جامعه)عليه السالم(اخالق واالى امام) ج  

 ٥٨… )المعليه الس(بخشندگى و دِهش امام  

 ٥٩… نيكى به مردم  

 ٦١… همدردى با مردم  

 

 باب دوم

 ٦٥… )عليه السالم(پرورش امام جواد: بخش نخست 

 ٦٩… )عليه السالم(مراحل زندگى امام جواد: بخش دوم 



 ٧١…  در آنار پدر)عليه السالم(امام جواد: بخش سوم 

 ٧٣… برخورد بنى عباس با مردم  

 ٧٥… اوضاع سياسى اين برهه تاريخى  

 ٧٧… ها ها و سياست محمد امين، گرايش  

 ٧٩… هاى ويرانگر جنگ  

 ٨١… آشته شدن امين  

 ٨٢… خالفت ابراهيم خليع  

 ٨٣… قيام ابوالسرايا  

 ٨٥… عبداهللا مأمون  

 ٨٥… هاى مأمون ها و گرايش ترين ويژگى برجسته  

 ٨٥… زيرآى  

 ٨٦… سنگدلى  

 ٨٦… خيانت  

 ٨٧… خوشگذرانى  

 ٨٧… شطرنج بازى  

 ٨٨… شيفتگى به موسيقى  

 ٨٨… تظاهر به شيعه بودن  

 ٩٠… هاى مأمون نگاهى به سلوك و گرايش  

 ٩٢… گيرى او هاى پيش روى مأمون و موضع چالش  

 ٩٤…  و مأمون)عليه السالم(رابطه امام رضا  

 ٩٤… رهبرى مشروع از نگاه امت  

 ٩٥… فعاليت مأمون در سه جبهه  

 ١٠٠… در آنار مؤمنان آگاه  

 ١٠٤… ماهيت حكومت مأمون  

 ١٠٧… )عليه السالم( و امامت حضرت جواد)عليه السالم(شهادت امام رضا  

 ١١٠…  به هنگام شهادت پدر)عليه السالم(امام جواد  

 

 قسمت سوم

 ١١٩… )عليه السالم(هاى عصر امام جواد ويژگى: بخش نخست

 ١١٩… حيات علمى. ١  

 ١٢٥…  علم حديث   

 ١٢٨… ترجمه   

 ١٢٩… تأسيس مدرسه و آتابخانه   

 ١٣٠… ها ها و رصدخانه اطلس   



 ١٣٠… حيات سياسى. ٢  

 ١٣١… شيوه حكومت   

 ١٣١… خالفت موروثى   

 ١٣٢… اقدامى ناهنجار   

 ١٣٤… وزارت   

 ١٣٥… علويان قربانيان ستمگرى عباسيان   

 ١٣٧… مسأله خلق قرآن   

 ١٣٨… شرايط اقتصادى  

 ١٣٩… درآمدهاى دولت   

 ١٤٠… عشق به ثروت اندوزى   

 ١٤١… انباشت ثروت   

 ١٤١… هزينه همسران مأمون   
 ١٤٣… عطاى عباسيان   
 ١٤٤… خريد آنيزان زيباروى   
 ١٤٥… تنوع در عمارت سازى   
 ١٤٦… هاى عباسيان اثاثيه آاخ   
 ١٤٧… هاى فاخر جامه   
 ١٤٧… هاى هزار رنگ خوان   
 ١٤٧… هاى برجاى مانده از عباسيان ثروت   
 ١٤٨… سرگرمى و خوشگذرانى   
 ١٤٩… پديده زهد و ساده زيستى   

 
 ١٥٣…  و حاآمان معاصر آن حضرت)عليه السالم(امام جواد: بخش دوم 
 ١٥٣… مأمون عباسى. ١  
 ١٥٣… )عليه السالم(واددختر مأمون در آابين امام ج   
 ١٦٢…  و مأمون)عليه السالم(طبيعت روابط امام جواد   
 ١٦٨… انگيزه مأمون از وصلت با امام جواد   
 ١٦٨… گيرى عباسيان موضع   
 ١٦٨… اآثم  در برابر ابن)عليه السالم(گيرى امام جواد موضع   
 ١٦٩…  در عهد مأمون)عليه السالم(امامت حضرت جواد   
 ١٧٠… معتصم عباسى. ٢  
 ١٧١… معتصم و طاليه داران بيدار   
 ١٧٢…  و معتصم)عليه السالم(امام جواد   
 ١٧٢…  به بغداد)عليه السالم(فراخوان امام جواد   
 ١٧٢… )عليه السالم(طرح آشتن امام جواد   
 ١٧٨… )عليه السالم(شهادت امام جواد   



 ١٨٥… )عليه السالم(مراسم تدفين امام جواد   
 ١٨٧… )عليه السالم(مدت عمر و تاريخ شهادت امام جواد   
 ١٨٩… )عليه السالم(هاى عصر امام جواد ضرورت: بخش سوم 

 قسمت چهارم
 ١٩٥…  و تقاضاهاى عمومى گستره اسالمى)عليه السالم(امام محمد جواد: بخش نخست 
 ١٩٥…  و رهبرى الهى)عليهم السالم(اهل بيت. ١  
 ٢٠٢… )عليهم السالم(بيت ى و امامت زودهنگام در مدرسه اهلجامعه اسالم. ٢  
 ٢٠٨…  با مفاهيم تحريف شده)عليه السالم(برخورد امام جواد. ٣  
 ٢١٤… )عليه السالم(رنج امت اسالمى، دغدغه امام جواد. ٤  

 
 ٢١٩…  و نيازهاى گروه صالحان)عليه السالم(امام جواد: بخش دوم 
 ٢١٩…  در مصاف پديده تشكيك در امامت)معليه السال(امام جواد. ١  
 ٢٢٤…  معمار فرهنگى جماعت صالحان)عليه السالم(امام جواد. ٢  
 ٢٢٤… پروراندن انديشه   
 ٢٢٤… دعوت به توحيد ناب   
 ٢٢٨… مبارزه با پديده غلو   
 ٢٣١… عمق بخشيدن به بنيه علمى   
 ٢٣١… آامل آردن ابزارها و شيوه علمى   
 ٢٣٤…  به مسائل فقهى و علمى)عليه السالم(پاسخ امام جواد   
 ٢٣٤… وقت نماز صبح   
 ٢٣٥… بسمله نماز   
 ٢٣٥… ازدواج اجبارى   
 ٢٣٦… حكم وقف   
 ٢٣٦… شهادت همسر و غير همسر   
 ٢٣٨… تقويت ساختار تربيتى   
 ٢٣٨… حكمت عملى   
 ٢٣٩… تعامل با ستمگران   
 ٢٤١… هاى اجتماعى فعاليت   
 ٢٤٥… )عليه السالم(هاى امام جواد سفارش   
 ٢٤٦… اندوزى تشويق به دانش   
 ٢٤٨… تشويق به توبه   
 ٢٤٩… سازيشان براى عصر غيبت تكميل ساختار جماعت صالحان و آماده . ٣  
 ٢٤٩… تشكيالت نمايندگان و اقدام دقيق   
 ٢٥٠… نگارى مخفيانه نامه   
 ٢٥٢… اشراف بر امور اجتماعى   



 ٢٥٢… پرورش افراد   
 ٢٥٣… )عليه السالم(سازى براى امامت زودهنگام حضرت هادى زمينه . ٤  
 ٢٥٨…  و مهدويت)عليه السالم(امام جواد. ٥  

 
 ٢٦٣… )عليه السالم(مدرسه و ميراث علمى امام جواد: بخش سوم 
 ٢٦٣… )عليه السالم(اصحاب امام جواد: مبحث اول  
 ٢٦٥… حسين بن سعيد اهوازى    
 ٢٦٥… حسن بن سعيد اهوازى     
 ٢٦٧… محمد بن اسماعيل   
 ٢٦٨… عبداهللا برقى احمد بن ابى   
 ٢٦٨… على بن مهزيار   
 ٢٧٣… صفوان بن يحيى   
 ٢٧٥… عبداهللا بن الصلت   
 ٢٧٥… على بن اسباط   
 ٢٧٦… ابراهيم بن ابى محمود خراسانى   
 ٢٧٦… ابراهيم بن محمد هْمدانى   
 ٢٧٦… احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى آوفى   
 ٢٧٧… احمد بن معافى   
 ٢٧٧… جعفر بن محمد بن يونس احول   
 ٢٧٧… حسين بن بشار مداينى   
 ٢٧٧… حكم بن علياء اسدى   
 ٢٧٧… حمزة بن يعلى اشعرى قمى   
 ٢٧٧… داوود بن قاسم   
 ٢٧٨… نىصالح بن محمد هْمدا   
 ٢٧٨… عبدالجبار بن مبارك نهاوندى   
 ٢٧٨… عبدالعظيم بن عبداهللا   
 ٢٧٨… عثمان بن سعيد عمرى   
 ٢٧٨… على بن جعفر   
 ٢٧٩… على بن بالل بغدادى   
 ٢٧٩… فضل بن شاذان   
 ٢٧٩… محمد بن عبدالجبار   
 ٢٧٩… محمد بن عيسى   
 ٢٧٩… نوح بن شعيب بغدادى   
 ٢٨٠… يعقوب بن اسحاق   
 ٢٨٠… يعقوب بن يزيد   
 ٢٨٠… ابوالحصين حضينى   



 ٢٨١… )عليه السالم(ميراث امام جواد: مبحث دوم  
 ٢٨٢… ميراث تفسيرى. ١   
 ٢٨٥… ميراث آالمى. ٢   
 ٢٨٨… ميراث فقهى. ٣   
 ٢٩١… ميراث تاريخى. ٤   
 ٢٩٦… )عليه السالم(طب در ميراث امام جواد. ٥   
 ٣٠٠… درمان تب نوبه و تب ربع   
 ٣٠١… )زردى(درمان يرقان    
 ٣٠٢… )سكته عضالنى(درمان باد پليد    
 ٣٠٣… درمان خونريزى مداوم   
 ٣٠٣… درمان سردى معده و تپش قلب   
 ٣٠٤… ) آليه و مثانه( درمان درد سنگ    
 ٣٠٥… )عليه السالم(دعا و نيايش در ميراث امام جواد . ٦   
 ٣٠٦… يايش براى طلب خيرن. ١   
 ٣٠٨… ها نيايش براى طلب درگذشتن از لغزش. ٢   
 ٣١٠… نيايش به هنگام سفر. ٣   
 ٣١١… نيايش در طلب روزى. ٤   
 ٣١٣… نيايش در پناه بردن به خدا. ٥   
 ٣١٤… نيايش در طلب توبه. ٦   
 ٣١٦… نيايش در طلب حج. ٧   
 ٣١٨… نيايش براى برطرف شدن ستم . ٨   
 ٣١٩… نيايش در شكر خداى متعال. ٩   
 ٣٢١… نيايش براى طلب حاجت. ١٠   
 ٣٣٩…  فهرست 


