
جواد شریعتی

چکیده
امامــت  ره  دو شــگفت  انگیزترین  و  تنهاتریــن  و  اســتثنائی  ترین  جــواد)ع(  امــام  امامــت 

بــر  کــم  و فضــای حا و مشــکل  ترین شــرایط  و دشــوارترین  و در ســخت  ترین  معصومــان)ع(، 

جامعــه، و بــا فریبکارتریــن و ننگین  تریــن و هرزه  تریــن و عّیاش  تریــن و البتــه دانشــمندترین 

کودکــی بــه امامــت رســید -در 7 یــا 9 ســالگی-  خلفــای بنــی  العبــاس ســپری شــد. ایشــان در 

ره  ره هــارون، معاصــر بــا پــدر بزرگــوارش، و در دو ره چهــار خلیفــه بنــی العبــاس، در دو و در دو

ــا امامــت 17 ســاله  اش ســپری شــد.  خالفــت مامــون و امیــن و معتصــم عباســی، همزمــان ب

یزی بــرای تثبیــت قــدرت و حکومــت، و ابــزاری بــرای  و موضــوع مخلــوق بــودن قــرآن، دســتاو

تصفیــه مخالفــان دولــت و بهانــه  ای بــرای ســرکوب معارضــان، و بــه بردگــی و سرســپردگی 

ره حکومــت ایــن خلفــای بیــن العبــاس شــده بــود. یــان در دو کشــاندن همــه دولت مــردان و دربار

کلید واژه  ها: امام جواد)ع(، دیدگاه أهل سّنت، سال محنت.

امــام جــواد)ع( نهمیــن ســتاره درخشــان آســمان امامــت و والیــت در ســال 195 ه  در شــهر 
ز و مــاه والدت ایشــان دیدگاه هــای متفاوتــی هســت.  گشــود.1 دربــاره رو مدینــه چشــم بــه جهــان 
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برخــی از محدثــان و مؤرخــان أهــل ســّنت و همچنیــن محدثــان و نامــداران شــیعه، والدت 
ایشــان را در نوزدهــم مــاه مبــارک رمضــان مــی داننــد.2 و برخــی از محدثــان اهــل ســنت و شــیعه، 
ز دهــم مــاه رجــب مــی داننــد.3 و بــه همیــن دلیــل اســت کــه در مفاتیح  ز والدت ایشــان را رو زادرو
کــه ایــن دعــا از ناحیــه مقّدســه بــه دســت شــیخ أبوالقاســم  الجنــان چنیــن دعائــی روایــت شــده 

کــه در اّیــام مــاه رجــب خوانــده شــود:  روایــت شــده اســت 
هــم إّنــي أســالک بالمولودیــن فــي رجــب، محمــد بــن علــّي الّثانــي و إبنــه علــّي بــن 

ّ
»الل

المنتجــب«.4 محّمــد 
کــه امــام جــواد)ع( بــه دنیــا آمدنــد، امــام رضــا)ع( در همــان شــب  کــرده  انــد: هنگامــی  روایــت 
کــه شــبیه موســی بــن عمــران)ع( می باشــد،  ــد حضرتــش فرمودنــد: »امشــب فرزنــدم زاده شــد، 

ّ
تول

بــه دنیــا  کــه او را  بــاد مــادری  یاهــا را همچــو موســی می شــکافد، مقــدس و فرخنــده  کــه در
کــه بــه  کــه مــادری طاهــر و مطّهــر اســت«. ســپس فرمودنــد: »پــدر و مــادرم فدایــش بــاد  رد،  آو
کــه بــا بغــض و کینــه شــهیدش مــی کننــد، و فرشــتگان آســمان بــر  شــهادت می رســد، شــهیدی 
ک مــی  یــه و زاری می کننــد. و خداونــد عــّز و جــل بــر قاتلــش خشــمگین و غضبنــا شــهادتش مو
ک و سرنوشــت  ــا ــه عذابــی دردن ــد قاتــل ایشــان را ب کــه خداون گذشــت  شــود و چیــزی نخواهــد 

کــرد«.5 شــومی دچــار خواهــد 
کنیــزی بنــام ســبیکة المریســّیة6  یــا نوبّیــة7  می باشــد. و برخــی هــم نــام  مــادر  امــام جــواد)ع( 
یــه قبطّیــه، یکــی از همســران بزرگــوار  ایــن بانــوی بزرگــوار را خیــزران نامیده انــد.8  و از تبــار مار
برتریــن  از  و  می باشــد.9  ابراهیــم  حضــرت  ایشــان،  خردســال  کــودک  مــادر  کــه  پیامبــر)ص( 
جــّد  کنیــه  -هماننــد  دّوم  أبوجعفــر  ُکنیــه  اش:  اســت.10  بــوده  یــش  خو زمــان  و  ران  دو زنــان 
بزرگــوارش امــام باقــر)ع(- می  باشــد.11 ألقابش:جواد،قانــع، مرتضــی، تقــی، ولــی مشــهورترین آن 
کــه بــه جــود و ســخاوت و بــذل و بخشــش  »جواد«می باشــد.12 یکــی از نامــداران و بزرگوارانــی بــود 
کــم ســّن و ســال  گرچــه  شــهره آفــاق بــود و بــه همیــن دلیــل ایشــان را بــه »جــواد« لقــب دادنــد.13  

ــود.14 ــام و نشــانی واال برخــوردار ب ــاال، و ن ــدر و منزلتــی ب ــا از ق ــود، اّم ب
ــه  کــه خداونــد ب کــردم: پیــش از آن  ــه امــام رضــا)ع( عــرض   صفــوان بــن یحیــی می  گویــد: مــن ب
شــما أبــو جعفــر »امــام جــواد)ع(«را ببخشــاید می پرســیدیم: چــه کســی بعــد از شــما جانشــین شــما 
کــه خداونــد  کــرد«! حــال  می شــود؟ می فرمودید:»کــه خداونــد فرزنــدی را بــه مــن عطــا خواهــد 
فرزنــدی بــه شــما بخشــیده اســت، و نــور چشــم مــا و آرامــش دل هــای ماســت، خداونــد آن روز را 
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کــه  نیــاورد، مــا بعــد از شــما بــه چــه کســی پنــاه بریــم و از او بپرســیم؟ امــام رضــا)ع( بــه امــام جــواد )ع( 
در محضــرش بودنــد و ســه ســالی از بهــار زندگی ــش نگذشــته بــود،  اشــاره کردنــد. مــن بــا شــگفتی 
ــه  ــود: »چ ــا)ع( فرم ــام رض ــت؟! ام ــاله اس ــه س ــال و س ــدی خردس ــه فرزن ک ــان  ــم: ایش ــب گفت و تعّج
کــه عمــرش کمتــر از ســه ســال بــود ولــی حّجــت الهــی شــد و  ِإشــکالی دارد؟! حضــرت عیســی)ع( 

بــه رســالت برگزیــده شــد«.15
یــد: مــن از امــام رضــا)ع( شــنیدم -بــه موضوعــی پرداختنــد - ســپس  معمــر بــن خــالد می گو
کــه  یــد؟ ایــن أبــو جعفر-امــام جــواد)ع(- در محضرتــان هســت،  فرمودنــد: »نیــازی بــه چیــزی دار
او را بــه جــای و جانشــینی خــود نشــانده ام و در جایــگاه و منزلــت خــودم قــرار داده ام، هــر ســؤالی 
کــه خردســاالن مــا از  یــد از ایشــان بپرســید«. و فرمودنــد: »مــا خاندانــی هســتیم  و پرسشــی دار

بــزرگان مــا؛ مــو بــه مــو همــه چیــز را بــه ارث مــی برنــد«.16
بــرای شــناخت بیشــتر و نقــش بهتــر و راهبــردی امــام جــواد)ع( و تأثیــری کــه در توســعه فکری و 
تعمیــق اندیشــه دینــی و نهادینــه کــردن عقــل و خــرد از یکســو، و از ســوی دیگــر که برای گســترش 
ــه ســمت توحیــد و امامــت داشــتند، بایــد  گیــری جامعــه ب مبانــی دینــی و اعتقــادی و جهــت 
کینه تــوز  ره حکومــت دو خلیفــه مــکار و فریبــکار و  یــژه دو ره حکومــت بنــی العبــاس بــه و بــه دو
ره امامــت ایــن دو امــام بزرگــوار  کــه در دو یــژه بــا امــام رضــا)ع( و امــام جــواد)ع(  بــا اهــل بیــت)ع( بــه و
گیــر از جامعــه و مــردم هــم  ــا شــناختی جامــع و فرا ــد، پرداخــت، ت کردن ــر مــردم حکومــت مــی  ب
ــل  ــا روشــنگری امامــان، و تقاب کــه ب ری درســت و صحیحــی دســت یافــت،  ــه داو داشــت، و ب
یــان امامــت بــا خالفــت بنــی العبــاس، مــی تــوان بــه علــت شــهادت امامــان، هــم شــناخت  جر
بیشــتر، و  هــم فهــم و درکــی عمیــق  تــر و دقیــق  تــر رســید. و تــا شــناختی جامــع و کامــل از فضــای 
ره  ره نداشــته باشــیم. نمــی تــوان بــه نقــش اساســی و رســالت امامــت در دو کــم در آن دو حا

کــرد. خالفــت آنــان پرداخــت و  قضــاوت درســتی 

سال محنت، سال نکبت، بنام دین و قرآن.
ــت  کمی ره حا ــت و دو ــی در دول یخ ــای تار ــن رخداده ــی تلخ تری ــه یک ک ــت  گف ــوان  ــاید بت ش
کــه در لبــاس دیــن و آئیــن و تظاهــر بــه تشــّیع برخــی از آنــان، و یــا پافشــاری  بنــی العبــاس ایــن بــود 
ــد و در  کردن ــه مــردم و جامعــه خیانــت  ــن و آئیــن و ب ــه دی ــه دینــی، ب ــر ظواهــر عــوام فریبان ــان ب آن
از  ک تــر برخــی  گســتره حکومــت خودکامــه خــود مرتکــب جنایاتــی شــده  اند. و از همــه دردنا



36                                           شخصیت قرآنی امام جواد)ع(سال بیست و سوم

گســتاخ  ترین آدم هــا  کــه خــود پلیدتریــن و بــی  شــرم ترین و  ران،  عالمــان و دانشــمندان آن دو
کــه بــه نــام قــرآن و دیــن و  کمــان بودنــد.  بوده انــد، زمینه ســاز و توجیه  گــر عملکــرد ننگیــن حا
ران  کمــان دو کشــتار و شــکنجه و آزار حا کــردن قتــل و  آئیــن، بــه پیرایــش و آرایــش و توجیــه 
کــردن ملــت، موضــوع  کت  ــرای ســرکوب اّمــت، و ســا ــزار ب می پرداختنــد. و یکــی از بهتریــن اب
کــه معتقــد بــه ایــن موضــوع بــود، یــا بــر دار مــی شــد یــا ســر بــر  کــس  »مخلــوق بــودن قــرآن« بــود. هــر 

کنــج زنــدان در بنــد و غــل و زنجیــر جــان بــه جــان آفریــن مــی داد. ــا در  ــاد مــی داد، ی ب
ر از ایــن صحنه ســازی ها و نیرنــگ بازی هــا و  یــژه امــام جــواد)ع( بــه دو اّمــا امامــان بزرگــوار بــه و
فریب کاری هــا، بــه توســعه فکــر و اندیشــه و مبانــی بنیــادی دینــی و اعتقــادی مــردم می پرداختنــد 
ـ و ایــن ماجــرای »مخلــوق بــودن قــرآن«، از زبــان هــارون الرشــید بــه صــورت جــّدی و قطعــی 
یــد: مــن بــه دربــار هــارون الرشــید وارد شــدم،  مطــرح و بــر معتقــدان آن می تاختنــد، مــردی می گو
ــته، و  ــش بس ــن نق ــر زمی ــش ب ــه خون ک ــدم  ــون دی ــرق در خ ــش غ ی برو ــردی را رو ــان م ــی ج ــر ب پیک
ــا  گــردن مقتــول نهــاده و ب ــر  ــر شمشــیر را ب گشــته، و جــالد، خــون نشســته ب ــن او جــدا  گــردن از ت
کــرد و گفــت: مــن  کــه شــگفتی مــرا دیــد بــه چهــره  ام نگاهــی  ک می کنــد. هــارون  لبــاس قربانــی پــا
گفتــه بــود: قــرآن مخلــوق اســت!! مــن بــرای تقــّرب و نزدیکــی بــه خداونــد او  کــه  یــرا  ُکشــتم ز او را 

ُکشــتم!!17 را 
ــن ســر  ــد: ای کردن ــزان  ی ــی آو ــش تابلوئ گردن ــه  ــرزن ب کــوی و ب ــد و در  ــن نصــر را دار زدن احمــد ب
کــه خلیفــه هــارون الرشــید او را بــه مخلــوق بــودن قــرآن فراخوانــد،  بریــده احمــد بــن نصــر اســت 

کــرد و نپذیرفــت.18 ــا وی خــودداری  اّم
ــه بعــدًا توســط هــارون در بغــداد از خالفــت خلــع شــد و  ک ــد - هــارون   امیــن عباســی فرزن

ــرد.19 ــرآن مخلــوق اســت، او را تنبیــه می ک گفــت: ق کــه مــی  کســی  ــز هــر  کشــته شــد - وی نی
گنــاه حتــی در همجنــس  بازی  هــاش شــهره آفــاق  کــه در فســاد و آلودگــی و  مامــون عباســی 
بــود و در مجالــس شب نشــینی او، حضــور رامشــگران و نوازنــدگان و آوازخوانــان و مطربــان، 
ــق دربــاری، و مســتی و مــی و شــراب، و کنیــزکان و خواجگان - کــه بیش از چهار 

ّ
شــاعران متمل

کــه  یخچــه قطــوری دارد  هــزار نفــر بــوده انــد - در دربــارش، و داســتان های هــزار و یــک شــب، تار
یانــش، و همدمــان و  کاری و نیرنــگ او، و دربار یــخ بیســت ســاله حکومــت فریــب  کتــاب تار
ــت، و  ــرده اس ک ــر  ــخ را پ ی ــای تار کتابخانه  ه ــکار ،  کار و فریب ــا ی ــان ر ــی فقیه ــینان او، حت همنش
کــه مــا شرمســار و  یخــی او سرشــار از پلیــدی و بی  شــرمی اســت  آنچنــان حقایــق و وقایــع تار
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گفتــن و خلــق از شــنیدنش.20 عاجــز از 
یــه بــه وســیله  گــر معاو کــه چنیــن می گفــت: ا ر از قــدرت بــود  وی آنچنــان مســت و مغــرو
کشــتار  ــاج بــا  ز شــد، و عبدالملــک بــن مــروان بــه وســیله حّجَ فریــب و نیرنــگ عمروعــاص پیــرو
کــردن  کشــیدن و زندانــی  کشــاندن همــه مخالفــان و بــه بنــد  و خون ریــزی و بــه بردگــی و بندگــی 
ــا فکــر و اندیشــه  ام و داغ  ــا من؛ب ــره شــد. اّم ــان، چی ــردن آن ک ــر  همــه بیگناهــان و در غــل و زنجی
ز  شــدم.21 در ســال 218ه  و درفــش و غــل و زنجیــر و فریــب و نیرنــگ، بــر همــه چیــره و پیــرو
کــه ایــن ســال را  گیــر  شــد.  مســأله و موضــوع »مخلــوق بــودن قــرآن« بــه طــور جــّدی و سراســری فرا
»ســال محنــت« نامیده انــد. مامــون در ایــن ســال بــه فرمانــدار و نماینــده خــود در بغــداد دو نامــه 
کــه از همــه عالمــان و فقیهــان و سرشناســان آن دیــار دربــاره مخلــوق بــودن  گانــه  ای فرســتاد  جدا
قــرآن اقــرار و اعتــراف مکتوبــی بگیــرد. وقتــی کــه دیــد فرمانــدارش در پاســخ بــه نامــه اول خــود، بــه 
طــور سربســته و مبهــم پاســخی فرســتاده اند، در نامــه دّوم، خــود ضمــن تکــرار درخواســت خــود، 
عیــان دیــن و آئیــن را عیــان کــرد و هــر کــدام کــه را بــه گناه و پلیدی و پلشــتی 

َ
همــه اســرار نهــان مّد

کاری، و دیگــری را از  یــا کــرد. یکــی را از ر کــه داشــتند بــا نــام بــردن از تــک تــک آنــان، رسوایشــان 
ــه  ک ــری را  ــال، و دیگ ــت الم ــری از دزدی از بی ــکاری، و آن دیگ ــری را از فریب ــواری، و دیگ رباخ
کــه ادعــای دانائی ــش آفــت  کــرده و ســرگرم نشــخوار، و احمــد بــن حنبــل را نــادان،  ســر در آخــور 
کــه در مصــر از مــال و منــال و قضــاوت نابحــق خــود ثــروت  جــان او شــده اســت، و آن قاضــی 
رزی ِخــَردش، هماننــد  کــه در ُبخــل و کــرده اســت، و آن أبونصــر تّمــار  کالن انبــان  و ســرمایه  ای 
ــور  ــه ط ــس ب ک ــر  ــتور داد ه ــود دس ــه دوم خ ــن نام ــد، در ای ــتدش می باش رزی در داد و س ــل  و ُبخ
یــا بــه مخلــوق بــودن قــرآن ِإقــرار نکنــد، او را از فتــوا دادن و روایــت  گو صریــح و روشــن و واضــح و 
گــر از عقیــده خــود بــاز نگشــتند شمشــیر  کــردن بــاز دار. آنــان را در لشــکرگاه و پــادگان احضــار، و ا

کــن.22 را بــر آنــان همــوار 
پــس از مــرگ مامــون، معتصــم عباســی - بــرادر مأمــون- بــه خالفــت رســید، وی از مــادری 
تــرک تبــار زاده شــد و بــه همیــن دلیــل بــه عرب هــا کینــه داشــت و ترک  هــا بــه دربــارش راه یافتنــد، 
یــدا  کــردارش هو کار و  کــه از علــم و دانــش بــی  بهــره بــود، و تهــی از ســواد بــود، و حماقــت در  وی 
بــود.23 او نیــز هماننــد هــارون و مأمــون، هــر کســی کــه معتقــد بــه مخلــوق بــودن قــرآن نبــود، بــا داغ 
یانــه زد،  حمــد بــن حنبــل را آن چنــان تاز

َ
بــرو مــی شــد. و أ یانــه  اش رو و درفــش و بنــد و زنجیــر و تاز

کــرد.24  ک شــد، و عقــل و ِخــَردش را از دســت داد، و ســپس وی را زندانــی  ک چــا ــا تنــش چــا ت
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کــه  پــس از معتصــم عباســی، خلیفــه دیگــر از ایــن خانــدان نیــز بنــام واثــق عباســی بــه خالفــت 
کــه می گفــت: قــرآن مخلــوق اســت، بــه ایــن بهانــه و هــر بهانــه  ای دیگــر  کــس را  رســید او نیــز هــر 

یخــت. و مجازاتــش مــرگ بــود.25 ســر و تــن او را بــر در در وازه بــه دار مــی آو

یحیی بن اکثم و ابن أبي دؤاد، عالمان و قاضیان دربار عباسیان
ز و شــب خــود را بــا وی ســپری می کــرد.  کثــم، قاضــی القضــاة مأمــون بــود. و رو یحیــی بــن ا
بــار مأمــون آنچنــان جایگاهــی واال و  گاه بــود. و در در کــردار پنهــان مأمــون آ و از اســرار نهــان و 
کردارهــا و نقشــه  ها و برنامه هــای خــود بــا یحیــی مشــورت  کارهــا و  کــه در همــه  بــاال برخــودار بــود 
کــه  یــژه نــزد مأمــون نداشــت. 26 و هــم او بــود  کســی ایــن چنیــن جایگاهــی و می کــرد. و هیــچ 
کــرد.27  یق  مأمــون را بــه ســمت ســوی فســاد اخالقــی و آلودگــی و هرزگــی و هم جنــس  بــازی تشــو
و در مســتی و میگســاری مأمــون، همــدم و همراهــش بــود و شــعر و ترانــه برایــش می ســرود.28 وی 
ــود و در هــر مجلــس و  کــه شــهره آفــاق شــده ب ــود  ــازی ب ــه هرزگــی و همجنــس  ب ــوده ب آنچنــان آل
کــردارش، و نگاهــش بــه نوجوانــان، و بی شــرمی  کــرد، در رفتــار و  کــه حضــور پیــدا مــی  محفلــی 
ــغ  یق و تبلی ــو ــرآن تش ــودن ق ــوق ب ــاره مخل ــون را درب ــه مام ک ــود  ــی ب کس ــد.29 وی  ــدا می ش ی او هو
کــه اعتقــاد بــه مخلــوق  ت، وی را  و تحریــک می کــرد. و همــه عالمــان و فقیهــان اهــل ســّنَ
گــو و دّجــال  کافــر می دانســتند و او را بــه حدیــث دزدی متهــم، و دروغ  بــودن قــرآن داشــت، 

می خواندنــد.30
یــان و خانــدان بنی  کثــم اســت کــه بــا همدســتی و همداســتانی دربار ایــن همــان یحیــی بــن ا
العبــاس بــا وعــده و رشــوه، بــه مناظــره و رودروئــی بــا امــام جــواد)ع( آمــد،  و بــا طــرح 40 مســأله، در 
یبــای  برابــر دانــش و فقــه و... امــام جــواد)ع( در آن محفــل و مجلــس رســوا شــد و بــا پاســخ شــیوا و ز

کام شــد.31 امــام)ع( نا
رده یحیــی بــن  کــه وی دســت پــرو و فقیــه و قاضــی دیگــری ماننــد او، إبــن أبــی دؤاد بــود، 
کمــی از اربابــش و مربــّي و اســتادش نداشــت. او  کثــم بــود. او نیــز در پســتی و پلشــتی دســت  ا
ــودن قــرآن« را می گرفــت. و همــو  را نیــز،  ــان، آزمــون »مخلــوق ب ــان و محدث ی نیــز از فقیهــان و راو
ــد32 او  ــد می خوان ــه خداون ــر ب کاف ــل او را  ــن حنب ــد ب ــتند. احم ــرآن می دانس ــد و ق ــه خداون ــر ب کاف
ــراه، و  گم ــرد و او را  یق می ک ــو ــل تش ــن حنب ــد ب ــتن احم کش ــه  ــی را ب ــم عّباس ــاًل معتص ــز متقاب نی
گرچــه مّتهــم بــه فســاد اخالقــی و هرزگــی نبــود، اّمــا در رذالــت  کننــده مــی خوانــد.33 وی  گمــراه 
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کمتــر از همتــای خــود و قاضــی  کینــه و نفــرت و پرســتش قــدرت،  و خباثــت و دلــی سرشــار از 
ــه  ــون، ب ــژه مأم ی ــفارش و ــه و س ــا توصی ــه ب ک ــود  ــو ب ــود.34 و هم ــی نب ــود، یحی ــکار خ ــاة هم القض
کار  کــه هیــچ  یــژه  ای یافــت  گونــه  ای بــه دربــار وی راه یافــت و جایگاهــی و بــرادرش معتصــم، بــه 
ــت و  ــان اّم ــدازه  ای در می ــه ان ــردارش ب ک کار و  ــد.35  ــام نمی ش ــورت وی انج ــی  مش ــرداری ب ک و 
گــر می گفــت: ابــن  کســی در بغــداد ا کــه هــر  کنــد،  کینــه پرا جامعــه آن زمــان پیچیــد و نفــرت و 
أبــی دؤاد مســلمان اســت، او را می کشــتند.36 ایــن همــان قاضــی القضــاة و فقیــه بــزرگ خانــدان 
کــه او را بــه مبــارزه و مناظــره  بنــی العبــاس و برتریــن شــخصیت حکومــت معتصــم عباســی بــود 
کــه  بــا امــام جــواد)ع( فــرا خواندنــد، اّمــا دربــاره حکــم قطــع دســت دزد، در آن مجلــس و محفلــی 
ــه شــانه  ــان و مهتــران، شــانه ب ی ــان و سرلشــکران و ســرداران و دربار ث عالمــان و فقیهــان و محّدِ
کــه بــر همــه عیــان شــد کــه وی تهــی از دانــش فقــه  هــم نشســته بودنــد، امــام جــواد)ع( پاســخی داد 
و قضــاوت اســت، و ایــن ســرآغاز توطئــه و طــرح وی بــرای بــه شــهادت رســاندن امــام جــواد)ع(  

بــود، و آن ماجــرای شــوم بــه شــهادت رســاندن امــام)ع( رقــم خــورد.37
گــوی فقهــای دربــاری معتصــم عباســی دربــاره دزدی  گفــت و  ماجــرای مناظــره و مباحثــه و 
کــه هــر  کــه بــرای اجــرای حکــم شــرعی و چگونگــی آن و تعییــن حــد و مــرز قطــع دســت او، 
ل قرآنــی  بــار بــود در برابــر اســتدال کــه قاضــی القضــاة در کــدام نظــری ارائــه دادنــد و إبــن أبــی دؤاد 
کــه بــا بغــض  و برهانــی امــام جــواد)ع( رســوا شــد. و بــی  مایگــی او عیــان شــد. ایــن بهانــه  ای شــد 
یق معتصــم عباســی بپــردازد. و بــرای  کــه از امــام جــواد)ع( داشــت، بــه تحریــک و تشــو کینــه  ای  و 
گرانمایــه و اهــل  یســندگان  کنــد. در ایــن بــاره همــکاران و نو بــه شــهادت رســاندن ایشــان تــالش 
ــه تکــرار آن نیســت. و مهمتریــن منبــع و مصــدر  ــد. و نیــازی ب کرده ان قلــم ایــن ماجــرا را مطــرح 
کــه در ایــن تفســیر، و برخــی  کــه مایــه شــگفتی اســت ایــن  آن تفســیر عیاشــی اســت و اّمــا آنچــه 
زرای دربــار معتصــم  دیگــر از محدثــان شــیعه عامــل بشــهادت رســاندن امــام جــواد)ع( را یکــی از و
ت می باشــد.  می دانــد، و ابــن برخــالف نظــر همــه، یــا بیشــتر  محّدثــان و مؤرخــان و... اهــل ســّنَ
ــا  ــل امــام جــواد)ع( را، همســرش أم الفضــل ـ دختــر مأمــون ـ ب ــه اتفــاق، عامــل و قات کــه همگــی ب
کــم در آن  یخــی و فضــای حا کــه بــا حقایــق و وقایــع تار همدســتی بــرادرش جعفــر، مــی داننــد، 
کــه ذیــل عنــوان شــهادت از راه خیانــت بــه ایــن ماجــرا پرداختــه  ره ســازگاری بیشــتری دارد.  دو

ت ارائــه شــده اســت. دی از اهــل ســّنَ
َ

شــده و منابــع متعــّد
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شهادت از راه خیانت
بعــد از مــرگ مامــون، بــرادرش معتصــم عباســی در بغــداد بــر تخــت و تــاج خالفــت تکیــه زد، 
ردی نداشــت38  کشــتار و خونریــزی همــاو ــود و در  کــه از دانــش تهــی، و از ســواد بی  بهــره ب وی 
رت بــه بغــداد آمــد، معتصــم، بهمــراه بــرادرش  کــه امــام جــواد)ع( بــه اجبــار و ضــرو هنگامــی 
جعفــر همچنــان در اندیشــه بــه شــهادت رســاندن امــام )ع( بودنــد. و همــواره بــه فکــر طــرح و 
کــه خواهــر تنــی وی بــود-  ز جعفــر بــه أم الفضــل -  کــه یــک رو یــزی بودنــد. تــا آن  نقشــه و برنامه  ر
یــرا کــه وی از داشــتن فرزنــد  می دانســت کــه دلــی پــر از کینــه و سرشــار از بغــض بــه امــام )ع( دارد. ز
محــروم شــده بــود، چــون همســر دیگــر امــام جــواد)ع( فرزنــدی بنــام علي»امــام هــادی)ع(« داشــت. 
کــه بــه امــام)ع( داشــت، بــه درخواســت بــرادرش بــرای همدســتی و همــکاری  بــا همــه عالقــه ای 
کــه می دانســت  بــرای بشــهادت رســاندن امــام جــواد)ع( پاســخ مثبــت داد. و انگــور رازقــی - 
کردنــد؛ و در برابــر امــام جــواد)ع(  امــام)ع( ایــن نــوع انگــور را دوســت می داشــت - را آلــوده بــه ســم 
کــه امــام )ع( از آن انگــور تنــاول نمــود -و آثــار مســمومّیت در چهــره و ســیمای  نهادنــد، هنگامــی 
کــرد. امــام)ع( رو بــه ســوی  یــه  گر کــردار خــود پشــیمان شــده بــود و  کار و  حضــرت آشــکار شــد- از 
گریســتن و اشــک  کــردی و بــه مقصــود خــود رســیدی،  کار خــود  کــه  کردنــد و فرمودنــد: »حــال  او 
یختــن چــه ســود؟ بــه خــدا ســوگند، خداونــد تــو را -بخاطــر ایــن خیانــت و جنایــت- درمانــده  ر
کــه نهــان  کنــد  گریــزی از آن نیســت. و بــه دردی دچــار مــی  کــه هیــچ  کنــد  و وامانــده و فقیــر مــی 
نخواهــد مانــد و بــرای همــه خالیــق عیــان، و رســوای جهــان خواهــی شــد«. أّمُ الفضــل بعــد از 
بــه شــهادت رســاندن امــام جــواد)ع( در قســمت شــرمگاهش بــه - ناســور - زخمــی چرکیــن دچــار 
ــروت  کــه هــر دم و هــر آن چــرک و خــون از آن جــاری و ســاری می شــد. همــه ث ــه  ای  گون ــه  شــد ب
ــه  ای  گون ــه  ــت، ب ــودی نداش ــا س ــرد، ام ک ــه  ــان هزین ــرای درم ــش را ب ی ــدار خو ــرمایه و دار و ن و س
گدائــی اش بــه ســوی مــردم دراز  کمــک مــردم نیازمنــد شــد، -و دســت  کــه بــه  درمانــده شــد 
کــه مســت از مــی و شــراب  شــد-. اّمــا بــرادرش جعفــر  -کــه همدســت وی بــود- در حالــی 
رده شــد. امــام جــواد )ع( در ســال 220  بــود بــه چاهــی فــرو افتــاد و الشــه مــرده او، از چــاه بیــرون آو
یــر  کــرد. ایشــان بیــش از 6 ســال از عمــر خــود را ز هجــری در بغــداد جــان بــه جــان آفریــن تســلیم 
یســت. و در ایــن مــّدت إمامــت، بــه هدایــت اّمــت  کــرد، 18 ســال بعــد از آن ز ســایه پــدر ســپری 

کــرد.39 گماشــت. و در ســن 25 ســالگی جــان بــه جــان آفریــن تســلیم  ــت همــت 
ّ
و مل



41         شمارۀ 91امام جواد)ع( نهمین مشغل فروزان امامت

1. تذکــرة الخــواص/ 321؛ نــور األبصــار / 179؛ مطالــب 
بغــداد،/997/55/3؛  یــخ   تار الســئوال/303؛ 

الوصّیــة/183. اثبــات 

303؛   / الســئوال  مطالــب  177؛   / األبصــار  نــور   .2

بغــداد،  یــخ  تار در  و  254؛   / المهّمــة  الفصــول 

122؛  493/1/ب  کافــی؛  اصــول  997/54/3؛ 

تولــد  ســال  بــه  فقــط   273/2 »مفیــد«،  اإلرشــاد 

انــد. پرداختــه  حضــرت 

شــهر  ِإبــن  مناقــب  و  303؛   / الســئوال  مطالــب   .3

آشــوب، 411/4؛ بحــار األنــوار ، 11/50 و 70/ح8؛ 

.343/2 الغّمــة،  کشــف 

مــاه  ز  رو هــر  »دعاهــای   135  / الجنــان  مفاتیــح   .4

. » جــب ر

5. اثبات الوصیة/183.

303؛   / الســئوال  مطالــب  177؛   / األبصــار  نــور   .6

الفصــول المهّمــة / 254. در ایــن منابــع بــه اشــتباه 

ــا  نــام مــادر بزرگــوار ایشــان را ســکینه نامیــده انــد. اّم

؛  الکافــی، 492/1/ ب 122  در اإلرشــاد 273/2؛ 

الوافــي، 1445/832/3؛ منتهــی اآلمــال 563/2. 

نامــش ســبیکه مریســیه آمــده اســت.

7. الکافی، 493/1/ ب122؛ الفصول المهمة/ 254.

8. مطالب السئوال/ 303؛ الکافی، 493/1/ب 122.

9. الکافــی 492/1/ ب122؛ مناقــب إبــن شــهر آشــوب، 

.411/4

10. نــور األبصــار / 177؛ مطالــب الســئوال / 303؛اثبــات 

الوصّیة/ 183.

11. مطالــب الســئوال /303؛  الفصــول المهّمــة/254؛ 

نــور األبصــار/177.

یــخ  12.الفصــول المهّمــة / 254؛ نــور األبصــار / 177؛ تار

االســالم »ذهبــی«، 372/15 و 385.

ــّنة  ــاج الس ــالم، 372/15 و 385؛  منه ــخ االس ی 13.  تار

ــن تیمیــه«، 181/2. »إب

177؛   / األبصــار  نــور  303؛   / الســئوال  مطالــب   .14

.253  / المهّمــة  الفصــول 

 185/ الوصّیــة  إثبــات  /253؛  المهّمــة  الفصــول   .15

و:384/ح2و6.   13 و  ح10   /321/1 الکافــی،  ؛ 

اســت. شــده  روایــت  نیــز  حدیــث  همیــن  مشــابه 

320/1/ ح2و:  الکافــی،  المهمــة/253؛   الفصــول   .16

.276/2 اإلرشــاد،  321/ح6؛ 

بــاره  ایــن  215 و 217. »در   /10 النهایــة،  و  البدایــة   .17

بــه حیــاة الحیــوان دمیــری، 111/1؛ اخبــار الطــوال 

مراجعــه شــود«.  .401 و   400 »دینــوري« / 

18. سیر أعالم النبالء، 70/168/11.

یــخ  تار ؛  198هـــ  ســال   /54/13 االســالم،  یــخ  تار  .19

.218 /56 دمشــق،

یــخ دمشــق،  البدایــة و النهایــة، 220/10 و 222؛ تار  .20

 ،32/27 دمشــق،  یــخ  تار 329/33؛مختصــر 

الوفیــات،  فــوات  241؛  و   220 و   201/5 اآلغانــی، 

553/227/4؛ العقد الفرید، 32/6 و 33 و 36 و 

یــخ الخلفــاء »ســیوطي«/266؛  60 و 404و 456؛ تار

فــی  القلــوب  ثمــار  276/10؛  النبــالء،  ســیرأعالم 

المضــاف و المنســوب »ثعالبــی« / 154 و 261 . 

دمشــق،  یــخ  تار 5330/190/10؛  بغــداد،  یــخ  تار  .21

یــخ دمشــق، 108/14؛ ســیر  306/33؛ مختصــر تار

یــخ االســالم »ذهبــی«،  أعــالم النبــالء، 275/10؛ تار

یــخ  تار 220؛   -  211 ســال های  228/15/وفیــات 

النهایــة،  و  البدایــة  246؛   / »ســیوطی«  الخلفــاء 

.303/10

 211 ســال های  وفیــات   /20/15 االســالم،  یــخ  تار  .22

یــخ، 423/6/ ســال 218؛  -220؛ الکامــل فــی التار

الخلفــاء  یــخ  تار 44؛   -  640  /8 طبــری،  یــخ  تار

گــذرا بــه  /249؛ و در البدایــة و النهایــة، اشــاره  ای 

ایــن  بــاره  در  .  272/10 اســت  شــده  موضــوع  ایــن 

72/237/11؛  النبــالء،  أعــالم  بــه ســیر  ماجراهــا 
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       حیــات الحیــوان »دمیــری«، 111/1؛ البدایــة و النهایة، 

272/10 و 291 و 346 و 352. 

دمشــق،  یــخ  تار مختصــر  9/4؛  الذهــب،  مــروج   .23

.73/291/10 النبــالء،   أعــالم  ســیر  337/314/23؛ 

بغــداد،  یــخ  تار 9/12؛  النبــالء،  أعــالم  ســیر   .24

7489/201/14؛ میــزان االعتــدال، 9459/362/4؛ 

.211/31 الکمــال،  تهذیــب 

25. سیر أعالم النبالء، 70/167/11.

یــخ بغداد، 198/14؛ ســیر أعالم النبــالء، 1/6/12؛  26. تار

وفیات األعیــان، 793/277/3.

27. ثمار القلوب / 221/156.

28. العقد الفرید/ 345/6.

 ، الفریــد  العقــد  و 16؛  النبــالء، 10/12  أعــالم  29. ســیر 

مــروج  155؛  و   152/6 األعیــان،  وفیــات  418/6؛ 

یخ بغداد، 7489/196/14؛  الذهــب، 434/3؛ تار

255/20؛  األغانــي،  211/31؛  الکمــال،  تهذیــب 

.2959/361/4 االعتــدال،  میــزان 

 ، بغــداد  یــخ  تار 9/12؛  النبــالء،  أعــالم  ســیر   .30

7489/201/14، میــزان االعتــدال، 9459/362/4؛ 

 .211/31 الکمــال،  تهذیــب 

31. ثمار القلوب / 221/156.

و  المؤتلــف  76/3؛  دمشــق،  یــخ  تار 32.مختصــر 

المختلــف، 965/2؛ تاریخ بغــداد، 1825/153/4؛ 

.71/170/11 النبــالء،  أعــالم  ســیر 

یــخ بغــداد ،  33. ســیر أعــالم النبــالء، 71/170/11؛ تار

.1825/149/4

المیــزان،  لســان  374/97/1؛  االعتــدال،  میــزان   .34

.553/257/1

النهایــة،  و  البدایــة  االعیــان، 32/48/1؛  وفیــات   .35

240هـــ . 343/10/ســال 

یــخ  تار مختصــر  1825/149/4؛  بغــداد،  یــخ  تار  .36

.73/3 دمشــق، 

37. تفســیر عیاشــی، 110/46/2؛ البرهان، 12/296/2، 

وســائل الشــیعة، 5/252/28؛ بحــار األنــوار 5/50 و: 

.33/190/76

38.  البدایة و النهایة 295/10.

بــاره  در  .192  / »مســعودی«  الوصیــة،  اثبــات   .39

شــهادت حضــرت بــه منابــع ذیــل مراجعــه شــود. 

الذهــب  مــروج  10/127/3؛  المــوّدة،  ینابیــع 

»مســعودی«، 463/3؛ نــور االبصــار »شــبلنجی«/ 

الفصــول  26/206؛   / المحرقــة  الصواعــق   ،180

آشــوب،  شــهر  إبــن  مناقــب  263؛   / المهمــة 

423/4؛ منتهــی اآلمــال، 563/2/ف 5؛ الکامــل 

یــخ، 18/6؛ أّمــا در تفســیر عیاشــی/ 46/2  فــی التار

بحــار  و   ،356/2 البحــار،  ســفینة  و   ،1269/48

زرای  األنــوار ، 6/50، قاتــل امــام جــواد)ع( را یکــی از و

کرده انــد. و إبــن  دربــاری معتصــم عباســی معرفــی 

شــهر آشــوب در مناقــب خــود، 411/4، شــهادت 

واثــق عباســی می دانــد. زمــان  را در  امــام جــواد)ع( 


