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 نگاهی کلی به زندگانی امام جواد )ع(

 195 سال رجب دهم شیعیان، نهم امام ثانی، ابوجعفر کنیه با ،(ع)جواد ماما به مشهور موسی بن علی بن محمد

 دختر الفضل ام همسرشان توسط هجرى ٢٢٠ سال قعدۀذى آخر در و گشود جهان به چشم مدینه در هجری

 در کاظمین در رسیدند و شهادت به امامت، سال 17 از پس و نداشتند سال 25 از بیش که حالی در مأمون

 .شد سپرده خاک به  (ع)جعفر بن موسی دشج قبر جوار

 هایمسئله و خلفا مقام همچون کالمی مسائل در اسالمی هایفرقه دینی عالمان با (ع)جواد امام علمی مناظرات

 است شیعه امامان معروف مناظرات از حج، و دزد دست قطع حکم مانند شرعی و فقهی

بود که برخالف تصور به   (ع)در عصر امامت امام جوادمسئله امامت در کودکی، مهمترین چالش جامعه شیعه 

 زودی تبدیل به یک اصل معرفتی شده و منجر به تقویت ایمانی جامعه شیعه گردید.

، جلوه های شخصیتی ایشان در قالب چند جدول شخصیت  (ع)ابعاد وجودی امام جوادبرای آشنایی بیشتر با 

 ی گردد.شناسی به همراه جدول های ایده یابی معرفی م

 

 جدول ابعاد شخصیتی، نکته ها و پیام ها و ایده ها:

 . گونه شناسی القاب تقوی:1

ن حضرت کتاب انساب که درباره آ 15فقهی و کتاب تاریخی و حدیثی و  43ر مجموع امام جواد )ع( دبرای 

« جواد ، تقی»ترین القاب  لقب گفته شده است. مشهور 139به اجمال یا تفصیل سخن گفته اند، در مجموع 

گوناگون شخصیتی حضرت و با هدف  معرفی جلوه هایالقاب آن حضرت را با تفکیک  دیگر یجدول است. و

 1ن حضرت به این القاب ارائه می گردد:نمایی چرایی و چگونگی انتساب آباز

                                                             
، مقاله: بررسی تاریخی و آماری القاب  1مقاالت همایش سیره و زمانه امام جواد )ع( ، ج  . برای مطالعه بیشتر در این زمینه نک: مجموعه 1

 امام جواد )ع(، مهتاب شورمیج
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 القاب شخصیتی رویکرد

 محدّث ارتباط آسمانی

 المرتضى، المنتخب و المنتجب، برگزیده آسمانی

 درجاتهم فی الجنّة أهل شفیع شیعته، منزل ام آسمانی و اخرویمق

 سجاد رابطه آسمانی

 مبارک رابطه زمینی و مُلکی

 امین، مامون رابطه انسانی

 مرضیّة رضیّة، زکیّة، طیّبة، مبارکة، نطفة تکوینیجسمی، 

 ابن الرضااعجوبه اهل البیت ،  خانوادگی

 عیسی الثانی قرآنی

 مبارک ایمانی کالمی

 و المرضی، ، الزکی المختار،الفاضل الصابر، الصادق،الرضا،  اخالقی

 ، البرّالمتّقی،القانع و المتوکّل،

 ، صاحب الذوابهالملحدین غیظ و المؤمنین، أعین قرّۀ و اجتماعی/سیاسی

 ، باب المراد، ابواب الرحمهجواد اجتماعی/اقتصادی

 

 جدول ایده یابی

 های برنامه ای/تبلیغیایده  خاستگاه ایده

جامعیت و کمال شخصیت و سیرت امام معصوم در تمامی ابعاد شخصیتی  گوناگونی القاب

 و در تمامی حوزه های ارتباطی

القاب آسمانی 

 حضرت

رابطه دو سویه بندگی و افاضه، منشأ دیگر مقام های زمینی و  -

 اجتماعی امام معصوم
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امام معصوم و پشتوانه  وجود روابط آسمانی و ملکوتی، منشأ کمال -

 اثبات امامت در کودکی

القاب اخالقی و 

 اجتماعی حضرت

بیانگر شاخصه برتر خط امامت در  )ع(امام جوادفراوانی القاب اخالقی 

مقایسه با خط خالفت و دیگر مدعیان دینداری و دانش در جامعه اسالمی، 

 از جهت انسان دوستی راستین و در مسیر هدایتگری خالصانه

طهارت و عصمت جسمانی امام، بستر ساز تعلق روح القدس )مقام والیت  لقاب جسمیا

 2و امامت( به ایشان

بودن امام به معنی احتجاج درون دینی بر امکان امامت در  3عیسی الثانی القب قرآنی

مقام امامت با نبوت و تحقق نبوت در کودکی برای  کودکی از باب تشبیه

 مان نبی است.حضرات عیسی و یحیی و سلی

لقب مبارک برای امام از جهت برکتش برای استمرار بخشی خط امامت و  کالمی ایمانی

 و تحکیم و تعمیق ایمان شیعیان در زمانه خود و بلکه تا همیشه رفع حیرت

 

 . شخصیت شناسی والدین و تولد:2

 4اجمالی از شخصیت شناسی این بانوو کنیزی پاک بنام سمانه است. گزارشی   )ع(فرزند امام رضا  )ع(امام جواد

 چنین است:

 خانوادگی )مادر( رویکرد شخصیتی:

                                                             
فطری: بر طبق روایات شاخصه روحانی امام  –. برای مطالعه بیشتر در این زمینه نک: انسان شناسی و مهدویت، فصل انسان شناسی روحی  2

م است که او را به علق روح القدس از لحظه تفویض مقام والیت و امامت به انها است. و این مقامی اختصاصی برای امانسبت به دیگر انسان ها ت
 آسمان ها و دنیای غیب متصل می سازد. 

 . از جهت همانندی با حضرت عیسی )و سلیمان و یحیی( از جهت تفویض مقام نبوت در کودکی 3
 : آیین برنامه سازی زندگانی امام رضا )ع(. برای شخصیت شناسی امام رضا نک 4
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 . 6ماریة قبطیة ، همسر پیامبر اسالم، بود تبارو از  5«نوبه»مادر حضرت کنیزی از مردم منطقه  ویژگی ها

 د.معصوم کنیز هستن 7معصوم زن آزاد و مادر  7معصوم، مادر  14در میان مادران  نکته ها

 و کنیز برای مقام مادری معصومتفاوت نداشتن زن آزاد  لیل هاتح

در احراز مقام مادری برای معصوم به جدول  ین عدم تفاوت بانوان آزاد و کنیزبرای دانستن دامنه و گستره ا

 مادران کنیز معصومین توجه نمایید:

 7مادران ام ولد )کنیز( در مادران امامان

 نام

 بانو

 ویژگی سرزمین امام

 مادر همسر

 امام حسین شهربانو

 )ع(

 امام سجاد

 )ع(

 بانویی با درایت و بزرگمنشی ایران

 امام صادق حمیده

 )ع(

 امام کاظم

 )ع(

بربر )شمال آفریقا در 

 محدوده الجزایر(

 و یا اندلس

معلم بانوان در فقه و معارف و از 

 )ع( ای امام صادقیاوص

 امام کاظم نجمه

 )ع(

 امام رضا

 )ع(

منتهی الیه مغرب از جائی از 

که اهل کتاب بودند )احتماال 

از اندلس یا موازی آن در 

 8حاشیه جنوبی جبل الطارق(

بهترین شاگرد علمی و اخالقی 

 حمیده 

و انس عالقه فراوانش به عبادت و 

 عبودیت

                                                             
 .703، صالدرالنظيم؛ ابن حاتم، 273، ص2، جاالرشاد؛ شیخ مفید، 492، ص1، جاالصول من الکافي. کلیني،  5
.ک: یاقوت ر)اند. ترین آنها سرزمیني در جنوب مصر است که مردمانش مسیحي بودهبه اماکن متعددي اطالق شده که معروفترین و گسترده« النوبة»

 ( 309، ص5، جالبلدانمعجمحموي، 
 .91، ص6، جاألحکامتهذيب؛ شیخ طوسي، 482، صالمقنعة؛ شیخ مفید، 492، ص1، جالکافي. کلیني،  6
اشان حفظ  . بانوانی که طبق گزارش های حدیثی شیعه، در عین دوران و سفر سخت اسارت اغلب به صورت بیماری و با عنایات غیبی پاکی 7

 همگی دارای شخصیت ویژه و ممتاز و متفاوتی از دیگر بانوان تا پیش از وصل به خانه امامان بودند.شده و 
لت: اشتریتها لنفسي، . فقال: اخبرك عن هذه، اني اشتریتها من أقصى المغرب، فلقیتني امرأة من أهل الكتاب، فقالت: من هذه الوصیفة معك؟ فق 8

، 487 /1افي أصول الك 18 -17 /1)عیون أخبار الرضا  ان هذه الجاریة ینبغي ان تكون عند خیر أهل األرضفقالت: ما ینبغي أن تكون عند مثلك، 
 (102 /3كشف الغمة 
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 امام رضا سبیکه

 )ع(

 امام جواد

 )ع(

نوبه از مریسیه منطقه ای در 

جنوب مصر و از 

 می های( مصر)بوقبطیان

که ماریه همسر  از نسل قبطیان

و پیامبر از انان بود  )ص(پیامبر

و  9از او یاد نموده بود )ص(اسالم

به   )ع( که امام کاظم بانویی ممتاز

 10او سالم ویژه رسانده بود

 امام جواد سمانه

 )ع(

 امام هادی

 )ع(

مغرب )منتهی الیه شمال 

 غرب آفریقا: مراکش کنونی(

و از روتن و خاضع( )فاز قانتات 

ر شمرده شده که د بانوان برگزیده

 بوده پناه حق تعالی

 امام هادی حدیث

   )ع(

امام 

 عسکری

 )ع(

دور از آلودگی ها و وصی امام  از سرزمین مغرب

 در آغاز غیبت صغری )ع(عسکری 

امام  نرجس

 عسکری

 )ع(

امام 

 )عج(زمان

به احتمال زیاد: رم شرقی 

 )بیزانس(

حکیمه دختر امام تربیت یافته 

و مادر امام منتظر   )ع( جواد

 )عج(موعود

 در سخت ترین شرایط

 

 جدول ایده یابی

 ایده های برنامه ای/تبلیغی خاستگاه ایده

                                                             
 232ص  1رحم )کافی ج . قال رسول ّللاه صلهى ّللاه علیه و آله و سلهم: بأبي ابن خیرة اإلماء، ابن النوبیهة، الطیهبة الفمه، المنتجبة ال 9

: ... یزید بن سلیط الزیدي، قال: لقیت أبا إبراهیم علیه السهالم . محمد بن 10 ي بعض الطریق ... ثمه ف -لعمرةاو نحن نرید  -یعقوب الكلیني رحمه ّللاه
ررت بهذا الموضع و ا یزید! و إذا مأبو إبراهیم علیه السهالم: إنهي أوخذ في هذه السنة و األمر هو إلى ابني علي علیه السهالم .... ثمه قال لي: ی قال لي

ریة التي یكون منها هذا الغالم جاریة لقیته و ستلقاه، فبشهره أنهه سیولد له غالم، أمین، مأمون، مبارك، و سیعلمك أنهك قد لقیتني، فأخبره عند ذلك أنه الجا
 (311ص  1افعل. )کافی ج لهغها منهي السالم، فمن أهل بیت ماریة، جاریة رسول ّللاه صلهى ّللاه علیه و آله و سلهم أمه إبراهیم؛ فإن قدرت أن تب
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حاالت خاص 

 مادری معصوم

برای مادر معصوم، حاالتی از ادراک مقام های معنوی و ماورائی خصوصا در  -

 11به آنان دارد.زمان حمل به امام معصوم است که اختصاص 

ن مطالعه معجزات ویژه مقام مادری و زمان حمل معصومین از منظر انسا -

 شناسی و کالمی و عرفانی

اکی پاکی مادران امامان به هنگام والدت امام معصوم به جهت طهارت و پ -

 امام 

م ، مقاهمانگونه که مقام امامت، مقامی شایسته و خاص در میان جهان انسانی است مادری معصوم

 ست.همسری و مادری برای معصوم هم مقامی واال  و نشان شایستگی آن بانوان ا

گی شایستگی مادری معصوم به جای شهرت خانوادگی، وابسته سالمت شجره خانواد مادران کنیز

 و پاکی ویژه آن بانوان است.

کنیزهای تربیت 

 یافته

ا برای تربیت و تعلیم و مادران کنیز معصومین پس از ورود به منزل معصوم، دورانی ر

تعالی طی می کردند، تا شایستگی مقام مادری معصوم را بیابند. آنان در مقایسه با 

 دیگر بانوان، مقید به برنامه عبادی ویژه ای بودند.

جفرافیای مادران 

 معصوم

ال آفریقا و با فراوانی مگونه شناسی جغرافیایی و نژادی مادران معصوم از ایران تا ش

 از شمال افریقابیشتر 

                                                             
نین با مادران در . ادراک ناشی از کماالت جنین معصومانی که با خود همراه دارند. همانند گزارش هایی که در برخی روایات از سخن گفتن ج 11

ی سخن می گفت، از سالم از درون شکم مادر با وماه های اخر حمل وجود دارد. به عنوان نمونه در دوران بارداری خدیجه کبری، فاطمه علیها ال
 خدیجه علیها السالم نقل شده است: در زمانی که به فاطمه حامله شدم، وی در شکمم با من صحبت می کرد. 

بودم،  باردار ( زمانی که فاطمه را227، ص 2لما حملت بفاطمة کانت حمال خفیفا تکلمنی من باطنی; )عبدالرحمن شافعی، نزهة المجالس، ج »
رون شکم مادر، با دآن زمان که خدیجه به فاطمه حامله گردید، وی در »و یا نقل می کنند که: «. حملی سبک بود و از باطنم با من سخن می گفت.

 وید، بدونوی سخن می گفت و خدیجه این مطلب را از رسول خدا پنهان می کرد. روزی رسول خدا بر خدیجه وارد شد، دید با کسی سخن می گ
جة هذه بنت ابشری یا خدی»این که شخصی نزد او باشد. فرمود: با چه کسی سخن می گفتی؟ عرض کرد: با کسی که در شکم دارم. حضرت فرمود:

که خداوند او را  جعلها هللا ام احد عشر من خلفائی یخرجون بعدی وبعد ابیهم; بشارت تو را ای خدیجه، این ]را که در شکم داری[ دختری است
)عیون « وند.شیازده تن از جانشینان من قرار داده است; که ایشان پس از من و پدرشان ]علی علیه السالم به عنوان امام[ خارج می مادر 

 (51المعجزات، ص 
ضَ 20ص  1و در منابع شیعی معتبر در عیون اخبار الرضا، ج ا َحَمْلُت بِّاْبنِّي عَلِّيه  ا ع تَقُولُ ، از مادر امام رضا چنین نقل شده است: ُ نَْجَمةَ أُمَّ الرهِّ   لَمَّ

ْن بَ  یداً مِّ ي تَْسبِّیحاً َو تَْهلِّیاًل َو تَْمجِّ عُنِّي ذَلَِّك َو یَُهولُنِّي فَإِّذَا اْنتَبَْهُت لَْم أَسْ لَْم أَْشعُْر بِّثِّْقلِّ الَْحْملِّ َو كُْنُت أَْسَمُع فِّي َمنَامِّ ا َوَضْعتُهُ َوقََع ْطنِّي فَیُْفزِّ َمْع َشْیئاً فَلَمَّ
ُك َشفَتَْیهِّ كَأَنَّ  عاً یََدْیهِّ عَلَى اأْلَْرضِّ َرافِّعاً َرأَْسهُ إِّلَى السََّماءِّ یَُحرهِّ  هُ یَتََكلَّمُ َعلَى اأْلَْرضِّ َواضِّ



8 
 

معصوم و کنیزان 

 مادر

تکریم )امامان معصوم و تکریم ویژه از شخصیت متعالی بانوان کنیز تربیت یافته 

 امامان همسر و تکریم امامان فرزند(

 

 رویکرد شخصیتی: درک محضر پدر 

 از نعمت حضور پدر در زندگی )تنها چهار سال( کوتاه بهرمندی   ویژگی ها

 بطه پدر با فرزند:را نکته ها

همیشه فرزندش را با عنوان  و  12در دانش آموزی به او عنایت داشت امام رضا )ع( از بدو تولد

 ه سازی جامعه شیعه برای امامت در کودکیدابو جعفر خطاب می کرد. )یکی از دالیل آن آما

 13بود( فرزندش

ه به کت سالگی ایشان پس از سفر والیتعهدی در چهار سالگی فرزند )تا هف  )ع(امام رضا

 شهادت رسید(، از طریق نامه نگاری با ایشان در تماس بود

 رابطه فرزند با پدر:

امام جواد )ع( پس از سفر پدر در فراغ پدر می گریست خصوصا وقتی نامه های پدر توسط 

 بر اشک که گریستمی  چنان و گذارد دیده بر را پدر یاران پدر به ایشان می رسید نامه

 14شد روان می ایشهگونه

 رابطه عاطفی قوی امامان، در کنار ابتالهای عظیم آنان تحلیل ها

 

                                                             
امام ...«.   پسري روزیم شده که همانند موسي بن عمران، شکافنده دریاهاست »السالم به یارانش فرمود: . همان شب والدت، امام رضا علیه 12

گوید: پس از اینکه این کار چند شب تکرار شد به امام کرد. راوي مي¬گذارند و با او صحبت ¬تمام طول شب را کنار گهواره فرزند  )ع(رضا
خواني؟! فرمود: اینها که دعا نیست؛ دارم او را سرشار ¬شود! چرا هرشب برایش دعا مي¬دار مي¬گفتم: شما تنها کسي نیستید که در این دنیا بچه

 (230الوصیة، ص¬کنم )مسعودي، اثبات¬ز دانش ميا
ی که پس از من، جانشین سفرستاد، خطاب به فرزند خردسالش با عنوان ک  )ع(ها که از خراسان براي امام جواد-. حتي امام در برخي از نامه 13

زنده »و « جداکننده حق و باطل»افي همچون پدرت به قربانت( استفاده کرده است و گاه اوص«)فداک أبوک»ویا از تعبیر « من در خاندانم است
 کرد.-یاد مي« کننده حق و میراننده باطل

 . 60، باب1، ح267، ص1أخبارالرضا، ج-شیخ صدوق، عیون
 .436، ح131عیاشي، التفسیر، ص
 .4، ح320، ص1کلیني، الکافي، ج
 1044، ش828، ص2؛ شیخ طوسي، اختیارمعرفةالرجال، ج11، ح321، ص1کلیني، الکافي، ج

 (.1073، ش838، ص2. )شیخ طوسي، اختیارمعرفةالرجال، ج 14
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 جدول ایده یابی

 ایده های برنامه ای/تبلیغی خاستگاه ایده

دورافتادگی از پدر 

 در سه سالگی

در میان امامان، کمترین بهرمندی از پدر را در طول زندگی اش داشته است  )ع(امام جواد  -

 سال هستند( 8با   )ع(سال و سپس امام هادی 5با )عج(ایشان امام مهدی )و بعد از 

 ای هردو امامدورافتادگی از پدر در خردسالی، ناشی از ظلم جریان باطل، ابتالیی عظیم بر -

عنایت ویژه ویژه از 

 نوزادی

ان توجه به دانش غیبی در مورد دورافتادگی قریب الوقوع، از نوزادی تا زم با )ع(امام رضا  -

 جدایی در سه سالگی بر تربیت معصومانه فرزند عنایت داشت

ماهیت شناسی تربیت معصومانه انسان کامل از جهت انسان شناسی شیعی )در مقایسه با  -

 انسان های معمولی(، به ویژه وقتی قرار است مسئله امامت در کودکی رخ دهد

زمان تولد و خردسالی  و زمینه سازی های معرفی وصایت فرزند از همان  )ع(امام رضا -

 فرزند

سلوک ویژه امام در 

 کودکی

تبیین انسان شناختی مدل رشد انسان کامل و تربیت ورزی او با در نظر گرفتن در شرف تفویض 

 مقام امامت در کودکی )با کمک مطالعه الگوهای قرآنی تفویض نبوت در نوزادی و یا کودکی(

 

 

 امام:  . نمونه هایی از جدول های شخصیت شناسی3

نان کاربرد دارد. شخصیت و سیره. شخصیت به مطالعه ان دو واژه برای بازشناسی زندگی آدر زندگی امام

امام می پردازد. و سیره به حوزه روابط اجتماعی و جلوه های امامت شخص امام و دامنه ویژگی های فردی 

ائه می گردد. و جلوه های سیره ای این مرحله جدول های شخصیت شناسی ار ر امام می پردازد. درتاریخی ه

 امام به فصل های بعد واگذار می گردد.

ه بینا رشته ای ترکیبی از جدول می بایست بر اساس نگا هم برای بازشناسی شخصیت جامع و کامل هر امام

 خصیت شناسی با مبانی کالمی و یافته های تاریخی در مورد هر معصوم در کنار هم قرار گیرد تا بتوان بهش

تالش  در این اثراین مهم هم مجالی واسع و تخصصی می طلبد. بنابراین  شخصیت جامع هر امام دست یافت.

 ابعاد شخصیتی بارز امام در کنار نکات ایده یابی، معرفی گردد:، ی مستندشده است تنها در محدوده یافته ها
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 15زمان تولد و شهادترویکرد شخصیتی: 

ولدمورد ق( مشهور و مورد قبول علمای شیعه است ولی روز ت 195لد )درباره تولد سال، تو ویژگی ها

 و مشهور ترین اقوال چنین است: وجود داردشدید  اختالف

 رجب 10 -

 نیمه رمضان -

ختالفی ق( مشهور بوده و درباره ماه شهادت ا 220در مورد شهادت ایشان هم سال شهادت )

سنی  وقعده در منابع متقدم شیعی بین ذیحجه و ذیقعده است که قول به شهادت در ذی ال

 مشهور تر است.

  ده رجب قول مشهور معاصر نکته ها

 ماه رمضان قول مشهور در منابع متقدم شیعی و غیر شیعی

بت صغری سوم دوران غیمهمترین دلیل انتخاب ده رجب، ورود این تاریخ در دعایی از نائب  تحلیل ها

فاتیح ا نقل کرده و در قرن معاصر از طریق من راست که شیخ طوسی در مصباح المتهجد آ

 الجنان رواج یافته است.

 

 جدول ایده یابی

 ایده های برنامه ای/تبلیغی خاستگاه ایده

نقش فرهنگی مفاتیح 

 الجنان

 تالش علمای شیعه برای فرهنگ سازی مناسبت های معصومین 

پراکندگی مناسبت 

 های معصومین

ی هادت معصومین در طول سال، بستر ساز فرصت هاپراکندگی مناسبت های تولد و ش -

 معنوی و جهش در مسیر تعالی از منظر سلوک در سلوک امام معصوم

 زیارت معصومین در روزهای های مناسبتی، فرصتی برای قرب و تعالی وِزه -

                                                             
، مقاله نقد و بررسی تاریخ والدت و شهادت امام جواد 40ص  1. در این زمینه نک: مجموعه مقاالت همایش سیره و زمانه امام جواد )ع( ج  15

 )ع(، نوشته یدهللا مقدسی
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فراوانی مناسبت های 

 معصومین

 مکتب تشیع، مکتب زمان شناسی در سبک زندگی دینی/معنوی -

ر داسبت های مذهبی، بسترساز توزیع فرصت های معنوی تعالی و کمال پراکندگی من -

 طول سال

فرهنگ زیارت در 

 روزمناسبت

الگوی فرهنگی امامان شیعه در ایجاد انس و پیوند پیوسته با معصومین با رهبرد توصیه به زیارت 

 مجازی در روزهای مناسبتی

 

  تولد برکترویکرد شخصیتی: 

سالگی  12( و در سالکی 47ایشان )که در بزرگسالی  )ع(امام رضاتنها فرزند  ()عامام جواد ویژگی ها

 دوران امامت حضرت متولد گردید

به علت  )ع(سال طعنه ها و شبهه پراکنی های جریان انحرافی واقفیه بر علیه امامت امام رضا 12 نکته ها

 )ع(امام رضا مامان پیشین ویالد او توسط اتاخیر در والدت فرزند با وجود پیش بینی گسترده م

و وجود برخی گرایش های زیدی در بعضی از آنان و دامن  )ع(وجود برادران متعدد امام رضا

 تاخیر والدت شبهاتزدن آنان به 

 ()به دوست و دشمنبه شیعه  )ع(رضا سال بشارت امام 12 

 سال انتظار میالد در جامعه شیعه 12 

 والدت تا زمان  )ع(امامت امام رضابه مسئله  شیعه نسبت وجود حیرت ضمنی در جامعه تحلیل ها

 در ثبات ایمانی شیعه و دفع شبهات واقفیه )ع(برکت والدت امام جواد

 برکت بودن والدت فرزند از سه جهت:

 تثبیت خط امامت -

 رفع حیرت از جامعه شیعه -

 رفع زمینه های شبهه از علویان تشکیک گر در انتساب -

 

 جدول ایده یابی
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 ایده های برنامه ای/تبلیغی تگاه ایدهخاس

برکت والدت 

 معصوم

 16بررسی تاریخی والدت های معصومین از منظر بازتاب های ملکوتی و یا مُلکی

شبهات و مسائل 

 علمی والدت

حوریت بازتاب های معرفتی والدت معصومین در دانش کالم و والیت پذیری شیعی با م

ن والدت )در مقایسه با کارکردهای کتما )ع(وادبازتاب کالمی/اجتماعی والدت امام ج

 امام زمان از جهت دفع توطئه های جریان خالفت(

مصادیق و معانی 

برکت والدت 

 تقوی

گسترۀ برکت والدت تقوی از جهت؛ استمرار خط امامت و حفظ سالمت ایمانی جامعه شیعه ، خنثی 

 الفت از به نابودی کشاندن خط امامتسازی زمینه های نفوذ و تبلیغ فرق انحرافی و نومیدی خط خ

تاخیر والدت در 

 جامعه شیعه

 جامعه شیعه و تجربه انتظار والدت، تمرینی برای انتظارهای بزرگتر در مسیر آینده خط امامت

 

 شخصیت جسمی/بدنی رویکرد شخصیتی:

 ودنوبه ب که از سرزمین به اعتبار مادرش )ع(بدن امام جواد)سبزه( تیره نسبتا رنگ  ویژگی ها

 بهانه جوئی و عیب جوئی پیوسته بر امام: نکته ها

 در دوسالگی از سوی برخی علویان و اطرافیان -

 تل امامقاز سوی ابن ابی داود قاضی از دسیسه گران  )ع(در آستانه شهادت امام جواد -

 ییو یا تحقیر شخصیت امام به علت سبزه رو توهم شرط بودن رنگ بدن در امر امامت تحلیل ها

 

 جدول ایده یابی

 ایده های برنامه ای/تبلیغی خاستگاه ایده

                                                             
 )عج(، امام زمان)ع(، امام جواد)ع(، سیدالشهدا)س(رت زهرا، حض)ع(، امیرالمومنین)ص(. با تاکید بر والدت پیامبر 16
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تعریف غلو محور از 

 عصمت

ی و زیبایی عصمت در امام از جهت جسمی به معنی سالمت جسمانی امام است و نباید آنرا با سفید

 خلط کرد

ت در شخصیت شناسی انسان کامل، از جهت جسمانی، تابع قانون وارثت و ژنتیک است، بدین جه شخصیت جسمانی

 معصومان تاکید می گردد.معصوم بر طهارت و سالمت شجره خانوادگی 

و ماریه مادر  )ع(در تاریخ امامت )و مادر امام جواد )ص(و پیامبر )ع(شباهت امام رضا ظلم های تاریخی

 افک  ناروای ابراهیم( در مسئله تهمت

 

 رویکرد شخصیتی: اطرافیان )برادر رضاعی(

 )ع(احمد بن ابی خلف برادر رضاعی امام جواد ویژگی ها

 ن را خرید و آزادشان نمود.آنا )ع(ادرش برده بودند پس امام رضااو و پدر و م نکته ها

 شیر داد. )ع(و مادرش به امام جواد

 گردید. )ع(احمد چون بزرگ شد، پیشکار امام رضا 

 .بود )ع(و امام جواد )ع(او راوی حدیث از امام رضا

 ، راویان حدیث از او هستندنیشابوری ریان اشعری و شاذان پدر فضل بن شاذانعلی بن 

 توفیق انتساب رضاعی با معصوم  تحلیل ها

 

 جدول ایده یابی

 ایده های برنامه ای/تبلیغی خاستگاه ایده

حضور در منزل 

 امام

 دگاری در تاریخبرکت حضور در منزل امام، از جهت رشد و تعالی فردی و خانوادگی و از جهت مان

 پاک زیستی مادر و انتخاب او برای شیردهی امام معصوم و برکت آن برای سعادت و تعالی فرزند خودش پاکی مادر احمد
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برکات انتساب رضاعی با خاندان امامت و نقش تاریخی )ومسئولیت پذیری( برادران  ادر رضاعی امامبر

 17رضاعی معصومین در امام یاوری در شرائط خاص

 

 رویکرد شخصیتی: مسئله امامت در کودکی

 چیستی و چگونگی امام در کودکی از جهت کالمی ویژگی ها

 چیستی امامت در کودکی: نکته ها

هری و انسان امامت در کودکی واقعیتی در جهان تشیع در پایان دوران امامت بود، که از جهت ظا

وان دارد. در تاریخ نمونه های فرا شناسی جسمی، شبیه پادشاهی و یا حکومت در کودکی است که

ه وجود دارند. البته در آن موارد تارسیدن کودک به سن فهم و قدرت کسانی به عنوان نائب السلطن

 ولی در امامت در کودکی به علت تفاوت ماهوی و انسان شناختی شخصیت و شخص امام و

ورت می سط امام کودک صمسئله امامت، راهبری و امامت در کودکی از همان آغاز مستقیما تو

 گیرد.

 چگونگی امامت در کودکی:

در دوران  امامت در کودکی ناشی از فزونی توطئه ها و آزارهای خط خالفت در برابر خط امامت

کی و دو ساله صورت می گیرد که بازتاب آن رخداد سه مورد امامت در کود 250پایانی انسان 

بدینگونه  است. 260تا سال  200ساله از سال  60 ، در ظرف زمانیمورد شهادت امامان در جوانی

 که:

 سالگی 25سالگی + شهادت در  8: امامت در )ع(امام جواد -

 سالگی( 43ادت در )شهسالگی  8: امامت در )ع(امام هادی -

 سالگی( 28سالگی )شهادت در  22امامت در : )ع(امام عسکری -

 سالگی 5امام زمان: امامت در  -

 اختی امامت در کودکی:تحلیل انسان شن تحلیل ها

                                                             
، برادران رضاعی بر شمرده شده است. که اتفاقا برادر رضاعی امام  )ع(و امام جواد )ع(و امام سجاد )ص(. در تاریخ برای پیامبر اسالم 17

یع راستین دو دهه پس از عاشورا در کربال بود. او در یحیی بن ام طویل یکی از شیعیا ن خاص آن حضرت بود و از اولین احیاگران تش)ع(سجاد 

 نهایت به جرم تشیع توسط حجاج به شهادت رسید.
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به معنای پدیده ی دوگانه ی کودکی امامت در کودکی، انسانی مرکب از جسم و روح است. هویت 

کودک بودن پدیده ای جسمانی  در جسم و تعالی و کمال در روح و ساحات روحانی انسانی است.

کی از یکسو امامت در کود است و مقام امامت امری مرتبط به مقامات و مراتب روح است پس 

سیری طبیعی مانند دیگر انسان ها دارد. ، جسمانیت است که به اقتضای کودکی و نوجوانی تا بلوغ 

ولی از جهت والیت و امامت دارای عصمت و علم غیب است. و این امر به روح باز می گردد. و 

 بلوغ روحانی با تصرف تکوینی و غیبی می تواند فارغ از سیر جسمانی صورت بگیرد.

 

 جدول ایده یابی

 ایده های برنامه ای/تبلیغی خاستگاه ایده

آغاز امامت در کودکی 

 )ع(از امام جواد

و وحشت خط خالفت و روی اوردن به امام کشی  )عج(نزدیکی دوران والدت امام موعود -

 و ایجاد بحران در جامعه شیعه )عج(های پی در پی با هدف جلوگیری از والدت امام موعود

 )عج(ان ابتالی عظیم امامان از سوی خلفا در آستانه میالد امام موعودآغاز دور -

دوران امامت در 

 کودکی

که به علت بلوغ  )عج(جامعه شیعه و تحمل آزمایش معرفتی و تاریخی مهمی در آستانه میالد موعود

 تاریخی از آن سربلند بیرون امد

مبانی امامت در 

 کودکی

کی با پادشاهی یا نبوغ در کودکی از جهت واقعیات تفاوت ماهوی مسئله امامت در کود -

انسان شناسی انسان کامل )و تفاوت های جسمی/روحی انسان کامل کودک با کودکی انسان 

 معمولی(

 مبانی کالمی و قرآنی امامت در کودکی )خصوصا با تشبیه به مسئله قرآنی نبوت در کودکی( -

 

 امامت در کودکی دشواری های رویکرد شخصیتی:

 امامت در کودکی مواجهه های متحیرانه برخی شیعیان و مسلمانان در آغاز رویداد ویژگی ها

 دشواری ها از جهت پذیرش اجتماعی شیعیان: نکته ها

 شک اولیه جامعه شیعه  -
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در جمع کودکی با امامت از جهت هدیه دادن وسائل بازی  تصور باطل برخی از شیعیان -

 18به امام در کودکی

 :سوء استفاده از کودکی آن حضرت برای ایجاد خدشه در مقام امامت طئه ها جهتتو

 بارتالش مامون در جشن عقد برای کشاندن امام به لهو و لعب در -

لی بن و رعایت ادب نسبت به امامت در کودکی به شخصیت عالم و رشد یافته ای چون ع فهم تحلیل ها

، چرا که نبی پیش روی مردم می بوسیدجعفر صادق، که در کهنسالی، دست امام را در مسجد ال

 شایستگی امامت را یافت )ع(او لیاقت امامت نیافت ولی امام جواد

 

 جدول ایده یابی

 ایده های برنامه ای/تبلیغی خاستگاه ایده

تحلیل انسان شناسی 

 امامت در کودکی

با  جسمانی در کودکی، و ضرورت درک درست کودکدو گانه جسم و روح در مسئله امامت  -

 کمال روحانی 

ودکی، در کالزمه جمع بین ایمان گرایی صرف با ترک نگرش عالمانه در مواجهه با امامت در  -

 دد.ی که اگر به سرعت اصالح نگردد زمینه پیدایش انحراف دینی می گریتحقق آسیب ها

امامت در کودکی از 

 زاویه جبهه حق

و ایمانی جامعه حق در فرایند رشد تاریخی فرصت سازی تاریخی عالم غیب، برای رشد فکری و علمی 

 ساله 200

امامت در کودکی از 

 منظر جبهه باطل

ما اطل )مسلمان نما( و دوگانه قصد تحقیر غیر عارفانه خواص وعوام جبهه با مواجهه -

 گی و شرمندگی در کنار حیرت در فهم و درک این رویداد شگفت )عصمت و علمددرمان

 غیب در کودکی(

یان مت در کودکی )عصمت و علم غیب و والیت تکوینی( با خلیفه پر مدعای مواجهه امام -

 تهی، بیانگر عمق تضاد و فاصله نگرشی و ارزشی دو خط امامت و خالفت

                                                             
واسطی بودن یعنی دوری از مراکز علمی کوفه و بغداد و حتی بصره می توان حدس زد که  ر. در این زمینه علی بن حسان واسطی )به اعتبا 18

گانه بعضى از نقره بود شد( می گوید عازم دیدار امام جواد بودم پس  من مقدارى اسباب بازى بچهدر فهم امامت در کودکی بیشتر دچار مشکل با
هاى خود را گرفته رفتند امام علیه السهالم از هدیه كنم وقتى مردم جواب )ع(بهمراه داشتم با خود تصمیم گرفته بودم آنها را بموالیم حضرت جواد

پى آن جناب رفتم در بین راه موفق غالمش را دیدم گفتم براى من از امام علیه السهالم اجازه بگیر. اجازه  جاى حركت كرد و عازم صریا شد من از
شد. نگاهى از روى خشم بمن نموده بعد صورت بطرف راست و چپ گرفت وارد شده سالم كردم ولى در چهره آقا آثار ناراحتى مشاهده مى

 بازى. من از آن جناب پوزش خواستم عذر مرا پذیرفت. هزى نیافریده مرا چه بگردانید. آنگاه فرمود خداوند مرا براى با
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ن علمای یرکتریزله درباری او که زتدرماندگی های مدعیان علم و دانش )مامون و علمای مع -

اری و بیکران امام کودک، نهایت خون دوره بودند( در برابر دانش عقل گرای عامه تا آ

 شرمندگی مدعیان خالفت و سرمایه های اجتماعی/فکری آنان است.

 

 و عالقه های حضرت رویکرد شخصیتی: عادت ها

 عالقمندی ها و تعلقات ویژگی ها

 عالقه مندی های فاطمی: - نکته ها

حضرت . برنامه مرتب حضرت در زیارت هر روزه مسجد النبی و نماز در خانه 1

 )باوجود اینکه منزل حضرت در صریا بود(. )س(فاطمه

به حضرت  )ص(از صدقات پیامبر)کسره صاد و سکون راء(  ریا. سکونت در ص2ِ

 19در حومه مدینه )س(زهرا

)برای حضرت  )ص(. عالقمندی به شربت خرما از صدقات و موقوفات پیامبر3

 20()س(زهرا

 شدن ایشان با همین انگور توسط ام فضل(()و مسموم  21)عالقه حضرت به انگور رازقی -

                                                             
ل از: ، به نق158،ص:7، األنصاري ،ج)س(بود )الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء )س(به حضرت زهرا )ص(. صریا از صدقات پیامبر 19

شربه ام ابراهیم مکیلومتری( مدینه و احتماال در سمت  6کمتر از ( که در سه میلی )291ص  4، و: المناقب: ج 328ص  1الخرائج و الجرائح: ج 
، ص 1الجرائح: ج  في المشربة مع أبي جعفر علیه السهالم....: الخرائج و« صریا»بود )روي عن الحسن بن علي الوشهاء، قال: كنت بالمدینة ب 

یشان ( و پس از ا489 /3ا و آباد کرد.) مناقب ابن شهر اشوب احی )ع(( آنجا را امام کاظم 25، ح 52، ص 50نه البحار: ج ع --.13، ح 383
دیدارهای امامان با  تا پیش از تبعید به سامرا، سکونت خود را به آنجا منتقل کردند. و اغلب  )ع(و امام هادی  )ع(و امام جواد  )ع(امام رضا

ضا علیه ا ة یارانشان در انجا رخ داده است )عن البزنطي، قال: بعث إليه الره للیل معه، ثمه اوتیت بعشاء، السالم بحمار له، فجئت إلى صریا فمكثت عامه
به تصریح تمامی منابع،  در صریا قول محکمی وجود ندارد ولی امام هادی )ع(  )ع(ثمه قال: افرشوا له، ثمه اوتیت بوسادة( درباره والدت امام جواد
ر و مسجد النبی بوده در صریا و رفت و امد روزانه اش با مرکب به شه  )ع(ه امام جواددر صریا متولد گردیده است. و این گواهی بر اقامت پیوست

 است.
ن بى البالد گفت: ) خدمت حضرت جواد رسیده گفتم: من مایلم شكم خود را با شكم شما بمالم فرمود: همیاابراهیم بن  -416ص  6ج  -. کافى 20

طبقى كه خرما داشت  د را كنار زدم و شكم خود را بشكم آن جناب چسباندم بعد مرا نشاند ( وجا؟ پیراهن از روى شكم باال زد و من نیز جامه خو
یز از شربتي جلو من گذاشت شروع بخوردن كرد بعد شروع بصحبت كرد و از معده خود شكایت نمود من تشنه شدم و تقاضاى آب كردم فرمود: كن

 تر بود.شده بود برایم آورد در یك قدح مسى آشامیدم از عسل شیرین آشامم باو بده شربتى كه از آب خرما گرفتهكه خود مى
م است كه صبح زود عرضكردم: همین شربت معده شما را خراب كرده. فرمود: این شربت از خرماى ملك وقفى پیغمبر صلهى ّللاَّ علیه و اله و سله 

خرماها را  آشامم شب كنیز شربت آنبعد از غذا از آن شربت مى جمع میكنند و آب بر روي آن میریزند و كنیزى آن را در آب مي فشارد من
 ها میدهدمیگیرد و بسایر خانواده

. در باب های دیگر به انگور وجود دارد  )ع(و امام سجاد  )ع(، باب العنب؛ در این باب روایاتی درباره عالقه امام علی149ص  63. بحار ج  21
در   )ع(ضاروجود دارد. و در روایتی هم گزارشی از انفاق یک باغ انگور توسط امام  )ع(رضا  هم اخباری از خواص انگور خصوصا از امام

در صریا  )ع(ام رضا را انجام داده بود وجود دارد. که نظر به اقامت ام  )ع(مدینه به مستمندی که حق شکرگزاری در برابر انفاق های امام رضا
به انگور،   )ع(جواد ستان های صریا باشد. از مجموع این روایات دانسته می شود هم عالقمندی اماماین باغ انگور انفاق شده می تواند از انگور

ا بود که در عالقه ای مشترک و شاید موروثی در خاندان امامت باشد و هم بخشی از این عالقمندی، به علت وجود انگورستان در منطقه صری
 حقیقت انگور های عمل از موقوفات فاطمی بود.
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  تحلیل ها

 

 جدول ایده یابی

 ایده های برنامه ای/تبلیغی خاستگاه ایده

ت در دوران میانی امامت از این شهر یغربت تاریخی اهلبیت در شهر مدینه در نهایت منجر به هجرت اهلب دینه و اهلبیتمجامعه 

  22به حومه آن شد

و عالقمندی به فرهنگ و میراث فاطمی و تالش برای احیاگری و تاکید برآن   )ع(وادامام ج - عالیق فاطمی

 برای مسلمانان و شیعیان

 ماهیت متعالی عالیق امام معصوم و کارکرد پیام سازی ان برای دیگران -

 ا )س(امام جواد در مدینه همانند مادرش حضرت زهر )امامان و( سکونت در صریا نشانی بر غربت سکونت در صریا

محصوالت کشاورزی 

 خاص

  23فاطمی به جهت برکت و معنویت آنها -نبوی  عنایت به استفاده از محصوالت موقوفات

 

 علمی رویکرد شخصیتی:

 دانش بیکران در کودکی، نشان امامت آن حضرت برای شیعه و عامه ویژگی ها

راسم حج در امامت به هنگام م نفر از بزرگان شیعه در سال اول  80گفتمان علمی امام با  - نکته ها

 مدینه

 مناظره با مامون و علمای دربار او در سال دوم امامت در بغداد  -

م و ... گفتگوی امام با غالمان از مناطق گوناگون فارس و اندلس و شمال آفریقا و رو -

 بزبانهای خودشان

                                                             
ریا  )ع(تا امام هادی )ع(در عَُریض در حومه شمال شرقی مدینه و امام رضا  )ع(و کاظم   )ع(. امام صادق 22  در صِّ
ای او می فرستد که . در داستان شطیطه از شیعیان خراسان که امام معصوم تنها هدیه او را می پذیرد در برابر، برایش پارچه ای جهت کفن بر 23

 -شطیطه –یها : .... قال لي: اقرأ عل 158،ص:7یه شده است )الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء، األنصاري ،جاز پنبه زمین های صریا ته
سهالم و بذر قطن؛ كانت تزرعه من قطن قریتنا صریا، قریة فاطمة علیها الالسالم كثیرا و قل لها: جعلت شقهتك في أكفاني و بعثت إلیك بهذه من أكفاننا 

 ...( ، و غزل أختي حكیمة بنت أبي عبد ّللاه علیه السهالم و قصارة یده لكفنه، فاجعلیها في كفنككفان ولدهابیدها الشریفة أل
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ما حدیث به  220راوی حدیث داشته است که از انان در حدود  120امام در حدود  -

 24رسیده است

)با  در قالب نشر احادیث آن حضرت  )ع(امام و احیای شخصیت امیرالمومنین امام علی -

 و معاویه ستیزی مامون(  )ع(فرصت شناسی اعالن افضلیت امام علی

در مناظرات در دربار مامون یا در جلسات دیگر، این فرصت را یافت تا به   )ع(امام جواد -

و یا قرائت باطل آنان از  25مه در فضائل خلفای سه گانهنقد و بررسی احادیث جعلی عا

   26بپردازد. )ص(شخصیت پیامبر

ز میراث حدیثی دوران تشویق به استفاده دانش پژوهان شیعی ا  )ع(دوران امام جواد -

 27است حفظ و پاالیش انهاشاگردان صادقین و 

  )ع(ام جوادست، ولی این شاخصه در امدانش بیکران و غیبی شاخصه همه امامان شیعه و معصومین ا تحلیل ها

نه های ن نشابه علت مسئله امامت در کودکی جلوه و نمود خاصی دارد، و در حقیقت از مهمتری

تقادی نداشت( ه در برابر جبهه باطل که به معجزه و والیت تکوینی امام اعحقانیت ایشان )به ویژ

 بود.

 

 )ع(گاه شمار و گونه شناسی مناظرات امام جواد
28 

 دستاورد رویکرد محتوایی مخاطب زمان

ماه ذیحجه 

 203سال 

 علمای شیعه

 عبداهلل بن کاظم

 مناظره فقهی/)کالمی(:

حکم خاصی از طالق و نزدیکی با 

 حیوان و ....

 تابطال ادعای امامت عبداهلل و تثبیت امام

 خود برای خواص علمای شیعه

                                                             
      489. حیات فكرى و سیاسى ائمه، جعفریان ص 24
 248، ص 2اج، ج . مناظره مفصل یحیی بن اکثم با امام در مورد احادیث ادعا شده در فضیلت خلیفه اول تا سوم )نک: مرحوم طبرسی، احتج 25

 (83، ص 50؛ عالمه مجلسی، بحار االنوار، ج 
بودن پیامبر را حمل بر بیسوادی آن حضرت می کردند و تفسیر درست این کلمه به « امی». حدیثی از امام در رد کردن نظریه اهلینت که   26

 (1، ح105الشرایع، باب-صدوق، علل ؛ 4، ح246یعنی مکه مکرمه )صفار قمي، بصائرالدرجات، ص« ام القری»معنی انتساب به 
ئْرِّ أَبِّي َجْعفَر  )ع(، قَالَ  27 تَاُب یَْوم  َو لَْیلَ . ْحَمدُ بُْن أَبِّي َخلَف  ظِّ ي كِّ ْنَد َرأْسِّ ي، فَإِّذَا عِّ یضاً فََدَخَل َعلَيَّ أَبُو َجعْفَر  )ع( یَعُودُنِّي فِّي َمَرضِّ ة ، فََجعََل ، كُْنُت َمرِّ

ُ یُونُسَ یَتََصفَُّحهُ َوَرقَةً وَ  َم ّللاَّ ُ یُونَُس َرحِّ َم ّللاَّ هِّ، َو َجعََل یَقُوُل: َرحِّ رِّ لِّهِّ إِّلَى آخِّ ْن أَوَّ ُ یُونَُس. َرقَةً، َحتَّى أَتَى عَلَْیهِّ مِّ َم ّللاَّ  َرحِّ
 فصل مناظرات و احتجاجات ابی جعفر الجواد )ع(, 2ج, االحتجاج, . طبرسي 28
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203 -

204 

محمد بن 

عیسی بن عبید 

 یقطینی

 کالمی:مناظره 

درباره حقانیت ادعای امامت امام 

 جواد

محمد بن عیسی که از شاگردان یونس بن 

عبدالرحمن و از محدثان شیعه و البته در 

که با این مناظره از سن جوانی بود، 

حیرت در امر امامت به یقین و ایمان 

 کامل رسید

204- 

205: 

پیش از 

جلسه عقد 

 م فضلبا ا

یحیی بن اکثم 

از به نمایندگی 

مامون و علمای 

 درباری

 فقهی :

 حکم صید در حرم 

حکم محرم و نامحرم در حاالت 

 گوناگون

)امام در برابر یک پرسش به ظاهر 

ساده فقهی یحیی بن اکثم، صورت 

سوال فرعی تقسیم  64مسئله را به 

بندی نمودند و پرسش گر و حضار و 

 مامون را مبهودت کردند(

رباری الزام و اقناع خلیفه و علمای د

نسبت به دانش بیکران و آسمانی خود و 

 تثبیت مسئله ازدواج

204 – 

205: 

بعد از 

جلسه عقد 

 ام فضل

یحیی بن اکثم و 

 مامون

 کالمی/حدیثی:

نقد و بررسی احادیث عامه در 

 فضیلت تراشی برای خلیفه اول و دوم

ابطال تمامی احادیث با رویکرد تحلیل 

ا مفاهیم متناقض درون متنی روایات ی

تعارض آن روایات با عقل و یا تعارض 

این روایات شاذ با روایات مشهور نبوی 

 که معیار هسستند

معتصم و ابن  220

ابی دؤاد قاضی 

و علمای 

 درباری

 فقهی:

 نان دزدی که محارب باشندم راهزحک

 وحشت معتصم از پیروزی علمی امام 

رسوایی علمی قاضی و حسادت و کینه 

 شدید او نسبت به امام
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 جدول ایده یابی

 ایده های برنامه ای/تبلیغی خاستگاه ایده

نگاه کالمی/عرفانی به 

 آغاز امامت هر امام

ای روحانی و  امام پیشین، مقامی معنوی و مرتبه طبق احادیث امامان، بالفاصله پس از شهادت

بیکران در وعی می شود که همراه خود هم خضوع و خشاختصاصی بنام روح القدس به امام منتقل 

در امام جدید ایجاد کرده و هم دانش غیبی و والیت تکوینی را به او افاضه می  ،برابر حق تعالی

 29کند

دوران  موازی با ایشان و امامت کودکی و جوانی  )ع( درامام جواد مدت کوتاهزندگی دوران  )ع(مناظرات امام جواد

نشانه می باشد که سبب رباری معتزلی پرمدعا ترین خلیفه عباسی از جهت دانش و تیم علمای د

  .باشدمی مناظرات علمی درسطوح مختلف برای دوست و دشمن  از نوع )ع(امامت امام جواد

  

روش مناظره ای امام 

 )ع(جواد

سئله به ظاهر ک مآشکار و پنهان یک مسئله و موضوع و متکثر کردن ی با بیان مصادیق )ع(امام جواد

خود،  ضمن مبهوت سازی و به اقرار کشاندن مخاطب نسبت به جهل ساده به موضوعی پر دامنه،

 در مقام پاسخگویی، دامنه دانش خود را به نمایش می گذاشت.

بر دوست و اوج مناظره های امام در آغاز امامتش است تا دلیلی باشد بر حقانیت ایشان در برا سیر زمانی مناظره ها

 دشمن

معتصم مقابل قاضی و علمای عامه که منجر به شهادت ایشان شد، نشان داد که  مناظره امام در قصر مناظره پایانی

جریان فکری معتزلی قاضی ابن ابی دؤاد ) و سیاست فرهنگی او در ماجرای خلق قرآن( در مقابل 

دانش بیکران امام، باطل و بیهوده است بدین جهت او در وحشت از رسوایی بیشتر علمی و فکری 

مقابل محدثین عامه بود( شریک قتل امام  مانی که نیازمند ابراز قدرت فکریویژه در ز خود )به

 گردید.

 و نهادینه شدن فعالیت مدارس شیعی در عراق و قم )ع(دوران امامت امام جواد وضعیت علمی شیعه

 

                                                             
فطری. درباره اصل این مقام به ارائه یک روایت بسنده میشود: َجابِّر   -ویت، فصل انسان شناسی روحی. در این زمینه نک: انسان شناسی و مهد 29

یَاءِّ َخْمَسةَ أَْرَواح    َعْن أَبِّي َجعْفَر عَالِّمِّ فَقَاَل لِّي یَا َجابُِّر إِّنَّ فِّي اأْلَْنبِّیَاءِّ َو اأْلَْوصِّ
ْلمِّ الْ یَمانِّ َو ُروَح اْلَحیَاةِّ َو  ُروَح اْلقُدُسِّ قَاَل: َسأَْلتُهُ عَْن عِّ َو ُروَح اإْلِّ

ْهَوةِّ فَبُِّروحِّ اْلقُدُسِّ یَا َجابُِّر عََرفُوا َما تَْحَت الْعَْرشِّ إِّلَى َما تَْحَت الثََّرى ةِّ َو ُروَح الشَّ یبَُها اْلَحَدثَاُن إِّ  ُروَح اْلقُوَّ هِّ اأْلَْربَعَةَ أَْرَواٌح یُصِّ الَّ ثُمَّ قَاَل یَا َجابُِّر إِّنَّ َهذِّ
)ان  3، باب 291، ص 27( و درباره زمان افاضه این مقام نک به: بحار األنوار، ج 273، ص 1ُروَح اْلقُدُسِّ فَإِّنََّها اَل تَلُْهو َو اَل تَْلعَُب. )کافی، ج 

 روایت بسنده می شود: امام صادق)الوقت الذی یعرف االمام االخیر ما عند االول(. در این زمینه هم به یک  4االمام متی یعلم انه امام( و باب 
 .295، ص 27بحار األنوار، ج «. رسد¬بود و آن علم به امامان بعد هم به همان اندازه ارث می تمام علم نزد امیرالمؤمنین»فرماید: ¬می
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  سفرهای امام رویکرد شخصیتی:

 دوران کوتاه امامت و جایگاه مهم سفر در زندگی امام ویژگی ها

 ی به عراق ناشی از احضار های خلفایسفرها ه هانکت

 ذیحجه 15: اولین سفر به عراق و عقد ازدواج در  204

 : سفر دوم زمان مامون و مراسم عروسی 215

 : سفر سوم و آخرین در زمان مامون 217

 : سفر اول در آغاز خالفت معتصم  218

 : سفر دوم و آخرین به عراق و شهادت امام 220

 و شیعیانامام سفرهای حج 

 : سفر وداع با پدر  199

 نفر از بزرگان شیعه و دیدار با امام در مدینه 80: سفر حج  203

 30: سال بلوغ امام( 210) 

 : امام در حج پس از باز گشت از سفر ازدواج با ام فضل 215

 : گزارش حج امام توسط علی بن مهزیار  217

 تصم: سفر حج امام در اولین سال خالفت مع  218

 : آخرین حج امام پس از احضار دوم توسط معتصم 219

حمیل و ت دوران خاص امامت امام و مجموعه سفرهای دوگانه ناشی از نیازمندی های جبهه حق و  تحلیل ها

و گسترش  تماما نمودن امرهر دو دسته سفر برای نهادینه  بهرمندی امام ازاجبار جبهه باطل، و 

 تشیع

 

 جدول ایده یابی

                                                             
فاصل امامت تا بلوغ دیده . ناظر به مسئله بلوغ جسمی در تعلق ظاهری تکلیف، در گزارش های تاریخی نشانی از سفر حج امام جواد در حد  30

بدینسو باشد. البته به غیر از سال هایی که امام به اجبار در بغداد بوده  210نشده است. بدین جهت می توان حدس زد که سفرهای حج امام از سال 
هادت ایشان در اواخر ان سفر حج )به علت سفر اجباری به بغداد در سال آخر و ش 9، امام می توانسته 220تا  210است. بدین جهت از سال 

 سال( داشته باشد.
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 ایده های برنامه ای/تبلیغی استگاه ایدهخ

ور در تالش مامون برای سوء استفاده از کودکی امام ولی بصیرت و هیبت امام هنگام حض - سفرهای بغداد

 های مامون گردید هبغداد، باعث ناکامی نقش

وشش فرصت سازی امام هنگام حضور در بغداد برای هدایتگری و یا ارتباط موردی )در پ -

 یعیانتقیه( با ش

 در تاریخ امامتتوسط امامان در محاصره سفر حج برای مدیریت جامعه شیعه سازی فرصت  سفرهای حج

 

 اقتصادی رویکرد شخصیتی:

 زندگی اقتصادی امام با وجود کودکی و نوجوانی ویژگی ها

هر ی در از خراسان به فرزند و توصیه به او برای بخشندگ )ع(نامه نگاری امام رضا - نکته ها

 مرتبه خروج از منزل

 31)ع(و ادای قرض های امام رضا )ع(امام جواد -

 موال خود از طریق وکال به امام شیعیان و ارسال خمس ا -

 موقوفه هایی که برای امام در قم وجود داشت -

 زندگی امام در صریا و درآمدهای نخلستان ها و باغ های آن برای امام -

 جواد )ع(مقرری یک ملیون درهمی مامون برای امام  -

 البالی از با وجود امامت در نوجوانی و جوانی، زندگی ساده ای داشت چنانچه )ع(امام جواد

 یا هم حضرت مرکب و 32کتان پارچه از امام لباس آیدمی دستبه تاریخی هایگزارش

 33استر یا و بود درازگوش

مادی ت )به اعتبار دادرآمدهای امام سه گونه شخصی، حقوق شرعی شیعیان و مقرری خالف تحلیل ها

 اش برای مامون(، بود. 

                                                             
: عن المطرفي، قال: ... فدخلت على أبي جعفر علیه السهالم. فقال لي: مضى أبو الحسن علیه 404ص  1. موسوعة اإلمام الجواد)ع(، الخزعلي ج 31

 انیر، فدفعها إليه السهالم و لك علیه أربعة آالف درهم؟ فقلت: نعم! فرفع المصلهى الذي كان تحته، فإذا تحته دن
 102. شیخ مفید، االختصاص، ص 32
 903و476؛ شیخ طوسي، اختیارمعرفةالرجال، ص 2، ح493، ص1. کلیني، الکافي، ج 33
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درامدهای شخصی برای هزینه زندگی و انفاق های حضرت، درآمد حقوق شرعی برای 

مدیریت نیازمندی های جهان تشیع هزینه می شد. مقرری حکومتی هم بخشی از آن خرج 

در مواقع حضور  هزینه ام فضل دختر مامون می شد و مابقی ان هم بر فقرای مدینه )و یا بغداد

 در بغداد( انفاق می گردید.

 

 جدول ایده یابی

 ایده های برنامه ای/تبلیغی خاستگاه ایده

تالش امامان برای استقالل اقتصادی به ویژه در برابر دستگاه خالفت و تالش های خلفا برای در محاصره  کشاورزی امامان 

 مد خمس برای هزینه های شخصی( اقتصادی قرار دادن امامان  )و حتی بی نیاز از درآ

کشاورزی در 

 صریا

زمین های مساعد کشاورزی در حومه و یا مناطق مجاور مدینه شامل عریض و صریا )حتی تا ینبع در صد 

 کیلومتری مدینه( شاهدانی بر سخت کوشی اهلبیت

انفاق های امام 

 از درآمد صریا

( امتدادی بر انفاق های )س(به حضرت زهرا ()صصدقات پیامبرانفاق های امام از درآمد صریا )از 

 در حومه مدینه )س(از درآمد فدک و باغ های هفت گانه حضرت زهرا )ع(و امام علی )س(حضرت زهرا

انفاق های 

 جوادی

، بر بهرمندی حداقلی فردی و خانوادگی و انفاق )ع(الگوی مصرف در سیره امامان خصوصا امام جواد

 گری گسترده متمرکز است.

  

 

 حضرت خانوادهرویکرد شخصیتی: 

سال  10سال در محضر پدر بود. و از  بلوغ تا زمان شهادت تنها 4امام از زمان تولد تا بلوغ تنها  ویژگی ها

 زندگی کرد. بدین جهت دارای محدودترین زندگی خانوادگی در میان امامان است

 همسران امام: نکته ها

 (218تا  211سال از سال  7وران همسری: )د )ع(سمانه مغربیه مادر امام هادی

 (218تا  215از )سال  3ام فضل دختر مامون )دوران همسری: 
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 بانویی از تبار عمار یاسر 

 کنیزهایی دیگر که مادر دیگر فرزندان حضرت بودند

 فرزندان امام

ت سادا ، موسی مبرقع )مهاجر به قم و تبارش در قم و جد)ع(امام هادی»امام دارای سه پسر 

 بود« رضوی( و یحیی )بدون فرزند(

( و فاطمه ج()عو دارای سه دختر بنام های حکیمه )نقش آفرین در ماجرای تولد و غیبت امام زمان

 و خدیجه بود

م ازدواج امام سالگی )به هنگا 5نامزد شدن برای ازدواج با دختر مامون در به علت  )ع(امام جواد تحلیل ها

تگاه خالفت در مرو( تنها امامی بود که از کودکی مورد مراقبت دس با دختر دیگر مامون)ع(رضا 

ن جهت ایشان برای انجام ازدواج تحمیلی با کارکردهای گوناگون اطالعاتی و فرزندآوری بود بدی

ن زودترین زمان در میان امامان، زودترین زمان ازدواج را با همسران شایسته و ناشایسته و همچنی

 فرزند آوری را داشت.

 

 جدول ایده یابی

 ایده های برنامه ای/تبلیغی خاستگاه ایده

تعدد همسران و 

 کنیزان

یا تحقق  وتعدد همسران و فرزندان، تدبیری برای سردرگم سازی جانشین معصوم تا آخرین لحظه اعالن 

 رسمی امامت امام بعد

تعدد همسران و 

 فرزندان

 ای آینده جبهه حقتالش اهلبیت برای نیرو سازی از نزدیکان خود بر

 

 تحلیل مسئله ازدواج با ام فضل رویکرد شخصیتی:
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، و تاکید بر )ع(و جواد )ع(دخترانش با امام رضا 34سیاسی/مامون و اصرار برای ازدواج تحمیلی ویژگی ها

در مسئله )ع(، پس از ناکامی اش در برابر امام رضا )ع(انجام ازدواج ام فضل با امام جواد

 والیتعهدی
نشان می دهد که او بر مسئله ازدواج و تسریع در آن  )ع(در مواجهه با امام جواد مأمون، عملکرد کته هان

و یا ماجرای  )ع(نسبت به امام رضامانند تمامی دیگر برنامه هایش )همانند ماجرای والیتعهذی 

ر اولین سال د بدین جهت( طرح و برنامه جدی و بلند مدتی دارد. در برابر علمای عامه خلق قرآن

رویداد ازدواج به سرعت  )ع(ورودش به عراق رویداد عقد و در اولین سال های بلوغ امام جواد

 35برگزار می گردد.

 برای این ازدواج تحمیلی و سیاسی می توان اهداف زیر را بر شمرد: تحلیل ها

 و کامل برنامه های امام  ازدواج با هدف رصد پیوسته -

یت جامعه اسالمی و خصوصا در میان شیعیان و علویان ازدواج با هدف کسب مشروع -

 36)زیدیه(

مصادره )نه برای خط خالفت بنی عباس بلکه برای  37نسل مشترک ایجاد ازدواج با هدف -

 (قریب الوقوع خط امامت شیعی و مسئله مهدویت

ندگی تالش برای آلوده سازی امام با لهو و لعب از معبر ارتباط با شخصیت ها و ز -

 ا هدف نهائی تخریب شخصیت معنوی امامدرباری ب

 

 جدول ایده یابی

                                                             
 از که متوکل نام نکهآ تر¬جالب.  بودند عباسیان از همگي مأمون، دامادهاي سایر که است این کند¬مي تأکید را ازدواج این بودن سیاسي . آنچه 34

 مهدي بن منصور بن عبدهللا ؛ متوکل ؛ واثق ؛ معتصم بن محمد: مأمون دامادهاي .خورد¬مي چشمبه لیست این در نیز بود علویان سرسخت اندشمن

اد به علت جوانی مامون در آمد، به احتمال زی)ع(هستند )به نظر می رسد که ام حبیب که به دستور مامون به ازدواج امام رضا  .)ع(جواد امام و ؛

 در ان سال، خواهر مامون بوده است(
. در تاریخ معصومین مسئله همسران نامناسب درباره معصوم اول )به شهادت شان نزول سوره تحریم( و سوم )جعده بنت اشعث( و یازدهم رخ  35

را تبدیل به عنصر نفوذی  داده است. در مورد معصوم سوم، شخصیت جعده برامده از خانه نفاق اشعث بن قیس بود که بعدها تطمیع خالفت او
و کرد. ولی در معصوم اول و یازدهم بر اساس قرائن و شواهد می توان ادعا کرد که اساسا ورود آن همسران به منزل معصوم با طرح قبلی بوده 

 در برابر شخص معصوم هم در برابر این توطئه خاص و پیچیده هوشیارانه عمکرده است.
 454ص  . اصفهانی، مقاتل الطالبیین، 36
أحببت أن أكون جدها لمرء ولده رسول ّللاه صلهى ّللاه علیه و آله و سلهم ». جمله خود مامون در زمان جاری ساختن خطبه عقد ام فضل چنین است:  37

 454ص  2یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج «: و عليه بن أبي طالب علیه السهالم
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 ایده های برنامه ای/تبلیغی خاستگاه ایده

مواجهه حق و باطل و شخصی شدن و ورود آن در خصوصی ترین زمینه های زندگی  پیچیدگی - ازدواج سیاسی

 اهلبیت، در زمان امام جواد )ع( 

مت، بیانگر برنامه های پدر در برابر خط اما دختران مامون و نقش آفرینی انان برای ازدواج  -

 نیروسازی های ویژه مامون برای توطئه های خود در بلند مدت بود.

زندگی با ام 

 فضل در مدینه

و تالش برای مدیریت بحران در مسئله ازدواج، با فاصله گیری از کانون قدرت  )ع(امام جواد -

 با پدرشمامون و خنثی سازی امکان ارتباط پیوسته ام فضل 

( در مدینه )صریا( و )ع(حضور قهری ام فضل در جمع بانوان اهلبیت )عمه های امام جواد -

مشاهده فضای معنوی و اخالقی و علمی باالی آن بانوان، نقش بسیاری در تضعیف جایگاه و 

 تزلزل شخصیت ام فضل )در مقام توطئه گری مستقیم بر علیه امام( داشت.

زمان تولد امام 

 )ع(هادی

 فرزند آوری پیش از محقق شدن ازدواج تحمیلی، تدبیری از سوی امام برای حفظ سالمت خط امامت

تعریف 

شخصیت 

مجازی برای ام 

 فضل

از جهت اعتبار بخشی  )ص(تالش برای بازسازی نقش تاریخی دو همسر مسئله دار پیامبر

او در اینده  به ام فضل به صرف حضور در منزل امام و طراحی شخصیتی پر شور و شر از

 تشیع و اسالم ا

 

 خادمان و کارگزاران امام رویکرد شخصیتی: 

  ویژگی ها

 :)ع(دربان امام جواد نکته ها

 عمرو بن فرات: دربان و باب حضرت )و کاتب(

 خدمتگزاران امام:

 ( روای حدیث از امام)ع(و امام جواد )ع(موفق بن هارون خادم )خدمتگزار امام رضا
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از امام  )ماجرای حرز(حمزه بن الیسع اشعری، او دارای کتاب و راوی حدیثی  یاسر خادم مولی

 است)ع(جواد 

 یی خادمیح

، )ع(و هادی )ع(دو راوی احادیث و وکیل از امام جوا )ع(و امام جواد)ع(خیران خادم: خادم امام رضا 

 و فرزندش با نام خیرانی روای احادیث او

 )ع(م هادیبرای اما )ع(و کاتب وصایت امام جواد )ع(هادی و امام )ع(نصر خادم: خادم امام جواد

 محمد بن حارث نوفلی از خدمتگزاران

 عبداهلل بن مساور سرپرست اموال و باغ های حضرت

 محمد بن نضر معلم و سرپرست فرزندان امام

  38عثمان بن سعید عمری اسدی، به عنوان خدمتکاری در یازده سالگی وارد منزل امام شد

د منزل امامان خادمان اهلبیت اغلب بردگان یا انسان های گمنامی بودند که به نام خدمتگزاری وار اتحلیل ه

 می رسیدند. می شدند، ولی از برکت حضور در منزل امام به درجات باالی علمی و تربیتی و عبادی

 

 جدول ایده یابی

 ایده های برنامه ای/تبلیغی خاستگاه ایده

شخصیت اخالقی 

 خادمان

خادمان  نه و مخلصانهاسالمت اعتقادی و اخالقی خادمان نشان عمق تربیت یافتگی و معرفت آگاه

 اهلبیت در مقام نزدیکترین انسان ها به انان است

 رای شیعهنقش خادمان تربیت یافته در منزل امام در نشر احادیث و سبک زندگی امام ب خادمان محدث

م در تاریخ امامت که به جهت توفیق تربیت یافتگی از نوجوانی تا تربیت یافته ترین خاد - عثمان بن سعید

 ان غیبت صغری را یافتربزرگسالی، سرانجام توفیق کسب مقام نیابت اول دو

                                                             
یافت که در ان منزل تربیتی کامل یافت تا بدان حد که تدریجا )ع(در منزل امام هادی  سال حضور 43. البته او بیشترین توفیق را از برکت  38

 گردید. )عج(و نائب اول دوران غیبت صغری برای امام زمان )ع(و وکیل اول امام عسکری )ع(جزو خواص یاران امام هادی
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مقام  سیر تاریخی رشد مقام و شخصیت خادمان اهلبیت که در مرحله عثمان بن سعید، به -

 تحمل نیابت از  امام می رسد.

 

 امامحرزهای رویکرد شخصیتی: 

 معنوی امام -شخصیت عبادی - ویژگی ها

 39که پناه آن حضرت در برابر کید و توطئه های مامون و ام فضل بود. )ع(حرز امام جواد - نکته ها

 40برای فرزندش که اصحابش را هم به همراه داشتن ان توصیه می کرد. )ع(حرز امام جواد -

 41ذکری که حجاب معنوی امام بود. -

نین دعای امام برای دفع زلزله های پیاپی از شهر اهواز و همچ)و همچنین حرز و دعای  -

 ید(امام برای شیعه مظلوم و تحت ستم قم که هر دو به علی بن مهزیار اهوازی رس

ت حفظ از سن کم و دشمنان فراوان امام و فرزندش و تدبیر توسل به ادعیه و حرزهای دینی جه تحلیل ها

 کید دشمنان و ....

 

 یجدول ایده یاب

 ایده های برنامه ای/تبلیغی خاستگاه ایده

                                                             
و بسته شده و همراه با برخی آیات قرآن و نمازی خاص باید دعایی کوتاه است که به طریقی خاص نوشته شده و بر باز )ع(. حرز امام جواد 39

به بغداد احضار کرده بود و بر اثر سعایت های ام  218-217استفاده گردد. زمان کشف این حرز وقتی بود که مامون امام  را در حوالی سال 
سید. پس مامون دانست که امام با توسلی غیبی محافظت می فضل ، مامون نیمه شبی امام را مورد حمله مسلحانه قرار داد. ولی گزندی به امام نر

گردد.  گردد. پس با اصرار از امام آن را خواست. و امام چون مامون در آستانه نبرد با رومیان بود، آن را بدو داد تا در جنگ با رومیان پیروز
 متن اصلی حرز که در شرایط خاصی باید همراه با انسان باشد چنین است:

ِّ اِّْكفِّنى اْلشُُّروَر َو افاتِّ الدُّهُورِّ َو اَْسئَلَُك ال"بسم هللا  نَّجاةَ یَْوَم یُْنفَُخ فِّى الصُّورِّ  الرحمن الرحیم" یا نُوُر یا بُْرهاُن یا ُمبیُن یا ُمنیُر یا َربه
تو خواهم رهایى را در روزى كه اى نور و اى دلیل روشن و اى آشكاركننده اى نوربخش پروردگارا كفایتم كن از شرور و آفات روزگار واز 

 .(60ـ  52دمیده شود در صور ))مهج الدعوات( ابن طاوس ص 
: عبد العظیم بن عبد ّللاه الحسني: إنه أبا جعفر محمد بن علي الرضا علیهما السهالم كتب هذه  315ص   2. موسوعة اإلمام الجواد)ع(، الخزعلي ج 40

ذه بها و یأمر أصحابه به. الحرز: العوذة البنه أبي الحسن علي بن محمد علی بسم ّللاه الرحمن الرحیم، ال »هما السهالم، و هو صبيه في المهد، و كان یعوه
ة إاله باّلله العلي العظیم.  اللهمه ربه المالئكة و الروح، و النبیهین و المرسلین، و قاهر من في السماوات و األرضین  .... حول و ال قوه

: حجاب محمد بن علي علیهما السهالم: 325ص  2واد)ع(، الخزعلي ج. موسوعة اإلمام الج 41  : السیهد بن طاوس رحمه ّللاه
لحسدة باألقسام الخالق أعظم من المخلوقین، و الرازق أبسط یدا من المرزوقین، و نار ّللاه المؤصدة، في عمد ممدهدة، تكید أفئدة المردة، و ترده كید ا»

، و ب «الم»و الحجاب المضروب، بعرش ربهنا العظیم. احتجبت و استترت و استجرت و اعتصمت و تحصهنت ب باألحكام، باللهوح المحفوظ، 
یدِّ »، و ب «طس»، و ب «ن»، و «حم عسق»، و ب «حم»، و ب «طسم»و ب « طه»و ب « كهیعص» َو إِّنَّهُ لَقََسٌم لَْو »، «ق َو الْقُْرآنِّ الَْمجِّ

یمٌ  یل ولیهي، و ّللاه «1« »تَْعلَُموَن َعظِّ  َو نِّعَْم الَْوكِّ
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تهدیدهای  همراه داشتن دعا و قرآن جهت ایجاد سپری محافظتی از شیاطین جن و انس وترکیبی ویژه از  حرز

 آشکار و پنهان

 توسل به امدادهای غیبی، عاملی برای ایجاد موازنه در جنگ نرم با سران باطل حرز امام جواد

بهرمندی مامون 

 حرز اماماز 

الم، به سالح نیازمندی خلیفه ای مقتدر با بزرگترین ارتش و پشتوانه اقتصادی در تاریخ جهان اس -

 ، امام جوان شیعیان)ع(معنوی و غیبی امام جواد

زمان شناسی امام در دادن حرز به مامون در زمانی که حاکم اسالمی در برابر جبهه کفر بود )در کنار  -

 لوقوع بودن مرگ مامون و عدم امکان سوء استفاده از ان حرز توسط او( علم غیبی امام به قریب ا

 

 شخصیت عبادیرویکرد شخصیتی: 

 در دوران زندگی )ع(برنامه های عبادی ثابت امام جواد ویژگی ها

در حومه  امام در زمانی که در مدینه بود )با توجه به اقامت و سکونت ایشان در صریا - نکته ها

امه نماز ت حضور پیوسته هر روز در مسجد النبی و زیارت مزار نبوی و اقمدینه( از جه

 در داخل مسجد از همان سن کودکی )س(در محل خانه حضرت زهرا

 42در آغاز هر ماه )قمری( نماز خوانده و صدقه می داد. )ع(امام جواد -

 43هر ماه 13و  12ذکر تسبیح خاص امام در  -

ایط زمانه و تبه عبودیت در برابر حق تعالی هستند. ولی ناظر به شرامامان دارای باالترین مر تحلیل ها

ی گردند مدرامتداد فرهنگ سازی امامان پیشین، دارای برخی رفتارهای عبادی شاخص و برجسته 

 تا فرهنگ عبادی شیعه غنی تر بگردد.

 

 جدول ایده یابی

 ایده های برنامه ای/تبلیغی خاستگاه ایده

                                                             
از -: الوشهاء 391ص 1. موسوعة اإلمام الجواد)ع(، الخزعلي ج 42 قال: كان أبو جعفر محمد بن علي علیهما  -یعني الحسن بن علي بن إلیاس الخزه

 السهالم إذا دخل شهر جدید یصلهي ... و یتصدهق بما یتسههل، فیشتري به سالمة ذلك الشهر كلهه ..
: تسبیح محمد بن علي علیهما السهالم في الیوم الثاني عشر و الثالث   : 302ص  2عة اإلمام الجواد)ع(، الخزعلي ج. موسو 43 الراوندي رحمه ّللاه

 «سبحان من ال یعتدي على أهل مملكته، سبحان من ال یؤاخذ أهل األرض بألوان العذاب، سبحان ّللاه و بحمده»عشر ]من كله شهر[: 
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 عبادت در خانه 

 حضرت

 )س(زهرا

دف اتمام هو جمع بین عبادت و بین احیای ارزش ها و هویت تاریخی اهلبیت، با  )ع(امام جواد -

 حجت بر جامعه عامه و فرهنگ سازی برای جامعه شیعه

 ()سو جمع بین عبادت و شعار سیاسی با نماز گزاری در خانه حضرت زهرا )ع(امام جواد -

فرهنگ عبادی 

 خاص

 حضرت در سیرت عبادی امام بازتاب لقب تقی برای آن

صدقه خاص 

 امام

از رفتار اقتصادی  صدقه اول هر ماه امام در کنار انفاق های گسترده دیگر امام، تاکیدی بر استفاده بهینه

 عبادی )صدقه خاص( در تامین سالمت جان و سرمایه و خانواده

 

 . شخصیت شناسی ناظر به رویداد شهادت مظلومانه آن حضرت: 4

 آزارها و سختی های امامکرد شخصیتی: روی

 عتصم(سختی ها و آزارهای امام در مواجهه با دو خلیفه مقتدر )مامون و معتصم( و خشن)م ویژگی ها

 تهدیدها و آزاها در زمان مامون: نکته ها

تهدید به شهادت در دوران مامون پس از ازدواج با ام فضل و عملی شدن ان حداقل یک  -

)در ماجرای  اه های آغازین زندگی مشترک در زمان اقامت در بغدادمرتبه در همان م

 44اشکار شدن حرز امام(

 امام و رنج سفرها و زندگی در حصر غیر مستقیم در مجاورت دربار در بغداد -

ز مدینه به ام فضل و جاسوسی و رساندن پیوسته اخبار امام از طریق نامه نگری با پدر ا -

 بغداد

 مان معتصم:تهدیدها و آزارها در ز

                                                             
 -عزه و جله  -ه اتهقى ّللاه : الشیخ الصدوق: سمهي محمد بن علي الثاني علیهما السهالم: التقي، ألنه  26ص  1مام الجواد)ع(، الخزعلي ج. موسوعة اإل 44

ه ا دخل علیه باللیل سكران، فضربه بسیفه، حتهى ظنه أنهه قد قتله، فوقاه ّللاه شره  فوقاه شره المأمون، لمه
الجمعة عشیها ... و  : محمد بن موسى النوفلي، قال: دخلت على سیهدي أبي جعفر علیه السهالم یوم 257ص  1لي جموسوعة اإلمام الجواد)ع(، الخزع

ا، باألمس قتل الرضا علیه السهالم، رأیت سیهدي أبا جعفر علیه السهالم، مطرقا .... قال علیه السهالم: من جرأة هذا الطاغي المأمون على ّللاه و على دمائن
 ید قتلي ....و اآلن یر
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 سوی زا خالفت ادعای و فضل ام از فرزند پیدایش از رسیده بدوران تازه معتصم وحشت -

  او

تالش معتصم از آغاز خالفتش برای بدنام سازی امام با جعل اتهامات کذب بر علیه  -

 45ایشان

 46در بغدادامام تالش برای مسموم سازی امام با غذا توسط معتصم در آخرین اقامت  -

 نحراف درو یا وارد سازی ا تالش مامون و معتصم برای برای خشکاندن ریشه تشیع و یا تضعیف تحلیل ها

ها ومراقبت ها وارد سازی سنگین ترین فشار همراه سازی امام در فضای خالفت و یا با آن از معبر

تشیع بری تاریخی و در برابر صبر و استقامت امام و انجام راه ،بر امام شیعه که در سن جوانی بود

 در آن مرحله حساس از خالفت عباسی

 

 جدول ایده یابی

 ایده های برنامه ای/تبلیغی خاستگاه ایده

، بیانگر عمق درماندگی زیرکترین خلیفه عباسی و مقتدرترین خلیفه خشن عباسی در برابر امام جوان شیعه درماندگی خلفا

 یر مستقیم صبر و استقامت امام و خنثی سازی طرح های آنان به شیوه غ

پرونده سازی 

 های مکرر خلفا

 الفت گونه شناسی آزارهای هر امام در دوران امامتش، به ویژه ناظر به قوت و ضعف های جریان خ

  ازدواج تحمیلی در شرایط اقتدار خالفت و آغاز جوانی امام، و آزارهای خاص آن برای امام ازدواج تحمیلی

 نجام ترور ای که در دوران امامت کوتاه خود شاهد مواجهه با تهدید به ترور یا امام جواد از امامان ترورهای مکرر

 

 شهادت غمنامهرویکرد شخصیتی: 

 شهادت مظلومانه امام در سن جوانی و مظلومیت امام در رویداد شهادت ویژگی ها

                                                             
هدوا لي على محمد بن :  ابن أورمة أنهه قال: إنه المعتصم دعا بجماعة من وزرائه، فقال: اش 215ص  1. موسوعة اإلمام الجواد)ع(، الخزعلي ج 45

 علي بن موسى علیهم السهالم زورا، و اكتبوا أنهه أراد أن یخرج،
 309ص  1. موسوعه امام جواد ج  46
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 افراد موثر در شهادت و انگیزه ها: نکته ها

 47که چشم طمع به خالفت داشته باشدمعتصم : خوف از پیدایش فرزندی از امام  -

 48ام فضل: زندگی معنوی با امام را سد راه دنیازدگی خود می دید -

 49جعفر بن مامون: در حال بستر سازی برای خالفت خود با حذف رقیبان بود -

ه در ماجرای ر علمای عاماحمد بن ابی دؤاد: حسادت از دانش بیکران امام و با وجود غلبه ب -

 بر دانش بیکران امام، خوار و تحقیر شده بوددر برا خلق قران،

 روش به شهادت رسیدن امام با سمّ: اقوال درباه

 با انگور رازقی که امام آن را بسیار دوست می داشت -

 50با حوله مسموم که ام فضل در اختیار امام گذاشت. -

 با شربت ترنج مسموم که معتصم به اشناس ترک داد تا به امام بخوراند -

 یت های شهادت:محل و مظلوم

 شهادت در شهر بغداد پس از چند ماه زندگی در حصر غیر مستقیم -

 ر مطهرپیکر امام سه روز پس از شهادت، تحت نظر جهت اطمینان از شهادت و تحقیر پیک -

  تحلیل ها

 

 جدول ایده یابی

 ایده های برنامه ای/تبلیغی خاستگاه ایده

 سن و چگونگی شهادت گونه شناسی شهادت امامان از جهت - سن شهادت

                                                             
ا بازی کند، معتصم فردی سیاست باز و پیچیده بود و قصد داشت با نفوذ دادن ام فضل به منزل امام اهداف چندگانه ای ر . بر خالف مامون که 47

او درایت مامون  دافش رسیده و یا موانع را از بین ببرد. بدین جهتهشخصیتی ساده و خشن داشت که می خواست با قدرت و خشونت و مستقیم به ا
 ه عهده بگیرد.ر ام فضل در منزل امام را نداشت و در برابر از ام فضل خواست که نقشه حذف فیزیکی سریع امام را برا در استفاده از حضو

. ام فضل در زمان پدرش و مقهور شخصیت او، ابزاری نفوذی در منزل امام برای سیاست های پیچیده و تودرتوی پدرش بود. ولی بعد از  48
ص داده یط معتصم عمال ادامه زندگی اش با امام نه تنها از دید او و حتی معتصم بیهوده بلکه خطرناک تشخمرگ مامون و تغییر سیاست ها توس

شد. بدین جهت ماموریت رهایی از این ازدواج با راهبرد حذف فیزیکی امام در دستور کار معتصم قرار گرفت که ام فضل یکی از مهمترین 
 بازیگران ان شد.

امون بود. پس از مرگ مامون لشکریان او به خالفت پسرانش تمایل داشتند. ولی مامون، معتصم را جانشین خود کرد تا . او یکی از فرزندان م 49
ت بحران های پیش رو را با خشونتش حل و فصل کند. لذا جعفر موقتا خالفتش عمویش را پذیرفت ولی پنهانی نقشه هایش بلند مدتش برای به خالف

با بردارش عباس بر علیه  223او ابتدا با عمو و خواهرش همدست شد تا امام را از پیش رو بردارد. و سپس در سال رسیدن را به اجرا گذاشت. 
 معتصم شورش کرد و در آن شورش عباس  کشته شد و احتماال همو هم کشته شد. 

50  ْ َي أَنَّ اْمَرأَتَهُ أُمَّ الْفَْضلِّ بِّْنَت الَْمأ ُ بَِّداء  اَل َدَواَء لَهُ . قب، المناقب البن شهرآشوب ُروِّ ا أََحسَّ بِّذَلَِّك قَاَل لََها أَْباَلكِّ ّللاَّ یل  فَلَمَّ ْندِّ هِّ بِّمِّ تْهُ فِّي فَْرجِّ ُمونِّ سَمَّ
یُروَن بِّالدََّواءِّ عَلَْیَها فاََل یَْنفَ  بَّاءِّ َو یُشِّ ُع إِّلَى اأْلَطِّ َها َو كَانَْت تَْرجِّ لَةُ فِّي فَْرجِّ لَّتَِّها )بحار ج ُع ذَلِّكَ فََوقَعَتِّ اأْلَكِّ ْن عِّ  10ص  50 َحتَّى َماتَْت مِّ
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ام سالگی ام 25سالگی( امام جواد ) 18جوان ترین معصومین هنگام شهادت ، حضرت زهرا ) -

 سالگی( 28عسکری )

 دی بر فزونیساله و در انتهای این دوران، شاه 250تدای دوران خط امامت جوانی در شهادت در اب -

 قطع زمانی استو شدت هجوم ها و توطئه های جریان و جبهه باطل در این دو م

گزارش ها درباره 

 نحوه شهادت

ایانی زندگانی پتنوع گزارش ها درباره شهادت، گواه مظلومیت و آزار شدید امام در اقامت چندماهه  -

 اش در بغداد است.

تنوع افراد موثر در شهادت حضرت، نشان تشکیل جبهه ای واحد در دربار عباسی اعم از رجال  -

 .. برای حذف فیزیکی امام استسیاسی و فکری و بانوان و .

تنوع افراد موثر در شهادت، نشان کینه ها و حسادت ها در درباره عباسی نسبت به موقعیت و  -

 جایگاه اجتماعی و مقامات معنوی ان حضرت است

 

 

 

 

 

 


