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شمار در فرایند ایده یابی زندگی یی و چگونگی گاهچیستی و چرا

 :(ع)جواد  امام

یت شناسی آن یثی در مورد زندگانی هر معصوم، در کنار مباحث معارفی و شخصبا مطالعه منابع تاریخی و حد

حکایات و  معصوم و مطالعه روایات و سخنان ایشان و آشنایی با زندگی اجمالی ایشان، با مجموعه ای از

 می گردیم که اغلب به صورت کشکولی و یا موضوعی ارائه می گردند. رویدادها مواجه 

در مقام مطالعه ایده یابی برنامه ای/فیلمنامه ای، یکی از روش های مواجهه با این حکایات، مواجهه تحلیلی با 

باطل این حاکایات است. بدین معنا که با در نظر گرفتن پیش فرض های کالمی و عرفانی در زمینه تقابل حق و 

و ادوارشناسی تاریخی، به آنالیز و موشکافی هر رویداد پرداخت. برای انجام این مهم می توان از جدول هایی 

 1همانند جدول زیر استفاده کرد:

 قصه ها / موقعیت ها / رویدادها

روایت اجمالی  روایت 

 خام

 

روایت بهینه 

شده توسط 

اطالعات 

 تکمیلی

 

  قهرمان شخصیت ها

  انضد قهرم

  فرعی

  زمان

  مکان

                                                             
 انجام شد. )ع(. این مدل از پژوهش جزء نگر در کتاب ایین برنامه سازی زندگانی امام کاظم  1
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  روند روایی

  وضعیت نمایشی

پیش فرض های 

کالمی و معارفی 

 احتمالی

 

ایده ها و نکته 

 ها

 

ارجاعات 

 تکمیلی

 

برای معرفی کارایی این جدول در فهم و تحیلیل رویدادهای زندگی معصومین، یک نمونه از رویدادهای  

 گردد:زندگانی امام جواد )ع( در ان عرضه می 

 قصه ها / موقعیت ها / رویدادها

روایت  روایت 

 اجمالی خام

امام نامه ای به وکیلش در همدان بنام محمد بن ابراهیم همدانی می نویسد و از 

او می خواهد تا یحیی بن ابی عمران وفات نکرده ان را باز نکند. وقتی خبر 

مام او را جانشین رحلت یحیی به محمد می رسد نامه را می گشاید و می بیند ا

 است. همحمد تعیین کرد

روایت بهینه 

شده توسط 

اطالعات 

 تکمیلی

و بلکه سروکیل ایشان در همدان و  )ع( محمد بن ابراهیم از وکالی امام جواد

 غرب ایران و منطقه جبال است. او نامه ای محرمانه و عجیب را  از امام جواد

سته به رحلت یحیی بن ابی عمران دریافت می کند که بازگشایی از ان واب )ع(

 است!!؟؟

یحیی هم فردی همدانی )از همدان ایران( است که وکیل امام در شهر قم است. 

شهر قم در این سال ها در زیر مالیات های مضاعف مامون عباسی، خلیفه 

مدعی روشنفکری و دانش گرایی، تحت ستم فراوان است. پس در نهایت قمی 

ی یکی از بزرگان خود بنام جعفر بن داود قیام می به رهبر 210ها در سال 

کنند. ولی مامون لشکری جرار می فرستد و قمی ها شکست خورده و عده ای 

از جمله یحیی به شهادت می رسد. با انتشار خبر شهادت و اوضاع بحرانی قم، 
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محمد به سرعت نامه امام را می گشاید. و می بیند امام دو سال پیش از رخداد 

حران و در یک تصمیم کامال امنیتی در فضایی که ماموران مامون به شدت این ب

مراقب شیعیان هستند، او را به جانشینی یحیی در رسیدگی در امور قمی ها و به 

 عنوان وکیل بعدی خود در قم  انتخاب کرده است.

پس در زمانه ای که اخبار ازدواج مامون با پوران دختر حسن بن سهل و ریخت 

های بسیار کالن آن در جهان اسالم منتشر می شود، محمد مخفیانه از و پاش 

 همدان راهی قم می گردد تا به ساماندهی امور شیعه تحت ستم قم بپردازد.

شخصیت 

 ها

 محمد بن ابراهیم قهرمان

 مامون ضد قهرمان

 ، یحیی بن ابی عمران، رهبر قیام قمی ها، پیک امام، والیان )ع( امام جواد فرعی

 عباسی قم و همدان و ...

 ق 210تا  208حدفاصل سال های  زمان

 همدان ، قم ، مدینه، بغداد مکان

روند 

 روایی

 رسیدن نامه ای شگفت و سر به مهر تا دو سال و ماموریت رصد اخبار قم -

 ستم فزاینده مامون مدعی تشیع و علوی گرایی بر قم و قمی ها، تنها شهر شیعی -

 ی اختالف سیلقه ها و نگرانی بزرگان علمی شهر(قیام قمی ها )در فضا -

 شهادت عده ای از قمی ها و وکیل امام -

 بازگشایی نامه و کشف سر آن )انتصاب محمد به جای یحیی( -

 تالش محمد در تقیه شدید برای یاری قمی های ستمدیده از سوی امام -

وضعیت 

 نمایشی

 حساس مسئولیت پذیری دشوار به روشی فوق امنیتی در زمانه ای

پیش 

فرض 

های 

 کالمی 

 دانش غیبی امام و استفاده از آن در مدیریت جامعه شیعه

 تقیه ورزی امام و جامعه شیعه در زمانه اقتدار خالفت
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ایده ها و 

 نکته ها

 مدیریت تقیه محور و غیب مدار امام برای جوامع حق در شرایط خاص

 بزرگ ی های دشوار و رازداری هایپذیرش کارگزاری برای معصوم، مالزم با مسئولیت پذیر

ات مظلومیت قمی ها در دوران خالفت مامون، سندی بر ادعای رسوای علوی گری و اصالح

 گرایی مامون

ارجاعات 

 تکمیلی

 )ع( مطالعه سازمان وکالت در زمانه امام جواد

 مطالعه تاریخ تشیع در قم و فراز و فرودهای ان

 الفت عباسیشخصیت شناسی مامون و ادورار شناسی خ

 

این نوع پژوهش ضمن نیاز به فرصت کافی و نوعی غلبه رویکرد فیلمنامه  البته همانگونه که مشاهده می شود

ای در آن، هیچگاه کارشناسان و پزوهشگران و نویسندگان را به نگاه جامل و تحلیل مناسب و کلی از زندگانی 

و تا  نباشد آشنابا فضای کلی زندگی امام تا رویدادها  این تاریخی معصومین نمی رساند. چرا که در مواجهه با

رویداد نمی تواند جزء و کل بین هر رویداد و فضای کلی زندگانی معصوم صورت نگیرد هر نسبت سنجی الزم 

داشتن نگاه وابسته به هر معصوم  دربارهکه اقتضای تبلیغ رسانه ای  باشد. چرا دارای معنایی جامع و کامل

بدین جهت شاید یکی از نگاه های روزآمد به  2ز رویدادهای رخداده در زندگی آنان است.تاریخی درست ا

مسئله سیره خصوصا در نظام و ایین برنامه سازی، ضرورت نظام بخشی به رویدادهایی است که منشأ و 

ه رویدادها خاستگاه سیره معصومین است. و یکی از راهبردها و راهکارهای این نظام بخشی و معنا دهی بیشتر ب

. چرا که در بستر پژوهش گاه شمار تالش می شود تا زمان و پژوهش گاه شماری این رویدادها است، انجام 

دانسته شود که هر رویداد در چه مرحله ای از  مکان هر رویداد در فضای کلی زندگی هر معصوم دانسته شده و

  ت.زندگی معصوم و در مواجهه با چه گروه و یا جریانی بوده اس

در این بدین جهت خود را خواهد یافت.  رایانه به هر رویداد هم معنایبر بستر این فرایند است که نگاه جزء گ

سیره شناسی تاریخ محور از زندگی معصومین، گاه شمار رویدادهای در مقام اولین مرحله از مطالعه فصل 

 3ارائه می گردد. )ع( زندگانی امام جواد

                                                             
کنار  . تاریخنگاری با سیره نگاری تفاوت دارد. تاریخنگاری صرفا به ضبط و ثبت رویدادها )بدون پیش داوری( می پردازد. ولی در سیره در 2

سئله رویدادنگاری با لحاظ مقام های معنوی و آسمانی ای که برای معصوم در دانش کالم اثبات می گردد، در ان رویدادنگاری، رویکرد تربیتی و م
 انتقال پیام هم مورد توجه است.

 ه عزیزان واگذار می گردد.. بدیهی است فرایند استخراج کامل و مفصل رویدادها ئ کشف سیره های اخالقی و تربیتی از انان ب 3
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یدادهای با ، پس از جستجو و گرد آوری رو )ع( ماری رویدادهای زندگی امام جوادبرای کشف جایگاه گاه ش

ست، تالش گردید که جامعترین و جدیدترین منبع در این زمینه ا« موسوعه امام جواد )ع(»تکیه بر منبعی چون 

و ضد قهرمانان  انتا با کمک نشانه ها و شواهد آشکار و یا ضمنی موجود در روایت و یا به قرینه حضور قهرمان

دد. و آنگاه بر اساس و یا جغرافیای رخداد رویداد و .... ، زمان و مکان واقعی و یا تقریبی رویدادها معلوم گر

ان های علوی شخصیت محوری در هر رویداد، رویدادها به سه گانه سفید )امام و جامعه شیعه( خاکستری )جری

کری و فامامت( و سیاه )خط خالفت و جامعه و نظام  مخالف خط خالفت و گاه مدعی همراهی ظمنی با خط

 فرهنگی همراه با ان( تقسیم می گردند. 

و در نهایت با جدول گاه شماری سالیانه ای روبرو هستیم که ممکن است در یک سال پر حادثه و در سالی کم 

ربط با زندگی امام  رویداد باشد. یا در بخش رویدادهای خاکستری و یا سیاه شاهد رویدادهای به ظاهر بی

باشیم ولی وقتی که دانسته شود که مثال حضور و یا مرگ یک عالم برجسته عامی در حجاز یا عراق می توانسته 

  4واقعه نگاری ها معنا خواهد یافتنقشی مهمی در انحراف جامعه از خط امامت داشته باشد، آنگاه این 

 له کلی ارائه می گردد که عبارتند از: جدول گاه شماری زندگانی امام جواد )ع( در دو مرح

 گاه شمار از تولد تا امامت -

 گاه شمار از امامت تا شهادت -

 در پایان هر مرحله هم فهرست مباحث تحلیلی و جدول های ایده یابی ارامی گردد.

 

 

 

 

 

                                                             
ی امام جواد استفاده فراوان شده و در بخش سیاه و خاکستری ضمن استفاده از ی این جدول در بخش وضعیت سفید، از موسوعه. در تهیه4

 ها استفاده شده است.ی این سالی امام جواد، از تاریخ طبری و تاریخ االسالم ذهبی در محدودهموسوعه
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 :تقوی/گاه شمار رضوی
رای مطالعه بیشتر در زمینه این برا شامل می گردد.  203تا  195گاه شمار این مرحله زمانی از سال 

مه سازی زندگانی امام به کتاب آیین برنا نیدکگاه ن )ع( جواد/ )ع( مرحله از زندگانی مشترک امام رضا

 ن جهت این مرحله از گاه شماری به صورت فشره ارائه می گردد:یدرضا )ع(. ب

 ه. ق.  193

ر کرد و برخی از روایات و ها، با امام دیداحسین ابن قیاما، یکی از واقفی - سفید 

ه و در ضمن به فرزند نداشتن امام خرده می کرد ههای واقفیّه را به امام عرضاستدالل

ها پرداخت و وعده والدت قریب الوقوع های آنشبهات و تحریف و امام به دفع گیرد

 فرزندش را می دهد.

ه و جانشینی فرزندش گذار دعوت اسماعیلیّرحلت محمّد ابن اسماعیل، بنیان - خاکستری 

 عبداهلل.

مرگ ناگهانی او در های خراسان و سفر هارون به خراسان برای دفع شورش  - سیاه 

 توس.

برای سفر حج و ممانعت وزیرش فضل ابن ربیع از  ، خلیفه جدیدقصد امین  -

آن و فرستادن مادرش زبیده به جای او به سفر حج و اقدامات عمرانی زیادی که او در 

 م داد.مکّه انجا

 

 ه. ق. 194

و ترکیبی از سلوک عبادی ویژه مادر در کنار  )ع( زمان حمل مادر امام جواد - سفید

 مقام های معنوی فرزندمشاهده برخی 

احمد ابن عامر طایی، از نوادگان یکی از شهدای کربال، با امام مالقات کرد و  -

 از آن پس مؤذّن آن حضرت و امام جواد )ع( شد.
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ها و برخی شکّاکان دیگر، و به ویژه در تبلیغات سوء واقفیامام در اوج  -

 الوقوع فرزندش می دهدتولّد قریبضمن مراسم حج، خبر از 

  - خاکستری

 دیگر.آغاز اختالف امین و مأمون و اقدام به تجهیز نیرو علیه یک - سیاه

 

 ه. ق. 195

عیان. امام رضا )ع( این تولّد ها انتظار امام و شیتولّد امام جواد )ع( پس از سال - سفید

 ترین تولّد برای شیعه نامید.را بابرکت

احمد بن ابی خلف برادر رضاعی امام. او و والدینش برده بودند که امام رضا  -

 آنان را خرید و آزاد ساخت. )ع(

پس از تولّد امام جواد )ع(، امام در دیدارهای گوناگون با شیعیان، او را وصیّ  -

کرد و در حجّ آن سال، با برخی از بزرگان واقفی، همانند حسین ابن خود معرّفی می

 ی این والدت بحث کرد.قیاما در باره

  خاکستری

درگیری تاریخی سپاهِ کوچک طاهر ذوالیمین، فرماندهِ لشکریان مأمون با علی  - سیاه

این ی ری و شکست علی ابن عیسی. ابن عیسی ابن ماهان و لشکر انبوه امین در حومه

 ی سنگین به لشکریان امین بود.اتّفاق، اوّلین ضربه

مرگ بکّار )پدر زبیر ابن بکّار، عالم معروف اهل سنّت(، از آل زبیر، که به  -

مدّت دوازده سال والی مدینه از سوی هارون بود و به شیعیان و علویان سخت 

 دانند.گرفت و برخی، مقدّمات مرگ او را به سبب نفرین امام رضا )ع( میمی

اوّلین ورود و اقامت شافعی از مدینه به بغداد. اقامت او به مدّت دو سال در  -

 بغداد طول کشید. او در این زمان بر مذهب اوّل خود بود.
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 ه. ق. 196

  سفید

  خاکستری

های پیاپی لشکریان امین و رسیدن لشکریان مأمون به شکست - سیاه

 های بغداد.به دروازهفرماندهی طاهر و هرثمة ابن اعین 

 

 ه. ق. 198

دیدار برخی از بزرگان شیعه )خصوصاً صفوان ابن یحیی( با امام رضا )ع( و  - سفید

 ( از سوی آن حضرت.پرسش از وصایت ایشان و معرّفی شدن امام جواد )ع

قیام ابوالسرایا، با کمک علویان در کوفه و عراق و معرّفی کردن محمّد ابن  - خاکستری

راهی احمد ابراهیم علوی زیدی )ابن طباطبا( به عنوان خلیفه. )قیام ابوالسرایا و هم

هایی شد که گرد او جمع شده ابن موسی الکاظم با او، باعث ریزش جمعی از واقفی

 را درست کرده بودند.(« واقفی احمدیّه»ی و فرقه

 ه. ق. 197

  سفید

  خاکستری

ی بغداد توسّط سپاهان مأمون و درگیری طوالنی نیروهای دو طرف محاصره - سیاه

تعطیلی  در حومه و محلّات بغداد و آشوب و نا به سامانی و قحطی و فتنه و فساد و

 جمعه و جماعت و مساجد.

زید، که با یمة ابن یعقوب ُاموی، از تبار قیام امویان و دمشقیان به رهبری مسل -

ناکام  شورش کرد و مدّعی خالفت بود و لشکریان امین در سرکوبی او« سفیانی»لقب 

 ماندند.

-  
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سالگی ایشان 5/2ی امام جواد )ع( در هاشم در بارهتشکیک برخی از بنی -

شناس و حکم کردن او به انتساب وی به امام )ماه شعبان این سال( و آوردن قیافه

 رضا )ع(.

 شکست و قتل امین و آغاز خالفت مأمون - سیاه

اد رفت و یک ی خود در مدینه، دوباره به بغدسالهشافعی پس از اقامت یک -

ناسب ماه آن جا ماند و در نهایت چون بغداد را برای تبلیغ مذهب جدید خود م

 ندید، از آن جا برای همیشه به مصر رفت.

ت. او مرگ سفیان ابن عینیّه، یکی از علمای بسیار بزرگ و محّدث اهل سنّ -

ای اهل سنّت ادِ شافعی و بسیاری از علمساکن مکّه بود و هفتاد حج انجام داد و است

 بود و در ایّام حج، مجلس درس پررونقی داشت

 

 ه. ق. 199

أمون. فرماندهِ لشکریان م« جلودی»شکست قیام محمّد ابن جعفر در حجاز، به دست  - سفید

هاشم و قصد تفتیش و بازتاب این شکست، هجوم جلودی به منزل امام رضا )ع( و بنی

ها بود. دراین ماجرا، هایی آنی طالها و دارایهاشم و مصادرهنازل بنیجست و جوی م

 های بسیاری کرد.جلودی به امام رضا )ع( اهانت

و مشاهده  )ع( سفر زکریا بن آدم اشعری قمی در این سال به حجاز و بیعت با امام جواد -

 5ماجرایی شگفت از او

                                                             
دم می گوید: در خدمت امام رضا علیه السالم بودم که امام جواد علیه السالم را که در سن کمتر از چهار سال بودند آوردند. امام . زکریا بن آ 5

م علیه السالم با دست خود به زمین زد و سر مبارک خود را به طرف آسمان بلند کرد و در فکر فرو رفت. امام رضا علیه السالم فرمودند: جان
 چه رابطه اینقدر فکر می کنی؟فدایت! در 

 
قبر بیرون  امام جواد علیه السالم عرضه داشتند: در آن مصائبی که نسبت به مادرم فاطمه سالم هللا علیها روا داشته شد. به خدا سوگند آن دو را از

سالم آن حضرت را نزدیک به خود نمود و بین می آورم و آتش می زنم پس خاکستر آن ها را بر باد داده یا به دریا می ریزم. پس امام رضا علیه ال
 (212دو چشمش را بوسه زد و فرمود: تو الیق امامت هستی. )دالئل االمامة ص
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( و وداع عجیب امام رضا جواد )ع راه فرزندش امامسفر حجّ امام رضا )ع( همآخرین  -

الوقوع خود به زدگی فرزندش، خبر از سفر قریب)ع( با کعبه و مکّه. در پاسخ به شگفت

 خراسان داد.

در بصره. او در بصره، به تعقیب « زیدالنّار»قیام زید پسر امام کاظم )ع(، معروف به  -

خت، پس یونس به ناچار، یونس ابن عبدالرّحمان، از خواصّ امام رضا )ع( و شیعه پردا

 ی سقوط زید و زیدیّه به عراق بازگشت.به مدینه و نزد امام پناه آورد و در آستانه

ای که پناه آوردن جمعی از علمای شیعه در زمان ابوالسرایا، از عراق به حجاز، به گونه -

 مراسم حجّ آن سال، یکی از پرشمارترین حضورهای یاران امام در مدینه بود.

مدیریّت  و بزرگان شیعههای فکری و اجتماعی بین اختالفن سال به رفع ج آدر حامام  -

 ها پرداخت.آن

 -روان زیدیّه، به مدّت دو شاندن قیام ابوالسرایا و دیگر پیمأمون پس از به شکست ک -

نگاری، چند بار از امام خواست که به میل خود به مرو بیاید و سه ماه از طریق نامه

 تیار بگیرد، ولی امام دعوت او را در هر بار رد کرد.خالفت را در اخ

 قیام ابراهیم ابن امام کاظم )ع( در یمن. - خاکستری

 قیام اسماعیل ابن کاظم )ع( در فارس. -

ی او محمّد ابن اثرم، قصد محمّد ابن سلیمان، والی ابوالسرایا در مدینه و والی شُرطه -

ها بیست روز مهلت گرفت ولی امام از آن گیری اجباری از امام برای خود داشتند،بیعت

 ها از جلودی، فرماندهِ لشکر مأمون شکست خوردند.که در روز هجدهم، آن

 کشته شدن ابوالسرایا درعراق - سیاه

 

 ه. ق. 200
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ی حرکت ضمن وداع با آغاز حرکت امام رضا )ع( از مدینه به خراسان. امام در آستانه - سفید

ها تقسیم کرد و اعالم کرد این سفر بی بازگشت دینار بین آنخاندانش، دوازده هزار 

 است.

انتتشار خبررفتن امام رضا )ع( به مرو و تحیّر و تشکیک برخی از شیعیان بغداد همانند  -

 آیند این سفر.یونس ابن عبدالرّحمان، در پذیرش امام و سرانجام ناخوش

وفه به انتظار دیدار امام نشستند، با انتشار خبر حرکت امام از مدینه به مرو، شیعیان ک -

ها، مانند ابوهاشم جعفری، ولی وقتی خبر آمد مسیر سفراز بصره است، معدودی از آن

 تالش کردند به سرعت به سوی بصره بیایند و با امام دیدار کنند.

محوّل سجستانی، در روز خروج امام از مدینه، با امام دیدار کرد و کمی پس از آن، در  -

 به راه افتاد و در نهایت به امام پیوست.آن مسیر 

ی مأمون، ایشان را به امام، چند ماه در نیشابور اقامت داده شد و پس از دریافت اجازه -

 سوی مرو بردند.

ی راهی اباصلت هروی از نیشابور با امام رضا )ع( و مالزم ایشان بودن تا لحظههم -

 شهادت آن حضرت.

ابن شبیب اشعری، دایی معتصم، به امام پیوستند و از  چنین ریّانریّان ابن صلت و هم -

 مالزمان حضرت در خراسان و مرو شدند.

رحلت عبداهلل ابن جندب بجلی کوفی، از وکالی امام کاظم )ع( و امام رضا )ع( در  -

علی ابن مهزیار  .بصره و خوزستان. امام پس از رحلت وی، بر او رحمتی ویژه فرستاد

 شد.در مسئله وکالت  گزین او اهوازی، جای

او مدّعى شد که قائم قیام و ادّعای خالفت محمّد ابن امام صادق )ع( )دیباج( در مکّه.  - خاکستری

حسین ابن حسن افطس . مهدى است و مبناى ادّعاى خود را بر احادیث نبوى قرار داد

و از در مدینه برای او بیعت گرفت. در این قیام، امام رضا )ع( بیعت وهمکاری نکرد 
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ی قیام محمّد ابن جعفر، کتابی بود که یکی از ها خبر داد. )ریشهالوقوع آنناکامی قریب

 علمای ناصبی نوشت و در آن حضرت زهرا )س( را سبّ کرد.(

 دین در آذربایجانقیام بابک خرّم شروع - سیاه

 

 ه. ق. 201

 عهدی امام رضا )ع( در آغاز ماه رمضان.اعالم والیت - سفید

 به قم و رحلت ایشان در این شهر. )ربیع الثانیرت حضرت معصومه )س( هج -

  خاکستری

عهدی امام رضا )ع( و شورش ی والیتعبّاس در بغداد و عراق با مسئلهمخالفت بنی - سیاه

 هاآن

 سالی و قحطی و مرگ در خراسان تا ری و اصفهان.شیوع خشک -

ن وکیل و یاور امام که همراه ایشان به مرو مهمتری جذب شدن هشام ابن ابراهیم عبّاسی -

 رفته بود

 

 ه. ق. 202

زدی امّ فضل دختر ازدواج تحمیلی امام رضا )ع( با دختر مأمون، امّ حبیب، و اعالم نام - سفید

 دیگر مأمون با امام جواد )ع(.

 با او یویژه خداحافظی و عراق به فضل نفوذیِ شیعیان از شبیب، ابن ریّان مأموریّت -

 .امام

در اواخر این سال، در مسیر بازگشت مأمون به عراق، چون فضل ابن سهل در حمام  -

سرخس کشته شد، به دنبال آن، امام رضا )ع( به دستور مأمون، چند روزی در سرخس 

کاری ن سهل و همفضل اب زندانی شد. علّت اصلی این کار، نپذیرفتن جانشینی مناصب

 داری بود.مأمون در حکومت نکردن امام با
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ها و نصایحش به مأمون افزود و این موجب ناراحتی در اواخر این سال، امام بر موعظه -

 مأمون شد.

، چندین )ع( مأمون در اواخر این سال، در مواجهه با عزّت و عظمت روزافزون امام رضا -

مرتبه در مرو و یک بار در سرخس، تصمیم به قتل ایشان گرفت، ولی در اجرای آن 

 ند.ناکام ما

ی او در قم و نشر اشعار اهل بیتی و بازگشت دعبل از مرو به قم و اقامت چندماهه -

 رضوی خود در قم.

در مدینه در حالی که حامل نامه امام  )ع( دیدار ابراهیم بن ابی محمود با امام جواد -

نسبت به نامه پدر و نسبت به  )ع( برای فرزندش بود و تکریم امام جواد )ع( رضا

 ابراهیم

در این سال، ابراهیم ابن امام کاظم )ع(، برادر امام رضا )ع( از طرف مأمون، امیرالحاج  - خاکستری

در حجّ آن سال شد. او پس از به جای آوردن حج، برای اصالح امور به یمن فرستاده 

 شد.

 قتل فضل ابن سهل در حمام سرخس به دستور مأمون. - سیاه

ش فسق و فجور در شهر بغداد، نهضت امر به سهل ابن سالمِ انصاری، به سبب گستر -

 معروف و نهی از منکر به راه انداخت

کشته شدن محمّد ابن فرات غالی در کوفه، به نفرین امام، به دست ابراهیم ابن شکله  -

 ی عبّاسیان در عراق(.عبّاسی )خلیفه

و عاقبت  ی بطائنی، از سران واقفیّه در عراقاز مرگ علی ابن ابی حمزه )ع( امام رضا -

 شوم او خبر داد.

 

 ه. ق )تا پایان ماه صفر( 203
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ی او در ی محاکمهگیری یک صوفیِ فقیر در توس به اتّهام دزدی و برگزاری جلسهدست - سفید

ی ی آن صوفی توسّط امام، جلسهدربار مأمون و با حضور امام رضا )ع( که ضمن تبرئه

ار او را آزاد وسّط آن صوفی شد. مأمون به ناچمحاکمه، تبدیل به انتقاد از خالفت مأمون ت

 گاه امام، مقدّمات شهادت ایشان را فراهم ساخت.کرد و در خشم از جای

و  گیری خبردهی امام نسبت به وصایت و والیت فرزندش، امام جواد )ع(، به خادماناوج -

 مالزمان خود و یا در دیدار با شیعیان.

 ینه و در خواست برخی وسائل از فرزندشو فرستادن پیکی به مد )ع( امام رضا -

 مسموم شدن امام توسط مامون -

، و در )ع( با آگاهی از همزمانی گسترده مامون با امام جواد شهادت بستر در )ع( رضا امام -

 با»: کرد سفارش عباسی قاتل خلیفه مواجهه با مظلوم نمائی های او در ماجرای شهادت، به

 6.«است اندک دنیا این در او و تو بقای هک باش داشته خوبی رفتار أبوجعفر

 ست مأمون.شهادت امام رضا )ع( در آغاز این سال در توس با انگور یا انار مسموم به د -

  خاکستری

ی این سال )پس از شهادت امام رضا( زلزله ی بزرگی در خراسان و ماوراءالنّهر در میانه - سیاه

ان( و و فاریاب و طالقان )شمال افغانسترخ داد و خرابی بسیاری در بلخ و جوزجان 

 های آن تا هفتاد روز ادامه داشت.لرزهاند: پسماوراءالنّهر ایجاد کرد. نوشته

                                                             
ون و باورمندی او به دانش غیبی امام، این سخن امام به مثابه هشداری به او بود که هر گونه تعرض از سوی م. با توجه به شخصیت علمی ما 6

نجر به مرگ زودهنگام خود او خواهد شد. بنا براین امام با پیش بینی توطئه های مامون و دادن خبری غیبی به او، عمال مامون نسبت به امام م

 را به صورت نسبی فراهم نمود. )ع( زمینه های  زمینگیر ساختن مامون در برابر امام جواد
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 نکته ها و ایده ها:

گسترده در زمینه  به صورت )ع( مهمترین نکته در این مقطع از زندگانی امام جواد )ع(، سرمایه گذاری امام رضا

 اهمیت داشت.  )ع( سئله از دو جهت برای امام رضاامامت فرزندش است. این م

 ساله واقفیه 12اول از جهت دفع تمامی شبهه های  -

 دوم از جهت آگاهی غیبی نسبت به شهادت زود هنگام و رخداد امامت در کودکی -

امام شناسی،  وایاتی با موضوعبه سوی ر )ع( بدین جهت پس از والدت بخش عمده ای از روایات امام رضا

است. ناظر به این واقعیت مسئله امامت در کودکی،  )ع( ت تاریخی و امامت در کودکی و وصایت امام جوادامام

سالگی نبود. بلکه به واسطه پیش  55در  )ع( امری اتفاقی و ناشی از انتشار ناگهانی خبر شهادت امام رضا

گزاره هایی رگان شیعه تا حد زیادی اگاهی ها و فراهم نمودن زمینه های معرفتی این رویداد از سوی امام، بز

با تحیر نسبی  )ع( جسته و گریخته در این زمینه دریافت کرده بودند. بدین جهت است که آغاز امامت امام جواد

و امتحان گری علما از امام جهت به یقین رسیدن نسبت به امام همراه است ولی استنکار و تعجب و یا ریزش 

 بزرگان شیعه در این مقطع ازجهت منابع تاریخی گزارش نشده است. خاص و بزرگ و یا حتی احدی از

از ریزش هها یا فرقه گرایی  )ع( بله در برخی منابع فرقه شناسی گزارش هایی درباره آغاز امامت امام جواد

 :شدند تقسیم دسته و فرقه چند به حضرت آن شهادت از پس الساّلم علیه رضا امام هست مبنی بر اینکه پیروان

 شدند؛ قایل الساّلم علیه جواد امام امامت به اىفرقه( الف

 او الساّلم علیه جعفر بن موسى امام پدرش گفتند و شدند معتقد جعفر بن موسى بن احمد امامت به اىفرقه( ب

 است؛ داده قرار وصى الساّلم علیه رضا امام برادرش از پس را

 وفات حضرت چون و داشتند عقیده الساّلم علیه رضا امام امتام به نامیدند چرا که «مؤلفه»و فرقه ای را ( ج

 گشتند؛ واقفى دوباره و شدند معتقد توقف به الساّلم علیه جعفر بن موسى حضرت امامت درباره کرد،
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 امامت به کرد، بیعت الساّلم علیه رضا امام با عهدى، والیت عنوان با مأمون چون که زیدیه، از اىفرقه( د

 7.بازگشتند خود پیشین عقیده به الساّلم علیه رضا حضرت از پس ولى دند،ش معتقد حضرت

 ولی در نقد این ادعا باید دانست که:

با فرق مدعی تشیع  دلیل بی استناد بودن اکثر این فرقه ها این است که نویسنده بین جامعه شیعه دوازده امامی

 ده در نزد آن فرقه ها بوه است.واقفیه و زیدیه خلط کرده است. و اگر ریزش یا بازگشتی بو

ثانیا این ادعاها بیشتر ناشی از فرض این بوده که اگر قرار بود ریزشی رخ دهد چگونه می توانست باشد. نه 

اینکه یک تحقیق مستند میدانی باشد. چرا که همو در ادامه گزارشی از اختالف علمای شیعه در زمینه علم 

ینکه اختالفی واقعی باشد بیشتر گزارشی از روایات پراکنده ای است که ت در کودکی می دهد که به جای اماما

  8بدست مولف در ان زمان رسیده بوده

ی رضوی در زمینه وصایت و فرایند پذیرش امامت در جوّی آرام ولی عالمانه )همراه آزمایش راهبرد نظر به 

 اه شماری زندگانی امام چنین است:(، نمونه ای از ایده های برنامه این مرحله از گ9نشانه های امامت

 جدول ایده یابی

 ایده های برنامه ای/تبلیغی خاستگاه ایده

زمانه تولد امام 

 )ع(جواد

ک و شبهه شجهت از بین بردن تمامی  )ع( تولد در زمانه درگیری خط خالفت، فرصتی برای امام رضا

 از تولد  ها در زمینه امامتش به ویژه در فرصت سفرهای شیعیان به حج پس

و  )ع( امام رضا

 مسئله وصایت

پیوسته و  ، روندی)ع( با آگاهی از کوتاهی زمان حیات خود، برای وصایت امام جواد )ع( امام رضا

یه، سفر حج وداع منظم اجرا نمود که شامل این مراحل بود: بدو تولد، دیدارهای تا پیش سفر به خراسان،

 ری هایش ایش با شیعیان مسافر به خراسان، در نامه نگادر طول مسیر سفر به خراسان، در دیداره

سفرهای شیعیان به 

 خراسان

ل، زمینه با وجود دوری مرو از عراق و حجاز، رفت و آمد نسبی برخی از شیعیان و شاعری چون دعب

ه ین افراد در گستربه آنان و باز انتشار آن از طریق ا )ع( ساز تبلیغ اعالن وصایت و امامت امام جواد

 جغرافیای تشیع از خراسان و قم تا عراق و حجاز گردید

                                                             
 .85. حسن بن موسى نوبختى، فرق الشیعه، ص  7
طور قطع باید عالم باشد، اى گفتند: امام ناگزیر و بهبه امامت حضرت قایل شدند نیز در كیفیت علم امام اختالف كردند. پاره. همان: اما كسانى كه  8

گذشت پدرش را به خراسان بردند، ولى خداوند هنگام بلوغ، كه چهار سال و اندى از سن او مىو علم او از پدرش به او نرسیده؛ زیرا درحالى
كند. بعضى نیز گفتند: او پیش از بلوغ، امام است و هنگامى كه بالغ شد علم الزم را نه از طریق مقام امامت است به او تعلیم مى علمى كه الزمه

 الهام و القاى در قلب و شنیدن صداى فرشته، بلكه از راه مطالعه كتابهاى پدرش به دست خواهد آورد؛ چرا كه وحى منقطع گشته است.
 به علم غیب و عصمت و والیت تکوینی . آزمایش مدعیان 9
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، و )ع( امام رضا

پیشگویی و توصیه 

 اش به مامون

وانی امام جقصد مامون برای سوء استفاده های مامون از کودکی و با پیش آگاهی از  )ع( امام رضا

ایش زمینگیر می توطئه ه، با دادن خبری غیبی و هشدار دهنده، مامون را در اجرای بسیاری از )ع( جواد

 کند

آغاز امامت امام 

 )ع(جواد

امام از جهت شدت و ضعف توطئه های دشمنان و از جهت  12مقایسه تاریخی آغاز امامت  -

 میزان تحیر یا ثبات ایمانی خواص و عموم شیعه

گانه از جهت پیش اوردن مسائل کالمی جدید و سیر  12ت امامان ماما مقایسه کالمی اغاز -

 ائل کالمی آغاز امامتتطور مس
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 گاه شمار تقوی:
آغاز این  در را شامل می شود. در حالی که مرکز خالفتسال  17، به مدت  220تا  203این دوران از سال 

گهگاه به  دوران مرو است ولی خیلی سریع به بغداد منتقل می گردد. و مرکز امامت هم که در مدینه است

 منتقل می گردد. گاه شمار رویدادهای این دوران چنین است:صورت موقت به بغداد 

 )از آغاز ماه ربیع االول( هجری قمری 203سال  

 سفید

 

 

راسم غسل مدار االرض به خراسان رفته و عهدهپس از شهادت پدر، با طی)ع( امام جواد  -

 شود.و کفن پدر می

ا ر وسائل سری ه یکک بود کرده درخواست اینامه طی )ع( رضا در این سال امام -

 )ع( وادج امام مدتی از پس ولی. به خراسان نزد ایشان بفرستند مدینه اختصاصی را از

 را کار این یلدر مدینه دل کسی و به مدینه بازگردانند را همان اموال تا کرد روانه پیکی

 ارسال ندشد متوجه همه به مدینه رسید )ع( رضا امام شهادت خبر که بعدها. دانستنمی

 بوده است. حضرت شهادت روز در همان پیک، آن

د و گیرپس از شهادت پدر برای ایشان در مدینه مجلس سوگواری می )ع( امام جواد -

 پذیرند.را می )ع( راحتی امامت امام جواداندک شیعیان مدینه به

در کودکی، جهت تثبیت )ع( احترام ویژه علی بن جعفر در مسجد النبی از امام جواد  -

 10ایشان در نزد شیعه و جامعه اسالمی امامت

                                                             
در مسجدالنبی  -عموی بزرگوار حضرت رضاعلیه السالم  -. محمد بن حسن بن عماد روایت می کند که گفت: من در حضور علی بن جعفر  10

امام جوادعلیه السالم  نشسته بودم، دو سال بود که در مسجد رسول خدا به درس او می رفتم و از محضرش مستفیض می شدم، یک روز ناگاه دیدم
و با که کودک خردسالی بود، در مسجدالنبی به نزد علی بن جعفرعلیه السالم آمد، علی بن جعفرعلیه السالم تا آن حضرت را دید، شتابان برخاست 

جوادعلیه السالم به او  پای برهنه و بدون ردا به سوی حضرت جوادعلیه السالم شتافت و دست او را بوسید و به او احترام شایان نمود. حضرت
 فرمود: ای عمو! بنشین. خدا تو را رحمت کند. علی بن جعفر گفت: ای آقای من! چگونه بنشینم با این که تو ایستاده ای؟ هنگامی که علی بن

ستی، در عین حال با جعفرعلیه السالم به مجلس درس خود بازگشت، اصحاب و شاگردانش او را سرزنش کردند و به او گفتند: تو، عموی پدر او ه
این سن و سال، این گونه در برابر حضرت جوادعلیه السالم که خردسال است، فروتنی می کنی و دستش را می بوسی و آن همه احترام شایان می 

ل هذا الشیبة و اهل هذا نمایی؟ علی بن جعفرعلیه السالم گفت: ساکت باشید. آنگاه محاسن خود را به دست گرفت و گفت: اذا کان هللا عّزوجّل لم یؤه
، و این الفتی و وضعه حیث وضعه، انکر فضله، نعوذ باهلل مما تقولون بل انا له عبد؛ اگر خداوند، صاحب این ریش سفید را شایسته )امامت( ندانست

وای شما. من، غالم و برده او هستم و نوجوان را سزاوار دانست، و به او چنان مقامی داد، آیا من فضیلت او را انکار کنم؟ پناه به خدا از سخن نار
 .(12، ح322، ص1او موالی من است )کلیني، الکافي، ج

چه شد؟ گفتم: از دنیا رفت. )ع( روزي شخصي که به گمانم از گروه واقفه بود از من پرسید: برادرت امام کاظم »بن جعفر نقل شده:  از خود علي

شد و هم زنانش به ازدواج رفتند و هم امام پس از او زبان گشود ... گفت: امام پس از او کیست؟ گویي؟ گفتم: هم اموالش تقسیم ¬گفت: از کجا مي
آیي. سپس ریشش را ¬کني؟! گفتم: در نظرم شیطان مي¬گفتم: پسرش ابوجعفر. گفت: با چنین سن و جایگاهي صحبت از امامت این نوجوان مي

، اختيارمعرفةالرجالشیخ طوسي، «.):آید؟¬دانسته و این ریش سفید را نه، از دست من چکار ميگرفته باال آورد و افزود: وقتي خداوند او را قابل 
 .(803، ش429ص
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ر بغداد دی شیعه علمای برجسته در اوائل سال )ع( شهادت امام رضاانتشار خبر پس از  -

در نهایت  ، پذیرش امامت امام است. البتهگیرند. دستاورد جلسهای مخفیانه میجلسه

-می راهی مدینهدر اواخر سال، در پوشش سفر حج نفره از خواص شیعه  80جمعی 

اه پس از اغاز م 9)سفری که  شوند تا با امام دیدار کرده و به اطمینان بیشتر دست یابند.

 صورت می گیرد( )ع( امامت امام جواد

شهادت  به گزارش ابن شهر آشوب، علی بن مهزیار اهوازی هم از کسانی بود که پس از -

 است. برای تحقیق درباره جانشین آن حضرت راهی مدینه شده )ع( امام رضا

امه ای که درباره حکم اماء و عبید، ن 203نامه ام ولد عیسی یقطینی به امام در سال  -

 تقریبا از اولین نامه های شیعیان به امام )از عراق( است.

طبق گزارشهایی که در منابع متاخر است، پس از شهادت امام رضا )ع( برخی از برادران  -

احمد بن موسی آنان . مشهور ترین آن حضرت در مناطق مختلف به شهادت می رسند

دو  یادر شیراز به شهادت می رسد. و  ،)ع( چند ماه پس از شهادت امام رضااست که 

 11نام های محمد و  زید النار در خراسان جنوبی به شهادت می رسند. دیگر امام بهبرادر 

 12عده ای هم در کوهستان های دیلم و طبرستان به شهادت می رسند.

راه مأمون در سفر بازگشت او به رحلت محمّد دیباج، در حالی که هم مسموم شدن و -

 عراق بود، دو ماه پس از شهادت امام رضا )ع( )در حوالی گرگان(

 13خاکستری

 

مت امام ، اماوالیتعهدی جریان در که زیدیه از ایعده ،)ع(  رضا امام شهادت از پس -

-بازمی خود یهمسلک زیدی به دوباره ند،بود پیوسته امامرا پذیرفته بودند و  به )ع( رضا 

 گردند.

 14سیاه

 

 

و  علت تولد پدرش هارون در این شهرمأمون در سفر بازگشت به عراق، در ری به -

 ی ری کاست؛عالقمندی شخصی به این شهر، دو میلیون درهم از مالیات سالیانه

 ها شد.که بعدها باعث اعتراض قمیرویدادی که 

 

                                                             
 416ص  1. مجموعه مقاالت همایش سیره و زمانه امام جواد )ع( ج  11

 277. مرعشی تاریخ طبرستان و رویان و مازندران ، ص  12
علویانی است که در تقابل مستقیم با امامان نیستند ولی در مسیر مستقیم والیت هم نیستند یا  های آغازین زیدیه و یا. منظور از خاکستری جریان13

 باشند.ای که دارای تمایالت عام اهلبیتی میعلمای عامه
 باشد. اعم از خلیفه و حاکمان و عالمان و شاعران و ....ی باطل میهای اجتماعی جامعه. شامل تمامی سرمایه14
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 یهجری قمر  204سال 

 سفید

 

 

ر این سفر دشود، برای اولین مرتبه، توسط مأمون به بغداد فراخوانده می )ع( امام جواد -

 15ام فضل در  گاه اجرای عقد ازدواج امام بابن اکثم و آنی امام با یحییاولین مناظره

 شود.ی این سال برگزار میحجهذی

ت که مامون برای شکار عازم بیرون اولین مواجهه مامون با امام در این سفر در هنگامی اس -

بغداد است و امام را در کنار یکی از کوچه های بغداد با وقار و هیبت در عین کودکی می 

 15بیند و ...

 16دیدار گروهی از شیعه ری با امام در بغداد -

 س از آنپبه امامت امام، آنان پس از اطمینان خواص شیعه در سفر حج سال گذشته نسبت -

 هاىاستان به دینهم و کوفه از را مبلغینى و دادند زیر نظر امام ادامه وکالت را سازمان امور

 حمدبنم محمدبن همچون کوفه محدثین از برخی ،«نجاشى» نقل بهبنا .فرستادند مختلف

 تمهاجر مصر به کاظم موسى بناسماعیل و مصرى على بنحسین سهل، احمدبن اشعث،

در  که کندىم نقل را روایتى «کلینى». دادند ادامه اآنج در را خود هاىفعالیت و کردند

 از وفىک اسباط بنعلى که های بعد برخی از مصریان به تشیع گرویده بودند. چراسال

 شرح مصر یهامامی به را گزارش آن و کند مالقات را( ع) جواد امام تا آمد مدینه به مصر

  دهد.

                                                             
کند که یک سال پس از شهادت امام رضا)ع(، مأمون به بغداد آمده بود. روزى به شکار رفت، .: محّمد بن طلحه نقل می344: 2. کشف الغمه  15

ها فرار کردند ولى امام در مسیر رفتن، امام جواد)ع( همراه کودکان مشغول بازی بود و در آن زمان حدود یازده سال داشت. مأمون که رسید، بچه
جا شت که هماند و از جاى خود تکان نخورد. خلیفه نزدیک شد، نگاهی به سیماى ایشان کرده و خداوند اثری بر دل مأمون گذاجواد)ع( ایستا

را وسیع کنم؛ ای امیر المؤمنین! راه تنگ نبود تا من با کنار رفتن خود آن»ها فرار نکردى. امام جواد)ع( فرمود: ایستاد و گفت چه شد که تو با بچه
کنید و به همین جهت دانستم که شما کسى را که گناهى نکرده، اذیت نمیگمان بودم و میى نیز نکرده بودم که بترسم. همچنین به شما خوشکار بد
پسر على بن موسى »پرسید پسر کیستى؟ فرمود: «. محّمد»حضرت خرسند شده گفت: اسم شما چیست؟ فرمود: مأمون از سخنان آن«. ایستادم
 ن به یاد امام رضا)ع( افتاد و تقاضاى رحمت و مغفرت براى آن بزرگوار کرد و دستی بر صورت امام کشید.مأمو«. الرضا

صید دّراجى به  ]سپس مأمون به راه خود ادامه داده و رفت[ مأمون چند بازشکارى به همراه داشت. از شهر که دور شد یکى از بازها را براى
 گاه از آسمان فرود آمد در منقار خود ماهى کوچکى داشت که هنوز زنده بود، خلیفه از دیدن ماهى بهآن پرواز در آورد. مدتى از نظر پنهان شد

ها را در حال بازی منقار باز، تعجب کرد. آن ماهى را در دست گرفت و از همان راهى که رفته بود به منزل برگشت. به همان محل که رسید بچه
مأمون: در دست «. بلى»جا ایستاد. خلیفه به امام نزدیک شده گفت: محّمد! امام: د ولى امام جواد)ع( در هماندید. آنها از دیدن مأمون متفرق شدن

 من چیست؟
وسیله هاى کوچکى آفریده که بهخداوند با اراده خود در دریاى بیکران قدرت خویش ماهی»خداوند به امام)ع( الهام نموده و ایشان در جواب گفت: 

مأمون از شنیدن جواب ایشان بسیار در شگفت شد با دقت تمام «. کنند!گونه اوالد پیامبر را آزمایش اهان و خلفا صید شوند و اینباز شکارى پادش
 جناب خیره شده و گفت: تو به راستی فرزند حضرت رضا)ع( هستى و سپس مهربانى بیشترى نسبت به ایشان فرموددر چهره آن

حیى بن أبي عمران، قال: إّن موسى ابن جعفر الداري، قال: وردنا جماعة من أهل ی  :   063    1ج   الخزعلي . موسوعة اإلمام الجواد)ع(،  16
ا موسی بن جعفر داری به الري إلى بغداد نرید أبا جعفر علیه الّسالم، فدللنا علیه : این دیدار در این سال بوده است چرا که گزارش این دیدار ر

وده که روای شهید شده است. پس یحیی در زمان حضورهای بعدی امام در بغداد زنده نب 210ه است. یحیی هم در سال یحیی بن ابی عمران گفت
 گزارش های ان باشد.
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ال پس از س، این آزادی یک)ع(  مام جوادی اآزادی اباصلت از زندان خراسان با معجزه -

 شهادت امام رضا )ع( صورت گرفت و اباصلت پس آن ساکن نیشابور و توس شد.

زمان  در مدت ه 203 بعد از سال رقی اسدی کوفی از محدثین شیعه؛ کثیر رحلت داودبن -

  کمی.

اخته بود بن ابی عمیر را که به تشیع و دانش شنمحمد پس از ورود مامون به بغداد او  -

احضار کرد و از او خواست که منصب قضا را بپذیرد ولی او نپذیرفت. پس او را زندان 

در جریان دستگیری او به نقل شیخ طوسی بخش  سال طول کشید. 4کرد و این زندان 

عمده ای از کتاب های حدیثی او در کنار اموال فراوانش مصادره شد. )کتاب هایی که یا 

 17ه به او بازگردانده نشد(.بین رفت یا هیچگا از

 خاکستری

 

از  ی حرمینوال علویّ بن حسنامیر حاج )سرپرست کاروان حاجیان( در این سال عبیداللَّه -

 بود. طرف مامون

 سیاه

 

 

اد را با کندی مأمون در اوائل این سال وارد بغداد شد؛ او روند بازگشت از خراسان به بغد -

 انجام داد.

هی از منکر داد با قاطعیت با جریان اجتماعی امر به معروف و نمأمون پس از ورود به بغ -

 .ی بغداد مقابله کرده و دستور ممنوعیت آن را صادر کردبرخی از علمای عامه

امبر ابراز بیت پیای که به اهلعلت محبت اجمالیمرگ شافعی در مصر در ماه رجب؛ او به -

ر لذا برای نش مه و عالمای آنان نیافت،کرد، نه در حجاز و نه در عراق جایگاهی نزد عامی

 مذهب خود به مصر رفت.

 ی اهل سنت.مرگ ابوداود، صاحب یکی از صحاح سته -

جمهره فی کلبی صاحب تألیف در تراجم و انساب و تاریخ، در بغداد؛ مانند: المرگ ابن -

 النسب(.

 

 هجری قمری 205سال  

 سفید

 

-ده ایشان کهاین تا بود مخفیانه مدتی ،)ع(  امام جواد ی برخی مورخین امامتبه نوشته -

آشکارا به تبلیغ امامت خود پرداخت؛ در این زمان  )ع( شد، پس از آن امام جواد ساله

                                                             
 854، ص 2. اختیار معرفة الرجال، ج 17
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 پاسخ را آنها نداشتند بیشتر سال ده کهدر حالی ها متوجه امام شد؛ حضرتسیل پرسش 

 .دادندمی

مای از عل( ه ق 203سال  از بعد) کوفی رواسی کالبی ابوعمرو عیسى بنعثمان رحلت -

-د که بهی شیعه و از اصحاب اجماع نزد محدثین و فقهای شیعه. او در خواب دیبرجسته

ر آنجا زودی در کربال رحلت خواهد کرد. پس از کوفه راهی کربال شد و مدتی کوتاه د

 جا دفن شد.همراه فرزندانش سکونت یافت تا وقتی رحلت کرد و در همان

 بن حسن علوی است.حرمین و امیر حج در این سال همان عبیداهلل والی - خاکستری

گزارشی از درک ناقص امامت در کودکی و آوردن برخی وسایل تفریحی برای امام از  -

 18سوی یکی از شیعیان مصری و مواجهه کریمانه امام با او

ه امر به ین بمرگ ابوالنضر لیثی خراسانی بغدادی از اساتید احمد بن حنبل و از معتقد - سیاه

 معروف و نهی از منکر و از علمای محبوب در بغداد

 

 هجری قمری 206سال   

  سفید

 خاکستری

 

و مدینه بود  مکه که والی )ع( طالبأبی بنعلی بنالعباس بنعبیداهلل بنالحسن بنعبیداهلل -

 در اواخر این سال از منصب خود عزل شد.

 سیاه

 

 

 مصر پس از شافعی.ترین عالم مرگ اشهب برجسته -

غضوب مرگ داودبن محبر طائی بصری از علمای معتزله که کتابی در عقل جمع کرد و م -

 محدثین عامه گردید.

نس بود و بر بن امخزومی، فقیه مردم مدینه که شاگرد مالک مدنیّ نافع بنمرگ عبداللَّه -

 ی مدینه بود.ی عامهداد و محل مراجعهمذهب او فتوی می

که در اصل از بخارا ولی ساکن واسط در  (السّلمیّ أبوخالد زاذنی بنهارون مرگ یزیدبن -

نام عامه بود که هم مقبولیت اجتماعی داشت و هم از قائلین به عراق بود. او از محدثین به

                                                             
« 3» لواسطي المعروف بالعمش: إخباره علیه السالم عما في الضمیر: علي بن حّسان ا 278، ص 1. موسوعة اإلمام الجواد)ع(، الخزعلي ، ج 18

عن جواب قال: حملت معي إلیه علیه الّسالم من اآللة التي للّصبیان، بعضها من فّضة، و قلت: اتحف موالى أبا جعفر بها. فلّما تفّرق الناس عنه 
مت، فرّد علّي السالم، و في وجهه الكراهة، و اتّبعته، فلقیت موفّقا، فقلت: استأذن لي على أبي جعفر. فدخلت فسلّ « 4»لجمیعهم، قام فمضى إلى صریا 

 لقني للاّ و لم یأمرني بالجلوس، فدنوت منه و فّرغت ما كان في كّمي بین یدیه، فنظر إلّي نظر مغضب، ثّم رمى یمینا و شماال، ثّم قال: ما لهذا خ
 ، ما أنا و اللعب؟ فاستعفیته، فعفا عنّي، فأخذتها فخرجت«1»
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داشت؛ به همین وجوب امر به معروف بود. او از نواصب بود و امام علی را دشمن می

از مراکز نواصب در عراق بود. او از مخالفین جهت هم ساکن واسط شده بود که 

أمون به جهت جلوگیری از ق قرآن بود. پس تا او زنده بود می خلسرسخت نظریه

خلق قرآن را اجرائی  خواسته و نظریه اش دربارههای او و همراهی عامه با آن، مخالفت

 نکرد.

 

 هجری قمری 207سال  

  سفید

 خاکستری

 

در یمن که با ناکامی زودهنگام او مقابل لشکر مأمون همراه بود خروج عبدالرحمان علوی  -

گیری موقت مأمون بر طالبیان در و منجر به تسلیم شدن او شد؛ بازتاب قیامش سخت

 بغداد بود.

 مرگ فرّاء، نحوی معروف در راه مکه. -

 سیاه

 

 

ت پس از اعالن حکوم ، چهل روزمرگ مشکوک طاهربن حسین والی خراسان در نیشابور -

 طاهریان. 

 امیر الحاج در این سال، ابواسحاق برادر مأمون بود. -

مرگ واقدی، عالم معروف در علم مغازی و تاریخ. او از علمای مدینه بود پس جذب  -

 که قاضی شرق بغداد بود فرارسید؛ کفنش را مأمون داد.عباسیان شد و مرگ او در حالی

 

 هجری قمری 208سال   

 سفید

 

 

در عراق  شیعه بزرگانترین از اصحاب اجماع و برجستهکه بدالرحمان بن عیونس رحلت -

عمره انجام داده بود و آخرین حج را هم به نیابت از امام  45حج و  54بود. او و بغداد 

 همانجا رحلت نمود. وانجام داد و پس از آن ساکن مدینه شد )ع( رضا 

ی آنان توجه گسترده بهکه منجر بر مصریان مزار او رحلت سیده نفیسه در مصر و بازتاب  -

 .به ان شد

الوشاء، مأمون بعد شهادت امام رضا )ع( از  کوفی أبومحمد بجلی، بشیر رحلت جعفربن -

 با او انس داشت.تنها میان علمای شیعه 
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 محمد بنهیمای به وکیلش در شهر همدان )ابرااز مدینه نامه )ع( در این سال امام جواد -

 عمران بنیییحزمانی که  پیک دستور داده بود که به او بگوید تابه  امام .نوشت همدانی(

 . نکند باز نامه را آن است وکیل امام در شهر قم زنده

از زندان مامون. او وقتی از زندان ازاد شد به علت  محمد بن ابی عمیرتقریبی آزادی  زمان -

. او در این سال مصادره اموالش )نزدیک به پانصدر هزار درهم( در نهایت تنگدستی بود

ها با وجود کهولت سن تالشی شبانه روزی برای احیای کتاب های حدیثی از دست رفته 

 19.را آغاز نموداش 

  خاکستری

  سیاه

 

 هجری قمری 209سال  

 سفید

 

 

ز کوفی االصل و ساکن بصره که ا( ه ق 209 تا 119 حوالی) عیسى بن رحلت حمّاد -

ر شهر داو  شد.عه بود و از اصحاب اجماع شمرده میاز علمای شی )ع( زمان امام صادق

 )ع( ام کاظماو از امها بود. ی علمی و اجتماعی شیعیان در این سالترین وزنهمهم هبصر

دا خحج از  50واج و اموال بنماید و امام برایش دزاخواست که برایش دعای حج و 

 )ع( وادجاز دیدار امام  پس پنجاه و یکم خود مسیر سفر حجدر این سال او در خواست. 

زارش و م رحلت نمود. در نود و چند سالگی علت جاری شدن سیلدر مدینه در جحفه به

 .قرار گرفتدر همانجا 

م در مدینه و دیدار عبدالجبار نهاوندی از شیعیان مناطق فتح شده به شمشیر خالفت با اما -

 استش توسط امامدرخواست آزادی از عبودیت احتمالی توسط امام و پذیرش درخو

مه های در سال های پس از رحلت یونس در دیدارهای اصحاب و یا در نا )ع( امام جواد -

 آنان که از یونس بن عبدالرحمان پرسیده بودند بر او ترحم می فرستد.

 خاکستری

 

 

                                                             
کتاب حدیثی بود که بیشتر آنان یا  94: بنوشته شیخ طوسی، ابن ابی عمیر از بزرگان شیعه در بغداد بود که دارای 540ال، . اختیار معرفه الرج 19

که  217)زمانی که مامون به بغداد رسید( و او ناچار شد پس از آن )تا سال  )ع( در زمان هارون از بین رفت یا پس بعد از شهادت امام رضا

 کتاب نگاشت که آنها را النوادر نامید. 40خی از آن احادیث را از حفظ بنویسد که این مرتبه تنها رحلت کرد( دوباره بر
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 سیاه

 

 

 شربنصورت رسمی علمای معتزله و کالم را که در رأس آنان بمأمون در این سال به -

المی به کأشرس بودند را خواست که با علمای دیگر مناظرات  بنثمامة و سیّ،مری غیاث

 راه اندازند.

 

 هجری قمری 210سال  

 سفید

 

 

 بلوغ شرعی رسیدن امام جواد )ع(سال به  -

کفن  )ع( بن یحیی در مدینه از بزرگان شیعه و از اصحاب اجماع، امام جوادرحلت صفوان -

اند. او در بقیع دستور داد که نمازش را بخو )ع( بن امام کاظمیلاو را متقبل شد و به اسماع

 دفن شد.

دفن  وعلمی شیعه در مدینه پس از امام  ترین شخصیتبن جعفر علوی برجستهرحلت علی -

 شدن او در روستای عُریض در حومه شمال شرقی مدینه.

گرفت. نان میاولین قیام مردم قم در اعتراض به خراج سنگینی که خالفت عباسی از آ -

قیامی که منجر به شکست آنان شد و در نتیجه خراج بیشتری بر آنان تحمیل شد. پس از 

رهبر اصلی  قمی داود جعفربن ایشان، میان در که شدند تبعید مصر به هاقمی از آن برخی

 )ع( جواد امام وکیل بود که «عمران ابى بنیحیى» مقتوالن هم، میان قیام وجود داشت. در

 )ع( امام جواد وکیل «همدانى محمد بنابراهیم» بدین جهت پس از شهادت او م بود.در ق

 امام که کرد مشاهده و گشود ای را که امام دو سال پیش به او داده بود را-نامه همدان در

معلوم شد در این زمان آشفته در  .است نموده منصوب عمرانابى بنیحیى جاىبه را وى

و مدیریت بر امور شیعیان قم را موقتا به  نظارت همدان امام، وکالىدید به صالح شهر قم،

 20.اندبوده جبال منطقه در دو هر همدان و قم که چرا عهده گرفتند؛

م به نامه او و دعا قم و پاسخ دادن اما رویدادهای یدرباره امام با مهزیار بنعلی نگارینامه -

 نمودن برای فرج و گشایش برای قمی ها

                                                             
 طبری: ذكر الخبر عن سبب خلعهم السلطان و مال امرهم في ذلك: 20

ن قد حط عن اهل الري حین ذكر ان سبب خلعهم ایاه كان انهم كانوا استكثروا ما علیهم من الخراج، و كان خراجهم الفى الف درهم، و كان المأمو
ذلك  دخلها منصرفا من خراسان الى العراق، ما قد ذكرت قبل، فطمع اهل قم من المأمون في الفعل بهم في الحط عنهم و التخفیف مثل الذى فعل من

من ادائه، فوجه المأمون الیهم على بن  باهل الري، فرفعوا الیه یسالونه الحط، و یشكون الیه ثقله علیهم، فلم یجبهم المأمون الى ما سألوه، فامتنعوا
مع على هشام، ثم امده بعجیف بن عنبسة، و قدم قائد لحمید یقال له محمد بن یوسف الكح بعرض من خراسان، فكتب الیه بالمصیر الى قم لحرب أهلها 

 درهم بعد ما كانوا یتظلمون من الفى الف درهم.(بن هشام، فحاربهم على فظفر بهم، و قتل یحیى بن عمران و هدم سور قم، و جباها سبعه آالف الف 
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امام جواد  د بن ابی نصر بزنطی )از بزرگان شیعه( به حجاز و انجام حج همراه باسفر احم -

ب این سفر )ع( )در سفری که اولین سفر حج امام پس از رسیدن به سن بلوغ بود(، و بازتا

 چند روایت احمداز امام درباره مسائل و احکام حج است.

 خاکستری

 

اگذاری وبازگرداندن فدک به اهلبیت و ی قثم بن جعفر برادستور مامون به والی مدینه  -

 بن و محمد بن عبداهلل تولیت آن به محمد بن یحیی بن حسین بن زید بن علی بن حسین

 حسن بن علی بن حسین

 سیاه

 

 

 ن ازدواج.وپاش اموال فراوان در ایبن سهل( و ریختازدواج مأمون با پوران )دختر حسن -

 تزله در بغداد.ی معمرگ بشربن معتمر از علمای برجسته -

ه او در این سال در قالب سفر حج بآغاز سفرهای علمی بخاری مؤلف صحیح بخاری،  -

در ساکن  «حُمیدی» بنام ترین فردی که او به استادی انتخاب کرد، محدثیمهم مکه آمد و

راق و خراسان ن شافعی و از دشمنان ابوحنیفه بود. او پس از ان به عبود که از شاگردا مکه

ید سال طول کش 6-5این سفرها کمتر از  مناطق هم برای استماع حدیث سفر کرد و دیگر

از  د هیچیکاو در این سفرها نز دوباره به بخارا برگشت.« ه ق 216» و او در حوالی سال 

یعه و یا بزرگان شیعه و یا زیدیه شاگردی نکرد و در کتابش هم اصرار به حذف احادیث ش

 داشت. اهلبیتدر تایید 

 

 هجری قمری 211ل   سا

 سفید

 

 

بلوغ؛ آن حضرت به مجرد بلوغ سن  آغازدر  )ع( با مادر امام هادی )ع( ازدواج امام جواد -

هایی که مأمون برای زندگی ریزی برای تولد امام بعدی پرداخت. چرا که از توطئهبه برنامه

سرعت جهت به ی اجرای آن بود، آگاهی داشت؛ بدینخانوادگی ایشان کشیده و در آستانه

 21دستی نمود.پیشبرای تولد امام بعدی برنامه ریزی و 

ان رحلت عبدالرزاق بن همام صنعانی حمیری نویسنده کتاب معروف المصنف از برزگ خاکستری

 )ع( حدیث عامی و مشهور به تشیع به خاطر قائل بودن به افضیلیت امام علی

                                                             
اشند. داستان تولد امام . در تاریخ امامت داستان والدت امامانی مانند امام جواد و امام هادی و امام زمان ازجهت اهمیت تاریخی آن مشترک می ب21

ی های مرموزانههی نقشان تولد امام هادی هم به واسطهی شیعه و دیر هنگام بودن ان است. اهمیت داستاش ناظر به حساسیت جامعهجواد اهمیت
ال مانع تولد امام بعدی ی دخترش با امام جواد است تا یا نسل امام بعدی از تباری عباسی باشد و یا احتماشدهمأمون برای ازدواج تحمیلی و حساب

باشد. جالب است ان می ی عباسیان برای جلوگیری ازجانبهتالش همه از دیگر همسران امام بگردد. اهمیت داستان تولد امام زمان )عج( هم ناظر به
ت در کودکی می ی امامدهد که در نهایت منجر به مسئلهگانه همگی در شرایطی رخ میکه تحت تأثیر این شرایط ویژه است که این تولدهای سه

 گردد.
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 22عاویه داد.م نداشتن مأمون در این سال حکم به فضیلت - سیاه

 

 هجری قمری 212سال  

 حجه.ذی 15در صریّا در  )ع( تولد امام هادی - سفید

 وفضای  و فضائل ایشان به موازات )ع( درباره امیرالمومنین )ع( روایات امام جواد -

 نشر فضائل حضرت ایجاد شده برای فرصت اجتماعی

 علیه السرایا،ابو قیام در یو عراق اهل شیعی مورخان از مِنقَری، مُزاحم بن نَصر رحلت ، -

 الجمل، فین،ص وقعة. سپرد او به را بازار مسئولیت ابوالسرایا و کرد شرکت عباسبنی

 .اوست آثار از علی بن حسین مقتل و عدی بن حجر مقتل الغارات،

  خاکستری

 سیاه

 

 

 االول ربیع ماه )ع( در علی امام افضلیت رسمی اعالن و مأمون -

دون ماجرای خلق قرآن در این سال، ب و راه اندازی تدریجی اعالن رسمیمامون و  -

ها سازینهبر آن؛ در حقیقت در این سال زمی ی عامه برای امتحان گرفتناجبارگری علما

این  مرحله تحمیل اجباری سا های بعدبرای این موضوع شروع شد و آن گاه در سال 

 ذنفو تحتین سیاست او . در پذیرش و اجرای اسیاست فکری/فرهنگی جدید شروع شد

 بود. معتزلی داود ابی بن احمد

 30 رحلت عبداهلل بن محمد بن اسماعیل امام سوم اسماعیلی ها در سلمیه شام در -

 14ال ق بود و در این س 198سالگی و جانشینی فرزندش احمد به جای او )او متولد 

 سال بیش نداشت(

که بر  ع فقهی آنان در زمان خودمرگ عبالملک ماجشون تیمی مدنی فقیه مدینه و مرج -

 فقه مالک فتوی می داد. و بسیار عالقمند به شنیدن غنا بود

 

 هجری قمری 213سال   

                                                             
 ( یه بخیر، او فضله على احد من اصحاب رسول هللا ص. )و فیها امر المأمون منادیا فنادى: برئت الذمة ممن ذكر معاو 22



29 
 

 سفید

 

 

در حالی که در گهواره بود حرزی را نوشت  )ع( برای فرزندش امام هادی )ع( امام جواد -

ا برای دفع بالیا و با او همراه می داشت و به یارانش هم توصیه می فرمود که ان حرز ر

 23و شر و گرفتاری با خود همراه داشته باشند.

 تولد موسی مبرقع دومین فرزند امام در مدینه. -

ر مدینه و ددیدار دوم عبدالجبار نهاوندی در آغاز این سال با امام در بازگشت از حج  -

 گرفتن نامه آزادی اش را از امام

و  ودبمای عامه که دارای گرایش های شیعی رحلت خالد بن مخلد قطوانی کوفی از عل - خاکستری

 بسیاری از علمای عامه شاگرد او بودند.

رحلت علی بن قادم کوفی از محدثین و از اساتید محدثین عامه خصوصا بخاری  -

 )صاحب صحیح( که مشهور به تشیع بود

ان این ، در ماه رمضی دارای تعامل فراوان با شیعهعلی بن حدید مدائنی از فطحی ها -

کن )که سا ساکن مدینه است و در زمینه عمره رمضانیه و برخی احکام دیگر با امام سال

 ریا در حومه مدینه است( نامه نگاری دارد.ص

 بن اشرس از علمای معتزله و از اساتید مأمون.مرگ ثمامه - سیاه

 

 هجری قمری 214سال   

 سفید

 

 

 قیام قم ه ق دوباره در 214 سال در و گریخت مصر قمی از داود جعفربن طبرى، نقل به -

الم او غاز سوی لشکر اعزامی از سوی عبداهلل بن طاهر به فرماندهی عزیز  ولى کرد،

 گردید. تبعید مصر به دوباره و شده دستگیر  و شکست خورد

و از  )ع(رحلت عبیداهلل بن موسی عبسی کوفی از علمای عامه و از شاگردان امام صادق - خاکستری

 احمد بن حنبل و جمع دیگری، دارای گرایش های شیعیاساتید بخاری و 

 سیاه

 

 

د سال طول کشی 2اوج گیری شورش و نافرمانی عمومی در مصر، شورشی که به مدت  -

ه جعفر و مامون را به شدت نگران کرد )و احتماال ناشی از همین شورش عمومی بود ک

 بن داود قمی امکان فرار از مصر به قم را یافت(

                                                             
تب هذه ك: عبد العظیم بن عبد للّا الحسني: إّن أبا جعفر محمد بن علي الرضا علیهما الّسالم   315ص  2. موسوعة اإلمام الجواد)ع(، الخزعلي ج 23

 :و كان یعّوذه بها و یأمر أصحابه به. الحرزالعوذة البنه أبي الحسن علي بن محمد علیهما الّسالم، و هو صبّي في المهد، 
لمرسلین، و قاهر من في السماوات و ابسم للّا الرحمن الرحیم، ال حول و ال قّوة إاّل باّلّل العلي العظیم. اللهّم رّب المالئكة و الروح، و النبیّین و »

 ........ األرضین
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بود و به  بن انسفقیه و مفتی اهل مدینه که شاگرد مالک ماجشون عبد بنکمرگ عبدالمل -

 ی زیاد داشت.غنا عالقه

س از مرگ پدر عبداهلل بن طاهر ، از مهمترین سرداران مامون و مقتدر ترین امیر طاهری پ -

هرایان را و برادرش، از سوی مامون به امارت طاهریا در خراسان رسید. پس او مرکز طا

 به نیشابور منتقل کرد. از مرو

قم و  وپس از شکست قمی ها، مامون علی بن هشام را والی استان جبال و آذربایجان  -

وال مردم اصفهان و مامور دفع فتنه بابک کرد. ولی او به سیاست های خشن و چپاول ام

 روی آورد

 

 هجری قمری  215سال  

 سفید

 

 

ون جهت دستور مأمیدن به سن بلوغ بهسفر دوم امام به عراق )در ماه صفر( پس از رس -

ه مأمون در انجام مراسم ازدواج با ام فضل؛ امام عازم بغداد شد و از آنجا به قرارگا

زدواج اپس از مراسم مراسم عقد امام با ام فضل در تکریت برگزار شد.  تکریت رفت.

 مأمون هم مقرری سالیانه دو ملیون درهم برای امام تعیین کردهم 

 24ت های سه گانه برای امام در سفر به تکریتنقل کرام -

وسط تالش مامون برای آلوده سازی امام به غنی و موسیقی در مجلس جشن ازدواج ت -

لج شدن دستش مخارق نامی که اوازه خوان و نوازنده او بود و نفرین امام درباره او و ف

 برای همیشه

داد، بر اثر سعایت های ام روزهای اقامت امام دربغ واپسینازدواج، در پس از  اندکی -

فضل، مامون قصد جان امام را کرده و در خلوت او را با شمشیر مورد حمله قرار می 

 حرز امام جواد ،از حقیقت ماجرا جان سالم به در می برد. و در تفحص. ولی امام دده

                                                             
 مفید، شیخ ؛ 6ح ،.. جعفر¬أبي مولد باب ،1ج الکافي، کلیني، ؛ 670و 669ص ،2ج والجرائح،¬الخرائج راوندي،: ک.ر ماجراها این . براي 24

 .292و291ص ،2ج االرشاد،
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برای  برای مامون کشف می شود. پس به اصرار مامون، امام نسخه ای از حرز را )ع(

 می نویسد تا از آن در سفرجنگی قریب الوقوع بر علیه رومی ها استفاده کند. مامون

گردد و در  میی مراسم حج نزدیک به یک سال در بغداد مقیم امام از ماه صفر تا آستانه -

 با همسر جدیدش ام فضلی احمدبن یوسف در کنار دجله ساکن این مدت در خانه

 ساکن است.

 .در بغداد و تکریت به هنگام سفر امام به عراقتحول و استبصار چندین زیدی  -

اه رجب(، ی روزهای خاصی از می عبادی امام در هنگام اقامت در بغداد )روزهبرنامه -

دخترش  برنامه ای که بیانگر سبک زندگی امام در برابر سبک زندگی درباری مامون و

 است.

 )ع( بر امام علی فای اول و دومی افضلیت خلی ادلهبن اکثم با امام دربارهی یحییمناظره -

 های امام جواد )ع(.و پاسخ

 25و پاسخ امام استنامه نگاری علی بن مهزیار با امام در زمانی که امام در بغداد  -

 خاکستری

 

 وی. کرد صرف زیادی مبالغ روم از کتاب خرید برای مأمونتاسیس دارالحکمه در بغداد:  -

 بیت» یو. کرد اعزام آنجا، در شده ذخیره میقدی علمی کتابهای گزینش برای هیأتهایی

 روهیگ که بود مهمی علمی مرکز الحکمه بیت. کرد تأسیس هـ215 سال در را «الحکمه

 میان در «حاقاس بن حنین». کردندمی ترجمه عربی زبان به را خارجی کتب مترجمان از

 یونان نشمندادان که را عظیمی علمی میراث شد موفق مأمون. بود برجسته مترجمان این

 عوبی،ش علّان مثل هاییشخصیت کند منتقل اسالم جهان به بودند گذاشته جای بر

 مثل بزرگ رجممت آنها بر عالوه .اندکرده فعالیت به مرکز آن در نوبختی، فضل ابوسهل

 سپاه بر پیروزی از بعد هارون که پرداختمی هاییکتاب ترجمه به ماسویه یوحنّای

 بود آورده دست به را آنها بیزانس

 سیاه

 

ا به دمشق او پس از فتوحات در این جنگ از انجمواجهه با روم، مأمون برای  جنگی سفر -

 )و سپس به مصر( سفر کرد.

 

                                                             
ك للّا، و . الكشي باسناده، قال: و في كتاب ألبي جعفر علیه السالم إلیه ببغداد: قد و صل الي كتابك و فهمت ما ذكرت فیه و قد مألتني سرورا فسر 25

 (460)رجال کشی  افع ان یكفیني كید كل كائد ان شاء للّا تعالىانا ارجو من الكافي الد
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 هجری قمری 216سال   

 ی جعفربن داود قمی به قم و آغاز آخرین مرحله از قیام قم.فرار دوباره - سفید

  خاکستری

 سیاه

 

 

فرار دوباره جعفر بن داود ناشی از اشفتگی اوضاع مصر در این شدت شورش مصریان )و  -

زمان( تا بدان حد که مامون ناچار شود خود بدانجا لشکر کشیده و به غائله شورش برای 

 همیشه پایان دهد.

مامون پس از سرکوبی شورش های داخلی به مرزهای روم شرقی و شهر هرقله را تصرف  -

نام توماس صقالبی که بر علیه امپیراطور رم تئوفیل کرد و از سردار شورشی بیزانسی ب

شورش کرده بود حمایت کرد و امپراطور هم در عوض به حمایت از بابک خرمدین 

پرداخت. و لی در نهایت قدرت و تدبیر مامون غالب آمد و امپراطور تقاضای صلح کرد ولی 

 مامون نپذیرفت. 

 مرگ اصمعی؛ ادیب و شاعر معروف در بصره. -

علت فتواهای نادر در نیشابور ، البته او بهخراسان و نیشابورت بخاری در این سال به بازگش -

و از بخارا هم توسط ابوحفص بخاری عالم بزرگ  پس به بخارا رفت توان ماندن نیافت

 شهر، بیرون رانده شد.

 نامه های ام فضل از مدینه به پدرش مامون در بغداد و رساندن اخبار امام و یا شکوه از -

 تعدد زوجات امام 

 

 هجری قمری 217سال  

 سفید

 

 

مناطق مختلف در مراسم حج با همراهی شیعه خصوصا وکالیش از  )ع( حضور امام جواد -

 از اهواز علی بن مهزیاربویژه 

در این سال با لشکریان مامون، بازتاب آنها ی و مصالحهقمی ها در اخرین قیام شکست  -

مردم شهر برای قم و اخراج رهبر شورشیان از شهر بود.  ای ازاین مصالحه انتخاب والی

برای چند دهه )تا اواخر این امر منجر به اعدام جعفربن داود در بغداد شد و پس از آن 

 آرامش به شهر بازگشت. به بعد( 251زمان امامت امام هادی در حوال سال های 
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ی او در سال هاع. یکی از اصحاب اجما عمیر از بزرگان شیعه وأبی رحلت محمدبن -

ه عبادت باو واپسین عمرش تالش بسیار کرد تا آثار حدیثی نابود شده اش را احیا کند. 

 د بود.در بغدابود و در دوسه دهه پایانی زندگانی اش بزرگ علمی شیعه بسیار مشهور 

شت از و بازگ روم ی او باپس از سفر جنگ)بدرخواست مامون و امام به عراق  سومسفر  -

 شام(. سفر به 

و در  26امام در آستانه سفر سوم به عراق وصایت و امامت فرزندش علی را اعالن می کند. -

آستانه این سفر اعالن می کند که بر از مامون بر او ترسی نیست )مامون به او ضرری 

 27ماه بعد از مرگ مامون خواهد بود. 30نخواهد رساند( و زمان شهادتش، 

س در پاد مامون را راضی کرد که به عراق باز گردد امام پس از چندی اقامت در بغد -

دینه باز به م گردید و پس از انحج  آستانه حج از بغداد به کوفه رفت و از انجا راهی

 گشت.

 خاکستری

 

 بنعلیّ  المؤمنین رأمی بنالعباسابن( ه ق 218 قبل)  عبیداللّه بنالحسن بناللّه رحلت عبید -

 مایندگین رأس در را او طاهر و رفت بغداد در طاهر نزد نامی قتل از پس او طالب؛أبی

 چند مدت هب 204 سال از مأمون و آمد عراق به مأمون با او فرستاد. مرو به مدینه مردم

 داد. رارق یمن مناطق والی برخی سپس و امیر الحاج و مدینه و مکه او را فرماندار سال

نت کرده بود، عباسی فاتح قم که به او خیابن هشام والی مأمون پس از به قتل رساندن علی -

-عامل قیام شود تا جعفربن داود قمیکند. او موفق میبن عیسى قمی را والی شهر میعلى

-قتل جعفر می های مکرر قم را دستگیر کرده و نزد مأمون بفرستد. با این اقدام که منجربه

، آرامش تاس هامیان قمی ی درهای معتدالنههمراه با سیاستکه  او شود و فرمانروایی

 گردد.دوباره به شهر باز می

 سیاه

 

 

ع کرده بود، شدت قلع و قمها را بهبن هشام والی مأمون بر جبال و قم که قیام قمیعلی -

 و ردیدهمراه پسرش اعدام گمأمون دستگیر شد و به در اموال، از سویعلت خیانت به

 خاندانش آواره شده و به فالکت افتادند.

 

                                                             
في السنة التي خرج فیها  -: المسعودي رحمه للّا: ثّم خرج ]أبو جعفر[ علیه الّسالم 560ص  1ج   . موسوعة اإلمام الجواد)ع(، الخزعلي  26

 لّسالم، و نّص علیه، و أوصى إلیهأشار علیه الّسالم إلى أبي الحسن علیه ا« ...  البلیدون»المأمون إلى 
و لم یلبث بعد المأمون بثالثین شهرا حتى قبض و « الفرج بعد المأمون بثالثین شهرا». و أخبر علیه الّسالم عن وفاته في أیام المأمون، فقد قال:  27

 اختاره للّا إلى جواره
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 هجری قمری 218سال   

 سفید

 

 

 فرار دعبل، شاعر شیعی از بغداد به مصر پس از به خالفت رسیدن معتصم به علت -

 هجوهایی که درباره او بود

علوی  مقاس محمدبن و( ع) جواد امام شد ناچار رسید، به خالفت مأمون از پس که معتصم -

 و بررسى علیه خالفت مورد بر زیرزمینى هاىفعالیت در را ایشان نقش تا فرابخواند را

 خراسان به کوفه از معتصم تصمیم شنیدن به مجرد قاسم محمدبن. دهد قرار تحقیق

فری کوتاه ستحت نظر قرار گرفت. ظاهرا در این سال  مدینه در( ع) جواد امام اما گریخت.

م در چون اما به بغداد داشته است و این اولین سفرشان به بغداد در زمان معتصم بوده است،

 دهد.این سفر از سالمت جان خود به شیعیان نگران خبر می

 حضور امام در سفر حج )در سال اول خالفت معتصم( -

مام در ا سفردر اول خالفت معتصم هم من گوید:می حنیفهبنى از سیستان از اهل شخصى -

 .ندبود هم سلطان مأمورین از نیز و گروهى بودیم نشسته سفره سفر حج بودم. پس سر

 دفتر در من است و به شما از ارادتمندان ما شهر فرماندار شوم فدایت آقا عرض کردم

 سیستان اردکند. ... و کمک منبه که بنویسى اىنامه بدانى صالح اگر مقروضم. او مالیاتى

 اطالع نامه نجریا از و قبال بود فرماندار و والى که نیشابورى عبداللَّه بنحسین شدم که

 روى و وسیدبدادم. نامه را  به او را آمد. نامه من به استقبال فرسخ دو ود،ب کرده حاصل

 دارى؟ و حاجت مرا بیش از انتظارم برآورده ساخت. حاجت چه و گفت گذاشت چشم

  خاکستری

 سیاه

 

 بر گیریسخت و قران خلق یدرباره علما از گریپرسش برای مأمون رسمی دستورالعمل -

 28فرمان، منجربه زندانی شدن برخی محدثین عامه، شد.مخالفت با این  محدثین

                                                             
مي نویسد و به وي دستور مي دهد كه قضات و محدثان و شهود را در ه. ق مأمون نامه اي به اسحاق بن ابراهیم در بغداد  218. در سال  28

 مسئله خلق قرآن بیازماید و هفت نفر از آن ها، یعني محمدبن سعد كاتب واقدي، ابومسلم مستملي، یحیي بن معین، زهیر بن حرب، اسماعیل بن
ها را امتحان كند. این افراد نزد مأمون فرستاده شدند و آن ها را تحت داود، اسماعیل بن ابي مسعود و احمد بن دورقي را نزد او بفرستد تا خود آن 

زرگاني بازجویي قرار داد و پس از اقرار به خلق قرآن، آن ها را به بغداد برگرداند. پس از بازگشت به بغداد، اسحاق بن ابراهیم نیز در حضور ب
راف آن ها را آزاد ساخت. مأمون سپس نامه دیگري به اسحاق بن ابراهیم فرستاد و از فقها و اهل حدیث از آنان بازجویي كرد و پس از اقرار و اعت

ا دو دستور داد قضات و فقیهان و شهود را امتحان كند. در پي این نامه، اسحاق بن ابراهیم شماري را احضار كرد و پس از این كه نامه مأمون ر
نه بازجویي كرد و پاسخ هر كدام را ثبت كرد و براي مأمون كه نتیجه امتحان را خواستار مرتبه برایشان خواند، از همه آن ها جداگانه در این زمی

مي گوید: شده بود، فرستاد. این افراد به مدت نه روز در بازداشت ماندند تا نامه مأمون به اسحاق بن ابراهیم برسد. مأمون در نامه اش به اسحاق 
، نزد من بفرست تا خود او را بازجویي كنم و در صورت اصرار، آن ها را با شمشیر به پذیرش هر كدام از این ها از عقیده شرك خود برنگشت

صرار وادار كنم. این جا بود كه آن جماعت، قول به خلق قرآن را پذیرفتند و عده اندكي مانند احمد بن حنبل، محمد بن نوح كه بر اعتقاد خود ا
وس روانه شدند، ولي هنوز به طرسوس نرسیده بودند كه خبر وفات مأمون رسید و آن ها به ورزیدند، به غل و زنجیر كشیده شدند و به طرس

ز دستور والي رقه به بغداد برگشتند و پس از مدتي به دستور اسحاق بن ابراهیم در خانه هاي خود محبوس ماندند و سپس آزاد شدند. بعدها نی
 ر غل و زنجیر بود و بسیار تهدید به مرگ شد.احمدبن حنبل بارها مورد شكنجه و آزار قرار گرفت و د
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 ،بودن قران از علما و مردم در زمینه نظریه مخلوق عقاید تفتیش دستور العمل مامون برای - 

 و والیان اکثر بلکه نداشت، اختصاص خاصی منطقه و خاص ای عده به دستوری که

 و فقیهان از مکدا هیچ و اشتندگذ اجرا به را برنامه این اسالمی مملکت سراسر در کارگزاران

 دؤاد ابی بن احمد حتی بمانند؛ امان در جریان این از نتوانستند شهود و محدثان و قضات

ولی  دهد رقرا تفتیش مورددر این زمینه  هم را مردم و بازاریان که داشت نظر درمعتزلی 

 عمر خالفت مامون کفاف نداد.

ر ماه رجب این سال و خالفت معتصم ر مرزهای روم دمرگ مأمون در شهر طرسوس د -

 بردارش به جای او

بود و به دنبال فرصتی بود تا امام را به  )ع( دنبال اخبار امام جوادبه شاز آغاز خالفت معتصم -

 بغداد احضار کند.

معتصم در این سال به علت به خدمت گرفتن فراوان سربازان ترک و اعتراض اهالی بغداد  -

در آینده  عباسیان ، دستور ساختن سامرا به عنوان پایتخت جدیدبه خشونت و بی نظمی انان

ق، رسما  221در سال  )ع( داد. )معتصم پس از به شهادت رساندن امام جوادنزدیک را 

 پایتخت را به سامرا انتقال داد(.

 عنوان به را خود و افزود اهلل کلمه اسمش به که بود عباس بنی خلفای از نفر معتصم اولین -

 کرد معرفی اهللب معتصم

یحیی بن اکثم را از قضا برکنار کرد و احمد بن ابی دؤاد )از معتزله بصری و ناصبی  معتصم -

 .کردمنصب قاضی القضات و مشاور امور دینی خود  درمسلک( را جایگزین او 

در این سال جمع بسیاری از مردم جبال از شهرهای اصفهان تا همدان به دین خرمیه و  -

دین در آمدند و شهر همدان را اشغال کردند. پس خلیفه لشکری بک خرمی یاران باجرگه

 هزار از آنان کشته شده و مابقی به روم گریختند. 60گران به نبرد آنان فرستاد و 

ی خلق از علمای رأی و اعتزال و آشنا به فلسفه و از بانیان نظریه مریسیّ غیاث مرگ بشربن -

 قران.

از فقهای اهل رأی و از قائلین به خلق قران  «عُلیَّةابن» به فإسماعیل معرو بنمرگ إبراهیم -

 که مناظرات متعددی با شافعی در بغداد و مصر داشت.

 

 هجری قمری 219سال  
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 سفید

 

 

مراسم  و محمد بن قاسم علوی )که تحرکاتی را ازمعتصم گروهی را برای احضار امام  -

حمد بن پس مفرستاد.  مدینهبه ود( حج سال گذشته برای قیام در خراسان آغاز کرده ب

راسم حج به امام از آنها اجازه گرفت که پس از مقاسم فرار کرد و به خراسان رفت.ولی 

ا ری جانشینی او عراق برود و همراه فرزندش به مکه رفت و در این سفر مسئله

شد.  ی سفر به عراقسرعت آمادهمستحکم ساخت. امام پس از بازگشت به مدینه، به

 ام هادیفری که اعالن فرمود از آن بازگشتی نیست. بدین جهت مواریث خود را به امس

 سپرد. )ع(

 29برای آنان که در مدینه بودند امام در آستانه آخرین سفرش به بغداد به صورت مستقیم -

بر وصایت و  30برای برخی از اصحابش که از مدینه فاصله داشتند  ویا از طریق پیک

ن محمد هادی تاکید می نماید. و در ضمن اشاره می کند که امامت فرزندش علی ب

به بلوغ  فرزندش ی کهتا زمان 31عبداهلل بن مساور متولی اموال و ماترک ایشان است

  32برسد.

اق و تاکید بر دیدار محمد بن سنان با امام و خبر دادن امام از سفر قریب الوقوعش به عر -

  )ع( امامت فرزندش امام هادی

 جبلة از محدثین شیعه. بنللّها رحلت عبد -

د آمد و به روایت حدیث ؛ او به بغدا(ه ق 219 -130)ُدکین کوفی  بنرحلت فضل -

-له ابنپرداخت. او از روات حدیث غدیر است. او استاد بسیاری از علمای عامه ازجم

شهور حنبل و بخاری و مسلم بود و اگرچه با عامه حشر و نشر داشت ولی به تشیع م

 در آخر عمر بر اثر ضربتی که به او وارد شد به شهادت رسیدبود. او 

 خاکستری

 

 و وزجانج در . قیام اوصوفی فقیه و متمایل به معتزله ،علوی زیدی قاسم محمدبن قیام -

ا همراهی او دعوت به الرضا من آل محمد کرد و جمع بسیاری او ر بود. خراسان طالقان

امرا سرد و اسیر شد و به وباسیان شکست خطاهریان و ع لشکرکردند ولی در جنگ با 

بری از خمنتقل شد. ولی در آنجا در روز عیدی از زندان گریخت و متواری شد و دیگر 

 به مهدویت و غیبت او معتقد شدند ای از زیدیهاو یافت نشد. پس عده
                                                             

 . همانند اسماعیل بن مهران، محمد بن اسماعیل بن بزیع و صقر بن ابی دلف و محمد بن عثمان کوفی، علی بن مهزیار و امیه بن علی قیسی 29
 . همانند محمد بن حسین واسطی 30
بلوغ متصدى اموال و ثروت آن جناب شود ممكن است بواسطه تقیه از مخالفین اینكه در وصیت قید میكند امام علیه الّسالم پس از  -. توضیح 31

هاى عامه و دستگاه خالفت نتوانند ایرادى بگیرند بر مسئله اموال چنین قیدى را نموده باشد و كار را قبل از بلوغ بعبد للاه بن مساور سپارد تا قاضى
 نوار(امام و به مصادره ان بپردازند. )مجلسی، بحار الال

 559    1ج   . موسوعة اإلمام الجواد)ع(، الخزعلي  32
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 سیاه

 

 

س رسید پک زیات به وزارت لو عبدالم شدبرکنار از وزارت معتصم  فضل بن مروان -

 از او خواست که امام جواد را به بغداد احضار کند. معتصم

خالفت عباسی سیاست جنگی فراگیر معتصم در سرکوبی شورش های کهنه و دشوار  -

ی ی در بصره )کولی ها( و تشدید عملیات جنگخصوصا دو شورش هندی تبارهای زطّ

راسان خا در خرمیه و شکست دادن پیاپی او  و شکست دادن قیام زیدی ه بر علیه بابک

 )ع( و شروع به نقشه کشی در برابر امام جواد

-ر مکه. او مهمترین محّدثین و فقهای عامه داز برجسته حمیدیّ، زبیر بناللَّه مرگ عبد -

و  ترین استاد بخاری صاحب صحیح بخاری در حدیث بود. او از مخالفین ابوحنیفه

ا در رپس از شافعی جای او شاگرد شافعی بود و با شافعی به مصر رفت و قصد داشت 

ازگشت و بگرفت. پس او ناکام به مکه مصر بگیرد. ولی شاگرد دیگر شافعی بر او پیشی 

 پرچمدار حدیث در حجاز و مکه شد.

 ی ماجرای خلق قرانتازیانه خوردن احمدابن حنبل در زندان معتصم در ادامه -

فکنی و تبعید آنها به اها شرارتهندی در بصره پس از سال 33هایُزط سرکوبی شورش -

 آسیای صغیر.

رداخت پمرگ ابوالحسن ریحانی کاتب از خواص مامون و از اولین کسانی که به فلسفه  -

 و از سوی عامه متهم به زندیق بودن شد.

گی )ادامه سیاست های فرهنتشدید سختگیری بر علمای حدیث در ماجرای خلق قران  -

ین زمینه )از یافتن علمای زندانی عامه در او فزونی مامون که توسط معتصم ادامه یافت( 

 بغداد و مصر و شام و ...(

 

 هجری قمری 220سال   

 سفید

 

 

 رىهج 220 سال محرم وهشتمبیست ایشانپس از انجام سفر حج،  امام به بغدادورود  -

 شدند.  بغداد وارد

                                                             
هزار و با خانواده ها در  25. ُزط ها مردمی بودند که از هندوستان به بصره و اطراف آن مهاجرت کرده بودند. جمعین مردانشان در حدود  33

سر به شورش برداشتند و بیشتر به غارت گری در حومه هزار نفر بودند. آنان در بصره در محرومیت زندگی می کردند. بدین جهت  70حدود 
 ناخته شدند. شهر پرداخته و راه را بر کاروان های تجاری و یا دولتی می بستند و به چپاول آنها می پرداختند. آنها بعدها در تاریخ با عنوان کولی ش
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 ( نامهیارمهزو علی بن  )ازجمله محمدبن فرج وکالیش از برخی به سال این اوائل در امام -

 خرینآ این که چرا برسانید. من به تنها امسال را نزد خود موجود هایخمس که نوشت

 کنم.می دریافت خمس شما از من که است سالی

ی خمس بر ابن مهزیار )در خوزستان( در مسئلهای از بغداد به علیامام در این سال در نامه -

که در  دانستظلمی را دلیل آن و ه نمود؛ شیعه تخفیف داد و آن را منحصر به طال و نقر

 این سال از حکومت متوجه اموال شیعیان شد و بر زندگی اقتصادی آنان سخت گرفته شد.

علی بن مهزیار در مدتی که امام در بغداد است به امام نامه ای درباره مشکالت شخصی  -

 .جید نمودرا داد و از او تمخود در زمینه مزاحمت دشمنان نوشته و امام پاسخش 

ویژه برای امام هنگامی که در بغداد بود پیوسته از طریق پیک با مدینه در تماس بود و به -

 فرستاد.وصایت فرزندش پیوسته قاصد به مدینه می

شرکت  )پیروان بابک( ها بر علیه خرمیهبرخی از شیعیان امام در ایران در این سال در جنگ -

 اش را نزد امام فرستادند.س خمسکردند و غنائم بسیاری نصیب آنها شد پ

جریان غلو در نوعی متهم به پرچمداری ی امام که بهسنان از یاران برجسته رحلت محمدبن -

 حدیث در این زمان بود.

در بغداد در اواخر عمرش و  )ع( دیدار ابوطالب قمی )عبداهلل بن صلت قمی( با امام جواد -

زکریا بن آدم و صفوان بن یحیی و سعد بن رحمت فرستادن امام بر یاران رحلت کرده اش، 

. در این دیدار بود که ابوطالب قمی از امام اجازه مرثیه سرائی سعد قمی و محمد بن سنان

فرمود برای پدرم و برای من )هردو( مرثیه سرایی  )ع( طلبید و امام جواد )ع( برای امام رضا

 نما

ورش در زمانه شهادت امام سفر احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی به عراق و حض -

 فاصله پس از شهادت امام جواددر بغداد. به گونه ای که او در جلسه ای که بال )ع( جواد

تشکیل شد، همراه خیران وکیل امام در بغدا در منزل محمد بن فرج رخجی بغدادی  )ع(

 اهیگو )ع( مبنی بر امامت فرزندش امام هادی )ع( خادم حاضر شده و به وصیت امام جواد

 انان را پذیرفتند. گواهیداد و بزرگان شیعه حاضر در جلسه هم 

 خاکستری

 

 قالون قاری مشهور در حجاز بعد از عمر بسیار و در زمانی که مورد توجه عامه بود. رحلت -

شمرده می شد رحلت عمرو بن حماد کوفی از محدثین عامه که دارای گرایش های شیعی  -

 شناخته می شد. سوم به علت تبری جوئی از خلیفه چون
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او  34پس از ورود امام به بغداد، معتصم  امام را پیش عمر بن فرج رُخَّجی اسکان می دهد. -

از نواصبی است که با امام دشمنی بسیار دارد و گاه به امام جسارت کرده و تهمت مستی به 

و گاه 36ه می گیرد.و در مرتبه ای به قصد اهانت، دانش غیبی امام را به سخر 35امام می زند

  37هم در توطئه مسموم نمودن امام توسط غذا مشارکت دارد که ناکام می ماند.

که امام ر اینبای با کمک وزرایش تهیه دید مبنیمعتصم در اولین دیدار با امام شهادتنامه -

، شهود های دربار امام ضمن رد اتهاممشغول توطئه بر علیه حکومت است. ولی در جلسه

برئه نموده و تای که معتصم وحشت کرد و امام را ین کرد و معجزه نشان داد؛ به گونهرا نفر

غداد بی شهادت نجات یافت و به دستور معتصم در . پس امام موقتا از نقشهکردمرخص 

 مقیم شد.

شان دهد، ای دیگر کشید تا امام را پیش روی مردم مست نای دیگر معتصم نقشهدر مرتبه -

 ردید.گرو شد و لغو -ی کار توسط مشاورینش با مخالفت روبهم در میانهولی این نقشه ه

ضد علوی در بغداد حاکم شده و گاه  فضای استدر بغداد  )ع( در زمانی که که امام جواد -

شیعه یا اطرافیان امام مورد آزار قرار می گیرند. در این زمان تقیه برای شیعه  فردی از

 38شدیدتر می گردد.

                                                             
لی بن یقطین دارای دربار عباسیان مشغول خدمت بود ولی هماند ع . عمر و محمد فرزندان فرج بودند. و فرج از اطرافیان آل یقطین بود که در 34

بود. و در  گردید که همان محمد بن فرج )ع(و هادی  )ع( گرایش های شیعی بود. پس از این پسرش یک شیعی خالص و از وکالی امام جواد

 زار امام جوادمعتصم به علت خوش خدمتی در اذیت و آبرابر عمر بن فرج از نواصب متعصب و کینه توز نسبت به خط امامت بود. او در دوران 
در زمان متوکل هم  وراهی مدینه شد  )ع( با حکم مراقبت و کنترل امام هادی )ع( رشد سیاسی یافت به گونه ای که پس از شهادت امام جواد )ع(

فت. )تاریخ بسیار سخت گر )ع( م و امام هادیجزو ندیمان خاص او گردید و مدتی هم از سوی او والی حجاز شد و در ان زمان بر بنی هاش

 (274ص  17االسالم، ذهبی، ج 
در خاندان )آل  . محمد بن سنان می گوید: روزی به محضر امام هادی علیه السالم وارد شدم، آن حضرت تا نگاهش به من افتاد، پرسید: آیا 35

دای را! و این جمله نیا رفت. امام علیه السالم فرمود: الحمدهلل! سپاس خفرج( حادثه ای رخ داده است؟ عرض کردم، موالی من! عمر بن فرج از د
این خبر این اندازه  بار تکرار فرمود. من از این کار امام علیه السالم تعجب کرده و عرض کردم: ای موالی من! اگر می دانستم از شنیدن 24را 

ملعون به پدرم امام جواد  را آگاه سازم. امام علیه السالم فرمود: مگر نمی دانی آن خوشحال می شوید، با پای برهنه به زیارتتان می شتافتم تا شما
خطاب کرده  علیه السالم چه جسارتی کرده است؟ عرض کردم: خیر. فرمود: روزی آن ملعون با پدرم مواجه شد و با حالت جسارت به آن حضرت

رد: بار خدایا! تو کجسارت آمیز متأثر شده و به درگاه خداوند پناه برده و عرض  و گفت: گمان می کنم شما مست باشید. پدرم با شنیدن این سخن
اوندا! طعم سرقت می دانی که من همه ی روز روزه دار بوده، و اکنون اینگونه مورد تهمت و افترإ قرار می گیرم، پس به تو پناه می برم؛ خد

 (496، ص 1اموال و اسارت را به او بچشان. )اصول كافى ، ج 
كنند كه شما كیل دریا . عمر بن فرج در آن موقعى كه با امام جواد علیه الّسالم لب دریا نشسته بود به آن حضرت عرض كرد: شیعیان تو ادعا می 36

ترم!.)بحار ج یش خدا گرامىرا میدانید؟! فرمود: آیا خدا قدرت دارد كه این علم را به یك پشه عطا كند یا نه! گفت: آرى، فرمود: من كه از یك پشه پ
 (100ص  50

آه محمد أخي لكفر. : عمر بن الفرج، أنّه قال: سمعت من أبي جعفر علیه الّسالم شیئا، لو ر 309ص 1. موسوعة اإلمام الجواد)ع(، الخزعلي ج 37
 م الغیب؟!ي، قد جاءكفقلت: و ما هو أصلحك للّا؟ قال: إنّي كنت  معه یوما بالمدینة إذ قرب الطعام. فقال: أمسكوا. فقلت: فداك أب

 الطعام، فرفع، و أتى بغیرهبء به فعاتبه، و قال: من أمرك أن تسّمني في هذا الطعام؟ فقال له: جعلت فداك! فالن. ثّم أمر فقال: علّي بالخبّاز. فجي
قال رجل لمحمد بن علي علیهما الّسالم: یا : اإلمام الحسن العسكري علیه الّسالم: قال: و  479 ص   1ج   . موسوعة اإلمام الجواد)ع(، الخزعلي  38

 صلّى للّا علیه و آله و سلّم؟ ابن رسول للّا! مررت الیوم، بالكرخ، فقالوا: هذا ندیم محمد بن علي إمام الرافضة، فاسألوه من خیر الناس بعد رسول للاّ 
 صلّى للّا علیه و آله و سلّم؟ م، و قالوا لي: من خیر الناس بعد رسول للاّ فإن قال علي: فاقتلوه، و إن قال أبو بكر: فدعوه. فانثال علّي منهم خلق عظی

 ا.فقلت مجیبا لهم: خیر الناس بعد رسول للّا صلّى للّا علیه و آله و سلّم أبو بكر و عمرو عثمان و سكّت و لم أذكر علی
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ی سی حکم قطع دست دزد و رسوایی علمای عامه به ویژه احمد بن ابجلسه فقهی برر -

 موندؤاد، و شکل گیری هسته نهایی تیم ترور حضرت از خلیفه و قاضی و فرزندان ما

گی در حصر ماه زند 10در پایان ماه ذیقعده پس از تحمل  )ع( به شهادت رسیدن امام جواد -

 و مشقت

 

:سال ها رویدادهای پراکنده و نامتعین در این  

 رویدادهای پراکنده در این سال ها

ن شخصیت تری؛ او برجسته(ه 220پیش از سال )سعداالشعری  بناللّه عبد بن آدم رحلت زکریابن -

 .است )ع( و امام جواد )ع(علمی شیعه در قم و از خواص اصحاب امام رضا 

از علمای  )فضل شاذان بنپدر فضل ؛(ه 220 سال از پیش)ابوریّ نیش ازدیّ، خلیل بنرحلت شاذان -

ه و از از علمای شیع. شاذان (بود )ع( و امام عسکری )ع( بزرگ شیعه و از شاگردان امام هادی

 بن عبدالرحمان و ساکن عراق بود.خط فکری یونس شاگردان

 که شیعه بزرگ علمای از ؛(ه 220پیش از سال )کوفیّ  أبوجعفر بزیع، ابنإسماعیل رحلت محمدبن -

 بود. عباسیان وزرای از او. گرفت کفن عنوانبه )ع( جواد امام از لباسی

 ی شیعه.از محدثین برجسته( ه 220پیش از سال ) نجرانأبی بنرحلت عبدالرحمن -

 از محدثین بزرگ شیعه در این زمان.( ه 220پیش از سال ) حکم بنرحلت علی -

  از فقهای کوفی. بَجَلیّ، وهب بنمعاویة بنقاسم بنرحلت موسى -

 .(ه 220پیش از سال )مبارک  بنرحلت یحیى -

مالقات یحیی بن اکثم در اواخر خالفت مامون )احتماال پس از عزل منصب قاضی القضاتی و یا در  -

 39زمان انتصاب به قضاوت بصره( در حج با امام و ...

 

                                                             
 ، ال أقول هذا.فقال بعضهم: قد زاد علینا، نحن نقول هاهنا: و علي! فقلت لهم: في هذا نظر

[؟ ذا حرج؟ و إنّما أردت أخیر ]الناسهفقالوا بینهم: إّن هذا أشّد تعّصبا للسنّة منّا، قد غلطنا علیه. و نجوت بهذا منهم، فهل علّي یا ابن رسول للّا؛ في 
ا، و كتب لك أجره و أثبته لك في الكتاب الحكیم، و ن علي علیهما الّسالم: قد شكر للّا لك بجوابك هذفقال محمد ب .-ستفهاما ال إخباراا -أي أ هو خیر؟

 أوجب لك بكّل حرف من حروف ألفاظك بجوابك هذا لهم ما یعجز عنه أماني المتمنّین، و ال یبلغه آمال اآلملین
 که دیدم را الرضا علي بن محمد بودم پیامبر قبر برگرد طواف مشغول که یکبار: شده نقل او خود از! بود امام کرامت شاهد خود اکثم بن . یحیي 39

 خودم من: گفت!! کشم¬مي خجالت که شوم جویا اي¬نکته از خواهم¬مي: گفتم. داد را پاسخم و پرسیدم او از مسئله چند. بود طواف مشغول هم او
 صدا به بود دستش در که عصایي ناگهان داري؟ هم اي¬نشانه: گفتم. هستم من: گفت. آري: گفتم! شوي جویا امام از خواهي¬مي! گویم¬مي برایت
 (9ح ، 353ص ،1ج الکافي، )کلیني، . است الهي حجت و روزگار این امام من صاحب: درآمد
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 سائل دوران امامت:مهمترین م

 جستجو از نشانه های امامت: .1

مباحث پیشین اشاره شد، در بستر جدول گاه شماری پس از امامت، نکته ای در  امامت در کودکیدرباره 

در حقیقت  قق ثبات ایمانی است.حدیگر که باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله آزمایش ایمان شیعیان و فرایند ت

ورد نسبت به سه حوزه امام شناسی و امام باوری و امام یاوری م در مسئله امامت در کودکی، جامعه شیعه

این ازمون  معرفتی سختترین آزمایش و امتحان قرار می گیرد. البته در بستر تاریخی کالم شیعی پیش زمینه های

 از جهت معرفتی از قبل آماده شده و در این مرحله، زمان سنجش باور و ایمان پیروان است. 

یث مان احادهدر ته شده بود. البته ابزارهایی برای آزمایش و سنجش در اختیار شیعه گذاش.و در این مسیر 

 :چنین معرفی شده بودامام شناسی  کالمی، برای شیعیان نشانه های

 مشاهده پاکی و کمال امام )اصل عصمت( -

 ( ی امام )معجزه و علم غیبهای ماورائتوانمندی مشاهده و آزمایش و یا اطالع یابی از -

 .یطجامع الشرامدعی  اثبات و دوامنص امام پیشین در کنار عدم  -

 نی( بویژه در)در موضوع های گوناگون و به ویژه در معارف دیکران امام به نمایش گذاشتن دانش بی -

 های علمی.مناظره

ه به داستان پیامبران و یابی تاریخی در تاریخ پیامبران )تشبیو پیشینهوجود ادله و شواهد نقلی )در قرآن(  -

.)... 

 شناختی نکالمی و انسا تحلیلی)عقالنی( مبانی  وجود -

ها کاربردهای بیشتری های گوناگون، برخی از روشها، بدیهی است که برای مخاطبی بین این روشدر مقایسه

آزمایش توانمندی های روش  ،داشته باشد. برای مخاطب معتقد به تشیع در زمان رخداد حادثه، بهترین روش

قرآنی، روش /علت آشنایی او با فرهنگ دینیبهای برای مخاطب مسلمان غیرشیعهو است.  ماورائی مدعی امامت

پیشینه یابی قرآنی/تاریخی است. البته برای این گروه گاه هم معجزه کارایی دارد.40 اگرچه در برابر خواص 

                                                             
های ماورائی معصومین هماره اتهام سحر و جادو توسط مخالفین وجود داشته است. . البته این کارائی محدود است، چرا که در برابر قابلیت 40

 دهد.می تبه در برابر معجزات امام جواد )ع( ایشان رابه سحر و جادو نسبتگونه که ام فضل چندین مرهمان
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باشد. یعنی همان کران امام میعلمی و فرهنگی عامه، روشی که بیشترین کارایی را دارد نمایش دانش بی

. می دهدها از خود در دربار عباسی پیش روی مأمون و علمای درباری نشان ناظرهتصویری که امام در متن م  

 

 . مسئله تقیه در اغاز مامت:2

تر تر و گستردهاناز نکات دیگر در این دوره ، امکان دیدار و ارتباط شیعیان و خصوصا خواص شیعه با امام آس

هایی از ه گزارشاست. در این زمینه اگرچ امام دکیکو یمسئله همین از ناشی نوعیبه می باشد. امری که خود

ی امامت ا زمانهی کلی این دوران بی شدید امام در سه سال اول امامتش وجود دارد، ولی در یک مقایسهتقیه

ل و  تبعید آن ی خالفت متوک)در دوره )ع( )در زمان خالفت هارون( و دوران امامت امام هادی )ع(امام رضا 

ای نوعی آزادی در مدینه و حتی به هنگام سفر به بغداد دار )ع( ا( شاهد هستیم که امام جوادحضرت به سامر

شدار دهنده امام ه)امری که در اغاز ناشی از حضور در خراسان و در مرتبه بعد ناشی از اخبار غیبی  نسبی است

لمی منسجم را ندارد های عو کالس اندازی مدارس. البته در این دوران امام، امکان راهبه مامون است(  )ع( رضا

  .پردازدمیسازمان وکالت ولی به مدیریت خواص یاران و روزآمد سازی 

 

 فرصت شناسی امام از حضور نسبتا آزاد امام در بغداد:. 3

حاب را داشته و من سفر به بغداد ضمن این که امام در پوشش تقیه زمینه ارتباط راحت تر با برخی از اصدر ض

ش برخی موارد شکالت آنها می پرداخته، فعالیت های ارشادی و یا اجتماعی دیگر هم داشته که گزاربه رفع م

 ثبت شده در تاریخ چنین است:

 41هدایت و ارشاد برخی زیدی ها به مذهب حق -

 42و اقامت در بغداد مطلوب امام استزدودن شبهه از ذهن آنان که تصور می کردند دامادی مامون  -

                                                             
اند میروند و رده. قاسم بن عبد الرحمن كه زیدى مذهب بود گفت: وارد بغداد شدم در همان ایام توقف در بغداد روزى دیدم مردم ازدحامي ك 41
تم كه ایشان را ببینم ناگهان است؟! گفتند ابن الرضا ابن الرضا است. با خود تصمیم گرف آیند خود را به بلندیها میرسانند و میایستند. گفتم چه خبرمى

این موقع دیدم  آید. گفتم خدا لعنت كند معتقدین بامامت را كه اطاعت چنین شخصى را خدا بر ما واجب نموده دردیدم سوار بر قاطرى است مى
با خود گفتم: عجب ساحرى است «. 1» سُعٍُر وَ أَ بََشراً ِمنها واِحداً نَتهبِعُهُ إِنها إِذاً لَفِي َضالٍل  عبد الرحمن! صورت بجانب من نموده فرمود: قاسم بن

ْكُر عَلَْیِه ِمْن بَْینِنا بَْل هَُو َكذهاٌب أَِشٌر  م او حجت خدا و ا برگشتم و معتقد بامامت شدم و یقین كرداز آنج«. 2»بخدا باز متوجه من شده فرمود: أَ أُلْقَِي الذِّ
 امام بر مردم است و ایمان آوردم.

این  رمه از حسین مكارى نقل كرد كه گفت در بغداد خدمت حضرت جواد رسیدم دیدم آنجا اقامت كرده در دل با خود گفتممحّمد بن او -. خرایج 42
نگش زرد شده بود سر بزیر انداخت بعد سر برداشت رمرد بوطن خود هرگز بر نمیگردد با این خوراكى كه اینجا دارد. دیدم امام علیه الّسالم 

ن خیلى بهتر است از این ى نانى جوین و مقدارى نمك سابیده در كنار قبر جدم پیامبر اكرم صلّى للاه علیه و آله و سلّم براى مفرمود حسین! تكه
 وضعى كه مشاهده میكنى.
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 43هان و خادمانشادر بغداد برای خود و تمامی همرسیره عبادی امام  -

 44امکان دیدار راحت تر شیعیان مناطق دیگر با امام -

 :. نقش نامه نگاری و مکاتبه در مدیریت غیر مستقیم جامعه شیعه4

 )ع( ه امام جواددر این زمان دوگانه اقتدار خالفت و کودکی امام، در کنار گستردگی جامعه شیعه، باعث شد ک

ستفاده نماید. اط با کمک نامه نگاری را فزونی دهد و از این ابزار ارتباطی به صورت گسترده و فعال ارتبا

 گزارشی تحقیقی از نامه نگاری های امام در فصل بعد ارائه می گردد.

 

:له مرگ اگاهی بزرگان شیعهمسئ. 5  

است. )افرادی  ع() و حتی امام کاظم )ع( آخرین نسل از اصحاب امام صادق ، دوران زندگی )ع( امام جواد دوران

در  از شیعه ت بزرگانیلشاهد رح از این رو  یحیی بن حبیب و ابوعبیده حذاء و عمرو بن حجاج و....(چون: 

:شایسته توجه استآن دوران هستیم. که در این زمینه نکاتی   

 استقبال آگانه از مرگ و مسئله مرگ آگاهی بیشتر آن بزرگان  -

 صفوان بن یحیی و یونس بن عبدالرحمنهمانند به مدینه و رحلت درآنجا ن بزرگان سفر عده ای از ای -

هر کسی که در »است که  )ع( ناشی از روایتی از امام صادق میل و گرایشاین  و حماد بن عیسی. 

 45«مدینه از دنیا رود ، خداوند در قیامت وی را جزو آمنین مبعوث فرماید

 
 جدول ایده یابی

 ایده های برنامه ای/تبلیغی خاستگاه ایده

وهی بر مبنای دانش محوری ماورائی، تجربه ای تکرار شونده و نهادینه شده  در جامعه شیعه  امامت پژ نشانه های امامت

 ن استرادر برابر نظام خالفتی که بر وراثت و یا قدرت محوری یا انتخاب زورمدا

                                                             
ر الثاني علیه الّسالم لّما كان ببغداد یوم النصف من یّان بن الصلت، قال: صام أبو جعف: الر  286ص  2. موسوعة اإلمام الجواد)ع(، الخزعلي ج 43

الحمد و سورة، فإذا برجب، و یوم سبع و عشرین منه، و صام جمیع حشمه؛ و أمرنا أن نصلّي الصالة التي هي اثنتا عشرة ركعة: یقرأ في كّل ركعة 
ُ أََحدٌ قُْل هَُو »أربعا، و « الَْحْمدُ» فرغت قرأت ، و للّا أكبر، و سبحان للّا، و الحمد للّا، و ال ال إله إاّل للاّ »أربعا، و قلت: « المعّوذتین»أربعا، و « للاه

 للّا، للّا ربّي ال اشرك»ربعا؛ أ«  باّلّل العلي العظیمحول و ال قّوة إاّل باّلّل، ال إله إاّل للّا، و للّا أكبر، و سبحان للّا، و الحمد ّلّل، و ال حول و ال قّوة إالّ 
 أربعا « ال اشرك بربّي أحدا»أربعا، « به شیئا

حیى بن أبي عمران، قال: إّن موسى ابن جعفر الداري، قال: وردنا جماعة من أهل ی  :   063    1ج   . موسوعة اإلمام الجواد)ع(، الخزعلي  44
 علیه، الري إلى بغداد نرید أبا جعفر علیه الّسالم، فدللنا

 6356رقم  2تنقیح المقال ج 45
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کودکی تاریخی 

 اولیای حق

، از دکی و یا والدت های مخفیانه خط نبوت با این رویدادها در خط امامتمقایسه تاریخی نبوت در کو

جهت  ،مواجهه حق و باطل و ازتاریخی پیچیده جهت جریان شناسی  جهت اثباتگری های کالمی و

 امامان آخرین لوالعزم و اکثروالدت های مخفیانه یا دشوار برای بیشتر پیامبران او جایگاه قرار گیری 

 46ه )و اثبات درون دینی تشیع از این مقایسه تاریخی جالب(خط امامت شیع

مقایسه مواجهه تشیع 

امامت در مسئله با 

کودکی با مواجهه 

عامه با تالش های 

 فرهنگی مامون

 ی ،دیث گرایسنی در ح ی در برابر سقوط بیشتر نگرش کالمروند رشد کالم عقالنی شیع -

 ظاهر گرایی و عقل گریزی

امبر حضر کودکی محمد نام و محمد سیرت و وارث دانش و مقام پیمقایسه زیبائی درک م -

ش مدعی زیرکی و دانش وارداتی )فلسفه و دان ی برای خواص و عموم شیعه با خلیفه

 ترجمه محور( که رودرروی خواص و علمای جامعه اسالمی است.

 مناظرات امام جواد

 )ع(

امام ه نمایش گذاشتن دانش بیکران از جهت ب )ع( نقش مناظرات در طول زندگانی امام جواد -

 دوست و دشمن و اثبات حقانیت آن حضرت در برابر

ت حضرت در سیر و فرایند مناظره های امام در طول دوران امامت )با تمرکز بر سیر مناظرا -

 (دربار عباسی

مدیریت و رهبری 

 امام

نامه نگاری  ت و سفر حج وابزارهای مدیریت جامعه شیعه در شرایط تقیه، بر سه گانه سازمان و کال

 استوار است.

 ای شیعیانهتر برای مالقات  سانجتماعی و تالش برای ایجاد فضایی آتقیه ورزی امام در فعالیت ا زندگی در صریا

ه ترین حضور ( و آزادان)ع(حضور های تاریخی امام در بغداد، دومین حضور امامان )پس از امام کاظم امام در بغداد

 ن برای اماممدینه و فرصت سازی های اجتماعی آ ره عباسی در بیرونوامامان در د

مواجهه مامون با امام 

 )ع(جواد

از مواجهه تحقیرانه )اولین مواجهه در  )ع(با امام جوادزیرکترین خلیفه عباسی روند مواجهه مامون 

 بغداد(، تا مواجهه نیازمندانه )حرز(

مناظره های امام 

 )ع(جواد

تیجه در ناز جهت تعداد چندان زیاد نیست و دلیل آن سرعت و قاطعیت  )ع(م جوادمناظره های اما

ای درباری( علمفرایند مناظره از جهت اقناع مخاطب )خواص جامعه شیعه( و یا الزام خصم )مامون و 

 نان )علمای دربار معتصم( است.و یا رسوایی سریع آ

                                                             
سول در اختفا پیامبر اوالعزم، تنها حضرت نوح کودکی با ارامشی داشته است. ولی والدت ابراهیم و موسی و عیسی و حضرت ر 5. در میان  46

بوت یا وصایت نکودکی و شاهد العزم هم شاهد سختی های حضرت یوسف در لوو یا یتیمی و یا شرایط خاص بوده است. البته در پیامبران غیر او
ای در زمینه اثبات  حضرت یحیی و داود و سلیمان هستیم. بدین جهت در مواجهات درون دینی با ادیان ابراهیمی و با اهلسنت، دستمایه بسیار غنی

 امامت در کودکی و تحلیل تاریخی و یا کالمی آن وجود دارد.
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قیام های دامنه دار 

 قمی ها

جرای سیاست فرهنگی باز و عقل گرایانه و بر ایجاد محدودیت های تالش مامون در زمانه ا -

 به جهت دفع اتهام تشیع از خود اجتماعی/اقتصادی بر علیه شیعه

 و جلو گیری از اقتدار شیعه در زمانه اجرای سیاست درهای باز

و  بازدی دوگانه مامون در نزدیک سازی امام و فشار بر قمی ها با هدف ایجاد فاصله بین امام -

جامعه شیعه )راهبردی شبیه طرح والیتعهدی که با هدف حیرت زائی در جامعه شیعه ایجاد 

 شد(

اقتصاد به مثابه سالحی سیاسی در دست مامون برای تالش برای آلوده نمودن  -

جایگاه امام با مقرری مالی کالن و برای ضربه زدن به جامعه شیعه با ازدیاد 

 اقتصادی بر انانمالیات قم و به اوج رساندن فشار 

و شرایط تقیه و مراقبت شدید او از سوی مامون )توسط ام فضل( و تالش  )ع(امام جواد -

یق وکالی فعال در شهرهای نزدیک به منطقه ربرای مدیریت واسطه ای بحران قم از ط

 بحرانی

هدف نظام سازی علمی تالش بزرگان علمی شیعه در نظام بخشی به مکتوبات علمای دونسل پیش )با  رجال علمی شیعه

و بازشناسی کمبودها و جبران آن در انتهای زمان حضور امامان و آسیب زدائی از فرهنگ روایی 

 موجود(

حضور امام در بغداد 

 و در جلسات دربار

الگو سازی امام برای زمانه ضرورت حضور در جلسه های سیاسی رسمی در دولت های اسالمی باطل، 

انش و عزت و تحمیل جریان مقابل بر رعایت احترام ناشی از حضور د بر کرامت بر حضوری مبتنی

 ت در زمینه گناه گریزیمحور و اخالق گرا و توجه و دق

امام و اطالع رسانی 

نسبت به سالمت یا 

شهادت در آستانه هر 

 سفر به بغداد

 عی در زمانای استرس و حیرت اجتماامام و مدیریت روانی و اطالعاتی جامعه و دور زائی زمینه ه

 شهادت نزدیک شدن زمان به هنگام  تالش برای پیش آگاهی بخشی الزمبدون تهدید و 

امامت در کودکی و 

شهادت در جوانی از 

 نگرش عرفانی

در جامعه اسالمی و  امام غربت ولیتی عظیم در شرایط سنی خاص و مواجههو تحمل مسئ )ع(امام جواد

 ریت عظیم آسمانیخالفتی مقتدر، و سربلندی در این مامو

  
 


