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مدیر گروه سیره اهل بیت(ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در گفتوگو با قدس عنوان کرد

راهبردهای جواداالئمه  jدر تبیین معارف اسالم ناب
2

مراسمتشییعنمادینتابوت
حضرت جواداالئم ه (ع) در عراق


نمیرد
هرگز
آنکه از او
زندهایم ما

ویژهفرهنگومعارفرضوی
سال دوم ویژه نامه372

پیکر امام جواد آبروی غم است ...و سیمای اندوه
بگذار قلبها از درد فریاد بزنند...
و کسانی که مرادشان موسی بن جعفر است ،راه
او را در پیش بگیرند...
و گریهکنندگان بر امام جواد بگریند...
پیکر آن غــریــب رســیــد ،در حــال ـیکــه بــالهــای
فــرشــتــگــان زخ ـمهــای جــگــر مــســمــوم او را لمس
میکنند ...چشمها میگریند و فریادها بلند است
جواداالئمه رحلت کرد در حالی
که مسموم شده بود...
پیکر چه کسی است که تشییع
میشود و طی مسیر میکند...

تفسیر /آیتاهلل علم الهدی

بشارتهای قرآن
به وجود اقدس
امام زمان f
2

2

گشتی در تاالر خاندان غفاری و کمالالملک در موزه ملی ملک

خالق و آرزوساز
4

دکتر مریم جاللی درگفتوگو با قدس مطرح کرد

مستقیم گویی ،اشکال کتابهای
دینی ادبی کودک و نوجوان
2
احکام

درباره

استفتایی از رهبر انقالب
نرخ مصوب افزایش اجارهبها
3

در حرم

اعالمویژهبرنامه 
های
سالروز شهادت امام جوادj

به مناسبت فرارسیدن  30ذیالقعده سالروز شهادت نهمین
اختر تابناک آسمان امامت و والیــت ،حضرت جواداالئمه(ع)
به همت خادمان آستان قــدس رضــوی ،کتیبهها و پارچههای
مشکی در گوشه و کنار این حریم قدسی نصب شده است.
پــرچـ مهــای سـیــاه عــزا نیز در صحن پیامبر اع ـظــم(ص) حال
و ه ــوای حــزن و ســوگــواری ای ــام شـهــادت ام ــام جـ ــواد(ع) را در
دل زائ ـ ـران و م ـجــاورانــی کــه بـ ـرای ع ــرض تسلیت بــه محضر
حـضــرت رضـ ــا(ع) و شــرکــت در بــرنــامـ ههــای ای ــن ای ــام بــه حرم
م ـط ـهــر رض ـ ــوی مــش ــرفشـ ــدهانـ ــد دوچ ـ ـنـ ــدان ک ـ ــرده اس ــت.
بر اســاس اعــام معاونت تبلیغات اسالمی حرم مطهر رضوی،
ویژهبرنامهشبشهادتامامجواد(ع)،روزگذشتهپیشازنمازمغرب
و عشا با سخنرانی حجتاالسالم انصاریان و حجتاالسالم عالی
و مداحی ذاکران و مداحان در صحن پیامبر اعظم(ص) برگزار شد.
امــروز نیز مراسم ع ــزاداری با سخنرانی آی ـتهللا علمالهدی و
مرثیهسرایی ذاکران خاندان عصمت و طهارت از ساعت 10:30
در رواق امــام خمینی(ره) برگزار میشود .مراسم شام شهادت
امام جــواد(ع) نیز امروز پیش از نماز مغرب و عشا با سخنرانی
حجج اسالم والمسلمین سیدحسین مؤمنی و راشد یزدی در
صحن پیامبر اعظم(ص) به همراه مرثیهسرایی ،روضهخوانی و
سینهزنی پیشبینی شده است .در ضمن برنامه مرثیهسرایی و
جلسات سخنرانی در دیگر صحنها و رواقهای حرم مطهر برگزار
خواهد شد و ویژهبرنامه عزاداری و سوگواری برای زائران عرب و
اردوزبان در روا ق دارالرحمه و صحن غدیر تدارک دیده شده است.

نیمکت زندگی

بقچه حرفها را
بستهام

معرفی برخی از ایرانیانی که افتخار علمآموزی در محضر امام نهم(ع) را داشتهاند

شاگردان ایرانی امام جواد jچه کسانی بودند؟
محمدحسین نیکبخت
عالقـه ایرانیـان بـه اهـلبیـت
عصمـت و طهـارت(ع)،
تاریخـی بـه قدمـت تاریـخ
اسالم دارد .ایرانیان از همان
ابتـدای آشـنایی بـا خانـدان رسـالت ،مهـر آنـان را
بـه دل گرفتنـد و در سـدههای بعـد و بـه ویـژه پـس
از هجـرت امـام رضـا(ع) بـه ایـران و شـهادت آن
حضـرت در خراسـان ،ایـن عالقـه و ارادت در قلـب
ایرانیـان نهادینـه شـد و از ایـن رو بـا وجـود اختنـاق
و محدودیتهـای حاکـم بـر شـیعیان به ویـژه از دوره
امـام جـواد(ع) بـه بعـد ،هـر روز بـر شـمار دوسـتداران
و شـاگردان ایرانـی ائمـه(ع) افـزوده میشـد .شـیخ
طوسـی در کتاب «رجال» خود 116 ،نفر از اصحاب
امـام جـواد(ع) را نـام میبـرد کـه در میـان آنهـا
دسـتکم  37نفـر ایرانـی یـا سـاکن ایران هسـتند؛ هر
چنـد کـه برخـی از علمـا معتقدنـد ایـن تعـداد ،پـس
از بررسـی دیگـر کتابهـای رجالـی شـیعه از مـرز 70
نفـر عبـور خواهـد کـرد .امـروز و در سـالروز شـهادت
جواداالئمـه(ع) میخواهیـم با تعـدادی از اصحاب و
شـاگردان ایرانـی آن حضـرت آشـنا شـویم؛ بزرگانـی
کـه هـر کـدام از آنهـا نقشـی مهـم و سـازنده در
ل بیـت(ع) داشـتهاند.
گسـترش معـارف اهـ 
ابراهیم بن شیبه کاشانی
ابراهیم از محدثان نامدار شیعه است که روایتهایی
از امام جــواد(ع) و امام هــادی(ع) نقل کرده است.
نامههای ابراهیم به ایــن دو امــام بــزرگــوار ،شهرت
فـراوانــی دارد و نشان میدهد دغدغه اصلی وی،
فعالیت فرقههای غالی و انحرافی در میان شیعیان
بوده است .دیگر راویــان بزرگ شیعه مانند احمد
بن محمد بزنطی ،متن نامههای ابنشیبه کاشانی
را در کتابهای خود آوردهاند .در این نامهها افزون بر
پرسشهای اعتقادی برای مبارزه با جریان انحرافی،
برخی از پرسشهای فقهی نیز مطرح شد ه که برای
فقها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
عبدالجبار بن مبارک نهاوندی
از اهــالــی نهاوند و از شــاگــردان و اصــحــاب امــام
کاظم(ع) ،امام رضا(ع) و امام جواد(ع) بود .ابنداود
ل بیت(ع)
حلّی ،وی را یکی از راویان ثقه احادیث اه 
مـیدانــد .ظاهرا ً از عبدالجبار کتابی حدیثی هم
وجود داشتهاست که امروزه در دسترس نیست.
وی در ســال  207یــا  209قمری بــه محضر امــام
جواد(ع) مشرف شد و برخی روایتها را برای تأیید

رقیــه توســلی گیــاس آورده .عیــن
همیشــه نیســت؛ کمــی خوشــحال اســت،
زیــاد مضطــرب ،کمــی هــم مغمــوم .همــان
طــور کــه بیــن همــکاران بســتههای ســرخ
و درشــت گیــاس را توزیــع میکنــد بــرای
فـرار از بغــض میگویــد؛ دســت کاشــت پــدر
خدابیامرزمــه .دیگــه شــعور داشــته باشــید
بــا فاتحــه شــادش کنیــد ...اول میخنــدد و
بعــد بگویــی نگویــی اشـکهایش میریزنــد.
«خانـم عابدیـن» از زنـان قوی روزگار اسـت.
از اینهـا کـه کـوه بـه دوش میکشـند امـا
خـم نمیآورنـد بـه ابـرو .وقتـی میبیند همه

به آن حضرت عرضه کرد.
فضل بن شاذان نیشابوری
خاندان فضل در نیشابور زندگی میکردند و او در
همین شهر زاده شد .برخی او را از اصحاب امام
ه ــادی(ع) و امــام حسن عسکری(ع) میدانند و
پدر وی ،شاذان بن خلیل نیشابوری را از اصحاب
و شاگردان امام جــواد(ع) میشمارند؛ اما شواهد
موجود در آثار روایی شیعه ،نشان میدهد وی نیز
از شاگردان مکتب جواداالئمه(ع) بود ه است .دو
کتاب منسوب به وی یعنی «الرجعه» و «العلل»
در میان علمای علم حدیث شهرت فراوانی دارد.
فضل در دوران عبدهللا بن طاهر ،حاکم طاهری
خراسان به دلیل اعتقادات شیعی تحت تعقیب
قرار گرفت و به عراق رفت .او سالها در عراق ماند
و از محضر ائمه معصومین(ع) استفاده کرد .ظاهرا ً
فضل بعدها به خراسان بازگشت و در سال  260ق

گزيده

شیخ طوسی در کتاب «رجال» خود 116 ،نفر از اصحاب امام جواد(ع) را نام میبرد
که در میان آنها دستکم  37نفر ایرانی یا ساکن ایران هستند؛ هر چند که برخی
از علما معتقدند این تعداد ،پس از بررسی دیگر کتابهای رجالی شیعه از مرز 70
نفر عبور خواهد کرد

دار فانی را وداع گفت .مزار وی در نیشابور شهرت
فراوانی دارد.
علی بن مهزیار اهوازی
پدر وی اصالتا ًاز اهالی هندیجان در خوزستان بود.
خانواده آنها ابتدا مسیحی بودند و سپس به دین
اسالم گرویدند و پیرو مذهب اهلبیت(ع) شدند.
علی بن مهزیار ،وکیل امام جواد(ع) و فرزند بزرگوار
ایشان ،امام هــادی(ع) بود .روایاتی دربــاره مقام و

را دلواپـس کـرده بـاز بنـا را میگـذارد بـه
خندیـدن کـه «ولـم کنیـد بابا! طبیعیه گریه
کنـم .دلـم بـرا پـدرم تنـگ شـده خُـب!».
کســی بــاور نمیکنــد و هیــچ کداممــان قانــع
نمیشــویم ...اصرارمــان را کــه میبینــد،
قصــه دختــرش را تعریــف میکنــد ...قصــه
چنــد روز مرخصــی رفتنــش را کــه مــا فکــر
میکردیــم مرخصــی معمولیســت .گویــا
رفتــه بــود اورژانــس کــه ببینــد یــک قوطــی
قــرص آرامبخــش چــه آورده ســر زندگــی
دختــرش!
میگویـد بچـهاش داشـته از دسـت میرفته

منزلت وی نزد ائمه معصومین(ع) در دست است.
امام جواد(ع) در نامهای خطاب به علی بن مهزیار
میفرماید« :من مقام تو و خدمات شبانهروزی تو
را در سرما و گرما از نظر دور نداشتهام .از خداوند
میخواهم در روز قیامت که همه را گرد میآورد ،آن
چنان مخلوقات خود را شیفته و دوستدار تو کند
که مایۀ رشک باشد .به درستی که خداوند شنونده
دعاهاست» .علی بن مهزیار ،آثــاری در تفسیر،
تاریخ و فقه از خود باقی گذاشت که محدثان ،نام
آنها را در کتابهای خود آوردهاند.
محمد بن خالد برقی
ظاهــرا ً محمــد در روســتای «برقــرود» از توابــع قــم
دیــده بــه جهــان گشــوده و از همیــن رو مشــهور
بــه «برقــی» اســت .وی از اصحــاب امــام جــواد(ع)
بــود و پیــش از ایشــان ،محضــر پــدر و پدربــزرگ آن
حضــرت را نیــز درک کــرد .محمــد عالمــی تیزهــوش

و نویســندهای پــرکار بــود .او آثــار ارزشــمندی از خــود
بــه یــادگار گذاشــت و یکــی از مدافعــان و مرزبانــان
حریــم والیــت شــمرده میشــد .فرزنــد او احمــد نیــز
در زمــره علمــای نامــدار شــیعه محســوب میشــود.
از محمــد بــن خالــد دو کتــاب «المحاســن» و
«الرجــال» باقــی مانــده و بــه دســت مــا رســیده
اســت؛ هــر چنــد برخــی از صاحبنظــران ،ایــن دو
کتــاب را بــه پســر وی منســوب کردهانــد.

و تنهـا چیـزی کـه یـادش میآیـد ایـن بـوده
کـه فقـط امـام رضـا(ع) را صـدا میکـرده.
بلنـد و از اعمـاق وجـود .میگویـد بـه انـدازه
تمـام عمـرش فریـاد زده آن چنـد دقیقـه.
ایـن را از زبـان پرسـنل بخـش بعـد از آنکـه
«یاسـمن»ش برگشـت ،نقـل قـول میکنـد.
گیــاس بــه بغــل ،دورهاش کردهایــم .در
جــواب ابـراز احساســاتمان میگویــد؛ «االن
بهتــره شــکر خــدا .ازم معــذرت خواهــی
کــرده .امــا مــن دارم بررســی میکنــم چــی
درســت نبــوده تــو تربیتمــون کــه رســیدیم به
ایــن نقطــه .دختــرم وحشــتناک پشــیمونه.

خــواب مشــهدُ دیــده .میگــه بایــد بــره
حــرم .کلــی حــرف داره ،توبــه داره .از وقتــی
مرخــص شــده ،صــد دفعــه بــا خجالــت
گفتــه؛ مامــان! امــام رضــا صــدات رو شــنیده
و مــن رو برگردونــده .پــس بایــد بــرم بگــم
فهمیــدم در حقــم پــدری کردیــن .ضمانتــم
کردیــن .عوضــم کردیــن».
گریـــه میکنیـــم همـــه .جمـــع بـــه ایـــن
عجیبـــی هرگـــز ندیـــدم تـــوی مؤسســـه.
دســـت تکتکمـــان رو میشـــود .دلتنگـــی
تکتکمـــان بـــرای مشـــهد و حـــرم عیـــان
میشـــود. ...

منبرمجازی

پیشمرگظهور

حجتاالسلام کاشـانی یـک مشـکل کـه
خیلـی در مظلومیـت امـام جـواد(ع) نقـش دارد،
ازدواج ایشـان بـا دختـر مأمـون اسـت ...شـوخی
نیسـت کـه امـام شـیعه ،امـام پرهیـزگار شـیعه
بـا دختـر شـاه کـه طاغـوت اسـت ازدواج کـرده
اسـت ...انصافـا ً در بیـن بنیعبـاس کمتـر کسـی
بـه ذکاوت مأمـون هسـت .در روایـت معتبـر بـه
او «عِفْرِیـ ٌ
سـتَکْبِرٌ» میگوینـد ...عفریـت بـه
ت مُ ْ
کسـی میگوینـد کـه مغلـوب نمیشـود ...مأمـون
کارهایـی کـرد کـه بـه راحتـی مـردم را از دور امـام
رضـا(ع) و امـام جـواد(ع) دور کنـد .امـام رضـا(ع)
را کـه بـه سـمت خراسـان بـرد ...همـه میگفتنـد
حـاال امـام رضـا(ع) آنجـا در کاخ زندگـی میکنـد،
کنیـزان اروپایـی هـم جلـو در خانـه امـام رضـا(ع)
میایسـتادند ...بعـد شـهادت امـام رضـا(ع)
مأمـون بـا خـود فکـر کـرد حـاال کـه امـام رضـا(ع)
را کشـته ،امـام جـواد(ع) هـم هفـت سـال دارد...
او را بـه حرمسـرا میبـرم .پادشـاهان ایـن کار را
انجـام میدادنـد ...شـاهعباس بچههـای خـود را
در حرمسـرا بزرگ کرد ...گفت حضرت جواد(ع)
را بـه حرمسـرا میبـرم و در نـاز و نعمـت زندگـی
میکنـد و دختـر خـود را بـه او میدهـم تـا او را
تربیـت کنـد -چـون سـن دختـر مأمـون بیشـتر از
امـام جـواد بـود 10 ،سـال سـن او بیشـتر از امـام
جـواد(ع) بـود -بـا خـودش حسـاب کـرد ،یـک
امامـی بـرای شـیعیان درسـت میکنـم ...خیلـی
خـوب فکـر کـرده بـود ...یعنـی بـا حسـاب دو ،دو
تـای دنیـا بهتـر از ایـن نمیشـد تصمیـم بگیـرد.
فکـر میکـرد امـام را بـه دلخـواه خـودم تربیـت
میکنـم بعـدا ً او هـم مثـل خـود مـا میشـود .بـا
حسـاب و کتـاب امـروز ،مثلا ً کمکـم ایـن امـام
شـیعه ،عشـق رابطـه بـا آمریـکا پیـدا میکنـد! بـا
مسـتکبرها راه مـیرود .انصافـا ً خـوب فکـر کـرده
بـود .از طرفـی امـام را بـه گونهای محدود کرده بود
کـه امـام نمیتوانسـت بـا شـیعیان ارتباط داشـته
باشـد .گفـت :مـن حالـت استکبارسـتیزی او را
بشـکنم یـک بچـه از دختـر مـن به دنیـا بیاید نوه
امـام رضـا(ع) ،نـو ه مأمـون شـود کلـی تنشزدایـی
میشـود ...شـما ایـن شـرایط را ببینیـد.
امام جواد(ع) از ابتدا قرار است جاده صافکن
مهدویت باشد ...روایت هست که بابرکتترین
افراد در اسالم دو فرد هستند :یکی حضرت
جواد(ع) است و دیگری حضرت حجت(عج).
اگر امام جواد(ع) نبود قطعا ً مهدویت بیمعنی
بود .یعنی دوران امام جواد(ع) شباهتهای
عدیده با دوران امام زمان(عج) دارد که مردم یاد
بگیرند ...یکی از این شباهتها امامت در کودکی
است ...امام در این دوران با عملکردشان تمام
شبههها را از بین میبرند در نتیجه بعدها که
امام هادی(ع) و امام زمان(عج) هم در کودکی به
امامت میرسند دیگر شبههای در امامت آنها
مثل زمان امام جواد(ع) وجود ندارد .در واقع امام
جواد(ع) پیشمرگ موضوع ظهور است. ...

