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يداهلل مقدسي

تاريخ والدت و شهاادت ماها جهامد

مز جمله ااوهاتاتا مسه

*1

هه

گزمرش هاي تاريخا چندگان مي مز آن ،در انابع تاريخا آاده مس  .رسهددن به
نتدج مي روشن در مين گان اامرد ،تالوه بر مفهزودن آگهاهاههاي اابها متتمهاد
درباره اعصااان

 ،ب شناخ

باتر زاان صدور برخا روميهات و رويهدمدها

ادد اارساند .مين اقال برمي تعددن زاان دادق تالد و شاادت ماا جامد
بررسا گزمرشهاي ااجاد در انابع شدع و مها سن
ماا

 ،با

درباره سها و اهاه تالهد

 ،گزمرشهاي تالد آن حضرت در غدر سا  591امهري و ندهز گهزمرش

تالد ميشان در دهم ااه رجب رم نااعتبر و گزمرش تالد آن حضرت در پهانزدهم
ااه راضان سا  591امري رم استند و برتر مز ديگر گهزمرشهها شهمرده مسه .
مين ناشتار ،گزمرشهاي دم بر شاادت ماا جامد

در غدر سا  222امهري

رم ندز دمرمي متتبار ندمنست و گزمرش شاادت آن حضرت در آخر اهاه يياعهده

* پژوهشگر پژوهشکده تاريخ و سيره اهل بيت
y.moqadasi@isca.ac.ir

 ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ

اسگي؛
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سا  222امري رم برتر مز ديگر گزمرشها نااده مس .

كليدواژگان :امام جواد

 ،تاریخ امامت ،سندپژوهي ،نقد متن ،حدیثشناسي.

مقدمه

تاریخ والدت و شهادت امام جوواد

 ،یکوي ا اعاواد نودآي گر آياموي اسوت و

آزارشهاي متفاوتي در س محور سال و ماه و رو گر وجود دارد .پيا ندآي آوزارشهوا،
این پيسش ها را در پي دارد

تاریخ درست تولد و شهادت گر آيامي دام است؟ عوامل

و منشأ پيا ندآي مناعع تاریخي در این عاره چیست؟ ع چ آزارشها و منواعاي مويتووار
اعتماد يد؟
عيخي نویسندآار مطالبي ار شمند در این عاره نگاشت اند؛ ولي پژوهشي

عا ار یواعي

آزارش هاي پيا نده درعاره این موضوع ،ع جمععندي درستي رسویده و عو پيسوشهواي
یادشده پاسخ صحیح داده عاشد ،مشاهده نميشود .ع همین سبب ،عا اوي مناعع هون و
ار یاعي مستندات و مآخذ گرها ،عياي دست یاعي ع سخن درست در این موضوع ضويوري
است.
این تحقیق در پي پاسخ ع پيسش هاي یادشده ،عا عهيه آیيي ا شیوه میاررشت اي در
نقد و پذیيش آزارشها ،آزارشهاي موجود در مناعع هنِ فيیقین درعاره این موضووع را،
در حد امکار ا دو منظي رجالي و فقهي و تاریخي ع تناسوب عيرسوي ويده و عوا لحوا
مایار هایي چور مستند عودر یا نبودر نقل هوا ،تقودی منبوع متقودم عوي متوأخي ،تاوار
آزارش ها و حل گر ا راه عيرسي اعتبار نگارندآار یا راویار و یا قانور اصوولي اطوق و
تقیید  ،و نیز عا توج ع خطاي نسخ عيدارار و همچنین حوادث ه مار ،قول قوويتوي را
تيجیح داده است .انتخاب این روش عدین جهت است
ماصومار

در عيرسي آزارشهاي ميعوط ع

 ،نميتوار ع صيف نقل روایتي عسنده يد و هي مطلبي را ع گنوار نسوبت
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داد علک در حد امکار عاید مطلب را سونيید و عوا مسوتندات قووي و قاعول قبوول ،گر را
پذیيفت .ع ارآیيي چنین روشي در عيرسي دیگي مسائل تاریخي نیوز ،خطواي مالوموات
عيآيفت ا گرها را اهش خواهد داد.
این پژوهش عوامل اختقف آزارش ها و مار تولد و شهادت امام جوواد

را در دو

قسمت تولد و شهادت و هي قسمت را در س محور سال و ماه و رو ع صوورت جداآانو
عيرسي مي ند.
الف .تولد
سال

سال والدت امام جواد

در منواعع هون  171 ،131و  173هيويي آوزارش شوده

است .عا عيرسي این آزارشها ،صحت و اتقار تولد گر آيامي در سال  131هييي ا چند
جهت قاعل توج است:
 .1عزرآاني ا عالمار شیا و اهل سنت ،تولد گر امام همام را در سال  131دانست اند.
ا عالمار شیا عزرآاني مانند :نوعختي (م حدود 023هو 1،) .اعن اعيالثلج (م021هوو،) .

2

لیني (م023هو  0،) .مساودي (م011هو  1،) .قمي صاحب تاریخ ق (م081هو  1،) .شیخ
مفید (م110هو 1،) .حسین عن عبدالوهاب (م101هوو 7،) .شویخ طوسوي (م113هوو،) .

8

طبيي امامي (مااصي شیخ طوسي) 3،فتال نیشاعوري (م137هو 13،) .امین االسقم طبيسي
(م118هو 11،) .اعن فند عیهقي نسبشناس (م111هو 12،) .اعن خشاب (م117هوو،) .

10

اعن شهيگشوب (م188هو  11،) .ارعلي (م130هو  11،) .اعن طقطقي (م733هو  11،) .شویاي
سبزواري ( نده در 717هو 17،) .شهید اول (م781هو،) .

18

فامي (م حدود 333هوو) .

13

و حسین عن عبدالصمد عاملي (318و381هو 23.) .ا عالمار اهل سنت نیوز ،نوام خطیوب
عغدادي (م110هو 21،) .اعوالفيج اعن جوو ي (م137هوو 22،) .محمود عون طلحو شوافاي
(م112هو 20،) .سبط عن جو ي (م111هو 21،) .آنيي شافاي (م118هو 21،) .اعن خلکار
(م181هو 21،) .ذهبي (م718هو 27،) .اعون تغويي (م871هوو 28) .و اعون صوبا موالکي
(م811هو 23) .در این ردیف مشاهده ميشود.
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 .2آزارش تولد امام
يده است

03

در سال  173هييي را فقط جویني (111و703هوو  ) .نقول

این نظي ،عا آزارش مناعع هن درعاره سال تولد و شوهادت و دورار عموي

گر حضيت ،سا آاري ندارد.
 .0آوووزارش والدت اموووام

عو و سوووال  171هيووويي را اعوخلوووف اشوووايي (م

حدود033هو 01) .و در پي او عباس مکي 02ثبت يده است .ولي عوا توجو عو اینکو گر
آيامي در سال  223هييي و در حدود  21سالگي ع شهادت رسید وو چنانکو در ادامو
خواهد گمد و و اشايي و مکي نیز این سخن را پذیيفت اند 00،عاید آفت در آوزارش اینوار
اشتباهي رخ داده و واژه «

» ع خطا ع جاي لم «

» ثبت شده و در حقیقت عدد

یادشده  131است ن 171؛ ع ویژه گنک اشايي در این نقلها عا نوعختي همگوام اسوت و
نوعختي در آزارش خود سال  131هييي را ذ ي يده است 01.دیگي اینک اآي سوال 171
صحیح عاشد ،عاید پذیيفت
حالي

امام جواد

در وقت شهادت  11سوال داشوت اسوت ،در

این نتیي در هیچ منباي نیامده اسوت .در واقوع اشوايي و مکوي نیوز ،هماننود

دیگيار ،تولد گر حضيت را در سال  131هييي ميدانند

عو اشوتباه  171نقول شوده

است.
در اینيا ،اشارهاي ع شيایطي
شهادت امام اظ

امام جواد

در گر متولد شد ،مناسب است؛ پس ا

در سال  180قميي ،پیيوار اهول عیوت

آيویدند 01.در این میار آيوهي ا و یقر مالي امام اظ
عي امامت امام اظ

 ،ع امامت امام رضا

 ،عو اموام رضوا
فيیفت دنیا شده ،عا توقف

تن در نداده ،واقفی نام آيفتند 01.یکي ا

انگیزه هاي اصلي اینار ،مسدود يدر و تصيف وجوهات شيعي اي عود
امام اظ

آيدگورده عودند و در چنگ خود داشتند.

ع نمایندآي ا

07

این آيوه پس ا انشااب ،عا عهيهآیيي ا این اعتقاد شیا

«امامت هي امامي و جوز

در دو مورد 08و ع پسيش سپيده ميشود» و عا توج ع اینک امام رضوا

توا گر تواریخ

پسيدار نشده عود ،ع شبه افکني درعاره امامت ایشار پيداختند و آفتند امام رضا

پسوي
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جانشین ندارد؛ 03این آيوه ،آاه خود عا امام در این عاره ع مناظيه مي نشستند 13و دیگيآاه،
شبه افکني اینار ،دیگيار را وامي داشت تا در این موضوع عا امام ع آفت وآوو و تحقیوق
عنشینند.

11

ا چهل سالگي ،تيدیدگفيیني ایون

عا سپيي شدر سالها و فيارفتن عمي امام رضا

آيوه و مناظيه عي سي گر ،همچنار ادام داشت .در این شيایط ،تنهوا رو نو امیود و مایو
گرامش عياي دلدادآار امام رضا

پاسخ شنیدني و نوید گر عزرآوار عود و مويفيموود:

«رو آار نمي آذرد جز گنکو خودا عو مون پسويي دهود و عودین طيیوق ایون تيدیودهاي
عاطل آيایان را عيافکند و حق را نمایوار سوا د» 12.چنودي آذشوت و سوال  131هيويي
فيارسید و یک عاره این آزارش منتشي شد

«امام رضا

پسيدار شد و نام پسيش نیوز

اعوجافي است» 10.عا پخش این خبي ،شیایار هوشومندي و درعوار اماموتپ پوس ا اموام
رضا

دغدغ داشتند ،نزد امام رفت  ،عياي اطمینار و گآاهي عیشتي ،درعار اموام پوس ا

ایشار پيسیدند و گر آيامي عا اشاره ع ودک خود ،وي را امام پس ا خود خواند .گر آاه
شیایار ،درعاره ود ي امام جواد

و امکار امامت در سو سوالگي پيسویدند و ایشوار

پاسخ داد « :ود ي او مانع امامتش نیست؛ چيا
مقام حيیت الهي رسید».

در سال  131قميي ،تيدیدهاي ميعوط ع امامت ا دل دوسوتار

دوده شد؛ 11ا این رو امام جواد

عزرگ نامیده شده است.

حضيت عیسي

11

عا تولد امام جواد
اهل عیت

 ،در همین سنین ع

مولودي نام یافت

تولود او عي توي

11

ماه

مناعع هن درعاره ماه تولد امام

توافق ندارند؛ عيخي ع گر نپيداخت اند و عيخوي عوا

پيا ندآي ،ا ماه رجب و ماه رمضار یاد يدهاند.
بررسي منابع کهن

عا جستيو در مناعع هن شیایار ،این نتیي ع دست ميگید

جز یوک نقول ،یانوي
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روایت اعن عیاش (م131هو ،) .همگي عي تولد گر حضيت در ماه رمضار تأ ید دارنود .در
لینوي،

13

این عاره مي توار گثار سواني چوور سواد عون عبداللَّو اشوايي 17،نووعختي،

18

مساودي 13،حسن عن محمد قمي 11،شیخ مفید 12،حسین عن عبدالوهاب 10،شیخ طوسي،

11

طبيي امامي 11،فتال نیشاعوري 11،طبيسي 17،اعن خشواب 18،اعون شهيگشووب 13،ارعلوي،

13

عقم حلي (م721هو 11،) .شیاي سبزواري 12،شهید اول 10،حسین عن عبدالصمد عاملي
و عقم ميلسي (م1113هو 11) .را نام عيد .گر دست ا نگارندآار اهل سنت ه

11

و در

این موضوع نگاشت اند ،تنها ع نقل همین نظي عسنده يده اند؛ مانند آنيي شافاي 11،اعون
خلکار 17و اعن صبا مالکي 18.تنها اعن طلح شافاي است

عوا پوذیيش مواه رمضوار،

آزارش تولد در ماه رجب را ه عا تابیي « ؛ آفتو شوده» نقول ويده و گر را نپذیيفتو
است.

13

نقد روايت ابن عياش

نخستین سي

تولد امام جواد

73

در ماه رجب را آزارش يده اعن عیاش اسوت

یک عار در قالب دعایي در ماه رجب عا استناد ع اعوالقاس حسین عن روح (م021هو) .
گر را نقل يده و عار دیگي در قالب آزارشي تاریخي گورده است

امام جواد

در رو

ده ماه رجب تولد یافت .تاب مصباح المتهجد شیخ طوسي نیز نخستین منبع ثبت ننوده
این دو آزارش اعن عیاش است

دعا را این آون گورده« :
» و متن آزارش را چنوین ثبوت ويده
» 71.پوس ا شویخ طوسوي ،طبيسوي 72و

است« :

سپس عيخي دیگي ،تولد گر آيامي در ماه رجب را ا اعن عیاش نقل يدهاند 70.اعن طاوس
ه دعاي یادشده را ا طيیق شیخ طوسي ،ا اعن عیاش عو ثبوت رسوانده اسوت 71.ایون
آزارش ا چند جهت مورد نقد است:
 .1شیخ طوسي ،نخستین ثبت ننده این آزارش ،فقط عو نقول گر در تواب مصدباح

المتهج و

تاعي آزارشي است و عسنده يده ،ولي در تاب تهذيب االحکام

عيتويین
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تاب پژوهشي اوست ،گر را عينتاعیده و عي تولد گر حضيت در مواه رمضوار تأ یود ويده
است 71،چنانک طبيسي و اعن شهيگشوب نیز چنین يدهاند.

71

 .2دو آزارش اعن عیاش ع لحا اعتبار قاعل اعتماد نیست؛ اعون عیواش ا عالموار و
ع نام مقتضب االثر فد

راویار تاریخ و حدیث عوده است و تاعي نیز در تاریخ امامار

ع د االئمة االثن عشر دارد؛ اما ع آفت شیخ طوسي و نياشي (م054هـ.ق) ،حافظو وي در
پایار عمي ع آون اي ناتوار شده عود

تابیيها و مطالب را ع ه ميگمیخت و جاعو جوا

آزارش مي يد 77.ع نظي مي رسد آزارش وي درعاره تولد امام جواد

نیز ا این دسوت

عيخي ا محققار نیز عي این عاورند 78.نياشي عا اینک وي را دوسوت خوود و

عوده است

پدرش ميخواند و ا او مطالب فياواني شنیده ،ميآوید« :ا نقل روایتش پيهیوز ويدم».

73

چنانک شیخ طوسي ه در تاب تهذيب االحکام ع آزارش وي درعاره تولد امام جواد
در ماه رجب اعتنا نکيده است و تولد گر آيامي را در ماه رمضار ميداند.
 .3عا في
داده

پذیيفتن اعتبار سندي این نقل ،در متن دو آزارش اعن عیاش خطوایي رخ

سبب شده در عيخي مناعع یادشده ،ا این نقل عا تابیي « ؛ آفت شده» یاد شود.

و در عيخي مصادر ه ع همین صورت ثبت شده است.
خطاي رخ داده این است
رجب ،واژه «
«

81

در عبارت «

» در دعواي ميعووط عو مواه

» ع اشتباه ع جاي لم «

» گمده است و در واقع ،تابیي صوحیح گر

» است؛ چنانک دو واژه «

»و«

» در جمل «

» در آزارش اعن عیاش ،ع اشتباه ع جاي لم «
تابیي صحیح چنین است« :
هي دو مورد امام عاقي
عاقي

83

است ن امام جواد؛ چيا

» گمودهانود و در واقوع،
» و مقصود ا گر در

در جاي خود اثبات شده است

در رو نخست ماه رجب تولد یافت 82و چور نی و نام او عا امام جواد

امام
یکوي

عوده ،این جاع جایي خطا پیش گمده است .همین خطا در قسمت عادي گر دعوا ،یانوي در
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» ه تکيار شده است

جمل «

« » ثبت شده و جمل عا تابیي «

» قيائت شده است و لم «

این عبارت ،ع اشتباه ،امام هادي
» را در حاشی دعا افزوده

در آذر مار ،در متن دعا جاي آيفت و ع صورت «

است و مقصود ا گر ،علي عن اعي طالب
غیي ا امام عاقي

تولد یافت است و امام هادي
است.

» ه در

دانست شده اسوت .سوپس حاشوی نوویس واژه «

» قيائت شده است .در حالي
امامار ماصوم

واژه «

» عو خطوا عو جواي

تابیي درست گر «

است ن امام هوادي

»
 ،چويا و در میوار
در مواه رجوب

 ،تنها حضيت امیيمؤمنار علي

ه ع آفت مناعع ماتبي در ماه ذي الحي متولود شوده

80

آواهپ این سخن این است
امام جواد و امام هادي

»و«

اآي مقصود ا دو عبارت «
عاشند ،نباید در گغا این دعا ،جمل «

مي شد ،علک عاید مي فيمود« :

»
» آفت

» تا تولد چهار اموام در ایون

ماه را شامل شود .و اآي آفت شود مقصود ا این تابیي ،همین دو امامي است و در ایون
دعا نام عيده مي شوند ،در پاسخ آفت مي شود :مایار این سوآند و دعا ،تولد امامواني اسوت
در ماه رجب رخ داد و موجب شد تا این ماه شيافت عیشتيي عیاعد؛ حال چ خصوصیتي
در تولد دو امام جواد و هادي

وجود داشت

سبب شود تنها نوام گر دو اموام

مورد سوآند قيار آیيد ،ن دو امام دیگي؟ عا اینک عي این في  ،همگي در این مواه متولود
شوودهانوود و نووزد انشووان ننده دعووا ،فزونووي شوويافت ایوون موواه عو واسووط تولوود حضوويت
امیيمؤمنار

و امام عاقي

در این ماه ،یقیني عوده است.

عا این نشان ها عاید آفت مقصود ا لم «
امیيمؤمنار و امام عاقي

» و نامهواي پوس ا گر ،حضويت

هستند و تنها این دو امام ،متولدار در این ماه هستند ،و ایون

دعا و آزارشِ نقلشده ا اعن عیاش دلیل تولد امام جواد و هادي

در ماه رجب نیست
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و این اشتباه یا ا سوي نسخ عيدارار عوده و

11

نمون هواي گر در نسوخ عويداري فوياوار

است و و یا خود اعن عیاش ع دلیل حالت یادشده دچار این اشتباه شده است.
همار آون

آفت شد ،پیش ا اعن عیاش ،همگي راویار و نگارندآار عزرگ چوور

نوعختي ،لیني و مساودي عي تولد امام جواد

در ماه رمضار تأ ید ويده ،ا تولود گر

حضيت در ماه رجب نام نبيده اند و در دورار وي نیز عزرآاني چور صدو و شیخ مفید عوا
اینک ع مناعع درخور و ماتبي دسترسي داشتند ،هیچ آون اشارهاي ع سخن اعون عیواش
نکيدهاند .این نمون ها ،نادرستي آزارش اعن عیاش در این عاره را آواهي مي ند.
عيگیند گنچ آفت شد ،اعتبار آزارشهایي است

تولد امام جواد

را در ماه رمضار

دانست اند.
زادروز

در اینک گر آيامي در چ رو ي ا ماه مبارک رمضار دیده ع جهار آشود ،نیز میوار
نگارندآار مناعع یادشده توافقي نیست؛ عيخي ا گنوار تنهوا عو تولود گر حضويت در مواه
رمضار عسنده يده و رو ش را تایین نکيدهاند مانند لیني 81،شویخ مفیود در دو تواعش
المقنعة و االرشاد 81،شیخ طوسي 81،آنيي شافاي 87،اعن طقطقي 88،عقم حلي 83،و شهید
اول 33.آيوه دیگي

ع رو تولد اشاره يدهاند ،عا پيا نودآي رو هواي پوني  31،نهو ،

32

پانزده  30،هفده  31و نو ده  31ماه رمضار را ثبت يدهاند .ا میار این نقلها ،ميتووار
عي یکي ا دو آزین پانزده یا نو ده ماه رمضار تکی يد و نیز مي تووار آفوت دیگوي
نقلها ع این دو مورد عا ميآيدند؛ یاني نقل پني و نه ماه رمضار در آزارش اصولي،
پانزده و نو ده ماه رمضار عوده

در هي دو موورد اشوتباه رخ داده اسوت؛ چنانکو در

نسخ چاپ شده مطالب السؤول اعن طلح شافاي ،نه مواه رمضوار ثبوت شوده؛ ولوي در
نسخ دیگي این تاب

نزد ارعلي عوده ،نو ده ماه رمضار ع ثبت رسیده است .آزارش

تولد وي در هفده ماه رمضار،

31

37

طبيسي و سبزواري گر را ثبت ويده انود ،نیوز در

واقع آزارش ا اده شدر گر حضيت در نو ده ماه رمضار است

ع جهت عوي نقطو

نقد و بررسي تاريخ والدت و شهادت امام جواد

11

عودر دو واژه ساعع و تاسع در خط وفي ،جاع جا نقل شده اند؛ چنانک عبارت ده رجب و
روایت اعن عیاش است و عيرسي و نقد گر آذشت و در آزارش طبيسي ا اعن عیواش،
تبدیل شده است ع پانزده رجب؛ 38شیاي سبزواري ه عاید عا تأثي ا طبيسي این قول را
ثبت يده عاشد؛ چور منبع دیگيي ع گر نپيداخت است.
تایین یکي ا دو رو پانزده یا نو ده ماه رمضار ع نام ادرو گر حضيت ،مستندي
قوي مي طلبد

دست یاعي ع گر عسي دشوار است و شاید علت اینک نگارندآار هنوي

چور لیني ،شیخ مفید و در االرشاد و المقنعة و شیخ طوسي و در پي اینوار شوهید عو گر
نپيداخت اند ،همین امي عاشد.
عا این هم  ،شاید عتوار آزارش تولد گر حضيت در پانزده ماه رمضار را تيجیح داد و
عي گر ،دو آواه آيفت :نخست تأ ید نوعختي 33،اشايي 133و حسن عن محمد قمي 131است
نخستین آزارشآيار گر و متقدم عي دیگيانند .آواه دوم نقل شیخ مفید در مسارّ الشيعة

است

پانزده ماه رمضار را عيآزیده است 132.هيچند او در االرشاد و المقنعة هیچ یوک

ا رو هاي ماه رمضار را ع این نام تایین نکيده؛ ولي ميتوار عا تمسک ع قانور اطوق
و تقیید130در آزارش هاي وي ،تولد امام جواد

در پانزده مواه رمضوار را عو ایشوار

نسبت داد .افزور عي این ها ،طبيي امامي این نقل را ع امام عسوکيي

نسوبت داده

131

آواه سومي در این ردیف شميده ميشود.
در اینک ادرو امام جواد

در چو رو ي ا هفتو عووده ،عخشوي ا منواعع عو گر

نپيداخت اند و نگارندآار مناعاي

این رو را تایین يدهاند ا شب جما نام عيدهاند و

نام مساودي 131،فتال 131،طبيي امامي 137،حسوین عون عبودالوهاب 138،طبيسوي 133،اعون
شهيگشوب 113،ارعلي 111و فامي 112در میار گنار دیده ميشود .تنها اعن خلکوار رو سو
شنب را ثبت يده

110

در آزارش خود تنهاست.

عي اساس مطالب یادشده عاید آفت میقد اموام جوواد

در مواه رمضوار سوال 131

قميي و ا عین دو تاریخ پانزده و نو ده  ،تيجیحا در پانزده این ماه مبارک عوده است.
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ب .شهادت
سال

عخش یادي ا مناعع اهل سنت ع سال شهادت امام جواد
دست

نپيداخت انود؛ ولوي گر

در این عاره نگاشت اند ،هماهنگ عا مناعع شیایار ،عي شهادت گر حضيت در سال

 223هييي تأ ید دارند 111.تنها چند آزارش ا سال هاي دیگي نام عيده اند و عيرسوي و
نقد خواهند شد.
نشان دیگي شهادت امام جواد

در سال  223هييي ،حدود  21سال عوودر ایشوار

در وقت شهادت است .هم مناعاي

درعاره دورار یستن گر حضيت سخن آفت اند ،این

دورار را  21سال دانست اند 111،و همین مناعع سن ع امامت رسویدر گر حضويت را عوین
هفت تا هشت سال ثبت يده اند .این مطلب نیز در جاي خود ثاعت شده اسوت و سوال
شهادت امام رضا

 230هييي عوده

111

و هفت تا هشت سال عودر امام جوواد

در

این هنگام ،عا تولد وي در سال  131هييي مطاعقت دارد و  21سال پوس ا سوال ،131
مطاعق عا سال  223هييي خواهد عود.
نشان سوم ،چند آزارشي است
پذیيفتني نیستند؛

شهادت گر آيامي را در سال هاي دیگي دانست اند و

ا این قيارند:

 .1لیني روایتي ا علي عن مهزیار نقل مي ند

عي اساس گر امام جواد

در سال

 221هييي نده عوده است؛ پسي مهزیار مي آوید :در (یکي ا رو هاي) سوال  ،221اموام
را پس ا طلوع خورشید ،در عخش نخست رو  ،در طواف وداع اب مشاهده يدم و
این در حالي عود

وي هفت عار ع دور اب آشت و هي عار ر ن یماني را استقم يد و

در شوط هفت  ،ر ن یماني و حيياالسود ،هي دو را اسوتقم ويد .گر آواه افوزوده اسوت:
«سپس در سال  217هييي وي را شبان در حال طواف ابو مشواهده ويدم» و شویوه
طواف را ،عا مي تفاوت ا روش پیشآفت  ،نقل يده است.
عاید آفت ثبت عبوارت «

117

» در ایون روایوت ،ا اشوتباه

نقد و بررسي تاريخ والدت و شهادت امام جواد
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» درست است؛ چويا و اوالً ا رونود و

نسخ عيدار است و تابیي «
ساختار آزارش پسي مهزیار عيمي گید

طواف دوم امام

در سوال  217هيويي انيوام

آيفت  ،پس ا طواف نخست او عاشد .پس طواف اول عاید در سال  211عاشد ن 221؛ ثانياً

شیخ طوسي همین روایت را عا همین سند ا لیني نقل يده و سال این دو یارت را 211
و  217هييي ثبت يده و افزوده
طوسي آواهي ميدهد

نسخ  221هييي ،خطاست 118.این تصيیح شویخ

نسخ اي ا الکاف در اختیوار وي عووده و ایون سوال را 211

هييي ثبت يده است .ميحوم علي ا بي غفاري و نسخ شناس و حدیثشناس و مصحح
تاب الکاف و نیز ميآوید :ع نسخ اي ا تاب الکاف دست یافت
عا تابیي سال  211و  217ثبت آيدیده است 113.و ثالثاً خود لیني

این روایت در گر،
این روایت در تواب

او ثبت شده ،این تاریخ را نپذیيفت و در این عاره عي سال  223هييي تأ ید يده است.

123

 .2شیخ مفید در یک مورد ا س موردي و در تواب االرشداد ،سوال شوهادت اموام
جواد

را ذ ي يده ،سال  221هييي را ثبت يده است 121.طبيسي نیز همین آزارش

را در تاب خود گورده و ع شیخ مفید نسبت داده است.

122

اشتباه نسخ عيدار عوده

ولي این نقول تواب االرشداد،

ع تاب طبيسي نیز راه یافت است؛ چيا و شویخ مفیود در دو

مورد دیگيِ تاب االرشاد ،همچنین در دو تاب المقنعة و مسار الشيعة ،شوهادت اموام را در
سال  223هييي دانست است.

120

 .3مساودي در یک آزارش خود ،شهادت امام جواد

را در سال  213هييي ثبت

يده است 121.اعن تغيي 121و اعن طولور (م535هـ.ق) 121نیز ،ع نقل همین آزارش عسنده
يده و عي گر استدالل نکيده اند؛ ولي مساودي در آزارش دیگيش شهادت گر آياموي در
سال  223هييي را تيجیح داده 127و عي گر استدالل يده اسوت؛ چنانکو اعون خلکوار و
ذهبي عا نقل هي دو آزارش ،عي شهادت ایشار در سال  223تأ یود ويده و سوال  213را
نپذیيفت اند 128.قاضي نوراهلل شوشتيي (م0405ق)نیز آزارش يده

صاحب تاب نزهدة
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الجليس و اعن تیمی  ،عا تيدید عین سالهاي  213و  223قميي ،در این عاره نگاشت اند 123و
این تيدید ،خود نشان عيپایگي آزارش شهادت گر آيامي در سال  213است.
ارعلي شهادت امام جواد

در سال  221هييي را ا محمد عن ساد نقل ويده و در

ادام  ،شهادت حضيت را در پني ذي الحي سال  223هييي دانست است .این در حالي
است

ارعلي در همین نقل ،سال تولد حضيت را  131هييي و مدت عمي ایشار را 21

سال ،ثبت يده است

103

 21سال پس ا سال  ،131مطاعق عا سال  223خواهود عوود.

پس ثبت سال  221هييي ع عنوار تاریخ شهادت ،خطاي نسخ عيدارار ع شمار مي گید.
ا گنچ آفت شد عيمي گید

آزارش شهادت امام جواد

در سال  223هييي آزارش

استواري است.
ماه

نگارندآار مناعع هن درعاره ماه شهادت امام جواد
نپيداخت اند و آيوهي

اتفا نظي ندارند؛ عيخي ع گر

ا گر سخن آفت اند و ع جز اعن طقطقي 101و فاموي

102

و ا

متأخيانند و همگي میار دو ماه ذي القاده و ذي الحي پيا نده نظيند .ایون پوژوهش عوا
تتبع در این عاره ،ع دالیل یي شهادت گر آيامي را در ماه ذي القاده ميداند:
 .1هيچند شمار آزارش آيار شهادت ایشار در دو ماه یاد شوده ،ا دو آويوه شویا و
اهل سنت اندک نیستند ،عیشتي مناعع شیایار 100و عخشي ا مناعع سنیار 101این رخوداد را
در ماه ذي القاده دانست اند و در میار اینار ساني چور نوعختي ،اشايي ،لینوي حضوور
دارند

ع دورار گر آيامي نزدیک عوده اند و مناعع فياواني نیز در اختیوار داشوت انود و

عادها ا میار رفت است .اینار عا اینک ع آزارش شوهادت حضويت ،در مواه ذي الحيو
دسترسي داشتند 101گر را عينگزیدهاند و عي شهادت وي در ماه ذي القاده تأ ید يدهاند.
 .2نخستین سي

شهادت امام جواد

در مواه ذي الحيو ا او آوزارش شوده،

محمد عن سنار است 101.سپس محمد عن ساد نیز ا راویار این خبي ع شمار موي رود.

107

مناعع شیایار و سنیار یا عا استناد ع این دو ،گر آزارش را نقل يده اند و یا عدور اسوتناد

نقد و بررسي تاريخ والدت و شهادت امام جواد
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ع گنار ،ع گوردر اصل آزارش عسنده يده اند 108.محمد عن سنار راوي نخست این نقل،
در سال  223درآذشت است 103عي گنک ماه گر مالوم عاشد و این در حالي است
یاد شده ،شهادت امام جواد

منواعع

را در گخي ذي القاده یا در رو هاي نخست ماه ذي الحي

همار سال دانست اند و این دو ،ماههاي پایاني سال هستند .پس محمد عن سنار نميتواند
خبي یادشده را آزارش ند و اآي عپذیيی
همار ماه ذي الحي درآذشت و
عنوار تاریخ شهادت امام جواد

محمد عن سنار پس ا آزارش این خبوي ،در

دلیلي عي گر نداری و عاید آفت ثبت ایون تواریخ عو
عاید ا راویار دیگي نیز نقل مي شد؛ چور خبي و تاریخ

دقیق درآذشت افياد سيشناس موضوعي نیست و موورد غفلوت قويار آیويد و پوذیيش
آزارش محمد عن سنار ع این ماناست
نبوده است .وانگهي لیني

این نکت درعاره شهادت امام جواد

صاد

این روایت را ا محمد عن سنار نقل يده ،تاریخ یادشده در

گر را نپذیيفت است .ا سوي دیگي محمد عن ساد یا محمد عون سواید ،راوي دیگوي ایون
روایت ،ناشناخت است 113و ع آزارش چنین فيدي عي گنک پشتیباني داشت عاشد ،نمي توار
اعتماد يد.
 .3عي پایۀ آزارش لیني ،در رو سوم ذي الحي سال  223هييي ،احمد عن خالود ا
موالي امام جواد

و حسن عن محمد جوّاني یکي ا نوادآار امام سياد ،نزد جماي ،عو

صورت تبي و شفاهي آواهي دادند

امام جواد

(در یکي ا رو ها) جلس اي تشکیل

داد و پسيش علي عن محمد (امام هادي

) را وصي خود قيار داد و عبداهلل عن مساور و

یکي ا یارار نزدیکش و را تایین يد

پس ا گر حضيت تا عالغ شدر في ندار ایشار،

عهده دار امور مالي گنار عاشد .گنگاه چنین آفتند« :در همین رو [سوم ذي الحي ] عبداهلل
عن مساور ع اجياي وصیت امام جواد

پيداخت است».

عا توج ع اینک  .1 :في نودار اموام جوواد

111

 112و افوياد یادشوده همگوي در مدینو

مي یستند؛  .2ع ارآیيي عبداهلل عن مساور عياي اجياي وصیت گر آياموي ،در سووم ذي
الحي  110عوده است؛  .3آواهي دادر افياد پیشین عي این وصیت نیوز در هموین رو عووده
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اصل شهادت گر عزرآوار و

در عغداد رخ داد و چند

رو پیش ا این عوده و خبي گر ،در رو سوم ذي الحي ع خاندار و دوستار گر عزیوز در
مدین رسیده است؛ چنانک این فاصل چند رو ه را عيخي مناعع نیز ،ثبت يده و آفتو انود
(در یکي ا رو هایي

در عغداد ع سي مي عيد) پسيش امام هادي

امام جواد

عم پدرش ،امّموسي رفت و در حالي

نزد

ع شدت نگيار عود ،خود را عي دامونش انوداخت.

امّموسي سبب را پيسید .وي پاسخ داد« :ع خدا قس هو اینوک پودرم درآذشوت» .افوياد
حاضي ،گر تاریخ و ساعت و رو را یادداشت يدند .چند رو عاد ،ا عغداد خبي گمد
جواد

در همار رو و ساعتي

امام هادي

اموام

ا گر خبي داده عود درآذشت است.

111

پس ،اآي ا محمد عن سنار و محمد عن ساد ،تاریخ شهادت گر عزرآوار رو شش یا پني
ذي الحي آزارش شده 111،ع جهت انتشار همگاني این خبي در این رو عووده اسوت و
همین رو را ع نام رو شهادت گر آيامي ثبت يده اند .عا این استدالل عاید آفت آزارش
شهادت امام جواد

در ماه ذي القاده سخن استواري است.

روز

عیار شد

شهادت گر حضيت در ماه ذي القاده عود ،اما منواعع درعواره رو شوهادت
111

ه سخن نیستند؛ عيخي عدور ذ ي رو  ،ع ثبت ماه ذي القاده عسنده يدهاند و عيخي عا
پيا ندآي ،ا رو هاي پني  ،یا ده و گخي ذي القاده نام عيدهاند.
عاید آفت گر آيامي در گخيین رو ماه ذي القاده عدرود حیات آفت؛ یيا این آوزارش
در مناعع ماتبيي ثبت آيدیده و در ا ثيیتنود و موي تووار نوام نووعختي 117،اشوايي،

118

لیني 113،قمي 113،شیخ مفید 111،شیخ طوسي 112،فتال 110،طبيسي 111،اعن شهيگشووب،

111

شهید اول 111،اعن صبا مالکي 117،عاملي 118،و قاضوي نووراهلل 113را در میوار نگارنودآار
گر ها مشاهده يد؛ در حالي
ثبت شده

آزارش پني ذي القاده ،تنها در تواب نزهدة الجلديس

113

در این آزارش متفيد و ا مناعع متأخي است و نقول شوهادت گر حضويت در

یا ده ذي القاده ه در تاب ال روس شهید عا تابیي «

؛ آفت شوده» گموده اسوت؛ در

نقد و بررسي تاريخ والدت و شهادت امام جواد
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حالي

خود شهید عي شهادت گر حضيت در رو پایاني این ماه تأ ید دارد.

عناعياین مي توار آفت امام جواد

111

در گخيین رو ماه ذي القاده سال  223هيويي،

پس ا سپيي يدر هفده سال و ن ماه قميي ا دورار امامتش ع شهادت رسید و این در
حالي عود

حدود دو ساعت ا طلوع گفتاب آذشت عود.

مناعاي

112

شهادت را در گخي ذي القاده دانست اند ،یاد نکيده اند

عوده است .تنها دو آزارشي

چ رو ي ا هفتو

تاریخ شهادت را پني یا شش ذي الحي دانسوت انود عو

اختقف ،س شنب  110و شنب  111را ثبت يدهاند

س شنب در آزارشهاي عیشتيي گمده

است .عا توج ع اینک خبي شهادت گر امام در مدین ع صورت رسومي در رو پوني یوا
شش ذي الحي پخش شد و گر رو  ،س شنب عوده است؛ 111موي تووار آفوت گخوي ذي
القاده و یاني رو شهادت و رو چهارشنب عوده است.
عي اساس مطالب یادشده عاید آفت شهادت امام جواد

در رو چهارشونب گخوي ذي

القاده سال  223قميي رخ داده است.
سبب شهادت

امام جواد

متي ا هشت سال داشت ،عهده دار

پس ا شهادت پدرش ،هنگامي

امامت الهي و پیشواي ميدم در اعااد مختلف دیني شد و ع پاسداري ا گر پيداخت .هيچند
عا سن مي

داشت ع چش دیگيار نميگمد 111،طيحي نو درانداخت و عا آفتوآوهاي

علمي عا عالمار ع نام گر دورار ،منزِلَت علمي و فضیلت هاي نهوادینش را عوياي همگوار
عيجست يد 117و در افکار عمومي ،رویکيدي تا ه درعار امامت درافکنود .در ایون فياینود،
دلدادآار ع اهل عیت

خيسند شدند و ارتباط و اتصوال عو منبوع وحوي را ا ایون راه

استميار عخشیدند و در عياعي منحيفار ،سي عيافياشتند 118.در این میار عباسیار

حکومت

را در چنگ خود داشتند و عياي گینده گر ،عينام ریزي ويده عودنود ،ا رونود ایون شويایط
خيسند نبودند و عي مأمور و

ع ظاهي ا امام جوواد

مي آيفتند و مأمور در پاسخ گنار ع عل امام
ميال نگنيد.

جانوبداري موي ويد و خويده

استناد مي يد

113

شيح گر در ایون
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ع هي روي دورار مأمور (م218هو ) .ع سي گمد ،ولي ین عباسیار ا امام جواد
توطئ تيور گر آيامي عا ه دستي همسيش امّ فضل و عويادرِ

ادام یافت .طولي نکشید

همسيش جافي عن مأمور سي عيگورد .ماتص عباسي (حک218 :و227هو  ) .عيادر مأمور
همواره در اندیش قتل گر آيامي عود ع واسط آيي جافي عن مأمور ،امّ فضل ،همسوي
را واداشت تا شوهيش را ا پا درگورد .امّ فضل

امام جواد

عود و ا گر حضيت ع سبب مادر امام هادي
جافي ،انگور را قي 173را ع

عچ دار نشوده

ا امام

 ،دل چي ین عود ،عا اثيپذیيي ا عويادرش

هي گلود و ع همسي جووانش خورانیود و وي را در سوال 223

هييي ع شهادت رسانید و عدین طيیق نام خود را در فهيست سیاهپ نوار عود يدار ثبوت
يد.
در تاب التفسير عیاشي (م324هـ.ق) ،سبب شهادت امام جوواد
دانست شده

 ،غوذاي مسومومي

ع نیينگ اعن اعي دؤاد ،قاضي دورار ماتص عو اموام خورانیوده شود و در

توضیح گر ،گمده است

امام جواد

درعاره چگونگي عيیدر دسوت د دي ،فتووایي داد

اعن اعي دؤاد در این موضوع فتواي دیگيي داشت .ماتص فتواي امام جواد
يد؛ این شد
جواد

اعن اعي دؤاد ین امام

را اجيا

را ع دل آيفت و عادها نوزد ماتصو ا اموام

عدآویي يد و او را واداشت تا ميلسي تشکیل دهد و اموام جوواد

را در گر

فياخواند و غذاي مسمومي ع او عخوراند و گر حضيت را ع شهادت عيساند و ماتص نیوز
چنین يد.

171

اعن شهيگشوب نیز در مناقب ،شهادت وي را عا شيعت سيد آزارش يده،

172

چنانک طبيي امامي و اعن شهيگشوب ایون آوزارش را نیوز گوردهانود و امّفضول حولو
مسمومي را در اختیار گر حضيت نهاد
داشت است.

اسوتفاده ا گر ،شوهادت گر حضويت را در پوي

170

مرقد

 21عهار ا عمي امام جواد

سپيي آشت عود و در نخسوتین رو هواي سوال 223

هييي 171و ماه محيم این سال و ع فيمار ماتص عباسي ا مدین ع عغداد وچ داده شد

نقد و بررسي تاريخ والدت و شهادت امام جواد
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و دو رو ا این ماه مانده عود

وارد عغوداد شود 171و ایون در حوالي عوود و همسويش

امّ فضل ،وي را همياهي مي يد .امام

حدود ده ماه در عغداد تحت مياقبت ماتص عو

سي عيد و سيانيام ماتص دستور داد او را مسموم نند .وي عياي تبيئ خود ،در پوانزده
ذي القاده همین سال ،عغداد را ع سوي ساميا تيک يد 171و در غیاعش فيموار وي اجويا
شد .واثق (حک227 :و202هو ،) .پسي ماتص  ،در میار ميدم عي پیکي امام جواد
آزارد 177و این نما غیي ا نما ي عود

امام هادي

نموا

ع تنهایي عي او آزارده عود 178.گر

آاه این پیکي پاک ،پس ا تيهیز و تکفین ،در قبيستار قيیش عغداد ( اظمین فالي) پشت
قبي جد آيامي اش امام اظ

ع خاک سپيده شد 173و اینک عارآواه ملکووتي ایون دو

امام هُمام در شهي اظمین عيا  ،قبل گمال دوستار و شیایار جهار است و روایواتي عوي
فضیلت یارت ميقد ملکوتي گر عزرآوارار تأ ید دارند.

183

آفتني است در آستيه تاریخ ،عوياي نواعودي و عوي نشوان ويدر ایون ميقود شويیف،
تقشهایي انيام شد

ع نا امي انيامید؛ عياي نمون اعن شهيگشوب آوید :اعن همداني

فقی عياي تاب تجارب االُمم اعن مسکوی (121هو ) .تکمل اي نگاشت

نامش را تتمدة

تاريخ اب شجاع وزير نهاده است .وي در این تواب موي آویود پوس ا گنکو در حکوموت
سليوقیار ،فيماندار عغداد هیيي و اعن عُدر در سال  ، 113ع شیایار و شوهي واظمین
هيوم عيدند 181و قبيستار قيیش ( اظمین) را ع گتش شیدند و ع دو امام عزرآوار اهانت
فياوار يدند ،عياي آشودر ضيیح امام جواد

و حفي قبي او و انتقال اسوتخوار هوایش

(پیکي پا ش) ع قبيستار احمد (احمد عن حنبل) وشش سختي عو عمول گوردنود ،ولوي
تيا

خاک هاي عناي تخيیب شده و خا ستي گتش سو ي ،سبب شد تا نتواننود ایون ميقود

شيیف را ع دقت شناسایي نند.

182

ع رغ این هم ین ور ي دشمنار و عدخواهار اهل عیت

 ،ع لطف خداي عزرگ،

این عارآاه پاک ،همواره مورد توج مشتاقار گر خاندار عوده و عا نوسارهایي
تامیي و عا سا ي دوستار اهل عیت

داشوت ا

عا نمانده است و ا نور این عارآاه ملکوتي ،یکوي
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ا یارتگاههاي مه انبوه مشتاقار ع شمار ميگید.
نتيجه

ا عيرسي و ار یاعي آزارشهاي تاریخي ميعوط ع والدت و شوهادت اموام جوواد

،

این نتیي ع دست گمد

در عخش تولد ،درعار سال والدت ،سو آوزارش و171 ،173و

 131قميي و ثبت شده

دو نقلِ نخست ا خطاي نسخ عويدارار و آوزارش سوال 131

قميي صحیح و پذیيفتۀ همگار است .در آزینۀ ماه و رو تولد ،هشوت آوزارش :دهو و
پانزده ماه رجب ،پني  ،نه  ،پانزده  ،هفده و نو ده مواه رمضوار و همچنوین مواه
رمضار عدور تایین رو گر ،ثبت شده است .دو آزارش ده و پانزده ماه رجوب ا اعون
عیاش است

ع جهت گمیختگي و جاع جایي در آزارشآيي اعن عیاش پذیيفت نیست.

درعار نقل هاي ميعوط ع ماه رمضار ميتوار آفت ،آزینۀ پني ماه رمضار ،ع پوانزده
گر عيميآيدد؛ چنانک نقل نه و هفده ماه رمضار ،ع نو ده گر عا ميآيدند .در میار
دو آزین پانزده و نو ده ماه رمضار ،آوزارش پوانزده عو دو جهوت تويجیح دارد.1 :
نوعختي و اشايي ،نخستین آزارشآي گنند و این دو ا نگارندآار ماتبيند .2 .نقلهاي گنار
نیز ،ع روایت منسوب ع امام عسکيي

و

اینار مااصي گر حضيتند و همچنین عو

نقلهاي متقدم تاریخي پشتیباني ميشود.
در عخش شهادت ،ميتوار آفت ،تفاوت نقلها درعار سال گر ،چندار جدي نیسوت و
ميتوار وفوا نسوبي را ادعوا ويد؛ یانوي سوال  223قمويي پذیيفتو همگوار اسوت و
آزارشهاي سال  217و  213و  221و  221قميي در این محور ،یا ا خطواي در ثبوت و
یا عيپایگي آزارش است .در آزینۀ ماه و رو شهادت ،شش آزارش :سوم ،پوني  ،ششو
ذي الحي  ،پني  ،یا ده و گخي ذي القاده ثبت شده

نقول سووم ،پوني  ،ششو ذي

الحي ميعوط ع انتشار خبيِ شهادت در این رو ها در مناطقي است

آوزارشآوي در گر

مي یست است .آزارش پني و یا ده ذي القاده ه ع دلیل ضایف و متفويد عوودر ،و
نقل عيخي در مناعع متأخي ،پذیيفتني نیست .در نتیي گخيین رو ماه ذي القاده ع نام رو

21

نقد و بررسي تاريخ والدت و شهادت امام جواد

شهادت پذیيفتني است؛ یيا این نقل در مناعع ماتبي

در ا ثيیتند ثبت شده و مويتووار

نام نوعختي ،اشايي ،لیني ،حسن عون محمود قموي ،شویخ مفیود ،شویخ طوسوي ،فتوال
نیشاعوري ،طبيسي ،اعن شهيگشوب ،شهید اول ،اعن صبا مالکي ،عاملي پدر شیخ عهایي و
قاضي نوراهلل را در میار نگارندآار گر مشاهده يد.
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 .11طبرسي،اميناالسالم،اعالم الوري باعالم الهدي ،تحقيق مؤسسة آلالبيت
البيت

 ،اول،قم:آل

0007 ،ق،ج،2ص50؛ «تاج المواليد»،مجموعة نفيسة ،تحقيق آيتاهلل مرعشي نجفي،

قم:کتابخانهمرعشينجفي0043،ق،ص .053
 .12ابن فندق بيهقي ،علي بن ابيالقاسم ،لباب االنساب ،تحقيق سيد مهدي رجايي ،اول ،قم:
کتابخانهمرعشي0004،ق،ج،0ص .350
 .13ابنخشاب،عبداللَّهبناحمد«،تاريخمواليداالئمةووفياتهم»،مجموعةنفيسة،تحقيقآيتاهلل
مرعشينجفي،قم:کتابخانهآيتاللَّهمرعشي0043،ق،ص .055
مناقبآلابيطالب،ج،0ص .000

 .14ابنشهرآشوب،
 .15اربلي ،علي بن عيسي ،کشف الغمة ،تعليق سيد هاشم رسولي محالتي ،تبريز :مکتبه بني
هاشمي0380،ق،ج،2ص .305
 .16ابنطقطقي،محمدبنتاجالدين،االصيليفيانسابالطالبيين،تحقيقسيدمهديرجايي،اول،
قم:کتابخانهآيتاللَّهمرعشي0008،ق،ص .053
 .17شيعي سبزواري ،ابوسعيد حسنبنحسين ،راحةاالرواح ،تحقيق محمد سپهري ،اول ،قم:اهل
قلموميراثمکتوب،0375،ص .235
 .18شهيد اول ،محمد بن مکي ،الدروس الشرعية ،تحقيق نشر اسالمي ،اول ،قم :نشر اسالمي،
0002ق،ج،2ص .00
[بيتا]،ص .523
 .19کفعمي،ابراهيمبنعلي،المصباح،دوم،قم:منشوراتالرضي ،
 .20عاملي ،حسين بن عبدالصمد ،وصول االخيار الي اصول االخبار ،تحقيق سيد عبداللطيف
الکوهکمري،قم:مجمعالذخائراالسالمية0040،ق،ص .03
[بيتا]،ج،3ص .55
 .21خطيببغدادي،احمدبنعلي،تاريخبغداد،بيروت:دارالکتابالعربي ،
 .22ابنجوزي ،عبدالرحمنبنعلي ،المنتظم في تاريخاالمموالملوک ،تحقيق محمدعبدالقادر و
مصطفيعبدالقادرعطا،اول،بيروت:دارالکتبالعلمية0002،ق،ج،00ص .32
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 .23ابنطلحهشافعي،محمد،مطالبالسؤول،اول،بيروت:مؤسسةالبالغ0005،ق،ص .343
 .24سبط بن جوزي ،يوسف بن فرغلي بن عبداهلل ،تذکرة الخواص ،مقدمه سيد محمدصادق
[بيتا]،ص .358
بحرالعلوم،تهران:مکتبهنينوا ،
 .25گنجيشافعي،محمدبنيوسف،کفايةالطالبفيمناقبعليبنابيطالب،تحقيقمحمدهادي
اميني،سوم،تهران:داراحياءالتراثاهلالبيت

0040،ق،ص .058

[بيتا]،
 .26ابنخلکان ،احمدبنمحمد ،وفياتاالعيان،تحقيق احسان عباس ،بيروت:دارالثقافه  ،
ج،0ص .075
 .27ذهبي،شمسالدينمحمدبناحمد،تاريخاالسالم،تحقيقعمرعبدالسالمتدمري،اول،بيروت:
دارالکتابالعربي0005،ق،ج،04ص .385
 .28ابنتغري ،يوسف ،النّجومالزاهرة ،قاهره:دارالکتب ،وزارةالثقافة و االرشادالقومي0383 ،ق،
ج،2ص .230
 .29ابنصباغ مالکي ،عليبنمحمد،الفصولالمهمة،تحقيق ساميالغريري،اول ،قم:دارالحديث،
0022ق،ج،2ص .0437
 .30جويني ،ابراهيمبن محمد ،فرائدالسمطين ،تحقيق محمدباقر محمودي ،اول ،بيروت :مؤسسة
محمودي0358،ق،ج،2ص .245
 .31اشعري ،سعد بن عبداهلل ،المقاالت و الفرق ،تصحيح محمدجواد مشکور ،دوم ،تهران :مرکز
انتشاراتعلميوفرهنگي،0330،ص .55
 .32قاضينوراهللشوشتري،احقاقالحق،تعليقهآيتاهللمرعشينجفي،اول،تهران:مکتبهاسالميه،
0353ق،ج،02ص،003بهنقلاز:مکي،عباس،نزهةالجليس،ج،2ص .35
 .33اشعري آغاز امامت امام جواد

را در حدود هشت سالگي و در سال  243و مدت آن را

نيزهفدهسالدانستهوهمچنينسالشهادتايشانرا224هجرتگزارشکردهاست(المقاالتو
الفرق ،ص53ـ.)55برآيند بهامامترسيدن در هشت سالگي و هفده سال بودن مدت امامت ،اين

نقد و بررسي تاريخ والدت و شهادت امام جواد

03

باقيميماند؛

است که آنحضرت هنگام شهادت  25سال داشته و با کم کردن  25از 055،224
درنتيجهسالوالدتآنبزرگوارسال055هجريبودهکهبهخطا075ثبتشدهاست .
 .34نوبختي،پيشين،ص .50
 .35مسعودي،اثباتالوصية،پيشين،ص .083
 .36نوبختي،پيشين،ص88؛اشعري،پيشين،ص .55
 .37شيخ طوسي ،اختيار معرفة الرجال ،تصحيح حسن مصطفوي ،اول ،مشهد :دانشگاه مشهد،
،0308ص،038شماره853؛قهپايي،عنايتاهلل،مجمعالرجال،تصحيحسيدضياءالديناصفهاني،
دوم ،قم :اسماعيليان ،0330 ،ج ،3ص( 005مطالب يادشده در متن ،درباره ابويحيي منصور بن
يونس برزج است) .شيخ طوسيدرکتاب الغيبة (تحقيق عباداهلل تهراني و علياحمد ناصح ،دوم،
قم :مؤسسه معارف اسالمي0007 ،ق ،ص33ـ ،)72درباره مقدار مال مسدودشده نزد برخي از
آنان چنين گفته است:نزد زياد قندي و حمزةبنبزيع هفتاد هزار دينار ،پيش عثمانبنعيسي
بنابيبشر سراج ،ده هزار دينار مسدود شد .امام رضا

رواسي ،سيهزار دينار ،نزد احمد 

در

ولهارامطالبهکردکهآناننپذيرفتندواينکاربهاينانجاميدکه
نامهايبهآنان،بازپرداختاينپ 

آنان امامت امام رضا

را انکار کردند .آن بزرگوار درباره سرانجام اين انکار چنين فرمود:

ميميرند» .ابن
بيدين  
«امروز اينان [در امامت من] شک دارند ،ولي به وقت مرگشان زنديق و  
مناقبآلابيطالب (ج ،0ص)330به نقل از شيخ طوسي ثبت

شهرآشوب نيز ،اين مطالب را در 
کردهاست .
 .38دربارهامامحسنمجتبي

وحضرتمهدي

 .39ابن بابويه ،محمد بن علي ،عيون اخبار الرضا
العلم0377،ق،ج،2ص .245
 .40کليني،پيشين،ج،0ص324ـ .320
 .41همان .

.
 ،تصحيح سيد مهدي الجوردي ،قم :دار
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 .42همان،ص،324ح .0
 .43ابنبابويه،پيشين،ج،2ص .245
 .44کليني،پيشين،ص324ـ،320ح3و04؛شيخمفيد،االرشاد،پيشين،ج،2ص273و .275
 .45کليني،همان .
.46همان،ح5؛شيخمفيد،االرشاد،پيشين،ج،2ص .275
 .47اشعري،پيشين،ص53ـ .55
 .48نوبختي،پيشين،ص .50
 .49کليني،پيشين،ج،0ص .052
 .50مسعودي،اثباتالوصية،پيشين،ص .083
 .51قمي،حسنبنمحمد،پيشين،ص .244
 .52شيخمفيد ،االرشاد،پيشين ،ج ،2ص273؛ همو ،مسار الشيعة ،پيشين ،ص20؛ همو،المقنعة،
پيشين،ص .082
 .53حسينبنعبدالوهاب،پيشين،ص .020
 .54شيخطوسي،تهذيباالحکام،پيشين،ج،3ص .042
 .55طبريامامي،دالئلاالمامة،پيشين،ص .383
 .56فتالنيشابوري،پيشين،ص .203
 .57طبرسي،اعالمالوري،پيشين،ج،2ص50؛همو«،تاجالمواليد»،پيشين،ص .028
 .58ابنخشاب،پيشين،ص .055
 .59ابنشهرآشوب،پيشين،ج،0ص .000
 .60اربلي،پيشين،ج،2ص303؛بهنقلاز:کمالالدينوجنابذي .
 .61عالمهحلّي«،المستجادمنکتاباالرشاد»،مجموعةنفيسة،ص .544
 .62شيعيسبزواري،پيشين،ص .235

02
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 .63شهيداول،پيشين،ج،2ص .00
 .64عاملي،حسينبنعبدالصمد،پيشين،ص .03
 .65عالمهمجلسي،بحاراالنوار،ج،54ص05؛بهنقلاز:تاريخغفاري .
 .66گنجيشافعي،پيشين،ص .058
 .67ابنخلکان،پيشين،ج،0ص .075
 .68ابنصباغمالکي،پيشين،ج،2ص .0437
 .69ابنطلحهشافعي،پيشين،ص .343
هـ.ق) در يک مورد ،نام وي را محمد بن احمد بن عياش ثبت کرده
 .70ابنطاوس(585ـ 330
(االقبال باالعمال الحسنة ،تحقيق جواد قيومي ،اول ،قم :دفتر تبليغات اسالمي0005 ،ق ،ج،3
ص)73و در مورد ديگر (همان ،ص)245نامش را احمد بن محمدبن عياش آورده ،وليعالمه
هـ.ق) نام او رااحمدبن محمد بن عبيداهلل بن حسنبن عياش بن
محمدتقي شوشتري (م 0005
ابراهيم بن ايوب جوهري و کنيه وي را ابوعبداهلل ثبت کرده است (قاموس الرجال ،سوم ،قم:
النشراالسالمي0024،ق،ج،0شماره .)530
 .71شيخطوسي،مصباحالمتهجد،پيشين،ص .557
 .72طبرسي،اعالمالوري،پيشين،ج،2ص(50باتعبير«وفيروايةابنعياش»)و«تاجالمواليد»،
پيشين،ص(028باتعبير«وفيروايةأخري») .

 .73ابنفندق بيهقي ،پيشين،ج ،0ص350؛ ابنشهرآشوب ،پيشين ،ج ،0ص( 000با تعبير «و قال
ابنعياش:لعشر خلون من رجب») و کفعمي ،پيشين ،ص 502و ( 523کفعمي اين نقل را پذيرفته
است) .
 .74ابنطاوس،پيشين،ج،3ص .205
 .75شيخطوسي،تهذيباالحکام،پيشين،ج،3ص .042
 .76طبرسي،اعالمالوري،پيشين،ج،2ص50؛ابنشهرآشوب،پيشين،ج،0ص .000
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 .77نجاشي ،احمدبنعلي ،الرجال ،تحقيق محمدجواد نائيني ،بيروت:داراالضواء0048 ،ق ،ج،0
ص،225شماره245؛عالمهشوشتري،قاموسالرجال،پيشين،ج،0ص،322شماره .530

 .78عالمه شوشتري ،محمدتقي ،رسالة في تواريخ النبي و اآلل

 ،اول ،قم :مؤسسة النشر

االسالمي0023،ق،ص .07
 .79نجاشي،پيشين،ج،0ص.223
 .80ابنطاوس ،پيشين ،ج ،3ص227؛ اربلي،پيشين ،ج ،2ص( 303به گفته ابنطلحه و با تعبير
«وقيل») .
 .81کفعمي،پيشين،ص502و .523

 .82ر.ک :مقدّسي،يداهلل،بازپژوهيتاريخوالدتوشهادتمعصومان

،اول ،قم:پژوهشگاه

علوموفرهنگاسالمي،0350،ص .357
 .83ر.ک:همان،ص .053
 .84کليني،پيشين،ج،0ص .052
 .85شيخمفيد،االرشاد،پيشين،ج،2ص273؛همو،المقنعة،پيشين،ص .082
 .86شيخطوسي،تهذيباالحکام،پيشين،ج،3ص .042
 .87گنجيشافعي،پيشين،ص .058
 .88ابنطقطقي،پيشين،ص .053
 .89عالمهحلّي،پيشين،ص .223
 .90شهيداول،پيشين،ج،2ص .00
 .91ابنخلکان ،پيشين،ج ،0ص075؛ قاضي نوراهللشوشتري ،پيشين،ج ،02ص003؛ به نقل از:
سيدعباسمکيدرنزهةالجليس .

 .92ابنطلحه شافعي ،پيشين ،ص343؛ قرماني ،احمدبنيوسف (0405ق) ،اخبار الدول و آثار
االول،تحقيقفهميسعيدواحمدحطيط،اول،بيروت:عالمالکتب0002،ق،ص .005
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 .93نوبختي ،پيشين،ص50؛ اشعري ،پيشين ،ص55؛قمي ،حسنبنمحمد،پيشين،ص244؛ شيخ
مفيد ،مسار الشيعة ،پيشين ،ص20؛ طبريامامي،دالئل االمامة ،پيشين،ص383؛ فتال نيشابوري،

پيشين ،ص( 203با تعبير «و يقال»)؛ طبرسي ،اعالم الوري ،پيشين ،ج ،2ص50؛ همو« ،تاج
المواليد» ،پيشين ،ص( ،028با تعبير «يقال»)؛ ابنشهرآشوب ،پيشين ،ج ،0ص( ،000با تعبير «و
يقال»)؛ابنخلکان،پيشين،ج،0ص(075باتعبير«وقيل») .
 .94طبرسي،اعالم الوري،پيشين ،ج ،2ص50؛ «تاج المواليد»،پيشين ،ص028؛ شيعي سبزواري،
پيشين،ص(235وافزودهاست«:گوينددرنيمهآن») .
 .95مسعودي ،اثبات الوصية ،پيشين ،ص083؛ فتال نيشابوري ،پيشين ،ص203؛ ابن خشاب،
پيشين،ص 055و ابنشهرآشوب،پيشين،ج ،0ص000؛ اربلي،پيشين ،ج ،2ص( 303به نقل از
ابنطلحه)؛قاضينوراهللشوشتري،پيشين،ج،02ص(000بهنقلازابنطلحه) .
 .96طبرسي،اعالمالوري،پيشين،ج،2ص50؛همو«،تاجالمواليد»،پيشين،ص .028
 .97شيعيسبزواري،پيشين،ص .235
 .98نسخه چاپي اعالم الوري (پيشين ،ج ،2ص )50در نقل روايت ابن عياش درباره تولد امام
جواد

،پانزدهمماهرجبراثبتکردهودرنسخهکشفالغمة(پيشين،ج،2ص)335ونسخه

بحار االنوار (ج ،54ص )03به نقل از اعالم الوري ،تولد ايشان طبق همين روايت ،دهم رجب
دانستهشدهاست .
 .99نوبختي،پيشين،ص .50
 .100اشعري،پيشين،ص .55
 .101قمي،حسنبنمحمد،پيشين،ص .244
 .102شيخمفيد،مسارالشيعة،پيشين،ص .03
 .103قانوناطالقوتقييد،ازقواعدعلماصولاستکهتعارضبينآياتورواياترابرپايهآن
حلمي کنند؛بهاينصورتکهاگردوروايتدربارهيکموضوع،دومطلبمتفاوترابيانکنند
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وروايتنخستنکتهمشخصيرابياننکند،وليروايتديگرازنکتهمشخصيدربارهآنموضوع
حکايت کند که ميتواند مقصود روايت اول هم ،همان باشد ،در اينجا ميگويند روايت نخست
اطالق دارد و قابل تقييد به روايت دوم است که بر نکته مشخصي تأکيد دارد ،پس مقصود دو
روايت ،يکي است؛ بنگريد :امام خميني ،تهذيب االصول ،تقرير جعفر سبحاني ،قم :انتشارات
اسالمي0045،ق،ص533و .502
 .104طبريامامي،دالئلاالمامة،پيشين،ص .383
 .105مسعودي،اثباتالوصية،پيشين،ص .083
 .106فتالنيشابوري،پيشين،ص .203
 .107طبريامامي،دالئلاالمامة،پيشين،ص .383
 .108حسينبنعبدالوهاب،پيشين،ص .020
 .109طبرسي،اعالمالوري،پيشين،ج،2ص50؛همو«،تاجالمواليد»،پيشين،ص .028
 .110ابنشهرآشوب،پيشين،ج،0ص .000
 .111اربلي،پيشين،ج،2ص335؛بهنقلاز:ابنطلحه .
 .112کفعمي،پيشين،ص .523
 .113ابنخلکان،پيشين،ج،0ص،075شماره .530
 .114ر.ک به :عنوان سال تولد امام جواد

پاورقيهاي  22تا 34؛ قمي ،حسن بن محمد،

،

پيشين،ص244؛ ابناثير ،علي بنمحمد جزري (334ق)،الکاملفيالتاريخ،بيروت:دارصادر،
[بيتا]،ج ،3ص055؛يافعي شافعييمني ،عبداهللبناسعد (738ق) ،مرآةالجنان و عبرةاليقظان،

تعليق خليل منصور ،اول ،بيروت:دارالکتبالعملية0007 ،ق ،ج ،2ص30؛ ابنالوردي ،عمربن
مظفر(705ق)،تاريخ،اول،بيروت:دارالکتبالعلمية0007،ق،ص .202
 .115همان .
 .116ر.کبه:مقدسي،پيشين،ص .025

01
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 .117کليني،پيشين،ج،0ص،532ح .3
 .118شيخطوسي،تهذيباالحکام،پيشين،ج،5ص،280ح .555
 .119کليني،پيشين،ج،0ص،532پاورقي .
 .120همان،ج،0ص .052
 .121شيخمفيد،االرشاد،پيشين،ج،2ص.285ايناشتباهدرکتابارشاد،چاپکنگرههزارهشيخ
مفيد،تصحيحشدهاست .
 .122طبرسي،اعالمالوري،پيشين،ج،2ص .50

 .123شيخمفيد،االرشاد،پيشين،ج،2ص273و255؛همو،المقنعة،پيشين،ص082؛همو،مسار
الشيعة،پيشين،ص .20
 .124مسعودي ،عليبن حسين ،مروجالذهب ،تحقيق :امير مهنّا ،اول ،بيروت :اعلمي0020 ،ق،
ج،0ص .34
 .125ابنتغري،يوسف،پيشين،ج،2ص .230
[بيتا]،
االثنيعشر،تحقيقصالحالدينمنجّد،قم:منشوراترضي ،
 .126ابنطولون،محمد،االئمة 
ص .040
 .127مسعودي،اثباتالوصية،پيشين،ص .052

 .128ابنخلکان ،پيشين،ج ،0ص ،075شماره 530؛ ذهبي ،شمسالدين محمدبناحمد ،تاريخ
االسالم،ج،04ص385؛همو،العبرفيخبرمنغبر،تحقيقمحمدسعيدبنبسيونيزغلول،بيروت:
[بيتا]،ج،0ص(344باعبارت«وقيل») .
دارالکتبالعلمية ،
 .129قاضينوراهللشوشتري،پيشين،ج،02ص .003
 .130اربلي،پيشين،ج،2ص .305
اشارهاي نکرده است(پيشين،
 .131ابنطقطقي اين روز را دهم شعبان دانسته و به مستند خود نيز  
ص.)053درمنابعتاريخيهم،موافقيبراياوبهدستنيامدهاست .

سال هفدهم ،شماره اول بهار  ،5931شماره مسلسل 51

 .132کفعمي ،شهادت امام جواد
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را دهم رجب دانسته (پيشين ،ص)523و اين نيز ،به جهت

اشتباه ماه شهادت و ماه تولد اين امام همام است که به گزارش ابنعياش ،تولد آن حضرت دهم
رجب دانسته شد و کفعمي نيز آن را پذيرفته است ،با اينکه در گزارش ابنعياش ماه شهادت آن
عزيز ذي القعده ثبت شده و کفعمي به اشتباه ،همان تاريخ ماه و روز تولد را براي ماه و روز
شهادتنيزثبتکردهواين،خطايقلموييانسخهبرداراست .
 .133نوبختي،پيشين،ص50؛اشعري،پيشين،ص55؛کليني،پيشين،ج،0ص052؛قمي،حسنبن
محمد،پيشين،ص244؛ شيخمفيد ،االرشاد،پيشين ،ج ،2ص285؛ همو،المقنعة ،پيشين،ص082؛
شيخ طوسي ،تهذيب االحکام ،پيشين ،ج ،3ص54؛ فتال نيشابوري ،پيشين ،ص203؛ طبرسي،
اعالم الوري،پيشين ،ج ،2ص50؛ همو«،تاج المواليد»،پيشين ،ص025؛ ابنشهرآشوب،پيشين،
ج،0ص000؛شهيداول،پيشين،ج،2ص05؛عاملي،حسينبنعبدالصمد،پيشين،ص03؛قاضي
نوراهللشوشتري،پيشين،ج،02ص(003بهنقلاز:نزهةالجليس) .
 .134گنجي شافعي ،پيشين،ص058؛ ابنصباغ مالکي ،پيشين،ج ،2ص0457؛ ابنحجرهيتمي،
احمدبنمحمد(م570ق)،الصواعقالمحرقة،بيروت:دارالکتبالعلمية0000،ق،ص302؛قاضي
نوراهلل شوشتري ،پيشين ،ج ،05ص( 553به نقل از :االتحاف بحبّ االشراف) و شبلنجي ،شيخ
[بيتا]،ص .033
[بيجا]:دارالفکر ،
مؤمنبنحسن(0258ق)،نوراالبصار ،
 .135از باب نمونه ،با اينکه کليني شهادت امام در ماه ذيالحجه را از محمدبنسنان نقل کرده،
آنرابرنتابيدهاست؛بنگريد:کليني،پيشين،ج،0ص .057
 .136همان .
 .137خطيببغدادي،پيشين،ج،3ص55؛اربلي،پيشين،ج،2ص .305
 .138در منابع شيعيان ابتدا حميري در کتاب الدالئل (اربلي،پيشين ،ج ،2ص)335با استناد به
محمد بن سنان ،اين خبر را نقل کرده است .سپس کليني از وي و اشعري نقل کرده و آن را
نپذيرفتهاست.آن گاه ابنخشاب (پيشين،ص)055در يک روايتش از وي نقل کرده است.ولي
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نقد و بررسي تاريخ والدت و شهادت امام جواد

بياستناد به کسي ثبت کرده است؛
طبري امامي (دالئل االمامة ،پيشين ،ص )355اين خبر را  
چنانکه ابنشهرآشوب(پيشين،ج ،0ص ،)000فتال نيشابوري(پيشين،ص ،)203شهيد اولدر
کردهاند.در منابع اهلسنت
الدروس (پيشين،ج ،2ص ،)05آن را برنتابيدهوبا تعبير «قيل» ثبت  
ميزيست ـ اين گزارش را از
نيز ،نخست خطيب بغدادي ـ که بيش از يک قرن پس از کليني  
محمدبنسنان ثبت کرده(تاريخ بغداد ،ج ،3ص )55و در پي او مورخاني چون ابنجوزي در
المنتظم (پيشين ،ج ،00ص )32و ابن خلکان در وفيات االعيان (پيشين ،ج ،0ص )075همين
کردهاند .همچنين ابن صباغ مالکي (پيشين ،ج،2
گزارش خطيب بغدادي را با حذف سند نقل  
ص)0457بهصورت«قيل»،آنراگزارشکردهاست .
 .139نجاشي،پيشين،شماره .888
 .140در تاريخ بغداد (پيشين ،ج ،3ص )55از شخصي به نام محمد بن سعد و در کشف الغمة
(پيشين،ج ،2ص)305از محمدبنسعيد ياد شده است.در مورد اين شخص وکتاب و تاريخ
وفاتشمطلبيدردستنيست.ممکناستمنظورازمحمدبنسعد،نگارندهکتابالطبقاتالکبير
کتابهاي رجالي از راويان
(م234ق) باشد ،اما مقصود از محمد بن سعيد روشن نيست .در  
متعدديبه اين نام يادشده که مناسب با اين موضوع ،اينشخصيتبايد محمدبنسعيد ازدي ـ
دوست موسي مبرقع پسر امام جواد

ـ باشد.مسعودي در اثبات الوصية (ص)050به نقل از

کتاب الدالئل حميري (زنده در 257ق) وي را موالي (دوست) فرزندان امام جواد

دانسته

نکردهاند
کتابهاي رجالي درباره شخصيت ،مذهب و زمان درگذشت وي مطلبي ثبت  
استولي  
(نمازي شاهرودي ،علي (م0330ش) ،مستدرکات علم رجال الحديث ،اول ،تهران :حسينيه
عمادزاده ،ابنالمؤلف0002 ،ق،ج ،7ص.)045اربلي که به نقل از کتاب معالم العترة جنابذي نام
اورادراينگزارشثبتکرده،مشخصنکردهاوکيست.شايدويهمانمحمدبنسعدـصاحب
ميکرد و شايدهمان کسي است
الطبقات الکبير ـسني مذهب باشد کهجنابذي نيز از او گزارش  
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که در گزارش حميري از دوستان فرزندان امام جواد

03

به شمار رفتهاست.به هر روي ،هويت

ويمشخصنيست .
 .141کليني،پيشين،ج،0ص،325ح .3
 .142حسينبنعبدالوهاب،پيشين،ص033؛مسعودي،اثباتالوصية،پيشين،ص .055
 .143کليني،پيشين،ج،0ص،325ح3؛عالمهمجلسي،بحاراالنوار،ج،54ص .03
 .144حسين بن عبدالوهاب ،پيشين ،ص033؛ مسعودي ،اثبات الوصية ،پيشين ،ص050؛ عالمه
مجلسي،بحاراالنوار،ج،54ص .05
 .145کليني ،پيشين ،ج ،0ص057؛ خطيب بغدادي ،پيشين ،ج ،3ص55؛ اربلي ،پيشين ،ج،2
ص .305
 .146طبرسي« ،تاج المواليد» ،پيشين ،ص025؛ گنجي شافعي ،پيشين ،ص058؛ عالمه حلّي،
پيشين،ص .544
 .147نوبختي،پيشين،ص .50
 .148اشعري،پيشين،ص .55
 .149کليني،پيشين،ج،0ص .052
 .150قمي،حسنبنمحمد،پيشين،ص .244
 .151شيخمفيد،االرشاد،پيشين،ج،2ص285؛همو،المقنعة،پيشين،ص .082
 .152شيخطوسي،تهذيباالحکام،پيشين،ج،3ص .54
 .153فتالنيشابوري،پيشين،ص .203
 .154طبرسي،اعالمالوري،پيشين،ج،2ص50؛بهروايتابنعياش .
 .155ابنشهرآشوب،پيشين،ج،0ص .000
 .156شهيداول،پيشين،ج،2ص .00
 .157ابنصباغمالکي،پيشين،ج،2ص .0457
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 .158عاملي،حسينبنعبدالصمد،پيشين،ص .03
 .159قاضينوراهللشوشتري،پيشين،ج،05ص553؛بهنقلاز:االتحافبحبّاالشراف .
 .160همان،ج،02ص003؛بهنقلاز:نزهةالجليس .
 .161شهيداول،پيشين،ج،2ص .00
 .162طبريامامي،دالئلاالمامة،پيشين،ص .355
 .163تعبير روز سه شنبه ،نخست در روايت محمد بن سنان ثبت شده (کليني ،پيشين ،ج،0
ازاونقلکردهاند .

ص)057ومنابعبعدي
مناقبآلابيطالب (پيشين،ج ،0ص)000با

 .164تنها در روضة الواعظين (پيشين،ص)203و 
تعبير«قيل»گزارششدهاست .
 .165کليني،پيشين،ج،0ص .057
 .166نوبختي،پيشين،ص .88
 .167شيخمفيد،االرشاد،پيشين،ص .287
 .168کليني،پيشين،ج،0ص،053ح .7
 .169همان .
دانههايآن،درازوسفيداست؛بنگريد:
گفتهاند 
دانههايريزدارد.برخينيز 
 .170نوعيانگورکه 
لغتنامهدهخدا،اول،تهران:دانشگاهتهران .0373،
دهخدا،علياکبر(م0330ش)«،رازقي» ،
 .171عياشي ،محمدبنمسعود ،التفسير،تحقيق سيدهاشم رسولي محالتي ،قم:چاپخانه علميه،
0384ق،ج،0ص .305
 .172ابنشهرآشوب،پيشين،ج،0ص003و .023
 .173طبريامامي،دالئلاالمامة،پيشين،ص355؛ابنشهرآشوب،پيشين،ج،0ص003و .023
 .174شيخمفيد،االرشاد،پيشين،ج،2ص .285
،پيشين،ج،2ص .255

 .175نوبختي،پيشين،ص50؛شيخمفيد،االرشاد
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[بيتا]،ج،2ص072ـ .073
بنابييعقوب،تاريخ،بيروت:دارصادر ،

 .176يعقوبي،احمد
 .177ابناثير،پيشين،ج،3ص055؛عالمهمجلسي،بحاراالنوار،ج،54ص .03

 .178عطاردي ،عزيزاهلل ،مسند االمام الجواد

 ،قم :المؤتمر العالمي لالمام الرضا

0004،ق،

ص025ـ .023
 .179همهمنابعدراينبارهاتفاقدارند .
 .180کليني ،پيشين ،ج ،0ص583ـ ،580ح3؛ شيخ مفيد ،المقنعة ،پيشين ،ص082ـ083؛ شيخ
طوسي،تهذيباالحکام،پيشين،ج،3ص042ـ .043
 .181سبطبنجوزي،مرآةالزمان،ص .53
 .182ابنشهرآشوب،پيشين،ج،0ص .025

