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Abstract:
There is an account of the wedding of Imam Jawad and Umm al-Faḍl 
which, meanwhile, there happenned a debate between the Imam and 
Yaḥya b. Aktham. This paper aims to investigate the extant versions of 
the hadith in the Hadith, Tafsir, and historical sources and through the 
comparison find the main source of the Hadith and the authenticity of 
the Hadith could be evaluated. Three main sources of this account are 1) 
the Ali b. Ibrāhīm’s Tafsir, 2) Tuḥaf al-’Uqūl’s narration of Ali b. Ibrāhīm’s 
monograph on the wedding, which is not extant today, and 3) Shaykh 
Mufīd’s al-Irshād. The account is narrated in other Hadith books in two 
types of direct narration or quotation that implies the consensus of Shiite 
scholars on the event. The affirmation of the historical books in the wed-
ding and the brief report of the event in Sunnite sources are the proof of 
the authenticity of the account.
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 نظرة علی رواية زواج
 اإلمام الجواد؟ع؟ بأّم الفضل

كبر  ربيع نتاج1 / معصومه طاهريان قادي2 السيد علي أ

ملّخص
تتنــاول هــذه المقالــة روايــة حفــل زواج اإلمــام الجــواد؟ع؟ بــأّم الفضــل )بنــت المأمــون( ومناظــرة 
اإلمــام؟ع؟ مــع يحيــى بــن أكثــم فــي ذلــك الحفــل. ونهــدف مــن خــال هــذا البحــث دراســة الّنســخ 
الموجــودة عــن تلــك الروايــة فــي الكتــب الروائيــة والتفســيرية والتاريخيــة ومقابلتهــا للكشــف عــن 
مصدرهــا أو مصادرهــا ومــدى صّحــة تلــك الحادثــة والتفاصيــل الموجــودة فــي هــذه الدراســة. ومــن 
خــال إثبــات هــذه الحادثــة التاريخيــة واســتعراض تفاصيلهــا فــي مصــادر الحديث والتاريخ الشــيعية 
وعنــد أبنــاء العاّمــة كأحــد الدالئــل الشــيعية بشــأن قبــول إمامــة األئّمــة؟مهع؟. وتشــير البحــوث إلــى 
أّن لهــذه الروايــة ثاثــة مصــادر رئيســة، هــي: ١( التفســير المنســوب إلــى علــي بــن إبراهيم القمــّي؛ ٢( 
نقــل ابــن شــعبة الحّرانــي عــن كتــاب علــي بــن إبراهيــم القمــّي فــي موضــوع زواج اإلمــام الجواد؟ع؟ 
بــأّم الفضــل وهــو مــا لــم َيصلنــا مــن المصــادر؛ ٣( نقــل الشــيخ المفيــد فــي كتــاب )اإلرشــاد(. وقــد 
 فــي بعــض الكتــب الروائيــة والحديثيــة كنقــل مباشــر أو مضمونــه مّمــا 

ً
ُنِقلــت الروايــة المذكــورة أيضــا

يشــير إلــى تشــابه آراء علمــاء الشــيعة واّتفاقهــم حــول تفاصيــل تلــك الحادثــة. إّن تصريــح النصــوص 
فــات أبنــاء العامــة ُيعــّد 

ّ
التاريخيــة بوقــوع ذلــك الــزواج وذكــر إجمالــّي لهــذه الروايــة فــي آثــار ومؤل

 آخــر علــى صّحــة الحادثــة.
ً
شــاهدا

الکلمات الدليلية: زواج اإلمام الجواد؟ع؟؛ المناظرة؛ مقابلة النصوص؛ اإلمامة في مرحلة الطفولة.
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 نگاهی به روايت تزويج 
امام جواد؟ع؟ با امّ   الفضل

سید علی اکبر  ربیع نتاج1/معصومه طاهریان قادی2

چکیده
نقلی از جلسٔه ازدواج امام جواد؟ع؟ با اّم   الفضل )دختر مأمون( و مناظرٔه امام؟ع؟ با یحیی بن 

اکثم در آن جلسه موجود است. هدف ما بررسی نسخه  های موجود این روایت در کتب روایی، 

کشف شود و  تفسیری و تاریخی است تا با مقابلٔه آنها، مصدر یا مصادر اصلی این روایت 

میزان صحت این واقعه و جزئیات مطرح شده در آن تحلیل و بررسی شود. با اثبات این واقعٔه 

تاریخی و بازیابی جزئیات آن در منابع حدیثی و تاریخی شیعه و سّنی، علم امام  به عنوان 

یکی از دالیل شیعه برای پذیرش امامت ائمه؟ع؟                                                     تأیید می شود. بررسی  ها نشان می  دهد که 

این روایت، سه منبع اصلی دارد  : 1( تفسیر منسوب به علی بن ابراهیم قمی؛ 2( نقل ابن   شعبه 

که البته،  کتاب علی بن ابراهیم قمی در موضوع تزویج امام جواد؟ع؟ با اّم   الفضل  حّرانی از 

کتب  کتاب االرشاد. این روایت در دیگر  به دست ما نرسیده است؛ 3( نقل شیخ مفید در 

روایی و حدیثی، به صورت نقل مستقیم یا نقل به مضمون درج شده است که نشان از اتفاق 

نظر علمای شیعه در بارٔه جزئیات این واقعه دارد. تصریح متون تاریخی بر وقوع این ازدواج و ذکر 

اجمالی این روایت در آثار اهل سّنت نیز شاهدی دیگر بر صحت اصل واقعه است. 

کودکی. کليدواژه ها: ازدواج امام جواد؟ع؟، مناظره، مقابلٔه متون، امامت در 

یخ پذیرش: 1399/6/6. یافت : 1398/12/11؛ تار یخ در * تار
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ح مسئله طر
کرم ؟ص؟، مســـئلٔه امامْت مهم  ترین مســـئلٔه روز به حســـاب آمد؛  پس از رحلت پیامبر ا

کـــه بزرگ  ترین اختاف میـــان امت، اختاف دربـــارٔه امامت  تـــا جایی که گفته   شـــده 

یخ اســـام _  بـــوده اســـت.1 پـــس از شـــهادت امام رضـــا؟ع؟_ بـــرای نخســـتین بار در تار

کودکـــی ُخردســـال بـــه امامت رســـید و ایـــن قضیه ســـبب شـــد در میان شـــیعیان نیز 

پذیـــرش امامت امام جواد؟ع؟ با شـــک و شـــبهاتی همراه باشـــد. امام جواد؟ع؟ خود 

گرفتند و بـــا بهره گیری از  مســـئولیت پاســـخ  گویی به برخی از این شـــبهات را برعهـــده 
شـــواهد قرآنـــی و روایی، به اثبـــات امامت خویـــش پرداختند.2

کــه  کودکــی توســط   پیامبــر؟ص؟ آغــاز شــد. از زمانــی  زمینه  ســازی پذیــرش امامــت در 

حضــرت  و  پرداختنــد  پیامبــر؟ص؟  تأییــد  بــه  نوجوانــی  در  به تنهایــی  امام علــی؟ع؟ 

کردنــد، ایــن زمینه  ســازی آغــاز شــد و  رســول ؟ص؟ نیــز ایشــان را وصــی خــود معرفــی 

کــه پیامبــر؟ص؟ در  کودکانــی بودنــد  بعدهــا در »بیعــت رضــوان« نیــز َحســنین؟امهع؟ تنهــا 
کردنــد.3 آن واقعــه بــا آنهــا بیعــت 

یـخ نبـوده اسـت. برخـی از  امامـت و زعامـت، در دورٔه ُخردسـالی امـری بی  سـابقه در تار

امامـان؟مهع؟ بـرای امـکان وقـوع امامـت در ُخردسـالی بـه نبـوت برخـی پیامبران گذشـته 

کرده  انـد؛ ماننـد نبـوت حضـرت سـلیمان؟ع؟ در  در سـنین ُخردسـالی اشـاره و اسـتناد 
سـیزده سـالگی4 و نبوت حضرت عیسـٰی؟ع؟ در ُخردسـالی.5

 ائمـــه اطهـــار؟مهع؟ نیـــز به وقـــوع این حادثـــه در آینـــده خبـــر داده  انـــد. در روایتـــی، امام 

صادق؟ع؟ از وقوع چنین رخدادی برای جانشین خود خبر داده اند  : 

ــْغ _
ُ
ــْم َیْبل

َ
ٌم  َیُقوُدِني ُخَماِســٌي  ل

َ
ْیــِه _ وَمِعــي ُغــا

َ
ــُت ِإل

ْ
ُبــو َبِصیــرٍ  : َدَخل

َ
 أ

َ
 َقــال

  : َســَیِلي 
َ

ْو َقــال
َ
ِه؟ أ ْیُکــْم ِبِمْثــِل ِســّنِ

َ
ْنُتــْم ِإَذا اْحَتــّجَ َعل

َ
َکْیــَف أ  ِلــي   : 

َ
 َفَقــال

1. شهرستانی      ، محمد بن عبدالکریم      ، الملل والنحل      ، ٢٤/١. 
2. نک: مجلسی      ، محمد باقر      ، بحار االنوار      ، ٢٠      / ٣٧      ، 5٠. 

3. نک: ابن   شعبه حّرانی    ، حسن    ، تحف العقول عن آل الرسول؟ص؟، ص 454. 
4. نک: برقی      ، احمد بن محمد      ، المحاسن      ، ١      / ١٩٣؛ مجلسی      ، محمد باقر      ، همان، ١١      / 56. 

5. نک: کلینی      ، محمد بن یعقوب      ،  الکافی      ، ١٠٢/٢-١٠٣. 
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گویــد  : خدمــت امام صــادق؟ع؟ رســیدم  ِه؛ ابوبصیــر  ْیُکــم  ِبِمْثــِل ِســّنِ
َ
َعل

مــن  بــه  آن حضــرْت  بــود.  مــن  ِکــش  نابالغــی عصا پنج ســالٔه  کــودک  و 

کــه حّجــت بــر شــما هم ســال  فرمودنــد  : حــاِل شــما چگونــه باشــد، زمانــی 

ــد؟1  ــودک باش ک ــن  ای

کودکـی،  همچنیـن امـام رضـا؟ع؟ نیـز بـا اسـتدالل بـر نبـّوت حضـرت عیسـٰی؟ع؟ در 

کـرد.2  امامـت فرزنـد ُخردسـال خـود پـس از شـهادتش را اعـام 

کاظـم و امـام رضـا؟مهع؟ نیـز سـعی در ایجـاد فضـای ذهنـی  امـام صـادق، امـام موسـی 

کـه در قضیـٔه امامـْت سـابقه نداشـت. در  یـداد داشـتند  مناسـب بـرای پذیـرش ایـن رو

کودکـی زمینه سـازی بـرای  حقیقـت، امامـِت امام جـواد و امـام هـادی؟امهع؟ در سـنین 

واقعـه  ای بزرگ  تـر و پذیـرش امامـِت امـام مهـدی؟جع؟ در سـنین ُخردسـالی و آمادگـی 

کبـری بـوده اسـت. ِسـیر منطقـی ایـن داسـتان، از زمـان  بـرای غیبت صغـری و غیبـت 

امامـِت امام جـواد؟ع؟ آغـاز شـد و بـا پذیـرش امامـت آن بزرگـوار و اثبـات علـم ایشـان 

بـرای امامـان بعـدی و به  ویـژه حضـرت  در ُخردسـالی، امـکان امامـت در ُخردسـالی 
قائـم؟جع؟ نیـز اثبـات شـد.3

بـــا وجـــود چنیـــن جـــّوی در میـــان شـــیعیان، مخالفـــان مذهـــب تشـــیع _ چـــه طیـــف 

حکومتـــی و چه دیگر ِفَرق اســـامی _ فرصت را مناســـب دیدند تا مهم  ترین ُرکن تشـــیع 

را زیـــر ســـؤال ببرنـــد. از این رو، جلســـات مناظـــره در محضـــر امام جواد؟ع؟ کـــه کودکی 

هشت ســـاله بودند، برگزار شـــد و در آن جلسات، ســـؤاالت علمی دقیق و پیچیده ای از 

ایشـــان پرســـیدند، به آن امید که ایشـــان _ به دلیل کمی ســـن _ نتوانند به آن پرســـش ها 

گاهی ویژه ای را که شـــیعه  پاســـخی صحیـــح و درخـــور بدهند و بدین وســـیله علـــم و آ

بـــرای امامـــان معصـــوم؟مهع؟ قائل بـــود، نفی کنند.4 از ســـویی دیگـــر، شـــیعیان نیز برای 

اثبات امکاِن امامت در ُخردســـالی و ســـنجش علم امام نزد امامان ُخردسال می  آمدند 

1. همان      ، ص ٣٨٢. 
2. همان      ، ص ٣٨٣. 

3. عاملی      ، جعفر مرتضی      ، الحیاة السیاسیه لالمام جواد؟ع؟      ، ص ١٦١. 
4. قمی      ، علی بن ابراهیم      ، تفسیر القمی      ، ١/185-182. 
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و علـــم امـــام را   مـــورد ارزیابی و ســـنجش قرار می  دادنـــد؛ چنانکه گفته   شـــده که گروهی 

از شـــیعیان، از شـــهرهای دور آمدند و در یک مجلْس ســـی هزار ســـؤال از امام جواد؟ع؟ 
پرســـیدند و در آن زمان ایشان ده ســـاله بودند.1

کـه  در ایـن میـان موضـع حکومـت در برخـورد بـا ایـن ماجـرا بسـیار زیرکانـه بـود. مأمـون 

کـم وقـت بـود، همـواره خـود را مدافـع علـم و آزادی معرفـی می  کـرد تا جایی  خلیفـه و حا

کـه در اواسـط حکومـت خـود و بـه بهانـٔه بزرگداشـت حضرت علـی؟ع؟ مناظـره  ای در 

در  او  شـد.2  خواسـتار  را  منابـر  بـر  یـه  معاو لعـن  و  کـرد  برگـزار  امام علـی؟ع؟  افضلیـت 

کـه او از  گفته  انـد  کـرد.  همیـن راسـتا، ماجـرای والیتعهـدی امـام رضـا؟ع؟ را طراحـی 

سـخنان و اعمال خود مقصود سیاسـی داشـت و می  خواسـت خود را »امام المهدی«، 

یعنـی پیشـوای هدایـت جـا بزنـد و در عمـْل به اهل سـّنت و جماعـت دهن کجی کند. 

او حتـی در سـال  های پایانـی خافتـش بـرای تضعیـف و تذلیـل آن طایفـه، آزمایشـی 

کـه از آن بـه  ترتیـب داد تـا عقیـدٔه قدیم بـودن قـرآن در اهل حدیــ را زیـر سـؤال ببـرد 

گر چـه موضـع او در مواجهـه بـا اهل سـّنت و جماعـت  »دوران محنـة« یـاد می  شـود.3 ا

نیز به خوبی روشـن نیسـت، اما برای پیشـبرد اهداف سیاسـی خود_ در ظاهر _ به دفاع 

وصلـت  توجیـه  بـرای  کـه  جایـی  تـا  اهل بیت؟مهع؟                                                     می  پرداخـت؛  و  امام علـی؟ع؟  از 

دختـرش )اّم   الفضـل( بـا امام جـواد؟ع؟، جلسـات مناظره  ای ترتیب داد تا گسـترٔه علم 

گاهـی امام جـواد؟ع؟ را بـر معترضـان آشـکار کنـد. درحقیقـت، او از ایـن حربـه برای  و آ

کـرد.  نزدیکـی بـه شـیعیان و تطهیـر وجهـٔه خـود اسـتفاده 

در  حتـی  و  اسـت  شـده  نوشـته  بسـیاری  کتاب  هـای  امام جـواد؟ع؟  زندگـی  مـورد  در 

کـه بـرای آن حضـرت؟ع؟ اتفـاق افتـاده نیـز پرداخته  انـد،4  مـواردی بـه تحلیـل وقایعـی 

1. نک: کلینی      ، محمد بن یعقوب      ،  الکافی      ، ٥٩٤/٢. 
یخ طبری      ، ١٠      / ٥٦.  2. طبری      ، محمد بن جریر      ، تار

3. کمالی      ، حسن      ، »عقل ستیزی در تمدن اسالمی«      ، ماهنامه کیان      ، 43/ ٣٧. 
االبعـاد  جبـار      ،  سـتار  الجابـری      ،  الجـواد؟ع؟؛  محمـد  حیاة االمـام  باقـر      ،  شریف قرشـی      ،  نـک:   .4
عاملـی      ،  العباسـی؛  المامـون  بنـت  ام  الفضـل  مـن  محمد الجـواد؟ع؟  االمـام  لـزواج  السیاسـیة 

جـواد؟ع؟.  لالمـام  السیاسـیه  الحیـاة  جعفر مرتضـی      ، 



163

گ 
ا

 ایه
 اّ 

  با
واد

 ج
ا 

  ام
اوی

ت د
وای

ه ر
ی ب

گاه
ن

jep.emamat.ir

امـا بـه شـکل ویـژه و مبسـوط بـه بررسـی مصـادر و متـن روایـات رسـیده دربـارٔه جلسـٔه 

کـه بیـن آن حضـرت و  ازدواج امام جـواد؟ع؟ و اّم   الفضـل )دختـر مأمـون( و مناظـره  ای 

گرفـت، نپرداخته  انـد. ایـن نوشـتار بـه  کثـم )قاضـی القضـاة بغـداد( انجـام  یحیٰی بـن ا

بررسـی ایـن روایـات بـا شـیوه و ابعـاد جدیـد می  پـردازد؛ زیـرا یکـی از ارکان مهـم امامت، 

علـم امـام؟ع؟ اسـت و بـا بررسـی صحـت وقـوع ایـن حادثـه، یکـی از دسـتاوردهای ایـن 

کودکـی خواهـد بـود. پژوهـْش اثبـاِت علـم امـام؟ع؟ در 

یخـــی، به وســـیلٔه مقابلٔه  هـــدف ایـــن مقالـــه دسترســـی به نقـــل اصلی ایـــن واقعـــٔه تار

نقل  هاســـت، تا دانســـته شـــود  : 

١. نویسندگان کتب روایی، این واقعه را از چه منبع یا منابع مشترکی نقل کرده  اند؟

٢. اختاف نقل  ها در این ماجرا، در چه موضوعاتی است؟

کدام اند؟ 3. جزئیات مورد قبول مربوط به وقایع مطرح شده در این نقل  ها 

4. درصِد اعتماد به این نقل  ها چقدر است؟ 

کنـار ایـن دسـتاوردها، فوایـد مقابلـٔه نقل  هـا و دسـتاوردهای آن نیـز، در ایـن پژوهـش  در 

قـرار  ـ  شناسـان  حدی توجـه  مـورد  بیشـتر  علمـی،  روشـی  به عنـوان  تـا  می شـود  آشـکار 

گیرد.

۱. مصادر روایت

یـداد، بررسـی منابـع اسـت؛ منابعـی  اولیـن مرحلـه در شـناخت صحـت و سـقم یـک رو

یخـی مرتبـط بـا  یدادهـای تار کـه هر یـک بـا جزئیاتـی بـه نقـل آن ماجـرا پرداخته  انـد. رو

یخـی _ در منابـع روایـی نیـز یافت می شـوند. ماجرای  اهل بیت؟مهع؟_ افزون بـر منابـع تار

یابی این  یخی شـیعه و سـّنی نقل شـده   اسـت. برای مصدر مذکور در منابع روایی و تار

یخی  نقـل، ایـن ماجـرا و روایـت در هر یـک از مصـادر روایـی شـیعه و سـّنی و مصـادر تار

به صـورت مجـّزا بررسـی می  شـود. 

۱- ۱. مصادر روایی شیعی

کثم در منابع شـیعی،  ماجرای ازدواج امام جواد؟ع؟ و اّم   الفضل و مناظرٔه امام با ابن   ا
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بـا بیـان جزئیـات مجلـِس عقـد و بیـان مناظـراْت نقـل شـده اسـت. قدیمی  تریـن منبـع 

کـه ایـن روایـت در آن آمـده، تفسـیر منسـوب بـه علـی بـن ابراهیـم قمـی اسـت.1  موجـود 

بعدهـا، مفّسـران در ذیـل آیـۀ ٩5 سـورۀ مائـده ایـن واقعـه را از علـی بن ابراهیـم قمی نقل 

کـه بـه نوعـی بـه احـکام صیـد در حـاِل ِاحـرام اشـاره دارد و تفسـیری بـر ایـن آیـه  کرده  انـد 

کـه در مـورد احـکام صیـد در حج اسـت.2 عبـارات این روایـت در تحف العقول  اسـت 

کتـب، نزدیک  تـر بـه نقـل تفسـیر قمـی اسـت، امـا طوالنی  تـر و فاقـد  در مقایسـه بـا دیگـر 

اشـکاالت متنِی تفسـیر قمی اسـت و به همین دلیل _ در این  جا _ خاصٔه این ماجرا، 

از روایـت تحف العقـول نقل می  شـود  : 

کـــه دختـــرش )اّم الفضـــل( را بـــه عقـــد  گرفـــت  وقتـــی مأمـــون تصمیـــم 

گفتنـــد  : تو را ســـوگند می دهیم  حضـــرت جـــواد؟ع؟ در آورد، بســـتگانش 

کـــه مقام خافـــت را از خانـــدان بنی  عباس بیـــرون نبرى، شـــما دخترت 

که احـــکام دین خـــدا را نمی داند.  یـــج می کنی  کودکی ُنه ســـاله تزو را بـــه 

گفـــت  : او از همـــٔه شـــما فقیه تـــر اســـت؛ هـــر چـــه خواهیـــد از او  مأمـــون 

کـــه در آن  کثم «  بپرســـید. آنـــان بـــرای اثبات ادعـــای خود از »یحیـــٰی  بن ا

وقـــت قاضی القضاْت بود خواســـتند تا یکی از مســـائل مشـــکل فقه را از 

آن جناب بپرســـد.

در جلســـه  ای دیگـــر و در حضـــور همـــگان، مأمون گفت  : یحیـــی! هر چه 

ى را بشناســـی. یحیی گفت  :  خواهـــی از ابوجعفـــر بپرس تا مقـــام فقهی و

که در حـــال ِاحرام شـــکارى را بکشـــد، چـــه می فرمایید؟  در بـــارٔه مـــردى 

فرمـــود  : شـــکار را خـــارِج حـــرم کشـــته یا در حـــرم؟ عاِلـــم به حکم بـــود، یا 

1. قمی      ، علی بن ابراهیم      ، تفسیر القمی      ، ١/185-182. 
نورالثقلیـن      ، ١      / ٤٧٥؛ قمـی مشـهدی      ، محمـد      ،  بـن جمعـه      ، تفسـیر  2. نـک: حویـزی      ، عبـد علـی 
المحیـط االعظـم، ١      / ٥٧٣؛  آملـی      ، سـید حیـدر      ، تفسـیر  کنز الدقائـق      ، ٤      / 236-239؛  تفسـیر 
بروجـردی      ، محمـد ابراهیـم      ، تفسـیر جامـع      ، ٢      / 265-268؛ رازی      ، ابوالفتـوح حسـین بـن علـی      ، 
کاشـانی      ، مـاّل فتـح اهّلل      ، تفسـیر منهـج  روض الجنـان وروح الجنـان فـی تفسـیر القـرآن      ، ١٥١/٧؛ 
قرائتـی      ،  82/٥-86؛  نمونـه      ،  تفسـیر  دیگـران      ،  و  ناصـر  مکارم شـیرازی      ،  ٣      / ٣٢٧؛  الصادقیـن      ، 

نـور      ، ٢      / ٣٧٣.  محسـن      ، تفسـیر 
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کشـــته یـــا به خطـــا؟ بنـــده بـــود یـــا آزاد؟ صغیر بـــود یا  جاهـــل؟ بـــه عمد 

کبیـــر؟ بـــار اولـــش بود  یـــا بار چنـــدم؟ شـــکار، پرنـــده بود یـــا غیـــر پرنده؟ 

گـــر پرنـــده بـــوده، جوجه بـــود یا مـــرغ؟ شـــکار کننده اصـــرار دارد یـــا توبه  ا

گرفته یـــا روز و به  کـــرده اســـت؟ عمل )صید(، شـــب و در آشـــیانه انجام 

صورت آشـــکار؟ ِاحرام حـــِج تمتع بوده یا عمره؟ همه از پاســـخ امام؟ع؟ 

گفـــت  : ابو جعفـــر! خطبـــٔه عقـــد را بخوانم؟  به حیـــرت افتادنـــد. مأمـــون 

فرمـــود  : بخـــوان و ســـپس محمد بـــن علـــی اّم   الفضـــل )دخترمأمـــون( را 

کابیـــن به او داد، ســـپس  کـــرد و پانصـــد درهـــم به عنـــوان  خواســـتگارى 

کثر حاضران از جلســـه خارج شـــدند، گفت  :  مأمـــون ولیمـــه داد و وقتی ا

کّفـــارٔه هر یـــک از اصنـــاف نامبرده  گـــر صـــاح بدانید  ابو جعفـــر! اینـــک ا

گـــر در حال ِاحـــراْم شـــکارى را خـــارج از حرم  را بیـــان فرماییـــد. فرمـــود  : ا

بُکشـــد و شـــکار از پرندگان بزرگ باشـــد، یک گوســـفند به  عهدٔه اوست، 

گوســـفند، بـــراى جوجـــٔه خـــارج حـــرْم یک بـــّرٔه از  گـــر در حـــرم باشـــْد دو  ا

گر  شیر گرفته  شـــده و قیمـــت جوجه را نباید بدهـــد؛ زیرا در حـــرم نبوده، ا

در حـــرم باشـــد، یک بـــّره و قیمـــت جوجه، بـــرای چرندگان وحشـــی )در 

گر نتواند، شـــصت  گاو، شـــترمرغ یک شـــتر، و ا گوِرخْر یک  خـــارج حـــرم( 

گر قـــدرت نـــدارد ُنـــه روز روزه بگیرد، بـــراى آهو یک  فقیـــر را غـــذا دهـــد و ا

گر نتواند ســـه روز  کنـــد و ا گر نداشـــته باشـــد، ده فقیر را ســـیر  گوســـفند و ا

کعبه برده  کّفـــاره دو برابر اســـت، ُقربانـــی باید بـــه  روزه بگیـــرد، و در حـــَرم 

گـــر در احرام حـــج تمّتع بـــوده، باید  شـــود و ایـــن حقی واجب اســـت، و ا

در ُقربانـــگاه منـــی ببـــرد و چنانچـــه در احـــرام حج عمـــره بـــوده، در مّکه 

در حریـــم کعبـــه ســـر می ُبـــرد و قیمتـــش را هم صدقـــه می دهد تـــا دو برابر 

شـــود. بـــراى خرگـــوش یا روبـــاه، یـــک گوســـفند، و قیمتش را هـــم صدقه 

دهـــد، بـــراى کبوتر حـــرم یک درهم صدقـــه دهد، و یک درهـــم دانه بخرد 

کبوتران حـــرم دهد، بـــراى جوجه کبوتـــر نیم درهم، براى تخمـــش ُربِع  بـــه 

کّفاره  درهـــم، و هـــر خافـــی شـــخص ُمحرم از ســـِر جهل یـــا خطا بکنـــد، 
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کـــه به جهل باشـــد یـــا علم. بـــه عمد باشـــد یا  نـــدارد؛ جـــز همان شـــکار 

گر غاْم شـــکار کند، کفاره به گردن ارباب اســـت، و  کّفاره دارد، و ا خطـــا 

کـــرد، دفعات بعد چیزى  گر تکرار  کّفاره نـــدارد، و بالغ هم ا کـــودِک نابالغ 

گر ُمحرم شـــکار را به  کـــه خدا از او انتقـــام می گیرد، ا نـــدارد و از آنهاســـت 

کّفـــاره دهد  کند و نشـــان دهد و او ُبکشـــد، ُمحـــرم باید  دیگـــرى معرفـــی 

کنْد عـــذاب ندارد.  گر توبه  گـــر توبـــه نکند، عـــذاِب آخرت هـــم دارد و ا و ا

گر شـــب در آشـــیانه به خطا آن را بُکشـــد چیزى بر او نیســـت؛ جز اینکه  ا

کّفـــاره دارد، و ُمحـــرم به احرام  کند که چه شـــب باشـــد   و چه روْز  شـــکار 

حـــْج باید ُقربانـــی را در مکه ســـر بُبرد. 

کــه  کســانش  کننــد، ســپس بــه  مأمــون، دســتور داد حدیـــ را یادداشــت 

کســی  گفــت  : در میــان شــما  کــرد و  بــه ایــن ازدواج اعتــراض داشــتند، رو 

گفتنــد  : نــه! به  خــدا، قاضــی هــم قــادر  گویــد؟  کــه چنیــن جــواب  هســت 

نیســت. پــس ادامــه دادنــد: اى امیــر! تــو از مــا بهتــر او را می شــناختی. 

گفــت: واى بر شــما، مگــر نمی دانیــد ایــن خانــدان از قمــاش ایــن خلــق 

کــه پیغمبــر؟ص؟ بــا حســن و حســین؟امهع؟ در  نیســتند؟ مگــر نمی دانیــد 

کــودک دیگــرى بیعــت نکــرد؟ مگــر خبــر  کــرد و بــا هیــچ  کودکــی بیعــت 

کــه بــه پیغمبــر ؟ص؟ ایمــان  کــه پدرشــان علــی؟ع؟ ُنه ســاله بــود  یــد  ندار

کــودک دیگــری قبــول   ایمانــش را پذیرفتنــد و از هیــچ 
ْ

آورد و خــدا و رســول

کودکــی را بــه ایمــان دعــوت نکــرد؟ مگــر  نکردنــد، و پیغمبــر ؟ص؟ هیــچ 

کــه ایــن نــژاد همــه از هم  انــد و هــر چه اولشــان _ از فضایــل _  یــد   اطــاع ندار

دارد، آخرشان هم دارد؟1 

ترتیــِب  بــه  کرده  انــد،  نقــل  تفصیــل  بــه  را  ماجــرا  مــوارد  غالــِب  در  کــه  بعــدی  منابــع 

تاریخــی عبارتنــد از  :   اثبات الوصیــة لعلی بــن ابی طالــب،2 تحف العقــول،3 االرشــاد،4 

1. ابن   شعبه حّرانی    ، حسن    ، تحف العقول عن آل الرسول؟ص؟، ص 454-451. 
2. مسعودی      ، علی بن الحسین      ، اثبات الوصیه      ، ص 226-223. 

3. ابن   شعبه حّرانی    ، حسن، همان. 
4. شیخ مفید      ، محمد بن محمد بن نعمان      ، االرشاد      ، ٢      / 288-281. 
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را  واقعــه  ایــن  الفوائــد  کنــز  مؤلــف  کنزالفوائــد.  المعجــزات،2  عیــون  االختصــاص،1 

کــه محّدثــان فریقیــن در بازگویــی  به صــورت مجمــل ذکــر می  کنــد و بــر ایــن عقیــده اســت 

الــوری،6  اعــام  الواعظیــن،5  روضــة  آن هم داســتانند.3 همچنیــن در دالئــل االمامــة،4 

الثاقــب فــی المناقــب،7 الخرایــج والجرایــح،8 اإلحتجــاج،9 مناقــب آل ابی طالــب؟مهع؟،10 

و  المســتقیم13  صــراط  منبــع  دو  در  و  کامــل  به طــور  الّدرالنظیــم،12  و  کشــف الغمة،11 

مجموعــة نفیســة فــی التاریــخ االئمــه؟مهع؟14 روایــت به صــورت مجمــل ذکــر شــده اســت؛ 

ــرار،19  ــاء،18 ریاض االب ــص االنبی ــوار،17 قص ــار االن ــیعه،16 بح ــائل الش ــاح،15 وس ــاح الف مفت

کــه بــه ایــن ماجــرا اشــاره داشــته  اند. حلیة االبــرار20 و  … نیــز از منابــع دیگــری هســتند 

1. همو، االختصاص 101-98. 
2. ابن عبد الوهاب      ، حسین      ، عیون المعجزات      ، ص 112-110. 

3. کراجکی      ، محمد بن علی      ، کنز الفوائد      ، ١      / ٢٧٤-٢٧٥. 
ئل االمامة      ، ص 394-391.  4. منسوب به طبری      ، ابن رستم      ، دال

5. فّتال نیشابوری      ، محمد بن احمد      ، روضة الواعظین      ، ١      / 242-237. 
6. طبرسی      ، فضل بن حسن      ، اعالم الوری ، ص 355-351. 

7. ابن   حمزه طوسی      ، عبداهّلل      ، الثاقب فی المناقب      ، ص 507-505. 
8. راوندی      ، سعید      ، الخرائج والجرائح      ، ٢      / ٩٤٧. 

9. طبرسی      ، احمد بن علی      ، االحتجاج علی أهل اللجاج      ، ٢      / 446-443. 
10. ابن شهرآشوب مازندرانی      ، محمد بن علی      ، مناقب آل ابی طالب؟مهع؟      ، ٤/382-380. 

11. اربلی      ، علی بن عیسی      ، کشف الغمة      ، ٢      / 358-353. 
12. شامی      ، یوسف بن حاتم      ، الدر النظیم      ، ص 709-706. 

13. عاملی نباطی      ، علی بن محمد      ، صراط المستقیم      ، ٢      / ١٧٥. 
ئمه؟ع؟      ، ص ٢٠١-٢٠٢.  یخ اال 14. عده  ای از علما      ، مجموعه نفیسة فی التار

15. شیخ بهایی      ، محمد بن حسین      ، مفتاح الفالح      ، ص 221-219. 
16. شیخ حّر عاملی      ، محمد بن حسن      ، وسائل الشیعه      ، ٢١      / ١٠٨-١٠٩. 

٩٦      / ١٤٨-١٤٩؛ ٥٠      / 73-٧٩؛   ،      384-381 /      ١٠ بحار االنـوار      ،  محمد باقـر      ،  مجلسـی      ،   .17 
 .273-271 /      ١٠٠

18. جزایری      ، سید نعمت اهّلل      ، قصص االنبیاء      ، ص 826-823. 
یاض االبرار      ، ٢      / 452-447.  19. همو، ر

20. بحرانی      ، سید هاشم      ، حلیة االبرار      ، ٤      / 560-553. 
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در برخـی منابـع شـیعی، ایـن ماجـرا به اختصـار بیـان شـده و از بیـان جزئیـات آن پرهیز 
کـه امـام جـواد؟ع؟ در مجلس عقـد دختِر  شـده اسـت.1 در برخـی منابـع نیـز، خطبـه  ای 

مأمـون خواندنـد، به صـورت مسـتقل بیان شـده اسـت.2 

 در کتب اربعٔه شیعه این روایت نیامده است؛ هرچند نبود روایتی در کتب اربعه لزومًا 
کتـب  بـه معنـای عـدم صحـت آن نیسـت، بـه دلیـل وجـوه فقهـِی مناظـره، درج آن در 
 اصلـی حدیثـی شـیعه می  توانسـت یکـی از نـکات اطمینان بخـش به حدیـ باشـد. با 
کـه روایاتـی  از امـام  کتب اربعـه دانسـته شـد  جسـت وجو در روایـات امام جـواد؟ع؟ در 
 جواد؟ع؟ ناظر به احکام حج در این آثار نقل شده اند،3 اما در هیچ  یک از آنها موضوع 
کثـم  روایـت بـا مسـائل مطرح   شـده در روایـت ناظـر بـه مناظـرٔه امـام؟ع؟ بـا یحیـی ابن ا
کـه اصل امامـت امام  مطابقـت نـدارد. بـا ایـن همـه، روایاتـی در کتب اربعـه یافـت شـد 
 جواد؟ع؟ در کودکی4 و ازدواج ایشان با دختر مأمون5 را تأیید می کند. همچنین روایاتی 
کـه  از امـام باقـر، امام صـادق  و امـام رضـا؟مهع؟ در موضـوع صیـد در حـرم صـادر شـده6 
بندهایـی از روایـت امام جـواد؟ع؟ را در ایـن مناظـره تأییـد می کنـد و همیـن امـر دلیلـی 

کثم اسـت. دیگـر بـر درسـتی مـوارد طـرح شـده در مناظـرٔه امـام؟ع؟ بـا یحیـی بن ا

ئمـــه؟مهع؟      ، ص 38-40؛ خصیبی      ، حســـین بن  یخ موالید اال 1. نـــک: بغـــدادی      ، ابن   الخشـــاب      ، تار
حمـــدان      ، الهدایـــة الکبـــری      ، ص ٣٠٢؛ ابن  حیـــون      ، نعمان بن محمد      ، شـــرح االخبـــار      ، ٣      / ٣٤٢؛ 
شـــیخ صدوق      ، محمد بـــن علی ابن بابویـــه، عیون اخبـــار الرضا؟ع؟      ، ٢      / ١٤٧؛ طبرســـی      ، فضل 
بن حســـن      ، تـــاج الموالیـــد      ، ص ١٠٢؛ شـــیخ صـــدوق      ، محمـــد بن علـــی ابـــن بابویه، کتـــاب من 
ال یحضـــره الفقیـــه      ، ٣      / ٣٩٨؛ طبرســـی      ، فضـــل بن حســـن      ، مکارم االخـــالق      ، ص 205-207؛ 

کفعمـــی      ، ابراهیم بـــن علی      ، المصبـــاح      ، ص ٧٦٢. 
2. شـیخ صـدوق      ، محمـد بـن علـی ابـن بابویه، همان؛ طبرسـی      ، فضل بن حسـن      ، همـان؛ کفعمی      ، 

ابراهیـم بن علـی      ، همان. 
کلینی      ، محمد بن یعقوب      ،  الکافی      ، 89/9      ، 186؛ طوسی      ، محمد بن حسن      ، التهذیب      ،  3. نک: 

236/5؛ همو، االستبصار      ، 284/2. 
4. نک: کلینی      ، محمد بن یعقوب      ، همان، 181/2. 
5. شیخ صدوق      ، محمد بن علی ابن بابویه، همان. 

کلینـی      ،  ص229؛  الرضـا؟ع؟      ،  امـام  الـی  المنسـوب  الفقـه  رضـا؟ع؟      ،  امـام  بـه  منسـوب  نـک:   .6
محمد بن یعقـوب      ، همـان، 233/4      ، ح 7      ، ص 234      ، ح 10؛ شـیخ صـدوق      ، محمـد بـن علـی 

ح 2375  .  ص263،  ح 2350،   ،      257/2 همـان،  بابویـه،  ابـن 
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۱-۲. مصادر روایی ُسّنی

کـه بـه ازدواج امام جـواد؟ع؟ بـا اّم   الفضـل اشـاره  قدیمی  تریـن منبـع موجـود اهل سـّنت 

کـه علـت ایـن ازدواج را علـم امـام؟ع؟ بـه رغـِم  کتـاب مطالـب السـؤول اسـت  کـرده، 

کـه  کـرده اسـت. البتـه، در ایـن منبـع از ماجـرای مناظـره و سـؤاالتی  ُخردسـالی بیـان 
کثـم رد و بـدل شـده اسـت، نقلـی بـه میـان نیامـده اسـت.1 بیـن امـام؟ع؟ و یحیـی بـن ا

کـه از منابع  کـه ایـن واقعـه را نقـل کرده، کتـاب الصواعق المحرقة اسـت  منبـع دیگـری 

متعلـق بـه قـرن دهـم اهل سـّنت اسـت. در ایـن منبـع، این  گونه آمده اسـت  : عـدم ترس 

کودکانـه در بیـن هم بازی  هایـش  امام جـواد؟ع؟ در مواجهـه بـا مأمـون بـه هنـگام بـازِی 

کـه بیـن آن دو اتفـاق افتـاد، موجـب شـد تـا امـام جـواد؟ع؟ مـورد توجه  و صحبت  هایـی 

دختـرش  کـه  تصمیـم   بگیـرد  ایشـان،  کـم  سـِنّ  رغـِم  بـه  و  قرار گیـرد  مأمـون  تفّضـل  و 

کـه در جلسـٔه ازدواج، مناظـره و سـؤالی از یحیـی  )اّم   الفضـل( را بـه همسـری او درآورد 

کثـم _ خطـاب بـه امـام جـواد؟ع؟ _ مطـرح شـد.  بـن ا

کثم سـؤال پرسـید و امام به روشـنی بهترین  که ابن   ا نویسـنده در این مورد به این مقدار 

پاسـخ را داد، بسـنده می  کند و سـؤال و جواب را به تفصیل بیان نمی  کند، اما در بیان 

کثـم از  بـه تفصیـْل سـؤال و جـواب و درماندگـی   ابن   ا کثـم،  سـؤال امـام از یحیـی بـن ا

پاسـخ را شـرح داده و می  گوید  : در انتهای آن جلسـه، امام؟ع؟ و اّم   الفضل به عقد هم 

در می  آینـد و راهـی مدینـه می  شـوند و در انتهـا نیـز ماجـرای شـکایت اّم   الفضـل از امـام 
را کـه در قالـِب نامـه بـه مأمـون فرسـتاده بـود و جـواب مأمون به آن نامـه را بیان می  کند.2

کتـاب ینابیـع المـودة _ ناظـر  حـدود سـه قـرن بعـد، یـک عاِلـم سـّنی مذهب، بـه تألیـف 

کـرد و ایـن روایـت را نیـز از کتـاب الصواعـق المحرقه  بـه فضایـل اهل بیـت؟مهع؟ _ اقـدام 
کـرد.3 کتـاب خویـش درج  در 

گــزارش  ایــن روایــت، در دیگــر منابــع موجــوِد اهل ســّنت یافــت نشــد، امــا بر اســاس 

1. نک: شافعی      ، محمد بن طلحه      ، مطالب السؤول      ، ص 471-466. 
2. ابن   حجر الهیتمی      ، احمد      ، الصواعق المحرقة      ، ٢/598-596 . 

3. قندوزی      ، سلیمان بن ابراهیم      ، ینابیع المودة      ، ٣      / 128-124. 
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کــه می  نویســد  : »وهــذا أمــر قــد شــارکتمونا فــي نقلــه واتفــق  کراجکــی در کنــز الفوائــد 

ـ  علــی حملــه «،1 محّدثــان فریَقیــن در بازگویــی و نقــل ماجــرای ایــن  ــ أصحــاب الحدی

ازدواج و مناظــره، همداســتان بوده  انــد و اصحــاب حدیـــ بــر آن اتفــاق داشــته  اند؛ بایــد 

گفــت کــه محّدثــان اهل ســّنت نیــز ایــن واقعــه را در آثــار خــود نقــل کرده  انــد، امــا به دســت 

کرده  انــد. کــه بعدهــا ایــن روایــت را از منابــع خــود حــذف  ــا ایــن  مــا نرســیده اســت ی

کـه او ایـن حدیــ را  نقـل ابن حجـر هیتمـی در الصواعـق المحرقـه نیـز نشـان می دهـد 

کـه چـه دلیلـی سـبب شـده ایـن روایت  در منابعـی از اهل سـّنت دیـده، امـا دربـارۀ ایـن   

که آن منابع در گذر زمان  گفت  کنونِی اهل سـّنت وجود نداشـته باشـد، باید  در منابع 

از بیـن رفته  انـد و محّدثـان اهل سـّنت، در آثـار متأخـر نیـز رغبتـی بـه نقـل ایـن اخبـار در 

آثـار خـود نداشـته  اند و آنهـا را نقـل نکرده  انـد و یـا همان  طـور که گفته شـد، ایـن روایت را 

کرده  اند.  از آثـار متقـدم خـود حـذف 

کــه عــدم نقــل ایــن مطلــب در صحاح ســته   و دیگــر منابع مهم  البتــه، الزم بــه ذکــر اســت 
ــر اصــل وقــوع ایــن حادثــه و جزئیــات  و متقــدم اهل ســّنت، به خودی خــود نمی  توانــد ب
ــات  ــر عــدم نقــل روای ــرا شــیؤه غالــب مؤلفــان اهل ســّنت ب کنــد؛ زی آن خدشــه  ای وارد 
کــه در مــورد دیگــر امامــان؟مهع؟ نیــز  افضلیــت ائمــه؟مهع؟ اســتوار بــوده اســت؛ همان  طــور 
کــه _ بــه رغــِم سانســور خبــری _ ایــن واقعــه در  همیــن شــیوه را پی  گرفته  انــد. البتــه، ایــن 
ــا ذکــر ســه محــور اصلــی،  ــار متأخــر اهــل ســّنت ماننــد الصواعق المحرقــه _ ب برخــی آث
کودکــی، ازدواج امــام بــا دختــر مأمــون  گســتردٔه امــام بــه احــکام در  یعنــی علــم و  ِاشــراِف 
کثــم بــا امام جــواد؟ع؟ و مغلوب شــدن او _ درج و بیــان شــده، می  توانــد  و مناظــرٔه ابن   ا

تأییــدی بــر صحــت اصــل ایــن ماجــرا باشــد. 

۱-۳. مصادر تاریخی

یخـی بـه ماجـرای ازدواج امام جـواد؟ع؟ و دختـر مأمـون، این گونـه اشـاره  کتـب تار در 

شـده اسـت  : 

کثــم بــه خطبــه خوانــدن مأمــون  یــخ بغــداد بــه نقــل از یحیٰی بن ا خطیــب بغــدادی در تار

1. کراجکی      ، محمد بن علی      ، کنز الفوائد      ، ١      / ٢٧٤. 
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کــرده و در  کــه زینــب نــام داشــت، اشــاره  بــرای ازدواج امام جــواد؟ع؟ و دختر مأمــون 

ادامــه، نامــٔه زینــب بــه پــدرش در شــکایت از همســرش را آورده اســت، امــا بــه قضیــٔه 

ــِق  کثــم اشــاره  ای نکــرده اســت.1 البتــه، طب ــا یحیٰی بن ا ــاج امــام؟ع؟ ب مناظــره و احتج

کثــم در مجلــِس ازدواْج تأییــد می  شــود. نقــل مذکــور، حضــور ابن ا

کــه بــه عقــد امــام  یخــی _ نــام دختــر مأمــون   در باقــی منابــع _ چــه حدیثــی و چــه تار

کنیــٔه او اشــاره شــده اســت. اّم   الفضــل، بــا توجــه بــه  جــواد؟ع؟ درآمــد، نیامــده و تنهــا بــه 

ینــْب )فرزنــد مأمــون( باشــد. گفتــٔه خطیــب بغــدادی، بایــد همــان ز

کــه مأمــوْن یــک دختــرش بــه نــام »اّم حبیبــه« را بــه عقــد  گفتــه شــده  در برخــی منابــع نیــز 

ــه همســری امام جــواد؟ع؟  ــام »اّم الفضــل« را ب ــه ن ــر دیگــر خــود ب امــام رضــا؟ع؟ و دخت
درآورده اســت.2

ابن  خلـــدون، ســـال ازدواج امـــام رضـــا؟ع؟ بـــا دختـــر مأمـــون )اّم حبیبـــه( را ٢0٢ ق 

کـــردن فتنه  هـــای به  پـــا شـــده در عـــراق، راهـــی  کـــه مأمـــون بـــه قصـــد ســـرکوب  می  دانـــد، 

آن ســـامان شـــد و در راه آمـــدن بـــه بغـــداد، دختـــر خـــود را بـــه علی بن موســـٰی الرضا؟امهع؟ 

داد.3 ایـــن مطلـــب در عیـــون اخبـــار الرضـــا؟مهع؟ نیـــز آمـــده اســـت،4 امـــا نمی  توانـــد 

ـــر وقـــوع ایـــن ازدواج در عـــراق باشـــد؛ زیـــرا در عیـــون اخبـــار الرضـــا؟مهع؟ تصریـــح  دلیلـــی ب

کـــه مأمـــون در ســـال  کـــه ایـــن ازدواج در ســـال ٢0٢ ق رخ داده اســـت؛ حـــال آن  شـــده 

کـــه  یخـــی نیـــز این  طـــور بیـــان شـــده  ٢0٣ ق عـــزم رفتـــن بـــه عـــراق داشـــت و در نقـــل تار

مأمـــون در راه آمـــدن بـــه عـــراق بـــوده، یعنـــی می  تـــوان آن را بـــه معنـــای قصـــد مأمـــون بـــرای 

حرکـــْت بـــه حســـاب آورد.

یـخ ازدواج امام جـواد؟ع؟ بـا دختـر مأمون، گفته  اند که مأمون در سـال ٢١٥ق   دربـارٔه تار

یخ بغداد      ، ٦      / ٦٠.  1. خطیب بغدادی      ، احمد بن علی      ، تار
الکامـل      ،  بـن محمـد      ،  ابن اثیـر      ، علـی  بـن الحسـین      ، مـروج الذهـب      ، ٤٤١/٣؛  2. مسـعودی      ، علـی 

 .٣٥٠/٦
یخ ابن خلدون      ، ٣      / ٣٢٠.  3. ابن   خلدون      ، عبدالرحمن بن محمد      ، تار

4. شیخ صدوق      ، محمد بن علی ابن بابویه، عیون اخبار الرضا؟ع؟      ، ٢      / ٢٤٥. 
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کشید و چون به تکریت رسید، محمد بن علی بن  و در ماه محرم به جانب روم لشکر 

کـرد و دختـرش اّم   الفضـل را بـه همسـری او  موسـی از مدینـه رسـید و مأمـون بـه او نیکـی 

کـرد و در آنجا  درآورد. بـه هنـگام حـج نیـز همسـر و خانـواده اش را بـه شـهر مدینـه منتقل 

کـه ایشـان به دیـدار مأمون آمدنـد.2 طبری نیز  گزیـد.1 در برخـی منابـع، گفته  انـد  اقامـت 

ایـن ماجـرا را _ بـا اندکـی تفـاوت _ این گونه نقل کرده اسـت  : 

صفـــر  مـــاه  در  و  آمـــد  او  پیـــش  مدینـــه  از  الرضـــا؟امهع؟  محمد بن علـــی 

 _ شـــب جمعـــه _ او را بدیـــد. مأمـــون از او خواســـت بـــه نـــزد 
ْ

همیـــن ســـال

ـــزد  ـــه ن ـــس او را ب ـــود، پ ـــرده ب ک ـــش  ـــه او را زن ک ـــد  دختـــرش )اّم   الفضـــل( در آی

کنـــار دجلـــه اســـت  کـــه بـــر  اّم   الفضـــل بردنـــد در خانـــٔه احمد بن یوســـف 

کســـان و عیـــال خویـــش روان  و آن  جـــا مانـــد و چـــون ایـــام حـــْج رســـید بـــا 

شـــد تـــا بـــه مکـــه رســـید، آن  گاه بـــه منـــزل خویـــش در مدینـــه رفـــت و در 
آن  جـــا بمانـــد.3

ـــه روم  کـــه مأمـــون و اّم   الفضـــل ب کـــه در آن ســـال  گفتـــه شـــده  ـــع حدیثـــی،  در برخـــی مناب

ـــه همـــراه امام علـــی النقـــی؟ع؟ در  ـــز ب ـــه حـــج مـــی   رفتنـــد، امام جـــواد؟ع؟ نی و از آن جـــا ب

کردنـــد و ایشـــان را در مدینـــه وصـــی خـــود  کودکـــی ُخردســـال بودنـــد، حرکـــت  کـــه  حالـــی 

قرار دادنـــد و بعـــد بـــا اّم   الفضـــل بـــه عـــراق رفتنـــد. مأمـــون در مـــاه رجـــب ســـال ٢١٨ ق 

ــود _ درگذشـــت و پـــس از او،  ــده بـ ــپری شـ ــواد؟ع؟ سـ ــِت امام جـ ــال از امامـ ــه ١٦سـ کـ  _
کشـــتن امـــام را دادنـــد.4 معتصـــم و جعفر بن مأمـــون بـــه اّم   الفضـــل دســـتور 

کـه به وسـیلٔه مشـترکات نقل  هـا تأییـد  بـه دلیـل اضطـراب ایـن نقل  هـا، تنهـا مطلبـی 

کثـم در آن جلسـه  اّم   الفضـل و حضـور ابن   ا می شـود، اصـل ازدواج امام جـواد؟ع؟ بـا 

اسـت؛ بـدون هیـچ اشـاره  ای بـه مناظـره. دیـدار امام جواد؟ع؟ با مأمون در سـال ٢١٥ ق 

در تکریـت نیـز جـدا از مراسـم ازدواج امام جـواد؟ع؟ اسـت.

1. ابن اثیر      ، علی بن محمد      ، همان، ٦      / ٤١٧. 
2. ابن   خلدون      ، عبدالرحمن بن محمد      ، همان. 

یخ طبری      ، ٨      / ٦٢٣.  3. طبری      ، محمد بن جریر      ، تار
4. مسعودی      ، علی بن الحسین      ،   اثبات الوصیة      ، ص ٢٢٧. 



173

گ 
ا

 ایه
 اّ 

  با
واد

 ج
ا 

  ام
اوی

ت د
وای

ه ر
ی ب

گاه
ن

jep.emamat.ir

۲. اسناد روایات
در میان منابع موجود، این روایت، نخسـتین بار در تفسـیر منسـوب به علی بن ابراهیم 

قمی با سـند زیر ثبت و درج شـده اسـت  : 

حدثنــی محمد بن الحســین ]الحســن[ عــن محمد بن عــون النصیبــی 

َد بن َعِلّيِ بن ُموَســی؟ع؟  َبــا َجْعَفــٍر ُمَحّمَ
َ
َج أ ْن ُیــَزّوِ

َ
ُمــوُن أ

ْ
َمأ

ْ
َراَد ال

َ
ــا أ ّمَ

َ
قــال  : ل

ْیــِه…    .1
َ
اْبَنَتــُه اّم   الفضــل اْجَتَمــَع ِإل

که عبارت است از  :  دومین سند آن در   اثبات الوصیة آمده 

ی عـــن علی بن ابراهیم بن هاشـــم عـــن ابیـــه عـــن الریان بن شـــبیب  رو

خـــال المأمـــون. قـــال  : لمـــا أراد المأمـــون أن یـــزّوج أبـــا جعفـــر؟ع؟ ابنتـــه 
إلیـــه …   .2 اجتمع 

این روایت، در تحف العقول، به صورت ُمرسل نقل شده است  : 

ــي  ــي جعفــر محمد بن علــي؟ع؟ ف ــام الناصــح الهــادي أب ي عــن اإلم ورو

ُمــوُن 
ْ
َمأ

ْ
ــا َعــَزَم ال ّمَ

َ
طــوال هــذه المعاني جوابــه؟ع؟ فــي محــرم قتــل صیــدا ل

َضــا؟امهع؟    َد بن َعِلــّيٍ الّرِ َبــا َجْعَفــٍر ُمَحّمَ
َ
َج اْبَنَتــُه اّم   الفضــل أ ْن ُیــَزّوِ

َ
ــی أ

َ
َعل

ــه …  .3 ْی
َ
ــَع ِإل اْجَتَم

شیخ مفید در االرشاد سند زیر را بیان می  کند  : 

ی الحســـن بن محمد بن ســـلیمان عن علی بن ابراهیم بن هاشم عن   رو

َج اْبَنَتُه اّم   الفضل  ْن ُیَزّوِ
َ
ُموُن أ

ْ
َمأ

ْ
َراَد ال

َ
ا أ ّمَ

َ
 ابیه عن الریان بن شـــبیب قال  : ل

یَن …  .4 اِسّیِ َعّبَ
ْ
َغ َذِلَك ال

َ
؟ع؟ َبل َد بن َعِلّيٍ َبا َجْعَفٍر ُمَحّمَ

َ
أ

کتاب االختصاص به صورِت مرفوع بیان شده است  :  این روایت در 

 علــی بن   ابراهیم بن هاشــم یرفعــه قــال: لمــا أراد المأمون أن یــزوج أبا جعفر
 محمد بن علي بن موسی؟ع؟ ابنته اّم   الفضل اجتمع إلیه …   .5

1. قمی      ، علی بن ابراهیم      ، تفسیر القمی      ، 182/1. 
2. مسعودی      ، علی بن الحسین      ، همان، ص ٢٢٣. 

3. ابن   شعبه حّرانی    ، حسن    ، تحف العقول عن آل الرسول؟ص؟، ص ٤٥١. 
4. شیخ مفید      ، محمد بن محمد بن نعمان      ، االرشاد      ، ٢      / ٢٨١. 

5. همو، االختصاص ص٩٨. 
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کـه البتـه، آن را در  کـرده اسـت  عامـه مجلسـی نیـز در ایـن رابطـه سـندی   ارائـه و درج 

جـای دیگـری نیافتیـم  : 

ــُدوِق  َبِرْســَتاِنّيِ َعــِن الّصَ ــاٍر الّطَ ــِل َعــْن َبْدِر بن َعّمَ
َ

ُمَفّض
ْ
ِبــي ال

َ
ــُه، َعــْن أ َو ِمْن

ِبــي َجْعَفــٍر 
َ
  : َحَضــْرُت َمْجِلــَس أ

َ
ِبیــِه َقــال

َ
َمْحُمــوِدّيِ َعــْن أ

ْ
ــٍد ال َعــْن ُمَحّمَ

ْکَثــَم …   .1 
َ
ــی َیْحَیٰی  بن أ

َ
ُمــوِن َو َکاُنــوا َبَعُثــوا ِإل

ْ
َمأ

ْ
یــِج ال ِحیــَن َتْزِو

بـــا توجه به این ســـند، باید گفـــت که این روایت را شـــیخ صدوق نیز نقل کرده اســـت. 

البتـــه، او در کتـــاب من الیحضـــره الفقیه آن را نیـــاورده، اما با توجه بـــه روایاتی که دارای 

ســـندی مشـــابه با این روایت  اند، یعنـــی أبو المفضل محمد بن عبـــد اهّلل ازأبو النجم بدر 

که تنها به  کـــرده  ابن   عمار الطبرســـتاني از أبو جعفر محمد بن علي الشـــلمغاني روایت 

جـــای شـــیخ صدوق از »ابو جعفـــر محمد بن علی« _ که همان شـــلمغانی اســـت _ یاد 

کرده اســـت که این اســـناد در دالیل االمامة دیده می  شـــود،2 با توجه به این شـــواهد، به 

نظر می  رســـد که عامه مجلســـی _ به دلیل مشابهت اسمی شیخ صدوق و شلمغانی_ 

به اشـــتباه افتاده اســـت و منظـــور از ابو جعفر محمد بن علی، شـــیخ صدوق نیســـت، 

است. شلمغانی  بلکه 

منابع متأخر، این روایت را گاه بدون ســـند3 و گاه به نقل از کتب اولیه _ با اســـنادی که در 

باال آوردیم _ نقل کرده اند4 و گاه تنها راوی اول آن، یعنی »رّیان بن شبیب« را ذکر کرده اند.5 

فّتـــال نیشـــابوری، افزون بـــر رّیان بن شـــبیب آن را توســـط یحیٰی بن حبیـــب الزیـــات نیز 

آورده اســـت،6 ابن   شهر آشـــوب نیـــز می  گویـــد که ایـــن روایت بـــه طریق رّیان بن شـــبیب و 

1. مجلسی      ، محمد باقر      ، بحار االنوار      ، ١٠٠      / 273-271. 
ئل االمامة      ، ص ١٨٩-١٩٠      ، ٣٠٧-٣٠٨      ، 326      ، 401.  2. منسوب به طبری      ، ابن رستم      ، دال

3. همان      ، ص 394-391. 
4. اربلـی      ، علـی بـن عیسـی      ، کشـف الغمـة      ، ٢      / 353-٣٥٨؛ شـیخ حـّر عاملی      ، محمد بن حسـن      ، 
وسائل الشیعه      ، ٢١      / ١٠٨-١٠٩؛ مجلسی      ، محمد باقر      ، بحار االنوار      ، ١٠      / 384-381      ، 73/50-

 .273-271/٩٦      / ١٤٨-١٤٩      ، ١٠٠ ،      79
5. طبرسـی      ، فضل بن حسـن      ، اعالم الوری ، ص 351-٣٥٥؛ طبرسـی      ، احمد بن علی      ، االحتجاج 

علی أهل اللجاج      ، ٢      / 443-٤٤٦. 
6. فّتال نیشابوری      ، محمد بن احمد      ، روضة الواعظین      ، ١      / 237-٢٤٢. 
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یحیٰی بن حبیب الزیات و غیر آن دو روایت شده است.1 

گزارش  کـــه یحیٰی بن حبیـــب الزیات از یـــاران امام رضـــا؟ع؟ بوده اســـت،2  از آن  جـــا 

ایـــن واقعـــه توســـط او از نظر زمانی ممکن اســـت. با این همـــه و طبق اســـناد موجود، 

ّیان بن شـــبیب، یحیٰی بن حبیـــب الزیـــات، پـــدر  ایـــن واقعـــه در طبقـــٔه اول توســـط ر

یان در  محمـــد المحمـــودی و محمد بن عـــون النصیبی نقل شـــده اســـت. تعـــدد راو

ّیان بن شـــبیب    قرینـــه  ای بـــر وقوع ایـــن واقعه خواهـــد بود. از ســـوی دیگر، ر
ْ

طبقـــٔه اول

_ یکی از نقل  کنندگان این واقعه _ دایی مأمون اســـت و این نســـبت فامیلی شـــاهدی 

اســـت بـــر این   که به احتمال فـــراوان، او در مجلـــس مناظره حضور داشـــته و آن را نقل 

کرده اســـت. وجود ُطـــرق مختلف و عدم انفـــراد علی بن ابراهیم در نقـــل این روایت، 

شـــاهدی دیگـــر در وقـــوع ایـــن مناظـــره اســـت. مجمـــوع قرائـــن ســـندی پیش گفتـــه، 

کـــه اصل ماجرا به وقوع پیوســـته اســـت. اطمینـــان نســـبی ایجـــاد می  کنند 

کرده و آنها را بررسی سندی نمی  کنیم  :  در اینجا، به دو دلیل، به ذکر این اسناد بسنده 

یخـی _ در بیشـتر منابـع،  نخسـت، ایـن   کـه ایـن خبـر _ هماننـد بسـیاری از روایـات تار

یـان ضعیـف و مجهـول نقل شـده اسـت؛ دوم  به صـورت ُمرسـل یـا فاقـد سـند و یـا بـا راو

کـه این اخبار،  یخی این اسـت  ایـن   کـه یکـی از نظریه هـای مطرح در سـنجش اخبار تار

تنهـا از نظر متنـی بایـد ارزش  گـذاری شـوند و سـند آنهـا _ از اسـاس _ جایـگاه مهمـی در 

پذیـرش خبـر نـدارد.3 بـا چنیـن شـرایطی می  تـوان بـا بررسـی محتوایـی روایـات و تطابـق 

یداد  یخـی، و مقابلـٔه متـون، بـه میزان صحت و ُسـقم اصل یک رو آن بـا گزارش هـای تار

یخـی و کیفیـت وقـوع آن دسـت یافت. تار

۳. نقد متنی

ـْ بــه حســاب می آیــد.  بررســی محتوایــی روایــت، یکــی از مراحــل ســنجش و نقــد حدیــ

1. ابن شهرآشوب مازندرانی      ، محمد بن علی      ، مناقب  آل  ابی  طالب؟مهع؟، ٤      / 380-٣٨٢. 
2. طوسی      ، محمد بن حسن      ، رجال الطوسی      ، ص 369. 

یخـــی تفاســـیر  3. شـــجاعی      ، حســـین و مصالئی  پـــور      ، عبـــاس      ، »ســـنجش انتقـــادی اخبـــار تار
یـــخ و علـــم حدیـــث«      ، پژوهشـــنامه تفســـیر و زبـــان قـــرآن      ،  ک  هـــای علـــم تار بـــا بهره  گیـــری از مال

 .١٣٩/8
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ــه وقــوع پیوســتن ابعــاد یــک واقعــه از مســائل مطــرح در نقــد حدیـــ اســت و  امــکان ب

از همیــن رو، امــکان وقــوع امامــت در ُخردســالی به  اجمــال مطــرح می  شــود. افزون بــر 

کــه از اعتمــاد  ایــن، وجــود اختــاف در جزئیــات یــک نقــل، ســبب اضطــراب می شــود 

و اطمینــان پژوهشــگر بــه متــن می کاهــد. یکــی از راه  هــای رفــع ایــن مشــکل، مقابلــٔه 

محتــوای متــون بــا یک دیگــر اســت تــا متــن اصیــل از میــان آنهــا شــناخته شــود؛ هر چــه 

ــع تشــخیص  ــی، مرجــع دیگــر مناب ــر باشــد و به عبارت ــع قدیمی  ت منبــع مورد نظــر از مناب

داده شــود، جزئیــات موجــود در آن متــن اطمینــان بیشــتری بــرای محّقــق به بــار خواهــد 

آورد. بــر همیــن اســاس، در شناســایی مصــدر اصلــی ایــن روایــت، بــه مقابلــٔه متنــی ایــن 

روایــات در منابــع مختلــْف خواهیــم پرداخــت.

۳ -۱. بازیابی سِنّ امام جواد؟ع؟ در زمان ازدواج در متن روایات

یکـــی از اختافـــات موجود در نقل  های مطرح شـــده، ســـِنّ امام جـــواد؟ع؟ در زمان آغاز 

دورٔه امامتشـــان اســـت. با توجه به این که ســـال تولد ایشـــان رمضان ١٩٥ق1 نقل شـــده 

اســـت و شـــهادت امام رضا؟ع؟ در ماه صفر ســـال ٢0٣ق بوده اســـت،2 ســـِنّ ایشان در 

آن زمـــان هفت ســـال و هشـــت مـــاه بوده اســـت. در مصـــادر تاریخـــی و روایی نیز ســـِنّ 

امام جـــواد؟ع؟ را در زمـــان آغـــاز دورٔه امامتشـــان هفت ســـال و چند ماه ذکـــر کرده اند.3 

از طرفـــی، با توجه به زمان شـــهادت امام جـــواد و امام رضا؟امهع؟ که در ذی القعده ســـال 

٢٢0ق و صفـــر ســـال ٢0٣ق بـــوده اســـت،4 مـــدت امامـــِت امام جـــواد؟ع؟ هفده ســـال 

که  و هفـــت ماه اســـت کـــه بـــا در نظر گرفتن ســـِنّ امام جـــواد؟ع؟ در هنگام شـــهادت _ 

روضـة  احمـد      ،  بـن  محمـد  نیشـابوری      ،  فّتـال  ٢      / ٥٨٢؛  محمد بن یعقـوب      ،  الکافـی      ،  کلینـی      ،   .1 
طبرسـی      ،  ص ٣٩؛  ئمـه؟مهع؟      ،  اال موالیـد  یـخ  تار ابن   الخشـاب      ،  بغـدادی      ،  ١      / ٢٤٣؛  الواعظیـن      ، 

فضـل بـن حسـن      ، تـاج الموالیـد      ، ص ١٠١. 
2. مجلسی      ، محمد باقر      ، بحار االنوار      ، ٤٩      / ٣. 

یخ  3. طبرسـی      ، فضـل بـن حسـن      ، همـان، ص ٩٩      ، ١٠٢؛ عـده  ای از علما      ، مجموعة النفیسـة فی تار
ئمه؟مهع؟      ، ص ١٠٢.  اال

ص ٣٣؛  االخبـار      ،  جامـع  محمـد      ،  بـن  محمـد  شـعیری      ،  همـان؛  محمد بن یعقـوب      ،  کلینـی      ،   .4
بـن حسـن      ، همـان، ص ١٠٢.  طبرسـی      ، فضـل 
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کرده  اند _ 1 بـــه همـــان نتیجٔه پیشـــین می  رســـیم،  بیســـت و پنـــج ســـال و انـــدی ذکـــر 

یعنـــی ایشـــان تقریبًا در ســـِنّ هشت ســـالگی بـــه امامت رســـید ه اند.

کـه مـرگ مأمـون در مـاه رجـب سـال ٢١٨ق بـوده2 و امام جـواد؟ع؟ نیـز در آن  گفته  انـد 

کرده بودند.3 با توجه به این   که نخسـتین ماه از سـال قمری  زمان شـانزده سـال امامت 

 ُمحرم اسـت، با احتسـاب زمان شـهادت امام جواد؟ع؟ که در ذی القعده سـال ٢٢0 ق

 بـوده، ایشـان دو سـال و چهـار مـاه پـس از مـرگ مأمـون، در قیـد حیـات بودنـد. بـا توجـه 

بـه روایتـی کـه می  گویـد  : امام جـواد؟ع؟ فرمودنـد سـی مـاه پـس از مأمـون فـَرج و گشـایش 

حاصـل می  آیـد و پـس از ایـن مـدت، امـام رحلـت فرمودنـد،4 امـام دو سـال و شـش مـاه 

کـه امـام؟ع؟ قاعدتـًا باید در  پـس از مأمـون در قیـد حیـات بودنـد و ایـن بـدان معناسـت 

کـه دو مـاه پـس از ذی القعـده اسـت _ بـه شـهادت رسـیده باشـند. مـاه ُمحـرم _ 

در تعییـن زمـان ایـن مناظـره و سـِنّ امام جـواد؟ع؟ در هنـگام ازدواج بـا دختـر مأمـون، 

یخـی، بـا توجـه بـه  کتـب تار نقل  هـای متنـوع و بـا اختافـات فـراوان رسـیده اسـت؛ در 

کـه سـال وقـوع ایـن ازدواج را ٢١٥ق دانسـته اسـت،5 امـام جـواد؟ع؟ بـه هنـگام  نقلـی 

گذشـته بـود.  ازدواج بـا اّم   الفضـل، بیسـت سـال از عمـر شریفشـان 

عنـوان  امـام؟ع؟  سـالگی  شـانزده  سـِنّ  در  ٢١١ق  سـال  در  را  واقعـه  ایـن  نیـز  جزایـری 

در  چـون  نـدارد؛  هم  خوانـی  روایـْت  متـن  بـا  شانزده سـالگی  یـا  بیسـت  سـِنّ  می  کنـد.6 

کودک بـودن امـام؟ع؟ اشـاره شـده اسـت و  تمامـی نقل  هـای رسـیده از ایـن حادثـه، بـه 

گاهـی  گرفتنـد، عـدم علـم و آ کـه اطرافیـان مأمـون بـر ایـن ازدواج ُخـرده  یکـی از دالیلـی 

1. همان. 
 2. جزایـری      ، سـید نعمت اهّلل      ، قصـص االنبیـاء      ، ص ٨٢٨؛ مسـعودی      ، علـی بـن الحسـین      ،   اثبـات 

الوصیة      ، ص ٤٢٥. 
3. همان. 

4. اربلی      ، علی بن عیسی      ، کشف الغمة      ، ٢      / ٣٦٢؛ مجلسی      ، محمد باقر      ، همان، 50/٦٤. 
یخ  5. ابن اثیـــر      ، علـــی بـــن محمـــد      ، الکامـــل      ، ٦      / ٤١٧؛ ابن   خلـــدون      ، عبدالرحمن بن محمـــد      ، تار

یخ طبـــری      ، ٨      / ٦٢٣.  ابن خلـــدون      ، ٣      / ٣٢٠؛ طبـــری      ، محمـــد بن جریـــر      ، تار
6. جزایری      ، سید نعمت اهّلل      ، همان، ص ٨٢٣. 
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از امـور بـه دلیـل کمی سـْن عنوان شـده اسـت.1 شـیخ مفید نیـز پیـش از بازگو کردن این 

روایـت، می  گویـد  : 

مأمــون، چــون فضیلــت و برتــرى آن حضــرت را در علــم و دانــش بــا آن 

کــه آن  یافــت  کــرد و در کودکــی بدیــد و نبــوغ او را ماحظــه  ُخردســالی و 

کمــال ِخــَرد و عقــل بــه پایــه  ای رســیده  جنــاب در علــم، حکمــت، ادب و 

و  شــد  او  شــیفتٔه  عاجزنــد،  آن  درک  از  زمــان  آن  ســالخوردٔه  پیــران  کــه 

او درآورد.2  بــه همســرى  را  دختــرش )اّم   الفضــل( 

یخی می  تـوان بیان کرد،  بـا ایـن همـه، تنهـا توجیهـی کـه درباب این نقل  هـا در کتب تار

کـه گفتـه  : در ایـن سـال، مأمـون از امـام خواسـت تـا بـه نزد  اسـتناد بـه نقـل طبـری اسـت 

کـه پیش از ایـن بـه ازدواج او در آمـده بـود _ بـرود.3 بنا برایـن، آنچـه در سـال  اّم   الفضـل _ 

٢١٥ ق در تکریـت اتفـاق افتـاد، بیانگـر ازدواج امام جـواد؟ع؟ با اّم   الفضل در این سـال 

نیسـت، بلکه آغاز علقٔه زناشـویی میان ایشـان و اّم   الفضل اسـت.

بـا توجـه بـه متـن ایـن احادیــ، کودک بـودن امام جـواد؟ع؟ مسـّجل اسـت، امـا در این 

کـه در چـه سـّنی بوده  انـْد اختـاف نقـل وجـود دارد. سـِنّ امـام در ایـن واقعـه _ در تفسـیر 

کـرده و  ُنـه سـال5 درج  یـازده سـال ذکـر شـده اسـت.4 ابن   شـعبه حّرانـی  یـا  قمـی _ ده 

شـیخ مفید در االرشـاد و طبرسـی در االحتجـاج، ُنـه سـال و چنـد مـاه6 و االختصـاص 

1. قمـی      ، علـی بـن ابراهیـم      ، تفسـیر القمـی      ، 182/١؛ ابـن   شـعبه حّرانی    ، حسـن    ، تحف العقـول عـن 
مفیـد      ،  شـیخ  ص 223؛  همـان،  الحسـین      ،  بـن  علـی  مسـعودی      ،  ص 451؛   آل الرسـول؟ص؟، 
محمـد بـن محمـد بـن نعمـان      ، االرشـاد      ، ٢      / 281؛ همو، االختصـاص      ، ص 98؛ شـافعی      ، محمد 
بـن طلحـه      ، مطالـب السـؤول      ، ص 466-471؛ ابن   حجر  الهیتمی      ، احمـد      ، الصواعق المحرقة      ، 

 .598-596 /      ٢
2. شیخ مفید      ، محمد بن محمد بن نعمان      ، االرشاد      ، ٢      / 281. 

3. طبری      ، محمد بن جریر      ، همان. 
4. قمی      ، علی بن ابراهیم      ، همان. 

5. ابن   شعبه حّرانی    ، همان. 
االحتجـاج  علـی      ،  احمد بـن  طبرسـی    ،  همـان؛  نعمـان      ،  بـن  محمـد  بـن  محمـد  مفیـد      ،  شـیخ   .6 

علی أهل اللجاج    ، ٤٤٣/٢. 
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نیـز  کنزالفوائـد  در  اسـت.1  آورده  را  قمـی  نقـل  همـان  نیـز   _ شـیخ مفید  بـه  منسـوب   _

سـِنّ امـام ُنـه سـال و بـه قـول دیگـر هشـت سـال ذکـر شـده اسـت.2 سـِنّ امـام در الخرایج 

والجرایـح نیـز ده سـال عنـوان شـده3 و ابوالفتـوح رازی نیز در تفسـیر روض الجنان وروح 

الجنـان   پـس از بازگو کـردن ایـن داسـتان، می  گویـد  : »سـِنّ امـام در هنگام ایـن ماجرا، ُنه 

سـال و چنـد مـاه بـوده اسـت«.4 

گــر ســِنّ امــام را میانــٔه ُنــه تــا ده ســال در نظــر بگیریــم، تقریبــًا موافــق و مؤیــد تمامــی  ا

نقل  هــای پیش گفتــه  اســت. بنابرایــن، بهتریــن نقــل بــرای ســِنّ امــام، ُنــه ســال و انــدی 

کــه به  طــور میانگیــْن هــر دو  کرده  انــد  ــه و برخــی ده ســال ثبــت  کــه برخــی آن را ُن اســت 

صحیــح خواهــد بــود و بــر ایــن اســاس، ایــن واقعــه بایــد بیــن ســال  های 204-٢0٥ق 

اتفــاق افتــاده   باشــد.

در  اّم   الفضــل  بــا  امام جــواد؟ع؟  ازدواج  زمــان  منقــوالت،  از  دســته  ای  در  البتــه، 

ــر  کــه ب گــزارش شــده اســت5 و شــیخ صدوق نیــز روایاتــی آورده  حضــور امــام رضــا؟ع؟ 

کــه مأمــون بــه قصــد تقــّرب بــه خداونــد و رســول خدا ؟ص؟  ایــن نکتــه تصریــح دارنــد 

و  رضــا  امــام  بــه  دختــرش  دو  یــج  تزو بــه  اقــدام  مجلــْس  یــک  در  اهل بیــت؟مهع؟،  و 

اســت.6  کــرده  امام جــواد؟امهع؟ 

کـه مأمـون دختـرش را در  گفـت  بـه اذعـان و ادعـای برخـی، در حـل ایـن اختـاف بایـد 

زمـان حیـات امـام رضـا؟ع؟ »ام الفضل للجواد« نامید و پس از شـهادت امام رضا؟ع؟ 

ایـن ازدواج اتفـاق افتـاده اسـت،7 امـا _ بـه اعتقـاد نگارنـده _ نظر صحیح این اسـت که 

کـه ایـن دو ازدواج باهـم   و در سـال ٢0٢ ق به  وقوع  گر چـه روایـت این  طـور بازگـو می  کنـد  ا

1. شیخ مفید      ، محمد بن محمد بن نعمان     ، االختصاص      ، ص ٩٧. 
2. کراجکی      ، محمد بن علی      ، کنز الفوائد      ، ٢٧٤/١. 

3. راوندی      ، سعید      ، الخرائج والجرائح      ، ٢      / ٩٤٧. 
4. رازی      ، ابوالفتوح حسین بن علی      ، روض الجنان وروح الجنان فی تفسیر القرآن      ، ٧      / ١٥٤. 

5. ابن   حیون      ، نعمان بن محمد      ، شرح االخبار      ، ٣      / ٣٤٢. 
6. شیخ صدوق      ، محمد بن علی ابن بابویه، عیون اخبار الرضا؟ع؟      ، ٢      / ١٤٧. 

7. امین      ، محسن      ، اعیان الشیعه      ، ٣٤/٢- ٣٥. 
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کـه خواسـته  اند پـس از نقـل ازدواج امـام رضـا؟ع؟ بـا یکـی  پیوسـته، امـا بـه نظـر می  رسـد 

از دختـران مأمـون، به صـورت اسـتطرادی بـه ازدواج دختـر دیگـرش بـا امام جـواد؟ع؟ 

یخ  نیـز اشـاره کننـد و بـه همیـن دلیـل، ایـن دو مطلـب را در کنـار هـم ذکر کردنـد و به تار

دو  ایـن  هم زمانـی  شـبهٔه  مذکـور،  نقل  هـای  نکردنـد.  اشـاره  ای  امام جـواد؟ع؟  ازدواج 

کـرده و بـا نقـل معنـای ایـن روایـت،  یـان و نویسـندگان بعـدی ایجـاد  واقعـه را بـرای راو

کـه نظـر مـا  کـه هـر دو رخـداد در یـک مجلـس بوده انـد. شـاهد و دلیلـی  کردنـد  کیـد  تأ

کـه  کـه در آن این  طـور آمـده  را تأییـد می  کنـد، روایـت مـورد بحــ در ایـن مقالـه اسـت 

گفتنـد  : »مـا در آن رفتـارى  عباسـیان و اطرافیـان مأمـون پـس از شـنیدن قصـِد مأمـون، 

کـه تـو نسـبت بـه پدرش علی ابن موسـی الرضـا؟امهع؟ انجام دادى، در تشـویش و نگرانی 

بودیـم تـا این  کـه خداونـد انـدوه مـا را از جانـب او برطـرف سـاخت«.1 پـس ایـن مجلـس 

بایـد قاعدتـًا پـس از شـهادت امام رضـا؟ع؟ برگـزار شـده   باشـد.

۳ -۲. تلفیق دو مناظره در یک نقل

کثـــم و  در نقـــل ایـــن داســـتان، در دســـته  ای از ایـــن روایـــات، تنهـــا ســـؤال یحیٰی بن ا

پاســـخ امام جواد؟ع؟ به او آمده اســـت؛ مانند آنچه در تفســـیر قمـــی،   اثبات الوصیة و 

االختصاص آمده اســـت و در دســـته  ای دیگـــر _ افزون بر این بخش _ ســـؤال امام؟ع؟ 

کثـــم و درماندگـــی او در مقـــام پاســـخ   و جوابیـــه امام جواد؟ع؟ نیز آمده اســـت.  از ابن   ا

کـــه در ایـــن دســـته از  کتـــاب تحف العقـــول و االرشـــاد آمـــده اســـت  ماننـــد آنچـــه در 

کـــه هم جریان ســـؤال و هم  روایـــات، برخـــی نقل  هـــا چنان انـــد که موهم ایـــن نکته اند 

ی داده؛2 در حالی که  پاســـخ در یـــک روز و در جلســـٔه ازدواج امام؟ع؟ با اّم   الفضـــل رو

ایـــن بنـــد از روایـــت _ در تحف العقـــول _ جـــدا و مســـتقل از روایت نخســـت و ســـؤال 

کثم  کثـــم، آمـــده اســـت3 و تصریـــح ندارد که ســـؤال امام جـــواد؟ع؟ از ابن   ا یحیٰی بن ا

یج مطرح شـــده باشـــد.  نیـــز در روز تزو

1. شیخ مفید      ، محمد بن محمد بن نعمان      ، االرشاد      ، ٢      / 281. 
2. همان      ، ص ٢٨٦- ٢٨٧. 

3. ابن شعبه حّرانی      ، حسن      ، تحف العقول عن آل  الرسول؟ص؟، ص ٤٥٤. 
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۳ -۳. بازیابی مصادر اصلی این روایت

بـا بررسـی اختافـات و شـباهت  های ایـن روایـت در مصـادر، می  تـوان بـه منبع یـا منابع 

کـه دیگـر روایـات از آن نقـل   کرده  اند، دسـت یافت. اصلـی ایـن روایـت 

عبـارات و توصیفـات نقـل ایـن روایـت در االحتجـاج1 بسـیار نزدیـک بـه نقـل موجـود در 

کبوتر  کبوتر، بچه  کّفارٔه کشـتن خرگوش، روباه،  االرشـاد شـیخ مفید اسـت. در هر دو از 

و تخـم پرنـده در حـال احـرام، مطلبـی نیامـده اسـت. بخـش دوم روایـت نیـز هماننـد 

االرشاد بیان شده است. در هر دو بسیار فراوان به فضل و علم خاندان عصمت؟مهع؟ 

از زبـان مأمـون اشـاره شـده اسـت و تمامـی ایـن شـواهد و قرائـن، ایـن اطمینـان را به بـار 

کـه صاحـب االحتجـاج ایـن روایـت را از االرشـاد نقـل کرده اسـت.  می آورنـد 

ایـــن روایـــت، در برخـــی بند  ها ماننـــد کفارٔه صیـــد آهو، خرگـــوش، کبوتـــر، جوجه کبوتر، 

تخم کبوتر، شـــکار در شـــب، معادل  های برخی کّفاره  ها، مانند روزه و اطعام مســـکین، 

در متـــن روایـــت موجود در کتاب االرشـــاد نیامده اســـت.2 نقلی که شـــیخ مفید در این 

کتـــاب آورده اســـت، در نـــگاه نخســـت، بـــه دلیل مشـــابهت ســـندی با روایـــت موجود 

در   اثبات الوصیـــة انتظـــار شـــباهت متنـــی نیز از آن مـــی  رود، امـــا این احتمـــال و نظر با 

بررســـی دو متـــْن رد می شـــود.3 گویی شـــیخ مفید این روایـــت را از جای دیگـــری گرفته 

کتـــب متقدم  تر  که اندکی متفـــاوت با دیگر نســـخه  های روایت موجـــود در دیگر  اســـت 

از اوســـت. از جمله تفاوت  های این دو متن، شـــرح و بســـط زیاد این داســـتان نســـبت 

بـــه   اثبات الوصیـــة و حتـــی تفســـیر قمـــی و اضافه کـــردن بخـــش دوم داســـتان، یعنـــی 

که در  کثـــم و عجـــز و درماندگی او از پاســـخ   اســـت  ســـؤال امام جـــواد؟ع؟ از یحیٰی بن ا

که شـــیخ مفید در االختصاص مـــی  آورد، همان    اثبات الوصیـــة نیامده اســـت. روایتی 

نقل تفســـیر قمی است.4 

1. طبرسی    ، احمد بن علی      ، االحتجاج علی أهل اللجاج    ، ٢      / 443-٤٤٦. 
2. شیخ مفید      ، محمد بن محمد بن نعمان      ، همان، ٢      / ٢٨٥-٢٨٦. 

3. همان؛ مسعودی      ، علی بن الحسین      ،   اثبات الوصیة      ، ص 223- ٢٢٦. 
4. شـیخ مفیـد      ، محمـد بـن محمد بن نعمان      ، االختصـاص، ص 98-١٠١؛ قمی      ، علی بن ابراهیم      ، 

تفسیر قمی      ، ١      / 182-١٨٥. 
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گفته  گاو و خرگوش سخن  کشتن آهو،  کّفارٔه  در تحف العقول _ مانند تفسیر قمی _ از 

که در تفسیر مذکور نیامده است.1 با مقایسٔه  کنار آن از روباه هم یاد شده  شده و در 

که از این روایت در دست است، چند احتمال مطرح است  :  نقل  های مختلفی 

ـــورت،  ـــن ص ـــه در ای ک ـــد  ـــه باش گرفت ـــی  ـــیر قم ـــت را از تفس ـــن روای ـــی ای ـــعبه حّران 1. ابن   ش

ــی  کنونـ ــخٔه  ــه اشـــکاالت نسـ کـ ــوده  ــعبه بـ ــی در دســـت ابن شـ ــیر قمـ نســـخه  ای از تفسـ

کتـــاب، آنچـــه در  ایـــن تفســـیر را نداشـــته اســـت؛ زیـــرا در مـــوارد اختافـــی ایـــن دو 

کـــه ایـــن روایـــت را آورده  انـــد، ســـازگاری بیشـــتری  ـــا دیگـــر منابعـــی  تحف العقـــول آمـــده ب

دارد. بنابرایـــن، صحـــت ایـــن روایـــت در تحف العقـــول نســـبت بـــه تفســـیر قمـــی، 

بیشـــتر و قابل اعتمادتـــر اســـت. 

کـه در تفسـیر قمـی آمـده »جمـل  از جملـه مـوارد اختافـی ایـن دو نقـْل عبارتنـد از ایـن 

قـد فطـم«؛2 در حالی کـه در تمامـی نقل  هـای دیگـر ایـن روایـت، به جـای آن »حمـل قـد 

فطـم« آمـده اسـت.3 در دیگـر روایـاِت نزدیک بـه این محتوا نیز عبـارت »حمل قد فطم« 

ْیـِه 
َ
َوْحـِش  َفَعل

ْ
َکاَن ِمـَن ال ِإْن  کتـاب تحف العقـول آمـده »َو آمـده اسـت.4 همچنیـن در 

ْیـِه َبَدَنـٌة«5 و در دیگـر منابـع نیـز عبارتـی بـا 
َ
َکاَن َنَعاَمـًة َفَعل َوْحـِش َبَقـَرٌة َو ِإْن 

ْ
ِفـي ِحَمـاِر ال

َکاَن َنَعاَمـًة  ایـن مضمـون آمـده اسـت؛6 در حالی کـه در تفسـیر قمـی عبـارت »َبَقـَرٌة َو ِإْن 

که پیش تر در تفسـیر قمی و تحف العقول  ْیِه« نیامده اسـت. افزون بر تفاوت  هایی 
َ
َفَعل

در نقـل ایـن روایـت بیـان شـد، شـرح و بسـط عبـارات به کار رفتـه در ایـن دو منبـع در 

ایـن روایـت، بسـیار بـه هـم نزدیک  انـد.

1. همان؛ ابن شعبه حّرانی      ، حسن      ، تحف العقول عن آل  الرسول؟ص؟، ص ٤٥٤. 
2. قمی      ، علی بن ابراهیم      ، همان، ١/184. 

3. مســـعودی      ، علـــی بن الحســـین      ، همان، ص ٢٢٥؛ شـــیخ مفید      ، محمد بن محمـــد بن نعمان      ، 
االرشـــاد      ، ٢      / ٢٨٥؛ ابن شعبه حّرانی      ، حســـن      ، همان، ص ٤٥٢. 

ابـن  علـی  بـن  محمـد  صـدوق      ،  شـیخ  523/8؛  محمد بن یعقـوب      ،  الکافـی      ،  کلینـی      ،  نـک:   .4
 .368-367/2 الفقیـه      ،  یحضـره  ال  مـن  کتـاب  بابویـه، 

5. ابن شعبه حّرانی      ، حسن      ، همان، ص ٤٥٢-٤٥٣. 
6. مسعودی      ، علی بن الحسین      ، همان؛ شیخ مفید      ، محمد بن محمد بن نعمان      ، همان. 
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2. احتمـــال دیگر آن اســـت که ابن شـــعبه ایـــن روایـــت را از کتاب دیگـــِر علی بن ابراهیم 

_ غیـــر از تفســـیر او _ نقل کرده باشـــد؛ زیرا در گزارش شیخ طوســـی از آثـــار علی بن ابراهیم 

قمـــی _ پـــس از معرفی آثـــار او و نقل طریق خود بـــه آنها _ این  گونه می  نویســـد  : »وروى أیضا 

حدیــــ تزویـــج المأمون أم الفضل من محمد بن علـــی؟امهع؟ ورویناه باإلســـناد الول«.1 با 

توجـــه بـــه این   که شیخ طوســـی بـــرای این حدیــــ طریْق ذکر کرده اســـت، ایـــن احتمال 

وجـــود دارد کـــه علی بن ابراهیـــم در اثـــری کم حجم ایـــن روایت را ثبت کرده و ابن شـــعبه 

حّرانـــی نیز روایـــت را از این کتاب نقل کرده باشـــد. 

ایـن  و  آمـده  ُمرسـل  به صـورت  تحف العقـول  در  روایـت  ایـن  کـه  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 

احتمـال تنهـا بـا تکیـه بـر اختـاف متـوْن مطـرح شـده اسـت، امـا بـا بررسـی دیگـر آثـاْر 

که با  که این روایت با سند دیگری از علی بن ابراهیم نقل شده است  دانسته می  شود 

سـند تفسـیر قمـی متفاوت اسـت. بـرای نمونه، ایـن روایت در   اثبات الوصیة با سـندی 

غیـر از تفسـیر قمـی آمـده اسـت. متـن روایـت در   اثبات الوصیـة بسـیار شـبیه بـه روایـت 

تفسـیر قمـی اسـت، امـا در تفسـیر قمـْی داسـتان بـا جزئیات بیشـتری بیان شـده اسـت. 

کبوتـر  کّفـارٔه صیـد  کـه در ایـن دو نقـل موجـود اسـت، در بیـان  تنهـا اختـاف فاحشـی 

گفته شـده  : »واذا قتل الحمامة تصدق بدرهم  …«،2  که در تفسـیر قمی   در احرام اسـت 

بـه  بـا توجـه  الشـاة بدرهـم  …«.3  بعـد  آمـده  : »اذا قتـل الحمامـة  امـا در   اثبات الوصیـة 

اختافـات موجـود در متـن و سـند4 روایـت مذکـور در ایـن منبـع بـا تفسـیر قمـی، بایـد 

کـه صاحـب   اثبات الوصیـة این روایت را از تفسـیر قمی نگرفته اسـت. از طرفی،  گفـت 

بـا توجـه بـه هم  عصر بـودن علی بن ابراهیـم قمـی و صاحـب   اثبات الوصیـة،5 می  تـوان 

1. طوسی      ، محمد بن الحسن      ، الفهرست      ، ص 267. 
2. قمی      ، علی بن ابراهیم      ، تفسیر القمی      ، ١/184. 

3. مسعودی      ، علی بن الحسین      ،   اثبات الوصیة      ، ص 225. 
4. قمی      ، علی بن ابراهیم      ، همان، ١٨٢/١؛ مسعودی      ، علی بن الحسین      ، همان، ص ٢٢٣. 

5. صاحب   اثبات الوصیة فردی غیر از مسعودی )نویسندٔه مروج الذهب( است      ، اما با وجود این هر 
دو کتاب در سال 332 ق تألیف شده  اند و نویسندگانی متعلق به قرن چهارم بوده  اند . این احتمال 
مطرح است که صاحبان این دو اثر اسامی مشترکی داشته  اند و یا این   که صاحب اثبات الوصیه 
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که صاحب   اثبات الوصیة این روایت را به طور مسـتقیم از خود علی بن ابراهیم  گفت 

کتابـی دیگر بـا موضوع  شـنیده اسـت و احتمـال قوی  تـر ایـن اسـت   کـه علی بن ابراهیـم 

یـج امام جـواد؟ع؟ بـا اّم   الفضـل داشـته1 و صاحـب   اثبات الوصیـة از ایـن  حدیــ تزو

کرده اسـت.  کتـاب، روایت 

که مصدر   یابی شدند، در نهایت، به سه منبع زیر ختم شدند  :  تمامی روایاتی 

کـه برخـی تفاسـیر بعـدی و  ١. نقـل موجـود در تفسـیر منسـوب بـه علی بن ابراهیـم قمـی 

کرده  انـد. کتـاب االختصـاص2 از آن نقـل 

کـه در تحف العقـول و   اثبات الوصیـة آمـده اسـت.3  2. نقلـی نزدیـک بـه تفسـیر قمـی 

کـه علی بن ابراهیـم قمـی به صـورت  ایـن نقـل بـه احتمـال فـراوان از اثـری اخـذ شـده 

کنون مفقود شـده اسـت. یـج امام جـواد؟ع؟ و اّم   الفضـل نگاشـته و ا مسـتقل دربـارۀ تزو

کـه بسـیاری از نقل  هـای بعـدی _ در کتاب هایـی چون  3. نقـل شـیخ مفید در االرشـاد 

االحتجـاج طبرسـی، کشـف الغمـة علی بن عیسـی و حلیـة االبـرار بحرانـی _ 4 برگرفتـه 

از ایـن نقل هسـتند. 

نتیجه
١. طبــق نقل  هــای تاریخــی و روایــی، در بــازه  ای از حکومــت مأمــون، حادثــه  ای اتفــاق افتــاد 

فــه داشــت  : عاِلم بــودن امام جــواد؟ع؟ در کودکــی که نتیجــه  اش ترغیب 
ّ
کــه ســه ویژگــی و مؤل

نام دیگری داشته   و به اشتباه این اثر به مسعودی نسبت داده شده است )نک: شبیری زنجانی      ، 
سید محمدجواد      ، »  اثبات الوصیة و مسعودی صاحب مروج الذهب«      ، مجله انتظار      ، ش 4(. 

1. طوسی      ، محمد بن الحسن      ، همان. 
2. شیخ مفید      ، محمد بن محمد بن نعمان      ، االختصاص      ، ص ٩٧. 

3. قمی      ، علی بن ابراهیم      ، همان، ١٨٢/١-185؛ مسعودی      ، علی بن الحسین      ، همان، ص 223-
٢٢٦؛ ابن شعبه حّرانی      ، حسن      ، تحف العقول عن آل  الرسول؟ص؟، ص 454-451. 
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ــود و البتــه، ایــن امــر رشــک و حســادِت عباســیان را  ــا ایشــان ب ــه تزویــج دختــرش ب مأمــون ب

ــود  ــب داده ش ــام ترتی ــا ام ــم ب کث ــی بن ا ــط یحی ــره  ای توس ــا مناظ ــد ت ــبب ش ــت و س برانگیخ

کــرده و مــورد آزمایــش قــرار دهنــد. طبــق روایــات، ایــن ســه اتفــاق در  یابــی  تــا علــم امــام را ارز

ــِع در دســترِس روایــی  یــک جلســه رخ داده انــد. در نقل  هــای موجــود تاریخــی و غالــب مناب

کــه عــدم  گــزارش نشــده اســت. به نظر می  رســد  اهل ســّنت مطلبــی از مناظــرٔه جلســٔه مذکــور 

کــم وقــت بــر  گرفتــه از تســلط حا گــزارش جزئیــات ایــن واقعــه در منابــع اهــل ســّنت، نشــأت 

موّرخــان و بیانگــر شــیؤه غالــب علمــا و مؤلفــان اهل ســّنت در عــدم ذکــر فضایــل ائمــه؟مهع؟ 

گاهــی یافتــن و  کودکــی _ بــه دلیــل آ بــوده   اســت. بــا وجــود ایــن، ازدواج امــام جــواد؟ع؟ در 

گــزارش شــده و حضــور  تحّیــر مأمــون از مقــام علمــی ایشــان _ حتــی در منابــع پیش گفتــه نیــز 

کثــم در ایــن جلســه نیــز گــزارش شــده اســت. حتــی در دو منبــع قــرن دهــم و ســیزدهم نیــز  ابن   ا

کــه همــٔه ایــن شــواهد بــا نظــر بــه جــِوّ مســموم  _ به  اجمــال   _ بــه ایــن مناظــره اشــاره شــده اســت 

نقلیــات در بیــن مخالفــان، نشــان از صحــت اصــل ایــن اتفــاق بــا هــر ســه مؤلفــٔه حادثــه دارد.

کـه از ایـن روایـت دیـده می  شـود در تفسـیر منسـوب  ٢. در منابـع شـیعی، نخسـتین نقلـی 

مصـدر  ایـن  از   _ االختصـاص  ماننـد   _ منابـع  برخـی  اسـت.  قمـی  علی بن ابراهیـم  بـه 

کـه از  کثـر نقل  هایـی  کرده  انـد، امـا از مقایسـٔه متـن روایـت موجـود در تفسـیر قمـی بـا ا نقـل 

کاسـتی ها و اشـتباهاتی در نسـخٔه  علی بن ابراهیـم قمـی و دیگـران رسـیده اسـت، وجـود 

موجـود از ایـن تفسـیر برداشـت می  شـود. از شـباهت فـراوان عبـارات تفسـیر قمـی بـا متـن 

تفسـیر قمـی در  از  کـه نسـخه  ای  نتیجـه حاصـل می شـود  ایـن  روایـت در تحف العقـول، 

کاسـتی  ها و لغزش  ها را نداشـته اسـت، اما احتمال  که این  دسـت ابن   شـعبه حّرانی بوده 

کـرده  کتـاب دیگـر علی بن ابراهیـم نقـل  کـه ابن شـعبه ایـن روایـت را از  قوی  تـر ایـن اسـت 

یـج امـام جـواد؟ع؟ بـا اّم   الفضـل  گـزارش شیخ طوسـی، او در مـورد تزو باشـد؛ زیـرا بر اسـاس 

کـرده اسـت. نقل   اثبات الوصیـة نیـز از همیـن  مطالبـی را به شـکل مجـّزا و مسـتقل نقـل 

در  شـیخ مفید  نقـل  ایـن،  افزون بـر  او.  تفسـیر  از  نـه  اسـت؛  قمـی  علی بن ابراهیـم  کتـاب 

کـه نقل  های پیش از آن به دسـت ما نرسـیده  االرشـاد نیـز نقلـی مسـتقل بـه حسـاب می آید 

اسـت و نقل  هـای متأخرتـر از آنهـا از یکـی از ایـن ُکتب نقل شـده اند؛ هرچنـد مؤلف  آن گاه 

به منبع آن اشـاره  ای نکرده باشـد. با این همه، به سـه مصدر اصلی از این روایت رسـیدیم 

کرده  انـد  :  کـه ایـن روایـت را در منابـع خـود آورده  انـد از ایـن منابـع نقـل  کـه دیگـر محّدثانـی 
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کتـاب دیگـِر علی بن ابراهیـم بـا موضـوع  1( تفسیر منسـوب بـه علی بن ابراهیـم قمـی؛ 2( 

و   اثبات الوصیـة  تحف العقـول  در  آن  انعـکاس  کـه  اّم الفضـل  بـا  امام جـواد؟ع؟  یـج  تزو

آمـده اسـت؛ 3( االرشـاد شـیخ مفید. 

کـه این  قـدر مشـترک نقل  هـا بـا توجـه بـه اصـْل قـرار دادن سـه منبـع مذکـور، ایـن خواهـد بود 

واقعـه در سـن ٩ تـا ١0 سـالگی امـام اتفـاق افتـاده، یعنـی در سـال  های 204-٢0٥ و پـس از 

شـهادت امـام رضـا؟ع؟ بـوده اسـت. علـت ایـن ازدواج نیـز علـم وافـر امـام جـواد؟ع؟ بـوده 

کثـم بـا امـام جـواد؟ع؟ و طـرح سـؤال فقهـی در موضـوع حج نیز  اسـت. جریـان مناظـرٔه ابن   ا

که همٔه اینها شـاهدی هسـتند بر اصل وقوع این ماجرا با تمامی  در نقل  ها مشـترک اسـت 

کـه در بندهـای روایت  هـا مشـاهده می  شـود، بـه اصـل نقْل  جزئیـات آن. اختافـات اندکـی 

کـی از اختـاف نقـِل ناظـران واقعـه اسـت؛ چـون  خدشـه  ای وارد نمی  سـازد و به روشـنی حا

یخـی، افـراد حاضـر در صحنـه هر یـک بـه سـلیقه و فهـم خـود  در بازگو کـردن هـر واقعـٔه تار

ماجـرا را بازگـو می  کننـد.

٣. در برخــی از نقل  هــا _ از جملــه یکــی از نقل  هــای اصلــی ایــن روایــت _ در شــرح مناظــره، 

کثــم از امام جــواد؟ع؟، ســؤالی نیــز از طــرف امــام؟ع؟ خطــاب  ــر ســؤال یحیٰی بن ا افزون ب

کــه او در پاســخ بــه آن ســؤال درمانــده اســت. دلیــل و علــت  کثــم مطــرح شــده  بــه ابن   ا

عــدم وجــود قســمت دوم مناظــره در برخــی نقل  هــا نیــز از ســه حالــت خــارج نیســت  : یــا بــه 

کــه ایــن دو ســؤال در یــک مجلــس پرســیده نشــده اســت؛ یــا بیانگــر نقــل  ایــن دلیــل بــوده 

کل داســتان را بازگــو  ی،  کــه راو داســتان به صــورت خاصــه و تقطیــع شــده اســت و یــا ایــن 

کــه احتمــال  کامــل آن به دســت مــا نرســیده اســت. بــه نظــر می  رســد  کــرده، امــا نســخٔه 

نخســت، قوی  تــر باشــد؛ زیــرا ایــن بخــِش اضافــه در برخــی روایــات به صــورت مســتقل آمــده 

کــه ایــن مناظــرٔه دوم در جلســه  ای مســتقل و جــدا و در  کــه شــاهدی اســت بــر ایــن  اســت 

ک دو طــرف مناظــره در  کــه شــیخ مفید آن را بــه دلیــل اشــترا یــخ دیگــری برگــزار شــده  تار

کــرده   اســت. ادامــٔه ایــن روایــْت نقــل 
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ابن   حمـــد العطیه، بی  نـــا، بی  جـــا، بی  تا.

ئمة اللهامیم؟مهع؟، انتشـــارات اســـالمی،    شـــامی، یوســـف بن حاتم، الدر النظیم فی مناقب اال
١٤٢0 ق. قم، 

یة، نجف، بی  تا. شعیری، محمد بن محمد، جامع االخبار، مطبعة حیدر
شهرســـتانی، محمد بن عبـــد الکریـــم، الملـــل والنحـــل، بـــه کوشـــش محمـــد ســـید گیالنـــی، 

دار المعرفـــة، بی جـــا،  بی  تـــا.
شـــیخ بهایـــی، محمد بن حســـین، مفتـــاح الفـــالح فـــي عمـــل الیـــوم واللیلـــة مـــن الواجبـــات 

بیـــروت، ١٤0٥ ق. والمســـتحبات، نشـــر دار الضـــواء، 
یخ حدیث شیعه، انتشارات سمت، تهران، 1390ش. طباطبایی، محمد کاظم، تار

طبرسی، احمد بن علی، االحتجاج علی أهل اللجاج، نشر مرتضی، مشهد، ١٤0٣ ق.
طبرسی، حسن بن فضل، مکارم االخالق، شریف رضی، قم، ١٤١٢ ق.

ى باعالم الهدى، اسالمیه، تهران، ١٣٩0 ق. طبرسی، فضل بن حسن، اعالم الور
ى، بی نا، بیروت، ١٤٢٢ ق. طبرسی، فضل بن حسن، تاج الموالید، دار القار

راوندی، سعید بن هبة اهّلل، الخرائج والجرائح، مؤسسه امام مهدی؟جع؟، قم، ١٤0٩ ق.
ئل االمامة منسوب به طبری، بعثت،   قم، ١٤١٣ ق. طبری، ابن رستم، دال
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یـــخ طبـــری، بـــه کوشـــش محمد أبـــو الفضـــل ابراهیـــم، دار إحیاء  طبـــری، محمد بن جریـــر، تار
بیـــروت، ١٣٨٧ ق. العربـــي،  التراث 

یة، نجف، 1381 ق. طوسی، محمد بن  حسن )شیخ طوسی(، الرجال، انتشارات حیدر
طوسی، محمد بن  حسن )شیخ طوسی(، الفهرست، مکتبة المرتضویة، نجف، بی  تا.

یة،   عاملی نباطی، علی بن محمد، الصراط المستقیم الی مستحقي التقدیم، المکتبة الحیدر
نجف، ١٣٨٤ ق.

عاملی، جعفر مرتضی، الحیاة السیاســـیه لالمام الجواد؟ع؟، دفتر انتشـــارات اســـالمی وابســـته 
به جامعه مدرســـین حـــوزه علمیه قم، قـــم، بی  تا.

ئمة؟مهع؟، دارالقاری، بیروت، ١٤٢٢ ق. یخ اال عده اى از علما، مجموعة نفیسة في تار
فّتـــال نیشـــابوری، محمد بن احمـــد، روضـــة الواعظین وبصیـــرة المتعظین، انتشـــارات رضی، 

ق.  ١٣٧٥ قم، 
قرائتی، محسن، تفسیر نور، مرکز فرهنگی درس هایی از قرآن، تهران، ١٣٨٣   ش.

قمی مشـــهدی، محمد بن محمدرضا، تفســـیر کنز الدقائق وبحر الغرائب، به کوشـــش حســـین 
درگاهی، ســـازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اســـالمی، تهران، ١٣٦٨   ش.

قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر )منسوب به( القمي، دار الکتاب، قم، ١٤0٤ ق.
قنـــدوزی، ســـلیمان بن ابراهیم، ینابیـــع المـــودة لذوي الُقربی، به کوشـــش علي جمال أشـــرف 

الحســـیني، انتشارات اســـوه، قم، ١٤١٦ ق.
کاشـــانی، مال فتـــح اهّلل، تفســـیر منهـــج الصادقیـــن فی الـــزام المخالفیـــن، کتابفروشـــی محمد 

حســـن علمی، تهـــران، ١٣٣٦ش.
کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، دار الذخائر، قم، ١٤١0 ق.

کفعمی، ابراهیم بن علی، المصباح، دار الرضي )زاهدي(، قم، ١٤0٥ ق.
کلینی، محمد بن یعقوب،  الکافي        ، دار الحدیث، قم، ١٤٢٩ ق.

ئمـــة االطهـــار، دار إحیـــاء التراث  مجلســـی، محمـــد باقـــر، بحـــار االنوارالجامعة لـــدرر اخبـــار اال
العربـــي، بیـــروت، ١٤0٣ ق.

کوشـــش اســـعد داغـــر،  مســـعودی، علی بن الحســـین، مـــروج الذهـــب ومعـــادن الجوهـــر، بـــه 
قـــم، ١٤0٩ ق. دار الهجـــرة،   

یـــان، قم،  مســـعودی، علی بن الحســـین، اثبـــات الوصیـــة لالمـــام علّي بن أبي طالـــب، انصار
١٤٢٦ ق.

شـــیخ مفید، ُمحّمـــد بـــن ُمحّمـــد بن ُنعمـــان، االختصاص منســـوب بـــه شـــیخ مفید، المؤتمر 
لفیة الشـــیخ المفید، قـــم، ١٤١٣ ق. العالمـــی ال

شیخ مفید، ُمحّمد بن ُمحّمد بن ُنعمان، االرشاد، کنگره شیخ مفید، قم، ١٤١٣ ق.
مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه، دار الکتب االسالمیه، تهران، ١٣٧٤ش.
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مقاالت 
شـــبیری زنجانـــی، ســـید محمد جـــواد، »  اثبات الوصیة و مســـعودی صاحب مـــروج الذهب«، 

مجلـــه انتظار موعـــود، ش 4. 1381   ش.
یخـــی تفاســـیر بـــا  شـــجاعی، حســـین و مصالیی  پـــور، عبـــاس، »ســـنجش انتقـــادی اخبـــار تار
یـــخ و علـــم حدیـــث«، پژوهشـــنامه تفســـیر و زبـــان قرآن،  ک  هـــای علـــم تار  بهره  گیـــری از مال

ش ٨، ١٣٩٥ ش. 

کمالی، حسن، »عقل ستیزی در تمدن اسالمی«، ماهنامه کیان، ش ٤٣، بی  تا. 


