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سیر تطور تاریخی مناظرههای امام جواد؟ع؟
چکیده

محمدرضا بارانی
2
فاطمه معتمد لنگرودی

مناظرههــای ائمــه؟مهع؟ بــا گروههــا و اشــخاص مختلــف مذهبــی ،از مهمتریــن
مســائل بــرای درک بهتــر باورهــای شــیعه امامیــه اســت؛ زیــرا ایــن مناظرههــا ،بــه
منظــور شــناخت درســت باورهــای شــیعه انجام شــده و ایــن باورهــا ،در گفتگوهای
علمــی بــا مخالفــان مطــرح شــده اســت .در ایــن میــان ،مناظرههــای امــام
جــواد؟ع؟ ،بــه دلیــل گســتردگی فضــای علمــی پدیدآمــده در آن دوره و پشــتیبانی
خلفــای عباســی از برگــزاری جلس ـههای مناظــره میــان بــزرگان دیــن ،از اهمیــت
بســزایی برخــوردار اســت.
ایــن پژوهــش بــا بهرهگیــری از مــوارد مناظرههــای امــام جــواد؟ع؟ ،در پــی بررســی
ســیر تاریخــی مناظرههــای امــام در منابــع مختلــف کالمــی ،تاریخــی ،روایــی،
تفســیری و دیگــر منابــع اســت .بدی ـنروی بــه مناظرههــای نهگانــه یــاد شــده در
منابــع توجــه داشــته تــا مخاطــب ،متــن ،راوی مناظــره ،تفــاوت متــن مناظــره،
ســن امــام و محــل مناظــره را در منابــع بررســی کنــد و ســیر تطــور آنهــا را مشــخص
ســازد .ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی  -تحلیلــی ،دسـتآوردی داشــته کــه بیــن
مناظرههــای امــام در منابــع مختلــف تفــاوت خاصــی وجــود نــدارد و ایــن امــر
نشــاندهنده فضــای سیاســی حاکــم بــر دوره ایشــان اســت.
واژگان کلیدی
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مقدمه

مناظــره یکــی از شــیوههای پســندیده و اثربخــش در تبییــن و نشــر معــارف اســامی اســت.
امامــان معصــوم؟مهع؟ در برابــر آرا و نظریــات فرقههــای نوظهــور اهــل ســنت و جماعــت ،معتزلــه
و اهــل حدیــث بــه مناظــره میپرداختنــد کــه مــورد توجــه قــرآن نیــز بــود .از آنجــا کــه پیامبــر
اکــرم؟لص؟ در حدیثــی قــرآن و اهلبیــت؟مهع؟ را قریــن هــم معرفــی فرمودنــد ،بهراســتی آنــان
دنبال ـهرو قــرآن و مفســر حقیقــی آیــات آن بودهانــد.
بیشــک در فرهنــگ و اندیشــه اصیــل اســامی کــه امامــان دنبــال گســترش آن بودهانــد،
مناظــره در زمینــه مباحــث عقیدتــی چــون خداشناســی ،نبوتشناســی ،امامشناســی و ، ...از
اهمیــت خاصــی برخــوردار بــوده و هــر یــک از امامــان ،بــا توجــه بــه موقعیــت زمانــی و مکانــی
خویــش ،در ایــن زمینــه گامهایــی برداشــتهاند .ایــن موضــوع در عصــر امــام جــواد؟ع؟ بــه دلیــل
فضــای بحــث و گفتگــو میــان بــزرگان معتزلــه و اهــل ســنت و جماعــت بــا دیگــر جماعــات بــه
خصــوص شــیعه و توجــه خلفــای عباســی بــه اینگونــه بحثهــا ،شــاخص بــود و امــام از فرصــت
پیشآمــده بهــره بردهنــد و از هــر فرصتــی بــرای اثبــات عقایــد برحــق خویــش اســتفاده کردنــد.
بــا توجــه بــه وجــود مناظــرات فــراوان امــام جــواد؟ع؟ در کتــب روایــی ،تاریخــی و حدیثــی،
ایــن ســؤال مطــرح میشــود کــه ســیر تاریخــی مناظــرات آن حضــرت در منابــع مختلــف کالمــی،
تاریخــی ،روایــی ،تفســیری و ...بــه چــه صــورت بــوده اســت؟ در پاســخ میتــوان گفــت :امــام بــا
توجــه بــه موقعیــت زمانــی و مکانــی خویــش ،بــه مناظــره در مقابــل خلفــای عباســی دسـتزدند
تــا علــم و مواهــب الهــی بــر خلــق را آشــکار نماینــد و دیگــر آنکــه ایــن مناظــرات در جهــت روشــن
کــردن عقایــد راســتین اســام بــوده اســت.
در نوشــتار حاضــر ،عــاوه بــر وا کاوی موضوعــات مناظــره ،در پــی شــناختی نــو بــر ســیر
تاریخــی مناظــرات امــام جــواد؟ع؟ هســتیم تــا بــا توجــه بــه اطالعــات موجــود ،زمینــه شــناخت
بهتــری از مناظــرات امــام فراهــم گــردد.
در زمینــه پیشــینه پژوهــش ،اثــری مســتقل و علمــی در زمینــه مناظــرات امــام جــواد؟ع؟
بــا بــزرگان دیــن انجــام نشــده و تنهــا دربــاره مناظــرات امــام رضــا؟ع؟ آثــاری علمــی و درخــور
توجــه تدویــن یافتــه کــه مقاالتــی بــا عنــوان؛ «نگاهــی بــر شــیوه مناظــره امــام رضــا؟ع؟ بــا بــزرگان
ادیــان»( ،صادقیــان« )76 – 60 :1388 ،مناظــره و ویژگیهــای مناظــرات امــام رضــا؟ع؟»،
(ضیغــم زیــدی« .)190-159 :1390 ،مناظــرات امــام رضــا؟ع؟ ویژگیهــا و روشها»(،نقـیزاده
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و داد« )125 – 107 :1386 ،روش مناظــره علمــی در ســیره آموزشــی امامــان معصــوم؟مهع؟ بــا
تکیــه بــر مناظــرات امــام رضــا؟ع؟» (هاشــمی اردکانــی و میرشــاه جعفــری ،ش )7و کتابــی بــه
نــام جــدال أحســن (بازخوانــی تحلیلــی مناظــرات امــام رضــا؟ع؟) (غفورفــر و علیــزاده 1393 ،ش)
بــه رشــته نــگارش درآمــده کــه از ایــن آثــار نیــز بــه عنــوان الگویــی در جهــت بــه دســت آوردن
اصــول مناظــرات علمــی امــام جــواد؟ع؟ میتــوان اســتفاده کــرد.
آثــار نــام بــرده کــه میتوانــد در زمینــه یافتــن روش کار ،مفیــد واقــع شــود؛ در زمینــه امــام
جــواد؟ع؟ انجــام نشــده و اثــری علمــی بــه رشــته نــگارش درنیامــده اســت؛ بــه همیــن دلیــل
در ایــن پژوهــش ،ضمــن معرفــی موضوعــات مناظــره ،بــه ســیر تاریخــی مناظــرات در کتــب
تاریخــی ،کالمــی ،روایــی و ...توجــه شــده و در قالــب جدیــدی بیــان گردیــده کــه امیــد اســت
گامــی در جهــت شــناخت مناظــرات امــام جــواد؟ع؟ برداشــته شــود.
در نوشــتار حاضــر ،بــه منظــور درک درســت واژه مناظــره و حــدود و معیارهــای آن ،در کتــب
لغــت ،کتــاب عظیــم قــرآن کریــم و ســپس در ســخنان اهلبیــت؟مهع؟ تــا قبــل از امــام جــواد؟ع؟،
بــه تبییــن جایــگاه مناظــره پرداختــه میشــود کــه بــا آ گاهــی از آنهــا ،رونــد درک درســت از ایــن
پژوهــش انجــام گــردد و لــذا بــه حــدودی کــه ضــروری بــه نظــر میرســد ،میپردازیــم:
 .1مفهومشناسی مناظره

ی عربــی و از ریشــه "نظــر ینظــر" بــوده کــه کلماتــی چــون نظــرا ،منظــرا ،منظــره
مناظــره واژها 
از آن مشــتق میشــود .ریشــه کلمــه بــه معنــای دیــدن بــا چشــم اســت (زبیــدی ،ج 538 :7؛
بســتانی )920 ،کــه مــراد از آن تدبــر و تأمــل و دقــت در امــور (دیــدن آمیختــه بــا تفکــر) اســت.
(قرشــی ،ج .)81 :7همچنیــن دهخــدا آن را بــه معنــای «بــا هــم نظــر کــردن» ،یعنــی فکــر کــردن
دربــاره حقیقــت و ماهیــت یــک امر(دهخــدا ،ج  )21563 :14و همچنیــن توجــه متخاصمیــن در
اثبــات نظــر خــود در مــورد حکمــی از احــکام و نســبتی از نســبتها ،بــرای روشــن نمــودن آنچــه
حــق و صــواب باشــد ،اطــاق شــده اســت( .همــان) راغــب اصفهانــی در تعریــف مفهــوم مناظــره
مینویســد:
تگــوی بیــن دو طــرف بــه صــورت رودررو و بــه میــان آوردن هــر آنچــه
مناظــره یعنــی گف 
کــه بــه آن معتقــد اســت ،اطــاق میگــردد( .اصفهانــی)816 ،

ناگفتــه نمانــد کــه بــرای واژه مناظــره ،گاهــی اصطــاح جــدل و مجادلــه را بــه کار میبرنــد
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کــه بــه معنــای مقابلــه بــا خصــم اســت تــا او را از رأی خــود منصــرف ســازند .ایــن واژه در قــرآن،
بــه معنــای منازعــه و مخاصمــه حــق علیــه باطــل اســت تــا حقیقــت امــر روشــن گــردد( .قرشــی،
همــان،ج23 :2؛ مصطفــوی ،ج  )63 :2همچنیــن در اصطــاح ،علــم مناظــره را صناعتــی
نظــری دانســتهاند کــه انســان را بــه کیفیــت مناظــره و شــرایط آن آشــنا میســازد تــا در مباحثــه و
الــزام و غلبــه بــر خصــم خطــا نکنــد( .طوســی)8 ،
بیشــک در علــم منطــق در قالــب صناعــت جــدل ،بــه بحــث از آداب مناظــره پرداختــه شــده
و در تعریــف آن گفتهانــد:
علمــی اســت کــه انســان بــه یــاری آن میتوانــد در حــد تــوان خویش با اســتفاده از مســلمات
پذیرفتــه شــده از ســوی دو طــرف ،بــرای اثبــات و دفــاع از مطلــوب خویــش تــاش نمایــد و
یکــه قابــل نقــص نباشــد( .مظفــر ،ج )201 :2
دلیــل اقامــه کنــد تــا جای 

یکــی از شــیوههای ارتبــاط کالمــی بــا مــردم بــرای بیــان دیدگاههــا ،اتخــاذ شــیوه مناظــره
اســت کــه انبیــای الهــی بــه آن توجــه داشــته و بــا افــراد قومشــان بــه محاجــه پرداختــه و ســعی
در اثبــات عقایــد صحیــح داشــتهاند تــا حــدی کــه قــرآن در ســورههای مختلفــی 1از ایــن اقــدام
صریــح پیامبــران پــرده برداشــته و مناظــره را روشــی بــرای اعــان عقایــد دو طــرف و اثبــات آرای
درســت اعــام کــرده و در بــاب بهتریــن شــیوه در گفتگــو و جــدال ،از نــوع جــدال بــه احســن یــاد
کــرده 2و در نقطــه مقابــل آن ،از جــدال غیراحســن 3نــام بــرده اســت .پیامبــر ا کــرم؟لص؟ نیــز کــه
رهــرو واقعــی طریــق الهــی بودنــد ،در زمــان خویــش بــا یهودیــان و بــه ویــژه مســیحیان نجــران
در مــورد پســر خداونــد نبــودن حضــرت عیســی؟ع؟ و اثبــات نبــوت وی بــه بحــث پرداختنــد کــه
 .1آیاتــی کــه بــه مناظــره انبیــای الهــی اشــاره کردهانــد عبارتنــد از :بقــره  :852 /اشــاره بــه محاجــه حضــرت
ابراهیــم؟ع؟ بــا نمــرود در مــورد بیــرون آوردن خورشــید از مغــرب)؛ (شــعراء  27 /و  :37محاجــه حضــرت
ابراهیــم؟ع؟ بــا مشــرکان بــر عــدم ســود یــا زیانرســانی بتهــا؛ هــود  46 - 26 /و شــعراء  651 -351 /و نمــل 64 /
و  :74محاجــه حضــرت صالــح؟ع؟ بــا قومــش بــر ســر ناقــه؛ یــس  :97- 77 /گفتگــوی پیامبرا کــرم؟لص؟ بــا یکــی
از مشــرکان بــر ســر زنــده کــردن مــردگان از طریــق اســتخوانهای پوسیدهشــان؛ آل عمــران  :16 - 95 /گفتگــوی
مســیحیان نجــران بــا پیامبرا کــرم؟لص؟ دربــاره بنــده بــودن حضــرت عیســی؟ع؟.
( .2ای رســول مــا خلــق را) بــه حکمــت (وبرهــان) و موعظــه نیکــو بــه راه خدایــت دعــوت کــن و بــا بهتریــن طریــق
بــا اهــل جــدل مناظــره کــن( .نحــل )521 /
 .3و شــما مســلمانان بــا اهــل کتــاب (یهــود و نصــارا و مجــوس) جــز بــه نیکوتریــن طریــق بحــث و مجادلــه مکنیــد
مگــر بــا ســتمکاران از آنهــا ،و (بــا اهــل کتــاب) بگوییــد کــه مــا بــه کتــاب آســمانی قــرآن کــه بــر مــا نــازل شــده و بــه
کتــب آســمانی شــما بــه همــه ایمــان آوردهایــم و خــدای مــا و شــما یکــی اســت و مــا تســلیم و مطیــع فرمــان اوییــم.
(عنکبــوت.)64 /
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زمینهســاز ماجــرای مباهلــه (آل عمــران )61 – 59 ،گردیــد.
امامــان کــه ادامــه دهنــده طریــق پیامبــر(ص) بودهانــد ،همــواره بــا برپایــی جلســات علمــی
میــان مخالفــان و موافقــان خویــش ،از آن جهــت کــه بــا فهــم و درک اثربخــش و بــا هــدف
آ گاهیبخشــی ،رد و بــدل کــردن اطالعــات ،ایجــاد نگــرش مثبــت در الهــی بــودن علــم امامــان
یتــوان
و کاهــش منازعــات همــراه بــوده ،همــت داشــتهاند .در ســیره عملــی امامــان شــیعه ،م 
بــه مناظــرات مهــم عصــر امــام باقــر؟ع؟  -بــا هشــام بــن عبدالملــک پــس از اجــرای مراســم حــج
دربــاره خــورا ک مــردم در صــف محشــر بــرای حســاب و کتــاب اعمــال در ســال  106ق بــا توجــه
بــه آیــه قــرآن (ســوره اعــراف ،آیــه )50باعــث شــد تــا مخالفــان حضــرت نتواننــد کاری از پیــش
برنــد( .طبرســی ،ج  323 :2و  )324امــام صــادق؟ع؟ نیــز بــا زندیقــان ،رهبــران معتزلــه و زیدیــه
مناظــره داشــتند تــا اصــول و مبانــی حقیقــی اســام را بشناســانند (همــان )385 – 331 :ایــن
امــر تــا عصــر امــام رضــا و امــام جــواد؟ع؟ بــه علــت جــو علمــی حاکــم از ســوی معتزلــه بــر دســتگاه
خالفــت عباســی و حمایــت خلفــا از آن ،گســترش یافــت؛ امــا بــاز هــم امامــان؟مهع؟ بــا مــدد از قــرآن
و ســنت نبــوی؟لص؟ و بــا اســتناد بــه دالیــل عقلــی و اســتداللی محکــم ،بــر مخالفــان خویــش
پیــروز شــدند.
در زمــان امامــت امــام جــواد؟ع؟ نیــز مناظرههــا در قالــب موضوعاتــی چــون حکــم فقهــی در
بــاب طــاق زن ،صیــد در حــرم ،حــال و حــرام شــدن یــک زن در روز در چنــد نوبــت ،فضایــل
دروغیــن ابوبکــر و عمــر ،عالیــم امامــت ،معنــای «احــد» و «الیدرکــه األبصــار» و همچنیــن در
صفــات و اســماء الهــی ،مهــدی و منتقــم دیــن و مقــدار بریــدن دســت دزد(طبرســی ،همــان ،ج
449- 444 :2؛ قمــی185 -182 ،؛ مفیــد ،ج  )286 -282 :2انجــام گرفــت کــه بــا تشــکیل
جلســات مناظــره در دربــار عباســی و دعــوت از علمــای بــزرگ ادیــان و فراخوانــدن امــام ،از
طرفــی خلفــای عباســی و از طــرف دیگــر امــام جــواد؟ع؟ هــر کــدام اهدافــی را از ایــن مناظــرات
دنبــال میکردنــد .خلفــای عباســی ،اهدافــی چــون تــاش بــرای انــزوای امامــت و والیــت
اهلبیــت؟مهع؟ ،ســرگرم کــردن مــردم بــه مناظــرات علمــی و در نتیجــه بیتوجهــی بــه قیامهــای
علــوی ،شــناخت بهتــر امــام و جلوگیــری از مالقــات امــام بــا یــاران خویــش را پــی میگرفتنــد؛ در
مقابــل امــام جــواد؟ع؟ نیــز اهدافــی چــون دفــع شــبهات و روشــن نمــودن تعالیــم اصیــل اســامی
و شــیعه در زمینههــای اعتقــادی چــون توحیــد ،نبــوت ،امامــت و قــرآن ،شــکوفایی علمــی
و بازگردانــی تمــدن اســامی بــه جایــگاه اصلــی خویــش ،اســتفاده از فرصتهــای مناســب در
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تبلیــغ و ترویــج آییــن اســام و تبییــن راهــی بــرای شــناخت حــق از باطــل ،نشــان دادن طریقــه
درســت برخــورد منطقــی و عقالنــی در مناظــرات خویــش بــه همــگان را دنبــال میکردنــد؛ امــا
پایــان مناظــرات کــه بــا شکســت مأمــون و معتصــم همــراه بــود ،باعــث شــد تــا خلفــای عباســی
وجــود امــام را برنتابنــد و ســرانجام امــام را بــه دســت امالفضــل دختــر مأمــون و بــا دســتور معتصــم
عباســی بــه شــهادت رســاندند.
در تعریفی جامع از اصطالح مناظره علمی میتوان گفت:
جریــان جس ـتوجو بــرای بــه دســت آوردن پاســخ یــا راهحــل مناســب بــرای گفتوگوهــا،
تبــادل اندیشـهها ،عرضــه ایدههــا و نظرهاســت کــه بــه دو طــرف یــا دو گــروه در بــاب یــک
موضــوع علمــی ،اجــازه هـمکاری دوجانبــه را میدهــد( .شــریعتی ســبزواری ،ص )62

امام علی؟ع؟ درباره گفتگوی صحیح میان دو طرف ،میفرماید:
ّ
یتولد منه ّ
الصواب؛
إضربوا بعض ّالرأی ببعض

برخــی اندیشـهها را بــا اندیشـههای دیگــر بــه هــم بزنیــد تــا حقیقــت بــه دســت آیــد( .لیثــی
واســطی91 ،؛ تمیمــی آمــدی)158 ،

سپس در سخنی دیگر میفرماید:
هــر کــس آراء گونا گــون را بدانــد ،مواضــع خطــا بــرای او آشــکار میشــود( .کلینــی ج 22 :8؛
حرانــی90 ،؛ لیثــی واســطی436 ،؛ تمیمــی آمــدی)640 ،

بنابرایــن امــام ،مــردم را بــه گفتوگــوی درســت تشــویق میکردنــد و عقــل چنــد نفــر را برتــر از
یــک نفــر میدانســتند تــا حــدی کــه مواضــع اشــتباه فــرد بــه کمــک افــراد مشــخص و ثمربخــش
میگــردد.
دوران امامــت امــام جــواد؟ع؟ ،دوران پرالتهــاب و حساســی بــرای شــیعیان بــود؛ زیــرا در ایــن
زمــان خلفــای عباســی بــه حمایــت از آراء معتزلــی پرداختنــد و مأمــون و معتصم ،بــا حمایت مالی
و تشــکیل جلســات مناظــره و بحــث دربــاره مســائل فقهــی و کالمــی چــون عصمــت و علــم امــام،
ســؤاالت شــرعی در بــاب طــاق زن و حــرام و حــال بــودن یــک زن ،جایــگاه خلفــای راشــدین
(عمــر و ابوبکــر) و  ...همــراه بــود .امــام بــا توجــه بــه اوضــاع زمانــی ،بــه تبلیــغ رســالت مفاهیــم
شــیعی چــون امامــت و گســترش مفهــوم والیــت و عصمــت اهلبیــت؟مهع؟ همــت گماشــته،
ی بــا بــزرگان معتزلــه و شــیعه انجــام دادنــد .در ایــن میــان ،میتــوان گفــت
مناظــرات شایســتها 
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کــه نــگاه مأمــون و معتصــم بــه امــام بــه جهــت ادامهدهنــده راه امامــت ،خــاص بــود و قصدشــان
از برپایــی جلســات گفتوگــو ،محــدود نمــودن امــام بــه دربــار و مســائل بحثبرانگیــز بــود تــا
جایــگاه واالی امامــت و والیــت ایشــان را زیــر ســؤال برنــد و از چشــم مــردم بیندازنــد.
بــا توجــه بــه کتــب مناقــب ،تواریــخ ،کالمــی و تفســیری ،فهرســت مناظــرات امــام بــه شــرح
ذیــل اســت:
 .1مناظــره امــام و عمویــش بــا فــردی بــرای پاســخ حکــم فقهــی در بــاب طــاق زن کــه
در نهایــت امــام اشــتباه عمویــش را اصــاح فرمودنــد تــا جاییکــه وی بــه مقــام امامــت امــام
جــواد؟ع؟ اعتــراف نمــود.
 .2مناظرههــای امــام جــواد؟ع؟ و یحیــی بــن أ کثــم قاضــی القضــات بغــداد از ســوی خلیفــه
عباســی در چهــار نوبــت:
الــف) در بــاب صیــد در حــرم کــه امــام تمــام وجوهــات صیــد و شــخص صیــاد را در حالــت
احــرام در قالــب پرســش و پاســخ بیــان کردنــد.
ب) در بــاب حــال و حــرام شــدن یــک زن در یــک روز در چنــد نوبــت و پاســخ مســتند امــام
بــه آن ســؤال.
ج) در بــاب فضایــل دروغیــن ابوبکــر و عمــر و اثبــات عــدم فضیلــت مطرح شــده از ســوی امام
در پاســخ یحیــی بــن أ کثــم ،بــا توجــه بــه ادلــه قرآنــی و روایی مســتند به ســیره پیامبر؟لص؟.
د) در باب عالیم امامت و به سخن درآمدن عصای امام و شهادت به والیت ایشان.
 .3گفتگــو میــان ابوهاشــم داوود بــن هاشــم جعفــری بــا امــام در بــاب معنــای «احــد» و
«الیدرکــه األبصــار» و همچنیــن در صفــات و اســماء الهــی.
 .4مناظــره میــان عبدالعظیــم حســنی از نــوادگان امــام حســن؟ع؟ بــا امــام جــواد؟ع؟ دربــاره
حضــرت مهدی(عــج)؛ امــام ویژگیهــا ،نــام و صفــات او را بیــان فرمودنــد و از عبدالعظیــم
خواســتند تــا بــا معرفــت و شــناخت منتظــر فــرج ایشــان باشــد.
 .5مناظــره میــان امــام و احمــد بــن أبــوداوود قاضــی القضــات معتصــم در ســامرا در مجلــس
معتصــم در بــاب حــد بریــدن دســت دزد کــه امــام بــا توجــه بــه ادلــه قرآنــی حــد آن را بیــان نمــود.
 .6مناظره امام در جهت توطئه معتصم علیه ایشان.
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 .2سیر تطور تاریخی مناظرهها

مناظــرات امــام جــواد؟ع؟ در جهــت شناســاندن معــارف اصیــل اســامی بــه عنــوان مناظراتی
قابلتأمــل و مــورد بررســی ،جایــگاه خاصــی در شــناخت تاریــخ اهلبیــت؟مهع؟ دارد؛ از ای ـنرو،
بــا توجــه بــه منابــع متعــدد کالمــی ،تاریخــی ،روایــی و تفســیری بــه مناظرههــا و ســیر تاریخــی
آنهــا پرداختــه میشــود:
 -2-1مناظره امام با یحیی بن اکثم پیش از ازدواج

امــام بــا یحیــی بــن أ کثــم پیــش از مراســم ازدواج ا بــا امالفضــل مناظــره داشــتند .ایــن
مناظــره در جهــت امتحــان علــم امــام از امــور فقهــی توســط مأمــون ترتیــب داده شــد تــا علــم و
هیبــت امــام را بــه همــگان و بــه ویــژه خانــدان عباســی اثبــات کنــد و بــه خیــال باطــل خویــش،
شــخصیت امــام را مخــدوش نمایــد؛ زیــرا گمــان مینمــود امــام در ســنین کودکــی قــادر بــه جــواب
دادن بــه ســؤاالت فقهــی و شــرعی نیســت.
الــف) مخاطــب امــام :در ایــن مناظــره طــرف مقابــل امــام ،بــه طــور خــاص یحیــی قاضــی
ویــژه مأمــون بــود ولــی بهطــور عــام تمــام خانــدان عباســی و شــخص مأمــون را نیــز شــامل
میگردیــد.
ب) ســن امــام و محــل مناظــره :در ایــن مناظــره شــاهدان مناظــره امــام را صبــی خواندهانــد؛
یعنــی کســی کــه در دیــن خــدا تفقــه نــدارد و واجبــات و ســنتها را نمیشناســد و طبــق نقــل
روایــات ،ســن امــام بهطــور معمــول بیــن نــه تــا یــازده ســال شــمردهاند؛ ولــی گمــان بیشتــر
ده ســالگی امــام اســت .محــل تشــکیل مناظــره نیــز در ســرای خالفــت عباســی در بغــداد و کاخ
مأمــون بــود.
ج) متــن مناظــره :ابــن ا کثــم رو بــه مأمــون گفــت« :اجــازه میدهــی از ابــی جعفــر جــواد
پرســش کنــم؟» مأمــون گفــت« :از خــود او اجــازه بگیــر!» پــس یحیــی رو بــدان حضــرت کــرده،
گفــت« :قربانــت گــردم اجــازه میفرمایــی مســألهای بپرســم؟» حضــرت جــواد؟ع؟ فرمودنــد:
«بپــرس!» گفــت« :قربانــت گــردم! دربــاره شــخصی کــه در حــال احــرام شــکاری بکشــد چــه
میفرماییــد؟» حضــرت فرمودنــد« :آیــا در حــل کشــته اســت یــا در حــرم؟ عالــم بــه مســأله و حکــم
بــوده یــا جاهــل؟ از روی عمــد کشــته یــا بــه خطــاء؟ آن شــخص آزاد بــوده یــا بنــده؟ نخســتینبار
بــوده کــه چنیــن کاری کــرده یــا پیــش از آن نیــز انجــام داده؟ آن شــکار از پرنــدگان بــوده یــا غیــر
آن؟ از شــکارهای کوچــک بــوده یــا بــزرگ؟ بــاز هــم باکــی از انجــام دادن چنیــن کاری نــدارد یــا
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اینکــه اکنــون پشــیمان اســت؟ در شــب ایــن شــکار را کشــته یــا در روز؟ در حــال احــرام عمــره
بــوده یــا احــرام حــج؟» (بگــو کدامیــک از ایــن اقســام کوچــک یــا بــزرگبــوده زیــرا هرکــدام حکمــی
جدا گانــه دارد؟) یحیــی متحیــر شــد و ناتوانــی و زبونــی در چهــرهاش آشــکار گردیــد و زبانــش بــه
لکنــت افتــاد بهطوریکــه حاضــران مجلــس ناتوانــی او را در برابــر آن حضــرت فهمیدنــد.
مأمــون چــون علــم امــام را دیــد کــه بــر همــگان آشــکار گردیــده ،دختــرش را بــا مهریــه
حضــرت زهــرا ؟اهس؟ بــه ازدواج امــام درآورد و ســپس رو بــه امــام گفــت« :قربانــت گــردم ا گــر
صــاح بدانــی (خــوب اســت) احــکام هــر کدامیــک از آنچــه دربــاره کشــتن شــکار در حــال
احــرام بــه شــرحی کــه فرمــودی ،بــرای مــا بیــان کنــی کــه مــا هــم بدانیــم و بهــره ببریــم؟»
حضــرت فرمودنــد« :آری شــخص محــرم چــون در حــل (خــارج حــرم) شــکاری را بکشــد و آن
شــکار پرنــده و بــزرگ باشــد کفــارهاش یــک گوســفند اســت ،و ا گــر در حــرم بکشــد کفــارهاش دو
برابــر میشــود ،ازایـنرو ا گــر جوجــه پرنــده را در خــارج حــرم بکشــد ،کفــاره او بچــه گوســفندی
اســت کــه تــازه از شــیر گرفتــه باشــند و ا گــر آن را در حــرم بکشــد ،بایــد هــم آن را بدهــد و هــم
بهــای آن جوجــه را کــه کشــته اســت (ایــن در صورتــی بــود کــه شــکار پرنــده باشــد) و ا گــر از
حیوانــات وحشــی باشــد ،پــس ا گــر االغ وحشــی باشــد کفــارهاش یــک گاو اســت ،و ا گــر شــترمر غ
باشــد ،کفــارهاش یــک شــتر اســت و ا گــر آهــو باشــد ،یــک گوســفند بــر او واجــب میشــود،
(اینهــا در صورتــی اســت کــه در بیــرون حــرم بکشــد) .ا گــر یکــی از ایــن حیوانــات وحشــی را
در حــرم کشــت ،کفــارهاش دو برابــر میشــود بــدان قربانــی کــه بــه کعبــه رســد و هــرگاه محــرم
کاری بکنــد کــه قربانــی بــر او واجــب شــود و احرامــش احــرام حــج باشــد ،آن قربانــی را در منــی
بایــد بکشــد و ا گــر احــرام عمــره باشــد ،در مکــه قربانــی کنــد ،و کفــاره صیــد نســبت بــه عالــم و
جاهــل یکســان اســت .و امــا در عمــد (اضافــه بــر کفــاره) گنــاه نیــز کــرده و در خطــا از او برداشــته
شــده ،و ا گــر کشــنده آزاد باشــد ،کفــاره بــر خــود اوســت و ا گــر بنــده باشــد ،کفــاره بــه گــردن
آقــای اوســت ،و کفــاره بــر صغیــر واجــب نیســت ،ولــی بــر کبیــر واجــب اســت؛ شــخصی کــه از
کار خــود پشــیمان اســت ،بهواســطه همیــن پشــیمانی عقــاب آخــرت از او برداشــته میشــود،
ولــی آنکــه پشــیمان نیســت بهطــور حتــم در آخــرت عقــاب خواهــد شــد» .در نهایــت مأمــون
گفــت« :احســنت ای ابــا جعفــر! خــدا بــه تــو نیکــی عنایــت کنــد!»( .مســعودی226 - 223 ،؛
طبرســی ،ج 446- 443 :2؛ قمــی ،ج  183 :1و 184؛ مفیــد ،ج 288- 283 :2؛ مفیــد99 ،
101-؛ فتــال نیشــابوری ،ج 240 - 238 :1؛ ابــن شــهر آشــوب مازندرانــی ،ج 381 :4؛ طبرســی:
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354- 351؛ ابــن حمــزه طوســی507- 505 :؛ اربلــی ،ج 356- 353 :2؛ شــامی708 - 705 :؛
عاملــی نباطــی ،ج 175 :2؛ بحرانــی ،ج 557- 553 :4؛ مجلســی ،ج  384- 381 :10و ج :50
77- 74؛ جزائــری ،ج 449 - 447 :2؛ بحرانــی اصفهانــی ،ج )346-342 :23
د) راویــان مناظــره :محمــد بــن حســین و محمــد بــن عــون النصیبــی از ریــان بــن شــبیب یــا بــه
طرقــی دیگــر کــه شــیخ مفیــد نقــل کــرده ،از حســن بــن محمــد بــن ســلیمان از علــی بــن ابراهیــم
بــن هاشــم از پــدرش از ریــان بــن شــبیب.
هـ) ترتیب منابع :در این زمینه آثار زیادی وجود دارد که به شرح ذیل است:
نوع منبع

سن امام هنگام
مناظره

تفسیری

کوچک  10ساله

اثباتالوصیه

م  346ق

کالمی

کوچک  10ساله

3

شیخ مفید

االرشاد

م  413ق

تاریخی

4

شیخ مفید

االختصاص

م  413ق

گوناگون

5

فتال نیشابوری

روضهالواعظین

م  508ق

گوناگون

اعالمالوری

م  548ق

تاریخی

ر

1
2

6
7

نام نویسنده

علی بن ابراهیم
قمی
علی بن حسین
مسعودی

فضل بن حسن
طبرسی
محمد بن علی ابن
حمزه طوسی

نام کتاب

تفسیر قمی

الثاقب فی المناقب

زمان

متولد 381
ق

زنده در
 566ق

مناقب

کوچک  10یا 11
ساله
کوچک  10یا 11
ساله
کوچک
 9ساله-کوچکی
سن
 9ساله
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ر

8
9
10

نام نویسنده

ابن شهرآشوب
مازندرانی
احمد بن علی
طبرسی
علی بن عیسی
اربلی

سن امام هنگام
مناظره

نام کتاب

زمان

نوع منبع

مناقب آل ابی طالب

م  588ق

مناقب

االحتجاج

م  588ق

کالمی

 9ساله

کشف الغمه

م  692ق

کالمی

 9ساله

قرن هفتم

مناقب

م  877ق

کالمی
مناقب

 7ساله
 9تا  11ساله

جوان -بدون ذکر
سن

کوچکی سن-

یوسف بن حاتم

الدرالنظیم فی مناقب

شامی

اإلئمه

علی بن محمد

الصراط المستقیم الی

عاملی نباطی

مستحقی التقدیم

13

سید هاشم بحرانی

حلیه االبرار

م  1107ق

14

محمدباقر مجلسی

بحاراالنوار

م  1110ق

جامع روایی

15

نعمتاهلل جزائری

ریاضاالبرار

م  1112ق

مناقب

 9ساله

کالمی

 9ساله

11
12

16

عبداهلل بحرانی
اصفهانی

عوالمالعلوم

م قرن
دوازدهم

بدون ذکر سن
کوچکی سن-
بدون ذکر سن

تهــای مناظــره :در ایــن مناظــره نــام روایــان یکــی بــوده مگــر در کتــاب شــیخ مفیــد
و) تفاو 
(مفیــد ،ج  )282 :2کــه نــام روایــان حســن بــن محمــد بــن ســلیمان از علــی بــن ابراهیــم بــن
هاشــم از پــدرش از ریــان اســت کــه در نــام ریــان بــن شــبیب کــه از خــود امــام نقــل میکنــد یکــی
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هســتند .دیگــر آنکــه ســن امــام کــه ا کثــر منابــع اتفــاق نظــر بیــن نــه تــا  11ســال داشــته مگــر
حلیهاألبرار(بحرانــی ،ج  )553 :4کــه هفــت ســاله میدانــد.
از میــان قدیمیتریــن منابــع نیــز تفســیر قمــی و اثباتالوصیــه مســعودی و همچنیــن در اإلرشــاد
و اإلختصــاص شــیخ مفیــد ،بــر نقــل ایــن واقعــه اتفاقنظــر دارنــد کــه متقــن بــودن متــن روایــت و
صحــت مناظــره را نشــان میدهــد.
 -2-2مناظره امام جواد؟ع؟ با یحیی بن اکثم پس از ازدواج

مناظــره امــام پــس از برگــزاری جشــن ازدواج بــا امالفضــل در کاخ مأمــون در باب حالل شــدن
یــک زن بــرای چنــد بــار در یــک شــبانهروز کــه امــام بــا طــرح چنیــن ســؤالی ،ضعــف ابناکثــم را
شناســاندند و بــه تمــام وجــوه مطر حشــده در ســؤال جــواب منطقــی دادنــد:
الف) مخاطب امام :یحیی بن اکثم قاضی ویژه مأمون
ب) ســن امــام و محــل مناظــره :ماننــد مــورد قبلــی روی ســن نــه تــا یــازده ســال اتفاقنظــر
دارنــد و محــل مناظــره در مقــر خالفــت عباســی در بغــداد -کاخ مأمــون  -بــوده اســت.
ج) متــن مناظــره :پــس از جــواب امــام در مناظــره قبلــی (ماجــرای کفــاره صیــد حــرم بــا تمــام
وجوهــات ممکــن آن) مأمــون گفــت« :اکنــون خــوب اســت شــما نیــز از یحیــی پرسشــی کنــی
چنانچــه او از شــما پرســید؟» حضــرت بــه یحیــی فرمودنــد« :بپرســم؟» گفــت« :هرگونــه میــل
شماســت قربانــت گــردم (بپرســید) پــس اگــر توانســتم پاســخت گویــم وگرنــه از شــما بهرهمنــد
میشــوم».
حضــرت فرمودنــد :مــرا آ گاه کــن از مــردی کــه در بامــداد بــه زنــی نــگاه میکنــد و آن نــگاه
حــرام اســت و چــون روز بــاال میآیــد ،بــر او حــال میشــود و چــون ظهــر گــردد دوبــاره حــرام
میشــود و چــون وقــت عصــر گــردد ،بــر او حــال شــود و چــون غــروب کنــد ،بــر او حــرام شــود
و چــون وقــت عشــا شــود بــر او حــال گــردد و چــون نیمهشــب شــود بــر او حــرام گــردد و چــون
یشــود و
ســپیده صبــح شــود ،بــر او حــال گــردد .ایــن چگونــه زنــی اســت و بــرای چــه حــال م 
از چــه رو حــرام میگــردد؟» یحیــی گفــت« :بــه خــدا مــن بــه پاســخ ایــن پرســش راهبــر نیســتم و
جهــت حــال شــدنها و حــرام شــدنها را نمیدانــم! ا گــر صــاح بدانیــد پاســخ آن را بفرماییــد
تــا بهرهمنــد شــویم؟» حضــرت فرمودنــد« :ایــن زنــی اســت کــه کنیــز مــردی بــوده و بامــداد مــرد
بیگانــه دیگــری بــر او نــگاه کــرد و آن نــگاه حــرام بــود ،و چــون روز بــاال آمــد ،او را از آقایــش خریــد،
پــس بــر او حــال شــد و چــون ظهــر شــد آزادش کــرد ،پــس بــا آزاد شــدن حــرام شــد ،چــون عصــر
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شــد ،او را بــه زناشــویی گرفــت و بــر او حــال شــد و چــون غــروب شــد ظهــارش کــرد (بــه او گفــت:
پشــت تــو ماننــد پشــت مــادر مــن اســت کــه آن را اظهــار میگوینــد و در اســام احکامــی دارد از آن
جملــه اینکــه بــا گفتــن ایــن جملــه ،زن فــرد گوینــده) بــر او حــرام میشــود و چــون هنــگام عشــا
شــد کفــاره ظهــار را داد و بــر او حــال شــد و چــون نیمهشــب شــد بــه یــک طــاق او را طــاق داد،
پــس حــرام شــد و چــون ســپیده زد ،بــه او رجــوع کــرد پــس بــر او حــال شد»(.طبرســی ،ج :2
446- 443؛ مفیــد ،ج 288- 283 :2؛ طبرســی ص 353؛ فتــال نیشــابوری ،ج  240 :1و 241؛
ابــن شــهر آشــوب مازندرانــی ،ج 381 :4؛ اربلــی ،ج 357 :2؛ حــر عاملــی ،ج 240 :7؛ بحرانــی،
ج  558 :4و 559؛ مجلســی ،ج  385 :10و ج 78 :50؛ جزائــری ،ج  449 :2و 450؛ بحرانــی
اصفهانــی ،ج )349 :23
د) راویــان مناظــره :هماننــد مناظــره قبلــی کــه عبارتنــد از :محمــد بــن حســین و محمــد بــن
عــون النصیبــی از ریــان بــن شــبیب یــا بــه طرقــی دیگــر کــه شــیخ مفیــد نقــل کــرده از حســن بــن
محمــد بــن ســلیمان از علــی بــن ابراهیــم بــن هاشــم از پــدرش از ریــان بــن شــبیب.
هـ) ترتیب منابع :در این زمینه آثار زیادی وجود دارد که به شرح ذیل است:
سن امام هنگام
مناظره

ردیف

نام نویسنده

نام کتاب

زمان

نوع منبع

1

شیخ مفید

االرشاد

م  413ق

تاریخی

2

فتال نیشابوری

روضهالواعظین

م  508ق

گوناگون

کوچک

اعالمالوری

م  548ق

تاریخی

 9ساله کوچک

م  588ق

مناقب

3
4

فضل بن حسن
طبرسی
ابن شهرآشوب

مناقب آل ابی

مازندرانی

طالب

کوچک  10یا 11
ساله

جوان -بدون ذکر
سن
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ردیف

نام نویسنده

نام کتاب

زمان

نوع منبع

سن امام هنگام
مناظره

5

احمد بن علی طبرسی

االحتجاج

م  588ق

کالمی

 9ساله

6

علی بن عیسی اربلی

کشفالغمه

م  692ق

کالمی

 9ساله

هدایهاالحکام

م  1104ق

فقهی

8

سید هاشم بحرانی

حلیهاالبرار

م  1107ق

مناقب

 7ساله

9

محمدباقر مجلسی

بحاراالنوار

م  1110ق

جامع روایی

 9تا  11ساله

10

نعمتاهلل جزائری

ریاضاألبرار

م  1112ق

مناقب

 9ساله

کالمی

 9ساله

7

11

محمد بن حسن حر
عاملی

عبداهلل بحرانی
اصفهانی

عوالمالعلوم

م قرن
دوازدهم

کوچک -بدون
ذکر سن

و) تفاوتهای مناظره :در این مناظره تفاوتی در منابع دیده نشده است.
 -2-3مناظره سوم امام جواد؟ع؟ با یحیی

یحیــی بــن ا کثــم بــا امــام جــواد؟ع؟ در بــاب حجــت خواســتن بــر امامــت امــام مناظــره کــرد
کــه عصــای امــام بــه حــرف درآمــد و صاحــب خــود را حجــت زمــان معرفــی نمــود.
الف) مخاطب امام :یحیی بن ا کثم قاضی مخصوص مأمون عباسی
ب) ســن امــام و محــل مناظــره :ســن امــام در منابــع ذکــر نشــده ،امــا نویســنده
دالئلاالمامه(طبــری آملــی )402 :ســن امــام را یــازده ســال دانســت ه و محــل مناظــره نیــز در مدینــه
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و در مســجدالنبی؟لص؟ بــوده اســت.
ج) متــن مناظــره :محمــد بــن ابــی العــاء روزی از یحیــی بــن اکثــم پــس از مناظــره معروفــش
بــا امــام در کاخ مأمــون پرســید و وی در جــواب گفــت« :روزی در مســجدالنبی در کنــار قبــر
پیامبــر؟لص؟ بــودم کــه محمــد بــن علــی بــن موسـیالرضا؟ع؟ را دیــدم و خواســتم از امــام ســؤالی
کنــم ولــی شــرمم آمــد؛ در ایــن هنــگام امــام فرمودنــد" :میخواهــی بپرســی کــه امــام در ایــن زمــان
کیســت؟" پــس گفتــم" :آری بــه خــدا قســم همیــن اســت ولــی عالمتــی میخواهــم" .در آن حــال
عصــا در دســت امــام بــه ســخن درآمــد و گفــت" :همانــا صاحــب و امــام در ایــن زمــان ،محمــد
بــن علــی امــام جــواد؟ع؟ اســت ای یحیی"»(.همــان؛ ابــن حمــزه طوســی508 :؛ ابــن شهرآشــوب
مازندرانــی ،ج  393 :4و 394؛ حرعاملــی ،ج )390 :4
د) راویــان مناظــره :راویــان ایــن مناظــره عبارتنــد از :احمــد بــن حســین از محمد بــن ابوطیب
از عبدالوهــاب بــن منصــور از محمــد بــن أبــی العالء.
هـ) ترتیب منابع :منابعی که به ذکر این رویداد پرداختهاند ،عبارتند از:

ردیف

1
2
3
4

نام نویسنده

ابن جریر بن رستم
طبری آملی
ابن جریر بن رستم
طبری آملی
محمد بن علی بن حمزه
طوسی
ابن شهرآشوب مازندرانی

نام کتاب

زمان

نوع
منبع

دالئلاألمامه

م بعد از  411ق

کالمی

نوادرالمعجزات

م بعد از  411ق

کالمی

الثاقب فی المناقب

زنده در  566ق

مناقب

بدون ذکر سن

م  588ق

مناقب

بدون ذکر سن

مناقب آل ابی
طالب

سن امام
هنگام مناظره

به احتمال 11
ساله
به احتمال 11
ساله
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ردیف

5

نام نویسنده

نام کتاب

محمد بن حسن حر

اثباه الهداه

عاملی

بالنصوص

زمان

نوع
منبع

سن امام
هنگام مناظره

م  1104ق

کالمی

بدون ذکر سن

و) تفاوتهای مناظره :در این مناظره نیز تفاوتی یافت نشد.
 -2-4مناظره چهارم یحیی بن اکثم با امام جواد؟ع؟

ایــن مناظــره پــس از ازدواج بــا امالفضــل و دربــاره فضایــل دروغیــن ابوبکــر و عمــر صــورت
گرفــت و امــام بــا اســتفاده از دالیــل محکــم و مســتند از قــرآن و ســنت نبــوی؟لص؟ پاســخ دادنــد.
الف) مخاطب امام :یحیی بن اکثم قاضی ویژه مأمون
ب) ســن امــام و محــل مناظــره :پــس از ازدواج امــام بــا امالفضــل واقــع شــده و چــون امــام در
آن زمــان بیــن نــه تــا یــازده ســال داشــتند ،در ایــن زمــان واقــع گردیــده و محــل آن در مجلــس
مأمــون در مقــر خالفــت در بغــداد بــوده اســت.
ج) متــن مناظــره :در مراســم ازدواج کــه در ســرای مأمــون ترتیــب داده بودنــد ،یحیــی از
امــام پرســید« :نظــر شــما دربــاره ایــن خبــر چیســت :روزی جبرئیــل بــر رســول خــدا؟لص؟ فــرود
آمــد و گفــت" :ای محمــد ،خداونــد عزوجــل ســامت رســانده ،میفرمایــد :از ابوبکــر بپــرس آیــا از
مــن راضــی اســت چــون مــن از او خشــنودم"؟ حضــرت فرمــود" :مــن منکــر فضــل ابوبکــر نیســتم،
ولــی بــر راوی ایــن خبــر واجــب اســت کــه حدیثــش را بــا حدیــث دیگــری کــه از آن حضــرت نقــل
شــده مقابلــه کنــد کــه در آخریــن ســفر حــج فرمــود« :دروغ بــر مــن بســیار شــده و پــس از مــن
نیــز زیــاد خواهــد شــد ،پــس هــر کــس از روی عمــد بــر مــن دروغــی ببنــدد ،بایــد جایــگاه خــود
را در آتــش قــرار دهــد .چــون حدیثــی از مــن بــه شــما رســید ،آن را بــر کتــاب خــدا و ســنت مــن
عرضــه کنیــد ،هــر چــه موافــق قــرآن و ســنت مــن بــود ،آن را برگیریــد و مخالــف آن دو را نگیریــد».
ایــن خبــری کــه تــو نقــل کــردی ،بــا قــرآن نمیخوانــد .خداونــد متعالــی فرمــوده« :و همانــا مــا
آدمــی را آفریدهایــم و آنچــه را نفــس او وسوســه میکنــد میدانیــم ،و مــا بــه او از رگ گــردن
نزدیکتریــم -ق»16 /؛ پــس بنابــر مفــاد حدیــث ،بــر خداونــد عزوجــل رضــا و ســخط ابوبکــر
مخفــی بــوده تــا از مکنــون سـ ّـر خــود بپرســد؟ ایــن مطلــب محــال عقلــی اســت".
یحیــی گفــت « :در خبــر اســت کــه مثــل ابوبکــر و عمــر در زمیــن مثــل جبرئیــل و میکائیــل
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اســت در آســمان» .حضــرت فرمــود" :و ایــن مطلــب نیــز قابــل تأمــل اســت؛ زیــرا جبرئیــل و
میکائیــل دو فرشــته مقربــی هســتند کــه هرگــز معصیــت پــروردگار نکــرده و حتــی بــرای لحظـهای
از طاعــت خداونــد فــارغ نشــدهاند ،ولــی ابوبکــر و عمــر مدتــی بــه خــدا مشــرک بودنــد هرچنــد
پــس از آن اســام آوردنــد ،پــس بیشتــر عمرشــان مشــرک بودهانــد ،پــس تشــبیه آن دو بــه آن
دو محــال اســت".
یحیــی گفــت« :حدیــث اســت کــه :فقــط آن دو ســید و ســرور پیــران اهــل بهشــتند؛ نظــر شــما
دربــاره ایــن حدیــث چیســت؟»
امــام جــواد؟ع؟ فرمــود" :ایــن حدیــث نیــز محــال اســت ،زیــرا اهــل بهشــت همگــی برنــا و
جواننــد و پیــر و ســالخوردهای میانشــان نیســت .و ایــن خبــر از جعلیــات بنیامیــه در ضدیــت بــا
حدیثــی اســت کــه رســول خــدا؟لص؟ دربــاره حســن و حســین؟ع؟ فرمودنــد« :کــه آن دو ســرور و
آقــای اهــل بهشــت هســتند».
یحیــی گفــت« :نقــل اســت کــه تنهــا عمــر بــن خطــاب چــراغ اهــل بهشــت اســت» .امــام
فرمــود " :آن نیــز محــال اســت ،زیــرا بهشــت مــکان فرشــتگان مقــرب الهــی و آدم و محمــد؟لص؟
و تمــام انبیــا و مرســلین اســت .آیــا بهشــت بــه نــور ایشــان روشــنایی نمییابــد تــا بــه نــور عمــر
روشــن گــردد؟!" یحیــی گفــت« :نقــل اســت ســکینه و آرامــش بــر زبــان عمــر ســخن میگویــد».
امــام فرمــود" :مــن منکــر فضــل عمــر نیســتم ،ولــی ابوبکــر افضــل از او بــود؛ بــا ایــن حــال بــر منبــر
گفــت" :مــرا شــیطانی اســت کــه بــر مــن عــارض میشــود؛ هــرگاه منحــرف شــدم مــرا بــه راه آوریــد".
یشــدم عمــر
یحیــی گفــت« :نقــل اســت رســول خــدا؟لص؟ فرمــوده" :ا گــر مــن مبعــوث نم 
میشــد ".فرمــود" :کتــاب خــدا صادقتــر از ایــن حدیــث اســت .خــدا فرمــوده« :و یــاد کــن آنگاه
کــه از پیامبــران پیمــان گرفتیــم و از تــو و از نوح("،ســوره احــزاب ،آیــه  )7بــا ایــن اخــذ میثاقــی
کــه خداونــد از انبیــا گرفتــه ،چطــور امــکان دارد آن را عــوض یــا تبدیــل نمایــد ،و هیچکــدام
از حضــرات انبیــا حتــی بــرای لحظ ـهای بــه خداونــد شــرک نورزیدنــد ،پــس چگونــه کســی کــه
بیشتــر عمــرش مشــرک بــوده بــه نبــوت مبعــوث شــود و رســول خــدا؟لص؟ فرمــوده« :مــن بــه
پیامبــری برگزیــده شــدم و آدم میــان روح و جســد بــود»؟!
یحیــی گفــت« :نقــل اســت کــه رســول خــدا؟لص؟ فرمــوده" :هــر وقــت وحــی از مــن قطــع
میشــد ،گمــان میبــردم کــه بــر آلخطــاب نــازل شــده" .حضــرت فرمــود" :ایــن نیــز محــال اســت،
زیــرا جایــز نیســت کــه پیامبــر در نبــوت خــود شــک کنــد .خداونــد متعالــی فرمــوده« :خداونــد
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از میــان فرشــتگان و مــردم رســوالنی برمیگزیند("،ســوره حــج ،آیــه  )75پــس چگونــه ممکــن
اســت کــه نبــوت از برگزیــده خــدا بــه مشــرک منتقــل شــود؟"
یحیــی گفــت« :نقــل شــده کــه رســول خــدا؟لص؟ فرمودنــد" :ا گــر عــذاب نــازل شــود ،فقــط
عمــر نجــات خواهــد یافــت ".حضــرت فرمــود " :ایــن نیــز محــال اســت ،زیــرا خداونــد متعالــی
میفرمایــد( :و خــدا بــر آن نیســت کــه ایشــان را عــذاب کنــد در حالــی کــه تــو در میــان ایشــانی،
و خــدا عذابکننــده آنــان نیســت در حالــی کــه آمــرزش میخواهنــد) (ســوره انفــال ،آیــه )33
خداونــد بــا ایــن آیــه خبــر داده کــه تــا پیامبــر در میــان ایشــان باشــد ،و تــا زمانــی کــه آمــرزش
میخواهنــد ،کســی را عــذاب نمیکنــد( ".طبرســی ،ج 449- 446 :2؛ بحرانــی ،ج 623 :4
626؛ مجلســی ،ج 83- 80 :50؛ جزائــری ،ج 452- 450 :2؛ بحرانــی اصفهانــی ،ج 350 :23)353د) راویان مناظره :محمد بن حسین و محمد بن عون النصیبی از ریان بن شبیب.
هـ) ترتیب منابع :ذکر این رویداد با توجه به منابعی که ذکر شده عبارت است از:

ردیف

نام نویسنده

نام کتاب

محدوده زمانی

نوع منبع

سن امام هنگام
مناظره

1

احمد بن علی طبرسی

االحتجاج

م  588ق

کالمی

 9ساله

2

سید هاشم بحرانی

حلیهاإلبرار

م  1107ق

مناقب

 7ساله

3

محمدباقر مجلسی

بحاراألنوار

م  1110ق

جامع
روایی

 9تا  11ساله

4

نعمتاهلل جزایری

ریاضاألبرار

م  1112ق

مناقب

 9ساله
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ردیف

نام نویسنده

نام کتاب

محدوده زمانی

نوع منبع

سن امام هنگام
مناظره

5

عبداهلل بحرانی اصفهانی

عوالمالعلوم

مقرندوازدهم

کالمی

 9ساله

و) تفاوتهای مناظره :تفاوتی یافت نشد.
 -2-5مناظره عموی امام با آن حضرت

عبــداهلل بــن موســی عمــوی امــام ،در حضــور تعــدادی از شــیعیان چــون ریــان بــن صلــت،
صفــوان بــن یحیــی ،عبدالرحمــان بــن حجــاج ،یونــس بــن عبدالرحمــان ،حســن بــن راشــد و
جماعتــی از بــزرگان شــیعه ،بــر ســر مســأله طــاق زن بــه اشــتباه حکــم کــرد کــه امــام جــواد؟ع؟ بــا
رعایــت حســن احتــرام و ادب متقابــل ،جــواب درســت دادنــد تــا جایــی کــه عمــوی امــام بــه علــم
بــرادرزادهاش اعتــراف نمــود و امامــت او را معتقــد گشــت.
الف) مخاطب امام :عدهای از یاران امام جواد؟ع؟ و عموی امام (عبداهلل بن موسی)
ب) ســن امــام و محــل مناظــره :در ایــن زمــان امــام در ســنین نوجوانــی (حداقــل ده ســال)
قــرار داشــتند و ایــن مناظــره در منــزل امــام ششــم؟ع؟ در مدینــه صــورت گرفــت.
ج) متــن مناظــره :نقــل شــده کــه بــزرگان شــیعه و یــاران برجســته امــام رضــا؟ع؟ وقتــی
خواســتند از امــام جــواد؟ع؟ ســؤال نماینــد ،وی را کودکــی فــرض کردنــد و چــون یونــس
یکــی از یــاران صدیــق امــام افــراد دیگــر را قانــع کــرد ،نــزد امــام آمدنــد .عبــداهّلل بــن موســی نیــز
وارد مجلــس شــد .در آن بیــن گوینــدهای بلنــد شــد و گفــت« :ایــن عبــداهلل بــن موســی فرزنــد
پیغمبــر؟لص؟ اســت؛ هــر کســی مســألهای دارد از او بپرســید».
یکــی از علمــا بــه عبــداهلل گفــت« :چــه میگویــی دربــاره ایــن مســأله کــه کســی بــه زن خــود
بگویــد :تــو بــه عــدد ســتارگان آســمان طــاق داده شــدی؟» گفــت« :زن او طــاق داده میشــود،
بــه ثــاث یصــدر الجــوزاء و النســر الواقــع ».ایــن جــواب باعــث حیــرت و غصــه شــیعه شــد (زیــرا
غلــط بــود) .مــرد دیگــری متوجــه وی شــد و گفــت« :چــه میگویــی دربــاره کســی کــه بــا حیوانــی
جمــاع کنــد؟» گفــت« :بایــد دســت او را قطــع کننــد و صــد تازیانــه بخــورد و تبعیــد هــم بشــود».
علمــا از ایــن جــواب غلــط صــدا بــه گریــه بلنــد کردنــد .در آن مجلــس تمــام فقهــای شــهرها از
مشــرقزمین ،مغربزمیــن ،حجــاز ،مکــه و عراقیــن اجتمــاع کــرده بودنــد .آنــان بعــد از شــنیدن
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ایــن جوابهــای نادرســت ،تصمیــم گرفتنــد از آن مجلــس برخیزنــد .نــاگاه دیدنــد کــه دربــی از
صــدر مجلــس بــاز شــد .موفــق خــادم در جلــو و امــام جــواد؟ع؟ از عقــب وارد شــدند .آن حضــرت
دو پیراهــن و یــک شــلوار پوشــیده و عمام ـهای بــر ســر نهــاده بودنــد کــه دو طــرف آن از جلــو و
عقــب آن حضــرت آویــزان بــود .نعلینهایــی پوشــیده بودنــد کــه دوال آنهــا در میــان انگشــت
پاهایــش بــود .بــر اهــل مجلــس ســام کردنــد و نشســتند و همــه مجلــس ســکوت کردنــد.
ســؤال کننــده اول بلنــد شــد و گفــت« :یــا بــن رســول اهّلل! چــه میفرمایــی دربــاره ایــن
مســأله کــه مــردی بــه زن خــود بگویــد :تــو بــه عــدد ســتارگان آســمان طــاق داده شــدی؟» امــام
َ
َّ ُ َ َّ
وف
ـان ف ِإ ْمســاک ِب َم ْعـ ُـر ٍ
َجــواد؟ع؟ فرمودنــد« :کتــاب خــدا را بخــوان کــه میفرمایــد( :الطــاق مرتـ ِ
َْ ْ ٌ ْ
ـان) (ســوره بقــره ،آیــه  )229گفــت« :عمــوی شــما فتــوا داد کــه بــا ایــن جملــه
أوتسـ ِـریح ِب ِإحسـ ٍ
آن زن طــاق داده میشــود ».امــام فرمــود« :ای عمــو ،از خــدا بتــرس! بــا بــودن امامــی کــه از تــو
عالمتــر اســت فتــوا نــده!».
پرســش کننــده دوم از جــا بلنــد شــد و گفــت« :یابــن رســولاهّلل ،چــه میفرمایــی در ایــن
مســأله کــه مــردی بــا حیوانــی جمــاع کنــد؟» فرمــود« :آن مــرد بایــد کمتــر از  100تازیانــه بخــورد؛
پشــت آن حیــوان را بایــد داغ کننــد و آن را از شــهر خــارج نماینــد کــه بــرای آن مــرد ننــگ نباشــد».
آن مــرد گفــت« :عمویتــان جــواب مــا را چنیــن و چنــان گفــت ».امــام جــواد؟ع؟ فرمــود« :ال الــه اال
اهّلل! ای عمــو! ایــن بــرای تــو کار بزرگــی اســت کــه فــردای قیامــت در مقابــل خــدا قــرار بگیــری و
خــدا بــه تــو بگویــد :چــرا آن چیــزی را کــه نمیدانســتی بــرای بنــدگان مــن فتــوا دادی ،در صورتــی
کــه عالمتــر از تــو در مســند امامــت وجــود داشــت؟!» عبــداهلل بــن موســی در جــواب گفــت« :مــن
جــواب ایــن مســأله را بــه همیــن نحــو از بــرادرم امــام رضــا؟ع؟ شــنیدم ».امــام جــواد؟ع؟ فرمــود:
«از امــام رضــا؟ع؟ ایــن مســأله را پرســیدند" :بــا مــردی کــه قبــر زنــی را بشــکافد و بــا آن زن مــرده
زنــا کنــد و کفــن او را ســرقت نمایــد چــه بایــد کــرد؟" امــام رضــا؟ع؟ فرمودنــد" :دســت آن مــرد را
بــرای ســرقتی کــه کــرده بایــد قطــع کننــد؛ او را بــرای اینکــه بــا مــرده زنــا کــرده تبعیــد نماینــد».
(مســعودی ،ص 222 - 220؛ ابــن شهرآشــوب مازندرانــی ،ج  383 :4و 384؛ شــامی 704 :و
705؛ مجلســی ،ج  91- 89 :50و ج  99 :50و )100
د) راویان مناظره :محمد محمودی از پدرش روایت کرده است.
هـ) ترتیب منابع :ترتیب منابع به صورت ذیل است:
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ردیف

نام نویسنده

نام کتاب

زمان

نوع منبع

سن امام
هنگام
مناظره

1

علی بن حسین مسعودی

اثباتالوصیه

م  346ق

کالمی

کوچک (10
ساله)

2

ابن شهرآشوب

مناقب آل ابی طالب

م  588ق

مناقب

 8ساله

3

یوسف بن حاتم شامی

الدرالنظیم فی مناقب قرن هفتم

مناقب

 8ساله

4

محمدباقر مجلسی

م  1110ق

جامع
روایی

 7ساله

بحاراألنوار

و) تفاوتهــای مناظــره :تفــاوت تنهــا در ســن امــام اســت کــه آن را از هفــت تــا ده ســال قیــد
کردهانــد.
 -2-6مناظره ابوهاشم جعفری با امام جواد؟ع؟

داوود بــن قاســم جعفــری 1بــا امــام دربــاره معنــای «احــد و ال یدرکــه األبصــار» (صفــات و
اســماء الهــی) مناظــره داشــت.
الف) مخاطب امام :ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری
ب) سن امام و محل مناظره :سن امام در این مناظره ذکر نشده است.
ج) متــن مناظــره :ابوهاشــم داود بــن قاســم جعفــری از امــام جــواد؟ع؟ پرســید« :احــد» در
ُْ ُ ُ َ
اهَّلل أ َحـ ٌـد) بــه چــه معناســت؟ فرمــود« :یعنــی اتفــاق همــگان بــر یکتایــی او؛
آیــه مبارکــه (قــل هـ َـو
چنانکــه خــود فرمــوده" :و ا گــر از آنــان بپرســی :چــه کســی آســمانها و زمیــن را آفریــده و آفتــاب
و مــاه را رام گردانیــده؟ هــر آینــه گوینــد :خــدای( ".ســوره عنکبــوت ،آیــه  )61ســپس بــرای او
شــریک و صاحــب قائــل میشــوند».
 .1ابوهاشــم داوود بــن قاســم جعفــری از نــوادگان جعفــر طیــار و از صحابــه امــام جــواد؟ع؟ تــا امــام حســن
عســکری؟ع؟ کــه ثقــه و جلیلالقــدر دانســته شــده و از امامــان روایــات و وقایعــی را نقــل کــرده کــه از منظــر شــیعه
و اهــل ســنت از صحــت و اعتبــار زیــادی برخــوردار اســت.
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ســپس دربــاره آیــه( :چشــمها او را درنیابــد) (ســوره انعــام ،آیــه  )103امــام فرمــود :ای
ابوهاشــم ،اوهــام دلهــا دقیقتــر از چشــمهای دیــدگان اســت ،تــو بــا وهــم خــود قــادری
شــهرهای ســند و هنــد و حتــی بــادی را درک کنــی کــه بــه آنهــا وارد نشــدهای ،ولــی بــا
چشـمهایت قــادر بــه درک آنهــا نیســتی ،بنابرایــن اوهــام قلــب و دلهــا او را درک نمیکنــد تــا
چــه رســد بــه چشــمهای دیــدگان».
بــاز پرســید« :آیــا رواســت بــه خــدا گوینــد :او چیــزی اســت؟» فرمــود« :آری ،بــا ایــن کار او را
از حــد ابطــال (خدایــی نیســت) و حــد تشــبیه (او را بــه مخلوقماننــد ســاختن) خــارج میکنــی».
ابوهاشــم جعفــری گویــد :خدمــت امــام جــواد؟ع؟ بــودم کــه مــردی از آن حضــرت پرســید:
«بــه مــن بفرماییــد آیــا اســماء و صفاتــی کــه در قــرآن بــرای خداونــد آمــده ،آن اســماء و صفــات،
خــود پــروردگار اســت؟»
امــام فرمــود« :کالم تــو دارای دو معناســت ،اگــر مقصــودت کــه میگویــی اینهــا خــود او
هســتند ،ایــن اســت کــه خــدا متعــدد و متکثــر اســت ،خــدا برتــر از آن اســت ،و ا گــر مقصــودت ایــن
اســت کــه ایــن اســماء و صفــات همیشــگی و ازلــی هســتند ،ازلــی بــودن دو معنــا دارد :ا گــر بگویــی
خــدا همیشــه بــه آنهــا علــم داشــته و شایســته آنهــا بــوده ،درســت اســت؛ ولــی ا گــر بگویــی
تصویــر آنهــا و الفبــای آنهــا و حــروف مفــرده آنهــا همیشــگی بــوده ،پنــاه بــه خــدا میبــرم کــه
بــا خداونــد چیــز دیگــری در ازل بــوده باشــد .بلکــه خــدا بــود و مخلــوق نبــود ،ســپس ایــن نامهــا
و اســماء و صفــات را پدیــد آورد تــا بیــن او و مخلــوق خــود واســطه باشــند و توســط آنهــا بــه درگاه
خــدا تضــر ع کننــد و او را بپرســتند و آنهــا همــه ذکــر او باشــند .خــدا بــود و ذکــر نبــود و کســی کــه
توســط ذکــر یــاد شــود ،همــان خداونــد قدیــم اســت کــه همیشــه بــوده و اســماء و صفــات همــه
مخلوقنــد و معانــی آن و آنچــه از آنهــا مقصــود اســت ،همــان خدایــی اســت کــه اختــاف و بــه
همپیوســتگی او را ســزاوار نیســت .چیــزی کــه جــزء دارد ،اختــاف و بــه همپیوســتگی دارد (نــه
خــدای یگانــه یکتــا) ،و نیــز نبایــد گفــت :خــدا کــم و زیــاد اســت ،بلکــه او بــه ذات خــود قدیــم
اســت ،زیــرا هــر چیــز کــه یکتــا نباشــد ،تجزیهپذیــر اســت و خــدا یکتاســت و تجزیهپذیــر نیســت
و کمــی و زیــادی نســبت بــه او تصــور نشــود .هــر چیــز کــه تجزیــه پذیــرد و کموزیــادی نســبت بــه
او تصــور شــود ،مخلوقــی اســت کــه بــر خالــق خویــش داللــت کنــد .اینکــه گویــی خــدا تواناســت،
خــود خبــر دادهای کــه چیــزی او را ناتــوان نکنــد و بــا ایــن کلمــه عجــز را از او برداشــته و ناتوانــی
را غیــر او قــرار دادهای و نیــز اینکــه گویــی خــدا عالــم اســت ،بــا ایــن کلمــه جهــل را از او برداشــته
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و نادانــی را غیــر او قــرار دادهای و چــون خــدا همهچیــز را نابــود کنــد ،صــورت تلفــظ و مفــردات
حــروف را هــم نابــود کنــد ،و آنکــه علــم و دانایـیاش همیشــگی اســت ،همیشــه باشــد».
پرســید( :در صــورت از بیــن رفتــن الفــاظ) «پــس چگونــه خــدای خــود را شــنوا مینامیــم؟»
فرمــود« :ازآنجهــت کــه آنچــه بــا گــوش درک شــود ،بــر خــدا پوشــیده نیســت ولــی او را بــه
گوشــی کــه در ســر فهمیــده میشــود توصیــف نمیکنیــم .همچنیــن او را بینــا مینامیــم ،از
آن جهــت کــه آنچــه بــا چشــم درک شــود مثــل رنــگ و شــخص و غیــر اینهــا ،بــر او پوشــیده
نیســت ،ولــی او را بــه بینایــی نــگاه چشــم وصــف و تعریــف نکنیــم .و نیــز او را لطیــف مینامیــم،
بــرای آنکــه بــه هــر لطیفــی (کوچــک و بزرگــی) داناســت ،ماننــد پشــه و کوچکتــر از آن؛ و موضــع
راه رفتــن و شــعور جنســی او و مهــرورزی بــه فرزنــدان او ،و سوارشــدن برخــی بــر برخــی دیگــر و
بــردن خوردنــی و آشــامیدنی او بــرای فرزندانــش در کوههــا و کویرهــا و نهرهــا و خش ـکزارها.
از همینجــا دریافتیــم کــه آفریننــده پشــه لطیــف اســت بــدون کیفیــت .کیفیــت تنهــا مختــص
مخلــوق اســت کــه چگونگــی دارد ،نیــز خــدای خــود را توانــا نامیــم ،نــه از جهــت قــدرت
مشـتکوبی کــه میــان مخلــوق مشــهور اســت .اگــر توانایــی او قــدرت مشـتکوبی معمــول میــان
مخلــوق باشــد ،تشــبیه بــه مخلــوق میشــود و احتمــال زیــادت بــرد و آنچــه احتمــال زیــادت
بــرد ،احتمــال کاهــش بــرد و هــر چیــز کــه ناقــص و کاســت باشــد ،قدیــم نباشــد و چیــزی کــه
قدیــم نیســت ،عاجــز اســت ،پــس ّ
رب و خــدای مــا -تبارکوتعالــی -شــبیه و ماننــد آنهــا نیســت
و عــاری از هــر ضـ ّـد و نـ ّـد (شــریک) و کیفیــت و نهایــت و تبدیلــی اســت .بــر دلهــا و قلــوب حــرام
اســت کــه او را حمــل کنــد (یــا حــرام اســت او را تشــبیه کنــد) و اینکــه اوهــام او را محــدود ســازد
و اینکــه ضمایــر او را بــه تصویــر کشــد؛ چــه ذات اقــدس الهــی اجــل و اعــز از ادات و ابــزار خلــق
او ،و نشــانههای مخلــوق اوســت ،برتــر اســت از آنچــه میگوینــد برتــری بــزرگ( ».طبرســی ،ج
443- 441 :2؛ بحرانــی اصفهانــی ،ج )356- 353 :23
د) راویان مناظره :ابوهاشم داوود بن قاسم جعفری
هـ) ترتیب منابع :در این منابع به ذکر این مناظرات پرداخته شده که عبارت است از:
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ردیف

نام نویسنده

نام کتاب

زمان

نوع
منبع

سن امام هنگام
مناظره

1

احمد بن علی طبرسی

االحتجاج

م  588ق

کالمی

بدون ذکر سن

2

عبداهلل بحرانی اصفهانی

عوالمالعلوم م قرن دوازدهم کالمی

بدون ذکر سن

و) تفاوتهای مناظره :تفاوتی یافت نشد.
 -2-7مناظره عبدالعظیم حسنی با امام جواد؟ع؟

عبدالعظیــم حســنی 1در مــورد ویژگیهــا و صفــات امــام دوازدهــم بــا امــام جــواد؟ع؟ مناظــره
کــرد .امــام در ایــن زمینــه بــا او بحــث کردنــد و پــس از ذکــر ویژگیهــای امــام ،از عبدالعظیــم
حســنی خواســتند تــا منتظــر امــام باشــند.
الــف) مخاطــب امــام :عبدالظیــم حســنی بــه طــور خــاص بــود گرچــه میتــوان ،را همــه
مســلمانان را مخاطــب امــام دانســت.
ب) ســن امــام و محــل مناظــره :در منابــع ذکــری از ســن و محــل وقــوع آن نشــده ،ولــی
میتــوان احتمــال داد کــه ایــن مناظــره در منــزل شــخصی امــام واقــع شــده اســت.
ج) متــن مناظــره :عبدالعظیــم حســنی بــه امــام عــرض کــرد« :یابــن رســولاهَّلل! مــن امیــدوارم
کــه تــو قائــم از اهــل بیــت محمــد؟لص؟ باشــی؛ همــان قائمــی کــه زمیــن را از قســط و عــدل مملــو
گردانــد بعــد از آنکــه پیشتــر از ظلــم و جــور پــر شــده باشــد».
ّ
ّ
آن حضــرت فرمــود« :نیســت هیــچ کســی از سلســله علیــه اهــل بیــت مــا ال آنکــه او قائــم
بامــرآهلل و هــادی خلــق بــه دیــن اهَّلل اســت لیکــن قائــم کــه بهحکــم خــدای مهیمــن ،زمیــن را از
اهــل کفــر و انــکار پــاک گردانیــده ،آن را مملــو از قســط و عــدل ســازد .او آنچنــان کســی اســت کــه
بــر مردمــان والدت ایشــان پنهــان اســت؛ همنــام و همکنیــت پیغمبــر؟لص؟ اســت و آن قائــم
 .1عبدالعظیــم حســنی از نــوادگان امــام حســن؟ع؟ و از یــاران ثقــه و مــورد اعتمــاد امــام رضــا؟ع؟ تــا امــام
هــادی؟ع؟ بودنــد کــه بــه دلیــل آزار عمــال عباســی بــه دســتور امــام وارد شــهر ری شــدند و بــذر تشــیع را در ایــن
شــهر پاشــیدند و امــروزه قبــر ایشــان زیارتــگاه عارفــان و عاشــقان والیــت اســت.
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اســت کــه زمیــن منتظــر قــدوم مسـ ّـرت و میمنــت لــزوم اوســت و هــر صعــب جهــان بــر آن حضــرت
بهغایــت آســان گــردد و هنــگام خــروج و ظهــور آن ســرور ،اصحــاب او چــون بــه عــدد اهــل بــدر
کــه آن  313نفرنــد رســد .البتــه آن امــام الجــن و البشــر ،ظاهــر گــردد و آن جماعــت از اقاصــی بــاد
زمیــن در مکانــی کــه آن حضــرت بــود ،حاضــر گردنــد و از اینجاســت قــول خــدای تبارکوتعالــی
َ
ّ َ
َ(أیـ َـن مــا َت ُ
اهَّلل َ
اهَّلل َجمیعـ ًـا إ َّن َ
کونــوا یـ ْـأت بکـ ُـم ُ
کل ش ـی ٍء ق ِدیـ ٌـر) .پــس هــرگاه ایــن عــدد
ـی
ـ
ل
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مذکــور از اهــل اخــاص مجتمــع گردنــد ،حضــرت ایــزد ا کبــر امــر آن خالصــه اوالد سیدالبشــر را بــر
خالیــق ظاهــر گردانــد و چــون بــه حکــمحضــرت بیچــون آن جماعــت اهــل اخــاص بــه عقــد
کامــل گردنــد و آن ده هــزار مردنــد ،در همــان ســاعت آن امام ّ
االمــه بــه اقبــال و ســعادت خــروج
بــر اهــل کفــر ،و ضاللــت و ســایر اصحــاب خــاف و بدعــت نمــوده ،بــه اذن خــدای تعالــی ظاهــر
گــردد و پیوســته قتــل اعــدای خــدای عزوجــل نمایــد ،چندانکــه حضــرت لمیــزل از آن زبــده
اوالد سیدالرســل از قتــل آن کفــره راضــی گــردد».
عبدالعظیــم عــرض کــرد« :یــا ســیدی ،چــون معلــوم آن ولــی حضــرت بیچــون گــردد کــه
ایــزد بــاری از او راضــی اســت؟» امــام فرمــود« :رضــای واجــب تعالــی از آن امامالــوری بــه ایــن
نــوع ظاهــر گــردد کــه حضــرت ّ
ربالعـ ّـزه در دل آن حضــرت القــای رحمــت نمایــد تــا بــر بقایــای
امــت مرحمــت فرمایــد و چــون بــه مدینــه ســیدالبریه داخــل گــردد ،الت و عــزی را بیــرون آورده،
بسوزاند»(.طبرســی ،ج  449 :2و 450؛ بحرانــی اصفهانــی ،ج )357 :23
د) راوی مناظره :عبدالعظیم حسنی
هـ) ترتیب منابع :ترتیب منابع در این واقعه عبارت است از:

ردیف

نام نویسنده

نام کتاب

زمان

سن امام هنگام
نوع منبع
مناظره

1

احمد بن علی طبرسی

االحتجاج

م  588ق

کالمی

بدون ذکر سن

2

عبداهلل بحرانی اصفهانی

عوالمالعلوم

م قرن دوازدهم

کالمی

بدون ذکر سن
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و) تفاوتهای مناظره :تفاوتی یافت نشد.
 -2-8مناظره احمد بن ابوداوود با امام جواد؟ع؟

احمــد بــن ابــوداوود قاضیالقضــات معتصــم ،در مجلســی کــه ایــن خلیفــه بــا امــام جــواد؟ع؟
ترتیــب داده بــود تــا علــم امــام را بیازماینــد ،بــر ســر یافتــن حکــم صحیــح در بــاب محــل قطــع دزد
مناظــره کــرد کــه معتصــم از امــام خواســت تــا جــواب را بگویــد .امــام از دادن جــواب خــودداری
کردنــد ،امــا بــا اصــرار معتصــم جــواب را گفتنــد .همیــن مناظــره زمینهســاز شــهادت ایشــان
گردیــد.
الف) مخاطب امام :احمد بن ابوداوود قاضیالقضات و شخص معتصم
ب) ســن امــام و محــل مناظــره :ســن امــام در ایــن زمــان  25ســال بــود و در ســرای معتصــم
در بغــداد صــورت گرفــت.
ج) متــن مناظــره :در مجلــس معتصــم و در حضــور فقیهــان کــه قصــد اســتهزا و تحقیــر امــام
جــواد؟ع؟ را داشــتند ،وقتــی از حکــم دزد در بــاب قطــع دســت پرســش نمودنــد و ابــن ابــی
داوود از بــزرگان فقــه اهــل ســنت حکــم بــه قطــع دســت از مــچ داد ،ولــی امــام بــا اصــرار فــراوان
معتصــم مبنــی بــر جــواب فرمــود« :مــن میگویــم کــه تمــام فقهــا در ایــن مــورد اشــتباه کردنــد.
قطــع دســت بایــد از انگشــتان باشــد و کــف دســت بــرای ســارق باقــی بمانــد؛ بــه ایــن دلیــل کــه
از طرفــی پیامبــر؟لص؟ میفرمایــد " :ســجده بایــد بــر هفــت موضــع باشــد و ا گــر دســت او از مــچ
قطــع شــود ،چیــزی بــرای ســجده از دســت باقــی نمیمانــد ".از طرفــی نیــز خداونــد در قــرآن
میفرمایــد ( ّان المســاجد هلل فــا تدعــوا مــع اهلل احــدا) (ســوره جــن ،آیــه  )18آن چیــزی کــه
بــرای خداســت ،قابــل قطــع کــردن نیســت ».معتصــم از ایــن جــواب کامــل حیــرتزده شــد و
امــر کــرد کــه طبــق فتــوای امــام دســت ســارق قطــع شــود ایــن رأی امــام بــر اســاس کتــاب الهــی
و ســنت نبــوی؟لص؟ برخــاف نظــر احمــد بــن ابــی داوود بــود( .بحرانــی ،ج  581 :4و 582؛
بحرانــی ،ج 33 :1؛ حرعاملــی ،ج 253 :28؛ مجلســی ،ج  6 :50و ج )192 :76
د) راویــان مناظــره :از زرفــان صاحــب بــن ابــوداوود ازاحمــد بــن ابــی داوود قاضــی معتصــم
و در کتــاب حلیــه األبــرار سیدهاشــم بحرانــی ّ
محمــد بــن مســعود العیاشــی در تفســیرش ،از أحمــد
بــن الفضــل الخاقانــی از خانــدان آلرزیــن آمــده اســت.
هـ) ترتیب منابع :شرح این واقعه در کتب تفسیری ،مناقب و روایی عبارت است از:
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ردیف

نام نویسنده

نام کتاب

زمان

نوع منبع

سن امام
هنگام مناظره

1

محمد بن حسن حر عاملی

وسائلالشیعه

م  1104ق

جوامع روایی

 25سال

2

سیدهاشم بحرانی

حلیهاإلبرار

م  1107ق

مناقب

 25سال

3

سیدهاشم بحرانی

م  1107ق

تفسیری

 25سال

4

محمدباقر مجلسی

م  1110ق

جامع روایی

 25سال

البرهان فی تفسیر
القرآن
بحاراألنوار

و) تفاوتهای مناظره :تفاوتی یافت نشد.
 -2-9مناظره امام با معتصم

امــام جــواد؟ع؟ بــا معتصــم در زمینــه توطئــه درباریــان و تهمــت بــر امــام مبنــی بــر اینکــه
قصــد برانــدازی حکومــت عباســی را داشــته ،مناظــره کردنــد .ایــن مناظــره در حضــور درباریــان
صــورت گرفــت و امــام هماننــد مباهلــه پیامبــر؟لص؟ خــدا را خواندنــد و ناگهــان زمینلــرزه آغــاز
شــد .چــون چنیــن وضعــی را دیدنــد بــه امامــت امــام جــواد؟ع؟ معتقــد شــدند و از امــام خواســتند
تــا دعــا کنــد زمیــن آرام گیــرد و زمیــن آرام گرفــت ،ولــی ایــن امــر بــه همــراه تعییــن محــل قطــع
دســت دزد ،زمینهســاز شــهادت امــام بــه دســت امالفضــل بــرادرزاده معتصــم گردیــد.
الف) مخاطب امام :معتصم و درباریان
ب) سن امام و محل مناظره :در این زمان  25سال داشتند و در کاخ معتصم واقع شد.
ج) متــن مناظــره :ابنارومــه نقــل میکنــد کــه معتصــم ،عــدهای از وزیرانــش را خواســت و
از آنــان درخواســت کــرد تــا نام ـهای نوشــته ،در آن امــام جــواد؟ع؟ را بــه خــروج متهــم ســازند.
پــس معتصــم امــام را خواســت و بــه او گفــت« :آیــا علیــه مــن قصــد خــروج میکنــی؟» جــواب
امــام منفــی بــود ولــی معتصــم گفــت « :فــان و فــان بــر ایــن عمــل تــو شــاهد هســتند و میگوینــد
کــه ایــن نامــه را از یکــی از غالمانــت گرفتهایــم ».در ایــن هنــگام امــام دســتانش را بــاال بــرد و
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گفــت« :اینــان دروغ میگوینــد ،پــس آنــان را از مــن بگیــر!» در ایــن هنــگام زمیــن شــروع بــه
لرزیــدن کــرد و هــر کــس کــه از جــای خــود برمیخاســت بــه زمیــن میافتــاد .پــس چــون معتصــم
وضعیــت را چنیــن دیــد ،بــه امــام گفــت« :دعــا کــن زمیــن آرام گیــرد ».پــس امــام رو بــه ســوی خدا
عــرض کردنــد« :خدایــا! آرامــش کــن و ای خــدا تــو میدانــی کــه آنــان دشــمن مــن و دشــمنان
تــو هســتند ».پــس ایــوان آرام گرفــت( .راونــدی ،ج 670 :2؛ شــامی :ص 711؛ حرعاملــی ،ج :4
401؛ بحرانــی ،ج 383 :7؛ جزایــری ،ج )443 :2
د) راویان مناظره :ابنارومه
ه) ترتیب منابع :ترتیب ذکر این مناظره ،در منابع به شرح ذیل است:

ردیف

نام نویسنده

نام کتاب

زمان

نوع منبع

سن امام هنگام
مناظره

1

قطبالدین راوندی

الخرائج و الجرائح

م  573ق

کالمی

 25سال

2

یوسف بن حاتم شامی

الدرالنظیم

قرن هفتم

مناقب

 25سال

3

محمد بن حسن حر عاملی

م  1104ق

مناقب

 25سال

4

سیدهاشم بحرانی

حلیهاإلبرار

م  1107ق

مناقب

 25سال

5

سیدهاشم بحرانی

مدینهالمعاجز

م  1107ق

کالمی

 25سال

6

نعمتاهلل جزائری

ریاضاألبرار

م  1112ق

مناقب

 9ساله

اثباهالهداه
بالنصوص

و :تفاوتهای مناظره :تفاوتی یافت نشد.
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نتیجه

در ســیر تطــور تاریخــی مناظرههــای امــام جــواد؟ع؟ ،بــه متــن مناظــره در منابــع متعــدد
کالمــی ،تاریخــی ،روایــی ،تفســیری و ،...نــام راویــان ،ســن امــام و محــل مناظــره ،ترتیــب منابــع
و تفاوتهــای آن در منابــع مختلــف پرداختــه شــد .در جمعبنــدی میتــوان گفــت کــه از میــان
مناظرههــای نهگانــه ،چهــار مــورد در ســالهای پایانــی ســده چهــارم قمــری گــزارش شــده کــه
ســه مــورد دربــاره مناظــره ابنا کثــم و یــک مــورد دربــاره مناظــره بــا عمــوی امــام بــود .موضــوع
ســه مــورد از ایــن مناظرههــا ،فقهــی و یــک مــورد دربــاره امامــت بــوده اســت .همچنیــن چهــار
مــورد در ســالهای پایانــی ســده ششــم قمــری گــزارش شــد کــه موضــوع یــک مــورد مناظــره
ابنا کثــم دربــاره فضایــل دروغیــن خلفــا و یــک مــورد دربــاره صفــات خــدا و یــک مــورد صفــات
امــام زمــان؟ع؟ و یــک مــورد هــم در زمینــه قصــد شــورش امــام و بــه دســت گرفتــن خالفــت
بــوده اســت .تنهــا یــک مــورد از مناظرههــا از اواخــر ســده یازدهــم گــزارش شــده و موضــوع آنهــم
دربــاره حکــم فقهــی بــود.
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منابع

قرآن کریم.
ابنحمــزه طوســی ،محمــد بــن علــی (ز  556ق)؛ الثاقــب فــی المناقــب ،چــاپ ســوم ،قــم،
نشــر انصاریــان 1419 ،ق.
ابــن شــعبه حرانــی ،حســن بــن علــی (م قــرن چهــارم)؛ تحــف العقــول عــن آل الرســول ،تحقیــق
علیا کبــر غفــاری ،قــم ،نشــر جامعــه مدرســین 1404 ،ق.
ابــن شهرآشــوب مازندرانــی ،محمــد بــن علــی (م  588ق)؛ مناقــب آل ابیطالــب ،تصحیــح
سیدهاشــم رســولی محالتــی ،قــم ،نشــر مؤسســه عالمــه 1379 ،ش.
بحرانــی ،سیدهاشــم بــن ســلیمان (م  1107ق)؛ حلیــه األبــرار فــی أحــوال محمــد و آلــه األطهــار،
قــم ،نشــر مؤسســه المعــارف اإلســامیه 1411 ،ق.
_____________؛ البرهان فی تفسیر القرآن ،قم ،نشر مؤسسه بعثه ،چاپ اول 1374 ،ش.
_____________؛ مدینــه المعاجــز اإلئمــه األثنــی عشــر ،قــم ،نشــر مؤسســه معــارف اإلســامیه،
چــاپ اول 1413 ،ق.
بحرانــی اصفهانــی ،عبــداهلل بــن نــوراهلل (م قــرن  12ق)؛ عوالــم العلــوم و المعــارف و األحــوال مــن
اآلیــات و األخبــار و األ قــوال (مســتدرک ســیده النســاء إلــی اإلمــام الجــواد؟ع؟) ،تحقیــق موحــد ابطحــی
اصفهانــی ،قــم ،مؤسســه امــام مهــدی 1413 ،ق.
بستانی ،فؤاد افرام (م  1906م)؛ فرهنگ ابجدی ،تهران ،نشر اسالمی 1375 ،ش.
تمیمــی آمــدی ،عبدالواحــد بــن محمــد (م  550ق)؛ غررالحکــم و دررالکلــم ،چــاپ دوم،
تحقیــق ســیدمهدی رجایــی ،قــم ،دارالکتــاب اإلســامی 1410 ،ق.
جزایــری ،ســیدنعمتاهلل (م  1112ق)؛ ر یــاض األبــرار فــی مناقــب األئمــه األطهــار ،چــاپ اول،
بیــروت ،نشــر مؤسســه التاریــخ العربــی 1427 ،ق.
حرعاملــی ،محمدبــن حســن (م  1104ق)؛ اثبــاه الهــداه بالنصــوص والمعجــزات ،بیــروت ،نشــر
اعلمــی 1425 ،ق.
_____________؛ وسائل الشیعه ،قم ،نشر مؤسسه آل البیت؟مهع؟ 1409 ،ق.
_____________؛ هدایــه األمــه إلــی األحــکام اإلئمــه؟مهع؟ ،چــاپ اول ،مشــهد ،آســتان مقــدس
رضــوی 1414 ،ق.
عاملــی نباطــی ،علــی بــن محمــد بــن علــی (م  877ق)؛ الصــراط المســتقیم إلــی مســتحقی
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التقدیــم ،چــاپ اول ،نجــف ،مکتبــه الحیدریــه 1384 ،ق.
حســینی زبیــدی ،محمدمرتضــی (م  1205ق)؛ تاجالعــروس مــن جواهــر القامــوس ،تحقیــق و
تصحیــح علــی هاللــی و علــی ســیری ،بیــروت ،دارالفکــر 1414 ،ق.
دهخــدا ،علیاکبــر (م  1334ش)؛ لغتنامــه ،چــاپ دوم ،تهــران ،نشــر دانشــگاه تهــران،
 1377ش.
راغــب اصفهانــی ،ابوالقاســم حســین بــن محمــد (م  502ق)؛ معجــم مفــردات الفــاظ قــرآن
کریــم ،چــاپ اول ،بیــروت ،دارالکتــب العلیمــه 1418 ،ق.
راونــدی ،قطبالدیــن (م  573ق)؛ الخرائــج و الجرائــح ،چــاپ اول ،قــم ،نشــر مؤسســه امــام
مهــدی (عــج) 1409 ،ق.
شــامی ،یوســف بــن حاتــم (م قــرن )7؛ الدرالنظیــم فــی مناقــب االئمــه اللهامیــم ،قــم ،نشــرجامعه
مدرسین 1420،ق.
شــریعتی ســبزواری ،محمدباقــر؛ مناظــره و تبلیــغ ،چــاپ اول ،قــم ،نشــر بنیــاد فرهنگی حضرت
مهــدی موعود (عــج) 1389 ،ش.
طبرســی ،احمــد بــن علــی (م  588ق)؛ اإلحتجــاج علــی أهــل اللجــاج ،تحقیــق محمدباقــر
خرســان ،مشــهد ،نشــر مرتضــی 1403 ،ق.
__________؛ اعــام الــوری بأعــام الهــدی ،تحقیــق مؤسســه آل البیــت؟مهع؟ ،قــم ،نشــر مؤسســه
آل البیــت؟مهع؟ 1417 ،ق.
طبــری آملــی ،محمدبــن جریــر بــن رســتم (قــرن پنجــم)؛ دال ئــل اإلمامــه ،قــم ،نشــر بعثــت،
 1413ق.
__________؛ نــوادر المعجــزات فــی مناقــب األئمــة الهــداه ،تحقیــق باســم محمــد اســدی ،قــم،
نشــر دلیــل مــا ،چــاپ اول 1427 ،ق.
طوســی ،خواجهنصیرالدیــن (م  672ق)؛ اســاس اإلقتبــاس ،تهــران ،نشــر دانشــگاه تهــران،
1362ش.
قرشی ،علیاکبر (معاصر)؛ قاموس قرآن ،تهران ،نشر دارالکتب اإلسالمیه 1412 ،ق.
قمــی ،علــی بــن ابراهیــم (م قــرن ســوم)؛ تفســیر قمــی ،تحقیــق طیــب موســوی جزایــری،
چــاپ ســوم ،قــم ،دارالکتــاب 1404 ،ق.
کلینی ،محمدبن یعقوب (م  329ق)؛ کافی ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیه 1407 ،ق.
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لیثــی واســطی ،علــی بــن محمــد (م قــرن ششــم)؛ عیــون الحکــم و المواعــظ ،تحقیــق حســین
حســنی بیرجنــدی ،چــاپ اول ،قــم ،دارالحدیــث 1376 ،ش.
مجلسی ،محمدباقر (م  1110ق)؛ بحاراألنوار ،بیروت ،داراحیاء التراث العربی 1403 ،ق.
مســعودی ،علــی بــن حســین (م  346ق)؛ إثبــات الوصیــه ،چــاپ ســوم ،قــم ،نشــر انصاریــان،
 1384ش.
مصطفــوی ،حســن (م  1426ق)؛ التحقیــق فــی کلمــات القــرآن الکریــم ،تهــران ،نشــر وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی 1368 ،ش.
مظفــر ،محمدرضــا (م  1383ق)؛ منطــق ،ترجمــه علــی شــیروانی ،چــاپ ششــم ،قــم،
دارالعلــم 1376 ،ش.
مفیــد ،محمــد بــن محمــد (م  413ق)؛ اإلرشــاد فــی معرفــه اهلل حجــج العبــاد ،تحقیــق مؤسســه
آل البیــت؟مهع؟ ،قــم ،کنگــره شــیخ مفیــد 1413 ،ق.
___________؛ األختصــاص ،تحقیــق علیاکبــر غفــاری و محمــود محرمــی زرنــدی ،چــاپ
اول ،قــم ،نشــر المؤتمــر العالمــی أللفیــه الشــیخ مفیــد 1413 ،ق.

