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چکیده
تاریخ نــگاران قدیــم و جدیــد، دربــاره چگونگــی درگذشــت ائمــه و این کــه آنــان 
بــه مــرگ طبیعــی از ایــن جهــان رخــت بربســته اند یــا بــه شــهادت رســیده اند، 
گونــی دریافــت  گونا اختــالف نظــر دارنــد. ایــن اختالفــات را می تــوان در تعابیــر 
ــه  ــا بررســی واژه هــای ب ــد. در ایــن نوشــتار، ب ــه نویســندگان در ایــن زمینــه دارن ک
کهن تریــن متــون حدیثــی، تاریخــی و  ــرای رحلــت امــام جــواد؟ع؟ در  کار رفتــه ب
ح حال، درصــدد تحلیــل و بررســی مفهومــی ایــن واژه هــا هســتیم. در بررســی  شــر
ع  ــو ــردد و ســپس ن کتــب لغــت بررســی  می گ ــی آن در  هــر واژه، ابتــدا معنــای اصل
واژه  پنــج  می شــود.  پی گیــری  نویســندگان  گفتمــان  و  ادبیــات  در  آن  کاربــرد 
ــی  ــِهَد، توف ــَض، ُاسُتش ــی، ُقِب ــد از: مض ــون عبارتن ــن مت ــه در ای کار رفت ــه  ــی ب اصل
کــه از میــان واژه هــای یــاد شــده، تنهــا  و مــات. دســتاورد ایــن تحقیــق آن اســت 
ع خاصــی از درگذشــت داللــت  واژه »استشــهد« دارای بــار ارزشــی اســت و بــر نــو
می کنــد. نویســندگان قدیــم، هنــگام نوشــتن دربــاره زندگانــی امامــان از ایــن واژه 
کرده انــد. نخســتین نویســندگان در اغلــب مــوارد، بــرای یــاد  بــه نــدرت اســتفاده 
ــد. ــی ندارن ــی خاص ــار ارزش ــه ب ک ــد  کرده ان ــتفاده  ــی اس ــان، از واژه های ــت آن از درگذش
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مقدمه
کــه در ســال 195 قمــری  امــام محمــد بــن علــی الجــواد؟ع؟، نهمیــن امــام شــیعیان هســتند 
در مدینــه متولــد شــدند. پدرشــان امــام رضــا؟ع؟ و مادرشــان ســبیکه اهــل نوبــه بــود. امــام 
جواد؟ع؟ در خردســالی به امامت رســیدند و در 25 ســالگی، در ســال 220 قمری در بغداد شــهید 
گردیدنــد. درگذشــت زودهنــگام آن  کنــار جدشــان امــام موســی بــن جعفــر؟ع؟ دفــن  شــدند و در 
حضــرت و ناهم خوانــی مواضــع ایشــان بــا خلیفــه وقــت )معتصــم(، ایــن ظــن قــوی را بــه میــان 
کــه ایشــان بــه صــورت طبیعــی از ایــن دنیــا نرفته انــد. بیش تــر نویســندگان، بــر این کــه  آورد 
ــا بــه توصیــه آنــان بــه شــهادت رســیده اند اتفاق نظــر دارنــد  امــام بــه دســت مخالفــان دولتــی ی
ع،  و بــه درگذشــت ایشــان بــا ســم تصریــح می کننــد. بــرای روشــن شــدن بیش تــر ایــن موضــو
کاررفتــه نویســندگان بررســی می گــردد. منابــع از درگذشــت امــام جــواد؟ع؟ بــا تعابیــر و  تعابیــر بــه 

کرده انــد: ــاد  واژه هــای ذیــل ی

1. َمضی
کاری داللــت می کند)ابــن  ع  وقــو و  اجــرا  گذشــتن،  بــر  رفتــن،  معنــای  بــه  واژه »مضــی« 
کار مــی رود. )مفــردات الفــاظ  کــه هــم در اجســام و هــم در رویدادهــا بــه  فــارس، ج5: 331( 
القــرآن، ج1: 770 ( ایــن واژه خــالف واژه »اســتقبال« اســت. واژه »ذهــاب«، هــر چنــد بــه جهــت 
کاربــرد فــراوان بــه جــای واژه »مضــی« اســتفاده می شــود، ویژگی هــای خــاص نهفتــه در ایــن 
کار  ــه  ــاد از مــرگ افــراد ب ــرای ی ــدارد. )عســکری، ج1: 306( تعبیــر: »َمضــی بســبیله«، ب واژه را ن

مــی رود. )فیروزآبــادی، ج4: 448؛ زبیــدی، ج20: 190؛ ابــن منظــور، ج 15: 283(
یــخ اهل البیــت )منســوب بــه نصــر جهضمــی، ابــن ابــی الثلــج و افــراد دیگــر(، نخســتین  تار
کــه زمــان تدویــن آن در  کــرده  کــه از ایــن واژه بــرای رحلــت امــام جــواد؟ع؟ اســتفاده  کتابــی اســت 
کتــاب، از ســه واژه بــرای  کمــی از آن دوران اســت. در ایــن  عصــر حضــور ائمــه؟مهع؟ یــا بــا فاصلــه 
ــض«. واژه  ــی« و »ُقب ــی«، »ُتوف ــد از: »َمض ــه عبارتن ک ــده  ــتفاده ش ــان؟مهع؟ اس ــت معصوم درگذش
کــه دوازده بــار از آن بــرای رحلــت معصومان؟مهع؟ اســتفاده شــده  رایــج ایــن کتــاب »َمضــی« اســت 
کمکــی، بــرای درگذشــت  اســت. واژه »توفــی« و واژه »قبــض« نیــز بــه عنــوان دو واژه مــرادف و 
کار رفتــه اســت. نصــر جهضمــی بــرای رحلــت پیامبــر؟لص؟، حضــرت فاطمــه؟اهس؟،  ائمــه؟مهع؟ بــه 
کــرده  امــام علــی؟ع؟ و امــام جــواد؟ع؟، عــالوه بــر واژه »مضــی«، از واژه وفــات نیــز اســتفاده 
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اســت. )ابــن ابــی الثلــج:  71، 72، 77، 86 و 92( چنان کــه واژه »قبــض« بــه عنــوان واژه 
ــاره ســه تــن از معصومــان )پیامبــر، امــام باقــر و امــام جــواد(  ــا »مضــی«، درب کمکــی و مــرادف ب
کاررفتــه اســت. )همــان، 68، 80 و 85( در هــر ســه مــورد، پــس از این کــه از درگذشــت ایــن  بــه 
ســه بزرگــوار بــا عنــوان »مضــی« یــاد شــده، بــار دیگــر هنــگام بیــان زمــان دقیــق رحلــت، از تعبیــر 

»ُقبــض« اســتفاده شــده اســت.
ــاب  کت ــن  ــنده ای ــات نویس ــر در ادبی ــه تعبی ــن س ــان ای ــی می ــی ارزش ــد تفاوت ــر نمی رس ــه نظ ب
کــرده اســت، چنان کــه  بــوده باشــد؛ زیــرا از ایــن ســه واژه بــرای درگذشــت فــرد واحــدی اســتفاده 
رحلــت پیامبــر؟لص؟ را بــا هــر ســه واژه »مضــی«، »قبــض« و »توفــی« در ســه جــای مختلــف بــه 
گــر واژه »ُقبــض«، نــزد نویســنده بــه مــرگ غیرطبیعــی اشــاره داشــت، مناســب  کار بــرده اســت. ا
کــه قرایــن بیش تــری بــرای درگذشــت  کاظــم؟ع؟ و امــام رضــا؟ع؟ نیــز  بــود بــرای رحلــت امــام 

غیرطبیعــی ایشــان در دســت اســت، از ایــن تعبیــر اســتفاده می کــرد. 
َخصیبــی )م 334( از واژه »مضــی« بــرای درگذشــت همــه ائمــه اســتفاده می کنــد. )خصیبی، 
بــرای درگذشــت  او  ص 38، 91، 181، 201، 214، 235، 245، 263، 279، 295 و 314( 
می بــرد.  بهــره  نیــز  »قبــض«  واژه  از  »مضــی«،  واژه  از  غیــر  امیرمؤمنــان؟ع؟  و  پیامبــر؟لص؟ 
)همــان، 38 و 91( هم چنیــن بــرای درگذشــت امــام حســن؟ع؟، عــالوه بــر واژه »مضــی«، از 
واژه »توفــی« نیــز اســتفاده می کنــد و می نویســد: »توفــی بالســم.« )همــان، ص 181( در رحلــت 
کار بــردن واژه »مضــی« می نویســد: »مــات بالســم«.)همان، ص  امــام رضــا؟ع؟ نیــز پــس از بــه 
279( خصیبــی رحلــت حضــرت زهــرا؟اهس؟ را نیــز بــا واژه وفــات ثبــت می کنــد. )همــان، ص 176( 
ــخ  ــاب تاری کت ــر از  ــه، متأث ــت ائم ــرای رحل ــی« ب ــری واژه »مض کارگی ــه  ــد وی در ب ــر می رس ــه نظ ب

ــد. ــدان تصریحــی نمی کن ــد ب اهل البیــت اســت هــر چن
گفتمــان نصــر جهضمــی و خصیبــی، بــه عنــوان واژه هــای مــرادف اســتفاده  ایــن واژه هــا در 

ع درگذشــتی را داشــته اســت. کارگیــری در هــر نــو کــه صالحیــت بــه  شــده 

ِبَض
ُ

2. ق
کــف و انگشــتان دســت )بــا تمــام دســت( اســت و  گرفتــن چیــزی بــا  معنــای اصلــی ایــن واژه، 
کــه فــردی از دنیــا رود، از تعبیــر »ُقِبــض  کار مــی رود. زمانــی  کنایــه، بــرای مــرگ نیــز بــه  گونــه  بــه 
ــه  ــد، ج1: 355؛ جوهــری، ج3: 1100( ایــن واژه در قــرآن ب فــالن« اســتفاده می شــود. )ابــن دری
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کار نرفتــه اســت. معنــای مــرگ بــه 
ــت.  ــر؟لص؟ اس ــت پیامب ــرای درگذش ــامد ب ــخ، واژه پربس ــن تاری که ــون  ــض« در مت واژه »قب
کار رفتــه اســت.  ایــن واژه در ســیره ابن هشــام، دوازده بــار بــرای درگذشــت پیامبــر؟لص؟ بــه 
)ابــن هشــام، ج1: 385، ج2، ص72، 356، 552، 625، 642، 653، 655، 656 و 663( 
هم چنیــن دربــاره درگذشــت ســعد بــن معاذ)همــان، ج 2: 250( و قاســم فرزنــد پیامبــر؟لص؟ از 

واژه »قبــض« اســتفاده شــده اســت. )ابــن اســحاق: 245(
کتــاب طبقات الکبــری ایــن واژه را بــه صــورت انحصــاری، بــرای  ابــن ســعد )م 230(، در 
کار بــرده اســت. هرچنــد بــرای آن حضــرت از واژه »مــات« و »وفــات«  درگذشــت پیامبــر؟لص؟ بــه 
کاررفتــه اســت.  نیــز بــه صــورت شــایع اســتفاده شــده، ایــن دو واژه بــرای مــرگ افــراد دیگــر نیــز بــه 
کــه  کتاب هــای دیگــر،1 چنیــن اســتنباط می شــود  کتــاب یــاد شــده و  ــا بررســی ایــن واژه در دو  ب
کهــن سیره نویســی، ایــن واژه بیش تــر و به طــور غالــب، بــه درگذشــت پیامبــر؟لص؟  در ادبیــات 

کار رفتــه اســت. اختصــاص داشــته و بــه نــدرت بــرای افــراد دیگــر بــه 
گونــه معلــوم )َقَبَضــه اهلل(،  اســتفاده از ایــن واژه چــه بــه صــورت مجهــول )ُقِبــض( و چــه بــه 
کــه ایــن واژه را بــه  کســانی  کــی از اســتناد فعــل بــه خداونــد و تشــریف اســت و بــه نظــر می رســد  حا

کار می برده انــد، انتســاب ایــن فعــل را بــه خــدا بیش تــر می دیده انــد.
کلینــی )م 329( در میــان نویســندگان زندگــی ائمــه، از واژه »قبــض« بــرای رحلــت امــام 
کار بــرده  کــرده اســت. وی ایــن واژه را بــرای درگذشــت همــه معصومــان بــه  جــواد؟ع؟ اســتفاده 
 ،492  ،486  ،475  ،469  ،466  ،463  ،461  ،458  ،454  ،439  :1 ج  )کلینــی،  اســت. 
کــه برگرفتــه از ادبیــات روایــات و احادیــث اســت، واژه »قبــض«  کلینــی  497و 502( در ادبیــات 
کاربــرد رایــج و شــایعی بــرای اشــاره بــه رحلــت معصومــان؟مهع؟ اســت. ایــن واژه در بخــش زندگــی 
کار رفتــه: یک گونــه آن بــه ادبیــات نوشــتاری خــود  گونــه بــه  کتــاب، بــه دو  معصومــان؟مهع؟ ایــن 
ج شــده اســت.  کــه در توضیحــات آغازیــن زندگــی هــر یــک از معصومــان در کلینــی مربــوط اســت 

کتــاب ســلیم بــن قیــس بیــش از 92 بــار بــرای درگذشــت رســول خــدا؟لص؟ اســتفاده شــده )نــک:  1. ایــن واژه در 
ج2، ص565، 175، 775(؛ در نهــج البالغــه نیــز پنــج بــار بــرای اشــاره بــه درگذشــت رســول خــدا؟لص؟ اســتفاده 
کتــاب مقتــل امیرالمومنیــن ابــن ابــی الدنیــا )م 182(  شــده اســت )نــک: ص 44، 35، 902، 562و 113(؛ در 
ــار اســتفاده شــده  ــر واژه هــای »قتــل« و »مــوت« از واژه »قبــض« بــرای رحلــت امــام علــی ؟ع؟ چندیــن ب عــالوه ب

اســت. )نــک: ص 74، 16، 46و 39(.
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گونــه، رحلــت امــام بــا تعبیــر »قبــض«  کــه در هــر دو  کار رفتــه  گونــه دوم در متــن روایــات بــه 
گــزارش شــده اســت.

کلینــی بــرای درگذشــت معصومــان، هم چنیــن از ســه واژه دیگــر )وفــات، قتــل، مضــی( نیــز 
اســتفاده می کنــد. او از واژه وفــات، بــرای یــاد از رحلــت حضــرت فاطمــه؟اهس؟، امــام حســن؟ع؟، 
کــرده اســت. )همــان: 458، 461،  کاظــم؟ع؟، امــام رضــا؟ع؟ و امــام جــواد؟ع؟ اســتفاده  امــام 
ــر  ــرای شــهادت امــام علــی؟ع؟ و امــام حســین؟ع؟، غی 476، 481، 492و 497( هم چنیــن ب
کــرده اســت. )همــان: 452و 466( واژه »مضــی« در  واژه »قبــض«، از واژه »ُقِتــل« نیــز اســتفاده 
کلینــی، برخــالف نصــر جهضمــی، پرتکــرار نیســت و از ایــن واژه بــرای درگذشــت امــام  ادبیــات 
کــرده اســت. )همــان: 461،  حســن؟ع؟، امــام صــادق؟ع؟ و امــام علــی النقــی؟ع؟ اســتفاده 

472و 497(
حســین بــن عبدالوهــاب )قــرن 5(، بــرای درگذشــت هشــت تــن از ائمــه، تعبیــر »قبــض« 
امــام  حســین؟ع؟،  امــام  علــی؟ع؟،  امــام  از:  عبارتنــد  تــن  هشــت  ایــن  می بــرد.  کار  بــه 
زین العابدیــن؟ع؟، امــام باقــر؟ع؟، امــام صــادق؟ع؟، امــام رضــا؟ع؟، امــام جــواد؟ع؟، و امــام 
حســن عســکری؟ع؟. )ابــن عبدالوهــاب: 51، 70، 74، 84، 94، 118، 129و 138( او تنهــا 
بــرای ســه تــن از ائمــه از واژه هــای دیگــر اســتفاده می کنــد. او بــرای درگذشــت امــام حســن؟ع؟، 
کاظــم؟ع؟ را بــا واژه »مضــی« ذکــر  کار می برد؛)همــان: 67( رحلــت امــام  تعبیــر »فارق الدنیــا« بــه 
ــا واژه »توفــی« و »مضــی« مــی آورد.  می کند)همــان: 106( و درگذشــت امــام علی النقــی؟ع؟ را ب
ــا تعبیــر »توفیــت« می نویســد. )همــان:  )همــان: 133( درگذشــت حضــرت فاطمــه؟اهس؟ را نیــز ب

)55
ــزد وی  ــر، »قتــل« و »استشــهد« اســتفاده نکــرده اســت و ن ــن عبدالوهــاب از تعابی حســین ب
کار رفتــه بــرای درگذشــت ائمــه، داللــت ارزشــی خاصــی نداشــته و خــود نیــز بــه  واژه هــای بــه 
ــا  کــه ب کیــد می کنــد  ــاره چهــار امــام، تأ صــورت عمومــی از ایــن واژه هــا بهــره بــرده اســت. او درب
کاظــم؟ع؟، امــام رضــا؟ع؟ و امــام جــواد؟ع؟؛  ســم از دنیــا رفته انــد؛ یعنــی امــام حســن؟ع؟، امــام 
گزارش هــا  )همــان: 65، 106، 118و 129( چنان کــه دربــاره امــام علــی؟ع؟ و امــام حســین؟ع؟، 
کــی از قتــل آنــان توســط شمشــیر اســت؛)همان: 50و 69( امــا وی بــرای درگذشــت امامــان از  حا

همــان واژه هــای عمومــی اســتفاده می کنــد.
کــرده  اســتفاده  مختلفــی  واژه هــای  از  معصومــان،  درگذشــت  بــرای   )548 )م  طبرســی 
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کــه عبارتنــد از:  کــرده  اســت. وی بــرای هشــت تــن از معصومــان، از واژه »قبــض« اســتفاده 
امــام  رضــا؟ع؟،  امــام  کاظــم؟ع؟،  امــام  باقــر؟ع؟،  امــام  علــی؟ع؟،  امــام  رســول اهلل؟لص؟، 
53، 309؛  امــام حســن عســکری؟ع؟. )طبرســی، ج 1:  النقــی؟ع؟ و  امــام علــی  جــواد؟ع؟، 
کــرده، ماننــد  499؛ 6/2، 41، 91، 109و 131( هم چنیــن از واژه هــای دیگــری نیــز اســتفاده 
»مضــی« بــرای درگذشــت امــام حســن؟ع؟ و امــام صــادق؟ع؟. )همــان: 403( واژه »توفــی« 
بــرای امــام ســجاد؟ع؟ و امــام رضــا؟ع؟؛ )همــان: 481؛ ج2: 41( و واژه »قتــل« بــرای امــام 
حســین؟ع؟ و امــام رضــا؟ع؟. )همــان: 419؛ ج2: 80( از ایــن بررســی، چنیــن اســتنباط می شــود 
گفتمــان طبرســی بــه صــورت عمومــی، از مــرگ و رحلــت حکایــت می کــرده  کــه ایــن واژه هــا در 
ــودات  ــزودن قی ــا اف ــوده، آن را ب ــت ب ــی از درگذش ع خاص ــو ــماری ن ــدد برش ــه وی درص و چنان ک
و توضیحاتــی آورده اســت. بــرای نمونــه، درگذشــت امــام علــی؟ع؟ را چنیــن نوشــته اســت: 
»ُقبــض قتیال«؛)همــان: 309( بــرای امــام مجتبــی؟ع؟ و امــام حســن عســکری؟ع؟ می نویســد: 
کاظــم؟ع؟ می نویســد: »استشــهد  »مضــی مســموما«)همان، ص 403؛ ج2: 131( و بــرای امــام 
مســموما«.)همان، ج2: 6( در ادبیــات طبرســی، دو واژه »قبــض« و »مضــی« بــدون قیــد، بــر 
ع  کــه وی بــا افــزودن آن قیــودات، نــو مــرگ داللــت می کــرده و حــاوی بــار ارزشــی خاصــی نبــوده 

کــرده اســت. مــرگ را مشــخص و واژه را بدین گونــه ارزشــمند 
از بررســی واژه »قبــض« نــزد نویســندگان یــاد شــده )کلینــی، حســین بــن عبدالوهــاب و 
کار رفته بــرای درگذشــت معصومان؟مهع؟،  کــه واژه های بــه  طبرســی(، بــه ایــن نتیجــه می رســیم 
بــار ارزشــی خاصــی در ادبیــات ایشــان، نداشــته و بــه عنــوان الفــاظ عمومــی، نــزد ایشــان بــر مــرگ 

داللــت می کــرده اســت.

3. اسُتشهد
کــه در راه خــدا  اصــل و ریشــه واژه »شــهد«، بــر حضــور، علــم و ِاعــالم داللــت می کنــد و کســی را 
کــه مالئکــه نــزد او و بــر بالیــن او حاضــر هســتند. )ابــن  کشــته شــده شــهید می گوینــد بــدان جهــت 
ــه شــهادت  ــه در راه خــدا ب ک کار مــی رود  ــه  کســی ب ــرای  ــر »استشــهد« ب ــارس،ج 3: 221( تعبی ف

رســیده باشــد. )جوهــری، ج2: 494؛ ابــن منظــور،ج 3: 242(
کــه بــرای رحلــت امــام جــواد؟ع؟ بــکار رفتــه، »ُاسُتشــِهد« اســت. ایــن واژه  یکــی از واژه هایــی 
ــن از  ــه ت ح حال ن ــر ــرده و در ش کار ب ــه  ــیار ب ــرار بس ــا تک ــکافی )م 336( ب ــام اس ــن هم ــد ب را محم



₪ 87 بررسی و واکاوی واژه ها و تعابیر مربوط به رحلت امام جواد؟ع؟

امامــان از جملــه امــام جــواد؟ع؟، تعبیــر »ُاسُتشــِهد« آورده اســت. )اســکافی: 83( اســکافی غیــر 
کرده اســت.  از امــام باقــر؟ع؟ و امــام صــادق؟ع؟، بــرای دیگــر ائمــه از تعبیــر »استشــهد« اســتفاده 
ح حال امــام جــواد؟ع؟ چنیــن  )همــان: 57، 60، 63، 66، 75، 79، 82، 85و 86(وی در شــر

می نویســد: 
فــی ملــک الواثــق1 استشــهد ولــی اهلل محمــد بــن علــی؟ع؟ ... و روی َان ِامراتــه ام الفضــل 

بنــت المأمــون ســّمته ... حتــی ماتــت مــن عّلت هــا. )اســکافی: 83(

اســکافی بــرای درگذشــت حضــرت فاطمــه زهــرا؟اهس؟ از واژه وفــات اســتفاده می کنــد و بــرای 
درگذشــت پیامبــر؟لص؟، امــام باقــر؟ع؟ و امــام صــادق؟ع؟ از تعبیــر »قبــض« بهــره می بــرد. 

)همــان: 52، 69، 70، 72و 74(
کاظــم؟ع؟، امــام  محمــد بــن جریــر بــن رســتم طبــری )م قــرن پنجــم(، بــرای رحلــت امــام 
»استشــهد«  واژه  از  عســکری؟ع؟  امــام  و  النقــی؟ع؟  علــی  امــام  جــواد؟ع؟،  امــام  رضــا؟ع؟، 
کتــاب اســکافی،  کــه بــا توجــه بــه تشــابه الفــاظ و تعابیــر وی بــا عبــارات و الفــاظ  کــرده  اســتفاده 
بــه نظــر می رســد ایــن مــوارد برگرفتــه از منتخــب االنــوار اســکافی بــوده باشــد. )طبــری: 306، 350، 

395، 409و 423(
کاظــم؟ع؟  کار بــرده اســت. او درگذشــت امــام  طبرســی نیــز ایــن واژه را بــرای بعضــی ائمــه بــه 
امــام علــی  بــرای  کــرده، چنان کــه  یــاد   )6 تعبیــر: »استشــهد مسموما«)طبرســی، ج 2:  بــا  را 
او در  کار می بــرد. )همــان: 110(  بــه  را  ایــن تعبیــر  اقــوال دیگــران(  بــر  النقــی؟ع؟ )بــا تکیــه 
کــه بســیاری بــر درگذشــت وی بــا ســم  ح حال امــام حســن عســکری؟ع؟ اظهــار می کنــد  شــر
اعتقــاد دارنــد، چنان کــه دربــاره پــدر و جــد او و همــه ائمــه اعتقــاد بــه شــهادت دارنــد؛ زیــرا آنــان 
کــه ایشــان می فرمایــد: همــه ائمــه مقتــول و شــهید  حدیثــی را از امــام صــادق؟ع؟ پذیرفته انــد 
هســتند. البتــه خــود طبرســی دراین بــاره تردیــد داشــته و بــا تعبیــر »و اهلل أعلــم بحقیقــة ذلــک« 
ــام  ــد ام ــرای چن ــا ب ــر تنه ــن تعبی ــد، از ای ــاد ش ــه ی ــان: 131(و چنان ک ــث می گذرد)هم ــن بح از ای

اســتفاده می کنــد.
کــه مــرگ فــرد طبیعــی نبــوده و شــخص بــا ســم یــا  کارگیــری ایــن واژه در مــواردی بــوده  بــه 
کــرده اســت. بدین جهــت، ایــن واژه بــار ارزشــی خاصــی داشــته اســت.  ضربــت شمشــیر رحلــت 

کــه  1. شــهادت امــام در خالفــت واثــق درســت نیســت زیــرا واثــق در ســال 722 بــه خالفــت رســید و حــال آن 
شــهادت امــام در ســال 022 قمــری و در اوایــل خالفــت معتصــم )812-722ق( بــوده اســت.
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کرده انــد، حدیثــی  کــه از ایــن تعبیــر بــرای درگذشــت همــه یــا بیش تــر ائمــه اســتفاده  نویســندگانی 
گزارش هــای  را شــهادت می دادنــد.  ائمــه  کــه سرنوشــت همــه  و  در نظــر داشــته اند  بــاور  را 
کلــی به انــدازه ای  تاریخــی بســنده بــرای شــهادت برخــی ائمــه در دســت نبــوده، امــا آن قاعــده 
کنــد  گزارش هــای تاریخــی را جبــران  کــه می توانســته خــأ  نــزد ایــن نویســندگان اعتبــار داشــته 
ــروه  گ ــاب ســیطره داشــته باشــد. اســکافی در شــمار ایــن  ــای خــالف در ایــن ب گزارش ه ــر  ــا ب و ی

بــوده اســت.

4. توفی
کمــال  کــه چیــزی بــه تمــام و  کار مــی رود  ایــن واژه از ریشــه »َوَفــی« اســت. واژه هنگامــی بــه 
کامــل  کــه پــول و وزن،  رســیده باشــد. »ِدرهــم واف« و »َکیــل واف«، هنگامــی اســتفاده می شــود 
و تمــام باشــد. )ابــن احمــد، ج8: 409؛ ازهــری، ج 15: 419( »اوفــوا الکیــل«، ســفارش و دســتور 
کمــال  کمــال پیمانــه اســت. »توفــی میــت« بــه معنــای اســتیفای تمــام و  کــردن تمــام و  بــه پــر 
ــن منظــور، ج 15: 400(  ــرای میــت نوشــته شــده اســت. )اب ــا ب ــه در دنی ک ــی اســت  مــدت و زمان

کار می رفتــه اســت. »توفــی« واژه ای عــام و رایــج بــرای مــرگ بــوده و دربــاره همــه افــراد بــه 
شــیخ مفیــد )م 413( واژه »وفــات« را بــرای درگذشــت همــه ائمــه و از جملــه امــام جــواد؟ع؟ 
اســت. )مفیــد، ج 1، ص9؛ ج2، ص16، 27، 137، 158، 179، 215، 247،  بــرده  کار  بــه 
273، 297و 313( هم چنیــن از واژه هــای دیگــر نیــز بــرای رحلــت ائمــه؟مهع؟ اســتفاده می کنــد. 
کــرده اســت. او دربــاره امــام  بــرای امــام علــی؟ع؟ و امــام حســین؟ع؟ از واژه »ُقتــل« نیــز اســتفاده 
علــی؟ع؟ نوشــته: »قتیــال بالســیف«)همان، ج1 : 9( و دربــاره امــام حســین؟ع؟ نوشــته: »قتــل 
کــه وفــات  کــرده  الحســین«.)همان، ج2: 123( بــرای امــام حســن؟ع؟ چندیــن بــار تصریــح 
ــر واژه وفــات، از  ــاره چنــد امــام، عــالوه ب ــوده اســت. )همــان: 16( درب ــه ب ــا ســم معاوی ایشــان ب
کــه عبارت انــد از: امــام  کــرده اســت. بــرای درگذشــت شــش امــام  واژه »قبــض« نیــز اســتفاده 
ــن  ــام حس ــادی؟ع؟ و ام ــام ه ــواد؟ع؟، ام ــام ج ــا؟ع؟، ام ــام رض ــم؟ع؟، ام کاظ ــام  ــر؟ع؟، ام باق
کــرده اســت. )همــان: 158، 215، 247، 273،  عســکری؟ع؟، از واژه »قبــض« نیــز اســتفاده 
312و 313( او از واژه »مضــی« نیــز بهــره بــرده و وفــات امــام صــادق؟ع؟، امــام رضــا؟ع؟، امــام 

جــواد؟ع؟ را بــا ایــن واژه آورده اســت. )همــان: 179، 247و 273(
کــه  کارگیــری ایــن واژه هــا چنیــن اســت: هنگامــی  گفتمــان و ادبیــات شــیخ مفیــد در بــه 



₪ 89 بررسی و واکاوی واژه ها و تعابیر مربوط به رحلت امام جواد؟ع؟

ــا آوردن توضیحــات دیگــری  ــا ب درگذشــت بــه صــورت غیرطبیعــی بــوده، واژه »ُقتــل« آورده و ی
کــرده، ماننــد اشــاره بــه درگذشــت  ماننــد مســموم شــدن، بــه غیرطبیعــی بــودن درگذشــت اشــاره 
کاظــم؟ع؟، امــام رضــا؟ع؟ و امــام جــواد؟ع؟. او دربــاره امــام جــواد؟ع؟  امــام حســن؟ع؟، امــام 
می نویســد: »مضــی مســموما«.)همان: 295( ســه واژه »قبــض«، »مضــی« و »توفــی« در گفتمان 
ــا  ــا، ب ــن واژه ه ــه ای ــر این ک ــد، مگ ــت می کن ــادی دالل ــرگ ع ــر م ــق ب ــورت مطل ــه ص ــد ب ــیخ مفی ش
توضیحــات و قیوداتــی همــراه شــود. شــیخ بــرای درگذشــت ائمــه، از واژه »استشــهد« اســتفاده 

نکــرده اســت.
قاضــی نعمــان )م 363( بیش تــر از واژه »توفــی« بــرای درگذشــت ائمــه اســتفاده می کنــد. در 
کــه آن حضــرت بــا ســم از دنیــا رفتنــد، واژه وفــات  کیــد بــر ایــن  ح حال امــام حســن؟ع؟، بــا تأ شــر
کار بــرده اســت. )مغربــی،ج 3: 126، 128و 131( هم چنیــن بــرای امــام  گاه واژه »مــات« را بــه  و 
کار می بــرد. )همــان: 275و 288(  زین العابدیــن؟ع؟ و امــام باقــر؟ع؟، واژه »وفــات« را بــه 
کار بــرده اســت. )همــان: 155و 156( بــرای یــاد از شــهادت امــام حســین؟ع؟، تعبیــر »قتــل« بــه 

5. مات
136؛   :  2 ج  )زبیــدی،  اســت.  زندگانــی  و  حیــات  ضــد  مــرگ،  معنــای  بــه  »مــوت«  واژه 
ــتفاده  ــودات اس ــه موج ــرگ هم ــرای م ــته، ب ــام داش ــرد ع کارب ــن واژه  ــادی، ج1: 213( ای فیروزآب

)196  :11 ج  )مصطفــوی،  می شــود. 
جــواد؟ع؟  امــام  جملــه  از  ائمــه  بیش تــر  درگذشــت  بــرای  واژه  ایــن  از  کــه  نویســنده ای 
کمال الدیــن محمــد بــن طلحــه شــافعی )م 652( اســت. او بــرای درگذشــت ُنــه  کــرده،  اســتفاده 
کــرده و رحلــت امــام علــی؟ع؟، امــام زین العابدیــن؟ع؟،  تــن از ائمــه، از واژه »مــات« اســتفاده 
کاظــم؟ع؟، امــام رضــا؟ع؟، امــام جــواد؟ع؟ و امــام علــی  امــام باقــر؟ع؟، امــام صــادق؟ع؟، امــام 
ــافعی: 221، 271، 283، 288، 293، 302،  ــت. )ش ــرده اس ک ــان  ــن واژه بی ــا ای ــی؟ع؟ را ب النق
بــرای درگذشــت امــام علــی؟ع؟ و امــام حســن؟ع؟ از واژه »وفــات«  305و 308( ابن طلحــه 
کــرده اســت.  گــزارش  ــا واژه »مقتــل« و »قتــل«  نیــز بهــره بــرده و شــهادت امــام حســین؟ع؟ را ب
)همــان: 221، و 266( اربلــی )م 692( بــه تأثیــر از ابــن طلحــه، درگذشــت ائمــه را بــا تعبیــر 
کتــاب مطالــب  ــاد می کنــد، اســتناد او در ایــن زمینــه، چنان کــه خــود تصریــح نمــوده،  »مــات« ی

الســؤول اســت. )اربلــی، ج2: 627، 660، 696، 746، 791، 858و 885(
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کار رفته برای یاد از رحلت امام جواد؟ع؟ کتاب ها و واژه های به  جدول 

ف
کتابردی متن، آدرسواژهوفاتنویسندهنام 

1
تاریخ اهل 

البیت
نصر جهضمی، 

ابن ابی الثلج
عصر 
حضور

مضی محمد بن علی/ص 84مضی

قبض محمد بن علی / ج 1، ص 492ُقِبَضم 329کلینیالکافی2

3
هدایه 
الکبری

حسین بن 
حمدان خصیبی

مضیم 334
مضی ابوجعفر محمدبن علی .../ ص 

295

4
منتخب 

االنوار
محمد بن همام 

اسکافی
ُاستشهد فی ملک واثق/ ص 83ُاستشهدم 336

5
مروج 

الذهب
ُقِبَضم 346مسعودی

...قیالن ام الفضل بنت المامون 
سّمته/ ج 3 ص 464

6
اثبات 
الوصیه

منسوب به 
مسعودی

سّمم 346
جعلوا سما فی شی من عنب 

رازقی../ص 227

وفاتم 483شیخ مفیداالرشاد7
ذکر وفاته و سبب ها ...و قیل ِاّنُه 

مضی مسمومًا و لم یثتب عندی خبر 
فأشهد به/ ج 2 ص 296

8
تاریخ 
بغداد

توفی/ج 3، ص 53توفیم 463خطیب بغدادی

9
دالئل 
االمامه

محمدبن 
جریربن رستم 

طبری
استشهدقرن 5

استشهد فی ملک الواثق، سمته فی 
عنب،/ ص 395

10
عیون 

المعجزات
حسین بن 
عبدالوهاب

سمقرن 5
سمته ام الفضل فی عنب رزاقی/ ص 

129
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ف
کتابردی متن، آدرسواژهوفاتنویسندهنام 

11
روضة 

الواعظین
سمم 508فتال نیشابوری

قبض ببغداد قتیال مسموما، قیل 
مات، وتوفی بها/ج 1، ص 548.

اعالم الوری12
فضل بن حسن 

طبرسی
سمم 548

حتی توفی، قیل انه مضی علیه السالم 
مسموما/ ج 2، ص 106

13
تاج 

الموالید
استشهد/ در فصل الرابع: توفی/ ص 104استشهدم 548طبرسی

14
مناقب ابن 
شهرآشوب

ُاستشهدم 588ابن شهرآشوب
قبض ببغداد مسموما، فی ملک الواثق 

استشهد / ج 4 ص 379

15
مطالب 
السؤول

ابن طلحه 
شافعی

مات فی ذی الحجه / ص 304ماتم 652

16
تذکرة 

الخواص
کانت سبب وفاته/ ص 321توفیم 654سبط بن جوزی توفی، 

17
کفایة 

الطالب
قبض ببغداد/ ص 458ُقِبَضم 658گنجی الشافعی

18
کشف 
الغمه

م 692اربلی
مات/ج 2، ص 858؛ توفی قیل مضی مات

مسمومًا/ ج 2 ص 881

19
مدینه 
المعاجز

سید هاشم 
بحرانی

توفیم 1107
توفی فی آخر ذی القعده/ ج 7 ص 

1 358
1

1. بــرای بــه دســت آوردن تعابیــر مختلــف دربــاره رحلــت امــام جــواد ؟ع؟ بــه منابــع بســیاری مراجعــه شــد. برخــی 
ع درگذشــت نپرداختــه بودنــد. از جملــه  کتاب هــا دربــاره زندگانــی آن حضــرت مطلبــی نداشــت یــا بــه موضــو
کــه اشــاره ای بــه درگذشــت امــام جــواد ؟ع؟ نداشــته اند عبارتنــد از: طبقــات الکبــری، تاریــخ خلیفــه  کتاب هایــی 

بــن خیــاط، انســاب االشــراف، اخبــار الطــوال، تاریــخ یعقوبــی، تاریــخ طبــری.
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نتیجه
کــه بــرای یــاد از رحلــت ائمــه و از جملــه امــام جــواد؟ع؟ بــه  بــا بررســی پنــج واژه از واژه هایــی 

کار رفتــه، نتایــج ذیــل حاصــل می شــود:
واژه  تنهــا  »مــات«،  و  »توفــی«  »استشــهد«،  »قبــض«،  »مضــی«،  واژه  پنــج  میــان  در   .1
کنــد و واژه هــای دیگــر تنهــا بــر اصــل درگذشــت  »استشــهد« می توانــد بــر مــرگ غیرطبیعــی داللــت 
ع خاصــی را بیــان نمی کنــد. بــا ضمیمــه شــدن توضیحــات و یــا قیــودات  کــرده، نــو و رحلــت اشــاره 
ع مــرگ نیــز مشــخص خواهــد شــد، چنان کــه واژه »استشــهد« معمــواًل همــراه  بــه ایــن واژه هــا، نــو

بــا توضیحــات و قیوداتــی اســتفاده می شــود.
کهــن زندگــی معصومــان؟مهع؟، از واژه هــای عــام بــرای درگذشــت  2. بیش تــر نویســندگان 
کرده انــد. بی تردیــد امــام علــی؟ع؟ و امــام حســین؟ع؟ از میــان ائمــه بــه شــهادت  ائمــه اســتفاده 
کــرده  و  رســیده اند، امــا بــا ایــن حــال نویســندگان بــرای درگذشــت ایشــان از الفــاظ عــام اســتفاده 
کار برده انــد. بنابرایــن بــه صــرف اســتفاده از ایــن واژگان و بــدون توجــه بــه  یــا واژه »قتــل« را بــه 

کثــری از ایــن واژه هــا نمــود. گفتمــان نویســنده، نمی تــوان برداشــت حداقلــی یــا حدا
ــی در  ــه اول ک ــت ائمــه اســت  ــرای رحل ــا ب ــض«، نخســتین تعبیره 3. دو واژه »مضــی« و »قب
کلینــی )هم عصــر بــا  گفتمــان نصــر جهضمــی )هم عصــر بــا ائمــه( و دومــی در ادبیــات  ادبیــات و 
کاربــرد تــام و تمــام یافتــه اســت. واژگانــی چــون »استشــهاد«، در مراحــل  غیبــت صغــرا( رواج و 

بعــدی اســتفاده شــده اســت.
4. نویســندگان زندگانــی ائمــه، واژه هــای یــاد شــده را بــه جــای هــم و بــه عنــوان متــرادف 
کرده انــد و بــرای رحلــت یــک امــام، بــا تعابیــر مختلفــی هم چــون: »مضــی«، »قبــض«،  اســتفاده 
کــه ایــن واژه هــا در عصــر بــه  کاربــرد نشــان می دهــد  کــه این گونــه  »توفــی« و »مــات« آورده انــد 

گفتمــان نویســندگان، بــار ارزشــی خاصــی نداشــته اســت. کارگیــری و 
کارگیــری واژه »استشــهاد« بــرای رحلــت ائمــه؟مهع؟، بیش تــر تحــت تأثیــر نظریــه ای  5. بــه 
کیــد می کــرد.  ــر غیرطبیعــی بــودن مــرگ آنــان تأ کــه ب گرفــت  ــاره زندگانــی ائمــه؟مهع؟ شــکل  درب
کثــر ائمــه اســتفاده شــده اســت،  کاربــرد عامــی یافتــه و بــرای ا گفتمــان،  واژه »استشــهاد« در ایــن 
دســت  در  ایشــان  همــه  غیرطبیعــی  درگذشــت  بــرای  مکفــی  گزارش هــای  این کــه  علی رغــم 

ــوار در ایــن زمینــه پیشــگام اســت. کتــاب منتخــب االن نیســت. اســکافی نویســنده 
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