اﻣﺎم ﺟﻮاد ع و ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮ
ﻣﺎﻣﻮن در ﮐﻼم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﺪرﺳﯽ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ
ﻣﻌﻼ در ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﺘﺎب »ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮان راه
اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﺎﻣﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ازدواج را ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﯽ

از ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﺮﺑﻼی
ﻧﻮر« ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﭼﺮاﯾﯽ ازدواج
و دو ﻫﺪف ﻣﻬﻢ ﺣﻀﺮت از اﯾﻦ
آﯾﺪ.
اﻣﺎم ﺟﻮاد

ﺑﺴﻢ رب اﻟﻤﻬﺪی ﻋﺞ
دﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺎرﻓﯽ اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی )ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی

دات آی آر( :ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﺷﻬﺎدت
اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﻓﺮازﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب
»ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮان راه ﻧﻮر« اﺛﺮ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ
اﻟﻌﻈﻤﯽ »ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ« از
ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﻬﺮ ﮐﺮﺑﻼی
ﻣﻌﻼ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع “ﻋﻠﺖ ازدواج اﻣﺎم
ﺟﻮاد)ع( ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﺎﻣﻮن و ﺟﻮد و
ﺑﺨﺸﺶ ﺣﻀﺮت” را از ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺬراﻧﯿﻢ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﺑﻪ ﻗﻠﻢ :اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻣﺪرﺳﯽ در اﺑﺘﺪای اﯾﻦ ﮐﺘﺎب درﺑﺎره
ﻣﺪت ﺣﯿﺎت اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺖ :اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮاد)ع( از
ﺗﻤﺎم اﺋﻤﻪ)ع( ﮐﻢ ﺳﻦ و ﺳﺎل ﺗﺮ ﺑﻮد و آن ﺣﻀﺮت در  ۱۰رﺟﺐ ﯾﺎ ۱۰
رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  ۱۹۵در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻨﻮره دﯾﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮔﺸﻮدﻧﺪ و در آﺧﺮﯾﻦ
روز ﻣﺎه ذﯾﻘﻌﺪه  ۲۲۰ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﭼﺸﻢ از ﺟﻬﺎن ﻓﺮو ﺑﺴﺖ؛ و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺣﺴﺎب ﺣﻀﺮت ﻓﻘﻂ  ۲۵ﺳﺎل در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ زﯾﺴﺖ.
وی درﺑﺎره ﻣﺪت اﻣﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮت آورده اﺳﺖ :دوران اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع(
 ۱۷ﺳﺎل ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ دوران ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ دو ﻃﺎﻏﻮت ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻣﺎﻣﻮن و
ﻣﻌﺘﺼﻢ ﺑﻮد .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﻀﺮت در ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ رﺳﯿﺪ و ﺟﻮان ﺗﺮﯾﻦ

اﻣﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻒ ﺣﻮزوی در اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﻗﻮم ﻧﻤﻮده اﺳﺖ :از اﯾﻦ رو زﻧﺪﮔﯽ
و دوران اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( از اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از اﻓﺮاد ﺳﺎده ﻟﻮح ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ اﻣﺎم ﺟﻮاﻧﯽ را ﮐﻪ در ﺳﻦ ﮐﻢ ﺑﻪ
اﻣﺎﻣﺖ رﺳﯿﺪه را ﺷﮕﻔﺖ آور ﻣﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ.
ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪن اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﺑﻪ ﮐﻨﯿﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮔﻔﺖ :ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﻧﺎﻣﯿﺪن ﺣﻀﺮت ﺑﻪ ﮐﻨﯿﻪ »اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ« اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع(
را ﺑﺎ ﮐﻨﯿﻪ »اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﯾﺎدآور ﮐﻨﯿﻪ ﺟﺪش اﻣﺎم
ﺑﺎﻗﺮ)ع( ﺑﺎﺷﺪ و ﮔﺮﻧﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮزﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺪاﺷﺖ.
اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ آورده اﺳﺖ :ﺑﯿﻦ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( و ﻓﺮزﻧﺪﺷﺎن اﻣﺎم
ﺟﻮاد)ع( در اﻣﻮر ﺧﺎص و ﻋﺎم ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﮕﺎرش ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم
رﺿﺎ)ع( ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﺎﻫﺎت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺎﻣﻪ ای از
اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﺑﻪ آن ﺣﻀﺮت ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد»:اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ« ﻧﺎﻣﻪ ای
ﺑﺮاﯾﻢ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ وی ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،ﻣﯽ ﻓﺮﻣﻮد:
»ﻣﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻧﻮﺷﺘﻢ« .ﻟﺬا اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﻤﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﭘﺴﺮم« و ﺣﺘﯽ ﻧﺎم او را ﺑﺮ زﺑﺎن ﻫﻢ ﻧﻤﯽ آورد .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ و اﺣﺘﺮام وی ﻫﻤﻮاره ﮐﻨﯿﻪ ﺣﻀﺮت ﺟﻮاد)ع( را ﯾﺎد ﻣﯽ
ﮐﺮد.
ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻟﻘﺐ اﻣﺎم
اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﯿﻌﯽ ﻋﺮاق ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﺑﺮﺧﯽ از اﻟﻘﺎب ﺣﻀﺮت ﺟﻮاد)ع( ﺑﻪ
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻟﻘﺐ ﺣﻀﺮت اﺷﺎره و اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( اﻟﻘﺎب
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺟﻮاد ،ﺗﻘﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ،
ﻣﻨﺘﺠﺐ و ﻗﺎﻧﻊ .اﻣﺎ از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻟﻘﺐ ﺑﯿﺶ از اﻟﻘﺎب ذﯾﮕﺮ از
ﺷﻬﺮت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و آن ﻟﻘﺐ »اﺑﻦ اﻟﺮﺿﺎ« اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﺳﭙﺲ اداﻣﻪ داد :از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ آوازه ﻓﻀﻞ و ﺑﺰرﮔﻮاری اﻣﺎم
رﺿﺎ)ع( در ﺗﻤﺎم آﻓﺎق ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮد ،ﻣﺮدم ﻫﻢ ﻓﺮزﻧﺪان او را ﺑﻪ اﺳﻢ
ﻣﺒﺎرک ﺣﻀﺮت ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺮدم اﻣﺎﻣﺎن ﻧﻬﻢ ،دﻫﻢ و
ﯾﺎزدﻫﻢ را ﺑﻪ »اﺑﻦ اﻟﺮﺿﺎ« ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ دوران اﻣﺎﻣﺖ
ﺣﻀﺮت اﺷﺎره و آورده اﺳﺖ :دوران اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﺑﺎ دوران ﺧﻼﻓﺖ

دو ﺗﻦ از ﺧﻠﻔﺎی ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻫﻢ دوران ﺑﻮد .در دوران ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺎﻣﻮن ،ﺟﻮاد
اﻻﺋﻤﻪ)ع( در ﺷﺮاﯾﻄﯽ آرام زﻧﺪﮔﯽ را ﺳﭙﺮی ﮐﺮد .ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮن
درﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻠﻮﯾﻬﺎ و ﺳﺮور آﻧﺎن اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻧﺰدﯾﮏ
ﮐﻨﺪ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺮﻫﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻓﺸﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﺗﻮده ﻫﺎی ﻣﺮدم اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ ،روﺑﺮو ﺑﻮد.
ﻋﻠﺖ ازدواج اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﺎﻣﻮن و ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﺗﻮﺳﻂ وی
اﯾﻦ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺷﯿﻌﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ازدواج ﺣﻀﺮت ﺑﺎ دﺧﺘﺮ
ﻣﺎﻣﻮن اﺷﺎره و ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :و ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻣﺎﻣﻮن ﻋﺒﺎﺳﯽ
اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( را ﺑﻪ داﻣﺎدی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،و اﻣﺎم ﻫﻢ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﭼﺮا
اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﺎﻣﻮن ازدواج ﮐﻨﺪ؟
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺳﻮال ﮐﻪ ﭼﺮا
ﺣﻀﺮت اﯾﻦ ازدواج را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ؟ آورده اﺳﺖ :ﺑﺮای ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﺟﻮاب اﯾﻦ
ﺳﻮال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﮑﺘﺒﯽ ای ﮐﻪ اﺋﻤﻪ)ع( آن را رﻫﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ در روزﮔﺎر اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( و ﻓﺮزﻧﺪش اﻣﺎم
ﺟﻮاد)ع( رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﯿﻔﮑﻨﯿﻢ.
اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﻗﻮم ﻧﻤﻮد :در دوران ﺧﻼﻓﺖ ﻣﺎﻣﻮن ،ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺑﻪ ﻧﻬﻀﺘﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را در ﺣﮑﻮﻣﺖ وارد
ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در زﯾﺮ ﭼﺘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ از آن ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﻧﻤﺎﯾﺪ
وﺣﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺪان ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺋﺘﻼﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
اﺋﻤﻪ)ع( ﺑﺪون آن ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺴﭙﺎرﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ را از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻣﺎ دﺳﺖ از
ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ آﻧﺎن ﺧﻼﻓﺖ را ﻧﻤﯽ
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آن ﻫﻤﮑﺎری ﻧﻤﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن اداﻣﻪ داد :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﻮاه ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﻣﻮﺿﻊ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(
در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺎﻟﻪ وﻻﯾﺖ ﻋﻬﺪی ﺑﻮد ،ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت آن را ﺑﻪ ﺷﺮط ﻋﺪم دﺧﺎﻟﺖ
در اﻣﻮر ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻒ و ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻮزوی اﻓﺰود :اﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﺟﻮاد)ع( ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از
دﺧﺘﺮ ﻣﺎﻣﻮن ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎری ﮐﺮد و او را ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮی ﺧﻮﯾﺶ در آورد ،داﻣﺎد
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﮐﺮد.
ﺑﺮاﺳﺘﯽ داﻣﺎد ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺷﺪن ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﺑﺤﺚ آورده اﺳﺖ :ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ

ﻗﺪم ﺑﻪ ﮐﺎخ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺬارد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ واﻟﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﯾﺎ ﺣﮑﻤﺮان ﯾﮏ
ﺷﻬﺮ و ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻗﺎﺿﯽ اﻟﻘﻀﺎت دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻟﮑﻦ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع(
در ﭘﯽ ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از اﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻧﺒﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﮐﺮد دﺳﺖ ﻫﻤﺴﺮش را
ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ رﻓﺖ و ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﻣﺎﻣﻮن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﺑﻪ ﻧﺎم
رﻗﻪ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪ.

دو ﻫﺪف ﻣﻬﻢ اﻣﺎم ﺟﻮاد ع از اﯾﻦ
ازدواج
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ﺑﻪ دو ﻫﺪف ﻣﻬﻢ اﻣﺎم از اﯾﻦ ازدواج اﺷﺎره و
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺖ :اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﻪ دو
ﻣﻘﺼﺪ رﺳﯿﺪ؛ اول اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ازدواج ﺑﺎ دﺧﺘﺮ ﻣﺎﻣﻮن ،وی را از
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻗﺘﻞ ﺧﻮد ﻣﻨﺼﺮف ﮐﺮد .و دوم اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ و
ﻣﺎﻣﻮران آن را از رﺳﺎﻧﺪن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﺰﻧﺪی ﺑﻪ رﻫﺒﺮان و اﻋﻀﺎی ﻧﻬﻀﺖ
ﻣﮑﺘﺒﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ازدواج ﺑﺴﺖ.
اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ اﻣﺎم اﺷﺎره و
اﻓﺰود :وﻟﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻣﺎﻣﻮن ،ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻣﺎم ﺟﻮاد)ع( ﺑﺮ اﺛﺮ زﻫﺮی ﮐﻪ
ﺑﻪ او
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻣﻌﺘﺼﻢ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﺴﺮ اﻣﺎم )دﺧﺘﺮ ﻣﺎﻣﻮن(
ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪ ،در
ﻣﻄﻬﺮﺷﺎن دﻓﻦ ﺷﺪ.

ﺑﻐﺪاد

ﺑﻪ

ﺷﻬﺎدت

رﺳﯿﺪ

و

در

ﺷﻬﺮ

ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ

ﭘﯿﮑﺮ

ﺟﻮد و ﺑﺨﺸﺶ ﺣﻀﺮت
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺪرﺳﯽ در ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﺟﻮد و
ﺑﺨﺸﺶ ﺣﻀﺮت اﺷﺎره و آورده اﺳﺖ :ﻧﻬﻤﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮای ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﺳﺖ
ﺑﺨﺸﻨﺪه و آوازه اش در ﺟﻮد و ﮐﺮم داﺷﺖ ،ﺟﻮاد ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﺑﺎره داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ آﻣﺪه ﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯽ آن
ﺣﻀﺮت ﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارش از ﺧﺮاﺳﺎن ،ﺑﺮای او
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد .وی در آن ﻫﻨﮕﺎم  ۶ﺳﺎل داﺷﺖ و ﻣﻀﻤﻮن اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮد:ﻣﻦ ﺑﻪ ﺣﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻮ دارم از ﺗﻮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ورود و
ﺧﺮوﺟﺖ ﺟﺰ از در ﺑﺰرگ ﻧﺒﺎﺷﺪ .و ﭼﻮن ﺳﻮار ﺷﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﺑﺎ ﺗﻮ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﭼﯿﺰی درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ،ﺑﻪ او ﺑﺒﺨﺸﯽ .ﻫﺮ ﮐﻪ از
ﻋﻤﻮﻫﺎﯾﺖ ﮐﻪ از ﺗﻮ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ او ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﮐﻨﯽ و ﮐﻤﺘﺮ از  ۵۰دﯾﻨﺎر ﺑﻪ
وی ﻣﺪه و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ او ﺑﺪﻫﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎ
ﺧﻮدت اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﻪ از ﻋﻤﻪ ﻫﺎﯾﺖ از ﺗﻮ ﭼﯿﺰی ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮ از  ۲۵دﯾﻨﺎر

ﺑﻪ او ﻣﺪه و ﺑﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺳﺖ .ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را رﻓﻌﺖ و ﺑﻠﻨﺪی دﻫﺪ ﭘﺲ اﻧﻔﺎق ﮐﻦ و از ﺧﺪای ﻋﺮش ﺑﯿﻢ
ﻣﺪار ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮت ﮐﻨﺪ.
اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮﻗﻮم داﺷﺖ :رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی آن ﺣﻀﺮت
را ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻮد ﻣﯽ آوردﻧﺪ اﻣﺎ در ﺑﯿﻦ راه آن را دزدﯾﺪﻧﺪ .ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺎر را ﻣﯽ آورد اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮا را ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع اﻣﺎم رﺳﺎﻧﺪ
و آن ﺣﻀﺮت در ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺎﻣﻪ او ﺑﻪ ﺧﻂ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ :ﺟﺎﻧﻬﺎ و اﻣﻮال ﻣﺎ
از ﻣﻮاﻫﺐ ﮔﻮارای ﺧﺪاﺳﺖ و ﻋﺎرﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻣﺎﻧﺖ
ﺳﭙﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮور و
ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ از آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد اﺟﺮ و ﭘﺎداش در ﭘﯽ دارد.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺗﺎﺑﯽ اش ﺑﺮ ﺻﺒﺮش ﭼﯿﺮه ﺷﻮد ،اﺟﺮش ﺗﺒﺎه ﻣﯽ ﮔﺮدد و
ﻣﺎ از اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽ ﺑﺮﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻒ ﺣﻮزوی اﻓﺰود :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران اﻣﺎم ﮐﻪ ﺑﻪ
آن ﺣﻀﺮت ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺑﻮد ﻧﺰد وی آﻣﺪ و ﻋﺮض ﮐﺮد :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ﻣﺮا در ﻣﻮرد
آن ده ﻫﺰار درﻫﻢ ﺣﻼل ﮐﻦ ﮐﻪ اﻧﻔﺎﻗﺶ ﮐﺮدم و اﻣﺎم ﻫﻢ ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد:
ﺗﻮ را ﺣﻼل ﮐﺮدم.
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