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Abstract  

Prayer (Duā) has a high position in Shiite culture. The received prayers through 

traditions (Maʾthūr) are an important part of the Shiite narrative heritage. some of them 

have been narrated for protection against injuries and diseases. Amulets (Ḥirz) and 

talismans (Taʿwīdh) are among these prayers and people are very interested in them. 

However, the attributed amulet to Imam Javād (AS) is the most popular of them, and 

many people use it. So, this paper aims to validate it and identify its source. Accordingly, 

its isnad and transmitters, as well as the text and content were examined. The findings 

show that there is no consistency between the text narrating "the cause of issuing the 

"Hirz" and the historical events; Moreover, despite sufficient motivation for its 

widespread transmission, this amulet has been transmitted only through one anonymous 

chain of authorities. Also, this narration's isnad has many confusions. So, there is no 

convincing evidence to prove the attribution of this amulet to Imam Javād(AS). 
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 چکیده

از میراث حديثی شیعه را تشکیل می دهد. دعا در فرهنگ شیعی جايگاه وااليی دارد. دعاهای مأثور بخش مهمی 
ها بیان شده است. حرزهاا ها و بیماریبخشی از اين میراث مربوط به دعاهايی است که برای در امان ماندن از آسیب

آيند که در بین مردم با اقبال بسیاری مواجاه هساتند. در ايان میاان حارز و تعويذها از اين دسته از دعاها به شمار می
کنناد. ايان نوشاتار تالشای السالم شهرت بیشتری يافته و بسیاری از مردم از آن استفاده میامام جواد علیه منسوب به

السالم. به اين منظور افاوون بار ملالعاات شناسی و اعتبارسنجی حرز منسوب به امام جواد علیهاست در جهت منبع
 ته شده است.رجالی و بررسی سندی، به بررسی متنی و محتوايی حرز نیو پرداخ

با وقايع تاريخی ناسازگار است و با وجود انگیوه کافی برای نقل گساترده، تنهاا از « سبب صدور حرز»متن مربوط به 
ای بار های بسایاری دارد. در نتیجاه دلیال قاانع کننادهيک طريق ناشناخته نقل شده است. سند روايت هم آشافتگی

 فت نشد.السالم ياانتساب اين حرز به امام جواد علیه
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 مقدمه
دهند و از دير باز مورد توجه علمای شیعه قارار دعاها بخش مهمی از میراث حديثی شیعه را تشکیل می

های علام الحاديثی دربااره آنهاا اند. با اين وجود دقتهای متعددی در زمینه دعا تالیف کردهگرفته و کتاب
دانند. اين کمتر صورت گرفته است و بسیاری از علمای شیعه خود را ملوم به بررسی سندی يا منبع آنها نمی

هايی دچار شود. در حالی که دعاها يکای از مناابع ینای مساله باعث شده که میراث دعايی شیعه به آسیب
هر متن و عبارتی را  سويید. از ای صورت گیرمعارف اسالمی است و از اين رو الزم است به آنها توجه ويژه

توان به امام منتسب کرد و از اين رو اگر بخواهیم دعايی حتی اگر مضمون مقبول و معتبری داشته باشد، نمی
را به عنوان دعای منقول از امام، نقل کنیم، الزم است به منبع و سند آن توجه شاود. باه خصاوی اينکاه در 

د که انتساب آنها به شرع نیازمناد دلیال اسات. در ايان میاان حرزهاا بعضی از اين دعاها ملالبی وجود دار
بخشی  از میراث دعايی هستند که با توجه به خواصی که برای آنها ذکر می شود پیوساته ماورد توجاه ماردم 

 اند. در اين میان حرز منسوب به امام جواد علیه السالم از شهرت بسیاری برخوردار است. بوده
نای مکان محکم و محصور، و چیوی کاه از آن محافظات شاود، اساتهفراهیدی، حرز در لغت به مع

هاای فقهای بیشاتر در در کتااب« حارز»( کلمه3/873، جوهری، 1/366همچنین نک: ابن اثیر،  3/157
خورد. يکی از شروط قلع دست دزد اين است که مال دزدی را از مکان محصاور مساله سرقت به چشم می

( بر اين اساس در متون فقهای 802ده باشدهبه عنوان نمونه نک: مفید، المقنعه، و محکمه حرز( سرقت کر
گاه در معنای لغوی و گاه به معنای کاال يا چیوی که صااحبش آن را در مکاان مناسابی قارار داده و آن را در 

 ( 1/562معرض تلف شدن قرار نداده باشد به کار رفته استه عبدالمنعم، 
؛ جاوهری، 2/229اساتهفراهیدی، « باردنپناه »و به معنای « ع و ذ»ريشۀ  تعويذ، در لغت، مشتق از

، 4/15روناد.هطريحی، ( حرز و تعويذ در موارد متعدد به صورت مترادف و در يک معنا به کار مای2/567
اند های حديث حرزها و تعويذها در يک باب و يک رديف جمع شده( در برخی از کتاب3/873جوهری، 

(. برخی بر ايان باورناد کاه مفهاوم 406ا  193 /93؛ مجلسی، 2/568جوع کنید به کلینی، هبرای نمونه ر
ای معنای لغوی آن مد نظر بوده و در زمانی نیاو حرز در طول زمان دچار تحول معنايی شده است و در دوره

 (83ا 65 ای حرز به مفهوم طلسم نوديک شده است.همهروش،کار رفته است و در دورهمترادف با تعويذ به

 حرزها و تعویذهای منسوب به امام جواد)ع(

 در میراث دعايی شیعه سه حرز و تعويذ به امام جواد علیه السالم منسوب شده است.
ا حرز منقول از همسر امام جواد علیه السالم که آن را برای مأمون عباسی نوشت. در ادامه باه بررسای 1

 پردازيم.اين حرز می
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 «هانيا نور يا بر»ا حرز 2
 : نويسدس پس از ذکر حرز پیشین میسید بن طاوو

حرز آخر للتقي علیه السالم، بغیر تلك الرواية: يا نور يا برهان، يا مبین يا منیر، يا رب اکفني الشرور، » 
 (.42الدعوات،  ابن طاووس، ُمَهج« ه وآفات الدهور، وأسألك النجاة يوم ينفخ في الصور

عباس قمی در کتاب باقیات الصالحات که به مفااتی  الجناان ملحاق  اين حرز نیو مشهور است. شیخ
رسد، اين حارز را باه عناوان حارز اماام جاوادهع( ذکار کارده کرده و همواره در حاشیه مفاتی  به چاپ می

( و گاهی در تعريف معنای حرز، به عنوان نمونه  از اين حارز يااد مای شاود.هفت  اللاه، 862استهقمی، 
157) 

سد بخشی از شهرت اين حرز به خاطر خلط مباحث مربوط به اين حرز با حرز اول است. ربه نظر می
اين اشتباه از آنجا ناشی می شود که هر دو آنها به عنوان حرز امام جوادهع( شناخته شده اند، و نام خاای و 

درباره منبع متمايوی ندارند. اين درحالی است که سید بن طاوس که اين حرز را نقل می کند هیچ توضیحی 
 ههمان(کند. نقل اين حرز، خوای حرز يا آداب نگهداری و استفاده از آن ارائه نمی

 ا تعويذهای ايام هفته3
شیخ طوسی در مصباح المتهجد تعويذهای ايام هفته هبه جو روز شنبه( را به نقال از اماام جاواد علیاه 

هاای ذها پس از آن در منابع ديگر مانند کتاابکند و اين تعويالسالم و بدون اشاره به منبع و سندی نقل می
(  مصاباحه کفعمای، المصاباح: 55سید بن طاووسه به عنوان نمونه نک:  ابن طاووس، جماال االسابوع، 

( مانعکس شاده 289و  87/167( و بحار االنوارهمجلسی،  110(، بلد االمینهکفعمی، البلد االمین، 110
یار زيادی به تعويذهايی دارد کاه در کتااب طاب االئماههع( از است. متن اين دعاها و تعويذها شباهت بس

، مقايسه 499، 479، 468، 460، 449امام صادقهع( نقل شده است. ه شیخ طوسی، مصباح المتهجد: 
 (44ا  41شود با ابن بسلام، 

 حرز امام جواد)ع( برای مأمون

دم پیدا کرده اسات و  ناود عماوم حرز منقول از همسر امام جواد علیه السالم شهرت بسیاری در بین مر
مردم با قلعیت به عنوان حرز امام جوادهع( معرفای شاده، خاوای متعادد، آداب و شارايط وياژه ای بارای 

به کااليی با قابلیت خرياد و فاروش « حرز امام جوادهع(»اند. تا حدی که نگارش و استفاده از آن بیان کرده
 تبديل شده است. 

عجوات به حسین بن عبدالوهاب صحی  باشد، اين حرز حاد اقال پاس از اگر انتساب کتاب عیون الم
کناد کاه نساخه حارز قرن پنجم بین مردم مشهور بوده است. حسین بن عبدالوهاب در قرن پنجم ادعا مای
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( در عصر صفوی، بهاء الدين محمد 117مشهور و نود بیشتر شیعیان موجود استه حسین بن عبدالوهاب، 
را بارای شااه ساللان «  آداب حارز الجاواد»ق(  رساله 1111ردان عالمه مجلسیهمتستری اصفهانی از شاگ

ق( نیو به شاهرت آن اشااره کارده 1320( میرزای نوریه1/17حسین صفوی نوشته استهآقا بورگ طهرانی، 
( اين شهرت به حدی است که در فرهنگ عامه ماردم نفاوذ کارده و تعبیرهاايی 3/63است همیرزای نوری، 

به معنای همراهی و همبستگی همیشاگی باه کاار « حرز جواد کسی بودن»يا « د خود کردنحرز جوا»مثل
رسد همین شهرت بسیار حرز، باعث شده انتساب آن به رفته استهدهخدا، ذيل واژه حرز جواد(  به نظر می

ن نموناه امام قلعی تلقی شده و حتی برخی از فقها نیو به صورت ضمنی اشاراتی به آن داشته باشند به عناوا
اندهشایخ استفاده از نقره برای تعويذها را جايو دانسته و حتی به حرز امام جوادهع(  نیو استناد يا اشاره کارده

( در منظوماه فقهای 1212( عالمه بحر العلومهم8/363، آقا رضا همدانی، 6/335، نجفی، 268انصاری، 
ی مانند جای تعويذ، حرز و دعا جايو اسات خود پس از بیان اينکه استفاده از نقره برای ساخت محفظه هاي

کند که در اين باره خبر صحی  در اختیار داريم و خبر حرز جوادهع( هام کاه مشاهور اسات آن را اشاره می
 (60تايید می کند. هبحر العلوم، 

های اندکی برای بررسی علم الحديثی اين حرز صورت گرفته اسات با وجود شهرت بسیار حرز، تالش
شود و بايد با ه اگر اين حرز منسوب به امام جواد علیه السالم باشد به عنوان يک حديث تلقی میدر حالی ک

تاوان باه گاوارش ضوابط و قواعد حاکم بر دانش حديث مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در اين میان تنها می
ا  55شاره کرد.هحريری، ا« حرز االمام الجواد علیه السالم»مختصر اسماعیل حريری از اين حرز با عنوان

( الزم به يادآوری است که در اين نوشتار با رويکردی درون دينی و از منظر دانش حديث باه ايان حارز 58
توجه شده است، در حالی که اين حرز با توجه به جايگاه آن در فرهنگ شیعه، می تواند از زاويه دين شناسی 

 و جامعه شناسی نیو مورد ملالعه قرار گیرد.

 اول: ماجرای صدور حرز بخش

-ماجرای صدور حرز در منابع مختلفی نقل شده که کاملترين نقل، از آِن سید بن طاووس است. او می

 نويسد: 
ی نوشته«منیة الّداعي و ینیة الواعي»اند و ما آن را از کتاباين حرز را جماعتی از اصحاب ما ذکر کرده

 کنیم.ّصمد تمیمی نقل میبن حسین بن عبد ال بن محّمد بن علّی  علّی 
دختر امام جوادهعلیه السالم( گفت:  هنگامی که امام محّمد بن علی علیهما الّسالم به دار بقا  حکیمه،

عیسی،دختر مأمون، رفتم و به او تسلیت گفتم. ديدم به شّدت اندوهگین است و بر  شتافت، نود همسرش امّ 
اش کند که نوديك است خود را تبااه ساازد. ترسایدم زهارهی میتابی و گريه و زارفقدان آن بورگوار چنان بی
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های نیاك آن حضارت و شارافت و ی صفات پسنديده و جوان مردی و خویبترکد. در بین اين که ما در باره
ای که خداوند بورگ به وی مرحمت فرموده بود، ساخن ها و امور خارق العادهريايی و ارجمندیپاکی و بی

ی شگفت انگیوی را از آن جناب برايت بازگو کانم کاه یسی آرام شد و گفت: آيا مايلی خاطرهع گفتیم، امّ می
کاردم کاه مباادا همسار ؟ گفت: همواره از او مراقبت میبه تعريف و اندازه نگنجد؟ گفتم: آری، آن چیست

م و پادرم در نماودرسید و به پدرم شاکايت میديگری بگیرد. چه بسا از گوشه و کنار سخنانی به گوشم می
ی تن پیامبر صّلی الّله علیه و آله و سلم است. روزی نشسته بودم که گفت: بردبار باش؛ زيرا او پارهپاسخ می

؟ گفت: از فرزندان عّمار ياسر و همسر اباو جعفار محّماد بان دختری نودم آمد و سالم کرد. گفتم: کیستی
ای ناراحت شادم کاه خواساتم سار باه خن به اندازهعلی علیهما الّسالم، همسر تو، هستم. از شنیدن اين س

بیابان نهم. شیلان به قدری مرا وسوسه کرد که نوديك بود آن زن را آزار دهم؛ ولی با اين همه، خشم خود را 
فرو خوردم و به او خوش آمد گفتم و نوازشش کردم و به او خلعت دادم. هنگامی کاه زن بیارون رفات، ناود 

ه او گوارش دادم. او که در آن وقت، بر اثر مساتی، عقلاش را از دسات داده باود، باه پدرم شتافته جريان را ب
یالمی که در پیش رويش قرار داشت، گفت: شمشیر را بیاور. یالم اطاعت کرد. پدرم بر مرکاب نشسات و 

را خواندم « راِجُعوَن  ْیهِ َو ِإّنا ِإلَ  ِإّنا ِلّلهِ » یکشم. از ديدن اين صحنه،آيهروم و او را میگفت: به خدا سوگند، می
؟! و به صورت خود سایلی زدم. بباه دنباال و با خود گفتم: اين چه باليی بود که بر سر خود و شوهرم آوردم

ای ور شاد و باه انادازهپدرم رفتم[تا اين که داخل اطاقی شد که امام در آن جا بود. باا شمشایر باه او حملاه
تّکه تّکه شد و سپس بیرون آمد. مان از پشات سار پادرم گاريختم و ضربات پی در پی به ايشان زد که بدن 

سرتاسر آن شب خواب از چشمم ربوده شد. هنگامی که صب  شد و قسمتی از روز گذشت، نود پدرم رفاتم 
؟ گفت: نه. گفتم: پسر امام رضا علیه الّسالم را کشتی. با شنیدن اين خبر، دانی ديشب چه کردیو گفتم: می

هوش شد. پس از مّدتی که به هوش آمد، رو به من کرد و گفت: وای بر تو! م برقی جهید و بیاز چشمان پدر
؟ گفتم: همان که گفتم و شنیدی. به خدا سوگند، رفتی و آن قدر شمشایر بار پیکارش زدی تاا گويیچه می

را صادا زدم.  کشته شد. در حالی که وحشت سراپايش را فرا گرفته بود، گفت: به ياسر خاادم بگاو بیاياد. او
گويد؟ ياسر گفت: راست گفته است. ماأمون وقتی آمد، نگاه تندی به او کرد و گفت: وای بر تو! اين چه می

تا قیامت میان ماردم «!  راِجُعوَن  َو ِإّنا ِإَلْیهِ  ِإّنا ِلّلهِ » کوفت، گفت:ی خويش میدر حالی که بر صورت و سینه
سر! برو و ببین چه خبر شده و حال آن حضرت چه طور است و هر چاه رسوا و نابود شديم! وای بر تو ای يا

زودتر نتیجه را به من خبر ده که نوديك است جان از کالبدم بیرون رود. ياسر خارج شد و من هم به صورت 
زدم. طولی نکشید که برگشت و گفت: امیر، تو را بشارت باد! پدرم گفت: چه خبار؟ گفات: وقتای خود می

سیدم، ديدم نشسته است و پیراهنی در بر دارد و رو انادازی باه روی خاود کشایده اسات و خدمت ايشان ر
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کنم اين پیراهنی را که در بر داريد به من بدهید تا با آن نماز زند. سالم کردم و گفتم: خواهش میمسواك می
د که وقت برهنه شدن ی خیر و برکت قرار دهم. هدفم از اين در خواست آن بوبخوانم و آن را برای خود مايه

ناه، بلکاه »؟ فرماود: ی شمشیری بر پیکرش وجود دارد يا نهاو را خوب ببینم که آيا زخمی و يا جای ضربه
خاواهم. آن را از عرض کردم: ای فرزند رسول خادا، ییار از ايان را نمی« دهم.پیراهنی بهتر از اين به تو می

ا اثری از زخم شمشیر دارد يا خیر؟ به خدا ساوگند، بادن تنش بیرون آورد و من هم به بدنش نگريستم که آي
ای از زخم شمشایر و ییار آن بار ترين نشانهمقّدس او مانند عاج سپید بود که مايل به زردی باشد و کوچك
نظیری ی بیی زيادی کرد و گفت: اين حادثهپیکرش وجود نداشت. مأمون پس از شنیدن اين گوارش، گريه

هانیان، از پیشینیان و آيندگان، پندی خواهد بود. سپس به ياسر گفات: ساوار شادن و ی جاست و برای همه
برداشتن شمشیر و داخل شدن خود را به ياد دارم؛ ولی کیفّیت بازگشاتم و کارهاايم در آن جاا را باه خااطر 

حااال  ؟ لعنت خدا بر اين دخترم بااد! هماینور شدمدانم چرا چنین شد که به آن حضرت حملهندارم. نمی
گويی: پدرت به تو گفته است: به خدا قسم، اگر بعد از اين از حضرت جواد روی و به او میپیش دخترم می

ی آن بورگوار از خانه بیرون آيی، انتقام او را از تو خواهم گرفت. پس علیه الّسالم شکايت کنی يا بدون اجازه
رساانی و مبلاب بیسات روی و سالم مرا باه او میاز رساندن اين پیام،خدمت پسر امام رضا علیه الّسالم می

ی هاشامیان دساتور گااه باه هماهکنای. آنهوار دينار به همراه اسبی که ديشب سوار شدم را به او تقاديم می
دهی که برای سالم دادن بر او به محضرش بروند و بر او سالم کنند. ياسر گفت: دستور مأمون را اجارا و می

هم راه آنان به خدمتش شرفیاب شديم. سالم کاردم و ساالم ماأمون را هام اباال   هاشمیان را جمع کردم و
ای به آن نگريست و سپس نمودم و آن مبلب را به همراه اسب که شهری بود، به خدمتش تقديم داشتم. لحظه

شیر به من لبخندی زد و فرمود: آيا آن عهد و پیمانی که میان من و او و بین پدرم و وی بود، اين بود که با شم
گیرد؟ گفاتم: ای آقاای مان، ای پسار داند که ياور و نگهبانی دارم که جلوی او را میور شود؟ آيا نمیحمله

کند و در کدام نقله از زماین اسات و باه راساتی دانست چه میرسول خدا، مأمون چنان مست بود که نمی
ای نوديك نشود؛ چون کنندهبه چیو مست برای خدا نذر کرده و سوگند خورده است که بعد از اين ديگر هرگو

کنم وقتی نود او رفتید از اين بابت با وی سخن نگويیاد و تنادی های ابلیس است. خواهش میمستی از دام
آن گااه فرماود تاا « به خدا سوگند کاه تصامیم و نظار خاودم هام هماین باود.»نکنید. آن حضرت فرمود: 

ردم همگی با ايشان راه افتادند تا به نود مأمون آمدند. چاون آن هايش را آوردند. پوشید و برخاست و ملباس
حضرت را ديد، برخاست و او را در آیوش کشید و به سینه چسباند و خوش آماد گفات و دساتور داد هایچ 

« ماأمون!»گفت. در پاياان جلساه اماام فرماود: کس وارد نشود و همواره با آن جناب از هر دری سخن می
گواری،آن را گفاات: بااا کمااال سااپاس« خااواهم يااك پناادت دهاام؛ آن را بپااذير.یم»گفاات: بلااه. فرمااود:
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ر تاو اطمیناانی نادارم.من دوست دارم شب بیرون نروی؛چون من به اين خلق نگونسار با»پذيرم.فرمود:می
ها هاا و آسایبها و بالهاا و ناگواریدعايی دارم؛خود را به آن متحّصن ساز و به سابب آن خاود را از بادی

چنان که خداوند مرا ديشب از گوند تو نگاه داشت و اگر با سپاه روم و ترك برخورد کنی و تماامی ر.همدانگه
آنان با همگی اهل زمین در برابر تو مّتحد شوند، به اذن خداوند قاهر قادر، نخواهند توانست آسایبی باه تاو 

 گفت: بلی،به خاّل «تم، ايمن گردی.ی آن چیوها که گفخواهی، برايت بفرستم تا از همهوارد سازند. اگر می
خود بنويس و برايم بفرست.آن حضرت پذيرفت. فردا صب  ابو جعفر علیه الّسالم مرا احضار کرد.چون باه 
خدمتش رسیدم و در پیشگاهش قارار گرفتم،فرماود پوسات آهاويی را کاه از سارزمین تهاماه گرفتاه شاده 

ای از اين را به امیر بده و به او بگو برای آن لوله»بعد فرمود: خود اين عقد را نوشت و  بود،آوردند.بعد به خّل 
نقره بسازد و آن چه را بعد از اين خواهم گفت،بر آن حك کند و چون خواسات بار باازو ببنادد، باه باازوی 
راست خود ببندد و وضوی کامل بسازد و چهار رکعت نماز گوارد و در هار رکعات حماد ياك مرتباه و آياة 

ْم » هایو سوره« ... َشِهَد َالّلهُ » یالکرسی و آيه ْیِل » و«َو ُضحاها  ِس َو َالشَّ  ُهاَو َالّلاهُ  ُقاْل » و« ِإذا َيْغشای َو َاللَّ
ها و را هفت مرتبه بخواند و چون نمازش به پايان رسید، بر بازوی راست خاود ببنادد کاه در ساختی«َأَحٌد 

ماند و بايد در وقت بستن آن باه سد و گريوان است، سالم میتری الهی، از هر چه میتنگناها، به حول و قّوه
بازو قمر در برج عقرب طلوع نکرده باشد و اگر با رومیان و يا پادشاهان پیکار کند، به برکات ايان حارز بار 

 «ها چیره گردد.آن
باا ی اين حرز شنید، باه جناگ ی اين خوای را در بارهروايت شده است که: مأمون، چون از امام همه

رومیان تصمیم گرفت و خدای بورگ او را بر آنان پیروز کرد و ینايم جنگی فراوانی به دست آورد و در هایچ 
کرد و به مشّیتش او ساخت و خداوند به فضلش او را ياری مییووه و پیکاری اين بازوبند را از خود دور نمی

هابان طااووس، اماان  رسااند.ا به انجام میی خود، آن رساخت. به راستی که خدا به حول و قّوهرا فات  می
 (184، ترجمه متن از: محمدی شاهرودی، 43ا  36همو: ُمَهج الدعوات،   81ا 74االخلار،  

 الف( بررسی سندی:  
 اين داستان با سه سند نقل شده است.

ن تألیف علي بن محمد بان علاي با« منیه الداعي و ینیة الواعي »سید بن طاووس از کتاب سند اول:
الحسین بن عبد الصمد التمیمي نقل می کند و او با دو سند روايت را به شیخ صدوق می رساند. ساندهای 

 نقل شده در دو کتاب اختالفات اندکی با هم دارند.
ذکرها جماعه من أصحابنا ونحن نرويها وننقلها من کتاب منیه الداعي امان االخلار و مهج الدعوات: »

خ السعید علي بن محمد بن علي بن الحسین بن عبد الصامدالتمیمي رضاي اللاه وینیة الواعي تألیف الشی
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عنههدر مهج الدعوات ابتدای عبارت تا اينجا نیامده و به جای آن عبارت: قال الشیخ علي بان عباد الصامد 
آمده است(  فقال حدثنا الفقیه أبو جعفر محمد بن الحسن رحمه الله عم والدي قاال حادثنا أباو عباد اللاه 

عفر بن محمد بن أحمد بن العباس الدوريستيه در مهج الدعوات به اشتباه درويشای آماده( قاال حادثنا ج
والدي عن الفقیه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابويه وأخبرناي جادي قاال والادي الفقیاه أباو 

کات والشیخ أبو القاسم الحسن رحمه الله قال حدثنا جماعه أصحابنا رحمهم الله منهم السید العالم أبو البر
علي بن محمد المعاذي وأبو بکر محمد بن علي المعمري وأباو جعفار محماد بان إباراهیم بان عباد اللاه 
المدائني قالوا کلهم الشیخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین القمي قدس الله روحه قال حدثني أبي قال 

هاشم عن جده قال حدثني أبو نصر الهمداني قال حدثني علی هدر امان االخلارعلی نیامده( بن إبراهیم بن 
حدثتني حکیمة بنت محمد بن علي بن موسی بن جعفر عمه أبي محمد الحسن بن علي قالات لماا ماات 

؛ هماو، مهاج 74ابان طااووس، اماان االخلاار،  ...« ه محمد بن علي الرضا ه ع ( اتیت زوجته أم عیسی 
 (.36الدعوات، 

 نويسد: می« تقی»درباره علت ملقب شدن امام جوادهعلیه السالم( به شیخ صدوق در معانی االخبار 
محمد بن علی ثانیهعلیهما السالم( تقی نامیده شده است چاون نسابت باه خادا تقاوا پیشاه کارد و »

خداوند نیو ايشان را از شر مأمون حفظ کرد، آنگاه که شبانه در حال مستی بر ايشان وارد شد و با شمشیر باه 
هشایخ 1کرد تا جايی که پنداشت امام را کشته اسات، و خداوناد اماام را از شار او حفاظ کارد ايشان حمله

 ( 65صدوق، معانی االخبار، 
دهد که در کتاب علل الشرايع، باه صاورت مرتاب در بااره معاانی شیخ صدوق به خوانندگان وعده می

ل الشرايع تنها شامل عناوان بااب اسماء ائمه سخن گفته است. اما باب مربوط به امام جوادهع( در کتاب عل
 (1/241است و بدون روايت يا هر توضیحی است.هصدوق: علل الشرايع، 
دهد که از ماجرای نقل شده درباره حمله به هر صورت عبارات شیخ صدوق در معانی االخبار نشان می

حرز نشده است. بر مأمون به امام جوادهع( اطالع داشته است، هرچند در عبارات شیخ صدوق اشاره ای به 
را بپاذيريم و باه « منیاه الاداعی»توانیم با اندکی تسام  اين بخش از سند نقل شده در کتاب اين اساس می

 بررسی بقیه سند بپردازيم. 
 
 
 

                                                 
 لما دخل علیه باللیل سکران فضربه بسیفه حتی ظن أنه کان قد قتله فوقاه الله شره. . التقي ألنه اتقی الله عو وجل، فوقاه الله شرالمأمون 1



 108،  شمارة پیاپی 1، شماره چهارمنشريه علوم قرآن و حديث، سال پنجاه و  /18

 

 
 
 
 
 
 
 

 بررسی سند
ا علی بن ابراهیم روايات زيادی از پدرش نقل کرده است اما روايات علای بان اباراهیم از جادش در 1

 يثی وارد نشده است.کتابهای حد
 ا هاشم، جد علی بن ابراهیم ناشناخته و در کتابهای رجالی و حديثی نامی از او به میان نیامده است.2
ا ابو نصر همدانی فردی ناشناخته است و ییر از اين روايت نام او در کتابهای رجالی و حديثی نیامده 3

ند. عبدالرحمن بن محمد بان احماد کاه از مشاايخ است. در منابع اهل سنت دو نفر با اين کنیه وجود دار
( و ديگری اسباط بن نصر همدانی که کنیاه اش 3/429ابن حجر، از دنیا رفتهه 464صوفیه است و در سال 

( با توجه باه تااريخ وفاات 6/85از دنیا رفته استهابن حبان،  162ابو يوسف يا ابو نصر است و او در سال 
 هسال شهادت امام جواد علیه السالم( زنده نبوده اند. 220سال اين دو نفر هیچکدام در حوالی 

حسین بن عبد الوهاب، ابن شهر آشوب و يوسف بن حاتم شامی با سندهای مشابه ماجرای  سند دوم:
 حمله مأمون به امام را گوارش کرده اند. 

 (: 5حسین بن عبد الوهابهقرن 
ال حدثتني حکیمة بنت أباي الحسان القرشاي حدث صفوان بن يحیي قال حدثني أبو نصر الهمداني ق

 ( 118ا  113وکانت من الصالحاتهحسین بن عبد الوهاب، 
 ق(:588ابن شهر آشوبه

صفوان بن يحیی قال: حدثني أبو نصر الهمداني وإسماعیل بن مهران وخیاران األساباطي عان حکیماة 
ت محمد بن علي بان موسای بنت أبي الحسن القرشي، عن حکیمة بنت موسی بن عبد الله، عن حکیمة بن

 (3/499التقي علیهم السالمهابن شهر آشوب، 
 ق(:664يوسف بن حاتم شامیه

وقال صفوان بن يحیی: حدثني أبو نصر الهمداني، ب قال [: حدثتني حکیمة بنت أبي الحسان موسای ه 
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 (711ا  710علیه السالم ( وهي عمة أبي جعفر ه علیه السالم (ه يوسف بن حاتم، 
 
 
 
 
 

 سی سندبرر 
 شروع شده است.« صفوان بن يحیی»ا هر سه سند با نام 1

صفوان بن يحیی بجلی بیاع السابری کوفی، از اصحاب خای و مورد اعتماد امام کاظم، اماام رضاا و 
( از شخصای باا 10/134، خاويی،197اا 196از دنیا رفت.هنجاشی،  210امام جوادهع( است که در سال 
روايتی در من اليحضره الفقیه نقل شاده ولای باه نظار مای رساد اشاتباهی  عنوان صفوان بن يحیی االزرق 

نقال کاارده « صافوان باان يحیای عاان االرزق»صاورت گرفتاه چااون هماین رواياات را کلینای بااه صاورت 
است که به اشتباه با « صفوان بن يحیی بجلی»نیو همان « صفوان بن يحیی جمال( »10/149استهخويی، 

صفوان بن يحیی »( بر اين اساس در رجال شیعه شخصی ییر از 141مان: عنوان جمال معرفی شده استهه
توانسته بعد از شهادت امام جواد از دنیا رفته است و نمی 210شناخته شده نیست که او هم در سال « بجلی

 زنده باشد. 220علیه السالم در سال 
شخصی ديگار و از مشاايخ  ابن شهر آشوب اين روايت را از صفوان نقل کرده است، احتمال اينکه وی

ابن شهر آشوب باشد نیو منتفی است چون در اين صورت ابن شهر آشوب نام وی را در کتااب رجاالی اش 
 کرد. ذکر می« معالم العلماء»

از سويی از زمان صفوان بن يحیی در قرن سوم تا اولین نقل موجود از اين رواياات در  قارن پانجم، دو 
 قرن فاصله وجود دارد.

 و نصر همدانی، پیش از اين بیان شد که وی فردی ناشناخته است.ا اب2
ا اسماعیل بن مهران بن ابی نصر از اصحاب امام صادق و امام رضاا علیهماا الساالم اساتهخويی،  3

 ( روايت صفوان بن يحیی از اسماعیل بن مهران در متون حديثی يافت نشد.4/102
 (8/88صحاب امام هادی علیه السالم استهخويی،  ا خیران االسباطی، همان خیران خادم و از ا4

  کتاب الخرائج و الجرائ ، سند سوم:
ومنها : أن محمد بن إبراهیم الجعفري روی عن حکیمة بنت الرضا علیهما السالم قالات : لماا تاوفي »
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 (1/373هقلب الدين راوندی، ....« أخي محمد بن الرضا علیهما السالم صرت يوما إلی امرأته أم الفضل 
ا محمد بن ابراهیم الجعفری فردی ناشناخته است و ییر از اين روايت نام او تنها در يک روايت آماده 1

( بر 6/362، نمازی، 15/235است که در آن با يک واسله از امام صادقهع( روايتی نقل می کندهخويی،  
م است و تا زمان نگارش کتااب ايان اساس دوره زندگی او مربوط به اواخر قرن دوم و حداکثر اوايل قرن سو

 خرائج بیش از دو قرن فاصله وجود دارد.
در اين سند بر خالف سندهای قبلی نام ابونصر همدانی  به چشام نمای خاورد و محماد بان اباراهیم 
جعفری روايت را از حکیمه نقل می کند اما ممکن است محمد بن ابراهیم هم اين روايات را از واساله ای 

 ی از حکیمه شنیده باشد و در هنگام نقل نام واسله يا واسله ها را حذف شده باشد.مثل ابونصر همدان
 ا حکیمه2

هاای گونااگون ها به نقل از حکیمه است اما در نقلهای مختلف ايان شاخب باه صاورتهمه روايت
 معرفی شده است.

 الف( حکیمه دختر امام جوادهع( و عمه امام عسکری علیه السالم
؛ هماو، مهاج 74س به ايان شاکل آماده اساته ابان طااووس، اماان االخلاار،  در روايت ابن طاوو

(.  در روايت ابن شهر آشوب حکیمه دختر ابوالحسن قرشی روايت را از حکیمه بنت موسای 36الدعوات، 
بن  عبدالله از حکیمه دختر امام جواد نقل کرده است. احتماال اينجا اشتباهی رخ داده و ابن شهر آشوب که 

های مختلف ديده، در اين نقل نام هر سه را ذکر کرده و به هم علف ع متعدد نام حکیمه را به صورتدر مناب
حکیمه »به « حکیمه بنت ابی الحسن او حکیمه بنت موسی»های بعدی و نسخه برداری ها، کرده و در نقل

الاب اينکاه (. نکته ج3/499تبديل شده استهابن شهر آشوب، « بنت ابی الحسن عن حکیمه بنت موسی
در حالی که اگر او دختر امام جاوادهع( « هنگامی که محمد بن علی الرضا از دنیا رفت»حکیمه می گويد: 

 «.وقتی پدرم از دنیا رفت»باشد بايد تعبیر به اين صورت بیايد
 ب( حکیمه دختر امام کاظم و عمه امام جواد علیه السالم

حکیمه بنت ابی الحسن موسی علیه السالم و »ت: در نقل يوسف بن حاتم شامی به اين شکل آمده اس
 (711ا  710يوسف بن حاتم، بی تا: « ه هی عمه ابی جعفر علیه السالم

 ج( حکیمه دختر امام رضا و خواهر امام جوادهع(
محماد بان إباراهیم الجعفاري روی عان حکیماة بنات الرضاا علیهماا » نويساد: قلب راونادی مای

 (.1/373قلب الدين راوندی، «هالسالم
 د( حکیمه دختر ابوالحسن قرشی
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 در نقل عیون المعجوات حکیمه دختر ابوالحسن قرشی و از زنان صالحه معرفی شده است.
در نقل ابن شهر آشوب هم حکیمه دختر ابوالحسن قرشی از حکیمه دختر موسی بن عبدالله از حکیمه 

 دختر امام جواد نقل کرده که پیش از آن درباره اين سند بحث شد.
 احتمال اينکه منظور از ابوالحسن امام کاظم يا امام رضاهع( باشد وجود دارد.

 در منابع رجالی شیعه دو نفر با نام حکیمه ثبت شده است.
ا حکیمه دختر اماام جاواد علیاه الساالم کاه روايات مرباوط باه تولاد اماام زماانهع( را نقال کارده 1

 (24/215استهخويی،  
که برقی او را در زمره راوياان از اماام رضااهع( آورده و روايتای از اماام ا حکیمه دختر امام کاظمهع( 2

همچناین ناک: نماازی،   24/215، خاويی،  62رضاهع( در کتاب کافی نقل کرده اساتهبرقی، الرجاال، 
8/567) 

 
 
 
 
 
 
 
 

( هم بدون سند ماجرا را نقل می کننده ابان حماوه 877ق( و بیاضی عاملیهم 560ابن حموه طوسیه
 (2/199، بیاضی عاملی، 220  طوسی،

بر اساس آنچه گذشت اين روايت  تنها از يک نفرهحکیمه( که در باره اش اختالف نظر وجود دارد نقل 
محمد بن شده است و او هم اين ماجرا را تنها برای يک نفرهابو نصر همدانی( يا  حد اکثر دو نفرهابو نصر و 

ابراهیم جعفری( نقل کرده است. و پس از آن بقیه نقل ها بدون سند هستند.  همانلور که بیان شد نقل ايان 
( است. تنها يک نقل با سند وجود دارد که در 210داستان مربوط به ده سال پس از وفات صفوان بن يحییهم

هجاری  220ان وقوع ماجرا مربوط به ساال آن سند هم افراد ناشناخته وجود دارند. الزم به ذکر است که زم
های خودش تنها به ( است که در کتاب381است و اولین نشانه از وجود اين روايت مربوط به شیخ صدوقه

 های با واسله از او شاهد ارائه سند هستیم. مضمون روايت اشاره کرده و در نقل
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 ب( بررسی متنی داستان صدور حرز
 بايد مورد توجه قرار گیرد. در روايت نقل شده چند نکته

ا همسر امام و دختر مأمون با عنوان ام عیسی معرفی شده است. در حالی کاه ابان شاهر آشاوب ناام 1
دختر مأمون را زينب و مسعودی، شیخ مفید، حسین بن حمدان، طبرسی، ابن شهر آشوب، شیخ صادوق و 

( با اين کنیه 3/266، خلیب بغدادی، 40ا  1/37خلیب بغدادی،  کنیه او را  ام فضل دانسته اند هقووينی، 
ام »تنها در خبر حرز از او ياد شده است. البته بايد توجه داشت که در بعضی از نقل های خبر حرز به جای 

ام »(  فاردی باا کنیاه 3/158، اربلای، 1/373بیان شده است. هقلب الدين راونادی، « ام فضل» ، «عیسی
 (2/470اسی، دختر عموی مأمون، استهتاريخ يعقوبی، همسر مأمون و دختر هادی عب« عیسی
اش ا دختر مأمون به شدت از شهادت امام ناراحت است تا جاايی کاه نودياک اسات از یصاه زهاره2

بترکد. در حالی که روايات متعددی او را قاتل امام جواد علیه السالم معرفای مای کناد. هباه عناوان نموناه: 
او در زمانی که امام به بغداد احضار شد همراه امام باود و پاس از ( 395، طبری شیعی، 3/464مسعودی، 

شهادت امام جواد علیه السالم به قصر معتصم منتقال شاد و باه حارم معتصام عباسای پیوساته خلیاب 
های شیعی در اثر نفرين امام بیمار شد و در نهايت به فقر شديدی مباتال ( اما بنا به گوارش3/266بغدادی، 

 (118: 1369، حسین بن عبدالوهاب، 396شدهطبری شیعی، 
ا دختر مأمون بر اثر حسادت زنانه بارها به مأمون شکايت کرده و مأمون او را از ايان کاار نهای کارده 3

و بدون ذکر ساند، نقال کارده کاه ام فضال « وقد روی الناس» است. شیخ مفید از قول اهل سنت، با تعبیر
نکه امام کنیوانی دارد به پدرش شکايت کرده اسات و پادرش هام باا ای از مدينه به پدرش نوشته و از اينامه

اشاره به اينکه ايشان کار حرامی نکرده از دخترش خواسته از بیان مجدد ايان ملالاب اجتنااب کندهمفیاد، 
 (. اين گوارش در داستان موجود با شاخ و برگ بسیاری و به گونه ديگر منعکس شده است.2/288االرشاد، 

شاود ولای باه خاودش داند ناراحت مایپس از شنیدن اينکه زنی خود را همسر امام می ا همسر امام4
دهد او را اذيت کند و حتی هدايايی هم به او می دهد. اين زن که ادعا کرده از نوادگان عمار ياسر اجازه نمی

تااريخ ثبات است، نامش به عنوان همسر امام ثبت نشده است. ییر از ام فضل همسر ديگری برای اماام در 
اند اما در اين متن تصري  شده کاه آن زن همسار اماام باوده و باه نشده هر چند ايشان کنیوان ديگری داشته

 (40ا  1/37نسبش هم اشاره شده است.ه در اين باره نک: قووينی،  
ا امام در مدينه زندگی می کرد و مأمون در بغاداد، در حاالی کاه در ماتن آماده کاه ام فضال پیوساته 5

يت امام را به مأمون می برده و در شب حادثه هم خانه امام و قصر مأمون در يک شهر تصوير شده اند. شکا
وقتی مأمون وارد بغداد شد، امام  204از سويی مالقات امام با مأمون در بغداد دو بار رخ داده يکی در سال 
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مین تاريخ ذکر می کنناد در حاالی کاه را به بغداد فرا خواند و برخی احتمال ازدواج امام با ام فضل را در ه
دانساته  210( و برخی اين رويداد را مربوط به سال 65سال داشته استهسید جعفر مرتضی عاملی،  9امام 

امام به تکريت رفته با مأمون ديدار کرد و ساپس باه بغاداد  215( ديگری درسال 391اندهابن قتیبه دينوری، 
قصد سفر حج به مکه رفته و در بازگشت در مديناه سااکن شادند.ه  آمده و با ام فضل ازدواج کرد، سپس به

 (7/190طبری، تاريخ االمم و الملوک، 
ا مأمون در حال مستی شخصا به منول امام رفته و ايشان را می کشاد. حتای صاب  هام کاه ماأمون 7 

د کاه ديشاب سرحال می شود کسی ماجرا را به او نمی گويد تا اينکه ام فضل خودش به مأمون خبر می ده
قادر در حال مستی امام را کشته است. اينکه او بخواهد شخصا اين کار را انجام دهاد و ايان مساتی او ايان

طوالنی باشد که همه اين اتفاقات رخ دهد کمی عجیب به نظر می رسد،  گويا اين مستی فقط اصل اشاتباه 
مت خاناه اماام و کشاتن و ... از روی عقال بودن عمل را از ياد او برده و بقیه موارد مانند حرکت کردن به س

 انجام شده. اگر در حال مستی فرمان قتل را امضا کرده بود يا دستور قتل داده بود باورپذيرتر بود.
کنند، شبانه و در حال مستی به منول امام بارود، ا اينکه خلیفه با خادمان و اطرافیانی که او را رها نمی8

برگردد بدون اينکه از اطرافیان خلیفه يا امام کسی خبردار شود تقريباا محاال  امام را شخصا به قتل برساند و
است. حتی پس از مرگ مأمون هم کسی  اين ماجرا را نقل نمای کناد و تنهاا همسار اماام آن را بارای ياک 
نفرهحکیمه( نقل می کند و او هم فقط به يک نفرهابو نصر همدانی( می گويد. در صورت وقوع اين اتفااق، 

 گیوه نقل خبر بسیار زياد بوده است.ان
ا افرادی مانند شیخ کلینی، شیخ مفید و ديگران معجوه به اين بورگی را در مناابع نقال نکارده اناد. در 9

حالی که شیخ کلینی روايات بسیاری را از طريق علی بن ابراهیم از پدرش نقل کرده است و در کتاب کافی 
و معجوات ايشان اختصای داده است. اما اين رويداد را نقال نمای باب خاصی را به زندگی امام جوادهع( 

 کند.
ا مأمون از شنیدن اينکه شب گذشته در حال مستی امام را کشته است به شدت ناراحت شاده و بای 10

شود. اين میوان از دلبستگی مأمون نسبت به امام، يا ترس از افشای اين سر، قابل تامال اسات. آن هوش می
ه مأمون با از میان بردن امین، فضل بن سهل، شهادت اماام رضااهع(، و سارکوبی مخالفاان هم در حالی ک

 عباسی، در اوج قدرت است.
فرستد که درباره حال امام برايش خبر بیاورد و او می گويد اماام را در حاال ا مأمون ياسر خادم را می11

سر تعجاب کناد و جوياای احاوال مسواک زدن ديده است و سالم است. در اين صورت طبیعی است که يا
امام شود يا اينکه سراسیمه برگشته و خبر زنده بودن امام را به مأمون بدهد ولی او به اين مقدار بسنده نکارده 
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و به منظور اطمینان از اينکه امام حتی زخمی به بدنشان نرسیده، پیراهن امام را ملالبه می کند تا بدن امام را 
ر حضور او برهنه می شود و مثال در اتاق ديگر لباسش را عوض نمی کند؟ ياسر که هم ببیند. امام چه طور د

خود شاهد کشته شدن امام بوده همین که امام را زنده و سالم می بیند برايش کفايت نمی کند؟ جستجو می 
 کند که آيا اثر زخمی بر بدن امام مانده يا نه؟ 

که مانند عاج سپید بود که مايال باه زردی باشاد. در  کندا ياسر خادم بدن امام را چنین توصیف می12
حالی که در روايات  اشاره شده است که امام جوادهع( پوست سبوه و متمايل به تیاره داشاته، تاا حادی کاه 

-ای از برادران امام رضا علیه السالم در انتساب ايشان به پدرشان تشکیک کرده و دست باه دامان قیافاهعده

ارتبااط باا مادرشاان کاه بناا باه نقلای اهال نوباه آفريقاا باوده رنگ پوست ايشان بیاند. شايد شناس شده
، 384، طباری شایعی، 295، خصیبی، 6/211، مالصال  مازندرانی، 492و  321ا 1/320نباشدهکلینی، 

 (3/493ابن شهر آشوب، 
هاشامیان ناود او  دهاددهد و دستور میا  مأمون پول زياد و اسبی را به واسله ياسر خادم به امام می13

آيا آن عهد و پیمانی که میان من و او و بین پدرم و وی بود، اين بود » فرمايد: رفته و به او سالم کنند. امام می
 «گیرد؟داند که ياور و نگهبانی دارم که جلوی او را میور شود؟ آيا نمیکه با شمشیر به من حمله

کناد. از آن گذشاته از بلکه درباره امام رضاهع( هم تبرئه میاين بخش نه تنها مأمون را درباره امام جواد 
دهاد. عجیاب اسات کاه عهد و پیمانی پنهانی میان مأمون و امام جواد و امام رضا علیاه الساالم خبار مای

هاشمیانی که اين سخن امام را شنیده اند تعجب نکردند و ماجرا را از امام جويا نشده و به هیچ کسی چیوی 
 کردند.شد و راويان بسیاری آن را نقل میگر چنین می کردند خبر شايع مینگفتند. چون ا

خواهد که وقتی نود مأمون رفت با مأمون تندی نکند؟! چون او در حال مستی بوده ا  ياسر از امام می14
 ای نخورد.و قسم خورده که ديگر چیو مست کننده

ن حال گويا از امام واهمه دارد که اطرافیاانش از مأمون خلیفه است و از امام هم سن بیشتری دارد، با اي
امام می خواهند مأمون را مواخذه نکند. در حالی که ائمه پیوسته در مواجهاه باا خلفاا محتاطاناه و باا دور 
انديشی برخورد می کرده اند و خلفا پیوسته با ائمه از سر قدرت برخورد می کرده اند و حتی برخورد ماأمون 

 السالم هم با وجود ظاهر سازی در باطن از روی جبر و اکراه بود.با امام رضا علیه 
ا  امام از سر دلسوزی از مأمون می خواهد شب ها بیرون نرود و بر جان او بیمناک است و دعايی را 15

به مأمون می دهد که با آن خود را حفظ کند و در اين صورت از لشکر ترک و روم و حتی از کل مردم جهاان 
 د.آسیبی نبین

مأمون از ماجرای حرز و دعای آن خبری ندارد و امام برای بیان آن تحت فشار نیست تا مجبور باه تقیاه 
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شود، با اين حال امام اين دعا را برای مأمون معرفی می کند. جای طرح اين پرسش باقی است که چرا اماام 
 اند.نکردهاين دعا را به اصحابشان تعلیم نکرده اند يا ائمه قبلی از آن استفاده 

خاود ايان  فرمود پوست آهويی را که از سرزمین تهامه گرفته شده بود، آوردناد. بعاد باه خاّل امام ا 16
دلیلی وجود ندارد که امروزه هم اين حرز بر پوست آهو نوشته شود چون در اين بخش عقدهحرز( را نوشت. 

 شد.عد به آن اشاره میدستوری نیامده. اگر الزم بود حتما به اين شکل باشد مانند بخش ب
بايد در وقت بستن آن به بازو قمر در برج عقرب طلوع نکرده باشد و اگر با رومیان و يا پادشاهان  »ا 17

در ايان بخاش اعتقااد باه تااثیر موقعیات ساتارگان در « ها چیاره گاردد.پیکار کند، به برکت اين حرز بر آن
 شود.سرنوشت تقويت می

ی اين حرز شنید، به جنگ باا رومیاان تصامیم ی اين خوای را در بارههمه مأمون، چون از امام» ا 18
گرفت و خدای بورگ او را بر آنان پیروز کرد و ینايم جنگی فراوانی به دست آورد و در هیچ یووه و پیکااری 

کارد و باه مشاّیتش او را فاات  ساخت و خداوند باه فضالش او را يااری میاين بازوبند را از خود دور نمی
 «رساند.ی خود، آن را به انجام میساخت. به راستی که خدا به حول و قّوهمی

بر اين اساس جنگ مأمون با رومیان پس از بستن اين حرز بود و شايد انگیوه اصلی هم اين حرز بود که 
 پیروزی های بسیاری برای مأمون در پی داشت. اما بايد توجه داشت که با وجود اينکه ماأمون در جناگ باا

در نوديکای  218ساالگی و در ساال  48در رومیان پیروزی هايی به دست آورد اما در خالل همین جنگها 
 (2/469از دنیا رفت.هيعقوبی،  طرسوس

اناد، آن های خود نقال نکاردهگونه که اشاره شد بسیاری از عالمان شیعه اين روايت را در کتابا آن19
اند. به جو اربلی که داساتان را روايت نکرده و به نقل آن بسنده کردهاند نقدی را متوجه دسته نیو که نقل کرده

کند که امام جواد علیه السالم در مدينه سکونت داشت مشکوک و بلکه جعلی می داند و از جمله اشاره می
و مأمون در مدينه نبود که دخترش به او شکايت کند. اگر گفته شود که مأمون برای حج به مدينه آمده اسات 

پردازد. از سويی امام در بغداد از دنیا رفت و همسرش با ايد توجه داشت که در آن حال به شرب خمر نمیب
او در بغداد بود. خواهر امام کی و کجا و چگونه همسر امام را ديده است در حالی که خواهر امام در مديناه 

ياسر بود را ديده و به سرعت نود پدرش بود. دختر مأمون چگونه در مدينه آن همسر امام که از فرزندان عمار 
 (3/158رفته و شکايت کرده است؟! هاربلی،  

اند به لوازم آن ا به اين نکته هم بايد توجه داشت که بسیاری از افرادی که اين روايت را گوارش کرده20
السالم در ايان  توجه نکرده اند. آنها از سويی گوارشی از بی تابی و محبت شديد ام فضل به امام جواد علیه

ماجرا نقل کرده اند و از سويی او را قاتل امام می دانند که به نفرين امام، مباتال باه بیمااری و فقار شاديدی 



 108،  شمارة پیاپی 1، شماره چهارمنشريه علوم قرآن و حديث، سال پنجاه و  /26

 

 (499و  3/497، ابن شهر آشوب، 118و  113شد.ه به عنوان نمونه: حسین بن عبدالوهاب، 
عجوات امام جوادهع( به آن پرداختاه ا افرادی که اين روايت را نقل کرده اند عمدتا به عنوان يکی از م21

اند، در حالی که اين ماجرا بیش از همه به نفع مأمون است، او در اثر مستی و زوال عقل مرتکاب اشاتباهی 
شده که بعدا هم توبه می کند( که با تدبیر امام به صورت معجوه آسايی اشتباه او جباران شاد و در عاوض، 

و توصیه هايی می کند و حرزی ارزشمند هم به او می دهد کاه او را امام که به شدت نگران جان اوست به ا
از بالها محافظت کند. البته به نظر می رسد تنها امام جوادهع( نگران جان مأمون نبوده، بلکاه امپراتاور روم 
هم با  وجود دشمنی با مأمون در خالل جنگ به فکر سالمتی مأمون اسات؟! در جناگ باا رومیاان ماأمون 

ردی شد و جنگ متوقف شد، امپراتور روم از توقف جنگ تعجب کرد و وقتی علت را متوجه شد، دچار سرد
کالهی را که در آن دعايی بود به مأمون داد و مأمون آن کاله را بر سرش گذاشت و سردردش  بهبود يافت؟!!! 

 ( 2/844 ، االبشیهی،210ه قلب الدين راوندی، 
بايد به اين نکته نیو اشاره کنیم که اين ماجرا در کتاب هداياه  پس از بررسی متنی و سندی ماجرای حرز

الکبری به صورت متفاوتی نقل شده است. در اين نقل مأمون و ام الفضل عمدا قصد قتل امام را دارند و باه 
عده ای از یالمان دستور می دهند که اين کار را انجام دهند. آنها نیو به امام حملاه ور شاده و ايشاان را باه 

روند. ام فضل خوشحال می شود. اما ماأمون مای رسانند و با شمشیرهای خونین نود مأمون میشهادت می
گويد: ممکن است مانند پدرش که يک بار او را کشتیم ولی صب  ديديم زنده است و به او آسایبی نرسایده، 

بیناد اماام رود و مایم مایوی هم سالم باشد، بهتر است ابتدا از حال او خبردار شويم، ام فضل به خانه اما
( در اين متن سخنی از حرز به میان نیامده تنها در ابتدای روايت که امام 306ا 304سالم است.هخصیبی، 

شود که شما کند که مأمون قصد جان مرا دارد، اشاره میکند و بیان میاين جريان را برای اصحابش بازگو می
يد منظور اين است که هماانلور کاه مسای  مردگاان را علم رسول خداهی( و حضرت مسی  را داريدهشا

 توانید اگر شما را کشتند دوباره زنده شويد( زنده می کرد شما هم می

 بخش دوم: بررسی متنی و سندی دعاهای حرز

( ادعا می کند نسخه حرز نود اکثر شیعیان موجود است، او ماتن حارز را 5حسین بن عبدالوهابهقرن 
 ( 117ن عبدالوهاب، کند.ه حسین بنقل نمی

کند که وقتی مأمون به ديدن امام می رود و او را سالم می بیند تصامیم ( نقل می6ابن شهر آشوبهقرن 
می گیرد دشمنان او را از بین ببرد و خراج شرق و یرب را به او بدهد. او ادامه ماجرا را نقل نکارده و ساخنی 

 ( 3/500از حرز به میان نیاورده است.هابن شهر آشوب، 
روايت يوسف بن حاتم هم تا جايی ادامه دارد که امام به مأمون توصیه می کند برای ايمنی بیشتر شابها 
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بیرون نرود و امام به منول خود برمی گردد. در اين گوارش هم سخنی از حرز به میان نیاماده استهيوساف 
 ( 911بن حاتم، 

نوشد و او هم می پذيرد و روايت بدون اشاره در نقل راوندی امام به مأمون نصیحت می کند که شراب ن
 (1/379رسد.هقلب الدين راوندی، به حرز به پايان می

بن عبد  علّی  نوشته«منیة الّداعي و ینیة الواعي»بر اين اساس متن حرز از منابع پیش گفته تنها در کتاب
 الّصمد تمیمی آمده که سید بن طاووس آن را نقل کرده است.

پی يافتن سرنخ هايی از دعاهای نقل شده در حرز در منابع ديگر هستیم. چون ممکان در اين بخش در 
است منابع ديگری اين حرز يا بخش هايی از آن را نقل کرده باشند و به ماجرای صدور آن اشااره ای نکارده 

 باشند يا سبب صدور ديگری برای آن نقل کرده باشند.
 ش تقسیم کرده و به بررسی متن حرز می پردازيم.برای بررسی دقیق تر متن حرز را به چند بخ

 بخش اول
أنت الواحد الملك الّدّيان يوم الّدين تفعل ماا تشااء باال  سوره حج و دعای الّلهّم  65،آيه  سوره حمد» 

،تفعل ما تشاء و تحکم ما تريد،و تداول األّيام بین الّناس و ترکبهم طبقا عان مغالبة و تعلي من تشاء بال مّن 
 «.طبق

 بخش دوم
أسألك باسمك المکتوب علی سرادق المجد، .... و أسألك من خیرك خیرا مّما أرجو و أعوذ بعّوتك و »

 «قدرتك من شّر ما أخاف و أحذر و ما ال أحذر.
، هماو، 3/91اين بخش از دعا شبیه دعاهای بعد از نوافال مااه رمضاانه طوسای، تهاذيب االحکاام، 

ام سجادهع( در بحث با محماد حنفیاه ناود حجار االساود اساتهابن ( و دعای ام567مصباح المتهجد، 
 (2/323، اربلی، 158طاووس، مهج الدعوات، 

 بخش سوم
طه و يس .... و أن تشّد عضد صاحب هذا العقد، و أدرأ  يا صاحب محّمد يوم حنین .... أسألك بحّق » 

 «هره.جّبار عنید و ...  و اجعله مّمن .... ألجأ إلیك ظ بك في نحر کّل 
عمال شاهر »سید بن طاووس در اقبال در ضمن دعاهای شب ششام مااه رمضاان دعاايی را از کتااب

محمد بن ابی قره نقل می کند که تا حادودی شابیه ايان دعاا اساتهاين بخاش و ابتادای بخاش « رمضان
س، آمده است. هابان طااوو« يا صاحب محمد يوم حنین»چهارم( و تقريبا تنها دعايی است که در آن تعبیر

 ( 1/262اقبال االعمال، 
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 بخش چهارم
هذه األسماء اّلتي ذکرتها و قرأتها .... و لم يول بالعلوم عالما و علی العلوم واقفا و لألماور  بحّق  الّلهّم »

ناظما و بالکینونة عالما و للّتدبیر محکما و بالخلق بصیرا و باألمور خبیرا. أنت اّلذي خشعت لك األصوات 
شيء نورك و .... يا من هو في علّوه دان و في دناّوه  الم و ضاقت دونك األسباب و مأل کّل و ضّلت فیك األح

علی محّمد و آل محّمد و احرس صاحب هذا العقد و هذا الحرز و .... . بسم الّلاه الّرحماان  عال ... ؛صّل 
الّسااعة اّلتاي يا تی فیهاا  سألك بحاّق إبراهیم خلیل الّله و ...  و أ نوحا رسول الّله و أّن  الّرحیم ...  أشهد أّن 

بإبلیس الّلعین يوم القیامة و يقول الّلعین في تلك الّساعة: و الّلاه ماا أناا إاّل مهاّیج ماردة. ... و هاو الحلایم 
 «الخبیر.

 بیشتر عبارات اين بخش هم در منابع يافت نشد. 
 بخش پنجم:

 و صورها و هي:  هذه األسماء کّلها و صفاتها  و أسألك بحّق  الّلهّم »
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ساوء و محاذور فهاو عبادك ...  فقاه  سبحان اّلذي ....  أسألك أن تصرف عن صاحب کتابي هذا کّل »
عبد من عبیدك أو  محذور و مخوف و أّي  األسواء کّلها و اقمع عنه أبصار الّظالمین ....  و ادفع عنه کّل  الّلهّم 

أو جّنّیة أو یول أو یولة أراد صااحب کتاابي هاذا  و شیلانة أو جّنّي أمة من إمائك أو سللان مارد أو شیلان أ
بظلم أو ضّر أو مکر أو کید أو خديعة أو نکاية أو سعاية أو فساد أو یرق أو اصلدام أو علب أو مغالبة أو یدر 

مرض أو سقم  أو قهر أو هتك ستر أو اقتدار أو آفة أو عاهة أو قتل أو حرق أو انتقام أو قلع أو سحر أو مسخ أو
َاْلَحْمُد » أو بری أو ب س أو فاقة أو سغب أو علش أو وسوسة أو نقب في دين أو معیشة فاکفه بما شئت  ... 

 «.  َاْلعاَلِمیَن  َرب   ِلّلهِ 
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 بايد اين دعا در لوله نقره ای قرار گیرد و بر روی آن نوشته شود: 
مشهورا في الدنیا واآلخرة جهدت الجبابرة والملوك  يا مشهورا في السماوات يا مشهورا في األرضین يا» 

هابان طااووس، « علی إطفاء نورك وإخماد ذکرك فأبی الله إال أن يتم نورك ويبوح بذکرك ولو کره المشرکون.
 (81، همچنین نک: همو، امان االخلار، 42مهج الدعوات، 

ابن طاووس نقل شاده اسات.  با توجه به جستجوی صورت گرفته دعاهای مربوط به حرز تنها از طريق
درباره عبارات و تعبیرهای به کار رفته در دعا به جو مواردی که اسامی مشهور خدا است، بیشتر عبارات دعا 

 در هیچ منبع ديگر يافت نمی شوند
بسیاری از کتابهای دعا مانند مصباح المتهجد شیخ طوسی، نیو از ذکر ايان حارز اجتنااب کارده اناد. 

 (1025باب حرز امام جوادهع( حرز يا نور يا برهان را نقل کرده استه قمی،  شیخ عباس قمی در

 شهرت حرز و ضعف سندی

 در پايان الزم است به اين پرسش پاسخ داده شود که آيا شهرت حرز، ضعف سند را جبران نمی کند؟
محدثان به  وقتی که حديثی طرق متعددی داشته باشد و با اسانید مختلف و گوناگون روايت شده باشد،

حديثی که راويان زيادی آن را نقل کرده کنند. اما پردازند و به آن اعتماد میبررسی دقیق سند و رجال آن نمی
( بر اين اساس نمی توان خبر حرز را حاد اقال 193گويندهمیرداماد استر آبادی، باشند را حديث مشهور می

يک نفر و در طبقه دوم يک نفر ياا احتمااال دو نفار در چند قرن اول مشهور دانست. چون در طبقه اول تنها 
هم که ادعای شهرت شده است اين ادعاا ثابات نشاده، چاون در هماین  5اند و در قرن روايت را نقل کرده

زمان تنها در يک يا دو کتاب نقل شده است و به نظر می رسد شهرت ادعايی، بیشتر شهرت در باین عماوم 
تواند يکی از اقسام چهار گاناه حاديث ثان. از سويی حديث مشهور میمردم بوده است نه شهرت نود محد

( بررسی سندی اين روايت ضاعف ساندی آن را 100اعم از صحی ، حسن، موثق يا ضعیف باشدهفضلی، 
 آشکار کرد.

 نتیجه گیری

  داستان مربوط به سبب صدور حرز با وقايع تاريخی ناسازگار است که نشانه ای از بی اعتبااری آن
 شمار می رود.به 

  با اينکه ماجرای صدور حرز بیان کننده يکی از معجوات امام جوادهع( است ولی از سوی بسیاری
 از محدثان و متکلمان ناديده گرفته شده است، اين مساله می تواند ناشی از بی اعتمادی به آن باشد.

 اری نیاو از آن مااجرا ماجرای شگفت انگیو صدور حرز در حضور افراد بسیاری اتفاق افتاده و بسی
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گاه شده اند و انگیوه نقل آن زياد بوده است با اين وصف تنها از طريق يک نفر گوارش شده است که نشاان  آ
 دهنده جعلی بودن اين داستان است.

  سند داستان صدور حرز بسیار آشفته است و عالوه بر انقلاع سند در آن نام افراد ناشناخته به چشم
 می خورد.
  گوارشهايی که ماجرای صدور حرز را نقل کرده اند اشاره ای به صدور حرز نشده و ماجرا در بیشتر

 به گونه ديگری تمام شده است.
 متن دعاهای حرز تنها از طريق ابن طاووس نقل شده است و منابع متاخر از اين منباع نقال مای-

 کنند.
 آن محتمل است. سند نقل شده برای متن حرز آشفتگی های زيادی دارد و ساختگی بودن 
 .متن دعاهای مربوط به حرز یريب است و بخشهای زيادی از آن در متنهای ديگر نیامده است 
  در نهايت می توان گفت: دلیل قانع کننده ای برای منتسب کردن حرز موجود باه اماام جاواد علیاه

 السالم يافت نشد.

 منابع

 م.2000روت، دار و مکتبه الهالل، االبشیهی، محمد بن احمد، المستلرف فی کل فن مستظرف، بی
 ش.1364ابن اثیر، ، النهاية في یريب الحديث، ، چاپ چهارم، قم، م سسة إسماعیلیان، 

 ق.1411ابن بسلام، عبد الله و حسین، طب االئمههع(، قم، انتشارات رضی، قم، 
 ق.1393ابن حبان بستی، محمد، الثقات، موسسه الکتب الثقافیه، حیدر آباد هند، 

 ق.1390چاپ دوم،  ،األعلمی ن حجر عسقالنی، احمد بن علی، لسان المیوان، بیروت، م سسةاب
 ق.1412ابن حموه طوسی، الثاقب فی المناقب، ، قم، انصاريان، 

 .1376ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، چاپخانه حیدری، نجف، 
 .1414می، بن طاووس، علی بن موسی، اقبال االعمال، قم، مکتب االعالم االسال

 ش.1371اااااااااااا،  جمال االسبوع، موسسه آفاق، 
 و منهج العبادات فی االدعیه و االحراز، کتابخانه سنايی، بی جا، بی تا.  الدعوات ااااااااااا، ُمَهج

 .1409ااااااااااا، االمان من اخلار االسفار و االزمان، قم، آل البیتهع(، 
 تور ثروت عکاشة،دار المعارف،قاهره، بی تا.ابن قتیبه، المعارف، تحقیق : دک

 ق.1405اربلی، علی بن عیسی، کشف الغمه، دار األضواء، چاپ دوم، 
 ق. 1405آقا بورگ تهرانی، الذريعة الی تصانیف الشیعه، دار األضواء، بیروت، 
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 ق.1422آقا رضا همدانی، مصباح الفقیه، قم، نشر منبع، 
 ق.1377جفیه، نجف، مکتبه الرضا، بحر العلوم، سید مهدی، الدره الن 
 ش.1330برقی، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، دار الکتب اإلسالمیه،  

 .1342ااااااااااااا، کتاب الرجال، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 
 بیاضی عاملی، علی بن يونس، الصراط المستقیم، مکتبه مرتضويه، بی تا. 

 ش.1365هر الکالم، تهران، دارالکتب االسالمیه، جواهری، محمد حسن النجفي، جوا
 ق.1407جوهری، الصحاح، تحقیق: أحمد عبد الغفور العلار،  بیروت، دار العلم للماليین، 

 .1437. لبنان ضاحیه جنوبی، 59ا  55، ی300حريری، اسماعیل، مجله بقیه الله، شماره 
 ق.1369الشیخ صادق الکتبی، نجف، حسین بن عبد الوهاب، عیون المعجوات، ناشر : محمد کاظم 

خانیهمهروش(، حامدهفرهنگ(، سیر تحول مفهوم حرز در فرهنگ اسالمی، پژوهشنامه تاريخ تمدن اساالمی، دوره 
 .83ا  65، ی 1390، بهار و تابستان 44

 م.1991خصیبی، حسین بن حمدان، الهداية الکبری، بیروت، م سسة البال ، چاپ چهارم، 
 ق.1417يخ بغداد، بیروت، دار الکتب العلمیه، خلیب بغدادی، تار

 ق.1413خويی، ابوالقاسم، معجم رجال الحديث، چاپ پنجم، 
 ق.1409قلب الدين راوندی، الخرائج والجرائ ، قم، م سسۀ امام مهديهعج(،  

 قلب الدين راوندی، الدعوات، قم، مدرسة اإلمام المهدي هع(، بی تا.
 .1405السیاسیه لالمام الجواد، مرکو اسالمی للدراسات، سید جعفر مرتضی عاملی، الحیاه 

 . 1373شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین، صراط النجاه، قم، کنگره بورگداشت شیخ انصاری، 
 ش.1385شیخ عباس قمی، مفاتی  الجنان،  قم، انتشارات عويوی، 

 نجف، المکتبة الحیدرية، بی تا. صدوق، محمد بن علی، علل الشرايع، تقديم: سید محمد صادق بحر العلوم،
کبر یفاری، قم، نشر اسالمی،   ش.1338ااااااااا، معانی االخبار، تصحی  وتعلیق: علی أ

کبر یفاری، قم، نشر اسالمی،   ش.1362ااااااااا، خصال، تصحی  وتعلیق: علی أ
 ق1413طبری شیعی، محمد بن جرير، دالئل االمامة، قم، م سسة البعثة، 

ن جرير، تاريخ االمم و الملوک مشهور به تااريخ طباری، بیاروت، م سساة اعلماي، چااپ چهاارم، طبري، محمد ب
 ق.1403

 ق.1408طريحي، مجمع البحرين، تحقیق: سید احمد حسیني، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، چاپ دوم، 
 ش.1364طوسي، محمد بن حسن، تهذيب األحکام، چاپ دوم،  تهران، دار الکتب اإلسالمیة، 

 ق.1411اااااا ، مصباح المتهجد، بیروت، اااااا
 ق.1415فت  الله، أحمد: معجم ألفاظ الفقه الجعفري، دمام، ملابع المدخول، 



 108،  شمارة پیاپی 1، شماره چهارمنشريه علوم قرآن و حديث، سال پنجاه و  /32

 

 ق.1409فراهیدی، خلیل بن احمد، العین؛ قم، دار الهجره، چاپ دوم، 
 ق.1421فضلی، عبدالهادی، اصول الحديث، ام القری، بیروت، 

اد علیه السالم، به اشاراف آيات اللاه ابوالقاسام خوعلای، قام، موسساه ولای قووينی، سید محمد، موسوعه امام جو
 ق.1419عصرهعج(، 

 ش. 1383کفعمي، تقی الدين إبراهیم بن علي، بلد االمین، تهران، کتابخانه شیخ صدوق، 
 ق.1403 اااااااااااااا، جنة األمان الواقیة وجنة االيمان الباقیة، المشتهر بالمصباح، بیروت، م سسة األعلمي،

 ش.1363کلینی، محمد بن يعقوب، الکافی، تصحی : علی اکبر یفاری، چاپ پنجم، تهران، دارالکتب االسالمیة، 
 ق.1403مجلسی،  بحاراالنوار، بیروت، الوفاء، چاپ دوم، 

محمدی شاهرودی، عبدالعلی، آداب سفر در فرهنگ نیايشهترجمه االمان من اخلار الوماان(، تهاران، نشار آفااق، 
 ش.1381

 محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، معج المصللحات و االلفاظ الفقهیه، قاهره، دارالفضیله، بی تا.
مسعودی، ابي الحسن علي بن حسین بن علي، ماروج الاذهب و معاادن الجاواهر، تحقیاق: عبادالعلي امیار مهناا، 

 ق.1411بیروت، م سسۀ االعلمي، 
 السالم، تحقیق التراب، بی تا.یت علیهممفید، االرشاد، چاپ دهم، بیروت، م سسه آل الب

 ق.1410مفید، المقنعه، قم، انتشارات اسالمی، 
 ق.1421مال صال  مازندرانی، شرح اصول کافي، تعلیقات: میرزا أبو الحسن شعراني، دارإحیاء التراث العربي، 

ها ، نعماة اللاه جلیلای، یصريهمیرداماد، محمد باقر الحسینی استر آبادی، الرواش  السماويه، تحقیق : یالمحسین ق
 ق.1422قم، دار الحديث، 

 ش.1416نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، قم، انتشارات اسالمی، 
 ق.1412نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحديث، ناشر، فرزند م لف، تهران، چاپ شفق، 

تحقیق و نشر: م سسة آل البیت علیهم السالم، قم،  نوری، میرزا حسین، خاتمه مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل،
 ق.1415

 يعقوبی، أحمد بن أبي يعقوب، تاريخ يعقوبي، قم م سسة نشر فرهنگ أهل بیت علیهم السالم، بی تا.
 يوسف بن حاتم شامی، الدر النظیم، قم، نشر اسالمی، بی تا. 

 
 

 

 


