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)ص( را  یرسالت محمد یامپ بلندترین)ص( که  یرسالت محمد دارپرچم ینهشتم یملکوت ستانآ

 اخت.س زرین یتاسالم را با کالمش تا ابد یخوامامت ابالغ کرد و صحفه تار یدکلمه توح دو در
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 .اندنموده یفاا ینجانبا یمختلف برا
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 .دارندبرمیعلم قدم 
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 تشکر وقدرانی
 

درباره نقش امام رضا )ع(در  یداد تا پژوهش یقرا ،سزاست که مرا توف یخداوند سپاس و حمد

 انجام دهم.  یتمدن اسالم یشرفتپ

 ارییمرا  ژوهشپ ینا ینخواه که در مراحل تدو یزدا ابراهیم محمددکتر آقایاستاد محترم جناب  از

 دمنان دارم.از خداون روزافزون یقتوف یشانا یننمودند سپاسگزارم وبرا یغدر یکوشش یچکردندواز ه

امه پایان ن یکه داور واقای دکتر محسن ایزدی امیرعباس مهدویدکتر یجناب آقاداور یداسات از

 .کنممی قدردانی وتشکر  یاربس اندگرفتهرا به عهده  ینجانبا

از  ارییچشمداشتان که بس یب یاوری یلدانشگاه قم به دل یاسالم معارفگروه  یداتاس یهکل از

 .کنممی قدردانی ونموده اندتشکر  آسان یمرا برا هاسختی

واز کلیه اساتیدمحترم گروه که در مدت اموزش از حضورشان بهره علمی بردم کمال تقدیر وتشکر 

 را دارم.
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 :یدهچک
به  یهجر 203متولد و در سال  یقمر یهجر 148امام هفتم در سال فرزند، یبن موس یعل امام

پیامبر )ص(وائمه  یاست. امام هشتم پس از پدر بزرگوارش به امر خدا و معرفشهادت رسیده 

داشتنی و سرشار از فضايل امام رضا )ع(دارای شخصیتی برجسته و دوست یدخود به امامت رس)ع(

رت با افراد مختلف با برخوردی سازنده و رفتارهای کريمانه، معاش رکه د ایگونهبهاخالقی بود 

مستضعفان  ويژهبهو عطوفت امام نسبت به مردم  مهربانی داد.ای به همگان میهای آموزندهدرس

رخورد اعتنايی ببیهای زمان و مستکبران با که نسبت به طاغوت گونههمانزبانزد خاص و عام بود؛ 

و  ینبا پسرش ام ازآنپسو  یعباس یفهاز امامت خود با هارون خل یکرد.امام رضا )ع(مدتمی

 یاستیس ینسبت به سادات علو عباسبنی یخلفا یاست.سبودمعاصر  مأمون يگرشسپس با پسر د

به خراسان و  یعباس مأمونو بدون عالقه به دستور  یلرضا )ع( برخالف م امام بود یزآمخشونت

نقاط جهان اسالم باعث  ترينشرقیدر  يشان. حضور ايدندقامت گزشهر ا ينمرو آورده شدند و در ا

رود بعد از و يشانکنند. ا یدابا خاندان رسول ا...)ص( پ یشتریب يیآشنا ینواح ينشد که مردم ا

و  یگسترده علم یتبه فعال یاز امور خالفت و قضاوت دخالت نکردند ول يکهیچبه مرو، در 

جلسات درس در مسجد مرو و در خانه خود و مناظرات  یلتشک اهآن ازجملهپرداختند که  یفرهنگ

مناظرات و جلسات  ين. اشدمیبرگزار  ياناد يران سایروگوناگون بود که با حضور شاگردان و پ

در خراسان  یعلم و فرهنگ تمدن اسالم یدر توسعه يدجد یباعث به وجود آمدن فصل یعلم

. يافتحضرت ادامه  آنود آورد که پس از شهادت در خراسان به وج یعوس یعلم يانجر يکشد و 

 یزندگ يشانکه در جوار مرقد ا دتمندانیو ارا يرانیا یعیاننزد ش يشانا يگاه،اما مقام و جا

و در شهر  يرانع(در ا) رضامطهر امام  يحوجود ضر یلبه دل يندارد و ا یخاص کنند،موقعیتیم

 مشهد است.

 

 ،خلفای عباسی،امام رضا )ع( ،فرهنگ ی:تمدن اسالمکلیدی هایواژه
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وسالم وصلوات نثار پیشگاه حضرت محمد )ص(وائمه حمد وسپاس ايزد منان را سزاست 

کاری ت ورستمعصومین )علیهمه السالم(باد که جامعه بشری رابه سوی رشد، وتوسعه معنوی سعاد

که از سالله ی پاکان وارث علوم محمدی و اسرار علوی و امام رضا )ع (؛  ابدی هدايت کرد ه اند

صادق آل محمد صلی اهلل علیه و آله است.  از رهروان حرکت سرخ حسینی و از پويندگان راه

ايشان آن چنان بر قله ی علم و افتخار قرار دارد که در موارد بسیاری از او به عالم آل محمد صلی 

اهلل علیه و آله نام می برند. مأمون نیز به امام علیه السالم می گويد: به درستی که علوم اجدادت 

 فرهنگ ين)ص( شکل گرفت و ایامبراز عصر پ ین اسالمفرهنگ و تمد 1به شما منتهی شده است.

صر و ع يی. اما مورخان، دوران طاليافتنسلها انتقال  يگرمعصوم)ع( به د ئمهوقفه ا یبا تالش ب

، دانند یم یعصر امام رضا)ع( و قرن دوم تا سوم هجر یتالشها يونرا مد یتمدن اسالم يیشکوفا

از کتابها توسط دانشمندان علوم  یاریشد و بس يجرا یاریبس علمی یدوره، نهضتها يندر ا يراز

 .يدزبانها ترجمه گرد يربه سا ينید

اره از زبان دل آنان سخن گفته و واهل بیت علیهم السالم آرمانهای همیشه زنده ی مردمند و هم

 نسبت به آنان عاطفه های بسیار نشان داده و در تنگناها به کمک آنان شتافته اند. امام رضا علیه

السالم نیز در عصر خويش، نماد اهل بیت و سرپرست و موالی مردم بودند. مردم از هر جهت 

ايشان را دوست داشتند و برای وی احترام خاصی قايل بوده و نسبت به مکتب و راه او به نوعی 

تسلیم بودند. بسیاری از مردم به او تقرب می جستند، زيرا همه ی ارزشها و اصالت های اسالمی 

رآنی را در او يافته بودند و او را از همه ی جهات حیات سیاسی، اجتماعی، دينی و اقتصادی، و ق

بیت، منطبق با زبان پناهگاه خويش می شناختند. احساس همدلی و همزبانی آنان با اهل 

 . .فطرتشان بود

. از امام علیه السالم در حل مشکالت مردم کوشا بودند، حاجت حاجتمندان را روا می ساختند

جلوه های مردم دوستی امام رضا علیه السالم اين است که همیشه سعی می کردند با ديگران 

غذا میل کنند و در شرح حال ايشان نوشته اند حتی در ساعات آخر، با اين که از درد و رنج زهر 

 وبی تاب بودند و آفتاب عمرشان در حال غروب بود، برای اينکه خدمتکاران دست از غذا نکشند 

و خود با همان حال بر سر سفره حاضر شده و با پهن کنند گرسنه نمانند، دستور دادند سفره

آنچه در تاريخ زندگی معصومین علیهم السالم به ويژه  2قت و زحمت چند لقمه ای برداشتند.مش

ه کامام رضا علیه السالم برای ما مهم و آموزنده است، تنها شناخت زندگانی و رفتار آنها نیست، بل

                                            
  1.سید حسین ،اسحاقی ،پیشوای مهر ،ص12 ،به نقل از بحرانی ،حلیه االبرار ،ج2،ص210

  2عالمه ،مجلسی ،بحار االنوار،ج49،ص229
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شناخت روش زندگی و رفتار اجتماعی آن بزرگواران و چگونگی موضع گیری اجتماعی و سیاسی 

و شیوه ی فعالیت های فرهنگی آنان است. امامان، شیوه ی زندگی اجتماعی، مواضع سیاسی و 

شیوه ی مبارزاتی خويش را براساس سنجش دقیق اوضاع و احوال و شرايط زمانی، ارزيابی امکانات 

یات و محذورات، و متناسب با برخوردها و جبهه گیری های گوناگون مخالفان اسالم، و مقتض

امام رضا )ع( به منزله ی تنها امامی که مرقد مطهر او در ايران قرار دارد، تنظیم می کردند. 

همچون ديگر ائمه دوازده گانه همواره در قلب ايرانیان جای داشته و محبت او از آغاز ورودش به 

زمین، در دل هر ايرانی، با هر گرايش مذهبی، آشیان کرده است. آشنايی با زندگانی امام اين سر

رضا )ع( و شناخت دقیق و عمیق ابعاد شخصیت آن حضرت، اين پیوند ناگسستنی را استوارتر و 

پاينده تر خواهد ساخت. مهم ترين مسئله در حیات سیاسی امام رضا )ع(، واگذاری واليتعهدی 

ون خلیفه ی عباسی به آن حضرت است که در طول حکومت خلفای خود کامه ی از سوی مأم

 .اموی و عباسی کامال بی سابقه و همواره محل بحث و نظر بوده است

. به گونه ای که فهم چگونگی درگذشت امام و داوری درباره ی شخصیت مأمون و نیات او را 

و برکات خیر در ايران شد و همواره آستانه  امام رضا )ع(، منشأ آثار تحت الشعاع قرار داده است.

ثامن االئمه از مهم ترين مراکز فکری و فرهنگی در اين سرزمین ديرپای به شمار می آمده است. 

هر سال ده ها میلیون زائر با گرايش های فکری و مذهبی گوناگون اعم از شیعیان و اهل سنت و 

و ديگر سرزمین ها به ويژه کشورهای مسلمان  غیر مسلمان از اديان گوناگون از جای جای ايران

و ملت های پیرامون ايرانیان به زيارت آستانه آن امام می آيند و در کم تر شهر و روستايی از 

 ايران است که ملک يا آثاری توأمان با عشق و عالقه به آستانه ايشان وقف نشده باشد.

و شعوری افزون تر، عشق و اخالصی عمیق ما بايد بکوشیم با نزديک شدن به انوار هدايت، شور  

تر، و تقربی واالتر به آن چشمه های همیشه جوشان پیدا کنیم و از فیوضاتشان بهره مند گرديم. 

نقش امام رضا )ع( در پیشرفت با نگاهی جوان پسند و امروزی، اين پايان نامه بر اين اساس، 

شخصیت علمی و  از تولد تا امامت،نه چهارگادستور کار خود قرار داده و در فصول ادررن دتم

درس هايی از شخصیت اخالقی و رفتاری،  اجتماعی، شرايط سیاسی ،پرورش شاگردان برجسته

 ومحبت وباور به امام رضا )ع(در هنر ومعماری تمدن اسالمی،و نمونه ای از کرامات رضوی را 

ن ادبی زينت داده و با تمام و متوآن را با گلچینی از سخنان حضرت و  مورد بررسی قرار دادهرا

نارسايی ها، ره توشه ی دوستداران اهل بیت علیهم السالم نموده است. امید که مقبول طبع بلند 

آنان قرار گیرد و پنجره ی ديدگانمان را که به سوی رهنمودهای سودمندشان گشوده ايم، بی 

 نصیب نگذارد.
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ا ت های علمی و دينی بودیتشخصهار تربیت شاگردان و های ائمه اطیتفعالين ترمهميکی از 

ه ک درمرونبودند. ايشان در اقامت  مستثنای اسالم را گسترش دهند و امام رضا از اين امر هاآموزه

ی را برای اعتالی علم و دانش اگستردهی هاتالشروز خراسان بود  آنمرکز علمی و فرهنگی 

الرضا، فقه الرضا  مسند طب الرضا، ازجمله همچون آثار علمی. امام رضا اندآوردهعملاسالمی به 

ی عصر امام هاتالششکوفايی تمدن اسالمی را مديون  و عصراما مورخان دوران طاليی ؛ داشتند

ی علمی بسیار رايج شد و هانهضتدانند؛ زيرا در اين دوره یمرضا در قرن دوم و سوم هجری 

 ترجمه شد. هازبانلوم دينی به ساير توسط دانشمندان ع هاکتاببسیاری از 

بررسی رابطه امام رضا )ع( با خلفای معاصرش در اصل بررسی سیر تاريخی تقابل دو فرهنگ و 

اسالم اصیل و جبهه ديگر حرکت فراگیر و قدرتمند  جبهه .باشدیمعقیده متضاد در جهان اسالم 

 که نقابی از اسالم بر چهره دارد. هست

اريخ ی تهابخش نيترمهمررسی رابطه امام و خلفای معاصرش در اصل يکی از تحلیل و ب آنکهحال

با توجه به شرايط زمانی و مکانی رقم خورده بلکه خود نیز شرايط و اثراتی  تنهانه ،هستاسالم 

 یبررس پديد آورده است که تبعات زيادی هم در زمان خود هم در آينده جهان اسالم داشته است.

که در شناسايی حقیقت و نقطه  داردیبرمی از حقايق اپردهمام با خلفای معاصر و تحلیل رابطه ا

 راتیتأثبسزايی دارد و موجب آگاهی و دانش عمیق و راه گشا در شناخت تاريخ و  تأثیر آنمقابل 

 در فرهنگ و تمدن اسالمی خواهد داشت. آن

 رگذاریتأثدن اسالمی خاص و در اعتالی فرهنگ و تم انيعلو ،انیعیش بررسی نقش امامان شیعه،

است بررسی و تحلیل امام با خلفا و  شدهپرداخته آناست که کمتر به  تأسفاما جای  هست

 .هستمباحث تاريخ اسالم  نيترمهماسالم يکی از  برجهان آن راتیتأث

 ی اصلی وهاحلقهجامعه اسالم در زمان عباسی دارد و يکی از  یبازشناسانکه کمک شايانی به 

زمان عباسیان و  مستقلمهینی مستقل و هاحکومت و هاامیق ،هاجشنی ریگشکلوده مفق

و تمدن بزرگ اسالم و نیز نگاهی ژرف  هااز حکومتراهی است برای درک بهتر از يکی  نیچنهم

اصل نگاهی است از دريچه به  در ،هست آنی توسعه و اعتدال و انحطاط و زوال ریگشکلبه 

و در اصل پرداختن به بخشی  باشدیمم اما بر پايه تقابل جريان حق و باطل جريانات جهان اسال

از تاريخ خالفت عباسی و امامت علوی است که در ابتدای راه حرکتی واحد بودند و تحت عنوان 

 .آمدندیم حساببهشاخه واحدی  هاشمیبن
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 نقش امام رضا )ع(در توسعه وگسترش تمدن اسالمی چیست ؟ .1

 

و تقابل عباسیان و علويان چیست؟ و چگونگی و کیفیت عملکرد طرفین  اختالف افتراق، ليدال .1

 و ابزارهای موجود چگونه بوده است؟ قدرت ،باور با توجه به عقیده،

اين رابطه در جهان اسالم و فرهنگ و  راتیتأثو چگونگی امام با خلفای معاصرش و  یستیچ .2

 چیست؟تمدن اسالمی 

 چگونه بوده است؟ مأمونبا  ع(رضا )امام  تأثیر. نقش و 3

 رابطه امام رضا )ع(با مامون چگونه بوده است ؟. 4

 چگونه بوده است؟ مأمونرون و هاآنامام رضا )ع( در نهضت ترجمه در دور تأثیر. نقش و 5

 

ع( که در زمان رضا )بخصوص امام در تمدن اسالمی  آنانشناخت بیشتر ائمه اطهار و نقش 

 نقش بسزايی داشتند. ی تمدن عباسی و شیعه شدن ايرانیانریگشکلعباسیان در 

 

 ع( و نقش تمدنی ايشان برای مراکز علمی و برای استفاده دانشجويانرضا )شناسايی بیشتر امام 

 است.می جامعه اسال پژوهشگران و 

 

نکه به اي توجه با است، قرارگرفته موردتوجهع( کمتر رضا )امام  ژهيوبه السالمهمیعلنقشه ائمه 

ات کتاب و شرکت در جلس فیتألی تمدن اسالمی نقش بسزايی داشتند و با ریگشکلدر  ايشان

ررسی مورد بپرداخته  آنلفا که در اين تحقیق به مباحثه و تربیت شاگردان و رفع نقش منفی خ

 است . قرار داده
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تا بتوانند برتری خويش را اثبات نموده و تشیع را  اندرفتهيپذرا  مأمونع( ولیعهدی رضا )امام .1

 گسترش دهند.

به حکومت خويش مشروعیت دهد و سپس  خواستیمع( رضا )با ولیعهدی امام  مأمون.2

 ع( را از بین ببرد.رضا )امام  خواستیم

ی متعدد سعی کردند تمدن هاکتابامام رضا )ع( با مباحثات علمی با عالمان ديگر اديان و نشر .3

 اسالم را گسترش دهند.

 دهد در صورت نپذيرفتن بهائیامام با مامون به اين خاطر بود تا تشیع را گسترش رابطه داليل .4

ن خودش نمی باشد بلکه علويان و دوستدارانش در معرض خطر واقع را که بايد بپردازد نه تنها جا

و هواخواهان را از گزندها  یعیانو ش يشکه جان خو يدرو امام بر خود الزم د يناز ا می شدند.

 .یازداردامت اسالمى به وجود آنان ن يرابرهاند، ز

می مسلمین و شیعیان در راستای روشن ساختن افکار عمودر دوران نهضت ترجمه مام رضا )ع( ا.5

تشکیل جلسات مناظره و... پرداخته و راه و رسم تحقیق و  بهبه تنقیح و تبیین معارف دينی و 

 دهد.کند و آنها را از خطر انحراف نجات میتحصیل علم را به مردم و اهل علم معرفی می

 

دارد، لذا مطالعات  یطوالن یاسابقهدن تمبه جهت آنکه قدمت مطالعات دربارة موضوع و مفهوم 

محور فوق  یشده صورت گرفته است، اما در واد ياد یدر حوزه موضوع یگسترده و قابل توجه

و  به تحقیقاتد وباتوجه نش يافت ایلهمقانقش امام رضا )ع(در پیشرفت تمدن اسالمی  -الذکر

امل ع( در توسعه و تکرضا )ش امام شده کار تحقیقی که مرتبط با موضوع نق گرفتهانجاممطالعات 

يی وجود دارد که مرتبط با موضوع هانامهانيپاتنها مقاالت و وتمدن اسالمی باشد وجود ندارد. 

ودر اين پايان نامه از کتابهای قديمی است. کارشده اندکردهرا بررسی  آنبنده نیست و جزئی از 

نوار عالمه مجلسی ،مروج الذهب مسعودی بسیار مهمی مثل عیون االخبار ابن بابويه ،بحار اال

اريخ تذکر الخواص ابن جوزی،تتاريخ  ،الکامل ابن اثیر ،تاريخ يعقوبی ،تاريخ الفخری ابن طباطبا ،

 .استفاده شده است ابن خلدون،تاريخ طبری
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در  و سرانجامو مدت امامت او بیست سال بوده  آمدهبه دنیا  148در سال  السالمیهعلامام رضا 

شهادت رسید. عالوه بر ادله روايی فراوان  ( به)لع مأمونبه دست  یسالگ 55سن  در 203سال 

مامت ا کنندهثابت وی، یو اخالقعلمی  یوبرتردر میان شیعیان  السالمیهعلمقبولیت امام رضا 

 اام وسخت بود. یچیدهپبسیار )ع(سئله امامت در اواخر زندگی موسی بن جعفر م هرچند اوست.

رضا است  آنلقب  ينمشهورتر بیشتر اصحاب امام کاظم جانشینی حضرت را پذيرفت اند.

 مکتب تشیع مکتب ينآخرحضرت است.  آنوفی از ديگر القاب  ،یرف بنابربرخی منابع صابر،

را حل شد زي درانو افضلیت علما  و خالفتبه واليت  رضوی است که دران کلیه مسائل متعلق

هر  )ع(شد. جالل وعظمت امام آشکاربسیاری از حقايق  السالمیهعلامام رضا  دوسالهدر حیات 

 یجابهحج  یشهو هم گفتینمدر صحبت کسی صحبت  گاهیچه او ساختیمکس را فريفته 

هر کس در مدح ما  فرمودیم امام رضا )ع( ؛ ودادیمصله به شاعران  السالمیهعلامام رضا  آوردیم

بوده ن یهو قافاز شعر تنها سجع  و منظور سازدیمبرای او  یاخانهاشعار بگويید خداوند در بهشت 

 شعر است. یلهوسبهبلکه بیان حقايق معارف اسالمی 

یح پسرانش ترج یهمهستوده و او را بر  ( راالسالمیهعل)پسرش امام رضا که  السالمیهعلامام کاظم 

دستور داد که در خدمت او باشند  هاآنبه  السالمعلیهسید بزرگ نامیده است. امام کاظم  داده و

 فرمود: اين برادر هاآنبه  السالمعلیهو در امور دينشان به او رجوع کنند. در اين رابطه، امام کاظم 

از او  دينتان یدربارهو آله است. علیه  اهللیصلشما علی بن موسی است که عالم خاندان پیامبر 

را حفظ نمايید. زيرا من از پدرم جعفر بن محمد شنیدم  آن گويدیماوسؤال کنید و هر چه به 

، کنمیمعلیه و آله در صلب تو است که من او را مالقات  اهللیصلعالم آل محمد : »گفتیمکه 

 1«زيرا او همنام امام علی امیرالمؤمنین است.

 علیه و آله است و اين اهللیصلاعالم کرد که پسر بزرگش عالم آل محمد  السالمعلیهامام کاظم 

منبع دانش و خرد در اسالم  السالمعلیهم ئمه اطهاريرا آبه وی داد، زخدامدالی بود که  ينتربزرگ

ت اين صف و در کاربرداين علوم را در پیشبرد فرهنگ اسالمی به  السالمعلیهبودند و امام رضا 

 پیشرو بود.

 

 

 

 

 

                                            
 107،ص1392،ناشر برهان،چاپ اول،سال انتشار  مترجم علی بن حسین زوازه ای ، ،3 ج الغمه، کشفعلی بن عیسی، اربلی ، 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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افق  از (السالمیهعل) الرضایموسوجود شمس الشموس سلطان سرير ارتضا حضرت علی بن  آفتاب

 یبعض البته .1 گرديد پرتوافکن 148سال دامن نجمه شاهزاده ايرانی در روز جمعه سوم ذيقعده 

در جنوب فرانسه  یمارس يرهاز اهل جز یو برخ يقال آفررا اصالتاً اهل شهر نوبه در شما یو

السول در مطالب  -11شنبه سهو در جدول مصباح  15. در تاريخ غفاری روز پنجشنبه 2دانندیم

پنج سال پس از وفات صادق نوشته.  153سال  یعرب 19الرضا در عیون االخبار  -الثانییعرب 11

متولد شد و در طوس در  148در مدينه سال  السالمیهعل : حضرت امام رضانويسدیمشیخ مفید 

البنین بود و  آمولد و معروف به  آمسالگی شهید گرديد. مادرش  55در سن  203سال ماه صفر 

نوشته وجود مبارک  153ذی الجحه سال  11الغمه  در کشفسال طول کشید.  20امامتش مدت 

 مهسرچشت تربیت و نشو و نما يافت و از در امر عصمت و آغوش والي السالمیهعل حضرت امام رضا

طینت پاک ائمه اطهار سالم اهلل علیهم و الهام ادب و فضیلت آموخت و چنانچه سابقاً اشاره شد 

از اوالدش محل کانون تابش نور الهی واقع  يککدام داندیمو امام از میوه های بهشتی تهیه شده 

 السالمیهمعلهمه ائمه  یارزندگ چنانچه نمايدیم یترو کاملو به تربیتش توجه بیشتر  گرددیم

هم در همین مکتب ربوبی تربیت شد و در مهد واليت  السالمیهعل معلوم شد. حضرت امام رضا

 3پرورش يافت تا به کمال رسید.

سال  20داشت و قريب  36ساله بود و در حلت پدرش  55جدش در رحلت  السالمیهعل امام رضا

. برخی شودیمو کسری  55السالم یهعلرت بود. مجموع عمر حضرت رضا حض آنامامت  دورههم

، تاريخ مناقب ،کتاب کافی دانندیم 148 االولیعرب 11جمعه روز  را السالمیهعل تولد امام رضا

مانند نوبختی  اندنوشته 148ذيقعده سال  14و  12و  11و بعضی  )ع(غفاری، عیون االخبار الرضا 

 امیسو وفات  148 يقعدهذيازدهم  السالمیهعل. تولد امام رضا نويسدیمده را ترجیح دا 11که 

اهالی مشهد و آستان قدس رضوی است که يازدهم  موردتوجهاين تاريخ  ؛ وبوده است 203صفر 

 .گیرندیمصفر را روز عزاداری ملی و تعزيت مخصوص سی ام را جشن تولد و  قعدهیذ

 

                                            
،نشر محمد، چاپ دوم ،سال  ینه،تهران ،انتشارات گنجحسین ،عماد زاده ،زندگانی حضرت علی بن موسی الرضا ، .1

79و78،ص1366انتشار   

ش 1367 انتشار سال چاپ سوم، یه،تهران، دارالکتب االسالم ی،هفت جلد ی،اکبر غفار یعلمترجم  ،1ج ی،کاف ینی،کل، یخش.2

486ص .  

 70،صالرضا یبن موس یحضرت عل ی،عماد زاده ،زندگان ینحس .3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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البنین،  آممتعدد است؛ مانند نجمه طاهره،  یهانامدارای  السالمیهعلحضرت رضا  اجدِموالده 

کنیزی را  السالمیهعل، حمیده خاتون، والده ماجده حضرت امام کاظم  سمانه، آوری، تکتم

عقل و دين و تقوا و حیاء و عفاف از  ازنظربانوی مکرمه  آنخريداری کرد و او را تکتم نام نهاد. 

و به جهت  کردیمرا تجلیل و احترام  آنن زنان دوران خودش بود؛ و خاتون خود، بسیار بهتري

یده که حم شدهيتروا. نشستینمنزد بانوی خود  گاهیچهاحترامی که برای بانوی خود قائل بود، 

ده علیه و آله به حمی اهللیصل یامبرپعلیه و آله را زيارت نمود؛  اهللیصلدر عالم خواب رسول خدا 

موسی بن جعفر  یزودبهای حمیده! نجمه را به پسرت موسی بن جعفر ببخش زيرا   فرمود:

 از نجمه دارای پسری خواهد شد که بهترين مردم روی زمین خواهد بود. السالمیهعل

مه زمان نج آنبخشید. در  السالمیهعلخواب، نجمه را به پسرش موسی بن جعفر  ينازاپسحمیده 

مه بانوی مکر آناز  السالمیهعل امام رضا کهیهنگامشد.  السالمیهعلر امام کاظم همس رسماًخاتون 

بانوی محترمه را طاهره يعنی بانوی پاک و باتقوا نامید. حضرت رضا  آنمتولد شد، امام کاظم 

یرت مگر ش»گفتند ؛ روزی طاهره درخواست مرضعه نمود به او نوشیدیمبسیار شیر  السالمیهعل

که به  خواندمیمهای مستحبی و دعاهای زيادی را نه ولکن من نماز» فرمود:« کم شده است

و به اين جهت  رسمینمسبب شیر دادن به فرزندم و رسیدگی به کارهای او به دعاها و عباداتم 

 «.تا به عبادات و نوافل بیشتر برسم خواهمیمبرای فرزندم مرضعه 

 اهللسالمین فرموده است: از حضرت نجمه خاتون ره( در مدح مادر رضا چن) یعاملمرحوم شیخ 

را  الرضایموسپسرم علی بن  کهیهنگام » 1است: شدهنقل السالمیهعلعلیها مادر حضرت رضا 

صدای تسبیح و  خوابیدمیمو چون  کردمینمسنگینی حمل را احساس  گاهیچهباردار بودم 

و  نمودیمموضوع مرا مضطرب و ترسناک اين  امشنیدهیمو حمد خداوند را از رحم خود  یلتحل

 .امشنیدهینمديگر چیزی  شدمیماز خواب بیدار  کهیهنگام

به دنیا آمد، يک دستش را به زمین نهاد و سر به آسمان بلند کرد  فرزندم حضرت رضا کهیهنگام

 ملسالایهعل. در اين هنگام پدرش موسی بن جعفر گفتیمرا حرکت داد و ذکر خدا را  يشهالبو 

هینئاً لکِ يا »بر من وارد شد و فرمود: ای نجمه! اين کرامات پروردگار بر تو مهمان و مبارک باد؛ 

رت حض آننجمه گويد:  در اين هنگام نوزاد را به پارچه سفیدی پیچیدم و به «. نجمهُ کرامهِ ربّکِ

چپش تالوت فرمود و بزرگوار اذان را در گوش راستش و اقامه را در گوش  آندادم؛  السالمیهعل

خذيه فانّه » برداشت و بعد نوزاد را به من داد و فرمود: آنفرات طلبید و کام نوزاد را با  آببعد 

 «.زمین است یدررو اهللیهبق، يعنی اين کودک را بگیر که او ارضِفی  اهللیهبق

                                            
،مجلسی ،بحار 16-14ص ،1388میدان شهداء ،  :انتشارات کتابچی،چاپ اول، تهران گوهر هدایت،قوچانی.  ،سید علی مقدم -1

 5،ص49،جلد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 کهیهنگاممود: شنیدم که فر السالمیهعلگويد:  از آقايم موسی بن جعفر  یاز دمحمد بن زياد  

از امامان معصوم  يکیچهو  آمدمتولد شد ختنه شده و پاک به دنیا  السالمیهعلفرزندم رضا 

ت عمل ولکن ما به جه آيندیممگر اينکه ختنه شده و پاک به دنیا  گردندینممتولد  السالمیهمعل

 1.یمدهیمعلیه و اله بر فرزندانمان تیغ را مرور  اهللیصل اهللرسولبه سنت 

در زيبايی و جمال و جالل وسطوت و اهمیت بزرگواری در عصر خود نظیر نداشت حضرت رضا 

ت سطو با یاربسدارای صورت هاشمی و شباهت به جدش رسول خدا علیه )ص( بود و  السالمیهعل

جمال و زيبايی او هر کس را فريفته  کردیمرا مرعوب  یهرکسو وقار بود جالل و عظمت او 

 کامل و عظمت روحی و جسمی او بود. بامتانتمحاسن انبوه داشت که مناسب  ساختیم

ه علیه و ال اهللیصلرسول خدا  ه جدشوبِ چهره مبارک امام هشتم شیعیان گندمگون و جذاب بود 

ضرت حسن نام ح آنشباهت داشت کنیه مبارکش ابوالحسن به جهت اينکه يکی از فرزندان 

که يکی از اصحاب امام رضا  یبزنط بود. السالمیهعلحضرت، رضا  آنداشت و مشهورترين لقب 

 گويد: باشدیمو امام جواد  السالمیهعل

رضا  شمارابه امام جواد عرض کردم گروهی از مخالفین شما معتقدند علت اينکه پدر بزرگوار  

برای واليتعهدی پذيرفت او را رضا نامید؛ حضرت  حضرت را آن مأموناين است که چون  گويندیم

نام پدر بزرگوار را رضا  ينآفرجهانبلکه خداوند  گويندیمجواد فرمود: سوگند به خدا مردم دروغ 

ص( و امامان رسول )ی خدا در آسمان و پسنديده یيدهپسندنامیده است به جهت اينکه پدرم 

 2.باشدیمدر زمین  السالمیهمعلمعصوم 

 اهللیصلخدا و رسول ه پسنديدعرض کردم آيا تمام پدران شما  السالمیهعلوی گويد: با امام جواد را

نبودند؟ حضرت جواد فرمود: آری تمام نیاکان ما نیز  السالمعلیهمعلیه و آله و امامان معصوم 

معصوم خدا و رسول خدا و امامان معصوم بودند. عرض کردم پس چرا در میان امامان  یيدهپسند

تنها پدر بزرگوار شما رضا نامیده شدند؟ امام جواد فرمود: به جهت اينکه دوست و  السالمعلیهم

 از امامان کدامهیچدشمن، موافق و مخالف، از پدر بزرگوارم راضی بودند و چنین موفقیتی برای 

بزرگوارم  در بین امامان معصوم فقط پدر جهتازاينقبل از پدرم به وجود نیامده بود؛  معصوم

 گرديد. السالمعلیهملقب به رضا 

 

                                            
 123السالم ،صحسین ،عماد زاده ، زندگانی حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه  -1

 ،1372،.مترجم علی اکبر غفاری ، نشر صدوق،محل نشر تهران ،سال نشر1صدوق. عیون االخبار امام رضا، جمحمد بن علی ، -2
 14و13ص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ص( با دختری عفیفه و خدا )جهت انجام سنت رسول  السالمعلیه الرضایموسحضرت علی بن  

 مالسالعلیهص( والده مکرمه حضرت ابراهیم اکرم )جاريه محترمه پیامبر ) يهمارطاهره از طايفه 

بابی ابن »: اندفرمودهحضرت در مورد ايشان  آن( ازدواج کردند. السالمعلیهپسر حضرت رسول 

که از اهل نوبه و از  پدرم به قربان پسر بهترين مادران»يعنی « النبوبیه الطیبه اال ماهخیره 

امام هفتم  کهبس  قدرینهمبانوی مکرمه اسالم،  آندر عظمت و جاللت  1«.است یزگانپاک

بانوی  آنکه سالمش را به  کنندیمو يزيد بن سلیط را مأمور  عیان از او تعريف و تمجید کردهشی

 محترمه برساند.

 داشتند، ايشان ضمن السالمعلیهيزيد بن سلیط در مکه با امام موسی کاظم که طی مالقاتی 

عد از امام ب وانعنبهرا  السالمعلیهاشاره به دستگیری و شهادت خود، پسر بزرگش علی بن الرضا 

ن سال : در ايفرمايدیمو زيبا خطاب به يزيد بن سلیط  یننشدلو با کالمی  نمايدیمخود معرفی 

است. او همنام علی است؛  الرضایموسپسرم علی بن  از منتو بدان که امر امام بعد  گیرندیممرا 

 خواهمیم. من از خداوند ندباشیمکه همانا علی اول علی بن ابیطالب و علی ديگر علی بن الحسین 

به پسرم علی، فهم، حکمت، شکیبايی، محبت و دين علی اول و محنت و صبر علی بن الحسین 

بر چیزی که مکروه اوست عطا کند. جايز نیست برای او که تکلم کند بعد از هارون به چهار سال. 

به خاطر داشته  -هد افتاداتفاق نخوا یزودبه هرچند -فرمودند: هرگاه او را مالقات کردی آنگاه

رش همانا ماد ؛ کهشودیم، پسری امانتدار و مبارک برايش متولد آنکهباش که او را بشارت دهی به 

 پیغمبر خداست. اگر توانستی سالم را به جاريه برسان. یيهجاراهل طايفه ماريه قبطیه، 

ضرت ح کهکافیست  قدرینهمعلیه در جاللت اين معظمه جلیله  اهللرضوانطبق قول محدث قمی 

د؛ حضرت را به او برسان آنتا سالم  فرمايدیميزيد بن سلیط را امر  السالمعلیهموسی بن جعفر 

حضرت را به امام باقر  آن)ص( که به جابر انصاری امر فرمود که سالم  اهللرسولمانند حضرت 

 2برساند. السالمعلیه

س پ السالمعلیه حضرت امام رضا ؛ وسبیکه بود بانوی مکرمه آناست که نام  ذکرقابلدر ضمن، 

 -ماريه قبطیه یتباهلکه گفته شد، او از اهل نوبه و از  طورهماناز ازدواج، او را خیزان نامید. 

افتخار برای  ينتربزرگزمان خود بود.  یهازنو از افضل  -علیه و اله اهللیصلهمسر رسول خدا 

برسند هم اينکه مادر  السالمعلیهم همسری امام معصوم او، همین بس که توانستند هم به مقا

 گردند. -السالمعلیه جواداالئمهحضرت  -امام معصوم

                                            
 ،15و14ص  ،1382 دوم چاپحمید، قلندری برد سیری.، هشتمین امام، قم، نشر فراگفت،  -1

 15و14همان ،ص  -2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



11 

 

 مأمونپس از ورود به خراسان، به خواست  السالمعلیهحضرت امام رضا  کهاست ياد اوری الزم به 

م صدوق در عیون ق نقل مرحوطب السالمعلیهامام عزيز  آنلع( جهت نفوذ هرچه بیشتر در خانه )

به نام ام حبیبه ازدواج کرد. چنانچه مسعودی در اثبات  مأموناالخبار الرضا با دختر يا خواهر 

: گويدیم. وی درآورد السالمعلیه ابیها را به عقد امام رضا آمخواهرش  مأمون:1کندیمالوصیه نقل 

حضرت خواست که  آن از مأمونبود، زيرا  مأمونحبیبه خواهر  آم کهاست  آنروايت صحیفه 

 رسمی از وی خواستگاری کند. طوربهحتماً 

 

 ایيژهوکه يکی از وارثان بزرگ نبوی است، دارای ابعاد شخصیتی  السالمعلیه الرضایموسعلی بن 

ص روزهای اول، بخصو روزها. بسیاری از کنیمیمحضرت اشاره  آن هایيژگیواست که برخی از 

 يشهاسجده. آوردیم جابههزار رکعت نماز  روزشبانهدر  2را روزه بوده است. هرماهو آخر  نیمه

که بعد از نماز صبح تا دمیدن آفتاب در سجده بود. رجاء ابن ضحاک  یاگونهبهبسیار طوالنی بود، 

 مأمونيان سفر خطاب به از مدينه به مرو بود، در پا السالمیهرضا علکه مأمور همراهی امام 

د خدا گرامی، به يا آنبه خدا قسم کسی را نیافتم که از او پرهیزگارتر باشد و بیش از » :گويدیم

به دعبل خزاعی لباسی هديه کرد و به او فرمود:  السالمعلیهامام رضا « 3و در خوف خدا به سر برد.

 السالمعلیه امام رضا4« امنمودهبار ختم و قرآن را هزار  امخواندهدر اين لباس هزار رکعت نماز »

تربیتی مناسبی از خود بر جای نهاد: در روز عرفه همه اموال خود  هاییوهشبا رفتاری پسنديده، 

کار را سودمند دانست  ين( ادانست، اما امام )ع آوريانزرا انفاق فرمود: فضل بن سهل اين کار را 

 5«، زيان به شمار میاورخرییمش خداوند را پاداش و بخشاي آنچیزی که با »و فرمود: 

. ددایمتاريک انجام  یهاشببه صدقه دادن زياد معروف بود و اين کار را در  السالمعلیهامام رضا 

مقداری به فقراء  فرمودیمو  اندداشتهیبرماز هر غذايی مقداری 6، شدیمهر وقت سفره پهن 

 با اوصافی نظیر: اندستودهرا  السالمعلیه مام رضابدهند. عالوه بر شیعیان، اهل سنت عظمت ا

 یامرتبه آناندر زمان خود بود، در میان  هاشمیبنبود، سید  شمارشیرقابلغمناقبش زياد و 

ار بنده . هز( بودسادات در بین خاندان پیامبر )ص ينتربزرگو  ترينيستهشاعظیم داشت. ازجمله 

ت و استراح خواندیم. به اين صورت که نماز خواندیمشب را نماز را آزاد کرد. دائم الوضو بود. تمام 

 نیز در وصف یذهب .کردینمری آنجاو غیر از ذکر خدا سخنی را بر زب خواستیمو پس بر  کردیم

                                            
  1علی بن حسین، مسعودی،اثبات الوصیه ، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ج 1، ناشر انصاريان ،محل نشر قم ،ص 181 

 432ص 2همان، ج -2

  3 محمد بن علی ،صدوق ،عیون االخبار ،ج2،ص321

  4.همان ،ج2،ص322 

 392ص ،1359، ،انتشارات فراهانی ،سال انتشار 2قمی. سفینه البحار، ج ،. عباس5

  6عالمه، محلسی ،بحار االنوار ،ج68،ص 325

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هاآن ينترآگاهو  ينتربزرگبود،  هاشمیبن: او در زمان خود سرور گويدیم السالمعلیه امام رضا

و  ردکیمو در برابر او خضوع  داشتیماو را بزرگ  مأمونايسته خالفت بود. و ش بلندمرتبه، بود

هد ولی ع در وجود او محو و فانی ساخته بود )احترام فراوانی برای او قائل بود( تا اينکه او را ارخود

 1خود کرد.

 

  

 بن علی امام به را عهدیيتوال ،مأمون که یدرزمان: فرمود السالمعلیه عسکری حسن امام

 گروهی: داشت عرضه ؛ وشد وارد حضرت آن نگهبان روزی کرد، تحمیل السالمعلیه الرضاموسی

 آن. هستیم السالمعلیه علی ییعهش ما: گويندیم و خواهندیم ورود یاجازه و هستند در بر

 ديگر بار دوم، روز. برگردانید را هاآن خادم،. برگردان را هاآن. کاردارم فعالً من: رمودف حضرت

 بترتی بدين ماه دو تا شد چنین بعد روزهای. برگردانید را هاآن ؛ وگفتند را سخن همان و آمدند

 .شد سپری

 ما موالی به: گفتند حضرتش خادم به شدند، نومید حضرتش خدمت به شرفیابی از هاآن وقتی

 ،کنندیم سرزنش را ما دشمنان، اما؛ هستیم السالمعلیه ابیطالب بن علی پدرت ییعهش ما: بگو

 و شرمساری شدت از و گرديمیبرم اکنون. ايمیافتهن شما خدمت به شرفیابی یاجازه اينکه از

 سرزنش از ناشی ناراحتی نداريم قدرت زيرا ،کنیمیم فرار خودمان شهر از قضیه، اين روسیاهی

 .بده ورود یاجازه هاآن به: فرمود خادم به السالمعلیهامام رضا ! یمکنتحمل را دشمنان

 یجازها نه و داد هاآن به سالم پاسخ نه السالمعلیه امام. کردند سالم حضرتش بر و شدند وارد آنان

 همه ازآنپس !خدا رسول فرزند ای: داشتند عرضه بودند، ايستاده کهچنانهم آنان. نشستن

 ؟(داريدیم روا ما حق در که) است شمردنی سبک و بزرگ جفای چه اين سخت، ماندن محجوب

 ؟ماندیم باقی ما برای( اعتباری) چه قضیه، ينازاپس

)وَ ما أَصابَکُمْ مِنْ مُصِیبَةٍ فَِبما کََسَبْت : بخوانید را قرآن یيهآ اين: فرمود السالمعلیهامام رضا 

 نکهيباا ،يداکرده خودتان که است کارهايی دلیل به ،رسدیمشما به که مصیبتی ره» (أَيْدِيکُمْ

 اين در من: فرمود السالمعلیه رضا حضرت 2« .فرمايدیم عفو شمارا کردارهای از بسیاری خداوند،

 نامیرالمؤمنی و خدا رسول به و عزوجل خدايم به مگر نکردم اقتدا شما، با برخورد گونهينا و کار

                                            
  1عباس ،قمی ،سفینه البحار ،ج2،انتشارات فراهانی ،سال انتشار 1359،ص290

 . 30 ی آيه شوری، ی سوره 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 گونهینهم من و کردند تندی شما بر بزرگواران آن. بودند السالمعلیهم طاهرين امامان که پدرانم و

 ییعهش که کرديد ادعا اينکه دلیل به: فرمود پیامبر؟ پسر ای چرا،: گفتند. کردم رفتار

 و سنح امام حضرت، آن ییعهش! شما بر وای. هستید السالمعلیه ابیطالب بن علی امیرالمؤمنین

 1.ندهست بکر ابی بن محمد و عمار مقداد، سلمان، ابوذر، علیهماالسالم، حسین امام

 ضرتشح منهیات از يکیچه ؛ ونکردند مخالفت السالمعلیه امیرالمؤمنین اوامر از يکیچه با اينان،

 ارهایک بیشتر در کهیدرحال هستید، حضرت آن ییعهش که گويیدیم شما، اما؛ نشدند مرتکب را

 ادرانبر بزرگ حقوق به نسبت ،ورزيدیم کوتاهی واجبات بیشتر در ،کنیدیم مخالفت او با خود

 گريزی هیچ که يیدرجا و کنیدیم تقیه نیست، واجب تقیه که يیدرجا داريد، سستی خود دينی

 .کنیدینم رعايت را آن نیست، تقیه از

 دارانشانوست دوستداران و السالمعلیه نامیرالمؤمنی دوستداران و موالیان که بگويید شما اگر پس

 ارزشمند و واال یامرتبه بودن، شیعه ولی. کنمینم انکار را کالمتان هستید، دشمنانشان دشمنان و

 مگر ،يداشده هالک نکند، تصديق را ادعايتان شما، عمل اگر. يداکرده آن ادعای شما که است

 .دريابد شمارا خدايتان جانب از رحمتی آنکه

 آمزرش خدا از خود، سخن اين از ما! اهللرسول بن يا: گفتند جماعت آن( سخنان از پس)

: ختآمو ما به مواليمان که گويیمیم را سخنی همان بلکه. کنیمیم توبه او یسوبه و خواهیمیم

 السالمعلیهامام رضا . هستیم شما دشمنان دشمن و شما دوستان دوستدار و شما دوستدار ما

 به بیايید، پیش. دارم دوست شمارا که من، برادران ای ،يدآمدخوش اکنون: فرمود یهعلاهللصلوات

 بیايید، مجلس صدر

 سسپ. ساخت نزديک خود به اينکه تا خواندفرا مجلس صدر به را آنان همچنان السالمعلیه امام

 تشص پس: ودفرم. مرتبه شصت: گفت دادی؟ منفی پاسخ هاآن به بار، چند: فرمود خود خادم به

 یاتوبه و استغفار با زيرا. برسان هاآن به مرا سالم و کن سالم هاآن بر برو، هاآن نزد متوالی بار

 کرامت برای شايستگی دارند، که ما واليت و محبت دلیل به ؛ وشد محو گناهشان کردند، که

 اب نیز و ايشان ارجمخ تأمین با کن، رسیدگی يشانهاخانواده و هاآن امور به همچنین. يافتند

 2.بده وسعت هاآن به مشکالتشان رفع و هاآن به هدايا و هااحسان

 

م، ؛ مانند شیعه ابراهیگويندیم آنشیعه يعنی پیرو و چون گرويدگان و پیروان هر کس را شیعه 

و اين  اندگفته السالمعلیهمرا شیعیان آل محمد عترت و طهارت  البیتاهلدوستان و همراهان 

                                            
 علیهماالسالم حسنین ،(البالغه نهج دوم ی خطبه) «احد االمة هذه من محمد بال اليقاس» محکم حديث حکم به که است بديهی 1

 . نیستند اصحاب بزرگان با قیاس قابل حتی

 . 157 -159 ص ،68 ج بحاراالنوار،مه، مجلسی ،عال 2
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طبقه پیرو حديث و ايات قرانی و فرقه ناحیه ملل اسالمی هستند زيرا آداب علم و معرفت را 

 اهللرسولاز شخص  یاواسطهرا مبدأ هیچ  هاآنو رشته  اندگرفتهمستقیماً از سرچشمه واليت 

وجود مقدس قائم و  اکنونهممیه اثنی عشريه که تا آخرين ائمه فرقه اما )ص( و امیرالمؤمنین

 یممندبهرهو تقوی از همین فرقه از محضرش  یتباصالححجت خدا بر خلق است و مردمان 

يافته و دوران مختلفی را  وپرورشآموزشو از مکتی تشیع  اتخاذشدهگرديد. از تعالیم آسمانی 

دوره امیرالمؤمنین علی  ازآنپسطی کرده است. عصر اول زمان خود پیغمبر )ص( بود و 

بوده و دوران تجلی و شدت ظهورش در زمان حضرت جعفر بن محمد الصادق  السالمعلیه

شد که مکتب جعفری را گشود و چون باز فترتی رخ داد و اختالف عقیده و افکار پديد  السالمعلیه

ت و يت و خالفکلیه مسائل متعلق به وال آنآمد آخرين مکتب تشیع مکتب رضوی است که در 

حل شد. درباره توحید و نبوت و امامت و مسائل علمی و فقه و طرق تعلیمات  آنافضلیت در 

عصر مخصوصاً علما و بزرگان  آنعالیه شیعه امامیه چیزی فروگذار نکردند مگر آنکه همه بر مردم 

ت و نسبه همین جهت بايد مکتب رضوی را آخرين مکتب تشیع دا و يدگردفرق اسالمی افاضه 

ی پیشوا آناز خواص شیعه هستند که صورت به ساحت مقدس  السالمعلیهزائرين حضرت رضا 

 1.سايندیمبزرگ 

 ينتربزرگحقايق معارف اسالمی در مکتب رضوی متجلی است و  ترينیقدقنکات و  ينترحساس

یر ئمه اطهار نظکه پس از دوازده ا اندبودهمردان دين و بارزترين طبقه نافله شیعه در اين مکتب 

تاريخ نشان نداد. سبقت و قدرت علمی شاگردان مکتب تشیع رضوی در تمام شئون  تاکنون هاآن

. مکتب رضوی بود که حقايق انددادهو ابتکار خود را در همه مراحل نشان  دستییشپاجتماعی 

. تاريخ احزاب اموی و عباسی را روشن کرد خلفاسقیفه بنی ساعده را و تحوالت سیاسی دوره 

تشیع از اين مکتب رضوی پر شد و استوار گرديد زيرا در حیات سیاسی دوساله حضرت رضا 

حضرت هم که آرامگاهش محیط  آنبسیاری از حقايق روشن گرديد و پس از شهادت  السالمعلیه

عواطف شیعه و محیط طرفداران او قرار گرفت مظاهر درخشانی از آثار و مآثر تشیع ظاهر گرديد 

 مرزبومحضرت در اين  آننجا که استقالل تمامیت ارضی کشور ايران مرهون بودن آرامگاه تا آ

و در حمايت  کندیمشخصیت اسمانی افتخار و مباهات  آنايران به وجود مقدس  اکنونهمشد و 

 آن آرامگاهو در همه ادوار تطور و تحول از  داندیمحضرت استقالل و بقاء و دوام خود را  آن

چه نیکو پناه و چه نیرمند حامی و پشتیبانی است و  -بردیممداد کرده و پناه بدان حضرت است

است وبه زودی خواهیم ديد که مشهد  شدهیاسالم المللیینبعلل و عوامل ايران مزار  2به همین

. اين مکتب تشیع از دوره سالجقه و ديلمیه و تیموريه گرددمیجهان  المللیینبمقدس زيارتگاه 

 ينرتمهماز  اکنونهممظاهر خود را نمودار گردانید و  ينتردرخشانفته و تا عصر صفويان قوت گر

                                            
 135و134ص ،حسین ،عماد زاده ،زندگانی حضرت علی بن موسی الرضا، ،انتشارات محمد نشر گنجینه،محل چاپ تهران ناصر خسرو 1

 63-62همان، ص -2
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اعصار گذشته است. دانشگاه تشیع را در ايران توسعه داد و مشهد مقام  آنادوار جامع تاريخی 

 ينرتبزرگروحانیت و مرکز علمی اسالمی و جايگاه تألیف کتاب و تصنیف روش علمی و محل 

 .رودیمايران و اسالم به شمار  کتابخانه

 یدرخشان هاییتفعالکه  استمشهد مقدس رضوی در عالم روحانیت دارای علماء و بزرگانی بوده  

و رجالی بزرگ از طبقات مختلف علمی و سیاسی و شعر  انددادهاز تجلیات افکار بديع خود نشان 

ده مثل فردوسی، خواجه نظام الملک، از نعمت تشیع برخوردار بو هاآنو ادب پرورش داده که همه 

استاد المحققین  ينمتأخرطوسی، شیخ طبرسی. در  ابوجعفرخواجه نصرالدين طوسی، شیخ 

که در اين مکتب  نظیریبخراسانی، اديب نیشابوری و هزاران دانشمند  محمدکاظمآخوند مال 

 ايران هستند. و موجب مفاخرت کشور اندبوده وخاکآباين  یشدهیتتربو  يافتهپرورش

 

 قیامت روز که کسانی تنها 1»:فرمايدمی السالمعلیهامام رضا  القیمة يوم الفائزون هم علی شیعة

 «.باشندیم السالمعلیه علی شیعیان ،شوندیم نائل الهی وزف به

 از يکی با و شنید زاری و شیون صدای که کردیم عبور طوس نزديکی از السالمعلیه رضا امام

 رضا امام حضرت روينازا کردند؛ مشاهده را یاجنازه و رفته آنجا سیار، بن موسی يارانش،

 به و چسباند خود یینهس به و کرده بلند را او و رفت جنازه نزديک و پیاده اسب از السالمعلیه

 اهانشگن کند، تشییع را ما دوستان از ستیدو یجنازه کس هر! موسی ای»: فرمود سیار بن موسی

 .«شودیم مطهر و پاک تولدش روز چون و آمرزيده

 خود ممرد بین از السالمعلیه رضا امام گذاشتند، زمین روی قبر نزديک و تشییع را جنازه وقتی

 ار  بهشت! فالن پسر فالن ای»: فرمود و نهاد او یینهس به را خود مبارک دست و رسانده او به را

: رسیدپ سیار بن موسی.« نیست تو بر ترسی و وحشت لحظه، ينبعدازا. دهمیم بشارت تو برای

 ارض امام!« بوديد؟ نیامده ديار اين به تاکنون که شما ؟شناختیدیم را او آيا شما؛ فدای جانم»

 هعرض ما برای شما و صبح هر ما شیعیان اعمال که دانیینم آيا! موسی ای»: فرمود السالمعلیه

 آمرزش يا پاداش هاآن برای متعال خداوند از زند، سر ايشان از گناهی يا نیک کار اگر ؟شودیم

 2.«خواهیمیم

 

                                            
 . 52 ص، 2 ج، السالم علیه الرضا اخبار عیون،محمد بن علی ،صدوق  1

  ص 49 ج ،نواربحاراألمجلسی ،،عالمه  2
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 ستقدي از یاهاله و است اسالم در مراقد عزيزترين از خراسان در السالمعلیه رضا امام شريف مرقد

 .روندیم او زيارت به متعالی خدای به تقرب برای مسلمانان. است فراگرفته را آن تطهیر و

 بن علی نام ذيل هجری، چهارم قرن شناسان رجال و محدثان از بستی حبان بن محمد ابوحاتم

 وراند،خ ايشان به مأمون که سمی ییلهوسبه( ع) الرضاموسی بن علی: نويسدمی( ع) الرضاموسی

 سناباد، در او قبر. بود هجری 203 سال صفر روز آخرين شنبه، روز در دثهحا اين. يافت رحلت

 طوس در وقتی. امکرده زيارت را آن بارها من. است معروف هارون قبر کنار در نوقان از خارج

 اهلل صلوات الرضاموسی بن علی قبر زيارت به کهآن مگر ،شدینم وارد من بر مشکلی هیچ بودم،

 سختی و رسیدیم اجابت یدرجه به و خواستمیم را آن گشايش خدا از و تهرف علیه و جده علی

 لیع اهلل اماتنا کذلک فوجدته مرارا جربته قد ء شی هذا و: »نويسدمی بعد شدیم برطرف من از

 را آن بارها که است چیزی اين و» «اجمعین علیهم و علیه اهللصلی هبیتاهل و المصطفی محبة

 «1.بمیراند شبیتاهل و خدا رسول بامحبت را ما خدارا اشیجهنت ديدم و کردم تجربه

 ديگر یاعده و ثقفی ابوعلی و خزيمه بن ابوبکر چون افرادی: »نويسدمی نیز عسقالنی حجر ابن

 اهل امام با: گويد نیز مؤمل بن محمد 2.«اندرفتهیم شريفش مرقد زيارت به محدثین مشايخ از

 علی رقب زيارت برای ما بزرگان از جماعتی با ثقفی ابوعلی او عديل و خزيمه بن بکر ابی حديث

 واضعت و بقعه اين به خزيمه ابن تعظیم از من و شديم وارد طوس به السالمعلیه الرضاموسی بن

 3.شد تحیرم و شگفتی باعث که ديدم چیزی ،آن نزد او تضرع و آن بر او

 آن برق برای نیز هستند سنت اهل که کسانی و محدثان بلکه شیعیان تنهانه دهدیم نشان اين

 بهره و شده نائل شريفش قبر زيارت به و انددادهیم نشان خود از وافر احترام همام امام

 پناهگاه را آن و داده اختصاص خاص فضیلتی به را خود ولی قبر متعال دنخداو. اندگرفتهیم

 تبی دو اين شريف قبر یهاگوشه از يکیدر گويند. است داده قرار حاجتمدان جايگاه و زدگانغم

 :است شدهنوشته

 اين نزد به پس بردارد، او از را غصه و غم خدا و شود خوشحال قبری ديدن با بخواهد کسی اگر

 4.تاس داده سکونت آنجا در را اهللرسول یسالله از یابرجسته شخص خداوند يقیناً. بیايد قبر

 هب ينجاا در. يددرآ شماره به که است آن از بیش( ع) رضا حضرت شريف مرقد زيارت ثواب ذکر

 :کنیمیم اشاره حديث چند

 :فرمود که کندیم نقل( ع) کاظم امام از دروس کتاب در( ره) ثانی شهید - 1

                                            
 457و  456ص  ،1939ناشر دارالفکر، بیروت لبنان،سال انتشار  ،8 لثقات،جمحمد بن جبان ،بستی،ا 1

 38ص  ،ه1326ناشردار صادر،محل نشر بیروت لبنان،سال انتشار.،7 ج التهذيب، تهذيبعسقالنی،،ابن حجر  2

 همان جا 3

 609 ص ،2 ج ،(ع) الرضا موسی بن علی امامحسین ،عماد زاده ، 4
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 ند،ک زيارت را علی پسرم که کسی) «مبرورة حجة کسبعین عنداهلل کان علی، ولدی قبر زار من»

 نآ به مازنی يحیی(. است( مستحبی) نیکو حج هفتاد پاداش نندما خدا پیشگاه در او پاداش

 1.«حج هزار هفتاد بلکه و آری: »فرمود!«. نیکو؟ حج هفتاد: »کرد عرض تعجب با حضرت

 يا است، بهتر( ع) حسین امام شريف مرقد زيارت: »پرسید( ع) جواد امام از يارماز بن علی - 2

 اال يزوره ال النه افضل، ابی زيارة: »فرمود پاسخ در( ع) جواد امام «؟(ع) رضا حضرت قبر زيارت

 ار( ع) حسین امام که روينا از است، بیشتر پدرم، زيارت ثواب و فضیلت) 2«الشیعة من الخواص

 :فرمود نیز(. کنندینم زيارت ،دهزب و خاص شیعیان جز را پدرم اما ،کنندیم زيارت مردم یهمه

 .«شود زيارت رجب، ماه در که است آن بهتر و است هترب( استحبابی) حج از پدرم زيارت»

 از فرازی در خواندم، بود مبارکش خط به که را( ع) رضا ت امامحضر ینامه: گويدیم بزنطی - 3

سالم ) 3«کلها متقبلة عمره الف و حجة الف عنداهلل تعدل زيارتی آن شیعتی ابلغ»: بود نوشته آن

 هزار و حج هزار پاداش معادل خدا، پیشگاه در من، يارتز پاداش که برسان شیعیانم بهمن را

 هزار: کردم عرض( ع) جواد امام به: گويدیم بزنطی(. هست باشد، شدهقبول هاآن یهمه که عمره

 و سوگند خدا به آری،) «بحقه عارفا يزوره لمن حجة الف الف و واهللیا»: فرمود پاسخ در حج؟

 و معرفت روی از را السالمعلیه رضاامام  حضرت که یکسآن برای است، حج هزار پاداش( بلکه)

 (.کند زيارت حقش، شناختن

 لثث فی القیامة يوم اتیته مزاری و داری بعد علی زارنی من: »فرمود السالمعلیه رضا حضرت - 4

 پیش محل سه در رستاخیر، روز کند،...«  زيارت مرا مزارم، و خانه دوری باوجود کس هر»( 4موا

 که زمانی - الف: دهم نجاتش( گیردیفرام را مردم جا سه آن در که) يیهاترس از تا آيمیم او

 سنجش کنار در - ج. صراط پل جلو در - ب. يددرآ حرکت به چپ، و راست به اعمال، یهانامه

 ((.میزان) اعمال

 رضا ضرتح جدم قبر هرگاه دارد، حاجتی خدا، پیشگاه در که کسی: »فرمود( ع) هادی امام - 5

 اندبخو نماز مرقد، سر باالی در رکعت دو و باشد کرده غسل و کند زيارت طوس در را السالمعلیه

 مادام ،رساندیم استجابت به را او دعای خداوند بخواهد، خدا از را خود حاجت نماز قنوت در و

 ت،اس بهشت یهابقعه از یابقعه جدم قبر جايگاه زيرا نباشد، رحم قطع يا گناه او یخواسته که

 جای بهشت، در و سازد آزاد دوزخ آتش از را او خداوند کهينا مگر نکند، زيارت را آن مؤمنی هیچ

 .«دهد

 ره همانا: »فرمودیم که شنیدم( ع) الرضا الحسن ابی حضرت از گويد الوشاء علی بن حسن - 6

 حق کردن ادا نیکو و مهائ قبور زيارت آن که است عهدی شیعیانش و دوستان گردن در را امامی

                                            
 . 509 ص ،2 ج الرضا، اخبار یونشیخ ،صدوق،ع 1

 .511 همان،ص 2

 .507 ص همان، 3

 .506 ص همان، 4
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 خواستند آنان که را آنچه و کند زيارت رغبت و میل روی از را ايشان کس هر پس. است ايشان

دگان از شفاعت کنن السالمعلیهم ائمه قیامت روز در که بود خواهند کسانی از البته کند تصديق

 االصول الرضا، اخبار عیون مانند شدهنقل کهن معتبر یهاکتاب در که حديث اين 1«است آنان

 موزندهآ نکاتی آمده نیز الشیعه وسايل و بحاراالنوار در هاآن از نقل به و( الحجه کتاب) الکافی من

 زبان به و بسته خود امام با مأموم هر که است عهدی مکمل امام مرقد زيارت کهينا نخست: دارد

 حالتی به دادن توجه دوم. دهدیم خود حکومتی و فکری رهبری به که است اعتمادی رأی امروز

 .امام ديدار به فراوان رغبت يعنی باشد داشته بايد زائر که است

 رضای و خواست جز چیزی که است امام خواست مورد آنچه به است زائر تصديق نکته سومین

 .تعالی خدای رضای کسب برای است اییزهانگ زيارت پس ،باشدینم آفريدگار

 حج بايد گزارد حج شما از يکی هرگاه: »که کند روايت( ع) جواد امام زا مهران بن اسماعیل - 7

 تمام جزء آن با حج که است حج از یجز ما زيارت که زيرا کند، ختم ما زيارت به درآ خو

 2.«شودیم

 را( ص) خدا رسول صالحان، از مردی: گفت معدل بصری علی بن احمد بن علی ابوالحسن - 8

 کنم؟ زيارت را تو اوالد از يککدام( ص) اهللرسول يا: کرد عرض رتحض آن به و ديد خواب در

 هیدش آبدار تیغ به را ديگر بعضی و کشتند جفا زهر به مرا اوالد از بعضی: فرمود( ص) حضرت

 زيارت را يککدام من. است دور يکديگر از هاآن فند و شهادت محل: کرد عرض مرد آن. کردند

 به و است نزديک تو به دفنش محل که کن زيارت را آنان از کسی: فرمود( ص) حضرت کنم؟

 حضرت. است( ع) رضاامام  تو مقصود( ص) اهللرسول يا: کرد عرض باشد دهش دفن غربت زمین

 در آن برای ثواب همهينا که زيارتی داشت توجه بايد البته 3آله و علیه اهللصلی بگو: فرمود( ص)

 .باشد تقوا و معرفت و اخالص با مراهه يارتیز يدبا است شدهگرفته نظر

 

 بیعیط مرگ به السالمعلیه رضا حضرت که شودیم تقويت نظريه اين گذشت، آنچه به توجه با

 هرحمِ مجلسی عالمه. است بوده خلیفه شخص حضرت، آن شهادت اصلی عامل و نرفته دنیا از

 باور بدان بزرگان و داشته اظهار اهلل رحمهما مفید و صدوق که است همان حق»: نويسدمی اهلل

 و غاصبان ديگر و او بر خدا نفرين که - مأمون سم یلهوسبه السالمعلیه رضا حضرت که دارند

 یدارد که به نظر م یتباب از آن جهت اهم يندر ا یدنظر مف .است شده شهید - باد ستمگران

 .يردپذ یکه قطع آور هستند م یراعتماد نکرده و اخبا یرسد به هر خبر

                                            
 .511 ص همان، 1

 .همانجا 2

 .533 ص همان، 3
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 ديرپذ یالسالم، را م یهمبن جعفر،عل یو موس ینامام حسن، امام حس یرالمومنین،شهادت ام وی،

. در مقنعه 1نظر را در ارشاد خود آورده است ینامام رضا)ع( مردد است. هم یتدر مسموم یول

 مأمون هک یانگور یتبه مسمومدر ارشاد  یامام رضا)ع( را ذکر نکرده است، ول یتاحتمال مسموم

 « به امام رضا داده است اشاره دارد

 حضرت شهادت مورد درم مختلف هایديدگاه نقل از پس اهلل رحمه امین محسن سید عالمه 2«

 :نويسدمی

 اين از خلیفه ولی داشتند، کسالتی طوس، به ورود هنگام امام هرچند که است اين من نظر»

 برخ انعکاس با خلیفه کهاين چه. است ساخته مسموم را السالمیهعل امام و جسته بهره فرصت

 اصیخ شرايط در حکومت که دريافت مهدی، بن ابراهیم با بغداديان بیعت و بغداد در واليتعهدی

. یستن اوضاع بهبودی به امیدی السالمعلیه رضا حضرت نیز و سهل بن فضل باوجود و قرارگرفته

 عتبی امر در کنیم فرض اگر و کرد مسموم را امام زمانی، گذشت از پس و کشت را فضل ،روينازا

 انصاحب بساچه که سلطنت و حکومت حفظ اما است، داشته نیت حسن السالمعلیهرضا  امام با

 واربزرگ آن کشتن به تا واداشت را مأمون ،اندزده نیز خود نزديکان کشتن به دستراه اين در آن

 3.«کند اقدام

 روز همان در که است اين بوده، مأمون دست به امام شهادت که حقیقت اين مهم قراين از يکی

 ساخته مسموم را حضرت خلیفه، که بودند عقیده اين بر همگان و کرده اجتماع مردم شهادت،

 موقعیت ديگران از بیش امام، زندگی محیط در حاضر مردم که روستازآن امر اين اهمیت 4.است

 .کردندمی درک را مأمون و امام سیاسی شرايط و

 را وا کرده، تصريح خلیفه اقدام اين به نگاشت، مأمون روزبه آن که یانامه در موسی بن عبداهلل

 رضا امام قتل به مأمون چگونه: شد سؤال نیز هروی اباصلت از 5کندمی معرفی قتل عامل

 !قرارداد خود از سپ ولیعهد را او و کردمی احترام را وی بااينکه داد، تن السالمعلیه
 :داشت اظهار خلیفه شخص دست به السالمعلیه رضا امام قتل تأيید ضمن اباصلت

 و بود معترف و آگاه امام برتری به که بود جهتازآن ،کردمی اکرام و احترام را امام خلیفه، اگر»

 اطلبدنی حضرت که سازد وانمود عمل اين با تا بود آن برای کرد، تفويض او به را واليتعهدی اگر

 حافلم تشکیل با بلکه نشد، چنین هرچند شود؛ کاسته حضرت به مردم توجه از یجهدرنت است،

 تهکاس خلیفه موقعیت از روز بروز و گرديد روشن همگان بر او علمی شخصیت و امام چهره علمی،

 و دآم گران خلیفه امربر اين. دانستیم خالفت شايسته را امام دشمن و دوست که جايی تا شد

                                            
  1شیخ ،مفید ،االرشاد ،ج 2،ص 262،ترجمه رسول محالتی،محل چاپ تهران  ،ناشر اسالمیه،سال انتشار 1414ق،

 313،ص49 نوار،جعالمه ،مجلسی ،بحاراال 2

 31،ص2،ج الشیعه اشیخ حر ،عاملی ،اعیان 3

 . 130، ص 1الرضا جلد االمام مسند ؛229،ص49،عالمه ،مجلسی ،بحاراالنوار،ج241،ص2،ج اخبارالرضا ابن بابويه،عیون 4

 ،586 - 587ص  ،ق1368سال انتشار .تهران -انیلیاسماع یمطبوعات موسسهنشر الطالبیین، ، ق(مقاتل356اصفهانی )م،ابو الفرج  5
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 و ساخت مسموم را امام و انديشید اییلهح ناچاربه. افزود حضرت به نسبت او حسادت و کینه بر

 1.«رساند شهادت به

 ديگری بیت و شد افزوده بیتاهل و شیعه تاريخ به که بود مظلومیتی ،مأمون یلهوسبه امام شهادت

 2افت.ي انعکاس حماسی ادبیات در و گرديد افزوده طلبیقتحق و آزاده شاعران ییدهقص بر که بود

 حضرت شهادت پی در که است آمده میان به هايییامق از سخن تاريخی مصادر در اين، بر عالوه

 .است برپاشده خونخواهی عنوانبه و

 هزار دوازده ديگر، نقل به و تن هزار سه حدود همراهی با السالمعلیه امام برادر موسی، بن احمد

 عباسی حکومت منتخب فرماندار با شیراز در و گفت ترک را بغداد حضرت یخونخواه برای تن،

 3.رسیدند شهادت به ديار آن در عابد محمد برادرش و او جريان همین در و شد درگیر

 

 به زندان در مداوم یهاشکنجه و طوالنی یهازندان از پس ،السالمعلیه جعفر بن موسی وقتی

! دهد جلوه طبیعی مرگی را، گرامی آن شهادت ،کندمی سعی هارون ،حالبااين و رسدیم شهادت

 اين سیاست را در پیش می گرفت . مأمون که است بديهی

 بدخواهی به یادسته و طبیعی مرگ به گروهی و 4انگور خوردن به را امام وفات برخی که است اين

 مسمومیت عامل را مأمون شخص شیعه، چون هم جمعی و اندداده نسبت عباسیان ییسهدس و

 .انددانسته گرامی آن شهادت و

 یههوج ،مأمون جنايت پوشاندن بر عالوه دارد سعی و است نظريه ترينیفسخ که اول یيهنظر از

 خود که امام هب امری چنان نسبت زيرا گذشت، کريمانه بايد سازد، مخدوش نیز را امام معنوی

 عداوت سر از جز ،دهدیم بهداشتی یهادستورالعمل ديگران به و است زاهد و خردمند و حکیم

 .باشد دتوانمین ناآگاهی يا و یورزغرض و

 :نويسدمی مأمون به «ذهبیه یرساله» در که نیست امام اين مگر

 اگر. است نیازمند یاربس مراقبت به آن آبادانی که است زمینی منزلهبه جسد! مأمون ای»

 خواهد تشنگی از نرسد آن به آب اگر و شد خواهد فاسد محصولش برسد آب به ازاندازهیشب

 مندنیرو را آن و است سازگار تو طبیعت با چیزی چه که بنگری و بینديشی نیک بايد... مرد

 در یریگزهاندا پس. انداخت خواهد خطر به را تو سالمت و است آوريانز چیزی چه و سازدیم

                                            
  290،ص49عالمه ،مجلسی ،بحاراالنوارجلد 1

 ،37ص4،مناقب،جلد آشوب شهر ابنمحمد علی ،مازندرانی ،معروف به  2

 169ص ،1386، ،محل نشر تهران،ناشر کتابخانه مرکزی اسناد مجلس شورای اسالمی،سال انتشار  علوی سادات علی اکبر تشید،قیام 3

 250ص  ،ق 191،بیروت ،موسسه اعلمی ،سال انتشار  3،جلد  خلدون ابن ق (تاريخ808ابن خلدون )م محمد بن عبد الرحمان ،4
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 به که برداردست خوردن از شوی سیر کامالً کهآن از پیش...باش داشته نظر در همواره را خوراک

 1.«بود خواهد تو عقالنی رشد سبب و توست سالمتی و جسم صالح

 االتیمبیب یجهدرنت الهی، و معنوی شخصیت آن با و معارف و هادانسته اين با امام است ممکن آيا

 ؟!کند فراهم را خويش مرگ مینهز خوردن، در

 اندیدهقع اين بر... و يعقوبی امین، احمد ،یجو ز ابن مانند برخی نگارانيختار و نويسندگان میان در

 بودهن کار در مسمومیتی و درگذشت طوس در طبیعی، مرگ به و شد مبتال کسالتی به امام که

 .است

 :نويسدمی یجو ز ابن

 اين لیو است، ساخته مسموم را السالمعلیه الرضاموسی بن علی ،ونمأم که باورند اين بر بعضی»

 هایوردنخ روزگرد چندين و شد نگران بشدت امام درگذشت از خلیفه زيرا نیست، پذيرفته ديدگاه

 شد، وارد سبز بالباس بغداد به ورود هنگام حتی نرفت، گوناگون یهالذت و هایدنینوش و

 که بود کسالتی اثر در امام وفات. گذشتیم حضرت رحلت جرایما از سال يک حدود کهدرحالی

 2.«شد عارض جناب آن بر طوس در

 :نويسدمی چنین امین احمد

 اثر در حضرت که بود چنین مقدر لکن داشت، خلوص کارش در مأمون عبداهلل من گمان به»

 .«درگذرد روزهسه کسالت

 :افزايدیم وی آنگاه

 ار حضرت واليتعهدی نتايج از نارضايتی دلیل به مأمون که اندهکرد ادعا شیعه مورخان گرچه»

 عالوه. دباش کرده یاقدام چنین او که است بعید خلیفه شديد تأثر به توجه با ولی ساخت، مسموم

 و تداش تن بر بود علويان شعار که را سبز لباس همچنان بغداد، به ورود هنگام مأمون کهاين بر

 یانعباس چون مدتی از پس هرچند کنند؛ چنین تا بود خواسته نیز ارياندرب و نظامی نیروهای از

 امام راگ شواهدی و قراين چنین به توجه با هرحالبه. داد تغییر را آن يافت ناراضی شیوه اين از را

 3.«است شده مرتکب را آن مأمون از غیر شخصی باشد، شده هم مسموم

 :نويسدمی ق.ه 203 سال حوادث بررسی و شمارش ضمن نیز يعقوبی

 یماریب و درگذشت گفتندیم نوقان آن به که ایيهقر در السالمعلیه جعفر بن موسی بن علی»

 4.«نینجامید طول روزبه سه از بیش وی

 از ولی نیست، انتظار از دور اندزيستهیم قبل هاقرن که مورخانی از جمود و يشیاندساده

 ديده مستعمرات غارت بر را استعمار یيهگر خويش ارروزگ در که امین احمد چون ایيسندهنو

                                            
 175 - 176ص ،1984،بیروت،سال انتشار القارئ دار ، ،ناشر النعمانیه ق ،االنوار1112جزائری)م،سید نعمه اهلل  1

 ،318ص  1367ضی ،قم ،سال انتشار تذکرةالخواص، ،محل نشرالشريف الر ق( ،654م) یجوزابن ،سبط  محمد علی ،2

 295ص، ق1425نشر ،سال هیالعلم بروت،دارالکتبص ، ي3،جلد محمد،امین،ضحی االسالم 3

 453،ص2يعقوبی،جلد محمد بن يعقوب ،کلینی ،تاريخ 4
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 رارق تاريخ تحلیل و داوری مالک را مأمون سیاسی اندوه و فريبکارانه اقدامات که! شگفتا است،

 !است داده

 به توجه با نیز و 1.اندبوده نزديک السالمعلیهم ائمه عصر به که عالمانی آثار در درنگ با ،هرحالبه

 و مستند دتوانمین هايهنظر اين داشت، خواهیم اشاره هاآن از بعضی به که گوناگونی روايات

 رخوردارب استحکام و اتقان از نگارانيختار و شناسان حديث میان آنچه بنابراين،. باشد قبولقابل

 لهیوسبه السالمعلیه رضا حضرت شهادت که است اين ،دهدیم گواهی آن بر نیز روايات و است

 را طبیعی مرگ حضرت، مورد در کهاين از پس امین احمد 2.است بوده مسموم نارا يا انگور

 :نويسدمی ،پذيردیم

 ونمأم از غیر افرادی يا فرد یلهوسبه باشند، کرده مسموم را حضرت اگر شواهد، و قراين بناتر»

: سدنويمی بغداد به مرو از خلیفه سفر گزارش در نويسندگان از ديگر يکی 3.«است گرفته صورت

 نآ تدبیر که دهدیم نشان قراين و افتاد اتفاق فضل، قتل آنجا در و آمد سرخس به از مرو مأمون

 و رديدگ عباسیان و او میان دشمنی منشأ و کرد خیانت خلیفه به فضل زيرا است، بوده خلیفه با

 و کشت را او جهتينبد. نیست میسر هاآن میان ارتباط امکان است زنده فضل تا دانستیم او

 رستادف سهل بن حسن برادرش برای بودند، کرده متهم فضل قتل به که را تن چهار بريده سرهای

 یعل و داد رخ ديگری حادثه طوس در شد، بغداد عازم فطر عید روز چون و گفت تسلیت وی به و

 ينا هآنگا. اوست قتل عامل که کردند متهم را خلیفه و کرد وفات السالمعلیه الرضاموسی بن

 :دهدیم ادامه نويسنده

 رنج انعباسی و او میان تیرگی از کهاين دلیل به مأمون هوادار عباسیان از یاعده که نیست بعید»

 امام قتل به کمر انددانستهیم السالمعلیه رضا حضرت واليتعهدی را اختالف منشأ و اندبردهیم

 خود عروفم یرساله خلیفه ،روينازا. کنند فراهم را آنان میان آشتی زمینه وسیلهينبد تااند بسته

 سند و گواه نظريه اين« .داد اطمینان آنان به خالفت مسئله یدرباره و نوشت بغداد عباسیان به را

 هک روشنی نقطه تنها. دارد ابهام نیز آن و آيدیم دست به اربلی کالم از آنچه جز ندارد تاريخی

 است هشد نزديک سیاسی مسائل واقعیت به یاتااندازه که است اين ،شودیم ديده ديدگاه اين در

 .است شناخته قبولقابل احتمال را، شهادت احتمال و

 

                                            
 (.اهلل رحمهما) مفید و صدوق شیخ مثل 1

 :از عبارتند اند، داده یحترج را حضرت شدن مسموم که مسلمان انديشمندان برخی از 2

 در نیز و ،228 ص الوصیه اثبات در مسعودی ؛262،ص المهمه الفصول در مالکی صباغ ابن ؛204 المحرقه،ص الصواعق در حجر ابن

 اسالمی تمدن و اسالمی تاريخ در شبلی احمد ؛218،ص الفخری ؛363،ٌص الموده ينابیع در حنفی ،قندوزی417،ص3،جلد الذهب مروج

 ....و 126 االسالم فی االمامة ؛113،ص ناصری ،طبقات256،ص1جلد  الدريه ،الکواکب107ص،3،جلد

 ،296و295،ص3،ج االسالم محمد امین ،ضحی 3
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 یدرباره اربسی نکاتی ،آيندیم شمار به تاريخی مستندات و منابع ترينمهم از که روايات البالی در

 :کرد تقسیم توانمی دسته سه به را روايات اين. است واردشده السالملیهع رضا امام شهادت

 .است واردشده ائمه و آله و علیه اهللصلی پیامبر زبان از که رواياتی 1

 .است رسیده السالمعلیه رضا امام شخص از که رواياتی 2

 .اندداده رشگزا امام، شهادت چگونگی و جزئیات از موثق گواهان و شاهدان که رواياتی 3

 جابر یروز السالمعلیه باقر امام پدرم: فرمود که کندمی نقل السالمعلیه صادق امام از یرابو بص -

 میا يد فی رأيته الذی اللوح عن اخبرنی جابر يا»: فرمود او به و خواست را انصاری عبداهلل بن

. بگو سخن برايم ،ایيدهد معلیهماالسال فاطمه مادرم دست در که 1لوح آن از! جابر ای.« فاطمة

 سالمعلیهماال فاطمه مادرت حضور به السالمعلیه علی بن حسین والدت تبريک برای: گفت جابر

 فاطمه از لوح آن درباره. بود زمرد از گويی که ديدم سبزی لوح وی دست در. شدم شرفیاب

 پدرم، نام آن در که پدرم به است خداوندی هديه: فرمود من پاسخ در کردم؛ سؤال علیهماالسالم

. بخشد مژده مرا تا است داده من به را آن نیز پدرم. است آمده من نسل امامان و فرزندان همسرم،

 :است آمده چنین است مربوط السالمعلیه امام هشتمین به که لوح از بخشی در

 2.کشت خواهد طلبقدرت و فردی خودخواه را او ؛«مستکبر عفريت يقتله»

 حضرت که کندمی نقل آله و علیه اهللصلی اکرم پیامبر از حديثی «حفد» دهما در طريحی -

 3.«خراسان بارض حفدتی تقتل: »فرمود

 .شد خواهد کشته خراسان زمین در فرزندانم از فرزندی

 :است آمده السالمعلیه صادق امام از روايتی در -

 و شودیم مسموم آنجا در و تهرف خراسان به که آمد خواهد دنیا به موسی فرزندم نسل از مردی

 4.رسدیم شهادت به

 :است آمده چنین السالمعلیه رضا امام از روايتی در -

 شمارا :شد گفته ايشان به. است رسیده شهادت به کهاين جز نیست ما از يکیچه سوگند خدا به

 5.کشدیم سم با مرا زمانم، مردم بدترين: فرمود امام کشت؟ خواهد کسی چه

                                            
 

 44،ص 1،ج اخبارالرضا عیونمحمد بن علی ،صدوق ،1

 ش1367،تهران ،مکتب مرتضويه ،سال انتشار 38،ص 3جلد  البحرين ق(،مجمع1085فخر الدين طريحی النجفی ،)م2

 فیها يقتل بخراسان هی و طوس ارض الی امیرالمؤمنین اسم اسمه موسی ابنی ولد من رجل يخرج»255،ص2،ج الرضا اخبار عیون 4

واهلل ما منا اال مقتول شهید فقیل له و من يقتلک يا ابن رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله قال: شر خلق اهلل فی زمانه يقتلنی ».«. بالسم

 ( 256،ص2اخبار الرضا ،ج)عیون « بالسم.
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 امام داليل ازجمله گذشت، واليتعهدی از پیش مأمون و السالمعلیه امام میان که نانیسخ در 

 :که بود اين واليتعهدی نپذيرفتن برای

 :فرمود من درباره خدا رسول جدم که است کرده نقل اشیگرام اجداد و پدر از پدرم

 داشتم اجازه اگر و رسید خواهم شهادت به مظلومانه و سم یلهوسبه( مأمون ای) تو از قبل من

 1.کیست من یکشنده که گفتمیم

 بوده ارتحال از قبل زمانی اندک گفته، سخن خود شهادت خصوصیات از امام که موردی آخرين

 و داشته بیان «اعین بن هرثمه» و «هروی اباصلت: »راز محرمان از تن دو به را حقايقی که است

 :است فرموده ازجمله

 اهللصلی خدا رسول جدم به که است آن زمان و فرارسیده خدا سویبه من بازگشت هنگام اينک»

 متصمی( مأمون) طاغی اين. است رسیده انجام به امیزندگ طومار. بپیوندم پدرانم و آله و علیه

 2.«رساند قتل به مرا مسموم انار و انگور با تا است گرفته

 :است سروده ای قصیده ضمن ابونواس

 بیعته عدب من الرضا بقتل باؤا

 عموا و رشدهم من بعضهم ابصروا و

 سعدوا ما بعد من شقیت عصابة

 3سلموا ما بعد من هلکوا معشر و

 اهیآگ و بصیرت از بعد و کردند شتاب وی کشتن به رضا حضرت با بیعت از پس هاآن از برخی

 زا پس که جماعتی آن! گرايید بختییرهت به خوشبختی از پس که گروهی آن. شدند کوردل

 !گرديد نابود نجات، و سالمتی

 :است داده بازتاب چنین خويش اشعار در را گران ییهمرث اين نیز دعبل،

 استهلت بالدموع لعین ما اال

 لقلت الشؤون ماء نقرت ولو

 له استرجعت و االرض بکته من علی

 ذلت و الشامخات الجبال رؤوس

 لفقده السماء تبکی اعولت قد و

 لتک و علیه ناحت انجمها و

 بالبکاء اجدر الیوم علیه فنحن

 جلت و علینا عزت لمرزئة

                                            
 ....«.مظلوما بالسم مقتوال مسموما قبلک الدنیا من أخرج انی»140،ص2ج همان 1

 در ،التراث اءیالح السالم همیعل تیالب آل مؤسسه قم،، یعطارد زاهلليعز ،مترجم ،یالهد باعالم یالور ،اعالمیطبرس حسن؛ بن فضل 2

 328ص ، .ق1417 سال

 .376،ص4ج،مناقب، آشوب شهر ابن 3
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 نبینا سبط اهلل رضی رزئنا

 تولت و له الدنیا فاخلفت

 آله و علیه اهللصلی محمد آل بعد دنیا خیر ما و

 1اضمحلت ما اذا تبالیها ال اال

 مانچش و م شدتما يدهدآب اگر کهدرحالی ،گريندیم و بارندیم نرمنرم ديدگان، که است شده چه

 فلک هب سر و بلند کوههای و گريست او برینزم که کسی مصیب در. است کم هم باز بخشکند،

 و برآورده فرياد او فقدان از آسمان و شدند عزادار و آمده افغان و ناله به او سوگ در کشیده،

 گران سب مصیبتی که ،يزيمراشک او بر ما که است سزاوارتر اکنون. اندکرده نوحه او بر ستارگان

 ؛ايمديدهیبتمص آله و علیه اهللصلی پیامبر سبط دادن دست از به ما. است واردشده ما بر بزرگ و

 و علیه اهللصلی پیامبر خاندان فقدان از پس ديگر ؛ وبود سنگین و گران دنیا اهل بر که مصیبتی

 .نیست ما در ماندن رزویآ و ندارد جايگاهی خوشی ديگر و نیست خیری آن یوزندگ دنیا در آله

 

 :است رسیده ثبت به مختلفی یهانقل السالمعلیه امام شهادت سال تعیین در

 2ق.ه 202 سال

 3ق.ه 203 سال

 را نآ نیز مسعودی و برگزيده را آن کلینی شیخ و است مشهورتر صاحبنظران نزد دوم ی نظريه

 .است کرده نقل

 بسته قشن هاآن بر امام نام که يیهاسکه ضرب تاريخ کهاين استناد به معاصر نويسندگان از برخی

 4.بدانیم ق.ه 204 را شهادت سال بايد پس که اندکرده اظهار ،شدهيدهد نیز ق.ه 204 سال به است

 شودنمی آن دلیل هاسکه ضرب تاريخ است، شده يادآور امین محسن سید عالمه کهچنان ولی

 از پس تبرک جهت به مردم است ممکن بلکه باشد، شده ضرب امام حیات زمان در هاسکه که

 و نیست نظراتفاق نیز حضرت آن شهادت روز تعیین در 5.باشند کردهیهته را هاآن امام شهادت

                                            
 315،ص49،ج عالمه ،مجلسی،بحاراالنوار 1

 ،یالحسن ،1384 نشر ،سال قم ،شهر انيانصار ناشر ،228،ص الوصیه اثبات ،مسعودی ، ،492،ص1ج ،کافی عقوبي بن محمد ،ینیکل 2

 553،ص2سنیه، جمجالس ال ؛ یعامل جبل نیام محسن،1382 ة،يدریالح المکتبة نجف،288ص  عشر، یاالثن االئمة رةیس هاشم، دیس

،، 293،ص49،ج ی،بحاراالنوار؛ عالمه ،مجلس1390الملل ، ینمشخصات نشر : تهران: شرکت چاپ و نشر ب .جباران محمدرضا مترجم،

 553،ص2،مجالس السنیه ،ج یجبل عامل ین،محسن ام12،ص2الشیعه ،ج یان،اع ی،عامل ینمحمد ام یدس

 .،303 االشراف ،ص و اتنبیه441،ص 3ج  الذهب عودی،مروج،مس402،ص 2، ،ج  ،کافی عقوبي بن محمد ،ینیکل 3

،تهران ،انتشارات گنجینه ،نشر محمد ،سال 522،ص 2،جلد  الرضا، موسی بن علی امام حضرت زندگانی ،اصفهانی، عمادزادهحسین ،  4

 ش1361انتشار 

 ق1421شر بیروت،سال نشر ،ناشر دارالتعاريف،محل ن21،ص2الشیعه،جلد  (،اعیان1377م) یعاملسید محمد امین ، 5
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 روز آخرين ،2.القعدهیذ 23 ،1.رمضان ماه پايان به مانده روز هفت :شودیم ديده زير هایيهنظر

 6صفر. ماه آخر ،5صفر ماه 4،17صفر ماه اول ،3.الحجة ذی

 قلن يناعتمادترقابل و مشهورترين صفر، ماه از روز آخرين يعنی آخر یيهنظر ،هانقل اين درمیان

 بنابراين، 7.است شده دانسته حضرت آن شهادت روز جمعه، روز ،هانقل بیشتر در. است

 سال صفر ماه روز آخرين جمعه، روز حضرت، آن دتشها تاريخ در نظريه ترينیقو و مشهورترين
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 دهکر سفارش و بینییشپ خود کهچنان و رسید شهادت به طوس شهر در السالمرضا علیه امام

  .سپردند خاک به گرفت، نام «مشهدالرضا» بعدها که سندباد از یانقطه در را حضرت آن بود،

 عشر ثنیا ائمه از امامی و آله و علیه اهللصلی اکرم پیامبر نسل از فرزندی تا بود مقدر چنین گويا

 قلب ،اشینوران مرقد تا د،رس شهادت به «مدينةالرسول» از دور سرزمینی در ،السالمعلیهم

 اهل پهناور سرزمین در بارگاهش و کند واليت زالل کوثر متوجه را دلباخته موحد هایلیونم

 هب و گريخته عصیان صیاد از که باشد يیجوپناه از آهوان و رمیده یهادل مأمن واليت، و محبت

 . شد خواهند و شده پناهنده خدا، ولی دامان

 عظمت، و شکوه اوج در که روز آن و رسید شهادت به خاندان از دور و نهمظلوما که زمان آن و

 . بخشد امید نور را شیعیانش جان آفتاب، چون و گذارد رستاخیز یصحنه بر گام

 

                                            
 293،ص49،ج عالمه ،مجلسی ،بحاراالنوار ،؛303 الوری،ص ی ،اعالمطبرس حسن؛ بن محمد ؛19،ص1،ج اخبارالرضا ابن بابويه ،عیون 1

 293،ص49،ج عالمه،مجلسی ،بحاراالنوار 2

 12،ص2،ج الشیعه حر،عاملی،،اعیان ، ؛288 الوصیه،ص مسعودی ،اثباتابوالحسن ، 3

 ،بیروت ،دارصعب303،ص االشراف و ق(،التنبیه346)مهمان 4

  12ص2جلد .کفعمی مصباح: از نقل به ،293:49 عالمه ،مجلسی،بحاراالنوار5

ی طبرس حسن؛ بن ،محمد239،ص2،ج ،مفید ،ارشاد441،ص 3،ج الذهب ،مروج یمسعود 402،ص2 ی،کافی ،جنیکل، يعقوبمحمد بن  6

 الغمه ،علی بن عیسی ،اربلی ،کشف1372،نشر بیروت ،سال نشر 270،ص2،ج العیانا ابن خلکان ،وفیات ؛303 الوری،ص ،اعالم

 150،ص3،ج

 49عالمه مجلسی ،بحاراالنوار،ج ؛303 الوری،ص ،محمد بن حسن طبرسی ،اعالم19،ص1،ج اخبارالرضا ابن بابويه ،عیون7

 532،ص2،ج السنیه ،المجالس یعامل جبل نیام محسن،293،ص

 الوری،ص ،محمد بن حسن ،طبرسی ،اعالم19،ص1،ج اخبارالرضا ،ابن بابويه ،عیون443،ص3جلد الذهب مروج مسعودی،ابوالحسن ،

 .125 وفیاتهم،ص و االئمة ،موالیدهمان ؛303
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 یاسالم امت میان در دينی معرفت هایيهپا تحکیم امامت، خط استمرار داليل ترينمهم از يکی

 و تعداداس تناسببه وحی صحیح تفسیر و آله و علیه اهللیصل خاتم پیامبر یآوردهاره یتتثب و

 . است بوده اسالمی یجامعه گوناگون شرايط و نیاز

 و اجتماعی سیاسی، زندگی در امامان از يک هر که است واقعیت اين یدهندهنشان امامت تاريخ

 یجامعه نوعمت نیازهای و متفاوت شرايط خاطر به اين و پیموده را خاصی ییوهش خود علمی

 مايزت کمترين و بوده يکی ،آنان اصلی پیام و اهداف و اصول که است حالی در اين. است بوده آنان

 . است نداشته يکديگر با مغايرتی و

 است، ودهب مشهود آنان بیان و تبلیغ ییوهش و انبیاء داليل در که تنوعی و تفاوت سر ،سانينبد

 . شودیم آشکار

 انبیاء هدايتی ابزار روش و شخصیت ینهدرزم را واقعیت اين السالملیهع موسی بن علی امام

  1است. فرموده و داده توضیح یروشنبه

 یچیز بیشترين جادو و سحر کرد، مبعوث پیامبری به را عمران بن موسی خداوند کههنگامی»

 مردم توان در که داد یامعجزه موسی به خداوند ،روينازا. بود شده چیره او زمان مردم بر که بود

 . نمودیم تمام برايشان را خدا حجت و ساختیم باطل را آنان سحر و نبود

 تاریگرف زمانش مردم که شد برانگیخته پیامبری به خداوند سوی از زمانی السالمعلیه عیسی

 اب متناسب خداوند ،روينازا. داشتند طب به نیاز و بودند شده ناپذير عالج و مزمن هاییماریب

 ودندب ناتوان آن همانند داشتن از مردم که کرد عطا السالمعلیه عیسی به یامعجزه مردم، آن نیاز

 . گشت تمام آنان بر خداوند حجت چنینينا و

 وریسخن اهل زمانش مردم که شد مبعوث زمانی - آله و علیه اهللصلی محمد حضرت اسالم، پیامبر

 ودب برترين احکامش و مواعظ که کرد نازل قرآنی پیامبر بر خداوند ،روينازا. بودند ادب و شعر و

 .« بودند ناتوان همانندش آوردن از مردم و

 تحضر آن از است امام سخن روايتگر که سکیت ابن حديث، اين یادامه در که است توجه شايان

 : پرسدیم

 «الیوم؟ الخلق علی الحجة فما»

 چیست؟ خلق بر خداوند حجت حاضر، عصر در

 :فرمايدمی پاسخ در امام

 1 2.«فیکذبه اهلل علی الکاذب و فیصدقه اهلل علی الصادق به يعرف العقل»

 از ار يانگوراست ندتوانمی باعقل زيرا است، خلق بر خداوند حجت انديشه و عقل حاضر، عصر در

 .نمايند تکذيب را اينان و تصديق را آنان و دهند تشخیص يانگودروغ

                                            
 286،ص2ابن بابويه ،عیون االخبار ،جلد 1

کتابفروشی داوری ،چاپ  قم ،محل نشر،1جلد ،115، ص  الشرايع شیخ صدوق ،علل ،20،ص1جلد  محمد بن يعقوب ،کلینی ،الکافی، 2

 48،ص1،جلد الرضا االمام ،امام رضا ،مسند79،ص2،جلد اخبارالرضا ش،ابن بابويه ،عیون1385اول ،سال نشر 
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 :گرفت نتیجه توانمی را تهنک چند روايت اين از

 .است هبود متفاوت زمانشان مقتضیات و شرايط با متناسب الهی، پیشوايان بیان نوع و ابزار -1

 نیاز اساسی بازسازی و تجديد به قرن، چند گذشت از پس اسالم، از قبل آسمانی اديان -2

 .کرد نخواهد پیدا نیاز بنیادی بازسازی چنان به هرگز خاتم، پیامبر دين ولی ،اندداشته

 عصر هک کرد وجوجست نکته اين در بايد انبیاء ساير عصر با را اکرم پیامبر عصر تفاوت سر -3

 .است انديشه و عقل و تفکر عصر اسالم، دين

 یاءانب رهنمود و وحی مکتب از نیازییب معنای به اسالم، رسالت عصر در انديشه و عقل رشد -4

 از و نددرياب را دين پیام که بود خواهند قادر تکامل و پیشرفت اين پرتو در مردمان بلکه نیست،

 .بازشناسند تحريف از را درست تفسیر و کنند پاسداری آن

 السالمهعلی موسی بن علی که مالک همین با را امامان بیانی هاییوهش تفاوت سر یمتوانمی اکنون

 .آوريم دست به است، فرموده بیان
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 :گیرییجهنت

 

زالل معرفت بود. بعد از شهادت  یچشمهدين و  یهيپا السالمعلیهرضا  رسد امام نظرمیپس به 

ام ام .پدر بزرگوارش، امامت را به عهده گرفت و در جهت بارور ساختن فرهنگ غنی اسالم کوشید

الم ع»که وی را  آنجاتا  اش، از مقام علمی وااليی برخوردار بودنیاکان وارستهمثل  چنانهمهشتم، 

ع(، معصوم )ع( همانند ديگر امامان رضا )از نگاه بزرگان شیعه، امام  .اندلقب داده« آل محمد

ر قلّه د چنانآن، او آناندارنده تمام کماالت و فضايل اخالق انسانی در مرتبه اعلی است. به گفتة 

منان دش ، بلکهاندستودهش او را دوستان و پیروان تنهانهشکوهمند کمال و فضیلت قرار دارد که 

 .اندو سرسخت هم به مدح و ستايش او پرداخته توزینهک
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 اسالمی ع(برفرهنگ ) رضاامام  نقش  :دومفصل 
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 موضوع است. و مذاهبمباحثات میان اديان  و رواج ( گسترشعصر امام رضا )ع هایيژگیواز 

در  توانیمیمداشته اما اوج اين حرکت را  وجود یزنه در زندگی صادقین علیهماالسالم مناظر

 طهارا ائمه هاییتفعال ينترمهم از یکامام رضا شاهد باشیم ي یو اجتماع یاسیس زندگی علمی،

 گسترش مردم ینراب اسالم یهاآموزه تا بود ینيد و یعلم هاییتشخص و شاگردان تیترب( ع)

 .نبودندی مستثن امر نيا از زین( ع) رضا ماما. دهند

 

ه به ک یعقل يعنیاست  يکساناست  يستنز یوهبا مفهوم عقل معاش که همان ش یسبک زندگ

الم اس یو عقل معاش، توجه اجرا یاسالم یکرد. سبک زندگ یزندگ يدچطور با يدگو یم یانسان

مشخص و با  یتوان در دسته بند یاست و م یآدم یزندگ یعرصه ها با همه ابعاد آن در تمام

ر ب یهساخت و با تگ یمومنانه ا یگانه انسان با خدا و خود و خلق، زندگ سهمالحظه ارتباطات 

ی واز اين رو می توان ارائه الگوبرگزيد.را  يستنز یوهالسالم ش یهممعصومان عل یرهمتن سخن و س

 دی واجتماعی اورد که در زير به ان اشاره می کنیم.سبک زندگی را در دو بعد فر

 

 رضا )ع(  امام لطف.2-3-1-1

 يارتنامهرو، در ز ينامام رضا)ع( کانون مهر و عاطفه به مردم و مظهر عشق و محبت به آنان بود. از ا

 .شده است ياد یرأفت و مهربان هايشيژگیاز و يکیآن حضرت 

 هب ظهر نماز از پس رفت دنیا از که روزی آخرين در السالمعلیه رضا حضرت گويدیم خادم، ياسر

 چگونه داريد شما که حالیينباا کردم عرض ،اندغذاخورده کنیزان و هاغالم ياسر فرمود من

 دبگوئی را غالمان یهمه و بیندازيد سفره داد دستور کرد حرکت حضرت بخورند غذا توانندیم

 ،1فرمود فلط اظهار هاآن به نسبت و کرد دلجوئی يکیيکی از نشانیده سفره بر را تمام دبنشینن

 هک ينازاپس بردند نیز هاآن برای غذا بیندازند هازن برای سفره فرمود دستور غذا صرف از پس

 از ناله موقع اين در رفت، حال از( زهر سوزش اثر در) السالمعلیه رضاامام  حضرت خوردند غذا

                                            
 118ص ،1388علی ،کرباسی زاده ،هشتمین سفیر رستگاری، ، محل چاپ تهران ،نشر بی تک،سال انتشار اسفند 1
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 گريه و کندیم را خود ريش و زدیم سر بر آمد برهنهیپا و سر مأمون شد بلند امام یخانه میان

 رضا حضرت هنگام اين در ايستاد( ع) امام بالین کنار بود جاری اشکش کهیطوربه نمودیم

 نک یرفتارخوش فرزندم با: فرمود( کرد مأمون صورتبه نگاهی) گشود ارخود چشم( السالمعلیه)

 .رفت دنیا از شب همان در و

 

 امام رضا)ع( خالقا .2-3-1-2

 و معاشرت آداب و رفتار و اخالق در خويش طاهرين اجداد همانند( السالمعلیه) هشتم امام

 وذنف احسان، و سخاوت ديگران، حقوق به احترام. بود خود عصر الگوی برترين انسانی کماالت

 از دفاع نیکی، به دعوت ادب، و حیاء فروتنی، و اضعتو عدالت، خلق، حسن اجتماعی، و معنوی

 نسانیا کماالت يردر سا و کردیم خدا بندگان با مهربانی و محبت ابراز ،آنان به ياری و مستضعفان

 1.بود خوبان یهمه سرآمد

 اناطمین با کردارش و گفتار به ؛ وگیردیم قرار سرمشق رفتارش که است کسی پیشوا، و امام

 درسی نخواهد مسلمانان مقتدايی و رياست به پیشوايی، و امامت امر دارعهده. شودیم عمل کامل،

 به را ديگران که يیهاارزش و اصول به را وی پايبندی و تعهد و درستکاری مسلمین، اينکه تا

 .نمايند مشاهده خواند، فرامی هاآن

َوقُلِ اعْمَُلوا »: فرمايدیم و کرده گوشزد را عمل واالی ارزش و احکام تطبیق اهمیت کريم، قرآن

نْتُمْ مْ بِمَا کُفَسَیَرَى اللَّهُ عَمَلَکُمْ وَرَسُولُُه وَالْمُؤْمِنُونَ َوسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَیُنَبِّئُکُ

ان در کردار خدا و پیامبر او و مؤمن یزودبه[ بکنید که خواهیدیمو بگو ]هر کارى  » 2«تَعْمَلُونَ 

ه پس ما را ب شويدیمداناى نهان و آشکار بازگردانیده  یسوبهشما خواهند نگريست و به زودى 

ا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ِلَم ی يا»: کندیم بیان ديگری جای در«آگاه خواهد کرد.  داديدیمآنچه انجام 

 .«دهیدینمکه انجام  گويیدیمچرا چیزى  يداآوردهاى کسانى که ايمان » 3«تَقُولُونَ مَا ال تَفْعَلُونَ

 خلوص» ،«راستی: »مانند متعالی یهاارزش و اصول به را ديگران که رهبری و امام ،شکیب

 در خود ولی کند، دعوت «درستکاری» و «خیرخواهی» ،«یدوستانسان» ،«فروتنی» ،«نیت

 تشدعو نادرستی به مردم زيرا. افتاد خواهد مردم چشم از یزودبه نباشد، هاآن به پايبند رفتارش

 شخصیتش که شد خواهد سبب امر، همین ؛ وبرد خواهند پی کردارش، و گفتار میان تفاوت و

 .بدهد دست از را مقبولیتش و شود دارلکه مردم نزد

                                            
 19ص ،1384نسیم کوثر ،محل نشر قم ،سال انتشار  عبدالکريم ،پاک نیا،ويژگی های امام رضا، ناشر1

 . 105 ی آيه/  توبه ی سوره 2

 2سوره صف/ايه  3
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 محتوایب شعارهای و کردن ادعا ؛ واست آسان زدن، حرف که کنندیم درک یخوببه مردم

 و شعار و حرف طريق از که اندآگاه کامالً ،هاآن همچنین. خواهدینم دانیچن یيهما ،سردادن

 و تنها حالتی، چنین در سنجش معیار و مالک بلکه. شوند نائل حقیقت کشف به توانندینم ادعا

 تصداق و یسرراست از رهبری هرگاه لذا. است متناسب کردار و رفتار و احکام اجرای به تعهد تنها

. ندکنیم تصديق را او مردم کرد، تطبیق موردنظرش یهاارزش و اصول با ارشگفت و گفت سخن

 بن علی اين اينک. دهندیم قرار خود سرمشق را او ؛ وگزينندیبرم خويشش پیشوايی به

 از بخشی خويش، متعالی و پسنديده رفتار و عملی بااخالق که است السالمعلیه الرضاموسی

 که ار اسوه و مکتبی هاییتشخص اين حقیقت و کشدیم تصوير به ما برای را یتباهل عظمت

 بازگو ما برای است، نبوده متمايز و متفاوت کردارشان و گفتار ،لحظهيک برای حتی و هرگز

 و یقتحق ترجمان و گرفتیم پیشی ،آنان یهاگفته بر ايشان کردار: گفت بايد بلکه. نمايدیم

 اصرانمع نقل به السالمعلیه الرضاموسی بن علی امام. گشتیم شانبرجستهت شخصی محتوای

 و محل» ،«فروتنی و تواضع» ،«شکیبايی و صبر» ،«راستی و صدق» در بارزی ینمونه ،يارانشو

 ،داشته یآموزدرس ییرهس. باشد گونهينا بايد رهبر، و امام ؛ وبود «گذشت و عفو» و «بردباری

 را خويش یبرجسته اخالقی و انسانی کرامت باالخره. ايدنم هدايت و ارشاد را ديگران رفتارش، با

 .دهد قرار ديگران قضاوت معرض در و ببخشد عینیت ،هايشیریگموضع و برخوردها البالی از

 خلق نحس از یاگوشه که بسپاريم «الصولی عباس بن ابراهیم» گفتار به دل گوش اکنون دارد جا

 يگراند سخن شنیدن حال در انعطاف و پذيرش و تکلم متانت و متعالی انسانیت و زيبا رفتار و

 در که را السالمعلیهامام رضا  ابوالحسن نديدم هرگز»: گويدیم او. کندیم منعکس را حضرت آن

 ات کند قطع را طرف حرف نکردم، مشاهده هرگز. کند ستم وی بر و بگويد ناروا کسی به سخن

 هرگز. نفرمود رد را کسی حاجت توانايی، و قدرت وقت در گاهیچه. شدیم ساکت خود او اينکه

 ديدمن هرگز. نزد تکیه جائی بر ینینشهم نزد هرگز. نکرد دراز یننشهم برابر در را مبارکش پای

 ار مبارکش دهن آب نديدم، هرگز. بگويد ناسزا و دشنام خود، خدمتکاران يا بندگان از کسی به

 تبسم فقط حضرت آن خنده بلکه. نشنیدم ههقهق صدای حضرت آن از هرگز. بیندازد جائی

 1«بود( لبخند مساوی)

 ندگان،ب و «خدمتکاران» ،«تهیدستان» با رفتارش در الرضاموسی بن علی انسانیت و اخالق تبلور

 میان ؛ وکردینم نگاه انسانی همنوع و دينی برادر چشم با جز اينان، به اينکه چه. است ترياننما

 یاهسفر بر که بنگريد را حضرت آن. دادینم قرار امتیاز و برتری مالک را تقوا جز ديگری و خود

 لتدو رياست و گیرد بر عهده را مسلمانان واليتعهدی است خراسان رهسپار کهدرحالی نشسته،

 امونپیر حضرت، آن یرفتارخوش و فروتنی دوستی، ،وجودينباا و شودیم پذيرا را اسالمی پهناور

                                            
  91 ص، 49 ج ، بحاراالنوار( ره)،مجلسی  ی عالمه 1

 . 101 و 91 ص ، 49 ج همان، 2
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 خصوص، اين در حضرت سفرانهم از يکی. است ساخته مندبهره را همگان و فراگرفته را سفره

 حضرت آن روز يک. بودم همراه خراسان، سفر در السالمعلیه رضاامام  حضرت با: گويدیم چنین

 ردگ ،وسفیدیاهس از را خود بندگان و خدمتکاران تمام او. فراخواندند مهمانی رسمبه طعامی بر را

 بود تربه! شوم فدايت: گفتم و شدم نزديکالسالم علیهامام رضا  به. کرد جمع گسترده سفره آن

 اهلل آن مه،»: فرمود پاسخم در حضرت آن! فرموديدیم جدا را خدمتکاران و بندگان یسفره

 «باالعمال الجزاء و واحد واالب. واحد واالم. واحد یوتعالتبارک

 يک از همه. است يکی - است ما یهمه خدای که - وتعالیتبارک خدای همانا. باش خاموش)

 ما اعمال به هم پاداش و جزا و است ما یهمه مشترک پدر - آدم - و باشیمیم - حوا - مادر

 (چرا؟ جدايی بنابراين. گرفت خواهد تعلق

. ودشیم مشاهده کامالً است، قائل انسانیت برای که بسیاری احترام دلیل به حضرت آن مدارای

 توجهجلب نظر هر از خدمتکاران، و غالمان با ديگرش برخورد در وی انسانی طفعوا همچنین

 هک بود چنان ،)ع( الرضاموسی بن علی ابوالحسن: »گويدیم چنین بارهيندرا خادم نادر. کندیم

 غذا خوردن از کهیوقت تا داشتیوانم کاری به را او بود، غذا خوردن مشغول ما از يکی وقتی

 1.«کردیم پیدا فراغت

 اظهار چنین کرده، نقل ديگری روايت دو هر خادم نادر و خادم ياسر را پسنديده خصلت همین

 هکدرحالی دادم دستوری شما به وقتی: فرمود ما به الرضاموسی بن علی ابوالحسن: »دارندیم

 ما از بعضی بساچه ؛ وبخوريد را خود غذای تا برنخیزيد خود جای از هستید، غذا صرف مشغول

 میل را غذايشان بگذاريد: فرمودیم حضرت. خورندیم غذا دارند شدیم گفته پس ،زدیم صدا را

 2.«کنند

 با ،شدندیم جمع حضورش در بزرگ و کوچک از افرادش تمام وقتی که بود چنان حضرت آن

 هرگاه و؛ گفتیم پاسخ احساساتشان ابراز به و نمودیم دلجويی همه از. کردیم گفتگو آنان تمام

 مگر ،دماندنینم باقی حجامتگر و چی اصطبل امثال حتی بزرگی و کوچک ،نشستیم یاسفره بر

 3.نشانیدیم سفره بر و خواستیم را هاآن حضرت اينکه

 رفتار و سلوک و انسانیت شامخ مقام به نسبت احترام و تکريم که کنیمیم مشاهده گونه بدين

 نروش امور متعال، پروردگار رضايت جلب خاطر به صرفاً و داشتچشم بدون فروتنی و پسنديده

 ظامن که است قواعدی و اصول بارزترين از منش و مشی اين و است بیتاهل زندگی در آشکاری و

 و محبت و عالقه یسرچشمه اينکه چه. باشدیم استوار آن بر اجتماعی و خانوادگی زندگی

 و ديگران با برخورد و رفتار و اخالق در بیتاهل. درویم شمار به مردم میان پیوند و دلبستگی

                                            
 . 101 ص، 49 ج، همان 1 

 . 101 ص،49 ج، همان 2

 . 159 ص،2 ج ، الرضا اخبار عیونمحمد بن علی ،صدوق ، 3
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 پايبند هاآن به. دهندیم قرار اساس و پايه را اعتقادی اصول جامعه، آحاد با پیوند و رابطه ايجاد

 مراعات را اصول آن ديگران، با روابطشان در يژهوبه خويش زندگی شئون تمام در ؛ وباشندیم

 که احترامی ،آنان یرفتارخوش ايشان، فروتنی که داشت اناذع بايد جهت همین به. کنندیم

 عقايد از ؛ ودارد قرآنی یيشهر همه و همه ،شانیاستوار و صالبت نیز و اندقائل انسانیت برای

 .گیردیم مايه عزيزان آن محکم و متین

 مینه ،است کرده روايت پدرش از نقل به «رازی نصر بن موسی بن محمد ابوعبداهلل» که رويدادی

 وم السالعلیهامام رضا  فروتنی روايت، اين در. دهدیم قرار تأکید و مورد نموده تشريح را حقیقت

 و اصول اين بر امام فراوان توجه همچنین ،آن موازين و شريعت یهاارزش و اصول به وی احترام

 حقیقت. است هشدواقع یموردبررس بشر، افراد ارزيابی و سنجش معیار و مالک عنوانبه موازين

 از هاينا جز نه و حاکمیت و قدرت نه نسب، و حسب نه موقعیت، و مقام نه مال، نه که است اين

 بلکه .گیرد قرار وی ارزيابی مالک اسالم، ازنظر و بدهد ارتقاء را انسان تواندینم ديگر، اعتباريات

 تاس کريم قرآن تأکید و موردتوجه که دارد وجود ديگری هاییاسمق و موازين اسالم، شريعت در

 آن الذ. بسنجد هاآن غیر با را ديگران یوبرتر فضل که پذيردینم هرگزالسالم علیهامام رضا  و

 مبارزه و جهاد هاآن تحقق منظوربه و خواند فرامی هاارزش اين پذيرش به را همگان حضرت،

 .کندیم

 روی بر! سوگند خدا به» :گفت حضرت آن به خطاب که مردی پاسخ در که است همین برای

 هر شرافت: »فرمود چنین «ندارد وجود باشد، تو از شرافتمندتر پدر جهت از که کسی زمین

 رتحض به خطاب ديگری.« است خدا بندگی و طاعت به بزرگی هر عظمت بوده، تقوا به شريفی

 :فرمود سخشپا درالسالم علیهامام رضا  و «مردمانی بهترين تو! سوگند خدا به: »داشت اظهار

. تاس بهتر من از نمايد، بندگی من از بهتر را خدا و باشد تریمتق من از کس هر! نخور قسم! آهای

وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ  »: که است نگرديده منسوخ قرآن آيه اين سوگند خدا به

 1« لَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ ال

 يگريکد شناسايی يا - خداوند شناخت جهت در تا يمقرارداد دستهدسته و گروهگروه را مردم شما»

امام رضا  2«.شماست ينباتقواتر خداوند، نزد شما ترينیگرام ترديد، بدون. بريد کار به کوشش -

 همواره است، اسالم موردتوجه که را برجسته و مهم انسانی - اخالقی یهاارزش اين ،السالمعلیه

 کرامتش و حقوق رعايت و انسان به احترام و بشر افراد میان انسانی برادری بر داشته، مدنظر

 قسم»: است فرموده چنین خود یناننشهم از برخی به ديگری جای در ؛ واست ورزيده تأکید

 درراه یابنده حتماً اينکه مگر نکنیم ياد قسمی چنین گاهیچه که بنده کردن آزاد به يادکردم

 مبرپیا با فامیلی نسبت کنمینم گمان و کردم آزاد را خود بندگان تمام سپس. نمايم آزاد خدا

                                            
 . 13 ی آيه/  حجرات ی سوره 1

 .263 ص ، 2 ج، ، الرضا اخبار عیون ؛محمد بن علی ،صدوق 2
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 من زا صالحی عمل اينکه مگر باشد( کرد سیاهی بنده به اشاره مبارک دست با) اين از بهتر خدا

 خطور ذهن در اکنون آنچه 1.گیرم پیشی سیاه، یبنده اين از کار اين یواسطهبه و بزند سر

 :که است اين کندیم

 ژادین مفاهیم به توجه و زندگی سطح ارتقای به یگذارارج از است عبارت بشريت امروز مصیبت

 لیتجاه مادی تمدن افراز دست که مفاهیم همین توسط انسان انسانیت که یاگونهبه یاطبقه و

 یدستیاب جهت انسان ؛ واست قرارگرفته اهانت مورد کرامتش و ارزش و یرشدهتحق است ما روزگار

 ندارد، خود روی پیش در راهی برابری و اجتماعی عدالت تحقق و خويش کرامت و انسانیت به

 پیشوايان رسم و راه از پیروی نیز و اسالمی شکوهمند و عظیم نظام و خدا دين یيهسا در مگر

 و اصالح مروجین و مبلغین و مساوات و ابریبر و داد و عدل دعوتگران و هدايت و حق راستین

 .انسانی و الهی برادری

 

قام ه و مآنجاتواضع و فروتنی از صفات حمیده و خصال ستوده انسانی است که مخصوصاً از صاحب
 2قول سعدی: يرابهزمطلوب و پسنديده است  بسیار

 گدا گر تواضع کند خوی اوست    نکوست تواضع زگردن فروزان 

بندگان مخصوص  قراردادندخداوند متعال چنین مردمی را که تواضع را در زندگی مشی خود 

وَ ِعبادُ الرَّحْمنِ الَّذينَ يَمْشُونَ » :فرمايدیمرا در قرآن کريم ستوده است چنانکه  آنانخود شمرده و 

 ی( رحمان کسان یخدا یو بندگان ) واقع»3«هِلُونَ قاُلوا سَالماًعَلَى الْأَرْضِ هَْوناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجا

روند ، و چون نادانان آنها را ) به گفتار ناروا (  یراه م یبا آرامش و فروتن ین( زم یاند که بر ) رو

 .«يندو دور از خشونت ( گو یزمسالمت آم یطرف خطاب قرار دهند آنها سالم ) سخن

در تمام سجايای اخالقی و فضائل نفسانی نمونه و سرمشق ديگران ائمه اطهار علیم السالم که 

ی و با مراجعه به تاريخ زندگان اندربودهدر اين خصلت پسنديده گوی سبقت را از ديگران  اندبوده

 .شودیماين صحت موضوع ثابت  آنان

. نمودیم تارنیز مؤدب و متواضع بوده و طبقات مختلف مردم با فروتنی رف السالمعلیهحضرت رضا  

است که من هرگز نديدم که حضرت ابوالحسن الرضا در تکلم  شدهيتروااز ابراهیم بن عباس 

ن گفتن تا او از سخ کردیمسخن کسی را قطع کند بلکه صبر  اميدهندکردن به کسی ستم کند و 

ند و ز کو هرگز نديدم پیش کسی نشسته و پای خود را درا فرمودیمتکلم  آنفارغ شود و بعد از 

هرگز نديدم يکی از مملوکان خود را دشنام دهد و هرگز نديدم که آب دهان بیندازد و هرگز 

                                            
 .236 ص ، 2 جهمان، 1

 25-24ص ، 1355کمپانی. حضرت رضا علیه السالم،. محل نشر:تهران انتشارات مفید فروردين ،فضل اهلل  -2

 .63سوره فرقان آيه - 3
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طعام برای او  شدیم خلوتکند بلکه خنده او تبسم بود و چون  قهقههنديدم که در خنديدن 

 امام رضا یروز .نشانیدیم، جمیع غالمان و مملوکان خود را بر سر سفره کردندیمحاضر 

به وی گفت  شناختینموارد حمام شد و يکی از اشخاصی که در حمام بود امام را  السالمعلیه

 بینينرادمرد شد و  آنمشغول کیسه کشیدن  السالمعلیهای مرد بیا مرا کیسه بکش حضرت رضا 

مرد خجل و شرمنده شده و از حضرت عذرخواهی نمود امام فرمود  آنديگران امام را شناختند و 

 را تمام کنم. اتیسهکد بگذار عیبی ندار

ی تواضع به معنی حقیق آنانبايد دانست که فروتنی در برابر اشخاص به خاطر جاه و مقام و ثروت 

ات زندگی بدون توجه به خصوصی نفسهیفنیست، چنین صفتی تملق و چاپلوسی است بلکه تواضع 

 اعتنایب آنانبايد نسبت به  ديگران پسنديده و ستوده است و حتی در مواردی در برابر متکبرين

با فقراء و رعايا به حال تواضع و  السالمعلیه بود؛ چنانچه به نقل از محدث قمی رفتار امام رضا

اد تا ساعت ايست يک حضرت وارد شد. آن( بر مأمونوزير سهل )فروتنی بود، لکن وقتی فضل بن 

 1اجتی داری؟سربلند کرد و فرمود چه ح السالمعلیه حضرت امام رضا کهآن
 

 ( ع) رضاامام  ییراهنما و ارشاد.2-3-1-4

 ،شودیم محسوب السالمعلیهامام رضا  اصحاب بزرگان از که «بزنطی نصر ابی بن محمد بن احمد»

. شستیمن امام نزد ساعتی و شديم شرفیاب خدمتشان امام ياران از ديگر تن سه با من: کندیم نقل

 من و رفتند من همراهان. بنشین تو! احمد ای: فرمودند من به ()ع امام بازگرديم، خواستیم چون

 دند؛فرمو پاسخ امام و رساندم امام عرض به که داشتم سؤاالتی و ماندم السالمعلیهامام رضا  خدمت

 عرض ؟مانییمام نزد يا روییم: فرمودند شوم، مرخص خواستم. گذشت شب از ساعاتی اينکه تا

 بمان :فرمودند. رومیم برو، يیداگر بفرما. مانمیم بمان، بفرمايید اگر بفرمايید؛ شما چه هر: کردم

 (.نمودند اشاره لحافی به و) رختخواب هم اين و

 را خدای سپاس: گفتم و افتادم سجده به شوق از من. رفتند خود اتاق به و برخاستند امام آنگاه

 هب السالمعلیهرضا  امام شدم همتوج که بودم سجده در هنوز. فرمود محبت من به حد اين تا که

 ریام! احمد ای: فرمودند و فشردند و گرفتند مرا دست حضرت. برخاستم ؛اندبازگشته من اتاق

 درفتن بود حضرت آن یيژهو ياران از که - «صوحان بن صعصعة» عیادت به السالمعلیه مؤمنان

 ودخ برادران به ،امآمده تو عیادت به کهينا از! صعصعه ای: فرمودند برخیزند، خواستندیم چون و

 اشب پرهیزگار و بترس خدا از( بدانی برتر آنان از را خود که نشود باعث من عیادت. )مکن افتخار

 2.بخشدیم رفعت را تو خدا کن؛ فروتنی و تواضع خدا برای و

                                            
 14و-13ص ع(رضا )فضل اهلل کمپانی.حضرت  -1

 237ص  ،1372ناشر الثقافه،محل نشر قم ،سال انتشار.،2 ج الحديث، الرجال معجمابوالقاسم ،خويی ، 2
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 یجا عملی هیچ که دادند هشدار خويش، سخن و عمل اين با السالمرضا علیه امام حقیقت در

 حتی شد؛ مغرور نبايد امتیازی هیچ به و گیردینم را صالح عمل و نفس تربیت و خودسازی

 بر ریبرت احساس و مباهات و فخر ییلهوس نبايد نیز بزرگوار آن لطف و عنايت و امام به نزديکی

 .گردد ديگران

 

 (امام رضا )ع زیستی ساده. 2-3-1-5

. داستخ خالص بندگان و الهی اولیاء و پیامبران یوهیش دنیا، ظاهری تشريفات و تجمالت از دوری

 و لهیا عشق جايگاه تواندیم چگونه باشد آن وبرقزرق و دنیا محبت از مملو که قلبی یراستبه

 .باشد حق حضرت

 واران تابش محل تواندیم چگونه باشد داشته تعلق مادی مظاهر و دنیوی یهاجاذبه به که دلی

 ترينممه مادی تعلقات از بودن آزاد و زيستی ساده اساساً. گردد بريائیک صفات آيینه و آسمانی

 موالی. است مردم عظیم یهاتوده قلب در نفوذ عامل ينترعمده و الهی رهبران موفقیت راز

 مقصد و کمال به) تا شويد بارسبک تلحقوا؛ تخففوا: فرمود حکیمانه و کوتاه کالميک در متقیان

 .برسید( حقیقی

 انانس. نیست زيستی ساده و زهد از بهتر راهی هیچ مادی مظاهر فريبنده یهاجلوه از رهائی برای

 سمانآ در مانع بدون و پیمايدیم تمام آزادگی با را کمال مسیر تکلف و تعلق بدون يستزساده

 رشارس یباروح و زيستی ساده و قناعت یباصفا زاهد وارستگان. آيدیدرم پرواز به کمال و معرفت

 متایه دون و دنیا به دلدادگان ولی پردازندیم آزادانه زندگی سلوک و سیر به معنويت و ايمان از

 .ندارند خبر آنان مقام از غفلت، یهاظلمت در غرق

 آدمیت جان به است شريف آدمی تن

 آدمیت نشان زيباست لباس همین نه

 نبیند خدا جزبه که يیجابه آدمی رسد

 آدمیت کانم است حد چه تا که بنگر

 یافرشته روزی: فرمود( ص) خدا از رسول زيستی ساده مورد در( السالمعلیه) رضاامام  حضرت

 و عزيز پروردگار(! ص) محمد ای: داشت عرضه و آمده( ص) پیامبر نزد به متعال خداوند طرف از

 دين درراه که زحماتی همهينا مقابل در) خواهییم اگر: فرمايدیم و رساندیم سالم ترا جلیل

 دنیايت آبادی برای داری دوست هرچقدر و) کنیم طال برايت را بطحاء صحرای( یاشده متحمل ما

 آسمان یسوبه مبارک صورت( ص) خدا رسول!( کن رفع را اتیماد نیازهای و بگیر بهره آن از

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



39 

 

 ديگر روز و گويم سپاس تاتورا کنی سیرم روزی دارم دوست! الها بار: کرد عرض و کرده بلند

 1.بخواهم را نیازهايم تو از و کرده استغاثه درگاهت به تا باشم تو محتاج و گرسنه

 

 (امام رضا )ع نوازي ومهمان سخاوت .2-3-1-6

 گرامیان آن ییرهس و تاريخ. است بخشش و کرامت و ینوازمهمان یتباهل واالی یهاخصلت از

 کبیره هجامع زيارات در. بودند عصر افراد ينتريمکر و ينتربخشنده آنان که است حقیقت اين گواه

 کرامت ییوهش بخشش و احسان رسم و عادت الکرم؛ سجیتکم و اال حسان عادت کم: خوانیمیم

 .است بزرگواری و

 در. بود برخوردار انسانی کماالت تمام از تبشري کامل یاسوه عنوانبه نیز رضا حضرت

. تاس واقعیت اين نشانگر ايشان کرامات انبوه. بود ندشم و دوست زبانزد احسان، و ینوازمهمان

 طعام من يأکل السخی: فرمود بخیل و سخاوتمند مشخص فرق مورد درالسالم علیهامام رضا 

 2طعامه من يأکلوا لئال الناس طعام من تأکل ال البخیل و طعامه من لیأکلوا الناس

 خوردن از بخیل شخص اما؛ بخورند ديگران غذايش از تا خوردیم مردم غذای از بخشنده شخص

 دست و يدفوا مورد در حضرت آن. نخورند نیز ديگران او غذای از تا کندیم خودداری مردم غذای

 :فرمايدیم سخاوت آوردهای

 مقابل در و است دور جهنم آتش از و است نزديک مردم به و بهشت و خداوند به بخشنده شخص

 افهاض ؛ واست نزديک جهنم به و است دور مردم و الهی یرضا و بهشت از نظرتنگ و بخیل انسان

 از يکی به کس هر دنیاست اين در آن یهاشاخه که بهشت در است درختی سخاوت: که فرمود

 نیز خساست و بخل کشید، خواهد بهشت یسوبه را او شود آويزان سخاوت درخت یهاشاخه

 شود آويزان آن یهاشاخه از کس هر و شده کشیده دنیا به يشهاشاخه که دارد جهنم در ريشه

 3.متعال خداوند به جهنم آتش از بريمیم پناه که کشاندیم دوزخ یسوبه را او

 دفرزن با( ص) پیامبر گفتگوی به سخاوت آثار و شکوه و عظمت مورد درالسالم علیهامام رضا 

 ديدش عذاب پدرت از: گفت حاتمی ابن بن عد به اسالم پیامبر: فرمايدیم و کرد اشاره طائی حاتم

 4.بود او در سخاوت زيبای خصلت خاطر به اين و شد برداشته جهنم

 است عابدی سالمند از بهتر خداوند نزد در گنهکار سخاوتمند جوان: که بود باور اين بر بزرگوار آن

ا امام رض خداست به رسیدن ییوهش بهترين ديگران به رسیدگی و کردن احسان 5تاس بخیل که

                                            
 270ص  ، 1413محل نشر بیروت، سال انتشار1،ناشر دار الصفوه، ،1 ج ، الرضا االمام مسند عطاردی،عزيز اهلل ،.1

 407ص  ،1379،سال انتشارالزمان صاحب قدسم مسجد قم:  نشر مشخصات .االنوار، مشکالةمجلسی،،عالمه  2

 112ص  ،ق1406سال انتشار  انتشارات رضی ،محل نشر قم،،. االخبار جامعتاج الدين ،شعیری، 3

 .362ص  ،1406نشر موسسه ال البیت علیهم السالم ،قم ،سال انتشار  الرضا، فقه مولف نامعلوم ، 4

  .355 ص ،68 ج االنوار، بحار عالمه ،مجلسی، 5
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 حیوانان ساير و گوسفندان ذبح و مردم به دادن غذا مثل اییلهوس هیچ: فرمودیم السالمیهعل

 1.گرداندینم نزديک متعال خداوند به را انسان ديگران، به اطعام برای گوشتحالل

 امام رضا )ع( عبادات . 2-3-1-7

 نهمی به دانستیم یتعالحق بندگی و عبادت را خود افتخار ينتربزرگ السالمعلیه رضا امام

 حضرت آن. بود داده قرار مخصوصی یبرنامه عبادت و نیايش برای اشروزانه یبرنامه در جهت

 قلن به صدوق شیخ. ورزيدیم عشق عبادت به( ع) طالب یآب بن علی و( ص) اکرم پیامبر همانند

 :نويسدیم - است کرده همراهی را امام مرو تا مدينه از خراسان به سفر در که - ضحاک بن رجاء از

 از خوف بود او لب بر خدا ذکر روزششبانه اوقات جمیع در نديدم او از پارساتر را مردی من

 متما را صبح نماز کهیهنگام. بود فراگرفته را وجودش سراسر عبادت به عشق و حق نافرمانی

 2.پرداختیم سجده و صلوات تکبیر، تحمید، تسبیح، به خود مصالی در کردیم

 شتربی و خوابیدیم کم شب در السالمعلیه رضا امام حضرت: است گفته نیز عباس بن ابراهیم

 نیايش و عبادت به و داشتیم احیاء صبح تا شب اول از را يشهاشب اکثر ماندیم بیدار

 ناي به را آنان و برخیزند شب نماز به نیز منزلش اهل داشت دوست حتی گرامی آن. پرداختیم

 3.کردیم قتشوي امر

 در کندیم محافظت آش پنجگانه نمازهای به که یمؤمن از همواره شیطان: فرمودیم حضرت آن

 دلش در رسوخ با و یداکردهپ جرئت او به گرداند ضايع را نمازهايش هرگاه ؛ واست هراس و بیم

 4.داردیوام کبیره گناهان به را وی

 

 علم امام رضا)ع(.2-3-1-8
 و است بوده بزرگ عالمان و حکیمان و پیامبران دست به همیشه ،هاانانس پیشوايی و رهبری

 انمردم اگر گمانیب. باشد چنین بايد برسد، سامان به بخواهد بشری یجامعه اگر نیز اکنون

 رهبران ايدب برسند، شايستگی به بینش و دانش پرتو در و يابند رهايی نادانی و یناآگاه از بخواهند

 خپاس تا بدانند را هاانسان معنوی و مادی نیازهای و باشند داشته دانا و شمنداندي زمامدارانی و

 راستین پیشوايان و رهبران. کنند روشن هاانسان برای را درست راه و باشند نیازها اين گوی

 و انسانی یهاجامعه و بشری نیازهای یتمامبه و نباشند مردمان ينترآگاه اگر بشری یجامعه

 دتسعا همای و بخشند سامان مردمان زندگی به توانندینم نباشند، آگاه انسانی دتسعا یهاراه

                                            
 295ص  .ق1404 مشهد، السالم، هیعل رضا حضرت یجهان کنگره ، ،1 ، ج الرضا االمام مسند استادی،،رضا  1

 27 ص همان، 2
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 دوران تمامی در هاانسان ينترآگاه عنوانبه شیعه امامان. کنند گستريهسا آنان سر بر را

 یمراجعه مورد اند؛ وکرده اعتراف ايشان علم به جاهالن تا عالمان از همگان و اندشدهشناخته

 محمد آل عالم به نیز السالمعلیهامام رضا . اندداشته قرار وجوگرانجست و نديشمندانا یهمه

 ينترعالم را ووی داشتند، اعتراف او ياياندر علم و آگاهی به همگان بود که چنان و بود معروف

 یروه اباصلت. دادندینم برتری وی بر را عالمی هیچ و دانستندیم روزگار مردمان دانشمندترين و

 را وا عالمی هیچ و نديدم؛ ترعالم دانشمندترالسالم علیه الرضایموس بن علی امام از من: گويد

 مختلف اديان دانشمندان از گروهی مأمون داد، شهادت من مانند را همین اينکه مگر نکرد، ديدار

 لیکن ،ینندبنش وگوو گفت بحث به امام با تاگردآورد  جلساتی در را اسالم متکلمان و فقیهان و

 ويشخ ناتوانی به و دادند یاو گواه یوبرتر فضل به و شدند حضرت آن سرشار علوم مغلوب همگی

 1.کردند اعتراف

 دانشمندان. نشستمیم( ص) خدا پیامبر حرم در من: داردیبرم پرده حقیقت اين از نیز خود امام

 دکردنیم اشاره من به همگی ،شدیم ناتوان یامسئله در هاآن از يکی چون بودند، زياد مدينه در

 2.دادمیم را هاآن پاسخ و فرستادندیم من نزد را مسائل و

 تمامی رد بلکه بود؛ علمی مسائل به يیگوپاسخ نهايی مرجع مدينه در تنهانهالسالم علیهامام رضا 

 نیز ممرد یهاتوده و داشت قرار فرهیختگان و دانشمندان رجوع مورد اسالمی پهناور سرزمین

 از حرکت مسیر طول در بود که گونهينا و آوردندیم روی ايشان به خويش یهاپرسش برای

 گوناگونی مسائل و آمدندیم گرد او دور به مردمان ،نهادیم گام که هرکجا به امام مرو، تا مدينه

 امام رضا آوردن برای را او مأمون که ضحاک رجاءبن. گرفتندیم پاسخ و پرسیدندیم ايشان از را

 :گويدیم چنین بود، فرستاده مدينه به مرو، بهالسالم علیه

 که ،يدمراند کسی همچنین. نديدم او از پرهیزگارتر خدا برابر در را مردی من سوگند، خدا به 

 هیچ در حضرت آن. بترسد خدا از او از بیشتر ؛ وباشد خدا ياد به اوقاتش، تمام در او، از بیش

 امام آن از را دين مسائل و آوردندیم رو او به سو هر از مردم اينکه مگر ،شدینم وارد شهری

 ش،پدران از هاآن برای بسیاری یهاحکمت و دادندیم پاسخ آنان به نیز حضرت آن و پرسیدندیم

 فتم،ر مأمون نزد و بازگشتم سفر اين از کهیهنگام. کردیم بازگو( ص) خدا پیامبر از و علی امام از

 و توقف اوقات، و روز و شب در آنچه به را او پرسید، راه طول در حضرت آن حال گیچگون از

 بن علی) اين ضحاک، پسر ای آری،: گفت مأمون کردم، آگاه بودم ديده امام آن از حرکت

 3.است زمین روی مردم عابدترين و داناترين و بهترين( الرضاموسی

 آگاه آن به وی نبود که یامسئله و گفتیم پاسخ ،ندپرسیدیم او از آنچه هر بود که گونهآن امام

ضا امام ر از که نديدم من: گويد عباس بن ابراهیم. نگويد پاسخ وی نبود که پرسشی و نباشد

                                            
 . 100 ص/ 49 ج بحاراالنوار،عالمه مجلسی ، 1

 .100 ص/ 49 ج بحاراالنوار، ،مجلسی ی عالمه 2

 . 180 -182 ص/ 2 ج ، الرضا ر اخبا عیونابن بابويه ، 3
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 تهروزگار گذاش بر زمانش، تا آنچه به او، از داناتری و نداند؛ را آن او، که شود پرسشی السالمعلیه

 او امام و آزمودیم را حضرت آن چیزی، هر از پرسش و بسیار مسائل طرح با مأمون. نديدم است،

 مستند آن به و شدهگرفته قرآن از حضرت آن یهاپاسخ تمامی کهدرحالی ،فرمودیم پاسخ را

 .1دبو

 دهش حساس برخی که آنجا تا داشتیوام شگفتی به را هاانسان که بود گسترده چنان امام دانش

 سلیمان .هستند الهی پیامبران از ايشان بودندکه برده گمان چنین و کردندیم یو کنجکاو بودند

 هر و بود پر مردمان اصناف از ايشان خانهء بودم،السالم علیهامام رضا  خدمت در: گويد جعفری

 و شگفت حال اين چون من. شنیدیم مناسب یهاپاسخ و کردیم هاپرسش حضرت آن از يک،

 خود اب و شدم نگران بود؛ بیرون بشر توان و حد از که ديدم را آورشگفت دانش و گستردگی اين

 رو ابانشت حضرت آن هنگام اين در. باشند الهی پیامبران از ايشان که است اين شايسته: گفتم

 ايشان نادان مردم و دانايند و بردبار و حلیم همگی هدی یائمه سلیمان، ای: فرمود و کرد من به

 2.نیستند پیغمبر آنکهحال و دانندیم یغمبراناز پ را

 وا و اندگفته پاسخ امام که مسائلی تعداد یدرباره نیز يقطینی عیسی محمد بن همچنین

 پاسخ امام و بود شده سؤال حضرت آن از که مسائلی از من: گويدیم چنین است کرده یآورجمع

 3.امکرده یآورجمع مسئله هزار هجده گفتند،

 به را قومی هر و داشتند آگاهی هاملت و مردمان هازبان و لغات یمامتبهالسالم علیهامام رضا 

 .گفتندیم سخن او خود زبان به هرکس با و کردندیم هدايت و راهنمايی خودش وگويش زبان

 شگفت به را همگان نیز اين و گفتندیم سخن... و ترکی و هندی و پارسی زبان با امام آری،

 خنس او خود زبان به هرکسی با و است آگاه هازبان و لغات یتمامبه چگونه ايشان که داشتیوام

 .گويدیم

. فتگیم سخن ايشان زبانهای و لغات به مردمان با )ع( الرضاموسی بن علی: گويد هروی اباصلت

. غتیل هر و زبانی هر به بود مردمان داناترين و ترينیحفصالسالم علیهامام رضا  سوگند، خدا به

 امام! شگفتم در لغتی و زبان هر به شما آگاهی و معرفت از کردم عرض حضرت آن به روزی

 او خلق بر خدا حجت کسی شوکه یونم هستم او خلق بر خداوند حجت من اباصلت، ای: فرمود

 4.نباشد آگاه ايشان زبانهای و لغات بر لیکن باشد،

 سخن آنان با و بود آگاه نیز حیوانات زبان به گوناگون، زبانهای و لغات به علم بر افزون امام

: گويد یجعفر سلیمان. است راستین پیشوايان یهانشانه از نیز اين و بود آنان پناهگاه و گفتیم

 گنجشکی هنگام اين در. بودم ايشان خدمت در بودالسالم علیهامام رضا  مخصوص که باغی در

                                            
 .180 ص ،همان 1

 363ص  ،1379،مترجم هاشم رسولی ،ناشر عالمه،محل نشر قم،سال انتشار4 ج طالب، ابی آل مناقب ، ،مازندرانی،  محمد بن علی 2

 . 300 ص ،همان 3

 . 364 ص،4 ج ،همان 4
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 ردک جیک و جیک زياد) نمود باضطرا و کرد يادفر سخت و بیفتاد امام مبارک حضور در و یامدب

 .دانمینم خیر،: کردم عرض ؟گويدیم چه گنجشک اين دانییم: فرمود من به امام( زد وپربال و

 را عصا اين و برخیز اکنونهم بخورد، امیانهآش در را يمهاجوجه خواهدیم ماری گويدیم: فرمود

 را ماری و رفتم خانه آن به و گرفتم را عصا آن پس. بکش را مار آن و شو وارد آنجا به و بگیر

 بايد چنینينا و امام دانش یگستره است اين 1.بکشتم را آن من و گرددیم آنجا در که بديدم

  .بشری راستین راهنمايان باشند

 از هن باشید دانايان از: فرمود حضرت آن که کرده روايت السالمعلیه رضا حضرت از هروی اباصلت

 ستا بهتر بدانید، را آن معانی و کنید درک دانايی و بصیرت و فقه روی از را حديثی اگر. راويان

 2.نمايید روايت ،آن معانی درک بدون را حديث هزار کهينا از

 نمؤم فرد دارم دوست: فرمود که شنیدم چنین السالمعلیه رضا امام از: گويدیم هالل بن عبید

 عن 3باشد زيرک و فهمیده يعنی باشد مفهی: فرمود چیست؟ محدث کردم عرض باشد، محدث

: فرمايدیم السالمعلیه رضا امام 4المؤمن ضالة العلم: قال السالمعلیهم آبايه عن السالمعلیه الرضا

: رمودف حضرت آن که کندیم روايت امیرالمؤمنین از السالمعلیه رضا امام. است مؤمن گمشده علم

 تدس به را آن مانند کنید، هموار خود بر را سفر رنج آوردن به دست برای اگر که است چیز پنج

 .آورد نخواهید

 .نترسد چیزی از خود گناه از جز کسیچه - 1

 .نباشد امیدوار کسی از خداوند جز - 2

 .باشد نداشته شرم پرسش از و بپرسد داندینم ازآنچه جاهل مرد - 3

 ويدبگ کهينا از نکند مرش دانستینم و شد پرسیده یامسئله وی از اگر شما از يکیچه و - 4

 .دانمینم

 .باشدیم بدن در آدمی سر مانند مصايب برابر در صبر و شکیبايی - 5

 5د.ندار ايمان ندارد صبر که کسی و

 

 تربیت دینی فرزند. 2-3-1-9

 آنمستمندان را به  و سفارشامام جواد )ع( نوشت  فرزندشی برای هانامهالسالم یهعلامام رضا 

 يم.آوريرمی زرا در  هانامه آن دوتا ازکه کرد 

                                            
 . 363 ص ،همان 1

 8ص  ،1314ر دار الصفوه ،محل نشر بیروت لبنان ،سال انتشا ، ،1 امام الرضا،جمسندعطاردی ،عزيز اهلل ، 2

 20،ص1االخبار،ج عیون،علی بن محمد ،صدوق  3

 6،ص1،جلد مسند ،عطاردیعزيز اهلل ،4

 6،ص1همان،جلد 5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



44 

 

 المالسیهفرزندش امام جواد عل یبرا السالمیهکه حضرت امام رضا عل یانامهمن  گويدیم یبزنط

 بود: ينا آنبود قرائت کردم و متن  شدهنوشته ينهاز خراسان به مد

مان، تو را از در عزم بیرون رفتن داری( غال) یشویمسوار  کهیهنگامبه من خبر رسیده که 

که مبادا کسی از ناحیه تو به  هاستآنو اين موضوع ناشی از جهل  برندیمکوچک منزل بیرون 

که ورود و خروج تو جز از در بزرگ  دهمیمسوگندت  تودارمخیری برسد؛ پس من حقی که بر 

ه خود داشتقصد بیرون رفتن داشتی و سوار شدی مقداری طال و نقره را با  کهیهنگامنباشد و 

نکند مگر اينکه به او عطا کنی و اگر کسی از عموهايت  درخواستو  سؤالاز تو  کسیچهباش و 

چیزی از تو درخواست کرد پس کمتر از پنجاه درهم به او ندهی و دادن بیش از اين با تو است و 

ر بخواهی درهم به او ندهی و اگ وپنجیستباز تو درخواست کرد کمتر از  يتهاعمهاگر کسی از 

 1يدفعک اهلل فانفق و ال تخش من ذی العرش اقتاراً  آن يدآر یآن بیشتر از اين به او بدهی. توانییم

 که خدا مقام تو را باال ببرد پس انفاق کن و از خدا که صاحب عرش است خواهمیممن  فرزندم

 تنگدستی و فقر و فاقه نداشته باش.

 نامه ديگر از حضرت رضا به فرزندش

 الرحمن الرحیم هللابسم

 ابقاک اهلل طويالً و اعادک من عدوک يا ولدی فدک ابوک

من!  فرزندخداوند تو را برای مدت طوالنی باقی بدارد و تو را از شر دشمنانت پناه دهد و ای 

پدرت به فدای تو! در حیات و سالمت و استواری خويش اموالم را برای تو روشن ساختم به اينکه 

موسی و جعفر رضی اهلل  دلدادگاناحسانی که به نزديکان و به غالمان و  براثرخداوند تو 

 2به رشد و ترقی و مقامات عالیه نائل گرداند. کنییم[ السالمعلیهعلیهما]

 

به حج رفت و ابوجعفر محمد بن علی  196 سالدر  السالمعلیه امام رضا نويسدیممسعودی 

 بود و دارای مکارم اخالق السالمعلیهجواد ائمه شبیه به حضرت موسی  –با او بود  سالهيکالجواد 

 و سجايای فاضله بود که در کودکی بروز داشت.

 

 

                                            
 8ص ،1377، ناشر کتابچی ،محل نشر تهران ،سال نشر2،عیون االخبار، جمحمد بن علی ،صدوق ، -1

  2ايت اهلل، کريمی جهرمی ،مهر واليت،محل قم ،نشر راسخون ،سال انتشار 1385،ص62 
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  مردم بررسانی امام رضا )ع( خدمت.2-3-2-1

 خدمت اساساً. است کامل یهاانسان و الهی مردان یهانشانه ينترممه از مردم به یرسانخدمت

 دين و عقل منظر از و بوده انسانی واالی اهداف و کمال به رسیدن یهاراه بهترين از ديگران به

 .است شده خاص توجه انسانی یيژهو امتیاز اين به

 قالب در( ع) یتباهل ییرهس و کريم قرآن يژهوبه ما دينی متون در یرسانخدمت بارز مصاديق

 ديده نیازمندان حوائج قضای مظلومان، و محرومان از حمايت انفاق، امداد، همچون هائی واژه

 .دارد ارزشمندی برکات و آثار نیازمندان به خدمت( ع) رضاامام  حضرت منظر از. شودیم

 زمین یدررو لمتعا خداوند: فرمايدیم روشنگر گفتاری يک در جهان شیعیان امام هشتمین

 ششیکو هیچ از یرسانخدمت عرصه در و کنندیم تالش نیازمندان حوائج رفع در که دارد بندگانی

 حضرت ادامه در. بود خواهند امان در هایگرفتار و هایسخت از قیامت روز در آنان نیستند فروگذار

 خوشحال و مسرور قیامت روز در را دلش خداوند گرداند شاد را یمؤمن دل کس هر: کرد اضافه

 1.کرد خواهد

 رتضروبه اعتقاد با و اجتماعی هاییتمسئول پذيرش با که کسانی تاريخ و تجربه گواهی به

 نترييستهشا اندیدهکوش راستا اين در امکان حد تا و اندنهاده گام میدان اين در یرسانخدمت

 امبرانپی يژهوبه اجتماعی رهبران متما توفیق هنر. اندبوده مردم رهبری و رياست تصدی برای افراد

 راستا همین ( در)ص اسالم گرامی رسول. است بوده آنان به خدمت و یدوستمردم در الهی

 آنان حقیقی خدمتگزار مردم، آقای و رهبر ،2خادمهم القوم سید: که اندفرموده معروفی یجمله

 خوانه؛ا اثقال تحمل من السید: است فرموده( ص) پیامبر سخن اين توضیح در نیز( ع) علی. است

 .شدبک دوش به را خود دينی برادران مشکالت بار که است کسی شايسته مردم آقائی و سروری

 هبلک کردیم توصیه را احسان و خدمت ايمان اهل و دوستان مورد در تنهانهالسالم علیه رضا امام

 شمناند احسان، و خدمت با که ورزيدیم یدتأک نکته اين بر خويش قرآنی بینش طبق حضرت آن

 دين یسوبه افراد جذب در اسالم گرامی رسول از را شیوه اين و کنید تبديل دوست به را خود

 يقطر از مخالفان کردن رام را مديريت در توفیق راز السالمعلیه رضا امام. بود برده ارث به اسالم

 :که ردکیم قرائت را اشعار اين و دانستیم آنان به احسان و خدمت

 

                                            
 366ص  ،1414سال انتشار.، محل نشر قم،16جاد الشیعه،  وسائل حر ،عاملی، 1

 ،1413،دفتر انتشارات اسالمی قم ، چاپ دوم ،سال انتشار صیح علی اکبرغفاریت ،4 الفقیه، ج يحضره ال من، دوق ،،ص یمحمد بن عل 2
 .326ص 
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 فقهرته سالمته غیلة ذی و

 التجمل لعفو منی فاوقرته

 و عفو با و امآمده غالب هاآن بر و کرده مدارا و صلح مکر و خدعه و انديشه صاحبان با بساچه

 .امساخته شرمنده خود از و کرده حیا به وادار را آنان خدمت، و بخشش

 عدوه سیئات يدافع لم من و

 عل من الطول يأخذ لم باحسانه

 زا کندینم دفع نیکو برخورد و احسان با را خود دشمن ناشايست کردار و بد اعمال که کسی و

 .است نیاموخته را زندگی نیکوی ییوهش بزرگان

 مهلکا اسرع االشیاء فی ار لم و

 1معجل وداد من قديم لغمر

 کردن برقرار در ابشت از بهتر اییوهش ديرينه عداوت و کینه یهاپرده بردن میان از برای من

 یانیوح آيات از برگرفته( ع) هشتم امام اشعار اين مضامین. ندارم سراغ محبت و دوستی یهارشته

 :فرمايدیم( ص) پیامبر به که است قرآن

لِی  هُ عَدَاَوةٌ کَأَنَّهُ وَوَلَا تَسْتَوِی اْلحَسَنَةُ وَلَا السَّیِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَُن فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَ»

 یستن يکسان بدی و نیکی هرگز  «»وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِیمٍ 2حَمِیمٌ 

 وت بین که کسی همان که ديد خواهی صورت آن در! کن دفع است بهتر آنچه با را بد رفتارهای

 مقام اين به دارند بردباری که کسانی جز اما شد، خواهد تو دوست بهترين است، دشمنی او و

 «.دارندنيماا از بیشتری سهم که کسانی جز يابندینم دست واال مقام اين به همچنین و رسندینم

 نااهل و اهل به را کردن خدمت و نیکی: که آموختیم يارانش رابه سخن اين پیوسته حضرت آن

 هلا که شما نباشد نیکی اهل اگر و زيباست چه که باشد نیکی اهل طرف گرا زيرا دهید انجام

 3.هستید آن

 انگرامی آن موفقیت راز توانیم( ع) اطهار ائمه و( ص) خدا رسول تاريخ و سیره در کوتاه سیری با

 به تنهانه قرآنی رهنمود اين به عمل با آنان. دريافت عمومی محبوبیت و اجتماعی نفوذ در را

 صمیمی دوستان به نیز را شانخوردهقسم دشمنان بلکه پرداختندیم مستعد یهاانسان جذب

 .کردندیم تبديل

 

 

 

                                            
 .372 ص ،4 ج لمناقب،اابن اشور ،. 108 ص ،49 ج االنوار، بحار .عالمه ،مجلسی،1

 .35 و 34ايه فصلت،سوره 2

 68 ص ،2 ج ،(ع) الرضا اخبار عیون،علی بن محمد ،صدوق ، 3

 .178 ص ،2 ج ،همان 2
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 مقابله با فرهنگ وافکار بیگانه.2-3-2-1

 و رونهاآنزم در يژهوبه عباسیان عصر در و شد شروع امويان زمان از بیگانگان علمی آثار ترجمه

 خود حد باالترين به اسالمی کشور وسعت زمان اين در که هگونهمان. )رسید خود اوج به مأمون

 ارسطو آثار و قديم علوم از یامجموعه و نوشت روم پادشاه به یانامه مأمون( رسید تاريخ طول در

 «سلما» و «بطريق ابن» و «مطر بن حجاج» مانند دانشمندان از جمعی و کرد درخواست را

 1.نمود هاآن ترجمه مأمور را غدادب بزرگ کتابخانه «الحکمة بیت» سرپرست

 بن حنین( »آورد دست به مصنوعی طالی شیمی راه از) را یمیو ش طب ،«يزيد بن خالد»

 یدساقل کتاب طورینهم و ودمنهیلهکل مقفع، ابن را، جالینوس و سقراط کتب از بعضی «اسحاق

 رد که کندی اسحاق ابن يعقوب. کردمی ترجمه کتاب یزن مأمون خود. برگرداندند عربی به را،

 پیروی ارسطو روش از خود یفاتدر تأل و مشهور بود نجوم و هندسه منطق، حساب، فلسفه، طب،

 .داد توضیح را آن مشکالت و برگرداند عربی به را فلسفه یهاکتاب از بسیاری ،کردمی

. بیاورند ار طب و موسیقی هندسه، فلسفه، کمیاب یهاکتاب تا فرستاد قسطنطنیه به را کسانی

بیت  يا ،مهدارالحک. »کرد جدا حساب از را جبر - بزرگ دانياضیر - خوارزمی موسی بن محمد

 و ردک تقويت مأمون و گذارییانبن را آن هارون یقواحتمالبه که بود بزرگی کتابخانه «الحکمه

 آن ودندب نبرده بويی فرهنگ و تمدن از که آنان. افتاد مغوالن دست به بغداد تا بود باقی همچنان

 .کشیدند آتش به را

 و صبمتع افرادی مترجمان اين بین در بود کهاين  بود نگرانی مايه آنچه ترجمه نهضت دنبال به

 دداشتن وجود رومیان هند، یهابرهمن نسطوری، صائبی، زردشتی، مانند ديگر مذاهب از سرسخت

 رطوینهم و دلساده افراد و جوانان به آن القاء و خود مسموم افکار نشر برای بود فرصتی اين و

 اب السالمعلیه رضا امام. باشد داشته همراه به شبهاتی ستتوانمی نیز کتب اين خود محتوای

 ،شدمی برگزار مأمون توسط که علمی یهابحث جلسات در فعال حضور با و خطر اين از آگاهی

 دهند. نشان را بیتهلا یوبرتر بگیرند را احتمالی انحراف هرگونه جلو کردند سعی

 

 انگشتر به دست کردن در( امام رضا )ع يسازفرهنگ.2-3-2-2

 يگرشد و در انگشتر« حسبی اهلل»بود نوشته  آنانگشتر در دستش بود که بر نگین قسمتی از 

اهلل  2در انگشتر نوشته بود: -و ال قوه اال باهلل بود الحولو نقش مهرش « ال قوه اال اهلل ماشااهلل»

 اهلل ولی عبدانو انا  زيد

                                            
 .509ص  ،1324 نشر ،قم،سال تیب اهل ناشر پیشوايان، ،سیرهيیشوای،پ یمهد 1

 94ج اول، صحسین ،عماد زاده، زندگانی حضرت امام علی بن موسی الرضا علیه السالم ، -2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تشویق کار پسندیده دیگران.2-3-2-3

خود را تشويق به شعر  یعیان( شيکی از ابعاد تمدن اسالمی دربعدهنرشعر است وائمه اطهار )ع

 از هاشمی فضل از خود اسناده ب قمی يهبابوابنه اند.  نمودیمخواندن خصوصادر وصف امامان 

 بیت نافی قال من :فرمود که کندیم روايت السالمعلیه ادقالص محمد بن جعفر ابوعبداهلل حضرت

 الجنة فی بیتا له تعالی اهلل بنی شعر

 است بديهی بهشت در یاخانه او برای کندیم بنا خداوند بگويد شعری ما یدرباره که کسی

 اندانخ اين یلهوسبه اسالمی معارف بیان بلکه نیست قافیه و سجع تنظیم تنها شعر از منظور

 از بشر ات کند مقید و بريزد باشد زبان بهر الفاظ قالب در را اسالم دين ی رقیقه لطايف که است

. از شاعران زمان امام است بهشت در یاخانه شاعر آن صله و اجر نمايد استفاده بعد ادوار در هاآن

ز ياران امام و ا السالمعلیهم یتباهلع( دعبل خزاعی يکی از مشاهیر شعرای عرب و مداح رضا )

رضا رسول خدا و در محضر مبارک امام  یتباهلدر مدح « تائیه»)ع( بود که با سرودن قصیده 

تشويق  براثرادب و شعر شیعی  به همین سببامام همام قرار گرفت و  آنع( مورد تحسین )

ی قه)ع(، عشق و عال الرضایموس بن یعلاو به امام زمان خويش حضرت  .بزرگواران دين رشد کرد

 1.وافری داشت

 را شاعران از اشعاری گاه ،ينباوجودا ،«خواندیم از حفظ شعر کم( ع) رضا امام» منابع نوشته به

 يکی از شعرای معروف. خواندیم ديگران راهنمايی برای بود، اخالقی موضوعات و بلند مضامین که

هد خود قرار دادبه حضرت را ولیع آن مأموندربار رضوی ابونواس شاعر معروف است که چون 

حضرت  آنمن چه اندازه است چرا مدح  ( نزدعرضا )منزلت حضرت  دانییمابونواس گفت تو 

صله که به همه شعرا داد به ابو نواس دادروز  مأمونحضرت گفت  آننگفتی ابو نواس شعردرمدح 

 مشحضرت سرود حضرت به غال آنکرد شعری در مدح  ( برخوردديگر ابونواس به حضرت رضا )ع

 2دستور داد سیصد اشرفی به او صله داد.

 

و به  هامک آنسیاسی و فرهنگی خويش، در  هاییتموقعائمه برای تبلیغ دين، با توجه به 

 .پرداختندیممختلف به تبلیغ دين و ايراد حديث  هاییوهش

دی که در کتب حديثی و تاريخی موجود است، محافل علمی امام رضا با توجه به قرائن و شواه

پايگاه علمی، در زندگی اکثر ائمه نقش مهمی  عنوانبه ينهمد نیز متنوع بوده است. السالمعلیه

                                            
 .5 ص الرضا اخبار عیونابن بابويه ، 1

 .190 - 191 ص ،2 ج ، همان، 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هازجمل نیز بیشتر دوران امامت خويش را در اين شهر گذارند. السالمعلیهداشته است؛ امام رضا 

 از: اندعبارتدر تمدن اسالمی  السالملیهعمحافل علمی امام رضا 

 

 یمسجدالنب .2-3-1

 یهادورهموضوع در  بود و اين ص( يکی از مراکز مهم تعلیم و تربیت) یامبرپمسجد از زمان  

ر مساجد د»که در ))تاريخ الفقه الجعفری(( آمده است:  یاگونهبهاسالمی ديگر نیز رواج داشت؛ 

مراکز برای مردم در حالل  محل نقل حديث بود و دانشمندان در اينمانند مدرسه،  مراکز اسالمی

. مسجد مدينه نیز مانند ساير مساجد، محل فتوای فقها بود و عمر نیز دستور دادندیمو حرام فتوا 

 1«داده بود تا زمانی که امام علی در مسجد حاضر است، کسی حق فتوا ندارد.

ن بزرگواران بود؛ چنانچه طبق برخی شواهد، مسجد مدينه در زمان صادقین محل درس اي 

نیز مانند اجداد  السالمعلیهرضا  امام .شدیممسجد مدينه تشکیل  ( درامام باقر )ع یهادرس

بعضی از مسجدالنبی در زمان  کهینحوبه، دادیمخويش در مسجد مدينه حلقه درسی تشکیل 

 .کنندیمحوزه علمیه ياد  عنوانبهحضرت  آن

جد امام رضا در مس یطورکلبه»است  آمدهدر مسند الرضا نیز  السالمعلیهاويان امام رضا در کتاب ر

مجلس درسی برای بیان مسائل داشته و اگر هم گاهی به عللی در منزل حديث گفته، مجلس 

 2.«عام بوده است...  صورتبه

 اددیمفتوا  اهللرسولدر مسجد  السالمعلیه الرضاموسیدر تذکره الخواص آمده است: علی بن 

 السالمعلیه االرضموسی: شنیدم علی بن گويدمیسال بیشتر نداشتاباصلت هروی  بیست کهیدرحال

 در هاآن. چون يکی از کردندیمنشتم، دانشمندان متدين اجتماع  یامبرمیپفرمود: من در حرم 

و من پاسخ  ستادندفریمو مسائل را نزد من  شدندیم، همگی متوجه من ماندیفروم یامسئله

 .دادمیمرا  هاآن

 

 خانه امام.2-3-2

 یهاآنجمعی يا فردی بود و ضمن ديدار با  صورتبهمراجعان  امام رضا در منزل خويش پذيرای

منزل را خلوت  کهیهنگام السالمعلیه؛ حتی امام رضا دادیمپاسخ  هاآنيا اشکاالت  سؤاالتبه 

 .گفتیمحديث  آنانو برای  کردیماز کوچک و بزرگ جمع غالمان و اطرافیان خود را  ديدیم

                                            
 ،206ص ،ق1411 نشر ،سال ،قم هیاالسالم الکتاب دار ، ناشریالجعفر الفقه خي،تاریحسن ، هاشم 1

علیه السالم در مسند  به نقل ازعزيز اهلل ،عطاردی،راويان امام رضا22صغری ،محبی پور ،نقش امام رضا )ع(در حديث شعیه ،ص  2

 260الرضا،ص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مردم و ازخانه پر بود  کهیدرحالجعفری نقل کرده است: در خدمت امام ابالحسن بودم،  یمانسل

: در مجلس امام رضا گويدمیبن حمزه  يسع .فرمودیمحضرت پاسخ  آنو  کردندیم سؤال هاآن

 مردم بسیاری در خدمت ايشان بودند و از کهیدرحالم مشغول گفتگو با ايشان بود السالمعلیه

 1، ناگهان مرد وارد شد... .پرسیدندیمحالل و حرام 

 امامپی برد که اين مجلس، خانه شخصی  توانیم، شودیمروايت ديده  یدراثنااز قرائنی که  

 عی نزد اماماست که: جم شدهنقلع( در مدينه بوده است. از احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی )

خانه پر بود از محدثان. پس حکايت روز غدير به میان آمد. برخی از  آنبوديم و  السالمعلیهرضا 

 2روز مشخص باشد... . آنعامه گفتند: معلوم نیست که فضیلت 

رمود: ف السالمعلیهبوديم. امام رضا  السالمعلیه: روزی خدمت امام رضا گويدمیابراهیم بن صولی  

نعمت حقیقی نیست. فقهايی که حاضر بودند پرسیدند؟ پس قول خداوند متعال در ايه در دنیا 

مام انظر خويش را اعالم کردند. در پايان  هرکدامثم لتسئلن يومئذ عن النعیم چیست؟ و سپس 

 3را نقد کرد. آنانع( نظر خويش را اعالم فرمود و نظر )

ع( فقها و محدثان اهل امام )ان و اصحاب است که عالوه بر يار آن دهندهنشاناين دو حديث  

بر  عالوه السالمعلیه. امام رضا کردندیمو با وی مباحثه  شدندیم مندبهرهسنت نیز از وجود امام 

 .ساختیممدينه در خراسان نیز مجالس عمومی برای جويندگان علم و دانش بر پا 

لس در مج السالمعلیه الرضاموسی: در خراسان با علی بن گويدمیحسن بن موسی وشاء بغدادی 

 شدیمعلنی برگزار  صورتبه. عالوه بر محافلی که در منزل فرمودیمع( حديث القا امام )بودم که 

 .کردیمامام با شیعیان مخصوصاً ياران خاص خويش مالقات 

مجالس خصوصی صادقین آمده است: اگر فرض  در کتاب پژوهشی در تاريخ حديث شیعه درباره

دو بزرگوار  آنو  رسیدندیمعمومی همه گونه طبقات به خدمت صادقین  یهانشستدر  کنیم

، در جلسات خصوصی ضرورتی جهت مالحظات اندبودهناچار به مالحظه مبانی فکری اهل سنت 

 آزادانه السالمعلیهنیز چنین بود و امام رضا  السالمعلیهدر کار نبود. در جلسات خصوصی امام رضا 

کمتر  آمد. اين جلسات در خلوت شب که رفت و فرمودیموياران خود را تعلیم  اصحابدر منزل، 

 و طلبیدیمخود را به حضور  ( شاگردانالسالمعلیهرضا )امام  کهینحوبه؛ گرفتیمبود صورت 

 .گذاشتیمدر میان  هاآنمطالبی را با 

که احمد بن محمد ابی نصر  کندیماشاره  مالقاتکشی در کتاب رجال خود به قرائنی از اين 

 السالمیهعلحضرت امام رضا  صفوان بن يحیی و محمد ن سنان بر اتفاقبه: من کندیمبزنطی بیان 

ع( فرمود: ای امام )جناب بوديم، برخاستیم که برويم  آنوارد شدم. پس از مدتی که در حضور 

                                            
 502ص ،ق1401، ،تصحیح علی اکبر غفاری ،بیروت ،دار صعب،سال نشر 3کلینی ،الکافی ،جلد  1

 120ص ،ش1379ابن طاووس،فرحه الغری ، ،ناشر رضی ،محل نشر قم ،،عبدالکريم بن احمد  2

 261،ص7،بحار االنوار،ج286،ص2ابن بابويه ،عیون الخبار الرضا،ج 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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وا س و منخن می کقت نشستم و حضرت با من س جناب آناحمد شما بنشینید. من هم در کنار 

 1پاسی از شب گذشت... . کهآنگاهتا  پرسیدمیماز او  التی

ب ش آنرسیدم. ما  السالمعلیهکه در اول شبی خدمت حضرت امام رضا  يدگو یقمزکريا بن آدم  

 یجابهرا به گفتگو پرداختیم تا فجر طلوع کرد. در اين هنگام حضرت برخاست و نماز صبح را 

 2.گذاشتیمياران خويش وعده ديدار  ( باعضا )رامام  آوردگاه

مطرح  السالمعلیهمذاکرات و مباحثات خود را خدمت امام رضا  یجه( نتگاهی نیز ياران امام )ع

 .کردندیمصحیح را از ايشان دريافت  پاسخ و .کردندیم

 

 سفر به مراکز علمی.2-3-3

 و شدیما، سبب تشکیل محافل علمی بصره، کوفه و ايران و ديدار با مردم اين شهره ازجمله 

 چنین موقعیتی کهیدرحال؛ پرداختیمدر اين مراکز به ايراد حديث  السالمعلیهحضرت امام رضا 

 از پدران وی پیش نیامد. يکیچهبرای 

.ق به بصره رفت و ه 194سال در  السالمعلیه: امام رضا نويسدیمحاکم نیشابوری در تاريخ خود 

ع( در سفر به ايران به هر منزلگاهی که امام ) يناربشر علم پرداخت. عالوه به درس حديث و ن

 3.پرداختیم، به ايراد حديث رسیدیم

جز  گذاردینمامام )ع( در هیچ شهری قدم  آن: کندیمنقل  ینهدرزمرجاء بن ضحاک در اين 

نی خود را و از ايشان مسائل و مشکالت دي شتافتندیمسامان به ديدارش  آناينکه اهالی 

ص( برای اکرم ). حضرت نیز از اجداد گرامی خويش به نقل از حضرت رسول پرسیدندیم

 .فرمودیمانهاحديث نقل 

 

 مناظرات علمی امام )ع(.2-3-4

ستفاده ا آنبرای تبلیغ دين از  السالمرضا علیهجلسات مناظره يکی ديگر از محافلی بود که امام 

 رفی فرمود.کرد و مکتبت رابه عالم اسالم مع

 پاسخی مکاتب، و اديان عالمان مختلف یهاپرسش برای کهاين بر عالوه السالمرضا علیه امام

 مظهر اين و کردمی استدالل و گفتیم سخن مخاطب شخص اعتقادیبنای برم داشت، درخور

 به تورات، اهل با السالمرضا علیه امام. بود السالمرضا علیه امام علمی توانمندی از ديگری

                                            
 26يث شعیه ،صرضا در حدصغری ،محبی پورنقش امام  1

 26،صهمان  2

 21،صهمان 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 یوهو گر فرقه هر با سرانجام... و زبور به اهل زبور، با و انجیل مبنای بر انجیل، اهل با توراتشان،

 زا نوفلی، حسن بن محمد. نمودیم استدالل خودشان روش به گفته، سخن آنان خود مبانی با

 :گويدمی السالمعلیه رضا حضرت اصحاب

 ادد دستور سهل بن فضل وزيرش، به مأمون نهاد، گام مرو به السالمعلیه رضا حضرت کههنگامی

 علم در که را مختلف یهافرقه دانشمندان و مذاهب رهبران و علمی سرشناس یهاچهره تا

. دهد ترتیب علمی یامناظره معین روزی در و فراخواند بودند، ممتاز ديگران از جدل و مناظره

 و رومی قسطاس زرتشت، اصحاب ،رابذهه صابئی، دانشمندان الجالوت، رأس جاثلیق، از فضل،

 افتي حضور در آن نیز خلیفه شد، تشکیل مقدماتی اجالس کرد دعوت متکلمان از ديگر یگروه

 اين یهاچهره ينترسرشناس و مشهورترين شما: »گفت عالمان، تجمع از خرسندی ابراز ضمن و

 وارد( السالمعلیه رضا امام) حجازی میهمان اين با که است آن اجالس اين از هدف. هستید زمان

 آمادگی ،در جلسه حاضران.« پردازيد خود برهان و منطق ارائه به هرکدام شده، وگوو گفت بحث

 هب را خود علمی توان تمام تا عهد کردند و داشتند اعالم خلیفه هایخواسته تأمین برای را خود

رضا  امام کناردر من،: ويدگمی حديث یکننده روايت نوفلی، حسن بن محمد. گذارند نمايش

 دهمقررش بعد روز برای که یاجلسه در شرکت جهت و شد وارد «خادم ياسر» که بودم السالمعلیه

 سالم: »فرمود پاسخ در السالمرضا علیه امام. کرد ابالغ السالمرضا علیه امام به را مأمون دعوت بود،

 تو نزد صبح فردا خداوند خواست به ست؟چی تو مراد دانمیم: بگو و برسان -مأمون -او به مرا

 1.«آمد خواهم

 اين یدرباره تو نظر: فرمود السالمعلیهرضا  امام رفت، بیرون ،مأمون یفرستاده که بعدازآن

 چیست؟ گوناگون هایيشهاند صاحبان و شرک اهل همايش

. ستا اساسیب و سست بنايی مزورانه طرح اين و شماست آزمودن خلیفه هدف: کردم عرض

 به هک افراد اين: گفتم ؟کنییم بینییشپ چگونه را اجالس: فرمود السالمعلیهامام رضا  حضرت

 ،اندخاضع برهان، و دلیل برابر در عالمان زيرا ،اندمتفاوت دانشمندان با ،اندشدهدعوت فراخوان

 ت؛رف نخواهند حق سخن بار زير و است مغالطه کارشان و دارند شهرت انکار اصحاب به اينان ولی

 آيا :تبسمی کرد فرمود ،السالمرضا علیهامام  حضرت. گزينید دوری ايشان از که است آن بهتر

 وزیرپ هاآن بر را تو خداوند، یدوارمام ا: کردم عرض نباشد؟ کافی من داليل مبادا هستی، نگران

 .گرداند

 خواهد پشیمان خود ازکار ،مأمون موقع چه که بدانی داری دوست: فرمود السالمعلیهرضا  امام

 انجیل هب انجیل، طرفداران با توراتشان، به تورات، اهل با بشنود کهآنگاه: فرمود. آری: گفتم شد؟

 پارسی، هب زرتشتی موبدان و هرابذه با ،هاآن عبری زبان به صابئان با زبورشان، به زبوريان، با ،آنان

 ردهک استدالل خودشان، زبان با مکاتب و هايشهاند صاحبان از يک هر با و رومی زبان به رومیان با

                                            
 513-512ق ،ص1422به تحقیق ابراهیم بهادری ،قم ،اسوه ،سال انتشاراحمد بن علی ،طبرسی ،احتجاج ،ص ، 1
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 باطل را خود داليل کهآن تا رساندم بستبن به را گروه هر که زمانی. نشینم وگوو گفت بحث به و

 انديشه رد و پنداشته آنچه به که یدفهم خواهد مأمون شود، من سخن تسلیم ،فروبسته لب و بیند

 1.يافت نخواهد دست است، داشته

 لیفهخ پشیمانی و کنندهشرکت دانشمندان سرافکندگی به اجالس آن که شد نیز گونهینهم و

 .انجامید

 

 بصره در مختلف مکاتب پیروان با السالمعلیهامام رضا  مناظره.2-3-4-1

 و شدمیعل مناظرات و بحث کانون السالمعلیه امام رضا وجود برکت به مأمون کاخ تنهانه

 ونمأم یخواسته رغمیعل - اسالم آفتاب، نور السالمعلیه الرضاموسی نب علی امام ییلهوسبه

 :زيرا افتاد اتفاق ماجرايی چنین باريک نیز بصره در که تابید، دوردست نقاط به ازآنجا

 مذاهب و هامکتب از بسیاری بود، اسالم مهم یهادروازه از يکی زمان آن در و عراق یدروازه بصره

 یهادرگاهبن اصوالً! بود بصره یدروازه از يافت راه اسالم کانون به اسالم گسترش از بعد که مختلف

(. بولاستان و آتن و اسکندريه بندرگاه همانند) است داشته را حالت اين همیشه تاريخ در طول مهم

 :فرمايدمی است نوشته عباس بن عبداهلل به که یانامه در( ع) علی مؤمنان امیر که نیست جهتیب

 خوفال عقدة احلل و الیهم باالحسان اهلها فحادث الفتن، مغرس و ابلیس مهبط البصرة آن اعلم و»

 ررفتا احسان به مردمش با هاست!فتنه ازز کشت و شیطان نزول محل بصره بدان» 2«قلوبهم عن

 اغرس به تا بازکن هاآن پذيرش برای را اسالم آغوش [ و بگشا قلوبشان از را ترس یهاعقده و کن

 «.نروند ديگری راه

 هبصر در فتنه آتش کههنگامی: آورده الخرائج کتاب در راوندی قطب که مشروحی روايت طبق

 بن لیع امام ،قراردادند خود فعالیت پايگاه را آنجا گوناگون یهامکتب و مختلف فرق و گرفت باال

 «بصره» هب کوتاه فرصت يک از استفاده با فتنه آتش کردن خاموش برای السالمعلیه الرضاموسی

 در که فرمود دعوت هاآن یهمه از و نشست گفتگو و بحث به مختلف یهاگروه و اقوام با و آمد

 سپس ديگر، کسان و يهودی علمای تا گرفته مسیحی بزرگ علمای از يابند، حضور مجلس

 ختلفم اسفار اتبشار تا آمده آن در( ص) اسالم پیامبر از که را بشارتی و انجیل مختلف یهافصل

 اب خودشان زبان با و کرد بازگو دقیقا هاآن برای راين عهد بشارات و برشمرد را همه زبور و تورات

 در که مسلمان مردم یتوده به رو سپس. شد تمام هاآن بر حجت کهچنانآن فرمود تکلم هاآن

 با که کسی اآي مردم ای: گفت چنین سخنانش از بخشی در و کرد داشتند حضور مجلس آن

 ست؟نی ترباانصاف همه از کند استدالل و احتجاج هاآن خود شريعت و کتاب و آيین به مخالفانش

                                            
 513 و 512 ص همان، 1

 .18 ی نامه ها، نامه بخش البالغه، نهج 2
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 تداوم را او یهابرنامه که است کسی تنها( ص) محمد از بعد امام بدانید فرمود: آری کردند عرض

 اب مختلف، مذاهب نپیروا و هاامت تمام با که است زيبنده کسی برای تنها امامت مقام و بخشید

 اب را مسلمانان و تورات با را يهوديان و انجیل با را مسیحیان کند گفتگو هاآن خود یهاکتاب

 عالوه و گويد سخن خودشان زبان با قومی هر با و باشد لغات جمیع به عالم و سازد قانع قرآن،

 ،مهربان حکیم، باانصاف، ،یشهپعدالت باشد، نقصی و عیب هر از پاک و باتقوا هاينا یهمه بر

 حجت ترتیبينابه و 1باشد مدبر و درستکار امین، نیکوکار، مشفق، ،گوراست پرمحبت، باگذشت،

 .داد انجام اسالم حريم از پاسداری در را خود رسالت و کرد تمام بصره اهل بر را

 

 جالوت رأسبا  السالمعلیهمناظره امام رضا .2-3-4-2

 برای او از طريق ( راخواست که نبوت پیامبر بزرگ اسالم )ص السالمعلیهجالوت از امام رضا  رأس

ع( به ) یموسدر پاسخ گفت  السالمرضا علیه امام شهادت حضرت موسی )ع( ثابت کند.

 االح او اطاعت کنید. زوارا تصديق کنید  او .آمداز برادران شما خواهد  یامبریپ گفت: اسرائیلیبن

 یدانیمدو طرف از ابراهیم  آنو رابطه بین  یلاسماع ( وئیل )يعقوباگر خويشاوندی بین اسرا

 برادرانی غیر از اسماعیل نداشتند. اسرائیلیبنبگو ايا قبول داری که 

 السالمعلیهامام رضا  کنیمینمرا رد  آناست وما  اين گفته موسی )ع( یآرجالوت گفت:  رأس

واز کوه ساعیر بر ما درخشید  آمدز کوه طور سینا )نور ا) از تورات استناد جست: یاجملهسپس به 

( (آمدگفت منظور از ))نور از کوه طور سینا  السالمرضا علیه (( امامواز کوه فاران بر ما درخشید

 (( راید)از کوه ساعیر بر ما درخش) اشاره به وحی خداوند به حضرت موسی )ع( در کوه دانست، را

 نیز اشاره (( رايدگرد د آشکار)واز کوه فاران بر ما و ))ع(  اشاره به وحی خداوند بر حضرت عیسی

 .به اثبات رساند ( راجمالت ديگر از تورات نبوت پیامبر )ص و بامکه دانست  ایکوهبر يکی از 

 ،تند( داشص) یامبرپو ع( ) یسیعسپس از طريق اثبات معجزاتی که حضرت  السالمعلیهرضا  امام

 ی را به اثبات رساند.اين دو پیامبر بزرگ اله نبوت

 

 با پیشواي زرتشتیان السالمعلیهمناظره امام رضا  .2-3-4-3

 2.نظیر ال و مثل له ال و بدل له يوجد ال و عالم يعادله ال اال مام

 .ندارد وجود همتايی هیچ او برای ؛شودنمی يافت معصوم امام نظیر دانشمندی هیچ

                                            
 486ی امام رضا علیه السالم باديگر اديان ومکاتب ديگر ،صناصر مکارم ،شیرازی ،مناظرات تاريخ 1

، ،مترجم محمد صالحی ،ناشر دار الکتاب االسالمیه  1محمد باقر ،شريف ،پژوهش ذقیق در زندگانی امام علی بن موسی الرضا ،جلد  2

 106ص  ،1382،محل نشر تهران ،سال نشر
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 یشوایپ با مناظره از بعد بود داده ترتیب مأمون که يیگفتگو و مناظره در «السالمعلیه رضا امام»

 بوتن بر شما دلیل»: فرمود زرتشتیان، پیشوای اکبر، هربذ به يهوديان، پیشوای و مسیحیان

 :گفت اکبر هربذ «چیست؟ داريد نبوتش به اعتقاد که زرتشت

 ایبر گذشتگان باراخ از بود؛ نداده انجام کاری چنین او از قبل کسی که کرد کاری ما برای او»

 او از ما روينازا. ندانستند ئزآنجاديگر که شمرد روا ما برای را چیزهايی او که اندکرده نقل ما

 از ه،رسید اخبار واسطهبه شما که است ينا نه مگر»: فرمود السالمعلیه رضا امام.« کرديم پیروی

 «؟کنیدیم پیروی او

 ع(،)ی موس جمله آن از پیامبران به نسبت»: فرمود سالمالعلیه رضا امام.« بلی»: گفت اکبر هربذ

 اخبار هب چگونه. است رسیده ما به گونهآن اخبار نیز سلم و آله و علیه اهللصلی محمد و )ع( عیسی

 تساک و دهد جوابی نتوانست اکبر هربذ «؟کنیدیم رها را هاينا و کنیدیم تمسک او به مربوط

 هک است کسی شما بین اگر»: فرمود و کرد حاضران به رو السالملیهع رضا امام حال اين در. ماند

 1.«بپرسد کند، سؤال خواهدیم است اسالم مخالف نظرش و رأی

 

 صابی عمران با السالمعلیهمناظره امام رضا .2-3-4-4

 .کرده پرستانستاره رئیس صابی عمران به رو هرمزان با احتجاج از پس السالمعلیهامام رضا 

 ؤالس السالمرضا علیهامام  حضرت از آدم نخستین آفرينش کیفیت و الهی یفلسفه از - نعمرا

. کنید بیان آن آفرينش و اول موجود از گفت عمران. آورد اسالم و شنید کافی یهاپاسخ و کرد

 چیز او جز و بوده موجود خويش يکتائی با يگانه موجود آن :2فرمود السالمعلیه امام رضا حضرت

 هسلسل ايجاد به کرد اراده آنگاه - نیست متصور اجزائی و اعراض و حدود او برای نبوده یديگر

 مصالح او آفرينش - آورد وجود به را موجودات یسلسله معاون و ماده به نیاز بدون و وجود

 ی کامله یاراده به نداشت احتیاج صور و نقشه و حدود و معاون و ابزار و کمک به خواستمین

 طعم و یدورنگ و اتجاد جهت از را موجودات سلسله آنگاه. فرمود موجود را وجود عوالم مامت الهی

 دخو ذات در اينکه بدون قرارداد نارسا و رسا و زيبا و زشت و گوناگون صور و مختلف خاصیت و

 خلق رد خدا آيا - عمران. بیاورد افزونی و کاهش او برای آفرينش يا باشد داشته آفرينش به نیازی

 تهگف چنین اشدرباره اينکه از است تربزرگ خدا فرمود: السالمعلیه رضا امام او؟ در خلق و است

 یاکه کنمیم یسؤال من فرمود: السالمعلیهامام رضا  او در خلق نه و است خلق در او نه شود

 اگر تواست؟ در آينه يا ایينهآ در تو ایيدهد را آينه آيا عمران ای. است نهفته تو جواب عمران

 ودخ وسیله چه به تو است ینچنهم حق و نیستند ديگری در شما از يکیچه اين است مطالب

                                            
 107همان ،ص 1

 279ص ،1379ه، ،چاپ اول ،نتشارات انصاريان ،خیابان شهداقم،سال نشر احمدنورائی ،يگانه قمی ،مجالس السعی 2
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 ارض امام. است آينه و من میان در که پرتوی و فروغ آن یواسطهبه - عمران ؟بینییم آينه در را

 ؟ینیبیم خود شمچ در که است قدرآن از بیشتر بینییم آينه در که قدرآن پرتو اين از آيا -( ع)

. تکجاس اضافه آن ببینیم هم ما تا بده نشان هم ما به خوب بسیار -( ع) رضا امام بلی؟ - عمران

 ینگفت جواب تو -( ع) رضا امام! بگويد نتوانست جواب و انداخت يرزسربه و ماند حیران - عمران

 ورن که نیست اين زج و بینمیم چنین من را نور گويمیم تو برای است امر حقیقت آنچه من

 دو ره و تو به را آينه و آينه به را تو کندمی یراه نمائ و رودیم راه باشد آينه در و تو در آنکهیب

 صدور و است عکاس از عکس صدور مانند حق از موجودات آفرينش و صدور و خود سویبه را

 شیی رکس نه و است نطفه مانند نه کندمی حلول نه و شودیم کسر او از نه اشراقیه ست آفرينش

 .1است فلسفی مباحث از و است اشراقیه یافاضه بلکه ء

 

 مروزي سلیمان با مناظره.2-3-4-5

 حتت يداًشد مأمون مجلس گسترده یمناظره اولین در که کسانی از دانستیم قبل یمناظره در

 آن فنون و مجادله و بحث در که او بود، صابی عمران زمان آن معروف دانشمند گرفتند قرار تأثیر

 ابقس مذهب با و شد مسلمان السالمعلیه الرضاموسی بن علی امام دست به داشت فراوان آگاهی

 .گرديد( ع) بیتاهل مکتب و اسالم سرسخت مدافعان از يکی و گفت وداع ینصابئ مذهب خود

 لمایع رأس در و دبو خراسان متکلم ينتربزرگ مأمون تعبیر به که مروزی سلیمان ايام اين مقارن

 داد انعام و کرد فراوان احترام را او مأمون شد، خراسان وارد داشت، قرار خطه آن در عقايد علم

 الرضاموسی بن علی امام جنگ به را او دتوانمی و آورده دست به یاتازه شکار کردمی فکر)

 یسرعموپ: گفت و کرد او سویبه رو( کند غلبه او بر مناظره و بحث در شايد بفرستد السالمعلیه

 اگر ،داردیم دوست را عقايد بحث و کالم علم علمای او و است آمده حجاز از موسی بن علی من

 وا که بود اين اشخالصه و داد جوابی او بیا، ما نزد او با مناظره برای ترويه روز که هستی مايل

 فتگ مأمون !بکاهد انظار در او عتبارا از و کند مغلوب بحث در را السالمرضا علیه امام نیست مايل

 .کرد آمادگی اعالم او سبز چراغ اين با و! امکرده دعوت منظور همین برای را تو من اتفاقاً

 خادم ياسر( ع) امام فرستاد، السالمعلیهرضا  امام خدمت محترمانه دعوت مأمون هنگام اين در

 شکست بر یازنده سند که صابی رانعم اتفاقبه بود خاصش ياران از که را نوفلی و مخصوص

 و دمش وارد مأمون بر کههنگامی گويدمی نوفی. آيمیم بعداً من فرمود و فرستاد قبالً بود مأمون

 یدنپوش مشغول: گفتم کجاست؟( الرضاموسی بن علی امام) ابوالحسن برادرم: گفت کردم سالم

. خواستم اجازه مأمون از صابی انعمر برای سپس بیايیم، جلوتر ما داده دستور و است لباس

                                            
 ، 278همان،ص 1
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 به که کسی همان گفتم( نشود ناراحت مأمون کهاين برای) من کیست؟ عمران: گفت مأمون

 .شود وارد ندارد، مانعی: گفت! شده مسلمان شما دست

 :افزود لذا( رسیدیم نظر به ناراحت امام با نزديکش ارتباط از ولی) گفت آمدخوش او به مأمون

 شر از کهاين برای) عمران! درآمدی؟ هاشمیبن یزمره در تا بود باقی عمرت دش خوب عمران

 !مؤمنان امیر ای داد فضیلت شما ییلهوسبه مرا که را خدايی شکر گفت( بماند امان در مأمون

 کالم علم علمای ترينمهم مروزی سلیمان اين عمران ای: گفت و کرد استفاده فرصت از مأمون

 1.است خراسان یخطه در

 لهمسئ کهدرحالی است برتر خراسان در کالم علم در کسهمه از که کندمی گمان او: گفت عمران

 ؛ وتاوس میل به بسته اين: گفت ؟کنیینم مناظره او با چرا: گفت مأمون ؟کندمی انکار را بداء

 سلیمان، يد؟کردمی بحث موضوعی چه در: فرمود. شد وارد السالمعلیهرضا  امام حال همین در

 راضی بداء بحث در( ع) «موسی بن علی» داوری به آيا گفت عمران به کرد استفاده فرصت از

 توانمب که فرمايد ذکر من برای یاکنندهقانع دلیل کهاين شرطبه اما آری،: گفت عمران ؟شوییم

 .دهم ارائه خود امثال به را آن

 اختالف هاآن آنچه مورد در شما نظر نمود عرض و کرد السالمعلیهامام رضا  به رو مأمون ينجاا در

 چیست؟ داشتند

 

 بداء مورد در امام رضا گفتار

 ناطق قرآن کهدرحالی کنییم انکار را بداء چگونه: فرمود کرده سلیمان به رو السالمعلیهرضا  امام

 : فرمايدمی يکجا در است آن به

مین ها وزپديد آورنده آسمان«»أَمْراً فَِإنَّما يَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ بَدِيعُ الَسّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ إِذا قَضى»

گويد: باش! پس )فوراً( موجود اوست وهنگامى که فرمان )وجود( چیزى را صادر کند، فقط مى

 3« يُعِیدُهُ اْلخَلْقَ ثُمَّ  يَبْدَؤُاْ یوَُهوَ الَّذِ» 2«.شود.مى

 بداء معانی از يکیينا) فرموده ابداء را جهان موجودات خداوند که است اين بر لدلی هاينا... و

لُّه وَ ال یْهِمْعَلَ يَتُوبُوَ إِمّا  يُعَذِّبُُهمْوَ آخَرُونَ مُرْجَْونَ لِاَمْرِ اللّهِ إِمّا » :گويدمی قرآن کهاين ديگر(. است

 5.«نْ عُمُرِهِ إِلَّا فِی کِتَابٍوَمَا يُعَمَّرُ مِْن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِ » «4 یمٌحَک یمٌعَل

                                            
ناصر ،مکارم شیرازی،مناظرات تاريخی امام رضا با ديگر اديان ومکاتب ديگر ، ،ناشر پژوهش های اسالمی ،محل نشر مشهد ،سال نشر  1

 468و467ص ،1388

 101،ايه  ،وسوره انعام 117سوره البقر،ايه 2

 27،ايه  سوره روم 3

 106، سوره توبه 4

 11سوره فاطر،ايه 5
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 يا عذاب مشمول شخص فالن که دهد نشان امر ظواهر است ممکن دهد می نشان آيه دو اين

 تهقرارگرف اين بر شرايطی خاطر به الهی مشیت که شودیم روشن بعداً اما ،گرددیم عمر کوتاهی

 چگونه حالبااين( است بداء از ديگر معنی يکينا) دهد طوالنی عمر او به يا ببخشد، را او که

 ده؟رسی شما به گرامیت پدران از زمینه اين در روايتی آيا: سلیمان شوی؟ منکر را بداء خواهییم

 علم گونه دو خداوند: فرمود که شدهنقل( ع) صادق امام جدم از آری: گفت السالمرضا علیه امام

 حاصل ناحیه اين از بداء و داندینم کسی پاکش ذات جز و است مستور و محزون که علمی دارد،

 را آن ام ص(پیامبر ) بیتاهل علمای و داده تعلیم پیامبرانش و فرشتگان به که علمی و شودیم

 مورد در تو کنمیم فکر من: فرمود و کرد سلیمان به رو السالمرضا علیهامام  سپس 1دانندیم

 اشدب چنین که برمیم خدا به پناه: کرد رضع سلیمان! گیرییم الهام يهود سخنان از بداء انکار

 ؟اندگفته چه يهود مگر

 است اين مقصودشان و! «است بسته خدا دست» مغلولة يداهلل: گويندیم هاآن: فرمود( ع) امام

: فرمايدمی خداوند کهدرحالی. داد نخواهد رخ دگرگونی هیچ و کرده تمام را خود کار خدا که

 خدا رحمت از سخن اين خاطر به و باد بسته هاآن دست» «قالوا بما لعنوا و ايديهم غلت»

 ناي و کندمی ايجاد ببیند مصلح دگرگونی هر و است گشوده نظر هر از خدا دست) انددورمانده

 («.بداء معنی است

 یلهمسئ بعد به امروز از: گفت کرده مأمون به رو و است حق بداء که کرد اعتراف سلیمان سرانجام

 بحث در انصاف اما کن مطرح داری ديگری سؤال اگر باز: افزود مأمون. کرد نخواهم انکار را بداء

 .نکن فراموش را

 

 اراده يمسئله مورد در امام گفتار

 امام نم؟ک سؤال یدفرمان می اجازه: گفت و کرد السالمعلیه الرضاموسی بن علی امام به رو سلیمان

 که کسی یدرباره گويییم چه: سلیمان. کن سؤال خواهییم هرچه: فرمود السالمعلیهرضا 

 2.دهدیم قرار قدير و بصیر و سمیع و حی همچون خداوند ذات اوصاف از يکی را «اراده»

                                            
 هک است شرايطی به مشروط دومی اما ندارد، راه آن در دگرگونی لذا و نیست، شرط هیچ به مشروط و قطعی است علمی نخست علم 1

 لهیا عذاب مشمول هست بنا گناهی انجام خاطر به کسی مثال نه، صورت اين غیر در يابد، می تحقق معلوم گردد حاصل آن شرايط اگر

 یکسان برای که جاست اين نمايد، می جبران را او سوء عمل که دهد می انجام خیری کار يا کند می توبه بعدا ولی گردد، بال نزول و

 کنید دقت) دهد می رخ بداء و دگرگونی نبودند آگاه شرايط اين از که

 ستا اين زمینه اين در سخن آخرين گفتگوست، و بحث کالم علم علمای میان در فعل صفات يا است ذات صفات از اراده که اين در 2

 ،است ذات صفات جزء علم و کند می احسن نظام به خداوند علم به بازگشت اولی فعلی ی اراده و فاعلی ی اراده است دوگونه اراده که

 هنگامی روايات و آيات غالب در زيرا است دوم عنیم روی بحثها اين در( ع) امام ی تکیه و شود می محسوب فعل صفات جزء دومی اما

 . است منظور معنی همین شود می گفته اراده که
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 افیک است متفاوت بودن بصیر و سمیع با خداوند بودن مريد وصف بدانی کهاين برای(: )ع) امام

 خداوند ازير يافتتند اختالف يکديگر با و گرديد حادث جهان اشیای گويییم وقتی( بدانی است

 لیلد نیست ممکن تعبیری چنین خدا بودن بصیر و سمیع مورد در اما باشد، چنین کرده «اراده»

 علف صفات از يکی) نیست يکسان( بودن بصیر و سمیع و ارده) وصف دو اين که است اين بر

 (.ذات صفات از ديگری و است

 او؟ عین يا اوست ذات غیر اراده آيا(: ع) امام. بوده مريد ازل از خداوند دانیمیم اما - سلیمان

 ديمیق وصف او ذات از غیر چراکه باشی قدما تعدد به قائل بايد پس(: ع) امام. اوست غیر: سلیمان

 يیگویم پس(: ع) امام. ندانستم قديم او ذات جز را چیزی من: سلیمان! ایيرفتهپذ اراده نام به را

 .نیست حادث نه: سلیمان ست؟ا حادث اراده

 گاه) بده انصاف! کنییم مکابره چرا! سلیمان ای: گفت و برخاست مأمون فرياد که بود ينجاا در

 قديم نه و است حادث نه پس نیست، هم قديم گويییم سپس نیست، حادث اراده گويییم

 رو مونمأ سپس. داننشسته تو اطراف نظرانصاحب از جمعی بینیینم مگر( نیست ممکن کهاين

 نخراسا یخطه در کالم علم عالم او باالخره بدهید ادامه کرد عرض و نمود السالمعلیهامام رضا  به

 !است

 ازلی چیزی هرگاه چراکه است حادث اراده: گفت و فرمود تکرار را سابق مطلب ديگر بار( ع) امام

 اوست از او یاراده: سلیمان .باشد ازلی بايد نباشد حادث هنگامی و باشد حادث بايد نباشد

 البد کرد؟ اراده را چیز چه ازل در(: ع) امام. اوست از علم و بودن بصیر و سمیع که گونههمان

 هاراد را خودش: سلیمان. نیست بصیر و سمیع مانند مريد پس(: ع) امام. نه: سلیمان را؟ خودش

 !بود عالم خودش به که گونههمان کرد،

 و مأمون که بود ينجاا!... آری - سلیمان است؟ بوده او اراده طريق از وجودش پس -( ع) امام

 امام. 1شد ظاهر سلیمان ناتوانی و عجز و خنديد نیز السالمعلیهرضا  امام و خنديدند اطرافیانش

 - سلیمان است؟ عالم است دوزخ و بهشت در آنچه به خداوند آيا ببینم بگو! سلیمان ای -( ع)

 علم عین او یاراده تو ییدهعق يرابهز) يابدیم تحقق داندیم خدا را آنچه ياآ -( ع) امام. آری

 (.اوست

 یزیچ کند اراده که ماندینم باقی سخن اين برای جايی ديگر بنابراين -( ع) امام. آری - سلیمان

ودًا مْ بَدَّْلناهُمْ جُلُکُلَّما نَضَِجتْ جُلُودُهُ »: گويدمی قرآن در کهدرحالی کند، کم يا بیفزايد هاآن بر را

 یجابه ديگری یاپوسته بسوزد( دوزخیان) هاآن پوستهای زمان هر» 2.« الْعَذابَ یَذُوقُوالِ یْرَهاغَ

 «بچشند را عذاب تا دهیمیم قرار آن

                                            
 هک بود سختی بست بن خاطر به اين و کرد انکار را او ازلیت واين دور الزم می ايد.و گرفت خداوند وجود علت را خداوند ی اراده زيرا 1

 .ودب فرموده ايجاد او برای استدالل در( ع) امام

 56،ايه  سوره نساء 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هاآن برای خواهندیم آنچه بهشتیان». 1«لَهُمْ مَا َيشَاءُونَ فِیهَا وََلدَيْنَا مَزِيدٌ »: فرمايدمی نیز و

 اوست یاراده از غیر او علم که دهدیم نشان همه هاينا) «است آن بر اضافه ما نزد و بود خواهد

نَا أَنْ وَِإذَا أَرَدْ »: فرمايدمی خداوند کهاين ببینم بگو -( ع) امام(. نداشت معنی تعبیرات اين وگرنه

 2« نُهْلِکَ قَرْيَةً أَمَْرنَا مُتْرَفِیهَا فَفَسَقُوا فِیهَا

 انبی هاآن مترفین برای را خود اوامر نخست کنیم هالک را دياری و شهر کنیم اراده کههنگامی»

 اين سخن اين معنی آيا «سازيمیم هالک را هاآن پرداختند مخالفت به کههنگامی داريمیم

 ینع ادهار که تو گفتار اين بنابراين -( ع) امام. آری - سلیمان است؟ حادث امری اراده که نیست

 راه ذاتش در تغییر و دگرگونی نه و کرده ايجاد را خود نه خداوند زيرا است، باطل خداست ذات

 (.دگرگونی گونهیچه بدون هست و بوده ابد تا ازل از او) دارد

 از اراده که فرمود ثابت گوناگون داليل به و بست او بر را راه مختلف طرق از( ع) امام: خالصه

 در چنان را خود سلیمان و باشد او پاک ذات عین دتوانمین و است ادثح و است فعل صفات

 آمد گران سخت مأمون بر بزرگ شکست اين. بازماند سخن از و نبود جواب بر قادر که ديد تنگنا

 سیک و) است هاشمیبن فرد ينترعالم مرد اين سلیمان ای گفت و کرد سلیمان به رو ناچار ولی

 3شدند متفرق مردم و يافت پايان مجلس(. ندارد را او با علمی یمقابله توانايی

 

 الجهم بن محمد بن علی با السالمعلیهامام رضا  مناظره.2-3-4-6

 پیروان مأمون کههنگامی: گويدمی هروی اباصلت کهچنان شد واقع مأمون دربار در مناظره اين

 در را اسالم علمای و فرق رساي و صابئین و مجوس و نصاری و يهود از مختلف مکاتب و مذاهب

 نآ برابر در هرکس کنند مناظره السالمعلیه الرضاموسی بن علی امام با تا کرد جمع خود دربار

 لیع به نوبت میان اين در. گشت خاموش و شد روبرو شکندندان پاسخ با کرد اندامعرض حضرت

 .رسید الجهم بن محمد بن

 ماش آيا چیست؟ انبیاء عصمت یدرباره شما ییدهعق: گفت و کرد السالمعلیهرضا  امام به رو او

 از گناه صدور ظاهرش که آيات اين با پس - جهم ابن. آری -( ع) امام ؟دانیدیم معصوم را همه

 آدم» 4.«وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى  »: فرمايدمی آدم یدرباره قرآن: کنییم تفسیر چگونه است آنان

وَذَا النُّونِ ِإْذ  »: گويدمی يونس یدرباره و «ماند محروم او پاداش از و کرد عصیان پروردگارش به

 5«ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ

                                            
 35،ايه  سوره ق 1

 14سوره اسراء،ايه  2

 .177 ص ،49 ج عالمه مجلسی ،بحاراالنوار، ،و 179 ص ،1 ج الرضا، اخبار ابن بابويه فعیون 3

 121،ايه  سوره طه 4

 87،ايه سوره انبیاء 5

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 یدرباره ؛ و«گرفت نخواهیم تنگ او بر کرد گمان و رفت خودش قوم میان از خشمگین يونس»

 در و «را او قصد يوسف و کرد يوسف قصد زلیخا». 1هَمَّ بِهَاوَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ « »: گويدمی يوسف

 کار از و کرديم امتحان را او ما کرد گمان داود». «ربه فاستغفر فتناه انما داود ظن و»: داوود مورد

 «کرد توبه خود

 دل در تو». 2 «َو تُخْفِی فِی نَفْسِکَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ »:فرمايدمی( ص) محمد پیامبرش ی درباره و

: دفرمو السالمعلیه امام «ساخت آشکار را آن خدا که داشتییم پنهان( زيد همسر) یدرباره چیزی

 کنم تفسیر خود رأی به را خدا کتاب و مده نسبت الهی پیامبران به را زشتی گناهان تو بر وای

 یهاجواب اکنون) دانندینم علم در راسخان و خدا جز را آن( تفسیر و) تأويل: فرموده خداوند که

 (.را بشنو سؤاالتت

 آدم بود، داده قرار بالدش در خود یيندهنما و زمین در حجت را او خداوند(: ع) آدم یدرباره اما

 شد اقعو بهشت در آدم عصیان( بود موقتی بهشت در سکونتش و) بود نشده آفريده بهشت برای

 و اسوه و الگو آدم و) گردد تکمیل الهی امر مقادير و باشد زمین در بايد عصمت و زمین در نه

 معصوم ییفهخل و حجت را او نهاد گام زمین به کههنگامی لذا و( باشد جهان مردم برای رهبری

 :فرمايدمی او حق در کهچنان قرارداد

 خاندان و نوح و آدم خداوند» .3«إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا َوآلَ إِبْرَاهِیمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِینَ »

 هبرانر اين بودن معصوم بر دلیل خود گزينش اين. «برگزيد یانبرجهان را عمران خاندان و ابراهیم

 .است غرض نقض موجب عصمت بدون رهبری برای گزينش زيرا است

 بر قادر خداوند کرد گمان او که نیست اين «علیه نقدر لن» از منظور( ع) يونس مورد در اما و

 ترک و) گیرد نمی تنگ او بر خداوند کرد گمان او که است اين معنی به بلکه نیست، او( مجازات)

 یْهِوَ َأمَّا إِذا مَا ابْتَالهُ فَقَدَرَ عَلَ »: آمده قرآن ديگر یيهآ در که گونههمان( است نکرده اوالئی

 .«بگیرد تنگ او بر را روزی و سازد مبتال را انسان خداوند کههنگامی اما» 4...«.رِزْقَهُ

 مورد در اما؛ شدمی کافر نیست او( مجازات) بر قادر خداوند بود کرده گمان او اگر کهاين چه

 زن ينا قتل) قصد يوسف و کرد يوسف( از یریگکام) قصد زلیخا که است اين منظور(: ع) يوسف

 از العادهفوق چراکه دهد، قرار عفت خالف عمل برای فشارتحت زياد را او هرگاه نمود را( آلوده

 او قتل به آلوده هم( کرد يوسف حق در را لطف اين) خداوند اما بود، شده ناراحت پیشنهاد اين

                                            
 .24،ايه  يوسف سوره 1

 37،ايه  احزاب سوره 2

 و ناهگ بنابراين نبوده تکلیف دار بهشت اصوال: که اين آن و کرد بیان توان می ديگر عبارت به را سخن اين 33،ايه  عمران سوره آل 3

 و کرد پیدا مفهوم عصیان و اطاعت و گذارد زمین ی صحنه و تکلیف دار به قدم آدم که هنگامی اما نداشت، مفهوم جا آن در عصیان

 روايت اين طبق و کرد( ع) امام از شخصا ديگری مجلس در مأمون را سؤال همین که اين توجه قابل - داد او به عصمت مقام خداوند

 .است آدم ماجرای از جواب برای دومی راه که داد او به ديگری پاسخ( ع) امام

 16،ايه  سوره فجر 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 شما داوود داستان در اما 1«کَذَلِکَ ِلنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ  »: عفت خالفت عمل هم و نشد

 تورات کنونی در آنچه شبیه ساختگی و جعولم یافسانه جهم بن محمد بن علی ؟گويیدیم چه

 :است چنین اشخالصه که کرد ذکر ينجاا در است آمده

 د،ش نمايان او برابر در زيبايی یپرنده صورتبه شیطان که بود نماز مشغول خود محراب در داوود

 هخان درون به چشمش ازآنجا و رفت بامپشت به پرنده آن دنبال به و شکست را نمازش داوود

 یانم از برای و شد او یبستهدل و افتاد بود، کردن غسل حال در که زيبايی زن اندام بر همسايه،

 تداش نام اوريا و( بود داود لشگر ارشد افسران از يکی که) را همسرش داد دستور مانع برداشتن

 زدواجا هب را همسرش دوداو شد کشته او کههنگامی و بفرستند نبرد میدان به صفوف پیشاپیش

 2.درآورد خود

هِ وَإِنَّا إِنَّا لِلَّ : »فرمود و زد پیشانی بر دست السالمعلیهرضا  امام رسید ينجاا به سخن کههنگامی

 از بلق) عفت خالف عمل ارتکاب سپس و نماز در سستی به را بزرگی پیامبر شما « إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

 ؟کنیدیم متهم گناهییب انسان قتل سپس و( او با رسمی ازدواج

 ،کردهاشاره آن به فوق یيهآ در خداوند که داوود گناه پس: کرد عرض جهم بن محمد بن علی

 نیافريده داناتر وی از را کسی خداوند کرد گمان او نداشت، گناهی تو بر وای -( ع) امام بود؟ چه

 کیي داريم نزاع باهم نفر دو ما بگويند و روند باال او محراب از تا کرد مأمور را فرشته دو خداوند»

 کن، هدايت راست راه به را ما و مدار روا ستم و کن داوری حقبه ما میان کرده، ستم ديگری بر

 هب نیز را يکیينا که کندمی اصرار او ولی دارم، يکی من و دارد میش 99 است من برادر يکیينا

 3.«ستا گوياتر من از و کرده غلبه من بر سخن در او و واگذارم او

 تگف و کرد او به رو کند، دلیل تقاضای مدعی از آنکهیب و کرد عجله قضاوت در دوداو ينجاا در

 و توضیح حتی و است کرده مطالبه هم را تو میش يک همان که کرده ستم تو به برادرت اين

 اين در عجله همین اما بود، نکرده را نهائی حکم گرچه) نخواست او علیه مدعی از را الزم دفاع

 ردک استغفار و برآمد. جبران مقام در و شد متوجه سپس سرزد دوداو از که بود اوالئی ترک گفتار

 .گويیدیم شما آنچه نه داوود خطای بود اين( بخشید او بر را اوال ترک اين خداوند و

 إِنَّا دُيا داوُ  »: گويدمی ماجرا ينبعدازا خداوند بینیینم مگر: افزود السالمرضا علیه امام سپس

 خلیفه را تو ما داود ای»«. 4جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیَْن النَّاسِ بِالْحَقِّ َو ال تَتَّبِعِ الْهَوى

 پیروی نفس هوای از و کن داوری حقبه مردم میان در ،يمقرارداد زمین در خود یيندهنما و

 «مکن

                                            
 24،ايه  سوره يوسف 1

 جمله( 11 صلف اشموئیل دوم کتاب در کنونی اتتور در بیشتری بسط و شرح با و تفاوتی مختصر با رسوا بسیار و خرافی افسانه اين 2

 .است آمده 72 تا 2 های

 .22 و 21 همان ،ص.3

 .26،ايه وره داوودس4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نچنی خداوند چگونه بود شدهبزرگ گناهان و عظیم جنايات آن مرتکب باهلل العیاذ دوداو اگر)

 یهمه بدان پس دادمی قرار بخشش و عفو مورد را او چگونه و بخشیدیم او به منصبی و مقام

 (.است خرافات هاآن

 خپاس در( السالمعلیهرضا ) امام است؟ بوده چه اوريا همسر با دوداو ازدواج داستان پس: پرسید او

 یمرد اگر( السالمعلیهداوود ) زمان در: فرمود د،یپرس اياور همسر داستان اصل درباره که جهم ابن

 که خواست خداوند اما ماند؛یم شوهر بدون شهیهم یبرا ديبا یو زن شد،یم کشته اي مردیم

 آن فبرخال شد موظف که بود یکس نینخست( السالمعلیهداوود ) و شود دهیبرچ غلط سنت نيا

داوود  حضرت شد، کشته جنگ در یعیطب صورتبه اياور کهیهنگام اساس نيا بر. کند عمل

 یبرا یکار نیچن رشيپذ ازآنجاکه. کند ازدواج او زن با شد موظف یاله فرمانبه( السالمعلیه)

 .شد فراهم هايثوحدحرف نيا یبرا نهیزم بود، دشوار مردم

 در را چیزی تو: »گويدمی قرآن که زيد اشپسرخوانده همسر و( ص) اسالم پیامبر مورد در اما

 نام قبالً خداوند که بود قرارينازا ماجرا «ساخت آشکار را آن خداوند که داشتییم پنهان دل

 جحش دختر زينب نام هاآن میان در و بود فرموده او به جهان اين در را( ص) پیامبر همسران

 اين (ص) پیامبر ولی بود حارثه بن زيد( ص) پیامبر یپسرخوانده زوجیت قید در روز آن که بود

( ص) پیامبر بگويند و بیفتد منافقان دست به یابهانه مبادا ،داشتیم مخفی خود دل در را نام

 بااينکه همسرش از زن آن جدايی و آينده حوادث اما) داشت یداشتچشم شوهرداری زن به نسبت

 یزن را اين(. است بوده مقدر قبل از امری چنین که داد نشان نشود، جدا داشت اصرار( ص) پیامبر

 و آدم برای را حوا: شد زن سه عقد اجرای دارعهده تنها خود خلق تمام میان در خداوند که بدان

 جهم بن محمد بن علی که بود ينجاا(. ع) علی برای را( عفاطمه ) و خدا رسول برای را زينب

 بعد به امروز از نمايمیم تعهد و کنمیم بهتو من! خدا رسول فرزند ای: نمود عرض و کرد گريه

 1.نگويم فرموديد، شما آنچه جز خدا پیامبران یدرباره

 

 با جاثلیق السالمعلیهمناظره امام رضا .2-3-4-7

 خوردیمدر اين مناظره نکات زير به چشم 

 2توسل به انجیل ( بانبوت حضرت محمد )ص اثبات .1

اثلیق اعتراف از ج گرفتنحضرت با  آنو نفی الوهیت  سالمالعلیهبشريت حضرت عیسی  اثبات .2

مام ا کردیممانند ساير افراد عادی خداوند را عبادت  السالمعلیهمبنی بر اينکه حضرت عیسی 

                                            
  155 تا 153 ص ،1 ج ،(ع) اخبارالرضا ابن بابويه،عیون 1

 ،ناصر خسروحسین ،عماد زاده،زندگانی حضرت امام علی بن ابن موسی الرضا، انتشارات گنجینه ،نشر محمد ،محل چاپ تهران  2

 ،276ص
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که معجزاتی مانند حضرت عیسی  در اين مناظره به مناظرات ساير پیامبران الهی السالمعلیهرضا 

مانند الیسع و حز قیل معجزاتی  یامبرانیپ :فرمايدیو م دجويییمداشتند تمسک السالم علیه

 نشدند. آنانمردم قائل به الوهیت  یول مانند حضرت عیسی )ع( داشتند،

 ،تعالمبه يگانگی خداوند  جز اعترافنديد  یاچاره السالمرضا علیهدر برابر سخنان امام  یقجاثل .3

 مرقاس، هیلوسبه آنن انجیل و بعد نوشته شدن درباره از میان نخستی السالمعلیهامام رضا  سپس

را در  يیهاتناقض اند؛ ونوشتهکه اين چهار نفر انجیل را  فرمود يراداو متی سخنانی  لوقا ،يوحنا

 حقهبدرمانده بود گفت: ))قسم  السالمعلیهکالم جاثلیق نشان داد. جاثلیق که از پاسخ امام رضا 

 1لمانان کسی مثل تو باشد((درمیان مس کردمینممسیح که گمان 

 

 همراه ار شاهدان و اطرافیان شگفتی که السالمعلیه رضا امام علمی شخصیت مظاهر از ديگر يکی

 بخش از کهچنان. بود مختلف زبانهای به ،السالمرضا علیهامام  حضرت کامل آشنايی داشت،

 در يا و مناظره هنگام به علمی مجامع در السالمرضا علیه امام ،يدآشکارگر د نیز پیشین

 ند،شدمی شرفیاب ايشان حضور ديگر، بالد از که اشخاصی به پاسخگويی در معمولی یهانشست

 ماما»: گويدمی هروی اباصلت. پرداختیم وگوگفت بهآنان  با مخاطب رسمی و متداول زبان با

 مردم نتريیحفص او، که سوگند خدا به. گفتیم سخن خودشان زبان به مردم با ،السالمعلیه رضا

 فرزند ای: کردم عرض: گويدمی همچنین اباصلت.« بود فرهنگی و زبان هر به آنان داناترين و

 سالمالیهرضا عل امام! ها گوناگونزبان به شما تسلط و اشراف همهينا از شگفتم در من خدا، رسول

 دهد، قرار مردم بر حجت را فردی خداوند ،شودیم چگونه. هستم مردم بر خدا حجت من»: فرمود

 هک است نرسیده تو به السالمعلیه علی مؤمنان امیر سخن مگر. نکند درک را آنان زبان او ولی

 .نیست هازبان شناخت جز چیزی آن و است شدهداده «الخطاب فصل» ما به: فرمود

 

                                            
 ،125و124ص ،1388صغری ،محبی پور ،نقش امام رضا علیه السالم در حديث شعیه ، نشر بین الملل ،محل چاپ تهران ،سال نشر  1
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 یست،ن گذشته به متعلق و تاريخی یمسئله يک السالمعلیه الرضاموسی بن علی امام مناظرات

 و وزامر برای جامعی بسیار پراهمیت سرمشق مکتبی خط و اسالم حريم از پاسداری ازنظر بلکه

 .است ديگر زمان هر

رضا  امام ولی نبود گسترده امروز مثل یجمعارتباط وسايل روز آن در که است اين جالب

 روز نآ یجمعارتباط وسايل مؤثرترين از يکی عنوانبه مأمون دربار مناظره جلسات از السالمعلیه

 سرتاسر در آن بر حاکم خاص شرايط خاطر به جلسات اين اخبار که زيرا گرفت کافی یبهره

 مودفر خنثی را مأمون تخريبی یهاتوطئه تنهانه طريق اين از و شدمی پخش اسالمی شورهایک

 بسیار شرايط در گذشته داليل به که را روز آن اسالمی یجامعه بلکه گذاشت، ناکام را او و

 . بخشید رهايی انحراف از برد سرمی به فرهنگی و فکری ازنظر حساسی

 خشبالهام ما برای متعددی جهات از مختلف مکاتب پیروان با رتحض آن برخورد کیفیت هرحالبه

 :ازجمله است

 نگج تا و باشد منطقی برخورد بايد یزهر چ از قبل ديگر یهامکتب پیروان با اسالم برخورد -1

 سالما ،پوشیمینم چشم استدالل و منطق از و بريمینم اسلحه به دست نکنند تحمیل ما بر را

 .بود خواهد چنین نیز آينده در و رفته پیش منطق و تبلیغ طريق از درگذشته

. همانا راه رشد یستاکراهى ن ين،( ديرشدر )پذ  »1«الْرُشْدُ مِنَ الْغَىِّ  یَّنَقَدْ تَبَ ينِلَا إِکْرَاهَ فِى الْدِّ »

 «از گمراهى روشن شده است،

 همین به و ندارد واهمه ابداً ديگر یهامکتب منطق از که است یقدربه اسالم منطق قدرت - 2

 را خود پاسخ و دهند نشر را خود عقايد تا شد داده کافی مجال همه به انقالب آغاز در دلیل

 داشته رويارو مناظره اسالمی جمهوری معروف سران با یجمعارتباط وسايل در حتی و بشنوند

 ،شدمی داده بحث ادیآز نداشتند انبیا مکتب و خدا به ايمان اصالً که هاآن به حتی و باشند

 آمد،در ديگری شکل به هابرنامه ديديم و کردند سوءاستفاده آزادی اين از هاآن متأسفانه هرچند

 .شد بشود نبوديم مايل ما آنچه و يافت ادامه تخريبی یهابرنامه و شد شروع گوناگون یهاتوطئه

 خود منطق با بتوانند و باشند باخبر مذاهب و مکاتب تمام از بايد زمان هر در اسالم علمای -3

 از بحث نبنابراي کنند، اثبات ديگر مکتب هر بر را اسالم آيین یوبرتر بگويند، سخن آنان با هاآن

 .باشد علمی یهاحوزه دروس متن در بايد - استثنا بدون - هامکتب تمام

                                            
 256،ايه  سوره البقره 1

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



66 

 

 و ندباش داشته آشنايی دنیا ی زنده زبان با که باشند کسانی بايد اسالم علمای میان در - 4

 صی،شخ غرض اعمال گاه و ناآگاهی اثر بر گاه که مترجمین وساطت بدون لزوم، هنگام به بتوانند

 در بانز تدريس ضرورت ينجاازا و بگويند سخن ديگر زبانهای اهل با کنند، می تحريف را مسائل

 .شودیم احساس علمی یهاحوزه کنار

 و بکنند را یریگبهره حداکثر جهان در موجود یمعجارتباط وسايل از بايد اسالم علمای - 5

 جودو بدون کار اين است بديهی و برسانند جهانیان همه گوش به را قرآن تعلیمات و اسالم صدای

 چنین هرگز ديگر یهاحکومت چراکه است، مشکلی بسیار کار اسالمی نیرومند حکومت يک

 دعوت نشر از مانع شديد سانسور با تنهانه و دهندینم اسالم مکتب پیروان به را فرصتی و مجال

 . کنندیم حبس هاینهس در را هانفس آزادی سلب و خفقان با که شوندیم اسالم
 

به هر حال کیفیت برخورد ان حضرت با پیروان مکاتب مختلف از جهات متعددی برای ما الهلم 

 از مأمون تحمیلی عهدیواليت پذيرش متعدد داليل از يکی نیست دبعیبخش است از جمله :: 

  باشد. بزرگ رسالت اين انجام( ع) امام سوی

 .گرفت توانمی( ع) الرضاموسی بن علی امام مناظرات یبرنامه از که است یاز الهامات

 :ازجمله. دارد وجود عقیده چند اينجا

 لیمانس» به مأمون اينکه دلیلش. بود السالمهعلیامام رضا  محکومیت نخستین هدف اينکه الف

 رضا امام - او بر را راه که نیست اين جز چیزی بحث جلسه برگزاری از من هدف: گفت «مروزی

 .ببندی السالمعلیه

 اب توراتشان، به تورات اهل با کههنگامی: فرمود است که السالمعلیه امام رضا کالم ديگر شاهد

 موبدان اب عبرانیشان، شیوه به پرستانستاره با زبورشان، با زبور اهل با ،یلشانانج به انجیل اهل

 وادار ودخ سخن تصديق به را همه کرده استدالل خودشان سبک به رومیان با پارسیشان شیوه به

 .شد خواهد پشیمان يقیناً  و برگزيده را خطا راه که فهمید خواهد مأمون کنم،

امام رضا  شهادت از پیش تا مأمون دربار که است آن کندمی تقويت را احتمال اين آنچه

 مجالس اين از اثری ديگر ازآنپس ولی بود؛ هامناظره اين برگزاری محل پیوسته ،السالمعلیه

رضا  امام شخصیت بردن میان از در محافل اين وقتی. نشد ديده کالمی یهابحث و علمی

 انجامسر و فرورفت السالمعلیهامام رضا  یزيکیف حذف انديشه در مأمون ماند، ناکام السالمعلیه

 .ساخت مسموم را ايشان
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 يک عنوانبه داشت تمايل و نبود بی اطالعی از علوم آدم خود، مأموندومین هدف اين بود که 

 دوستی علم به شهرت او. یريدقرارگ موردتوجه و گردد معرفی اسالمی جامعه در عالم زمامدار

 1.شدمی شناخته یعباس خلفای فیلسوف و داشت

فکری معتزلی مذهب بود و معتزله  ازنظر مأمونکه چون  اندیدهعقبر اين  یاعدهسومین هدف 

زيد  دکتر .کردیمهم همین کار را  مأمون، دهندیمو بررسی قرار  را موردنقدمسائل عقیدتی 

د ز سران معتزله بوا مأمونبا توجه به اينکه اطرافیان  گويدمیو  کندیمالرفاعی اين سخن را رد 

 است که بگويیم مذهب معتزله بوده یعیطب ه اند، حتی مربی او يحیی بن المبارک معتزلی بود،

حمايت  بلکه به معنای واقعی به مذهب ايمان نداشت، مأمون :گويدمیاست وی سپس در ادامه 

وها که او از گروه کالمی موجود بستگی به شرايط حاکم بر جامعه داشت هر يک از اين گر

 2...کردیمحمايت  آناو را به اهدافش برسانند، از  توانستندیم

 

 جودو شمع برگرد پروانگان چون که بودند بسیاری شاگردان دارای السالمعلیهرضا  امام حضرت

 رطوبه ذيل، در. 3ندشدمی سیراب ايشان معارف و علوم دريای از و کردندمی اجتماع بزرگوار آن

 .پردازيمیم آنان از نفر چند ذکر به اختصار

 

 آدم بن زکریا .2-7-1

 خاص منزلتی و مقام دارای ايشان نزد و السالمعلیه رضا امام یبرجسته اصحاب از و قم اهل او

 است دور راهم که کردم عرض السالمرضا علیه امام به: گويدمی «همدانی مسیب بن علی. »بود

 رضا امام بپرسم؟ کسی چه از را دينم احکام شوم؛ شرفیاب شما رمحضبه متوانمین وقتهمه و

 اعتماد مورد و امین دنیا، و دين امر در که بیاموز «قمی آدم بن زکريا» از: فرمودند السالمعلیه

 و همسفر حج، اعمال در و مکه تا مدينه از سال يک که بود اين زکريا توفیقات از يکی. است

: گفت آدم بن که زکريا کندمی روايت معتبر سند به کشی شیخ. بود السالمهعلی رضا امام مصاحب

 ومعل یمذاکره السالمرضا علیه امام با خواند، فجر نماز و برخاست امام که فجر طلوع تا شبيک

                                            
 .483ص  ،1371 ، ناشر سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران،سال نشر2جلد  شیعه، امامان سیاسی و فکری جعفريان ،حیات ،رسول 1

 372ص  ،1384مرضیه، محمدی زاده،امام رضا ،علی بن موسی الرضا، ، ،محل نشر قم ،انتشارات دلیل ما ،سال نشر  2

 48صغری ،محبی پور ،نقش امام رضا در حديث شعیه ،ص 3
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 تاس بارگاه دارای قم مقدس شهر شیخان قبرستان در آدم بن زکريا شريف مرقد. داشتم اسرار و

 1.هست رانزائ زيارتگاه و

 

 عبدالرحمن بن یونس.2-7-2

 سه السالمعلیه رضا حضرت و بود السالمعلیه رضا امام و کاظم امام یبرجسته شاگردان از يونس

 قلم انیباب و بود یاارزنده تألیفات دارای او. شدند ضامن عبدالرحمن بن يونس برای را بهشت بار،

 احمد که است «لیلة و يوم» کتاب او، یهاکتاب زا يکی. کردندمی دفاع امامت و واليت حريم از

 السالمعلیه جواد امام و شدم بیمار باريک: گويدمی السالمعلیه جواد امام رضاعی پدر خالد، ابی بن

 آخر تا ار آن السالمعلیه جواد امام. بود بسترم کنار در يونس «لیلة و يوم» کتاب. آمدند عیادتم به

 فقهای و مراجع از يونس 2.کند رحمت را يونس خداوند: فرمودند بار دو و ديدند و زدند ورق

 فدايت: کردم عرض السالمعلیه رضا امام به: گويدمی يقطین بن علی بن حسن که است عالیقدری

 هب متوانمی دينی احکام و یازموردن مسائل در آيا است؛ دور خیلی شما با سکونتم محل! گردم

 حضرت است؟ ینانمورداطم شما محضر در يونس آيا کنم؟ همراجع «عبدالرحمن بن يونس»

 .است ینانمورداطم او آری؛: فرمودند

 مگینغ يونس. نمودند شکايت السالمعلیه رضا حضرت به: يونس مورد در بصره اهالی مورد يک در

 خشنود و راضی تو از امام کهیوقت! يونس ای: فرمودند يونس به السالمعلیه رضا حضرت. شد

 منض در قم، در السالمعلیه رضا حضرت امام وکیل «مهتدی بن عزيز». نیست تو بر باکی است،

 مبارکشان خط با پاسخ در حضرت آن. پرسید يونس شأن از ،السالمرضا علیه امام برای یانامه

 اين در تو با شهر مردم یهمه گرچه کن؛ رحمت طلب او برای و بدار دوست را او: نوشتند چنین

 یامپ يونس به «بطاينی یحمزه بن علی» و «قندی زياد» مثل واقفیه سران کنند الفتمخ مورد

دق صا امام از: نوشت پاسخ در يونس. بپردازند او به طال مثقال هزار ده شود، واقفی اگر که دادند

 که است واجب دانشمند بر شد، آشکار دين در بدعت هرگاه: است شدهيت( روا)ع باقر و ع()

 را خدا امر و دين در جهاد هرگز من و شودیم زايل او از ايمان وگرنه سازد آشکار را شهايیآگاه

 .کنمینم ترک

 

 

                                            
 210طوسی،رجال ،صمحمد بن حسن، 1

 225،ص1.ابن بابويه ،عیون االخبار ،جلد 1
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 محبوب بن حسن.2-7-3

 جلیب ابوعلی» ییهکن با را او که بود السالمعلیه رضا امام نزديک و برجسته شاگردان از يکی

 السالمعلیه رضا حضرت. نمود اتوف سالگی 75 سن در ق. ه 224 سال در وی. خواندندیم «کوفی

 :فرمودند او شأن در

 کردی عمل نیکو کهیراستبه. ساخت گويا را زبانت و کرد تأيید را تو خود حکمت به خداوند همانا

 انآس تو برای را سعادت و خیر فرمايد، هدايت کمال و رشد به را تو خداوند رسیدی؛ حقیقت به و

 علوم حاوی که زيادی یهاکتاب محبوب بن حسن. 1بخشد فیقتو بندگی و اطاعت درراه و گرداند

 تابک: از اندعبارت او یهاکتاب از يکی. کرد تألیف است، آله و علیه اهللصلی محمد آل روايات و

 .تفسیر و عتیق طالق، نکاح، فرائض، ديات، حدود،

 

 میثم بن علی.2-7-4

 السالمعلیه رضا حضرت شاگردان از که شیعه، تاريخ زبردست متکلمان و برجسته علمای از يکی

 بن لیع» عنوانبه او از که است «تمار میثم» ینوه ،«میثم بن شعیب بن اسماعیل بن علی» بود،

 با مناظره و بحث در و بود السالمعلیه امام رضا حضرت خاص اصحاب از او. شودیم ياد «میثم

 .داشت بسیاری مهارت مخالف، دانشمندان

 در خدا منکر و مسلک طبیعی نفر يک ديد و شد وارد مأمون وزير «سهل بن حسن» بر روزی

 در فاشرا و دانشمندان بقیه ولی ،کندمی زيادی احترام او به نسبت وزير و نشسته مجلس صدر

 در روزام! وزير ای: گفت سهل بن حسن به و برآشفت میثم ابن. اندنشسته او از تريینپا مقامی

 ديدم: ددا پاسخ میثم بن علی ديدی؟ چه: گفت وزير! ديدم؟ عجیبی بسیار چیز تو یخانه بیرون

 !رودیم سوآن به سوينا از ريسمان، و ناخدا بدون کشتی يک

 که تاس ديوانه «میثم بن علی» آقا اين: گفت وزير به بود، نشسته آنجا در که خدا منکر دمهمان

 2؟امانهيود چرا ،گويمیم سخن درست نه؛: میثم بن علی. گويدمی نادرستی و آشفته سخن چنین

 از راهنما، و ناخدا بدون چگونه ندارد، جان و عقل و است جمادات از که چوبی کشتی: خدا منکر

 هک تو سخن يا است آورترتعجب من سخن آيا: میثم بن علی. است درحرکت سوآن به سوينا

 در باشد، جان و عقل دارای که مايیراهن بدون و آفريدگار بدون ،کرانیب دريای اين گويییم

 به ،آيدیم فرود آسمان از که بارانی اين و رويدیم زمین از که مختلفی گیاهان اين است؟ تالطم

 ناخدا، و مدبر بدون ساده کشتی يک که کنییم تعجب حالدرعین ندارد؟ مدبری و خالق تو پندار

                                            
 86ا در حديث شعیه ،صصغری ،محبی پور ،نقش امام رض 1

 296-295عزيز اهلل ،عطاردی،اخبار واثار حضرت رضا ،ص 2
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 ادعاهای رد برای کشتی مثال کردن مطرح که دريافت و درماند جواب از خدا منکر. نمايد حرکت

 .اوست

 

 بزیع بن اسماعیل بن محمد .2-7-5

 نیز را خود عمر از مقداری. است السالمعلیه رضا امام اصحاب از و شیعه یجامعه افراد صالح از او

 «الحج کتاب» و «الحج ثواب کتاب» یهانامه ب کتاب دو. است بوده )ع( جواد حضرت محضر در

 السالمعلیه رضا امام محضر در یاعده با 1:گويدمی الصیرفی خالد بن حسن. است ودهنم تألیف

 المالسرضا علیه امام. آمد میان به بزيع بن اسماعیل بن محمد صحبت ناگهان بوديم؛ نشسته

 حضرت امام رضا ...باشد داشته وجود شما میان در نیز او مثل که داشتم دوست: فرمودند

 از اعدف در استواری یاستوانه يک هر که داشتند، نیز ديگری یبرجسته دانشاگر السالمعلیه

 بشار نب حسین سنان، بن محمد شبیب، بن ريان صلت، بن ريان مانند بودند؛ امامت و دين حريم

 رقی، ثیرک بن داود فضال، بن علی بن حسن وشاء، زياد بن علی بن حسن قابوس، بن نصر مدائنی،

 نب محمد سعد، بن اسماعیل جندب، بن عبداهلل کوفی، فضل بن محمد ،بزنطی محمد بن احمد

 بن يزيد مخزومی، مروان بن زياد سلیمان، بن داود عمار، بن اسحاق بن محمد ديلمی، سلیمان

 يرپذامکان اينجا در هاآن زندگانی شرح اختصار، رعايت برای که ديگران، و رزبی بن داود سلیط،

 .نیست

 

 صولی عباس بن ابراهیم.2-7-6

 او .بود برخوردار عالیه مقامات از السالمعلیهرضا  امام نزد در شیعی یبرجسته شاعر و عالم اين

 امام کارساز عوامل از يکی حقیقت در اما داشت اشتغال کار به مأمون دربار در که یحالدرعین

 توانا، شاعری عباس بن ابراهیم. رفتیم شمار به شیعیان مشکالت حل در السالمرضا علیه

 اختهس اییدهقص السالمعلیه رضا امام برای او. بود ماهر و زبردست یيسندهنو و بلیغ ایيندهگو

 سروده( ع) حسین امام مصیبت در شعری وی همچنین و کرد قرائت را آن حضرت آن حضور در و

 مودهن سگزاریسپا وی نیک عمل اين از نیز السالمعلیه رضا امام. پیوست عاشورائیان جمع به و

 2.نمود عطا وی برای بود شده مزين حضرتش نام به که هائی سکه از درهم هزار ده مبلغ و

 

                                            
 .95 ص ،15 ج الحديث، رجال به نقل ازمعجم 89سید حسین ،اسحاقی ،پیشوای مهر ،ص  1

 ،.168 ص ،2 ج الشیعه، ،اعیانسید محسن ،امین  2
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 جهم بن حسن.2-7-7

. هست السالمعلیهرضا  امام مکتب شدگانیتترب از و( ع) بیتاهل راويان و نگاران حديث از وی

 متعددی روايات ؛ واست حضرت نآ خواص ترينيکنزد از و السالمرضا علیه امام اعتماد مورد او

 گذاشته يادگار به( ع) بیتاهل فرهنگ مشتاقان برای( ع) کاظم امام و السالمعلیه رضا امام از

 .است

 

 یحیی بن صفوان.2-7-8

 از یادرجه به( ع) جواد امام و رضا امام و کاظم امام مکتب در وی اما بود یفروشپارچه او شغل

 لماع میان در صفوان. قرارداد خود وکیل را او السالمعلیه رضا امام که رسیده اعتبار و دانش و علم

 دهمان بجای متعددی تألیفات وی از و است معروف عبادت و علم یعرصه در فعالیت و کوشش به

 او از خدا: فرمود و کرده دعا وی حق در( ع) جواد حضرت. شودیم بالغ جلد سی به که است

 اب هرگز او کند عنايت برايش نیک پاداش و خشنوديم او از ما که همچنان باشد خشنود و راضی

 بقتس گوی نیايش، و عبادت و پارسائی و تقوا عهد، به وفای در صفوان. نکرد مخالفت پدرم و من

 گرگ دو ضرر: فرمود وی تقوای مورد در السالمعلیه رضا امام. بود ربوده دوستانش تمام از را

 لمانمس دين برای رياست حب ضرر از بیشتر ندارد چوپان که گوسفندانی برای حريص، یدرنده

 همنورِ یينهمد در 210 سال در يحیی بن صفوان. داردینم دوست را رياست صفوان اما نیست

 :است قرار بدين( السالمعلیه) رضا امام شاگردان از برخی نام. يافت وفات

 بن حاقاس کوفی، بجلی شاء بن حسن موسی، بن ابراهیم خزائی، دعبل بزنطی، نصر ابی بن احمد

 نان،س بن محمد عمران، بن مرزبان زربی، داود بشار، بن حسین قابوس، بن نصر جعفر، بن موسی

 بن حسن اهوازی، مهزيار بن علی ،(ع) رضا امام دختر فاطمه ابراهیم، بن هشام والبیه، ی حبابه

 و شاگردان ( اصحابعرضا )می گیرم امام  پس نتیجه جعفر بن علی خادم، هروی اباصلت فضال،

 یمو تعل ينتدو یزونبعدی  یهانسلبزرگی تربیت کرد که اين اصحاب در انتقال حديث شعیه به 

 حديث شعیه نقش بزرگیبرعهده داشتند.
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ع از صحیح دفا یوهش شاگردان خود به علم اموزی ونیز نشر علم، يقبا تشو السالمعلیهامام رضا 

 .آموختیم آناندين شیوه صحیح دفاع از دين را به 

 

 يآموزعلمتبیین و تشویق به  .2-8-1

تفکر  یروبرت در اين مرحله با واجب دانستن علم و برتر دانستن فقیه بر عالم السالمرضا علیهامام 

 یامبرپ به نقل از بارهيندرا امام .اموزيد يش میخوشويق را به شاگردان بر عبادت، شیوه تبیین و ت

: طلب علم بر هر مسلمانی واجب است همچنین در حديثی ديگر به نقل از پیامبر فرمايدمیص( )

فايده برده اندحفظ کند،  آناز امت من چهل حديث را که مردم از  یهرکس 1:فرمايدی( م)ص

 مالسالعلیهفقیه و دانشمند از عالم برانگیزد. در حديث ديگری امام رضا  خداوند در روز جزا او را

. امام رضا داندیمرا تفکر در امر خدای عزوجل  آن، بلکه دانندیمعبادات را در نماز و روزه 

 2.ردکیمتشويق  یآموزعلمهمچنین با برتری عالم بر عابد، شاگردان خويش را به  السالمعلیه

 

 حیح علمص آموزش.2-8-2

علوم را به نحو صحیح فراگیرند و  خواهدیماز شاگردان خود  السالمرضا علیهدر مرحله دوم، امام 

خود را بپرسند و  سؤاالتآموزش دهند و قبل از هر تالشی دانش و بینش خود را بیازمايند و 

ه دارد. امام لعن فرشتگان را به همرا هاآن بدون آموزش صحیح فتوا ندهند، زيرا فتوای جاهالنه

 :فرمايدمی بارهيندرا السالمعلیهرضا 

که بدون بینش و آگاهی به انجام کاری اقدام نمايد، همانند کسی است که بیراهه راه را  کسآن

 السالملیهعرضا  امام .شودیمحرکتر کند، بیشتر از راه دورتر  تريعسربپیمايد. چنینی فردی هرچه 

دانش و آگاهی برای مردم فتوی دهد، فرشتگان آسمان و زمین  : هرکس بدونفرمايدمیهمچنین 

دين اسالم را به بهترين  خواهدیماز شاگردان خويش  السالمعلیهرضا  امام .کنندیماو را لعنت 

نحو برای مردم بیان کنند و با فراگری صحیح علوم اسالمی، افراد را به دين مبین اسالم آگاه 

                                            
 31صغری ،محبی پور ،نقش امام رضا )ع(در حديث شیعه،ص 1

 33-32همان،ص 2
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 فرمود: خداوند رحمت السالمعلیهکه امام رضا  کندیمباره از امام نقل هرويددر اين  اباصلت سازند.

م فرمود: علو السالمعلیهکند کسی را که امر ما را زنده بدارد. عرض کردم چگونه: حضرت امام رضا 

روی ، از ما پیيافتندیماصالع  ما را فراگیريد و به مردم بیاموزيد، زيرا اگر مردم به گفتار نیک

 .کردندیم

 

 آموزش و دعوت به فقه در دین .2-8-3

در امور دينی تفکر کنند و اهل  خواهدیماز شاگردان خود  السالمعلیهدر اين مرحله، امام رضا 

درايت و درک باشند. برخالف بعضی رهبران مذاهب که پرسش را زمینه گسترش شبهات و يکی 

اسخ علمی را نوعی ارزش به شمار پرسش و پ یتباهل، مکتب دانندیمشک در دين  یهاراهاز 

 هايیینهگنجص( روايت کرده است: علم و دانش اکرم )از رسول  السالمرضا علیه امام .آوردیم

رحمت کند، بپرسید! زيرا در اين امر، چهار نفر  شماراپرسش است. خداوند  آنهستند که کلید 

 1.دهندهپاسخو  شنونده ،مؤلف، کنندهسؤال: برندیماجر 

: اهل درايت و درک باشید نه اهل حکايت فرمايدمی يشیاندژرفديگری با تشويق به  يثدر حديا 

 و نقل! فهم و درک يک حديث بسیار بهتر از روايت کردن هزار حديث است.

چنین شنیدم: دوست دارم مؤمن محدث  السالمعلیهکه امام رضا  کندیمعبید بن هالل نقل 

امام دوست داشتند  ينبنابرا اهل فهمیدن باشد. رمود کهفباشد. عرض کردم: محدث چیست؟ 

 .2يادگیری صرف فقطنهشاگردانی تربیت کنند که اهل درک و فهم باشند 

 

 قاعده و اصول آموزش.2-8-4

يس خويش برای يادگیری بهتر شاگردان روش و قاعده مبارزه با خصم ردر تد السالمرضا علیهامام 

 ؤالس السالمعلیهاز جبر و تفويض نزد امام رضا  گويدمیجعفری . سلیمان آموختیم آنانرا به 

دچار  وقتیچهدر اين مسئله از اصلی را به شما آموزش دهم که  خواهیدیمشد امام فرمود: ايا 

 بعد از بیان حديث السالمعلیهاختالف نشويد و با هر کس بحث کرديد پیروز شويد. امام رضا 

و مراعات کند، بر هر کس که در اين موضوع با من  يابیددرتار را : هرکس حدود اين گفافزايدیم

 مخالفت کند، پیروز است.

                                            
  1صغری ،محبی پور ،نقش امام رضا در حديث شعیه،تهران :سازمان تبلیغات اسالمی ،نشر بین الملل ،سال نشر1388، ص 33

 35همان ،ص 2
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 تحویل دروس و عقاید .2-8-5

حضرت عرضه  آناحاديث و يا کتب حديث را بر  السالمعلیهبعضی از شاگردان و ياران امام رضا 

 و در يک نوبت کتاب ديات به يونس بن عبدالرحمن اشار کرد. وی توانیم هاآنکه از  کردندیم

اشت. عرضه د السالمعلیهرا بر امام رضا  یهماالسالمعلنوبت ديگر کتب ياران امام باقر و امام صادق 

است که مردم در مسجد جامعه مرو در باب امامت بحث و  شدهيتروابن مسلم  يزعبدالعزاز 

حديث  عرضه .1عرضه کردم لسالماعلیهرا به خدمت امام رضا  آنان، من اختالفات کردندیمگفتگو 

 ی. حتی در برخگرفتیمعالوه بر شیعیان از جانب اهل سنت نیز صورت  السالمعلیهبه امام رضا 

که منقوالت و اعتقادات خود را درباره موضوعی بیان  خواهدیماز سنی  السالمعلیهموارد امام رضا 

مجالس علی بن جهم از عصمت انبیاء از  يکیدر. برای مثال، پرداختیم آنکند و سپس به نقل 

او را داد. سپس ديدگاه سنیان را درباره  کرد. امام پاسخ سؤالو تعارض ظاهری برخی آيات 

و رد ديدگاه اهل سنت درباره تهمتی که به  نقدبهحضرت داوود از علی بن جهم پرسید، بعد 

محدث، روايات توحیدی  که ابوقره داردیمپرداخت. روايت ديگر بیان  زدندیمحضرت داوود 

 احاديث را نقد کرده است. آنو امام نیز  حضرت عرضه کرده آنرا بر  شدهيفتحرو  ساختگی

 

خالصه به علوم  طوربه توانیم اندداشتهاهمیت  السالمعلیهعلومی که در دوران امام رضا  ازجمله

 ز:ا اندعبارتزير اشاره کرد که 

 

 تفسیر.2-9-1

 یدمق و مطلق و منسوخ و ناسخ بیان و هاآن معانی کردن روشن کريم، قرآن آيات تفسیر از مراد

 از: اندعبارتتفسیر  از انواعبرخی . هاستآن غیر و خاص و عام و

 هائم يا ائمه و آله و علیه اهللصلی پیامبر از آنچه به کريم قرآن تفسیر يعنی مأثور، به تفسیر: اول

 و انبره و قمی تفسیر مانند شیعه بزرگ مفسرين بیشتر که روشی آن است اين و شدهنقل

 هب مخصوص السالمعلیهم ائمه زيرا است، آن به شیعه استدالل و انديدهبرگز آن غیر و عسکری

 مدعی دتوانمین کسیچه: »فرمايدمی السالمعلیه باقر امام. هستند آن تفسیر به عالم و قرآن علم

 2.«اوصیا از غیر اوست نزد قرآن باطن و ظاهر تمام که باشد

                                            
 244،ص2به نقل از عیون الخبار ،ج 35صغری ،محبی پور ،نقش امام رضا علیه السالم در حديث شعیه ،ص 1

 .4 ص ،1 ج ،طوسی ،التبیان،محمد بن حسن 2
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 السالمیهمعل ائمه از و آله و علیه اهللصلی پیامبر از صحیح نقل به مگر نیست يزقرآن جا تفسیر

 1.است حجت( ص) پیامبر قول مانند قولشان که

 عقلی استحسان به گرددیبرم که است عقلی اعتبار به تفسیر آن از مراد که رأی، به تفسیر: دوم

 تفسیر در السالمعلیهم اطهار یائمه از آنچه به و اندرفته طريق اين به باطنیه و معتزله مفسران و

 تفسیر ماا دارند توجه عقلی استحسانات به تفسیر در بلکه ندارد، توجه است شدهنقل کريم قرآن

 .نیست عتراضا مورد و ندارد وجود آن در تفسیر روش از چیزی قرآن، ظواهر به

 مؤمنینامیرال امام زمان در اسالم در مأثور به تفسیر برای مدرسه اولین که است الزم نکته اين ذکر

 زرگانب ديگر و عباس بن عبداهلل امت عالم او از و بود قرآن در مفسر اول او و شد برقرار السالمعلیه

 با و دندکر اقدام امر اين به السالمیهمعل اطهار یائمه او از بعد و فراگرفتند را تفسیر علوم صحابه

 بیان زيادی یعده برای را آن قرائت فضیلت و آن نزول اسباب و تفسیر را قرآن خود سخنان

 .نمودند

 

 حدیث .2-9-2

 لیهع اهللصلی پیامبر از آنچه يعنی بود حديث علم شدمی تدريس عصر آن در که علومی ازجمله

 از نآ کل و چیزی به شدهنقل تقرير يا فعل يا قول از طاهرين یهائم اوصیای از يکی از يا آله و

 وجود آن غیر و مقید و مطلق و خاص و عام - کريم قرآن در اينکه کما - سنت در و است سنت

 .دارد

. ندکرد تحريک کار اين به را اصحابشان هدی یائمه و گرفت سبقت احاديث تدوين در شیعه و

 چیز هچ: »فرمود شدم، السالمعلیه الصادق عبداهللیاب امام بر وارد دگويمی روايتی در یرابو بص

 من از بصره از گروهی. بنويسید اينکه تا کنیدینم حفظ شما نوشتن؟ از شمارا شودیم مانع

 2.«شدند رهسپار سپس و نوشتند را هاآن تمام پس کردند، يیهاسؤال

 یآورجمع بزرگی کتاب مجموعه در را تبرمع احاديث السالمعلیه رضا امام اصحاب از گروهی

 برای چهارگانه احاديث جوامع تدوين اساس که بود شیعه برای جامع کتاب اولین اين و کردند

 3.گرديد اسالم بزرگ عالم سه

 

 

                                            
 181ص  ،1413،نشر دار البالغه ،محل نشر بیروت ،لبنان ،سال نشر ،1 ج الباقر، محمد االمام ر شريف ،قريشی حیاةباق 1

 .194 ص همان، 2

 10ص  ،،ناشر حوزه علمیه دفتر تبلیغات اسالمی ،محل نشر قم،سال نشر  الهدايه، و المقنع ی ، مجلسی،مقدمهمحمد باقر  3
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 اصول علم .2-9-3

 ار آن اساس که بود شرعیه استنباط و اجتهاد علم شدمی تدريس زمان آن در که علومی میان از

 1.نهاد السالمعلیه محمدباقر ابوجعفر زرگب امام

 

 نحو علم.2-9-4

 یهابحث و مسائل بعضی و داشته عباسیان دوران در مهمی نقش که است علومی ازجمله نحو علم

 عضیب پیرامون در و بستندیم شرط خلفا قصر در آن برای و است گرفته خود به جدال موضع آن

 در متخصص. دادمی رخ جدال و نزاع عباسی ییفهخل محضر در نحو بزرگ علمای بین مسائل

 قرار سیبويه و فراء و کسائی اول رديف در که بودند عصر آن بزرگ علمای از گروهی علم اين

 ناب اسالم، در علم و حکمت در پیشتاز ،السالمعلیه امیرالمؤمنین امام را علم اين اساس. داشتند

 .نهاد

 

 کالم علم.2-9-5

 علم اين در را مهمی یهابحث متکلمین و علما. کرد پیدا وسیعی گسترش صرع اين در کالم علم

 صادق امام شاگرد حکم بن هشام هاآن رأس در و کردندمی مطرح معتقداتشان از دفاع برای

 باطل السالمعلیهم بیتاهل مذهب قاطع داليل با را خود رقبای معتقدات که بود السالمعلیه

 .کردمی

 و اشعری ابوالحسن و عالف ابوالهذيل و عطاء بن اصل و سنت اهل نزد کلمینمت مشهورترين از

 .بودند غزالی حجةاالسالم

 

 پزشکی .2-9-6

 نف اين علمای رأس در السالمعلیه رضا امام که کرد پیدا گسترش طب علم یدوره اين طول در

 رسالة» به که بدانجا تا است طبی یهابحث ينترشگفت از طب در او یرساله و است گرفته قرار

 ٔ  نهیدرزم تحقیق به را مردم عباسی حکام روينازا. است يافته شهرت «طاليی یرساله «الذهبیه

                                            
 195جواد،ص محمد ماماال ،حیاة یشي،قر فيشر باقر 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 بريلج مانند نددادمی قرار علم اين متخصصین اختیار در زيادی اموال و کردندمی تشويق علم اين

 1.دربار حاذق طبیب بختیشوع بن

 شهري مهندسی و معماري .2-9-7

 خلفا یهاکاخ ساختن در معماران زيرا رسید خود اوج به زمان آن در شهری مهندسی و ریمعما

 یبناهاي ينتربزرگ هاکاخ اين و کردندمی ايجاد شگفتی ابداعات - سامره در چه و بغداد در چه -

 که بود استخرهايی مختلف معماری یهاطرح از نمونه يک. داشت وجود تاريخ طول در که بود

 ود،ب ساخته متحیر را علما فکر و پرداخته آن ستايش به شعرا که بود شدهساخته رأی من سر در

 که نقرو اين در حتی است نشده ساخته تاکنون نظیرشان که يیهاپرده و فنی الواح یاضافهبه

 2.اندیدهرس درجه باالترين به یفنّاور و هندسه در

 

 نجوم علم.2-9-8

 از ضیبع هاينا. بود عباسی مأمون آن متخصصین از. بود نجوم علم عصر اين در پیشرفته علوم از

 رد علمی دگرگونی و فکری آزادی ینمونه و بود یداکردهپ گسترش زمان آن در که بود علومی

 .دهدیم نشان را السالمعلیه رضا امام زمان

 

 آن از که اخباری و احاديث جزبه السالمعلیه رضا حضرت از ن،نويسا تذکره و مورخان از برخی

 نیازمند امام به هاآن انتساب صحت هرچند اند،کرده ذکر نیز را تألیفاتی اند،کرده نقل حضرت

 با که ها،رساله و جزوات از شماری ولی. است آن فاقد نامبرده آثار از برخی که است کافی ادله

 .شوندمی معرفی ينجاا در باشد،می منتسب حضرت آن به تریقوی قراين و داليل

 

 الرضوي الفقه کتاب.2-10-1

 بر و اندشمرده معتبر را آن برخی است؛ بسیار جدال و موردبحث دانشمندان میان در کتاب، اين

 شیخ حدائق، صاحب بحرالعلوم، سید دوم، و اول مجلسی مانند اند؛کرده اعتماد آن انتساب صحت

                                            
 290،ص2شريف ،القرشی،پژوهش دقیق در زندگانی علی بن موسی الرضا ،ج  ،محمد باقر 1

 291همان،ص 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 وثوق باشد، السالمعلیه رضا امام تألیف کتاب اين کهاين بر محقق، علمای همه اما ،...و نوری

 آنان ازنظر که است یهامثبت يلدال نیازمند اعتمادی و اطمینان چنین حصول زيرا اندنکرده

 و اندندانسته قبولقابل اند،شمرده معتبر آن اثبات برای ديگران که را ایادله و ندارد وجود

 و اول مجلسی از پیش زمان در کتاب، اين نسبت شیوع عدم اين، بر عالوه. هاستآن يدتردمورد

 رب پیشینیان، نزد مذکور، کتاب درباره اطالعاتی هرگونه وجود عدم و - متأخرانند از که - دوم

 و کندمی تأکید السالمعلیه رضا حضرت به را آن نسبت عدم که است اسبابی ازجمله ها،مجلسی

 چیزی بعد، هایزمان و امام زمان در کهاين يژهوبه سازد؛می منتفی بزرگوار آن توسط را آن فتألی

 السالمعلیه رضا امام زندگی مختلف هایجنبه و است نداشته وجود شود کتاب اين شهرت مانع که

 در ن،مورخا نقل به بنا کهچنان است، بوده معلوم و روشن همگان نزد ،آن هایويژگی تمام با هم

 از یشب است، فرموده بیان را روايتی نیشابور، دانشمندان برای السالمعلیهرضا  امام که هنگام آن

 بطض و ثبت حضرت آن نام به را آن ،يگرکساند جزبه محدثان، و نويسندگان از نفر هزار بیست

 1اند.کرده

 مکرمه مکه به را تابک اين از اینسخه قم، مردم از گروهی که است اين کتاب پیدايش داستان

 رضا امام تألیف که شده مطمئن چون و ديده را آن اصفهانی ینحس یدس امیر قاضی و اندبرده

 اول مجلسی به را آن و آورده اصفهان به خود با کرده، رونويسی آن از اینسخه است، السالمعلیه

 اد،اعتق همین به نیز دوم مجلسی و کرده يقین آن انتساب صحت به مجلسی،. است داده نشان

 و داده قرار کتاب اين مصادر و مآخذ از يکی را آن ساخته، بحاراالنوار مجلدات وارد را آن احاديث

 .است يافته اشتهار «الرضوی الفقه» کتاب بعد، به تاريخ اين از

 از مرا ثراه، طاب امیرحسین قاضی محدث فاضل، سید: گويدمی بحاراالنوار مقدمه در مجلسی،

 هايیسال از يکیدر: گفت شد وارد اصفهان به که ازآنپس و کرد آگاه «الرضا فقه» تابک وجود

 مکرمه مکه به حج فريضه ادای برای که قم مردم از گروهی اتفاقاً داشتم، را خدا خانه مجاورت که

 بقتطام السالمعلیه رضا امام بازمان آن تدوين تاريخ که قديمی کتابی و آمدند من نزد بودند، آمده

 سید از: گفت که شنیدم( اول مجلسی) پدرم از: گويدمی مجلسی سپس. بود آنان همراه داشت،

 اين در فضال، از بسیاری گروه سخنان و السالمعلیه رضا امام خط: گفتمی که امشنیده مذکور

 اين که کردم يقین قرائن، اين مشاهده با من: گفت مذکور سید همچنین،. داشت وجود کتاب

 ونويسیر به ،آن صحت به اعتقاد با و گرفتم را آن ،روينازا است، السالمعلیه رضا امام تألیف ،کتاب

 دوقص که عباراتی بیشتر. برداشت نسخه آن از و کرد تلقی صحیح را آن نیز پدرم. پرداختم آن

 شرح رد پدرم آنچه با آورده، سند ذکر بدون الفقیه، يحضره ال من کتاب در( يهبا بو بن ابوجعفر)

 ذکر را هاآن ما اصحاب که احکامی از بسیاری و دارد مطابقت داشته، بیان کتاب اين بر خود

 .است مذکور کتاب، اين در نیست، معلوم هاآن سند و اندکرده

                                            
 11ص ،1403، ،ناشر دار التراث العربی ،بیروت ،سال نشر 1محمد باقر ،مجلسی ،بحار اال نوار ،جلد  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 انتساب صحت تشکیك و نقد

 همه با صدوق شیخ که است آن کند،می مشکوک را السالمعلیه رضا امام به اثر اين نسبت آنچه

 عیون کتاب در حضرت آن آثار گردآوری و اخبار و احاديث به يافتن دست در که اهتمامی

 ایاشاره دارد، نام اين به تألیفی حضرت آن کهاين به ابداً 1است، داشته یرازآنغ و اخبارالرضا

 هم اصفهانی سید و اندنبرده کتاب اين از نامی نیز او از پس دانشمندان کهچنان. است نکرده

 کتاب اين چگونه که نداده توضیح و نبرده اند،کرده آگاه کتاب اين بر را او که قمی افراد از مینا

 اين که آيدمی نظر به بعید است، کرده روايت او برای را آن کسی چه و رسیده هاآن دست به

 و اعلم از کسی و مانده ناشناخته و گمنام هاقمی از برخی نزد در طوالنی، مدت اين در کتاب،

 حديث هیچ از که اندبوده کسانی همان قم، علمای کهدرحالی باشد؛ نیافته آگاهی آن بر محدثان

 میان از تا کردندمی ذکر خود هایکتاب در را آن کهاين مگر پوشیدند،نمی چشم نادری و شاذّ

 2.نشود سپرده فراموشی دست به و نرود

 شد،با روايت «رضوی فقه نیست محقق: است مودهفر کتاب اين درباره( رهخويی ) اهلل آية مرحوم

 که ایرساله با ،آن تمامی زيرا علماست، از برخی فتواهای از حاکی که است آن در شواهدی بلکه

 یخش حتماً بود، رساله یرازآنغ کتاب اين اگر و دارد مطابقت نوشته فرزندش برای بابويه ابن

 .کردمی معرفی را آن صدوق

 بنا رساله همان کتاب، اين که کرده يقین العلماء رياض خود کتاب در فندیا عبدا میرزا محقق

 آن هب مزبور کتاب که شده سبب امام، با پدرش و خود نام در بابويه ابن اشتراک و است بابويه

 کتاب حجیت عدم در ایرساله صدر، حسن یدس عالمه مرحوم همچنین. شود داده نسبت حضرت

 ،کتاب اين که فرموده ذکر داشته، مرحوم تهرانی آقابزرگ شیخ برای که ایاجازه در و دارد مذکور

 رضا امام به کتاب اين نسبت ،هرحالبه 3.است شلمغانی به معروف عزاقر ابی ابن کتاب همان

 امام ألیفت مذکور کتاب ،يقینبه نزديک ظن با شايد و نیست ترديد و شبیه از خالی السالمعلیه

 .نباشد

 

 

  

                                            
 152صغری ،محبی پور ،نقش امام رضا علیه السالم در حديث شعیه،ص 1

 ،1338ع(، ،ناشر سید محمد صادق عارف،محل جاپ مشهد ،سال نشر رضا )عارف ،بررسی تالیفات ونگارش امام ،سید محمد صادق  2

 5ص

،به کوشش عبدالرضا موسوی مقدم ،نجف اشراف ،العلمیه ،سال نشر  ،1 جلد ، الجعفری، الفقه فی المحاضراتسیدعلی شاهرودی،  3

 7ص ،1373

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 طب در ذهبیه، الهرس.2-10-2

 بن محمد به هاآن از برخی که ذکرشده اسنادی ،آن برای و است پزشکی در کتابی ذهبیه، رساله

 نجاشی که است آمده نوفلی محمد بن حسن نام اسناد، اين از بعضی در و شودمی منتهی جمهور

 را ایهرسال السالمعلیه رضا امام از استالقدریلجل و ثقه: است گفته او درباره و کرده توثیق را او

 1.باشد ذهبیه رساله همان او منظور دارد احتمال که کرده روايت

 المالسعلیهامام رضا  به آن نسبت درباره هاآن موافقت و دانشمندان میان رساله، اين شهرت شايد

 هک است اسبابی جمله از انتساب، اين بر احدی جانب از ایخدشه ورود عدم و مختلف دوران در

 .است السالمعلیه رضا امام شخص عطايای از رساله اين که بخشدمی اطمینان پژوهشگر، به

 ماند؛نمی باقی ترديدی و شک جای السالمعلیه رضا امام به کتاب اين انتساب در اساس، اين بر

 ،است الزم دين اصول معرفت و شرعی احکام استنباط برای که شرايطی جاری، قاعده طبق زيرا

 نظر در موارد آن از غیر در شرايط، آن باشد بنا چنانچه و نیست ضروری موارد، اين از یرغ در

 آيد،یم پديد ترديد و شک هاآن صاحبان به تألیفات و آثار از بسیاری نسبت درباره شود، گرفته

 بر وهعال سازد، مطمئن کامالً هاآن انتساب صحت به را ما که نداريم اختیار در دلیلی و راهی زيرا

 کتاب، اين اشتهار اند،شمرده شرعی اثبات طرق از يکی را شهرت محققان، از بسیاری چون اين،

 خود گفتار در نجاشی مقصود که شود ثابت ما برای اگر و سازدمی ممکن را آن انتساب صحت

 اين ما رازنظ باشد،می ذهبیه رساله همان کرده، روايت السالمعلیه رضا امام از ایرساله نوفلی که

 .است شدهحل مشکل

 تاس پزشکی دانش ٔ  ینهدرزم اسالمی، مواريث گرانبهاترين و تريننفیس از علمی، بلیغ رساله اين

 شناسیيستز تشريح، علم مانند پزشکی، علوم از هايیرشته بر مشتمل مختصر، طوربه و

 و باشدمی... و بهداشت و( باکتريولوژی) االمراض علم و( فیزيولوژی) االعضا وظائف ،(بیولوژی)

 غذيهت شیمی، دانش از مطالبی همچنین، است؛ کرده بیان نیز را پیشگیری طب از زيادی بخش

 .بردارد در را ديگر هایدانش از بسیاری و

 فرستاد عباسی خلیفه مأمون برای هجری، 201 سال حدود در را رساله اين السالمعلیه رضا امام

 مداومت اساس بر و اولیه و ابتدايی حالت در و نداشت علمی رتصو پزشکی دانش زمان، اين در

 از نشده، کشف هامیکروب وجود هنوز زمان آن در علمی، اکتشافات پايه بر نه بود، تجربه و

 ديگر مهم اکتشافات از و بود نیامده دست به آگاهی هاويتامین مانند غذايی مهم مواد چگونگی

 2.ودنب خبری... و مايسین اورو و مايسین استرو و پنسیلین مانند ،هامیکروب با مبارزه برای پزشکی

                                            
 154،نقش امام رضا در حديث شعیه ،صصغری ،محبی پور 1

 144-143،ص 4سید محسن ،امین ،اعیان الشعیه ،جلد  2
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 پیچیده و عمیق باطن، در ولی است، زمان آن مردم درک با هماهنگ و ساده ظاهر، در رساله، اين

 حقايق با و مکشوف آن اسرار و نکات تا دارد طوالنی مباحثات و علمی هایبررسی به نیاز بوده،

 ...شود بیقتط و سنجیده علمی جديد

 

 رساله این از مأمون ارزیابی

 دهدمی آن به که اهمیتی دادن نشان برای و کرد دريافت بسیار خوشحالی با را رساله اين ،مأمون

 مناسبت، همین به شود؛ نگهداری دارالحکمه خزانه در ،ازآنپس و نوشته طال با که داد دستور

 .اندنامیده «ذهبیه رساله را آن

 و حبیب دانشمند و اديب عمّ پسر رساله در من بعد، اما: گويدمی رساله اين يشستا در ،مأمون

 - است طعام حد داشتننگه و مرگ برابر در جويیچاره و امراض اصالح در که - طبیب منطقی

 دمخوان را آن که بار هر پرداختم و آن مطالعه به دقت، با. يافتم کمال غايت در را آن و نگريستم

 سود به قلبم و آشکار برايم آن از فوائدی و ظاهر من بر آن از هايیحکمت کردم، يشهاند آن و در

 از را آن چون و انديشیديم آن مطالب بر و برکردم از را آن ،روينازا شد؛ مطمئن آن سرشار

 نفاست سبب به نیز و ديدم هافايده سودمندترين و هااندوخته ينتربزرگ و هاخواسته ينبهاترگران

 الهرس را آن و شود نوشته طال با دادم فرمان ،آن برکت فراوانی و سود بزرگی و موقعیت حسن و

 را آن کردند، یبردارنسخه آن از دولت، شمیهاآنجوان از گروهی که ازآنپس نهادم؛ نام ذهبیه

 ...ذخیره کردم دارالحکمه خزانه در

 توانیم که است حکیمی است؛ عتبارا و صالحیت دارای و نگهداری و صیانت شايسته رساله، اين

 آن نهی وامرو است همه دانش ارکان کرد؛ مراجعه آن به بايد که است رايزنی و کرد اعتماد آن بر

 .شود یبردارفرمان بايد

( آله و علیه اهللصلی) مصطفی پیامبر احکام مردم که آمده بیرون کسانی خانه از رساله اين آری،

 و يابدمی شفا آنان از هاسینه و گیرندیفرام آنان از را علما دانش و صیااو يلدال و انبیا پیام و

 خداوند برکت و رحمت و خشنودی کنند؛می پیدا بهبود آنان یلهوسبه کوردلی، و جهل بیماران

 اننويسندگ و تألیف صاحبان و پزشکان و دانايان از خود، خواص به را رساله اين من. باد آنان بر

 پرارج و ستودند را آن همه داشتم؛ عرضه حکمت در نام اوران و پژوهشگران از اریشم و هاکتاب

 دهآم رساله اين در را آنچه صحت و داشته اعتراف آن مصنف مرتبه علو به و دانستند قدرگران و

 1.کردند تصديق

 

                                            
 .144و143صبیروت ،دار للتعاريف ،للمطبوعات  ،4 ج الشیعه، ،اعیانسید محسن ،امین 1
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 الرضا صحیفة.2-10-3

 است؛ نشده ثابت ما شهورم علمای نزد در السالمعلیه رضا امام به منتسب هایکتاب ديگر از

 هیچ که است اعتمادی مورد و معروف هایکتاب از اين، که آمده الو سائل مستدرک در ،هرچند

 ما و است نرسیده آن پايه به - بعد چه و آن تصنیف از پیش چه - وثوق اعتبار ازنظر کتابی

 حقیقت با حد چه تا کندمی صادر موارد گونهينا در مستدرک صاحب که را احکامی دانیمنمی

 مهه با صحیفه اين: است آورده بحاراالنوار مقدمه در مجلسی که است اين شگفت. دارد مطابقت

 .مسانید نه است، یلمرا س ازجمله دارد، که شهرتی

 شیخ کهآن از هايینسخه استناد به صحیفه اين برای الشیعه، اعیان در عاملی امین محسن یدس

 اسنادی .است رسانده چاپ به را آن دمشق در و آورده او برای مني از زيدی يمانی عبدالواسع

 ابوعلی به آن سند صحیفه، اين هاینسخه از برخی در همچنان که. است کرده ذکر آن برای

. نیست ثابت ما نزد اين،: گويدمی در مستدرک مجلسی مرحوم ولی است، شدهداده نسبت طبرسی

 آوریجمع را آن اسناد طرق العلما، رياض در افندی اهللعبد میرزا فاضل نويسنده: گويدمیوی 

 سندش ،آن آغاز در و کردم مشاهده را صحیفه اين از اینسخه اردبیل، شهر در: است گفته و کرده

 مناقشه از خالی رجال، ازنظر داشته، بیان که اسنادی اما کند،می ذکر را سند سپس،. بود شدهیانب

 رعیش احکام اثبات برای آن محتوای و است نرسیده ثبوت به که است روايتی ،هرحالبه نیست؛

 .ندارد استدالل صالحیت

 راضاع کتاب اين به اعتماد از ما، گذشته بزرگ محققان و علما که بدانیم است کافی ،بارهيندرا

 علمی اتافاد از را آن ما که ندارد وجود دلیلی بنابراين، اند؛نیافته وثوق امام از آن صدور به و کرده

 .آوريم شمار به السالمعلیه رضا امام تألیفات و

 

 االسالم محض کتاب.2-10-4

 الدين شرايع و االسالم محض کتاب ،شدهداده نسبت السالمعلیه رضا امام به که مؤلفاتی ديگر از

 لفض لیکن، است؛ کرده نقل شاذان بن فضل از را آن الرضا، اخبار عیون در صدوق، شیخ. است

 1.است فرموده تألیف مأمون خواهش به را آن السالمعلیهرضا  امام که کردهن بیان

 رضا امام به آن انتساب درباره وثوق عدم شود،می حاصل کتاب، اين سند رجال مالحظه از آنچه

 و مضطرب اسلوبی دارای اين، بر عالوه. نیستند معتبر آن رجال از برخی زيرا است، السالمعلیه

 السالمعلیهامام رضا  شخص نوشته رسد،می نظر به بعید که است ناموزونی یراتتعب و منسجم غیر

 .است نشده ثابت ما مذهب در هاآن به التزام که است چندی احکام بر مشتمل همچنین، باشد؛

                                            
 .121ص 2 ج الرضا، اخبار ابن بابويه ،عیون 1
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 زديکن نیست السالمعلیه رضا امام تألیف و نوشته رساله، اين که اعتقاد اين به را ما داليل، اين

 و گمراهی به را هاآن و شمرده باطل را او اسالف و مأمون خالفت کتاب، اين ،عالوهبه گرداند؛می

 ساخته منحصر گانهدوازده ائمه به صريحاً را حق امامان و کرده توصیف هدايت و حق از دوری

 بدان خود زندگی تاريخ طول تمام در السالمعلیهم ائمه را آنچه رساله، اين در همچنین،. است

 .است امام به آن انتساب صحبت عدم نشانه خود، اين، و کرده ترک اند،بوده دپايبن

 يکی فتواهای مجموعه رساله، اين آيد،می نظر به اند،داده کتاب اين درباره که چندی احتماالت از

 بکس و رساله اسلوب و است تشريعی و اعتقادی شؤون در او نظريات بر مشتمل که علماست از

 و نظريه اين داليل نامقبول، و شاذّ احکام برخی ذکر و مطالب ترتیب و تنظیم در آن ناموزون

 .است شمار به آن مؤکد

 

 مسند امام رضا.2-10-5

 ( نقلاز پدرانش واز پیامبر )ص السالمعلیهاست که امام رضا  هایيتروااين کتاب مجموعه 

بن عامر سلیمان الطايی و داوود  احمد ابوعبداهللتن از يارانش در طبق اول به نام  و دو کندیم

 .کندیمروايت  السالمعلیهبن سلیمان بن يوسف بن احمد الغازی اين صحیفه را از امام رضا 

ضا مجموعه وبع يثتعداد احاددر  يیهااختالف السالمعلیهبه امام رضا  واصلهتعدد وکثرت اسانید 

نیز تجديد  و بارهاطی موجود است خ یهانسخهاين اثر  از متن احاديث به همراه داشته است.

 1است. شدهچاپ

ه امام توان اين کتب را ب یقطعانماما ؛ انددادهنسبت  السالمعلیهالبته کتب ديگری را به امام رضا 

 .علما نظر متفاوتی درباره هر يک از اين کتب دارند چون نسبت داد. السالمعلیهرضا 

 

 سنان ابن مسائل پاسخ.2-10-6

 شمار به حضرت آن مؤلفات از را سنان ابن هایپرسش به السالمعلیه رضا امام هایپاسخ برخی،

 در زيرا، دانست؛ امام از تألیفی منزلهبه را هاپاسخ اين تواننمی و نیست درست اين ولی اند،آورده

 انواع ٔ  ینهدرزم - ديگر بسیار افراد مسائل به حضرت آن هایپاسخ که آيدمی الزم صورت، اين

 .شود آورده شمار به حضرت آن از تألیفی نیز معارف و لومع

 

                                            
 123ص .1388 ،سال نشر تهران ، عطارد نتشاراتا ، ر واثار حضرت رضا )ع(عزيز اهلل ،عطاردی ،اخبا 1
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 ذانشا ابن علل.2-10-7

 اند،دانسته السالمعلیه رضا امام تألیفات از را آن برخی، و کرده ذکر شاذان ابن که را علل کتاب

 طالبم و کرده یمخودتنظ شاذان ابن را مذکور کتاب کهاين سبب به دانست؛ امام نوشته تواننمی

 فراهم شرايع، علل درباره او هایپرسش به السالمعلیه رضا حضرت هایپاسخ و سخنان از را آن

 عرضه حل صورتبه را هاپاسخ و اشکال صورتبه را علل کتاب، اين در شاذان، ابن. است آورده

 اب بساچه و است؟ امام الفاظ و حروف عین کرده ذکر که را نصوصی آيا نیست معلوم و کندمی

 سبک به را هاآن و کرده تصرف الفاظ در. اندداشته خود بیان در امام که مقصودی و غرض حفظ

 .باشد داشته عرضه و درآورده خود خاص

 

 الرضا االخبار ونیع.2-10-8

 ورستانگ در که صدوق خیش به معروف ه،يبابو ابن ،آن سندهينو که است یکتاب الرضا اخبار ونیع

 گردآورده هم کنار را شدهيتروا امام آن درباره که را یزیچ هر ،است مدفون یر در هيبابو ابن

 اتيروا نیهمچن امام، نام انتخاب يیچرا ،شدهنقل رضا از که یثياحاد و ینيد مناظرات. است

 تنها پس باشدیم کتاب نيا موضوعات از شدهواقع حرمش در که یمعجزات و مرگ به مربوط

 اشکالی .باشدیم ذهبیه رساله داشت، منسوب حضرت آن هب را آن توانمی جرأت با که کتابی

 حامل تألیفات اين که اندداده نسبت حضرت آن به سبب اين به را ديگر مؤلفات بگويیم اگر ندارد

 سرچشمه از اندخواسته که کسانی و کنندگانپرسش پاسخ در امام که است افکاری و نظريات

 ما، ايرادهای و هاارزيابی که است آشکار. اندرمودهف بیان کنند فیض کسب حضرت آن دانش زالل

 .هاآن مدلول و محتوا نه هاستکتاب اين ترکیب و صورت جهت در تنها
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 :گیرییجهنت

 که است یمقدمات ازمندین رد،یبگ شکل و شود سیتأس نکهيا یبرا یتمدن رسد هر نظرمیپس به 

 اهل یعلما با وگوگفت و مناظره در( السالمعلیهرضا ) امام .است یفرهنگ ادیبن هاآن از یکي

 از یشمار ینادرست ،آنان مقّدس کتاب به استناد با و استوار و محکم یمنطق اساس بر کتاب،

 وجهمت آنان یسو از که يیهاچالش به و رساند اثبات به را آنان ینيد نيادیبن یباورها و ديعقا

 ررسیبباعث رشد و گسترش تمدن اسالمی شد. وداد پاسخ بود، مسلمانان یدتیعق و یفکر یمبان

 اديم،د انجام السالمعلیه رضا امام به مؤلفات برخی انتساب صحت درباره ما که صريحی و صادقانه

 ذهبیه رساله داشت، منسوب حضرت آن به را آن توانمی جرأت با که کتابی تنها شود،می آشکار

 .است فرموده مرقوم سیعبا خلیفه مأمون خواهش به را آن که است طب در
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 نقش سیاسی امام رضا)ع(برتمدن اسالمی سوم: فصل
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 همراه مشکالتی اضطرابات با امین خالفت دوران. کارآمد روی محمدامین پسرش هارون، از پس

 ،أمونم لشکر کهآن تا ديگردیم ناشی ،مأمون و امین برادر دو میان قدرت جنگ یهیناح از که بود

 به مأمون برای نموده جدا امین بدن از سر محاصره، هامدت از پس و ؛کرد محاصره را بغداد

 کرسی بر شد، کشته برادرش که 198 سال محرم پنجم و بیست روز از مأمون .فرستاد خراسان

 مرکزی حکومت از که 194 سال از وی،. کرد سلطنت سال 20 حدود و يافت استقرار خالفت

 را مرو شهر سال ده قريب هجری، 204 تا کرد خلع خالفت از را برادرش و نمود سرپیچی غدادب

 و زراءو و بود باالتر عباسی خلفای ديگر از کاردانی و زيرکی در مأمون .گردانید خويش پايتخت

 ردک انتخاب سهل پسران حسن و فضل مانند ايرانی، انديشمآل و دانا افرادی از را خود مشاورين

 بن لفض و برمکی جعفر مثل معلمانی و مربیان تربیت تحت و بود ايرانی مادر یهیناح از ،مأمون

 امید باکمال نیز او و آوردند رو وی به بیشتر ايرانیان دلیل، همین به. يافت پرورش ايرانی، سهل

 سران و دولت رجال و داده ترجیح واليات ساير بر را خراسان و کرد استفاده آنان از اطمینان و

 داد یاستس تغییر سهل بن فضل قتل از بعد مأمون .برگزيد ،هایرانيا از را وزيران کابینه و لشکر

 اهیمابر با و برآشفته( ع) رضا حضرت واليتعهدی با که خود یسوبه عباسیان نظر جلب برای و

 مس لهیوسبه ار امام محرمانه طوربه بغداد به ورود از قبل مأمون بودند کرده بیعت المهدی بن

 .برساند شهادت

 

 آن امامت اول سال ده به سه دوره تقسیم کرد. توانیمرا  السالمعلیهدوران حکومت امام رضا 

 آن برای خوبی و تپربرک دوران بود، ملعون یدالرشهارون خالفت دوران با زمانهم که حضرت،

 تیحکوم دستگاه السالمعلیه هفتم امام قتل اينکه دلیل به هارون زيرا 1،رفتیم شمار به حضرت

 پیدا را)ع( رضا امام یسوبه جسارت و یدرازدست جرأت ديگر بود، کرده تضعیف شدتبه را او

 رمکیب خالد بن يحیی وقتی که، جايی تا! بود خشمگین شدتبه حکومتش تزلزل از او. کردینم

: گفت رشید به و نمود السالمعلیه رضا امام مورد در بدگويی و سعايت به شروع( علیه اهلل لعنت)

.« کندیم امامت ادعای و نشسته او جای بر پسرش اينک ،السالمعلیه جعفر بن موسی از پس»

                                            
 105ص  .ق. ه 1381 انتشار تبريز،سال چاپ ،3 ج الغمه، کشف اربلی، عیسی، بن علی 1
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 چهآن: »گفت یتند با بود، خشمناک و زدهوحشت پیشین، امام قتل از شدتبه که ملعون هارون

 «!بشکنم را علويان همه و بردارم شمشیر باره يک خواهییم نیست؟ کافی کرديم، پدرش با

 ردنک مخفی يا تقیه اظهار بدون و فرصت اين از یریگبهره با نیز السالمعلیه رضا امام حضرت

 ارسال ربغ و به شرق سخنانشان و پرداختندیم شیعیان مشکالت رفع به علنی طوربه امامتشان،

 زنده ملعون رشید کهیوقت تا حضرت آن فرمايش طبق و آمد خواهد و گذشت چنانچه 1شدیم

 ایبر ملعون هارون کهیهنگام سرانجام،. بکند حضرت آن به تعدی ينترکوچک نتوانست بود،

 پسرش او، از پس. مرد بود، آمده منطقه اين به خراسان یآشفته اوضاع به دادن سروسامان

 وی نامشروع خالفت دوران ترتیبينابه و نشست او یجابه بغداد در( علیه اهلل لعنت) ینمحمدام

 بزرگوارشان پدر یریگموضع مانند هارون برابر در السالمرضا علیه امام یریگموضع .شد شروع

 امام شهادت از پس ايشان. نکردند تأيید را هارون حکومت هرگز و بود السالمعلیه کاظم امام

 ونههرگ پرداختند، امت رهبری به پروایب ساختند، آشکار را خود دعوت و امامت ،السالمعلیه مکاظ

 اهآن ادارات در شدن کارمند و هاآن به کمک: فرمودند و نمودند تحريم را عباسی دولت به کمک

 2است. کفر معادل ،آنان نیازهای تأمین برای کوشش و

 امام ياران ترينیمیصم از برخی حتی که بود آورخفقان چنان رون،هاآنزم در جامعه سیاسی جو

 .بودند بیمناک ايشان جان بر پروايییب و صراحت اين از)ع(

 بر ام که فرمودند سخنانی پدر رحلت از پس السالمعلیه رضا امام: گويدیم «يحیی بن صفوان»

 طاغوت اين از شما رب ما ؛يداکرده آشکار را بزرگ مطلبی کرديم عرض و ترسیديم ايشان جان

 .بیمناکیم «هارون»

 3.«ندارد من بر راهی کند، تالش خواهدیم چه هر: »فرمودند

 امام متوجه خطری نیافت فرصت هرگز هارون زيرا فرمودند،)ع( امام که همان شد همچنان و

 شنسپاهیا با خود شد مجبور هارون داد، رخ ايران شرق در که اغتشاشاتی جهت به باالخره و سازد

 مسلمین و اسالم و رفت دنیا از طوس در هجری 193 در و شد بیمار درراه و برود خراسان سویبه

 خالفت او، وصیت بر بنا و درگذشت توس در 5ق.ه 193 سال در هارون 4.شدند ايمن وجودش از

 ينا اختالفات بررسی گرچه. شد شروع امین و مأمون بین اختالف ترتیب بدين رسید؛ امین به

 هانآ به کمتر که اختالف اين اساسی عامل چند به بايد گنجدینم نوشته اين در ما بحث رد دو

 :کرد اشاره است شده توجه

 

                                            
 همین کتاب 24رجوع شود به صحفه 1

 138ص  ، 1414ناشر ال البیت ،محل نشر قم،ساالنتشار .،12 ج الشیعه، حر، عاملی ،وسائل 2

 487ص  ،1369محل نشر تهران ،ناشر کتابفروشی علمیه اسالمیه ،سال انتشار .،1 ج فی،کا محمد بن يعقوب ،کلینی ،3

 19ص  ،1369،محل نشر قم،سال انتشار  حق، راه در مؤسسه هشتم، موسسه اصول الدين ،پیشوای 4

 211ص ، ق1385،سال انتشار ،6 ج الکامل، اثیر، بن الکرم ابی بن علی عزالدين 5
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 امین باخالفت زماندوم همه دور. 3-2-2

 برخوردی شد، فاصله مأمون حکومت و هارون مرگ بین که هايیسال و امین حکومت دوران در

 دستگاه که پیداست و خوردنمی چشم به تاريخ در عباسی حکومت مأموران و رضا)ع( امام میان

 و مأمون و امین درگیری و داخلی یهااختالف گرفتار کوتاه، هایسال اين در عباسبنی خالفت

 فرصتی امین رهگذر، اين در. بود امین فرزند موسی به آن واگذاری و واليتعهدی از مأمون خلع

 - 198) هاسال اين یمتوانمی حقیقت در و نیافت السالمیهعل رضا امام يژهوبه علويان آزار برای

 1.بدانیم حضرت آن فرهنگی هایفعالیت برای خوبی فرصت و امام نسبی آزادی ايام را (193

 یینتب و شیعیان امور به رسیدگی و شاگردان تربیت جهت در را استفاده کمال آزادی، اين از امام

 مودندن غیرمسلمانان با مباحثه و مناظره و نبوت خاندان احاديث تکمیل و تهذيب و تشیع اصول

 و امین حکومت دوران در .برداشتند تشیع گسترش و تحکیم تعمیق، در ماندگاری هایقدم و

 مأموران و امام میان برخوردی شد، فاصله مأمون حکومت و هارون مرگ بین که هايیسال

 ناي در عباسبنی خالفت دستگاه که پیداست و خوردنمی چشم به تاريخ در عباسی حکومت

 واليتعهدی از مأمون خلع و مأمون و امین درگیری و داخلی یهااختالف گرفتار کوتاه، هایسال

 . بود امین فرزند موسی به آن واگذاری و

 

 کشور کامل یاراخت و شد کشته ،مأمون برادرش با درگیری طی امین هجری، 198 سال در

 زندگانی وضعیت ،مأمون نامشروع حکومت شروع از پس. افتاد غاصب مأمون دست به اسالمی

 ارض حضرت فرصت، اولین در حکومت، استقرار از پس مأمون. کرد تغییر السالمعلیه رضا امام

 آن ،تهديد و اجبار با و آورد طوس يعنی خود، حکومتی مقر به اجباری دعوت با را السالمعلیه

 .کرد واليتعهدی قبول به وادار را حضرت

 

  مأمون زمان اوضاع تمدن اسالمی در.3-3

 کهچنان داشت؛ آگاهی ديگر علوم و فقه از. بود مکارتر همه از عباسبنی خلفای میان در «مأمون»

 عشنی اعمال و فجور و فسق و عیاشی در او. نشستمی مناظره و بحث به دانشمندان از برخی با

 .بود فريبعوام و کردمی عمل ترمحتاط آنان از اما نداشت، کم هیچ خلفا ساير از رديگ

                                            
 .287 ص ،6 ج ،همان 1
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 اجرف و کثیف و رذل مردی که «اکثم بن يحیی قاضی» با مأمون همدمی و صمیمیت و نشینیهم

 امت «اةالقض قاضی» مقام مأمون کهآن اسفبارتر. است مأمون فسق و دينییب بر گواه بهترين بود،

 .کردمی مشورت او با مملکتی امور در و نمود واگذار «اکثم بن يحیی» به ار اسالمی

 از مثالً سازد؛ مندعالقه خود به را امام طرفداران و شیعیان کارها، از برخی با کوشیدیم مأمون

 سخن آله و علیه اهللصلی پیامبر جانشینی برای السالمعلیه علی مؤمنان یرام بودن تريستهشا

 غصب یهماالسالمعل زهرا فاطمه از که را فدک و کرد یرسم را معاويه به لعن و دشنام و گفتیم

 1.دادمی نشان عالقه و انعطاف ظاهر در علويان با و بازگرداند علويان به بود، شده

 خواستیم مردم، ییهروح در آن سوء اثر و او جنايات و هارون رفتار به توجه با مأمون اصوالً

 خالفت مرکب بر بتواند تا دارد نگه راضی را هاآن و ببرد بین از را شورش و بانقال هایینهزم

 .باشد سوار

 حساسی شرايط در زد، تکیه حکومت مسند بر و کرد نابود را امین برادرش که ازآنپس مأمون

 طرفداران میان در و بود عباسی حکومت مرکز که بغداد در يژهوبه او موقعیت زيرا گرفت، قرار

 ،ديدندینم منطبق خود مصالح با را درمرو مأمون حکومت و بودند امین خواستار که سیانعبا

 .بود متزلزل سخت

 در کهچنان ؛شدیم محسوب مأمون حکومت برای جدی تهديدی علويان، شورش ديگر، سوی از

 ماقی «ابوالسرايا» دستیاری به محبوب، علويان از «طباطبا ابراهیم بن محمد» هجری 199 سال

 استفاده حکومت ضعف از و داشتند هايییامق حجاز و عراق در هم علويان از ديگر گروهی و کرد

 .شدند مسلط شهرها از برخی بر کرده،

 به مه ايرانیان بود ممکن ازآنجاکه و شود پیروز هاآشوب اين بر توانست بسیار کوشش با مأمون

 ونیسرنگ برای عباسی داعیان هم عباسبنی کار ابتدای در که گونههمان برخیزند، علويان ياری

 ردهک استفاده السالمعلیه علی دودمان و پیامبر خاندان به ايرانیان یعالقه همین از امیه بنی

 به واليتعهدی يا خالفت واگذاری طرح با که افتاد فکر به و انديشید تاکتیکی مأمون بودند،

 .کند تثبیت را خود حکومت رزانل های پايه ،السالمعلیه رضا امام مانند شخصیتی

 بود، یسیاس یشدهحساب تاکتیک يک فقط امام، به واليتعهدی يا خالفت تفويض که پیداست

 فسق هیچ از خصوصی زندگی در و بود رسانده قتل به را خود برادر حکومت، برای که کسی وگرنه

 ينبهتر. بگذرد سلطنت و خالفت از که شودنمی پناه ديانت چنانآنناگه نداشت، ابا فجوری و

 و گفتار در مأمون اگر چراکه بود؛)ع( امام سوی از پیشنهاد نپذيرفتن ،مأمون تزوير و مکر شاهد

 ارض امام ،رفتندنمی طفره بودند، مقام آن یشايسته حقبه که امام هرگز بود، صادق خود کردار

 دنیا از یموس بن علی بگويند مردم که است اين کار اين از تو قصد: فرمودند مأمون به السالمعلیه

                                            
 91ق، ص  1393،ناشر الزهرا،محل نشر بیروت ،لبنان سال انتشار  ، الرضا، فضل ،االمام، محمدجواد 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 الفت،خ طمع به چگونه که بینیدینم آيا نکرده؛ اقبال او بر که دنیاست اين نیست؛ گردانیرو

 1.است نپذيرفته را ولیعهدی

 

 مأمون اندیشه. 3-4

 از اسی،عب خلفای ديگر با مقايسه در نیز و برادرش به نسبت و است عباسی خلیفه هفتمین وی

 ازنظرتان را بسیاری هایديدگاه مطلب، اين شدن روشن برای. است بوده برخوردار هايیويژگی

 :گذرانیمیم

 :نويسدمی او حال شرح در سیوطی -

 رب جوانمردی، و شجاعت بزرگی، زيرکی، ،دانش بردباری، استوار، اراده ،يشیدوراند ازنظر ،مأمون»

 2.«داشت برتری عباسی خلفای تمام

 :نويسدیم مصری امین احمد -

 لوجدبحث و فلسفه و کتاب به ،جستمی شرکت نوش و عیش مجالس در که حالدرعین مأمون»

 3.«داشت شديد عالقه... و فقهی مباحث و علمی مناظره و

 بود زيرک مردی وی 4.کندمی ياد «وکالم فقه به خلفاء داناترين» عنوان با مأمون از النديم ابن -

 کوتاهی علت به را مردم ،شدمی ظاهر دلسوز دينداری چنان گاهی. داشت پیچیده بس یاچهره و

 عذاب از را آنان و کردمی نکوهش... و شهوات از یرویپ و لذات در فرورفتن و نماز اقامه امر در

 .جستمی شرکت لعب، و لهو مجلس و نوش و عیش دربزم خودش زمانی ؛ وترساندمی الهی

 دادمی نشان السالمعلیه علی به عشق و دوستی از لبريز را وجودش و کردمی تشیع ادعای روزی

 بن حجاج از حتی نبود حاضر که رفت پیش آنجا تا برگرفته چهره از نقاب اندکی، یفاصله در و

 .گیرد خرده جالد، و تبهکار عنصر آن يوسف،

 شناخت اب تنگاتنگی پیوند ،السالمعلیه موسی بن علی امام عصر سیاسی شرايط شناخت ازآنجاکه

 .داريم معطوف بارهيندرا را بیشتری توجه بايد ناگزير دارد، عصر آن حاکمان هایويژگی

 

 

                                            
 .129 ص ،49 ج محمد باقر مجلسی ،بحاراالنوار، 1

 306ص  ،م1383الخلفاء، ،قاهره ،مطبه مدنی َ،سال انتشار  تاريخ جالل الدين عبدالرحمن بن ابی بکر، سیوطی ،2

 117،ص 3،جلد  الماالس احمد امین ،ضحی 3

 86ص ،1383،ناشر دار المعرفه ،محل نشر بیروت لبنان ،سال انتشار  فهرست نديم، محمد بن اسحاق ُمشهور به ابن4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ص()ٌ اکرم پیغمبر شریف قبر با( ع) رضاامام  وداع. 3-5-1-1

 اهللصلی اهللرسول بزرگوارشان جد با وداع برای نمودند خراسان و مرو به سفر عزم حضرت چون

 نارک سپس و ندشدمی خارج و کرده وداع حضرت قبر با مکرراً و شده مسجدالنبی وارد آله و علیه

: گويدیم سجستانی محول. نمودندیم بلند گريه به را مبارک صدای مرتبه هر و گشتندیبرم قبر

 ريکتب سفر به نسبت را حضرت پس. دادند جواب حضرت کردم، سالم و رفته حضرت نزديک من

 ارجخ آله و علیه اهللصلی اهللرسول جدم جوار از همانا چراکه مرا؛ کن زيارت: فرمود حضرت. گفتم

 1.شومیم دفن هارون کنار در و میرمیم غربت در و شومیم

 

 اشخانواده با حضرت وداع.3-5-1-2

 زا گروهی: نويسدمی التنظیم در حلی، محقق نشاگردا از يکی شامی، حاتم بن يوسف شیخ

 از خواستممی که زمانی: فرمودند حضرت آن که اندکرده روايت السالمعلیه رضا امام اصحاب

 گريه من برای که کردم امر و کرده جمع را خود یخانواده شوم، رهسپار خراسان سویبه مدينه

 تمگف هاآن به و نمودم تقسیم هاآن بین در ينارد هزار دوازده و بشنوم را ايشان یيهگر تا کنند

 و علیه اهللصلی اهللرسول مسجد به را السالمعلیه جواداالئمه پسرم سپس ؛گردمیبرنم ديگر که

 علیه اهللصلی اهللرسول از و چسبانیدم شريف قبر به را او و گذاشتم قبر بر را او دست و بردم آله

 از اطاعت و یبردارفرمان به را خود نزديکان و وکال تمام و دمنمو مسئلت را او محافظت آله و

 به خود، برای را او مقامیقائم و نکنند مخالفت او با که خواستم هاآن از و نمودم اوامر دستورات

 2.شدم متذکر هاآن

 

 

 

                                            
 500ص  ،ق371،تهران،کتابفروشی علمیه اسالمیه، 2 ج: االمال شیخ عباس، قمی ،منتهی 1

 .500 ص ،2 همان، ج2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تبین جایگاه والیت.3-5-2

 سالمالعلیه رضا امام گرفت تصمیم علويان، ساختن راضی و سیاسی هایبرداریبهره برای مأمون

 هرتظا در مأمون. است السالمعلیه امام و علويان دوستدار که کند وانمود چنان و بیاورد مرو به را

 به ؛خوردندیم فريب نیز نهادپاک شیعیان از برخی گاهی که کردمی عمل ماهرانه چنان خود

 اکاریري و تظاهر تأثیر تحت بود مکنم که خود ياران از برخی به السالمعلیه رضا امام جهت همین

 :فرمودندیم گیرند، قرار مأمون

 ود،ب نخواهد من قاتل مأمون جز کسی خدا، به سوگند. نخوريد فريب و نشويد مغرور او گفتار به

 1.برسد آن وقت تا ورزم شکیبايی ناگزيرم من اما

 مدينه به کرد مأمور مرا مأمون: گويدمی ،مأمون مخصوص یفرستاده ،«ضحاک ابی بن رجاء»

 و اوباشم مراقب شب و روز داد دستور و دهم حرکت را السالمعلیه الرضاموسی بن علی و بروم

 به سوگند بودم حضرت آن همراه مأمون فرمان برحسب من. وانگذارم ديگری به را او محافظت

 .نیافتم تریمناکب و پرهیزگارتر خدا پیشگاه در حضرت از را کسیچه خدا

 خدمتش به شهر آن مردم کهآن جز ،یامديمدرن شهری هیچ به مرو تا مدينه از: گويدمی نیز و 

 داد.می کافی پاسخ حضرت آن و کردندمی پرسش دينی مسائل از و شتافتند

 

 حدیث سلسله الذهب وتاثیران بر تمدن  توحیدي و واالیی. 3-5-2-1

 مالسالعلیه الرضاموسی بن علی امام همراه من :گويدمی ،)ع(امام نزديک ياران از ،«هروی اباصلت»

 نب محمد» و بود سوار رنگیخاکستر استری بر برود، نیشابور از خواستمی کههنگامی. بودم

 امام گرد علما از گروهی و «راهويه بن اسحق» و «يحیی بن يحیی» و «الحرث بن احمد» و «رافع

 که مدهییم سوگند پاکت پدران حرمت به را تو: گفتند و گرفتند را استر عنان کردند، اجتماع

 :فرمودند و آوردند بیرون محمل از سر امام. بگو باشی، شنیده پدرت از خود که حديثی ما برای

 بن جعفر پدرش که گفت برايم السالمعلیه جعفر بن موسی خدا یشايسته یبنده پدرم

 یدس الحسین بن علی پدرش از لسالماعلیه باقر علی بن محمد پدرش از السالمعلیه محمدصادق

 نب علی پدرش از ،السالمعلیه حسین بهشت اهل جوانان سرور پدرش از السالمعلیه العابدين

 رمودندفیم که شنیدم آله و علیه اهللصلی پیامبر از: فرمود که کرد نقل السالمعلیه ابیطالب

 :است فرموده متعال خدای: گفت جبرئیل خدا یفرشته

                                            
 .189 ص همان، 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 دايیخ که دهد گواهی اخالص با که کسی. بپرستید مرا نیست؛ من جز خدايی که يکتا ایخد منم

 خواهد ايمن من عذاب از درآيد، من یقلعه به که کسی و درآمده من یقلعه در نیست، اهلل جز

 1...بود

 مطالب بیان از پس امام: گويدمی بود، جمع اين در خود که «راهويه بن اسحق» ديگر روايتی در

 :فرمودند آنگاه و پیمودند راه خود مرکب بر اندکی باال،

 شروطها من أنا و بشروطها

 و واليت پذيرش و دارد شرايطی ،شودیم الهی عذاب از ايمنی موجب که خدا يگانگی به ايمان

 .است شرايط آن یازجمله السالمعلیه ائمه امامت

 یآماده قلمدان هزار وچهاریستب و ندفرمود را حديث مردم، شوق و شور میان در امام سرانجام

 2.شدند امام کلمات نوشتن

 :اندکرده نقل چنین را حادثه اين ديگر، برخی و الغمه کشف صاحب

 و پیشوا دو که طوسی اسلم محمد بن و ابوزرعه شدند؛ نیشابور وارد السالمعلیه رضا امام چون

 یسالله ای! امام ای: کردند عرض و شده شرفیاب حضرت رمحضبه بودند، نبوت احاديث حافظ

 ام به را مبارک یچهره خود، گرامی گذشتگان و پاکیزه پدران حقبه! نبوت یخالصه ای و! پاک

 .کنیم ياد را تو حديث آن با ما که کن، روايت ما برای خود پدران از حديثی و بنما

 بارکم طلعت به را لمانانمس چشمان و برداشتند را مهد سايبان داشتند؛ نگه را خود استر حضرت

 برامهج بعضی ؛گريستندیم گروهی ؛زدندیم فرياد برخی بودند؛ ايستاده مردم. کردند روشن خود

 آن استر تنگ بودند، نزديک که هاآن و بودند افکنده خاک به را خود برخی و دريدندیم تن

 .بوسیدندیم را حضرت

 یانقاض و پیشوايان. رسید نیمه روزبه تا بودند دگرگون و گريان حال، همان به شوق سر از مردم

 یبارهدر را آله و علیه اهللصلی پیامبر و بگیريد ياد و دهید فرا گوش! مردم ای: کشیدند فرياد

 .دادند فرا گوش نیشابور مردم آنگاه. نکنید اذيت عترتش

 :فرمودند امالء را حديث اين السالمعلیه امام سپس

 3.عذابی من امن حصنی دخل من و حصنی دخل قالها فمن حصنی اهلل اال اله ال کلمه

 

 

                                            
حسین الجوردی،محل نشر قم ،چاپ دارالعلم،سال -،تصیح سید مهدی  ،2 ج الرضا، اخبار ابويه ،عیون،ابن ب،صدوقمحمد بن علی  1

 132و  133ص  ،ش1377انتشار 

 . 127 ص ،49 ج عالمه ،مجلسی ،بحاراالنوار، 2

 .102 ص ،3 ج الغمه، علی بن عیسی، اربلی ،کشف 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 معنوي امام رضا )ع( .اثبات قدرت 3-6-3

 در و دش وارد الشاباد به موسوم اییهناح به فروی یمحله به نیشابور، در السالمعلیه رضا حضرت

 رد السالمعلیه ارض حضرت که گفتند، پسنديده او به روينازا گرديد، وارد 1پسنده یخانه به آنجا

 را بادامی او یخانه حیاط یگوشه در بود، پسنديده را او یخانه به ورود ،کنندگاناستقبال میان

 سال يک طول در که بود، سريع یقدربه آن رويش و رشد و رويید و شد سبز بادام آن کاشت،

 و يافتندیم شفا و خوردندیم گردو آن از مختلف بیماران داد، گردو و درآمد درختی صورتبه

 ندکشیدیم خود شکم بر و گرفتندیم درخت آن برگ از بود، شديد هاآن حمل وضع که بانوانی

 ...شد خشک مدتی از پس درخت آن... و کردندمی حمل وضع یراحتبه دمهمان و

 سالمالعلیه رضا حضرت که بود يدهدخواب در روز، آن شب: گويند بود، سالکهن بانويی پسنده 

 مردم و بردیم سر به امام ورود انتظار در خانه در کنار شب آن روز ،روينازا است، شده او مهمان

 مستضعفین طرفدار که حضرت آن ولی ،کردندمی دعوت خود یخانه به را حضرت آن سو هر از

  .پسنديد را مستضعفی بانوی دعوت کند، مصاحبت هاآن با داشت دوست و بود

 

 امام رضا)ع( علم غیب.3-6-3-1

با همراهان وارد اهواز شد، در آنجا بیمار گرديد، طبیب آوردند،  السالمیهحضرت رضا عل کهیهنگام

ت بیاوريد، طبیب گفت: فصل نیشکر نیس« نیشکر»به او فرمود: برای من  السالمیهحضرت رضا عل

 انیاباين عرب بی ]حتی يکی از نادانان اهواز گفت؛ شودیاکنون تابستان است، نیشکر يافت نم

 .[شودینیشکر در تابستان پیدا نم داندیاست که نم

فرمود: جستجو کنید، آن را خواهید يافت، جستجو کردند و سرانجام از  السالمیهرضا عل امام

 داشته بودند، يافتند و آوردند.کارگرهای اسحاق بن محمد، مقداری نیشکر که برای تخم نگه

شخص )حضرت رضا( پسر کیست؟ گفتند پسر پیغمبر است، پیامبر  : طبیب پرسید: اينشدهنقل

 نیست ولی وصی پیامبر است.

طبیب و جواب او را که بیانگر تعجب طبیب از عظمت مقام حضرت رضا  داریسؤال معن اين

بود به رجاء بن ابی ضحاک )سرپرست گروهی که از طرف مأمون مأمور آوردن حضرت  السالمیهعل

به همراهان خود گفت:  درنگیبه خراسان بود( خبر دادند، او احساس خطر کرد، ب السالمیهرضا عل

در اينجا بماند گردنهای مردم و  السالمیهاهواز خارج شويم، که اگر امام رضا عل زفوری ا»

  2دم از اهواز حرکت کردند.همان« او کشیده خواهد شد. یسوبه هایتشخص

                                            
 133،ص2ابن بابويه ،عیون االخبار، ج 1

  2عالمه ،مجلسی،بحار االنوار ،ج49،ص116و118

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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که  ندکیبود نقل م السالمیهاز عمويش که همراه امام رضا عل اينکه: ابوالحسن صائغ هایگفتن از

برای نماز اقتدا کرديم، در نمازهای واجب روزانه،  السالمیهگفت؛ چند ماه پشت سر امام رضا عل

دوم، بعد از  یو در سوره خواندی)انا انزلناه...( را م یهمواره در رکعت اول بعد از حمد، سوره

 1قل هو اهلل احد...( را می خواند...توحید ) یحمد، سوره

 خدا رسول: »گفت او به شخصی ديد؛ خواب عالم در «علوان ابن» نام به شخصی: شدهيتروا

 باغ رد: »داد پاسخ شخص آن ؟واردشده کجا به: پرسید.« است شده بصره وارد آله و علیه اهللصلی

 بشاصحا از جمعی با آله و علیه اهللصلی خدا رسول ديد رفت آنجا به خواب عالم در او «فالن بنی

 آله و لیهع اهللصلی پیامبر ،باشدیم کنارشان در یکبر ن خرمای طبق چند و است نشسته آنجا در

 .بود عدد 18 که شمرد را هاآن او داد، او به و برداشت خرما دستشکفيک با

 و رفت باغ همان سویبه سپس و خواند را نمازش و گرفت وضو شد، بیدار خواب از علوان ابن

 .شناخت را آنجا

( انخراس به مدينه از خود مسیر در) السالمعلیه رضا حضرت گويندیم مردم شنید بعد، روز چند

 به ت،اس واردشده فالن بنی باغ به: گفتند ؟واردشده کجا به پرسید مردم از است، شده بصره وارد

 نشسته را اصحابش و آله و علیه اهللصلی پیامبر خواب عالم در که جاهمان در ديد رفت، آنجا

 ،است نزدشان در خرما از يیهاطبق واند نشسته همراهانش و السالمعلیه رضا حضرت بود، ديده

 .داد عضوان ابن به بود عدد 18 که خرما مقداری السالمعلیه رضا حضرت

 :فرمود او پاسخ در حضرت.« بده بیشتر خدا، رسول پسر ای: »گفت علوان ابن

 :لزدتک جدک زادک لو

 .«مدادمی بیشتر نیز من ،دادمی تو به بیشتر آله و علیه اهللصلی خدا رسول جدم اگر»

 عرض فرمود، تعیین را عرضش و طول و طلبید من از روپوشی حضرت آن روز، چند از بعد و

 .«نیست من نزد در روپوشی چنین: »کردم

 .«است فرستاده رايتب را آن همسرت که است کیف فالن در: »فرمود

 .يافت آنجا در را روپوش رفت، کیف آن سراغ به و آمد علوان ابن ياد به موضوع اين

 

 .معرفی مکان دفن خود3-6-3-2

 مسیر در کرد، حرکت مرو سویبه و آمده بیرون نیشابور از همراهان با السالمعلیه رضا حضرت

 توق خدا، رسول پسر ای: »کرد عرض شخصی رسیدند، داشت نام «سرخ ده» که روستايی به راه

 طلبید، آب وضو برای شد، پیاده مرکب از دمهمان السالمعلیه رضا امام.« است فرارسیده ظهر

 را زمین از یانقطه خاک خود مبارک دست با حضرت آن. نیست آب اينجا در و ما همراه: گفتند

                                            
  1ابن بابويه ،عیون اال خبار ،ج2،ص205

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 اثر و گرفتند وضو آن آب از اهانهمر و حضرت شد، پیدا آبی یچشمه جاهمان از ناگاه کرد، رد

 1.است باقی امروز تا چشمه آن

 سناباد به تا کردند حرکت مرو سویبه ازآنجا نماز از پس همراهان، و السالمعلیه رضا حضرت

 ،کردندمی درست ديگ و تراشیدندیم آن سنگ از که بود کوهی آنجا در 2رسیدند نوقان نزديک

 يجعل فیما بارک و به انفع اللهم: کرد دعا چنین و نمود تکیه هکو آن به السالمعلیه رضا حضرت

 :منه ينحت فیما و فیه

.« ده برکت ،تراشندیم آن از و نهندیم آن( ظروف) در آنچه به و ببخش نفع کوه اين به! خدايا»

 ند،تراشید هايیيگد هاآن کنند، درست حضرت آن برای ديگ چند: فرمود تراشها سنگ به آنگاه

 .«کنید فراهم هايگد اين با مرا غذای: »فرمود السالمعلیه امام

 ظروف و هايگد کردن درست به بیشتر توجه مردم روز آن از ،خوردیم کم غذای حضرت، آن

 سیارب سود و برکت السالمعلیه رضا حضرت دعای برکت به و کردند پیدا کوه آن سنگ از ديگر

 .شد هاآن نصیب

 هک یاقبه داخل به ازآنجا و شد وارد قحطبه بن حمید یخانه به مالسالعلیه رضا حضرت سپس

 جانیهم در من قبر: فرمود سپس و کشید خطی قبر آن کنار در رفت، بود آن در الرشیدهارون قبر

 هب سوگند کند، دوستانم و شیعیان وآمدرفت محل را مکان اين خداوند یزودبه و گیردیم قرار

 انخاند ما شفاعت پرتو در اينکه مگر ننمايد من بر سالم و نکند زيارت رام هاآن از کسیچه خدا

 مشغول نماز از پس و ايستاد نماز به سپس ،گیردیم قرار خدا رحمت و آمرزش مشمول رسالت،

: گفت بار پانصد سجده آن در و انجامید طول به اشسجده رفت، سجده به سپس شد، دعا

 3«اهللسبحان»

 

 ( رضا )ع امام دیع نماز .3-6-3-3

 که خواست او از و فرستاد( السالمعلیهرضا ) امام نزد مأمون ،یدفرارس( 201 سال) فطر عید چون

 و سپاهیان و مردم یهادل و گردد استوار واليتعهدی کار تا کند برگزار را عید یخطبه و نماز

 واليتعهدی قبول برای هک را شروطی امام. بشناسند را امام کمال و فضل و گیرد آرام درباريان

 و( ص) خدا رسول همچون که فرمود مأمون اصرار برابر در اما کرد، يادآوری بود نهاده

 صبح مأمون دستور به سپاهیان و مردم. پذيرفت مأمون و رفت خواهد نماز به( عامیرالمؤمنین )

 ،راکباهلل: »گفت یرچهارتکب ذکر با کرد آسمان به رو و آمد بیرون امام. رفتند امام خانه در زود

                                            
 136همان،ص 1

 علیه السالم( در انجا فرار داردرضا )سناباد همان جای است که بارگاه امام  2

 137و136،ص2ابن بابويه ،عیون االخبار ج 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سه ماما. «ابالنا ما علی الحمدهلل و االنعام بهیمة من رزقنا ما علی اکبر اهلل هدانا، ما علی ،اکبراهلل

 ده ره امام. کردند بلند تکبیر به را خود صدای نیز امام همراهان و کرد تکرار را تکبیرها اين بار

 به هلس بن فضل و رسید مأمون به خبر اين. تگفیم تکبیر مرتبه چهار و ايستادیم اندکی قدم

 رنظ. شد خواهند او ییفتهش و مفتون مردم برسد، نماز گاه به روش اين با رضا اگر: »گفت وی

 زحمت تو به ما» که فرستاد پیغام امام نزد نیز مأمون. «بازگردد بخواهی او از که است اين من

 و تخواس کفش نیز امام. «بازگرد پس افتی، رنج به که خواهیینم و کرديم خسته را تو و داديم

 پريشان نماز کار و افتاد مردم میان غوغايی و اختالف روز آن اما؛ بازگشت و شد سوار و پوشید

 زيان به کند، دنبال را خود اهداف خواستمی وسیله بدان مأمون که یابرنامه گونه، دين 1ماند.

 .شد تمام او

 

 ( امام رضا )ع نبارا خواندن نماز. 3-6-3-4

 کند دعا که خواست امام از مأمون. نباريد باران چندی( السالمعلیهرضا ) امام واليتعهدی آغاز در

 همراه (استسقاء) باران نماز برای صبح دوشنبه روز و پذيرفت امام. ببارد باران که بخواهد خدا از و

 ابرها و وزيد بادها. کرد باران طلب خداوند از و گرفت قرار منبر بر امام. شد صحرا یروانه مردم

 فراخواند آرامش به را هاآن امام و شدند سراسیمه مردم. شد رعدوبرق و گشت پديدار آسمان در

 يدنبار تند بارانی ،آنان مراجعت از پس. بازگردند خود یهاخانه به و کنند شکر را خدا تا فرمود و

 و آمد ردگ بسیار جمعیتی. گفتند تهنیت کرامت ينا برای( السالمعلیهرضا ) امام به مردم. گرفت

 افرمانب بلکه نکنید، دور خود از گناهان با را خدا یهانعمت و کنید یشهتقواپ: »فرمود آنان به امام

 خدا به يمانازا پس شما. سازيد همیشگی خود برای را او یهانعمت او، از سپاسگزاری و برداری

 کارهای در خويش مؤمن برادران ياری از ترمحبوب چیزی با( ص) پیامبر خاندان حقوق به اذعان و

. کرد نخواهید سپاسگزاری را خدا پروردگار، یهابهشت سویبه است گذری که ،شانیايیدن

 2.«شد خواهد خدا خاص بندگان از کند چنین یهرکس

 

 بزرگوارش پدر از( ره) ابراهیم بن علی از منقول روايتی در( ره) مجلسی مرحوم بزرگوار، یعالمه

 :کندمی نقل( الرحمهیهعل) قمی اشعری سعد جناب از او و

                                            
 106و107،ص 3ج ق(کشف الغمه، 1381م ) اربلی، ؛161 - 162 ص ،2 عیون االخبار،ج ق( 1404 م )بابويه، ابن 1

 179 - 183 ص ،2 عیون اال خبار،ج ق( 1404م ) بابويه، ابن2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 من به خطاب حضرت آن که بودم، السالمعلیه الرضاموسی بن علی حضرت مبارک محضر در

 :گفتم.« دارد وجود قبری - قم - شما نزد در ما، برای از! سعد ای: »فرمودند

 حضرت بزرگوار دختر ،علیهماالسالم فاطمه حضرت مبارک قبر شما، مقصوم آيا! شوم قربانت»

 شأن هب بامعرفت که کسی! آری: »فرمود السالمعلیه رضا امام «است؟ السالمعلیه جعفر بن موسی

 1.«اوست برای بهشت کند، زيارت را وی او،

 

 پـیروزی بـه کردمی گـمان( السالمعلیهرضا ) امـام عهدیيتاز وال عـباسی اهداف مأمون

 و خرتسان مردم روينازا کرد؟می پنهان همواره را اشیواقع نـیّات او. است يافتهدست آشکـاری

 ار هـمین نیزار . ظاهر ککردندمی تلقی یجد را السالمعلیه رضا امام عهدیواليت نواحـی، ديگر

 لیهع اهللصلی پیامبر خاندان طرفدار را خود سیاسی، مانورهای از استفاده با مأمون. دادمی نشان

 از ی،و بودن شیعه تصوّر. دادمی نشان السالمعلیه یطالباب بن علی امام دوستدار و سلم و آله و

 عهدیواليت یمسئله در مأمون نیت صدق دلیل مورخان، از گـروهی. شودیم ناشی امر همین

 ث،بح به ورود از پیش است الزم بنابراين،اند. دانسته او بـودن شیعه را السالمعلیه رضا امـام

 .کنیم بررسی بیشتری دقترا با  او بودن شیعه عهدی،واليت طرح از مأمون پنهانی یهاهدف

 را کسانی تمامی عام، مـعنای به اسالم، سیاسی تاريخ نخستین قرون در شیعه یکلمه اطالق

 السالمهعلی یطالباب بن علی و سلم و آله و علیه اهللصلی پیامبر خاندان محبت که شدمی شامل

 رايشیگ طورکلّی به شیعه السالم،علیه صادق جـعفر امام امامت دوران از پیش تا. داشتند دل در را

 یزن شیعه به ربطی کـه را مخالفانی گهگاه وقت یت. حاکمرفتیم شمار به مذهبی -سیاسی

 امام. دباش داشتـه شرعی دستاويزی آنان سرکوبی در تا کردمی متهم بودن شـیعه به نداشتند،

 علمی، نهضتی برپايی با السالم،علیهجعفر صادق  امام بزرگوارشان فرزند و السالمعلیه محمدباقر

 زا السالم،علیهجعفر صادق  امام. نمودند تدوين عملی و نظری بعد در را شیعه اعـتقادی اصول

 زا بزرگوار آن خود نام به که نهاد بنیان را تشیع از شفّافی جريان عام، و سیاسی گرايشی دل

 السالمعلیه صادق امـام وفـات از پس السالمیهماطهار عل ائمه. شـد نـامیده «جـعفری مذهب»

 هایيشگرا حال،بااين. دداشتن مبذول بسیاری تالش تشیع عقايد استواری و تحکیم جهت در

 مذهب با یبعد کالم در که داشتند فعالیت تشیع نام به زمان آن در نیز ديگری مذهبی و سیاسی

 معتقدسجّاد امام فرزند عفی بن زيد امامت به که زيديه شیعیان ماننـد دارند؛نظر اختالف جـعفری

 بن علی بالفصل خالفت بود، شدهفتهيرپذ ثابت اصلی عنوانبه شیعه فرق میان در آنچه امّا. بودند

 شیعه معنا، اين به توجه با. باشدیم سلم و آله و علیه اهللصلی پیامبر از پس السالمعلیه ابیطالب

                                            
  ،266 ص ،102 ج عالمه ،مجلسی ،بحاراألنوار، 1
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 طالبیاب بن علی فضیلت باب، در کالمی مباحث در مأمون. رسدیم نظر به محتمل مأمون، نامیدن

 المهع. کردمی کالمی یمباحثه و یاجاحت امام نمخالفا با او، بالفصل خالفت حق و یهماالسالمعل

 :است آورده مأمون تشیع باب در معصومان، ییرهس کتاب در «امین محسن سید»

 اجیاحت آن بـر و تصريح اعـتقاد اين به و بود السالمعلیه علیمؤمنان  یرام شیعیان از مأمون»

 در .دادمی خرج به گذشت آنان مقابل در و کردمی اکرام و نیکی یطالباب خاندان حق در. کردمی

 داللت مأمون تشیع بر بسیاری امور. دانست هـارون پدرش عکس را وی توانمی زمینه، اين

 او نیباط و قلبی تشیّع بر منطقی توجیهی تواندنمی عام، معنای در مأمون بودن شیعه 1.«کندمی

 صادق امام مکتب در که تشیّع مذهب تعالیم با تشیّع، به مأمون تمايل يراز رود؛ شمار به

 کردمی خطاب شیعه را خود او که است درست. داشت بسـیاری تفاوت بود، شده کامل السالمعلیه

 تـمايل توانمی رفتارش در و داشت علويان با یترمناسب رفتار عباسی خلفای ديگر با قیاس در و

 همرنگ او. نداشت اعتقاد یخاص مذهب به وی رسدیم نظر به امّا ديد، را عام معنای به تشیّع بـه

 حتی او .دانست زيرکانه نیرنگی و سیاسی اقدام توانمی را بودنش شیعه. دادمی جهت تغییر زمانه

. کردمی تشیع به تظاهر داشت، دست در را خراسان امارت که زمانی عهدی،واليت طرح از پیش

 رضايت کسب جـهت در سهل، بن فضل ییهتوص بـه محمدامین، و او میان قدرت نبرد آغاز با

 علیه اهللصلی پیامبر خاندانمحبان  از خراسانیان. شد متمايل تقوا و پرهیزگاری به خراسان، مردم

 و ردکمی عالقه ابراز تشیّع به نسبت خراسان مردم حمايت جلب برای مأمون. بودند سلم و آله و

 مسعودی. نمودیم تظاهر سنت اهل از اریطرفد به مهدی، بن ابراهیم بغداد، در وی خالفت رقیب

 ابن و کردمی تشیّع اظهار مأمون: »است نموده بیان يحاًصر را مطلب اين الذهب مروجدر کتاب 

 امری تواننمی را مأمون تشیّع اظهار بنابراين، 2.«بود تسنن مدّعی[ مهدی بن ابراهیم] شلکه

 از یبسیار جمع کشتار باعث که قدرترد درنب داشت، تشیّع به اعتقادی او اگر دانست؛ قـلبی

 موسی بن علی امام که زمانی او. شدنمی وارد گرديد، مسلمانان اموال به فراوان خسارات و مردم

که داد نشان نمود، منتقل مـرو به اجبار واکراه به را زمان امر ولی و حق حجت یهماالسالم،عل

 عصر کتاب. مؤلف است کرده تشیّع اظهار هب مجبور را او زمانه، اوضـاع و نیست واقعی شیعه

ر در نظ و مصلحت و تـدبیر اساس بر را کارهايش داندکه یاستمدارمیس اییفهخل را او المأمون،

 مذهب: »داردیم اظهار مأمون مذهب یدرباره همچنین وی،. کردمی تنظیم زمان نیازهای گرفتن

 و اعتدال سیاسی بُعد در که گونهمانه مأمون. دارد کـاملی ارتـباط اشیاسیس روش با او

 اجرای در عباسی، مأمون 3.«کردمی دنبال را روش همین نیز مذهبی بُعد در داشت، روییانهم

 دکفبازگرداند.  علويان به را «فدک» ،ازجمله زد؛ دست مختلفی یهااقدام به تشیّع، ابراز سیاست

 خونريزی و نبرد بدون. ق هـ 7 سال در که بود «خیبر» نزديکی در خیز حاصل و آبـاد سرزمینی

                                            
 151ص  ،1374 تهران سروش، انتشارات کرمانی، حجتی علی ی ترجمه.معصومان، ی سیره امین،، محسن سید 1

 ،5ص  ،ق1385بیروت دار االندلس،سال انتشار ،4 ج هب،الذ مروج ق(،346ممسعودی ) ،حسین بن علی 2

 272-271ص  م، 1927 ، مصر، چاپ المصريه دارالکتب المأمون، رفاعی ،عصر، فريد احمد 3
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 يراز شد،می مربوط سلم و آله و علیه اهللصلی پیامبر شخص به سرزمین اين ی. ادارهشد فتح

 زمان در سلم و آله و علیه اهللصلی پیامبر. بود افتاده اسالم سپاه دست به نظامی نبرد بدون

 رپیامب وفات از پس. بخشیدند ،(س) هراز یفاطمه حضرت بزرگوارشان، دختر به را آن حیاتشان

 مردود سلم و آله و علیه اهللصلی پیامبر خاندان به را فدک تعلّق ابوبکر سلم، و آله و علیه اهللصلی

 یطالباب بن علی خالفت حقّ غصب از نمادیپس ازآن فدک. نمود تصرّف را آن و دانست

 امّا د،نبو بیش سرزمینی اگرچه فدک. ترفیم شمار به حضرت آن شیعیان نزد در یهماالسالمعل

 کهاين تا بود علويان تصرفدوراز به همچنان سرزمین اين. داشت خاَصی مذهبی و سیاسی بُعد

 طولی فدک بر علويان تصرّف. بازگرداند علويان بـه را آن( قهـ.  909-101) عبدالعزيز بن عمر

 یرونب سلم و آله و علیه اهللصلی یامبرپ خاندان کف از را آن جور، حاکمیـت ديگر بار و نکشید

 کاظم موسی امام به را فدک تا گرفت تصمیم عباسیان حاکمیت عهد در الرشیدهارون. برد

 نبازگرداند. ساخت عملی را اقدام اين مأمون اينکه تا نپذيرفت؛ امام امّا بازگرداند، السالمعلیه

 ديگر هب نسبت علويان با وی رفتار تفاوت از ديگـر یانشانه تواندمیاگرچه  مأمون، سوی از فدک

 است؛ بیهش تبلیغاتی و سیاسی مانوری به بیشتر اقدام اين رسدیم نظر به امّا شود، تلقی خلفا

 کومتح تمام السالمعلیهم اطهار ائمه و سلم و آله و علیه اهللصلی پیامبر خاندان نزد در فدک يراز

 رب مبنی هارون اصرار پاسخ در السالمعلیه الکاظم موسی ماما. آمدیم شمار به آنان یشده غصب

 و حدود تمام با که پذيرمیم را آن صورتی در: »فرمودند حضرت، آن به فدک بازگردانـدن

 عدن، آن اول حد: »فـرمودند امام کجاست؟ آن مرزهای: پرسید هارون. «بدهی پس مرزهايش

 که است بديهی 1«است خزر بحر و ارمنیّه چهارم حد و افريقیه سوم حد و سمرقند دومش حد

 اين،بنابرمورداشاره قراردادند.  را یطالباب آل یشده غصب حکومت تمام فدک، حدود تعیین با امام

 تا نداشت چندانی ارزش آن،حدودوثغور  درنظرگرفتن بدون مأمون سوی از فدک بازگرداندن

 دلیل. شود تلقی سلم و آله و علیه اهللصلی پیامبر خاندان به نسبت اومحبت  و تشیّع بر یانشانه

 لقاب راستا همین در نیز السالم،علیه رضا امام عهدیواليت طرح کـه-مأمون تشیع اظهار یعمده

 پايگاه امین، برادرش بر پیروزی از پس وی. بود او خالفت متعدد مشکالت -است توجـیه

و  علويان قیام شدنور . شعلهبودداده دستاز عراق اهل و بغداد عباسیان میان در را اشیاجتماع

 و ارادت موضوع کردن مطرح با مأمون،. شدمی ناشی عامل همین از عراق در آنگسترش 

ازجمله  و ايران مردم حمايت نخست،: يافتیم دست اساسی هدف دو به علويان، به یمندعالقه

 بلمقا در ايرانیان، حمايت جلب با بود الزم پس نداشت؛ چندانی حامی عراق در او. بود خراسانیان

 .شود بیمه بغداد، سوی از احتمالی خطرهای

 شرعی رقیب ترينمهم مأمون خالفت دستگاه و کردمی فروکش علوی خـاندان هاییامق دوم،

 از فضايی چنین در السالم،علیه رضا امام عهدیواليت طرح. راندیم بیرون میدان از را خالفت

                                            
 350ص  م، 1964 اشرف، نجف حیدريه، انتشارات بحرالعلوم، صادق محمد کوشش به. الخواص، تذکره جوزی، ابنمحمد علی ، 1
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 در: »است آمده الصفا، روضه تاريخ کتاب در. درآمد اجرا یمرحله به و يدگرد مطرح مأمون سوی

 مأمون جهت،ين. ازاکردند خروج اسالم واليت اکتاف و اطراف از علويان مأمون، خـالفت ايام

 های. رأکرد مشورت بـاب اين در رأی اصحـاب و عاقالن با سرانجام. بودتنگ دل و ملول پیوسته

 زبور و علم ی حلیه به آراسته کـه السالمعلیه علی یرالمؤمنینام اوالد از ـهک گرفت قرار آن بر

 1.«تاداف یهماالسالمعل الرضاموسی بن علی امام بر اختیار یقرعه و ساخت بايد ولیعهد باشد، عمل

 رضا امام عهدیواليت ی،ربا کار و ظاهرنمايی با يراز شد، موفق کار اين درظاهر مأمون به

 ربض سکّـه امام نام به کهاين از ديگر، نواحی و خراسان مردم. دادمی جلوهباشکوه  را المالسعلیه

 اطنیب نیّت که امام امّا کردند؛می رضايت احساس شد،می گفته منابر بر حضرت آن نام و گرديده

 داليل زا يکی شايد. گذراندیم یسختبه را ايّام سکوت و صبر با بود، دريافته را خالفت دستگاه

 هاییظاهرساز برابر در ايشـان سکوت زادگاهشان، و وطن از ايشان دوری بر عالوه امام، غربت

 شخوي تـنهايی و غربت با امـام. نـداشت وجود شکـیبايی جز یاچاره که باشد خالفت دستگاه

 اهل با مأمون روزی. کردنمی بازگوندرت به جز را غربت و مظلومیت اسرار و ساختیم مظلومانه

 فتگو،گ و بـحث سـاعاتی از پس. کردمی مناظره السالمعلیه علی حضرت فضیلت یدرباره حديث

 حضرت فضیلت باب در مأمون جاجاحت از حضرت، آن اصحاب و امام دوستداران. آمدفائق  آنان بر

: فرمود خويش اصحاب از يکی به السالمعلیه رضا امـام. بودند خرسند و خـوشحال السالمعلیه

 از ناچـارم من ولیکن! کشدینم مرا کسی او از غیرخدا که  به سوگند. نشويد مغرور او سخن به»

 مأمون ديگر دستاورد. 2«رسد در است، يدهمقدور گرد وشده نوشته که أجلی کهاين تاصبر کردن 

 ماما که انیزم از. بود علويان هاییامفرونشاندن ق السالمعلیه رضا امام عهدیواليت طرح اجرای از

 علويان هاییامق ،. ق(هـ 201 سال) شدند منصوب عباسی خالفت دستگاه عهدیواليت مقام به

 یتمشروع نوعی خـالفت، دستگاه بـه السالمعلیه رضا امام انتساب با مأمون. نهاد خاموشی به رو

 سیاسی و مذهبی ییزهانگ گذشته همچون علويان،ازجمله  خالفت، مخالفان. بود کرده کسب را

 عهدیواليت از که امنیتی یيهسا در مأمون. نداشتند خـالفت ضد هاییامق برپايی در خـاصی

و  ويانعل قیام فرونشاندن. کردمی دنبال را ديگری مقاصد زيرکانه بود، آمده السالمعلیه رضا امام

 یهادفه او. نبود عهدیواليت طرح از مأمون یهاهدف تنها مردم، نزد در محبوبیتکسب 

 رضا امام فراخوانی با جمله، آن از رسید؛یم هاآن بـه طرح اين با که داشت سر در نیز ديگری

 هایفعالیت بر مستقیم نظارت حکومتی، قصر درکـنار امام دادن سکونت و مرو به السالمعلیه

 اییوهش با عباسی خلفای ديگر راکه هدفی همان کرد؛می اعمال ايشان تبلیغی و سیاسی

 هاییتفعال بر نظارت. بود آورده دست به زيرکی و رياکاری با مأمون کردند،می دنبال یزآمخشونت

 هشام نام به شخصی. گرفتیم صورت زيرکانه خالفت، دستگاه سوی از حضرت آن ياران و امام

                                            
 تهران،کتابفروشی مرکزی، چـاپ.،3 ج الصفا، روضه تاريخ (،904ممیرخواند ) ،معروف بهينبرهان الد یدس محمد بن خاوند شاه بن1

 458ص  ،1274سال انتشار 

  183 ص ،2ج اخبارالرضا، عیون صدوق، ،شیخ2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 یيندهنما و امام ياران از مرو، به السالمعلیه رضا امام ورود از پیش همدانی، راشدی ابراهیم بن

 دربار به ابراهیم بن هشام امام، عهدیواليت از پس. بود شرعی وجوهات یآورجمع در ايشان

 نظارت امام رفتار و اعمال بر داشت مأموريت مأمون و سهل بن فضل سوی از او. شد نزديک مأمون

 گزارش مونمأ به او سوی از منظمطور به السالم،علیه رضا امام زندگی یهابرنامه و. مالقات کند

 رضا امام رفـتار و اعمال بر خالفت دستگاه مستقیم یهامراقبت از یانمونه تنها اين، 1.شدمی

 .يافتیم دست آن به عهدی،واليت یيرکانهز طرح با مأمونبود که  السالمعلیه

 ضار امام و مردم ارتباط قطع برای وی تالش از توانمی راستا، همین در مأمون یهاهدف ديگر از

 رایب مناسبی الگوی همواره السالمعلیهم ائمه ی پرهیزکارانه و ساده زندگی. يادکرد السالمعلیه

 آله و علیه اهللصلی خدا پیامبر یهاسنّت و اسالمی یها. ارزشآمدیم شـمار به مسلمانان عموم

 هک السالمهمعلی معصوم امامان و مردم میان ارتـباط. بـود يافته تجلّی ائمه زندگی در سلم و

 گاهچیه انجامید،یم سلم و آله و علیه اهللصلی محمدی ناب اسالم فرهنگ گسترش به يتدرنها

 بن موسی امام با مردم ارتباط قطع برای الرشیدهارون. نـبود زمانه سـتمگر حـاکـمان مطلوب

 طرح اجرای با نیز مأمون. نمود زندانی طوالنی مدّت برای را حضرت آن یهماالسالم،عل جعفر

 بـن هشـام) السالمعلیه رضـا امـام حاجب به رو،ينازا داشت؛مدنظر  را هدف اين عهدی،واليت

 جلوگیری آنان را حضرت یآزادانه ارتباط و ايشان با مردم مالقات از تا بود داده دستور( ابراهیم

 نماز یواقعه در مطلب اين. داشت هراس شدّت به امام با مردم همدلی از خالفت دستگاه. کند

 یآماده مأمون پیشنهاد به امام سال، آن در. است مشهود یخوببه ق. هـ 201 سال درفطر  یدع

 اين انجام از ممانعت و یتحاکم هراس باعث مردم نظیریب استقبالبود که  عید نماز برگزاری

 آلوده دنیوی زندگی به را امام کردمی تالش عهدی،واليت توطئه اجرای در مأمون. شد فريضه

 قبول برای مأمون اصرار برابر در کهچنان بود، دريافته یخوببه را مأمون هدف اين امام. سازد

 مردم که است اين تو منظور دانم؛یم اصرار همهينا از را تو هدف من: فرمودند عهدی،واليت

 دسترس در هک بود نیاد بلکه نداشت، اعتنا دنیا بهنبود که  موسی بن علی اين بگويند من یدرباره

 معط به را عهدیواليت چگونه شده مساعد او با دنیاکه اکنون بینیدینم آيا. گرفتینم قرار او

 2.است نموده قبول خالفت

 برای را مأمون وسیع تالش از بخشی نمودند، اشاره حديث اين در السالمعلیه رضا امام که مطلبی

 همواره سیاست، و زيرکی با مأمون البته،. دهدیم شـانن یروشنبه امام، معنوی مقام از کاستن

 رخـیب که نیست شگـفتی جای رو،ين. ازاداشت را خويش واقعی مـقاصد و نیات یپوشپرده قصد

 و نموده تأيید را او تشیّع مأمون، ظاهری رفتار از متأثر ،«طقطقی ابن» همچون مورّخان، از

 چنین در وی البته، 3.بدانند تشیع در مأمون افراط یشانهن را السالمعلیه رضا امام عهدیواليت

                                            
 .151 ص همان، 1

 .139 ص ،2ج همان، 2

 ،217ص  ،ش1350ان سوريه،سال انتشار ناشر شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،محل نشر تهر الفخری، طقطقی، ابن 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 عهدیواليت در را او نیّت صدق و مأمون تشیّع نیز متأخر محققان از برخـی. نیست تنها قضاوتی

 مونمأ: »است آمده باب اين در ما، پیشوايان تحلیلی زندگیاند. در کتاب نموده تأيید رضا امام

 هوکوشیدک بازگردانید آنان به را فدک و بود مهربان علويان با و داشت ايمان امام خط بهشخصاً 

 بود متعدّدی عوامل حاصل مأمون، بودن شیعه. گردد معمول سنّت معاويه، بر دشنام و بدگويی

 به مأمون شخص کند،می تأکید محترم مؤلف] 1.«بود کرده تأثیر اودرروان  کودکی هنگام از که

 فاخـتال خـلیفه با بـاب اين در مأمون اطرافیان عبارتی، به. است تهداش ايمان و اعتقاد امام خطّ

 هگونين. اگذاشت مأمونحساب به نـبايد را امام با خالفت دستگـاه هاییبدرفتار واند داشته

 هیچ مأمون. دارد تأمل و ترديد جای شد، اشارهسطور گذشته  درآنچه  به توجه با ،هاقضاوت

 قدسی ذات از آن مشروعیت که بود امامت و واليت مسیر امام، خطّ. تنداش امام خط با یتیسنخ

آنکه حال باشد؛ مـعتقد اللّـه واليت خـطّ بـه توانستمی چگونه مأمون. گرفتیم نشأت حق

 نیز مأمون تربیـت ثـانی، در. آمدیم شمار به طاغوت حکومت بارز مصاديق از وی، یتحاکم

 در سلم و آله و علیه اهللصلی پیامبر خـاندان محبت کودکی ندورا از کـه نبود مکـتبی تربیتی

 و عناددر  2.است برمکی يحیی بن جعفر زيدان، جرجی از نقل به او مربی يابد؛ پرورش وجودش

 چنین پس ندارد؛ وجود ترديدی سلم و آله و علیه اهللصلی پـیامبر خـاندان با برمکـیان دشمنی

 .کند تربیت السالمعلیهم بیتاهل دوستدار فردی را مأمون توانستمی چگونه کسی

 

 :بدهد انجام کار چند بايد ورطه، اين از رهايی برای که بود دريافته مأمون

 علويان؛ هایشورش فرونشاندن. 1

 ست؛ا قانونی عباسیان حکومت کهآن بر مبنی علويان از گرفتن اعتراف. 2

 بودند؛ برخوردار آن از مردم میان در علويان که احترامی و محبوبیت بردن بین از. 3

 خويش؛ به نسبت اعراب مهر جلب و اعتماد کسب. 4

 ايرانیان؛ تمام و خراسان اهالی طرف از وی حکومت شدن شمرده مشروع و تأيید دوام. 5

 هواخواهانشان؛ و عباسیان داشتننگه راضی. 6

 تماداع و شهرت برادر، کشتن براثر او زيرا ،مأمون شخص به نسبت مردم اطمینان سح تقويت. 7

 بود؛ کرده سست خود به نسبت را مردم

 يدتهد ،قدرگران شخصیتی سوی از را او که خطری برابر در خويشتن برای مصونیت ايجاد ؛ و8

 بانفوذ شخصیت از ونمأم آری؛. کند پیدا او با مسلحانه برخورد روزی که ترسیدیم و کردمی

                                            
 .332و  331صفحات ،1373 تهران اسالمی، فرهنگ نشر مبشری، اسداهلل ی رجمهت ما، پیشوايان تحلیلی زندگی اديب،، عادل 1

 1372ص،ناشر امیر کبیر ،محل نشر تهران،سال انتشار  ،2 ج االسالمی،مترجم جواهر زيبا کالم، التمدن تاريخ زيدان،، جرجی 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 در خطر اين از همیشه برای را خود خواستمی و داشت بیم بسیار السالمعلیه رضا امام حضرت

 1.دارد نگه امان

 ارکتمش با. شدمی تأمین هاهدف اين حکومت، در ايشان شرکت و امام واليتعهدی با ترتیب، بدين

 طرف از مأمون ديگر، سوی از و ندشدمی سالح خلع هاآن بودند، علويان رأس در که حضرت آن

 وانمود چنین و شدمی واقع تأيید مورد بودند، بیتاهل طرفدار که ايرانیان عموم و هایخراسان

 یهمه از. است بوده آن اهل به حکومت تفويض هدفش کشته، را خويش برادر اگر که کردمی

 ايمن خطر از ايشان، هایفعالیت ترلکن و مرو به السالمعلیه رضا امام آوردن با گذشته، هاينا

 2.شدمی

 

 کار اين و کنم یریگکناره خالفت از خواهمیم که فرستاد پیام مأمون مرو، به امام ورود از پس

 .نپذيرفتند لسالماعلیه امام چیست؟ شما نظر واگذارم؛ شما به را

. پذيريدب مرا واليتعهدی بايد ناچار نپذيرفتید، مرا اول پیشنهاد چون که داد پیغام ديگر بار مأمون

 .کردند خودداری نیز پیشنهاد اين پذيرفتن از شدتبه امام

 و ردک تعیین نفر شش عضويت با شورايی خود از بعد خالفت برای خطاب، بن عمر: گفت مأمون

 ار گردنش کند، مخالفت آنان از يک هر داد دستور و بود ابیطالب بن علی شما جد آنان از يکی

 مأمون. يابمینم ديگر یاچاره من چون نداری، امکرده اراده آنچه قبول جز یاچاره اينک. بزنند

 ار واليتعهدی اجبار، و اکراه با امام و کرد تهديد را (السالمعلیهرضا )امام  يحاًتلو وسیله اين به

 باشمن قاضی و مفتی و ناهی و آمر کهآن شرطبه ؛پذيرمیم را واليتعهدی: »فرمودند و پذيرفتند

 را شرايط اين یهمه مأمون و.« ندهم تغییر و تبديل را چیزی و نکنم نصب و عزل را کسی و

 3.پذيرفت

 پیامبر فرزند ای: کردم عرض و رفتم السالمعلیه رضا امام خدمت: گويدمی «صلت بن ريان»

 به بتنس باآنکه ،يدانموده را مأمون ولیعهدی قبول شما که گويندیم برخی آله و علیه اهللصلی

 !فرمايیدیم رغبتییب و زهد اظهار دنیا

                                            
 ،127 - 128 ص امام، هشتمین سیاسی ،زندگی ینیحس مرتضی، جعفر 1

ناشرموسسه امام صادق،سال نشر . السالم علیه امام هشتمین سیاسی زندگی از نقل به ؛ پیشوايان، ی سیره پیشوای، ،مهدی2

 122،ص1391

 ،290ص  ،ق1377تهران ،دارالکتاب االسالمیه، مفید ،االرشا د، ،شیخ 3

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هکشت و ولیعهدی پذيرش میان اما نبود، من خوشايند کار اين که است گواه خدا: فرمودند امام

 چون و دبو خدا پیامبر «السالمعلیه يوسف» که دانیدینم آيا. پذيرفتم ناچار و گرفتم قرار شدن

 مقام من که کرد اقتضا ضرورت نیز اينک. پذيرفت شود، مصر عزيز دارخزانه که شد پیدا ضرورت

 آن از هک کسی مگر نشدم؛ کار اين داخل من اين، بر افزون. بپذيريم اجبار و اکراهبه را واليتعهدی

 1.جويمیم ياری او از و برمیم ايتشک متعال خدای به. است خارج

 پذيرفتی؟ را ولیعهدی چرا! خدا پیامبر فرزند ای: کردم عرض امام به: گويدمی «عرفه بن محمد»

 2.کند شرکت شورا آن در کردند وادار را السالمعلیه علی جدم که دلیل همان به: فرمودند

 را يشهادست ديدم؛ را او بود، هکرد قبول را واليتعهدی که ازآنپس: گويدمی «خادم ياسر»

 :گفتیم کرده، بلند آسمان سویبه

 و بنده همچنان که مکن؛ مؤاخذه مرا پس پذيرفتم، اکراه با و ناچاربه من که دانییم تو! خدايا

 3.پذيرفت را مصر واليت کههنگامی نکردی، مؤاخذه را يوسف پیامبرت

 :فرمودند بود، خوشحال امام واليتعهدی از که خود خواص از يکی به السالمعلیه امام

 ..ماند نخواهد حال اين به و رسید نخواهد انجام به کار اين نباش؛ خوشحال

 

 بن حسن با اختالف وجود با اعین بن هرثمة بود، نابسامان امین شدن کشته از پس بغداد اوضاع

 به و حسن از ناخشنودی با ازآنپس و کرد سرکوب وی خواهش به را بوسراياا شورش سهل،

 دابیریت از و سیاسی اوضاع گسیختگی و هايینارضا از او ساختن آگاه برای خلیفه ديدن یبهانه

 در و کرد خراسان آهنگ ،کردمی پنهان او از که اخباری و انديشیدیم خلیفه ضد بر فضل که

 کشتند. را او روز چند از پس ؛ وشد مرو وارد 200 ذيقعده

 رد او عمال و سهل بن حسن ضد بر( الحربیه) عباسیان خراسانی لشکريان( 200) سال همین در

جانشین  عنوانبه را عباسی موسی بن اسحاق و کردند بیرون شهر از را هاآن و شوريدند بغداد

 هب هرثمة قتل خبر چون. رفت مداين به ناگزير نیز سهل بن حسن. برگزيدند بغداد در مأمون

 شد زوناف بودند، انديشناک سهل بن فضل نفوذ از پیوسته که عراق، مردم نارضايی رسید، بغداد

 واسط به ديد، تنگ خود بر را عرصه که سهل بن حسن. آمد پديد بغداد در مخالفت از موجی و

 شتهک تا کرد هاجنگ هلس بن حسن با بود، هرثمة پیشکار قبالً که خالد ابی بن محمد. گريخت

. يافت ادامه 201 سال ییمهن تا سهل بن حسن با محمد پسران درگیری و جنگ ،ازآنپس. شد

 و خلع را مأمون گرفتند تصمیم بغداد در عباسی سرداران و( عباسیان) هاشمیبن ،آن پی در

                                            
 .138 ص ،2 ج الرضا، اخبار یون.ابن بابويه.ع1

 .141 ص همان، 2

 72ص  ،1376مترجم کمره ای ، ،ناشر کتابچی ،محل نشر تهران ،سال انتشار  ، ،اِمالیمحمد بن علی ، صدوق  3
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 نصورم پس. کرد اعامتن او اما بردارند، خالفت به بود، ضعیف فردی که را، عباسی مهدی بن منصور

 نب حسن حاکمیت به که گفتند و کردند منصوب عراق و بغداد در مأمون نشینجا عنوانبه را

 .بازگردد خراسان به بايد او و دهندینم تن سهل

 بن محمد بن عیسی به یانامه در بود، عراق والی رسماً که سهل، بن حسن 201 حجهیذ 25 در

 او آگاهی به را مأمون واليتعهدی به( عرضا ) امام انتصاب خبر د،بغدا در لشکر فرمانده خالد، ابی

 حضرت ولیعهدی برای بغداد مردم و لشکريان از داد دستور وی به ،مأمون فرمان طبق و رساند

 عباسی نخاندا اما؛ پذيرفتند گروهی ،فراخواند بیعت به را بغداد مردم عیسی. بگیرد بیعت( عرضا )

 حضرت آن نام به بیعت از و ناخشنودی اظهار( عرضا ) امام واليتعهدی از ،بغداد در طرفدارانشان و

 یرونب برای سهل بن فضل دسیسه و نقشه را امر اين آنان. کردند خودداری سبز لباس پوشیدن و

 ،رونيازا. کردندمی متهم زردشتی عقیده داشتن به را او و دانستندمی عباسیان از خالفت کردن

 مأمون عموی که شکله، ابن به معروف عباسی مهدی بن ابراهیم با 202 محرم( پنجم يا) يکم روز

 خلع را مأمون و نامیدند مبارک را او و کردند بیعت بود، خوارهیم و نواز عود و خوانآوازه مردی و

 1نمودند.

 حمزة ییطرهس تحت فارس و کرمان سیستان،. رسید اوج به خالفت واليات ديگر در ومرجهرج

 خالفت به از پس هاسال تا وی شورش و داشت قرار بود خوارج ايرانی سران از که ذرکآ بن

 به سر آذربايجان در بابک سپس و جاويدان رياست به يناندخرم 2يافت. ادامه مأمون رسیدن

 ،بود شده ارمنستان حاکم مأمون طرف از که نیز اعین بن هرثمة پسر حاتم. برداشتند شورش

 رسنگیگ و قحطی. برانگیخت خلیفه ضد بر شورش به را بابک و کرد عصیان پدرش، قتل از پس

 3افزود. حکومت مشکالت بر ری و اصفهان خراسان، در 201 سال

رضا  امام و مأمون از و خواند خطبه مأمون امیرالحاج چون نیز 201 سال حج مراسم در

 4ت.برانگیخ وی ضد بر را جمعیت عباسی امرای از يکی ،يادکرد او ولیعهد عنوانبه( السالمعلیه)

 وجودم وضع یيهسا در و ندجستمی عباسیان خالفت دستگاه در را خود منافع که کسانی درواقع

 بسیار ونخ به دستشان که کسانی و بودند منصبی و مقام انتظار در يا رسیده، منزلتی و ثروت به

 رضا امام واليتعهدی از ،انديشیدندیم اییلهقب تعصبات به فقط که آنان ؛ وبود آلوده علويان از

 .کردندمی خطر و ترس احساس علويان به خالفت انتقال و( ع)

 استینذوالري باشکوه لقب لشکری، و کشوری امور زمام داشتن دست به با که وزير سهل بن فضل

 نفوذ وا دل و رأی بر و کرد جلب خود به را مأمون اطمینان و اعتماد چنان ايام اين در بود، گرفته

 مجنون ار مأمون او گفتندیم بغداديان که یاگونهبه. بردیم پیش را کاری هر استبداد با که يافت

                                            
 176 ص ،2 عیون الخبار،ج ق، (1404 م )بابويه، ابن ؛557و  554 - 555ص  ،8 تاريخ طبری ،ج ق(،1387 م )طبری، 1

 ،156 - 180ص  ،1381تهران ،معین ،سال انتشار ،1314به تصیح محمد تقی بهار ، سیستان، م ،تاريخمولف نامعلو2

 556 ص ،8 تاريخ طبری ،ج ق، 1387 طبری،م 3

 155 ص ،2 ج ق(،عیون الخبار، 1404م ) بابويه، ابن 4
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 از بغداد در عباسیان که است آن از حاکی هاگزارش یاپاره 1است. کرده خويش جادوی اسیر و

 آيین هب او خاندان پیشین وابستگی و حسن برادرش ياری به سهل بن فضل که بودند نگران آن

 مأمون از را بغداد شورش اخبار فضل ،یهرروبه 2سازد. سرنگون را عباسیان عربی دولت زردشتی،

 فرماندار عنوانبه فقط را مهدی بن ابراهیم بغداد مردم که داد گزارش چنین او از پیش و پنهان

 .انديدهبرگز خويش

 زا جمعی تقاضای پی در ،دانستینم امت صالح به را وضع اين ادامه که( السالمعلیهرضا ) امام

 امین شدن کشته هنگام از مردم که آشوبی و جنگ از را مأمون صادقانه اقدامی در لشکر، امرای

 از ار مردم نارضايی و بغداد اخبار سهل بن فضل که گفت وی به و داد خبر بودند، گرفتار آن به

 بغداد در مردم و داردیم نهان حضرت آن واليتعهدی از حتی و سهل بن حسن برادرش و خودش

. ستا پا بر جنگ سهل بن حسن و ابراهیم میان آنجا و اندکرده خالفت بیعت مهدی بن ابراهیم با

. آمدند سخن به تا داد اطمینان و امان لشکر امرای از یاعده به و کرد تحقیق بارهيندرا مأمون

 و عباسیان خاندان و سرداران خشنودینا و خشم از را مأمون و گفتند را سخنان همین نیز آنان

 طاهر و ودب خلیفه خواهیکن هرثمة گفتند و آگاهانیدند سهل بن فضل سازییرنگن و بغداد آشوب

 در ینچنهم 3است. شدهیمنزو رقه شهر در یاگوشه در خلیفه، به شايانش خدمت باوجود نیز

 نگرانی و ناراحتی ،مأمون با يیوگوگفت در( السالمعلیهرضا ) امام 4کرد. نقل يهبابوابن که روايتی

 .کرد ابراز ،رسیدیم مردم به شهرها در که ستمی و رنج از را خود
 

 را تارکش و شکنجه و ارعاب تهديد، سیاست داشت سعی مأمون شد، ياد یلتفصبه قبالً کهچنان

 یاسیس شگردهای و نرمش و مسالمت روش از و بگذارد کنار بودند، داده قرار اصل پیشینیانش که

 .جويد سود خود، اهداف پیشبرد در

. دديیم ناگزير خود، سیاسی ییوهش در يدنظرتجد از را خود که بود رسیده يیجابه اکنون اما

 ات شد مأمون پريشانی يهما بغداد، بزرگ شهر در يژهوبه و کنار و گوشه در هایناآرام و هاآشوب

 به ار آرامش خود، یقدرتمندانه حضور با و کند سفر بغداد سویبه مرو از گرفت، تصمیم که آنجا

 با هک همانان هستند؛ ناراضی عباسیان ،هایناآرام ريشه که داندیم ،حالبااين. بازگرداند ديار آن

                                            
 346 ص ،6 الکامل،ج ق(، 1385 - 1386م ) اثیر، ابن 1

،تهران،مرکز انتشارات علمی و فرهنگی  ،2 تاريخ يعقوبی ،ترجمه محمد ابراهیم ايتی ،جلد قوبی،احمد بن ابی يعقوب بن واضح يع 2

 450ص  ،ش1362،سال انتشار 

 564 - 565 ص ،8 تاريخ طبری ،ج ق، 1378م طبری، 3

 170 - 174 ص ،2 عیون االخبار،ج ق( 140م ) ابن بابويه4
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 باسیانع دست و بینندیم السالمعلیه علی آل در را خالفت آينده ،السالمعلیه رضا امام واليتعهدی

 .يابندیم دور خالفت از همیشه، برای را

 و ناراضی عباسیان برای ارمغانی و هديه چه با ولی کند، سفر بغداد به گیردیم تصمیم مأمون

 ظامین قدرت درآمدیشپ را سیاسی ترفند بايد بازهم يا است، کارساز نظامی قدرت آيا خشمناک؟

 ؟دهد قرار

. پروراندیم سر در سودايی چه ديد بايد و دهدیم بیشتری بهای سیاسی ترفندهای به اصوالً مأمون

 است آنان قدرت و ثروت مايه که خود میان در خالفت استمرار از تا عباسیان که داندیم او

 يدبا پس. کرد خواهند تهديد را او اشخانه درون از حتی و گرفت نخواهند آرام نشوند، مطمئن

 !توجیه چه با و چگونه ولی بدهد، خاتمه همیشه برای امام واليتعهدی موضوع به

! رفتگ نايده ،شدهگرفته مردم از که یاگسترده بیعت و کرد خلع واليتعهدی از را امام شودیم آيا

 علويان ولی ،شوندیم راضی عباسیان!بود خواهد چه آنان داوری و مردم العملعکس صورت، آن در

گرفت که آن حضرت را به گونه  یمتصم یو یجهدر نت چیه ناراضیان ديگر و هواداران و عیانشی و

ه تا مسئل یردعمل به طور کامالً محرمانه انجام گ ينکاماًل مراقب بود که ا یببرد. ول یاناز م یا

. امام ید. لذا با مسموم کردن آن حضرت به هدف خود رسیايدن یشحکومتش پ یبرا يدیجد

گفت و به اجداد پاکش  یکسالم در روز آخر صفر بر اثر زهر مسموم و دعوت حق را لبال یهعل

 .یوستپ
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: 

 

هم عصر خود  یعباس معاصر فهیخل سه حکومت زمان در( السالمعلیهرضا ) امام اعمال یبررس با

 ابتدا در. برد یپ امامت اهداف شبردیپ در شانيا هاییاستس تداوم و بودن دارهدف به توانیم

 شانیاسیس اهداف یراستا در که خود یاجتماع و یاعتقاد و یعلم هاییتفعالايشان با انحام 

 انيعلو با مبارزه در را هایوهش ينترسخت که رونهاآنزم خطرات از را یعلو نهضت توانستند بود،

 روشخلیفه  در دوران دو طورینهم و هارون خالفتدوران  در نجات دهد. گرفتیم شیپ در

 تیحقان و شيخو امامت حق حيصر احقاق و یعلن مبارزه یبرا را زمان شانيا و افتي رییتغ امام

 بینیمیم که شودیم ملموس یزمان موضوع نيا و دنديد مناسب( السالمعلیهم) یعل خاندان

 انيلوع حقبه اعتراف ظاهراً یحت شودیم حاضر برسد خود اهداف به بتواند نکهيا یبرا مأمون

 برمال را مأمون یادعا نبودن درست شوندیم موفق  که بودند( السالمعلیه) رضا امام نيا و کند

 .کنند
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سلمانان همواره سرشار از برکت و نعمت بوده است؛ در اين میان بارگاه حضور ائمه )ع( برای م

و تأثیرات  درخشدیم نیزمرانياامام هشتم شیعیان، امام رضا )ع(، همچون نگینی بر صحنه 

معماری و هنرهای  ت.اس ريانکارناپذهنر،  ازجملهمعنوی ايشان در تمامی شئونات ايرانیان شیعه 

 ی فکری وهاآنمبانی اعتقادی مذهب تشیع قرار دارد و بر بنی ثیرتأتحت  شدتبهحرم رضوی 

 یاهجلوهاست. بهترين مکان در کشور ايران که  بناشدهاسالمی و البته شیعی  تمدن معنوی

هشتم ملکوتی امام  ، بارگاهشودیماسالمی و شیعی ما محسوب  تمدن يدعقابازتاب  آنهنری 

 .ع( در مشهد است)
 

 آشنايی ستا خوب ببريم، را بهره بیشترين مقدس مشهد به خود زيارتی سفر از بتوانیم اينکه برای

 سبب آشنايی اين. باشیم داشته هاآن تاريخچه و متبرکه اماکن و شهر اين درباره مختصری

 نگاه آن به ترییقعم يدباد ،گذاريمیم قدم که شهر اين از قسمتی هر به طرفيکاز شودیم

 نموده، تجديد ما ذهن در را خاطراتی آن از یاگوشه هر ،شويمیم مشرف حرم به کهآنگاه و کنیم

 ارض حضرت مطهر مرقد زيارت بر عالوه ديگر طرف از و گرديم برخوردار یترکامل معنوی بهره از

 ،اندهیدآرم همام امام آن جوار در که نیز دين بزرگان و ءعلما و خدا اولیاء پاک تربت بر السالمعلیه

 1.برگیريم یاخوشه فیضشان، خرمن از ونمايم  گذری

 

تدريج ساخته حرم در طول تاريخ و به یبنا حکايتی دارد. السالمعلیههر اجری از حرم امام رضا 

ای ، در هر دورهبلندهمت یوزنانآمدن فضای کنونی حرم، مردان  به وجودشد و گسترش يافت. در 

جاودانه  (السالمعلیهاند که نام خود را تا ابد زير نام حضرت رضا )، نقشی داشتهنیزمرانيااز تاريخ 

مردمانی از اند. هر کاشی و سنگی که بر ديوارهای حرم جای گرفته، نشان از عشق و ارادت کرده

م، های حر( دارد. تاريخ موجود در کتیبهالسالمعلیهاين سرزمین به موال و آقايشان حضرت رضا )

 .دهداز دوره سامانیان تا دوره قاجاريه را نشان می

                                            
 61ص ،1348،سال نشر ، ناشر بانک ملی ايران انهرتعزيز اهلل ،عطاردی،تاريخ استان قدس رضوی، ، 1
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 عباسبنی دعاة از شبیب بن قحطبة پدرش بود، عباسبنی کارگذاران از طائی قحطبه بن حمید

 که باغی در و بود حاکم طوس در هامدت حمید بود، فعال بسیار و رفتیم شمار به خراسان در

 بود نوقان قصبه حومه در سناباد یدهکده بیرون در باغ اين داشت، سکونت شده مشهور او نام به

 مشهور قحطبه بن حمید نام به هاگرچ باغ اين. است هکردمی مشروب را آن هم سناباد قنات و

 دولت به و حکومتی ارک يکآن ساختمان و باغ اين است. نبوده او شخص به متعلق ولی شده

 که فردی آخرين چون و اندکردهیم منزل آنجا در طوس حاکمان و فرمانداران است داشته تعلق

 او هب قصر و باغ جهتينزاا بوده قحطبه بن حمید هکردمی حکومت آنجا در و بوده مقیم ينجاا در

 1.است شدهداده نسبت

 فلکه از زمان آن در باغ وسعت و است بوده میل يک در میل يک حدود در قحطبه بن حمید باغ

 از ستتوانمی که باشکوه و مجلل بسیار باغی بوده، تربزرگ هم السالمعلیه رضا حضرت امروز

 مايد.ن فراهم را آنان عیاش کارگذاران و هاآن نوش و عیش يلوسا و کند پذيرائی عباسبنی خلفاء

 .است داشته هم اختصاصی قنات يک باغ اين که گرددیم معلوم قرائن از

 تهداش مخصوص یهاسالن با زيادی اطاقهای که بوده بزرگ بسیار ساختمان يک باغ اين وسط در

 در اشوعده عده با طوس حاکم است، هشدمی تشکیل عمومی و خصوصی اجتماعات آنجا در که

 از منطقه اين بود ترکستان و ماوراءالنهر و خوارزم راه سر بر طوس چون و هکردمی زندگی آنجا

 .کردندمی حاکم آنجا در را نخبه افراد از يکی همواره خلفاء و بوده برخوردار ایيژهو اهمیت

 پیدا چنینينا اياترو و اخبار از و نیامده چیزی مصادر، در آن چگونگی و ساختمان آن وضع از

 رد. است داشته ارتباط اسالم از قبل به و بوده قديمی طوس فرمانداری باغ ساختمان که است

 مربوط را هاآن که است يادشده طوس در عظیمی بناهای و هاآنساختم از قديم جغرافیائی کتب

 .انددانسته اسالم از قبل یهاسلسله به

 رد باستانی شهری از شدهيتروا صدوق االخبار عیون و یکاف اصول در که لوح معروف حديث در

 الرضاموسی بن علی امام و ساخته صالح یابنده را شهر آن که دهدیم خبر طوس ناحیه

 سیارب محدثان میان در حديث اين و رسید خواهد شهادت به عفريتی دست به آنجا در السالمعلیه

 هم يیهاسرداب و زيرزمینی بزرگ ساختمان اين است. شدهنقل معتبر کتب در و است معروف

 زير در هم بزرگ یاخانهحوض ظاهراً و هشدمی استفاده هاآن از هاتابستان در که است داشته

 .است داشته جريان آن در هم قناتی و بوده ساختمان

                                            
 62همان ،ص 1
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 رضا امام که آمده کندمی نقل االخبار عیون در را آن صدوق شیخ که هروی ابوصلت حديث در

 در ماهی و جوشید خواهد یناز زم آبی من برای قبر حفر هنگام: فرمودند ابوصلت به السالملیهع

 .است بوده آبی و قناتی آنجا در که ،شودیم معلوم یخوببه هم حديث اين از شد خواهد پیدا آن

 

 منصور خالفت عهد در) اسانخر حاکم «قحطبه بن حمید» که بود بزرگ باغی ابتدا حرم، محل

 جای بر چهارم قرن اول تا مکان اين و کرد بنا خود برای مجلل کاخی آن در( عباسی مهدی و

 مأمونبه شهادت رسیدند، به دستور  السالمعلیههجری که حضرت اما رضا  203در سال . بود

شقان آل محمد شیعیان و عا آمدورفتاين محل، مرکز  پسازآنکنار قبر هارون مدفون شدند. 

افزوده  آنبر وسعت و آبادی  روزروزبهگرديد و  آمدندیم)ص( که برای زيارت مرقد مطهر امام، 

 گشت.

 استراحت محل را قحطبه بن حمید باغ و شد بیمار بود آمده توس به الرشیدهارون کههنگامی

 قبرش باالی بر یابقعه و گرديد مدفون کاخ همین در و مرد هجری 193 سال در او. قرارداد خود

 .ساختند

 428 سال در اما شد، ويران «غزنوی سبکتکین» توسط بار اولین برای مطهر حرم سرای و صحن

 هجوم در 617 سال در. گرديد بنا تجديد بیشتری وسعت با «غزنوی محمود» دستور به هجری

 به خدابنده محمد که سلطان بعد سال 100 حدود و شد خراب حرم بنای ديگر بار مغول چنگیز

 ناهایب قاجار، و افشاريه صفويه، دوره در. کنند تجديد را حرم ساختمان داد دستور رسید، سلطنت

 کنونا که یصورتبه رسید، خود اوج به اسالمی شکوهمند انقالب از پس و يافت توسعه بازهم حرم

 .هستید آن شاهد

 

 ضلع» مرقد سر باالی. است مترمربع 135 دودح آن مساحت و مربع شکل به يباًتقر مطهر حرم

 1.اردد نام «جنوبی ضلع» رو پیش و «شمالی ضلع» سر پشت ،«شرقی ضلع» پا پائین ،«غربی

 چشم به احاديث و قرآن آيات زيبا، و نفیس بسیار هایکارییکاش روی حرم ديوارهای اطراف

 دارد عرض سانتیمتر 80 زندیم ردو را مطهر حرم گنبد زير که جالبی بسیار ییبهکت. خوردیم

 .است بسته نقش آن بر( عباسی علیرضا خط به) جمعه مبارکه سوره و
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 حرم طالی یهاگلدسته اما ،شدهواقع گنبد طرف دو در هاگلدسته معموالً  مقدسه اماکن همه در

 ايوان باالی يکیآن و انقالب صحن جنوب در گنبد ديکنز يکی) يکديگر از زياد بافاصله مطهر

 يک گنبد، و گلدسته دو اين بینيکنزد از اگرچه. دارد قرار( انقالب صحن شمال در عباسی

به  ورود در هنگام که اندشدهساخته طوری هاگلدسته درواقع اما ،خوردیم چشم به ناهماهنگی

 وسط در گنبد( بوده شهر ورودی یدروازه ينترمهم ايام آن که) رضا امام خیابان از مشهد شهر

 40/  5 اعارتف با گنبد نزديک گلدسته. شوندیم ديده قرينه صورتبه آن طرفین در هاگلدسته و

 .است شدهساخته نادرشاه زمان در ديگر گلدسته و صفوی طهماسبشاه زمان در متر

 

 قبه اختس تاريخی، منابع بیشتر. است مقعر صورتبه که گويند را بناها شکل گنبدی فسق قبه

 بناهای از را آن نیز برخی. گردانندیبازم پیش قرن ده به دارد جای کنونی گنبد زير در که را

 یهبقع در او دفن و هارون مرگ از پس مأمون که خوانیمیم تاريخ در. انددانسته سلجوقی سلطان

 ان،خراس حوادث در اولیه یقبه مورخان، از برخی ییدهعق به. نهاد بنا بقعه، فراز بر یاقبه نی،هارو

 دش تخريب مطهر حرم آسیب با چهارم، قرن اواخر در ايران شهرهای به سبکتکین یحمله مانند

 بقعه فراز بر یاقبه ايجاد و حرم بازسازی به ق. ه 400 سال در غزنوی محمود سلطان ازآنپس و

 .1نمود اهتمام

 ستبردد صورتبه روضوی یروضه به يورش خراسان، حوادث در که يندبرآ نیز ديگر نويسندگانی

 یقبه انهم فعلی قبه معتقدند ايشان. است نشده ويران آن اصل و بوده حرم تزيینات و نفايس به

 یگفته درستی فرض به اما؛ دارد وجود ادعا اين تأيید در شواهدی و است مأمون یساخته و اولیه

 است باقی تاکنون زمان آن از ساخته، بقعه فراز بر غزنوی محمود سلطان که را یاقبه نخست،

 بر طال گنبد که( ق. ه 577 تا 400) سنجر سلطان عهد تا غزنوی محمود سلطان زمان از زيرا

 و عهبق انهدام به جرمن که را یاحادثه تاريخ، و گذشته نیم و قرن يک حدود شد، ساخته قبه فراز

 منوره یبقعه به آسیبی ق. ه 547 سال در نیز غزان شورش ؛ واست نکرده نقل باشد شده قبه

 2.نرساند

                                            
 337ص ،ه1403، ،ناشر فرهنگ سرا ،تسال نشر 1الشمس،ج  اعتماد السلطنه، مطلع 1

 50،ص 2ج همان ، .1
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در دوره سلجوقی و در اوايل  عمادالدوله ریام .در اين دوره اولین گنبد بر روی بقعه ساخته شد

قمی، وزير سلطان سنجر، گنبد را بر فراز  ابوطاهر نيالدشرفم را مرمت کرد. حر ق قرن ششم هـ.

های نفیس سنجری به تاريخ اثنی بقعه بنا نهاد و ترکان سلجوقی هم ازاره حرم مطهر را با کاشی

 .( آراستند512عشر و خمس مائه )

 سلطان عهد در ششم رنق اوايل در کهاين تا بوده قبه همان با گنبد بدون هامهروموم مطهر حرم

 قی،سلجو سنجر سلطان وزير قمی ابوطاهر ينالدشرف نام به خیرانديش فردی سلجوقی، سنجر

 که نمود( اصلی) یقبه فراز بر گنبد احداث به اقدام آن کارییکاش و منوره یروضه تعمیر ضمن

 همچون آغاز رد منور گنبد .گذردیم آن احداث از سال 900 حدود اکنون که است گنبدی همین

 در ق. ه 932 سال تا و 1شد. کارییکاش ازآنپس و ساخته ايرانی زردرنگ آجرهای از بناها ديگر

 دونب صفوی اول تهماسب سال اين در کهاين تا بود آراسته نفیس هاییکاش به صفوی روزگار

 زينم از طال یهاخشته به بار نخستین برای را گنبد آورد وجود به تغییراتی بنا اصل در کهآن

 2.نمود

 

 گنبد يهابهیکت 4-9-1

 که ساقه متری 6/  74 ارتفاع در گنبد، دور کمربند در يکی دارد، وجود کتیبه دو گنبد پیرامون

 از و جلی ثلث خط با الجوردی ایینهزم روی طاليی، حروف با متر 1/  9 عرض به سطر دو در

 دگنب مجدد طالکاری به کتیبه ينا در. است عباسی علیرضا صفوی عصر معروف خوشنويس

 رد وی توفیق و مشهد به اصفهان از وی آمدن پیاده و او نام و شدهاشاره صفوی عباسشاه توسط

 سمت کتیبه اين وسط در. است شدهدرج ق. ه 1016 تا 1010 سالهای در منور گنبد تزيین

 الکاریط تجديد تاريخ سبز، یینهزم با لوحی بر انقالب صحن در عباسی ايوان مقابل گنبد، شمال

 است. چنین آن متن که شدهنوشته اسالمی انقالب پیروزی از پس گنبد

                                            
 کاری کاشی نیز قمی بوطاهرا توسط بعد سالها گنبد زياد احتمال به اما اند، نموده اطالعی بی اظهار گنبد کاشی ی سازنده از مورخان 1

 اشیهایک آن ی نمونه و بود کاری کاشی و سازی کاشی صنعت سنجر، سلطان عهد در پیشرفته و مشهور هنرهای از يکی که اين چه. شد

 .است موجود برجسته صورت به دارالحفاظ رواق و مطهر حرم در سنجری نفیس بسیار

 نمود آراسته طال به نیز را گنبد کنار ی دستهگل گنبد، طالکاری بر عالوه صفوی، تهماسب .شاه3
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 راناي اسالمی عظیم انقالب پیروزی سالروز یآستانه در و نبوی بعثت قرن پانزدهمین آغاز در»

 فرص. پذيرفت انجام مطهر گنبد تعمیرات و طالکاری تجديد خمینی امام اعظم قائد رهبری به

 «قمری 1400 لمظفرا

 مامیا محمدرضا خط به و ترنج چهار با کمربندی ییبهکت زيرين قسمت در نیز ديگر اییبهکت

 به هاترنج اين در و شدهنوشته صفوی سلیمان شاه زمان در ق. ه 1086 سال در که شودیم ديده

 و دربردارد را رآنق از آياتی آن ترنج سه. است شدهاشاره گنبد مجدد طالکاری و تزيین و تعمیر

 1است. يافته تعمیر ق. ه 1086 سال یزلزله از پس گنبد چگونه که دهدیم نشان چهارم ترنج

 

 يکاریکاش 4-9-2

 کاری در حرم رنگ و بوی بیشتری يافت. در اوايل قرن هفتم هـ.در دوره خوارزمشاهیان، کاشی

کاشی سنجری تزيین شد. اکنون اين های ممتاز معروف به بار ديگر ازاره حرم مطهر با کاشی ق

عالوه در اين دوره، اطراف ه .( در حرم موجود است612ها با تاريخ اثنی عشر و ست مائه )کاشی

ای از کاشی چینی مانند ممتاز در پیش روی مبارک، در ضلع شمالی رواق دار الحفاظ، با کتیبه

تا  (السالمعلیهضرت امام رضا )تزيین شد. در اين کتیبه به خط ثلث برجسته، نام و نسب ح

 .است( مکتوب شده السالمعلیهحضرت امیرالمؤمنین )

است. اگرچه اين  زمینيراناکاشی يکی از نمادهای مهم و از عناصر برجسته تزئینی در معماری 

در بناهايی مانند کاخ  آناز  يیهانمونههنر از دوران باستان در معماری ايران رواج داشت و 

اما استفاده گسترده از کاشی در بناهای ايرانی به دوران پس از ؛ است آمدهدستبهی شوش آپادانا

، ندکردیمديواری تزئین  هایینقاش. تا پیش از سده پنجم هجری، بناها را با گرددمیاسالم باز

يکی از نمادهای مهم و از عناصر  یکاش .اما از اين زمان که مقارن با حکومت سلجوقیان بود

است. اگرچه اين هنر از دوران باستان در معماری ايران  زمینيراناسته تزئینی در معماری برج

است اما استفاده  آمدهدستبهدر بناهايی مانند کاخ آپادانای شوش  آناز  يیهانمونهرواج داشت و 

 م. تا پیش از سده پنجگرددمیگسترده از کاشی در بناهای ايرانی به دوران پس از اسالم باز

، اما از اين زمان که مقارن با حکومت کردندیمديواری تزئین  هایینقاشهجری، بناها را با 

سلجوقی به شکل ستاره يا  هاییکاش .2شد یرگهمهسلجوقیان بود، استفاده گسترده از کاشی 

ع( در شهر مشهد رضا )حرم امام  گنبد خانهدر  توانیمرا  هاآنصلیب بودند و بهترين نمونه 

 يکآنبزرگ  یهاکارگاهمرکز تولید کاشی بود و در  ينترمهماشا کرد. در اين دوره، کاشان تم

 .شدیمتولید  فامينزرکاشی  نوع کاشی برجسته و درخشنده به نام

                                            
 51ص ،1382بزرگ ،عالم زاده،به سوی بارگاه نور ، ،انتشارات استان قدس رضوی،محل چاپ مشهد ،سال نشر  1

 113-112عزيز اهلل ،عطاردی ،تاريخ استان قدس رضوی ،ص 2
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 نظراز یباشکوهعهد تیموری، دوران پربار و  تمدن اسالمی یو معمار بر هنردوره تیموريان  تأثیر

گوهرشاد خاتون، همسر شاهرخ بن امیر تیمور گورکانی، بانی  .درومی به شمارمعماری حرم 

کرد. از آثار مهم اين دوره، بنای باشکوه مسجد معروف مسجد گوهرشاد، در اين دوره زندگی می

، زادیپرو دار السیاده است. مدرسه  الفاظگوهرشاد در جنوب حرم مطهر و دو رواق تاريخی دار 

سر که متصل به ضلع غربی دار السیاده بود و اکنون جزء رواق مدرسه دو در و مدرسه سابق باال

شود. همه اين بناها مربوط به دوران حکومت همسر است، هم به اين دوره مربوط می هيالو الدار 

آثار ديگر عهد تیموری، ضلع جنوبی صحن انقالب  از .گوهرشاد خاتون يعنی شاهرخ تیموری است

يی، وزير سلطان حسین بايقرا، آخرين امیر تیموری، بین نوا ریش یرعلیاماست که به همت 

 .ساخته شد ق هـ. 875ـ  885های سال

 

 گوهرشاد مسجد 4-9-3

 مسجد ،بناشده هجری نهم قرن اوايل در که تیموری عهد باستانی و باشکوه بناهای از يکی

 دارالسیاده یهارواق به و دارد قرار رضوی مطهر حرم جنوب در تاريخی بنای اين. است گوهرشاد

 .است متصل دارالحفاظ و

 کارییکاش. نهاد بنا را مسجد اين ق. ه 821 سال در تیموری، شاهرخ میرزا همسر گوهرشاد، بانو

 معروف معمار توسط عظیم بنای اين. است تیموری عهد هنری شاهکارهای از یانمونه مسجد

 1.است شدهساخته تیموری دوران معماری سبک یریکارگبه با و شیرازی الدين قوام ايرانی،

 تفادهاس با و خاص تزيینات و ويژگی با آن یهامناره و گنبد بنای و مسجد شکل گنبدی طاقهای

 ممتاز یکارمعرق و گچی یینهزم روی بر ديواری خطوط و نقوش همچنین مقرنس، سبک از

 تانیباس بنای اين است، گفتنی. است گذاشته نمايش به را نظیریب يیهاجلوه تیموری عصر

 معماری هایويژگی و خصوصیات تمام که رودیم شمار به ايرانی هنر یبرجسته و کامل ینمونه

 500 حدود با مقصوره ايوان نام به مسجد جنوبی ايوان يژهوبه است، کاررفتهبه آن در سنتی

 شمار به مسجد هایيوانا ينترباشکوه از ارتفاع متر 25/  5 و طول متر 37 مساحت، مترمربع

 .رودیم

اسماء  ،آن یهاغرفه و ديوارها تمام در و شدهآراسته نفیس معرق هاییکاش با همه مسجد اضالع

 و ممتاز ییبهکت. شودیم خوانده است، مسجد به مربوط بعضاً که احاديثی و قرآن آيات و اهلل

 خطوط اترينزيب با بوده، موریتی عهد نويسان ثلث بهترين از که( گوهرشاد فرزند) بايسنقر تاريخی

                                            
 271،صهمان 1
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 کتیبه ينا در معرق کاشی بر مسجد بنای تاريخ و کندمی خودنمايی مقصوره ايوان پیشانی بر ثلث

 .خوردیم چشم به

 هاییکارمقرنس میان در اییبهکت و یکارکنده و تزيینات با مرمر سنگ از ایيکپارچه محراب

 مقصوره ايوان محراب کنار در واقع( عج) الزمانبصاح منبر. است دوران آن هنر نمايانگر ،آن

 ییوهش با گالبی و گردو چوب از نفیس منبر اين. است اهمیت حائز قدمت و نفاست ازلحاظ

 جارن محمد استاد پرتوان دست به ،آن در ديگر فلز هر يا و میخ رفتن کار به بدون یکارمنبت

 يوانا فراز بر مسجد رفیع گنبد. است دهشساخته شاه فتحعلی عصر معروف کارمنبت خراسانی

 گنبد پوشش دو بین خالی فضای و متر 41 گنبد ارتفاع. است افزوده بنا اين عظمت بر مقصوره

 1.است يافته تزيین کوفی خط با کتیبه يک و دارلعاب آجر با آن خارجی سطح. است متر 10

 هايییبهکت دارای و شدهساخته مسجد کف از متر 43 ارتفاع به هرکدام مناره دو ايوان طرف دو در

 .است

 مساجد ربیشت در. است سابقهکم يباًتقر ايوان طرف دو در مناره یساقه و پايه نوع اين گرفتن قرار

 اين گوهرشاد مسجد در. گیردیم قرار ايوان مجاور بامپشت روی مناره یساقه و پايه معموالً

 يوانا عمق به نگريستن از را بیننده کهچنان ست،ا افزوده ايوان عظمت بر مناره بنای کیفیت

 ارپروردگ نیازیب آستان به نیايشگر، دستان همچون گويی ؛کندمی هامناره متوجه و داردیبازم

 6048 و مترمربع 2800 وسعت به صحنی با گوهرشاد مسجد. مشغول نیاز و راز به و است بلند

 باشد.یم در 6 هايوانا یفاصله در و ستانشب 7 و بزرگ ايوان 4 دارای ،يربناز مترمربع

 عرقم کاشی بر دارالسیاده، ايوان به معروف مسجد، شمالی ايوان در مسجد بانی گوهرشاد بانو نام

 در سر رب و يافته تزيین زيبايی یکارمعرق با ايوان اين. است شدهنوشته ثلث خط و زرد رنگ به

 ايوان دو 2.است شدهنصب قاجاريه عهد آثار از یاهنقر یپنجره دارالسیاده رواق به آن ورودی

 و امام صحن به را مسجد ثلث، خط به هايییبهکت و ممتاز یکارمعرق با مسجد غربی و شرقی

 .کندمی مرتبط بهايی شیخ بست

 

 

  

 

                                            
 95ص ،ه1418ی، ،ناشر المؤلف ،تاريخ نشر ره توشه زائرين استان قدس رضو،، سید مهدی ،شمس الدين  1

چاپ دوم،سال انتشار  ، انتشارات پژوهش فرهنگ وهنر اسالمی  ،تهران، 2ايران،ج  تاريخی بناهای دائرةالمعارفکاظم ،مالزاده ، 2

 131،ص1378
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 پریزاددرجوار حرم مدرسه 4-9-4

 رد تاريخی بنای اين. تاس تیموريان عهد باستانی آثار از و نهم قرن بناهای از پريزاد مدرسه

 دارالواليه رواق به و است شدهواقع گوهرشاد مسجد غربی شمال در و مطهر حرم غربی جنوب

 .باشدیم متصل

 ريزاد،پ بانو مدرسه بانی. است شدهساخته گوهرشاد مسجد اتمام با زمانهم يباًتقر پريزاد یمدرسه

 چون شدهگفته. شد ساخته او دستور به ق .ه 821 سال در مدرسه اين که بوده گوهرشاد یيمهند

 در ار گوهرشاد مسجد مصالح بقايای داشت، وافری یعالقه پريزاد اشيمهند به نسبت گوهرشاد

 نجف توسط صفويه عصر در ق. ه 1091 سال بنادر اين. بسازد را مدرسه تا گذاشت وی اختیار

 عرقم کاشی بر اییبهکت در آن مرمت جريان. شد مرمت و تعمیر قندهاری بیگلربیگی خان یقل

 آن مجدد تعمیر به اقدام اوقاف یاداره ش. ه 1343 و 1342 سالهای در همچنین. است مکتوب

 و زيرين یطبقه یهاغرفه در سر کارییکاش و اسلیمی نقوش مدرسه، اين تزيینات. نمود

 1.هاستيوانا در سر آجرکاری

 

 دردر حریم حرم دو يمدرسه. 4-9-5

 لمقاب اسالمی جمهوری صحن شرقی ضلع در و مطهر حرم غربی جنوب در نیز تاريخی ایبن اين

 یمدرسه به بعدها که بوده يوسفیه یمدرسه مدرسه، اين اصلی نام. است واقع پريزاد یمدرسه

 .است گورکانی میرزا شاهرخ عصر در تیموريان یدوره بناهای از نیز بنا اين. شد معروف در دو

 ق. ه 842 سال وی در بوده، خراسان امرای از بهادر، خواجه يوسف الدين غیاث مدرسه بانی

 سالهای در و شد مرمت صفويه عصر در ق. ه 1088 سال در تاريخی بنای اين. نهاد بنا را مدرسه

 ،نقوش و خطوط و کارییکاش ازلحاظ بنا تزيینات آمد. عمل به مدرسه در تعمیراتی نیز بعد

 یهاحجره ،هايوانا فواصل در و ايوانی چهار سبک به مدرسه بنای. است موریتی عهد هنر نمايانگر

 .است بوده طالب سکونت محل آن تحتانی و فوقانی

 بر آن شرقی جنوب گنبد. دارد وجود مدرسه شرقی جنوب و غربی جنوب یيهزاو در گنبد دو

 خود رد معرق کاشی با را ابیاتی و شدهساخته يوسف یرام الدينیاثغ مدرسه بانی یمقبره فراز

 .است تیموری عهد بزرگ امرای از سیدی، امیر یمقبره فراز بر مدرسه غربی گنبد. دارد

 در هخواج که شودیم معلوم مزار لوح یهانوشته از. است کتیبه دارای نیز مدرسه بانی قبرسنگ

 مدرسه مسجد انمی در. است شدهسپرده خاک به مدرسه اين در و يافته وفات ق. ه 846 سال

                                            
 34 ص ،2 ج الشمس، مطلعاعتماد ،السطنه ،1
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 مائةثمان و اربعین تاريخ و «فتح» مبارک یسوره از آياتی شده، یبرگچ ثلث خط به اییبهکت

 .دربردارد را( 840)

 ییبهکت. است فوقانی و تحتانی یحجره 32 دارای و است مترمربع 600 مدرسه اين زيربنای

 .بناست بانی نام و مدرسه بنای تاريخ گويای مدرسه سردر

 تمدن اسالمی یو معماربر هنر  آن تأثیرگذاریزنويان بر توسعه حرم مطهرونقش غ

 الرضاموسیوس را که مرقد علی بن طيمین الدوله، سلطان محمود غزنوی، عمارت مشهد 

دوران است، پس از تخريبی که پدرش سبکتکین غزنوی در قبه به  آن( و رشید در السالمعلیه)

بر اين، ابوالحسن عراقی معروف به  عالوه .بنیاد کرد آنيبا بر و بنايی ز نوساختوجود آورد، از 

دبیر، در اوايل قرن پنجم ضمن مرمت بقعه رضوی، اقدام به ساخت مسجد باالسر در کنار حرم 

 .مطهر کرد. مسجد باالسر يادگار دوره غزنويان است

 

 حضرت باالسر مسجد. 4-9-6

 دارالسیاده رواق و حرم بین مبارک، باالسر و منور یبقعه غرب در کوچک مسجدی باالسر، مسجد

 سه دارای باالسر مسجد. است ارتفاع متر ده و عرض متر نیم و چهار طول، متر هشت دارای و

 و طواف از پس زائران بوده، حرم به متصل شرقی ی صفه است؛ شمالی و غربی شرقی، ی صفه

 ترکع دو «االمام رأس عند الصلوة» قاداعت به و شوندیم وارد باالسر مسجد به آن طريق از زيارت

 ریديوا مسجد، شرقی یه صفِ  و حرم بین درگذشته نقلی، به. آورندیم جابه آن در را زيارت نماز

 ديوار اين است بوده خراسان استاندار میرزا یمحمدول که ق. ه 1227 سال در. است داشته وجود

 عرض و 3/  3 طول به مسجد غربی ی صفه. گرديد متصل حرم به باالسر مسجد و شد برداشته

 1.دارد قرار دارالسیاده رواق و مسجد بین متر 1/  5

 هب دارالسیاده رواق در حاجتمندان و بیماران و داشت جای صفه اين در نقره یپنجره ،ازاينیشپ

 يافت، توسعه باالسر مسجد که شمسی 1375 سال تابستان در. بستندیم دخیل پنجره اين

 ی صفه. يافت انتقال( دارالشرف رواق در واقع) دارالسیاده شمالی ضلع به ازآنجا رهنق یپنجره

 عبادت محل که مزبور رواق از یانرده با اکنون و است مرتبط دارا لشکر رواق به مسجد، شمالی

 یاربس سبکی با معرق کاشی از محرابی باالسر، مسجد صفه ی جنوبی در. جداشده است بانوان

 .شودیم ديده جالب

                                            
 53به سوی بارگاه نور،صبزرگ ،عالم زاده ، 1
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محراب  نقاش و سازیکاش نام ديگر، طرف در و( ه 1363) آن ساخت تاريخ محراب، از سمتی در

 پوشیده مرمر سنگ با مسجد کف 1است. شده یسازگره کاشی، همان از( رضوان محمدخان)

 .است يافته تزيین الوان معرق کاشی با آن ديوارهای تمام و شده

 انالو هاییکاش با آن باالی و مسجد کف از متریسانت دههج عرض به سنگی ی ازاره ،آن ابتدای

 هایکاش اين. است پوشانده را مسجد ديوار ،متریسانت 92 ارتفاع تا منقوش یضلعهشت و شش

 .است احاديثی و آيات حاوی بیشتر

 ضیبع که رنگخوش کاشی از مترسانتی پانزده عرض به ای حاشیه کاشی، ی ازاره اين باالی در

 هب مانند چینی سنجری کاشی ییبهکت يتدرنها و دربردارد یاقهوه بارنگ را قرآن یهارهسو از

 یباال در ؛ واست آبی رنگ به و برجسته ثلث خط به قرآن از آياتی حاوی ،مترسانتی 50 عرض

 مسجد ازاره بین حدفاصل سیاه، بارنگ و نستعلیق خط به فارسی ابیات با مرمر سنگ ییبهکت آن

 .دهدیم تشکیل را ديوارها یکارمعرق و

 

 باالسر مسجد يسابقه. 4-9-7

 محر یحوزه در و هامکان ينترکهن از منوره، یروضه از پس باالسر مسجد تاريخی، شواهد به بنا

 هب معروف عراقی ابوالحسن را باالسر مسجد. است رضوی مقدس ضريح به بنا ترينيکنزد و

 مسجد همین جوار در او مدفن و ساخته قمری 425 سال در غزنويان یدوره رجال از «دبیر»

 است.

 قبر یمشاهده ضمن کرده، ديدن مشهد از ق. ه 734 سال در که نیز معروف جهانگرد بطوطهابن

 2است. ودهنم اشاره بوده رضوی بارگاه کنار در که باالسر مسجد به السالمعلیه الرضاموسی بن علی

 

رود. طالکاری گنبد و گلدسته، دوران صفويه نیز دوران مهمی در تاريخ معماری حرم به شمار می

و گنبد حاتم خانی،  انخیورد، گنبد اهلل خانه دیتوحهای ساخت اولین ضريح مرقد منور، رواق

شاهانی  ازجملهو شاه سلیمان صفوی،  عباسشاه، ماسبطهشاههمه مربوط به اين دوره است. 

                                            
 419ص  ،1348اشر فروغی ، ،سال نشر ،نمحل نشر تهران  ، بیهقی، د ،بیقی ،تاریخعلی بن زی 1

 468ص  ،1367،نشر اگاه ،سال نشر  بطوطه، ابن ی ابن بطوطه ،سفرنامه 2
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های اساسی خود، نامشان را در تاريخ معماری حرم ثبت کردند. بودند که در اين دوره با اقدام

برای اولین بار گنبد را به طال آراسته کرد و اقدام به  ق هـ. 932صفوی در سال  طهماسبشاه

و گلدسته  ریش یرعلیامکرد. عالوه بر اين، ايوان  ق هـ. 957تهیه اولین ضريح مرقد منور به سال 

، صحن انقالب وسعت يافت و اضالع شرقی و عباسشاهدر زمان  د.کنار گنبد را هم طالکاری کر

 کاریدوم اقدام به تعمیر و کاشی عباسشاهها ساخته شد و ها و حجرهبا ايوان آنشمالی و غربی 

المؤمن خان ازبک اقدام به غارت اموال آستان قدس رضوی  که عبد ق هـ. 997در سال .کرد آن

اول در سفری که به مشهد آمد، مجدداً گنبد را طالکاری کرد.  عباسشاهو طالهای گنبد کرد، 

علیرضا عباسی  عباسشاهجريان، يعنی آمدن  نيدر اپايان يافت.  ق هـ. 1016اين کار در سال 

شاه سلیمان صفوی  .مربندی گنبد خطاطی کرده استطالکاری گنبد را با خط ثلث در کتیبه ک

 دهيدبیآس ق هـ. 1084هم به تعمیر رواق دار السیاده و طالکاری مجدد گنبد که در اثر زلزله سال 

بود، اقدام کرد. طالکاری مجدد گنبد در عهد شاه سلیمان، بر چهار ترنج ساقه گنبد  ختهيفرورو 

 .به خط محمدرضا امامی کتیبه شده است

خیابان نواب صفوی و حاشیه  یدر ابتدامدرسه  ينمطهر ادر جوار حرم  مدرسه عباسقلی خان

مدارس قديمی داير است که توسط عباسقلی خان بیگلربیگی در  ازجملهقرار دارد و  يرگذرز

توسعه حريم حرم  ياندر جراخیر  یهادر سالاست. سردر اين مدرسه  شدهاحداثق.  1077

مذهبی، بدون تخريب شکل  –يکی از آثار تاريخی  عنوانبهن نواب صفوی، خیابا عريضمطهر و ت

 .است شدهواقعظاهری به عقب کشیده شد و اکنون در حاشیه ضلع جنوبی خیابان 

مختلف  یهابخشو  باشدیمساختمان مدرسه از نوع چهار ايوانی و از آثار معماری عهد صفويه 

رسه عباسقلی خان مد.تزيین يافته است يباز یاربس هاییبرگچو  کارییکاشبا مقرنس و  آن

آثار معماری مشهد و تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی خراسان است اين مدرسه در  ازجمله

و به سبب نزديک بودن به حرم  آيدیمحال حاضر يکی از مراکز حوزه علمیه مشهد به شمار 

 است.ويژه برخوردار  یتاز اهممطهر 

 

 مالش و خانه توحید مشرق در که است اهلل ورديخان گنبد رضوی قدس آستان مهم ابنیه از يکی

 قرارگرفته آن زير در که است صفه 8 دارای گنبد اين شدهواقع قديم صحن جنوب در و حرم شرقی

 با را هایکاش بیشتر و 1؛است کاررفتهبه زيبا و ظريف ممتاز بسیار معرق یهایکاش صفه هر در و

 لیاص یهایکاش از قسمتی و داده تکان را آنجا زلزله ولی .اندنموده تزيین و تذهیب ناب طالی

                                            
  1 بزرگ ،عالم زاده،به سوی بارگاه نور،ص58
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 درب سابق در ؛ واست معماری و بنائی شاهکارهای ترينمهم از وصف اين با و است ريخته آن

 بود. اهلل ورديخان گنبد طرف از حرم به ورودی

 ویرض مقامقائم یمحمدعل میرزا حاجی آثار از که است واقع رالضیافهدا اهلل ورديخان گنبد جنب

 1.يافت وفات 1227 سال در که است یرضو سادات سلسله رئیس

 و بر فراز رواق اهلل ورديخان يیگنبد طالکه در مجاورت  باشدیمخان گنبد مسی  یورداهللگنبد 

ين و زيباتر نيترباشکوهست و يکی از خان معروف ا یورداهللاست. اين رواق به گنبد  شدهواقع

، اين رواق از طرف شمال به صحن کهنه و از شرق به دارالضیافه باشدیمابنیه آستان قدس رضوی 

بانی اين گنبد و رواق  .شودیمخانی مربوط  و از غرب به رواق حاتم دارالسعادهق و از جنوب به روا

که اين گنبد را بنا کرد و بعد از فوت  خان، يکی از رجال بزرگ عصر صفوی است یورداهلل

والی فارس بوده يک معمار از اصفهان به  کهیهنگامرا در اينجا به خاک سپردند. او  اشجنازه

 .ردیگیمپايان  1020در سال  آنو ساختمان  سازدیمو اين عمارت را  فرستدیممشهد 

خود  رفطبهکه بینندگان را دارد  یباشکوهاست و سقف بسیار مجلل و  گوشهشتشکل اين بنا 

، ابعاد اين گنبد بدين قرار است، در سطح زمین فاصله اقصر بین اضالع متقابل کندیمجذب 

 یهاسنگ متر کف گنبد از 19/16متر و ارتفاع از کف تا سقف  20/11 هاآنمتر فاصله طول  57/7

رمر و از باالی ازاره به باال روی متر سنگ م 90/1بنا تا ارتفاع  ازاره .است مرمر الوان ترکیب يافته

رنگ رنگا یهایکاشاست  شدهنصبو ديوارها و سقف زير گنبد کاشی معرق  هاهيپاو  هابدنهتمام 

م در عال آنکه نظیر  شدهساختهدر کمال ظرافت و استادی  بيفردلدارای خطوط و نقوش زيبا و 

ر گرداگرد اين رواق، تاريخ والدت و ب باشدیمو از نفائس آثار هنری  شودیمخود کمتر ديده 

 .باشدیم شهادت امامان معصوم علیهم )ع( به همراه بعضی از احاديث معتبر مکتوب

 
  

 یکارنهيیآ کرد تذهیب ار آن نادرشاه و شده یبرگچ صفويه زمان در که را مطهر حرم قاجاريه

 یهارواق دو ديگرد یکارنهيیآ زمان اين در هم دارالحفاظ ،باشدیم اکنونهم که یصورتبه کردند

 قاجاريه عصر در هم نو صحن و دارالسعاده رواق شدند، یکارنهيیآ کالً صورت همین به هم ديگر

 و آبی رنگ کهنه صحن در .است شدهاقتباس کهنه صحن از ناًیع نو صحن و اندشدهساخته

 طال ايوان زمان اين در باشدیم حاکم هم زرد رنگ نو صحن در ولی دارد حاکمیت الجوردی

                                            
  1همان ،ص59

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 طهنقنقطه صورتبه یکارنهيیآ و گچ زمینه آن و بدنه گرديديد بنا دارالضیافه شد ودرست 

 یرو و کرده یاختهت طاق را هاآن است ناپايدار ولی درخشنده دوران اين زينتی کارهای ،باشدیم

 .بودند چسبانیده نهيیآ هاآن

 

 یینوآرا .4-12-1

 در بوده، حضرت به ارادتمندان و زائران موردتوجه دور یهاگذشته از مطهر حرم روشنايی تأمین

 اماکن ساير و حرم روشنايی مصرف برای قدس آستان یموقوفه از رقباتی هانامه وقف اکثر

 باالی کوچک یهاغرفه طريق از حرم روشنايی از بخشی گذشته یهاقرن در .1است شدهنییتع

 ورمر با بعدها. کردمی روشن را حرم فضای شمع افروختن با هم قسمتی و شدمی تأمین ها صفه

 از پس. گرفتیم انجام نذر ادای عنوانبه زائران توسط هارواق و حرم در شمع کردن روشن زمان

و  شاخه يک ینقره یهاشمعدان و سوزهیپ یهاچراغ از هرمط حرم روشنايی تأمین برای مدتی

 و بلوری یهاچراغ انواع از مطهر حرم يینوآرا برای زمان، باگذشت. شدمی استفاده شاخه چند

 وسايل مشهد، به برقچراغ ورود با بعد یهادوره در. شدمی استفاده گردسوز و ديواری فلزی،

 اولین برای کههنگامیدرآمد  عتیقه اشیای جزء و يافت قالانت موزه به گذشته و قديمی روشنايی

 اهدستگ اولین. يافت اختصاص بناها ساير و مطهر حرم به ابتدا شد، وارد مشهد به برقچراغ بار

 به و شد خريداری ش. ه 1284 تا 1274 سالهای در قاجار شاه مظفرالدين زمان در برق مولد

 گرديد. تقديم رضوی قدس آستان

 کار سنگزغال نیروی با و شد نصب برقچراغ کوچه در خیابان باال محل در ابتدايی برق لدمو اين

 د،ش وارد مشهد شهر روشنايی تأمین برای بزرگ و کوچک مولدهای جيتدربه بعد سالهای. کردمی

 نتأمی طريق اين از قدس آستان برق روشنايی خراسان، یامنطقه برق شرکت تأسیس از پس

 ستأسی بود سهیم هاآن در قدس آستان که برق یهاشرکت ديگر و خسروی برق سپس ،شدمی

 تأمین یامنطقه برق شرکت اين از مشهد مصرفی برق تاکنون ش. ه 1344 سال از و گرديد

 2.شودیم

 نریه خاص یهاجلوه از آن با متبرک اماکن و السالمعلیه امام رضا باشکوه بارگاه يینوآرا اکنون

 ناماک و مطهر حرم روشنايی است. تأمین برخوردار باال بسیار کیفیتی از ماری،مع تزيینات و

 .شودیم انجام المپ و پروژکتور لوستر، جار، نور، منبع چهار یلهیوسبه طورمعمولبه متبرکه

                                            
 37به سوی بارگاه نور،ص بزرگ ،عالم زاده ،1

 38،صهمان  2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ضريح فراز بر الله با شاخه 40 قديم سبز جار بهترين از ممتاز جار دستگاه يک مطهر، حرم در

 است. افزوده بنا هنری یهاجلوه به اشالعادهفوق نور با و آويزان مقدس

 یشعله نهوچهل لوستر دستگاه چهار و الله با بلوری یشعله پنجاه لوستر دستگاه دو اين، بر عالوه

 طهرم ضريح اطراف در بلوری یشعله هجده لوستر دستگاه دو نیز و سبز رنگ به الله با بلوری

 یکارسمقرن یهاقسمت در آويز شعله يک سفید لوستر دستگاههفت تعداد. کنندیم نورافشانی

 است. افزوده آن روشنايی به نورشان با و شدهیجاساز حرم داخل یهاغرفه باالی

 مصرفی برق وات هزار دو با هرکدام بزرگ پروژکتور دستگاه هشت تعداد لوستر، و جار بر عالوه

 550 المپ شعله 24 تعداد و دهندیم روشنايی سقف، یکارنهيآ و مقرنس به باال، یهاغرفه در

 .کندمی نورافشانی هاطاق زير و حرم سقف مقرنس داخل نیز وات

 که گونههمان و است اهمیت دارای بسیار مطهر حرم ژهيوبه متبرک اماکن روشنايی موضوع 

 بارگاه اين اهریظ يینوآرا بايد ،کندمی منور را هاقلب مقدس مکان اين معنويت انوار ایجلوه

 انوار پرتو در بتوانند حضرتش شیفتگان و زائران تا باشد برخوردار مطلوب کامالً کیفیتی از نیز

 بپردازند. قرآن تالوت و دعا خواندن به کامل آرامش با هاچراغ و لوسترها فروزان
)صحن  قگلدسته ضلع شمالی صحن عتی یاسالم بناتمدن  یو معماردوره افشاريه بر هنر  تأثیر

و سنگاب سقاخانه اسماعیل  آنو گلدسته باالی  ریش یرعلیامانقالب(، طالکاری مجدد ايوان 

 عباسی ايوان روی دوم گلدسته افشار نادرشاه زمان در .طاليی، همه مربوط به اين دوره هستند

 بنا یاسقاخانه عتیق صحن وسط در و کندمی طال را ايوان و گلدسته نادر ،شودیم ساخته

 تذهیب و آرايدیم نگار و نقش با را آن و کندمی اساسی تعمیر يک نیز را حرم داخل نمايدیم

 1.شودیم ساخته شاهی ممبر هم شاه عادل زمان در و سازدیم

 

 اسالمی و تمدناسماعیل طالئی در هنر  سقاخانه .4-12-2

افشار است به  نادرشاهاز دوران سلطنت  از طال یابهیکتبا  یاسقاخانه در وسط صحن انقالب،

 1145 تا 1144سالهای  نیب متون قديم، بربنا نديگویمنادری نیز  سقاخانهرا  آنهمین دلیل 

افشار سنگابی را يکپارچه از سنگ مرمر با ظرفیت سه کر از هرات  نادرشاهقمری به دستور  یهجر

 یضلعهشتگاب پوششی را بر فراز سن طالکارانبه مشهد آوردند و شخصی به نام استاد اسماعیل 

 يیهاهيپا بر روی سقاخانهگنبدی شکل  سقف کرد. یطالکاررا  آنو سقفی گنبدی شکل بنا نهاد و 

ز ا یهاخشتبا  هاهيپااز باالی کاشی  آنو کاشی قرار دارد و سطح  شدهیکارکندهاز سنگ مرمر 

                                            
 273تاريخ استان قدس رضوی،ص،عطاردی ،عزيز اهلل  1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 بناشده.ش تجديد ه 1347 در سال سقاخانه نيا با اسما اهلل تزئین شده است. آنو پیرامون  طال

 است.

 

 

 

 منوره یروضه اطراف گويند. در را آن خروجی محل و خانه نینششاه و سکو غرفه، ايوان،: صفه

 رجخا به هاآن طريق از بوده، متر هفت حدود يک هر یدهانه که دارد وجود بزرگ ی صفه چهار

 .شودیم وآمدرفت حرم از

 رواق به مبارک روی پیش طالی در و شدهواقع حضرت روی پیش ضلع در جنوبی، ی صفه الف

 رواق و مطهر حرم بین نیز کوچک ممر دو صفه اين طرفین در. دارد جای صفه اين در دارالحفاظ

 .شودیم ديده ادشدهي

 انیخ گنبد حاتم رواق طريق، اين از و دهشواقع مبارک پای پايین در صفه اين شرقی، ی صفه ب

 پا ايینپ در نام به عالی بسیار تیفیباک طال دری نیز صفه اين در. شودیم مرتبط مطهر حرم به

 دارد. قرار

 میان ارتباطی راهی ،شدهواقع مبارک رمحسر پشت ضلع در صفه اين حرم، شمالی ی صفه ج

 شده، دفن صفوی تهماسبشاه صفه اين در ونچ. است خانه توحید و دارالفیض رواق دو و حرم

 .باشدیم معروف یتهماسبشاه ی صفه به

 شتهدرگذ. کندمی متصل باالسر مسجد به را حرم که حضرت باالسر ی صفه يا دصفه غربی حرم

 85 عرض به یراهکيبار ابتدا( باالسر ی صفه) منوره یروضه غربی ضلع و مطهر ضريح بین

 رضوی قدس آستان سبب اين به. نمودیم مشکل را زيارت و طواف که داشت وجود مترسانتی

 به اقدام ماهرانه و عظیم طرحی در مشکل اين رفع باهدف ش. ه 1343 تا 1342 سالهای در

 االسرب قسمت جهیدرنت و نمود تنگنا اين یتوسعه و حرم غربی ضلع ديوار از قسمتی برداشتن

 يافت. وسعت متر 3 حدود مبارک

 تمدن اسالمی یو معماربر هنر  آن تأثیرگذاریبر توسعه حرم مطهرو نقش صحن

 تبیاهل حرم شیفتگان و مؤمنان گردآوری محل که گويند را پوشش بدون و باز فضاهای صحن،

 ايام در و جماعت نماز یاقامه و مذهبی مراسم برگزاری محل هاصحن. است السالمعلیهم

 بربالغ آن مساحت که اندکرده احاطه را حرم اطراف صحن، پنج. است عزاداری محل سوگواری،

 1.میکنیم معرفی را هاآن اختصاربه نجايا در و است مترمربع 553/  225

                                            
 51ص ،1379در حريم يار، ،انتشارات جمال،محل چاپ قم ،سال انتشار  علیرضا،سبحانی، 1
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 انقالب صحن 4-13-1

 از انقالب صحن. دارد قرار مطهر حرم شمال در و است مشهور کهنه يا عتیق صحن به صحن اين

 و انخ وردی اهلل گنبد توحیدخانه، دارالشکر، دارالشرف، دارالوالية، یهارواق به کفشداری طريق

 یخش های بست به ترتیب به صحن شرقی و شمالی و غربی های ضلع. است مرتبط دارالضیافة

 است. متصل عاملی حر شیخ و طبرسی شیخ و طوسی

 بربرا رد که ديآیم چشم به فوالد پنجره به مشهور بزرگ، یاپنجره انقالب، صحن جنوبی ضلع بر

 محل سردابی در انقالب، صحن شمالی ضلع در عاملی حر شیخ مدفن. دارد قرار مطهر ضريح

 1است. صحن همین در اصفهانی حسنعلی شیخ قبر همچنین. است مندانعالقه ارادت و زيارت

 ايوان غربی، ضلع در ساعت ايوان جنوبی، ضلع در طال ايوان: دارد وجود ايوان چهار صحن اين در

 هورمش یاسقاخانه انقالب صحن در وسط. شرقی ضلع در نقارخانه ايوان و شمالی ضلع در عباسی

 است. شدهساخته آب حوض چهار پیرامونش که ديآیم چشم به طاليی اسماعیل سقاخانه به

  

 آزادي صحن .4-13-2

 بست به شمال از آزادی صحن. است شدهواقع مطهر حرم بیوت شرق در نو، صحن يا آزادی صحن

 از و فلکه دور خیابان به مشرق از و سره قدس خمینی امام صحن به جنوب از و عاملی حر خشی

 جنوب یهاحجره از یکيدر. است محدود دارالسرور و دارالسعادة دارالضیافة، یهارواق به مغرب

 دارد. قرار سره قدس بهايی شیخ یمقبره به ورودی در صحن، غربی
 

 خمینی امام صحن. 4-13-3

 

 قديم یکتابخانه و موزه و گوهرشاد مسجد بین مطهر، حرم شرقی جنوب در باشکوه حنص اين

 به مشرق از و آزادی صحن از قسمتی و بهايی شیخ آرامگاه و دارالزهد رواق به شمال از. دارد قرار

                                            
 52همان،ص 1

 281عزيز اهلل ،عطاردی ،تاريخ استان قدس رضوی،ص 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 گوهرشاد مسجد به مغرب از و السالمعلیه رضا امام خیابان به جنوب از و موزه و کتابخانه

 .محدوداست

 قدس صحن. 4-13-4

 گوهرشاد، مسجد جنوب در قدس صحن. است بناشده اسالمی انقالب پیروزی از پس صحن اين

 نمای با زيبا یاسقاخانه. دارد قرار امام صحن جنوب از بخشی و بهايی شیخ بست میان

 .1دارد قرار صحن اين وسط در المقدستیب

 

 اسالمی جمهوري صحن. 4-13-5

 اسالمی انقالب پیروزی از پس که است منوره یروضه یهاصحن نيترگبزر از يکی صحن اين

 هب شرق از و( باال بست) طوسی شیخ بست به شمال از مذکور صحن. شد بنا مطهر حرم غرب در

 غرب، و جنوب از و بهايی شیخ بست به سرانجام و دارالرحمة و دارالهداية و دارالوالية یهارواق

 ديآیم چشم به آفتابی ساعتی صحن، وسط در. است محدود فلکه دور خیابان و زيرگذر باالی به

 سوگواری ايام در اسالمی جمهوری صحن. است شرعی ظهر بیانگر سال یهافصل یهمه در که

 است. حسینی عزاداران گردهمايی محل
 

 

 کهن عهد از يادگاری و است منطقه و ايران یهاکتابخانه نيترميقد قدس از آستان کتابخانه

 قرون و تاريخ اعماق در گرددیم آن نفائس و خطی کتب مخزن وارد انسان کههنگامی ،باشدیم

 مچهار قرن به را کنندگان مطالعه و بینندگان قديمی یهاآنقر و نفیس مخطوطات ،رودیم فرو

 2.دهندیم ارتباط هجری و پنجم

 و دانش رجال و دوست علم امیران توجهات اثر در خراسان خیز دانشمند و پرور علم سرزمین

 حديث، فقه، ادب، حکمت، مهد هفتم قرن تا هجری سوم قرن از فضیلت و عرفان و حکمت

 خوارزم و سمرقند بخارا، مرو، بلخ، هرات، نیشابور، مدارس بود، طب و نجوم فلسفه، عرفان، تفسیر،

 بودند. هنر و فرهنگ و علوم نشر مرکز خراسان بزرگ منطقه واليات و رهاشه ساير و

                                            
 281همان،ص 1

 403،ص همان1
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 رد بودند، ربوده را سبقت گوی کشورداری و سیاست میدان در هم که خراسان بااستعداد مردمان

 انخراس ادب و فرهنگ تاريخ در مطالعه بودند، دار دانیمهم تحقیق و فضیلت و علم پهناور عرصه

 .دکنمی آشکار را امر اين حقیقت پژوهاندانش و محققان برای موضوع ينا در بررسی و تتبع و

 نيتربزرگ خراسان ناحیه خوارزمشاهیان عصر پايان تا سامانیان عهد از اسالمی یوسطاقرون در

 ادب و علم رجال یهاتذکره است، داشته روز آن جهان در را فرهنگی و علمی مجامع ترينمهم و

 مخوارز درياچه از و کاشغر تا دامغان از خراسان سرتاسر دهندیم گواهی مدعا اين بر تاريخ کتب و

 است. بوده فرهنگ و تحقیق و علم يگاهآنجاطخارست و اتک یهاکناره تا

 در خطی کتب هزاران و بود شدهسیتأس متعددی یهاکتابخانه روز آن خراسان شهرهای اکثر در

 اهل دسترس در و شدههیته فهرست هاآن برای و شدمی نگهداری هاآن در مختلف موضوعات

 دامهرک شهرها ديگر و بلخ و سمرقند و بخارا مرو، نیشابور، شهرهای بودند قرارگرفته ادب و علم

 .اندداشته مخصوصی کتابخانه

 ،.کندمی ياد هاآن از البلدان معجم در حموی ياقوت که بوده متعددی یهاکتابخانه مرو شهر در

 هاآن از من و بود هاکتابخانه آن در البلدان معجم يعنی من کتاب مأخذ و منابع تمام گويدمی او

 بودند نکرده حمله شهر اين به هامغول اگر و نمودم اقامت شهر اين در هاسال من کردم استفاده

 1.مکردمی اقامت شهر اين در زندگی پايان تا و رفتمینم شهر اين از هرگز من

 هاکتابخانه ساختند، ويران را آن یتپرجمع و آباد شهرهای و کردند حمله راسانخ به هامغول آری

 روهیگ گذرانیدند تیغ دم از را دانشمندان و علماء بردند، يغما به را نفائس کشیدند آتش به را

 معاهد شدند خراب مساجد و مدارس رفتند، امن نقاط به و کردند رها را خود یکاشانه و خانههم

 خاموش آنجا در هامدت تا فضیلت و فرهنگ و ادب و علم نور شدند، خالی هاموزشگاهآ و علمی

 رضا امام مقدسه آستانه کتابخانه فرهنگی مراکز و هاکتابخانه آن بازمانده تنها اينک .بود

 نجبارا طرف از تاريخ طول در اگرچه است مانده استوار و ثابت همچنان که باشدیم السالمعلیه

 تبرک از وی اندبرده يغما به را آن نفائس و قرارگرفته هجوم مورد بارها غارتگران و انستمکار و

 2.است نشده پراکنده هم از آن اساس و مانده محوظ آن اصل یهعلاهللسالم رضا امام مقدس قبر

 

                                            
 404همان،ص 1

 404و403،صهمان 2
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 عمارات از يک هر به قدس آستان در و است سايبان و خانه پیش معنی به لغت در رواق

 خانه مقدم در که است سقفی رواق يا ؛ وشودیم گفته رواق مطهر حرم گرداگرد یدهیسرپوش

 ارتفاع مختلف با بناهايی هارواق. دارد نام رواق مطهر، حرم اطراف یدهیسرپوش . اماکنسازندیم

 تهافيراه هاآن در تغییراتی مروربه و شدهساخته مبارکه یروضه اطراف در جيتدربه که هستند

 در برگرفته جوانب و اطراف از رواق 24 را حرم مطهر رضوی شريف مضجع حاضر حال در است

 اد،ابع مکانی، موقعیت دارای بناها اين از يک هر شودیما اشاره  هاآناست که در زير به بعضی از 

 .است نوسازی و توسعه و نفیس یهابهیکت تزيینات، تاريخی، یسابقه

 

 دارالسیاده تاریخی و بزرگ رواق .4-15-1

 مطهر حرم غربی جنوب و غرب در که است منوره یروضه یهارواق نيترميقد از مجلل بنای اين

 محل که است جهتازآن «دارالسیاده» به رواق اين یگذارنام. دارد امتداد جنوب به شمال از

 یهمه در و ندشدمی جمع آنجا در که بوده السالمعلیه علی خاندان به منسوبان و سادات ماعاجت

 دارالسیاده رواق مورخان از یگروه کردندیم مشورت يکديگر با بزرگ خاندان آن به مربوط امور

 مسجد با زمانهم نهم قرن اوايل در که دانندیم تیموری شاهرخ همسر گوهرشاد بناهای از را

 1است. شدهساخته وهرشاد،گ

 را بنا عرض که دارد وجود صفه پنج آن طرف دو در و باشدیم متر 32/  86 دارالسیاده طول

 یاقرهن یپنجره دارالسیاده و باالسر مسجد بین شرقی ضلع بر درگذشته. است متفاوت ساخته

 بود. ندانحاجتم يافتن شفا و بستن دخیل و نذورات اهدای و زيارت محل که داشت وجود

 انايرانی نبوغ گويای و دستی هنرهای و معماری تزيینی، هنرهای از نمايشگاهی دارالسیاده رواق

 مرمر سنگ از ای ازاره شده، پوشیده رنگخوش مرمر سنگ از دارالسیاده است. کف هنر انواع در

 یکاش از ازاره یباال. است در برگرفته را بنا دورتادور و رواق کف از مترسانتی 65 حدود عرض به

 .ديآرایم را رواق دورتادور متر 1/  8 ارتفاع به نفیسی بسیار معرق

 از ابیاتی و دارد وجود مترسانتی 40 عرض به شدهیحجار مرمر سنگ از یابهیکت ازاره باالی

 . تمامودشیم ديده آن بر سیاه بارنگ نستعلیق خط به قدس، آستان یالشعراملک صبوری مرحوم

 هندسی گوناگون یهاشکل با يیهانهيآ با سنگی یبهیکت باالی از ها صفه و رواق یديوارها

                                            
  1عزيز اهلل ،عطاردی ،تاريخ استان قدس ،ص 155
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 1300 سال تا بنا اين تاريخی، شواهد بنابر. نديگویم «گره» آن به اصطالح در که شده پوشیده

 رواق سقف و ديوارها باالی قسمت و يافته مرمت سال اين در و بوده یکاریکاش صورتبه ق. ه

 .1شد مبدل یرکانهيآ به

 

 

 خانی حاتم گنبد رواق. 4-15-2

 قديمی و تاريخی یهارواق از يکی ،شدهواقع مبارک پای پايین و مطهر حرم شرق در رواق اين

 است متر 11/  6 آن ارتفاع و 7/  3 آن عرض و متر 13/  5 آن طول. است منوره یروضه اطراف

 یاردو باد بیک حاتم رواق اين بانی. دارد مساحت مترمربع 115 جانبی فضاهای یمحاسبه با که

 1296 سال در مجدداً بنا اين. است بنانهاده ق. ه 1010 سال در صفوی عهد در را آن که است

 .شد مرمت

 

 وردیخان اله گنبد رواق. 4-15-3

 ست.ا کثیراالضالع يک شکل به و خانه دیتوح رواق مشرق در و مطهر حرم شرقی شمال بنادر اين

 به هم و قدمت حیث از هم ورديخان اهلل گنبد رواق مطهر، حرم یهارواق عظیم یمجموعه در

 ستانآ بناهای نيترباشکوه و نيترجالب از و است برخوردار ممتازی ويژگی از ترکیب و طرح لحاظ

 و یکاریکاش در ظرافت و دقت و معماری جهت به رواق ساختمان. است رضوی قدس

 پايین در صفه هشت مجلل، رواق اين اطراف در. ديآیم شمار به ممسل شاهکاری از یسازمقرنس

 بلندترين و متر 16/  1 رواق ارتفاع. دارد وجود غرفه صورتبه باال در ترکوچک ی صفه هشت و

 فضاهای محاسبه با ؛ واست متر 11/  2 آن نيترکوتاه و 11/  5 متقابل یهاضلع بین فاصله

 ...رسدیم بعمترمر 171 به آن مساحت جانبی،

 حسطو يعنی باال به ازاره از و يافته پوشش مرمر سنگ از متر 1/  94 ارتفاع به رواق اطراف ی ازاره

 رافاط یهاغرفه سقف و يافته زينت نفیس بسیار معرق یهایکاش با رواق سقف و ديوارها تمام

 از فراوانی یاهبهیکت معنوی بنای اين یجایجا است. در کاشی مقرنس همه غرفه يک جزبه

 .خوردیم چشم به احاديث و آيات

 ثاحادي از بعضی همراه به السالمعلیهم معصوم امامان شهادت و والدت تاريخ رواق اين گرداگرد بر

 دهدي ورديخان اهلل مرقد لوحسنگ رواق، جنوبی های صفه از يکی وسط در. است مکتوب معتبر

                                            
 56،ص1382انتشارات استان قدس،سال نشر  بزرگ ،عالم زاده ، ،به سوی بارگاه نور ،مشهد ، 1
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 حکومت در وی تاريخ، نقل به است صفوی عصر نامخوش رجال از يکی ورديخان اهلل. شودیم

 در را ابن اين اصفهانی معماری کمک به تا فرستاد مشهد به مباشری او. بود فارس والی عباسشاه

. رسید پايان به 1021در  و آغاز ق. ه 1013 سال در رواق بنای. افکند پی رضوی یبقعه کنار

 امر به و درگذشت شیراز در ورديخان اله ق، .ه 1022 سال در يعنی رواق، اتمام از پس سال يک

 1سپردند. خاک به بنا همین جنوبی ی صفه زير در و حمل مشهد به را اشجنازه عباسشاه
 

 دارالشرف رواق. 4-15-4

 و دارالسیادة و دارالوالية داالحداثيجد رواق و کهنه صحن طالی ايوان به مبارک رواق اين

 باشدیم مرمر سنگ همآن ازاره و شده فرش مرمر سنگ با واقر اين کف دارد، ارتباط دارالشکر

 شدهنوشته «المدثر ايها يا» مبارکه سوره آن در که ثلث خط به است یابهیکت ها ازاره باالی در

 اين. است شده یکارنهيیآ سقف با آن ديوارهای است و 1386 کتاب تاريخ و رضوان آن کاتب

 .باشدیم ارتفاع متر 9/  50 و عرض متر ده و طول متر 12/  80 دارای رواق

 

 داراالخالص رواق. 4-15-5

 بود فمعرو زنانه مسجد نام به سابقاً باشدیم دارالوالية و دارالسیاه به متصل که کوچک رواق اين

 مرمر سنگ با رواق اين کف است، درآمده متبرکه اماکن در مستقل رواق يک صورتبه اينک و

 چهار را مسجد آن طول هاشم مأل مرحوم باشدیم مرمر سنگ همآن یها ازاره و گرديده فرش

 اند. نوشته زرع سه را آن عرض و زرع

 علی اهللرسول محمد اهلل اال اله ال» شدهنوشته آن داخل در که دارد قرار محرابی آن قبله در

 دو در و «اکبراهلل و اهلل اال اله ال و هلل الحمد و اهللسبحان» شدهنوشته محراب باالی در «اهللیول

 آية» مبارکه آيه رواق اطراف در ازاره باالی کتیبه صمد در احديا يا شدهنوشته محراب باالی طرف

 است، شدهنوشته 1387 سال در رضوان خط به الجوردی ٔ  نهیدرزم سفید ثلث خط با «الکرسی

 است. گرديده یکارنهيیآ زيبای طرز با آن سقف و رواق اين ديوار

 

 دارالوالیة رواق. 4-15-6

                                            
 58همان ،ص 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 به قدس آستان در رواق نيتربزرگ و شده بناء اسالمی انقالب از بعد و باشکوه بسیار رواق اين

 مشغول آن داخل تزئین به اکنون و شدهتمام آن سقف و هاهيپا و رواق اين اساس ،رودیم شمار

 معماری و هنری ازنظر را رواق اين دارند نظر در قدس آستان اندرکاراندست و معماران ،باشندیم

 همتبرک بیوتات و اماکن به زيادی یهاراه از وسیع رواق بسازند. اين مجلل و زيبا قالب يک در

 راً یاخ که اسالمی جمهوری صحن به طرفی از و کهنه صحن به سوئی از دارد، ارتباط قدس آستان

 فشک و دارد راه عاملی بهاءالدين شیخ بست به جانبی از و دارالسیاده به جهتی از و گرديده بنا

 1است. شدهگرفته نظر در زائران برای آن در هم متعددی یهایدار
 

 خود عمر که قدس آستان سرشناس و مشهور معمار ديشیدی مهندس آقای جناب با نجايا در ما

 احرط و باشدیم مقدسه آستان بیوتات و اماکن امور در کارشناسان و گذرانیده قدس آستان در را

 اينک و مياداشته متبرکه اماکن یدرباره یامصاحبه هستند هم دارالواليه بزرگ رواق مجری و

 .میرسانیم خوانندگان نظر به دارالواليه رواق مورد در را له معظم سخنان

 طبقه يک باشدیم طبقهسه در متر 12 آن ارتفاع دارد ربنايز مترمربع 9700 حدود رواق اين

 تخريب از رواق اين ،باشدیم نگهبانان و خدام آسايشگاه سوم طبقه و رواق طبقه يک سرداب،

 طريق از و شدهاحداث نظام وزير سرای و هاکفاش بازار و قديم بازار و مبارک باالسر مدرسه اماکن

 .شودیم مطهر حرم مجموعه به متصل دارالسیادة و داراالخالص یهارواق

 که قعتی صحن بزرگ کفشداری به متصل کفشداری يکی است، کفشداری پنج دارای رواق اين

 توسعه بازار سابق درب محاذی تا و شودیم وصل رواق شمالی ضلع به عتیق صحن طريق از

 رقیش از ضلع سوم کفشداری ،شودیم رواق وارد عتیق صحن غربی ضلع از دوم یکفشدار ابديیم

 صحن ايوان از چهارم شداریکف ،شودیم رواق غربی ضلع وارد شمالی کنج جمهوری صحن

 2.شودیم رواق وارد جمهوری

 ضمناً  شودیم رواق وارد درب دو مدرسه جلو از بست و بزرگ بازار عبور محل از پنجم کفشداری

 کف عتیق، صحن فوالدی پنجره نظیر بود، خواهد جمهوری صحن به پنجره يک دارای رواق اين

 کاشی است. آن بقیه و سبز سنگ آن یبدنه و

 

 دارالذکر رواق .4-14-7

                                            
 50ص،1379محل چاپ قم ،انتشارات جمال ،سال انتشار در حريم يار ،علیرضا ،سبحانی ، 1

 154عزيز اهلل ،عطاردی،تاريخ استان قدس ،ص 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 بامپشت یهابرف درگذشته گرديده تخريب بعد و بوده میرزا ینقیعل یمدرسه سابقاً رواق اين

 صحن های حجره به شرق از و دارالعزه به غرب طرف از رواق اين ،شدمی ريخته آنجا به هارواق

 دارد. ارتباط دارالزهد به جنوب از و دارالسرور به شمال از و نو

 تیرآهن آن سقف و شدهساخته عزيزی امیر تولیت نیابت هنگام 1342 - 1343 سالهای در

 کف است، متر 9 ارتفاع و متر 15/  72 طول متر 12/  19 عرض ابعاد به وسیع رواقی ،باشدیم

 و معرق یهایکاش با سقف زير تا ازاره باالی از ،باشدیم مفروش سبزرنگ مرمر سنگ با رواق

 1است. گرديده یکارنهيیآ آن روی و شده یبرگچ سقف و است يافته تزئین زيبا

 دارالزهد رواق .4-15-8

 به شمال از عاملی، بهاءالدين شیخ، مقبره به شرق از و امام صحن به جنوب طرف از رواق اين

 دارد. ارتباط تشريفات تاالر راهروی به غرب از و دارالذکر رواق

 شدهساخته 1350 - 1352 سالهای در که باشدیم قدس ستانآ جديد بناهای از دارالزهد رواق

 با آن ازاره و رواق اين کف ،باشدیم متر 5/  90 ارتفاع و متر 16 درضرب 17/  50 آن ابعاد و

 یاهبیکت هیچ رواق اين در. است شده یکارنهيیآ آن سقف و ديوارها و شده پوشانیده مرمر سنگ

 2.شودیم تشکیل آنجا در مصائب ذکر يا و سرور و جشن مجالس و ندارد وجود

  

 دارالعبادة رواق .4-15-9

 شمال از و بهاءالدين شیخ مقبره به غرب طرف از و امام صحن به شرق و جنوب طرف از رواق اين

 74 و 14/  74 آن ابعاد و شدهساخته شمسی 1353 سال در رواق اين است، مربوط نو صحن به

 و ديوارها شده، پوشانیده مرمر سنگ با آن ازاره و کف ،باشدیم ترم 5/  90 ارتفاع و متر 10/ 

 ندارد. وجود آن در یابهیکت هیچ و گرديده یکارنهيیآ آن سقف

 

 دارالرحمه رواق .4-15-10

 و شدهواقع اسالمی جمهوری صحن و بهايی شیخ بست بین دارالهدايه، جنوب در زيبا رواق اين

 است. شدهساخته مترمربع 831 مساحت به و مستطیل شکل به

                                            
 158همان ،ص 1

  2عزيز اهلل ،عطاردی ،تاريخ استان قدس رضوی ،ص176و177

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 رواق، شمالی ضلع در. ابديیم راه اسالمی جمهوری صحن به ورودی دو طريق از رواق اين

 و بندی رسمی صورتبه دارالرحمه سقف. دارد وجود اصلی ورودی يک و آبدارخانه و کفشداری

 .باشدیم زيبا بسیار تزيیناتی دارای آن یهاستون و رواق نمای

 با تنپنج اسامی و عاشورا عصر یصحنه ،آن شرقی ضلع اسپر سطح بر رواق وسط یدهنه در

 به اقرو ی ازاره. است يافته تزيین مختلف یهابارنگ و مجسم زيبايی بسیار نقاشی و یبرگچ

 امور یاداره نظر زير حاضر حال در رواق اين. است شدهنيیتز چینی سنگ با متر 1/  5 ارتفاع

 است. خارجی زائران اعاجتم محل ،المللنیب

 

 بب،س همین به و بیدارند همیشه یخفته که هستند ستارگانی واليت، الشموس شمس جوار در

 .ميآوریم را مطهر حرم در شده دفن بزرگان از برخی نام اکنون. ماندینم بهرهیب هاآن زائر

  

 بهایی شیخ .4-16-1

 حسین فرزند ،يیبها شیخ به معروف عاملی محمد بهاءالدين مرحوم دوران، نادره و زمان یاعجوبه

 به او نسب. آمد دنیا به لبنان بعلبک در ق 953 سال الحجهیذ 13 چهارشنبه غروب عبدالصمد،

 شپدر ،یسالگزدهیس در. رسدیم بود، السالمعلیه امیرالمؤمنین خاص ياران از که همدانی حارث

 درخواست به و آمد ايران به خانواده همراه بود، ثانی شهید شاگردان از و محدثان و فقیهان از که

 .1ماند آنجا صفوی طهماسبشاه

 نجوم، حديث، اصول، فقه، نحو، و صرف همچون ظاهری علوم در تخصص بر عالوه يیبها شیخ

 شدهنقل او از يیهایشگفت بارهنيدرا و بود متبحر اربسی هم غريبه علوم در... و معماری رياضی،

 .است

 ولی ،شدمیاالسال شیخ منصبصاحب و داشت خود زمان در بااليی بسیار موقعیت وی هرچند

 سبب همین به داشت؛ جوشش وجودش در پیوسته عرفانی، یهامقام و سلوک و سیر به میل

 رد وی. کردمی اختیار انزوا و خلوت مدتی و رفتیم طوالنی سفرهای به پیاده ناشناس و تنها

( اول مجلسی) مجلسی تقی مالمحمد مرحوم. کرد رحلت ق 1031 يا 1030 شوال يازدهم شب

                                            
 344ص ،ق1414، ،ناشر ال بیت،محل نشر قم،سال نشر9شیخ حر عاملی،اعیان الشعیه،ج 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 اصفهان از ار پاکش پیکر. داشتند شرکت نفر هزارپنجاه به نزديک او پیکر بر نماز در که گويدمی

 وا مزار. کردند دفن است معروف يیهاب شیخ رواق به اکنون که جايی در و برده مقدس مشهد به

 زيارت به پیوسته مردم، که گويدمی قمی عباس شیخ مرحوم و بوده مردم موردتوجه ديرباز از

 اندفتهگ اثر پنجاه از بیش او برای. بود روشن هائی شمع او قبر بر روز و شب و رفتندیم آرامگاهش

 الصخ القرآن، تفسیر فی الوثقی العروة ه،الصمدي الفوائد الفالح، مفتاح: است جمله آن از که

 فیض مالمحسن او شاگردان نيترمعروف. کشکول و األصول زبدة األفالک، تشريح الحساب،

 1.هستند مالصدرا به مشهور ابراهیم، بن محمد و( اول مجلسی) مجلسی تقی مالمحمد کاشانی،

 

 عاملی حر شیخ. 4-16-2

 حر هب او نسب که عاملی حر علی بن حسن بن محمد خشی ،ليبدیب فقیه و محدث و جلیل عالم

 روستاهای از یکيدر ق 1033 رجب هشتم جمعه شب. رسدیم کربال شهید رياحی، يزيد بن

. شد متولد است، شیعه دانشمندان از بسیاری خاستگاه که لبنان، عامل جبل پربرکت سرزمین

 به سپس .کرد زندگی عامل لجب در سال چهل وی. بودند کمال و دانش اهل همه او خاندان

 بر افزون و رفت السالمعلیه الرضا مشهد به 1073 سال در ازآنپس و آمد عراق عتبات زيارت

 سفر در. بود آنجا( سال 24) عمر آخر تا و شد آنجا( القضاة قاضی) االسالمخیش تدريس، و تألیف

 از بزرگوار دوعالم اين مالقات، اين در. کرد مالقات مجلسی عالمه با و کرد عبور اصفهان از خود

 ...گرفتند روايت یاجازه يکديگر

 ألمة،ا هداية الهداة، اثبات اآلمل، أمل: ازجمله ،اندگفته اثر بیست از بیش بزرگوار عالم اين برای

 لشام کتاب اين. نوشت سال هجده مدت در را آن که الشیعة ليوسا شريف کتاب و اشعار ديوان

 تفصیل و یبندموضوع همراه شیعه اربعه کتب احاديث تمام همچنین و فقهی احاديث تمام

 یهاکتاب نيترمهم از و رسیده چاپ به مجلد سی در اکنون که است روايات یعالمانه

 .درگذشت ق 1104 رمضان ماه يکم و بیست در بزرگوار آن. است فقیهان مورداستفاده

 

 یطبرس شیخ. 4-16-3

 رد االسالم أمین و الدين أمین به ملقب فضل، بن حسن بن فضل ،القدرلیجل محدث و فقیه

 معرب که تفرش به بودنش منسوب جهت به را او ،یقواحتمالبه. شد متولد ق 468 سال حدود

 تبحرم رياضی علوم و لغت رجال، حديث، فقه، تفسیر، در او. اندگفتهیم طبرسی است، طبرس ،آن

                                            
 235همان ،ص 1

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 رشه همان در و کرد زندگی سبزوار در را خود عمر آخر سال وپنجستیب. سرودیم نیز شعر و بود

 استفاده هامورد قرن که نوشت را انیالبمجمع قدرگران و عظیم تفسیر سال شش مدت در و

 جزبه او. است دانشمندان و بزرگان موردتوجه و شدهشناخته تفسیرها بهترين از است قرارگرفته

 انیبزرگ. است قرآن تفسیر در هاآن از کتاب هد که است کتاب بیست از بیش صاحب اثر، اين

 یهشتادسالگ در وی. روندیم شمار به او شاگردان از شهرآشوب ابن و راوندی نيالدقطب همچون

 1.کردند دفن مطهر حرم حوالی و آوردند مشهد به را پاکش پیکر. درگذشت

 

 

 

 ینخودک معروف یاصفهان حسنعلی شیخ. 4-16-4

 هايیسال ازآنجاکه. شد متولد اصفهان در ق 1279 سال القعدهیذ نیمه در عارف و عابد عالم اين

 به او از گاهی کرد، سپری نخودک نام به مشهد اطراف در روستايی در را شريفش عمر اواخر از

 و متباعظ و پرهیزگار مردی اکبر، مالعلی مرحوم پدرش. شودیم تعبیر نخودکی حسنعلی شیخ

 .بود پوالدی تخت محمدصادق حاج نام به خدا لیایاو از يکی ارادتمندان از

 ذکر و عبادت به را هاشب و گرفت خو سحرگاه نیاز و راز با کودکی از حسنعلی شیخ مرحوم

 تخت محمدصادق حاج مرحوم خود، پدر استاد تربیت تحت یسالگهفت از او. کردمی سپری

 بزرگواری استادان از نیز حوزوی علوم در. پیمود را عرفانی عالی یهامقام و گرفت قرار پوالدی

 رد سکونت بار چند از پس و برد بهره قشقايی جهانگیرخان میرزا و کاشی آخوند مرحوم همچون

 عمر پايان تا و کرد عزيمت مقدس مشهد به ق 1329 سال در سرانجام نجف، و مشهد اصفهان،

 2.گرديد خراسان مبارک سرزمین مقیم شريفش

 دکرمی مردم حوائج به رسیدگی وقف را خود اوقات طوالنی، و سنگین داتعبا انجام عین در وی

 مهفده يکشنبه روز صبح عارف، عالم آن سرانجام،. شد آشکار او از بسیاری کرامات بارهنيدرا و

 .شد دفن مطهر حرم در و نمود رحلت باقی سرای به یهشتادودوسالگ سن در ق 1361 شعبان

  

                                            
  1سید مهدی ،شمس الدين ،ره توشه زائرين امام رضا،ص96،

  2همان ،ص97
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 :گیريیجهنت

 
 یعنگرفت ي صورت یاسالم تمدن يیشکوفا اوج ،(عرضا ) امام عصر ردر رسد نظرمیپس به 

 گذردیم آن عمر از سال 80 به کينزد و کرده شروع را خودش حرکت یاسالم تمدن که یدوران

اسالمی ايران و حتی معماری  تمدنشکوه، عظمت و زيبايی  است دهیرس يیدستاوردها کي به و

بستگی دارد. هنرهای واالی اسالمی، چه  آنبه تزيین و آرايش قبل از اسالم، بیش از هر چیز 

است؛ اين اهمیت و اعتبار  یاژهيو و اعتبارهنرهای تزئینی و چه هنرهای کاربردی، دارای اهمیت 

باشد. در میان  آنکه هدف، ساخت يک بنای مذهبی و ارج دادن به  رسدیمزمانی به اوج خود 

بناهای ايران اسالمی  نيترمهممساجد،  واخص امام زادگان  طوربهتمامی بناهای مذهبی، مقابر و 

 .نديآیمبه شمار 
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 :کلی گیريیجهنت
اختر تابناک اسمان واليت و امامت امام وارسته از  ین( هشتمعرضا )رسد امام  نظرمیپس به 

 اسالمی نقش گسترده و فعالی و تمدنتشیع  سلسله پاک نبوی است که در شناسايی مکتب

 که آيدیم شمار به نیسرزم نيا خيتار در ديجد یفصل رانيا به( ع) رضا امام متيعزداسته است 

 انیعیش تجمع محلعالوه بر اينکه . داشت همراه به را یغن و ديجد تمدن و فرهنگ خود دنبال به

 رينتیشرق در شانيا ینوران مرقد و آرامگاه وجود امام، یفاتتأل و شاگردان تیترب و امام منزل در

 هتوسع و خراسان نیسرزم در یاسالم تمدن گسترش در یريانکارناپذ و بارز نقش رانيا نقطه

 ارتيز یبرا یمکان نکهيا بر عالوه شانيا برادران و خواهر و رضا امام آرامگاه. داشت رانيا یعلم

 قيزرت هاآن وجود به یاآموزنده و قیعم نکات که شدیم یتلق عاشقان یبرا یدانشگاه بود،

 راه و رفتیم شمار به یاسالم تمدن و فرهنگ و عیتش گسترش یبرا یکانون خود نيا و کردیم

 راه انياد و فرق سران با( ع) رضا امام مناظرات و کردیم باز رانيا در دانش و علم توسعه یبرا را

 کهن گفرهن و تمدن با یاسالم تمدن که بود نجايا و کرد هموار خراسان در را علم يیشکوفا

 فرهنگ حضرت آن شاگردان و( ع) رضا امام یهاآموزه و کتب از یریگبهره با و شد ختهیآم رانيا

 و فرهنگ شد شروع خراسان در گسترده یعلم حرکت کي و ديگرد شکوفان یاسالم تمدن و

 .آمد وجود به بود خود زمان معرف که یديجد تمدن

 در مناظرات و یرانيا شاگردان تیترب ،یعلم یهایکرس جاديا و خراسان در( ع) رضا امام حضور

 ساتیتأس و شانيا مرقد جوار در مشهد شهر جاديا نيا کنار در. داشت یمیعظ اثر رانيا یعلم رشد

. دبو مؤثر خراسان خصوصبه رانيا تمدن و فرهنگ رشد در مقدس آستان به وابسته موقوفات و

 که دهيگرد ريدا مقدس شهر نيا در یفرهنگ یعلم مراکز و بزرگ یهادانشگاه اکنونهم

 هاشار که طورهمان .باشدیم( ع) رضا امام مطهر مرقد وجود برکت به هاآن گسترش و یریگشکل

 ام هنرمندان یعیش و یعرفان و ینيد یمبان اساس بر مطهر حرم در کاررفتهبه یهنرها د،يکرد

 یعیش هنر همان یاسالم هنر دمعتقدن جهان دانشمندان از یاریبس کهیطوربه است شدهخلق

 اختهس را نیچ تا اندلس از اسالم جهان یهنر یهاآنیبن یعیش یاعتقاد یمبان قتیحق در و است

 یاسالم و یعیش اعتقادات راز به تواندیم هنرها نيا دنيد با و مشهد در حضور با یهرکس و است

 د.ببر یپ ما
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Abstract: 

Imam Ali-ebne-Musa (eight imam of Shia) was born in 148 (A.H.) and 

died in 203(A.H). After his father’s death and according to previous 

orations and lectures, and also the Allah’s command, he had been 

selected as Imam. His nickname is Reza. He had a very popular and 

prominent personality. He was used to teach generousity and nobility 

through communicating with the other people.He was very kind to poor 

people, while he blamed and behaved roughly and harshly toward cruel 

forces and figures of his time. His life was synchronized by Harun-

Abbasi’s Khalife- and also Harun’s sons Amin and Mamun in respect. 

All of the Abbasi kings and khalifas treated Imam Ali’s household in a 

bad manner. Obeying the command of Mamun, Imam Reza was 

brought to the Khorasan province and lived in Marv city unwillingly. 

His presence in the eastern part of the Islamic territory led in the more 

lessons, preaches and awareness to the people. He didn’t interfere 

directly in the governmental affairs, but did a lot of scientific and 

cultural activities such as; academic classes at home and in the Marv 

mosque, handing debate and negotiation sessions with other religions 

delegates, etc. These sessions sparked the beginning of a greater 

movement for the development and expansion of Islamic culture and 

methodology in Khorasan which continued even after his death. 

Imam Reza’s position and fascinating personality is highly appreciated 

and respected by Iranian shia, benefit from the neighborhood with his 

holy shrine 

 

Keywords: Islamic civilization, Islamic culture, Imam Reza. 
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