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 پيش گفتار

گيرى  هاست، هر مكتبى آه بتواند با بهره در عصر آنونى، آه عصر نبرد فرهنگ
هاى خود بپردازد، در اين عرصه پيشتاز خواهد  هاى مؤثر تبليغ، به نشر ايده از شيوه

 .بود وبرانديشه جهانيان اثر خواهد گذاشت

 و پس از پيروزى انقالب اسالمى در ايران، نگاه جهانيان يك بارديگر به اسالم
معطوف شد، دشمنان براى شكستن اين قدرت )عليهم السالم(بيت فرهنگ تشيع و مكتب اهل

گيرى و پيروى از الگوهاى حرآت  فكرى و معنوى و دوستان و هواداران براى الهام
 . اين فرهنگ ناب و تاريخ ساز چشم دوختندالقراى  امانقالبى و فرهنگى، به 

 درك ضرورت همبستگى و همفكرى و همكارى  با)عليهم السالم(بيت مجمع جهانى اهل
پيروان خاندان عصمت و در راستاى ايجاد رابطه فّعال با شيعيان جهان و بكارگيرى 
نيروى عظيم وآارآمد و خّالق شيعيان و انديشمندان مذهب جعفرى گام در اين ميدان 

ى در ها و نشر آتب و ترجمه آثار و اطالع رسان نهاد، تا از طريق برگزارى همايش
خدارا . حوزه تفّكر شيعى به گسترش فرهنگ اهل بيت و اسالم ناب محّمدى بپردازد

در ) مدظله(اى  هاى ويژه  مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهللا خامنه سپاس آه با هدايت
هاى مهّمى برداشته شده و اميداست در آينده، اين  اين ميدان حّساس و فرهنگ ساز، گام

تر شود و جهان امروز و بشريت تشنه به  چه پوياتر وبالندهحرآت نورانى و اصيل، هر
و مكتب عرفانى و معارف زالل قرآن و عترت، بيشتر از چشمه سار اين معنويت مكتبى 

 .مند و سيراب گردد  بهرهاسالم واليى

براين باوريم آه عرضه درست و آارشناسانه و منطقى و استوار فرهنگ 
هاى ماندگار ميراث خاندان رسالت و پرچمداران  د جلوهتوان ، مى)عليهم السالم(بيت اهل

بيدارى و حرآت و معنويت را در معرض ديد جهانيان قراردهد و دنياى خسته از جهالت 
هاى ضّد اخالق و انسانيت را درآستانه  مدرن، خودآامگى جهانخواران و فرهنگ

 .بسازد)عليه السالم(، تشنه حكومت جهانى امام عصر»عصر ظهور«



اين رو، از آثار تحقيقى و تالش علمى محّققان و نويسندگان در اين مسير استقبال از 
دانيم آه در نشر اين فرهنگ  آنيم و خود را خدمتگزار مؤلّفان و مترجمانى مى مى

 .آنند متعالى، تالش مى

 *    *    * 

عليهم (خرسنديم آه در نوبتى ديگر، يكى از محصوالت پژوهشى مجمع جهانى اهلبيت

آه حاصل زحمات محققين ارزشمند اين نهاد » اعالم الهدايه«، با عنوان مجموعه )السالم
اين جلد از مجموعه مذآور با همت و . نماييم باشد را تقديم شما عزيزان مى مقدس مى

تالش و خامه پرتوان استاد سيد حسين اسالمى به فارسى برگردانده شده است آه توفيقات 
 .م و مترجم گرانقدر را از خداوند متعال خواستاريمروز افزون مؤلفين محتر

در همين جا، از همه دوستان عزيز و همكاران صادق در اداره ترجمه آه در فراهم 
باشد آه اين گام آوچك، در . شود آوردن اين اثر، آوشش آردند، صميمانه تقدير مى

 .ميدان جهاد فرهنگى، مورد رضاى صاحب واليت قرارگيرد

 

        نگىمعاونت فره

 )عليهم السالم(بيت  مجمع جهانى اهل

 

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 

هايش رهنمون گشت و بر راهنمايان  سپاس خدايى را آه راه هدايت را به آفريده
و خاندان )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اش به ويژه خاتم پيامبران حضرت محمدبن عبداهللا برگزيده

 .واالتبارش درود بيكران باد

يابد و  با ِخَرد، حقيقت را در مى; خدا، انسان را آفريد و به او ِخَرد و انديشه بخشيد
گزيند و اهدافش را  آن را از باطل باز مى شناسد و با اراده، مصالح خويش را بر مى

وى، ِخَرد را حّجِت بر بندگاِن خود قرار داد و از سرچشمه فيض و . بخشد تحقق مى
او را به راه آمال درخوِر  ها را آموخت و به انسان، نادانسته. دهدايتش برآنان فرو باري

 .وى و هدف از آفرينش او، آشنا ساخت



هاى هدايت الهى را روشن ساخت، از سويى به بيان علل  قرآن، ارآان، لوازم و راه
ها پرده برداشته است، آن جاآه  هاپرداخته و از سوى ديگر، از نتايج و ثمرات آن آن

 :فرمود

 )١(;)ْلُهَدى ْل ِإنَّ ُهَدى اللَِّه ُهَو اُق(

 .هدايِت واقعى همان هدايِت خداست: بگو

 ;)٢()ط مُّْسَتِقيم َواللَُّه َيْهِدي َمن َيَشآُء ِإَلى ِصَرا(

 .آند و خداوند، هر آس را بخواهد به راه راست هدايت مى

 )٣(;)َواللَُّه َيُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو َيْهِدي السَِّبيَل(

 .آند گويد و به راه صحيح هدايت مى و خداوند، سخن حق مى

 )٤(;)ومن يعتصم باهللا فقد ُهدي إلى صراط مستقيم(

 .هر آس به خدا تمسك جويد، در حقيقت به راهى راست هدايت شده است

ل اهللا يهدى للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يّتبع أّمن ال يهّدي اّال أن ُيهدى فما ق(

 )٥(;)لكم آيف تحكمون

آند براى پيروى  شود، آيا آسى آه به سوى حق هدايت مى خداوند به حق رهنمون مى: بگو

شود،  نند؟ شما را چه مىشود، مگر آن آه هدايتش آ تر است ياآن آس آه خود هدايت نمى شايسته

 .آنيد؟ چگونه داورى مى

ويرى الذين أوتوا العلم الذى ُانزل اليك من رّبك هو الحق و يهدى إلى صراط العزيز (

 )٦(;)الحميد

نازل گرديده مندند، آگاهى دارند آه آنچه از ناحيه پروردگارت بر تو  آنان آه از علم و دانش بهره

 .آند حق است و او به راه خداى عزيز و حميد، هدايت مى

 )٧(;)ومن أضلُّ مّمن اّتبع هواُه بغير هدًى ِمن اهللا(

 :تر از فردى است آه هدايت الهى را نپذيرفته و از هواى نفس خود پيروى آند چه آسى گمراه

آرى، خداوند بزرگ سرچشمه هدايت حقيقى است، و اوست آه بشر را به راه راست 
دانش نيز، اين حقيقت را تأييد مى آند و دانشيان با تمام وجود، . و حق هدايت مى آند

                                                           
 .٧١  /انعام.  ١
 .٢١٣  /بقره. ٢
 .٤  /احزاب.  ٣
 .١٠١  /آل عمران.  ٤
 .٣٥  /يونس.  ٥
 .٦  /سبأ.  ٦
 .٥٠  /قصص.  ٧



خداوند در سرشت انسان، ميل به آمال و زيبايى را به وديعت نهاد، . نهند بدان گردن مى
از اين رو، ; مِت شناخِت راه آمال رابه وى ارزانى داشتگاه بر او مّنت گذارد ونع آن

 :مى فرمايد

 

 )٨(;)وما خلقُت الجّن واإلنس إال ليعبدون(

 .من جن و انس را فقط براى عبادت و پرستشم آفريدم

و چون پرستش حقيقى، بى شناخت، صورت نمى بندد، به همين سبب، تنها راه 
 .است مال، پرستش همراه بينشيابى به اوج قله آ دست

خداوند،انسان را به دو نيروى خشم وشهوت مجهز نمود تا تواِن حرآت به سوى 
هاى نفسانى زاييده شده از  آمال را داشته باشد و او را از تسلط اين دو نيرو و خواهش

به همين دليل، آدمى افزون بر عقل  و . آن ـ آه هماره همراه انسان هاست ـ ايمن نساخت
ديگر ابزارهاى شناخت، به چيزى نياز دارد آه سالمِت بينش او را ضمانت آند تا حّجت 
بر او آامل و نعمت هدايت برايش تمام گردد، وهمه عوامل انتخاب آگاهانه راه درست يا 
 بيراهه براى او

 .آيد فراهم

از اين رو نتيجه سنت هدايِت الهى اين بود آه عقل آدمى از سوى وحى الهى و 
 .نمايى رهنمايان برگزيده خدا در تمام زواياى زندگى پشتيبانى گرددراه

 پيامبران ،از آغاِز بردميدِن تاريخ و در گذِر زمان، مشعل هدايت ربانى را بردوش 
آشيدند تا بندگان خداوند بدون هدايتگر و راهبر نمانند و گفتار وحى ـ آه تأييدگر عقل 

. ين هيچگاه از حجت الهى خالى نخواهد بودزم«است ـ نيزگوياى همين مطلب است آه 
اى آه اگر در زمين دو  حجت خدا، هماره ـ قبل و بعد و همراه ـ با خلق است، به گونه

و قرآن نيز بدين مطلب اشاره » .آس بيشتر نماند، يكى از آن دو حتمًا حجت خداست
 :است آرده

 

 )٩(;)انما انت منذر ولكل قوم هاد(

 .اى، و هر گروهى راهنمايى دارد يم دهندهتو فقط ب

                                                           
 .٥٦  /ذاريات.  ٨
 .٧  /رعد.  ٩



پيامبران و جانشينانشان، مسئولّيِت هدايت مردم را برعهده دارند و وظايف و 
 :ها بدين شرح است  مسئولّيِت آن

از . وحى را آامل و دقيق دريافت آنند آه چنين امرى به آمادگى تمام نياز دارد . ١
گزيند، و قرآن از آن آشكارا سخن گفته  ر مىاين رو، خداوند خود فرستادگان الهى را ب

 :است 

 )١٠(;)اهللا أعلم حيث يجعل رسالَته(

 .تر است رسالت خويش را آجا قرار دهد خدا آگاه

  )١١(;)اهللا َيجتبى ِمن ُرسلِه َمن يشاء(و 

 .گزيند خداوند از فرستادگانش هر آه را بخواهد بر مى

ابالغ چنين رسالتى به داشتن صالحّيت آامل . رسالت الهى را به بشر برسانند . ٢
بستگى دارد، و اين شايستگى مبتنى بر آگاهى الزم از جزئيات، اهداِف رسالت و 

 :است  مصونّيت از اشتباه

آان الناس ُامًة واحدًة َفَبَعث اهللا النبّيين مبّشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق (
 )١٢(;)الناس فيما اختلفوا فيه لَيحكم بين

مردم در آغاز، يك دسته بودند، خداوند پيامبران را برانگيخت تا مردم را مژده و بيم دهند و آتاب 

ها نازل نمود تا در اختالفاتى آه بين مردم وجود  آرد، با آن آسمانى را آه به سوى حق دعوت مى

 .ندآن داشت، ميانشان داورى

امتى وفادار و پايبند به رسالت الهى به وجود آورند و آنان را براى حمايت از  . ٣
اين مسئولّيِت مهم را به » تعليم«و » تربيت«قرآن با آاربرد دو واژه . رهبر، آماده سازند

 :دارد شكلى رسا اعالم مى

 )١٣(;)يزّآيهم ويعّلمهم الكتاب والحكمة(

 .آموزد و حكمت مى) قرآن(ها آتاب  آند و به آن ىآنان را تزآيه م

اى  تزآيه، يعنى تربيت به سوى آماِل در خوِرآدمى آه اين تربيت به الگوى شايسته
 :مند باشد نياز دارد آه از تمام عناصر آمال بهره

  )١٤(;)لقد آان لكم فى رسول اهللا ُاسوٌة حسنٌة(

 .لگو و سرمشق نيكويى بودرسول خدا به يقين براى شما ا

                                                           
 .١٢٤  /انعام.  ١٠
 .١٧٩  /آل عمران.  ١١
 .٢١٣  /بقره.  ١٢
 .٢  /جمعه.  ١٣
 .٢١  /احزاب.  ١٤



چنين امرى به . رسالت خويش را از انحراف و گمراهى و تحريف پاس دارد . ٤
 .آنند تعبير مى» عصمت«شايستگى علمى و معنوى نيازمند است آه از آن به 

هاى اخالقى در جان و روان  در اجراى اهداف معنوى رسالت و تحكيم ارزش . ٥
بكوشد و اين عمل تنها در چهارچوب دستورات الهى و ها و ارآان جوامع بشرى  انسان

هاى الهى  با اجراى قوانين دينى ميّسر است و جز با بناى نهادى سياسى بر اساس ارزش
ها و قوانين، رهبرى فرزانه، بسيار شجاع، فوق  اجراى اين طرح. پذير نيست تحقق

هاى فكرى، سياسى و  العاده مقاوم، آگاه به روحّياِت طبقاِت مختلف جامعه و جريان
موارد ياد . اجتماعى و قوانين مربوط به اداره و تربيت و راه و رسم زندگى، مى طلبد

هاى علمى تعبير آرد، افزون بر عصمتى است  ها را به صالحّيت توان آن شده آه مى
 .آه آن را صالحّيت معنوى مى ناميم

بود،   براى آنان ترسيم آردهپيامبران و جانشينان آنان در راه تحقق اهدافى آه خداوند
ها افكندندو از  اى از پا ننشستند و از جان دست شستند و پنجه در پنجه دشوارى لحظه

آور نور،  گير آنان را با رسالِت آخرين پيام خداوند تالش پى. هيچ آوششى نياسودند
ت هدايت تكميل ساخت و امانت و مسئولّي)صلى اهللا عليه وآله وسلم(حضرت محمد بن عبداهللا 

در اين راستا )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بشر را بر عهده آن انسان برجسته نهاد و رسول اآرم
ترين زمان، به بزرگترين نتايج دست يافت  هاى شگفت انگيزى برداشت و در آوتاه گام

 :هاى بيست و سه ساله آن حضرت را مى توان چنين گزارش داد آه حاصل تالش

 .عرضه رسالتى آامل به بشر آه دربردارنده عناصر دوام وبقاست.  ١

 .مجهز نمودن آن رسالت به عناصر بازدارنده از آژى و انحراف. ٢

تأسيس و تشكيل امتى مسلمان  آه اسالم را مكتب، پيامبر را رهبر، و آيين الهى . ٣
 .را قانون زندگى مى دانست

ايجاد دولتى اسالمى  آه آيين الهى را به مرحله اجرا نهاد و پرچم اسالم را به . ٤
 .دوش آشيد

 . بود ارائه چهره درخشانى از رهبرى حكيمانه الهى آه خود تجّسِم آامِل آن. ٥

 .تحقق آامل اهداف رسالت، در گرو چند امر بود

و آن را از دست اى آه بتواند رسالت الهى را اجرا آند  رهبر شايسته) الف
 ;هوسبازان، حفظ نموده و استمرار بخشد

تربيت صحيحى آه متناسب با گذر زمان، براى همگان تداوم يابد و اين آار تنها ) ب
رهبرانى آه در ; آيد از عهده مرّبيانى برخوردار از صالحيت علمى و معنوى بر مى

 .آيند ترين، به شمار رجستهب)صلى اهللا عليه وآله وسلم(منش و رفتار، چونان پيامبر اآرم



 برگزيدگانى از )صلى اهللا عليه وآله وسلم(ازاين رو، خواست خدا چنين بود آه نبّى اآرم
بيت خويش را درخوِر اين آار آماده سازد، و به ناِم مبارك آنان تصريح آند و رشته  اهل

تحريف نادانان و امور هدايِت مستمّر الهى را به دستور خدا به آنان بسپارد تا دين را از 
ريزى  ها بپرورانند و اين برنامه هاى بعد را بر اساس ارزش فريبكاران حفظ و نسل

 :گر شد آه فرمود  الهى در اين سخن رسول گرامى اسالم جلوه

إنى تارك فيكم الَثَقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضّلوا، آتاب اهللا وعترتى وإنهما لن «
 ;»يفترقا حتى يردا علّى الحوض

ها متمّسك و پاى بند باشيد، هرگز به  نهم، تا زمانى آه به آن  گرانسنگ ميان شما مى]چيز[من دو 

و عترت منند، و از يكديگر جدايى ناپذيرند تا در آنار ) قرآن(افتيد، آن دو، آتاب خدا  گمراهى نمى

 .حوض آوثر بر من وارد شوند

جستگانى بودند آه پيامبر به  همان بر)عليهم السالم(در اين مسير، امامان معصوم 
رفتار آنان بيانگر . فرمان خدا، آنان را براى رهبرى امت، پس از خود منصوب آرد

روش واقعى اسالم است و تحقيق و بررسى زندگانى آنان از چهره فراگير و چند ُبعدى 
حرآتى آه راه خود را در ژرفاى جان مسلمانان ; حرآت اصيل اسالمى پرده برمى دارد 

 )صلى اهللا عليه وآله وسلم(بى ترديد تواِن اين حرآت پس از رحلت رسول اآرم . آند مىطى 
بى آن آه از مسير سّنت هستى )عليهم السالم(از اين رو، امامان معصوم. رو به آاهش نهاد

آه بر روش رهبرى و اّمت حكمفرماست، خارج شوند، به آگاه ساختن مردم پرداختند و 
صلى اهللا عليه وآله ( آگاهى مكتبى امت و حرآت رسول خدادر جهت ايجاد و ارتقاى

 .ها را به تحرك واداشته و شتاب بخشيدند  وانقالب شكوهمندش،  قدرت آن)وسلم

زندگى ائّمه نيز در استمرار سيره پيامبر اسالم قرار داشت و مردم به آنان، چونان 
ين، مردم را به سوى بدين سان، پيشوايان د. آوردند هاى فروزان هدايت رو مى مشعل

حق و رضاى او هدايت آرده و خود، در راه اجراى دستورات الهى، استوار بودند و در 
ها سرشار از  زندگى آن. دست يابى به آمال مطلوِب انسانى، بر ديگران پيشى گرفتند

ها و تحمل آزار ستمكاران بود تا آن جا آه در اين راه، عّزِت  جهاد، شكيبايى بر دشوارى
اى  دت را بر خوارى زندگِى با ستمكاران ترجيح دادند و پس از جهاد و مبارزهشها

 .عظمت، به ديدار خدا نايل گشتند بزرگ و بس با

به يقين، تاريخ نگاران هيچ گاه بر دست يابى به تمامى ابعاد زندگى عطرآگين آن 
چه در  از آنآوشيم تا با پژوهش و تحقيقى ژرف  ازاين رو، مى. بزرگواران قادر نيستند
چينى از خرمن سيره آنان، اثرى سودمند فرا روى خوانندگان قرار  تاريخ آمده با خوشه

 .دهيم



آغاز و با بيان زندگى )صلى اهللا عليه وآله وسلم(اآرم  پژوهش ما با شرح زندگانى نبّى
الشريف  وجود مبارك خاتم اوصيا حضرت ولى عصر امام زمان ـ عّجل اهللا تعالى فرجه

 .ان مى پذيرد، اميد اين آه خداى متعال، گيتى را به نور عدالتش روشن گرداندـ پاي

عليه (الرضا بن موسى اين آتاب از اين مجموعه به زندگى حضرت امام على

هشتمين امام از خاندان رسالت و دهمين معصوم از پيشوايان هدايت اختصاص )السالم
اش  جاى زندگى الت در جاىهمو آه تمام زواياى شريعت و آيين رس; يافته است

خداوند «اش آه   و پدران گرامى)صلى اهللا عليه وآله وسلم(گر شد و پس از رسول خدا جلوه
اى آرمانى و عالى براى تمام  نمونه» شان گرداند آلودگى را از آنان زدود و پاك و پاآيزه

 .بشريت و چراغى پرفروغ فرا روى آنان بود، پس درود خداوند بر آنان باد

ا دارد از آليه آسانى آه در به ثمر رسيدن اين طرح مبارك تالش فراوانى مبذول ج
داشته و آن را به جهان نور تقديم آردند به ويژه اعضاى محترم گروه تأليف باالخص  

االسالم والمسلمين جناب آقاى سّيد منذر حكيم حفظه اهللا تعالى،  محقق ارجمند حجة
 بساييم آه توفيق به انجام رساندن اين سپاسگزارى آنيم و سر برآستان حق

 .»فإّنُه َحسُبنا و ِنعم النصير «;المعارف خجسته را به ما ارزانى داشت دائرة
 

 معاونت فرهنگى        
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 هشتمين امام از خاندان رسالت است آه )عليه السالم(الرضا حضرت على بن موسى
خاندانى آه ; »شان گرداند هر آاليش و آلودگى را از آنان زدوده و پاك و پاآيزه«خداوند 

سنگ و همراه قرآن خواند آه هر آس به آن دو   آنان را هم)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم
خاندانى آه آشتى نجات بوده، هر آس به اين آشتى پيوسته و ; شود چنگ زند گمراه نمى

د از غرق شدن ايمن شود و هر آس از آن رو برتابد در ورطه گمراهى، بر آن سوار شو
مژده والدتش را داده بود، پس )صلى اهللا عليه وآله(اين امام بزرگ آه پيامبر اآرم. غرق شود

 و در روزگار منصور در گراميترين )عليه السالم(از به شهادت رسيدن جدش امام صادق
در  علوى زاده شد و يعنى خاندان هاشمى و; هادتش هاى قريش، خاندان امامت و خاندان

او بيش از سه دهه . بزرگ شد باليد و  پرورش يافت و)عليه السالم(دامان پدرش امام آاظم
حضرتش با . هدايت خود را با پدرش گذراند سرشار از خير و از عمر با برآت و

هايى آه  نهما; خليفگان عباسى معاصر بود» رشيد« و» هادى«، »مهدى«، »منصور«
خاموش آردن فروغ اين خاندان ارجمند از هيچ اقدامى  در راه از ميان برداشتن امامان و

 .از هيچ تالشى فروگذار ننمودند دريغ نكرده و

روزگار   به عنوان درخشانترين چهره سياسِى تاريخ اسالم و)عليه السالم(امام رضا
گيرى سياسى خود بسيار  وضعاو در م. خود، در عرصه حيات سياسى اسالم چهره نمود

اى آه از سوى  دوگانه هاى پوشالى و صريح بود، هرگز فريب روش مقاوم و
به آار گرفته شده بود، نخورد، چرا آه » مأمون«يعنى ; هوشمندترين خليفگان عباسى

 براى پذيرش خالفت، )عليه السالم(حضرتش دريافته بود پيشنهاِد نخستين مأمون به امام
هاى علويان،  پذيرش منصب واليت عهدى آن هم در روزگارى آه قيامسپس پيشنهاد 

 .لرزاند، فريبى بيش نيست تخت سلطنت عباسيان را مى

سياسى مأمون در تحميل واليت عهدى بر  هاى آميخته به اغراض شخصى و انگيزه
زيست   در آن مى)عليه السالم(شرايطى آه امام نيز نيازهاى آن روزگار و  و)عليه السالم(امام

هاى طاليى را   فرصت)عليه السالم(از همين رو امام رضا.  پوشيده نبود)عليه السالم(بر امام
خواست بدان دست يابد بر باد   مى)عليه السالم(آه مأمون با تحميل واليت عهدى بر امام



مفاهيم  داد، اما خود، اين موقعيت به دست آمده را مغتنم شمرده، در راه نشر اسالم و
با تمام  پرداخت و)عليهم السالم(هاى برنامه اهل بيت نيز تثبيت پايه هاى حقيقى آن و هنشان و

 .مذهبِى شايع در آن روزگار هماوردى آرد هاى مجعول فكرى و خط

اوج گرفتن   در مرآز حكومت مأمون از يكسو و)عليه السالم(حضرت امام رضا
، مأمون را متوجه خطر بزرگى  از سوى ديگر)عليهم السالم(تقويت خط دوستى اهل بيت و

پايه خود  مأمون بر اساس محاسبات بى. نمود دستگاه خالفتش را تهديد مى آرد آه او و
 را )عليه السالم(اى پست، امام رضا ديد آه به شيوه تنها راه رهايى از خطر را در اين مى

هاى  پايه)معليه السال(او زمانى به عمق اين خطر پى برد آه امام رضا. از ميان بردارد
هايى  نسل تبليغ اسالم را محكم آرده بود و مذهب حق براى شناخت و رسالت محمدى و

رسيدند در دانشگاه خود پرورش  هشيار آه به سيصد تن مى از عالماِن روشن ضمير و
در حالى آه امت اسالمى زير ستم حكومت عباسى قرار  آنان در آن شرايِط سخت و. داد

دايت را بر دوش آشيده، راه را فراروى جويندگان مسير صحيح داشت، مشعل فروزان ه
تأمل در   و)عليه السالم(امام رضا» مسند«نگاهى گذرا به . دادند شاهراه هدايت قرار مى و

 :آند نصوصى آه از آن حضرت به دست ما رسيده، چند مطلب را براى ما روشن مى

 ;)عليه السالم(ـ گستره فعاليت علمى امام رضا

 ; بدان دست يافته است)عليه السالم(گاهى آه دانشگاه امام رضاـ جاي

ها به منظور تحقق اهداف دانشگاه  روش  در قواعد و)عليه السالم(ـ نوآورى امام رضا
 در )عليهم السالم( براى رسيدن به نقطه اوجى آه جنبش انقالبى اهل بيت)عليهم السالم(اهل بيت

 .آرد سياست، آن را دنبال مى عرصه دانش و

آن  آن روز آه شهيد شد و پس درود بر او باد، آن روز آه چشم به جهان گشود و
 .شود روز آه برانگيخته مى

 



 



 

 

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(تأثير پذيرى از شخصيت امام رضا

 

نسلى   در هر عصر و)عليه السالم(شخصيت حضرت ابومحمد، على بن موسى الرضا
سندگان رابرانگيخته، آنان تحت تأثير شخصيت او با نوي عواطف عالمان و احساسات و

احساسات توأم با تكريم  ها، شناخت و جمله ها و پر معناترين واژه زيباترين، رساترين و
در اين جا به برخى از اين موارد . اند ستايش خود را نسبت به حضرتش بيان آرده و

 :آنيم اشاره مى

عليه (امام رضا«ستايش از فرزندش  ليل وبا تج» )عليه السالم(موسى بن جعفر«حضرت 

القدر خود مقدم داشته، آنان را به خدمت  جليل او را بر ديگر فرزنداِن گرامى و» )السالم
 :فرمايد مراجعه در امور دينى به حضرتش فراخوانده، مى او و

 از او احكام دين خود را. است)صلى اهللا عليه وآله(محمد اين على بن موسى، برادر شما عالم آل

جعفر بن « حفظ آنيد، زيرا از پدرم ] دل بپذيريد و با جان و[هر چه به شما گفت  بخواهيد و

از صلب توست )صلى اهللا عليه وآله(به يقين عالم آل محمد: گفت شنيدم آه به من مى)عليه السالم(»محمد

 )١٥(.او همنام اميرالمؤمنين است. ديدم اى آاش او را مى و

ترين دشمنان آن حضرت است، اما تحت  مأمون خليفه عباسى آه خود از سرسخت
هاى زيادى از فضل امام  در مناسبت  بارها و)عليه السالم(تأثير وجود با عظمت امام رضا

 :در ستايش او زبان به گفتار گشوده است، از جمله  گفته و)عليه السالم(رضا

: گويد  مى)عليه السالم(برادرش درباره امام رضا و» فضل بن سهل«مأمون به . ١
آسى را در گستره زمين ) )عليه السالم(امام على بن موسى(برتر از اين مرد 

 )١٦(.شناسم نمى

را به واليت عهدى  )عليه السالم(زمانى آه عباسيان بر مأمون، آه امام رضا. ٢
اى پس از تجليل از  گيرند، طى نامه برگزيده بود خشم گرفته، اورا به باد انتقاد مى

عليه (امام رضا(بيعت من با او : نويسد ، خطاب به آنان مى)عليه السالم(شخصيت امام رضا

شود  دانستم آسى چون او بر روى زمين يافت نمى بينش بود و از سر آگاهى و) )السالم
تر، در پرهيزگارى  اش عيان اش آشكارتر، پاآدامنى برترى اين چنين، فضل وآه 

                                                           
 .١٠٠ /٢، ق ٤ ج /اعيان الشيعه  و١٠٧ /٣آشف الغمه ج . ١٥
 .١٣٣ /٣، ق ٤اعيان الشيعه   و٢٦١ /٢االرشاد . ١٦



مانند، در  آزادگى بى اعتنايى به دنيا برتر، در بلندهمتى و بى سرآمدتر، در زهد و
. آوشتر باشد سخت تر و در راه خدا سرسخت تر و عام پذيرفته مقبوليت نزد خاص و

 )١٧(.ا به همراه داردبيعت با او خشنودى خداوند ر] بدانيد آه[

او .  بود)عليه السالم(از سرشناسان عصر امام رضا» ابوالصلت، عبدالسالم هروى«
 نديدم )عليه السالم(عالمتر از على بن موسى الرضا:   گفته است)عليه السالم(درباره امام رضا

. آرد  اقرار مى]نظير بودن حضرتش به بى[ديد همانند من  هر عالمى آه او را مى و
فقيهان  به درخواست او شمارى از عالمان ديگر اديان و مأمون مجلس آراست و] روزى[
همگان را مغلوب خود ) )عليه السالم(امام رضا(او . متكلمان در آن مجلس شرآت آردند و

ناتوانى خويش زبان به اقرار  او و] دانش[برترى  در نتيجه، همه آنان به فضل و آرد و
 )١٨(.گشودند

ملقب به » شيخ محمد بن محمد نعمان عكبرى بغدادى«پيشواى شيعيان،  زعيم و
 فرزندش على بن )عليه السالم(پس از ابوالحسن، موسى بن جعفر: گويد مى» شيخ مفيد«

دانش،  خاندانش برتر و مت رسيد، زيرا او بر برادران و به اما)عليه السالم(موسى الرضا
عام او را به اين  خاص و بر همگان عيان بود و اش آشكار و پرهيزگارى بردبارى و

 )١٩(.بدان اذعان آرده بودند ها شناخته و صفت

 را )معليه السال(امام رضا» ابن عنبه«معروف به » جمال الدين، احمد بن على نسابه«
در ميان طالبياِن عصرش، همانند . آنيه امام رضا، ابوالحسن بود: آند چنين معرفى مى

زر به نام او زده شد  هاى سيم و سكه. مأمون براى واليت عهدى او بيعت گرفت. او نبود
 )٢٠(.بر فراز منبرها به نام او خطبه خوانده شد و

عليه (از امام رضا» المحاسن، يوسف بن تغرى بردىجمال الدين، ابو«در توصيف 

در روزگار خود  امام ابوالحسن هاشمي علوِى حسينى، امامى عالم و:  آمده است)السالم
اش  شمرد، گرامى مأمون او را بزرگ مى. ارجمندترين آنان بود مهتر بنى هاشم و

روى در پيش  دهزيا درباره او راه غلّو و آرد و داشت، در برابر او فروتنى مى مى
 )٢١(.سرانجام او را به واليت عهدى خويش برگزيد گرفت و

 پرداخته )عليه السالم(نيز همانند همگنان خود به توصيف امام رضا» ابن ماجه«
شمرد  مأمون او را بزرگ مى مهتر بنى هاشم بود و) )عليه السالم(امام رضا(او : گويد مى

                                                           
 .٢٧٩/الطرائف. ١٧
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عهد براى او  به عنوان ولى او را به جانشينى خود برگزيد و. داشت ش مىا گرامى و
 )٢٢(.بيعت گرفت

 رضا از عالمان ]امام[:  گويد  مى)عليه السالم(در توصيف امام رضا» ابن حجر«
 )٢٣(.گرامى برخوردار بود افزون بر آن، از نسبى شريف و فاضالن بود و و

بزرگ،  امام ارجمند و:  آند  را چنين توصيف مى)عليه السالم(امام رضا» يافعى«
گانه صاحب افتخارات است  يكى از امامان دوازده پاك نژاد و دودمان مهتران بخشنده و

 ]هاى آموزه رهنمودها و[ها منسوب بوده، مذهب خويش را بر  به آن) شيعيان(آه اماميه 
 )٢٤(.اند آنان بنا نهاده

او به . است» ذهبى«تمجيد آرده،   تعريف و)عليه السالم(چهره ديگرى آه از امام رضا
نامى است، اما در برابر شكوه   شهره و)عليهم السالم(توزى نسبت به اهل بيت آينه دشمنى و

حضرت را اعتراف آرده  ناچار تسليم شده، فضل )عليه السالم(عظمت امام رضا و
امام ابوالحسن، فرزند موسى الكاظم، فرزند جعفر صادق، فرزند محمد باقر، : گويد مى

او در ... طالب هاشمِى علوى فرزند على زين العابدين، فرزند حسين فرزند على بن ابى
ارجمندتريِن آنان بود،  روزگار خود، مهتر بنى هاشم، بردبارترين، بلندنظرترين و

درباره او راه غلّو  آرد و شمرد، در برابر او فروتنى مى او را بزرگ مىمأمون 
 )٢٥(.سرانجام او را به واليت عهدى خويش برگزيد روى در پيش گرفت و زياده و

او ـ آه خداوند از او :   گفته است)عليه السالم(در توصيف امام رضا» شبراوى« و
عليه (پدرش موسى الكاظم. وقار بود با هيبت و بزرگوار، ارجمند و خشنود باد ـ بخشنده و

 )٢٦(.داشت  او را بسيار دوست مى)السالم

سرود تا   شعرى نمى)عليه السالم(شاعر بلندآوازه در مدح حضرت رضا» ابونؤاس«
امام به واليت حريم حرمت او را نگاه داشته، او را بزرگ شمارد، اما هنگامى آه 

خوددارى )عليه السالم( منصوب شد، او را آه همچنان از سرودن شعر درباره امام)٢٧(عهدى
 :او در پاسخ آنان چنين سرود آرد نكوهش آردند و مى

                                                           
 .٨٥ /٢، ق ٤اعيان الشيعه . ٢٢
 .٣٨٩ /٧هذيب تهذيب الت. ٢٣
 .١١ /٢مرآة الجنان . ٢٤
 .٣٤ /٨تاريخ االسالم . ٢٥
 .٨٨ /اإلتحاف بحب األشراف. ٢٦
 :٩٩ ـ ٩٨ /ابن طولون، األئمة اإلثني عشر. ٢٧

 في فنون من المقال النبيه*** أنت أوحدي الناس طّرًا : قيل لي
 يثمر الدر في يدي مجتنيه*** لك من جوهر الكالم نظام 

 و الخصال التي تجّمعن فيه؟*** فلماذا ترآت مدح ابن موسى 
 ان جبريل خادمًا ألبيهآ*** ال أهتدي لمدح إمام : قلت



 واال ]و سرودن شعر[در فن گفتار ; تو از ميان تمام مردم: به من گفته شد«
 .اى يگانه و

 .دهد آه در دست برگيرنده آن، بِر مرواريد مى; آفرينى تو از هر گفتار، ُدرجى مى

صفاتى را آه در او گرد آمده،  و; »موسى«پس، از چه رو ستودِن فرزند 
 اى؟ وانهاده

ستايش اينان  مدح و من آجا و(توانم به ميدان مدح امامى گام نهم  نمى:  گفتم]به آنان[
 .»درش بودآه جبرئيل، خادم پ; )آجا

. چابك، از خانه خارج شد  سوار بر استرى تيزتك و)عليه السالم(روزى امام رضا
ام آه  اى فرزند رسول خدا، شعرى در مدح تو سروده«: ابونؤاس به او نزديك شده، گفت

 .دوست دارم آن را بشنوى

 :ابونؤاس چنين آغاز آرد بخوان و:  فرمود)عليه السالم(امام

آه هرگاه از ايشان ياد شود، آبشار درود بر ايشان ; نانى هستندپاآدام پاآيزگان و«
 .شود سرازير مى

چون نسب او را بكاوى در گذشته روزگار، ; آن آس آه از خاندان علوى نباشد
 .يابى افتخارى از او نمى

اند نزد  آورده] هاى قرآن[آنچه سوره و) قرآن(اين قوم، خاندانى هستند آه، علِم آتاب 
 )٢٨(.»ايشان است

اشعارى : د از اين اشعار خرسند  شد، اين بود آه به ابونؤاس فرمو)عليه السالم(امام رضا

 .اى آه آسى پيش از تو چونان آن را نسروده است براى ما به ارمغان آورده

 چه مبلغ از خرجى همراه دارى؟:  به غالم خود فرمود)عليه السالم(آن گاه امام رضا

 .سيصد دينار: غالم گفت

 .ها را به او بده آن:  فرمود)عليه السالم(امام رضا

باشد آه او َدِهش ما را آم : غالم خود فرمودزمانى آه حضرت به خانه رسيد، به 
 )٢٩(.»اين استر را نيز براى او ببر. شمرده باشد

بينيم   را مى)عليه السالم(شيداى امام رضا ، آن دلداده و»دعبل خزاعى«در نهايت،  و
 :روده آه از جمله آن استآه درباره حضرتش اشعارى س

                                                           
٢٨ . 

 تجري الصالة عليهم آلما ذآروا*** مطهّرون نقيات ثيابهم 
 فما له في قديم الدهر مفتخر*** َمن لم يكن علويا حين تنسبه 

 ما جاءت به السور علم الكتاب و*** ُاولئك القوم أهل البيت عندهم 
 .١٠٧ /٣آشف الغمه   و١٠٥ /٢نزهة الجليس ; ٦٠ /اإلتحاف بحب األشراف. ٢٩



دانِش  و; ها را با خود برد همه ارجمندى به يقين فرزند موسى آوچ آرد و«
 .گرانمايه، با زمينه سازى او به حرآت در آمد

آموز دنبال  دست همان گونه آه دوست و; رو او بودند دين، همگى دنباله هدايت و
 )٣٠(.»رود مهربان خود مى دوست شفيق و

 

                                                           
 :١٠٨ /ديوان دعبل. ٣٠

 و سار بيسره العلم الشريف*** لقد رحل ابن موسى بالمعالي 
 آما يتتبع االلف األليف*** الدين طّرًا  تابعه الهدى و و



 

 

 

 بخش سوم

 )عليه السالم(پرتوى از شخصيت امام رضا

 

اشكال آن، در وجود مبارك حضرت  ها با تمام ابعاد و خوبى ها و تمام فضيلت
هاى  اش، به خصلت خداوند او را همانند پدران گرامى.  گرد آمده بود)عليه السالم(رضا

اى به  نشانه او را چونان پرچم و بزرگى برخوردار نمود و از شرافت و واال آراست و
خردها از  گمشدگان، به وسيله او راه يابند و امت جدش ارزانى داشت تا سرگشتگان و

 )صلى اهللا عليه وآله(الق جدش رسول خدااو مكارم اخ. فروغ وجود حضرتش روشنى گيرند
همان ; ملموس بود را به ارث برده، آه در جاى جاى زندگى آن حضرت محسوس و

حضرتش توانست با  هايى آه پيامبر اسالم را بر ديگر پيامبران برترى بخشيد و ويژگى
ها را تحول بخشيده، آنان را از رؤياها  واالى خود، زندگى انسان اخالق نيكو و

بايست با اخالق واالى   نيز مى)عليه السالم(امام رضا. باورهاى نابخردانه جاهلى وارهاند و
ابراهيم «. جدش آه وجود مبارآش را آآنده بود، جاهليت نوين را از جامعه اسالمى براند

 :گويد اخالق واالى او مى  و)عليه السالم(درباره امام رضا» بن عباس

گفتار  او هرگز به آسى ستم نكرد و.  برتر باشد)عليه السالم(الحسن رضانشنيدم آه آسى از ابو نديدم و

بدون بر آوردن نياز باز نگرداند، در حضور همنشينان پاى خود را  آسى را قطع نكرد، آسى را نوميد و

قهه خنديد، صدا به قه ناسزا نگفت، چون مى نگستراند، پيشتر از آنان تكيه ننمود، به غالمان خود دشنام نداد و

بيشتر  خفت و شب آم مى. ]شد و با آنان هم غذا مى[نشاند  غالمان خود را بر خوان خويش مى آرد و بلند نمى

داد آه بيشتر  فراوان صدقه مى آرد و بسيار نيكى مى. داشت زنده مى] به عبادت[ها را از آغاز تا پايان  شب

 )٣١(.هاى تاريك بود آن، در دل شب

 عليرغم اين آه به منصب واليت عهدى ـ آه از نظر ظاهرى )عليه السالم(امام رضا
فردى خويش  رفت ـ رسيد، اما خود به آارهاى شخصى و ار مىباالترين منصب به شم

اين از مكارم  گمارد و ها نمى هيچ يك از غالمان خود را به انجام آن پرداخت و مى
 .اخالق آن حضرت بود

از آن جا آه مايل نبود به آسى فرمان . روزى نياز به استحمام پيدا آرد«: اند گفته
آرد آه  صاحب حمام تصور نمى. د، به حمام شهر رفتدهد تا حمام را براى او آماده آن
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، چرا آه شاهان ]شناخت و شايد او را نيز نمى[ولى عهد به حمام عمومى برود 
يكى .  وارد حمام شد)عليه السالم(امام. آردند وابستگان به ايشان در آاخ خود استحمام مى و

 از او خواست تا آب ) السالمعليه(با ديدن امام. از لشكريان در حمام در حال شستوشو بود
در همين . با آمال سادگى پذيرفت بدون تكدر خاطر و)عليه السالم(امام بر سرش بريزد و

شناخت بر سر آن سرباز   را مى)عليه السالم(او آه امام رضا. حال شخصى وارد حمام شد
 گيرى؟ آيا پسر دختر پيامبر خدا را به آار مى. بيچاره شدى هالك و: فرياد زده، گفت

زد   افتاده، بر آن بوسه مى)عليه السالم(سرباز دچار وحشت شده، بر پاى امام رضا
اى فرزند رسول خدا، چرا آن گاه آه تو را به اين آار واداشتم، سر : گفت ملتمسانه مى و

 باز نزدى؟

است  پاداش ]آار موجب رسيدن به[اين :  لبخندى زده، با مهربانى فرمود)عليه السالم(امام رضا

 )٣٢(.من نخواستم از آارى آه پاداش الهى برايم دارد سر برتابم و

 اين بود آه چون بر خوان طعام )عليه السالم(هاى واالى امام رضا از ديگر خصلت
او با اين رفتار . دنشان دربانان را نيز بر همان خوان مى نشست، غالمان، نگهبانان و مى

برترى ظاهرى آه ميان مردم وجود دارد، اما  آموخت آه عليرغم تمايز و به ايشان مى
خود از على بن «: گويد مى» ابراهيم بن عباس«. باشند مرتبه مى همگى در يك سطح و

اى آزاد  چون سوگندى ياد آنم آه آزاد آنم، بنده: )٣٣(فرمود  شنيدم آه مى)عليه السالم(موسى الرضا

اگر ] :و فرمود[آن گاه به يكى از غالمان سياه خود اشاره آرد . آنم پس از آن هر چه دارم آزاد مى آنم و مى

د به دليل خويشاوندى با پيامبر خدا از اين برتر پندار مى)  شخص خودش بوده است)عليه السالم(منظور امام(او 

باشد آه در اين صورت برتر از او ] صورت گرفته[عمل صالح  مگر اين آه آارى نيكو و] چنين نيست[است 

 .هستم

به خدا سوگند، آسى بر روى زمين پدرى «:  گفت)عليه السالم(آسى به امام رضا
 .گراميتر از پدر تو ندارد

فرمانبردارى از خداوند ايشان را  پرهيزگارى به آنان شرافت بخشيد و:  فرمود)المعليه الس(امام رضا

 . حفظ آرد]از لغزش[

... به خدا سوگند، تو بهتريِن مردم هستى:  گفت)عليه السالم(شخصى ديگر به امام رضا
 خدا پرهيز ]هىنوا[بهتر از من آسى است آه بيشتر از . اى فالن، سوگند ياد مكن:  فرمود)عليه السالم(امام

به خدا سوگند، اين آيه منسوخ نشده است آه حضرت احديت . خداوند فرمانبردارتر باشد] اوامر[نسبت به  آند و

 )٣٥(.قبيله قبيله گردانيديم تا با يكديگر شناسايى متقابل حاصل آنيد و شما را ملت ملت و«: )٣٤(فرمود
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 )عليه السالم(زهد امام رضا

هاى دنيايى از ديگر  آرايه رويگردانى از شكوه، فريبايى و زهد در دنيا و
آن گاه آه به بيان زهد » محمد بن عباد«.  بود)عليه السالم(هاى امام رضا ويژگى

 رضا در ]امام[: )٣٦(گويد پردازد، چنين مى  به دنيا مى)عليه السالم(توجهى امام رضا بى و
سخت  اى خشن و اش، پشمينه زيرانداز زمستانى نشست و فصل تابستان بر حصير مى

بر فاخر  رفت، لباسى آراسته و چون به ميان جمع مى اى بود و تن پوش او پشمينه بود و
 .آرد تن مى

. اى از خز بر تن داشت  رفت حضرت جامه)عليه السالم(به ديدار امام» سفيان ثورى«
اگر تن پوشى «:  نامناسب خوانده، به او گفت)عليه السالم(سفيان، آن جامه را براى امام

 .]بهتر بود[آردى  تر از اين به تن مى پست

سفيان . ه، درون آستين خود آرد به نرمى، دستان سفيان را گرفت)عليه السالم(امام
عليه ( زير آن لباِس فاخر، پشمينه پوشيده است، آن گاه امام)عليه السالم(دريافت آه امام

 )٣٧(.ام اى سفيان اين جامه خز را براى خلق بر تن آرده، اين پشمينه را براى خداوند پوشيده: فرمود)السالم

 به واليت عهدى رسيد از مظاهر قدرت دورى جسته، آن را )عليه السالم(زمانى آه امام
از آن  داد و به هيچ اجتماع رسمى تمايل نشان نمى دانست و سنگ پشيزى نمى هم

جست  حاآمان، بيزارى مى حتى از تجليل مردم نسبت به پادشاهان و رويگردان بود و
 .شمرد آن را ناپسند مى و

 

 

 ) السالمعليه(بخشندگى امام رضا

نيكى   احسان به مردم و)عليه السالم(دلپذيرترين آار از نظر امام رضا ترين و محبوب
 در )عليه السالم(نيكى امام مطالب فراوانى از احسان و. مستمندان بود در حق بينوايان و
 :خوانيم يك از هزاراست نيازمندان نقل شده آه آنچه در زير مى حق زيردستان و

                                                                                                                                                                      
 ).٢٣٦ /٢عيون اخبار الرضا : به نقل از (٥٩ /٤٩بحاراالنوار   و٢٣٦ /٢عيون اخبار الرضا . ٣٥
 .٣٨٩ /٤المناقب   و١٧٨ /١عيون اخبار الرضا . ٣٦
 .٣٩٠ ـ ٣٨٩ /٩المناقب. ٣٧



 آن زمان آه در خراسان بود در يك روز عرفه هر چه داشت )ه السالمعلي(امام رضا. ١
اين :  را بر او خرده گرفته، گفت)عليه السالم(اين آار امام» فضل بن سهل«. به بينوايان داد

 .زيان است آار تو خسارت و

اش الهى انجام مبادا آارى را آه به منظور نيل به پاد. نه، بلكه اين، سود است:  فرمود)عليه السالم(امام

 )٣٨(.»خسارت بدانى اى زيان و داده

رسيدگى به امور   با اين بيان به او فهماند آه انفاق در راه خدا و)عليه السالم(امام رضا
بينوايان با انگيزه جلب خشنودى حضرت حق، نه تنها زيان نيست، بلكه عين سود است 

حساب شاهان  هاى بى بخشش ، مانند بذل وشود آنچه را آه در راه باطل هزينه مى و
 .است پردازان، زيان محض بيهوده وزيران در حق خنياگران و و

من يكى از «: گفت  وارد شده، سالم آرد و)عليه السالم(مردى بر امام رضا. ٢
چيزى  ام و هزينه راه تمام آرده گردم و از حج باز مى. پدرت هستم دوستداران تو و
حال اگر هزينه بازگشت مرا تأمين آنى، بر . برسانم) منزلى(ه جايى ندارم تا خود را ب
 .دهم چون به شهر خود برسم آن مبلغ را از طرف شما صدقه مى اى و من لطف آرده

 .خدايت رحمت آند، بنشين:  فرمود)عليه السالم(امام

ران هنگامى آه مجلس از حاض. گو با مردم پرداخت  به گفت و)عليه السالم(آن گاه امام
ماندند، حضرت از آن دو » خيثمه« و» سليمان بن جعفر«، )عليه السالم(تنها امام تهى شد و

از باالى درب  درب را بست و اجازه خواسته به اندرون رفت، سپس بيرون آمد و
 مرد خراسانى آجاست؟: فرمود اى به سمت بيرون آورد و آيسه

هزينه  اين دويست دينار را بگير و: او فرمود به )عليه السالم(امام. آن مرد برخاست، پاسخ داد

 .]، بلكه تمام آن از آِن توست[از سوى من صدقه نده  راه آن و

ديد، شادمانه   مى)عليه السالم(بزرگوارى امام عنايت و آن مرد آه خود را غرقه آرم و
بود ات بسيار  فدايت گردم، عطيه:  گفت)عليه السالم(سليمان به امام. آن جا را ترك آرد

ات را از او پوشانده، خود با او روبرو  بر او مهربانى آردى، ديگر از چه رو چهره و
 نشدى؟

از آن رو خود را از ديد او دور نگاه داشتم تا ذلت درخواست را :  در پاسخ فرمود)عليه السالم(امام

احسان پنهانى معادل  نيكى و: اى آه فرمود نشنيده )صلى اهللا عليه وآله(آيا اين حديث پيامبر. در چهره او نبينم

 .رانده شده باشد بدى را فاش آند تنها و آن آه گناه و هفتاد حج است و

 :گويد اى آه مى  شاعر را شنيده]آن[ شايد گفته ]:آن گاه فرمود[

                                                           
 .٣٩٠ /همان. ٣٨



 با آبروى حفظ شده ]به يقين[; اگر روزى براى درخواست نياز خود نزد او بروم«
 )٣٩(.»گردم ام باز مى پيش خانواده

 آوردند، حضرتش بهترين  مى)عليه السالم(هر گاه سينى غذا براى امام رضا. ٣
فرمود تا آن را براى مستمندان ببرند  مى نهاد و گواراترين آن را در همان سينى مى و
، »نخواست از گردنه باال رود; )٤٠()اْقَتَحَم اْلَعَقَبَة َفَال(: خواند  اين آيه را مى]در آن هنگام[ و

سير [اى ندارد، از اين رو  بندهدانست آه هر آس توان آزاد آردن  خداى ـ عزوجل ـ مى: فرمود سپس مى

 )٤١(.»وسيله او براى رفتن به بهشت قرار داد] آردن گرسنه را

به اندازه مروت :  گفت)عليه السالم(بينوايى به امام رضا«: در روايت آمده است. ٤
 .ات به من مالى بده جوانمردى و

 .اين مقدار در توانم نيست:  فرمود)عليه السالم(امام

به : مرد بينوا دريافت آه در نحوه درخواست، دچار خطا شده، لذا اين بار گفت
 .اندازه جوانمردى من به من عطا آن

غالم، اى : آن گاه به غالم خود فرمود. در اين صورت باشد:  فرمود)عليه السالم(امام

 )٤٢(.»دويست دينار به او بده

هاى واال  نقل آرده، از ديگر بخشش» غفارى«از » احمد بن عبيداهللا«مطلبى آه . ٥
غالم » ابورافع«مردى از خاندان «: گويد او مى.  است)عليه السالم(آريمانه امام رضا و

همين امر . آرد  شدت پافشارى مىبراى وصول آن به طلبى داشت و رسول خدا از من
عليه ( نزد امام رضا)صلى اهللا عليه وآله(باعث شد تا پس از گزاردن نماز صبح در مسجد النبى

چون به خانه او نزديك شدم او را ديدم در حالى .  بود بروم)٤٣(»عريض« آه در )السالم
از اين آه با وى روبرو شوم شرم . ردايى بر تن داشت از خانه خارج شد يراهن وآه پ

فدايت گردم، يكى از موالى : من به حضرتش سالم آرده، گفتم داشتم، اما او مرا ديد و
 .به همين جهت مرا رسوا آرده است طلبى دارد و نام او را بردم ـ از من شما ـ و

نماز مغرب  من تا غروب همان جا ماندم و. دممنتظر بمان تا باز گر: حضرت فرمود
در صدد ). زيرا ماه مبارك رمضان بود(من روزه داشتم  وقت گذشته بود و. را گزاردم

حضرت به  مردم او را در ميان گرفتند و.  بيرون آمد)عليه السالم(رفتن بر آمدم آه امام

                                                           
 ـ ٢٣ /٤الكافى : به نقل از (١٩ حديث /١٠١ /٤٩بحاراالنوار   و٣٩٠ /٤طالب  مناقب آل ابى; ٢٤ ـ ٢٣ /٤الكافى . ٣٩

٢٤:( 
 وجهي بمائه رجعت إلى أهلي و*** متى آته يومًا ألطلب حاجتي 

 .١١ /بلد. ٤٠
 ).١٤٦/ ٢محاسن : به نقل از (١٩ حديث /١٠١ /٤٩بحاراالنوار   و٢٠ حديث /١٤٦ /٢برقى، محاسن . ٤١
 .٣٩ /٤مناقب آل ابوطالب . ٤٢
 .٢٢٤ /تاريخ قم: عريض، روستايى است در يك فرسخى مدينه، نك. ٤٣



دم تا اين آه به منزل رسيده،  ش)عليه السالم(من همراه امام. نيازمندان وجوهى داد فقيران و
فرمود تا درون خانه شوم و من امتثال امر  مرا خواند و وارد شد، سپس بيرون آمد و

گو  در آن جا از امير مدينه با حضرت گفت و.  شدم)عليه السالم(آرده، وارد خانه امام
طار گويى هنوز اف:  به من فرمود)عليه السالم(چون سخنم به پايان رسيد، امام. آردم
 .اى نكرده

 .نه: گفتم

. به غالم خود گفت تا با من هم غذا شود  دستور داد افطار آوردند و)عليه السالم(امام
. چون از خوردن دست آشيدم، فرمود تا بالش را بلند آرده، هر چه زير آن است بردارم

. هادمها را برداشته، در آستين خود ن چون بالش را بلند آردم دينارهاى زرين يافتم، آن
آنان مرا تا درب  ام همراهى آنند و  به غالمان خود دستور داد مرا تا خانه)عليه السالم(امام
ها را شمردم،  زير نور چراغ سكه با ورود به خانه چراغى خواستم و. ام رساندند خانه

چون دينارها را وارسى [.  دينار به آن مرد بدهكار بودم٢٨من   دينار بود و٤٨جمعًا 
باقى مانده اين   دينار است و٢٨طلب آن مرد از تو : ر يكى از آن نوشته شده بود ب]آردم

 )٤٤(.»دينارها از آن توست

 

 گراميداشت ميهمان

لطف خود را بر او فرو   مهمان را گرامى داشته، باران احسان و)عليه السالم(امام رضا
نوازى  اين داستان، اوج ميهمان. پرداخت خود به پذيرايى از ميهمان مى ريخت و مى
عليه (شب هنگامى، امام. ميهمانى بر حضرت وارد شد«: آند  را روشن مى)عليه السالم(امام

ميهمان برخاست تا آن . گو بود آه چراغ دچار نابسامانى شد فت و با وى مشغول گ)السالم
آن را درست آرد، سپس   شتابان به سمت چراغ رفت و)عليه السالم(را درست آند، اما امام

 )٤٥(.گيريم ما قومى هستيم آه ميهمانمان را به آار نمى: رو به ميهمان آرد و فرمود

 

 آزاد آردن بردگان  و)عليه السالم(امام رضا

 آزاد آردن بردگان در راه )عليه السالم(واالى امام رضا هاى ستوده و از ديگر ويژگى
 آزاد آردن بندگان )عليه السالم(ترين آارها براى امام دوست داشتنى بهترين و. خدا بود

                                                           
 /٩٧ /٤٩بحاراالنوار  و) ٤ حديث /١/٤٨٦الكافى : به نقل از (٢٥٥ /٢االرشاد ; ٤ حديث /٤٨٦ /١اصول آافى . ٤٤

 ).٢٥٥ /٢االرشاد : به نقل از (١٢حديث 
 .٢٠يث  حد/١٠٢ /٤٩بحاراالنوار   و٢٨٣ /٦الكافى . ٤٥



ول راويان، حضرتش هزار برده را بنابر ق. رهايى بخشيدن ايشان از قيد بندگى بود و
 )٤٦(.آزاد آرد

 

 نيكى به بردگان  و)عليه السالم(امام رضا

احسان سرشار حضرت  بردگان نيز همانند ديگران و به همان گونه از نيكى و
: فتآند آه گ از مردى بلخى نقل مى» عبداهللا بن صلت«. مند بودند  بهره)عليه السالم(رضا

روزى خوراك طلبيد . آردم  را در سفرش به خراسان همراهى مى)عليه السالم(امام رضا«
: به حضرت گفتم. بر آن خوان جمع آرد) سفيد سياه و(غالمان خود را از هر نژاد  و

 .]بهتر بود[نشاندى  فدايت گردم، اگر اينان را جداگانه بر خوان مى

 ]ما[يكى است، مادر ] ى ما[خاموش، خدا :  از اين گفتار، ناخشنود شده، فرمود)عليه السالم(امام

 )٤٧(.گيرد بدان پاداش مى هر آس در گرو عمل خود بوده و  يكى است و]ما[يكى است، پدر 

 ندارد، بلكه )عليه السالم(تصاص به حضرت رضاالبته روشن است آه اين ويژگى، اخ
قومى   همين روش را در پيش گرفته بودند تا تبعيض نژادى و)عليهم السالم(امامان معصوم

ها در يك سطح بوده  آن را به اين جهت توجه دهند آه همه انسان را از جامعه بزدايند و
شايستگى   را مقام واال واعمال صالح است آه آنان پرهيزگارى و تنها مراتب تقوا و و
 .بخشد برترى مى و

 

 )عليه السالم(دانش امام رضا

هاى برجسته آن  معارف، از ويژگى هاى علوم و  بر گونه)عليه السالم(احاطه امام رضا
دين، راويان، يكصدا حضرت را در احكاِم  اى آه مورخان و حضرت بود، به گونه

 .دانستند هاى آن روز، سرآمد روزگار مى ديگر دانش فلسفه، طب و

 بود درباره فراوانى )عليه السالم(همراه امام رضا آه مالزم و» عبدالسالم هروى«
نديدم )عليه السالم(عالمتر از على بن موسى الرضا: گويد گستردگى دانش آن حضرت مى و
. آرد  اقرار مى]نظير بودن حضرتش ه بىب[ديد همانند من  هر عالمى آه او را مى و
به درخواست او شمارى از عالمان ديگر اديان  مأمون مجلسى آراست و] روزى[
همگان ) )عليه السالم(امام رضا(متكلمان در آن مجلس شرآت آردند او  فقيهان شريعت و و

ش زبان ناتوانى خوي او و] دانش[برترى  در نتيجه، همه آنان به فضل و را مغلوب آرد و
 .به اقرار گشودند

                                                           
 .٥٨ /اإلتحاف بحب االشراف. ٤٦
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) )صلى اهللا عليه وآله(حرم پيامبر(» روضه«در : گفت  از او شنيدم آه مى]:گويد او مى[
اى دچار  شهر مدينه آآنده از عالمان بود، اما هر گاه يكى از آنان در مسأله نشستم و مى

شد، همگان مرا حريف آن دانسته، مسأله را نزد من   مى]و سرگشتگى[مشكل 
 .دادم من پاسخ آن را مى رستادند وف مى

، او را سرآمد روزگار خود آرده بود )عليه السالم(آامل حضرت رضا دانش سرشار و
عالمان در هر موضوعى آه  در سراسر گستره اسالمى تنها مرجعى بود آه فقيهان و و

 .آردند ماندند، آهنگ حضرتش مى با مشكل روبرو شده، در حل آن در مى

دانش ژرف او   و)عليه السالم(در توصيف حضرت رضا» ابراهيم بن عباس«
پاسخ ] بدون استثنا[ رضا سؤالى شد ]امام[ ديدم هر گاه از ]آن سان آه من [: گويد مى
تا به ) رخ داده(هاى گذشته بوده  آسى را نديدم آه همانند او از آنچه در زمان داد و مى

درباره هر چيزى  هاى گوناگون و  را با پرسشمأمون او. مطلع باشد امروز آگاه و
 )٤٨(.داد دقيق مى پاسخى آامل و) امام(او  آزمود و مى

بر روى گستره اين خاآدان : گويد  مى)عليه السالم(مأمون نيز در توصيف دانش امام
 )٤٩(.عالمتر باشد) )عليه السالم(امام رضا(شناسم آه از اين مرد  آسى را نمى

 

 ها دانستن تمام زبان  و)عليه السالم(امام رضا

هاى آن  حضرت بر زبان  احاطه آامل آن)عليه السالم(هاى آشكار امام از ديگر دانش
در هند بودم «: گويد مى» ابو اسماعيل سندى«. ها بود گوى او با آن زبان گفت و روز و

به انگيزه ديدار او . آند  در ميان عرب زندگى مى]هاى خدا از حجت[حجتى : آه شنيدم
من  را به من معرفى آردند و» )عليه السالم(على الرضا«در آن جا . بدان سامان روانه شدم
دانستم، به زبان مادرى خود، زبان  از آن جا آه زبان عربى نمى. به حضور او رسيدم
من آه او را آشنا با زبان خود [. ن پاسخ سالم مرا داداو به زبان م سندى سالم دادم و

ام در ميان  شنيده: آن گاه به او گفتم. گو پرداختم  به زبان سندى با او به گفت و]ديدم مى
 .ام آند، لذا براى ديدن او ترك ديار آرده هاى خداوند زندگى مى عرب حجتى از حجت

 .خواهى بپرس آنچه مى : هستم، سپس فرمود]حجت خدا[من همان  :او فرمود

 )٥٠(.»داد ها را پاسخ او به زبان سندى تمام آن مسائلى داشتم آه از او پرسيدم و

 )عليه السالم(اند اين توانمندى امام  ديدار آرده)عليه السالم(شمار آسانى آه با امام رضا بى
امام «: گويد مى» ابوالصلت هروى«. را مورد تأييد قرارداده، بر آن تأآيد دارند

                                                           
 .٢٥١ /الفصول المهمه  و١٨٠ /٢عيون اخبار الرضا . ٤٨
 .٢٦١ /٢االرشاد . ٤٩
 ).٣٤٠ /١الجرائح  به نقل از الخرائج و (٥١ حديث /٥٠ /٤٩بحاراالنوار   و٥ حديث /٣٤٠ /١الجرائح  الخرائج و. ٥٠



هاى گوناگون، با زبان خودشان  طوايف داراى گويش  در ديدار با اقوام و)عليه السالم(رضا
 : حضرت فرمود پرسيدم، )عليه السالم(در اين باره از امام. گفت سخن مى

دهد آه زبان  خداوند آسى را بر خلق خود حجت قرار مى اى اباصلت، من حجت خدا بر خلق او هستم و

 )عليه السالم(]طالب على بن ابى[اى آه اميرالمؤمنين  آيا نشنيده. ]و به آن سخن گويد[آنان را بداند ] تمام[

 تمام )عليه السالم(خطاب جز اين است آه امامآيا فصل ال و» داده شده است» فصل الخطاب«به ما «: فرمود

 )٥١(.داند؟ ها را مى زبان

 در خانه خود غالمانى از نژاد )عليه السالم(ابوالحسن«: آند نقل مى» ياسر خادم«
 نزديك آنان بود آه )عليه السالم(روزى ابوالحسن. رومى داشت و) اسالو(» صقلب«
همه ساله در سرزمين خودمان سه بار : گفتند رومى مى الوى وشنيد آنان به زبان اس مى
چون روز . آنيم آرديم، ولى اين جا اين آار را نمى مى) رگ زدن، حجامت(» فصد«

 )٥٢(.»آسى را فرستاد تا آنان را رگ بزند] امام[ديگرى فرا رسيد، 

 

 إخبار از غيب  و)عليه السالم(امام رضا

حوادثى آه بعدها به وقوع   همانند پدران خود از رخدادها و)عليه السالم(امام رضا
. گرفت مو صورت واقع به خود مى به گفته حضرتش مو داد و پيوست خبر مى مى

فضيلت  باور شيعه، مبنى بر اين آه خداوند آنچه از دانش و همين امر، بر اعتقاد و
 ارزانى داشته، مهر )عليهم السالم(هل بيتبرترى آه به پيامبران خود داده، به امامان ا و

 را )عليه السالم(در اين بخش مواردى از گفتار غيبى حضرت امام رضا. گذاشت تأييد مى
 :آنيم نقل مى

به يقين، عبداهللا :  فرمود)عليه السالم(امام رضا«: آند آه نقل مى» حسن بن بشار«. ١

 .را خواهدآشت) امين(محمد ) مأمون(

 آشد؟  هارون را مى]ديگر[پسر » محمد«پسر هارون، » عبداهللا«: گفتم

همسر ديگر (» زبيده«آرى، عبداهللا آه در خراسان است، محمد فرزند :  فرمود)عليه السالم(امام

ها يكى پس از ديگرى بر تو  آينه«جست،  به اين بيت تمثل مى و... را آه در بغداد است خواهد آشت) هارون

 )٥٣(.نماياند  نهفته رخ مى)آينه(درد  و; شود آشكار مى

  ديرى نپاييد آه مأمون، برادر خود)عليه السالم(پس از اين خبر غيبِى امام

 )٥٤(.امين را آشت
                                                           

 .٣٦٢ /٤المناقب . ٥١
 .٣٦٢ /٤المناقب . ٥٢
٥٣ . 
 يخرج الداء الدفينا عليك، و*** إّن الضغن بعد الضغن يفشو  و

 .١٤٦ /جوهرة الكالم  و٣٦٣ /٤المناقب . ٥٤



» محمد نفس زآيه« از آن خبر داد، قيام )عليه السالم(از ديگر حوادثى آه امام رضا. ٢
هنگامى آه محمد فرزند امام «: خوانيم اين ماجرا را با هم مى. شكست آن بود در مكه و
بيعت مأمون را   در مكه قيام آرد، مردم را براى بيعت با خود خواند و)عليه السالم(صادق

برادرت  اى عمو، گفتار پدرت و:  نزد او رفته، فرمود)عليه السالم(از آنان برداشت، امام رضا

 .رسد، آن گاه آن جا را ترك آرد به انجام نمى) قيام(را دروغ مپندار آه اين امر ) )عليه السالم(امام آاظم(

در پى دستگيرى محمد » جلودى«ديرى نپاييد آه سپاه مأمون، تحت فرماندهى 
امان خواست همراهان او گريختند، سپس محمد  محمد و. سرآوب قيام او بر آمد و
: گفت خود را خلع آرد و پس از اين، محمد بر فراز منبر شد و. جلودى او را امان داد و

 )٥٥(.من در آن حقى ندارم از آِن مأمون است و) خالفت(اين امر 

اى از جوانان  عده«:  نقل است آه گفت)عليه السالم(فرزند امام آاظم» حسين«از . ٣
در همين حال .  گرد آمديم)عليه السالم(بنى هاشم بوديم آه در حضور ابوالحسن الرضا

با ديدن او به . لباسى ژنده از آنار ما گذشت با ظاهرى ژوليده و» جعفر بن عمر علوى«
 ] خنده ما را ديدآه[ )عليه السالم(امام رضا. يكديگر نگاهى آرده، به وضعيت او خنديديم

 .پيروان بسيار خواهيد ديد ياران و به زودى او را با ثروت فراوان و: فرمود

 يك ماه از اين ماجرا نگذشته بود آه جعفر بن عمر علوى والى ]:گويد حسين مى[
 )٥٦(.»روزگارش نيكو گرديد مدينه شد و

 را )عليه السالم(از ديگر راويانى است آه پيشگويى امام رضا» ستانىمحول سج«. ٤
به )عليه السالم( براى فراخواندن امام]خليفه[هنگامى آه پيك «: گويد او مى. نقل آرده است

 به مسجدالنبى آمد تا )عليه السالم(امام رضا. خراسان وارد مدينه شد، من نيز در مدينه بودم
هر بار نزد  او چندين بار با جدش وداع آرد و.  وداع آند) عليه وآلهصلى اهللا(با پيامبر اآرم

به او  به او نزديك شده، سالم آردم و. شد زارى بلند مى قبر بازگشته، صدايش به گريه و
رها آن، زيرا من از ] به حال خود[مرا : فرمود حضرت جواب سالم مرا داد و. شادباش گفتم

 .در آنار هارون به خاك سپرده خواهم شد روم و  دنيا مىمجاورت جدم دور شده، در غربت از

 به )عليه السالم( دنبال امام رضا]راه خراسان در پيش گرفته[من نيز : گويد راوى مى
در ] سرانجام جان داد و[ روزگارى در آن جا بود و. راه افتادم تا اين آه به خراسان رسيد
 )٥٧(.»آنار قبر هارون به خاك سپرده شد

همان جا به   خبر داده بود، از اين سفر باز نگشت و)عليه السالم(همان طور آه امام
 .در آنار هارون دفن گرديد دست مأمون به شهادت رسيد و

                                                           
 .٥ حديث /٢٤٧ / ٤٧بحاراالنوار   و٢٠٧ /٢عيون اخبار الرضا . ٥٥
 .٢٢١  و٣٣ /٤٩بحاراالنوار   و٢٢٩ /الفصول المهمه. ٥٦
 .١١٤ /اخبار الدول  و٥٩ /ف بحب األشرافاإلتحا. ٥٧



از ) )عليه السالم(امام آاظم(هنگامى آه ابوابراهيم «: گويد مى» صفوان بن يحيى«. ٥
به . سخن گفت، بر جان او بيمناك شديم] از امامت خود[ )عليه السالم(ابوالحسن دنيا رفت و

به همين  و) امامت خود را فاش آردى(امرى بزرگ آشكار آردى : حضرت گفته شد
 .به تو گزندى برسد) هارون الرشيد(جهت بيم داريم آه از سوى اين سرآش 

آنچه در توان دارد به آار ببندد آه دست   سعى خود را بكند و]بگذار تا[ : فرمود)عليه السالم(امام

 )٥٨(.رسد تطاول او به من نمى

او از گزند هارون در   نيز به حقيقت پيوست و)عليه السالم(اين خبر غيبى امام رضا
محمد بن «. حضرتش اين مطلب را با برخى از ياران نيز در ميان گذاشته بود. امان ماند

عليه (در روزگارى آه هارون بر سر قدرت بود، به ابوالحسن الرضا«: گويد مى» سنان

جانشين پدرتان به همگان رسانده، خود را بر  خبر خويش را به عنوان امام و:  گفتم)السالم
اى، در حالى آه از شمشير هارون  پدرت نشسته) مسند(سر زبان انداخته، بر جاى 

 .چكد مى] شيعيان آنان  بيت واهل[همچنان خون 

:  به من چنين قدرتى داد، آن گاه آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(اين گفته پيامبر:  فرمود)عليه السالم(امام

اگر : گويم من نيز مى. بتواند يك تار مو از سر من برگيرد، گواه باشيد آه من پيامبر نيستم» ابوجهل«اگر 

 )٥٩(.ن برگيرد، گواه باشيد آه امام نيستمهارون بتواند يك تار مو از سر م

او   بارها اعالن آرد آه از هارون گزندى به او نخواهد رسيد و)عليه السالم(امام رضا
حمزة بن جعفر «).  رفتپس از هارون از دنيا خواهد(آنار هارون دفن خواهد شد 

 از )عليه السالم(امام رضا هارون الرشيد از يك درب مسجدالحرام و«: گويد مى» ارجانى
ديدار چه  خانه چه دور است و:  فرمود]با ديدن هارون[ )عليه السالم(امام. درب ديگر خارج شد

 )٦٠(.او را يك جا گرد خواهد آورد من و» طوس«به يقين . نزديك

بينيم آه   در اين معنا، مى)عليه السالم(در بسيارى از رواياِت نقل شده از امام رضا
. حضرتش بدون ترديد تأآيد دارد آه در نزديكى هارون به خاك سپرده خواهد شد

 الرضا را در مسجد مدينه ديدم ]بن موسى[على «: گويد مى» موسى بن هارون«
او در يك  خواهيد ديد آه من و: گفت) امام(او . خواند نبر خطبه مىهارون الرشيد بر فراز م و

 )٦١(.خانه دفن خواهيم شد

 به مدد عالم غيب از آن خبر )عليه السالم(حوادثى آه امام رضا از ديگر رويدادها و. ٦
همراه «: گويد مى» مسافر«. باليى بود آه بر سر برمكيان فرود آمد داد، مصيبت و

                                                           
 .٢٢٦ /٢عيون اخبار الرضا . ٥٨
 ).٣٦٨ /٤طالب  مناقب آل ابى: به نقل از (٥٩ /٤٥بحاراالنوار   و٣٦٨ /٤طالب  مناقب آل ابى. ٥٩
 .٥٩ /األشرافاإلتحاف بحب . ٦٠
 .همان جا. ٦١



اى خاْك  با چهره» يحيى بن خالد برمكى« الرضا بودم آه ]بن موسى[ابوالحسن، على 
دانند در همين سال چه  بيچاره اين خاندان آه نمى:  فرمود)عليه السالم(امام. گرفته از آنار ما گذشت

 .بر آنان خواهد رفت

گاه انگشت اشاره  آن  خواهيم بود،]آنار يكديگر[هارون مانند اين دو  من و: سپس ادامه داد
 .انگشت ميانى خود را به يكديگر چسباند و

 درباره هارون )عليه السالم(به خدا سوگند، زمانى پى به گفته امام: گويد مى» مسافر«
 )٦٢(.» در آنار هارون به خاك سپرده شد)عليه السالم(امام رضا بردم آه او درگذشت و

در عالم رؤيا «: آند آه گفت نقل مى» ابوحبيب نباجى«از » محمد بن عيسى«. ٧
رسيده، در ) منزل حاجيان بصره(» نباج« را ديدم آه به )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

به او  نزد حضرت رفتم و. شوند، وارد شد مسجدى آه حاجيان همه ساله در آن وارد مى
 طبقى از برگ خرما )صلى اهللا عليه وآله(روى من پيامبرپيش . ]و او پاسخ داد[سالم دادم 

 مشتى از آن خرماها برداشته، به )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر. بود» صيحانى«حاوى خرماِى 
از خواب برخاسته، خواب خود را چنين تعبير . ها را شمردم، هجده دانه بود آن. من داد

بيست روز از اين ماجرا گذشته بود . دآردم آه به عدد هر خرما يك سال زنده خواهم بو
 از مدينه آمده )عليه السالم(من در مزرعه خود بودم آه آسى به من خبر داد آه امام رضا و
. فرود آمده است)  را در آن ديدم)صلى اهللا عليه وآله(آه در عالم رويا پيامبر(در آن مسجد  و

و [يز به سوى مسجد روانه شدم من ن. روند ديدم آه شتابان به ديدار او مى مردم را مى
 )صلى اهللا عليه وآله( را همان جايى نشسته ديدم آه پيامبر)عليه السالم(امام] چون وارد مسجد شدم

 قرار )عليه السالم(در عالم خواب نشسته بود، و طبقى از خرماى صيحانى رو به روى امام
مشتى خرما  خواند واو پاسخ سالم مرا داده، مرا پيش  بر حضرت سالم آردم و. داشت

اى  به همان اندازه چون خرماها را شمردم هجده دانه و. به من داد از طبق برداشت و
اى پسر رسول خدا، : گفتم.  در عالم رؤيا به من داد، بود)صلى اهللا عليه وآله(بود آه پيامبر

 .بيشتر بده

 )٦٣(.دادم تر مىداد من نيز بيش اگر جدم رسول خدا بيشتر مى: فرمود)عليه السالم(امام

شده،  شرفياب )عليه السالم(خدمت امام رضا«: روايت آرده است» جعفر بن صالح«. ٨
 .از خدا بخواه تا فرزندم پسر باشد. همسرم باردار است: گفتم

 .همسرت دو فرزند در شكم دارد:  فرمود)عليه السالم(امام

                                                           
 .همان جا. ٦٢
 /٣آشف الغمه ; )حاآم حسكانى: به نقل از (٥٢ /٢اعالم الورى ; ١٨٩ /دالئل االمامة; ٢١٠ /٢عيون اخبار الرضا . ٦٣

 .١٥٦ /٢جامع آرامات االولياء   و١٠٣



نام  و» محمد« مرخص شده، با خود انديشيدم آه نام يكى )عليه السالم(از حضور امام
 به من )عليه السالم( رسيدم، امام)عليه السالم(مجددًا به حضور امام. بگذارم» على«ديگرى 
 .بگذار» اّم عمرو«ديگرى  و» على« نام يكى را : فرمود

و همان [چون به آوفه باز گشته، وارد خانه خود شدم، همسرم وضع حمل آرده بود 
طبق سفارش [. ديگرى دختر يكى پسر بود و]  به من خبر داد،)عليه السالم(گونه آه امام

 )٦٤(.»نام نهادم» اّم عمرو«ختر را د و» على« پسر را ])عليه السالم(امام

 

 )عليه السالم(پرهيزگارى امام رضا عبادت و

چنگ زدن به ريسمان حضرت احديت، از  پيوستن به او و بريدن از غير خدا و
 بود آه بخش اعظم زندگى معنوى )عليه السالم(هاى امام رضا ترين ويژگى برجسته

» ابراهيم بن عباس«. گرفت تقوا بود، در بر مى آه آآنده از نور و را )عليه السالم(امام
آرد،  دارى مى بسيار شب زنده خوابيد و  آم مى)عليه السالم(امام: گويد ضمن حديثى مى

روزه سه  گرفت و بسيار روزه مى ماند و ها را از آغاز تا صبح بيدار مى بيشتر شب
 )٦٥(.داد روز از هر ماه را از دست نمى

همدم ) »ع«امام رضا(او :   گفته است)عليه السالم(درباره عبادت امام رضا» شبراوى«
او همه شب، وضو ). مشغول نماز بود هماره وضو داشت و(نماز بود  وضو و

را به صبح به همين منوال شب  خفت و اندآى مى گزارد و ساخت، نماز مى مى
 )٦٦(.رساند مى

فرمانبردارى از   در پرهيزگارى و)عليه السالم(حضرت امام على بن موسى الرضا
اى از  نقل آرده، شمه» رجاء بن ابى ضحاك«آنچه . خداوند سرآمد روزگار خود بود

 .هاى آن حضرت است عبادت

 را با خود به خراسان )عليه السالم(از سوى مأمون به مدينه رفت تا امام رضا» رجاء«
» رجاء«.  بود)عليه السالم(همراه امام» مرو«او در پى اجراى اين دستور از مدينه تا . ببرد

 را چنين توصيف )عليه السالم(استراحت امام رضا يك شبانه روز عبادت، معاشرت و
 را نديدم آه همانند او تقواى خدا پيشه آند، پيوسته اوقات خود آسى«: آند ترسيم مى و

سپيده صبح آه سر . چون او از خداى ـ عزوجّل ـ بيمناك باشد را با ياد او ُپر آند و
شد تا بر آمدن  چون از نماز فارغ مى گزارد و زد، حضرتش نماز صبح مى مى

حمد خداوند  بير وتك تهليل و به تسبيح و نشست و خورشيد در مصالى خود مى
                                                           

 .١٤٦ /جوهرة الكالم. ٦٤
 ).١٨٢ /٢ /عيون اخبار الرضا: به نقل از (٩١ /٤٩ /االنواربحار. ٦٥
 .٥٩ /اإلتحاف بحب االشراف. ٦٦



آن گاه سر به . پرداخت خاندانش مى  و)صلى اهللا عليه وآله(فرستادن صلوات بر پيامبر و
سپس به ميان مردم . داشت با بلند شدن روز سر از سجده بر مى گذارد و سجده مى

پس از آن برخاسته، تجديد وضو  داد و اندرز مى تا نزديك ظهر آنان را پند و رفت و مى
شش  خاست و رسيد، بر مى چون ظهر فرا مى. رفت به مصالى خود مى آرد و مى

در رآعت دوم  و» آافرون« و» حمد«در رآعت اول، سوره . گزارد رآعت نماز مى
سالم  خواند و توحيد مى در چهار رآعت ديگر حمد و. خواند مى» توحيد« و» حمد«
 .آورد  به جا مىپيش از رآوع در هر دو رآعت، يك قنوت پس از قرائت و. داد مى

پس از آن،  گزارد و دو رآعت نماز مى گفت و  اذان مى]پس از شش رآعت نماز[
پس از سالم نماز، تا آن جا آه . خواند نماز ظهر مى گفت و اقامه نماز ظهر مى

سپس سر به . آورد حمد خداى به جا مى گفت و تسبيح مى توانست تهليل، تكبير و مى
داشت، شش  چون سر از سجده بر مى. گفت مى» شكرًا ِلّله«سجده شكر گذارده، صد بار 

در هر رآعت . برد هر دو رآعت به يك سالم به پايان مى گزارد و رآعت نماز مى
پس از قرائت قنوت به  در رآعت دوم پيش از رآوع و خواند و توحيد مى سوره حمد و

گزارد   نماز مىدو رآعت گفت و پس از پايان يافتن شش رآعت، اذان مى. آورد جا مى
خواست  پس از پايان نماز، بر مى. آورد در رآعت دوم پس از قرائت قنوت به جا مى و
تسبيح،  نشست و بعد از نماز عصر در مصالى خود مى. آورد نماز عصر به جاى مى و

نهاد  آورد، سپس سر به سجده مى حمد او را به جاى مى گفت و تهليل خدا مى تكبير و
 .گفت مى»  ِلّلهحمدًا«صد مرتبه  و

 تجديد وضو آرده، پس از اذان )عليه السالم(آرد، امام زمانى آه خورشيد غروب مى
پيش از  در رآعت دوم پس از قرائت و گزارد و اقامه، سه رآعت نماز مغرب مى و

پس از دادن سالم در مصالى خود نشسته، تا آن جا آه  آورد و رآوع قنوت به جا مى
نهاد  سپس سر به سجده شكر مى. گفت حمد خدا مى ير، تهليل وتوانست تسبيح، تكب مى
پس از سر برداشتن بدون اين آه با آسى سخن بگويد، برخاسته، چهار رآعت نماز به  و

در نماز دوم در  سوره آافرون و در نماز اول در هر رآعت، حمد و. خواند دو سالم مى
ش از رآوع قنوت به جا پي پس از قرائت و خواند و توحيد مى هر رآعت، حمد و

 .گفت پس از نماز تا آن جا آه در توان داشت تعقيبات مى. آورد مى

آرد، سپس چهار رآعت نماز عشاء  رسيد، افطار مى هنگامى آه شب فرا مى
آورد  پيش از رآوع قنوت به جا مى در رآعت دوم، پس از قرائت و گزارد و مى
توانست حمد،  تا آن جا آه مى ست ونش داد در مصالى خود مى چون سالم نماز مى و



به بستر  آرد و پس از آن سجده شكر مى گفت و تكبير خداوند مى تسبيح، تهليل و
 .رفت مى

 تسبيح، تهليل، تكبيرگويان )عليه السالم(شد، امام پس از اين آه يك سوم شب سپرى مى
دن وضو پس از مسواك آر خاست و گفت از بستر بر مى در حالى آه حمد خداوند مى و
هر دو رآعت را  گزارد و او هشت رآعت نماز مى. شد آماده نماز شب مى ساخت و مى

سى مرتبه  در دو رآعِت نخسِت نماز شب سوره حمد و. رساند به يك سالم به پايان مى
 .خواند سوره توحيد مى

هر دو رآعت به  خواند و مى) طيار(طالب  آن گاه چهار رآعت نماز جعفر بن ابى
پيش از رآوع، قنوت به  در رآعت دوم، پس از قرائت و رساند و به پايان مىيك سالم 

سپس دو رآعت باقى مانده نماز جعفر . آورد جا آورده، آن را از نماز شب به حساب مى
در رآعت دوم، حمد  و» ملك«سوره  در رآعت اول سوره حمد و. گزارد طيار را مى

خاست دو  آن گاه بر مى. رساند ه پايان مىنماز را ب خواند و مى» دهر، انسان«سوره  و
خواند  سوره توحيد سه مرتبه مى در هر رآعت حمد و گزارد و مى» شفع«رآعت نماز 

سپس يك رآعت نماز . رساند پس از قنوت، نماز را به همان ترتيب به پايان مى و
 يك مرتبه» ناس«سوره  يك مرتبه و» فلق«توحيد سه مرتبه، سوره  با حمد و» وتر«
 :گفت خواند، سپس در قنوت مى مى

عافنا فيمن عافيت،   آل محّمد، ألّلهم اهدنا فيمن هديت، و ألّلهم صل على محّمد و«
ال   بارك لنا فيما أعطيت، وقنا شّر ما قضيت، فإنك تقضي و تولنا فيمن توليت، و  و

 ;»...تعاليت ال يعّز َمن عاديت، تبارآت و  ُيقضى عليك، انه ال يذل َمن واليت، و

اى قرار  بار خدايا، ما را در شمار آنان آه هدايت آرده. خاندانش درود فرست بار خدايا، بر محمد و

 ]بار خدايا،[. اى قرار ده ما را در شمار آنانى آه از عافيت خود برخوردارشان آرده] بار خدايا،[. ده

ما را از شر ] بار خدايا،[. اى قرار ده شان را خود در دست گرفته ما را در شمار آنانى آه سرپرستى

. بر تو حكم نشود آنى و اى ايمنى بخش، زيرا تو حكم مى  مقرر داشته]از بال حكم آرده،[آنچه 

بار [. هر آس تواش دشمن باشى عزت نيابد  هر آس را آه تو دوست بدارى خوار نشود و]خدايا،[

 .اى بلند مرتبه تو مبارك و] خدايا،

 خداوند طلب آمرزش ]درگاه[از ; »أسأله التوبة استغفراهللا و«: گفت سپس هفتاد مرتبه مى

 .آنم توبه مى] پذيرفته شدن[درخواست  و

چون به زمان  گفت و توانست تعقيبات مى پس از فراغت از نماز تا آن جا آه مى
سوره  حمد وآورد آه در رآعت اول  شد دو رآعت نماز فجر به جاى مى فجر نزديك مى

 )عليه السالم(با دميدن صبح امام. خواند سوره توحيد مى در رآعت دوم، حمد و آافرون و



رساند، تا بر  چون نماز را به پايان مى گزارد و نماز صبح مى گفت و اقامه مى اذان و
با باال  نهاد و آن هنگام سر به سجده شكر مى پرداخت و آمدن خورشيد به تعقيبات مى

 )٦٧(.»داشت سر از سجده بر مىآمدن روز 

 جاى )عليه السالم(به يك سخن اين آه عشق خدا آن چنان در قلب مبارك امام رضا
بندگى خداوند  گرفته، او را مجذوب حضرت حق آرده بود آه تمام وجودش خدايى و

 .ويژگى آن بزرگوار شد بخشى از شخصيت و

 

  در سنگر دعا)عليه السالم(امام رضا

 دعا به درگاه )عليه السالم(گى معنوى امام رضابرجسته زند هاى بارز و از ديگر جلوه
او از دعا چنان غرق . برد الهى بود و آن حضرت در هر آارى به درگاه خداوند پناه مى

توانست با آن حالت خوِش  شد آه هيچ لذت مادى نمى معنوى مى هاى روحى و لذت
هايى است آه دعاهايى آه در همين بخش خواهيم خواند از ميان دعا. روحى برابرى آند

 : نقل شده است)عليه السالم(از  امام رضا

 :داشت  به هنگام دعا به درگاه خداوند، عرضه مى)عليه السالم(حضرت رضا. ١

اإليمان في الدنيا   ذّلل قلبي بتصديقه، أسألك األمن و  يا َمن دّلني على نفسه، و«
 )٦٨(;»اآلخرة  و

ايمان  ، امان و]اى[قلب مرا رام تصديق خود آرده  و]اى[هنمايى نمودهاى آه مرا به سوى خود را

 .خواهم آخرت را از تو مى دنيا و

باشد، چرا آه  هاى توحيد مى اين دعا در عين اختصار بر خوردار از جلوه
هاى هستى آه وجود خداوند را  حضرتش اعتراف دارد آه خداوند با آفرينش شگفتى

خود را به خلق  ، بندگان به ذات خويش راهنمايى آرده وبر آن گواهند فرياد زده و
 .شناسانده است

در  خواهد تا موهبت هدايت و  در دعاى خود، از خداوند مى)عليه السالم(امام رضا. ٢
اين خواسته در حقيقت باالترين مقامى است  بند بندگى خدا بودن را به او ارزانى دارد و

 :دارد حضرت عرضه مى. ند از آن برخوردارندبازگشتگان به سوى خداو آه مقربان و

ال  احشرني عليه آمنًا، أمن َمن ال خوف عليه، و ثبتني عليه، و أللهم أعطني الهدى و«
 )٦٩(;»...أهل المغفرة ال جزع، إنك أهل التقوى و حزن و

                                                           
اين ). ١٨٣ ـ ١٨٠ /٢عيون اخبار الرضا : به نقل از (٩٣ /٤٩بحاراالنوار ; ١٨٣ ـ ١٨٠ /٢عيون اخبار الرضا . ٦٧

در نمازهاى )عليه السالم(هايى آه امام رضا برخى سوره ها و حديث ادامه دارد آه به برخى از ذآرها، عبادت
 .ازدپرد خوانده است، مى مستحبى خود مى

 .٥٧٩ /٢ /اصول آافى. ٦٨
 .١٩٧ /٢، ق ٤اعيان الشيعه . ٦٩



; امان يافته محشورم آن دارم بدار و هدايت وبر آن پاي بار خدايا، موهبت هدايت به من عطا آن و

 .هستى اهل مغفرت ناشكيبايى دور باشد آه تو اهل تقوا و بيتابى و چنان امانى آه از ترس، اندوه و
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  در آنار پدر)عليه السالم(امام رضا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(پرورش امام رضا

 

آمال  پاآيزه بر آمد آه درجات بزرگوارى و  از دودمانى پاك و)عليه السالم(امام رضا
ها  افراد اين خاندان بر قله ارزش. را در نور ديده، به ستيغ آن دست يافته بودند

روش  سازد، چون، انديشه پاك، مهرورزى و عناصرى آه شخصيت انسانى را مى و
تابناك، مسير انسانيت را روشن  آنان چونان ستاره درخشان و. رفتار واال قرار داشتند و

آرده، الگويى سرفراز در تاريخ اسالم بودند و در برابر خداوند تسليم بودند، به پيامبر 
 .رفتند ن به شمار مىخدا اقتدا آرده، همسنگ قرآ

، وارث )عليه السالم( حضرت موسى بن جعفر آاظم)عليه السالم(پدر ارجمند امام رضا
در توصيف پدر » ابن حجر هيثمى«. افتخارات بود هاى ستوده و جامع تمام خصلت و

 :گويد  مى)عليه السالم(ارجمند امام رضا

رش را به ارث برده، از آن فضل پد  دانش، معرفت، آمال و])عليه السالم(امام آاظم[
چشم ] آارهاى بد آنان از ديگران و[ اند آه بسيار بردبار بود و خوانده» آاظم«رو او را 
» ها به سوى خدا دروازه بر آمدن حاجت«مردم عراق، او را . آرد پوشى مى

 .ترين مردم روزگار خودبود بخشنده او عابدترين، عالمترين و. خوانند مى

آنيزى آه با زادن فرزندى آزاد، آزاد (» ام ولد «)عليه السالم(م رضامادر بزرگوار اما
آه آخرين نام » تكتم« و» سمان«، »سكن«، »اروى«، »نجمه«هاى  به نام) شود مى

 )٧٠(.اوست، خوانده شده است

ضرت موسى  را به دنيا آورد، ح)عليه السالم(زمانى آه اين بانوى با جاللت، امام رضا
 )٧١(.نام نهاد» طاهره« او را )عليه السالم(بن جعفر

سال  و. ق١٥١سال .  در مدينه زاده شد)٧٢(.ق١٤٨ به سال )عليه السالم(امام رضا
 ذآر شده است آه روايت )عليه السالم( نيز به عنوان سال والدت امام رضا)٧٣(.ق١٥٣

 )٧٤(.نخست مشهورتر است

                                                           
 .١٧ /١عيون اخبار الرضا . ٧٠
 .١٥ /همان. ٧١



 با اين عبارت والدت او )عليه السالم( زاده شد، حضرت آاظم)عليه السالم(چون امام رضا
 .باد) مبارك(موهبت خداى تو بر تو گوارا ] اين[اى نجمه، : او فرمود. را به مادرش شادباش گفت

 داد )عليه السالم(اى سفيد پيچيده شده بود به امام آاظم وزاد را آه در پارچهنجمه، ن
آن گاه آب فرات . در گوش چپش اقامه گفت حضرت در گوش راست او اذان و و

 نوزاد را بستان آه او حجت :با همان آب آام او را برداشت، سپس به نجمه فرمود خواست و

 .را بر اونهاد)عليه السالم(، آن گاه نام جدش اميرالمؤمنين)٧٥(خداى در زمين اوست

، »رضا«ها،   به چند لقب خوانده شده است آه مشهورترين آن)عليه السالم(امام رضا
، »مكيدة الملحدين«، »قرة عين المؤمنين«، »سراج اهللا«، »وفّى«، »زآى«، »صابر«
 )٧٦(.است» فاضل« و» صديق«

به منظور پرهيز از   است و)عليه السالم(هاى امام رضا مشهورترين آنيه» ابوالحسن«
ابوالحسن «، پدر را )عليه السالم(امام آاظم  و)عليه السالم(تشابه آنيه امام رضا تداخل و
 )٧٧(.اند خوانده» ابوالحسن ثانى«پسر را  و» ماضى

تأسيس دولت عباسيان گذشته بود  پيدايش و شانزده سال از سقوط دولت امويان و

اعالم دوستى نسبت به آنان گسترش يافته،  در شرايطى آه دامنه پيروى از اهل بيت و و

مهرورزى  باور بخش اعظم مسلمانان ريشه دوانده و مفاهيم مكتب آنان در انديشه و

عليه (جامعه مسلمانان حاآم بود، امام رضا  و) عليه وآلهصلى اهللا(متقابل ميان خاندان پيامبر

 . چشم به جهان گشود)السالم

هارون  و)عليه السالم(گوى امام آاظم اين برداشت، در حد پندار نيست، بلكه گفت و

تويى «: گفت)عليه السالم(زمانى آه هارون الرشيد به امام آاظم. الرشيد به آن تصريح دارد

 بر ]و حاآم[من امام :  پاسخ داد)عليه السالم(امام» آنند؟ انى با تو بيعت مىآه مردم به طور پنه

 )٧٨(.ها هستى تو حاآم بر تن ها هستم و دل

ها  وااليى ها به نوزادى دوخته شده بود آه بايد در دامان دانش، فضايل و نگاه

على بن «اين نوزاد،   باشد وپرورش يابد تا جايگاهى سترگ در حرآت اسالمى داشته

                                                                                                                                                                      
 .٢٤٨ /٢٢الوافي بالوفيات . ٧٢
 .٦ /٢شذرات الذهب . ٧٣
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 .٣٠٩/الصواعق المحرقة. ٧٨



بسيار شير  بدون آاستى داشت و او اندامى آامل و. بود» )عليه السالم(موسى الرضا

 .ام بياوريد اى به يارى دايه«: گفت مادرش در اين مورد مى. نوشيد مى

  آاستى يافته؟]ت[آيا شير: از او پرسيده شد

 به خدا سوگند، شير آاهش نيافته، اما از. گويم دروغ نمى: او گفت

دعاى من آاستى يافته  زاده شده، نماز و) )عليه السالم(امام رضا(آن هنگام آه او 

 )٧٩(.»است

همانند پدرش امام  افتخارات باليد و ها و  در سايه سار وااليى)عليه السالم(امام رضا
هاى نيكو بود آه از درياى  نياآان ارجمندش آينه تمام نماى ارزش  و)عليه السالم(مآاظ

 )عليه السالم(حضرت موسى بن جعفر. منش نيكو سيراب شده بودند سيره و تقوا، اخالص و
از . توجه سرشار خود قرار داده بود  را مورد عنايت خاص و)عليه السالم(فرزندش على

 )عليه السالم(بر ابوالحسن، موسى بن جعفر«: ت آه گفتنقل شده اس» مفضل بن عمر«
مكيد  لبانش را مى زبان و بوسيد و او را مى او على را در دامان گرفته بود و. وارد شدم

مادرم  پدر و: فرمود مى نشاند و بر دوش خود مى گرفت و زمانى او را در آغوش مى و

 !ات چه آشكار است برترى فضل و فدايت باد، چه قدر خوشبويى، وجودت چه پاآيزه و

فدايت گردم، محبتى از اين آودك در دل من افتاده آه :  گفتم)عليه السالم(به امام آاظم
 .ام همانند آن را از هيچ آس جز تو نداشته

ُذرِّيٌَّة َبْعُضَها ( )عليه السالم( من أبييا مفضل، هو مني بمنزلتي«:  فرمود)عليه السالم(امام

سپس [جايگاه او نسبت به من همانند جايگاه من نسبت به پدرم است  )٨٠(») ِمنَبْعض َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم

 .داناست خداوند شنواى  بعضى ديگرند، و]نسل[فرزندانى آه بعضى از آنان از  «]:تالوت فرمود

 است؟) امامت(ز تو او صاحب اين امر پس ا: گفتم

 )٨١(.»آرى: فرمود

 را مورد محبت خود )عليه السالم( پيوسته فرزندش رضا)عليه السالم(امام موسى بن جعفر
سليمان بن «. خواند آنيه مى او را به لقب و شمرد و گرامى مى قرار داده، بزرگ و

عليه (، فرزندش على... )عليهم السالم(مدموسى بن جعفر بن مح«: گويد مى» حفص مروزى

فرزندم رضا را نزدم فرا خوانيد، به فرزندم : فرمود مى خواند و مى» رضا «]با لقب[را )السالم

 .فرزندم رضا به من گفت رضا گفتم و

                                                           
 .٢٤ /١عيون اخبار الرضا . ٧٩
 .٣٤ /آل عمران. ٨٠
 .٣٢ /همان. ٨١



را مورد خطاب قرار ) على( او )عليه السالم( هرگاه امام آاظم]:افزايد راوى مى[
 )٨٢(.»لحسنيا أباا: فرمود داد مى مى

 را بر زبان )عليه السالم( پيوسته نام امام رضا)عليه السالم(حضرت موسى بن جعفر
چنان  شمرد و آرد، فضايل او را بر مى سخن خود را با ستايش او آغاز مى آورد و مى

را از خواست همگان  گفت آه درباره ديگرى نگفته بود، گويى مى از نيكى او سخن مى
بدين سان او را به عنوان اماِم پس از خود  نقش رهبرى او در آينده نزديك آگاه آند و

 )٨٣(.بشناساند

 

                                                           
 .١٤ /همان. ٨٢
 .٣٠ /همان. ٨٣



 



 

 

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(مراحل زندگى امام رضا

 

 به )عليه السالم( را بايد همانند زندگى ديگر امامان معصوم)عليه السالم(زندگى امام رضا
 :بخش اصلى تقسيم آرددو 

 ;زمام رهبرى الهى دوران پيش از بر عهده گرفتن وظيفه امامت و: نخست

 .دوران تصدى رهبرى الهى تا لحظه شهادت: دوم

عليه (البته هر يك از اين دو بخش تابع شرايطى است آه بر زندگى همه امامان

 .شود خود به چند بخش تقسيم مى حاآم بوده و)السالم

 سال در آنار پدر ٣٦ ـ ٣٠ )عليه السالم(اى متفاوت، حضرت رضاه بنا بر نقل
آغاز شد ) )عليه السالم(سال والدت امام رضا. (ق١٤٨بزرگوار خود زيست آه از سال 

در اين سه دهه امام .  پايان يافت)عليه السالم(با شهادت امام آاظم. ق١٨٣در سال  و
، خلفاى عباسى »هارون الرشيد« و» هادى«، »مهدى«، »منصور« با )عليه السالم(رضا

دار   عهده)عليه السالم( پس از شهادت امام آاظم)عليه السالم(حضرت رضا. معاصر بود
 با )عليه السالم(در اين مرحله از زندگى، امام رضا. رهبرى مردم شد منصب امامت و

گونه آه بر  همان معاصر بود و» عبداهللا مأمون«و » محمد امين«، »هارون الرشيد«
اين .  به واليت عهدى رسيد)عليه السالم(مگان روشن است در روزگار مأمون امام رضاه

 : به دو بخش متمايز از يكديگر قابل تقسيم است)عليه السالم(بخش از زندگى امام رضا

 ;مرحله تصدى امامِت منصوص از طرف خداوند تا واليت عهدى. ١

 .راه خداپذيرش اجبارى واليت عهدى تا نيل به شهادت در . ٢

 : را به سه بخش تقسيم آرد)عليه السالم(توان زندگى امام رضا بدين ترتيب مى

 ; .ق١٨٣ در سال )عليه السالم(از والدت تا به شهادت رسيدن امام آاظم: نخست

 تا آغاز واليت عهدى )عليه السالم(دوران پس از شهادت پدر ارجمندش امام آاظم: دوم
 ; .ق٢٠٠او در سال 

به شهادت رسيدن آن  از واليت عهدى تحميلى تا واپسين دم زندگى واز آغ: سوم
 .ق٢٠٣حضرت به دست مأمون عباسى در سال 



 



 

 

 

 بخش سوم

  در آنار پدر)عليه السالم(امام رضا

 

 در آنار پدر گرامى )عليه السالم(يعنى روزگارى آه امام رضا; در اين مقطع تاريخى
هايى چند، چهره نمود آه تأثير قابل توجهى بر فعاليت  آرد پديده خود زندگى مى

به منظور روشن شدن .  در دوران امامتش داشت)عليه السالم(گيرى امام رضا موضع و
 :آنيم ها اشاره مى فضاى حاآم بر آن دوره به مهمترين اين پديده

 

 دينى انحراف فكرى و. ١

، »مجبِّره«، »مجسِّمه«، »مشبِّهه«: حرفى مانندهاى من اين دوره شاهد جريان
برخى از فقيهان نيز به . بود» رأى« و» استحسان«، »قياس«هاى  جريان و» مفوِّضه«

هايى  وجود چنين جريان. آردند خيل طرفداراِن حاآمان پيوسته، از آنان حمايت مى
اين مقطع هاى آشنده سياسى،  تنش هاى فقهى و فضاى آآنده از اختالف محيط و و

 .آميز آرده بود زمانى را به طور جدى مخاطره

 

 مالى فساد اخالقى و. ٢

 در دوران حيات پدر ارجمند خود با حاآمانى معاصر بود آه )عليه السالم(امام رضا
خواستند در آن تصرف  هر گونه آه مى اموال مسلمانان را ملك خود دانسته، هر چه و

الماِل مسلمانان را  آنيزآان خويش، دارايى بيت بر اساس تمايالت خود و همسران و و
دلسوزان، آنان  گيرى مردم و هزينه آرده، هيچ حكمى از احكام شريعت محمدى يا خرده

 )٨٤(.داشت را از اين آار باز نمى

ميليون چهارده  خليفه عباسى، به هنگام مرگ ششصد ميليون درهم و» منصور«
 )٨٥(.دينار از خود بر جاى گذاشت

                                                           
 .٣٠٨ /٣مروج الذهب . ٨٤
 .همان جا. ٨٥



بر مهدى عباسى وارد شده، شعرى خواند آه در » مروان بن ابى حفص«زمانى آه 
آرد، از جايزه   را نكوهش مى)عليهم السالم(آن، خاندان عباسى را مدح گفته، اهل بيت

 )٨٦(.ِصله هفتاد هزار درهمِى مهدى برخوردار شد و

آنيزآى آوازه خوان پيشكش مهدى آرد، مهدى به » عبداهللا بن مالك«آن گاه آه  و
 )٨٧(.براى او فرستاد] درهم[پاس اين خدمت چهل هزار 

» عباسه«خواهر خود  و» جعفر برمكى«هارون الرشيد شيفته ميگسارى با حضور 
پس از  خواند و آن دو را فرا مىنشست  او هر گاه بر خوان شراب مى. دختر مهدى بود

گذاشت تا از فرط ميگسارى، مدهوش  عباسه را تنها مى خوردن شراب، جعفر و
 )٨٨(.شوند

 

 فساد سياسى. ٣

آنان . بود» خالفت« شاهد آيفيت تعامل عباسيان با مسأله )عليه السالم(حضرت رضا
» عباس« از طريق )صلى اهللا عليه وآله(خود را چنين جاانداخته بودند آه جانشينى پيامبر اآرم

حاآمان اين خاندان، بدون در . عموى آن حضرت به صورت ارث به ايشان رسيده است
اى در آن نداشتند به  نظر گرفتن آراى مسلمانان، اين منصب الهى را آه هيچ بهره

ز سپردن آن به صاحبان حقيقِى خالفت آه به فرمان خداوند ا گذاردند و يكديگر وا مى
حاآمان عباسى، همه چيز را . زدند تعيين رسول خدا برگزيده شده بودند، سر باز مى و

قاضيان را تسليم  و» قضاوت«از همين رو منصب  خواستند و تحت سلطه خود مى
با همين ابزار،  تند وخويش آرده، دين را به عنوان پوششى براى فريب مردم به آار گرف

حاآمان برگزيده از سوى خداوند ) عباسيان(اينان : ميان مردم چنين ترويج آردند آه
 .حسابرسى قرار دهند مردم مجاز نيستند اين خاندان را مورد انتقاد و هستند و

 

 )عليهم السالم(مهرورزى مسلمانان نسبت به اهل بيت. ٤

الفت  آرد آه آآنده از روح دوستى و گى مى در روزگارى زند)عليه السالم(امام رضا
امان اماماِن پيش از  اين فضا ثمره تالش بى  بود و)عليهم السالم(مودت نسبت به اهل بيت و

 )٨٩(.رفت  به شمار مى)عليه السالم(حضرت رضا
                                                           

 .١٨٢ /٨تاريخ طبرى . ٨٦
 .١٨٥ /همان. ٨٧
 .٢٩٤ /همان. ٨٨
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بود آه هارون الرشيِد دشمن، آن چنان اين روح بر جامعه روزگار آن حضرت حاآم 
تو آسى هستى آه مردم در نهان با تو بيعت :  گفت)عليه السالم(لب به اعتراض گشوده، به امام آاظم

 )٩٠(.آنند مى

 بر )عليه السالم(عليرغم چنين اعترافى آه هارون در مورد جايگاه مردمى امام آاظم
فراخوان  هاى مكارانه هارون و  خود شاهد روش)ه السالمعلي(آورد، امام رضا زبان مى

سرانجام آشته شدن  در بند آشيده شدن و  توسط هارون و)عليه السالم(مكرر امام آاظم
 .پدرش به دست او بود

 

 

 هاى مسلحانه قيام. ٥

 در )عليه السالم(گيرى آه در روزگار امام رضا چشم از ديگر رخدادهاى برجسته و
هايى آه در اين روزگار  از قيام. هاى مسلحانه بود اش بروز آرد، قيام ىآنار پدر گرام

، »)عليه السالم(حسين بن على بن الحسن بن االمام حسن«توان قيام  به وجود آمد مى
بر ضد  و» حسين بن على«اين قيام مسلحانه، به رهبرى . نام برد» شهيد فخ«معروف به 

خاندانش ـ آه خداوند از  به آشته شدن حسين ووالى مدينه سامان گرفت، اما در نهايت 
سرآوب شدن قيام حسين بن على، ديگر انقالبيون را از ادامه . آنان خشنود باد ـ انجاميد
هاى مسلحانه عليه حكومت عباسيان تدارك ديده  همچنان قيام اين راه باز نداشت و

رون براى از پاى در ها. قيام آرد» يحيى بن عبداهللا بن الحسن«. ق١٧٦در سال . شد مى
گسيل داشت، سپس به او امان داد » يحيى«آوردن قيام او، هزاران جنگجو براى مقابله با 

 )٩١(.يحيى در زندان بدرود زندگى گفت در بندش آشيد و و

ها عكس العمل  شود آه اين قيام مروِر آن، روشن مى با اندآى تأمل در تاريخ و
 .جابرانه عباسيان بود ى ستمكارانه وها طبيعى نسبت به سياست

اى از مهمترين رويدادهايى است آه در روزگار امام  آنچه بيان شد خالصه
هاى بعدى به چگونگى  در بخش.  چهره نمود)عليه السالم(امام آاظم  و)عليه السالم(رضا

ط آن نيز ِاعمال وظايف امامت، توس ها و  با اين پديده)عليه السالم(رويارويى امام رضا
 .پردازيم، ان شاءاهللا حضرت مى

 

                                                           
 .٣٠٩ /الصواعق المحرقة. ٩٠
 .همان جا. ٩١



 

 )عليه السالم(ساز امامِت حضرت رضا  زمينه)عليه السالم(امام آاظم

 را برشمرده، به يكى از )عليه السالم( وظايف امامان معصوم)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم
 :فرمايد ها اشاره آرده، مى آن

في آل خلف من ُامتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الضالين، «

 )٩٢(;»...تأويل الجاهلين انتحال المبطلين، و  و

 هر نسلى از امت من، عادالنى از خاندان من وجود دارند آه از رخنه آردن تحريِف ]ميان[در 

اسالم (آنند  جلوگيرى مى) اسالم(جاهالن به اين دين تأويل  آاران و گمراهان، ادعاى انتساِب باطْل

 ).دارند را از گزند بدخواهان مصون مى

مأمور به   نيز از اين قاعده مستثنا نبوده و)عليه السالم(حضرت على بن موسى الرضا
توجه به اين نكته ضرورى است آه اين مسئوليت زمانى الزم . ايفاى اين مسئوليت بود
 خود در حال انجام رسالت امامت باشد، اما در آنار )عليه السالم(ضااالجراست آه امام ر

هموست آه  پدر، مسئوليت او تابع مسئوليت امام متصدى امر امامت خواهد بود و
اماِم جانشين، در زمان حيات  باشد و پرداختن به آن مى سزاوار به انجام اين وظيفه و

به . آند  از بيان هر امرى خوددارى مىحدودى معين  جز در مواردى و)عليه السالم(امام
اماِم جانشين، امام  براى روشن شدن شرح وظايف اماِم مأمور و همين منظور و

 در پاسخ اين آه ممكن است در يك زمان، بيش از يك امام وجود داشته )عليه السالم(صادق
 )٩٣(.است نه، مگر اين آه يكى از آن دو خموش: فرمايد باشد، مى

 خموشى گزيده )عليه السالم(، امام رضا)عليه السالم(از همين رو در روزگار امام آاظم
يعنى ; به صورت مستقل از اماِم مأمور يعنى او متولى منصب امامت نشده بود و; بود

آرد، بلكه در عمل، از امام آاظم آه منصب  گيرى نمى  موضع)عليه السالم(امام آاظم
اين مطلب نيز بايد روشن شود آه . آرد دست داشت پيروى مىبالفعل امامت را در 

 يا هر اماِم جانشين در زمان حضور اماِم مأمور، بدان معنا )عليه السالم(سكوت امام رضا
عليه (امام رضا. دگرگون ساز در ميان امت باز ايستد هاى اصالحى و نيست آه از اقدام

مت فعاليت داشته، به نشر مفاهيم  در چارچوب وظايف تعيين شده در ميان ا)السالم
در  گفت و فقهى را پاسخ مى هاى اعتقادى و پرداخت، سؤال هاى اسالمى مى ارزش و

                                                           
 .٢٣١ /همان. ٩٢
 .١٧٨ /١الكافى . ٩٣



گذشت، در مسجد رسول خدا  اندى سال از عمر با برآتش مى حالى آه تنها بيست و
 )٩٤(.داد فتوا مى نشست و مى

در حالى آه جوان ) )عليه السالم(امام رضا(او : گويد  مى)عليه السالم(درباره امام رضا» ذهبى«

 )٩٥(.داد فتوا مى» مالك«بود در ايام 

» امر به معروف «)عليه السالم(اش امام آاظم او همچنين در دوران امامت پدر گرامى
د روايت حديث آرده، به نشر اجداد بزرگوار خو از پدر و آرد و مى» نهى از منكر« و

 .پرداخت سنت رسول خدا در ميان مردم مى  و)عليهم السالم(احاديث اهل بيت

داوود بن سليمان بن يوسف «، »احمد بن حباب حميرى«، »ابوبكر«راويانى چون 
 )٩٦(.اند ديگران از او روايت آرده و» سليمان بن جعفر«، »غازى

ايراد  ديدارها با بيان مطالبى و ها و  در مناسبت)عليه السالم(بن جعفرامام موسى 
 آرده، ياران )عليه السالم(ها را متوجه امامت فرزندش امام رضا تعبيرهايى، ذهن

رهنمودهاى  در اين جا به برخى از گفتارها و. داد اصحاب خود را به او ارجاع مى و
 :آنيم  اشاره مى)عليه السالم( درباره امام رضا)عليه السالم(امام آاظم

پيك او پيك  او آتاب من، گفتار او گفتار من، قول او قول من و) نامه(آتاب .  فرزند من است]على[اين 

 )٩٧(.]و حق گفته است[هر چه او گويد همان است  من است و

) على( اين ]فرزندان من،[: فرمود  همچنين به فرزندان خويش مى)عليه السالم(امام آاظم

 و فرا بگيريد[از اين رو احكام دين خود را از او بپرسيد .  است)صلى اهللا عليه وآله(برادر شما، عالم آل محمد

 )٩٨(.] آنيد]و بدان عمل[آنچه به شما بگويد حفظ  و]

عليه (يافت، زمينه را براى امام رضا  فرصتى مناسب مى)عليه السالم(هر گاه امام آاظم

اى على بن يقطين، : فرمود» على بن يقطين«او به . آرد اهم مىامر جانشينى او فر و)السالم

 )٩٩(.ام من آنيه خود را به او داده. مهتر فرزندان من است اين على، سرور و

 

  درباره امام پس از خويش)عليه السالم(وصيت امام آاظم
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گزينش خداوند  امامت، منصبى است خدايى با مسئوليتى سنگين آه جز با تعيين و
مسلمانان در تعيين امام،  يابد و  تحقق خارجى نمى)صلى اهللا عليه وآله(معرفى پيامبر اآرم و

امامى آه خداوند ; توانند امام معصوم را بشناسند  نمىحق دخالت ندارند، زيرا
پيشوايى (پيمان )١٠٠(;»  َيَناُل َعْهِدي الظَّاِلِميَن  َال«: فرمايد را الزمه او دانسته، مى» عصمت«

 .رسد من به بيدادگران نمى) جانشينى و

 به ما رسيده است بر امر تعيين امام )صلى اهللا عليه وآله(رواياتى آه از پيامبر اآرم
نيز حضرتش در آغاز دعوت به يكتاپرستى . معصوم به فرمان خدا تأآيد دارد

 )١٠١(.دهد  از آن خداست در هر آه خواهد قرار مى]خالفت رسالت و[امر : فرمود مى

هاى گوناگون، امامان معصوم را  عبارت هاى متعدد و با لفظ نيز حضرتش بارها و
 )١٠٢(.همگان را از قريش خوانده است دوازده تن و

اند، از جمله اين گفته  هاشم مان معصوم از بنىرواياتى نيز در دست است آه اما
 )١٠٣(;»هاشم آلهم من بني... بعدي إثنى عشر خليفة« است آه )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

 .اند هاشم باشند آه همگى ايشان از بنى مى) جانشين(پس از من دوازده خليفه 

فرزندان او   و)عليه السالم(طالب به على بن ابى» بنى هاشم«شمار،  در رواياتى بى
 )١٠٤(.آند فرزندان او منحصر مى  و)عليه السالم(تفسير شده، سپس آنان را در امام حسين

هاى   نقل شده آه به نام)صلى اهللا عليه وآله(همچنين روايات متعددى از پيامبر اآرم
برخى از اين روايات به طور عام آنان را بر شمرده، . گانه پرداخته است امامان دوازده

األئمة من بعدي إثنا «: برخى ديگر به طور خاص، مانند اين روايت آه فرموده است

 )١٠٥(;»ثامنهم علّي رابعهم علّي، و  عشر، أولهم علّي، و

 .هشتمين آنان على است نخستين آنان على، چهارمين آنان على و. پس از من دوازده تن هستندامامان 

سفارش ثابت  ديگر روايات، امامت با وصيت و با توجه به روايات ياد شده و
 آه هر امامى، امام پس )صلى اهللا عليه وآله(اهللا پيمانى است از رسول بنا به عهد و شود و مى

 .سپارد ودايع امامت را بدو مى از خود را تعيين و

 : در روايتى فرموده است)عليه السالم(امام جعفر صادق
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 در اختيار ماست آه به هر آس بخواهيم واگذاريم؟ به خدا ]جانشينى امامت و[پنداريد امر  مى

 از اين خاندان[، عهدى است از رسول خدا آه به يكايك )امامت(اين . سوگند، هرگز چنين نيست

 )١٠٦(.تا به دست صاحب آن سپرده شودرسد  مى]

بر  آرد و  نيز بايد امام پس از خويش را به امت معرفى مى)عليه السالم(امام آاظم
در قالب نصوصى، امام  گاهى به طور صريح و اساس همين مسئوليت گاهى به اشاره و

شناساند  اصحاب خاص خويش مى ا به عنوان جانشين خود به ياران و ر)عليه السالم(رضا
 را در ميان مردم نهادينه )عليه السالم(تا آنان در زمان مناسب، مسأله امامت حضرت رضا

گريزى آه از سوى دستگاه   با در نظر گرفتن شرايط تعقيب و)عليه السالم(امام. آنند
در جامعه پرهيز  د به عامه مردم وشد، از معرفى جانشين خو عباسيان اعمال مى

 .آرد مى

عليه (اند آه امام آاظم روايات وارده همصدا بر اين امر متفق به هر حال نصوص و

امام پس از خويش معرفى   را به عنوان جانشين و)عليه السالم( فرزندش امام رضا)السالم
 .فرموده است

 به من )ليه السالمع(ابوالحسن«: نقل شده است آه گفت» نعيم بن قابوس«از 
 )١٠٧(:فرمود

با . من استفرمانبردارترين ايشان از  فرزندم على، بزرگترين پسران من، شنواترين آنان به سخن من و

جانشينى پيامبر در اين آتاب  آسى جز پيامبر يا وصى و نگرد و مى» جامعه« و» جفر«من در آتاب 

 .»)حق ندارد در آن بنگرد(نگرد  نمى

 امر امامت او را بيان )عليه السالم( از روزگار خردسالى امام رضا)عليه السالم(امام آاظم
فدايت :  گفتم)عليه السالم(به امام آاظم«: آمده است» مفضل بن عمر«در روايت . داشت مى

شوم، چنان محبتى از اين آودك در دلم به وجود آمده آه تا به حال از آسى جز شما مانند 
 .ام آن را در دل خود نيافته

ُذرِّيٌَّة َبْعُضَها (، )عليه السالم(يا مفضل، هو مني بمنزلتي من أبي«:  فرمود)عليه السالم(امام

 ;)١٠٨(»)ُه َسِميٌع َعِليٌمِمنَبْعض َواللَّ

سپس اين آيه را تالوت [. اى مفضل، جايگاه او نسبت به من همانند جايگاه من نسبت به پدرم است

 .»خداوند شنواى داناست  بعضى ديگرند، و]نسل[فرزندانى آه بعضى از آنان از  «]:فرمود
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 است؟) امامت(پس از تو او صاحب اين امر :  گفتم)عليه السالم(به امام

 )١٠٩(.»آرى:  فرمود)عليه السالم(امام

 

 )ق١٧٨ ـ ١٥٠(مرحله آغازين معرفى جانشين 

افراد مورد  اصحاب خاص خود و  در آغاز امامت خود، ياران و)عليه السالم(امام آاظم
زمانى به طور صريح از امامت فرزندش امام  ورازدار را گاهى به آنايه  اعتماد و

هاى او  تن دادن به گفته  آگاه آرده، آنان را به پذيرفتن امامت او و)عليه السالم(رضا
 .خواند مى فرا

امام (اموالى براى ابوابراهيم «: نقل شده است آه گفت» داوود بن رزين«از 
 بخشى از آن را گرفته، بخش ديگر آن را باز )عليه السالم(امام. بردم) )عليه السالم(آاظم
  را به من باز گرداندى؟]مال[فدايت شوم، چرا اين : به حضرتش گفتم. گرداند

 .آن را نزد خود نگاه دار تا پس از من صاحب اين اموال، آن را از تو بخواهد: فرمود

 به وسيله )المعليه الس( از دنيا رفت، امام رضا)عليه السالم(]بن جعفر[زمانى آه موسى 
 .ست به ما بده]و بر ذمه تو[آن مالى آه نزد تو : پيكى به داوود فرمود

 )١١٠(.»من آن مال را براى حضرت فرستادم

» داوود« نام امام پس از خود را به )عليه السالم(بينيم در اين روايت امام آاظم مى
امامت » تا پس از من صاحب اين مال، آن را از تو بخواهد«گويد، بلكه با عبارت  نمى

 .آند يد مىبر آن تأآ  را تحكيم و)عليه السالم(فرزندش حضرت رضا

در قالب يك  تصريح و ها گاهى نيز همزمان با اشاره و حضرتش بنا به ضرورت
آرد، چرا آه تفاوت درجه فكرى   را مطرح مى)عليه السالم(گفتار، امامت حضرت رضا

 .گرفت درك افراد را در نظر مى نيز دريافت و عقلى و و

ان ما آه تعدادمان به دوستدار ما و«: نقل شده است آه گفت» عبداهللا هاشمى«از 
.  گرد آمده بوديم)صلى اهللا عليه وآله(رسيد نزد قبر پيامبر اآرم حدود شصت نفر مى

 در حالى آه دست فرزندش على را در دست )عليه السالم(ابوابراهيم، موسى بن جعفر
 دانيد آيستم؟ آيا مى: داشت، وارد شده، فرمود

 .بزرگ مايى سيد و: گفتيم
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 .مرا باز گوييدنسب  نام و: فرمود

 .موسى بن جعفر بن محمد: گفتيم

 اين آه با من است آيست؟: فرمود

 .او على بن موسى بن جعفر است: گفتيم

 : فرمود)عليه السالم(امام

 )١١١(.»پس از مرگم وصي من است پس گواه باشيد آه او در دوران حياتم وآيل من و

 )عليه السالم( در حالى آه نصى بر امامت امام رضا)عليه السالم(اين بيان امام آاظم
متعارفى  با تفسيرى ظاهرى در حكم وصيت عادى و جانشينى اوست، در عين حال و و

 از آن جهت با عبارتى )عليه السالم(امام آاظم. آند در مورد او مى است آه پدر به فرزند و
گويد آه اوضاع سياسى حاآم بر   مىوآالت فرزند خود سخن دو پهلو از جانشينى و

 .اختناق است جامعه، آآنده از ترور، تعقيب و

نيازهاى جامعه، مسأله امامت   با در نظر گرفتن شرايط و)عليه السالم(امام آاظم
زمانى در برابر جمع  اى و  را گاهى در برابر عده)عليه السالم(فرزندش حضرت رضا

 .فرمود خاندان خود مطرح مى اصحاب و

:  گفتم)عليه السالم(به موسى آاظم«: نقل شده است آه گفت» داوود بن آثير رقى«از 
پس از ] :به من بگو[. از دوزخ وارهانم دست مرا بگير و. ام فدايت شوم، آهنسال شده

 سرپرست ما آيست؟ تو، امام و

ست پس از من او سرپر:  به فرزندش ابوالحسن رضا اشاره آرده، فرمود)عليه السالم(امام

 )١١٢(.امام شماست و

محمد بن « نام داشت و» قبا«در مدينه، در جايى آه «: گويد مى» حيدر بن ايوب«
محمد بن زيد نه در وقت معمول آه با . در آن حضور داشت، حاضر بوديم» زيد بن على

 ؟]آه دير آمدى[فدايت شويم، تو را چه شده است : به او گفتيم. تأخير نزد ما آمد
عليه (على و) س(امروز ابوابراهيم ما را آه هفده تن از فرزندان فاطمه: محمد گفت

ما را گواه گرفت آه فرزندش على وآيل او در زمان حياتش   بوديم فرا خواند و)السالم
 . است]محفوظ[براى او ] اين حق[ فرمانش نافذ است و وصى او پس از وفاتش است و و

                                                           
 .٢٧ /١عيون اخبار الرضا . ١١١
 .٢٤٤ ـ ٢٤٣ /الفصول المهمه. ١١٢



اى :  از اين آار را روشن آرده، گفت)عليه السالم(ن زيد قصد امام آاظمآن گاه محمد ب
معرفى ] پس از خويش[حيدر، به خدا سوگند آه او امروز فرزندش را به عنوان امام 

 )١١٣(.»آرد

به  و در قالب الفاظى صريح )عليه السالم(آرد امام آاظم آن گاه آه ضرورت ايجاب مى
نياز به تأويل وتفسير، مردم را از امامت فرزندش امام  بى آنايه و دور از ابهام و

جعفر بن «آه مادرش از نوادگان » عبداهللا بن حارث«. آرد  آگاه مى)عليه السالم(رضا
چون گرد آمديم،   ما را فرا خواند و)عليه السالم(ابوابراهيم«: گويد بود مى» طالب ابى

 ام؟ يد شما را براى چه گرد آوردهدان آيا مى:فرمود

 .نه: گفتيم

جانشين من  متصدى آارهاى من و گواه باشيد آه اين فرزندم على، وصى و:  فرمود)عليه السالم(امام

 )١١٤(.او به ديدارم بيايد) نامه(هر آس ناگزير از ديدار من باشد، بايد با آتاب  است و

دور از  هاى خصوصى و  منحصر به اجتماع)عليه السالم(اين صراحت بيان امام آاظم
تأويل  برد و ى دو پهلو به آار مىچشم اغيار بود، اما در حضور عامه مردم الفاظ

 .گذارد تفسير آالم خود را بر عهده شنوندگان مى و

 اميرالمؤمنين )صلى اهللا عليه وآله(همان گونه آه پيامبر اآرم«: گويد مى» حسن بن بشير«
طالب را در روز غدير بر پا داشته، به مردم معرفى فرمود، ابوالحسن،  على بن ابى

 نيز فرزندش على را بر پا داشته، به حاضران معرفى آرده، )سالمعليه ال(موسى بن جعفر
 پس از من جانشين ]فرزندم على[، اين )اى حاضران در مسجد: يا اين آه فرمود(اى مردم مدينه : فرمود

 )١١٥(.وصى من است و

حسن، موسى ابوال«: آمده است» عبدالرحمن بن حجاج«در روايتى ديگر به نقل از 
شصت  سندى نوشت و  در مورد امامت فرزندش على وصيت آرد و)عليه السالم(بن جعفر

 )١١٦(.»تن از بزرگان مدينه را بر آن گواه گرفت

را از وصيت خود در مورد » محمد بن سنان «)عليه السالم(امام آاظم. ق١٧٨در سال 
 )١١٧(. آگاه آرد)عليه السالم(الرضا] بن موسى[امامت فرزندش على 

 

                                                           
 .٢٨ /١عيون اخبار الرضا . ١١٣
: به نقل از (٤٥ /٢اعالم الورى; ٢٥١  و٢٥٠ /٢الرشاد ا; ٢٧ /١عيون اخبار الرضا ; ٣١٢ /١اصول آافى . ١١٤

 ).ها همان: به نقل از (١٦ /٤٩بحاراالنوار  و٣٧ /طوسى، الغيبه; )٢٥١ و٢٥٠ /٢االرشاد  آلينى و
 .٢٩ /١عيون اخبار الرضا . ١١٥
 .٢٨ /همان. ١١٦
 .٣٢ /همان. ١١٧



  در دوران بازداشت)عليه السالم(وصيت امام آاظم

يك روز . (ق١٧٩ در روز هفتم ماه ذوالحجه سال )عليه السالم(امام موسى بن جعفر
پنجاه )١١٨(. ماه رجب همان سال بازداشت شد٢٧به نقلى روز  و) »ترويه«پيش از روز 

فرزندان » اسحاق« و» على« گذشته بود آه )عليه السالم(روز از بازداشت امام آاظم
آه در مكه بود » عبدالرحمن بن اسلم« بر )عليه السالم(فرزند امام جعفر صادق» عبداهللا«

عليه ( همراه خود داشتند آه به خط امام)عليه السالم(اى از امام آاظم آنان نامه. وارد شدند

. هايى را در بر داشت آه حضرت به انجام آن امر فرموده بود نگاشته شده، خواسته)سالمال
 دستور داده است تا اين نيازها از اين طريق ])عليه السالم(امام[«: آن دو به عبدالرحمن گفتند

ست، آن را به فرزندش على بده آه او جانشين ]نزد تو[اگر چيزى از او  برآورده شود و
 )١١٩(.»رهاى اوستسرپرست آا و

عبداهللا بن «شد،   آن هنگام آه به زندان بصره برده مى)عليه السالم(نيز امام آاظم
ها را به فرزندش على  فرمود تا آن نامه هايى به او داد و را خوانده، نامه» مرحوم

 )١٢٠(.ن من استبهترين فرزندا سرپرست آارهاى من و او وصى و: برساند، سپس فرمود

اصحاب  هايى براى ياران و  از داخل زندان نامه)عليه السالم(همچنين حضرت آاظم
 وصيت ]و پيروى از او[ )عليه السالم(ها به امامت فرزندش امام رضا خود فرستاده، در آن

 .آرد مى

 در زندان بود )عليه السالم(زمانى آه ابوالحسن«: گويد مى» حسين بن مختار«
جانشينى من، از آِن  امامت و: ها آمده بود هايى از او به دستمان رسيد آه در آن نوشته

 )١٢١(.»بزرگترين فرزندان من است

اين روايت را   را در بصره يك سال بدانيم و)عليه السالم(اگر زندانى شدن امام آاظم
بر » على بن يقطين«در آن جا . وارد بغداد شد. ق١٨٠بپذيريم، حضرتش در سال 

 را ديد آه در آنار حضرت )عليه السالم( الرضا]بن موسى[حضرت وارد شده، على 
اى على بن يقطين، اين على، :  به او فرمود)عليه السالم(امام آاظم.  نشسته است)عليه السالم(آاظم

 .ام من آنيه خود را به او داده سيد فرزندان من است و سرور و

در ميان » هشام بن الحكم« را با )عليه السالم(چون على بن يقطين اين بيان امام آاظم
 با اين سخن به تو گفته است آه پس از او ])عليه السالم(مامام آاظ[: گذاشت، هشام به او گفت

 )١٢٢(.»جانشين اوست فرزندش على امام و

                                                           
 .٢٠٧ ـ ٢٠٦، ص ٤٨بحاراالنوار، ج . ١١٨
 .٣٩ /١عيون اخبار الرضا . ١١٩
 .٢٧ /همان. ١٢٠
 ٦١ /٣آشف الغمه ; ٤٦ /٢، طوسى، اعالم الورى ٢٥٠ /٢االرشاد ; ٣٠٠ /١عيون اخبار الرضا ; ٣١٢ /١الكافى . ١٢١
 ).الغيبه الرشاد، اعالم الورى وا: به نقل از (٢٤ /٤٩بحاراالنوار  و



 بين )عليه السالم( براى تثبيت امر امامت حضرت رضا)عليه السالم(بار ديگر امام آاظم
به يقين فرزندم : نويسد از درون زندان به على بن يقطين مى. ق١٨٣تا . ق١٨١هاى  سال

 )١٢٣(.ام ام را به او داده من آنيه مهتر فرزندان من است و  سرور و]على[

 

  در فرصت مناسب)عليه السالم(اعالن امامت حضرت رضا

بايست   حاآم بود، مى)ه السالمعلي(در شرايطى آه بر دوران زندگى امام آاظم
جانشين  گيرى سياسى، به ويژه امورى آه به امام و موضع گيرى و حضرتش در تصميم
عليه (به همين دليل امام آاظم.  مرتبط بود، پنهان آارى آند)عليه السالم(پس از امام آاظم

ا زمانى را آرد، ام  پرهيز مى)عليه السالم( از آشكار آردن امر امامت حضرت رضا)السالم
 . تعيين آرد تا حضرتش امر امامت خود را اعالن آند)عليه السالم(براى امام رضا

گروهى بوديم آه در راه مكه با «: نقل شده است آه گفت» يزيد بن سليط زيدى«از 
شما امامان پاآيزه . مادرم فدايت باد پدر و: به او گفتم.  برخورد آرديم)عليه السالم(ابوعبداهللا

به من بنمايانيد تا ) رهنمودى(چيزى . آسى را از مرگ گريزى نيست  هستيد و]دىاز پلي[
 .خاندان خود برسانم به آسان و

به فرزندش (اين  ، اينان فرزندان من هستند و]چنين خواهم آرد[آرى :  فرمود)عليه السالم(امام صادق

 .مهتر آنان است سرور و)  اشاره آرد)عليه السالم(موسى

. مادرم فدايت باد پدر و: به او گفتم  ديدار آردم و)عليه السالم(الحسن موسىبعدها با ابو
 .آنى دوست دارم آن گونه آه پدرت درباره جانشين خود خبر داد تو نيز چنان

من در حالى از ...  زيست پدرم در روزگارى نه چون روزگار ما مى:  فرمود)عليه السالم(امام آاظم

ظاهر تمام فرزندانم را در امر جانشينى، شريك على آردم، اما در نهان او خانه بيرون شدم آه به صورت 

 مجازى[اى يزيد، آنچه به تو گفتم، امانتى است نزد تو آه .. را به تنهايى به وصايت خويش برگزيدم) على(

 گفتار راست تنها به آسانى بگويى آه عاقل باشند، در عرصه ايمان به نيكى از بوته آزمون الهى بر آمده و]

خالفت (پس از گذشت چهار سال از مرگ هارون مجاز به بيان اين امر ] اى يزيد بدان آه او[... باشند

بپرس آه ـ إن شاءاهللا ) على(گذشت، هر چه خواهى از او ] از مرگ هارون[چون چهار سال  است و) امامت و

 )١٢٤(.ـ پاسخ خواهد داد

 

 

 
                                                                                                                                                                      

 .٣٥ /طوسى، الغيبه  و٢١ /١عيون اخبار الرضا ; )٣١١ /١الكافى : به نقل از (٢٤٩ /٢االرشاد ; ٣١١ /١الكافى . ١٢٢
اهاى راوى به دليل تنگن اين روايت ممكن است تحت تأثير شرايط حاآم بر آن روزگار بوده و. ٣١٣ /١الكافى . ١٢٣

) عليه السالم(فرزندش امام رضا) عليه السالم(منظور امام آاظم موجود روايت را اين چنين مبهم نقل آرده است و
 .إن عليًا ابني سيد ُولدي: بوده آه نص آامل روايت چنين است

 .٢٦ ـ ٢٤ /١عيون اخبار الرضا . ١٢٤



 

 

 قسمت سوم

 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(هاى پدرش امام آاظم محنت   و)عليه السالم(امام رضا

 

 بخش دوم

 )عليه السالم(هاى انحراف در عصر امام رضا جلوه

 

 بخش سوم

  پيش از واليت عهدى)عليه السالم(نقش امام رضا



 



 

 

 

 بخش نخست

 )عليه السالم(هاى امام آاظم محنت  و)عليه السالم(امام رضا

 

مسلمانان پى   و)عليه السالم(دار ميان امام آاظم ريشه هارون الرشيد به ارتباط عميق و
 روز به روز توسعه )عليه السالم(ديد پايگاه مردمى حضرت موسى بن جعفر مى برده بود و

نه ميان مقار  زنده بماند به يقين مسلمانان به مقايسه و)عليه السالم(اگر امام آاظم يابد و مى
بدون آژى  هارون الرشيد پرداخته، شيوه درست و  و)عليه السالم(روش رفتارى امام آاظم

لذا به اين نتيجه رسيد در صورتى آه امام . را از شيوه انحرافى باز خواهند شناخت
 آزادانه به فعاليت خود ادامه دهد، به يقين، وجودش خطر بزرگى براى )عليه السالم(آاظم

ريزى براى زندانى آردن امام  به همين دليل در صدد برنامه.  خواهد بوددستگاه خالفت
 .پيشگيرى از تأثير او بر مسلمانان بر آمد ها و آنترل فعاليت  و)عليه السالم(آاظم

 با هارون الرشيد )عليه السالم(هاى مكرر امام آاظم از ديگر سو رويارويى
امكان نداشت تا در برابر  بود وگيرى او براى آسى چون هارون سخت دشوار  خرده و

 نيز در چنين )عليه السالم(امام آاظم. هاى او خاموش بماند گيرى موضع  و)عليه السالم(امام
هاى تجاوزگرانه هارون عليه امت  خاموش ماندن در برابر اقدام موقعيتى قرار داشت و

اين . ديد بيجا مى  را ناروا و)صلى اهللا عليه وآله(سنت پيامبر اآرم شريعت و اسالمى و
هاى متعددى چهره نمود آه بر هارون بسيار سنگين  گيرى رويارويى در موضع

اى ابوالحسن، «:  گفت)عليه السالم(به عنوان مثال، هارون به امام آاظم. آمد ناگوار مى و
 .حدود فدك را باز گو تا آن را به تو مسترد آنم

 آن گاه حضرت .گيرم با همان حدود باز پس مى آن را به طور آامل و:  فرمود)عليه السالم(امام
» افريقيه« و» سمرقند«تا » عدن« چهار حد آن را از )عليه السالم(موسى بن جعفر

 .»ذآر آرد» آسياى صغير« و» خزر«تا نواحى » سيف البحر« و



وصايت  و با اين بيان روشن آرد آه فدك در واقع همان خالفت )عليه السالم(امام آاظم
از همين جا بود آه هارون تصميم به آشتن امام .  است)صلى اهللا عليه وآله(غصب شده پيامبر

 )١٢٥(. گرفت)عليه السالم(آاظم

 شده، خطاب به آن حضرت )صلى اهللا عليه وآله(زمانى هارون الرشيد وارد حرم پيامبر
 !سالم بر تو اى رسول خدا، اى عموزاده«: گفت

السالم «:  چنين سالم داد)صلى اهللا عليه وآله( خطاب به پيامبر اآرم)عليه السالم(امام آاظم و

 .سالم بر تو اى پدر; »عليك يا أبه

روحى قرار گرفته بود، ناچار زبان به اعتراف  آه در تنگناى سياسى و[هارون 
 .]و بس[ن است افتخار همي:  گفت]گشوده،

اى در دل او پديد آورد تا اين آه در سال   آينه)عليه السالم(اما اين برخورد امام آاظم
 سپس )١٢٦( را احضار آرده، مدتى طوالنى به زندان افكند،)عليه السالم(هارون امام. ق١٦٩

 .او را آزاد آرد

: هارون از حضرت پرسيد. هارون الرشيد برده شد نزد )عليه السالم(يك بار امام آاظم
 ).بينى؟ آن را چگونه مى(اين سرا چيست؟ «

 )١٢٧(.»اين سراى فاسقان است:  فرمود)عليه السالم(امام

 نزد هارون سعايت آرده، او را )عليه السالم(چينان عليه امام آاظم از ديگر سو سخن
» يحيى برمكى«از جمله اين سعايت آنندگان، . آردند  تحريك مى)عليه السالم(بر ضد امام

اموال ) »ع«امام آاظم(مغرب براى او  از مشرق و«: گفت بود، او به هارون مى
 )١٢٨(.»او چندين خزانه دارد شود و فرستاده مى

وامل دست به دست هم داده، هارون را به زندانى آردن حضرت موسى تمام اين ع
 را بازداشت آرده، )عليه السالم(امام آاظم. ق١٧٩او در سال   واداشت و)عليه السالم(بن جعفر

 در )عليه السالم(امام آاظم. ق١٨٠از سال . به مدت يك سال در بصره زندانى آرد
يعنى ; نجام به دست يكى از دژخيمان هارونهاى بغداد به بند آشيده شد تا سرا زندان

 .به شهادت رسيد» سندى بن شاهك«

                                                           
 ).٣١٦ /١ربيع االبرار : به نقل از (٣١٤ /تذآرة الخواص. ١٢٥
 .١٨٣ /١٠النهايه  البداية و. ١٢٦
 ).٢٦٢ /االختصاص: به نقل از (١٥٦ /٤٨بحاراالنوار   و٢٦٢ /االختصاص. ١٢٧
 .٤١٥ /مقاتل الطالبيين. ١٢٨



 در )عليه السالم(در باب وصيت امام آاظم» على بن يقطين«آن گونه آه از روايت 
عليه (هاى نخستين زندانى شدن امام آاظم  آمده، در سال)عليه السالم(مورد امامت امام رضا

 )١٢٩(.رفته است حضرت رضا به ديدار پدر مى)السالم

 دستور داد تا زمانى آه او زنده است )عليه السالم( به امام رضا)عليه السالم(حضرت آاظم
عليه (امام رضا. بر در سراى خويش بخوابد تا اين آه خبر شهادت پدر به او برسد

 .چهار سال به همين روال گذراند)السالم

اهل خانه از اين .  تأخير آرده، به خانه نرفت)معليه السال(ها امام رضا شبى از شب
ام « وارد خانه شده، نزد )عليه السالم(چون روز بر آمد، امام رضا. تأخير نگران شدند

 .آنچه را آه پدرم به تو سپرده است به من بده: فرمود همسر پدرش رفت و» احمد

 .به خدا سوگند سرورم بدرود زندگى گفت: ام احمد فرياد بر آورد

چيزى  اين خبر را آشكار مكن و:  او را به سكوت دعوت آرده، فرمود)عليه السالم(مام رضاا

 )١٣٠(. خبر به والى برسد]بگذار براى وقتى آه[مگو 

 مأموريت يافت تا خبر )عليه السالم(از سوى امام آاظم» محمد بن فضل هاشمى«
عليه (هايى به او سپرد تا به امام رضا امانت  برساند و)عليه السالم(شهادت او را به امام رضا

خود همان روز به   را اجرا آرد و)عليه السالم(محمد نيز دستور امام آاظم. بدهد)السالم
سه روز پس از .  را به مردم بصره بدهد)عليه السالم(بصره رفت تا خبر شهادت امام آاظم
اى آه به محمد داده بود وارد  بق وعده ط)عليه السالم(رسيدن محمد به بصره، امام رضا

 همان روز به مدينه )عليه السالم(امام رضا. مردم بصره امامت او را پذيرفتند بصره شد و
به مدينه باز  با پيروان پدرش ديدار آرد و بازگشت، سپس از آن جا به آوفه رفت و

 )١٣١(.گشت

 در ميان مردم مدينه منتشر شد پيروان )عليه السالم(چون خبر شهادت امام آاظم
احمد بن «احمد گرد آمده، با   بر در سراى ام)عليهم السالم(محبان اهل بيت و

 برده، آنان )عليه السالم(احمد، آنان را به خانه برادرش امام رضا. ديدار آردند)١٣٢(»موسى
 )١٣٣(.با حضرت به عنوان امام بيعت آردند
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عليه ( فرموده بود، امامت امام رضا)سالمعليه ال(همان گونه آه حضرت موسى بن جعفر

امامت )عليه السالم(در اين چهار سال امام رضا مدت چهار سال از اغيار پنهان ماند و)السالم
 .خود را بر مسلمانان، آشكار نكرد

دراز مدت آه امام  مكرر و هاى متفاوت و زندان  رنج پدرش و)عليه السالم(امام رضا
با تمام وجود آن را  ديد و حظه شهادت در ميان گرفته بود، مى را تا ل)عليه السالم(آاظم

 اعالن رويارويى با حاآميت )عليه السالم(امام رضا آرد، اما شرايط مناسب نبود و لمس مى
آورد،  رنج را بر خود هموار آرده، دم بر نمى از همين رو درد و. ديد را مصلحت نمى

 به ويژه، در شرايطى )عليهم السالم( بيتپيروان اهل چرا آه مسلمانان به طور عموم و
 .آردند سخت روزگار سپرى مى

 

 فضاى باِز نسبى در روزگار هارون

به فرمان او به   به زهر آين هارون و)١٣٤(.ق١٨٣ در سال )عليه السالم(امام آاظم
هارون الرشيد آه از انتشار خبر به شهادت رساندن امام آاظم در ميان . شهادت رسيد

خود را  مردم بيمناك بود، طرحى تدارك ديد تا دامان خود را از اين جنايت پاك آند و
هاشم را  بنى از همين رو سرداران، دبيران، قاضيان و. خبر از اين امر نشان دهد بى

اى از قتل در او  آيا نشانه«:  را باز آرده، به آنان گفت) السالمعليه(گرد آورده، چهره امام
 )١٣٥(.»نه: بينيد؟ آنان پاسخ دادند مى

. از ديگر سو، سندى بن شاهك با اقدامى سالوسانه، پرده آخر اين نمايش را اجرا آرد
 را )عليه السالم(يكر امام آاظمبزرگان بغداد را به زندان برد تا خود از نزديك پ او فقيهان و

آن گاه . وجود ندارد)عليه السالم(خفگى بر آالبد امام وارسى آرده، ببينند آه اثرى از جرح و
آنان  به مرگ طبيعى مرده است و) »ع«امام آاظم(از آنان خواست تا گواهى دهند آه او 

 را بر پل بغداد )عليه السالم(گواهى دادند، سپس به دستور سندى، پيكر پاك امام آاظم
به مرگ [در او بنگريد آه . موسى بن جعفر است] پيكر[اين «: گذاشته، ندا در داده شد

 )١٣٦(.» مرده است]طبيعى

بيم  ش نگرانى وشورش مردمى عليه حكومت هارون، او را دستخو احتمال انفجار و
نيز زدودن خشم مردمى  از اين رو براى جلوگيرى از چنين رخدادى و. آرده بود
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خاندانش را آم رنگتر  و)عليه السالم(ها، در تنگنا قرار دادن امام رضا آاستن از واآنش و
گيرانه عليه آن حضرت خوددارى نمود  محدودتر آرده، از به آار بستن اقدامات سخت و
 .آرد  را بكشد رد مى)عليه السالم(خواستند تا امام رضا انى آه از او مىپيشنهاد آس و

بود آه با پاسخ تند هارون مواجه » عيسى بن جعفر«از جمله اين پيشنهاد دهندگان 
اى به  ياد آرده) علويان(سوگندى آه درباره خاندان ابوطالب «: او به هارون گفت. شد

 مدعى ])عليه السالم(بن جعفر[ى پس از موسى تو سوگند ياد آردى آه اگر آس. ياد آور
اين على فرزند موسى مدعى امامت . بند گردنش را خواهى زد امامت شد در اسارت و

 .شود شد، درباره او نيز گفته مى آنچه درباره پدرش گفته مى است و

خواهى اين خاندان را  گويى؟ مى چه مى: گفت هارون خشمگينانه در او نگريست و
 )١٣٧(.»م تيغ بگذرانم؟همگى از د

تحريك )عليه السالم(هارون را به آشتن امام رضا» خالد بن يحيى برمكى«زمانى آه  و
آيا . آنچه با پدر او آرديم ما را بس است«: گفت آرد، هارون مى تشويق مى و
 )١٣٨(.»خواهى همه آنان را بكشيم؟ مى

تغيير موضع هارون نسبت به خاندان  دانيم آه اين انعطاف و مى البته بايد دانست و
اش نبود، بلكه  نتيجه خداترسى رسالت، به معناى پشيمانى او از اعمال گذشته و

عليرغم جاسوسان  از ديگر سو و. خواست با اين شيوه، خشم مردم را فرو نشاند مى
هاى او  گزارش فعاليت و)عليه السالم( داشتن امامچينان فراوانى آه براى زير نظر سخن و

 بر ضد حكومت )عليه السالم(گمارد، آوچكترين گزارشى يا دليلى بر فعاليت امام رضا
 .هارون ارائه نشده بود

 

 

 در مقام امامت

هاى  يعنى سال; )عليه السالم(چهار سال آغازين امامت حضرت على بن موسى الرضا
اعالن امامت، ايراد : هايى چون فعاليت  آامل گذشت ورآود با سكوت و. ق١٨٧ـ١٨٣

 ديده )عليه السالم(خطبه، ديدارهاى عمومى يا حضور در مجامع عمومى از سوى امام رضا
سكنات امام  البته اين وضعيت از نگاه جاسوسان هارون آه تمام حرآات و. ثبت نشد و

رون را از اين امر آه حضرت آنان ها  را زير نظر داشتند دور نبود و)عليه السالم(رضا
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روايت زير . آردند جويد، آگاه مى دورى مى  از رخدادها فاصله گرفته و)عليه السالم(رضا
 :مؤيد اين مطلب است

 وارد بازار شده، سگى، )عليه السالم(روزى ابوالحسن، على بن موسى الرضا«
 از اين جاسوسى آه حضرت را زير نظر داشت، هارون را. خروسى خريد گوسفندى و

و [از او ايمن شديم : هارون با شنيدن اين خبر گفت.  آگاه آرد)عليه السالم(اقدام امام رضا
 )١٣٩(.»]رساند ديگر گزندى به ما نمى

هاى   هارون را نسبت به گزارش)عليه السالم(عدم فعاليت علنى امام رضا سكوت و
: به هارون گفت» زبير بن عّوام«انى يكى از نوادگان زم. اعتماد آرده بود جاسوسان بى

 .آند درب خانه خود را گشوده، مردم را به خويش دعوت مى) )عليه السالم(امام رضا(او «

سگى، )عليه السالم(على بن موسى: نويسد يكى مى. انگيز است اين شگفت: هارون گفت
 )١٤٠(.»ويسدن خواهد مى  آنچه مى]آن ديگرى[ خروسى خريده و گوسفندى و

 ناديده )عليه السالم(بدين ترتيب، هارون گفته آن مرد زبيرى را درباره امام رضا
 را مورد تعرض قرار دهد او را به حال خود )عليه السالم(گرفته، بدون اين آه امام

 .واگذاشت

هارون . فرا رسيد. ق١٨٧سال   گذشت و)عليه السالم(چهار سال از شهادت امام آاظم
آشته . الرشيد در اين سال بر جماعت برمكيان خشم گرفته، آنان را به دست جالد سپرد

انعطاف اوضاع سياسى داشت،  چرا آه اينان  شدن برمكيان نقش بسزايى در دگرگونى و
بيشترين تالش براى  ارآان حكومت عباسيان را قوام بخشيده، آن را تحكيم آرده بودند و

با حذف آنان از عرصه سياسى آن روز . داشتند)صلى اهللا عليه وآله(دن خاندان پيامبراز بين بر
 نيز آمرنگ )عليه السالم(خالى شدن دستگاه حاآميت از آنان، سعايت بر ضد امام رضا و

فراهم گرديد تا وصيت پدر بزرگوار خود را )عليه السالم(شرايط براى امام رضا شد و
برخى از ياران آن حضرت او را از اين آار . آشكار آندعملى آرده، امامت خويش را 

ما بيم آن داريم آه اين  تو امرى بس بزرگ بر مال آردى و«: بر حذر داشته، گفتند
 .طاغوت به تو گزندى برساند

خواهد  هر چه مى:  آه مطمئن بود آسيبى از هارون نخواهد ديد، فرمود)عليه السالم(امام

 )١٤١(.تواند گزندى به من برساند تواند بكند آه نمى هر چه مى و
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 را در آشكار آردن امر امامت )عليه السالم(زمانى آه ياران، مجددًا اقدام امام رضا
آسيبى هر (اگر هارون خراشى :  در پاسخ فرمود)عليه السالم(آميز خواندند، امام خويش، مخاطره

 )١٤٢(.پرداز هستم بر من وارد آند، به يقين من دروغ) چند آوچك

رويارويى   در منصب امامت به معناى معارضه و)عليه السالم(مسئوليت امام رضا
ن شرعى جانشي پيشواى مردم و  به عنوان امام و)عليه السالم(سياسى نبود، بلكه امام رضا

ويرانگرى آه جامعه  عقايد منحرف و ها و اى با انديشه پدر ارجمندش مبارزه همه جانبه
هاى خود آرده بودند و نيز نشر انديشه پاك اسالمى را در دو  آن روز را عرصه تباهى

عليه (هارون نيز آه امام. احكام شريعت، وجهه همت خويش قرار داد عرصه اعتقادات و

 واآنشى نشان )عليه السالم(ديد، نسبت به امام رضا  عرصه سياست مى را دور از)السالم
 .داد نمى

.) ق١٩٢در سال (از آن جا به خراسان  و.) ق١٨٩در سال (رفتن هارون به رى 
از ديگر عوامل فراهم شدن آزادِى نسبى براى امام . ق١٩٣در نهايت مرگ او در سال  و

 . بود)عليه السالم(رضا
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 بخش دوم

 )عليه السالم(هاى انحراف در عصر امام رضا هجلو

 

دوره  هاى گوناگونى آه در روزگار حكومت عباسيان و در اين بخش انحراف
به وسيله سپاه برادرش مأمون . ق١٩٨آه در سال (فرزندش محمد  حكومت هارون و

نقش امام . گيرد مورد بررسى قرار مى. ق١٩٨ـ١٨٣هاى  يعنى سال; )آشته شد
هاى گوناگون اين دوره  جويى براى رهايى جامعه از انحراف  در چاره)سالمعليه ال(رضا

 با آن را مبحث ديگرى است آه به بخش بعد موآول )عليه السالم(برخورد امام رضا و
هايى را آه بر اين دوره سايه افكنده بود، به اختصار مورد بررسى  انحراف. آنيم مى

 .دهيم قرار مى

 

 انحراف فكرى

يارانى به  منحرف فكرى در روزگار عباسيان رواج يافته، پيروان وهاى  جريان
آن چنان گرم شد آه امت اسالمى را نيز به خود » مراء« و» جدال«بازار  دست آورد و
ها را ترويج آرده، پديدآورندگان آن را مورد  حاآمان عباسى اين جريان. مشغول آرد
ها  مى با سرگرم شدن به اين جريانحمايت خويش قرار دادند، زيرا امت اسال تشويق و

گيرى  از موضع گرفت و زندگى عمومى خود فاصله مى از عرصه سياست، اقتصاد و
 .ماند هاى جارى، دور مى در برابر سياست

افكار  پيروان ديگر اديان نيز توانستند در چنين شرايطى با آزادى مطلق اعتقادات و
، »صابئيان«، »زرتشتيان«، »حيانمسي«، »يهوديان«: خود را مطرح آنند، مانند

 .هاى زنديقان ديگر گروه و» دهريان«، »ملحدان«، »برهمنان«

هاى اسالمى نيز به همان  با ظهور پديد آورندگان مذاهب اسالمى، شمار مذهب
در ) آرمانى()١٤٣(»مثالى«فلسفه  هاى عقلِى صرف و انديشه. گرفت نسبت فزونى مى
» تجسيم«، »ِارجاء«، »تفويض«، »جبر«دامنه جدل درباره . جامعه منتشر شد
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» زيديه«: ى، مانندهاى سياس در اين دوره، جنبش. گسترش يافت» تشبيه« و
جنبش  ها بوده، جهاد مسلحانه را وجهه آار و آه از جمله اين جنبش» اسماعيليه« و

پوشالى،  ادعاهاى باطل و. دينى مبدل شدند خويش قرار داده بودند، به جريانى اعتقادى و
خواند، از ديگر  مى» ابراهيم خليل«اى آه خود را  ادعاى پيامبرى از سوى راه گم آرده

ها در سايه حاآمان  مسّلم اين است آه اين جريان. هاى منحرف فكرِى اين دوره بود دهپدي
هاى  مسلك ها و هايى آه اين حاآمان به جريان جويى از آزادى با بهره عباسى و

آردند توانستند در ميان  دريغى آه از آنان مى هاى بى منحرف داده بودند و نيز حمايت
در نهايت، جامعه اسالمى را دچار سردرگمى  بيابند ومسلمانان جاى پايى براى خود 
 . دور سازند)عليهم السالم(آرده، از راه راست اهل بيت

اى را  نظريه پرداخته، يا نظريه اختراع آرا و از ديگر سو، حاآمان به جعل و
قال  وقيل  مناقشه و پراآندند تا مسلمانان را به جدال و پذيرفته، در جامعه اسالمى مى

مرگ محكوم  آنان، مخالفان آرايى آه خود پذيرفته بودند به زندان و. سرگرم آند
ها هيچ تأثيرى واقعى بر اعتقادات  آردند، در حالى آه قبول يا رّد اين نظريه مى
بودن قرآن را » قديم«به عنوان مثال، هارون نظريه . گذاشت باورهاى دينى مردم نمى و

زمانى آه درباره پيكر .  مخالفان اين نظريه پرداختآشتن به سرآوب و پذيرفت و
جالدان او را آشته بودند، از هارون  جان مردى آه پيش روى هارون افتاده بود و بى

 )١٤٤(.»قرآن حادث است: گفت از آن رو او را آشتم آه مى«: پرسيده شد، هارون گفت

او در مورد قديم بودن قرآن راهى  عكوس شد ودر روزگار مأمون، وضع آامًال م
اين بار او بود  خواند و» قديم«نه  و» مخلوق«جز راه پدرش در پيش گرفته، قرآن را 

 )١٤٥(.آه قرآن را موضوع آزمون عالمان قرار داد

 منسوب به پيامبر خدا، به ويژه احاديث پرداخته شده و هارون از جعل روايات و
مخالفان ترويج اين گونه  آرد و رواياتى آه خرافى بودن آن آامًال آشكار بود حمايت مى

 :است داستان زير بهترين گواه بر اين امر. داد روايات را آيفر مى

بزرگان در آن مجلس يكى از . به حضور هارون رسيد» ابومعاويه ضرير«روزى «
» ابو هريره«سخن بدان جا آشيده شد آه ابو معاويه، حديثى از . قريش حضور داشت

اين حديث آه آآنده از خرافه است به . نقل آرد آه او آن را به رسول خدا نسبت داده بود

                                                           
 .٢١٥ /١٠النهايه  البداية و. ١٤٤
 .٣٣٤ /٢تاريخ الخميس . ١٤٥



 ديدار آرده، به او )عليه السالم( با حضرت آدم)عليه السالم( موسى]روزى[: باشد اين شرح مى
 ان آدم هستى آه ما را از بهشت بيرون آردى؟تو هم: گفت

موسى با  آجا آدم و:  گفت]از سخن ابو معاويه در شگفت شده،[آن مرد قرشى 
 يكديگر ديدار آردند؟

سفره (نطع : گفت همين ايراد ناچيز، هارون را سخت خشمگين آرده، برآشفت و
 زنديق است آه به خدا او. شمشير بياوريد و) زدند چرمين آه بر روى آن گردن مى

 .]آنند در آن شك مى[حديث رسول خدا را مورد طعن قرار داده، 

ابو معاويه به منظور نجات جان مرد قرشى بناى آرام آردن هارون گذاشته، 
همچنان  نفهميده است و لغزش شده و اى اميرالمؤمنين، او دستخوش خطا و: گفت مى

نظر  ارون از آشتن مرد قرشى صرفآرد تا اين آه ه هارون را با اين گفتار آرام مى
 )١٤٦(».آرد

آرد آه تمايالت  دريغ خود را نثار عالمانى مى احترام بى هارون الرشيد حمايت و
شدند، اما عالمان بزرگ  با آن همراه مى دادند و او را در نظر گرفته، بدان تن مى

اميال او همراه  ها و خواسته ه با هواها و را آ)عليهم السالم(امامان اهل بيت ارجمند و و
آيد، خود  اى آه ذيًال مى نكته. داد افكند يا در محاصره قرار مى نبودند، به زندان مى

 .پايان هارون از چنين عالمانى است دليل حمايت بى بهترين گواه بر اين امر و

: ه پرسيددر همين حال از ابو معاوي. ريخت آب مى» ابو معاويه«هارون بر دست «
 ريزد؟ دانى چه آسى آب بر دست تو مى مى

 .نه: ابومعاويه آه نابينا بود گفت

 .ريزم اين منم آه آب بر دستانت مى: هارون گفت

 يا اميرالمؤمنين، تويى؟: ابومعاويه گفت

 )١٤٧(.»!اين آار من براى گراميداشت دانش است آرى، و: هارون گفت

مشروعيت  آرايى را آه به حكومتش قدسيت و ها و هارون همچنين انديشه
يكى از شاعران آخرت به دنيا فروخته، . گرفت بخشيدند، زير چتر حمايت خود مى مى

هارون دستور داد . خواند» اهللا امين«در آن ابيات، او را  چهار بيت درباره او سرود و
افزودى،  مى] عارتبر اش[اگر «: تا براى هر بيت، هزار دينار به او بدهند، آن گاه گفت

 .»افزوديم مى] بر َدِهش خود[به يقين ما نيز 
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عطاياى سخاوتمندانه هارون، شاعران را بر آن داشت تا براى رسيدن به 
يكى از اينان در . پروا درباره قدسيت حاآمان عباسى شعر بسرايند هاى دنيا، بى فريبايى

 :مدح هارون چنين سرود

آنان آه از دين  و; دوستى خليفه چيزى نيست آه سربرتافتگان از فرمان خداوند«
 )١٤٨(.»آنند، بدان تن در دهند ها را بارور مى خارج شده، فتنه

 :هارون سروده است و» امين«در مدح » )١٤٩(سْلم خاسر« و

 زبيده دختر« محمد پسر ]بر واليت عهدى[; ]يافته[انس با آن مهدى هدايت  جن و«
 .اند بيعت آرده» جعفر

 ]چهره[خاندان خالفت، براى گراميان درخشان ) ايجاد(خداوند، خليفه را به ساختن 
 )١٥٠(.»موفق آرد

شاعر،  گويى گوهرى به شاعر داد و پاس اين مديحهزبيده همسر هارون الرشيد، به 
 .»آن را بيست هزار دينار فروخت

عليهم (بيت پوينده راه اهل عالمان پيرو و عباسيان، با در محاصره قرار دادن فقيهان و

اعتقادى، بر آن بودند تا  هاى ويرانگر فكرى و نيز حمايت از پيدايش جريان  و)السالم
البته اين نظريه، ادعايى .  دور آنند)عليهم السالم(منش اهل بيت مسلمانان را از مسير و

ها خود  جريان ها و اساس نيست، بلكه تحت پيگرد قرارندادن صاحبان اين نظريه بى
 .هاست بهترين دليل بر حمايت دستگاه خالفت از اين جريان

يدايش را در آغاز پ» غالت« و» واقفيه«دستگاه عباسيان هرگز بر آن نشد تا جريان 
ها را از ميان بردارد، چرا آه اين دو جريان، از تشيع  آن، محاصره آرده، آن

اى باشند براى بدنام  هاى خليفه عباسى، وسيله بايد با حمايت سربرآورده بودند و
از ريشه برآوردن آيان شيعه   و)عليهم السالم(منش اهل بيت دار آردن روش و خدشه و
 .تشيع و

هايى جديد آه  در باطن براى ايجاد جريان مأمون در ظاهر به عنوان نشر فرهنگ و
هاى فلسفى را از   بايستند، فرمان داد تا آتاب)عليهم السالم(بتوانند در برابر مكتب اهل بيت
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آرا   پرواضح است آه اين اقدام به انتشار افكار و)١٥١(.يونانى به عربى ترجمه آنند
انجاميد آه در نهايت  هاى ذهنى دور از واقعيت مى فرضيه اصطالحاتى منطقى و و

 .آرد خواسته خليفه را تأمين مى

باطل » قياِس« تفسير به رأى فزونى گرفت و در روزگار عباسيان، فتواى به رأى و
مفتيان نيز . رعِى ديگرى مبتنى بود، رواج يافتآه بر اساس قياس حكمى فرعى با حكم ف

نقل » ابن مبارك«از . آردند تمايالت حاآمان را در فتواى خويش لحاظ مى خواسته و
چون هارون الرشيد به خالفت رسيد، شيفته يكى از آنيزآان «: گفت شده است آه مى
 شايسته تو :از او تقاضاى آامجويى آرد، اما آنيزك نپذيرفته، گفت. پدرش مهدى شد

 .، زيرا پدرت با من همخوابه شده است)براى تو حالل نيستم(نيستم 

در اين زمينه : پرسيد» ]مفتى[ابو يوسف «هارون آه به شدت دلداده او شده بود، از 
 فتوايى دارى؟ حكمى و

اى اميرالمؤمنين، آيا هر چيزى را آه آنيزآى بگويد شايسته : او در پاسخ گفت
 .» امين نيست] اش درستكار و در گفته[و را نپذير آه تصديق است؟ گفته ا

از چه چيز در شگفت باشم، از اين  دانم از آدام يك و نمى«: گويد ابن مبارك مى
بيند  مال مسلمانان دانسته، اما خود را ناچار مى  آه خود را صاحب اختيار جان و]خليفه[

يا از  آند و المؤمنين دورى مىآه حرمت حريم پدر را بشكند يا از آن آنيزك آه از امير
حريم حرمت پدرت را بشكن : گويد  مى]به خليفه[قاضى روى زمين آه  اين فقيِه مفتى و

 )١٥٢(.»گناه آن را بر گردن من انداز؟ آام دل برگير و و

هارون الرشيد به ابويوسف «: نقل شده است آه گفت» عبداهللا بن يوسف«نيز از 
اطمينان از  ديدن خون حيض و(خواهم پيش از استبراء  مى ام و نيزآى خريدهآ: گفت

 آيا راه حلى براى اين مسأله دارى؟. با او درآميزم) عدم باردارى

او را به يكى از فرزندان خود ببخش، سپس او را به همسرى . آرى: ابويوسف گفت
 )١٥٣(.»بگير

ها  هاى آن، گام در راهى نهادند آه هوس ايهآر بدين ترتيب، فقيهان شيفته دنيا و
باطل خود،  با فتواى ناحق و آردند و منحرف را تأمين مى تمايالت حاآمان ستمگر و و

بينيم آه  از ديگر سو مى. آردند بارى را بر خلفا هموار مى بند و راه هر گونه بى
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انحراف آنان در  ان وباآانه با ستمگر  بى)عليهم السالم(مكتب اهل بيت فقيهان پيرو خط و
 .عوامل آنان قرار داشتند به همين دليل پيوسته تحت تعقيب آنان و ستيز بوده و

 خود باز نايستاده، به ]![فقيهان وابسته به دربار هرگز از ايفاى رسالت  عالمان و
پرداختند تا مسلمانان را از عرصه سياست  تصوف مى نشر واژگونه مفاهيم زهد و

 .گيرى و دخل و تصرف حاآمان دور آنند ا اعتراض به موضعدخالت در آن ي و

سرانجام تالش صادقانه اين فقيهان دربارى آارساز شده، مردم فراوانى را به انزوا 
نهى از  اى آه از فريضه امر به معروف و از عرصه زندگى دور آرد، به گونه آشاند و

 .منكر نيز دست آشيدند

 

 المال اندازى خليفه به بيت  دست

خلفاى عباسى تمام مبانى نظام اقتصادى اسالم را آه به طور صريح دارايى 
او را به قيود شرعى  دانست، نه ملك خاص او و المال را امانتى در دست حاآم مى بيت

اندازى آرده، آن را هزينه  مقيد آرده بود، ناديده گرفته، به اموال مسلمانان دست
هاى حكومت خود، افرادى را با  تقويت پايهآنان به منظور . آردند هاى خود مى هوس
خود در رفاه آامل بوده  دادند و هاى آالن زير چتر حمايت خود قرار مى هزينه

چاپلوسان،از جمله آسانى بودند آه سهم  خوانندگان، آنيزآان و. زندگى اشرافى داشتند و
 .المال داشتند بزرگى در بيت

خراج سنگينى «: آنيم نقل مى» صفهانىابوالفرج ا«يكى از اين موارد را از زبان 
ها را به  هارون دستور داد تا آن. اموالى هنگفت از موصل براى هارون فرستاده شد و

غير طبيعى دانسته،  مردم، اين آار هارون را اقدامى بزرگ و. يكى از آنيزآان او بدهند
 .گفتند از آن سخن مى

من از آن  وتى را به زنى بدهد و هارون اين چنين ثر]!شگفتا[: گفت» ابوالعتاهيه«
هارون بيست هزار  بهره باشم؟ آن گاه بر هارون وارد شده، سه بيت شعر سرود و بى

جا حاضر بود پنج هزار درهم بر آن  آه در آن» فضل بن ربيع« درهم به او داد و
 )١٥٤(.»افزود

مند  از ديگر آسانى بود آه از اين خواِن به يغما گرد آمده، بهره» ابراهيم بن مهدى«
 )١٥٥(.يك ميليون درهم پاداش گرفت براى هارون خواند و) اشعارى(اى  او ترانه. شد
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گوهرى به مبلغ دوازده  هارون همچنين آنيزآى به قيمت هفتاد هزار درهم خريد و
ه، به او داد، سپس سوگند ياد آرد آه آن آنيزك در آن روز هر چه هزار دينار خريد

 )١٥٦(.بخواهد براى او تهيه آرده، بدو خواهد داد

هاى خليفه، بسيارى از مسلمانان در فالآت، محروميت  در برابر اين ولخرجى
شاره به همين امر، به جا آه دو تن از قرشيان با ا گذراندند، تا آن بينوايى روزگار مى و

هاى روزگار  مصيبت سوز ما را از پاى انداخت و بالهاى خانمان«: هارون گفتند
 )١٥٧(.»دارايى ما را از دستمان ستاند

نزديكان  وضعيت عامه مسلمانان در آن عصر اين گونه بود، اما آارگزاران و
 جايى آه دارايى والى هارون در مند بودند، تا هاى او بهره بخشش خليفه، از َدِهش و

 )١٥٨(.بود خراسان به هشتاد ميليون رسيده

او يكصد ميليون دينار نقد . ثروتى آه از هارون بر جاى ماند فراتر از تصور بود
از خود بر جاى ...  پانزده هزار دينار، آاال، جواهر، ستور و معادل يكصد ميليون و و

 )١٥٩(.گذاشت

چپاول اموال مسلمانان، راه پدرشان هارون را  فرزندان هارون در اشرافيگرى و
ابريشمين آه آن را  آن را با فرشى زربفت و محمدامين عمارتى ساخت و. دنبال آردند
 )١٦٠(.ديبا پر آرده بودند، مفروش آرد از حرير و

المال ايشان را به بازى گرفته، هر گونه  فالآت مسلمانان، بيت اعتنا به فقر و او بى
روزى ماهِى آوچكى براى او . آرد محابا خرج مى خواست، بى در هر راهى آه مى و

اى مرواريد مزين شده بود به  او يك جفت گوشواره طال آه هر يك به دانه. صيد آردند
ها  مسلمانان را خرج خوشگذرانى او اموال )١٦١(.گوش آن موجود آوچك آرد

 )١٦٢(.آرد خواجگان مى همنشينان خود و و

شمارى هزينه عروسى خود  بى مأمون نيز از اين قافله عقب نمانده، اموال فراوان و
 )١٦٣(.اهواز به پدر همسرش داده شود دستور داد تا خراج يك سال فارس و آرد و

                                                           
 .٣٤٣ ـ ٣٤٢ /١همان . ١٥٦
 .٢٦١ /همان. ١٥٧
 .٣٢٤ /٨تاريخ طبرى . ١٥٨
 .٢٣٧ /تاريخ الخلفاء. ١٥٩
 .٣٩٢ /٣مروج الذهب . ١٦٠
 .٣٩٤ /همان. ١٦١
 .٢٩٤ /٦الكامل في التاريخ . ١٦٢
 .٤٤٣ /٣مروج الذهب . ١٦٣



المال  دست تطاول به بيت) آه از سوى او منصوب شده بود(اطرافيان والى بغداد 
ها  آسى را ياراى آن نبود تا آنان را از اين تعدى دارايى مسلمانان دراز آرده بودند و و

 )١٦٤(.باز دارد

اى اين خاندان ه غارتگرى ها و ها، چپاول عدالتى آنچه گذشت تنها اندآى از بى
 .بود

 

 انحراف اخالقى

اشرافيگرى، نقش بسزايى در شيوع انحراف اخالقى در ميان حاآمان  زدگى و رفاه
پيوسته  حاآم هماره سرگرم بازى و. نيز در ميان امت داشت تشكيالت وابسته به آن و و

فله هارون نه تنها از اين قا. شناخت ها را نمى چيزى جز اين دنبال شهوترانى بود و
او . پرداختند ها مواردى را افزود آه خلفاى پيشين بدان نمى عقب نماند آه بر سرگرمى

در حال  بازى چوگان، گوى باختن و: هايى چون اى بود آه به سرگرمى نخستين خليفه
همچنين هارون نخستين فردى از عباسيان بود آه . سوارآارى تير به هدف زدن پرداخت

 )١٦٥(.آرد با شطرنج بازى

در يكى از روزهاى مسابقه، اسب او بر ديگر . مند بود دوانى عالقه هارون به اسب
ابو «. هارون از شاعران خواست تا درباره آن اسب شعرى بسرايند. اسبان پيشى گرفت

 )١٦٦(.مند شد از َدِهش فراوان هارون بهره درباره اسب هارون شعرى سرود و» العتاهيه

توجه به اين مطلب ضرورى است آه هر چند برخى از اين آارها خارج از محدوده 
اين  آرد و مباح بود، اما براى حاآمى آه بر گستره اسالمى حكومت مى شرع نبوده و

توزان قرار داشت  در معرض خطر آينه گستره هماره مورد تهديد دشمنان اسالم و
 .شايسته نبود

به  و[بندى آرده بود  به همين دليل خوانندگان را طبقه بود وهارون شديدًا شيفته آواز 
 )١٦٧(.]داد شان، آنان را مورد عنايت قرار مى تناسب توانمندى

. داد هداياى زيادى به خوانندگان مى همان طور آه پيشتر گفته شد، هارون اموال و
و درباره آنان شعرى از همين ر خوان شده بود و او شيفته سه تن از آنيزآان آوازه

 :سرود آه در آن آمده است

                                                           
 .٥٥١ /٨تاريخ طبرى . ١٦٤
 .٢٣٧ /اريخ الخلفاءت. ١٦٥
 .همان جا. ١٦٦
 .همان جا. ١٦٧



تمام قلب مرا به تسخير خود  و; آن سه دوشيزه، اختيار مرا به دست گرفته«
 .اند درآورده

من فرمانبردار آن سه هستم، اما ايشان  و; تمام خلق فرمانبردار من بوده! بينم چه مى
 .آنند نافرمانى من مى

آنان از همين راه در قدرت من  و; س نبودههو  جز فرمانروايى هوا و]وضع[اين 
 )١٦٩()١٦٨(.»اند آرده] خويش[مرا مغلوب  رخنه و

هاى  مرز سرزمين در دفاع از حريم و ها و در حالى آه هزاران جنگاور در جنگ
چون خبر مرگ  داد و دادند، اما هارون اندك اندوهى به خود راه نمى اسالمى جان مى

 : او چنين سروردشنيد غرق اندوه شد، در رثاى» هيالنه«آنيزآى به نام 

ها را  ها دل هم در اندوه او مرثيه و; آنندگان بگريند در سوگ او بايد گريه«
 .بسوزانند

آن را به ارث براى من بر ; او با رفتنش دردى پايا براى من آفريده
 )١٧١()١٧٠(.»گذارد جاى

به . بود هاى هارون بود آه به شدت بدان آلوده شده ِميگسارى از ديگر سرگرمى

 )١٧٢(.داد هاى مى را به دست نديمان خود مى دليل همين اشتياق، گاهى خود جام

به همين  ود وگويى ب لطيفه تفريح و هاى هارون تشكيل مجالس خنده و از سرگرمى

هارون، دورى او را . را براى مجالس شادى خود برگزيد» مريم مدنى ابن ابى«منظور، 

دلبستگى هارون به ابن  اين عالقه قلبى و. شد اش ملول نمى از همزبانى برنتافته و

او را در  اى براى او در نظر گرفت و مريم به جايى رسيد آه در آاخ خود خانه ابى

 )١٧٣(.غالمان خود درآورد ده، اطرافيان وشمار افراد خانوا

، [شد  مستهجن توسط مجلسيان خود رنجه نمى هارون از به آار بردن الفاظ رآيك و

ظرفى سفالين پر از مشك » عباس بن محمد«روزى «. ]شمرد افزا مى بلكه آن را نشاط
                                                           

 .٢٢٦ /٤فوات الوفيات   و٣٤٥ /١٦األغاني . ١٦٨
١٦٩ . 

 و حللن من قلبي بكلِّ مكان*** ملك الثالث اآلنسات عناني 
 هنَّ في عصياني و أطيعهن و*** مالي تطاوعني البرية آلها 

 به ُغلبُت غرزن في عصيانى و*** ما ذاك إّال أّن سلطان الهوى 
 .همان جا. ١٧٠
١٧١. 

 و لها تشجي المراثي*** فلها تبكي البواآي 
 لت ذاك تراثيجع*** خلقت سقمًا طويًال 

 .٢٣٤ /٢الرضا  حياة اإلمام على بن موسى. ١٧٢
 .٣٤٩ /٨تاريخ طبرى . ١٧٣



عباس ناراحت . داد» مريم ابن ابى«هارون آن را به . عبير به هارون پيشكش آرد و

 .مادرش بدآاره باشد، اگر از آن بر غير مقعدش بمالد: مريم گفت شده، به ابن ابى

مريم دست درون ظرف سفالين آرده، از  ابن ابى. هارون از واآنش عباس خنديد

همه اندام خود ماليد، سپس به غالم خود دستور  محتويات ظرف برداشته، بر عورت و

: به او بگويد] مريم از قول ابن ابى[عبير را نزد همسرش برده،  نده مشك وداد تا باقى ما

 .... از محتويات ظرف به شرمگاه خود بمال تا بيايم و

به پاس اين شيرينكارى [ خنديد و هاى رآيك يكسره مى هارون از شنيدن اين عبارت

 )١٧٤(.» يك صد هزار درهم به او داد]مريم ابن ابى

در دوستى  زمانى آه محمد امين زمام خالفت را در دست گرفت، خواجگانى خريد و

براى  و... روز خود نمود روى آرده، آنان را همدم خلوت شبانه ستايش آنان، زياده و

نمايشگران را براى  او آسانى را به شهرها فرستاد تا دلقكان و. ايشان مقررى معين نمود

اى براى  خاصان خود درآورده، ماهانه  شمار درباريان وها را در آن او گرد آورند و

خانواده خود دورى   از برادران و]اى او با فراهم آوردن چنين مجموعه[. آنان مقرر آرد

آنچه از جواهر آه در . آوچك گرداند سرداران سپاه خود را خوار و ايشان و جست و

صحبتان خود تقسيم  هم مان وآنچه نزد خود داشت ميان خواجگان، ندي المال بود و بيت

به . سرگرمى او ساز آنند مواقع خلوت و فرمان داد تا جاهايى را براى تفريح و آرد و

به  اسب ساخته و شير، فيل، عقاب، مار و: هاى فرمان محمد، پنج آشتى تفريحى به شكل

 )١٧٥(.آرد ها ثروت هنگفتى هزينه او براى ساخت اين آشتى. دجله انداخته شد

ها  در فضاى باز، گرانبهاترين فرش) سكويى(بنا به فرمان محمد امين در جايگاهى 

جواهرات فراوانى در آن جا فراهم  سيمين و هاى زرين و ظرف ها و گسترانده شد، جام

ده خوانن آن گاه امين به سرپرست آنيزآان خود دستور داد تا يك صد آنيز نوازنده و. آمد

را در نظر گيرد، سپس ده تن ده تن در حالى آه عود در دست داشته، همخوانى 

 )١٧٦(... .آنند، نزد وى بروند مى

                                                           
 .٣٥٠ ـ ٣٤٩ /همان. ١٧٤
 .٢٩٤ ـ ٢٩٣ /٦ في التاريخ الكامل. ١٧٥
 .٢٩٥ /همان. ١٧٦



نام امين برده شد، فضل » فضل بن سهل«در حضور  هنگامى آه در خراسان و

چگونه آشتن امين روا نباشد؟ در حالى آه شاعر او در حضورش چنين سروده «: گفت

 :است

اين ِمى : دهى، به من بگو آه آن هنگام آه جام به دستم مى هان، مرا ِمى بده، و«

 .]تا لذت نوشيدِن آن با لذت شنيدن نام آن درهم آميزد[است 

 )١٧٧(.»آن را پنهانى به من مده; چون پر آردن جام، به طور آشكارا ممكن باشد و

در سيره او چيزى آه شايان ذآر «: آند امين را اين چنين معرفى مى» ابن اثير«

 )١٧٨(.»ايم  نيافته]دارى حكومت[بردبارى، دادگرى، تجربه : باشد، مانند

 زمينه برادرش امين عقب نمانده، در عبداهللا مأمون در اين ميدان از پدرش هارون و

. عمله طرب راه آن دو را در پيش گرفت مندى به طرب و خوشگذرانى، تفريح، عالقه

شد آه  در ميان خلق خدا آسى يافت نمى«: گويد مى» اسحاق بن ابراهيم بن ميمون«

 )١٧٩(.»دلباخته زنان باشد همانند مأمون، شيفته و

خود  نوشيدند آه از خود بى قدر شراب مىآن  شد و او هم پياله نديمان خود مى

 )١٨٠(.»شدند مى

مأمون ِميگسارى «: هاى زيادى آمده است آه در روايت نيز به چند طريق نقل شده و

 )١٨١(.»آرد مى

در . رساند يگسارى به صبح مىخوانان به ِم آوازه ها را با آنيزآان و مأمون شب«

مأمون شراب  در آنار مأمون ايستاده بود و» محمد بن حامد«ها  يكى از همين شب

» عريب«مأمون از اين آه . به خواندن آواز پرداخت» عريب«در همين حال . خورد مى

محمد بن حامد آه متوجه بهت . مقدمه شروع به خواندن آرده بود، بهت زده شد بى

 ...اى او را وادار به خواندن آردم سرورم، با بوسه: گفتمأمون شد، 

                                                           
 :همان جا. ١٧٧

 و قل لي هي الخمر*** أالفاسقني خمرًا 
 إذا أمكن الجهر*** ال تسقني سّرًا  و

 .همان جا. ١٧٨
 .١٥٦ /٨العقد الفريد . ١٧٩
 .٤٣٧ /٦الكامل في التاريخ . ١٨٠
 .٢٦٠ /تاريخ الخلفاء. ١٨١



را به همسرى محمد بن حامد در » عريب«پس من، آنيز خود :... مأمون گفت

عريب همچنان تا سپيده دم ... آورده، چهارصد درهم از مال خويش آابين او قرار دادم

 )١٨٢(.»ابن حامد بر در سرا ايستاده بود براى مأمون آواز خواند و

وابستگان حكومتى منحصر نبود، بلكه دستگاه  انحراف اخالقى به دستگاه حاآميت و

مأمون منصب قضا را در اختيار  يكى از قاضيان آه در دوره امين و«. قضا را نيز آلود

جا آه به  تافت تا آن از اين آار روى برنمى داشت، به عمل شنيع لواط آلوده شده بود و

زمانى آه مسلمانان از او به مأمون شكايت بردند، مأمون در پاسخ . داين صفت شهره ش

قبل از صدور احكام از سوى او، به اين امر اقدام  ها و خوب بود آه پيش از اين: گفت

 !.آردند مى

ها از او فزونى گرفت، امين او را عزل آرده، در شمار نديمان  پس از آن آه شكايت

 )١٨٣(.»هاى فراوانى باز گذاشتدست او را در آار خود درآورد و

در آغاز حكومت مأمون . انحراف اخالقى ميان نزديكان حاآمان امرى شايع بود

فجور پرداخته، راهزنى  آرخ، آشكارا به فسق و شرطه بغداد و برخى از سپاهيان و

گروهى به آنان در قالب ... ربودند زنان را مى در انظار همگان، پسران و آرده و

گرفتند  دارايى مردم به ستم مى توانستند از اموال و هر چه مى و... روستاها رفته

) خليفه(آسى را ياراى آن نبود آه مانع آنان شود، چرا آه اينان اطرافيان سلطان  و

 .اقتدار او بودند مايه توانمندى و و

، )صلى اهللا عليه وآله(آرمبينيم جاهليِت منسوخ شده توسط پيامبر ا با تأملى در تاريخ، مى

حمايت شد، تا جايى آه حافظان  در روزگار حاآميت مدعياِن جانشينى آن حضرت احيا و

قاضيانى آه بايد از مفاسد اخالقى جلوگيرى  مال مردم، خود غارتگران بوده و جان و

 گرفتند ترويج آن، پاداش مى ها و آلوده شدن به پليدى آنند، به پاس شكستن حرمت دين و

اهللا ـ البته به گمان خودشان ـ صورت  تمام اين جنايات در سايه حكومت خليفة و

 .گرفت مى

 

 انحراف سياسى

                                                           
 .همان جا. ١٨٢
 .٣٤٥ /٣مروج الذهب . ١٨٣



رفت آه بر فضاى آن دوره سايه  هايى به شمار مى انحراف سياسى از ديگر بحران

 .افكنده بود

 :توان در چند مقطع زمانى بررسى آرد اين بحران را مى

 

 هاروناوضاع سياسى در روزگار . ١

 ـ ١٨٣( در ده سال آغازين امامت خود )عليه السالم(امام على بن موسى الرضا
سياست خصمانه هارون با سياست خلفاى پيشين . معاصر هارون الرشيد بود.) ق١٩٣

الرشيد به هارون .  تغيير نكرده بود)عليه السالم(نيز سياست او در برخورد با امام آاظم و
او . هراس بود  همچنان دستخوش بيم و)عليه السالم(دليل به شهادت رساندن امام آاظم

بروز )عليهم السالم(هاى مسلحانه از سوى وابستگان به اهل بيت العمل ترسيد مبادا عكس مى
براى دفع هر گونه اتهام از خود،   و)عليه السالم(آند، لذا در نخستين روز شهادت امام آاظم

عليه (قضاوت را فرا خوانده، با باز آردن چهره امام آاظم هاشم و داران، دبيران، بنىسر

 )١٨٤(»بينيد؟ آيا اثرى از آشتن در پيكر او مى«:  به آنان گفت)السالم

در چنين شرايطى آه اوضاع به نفع هارون نبود، او ناچار به خوددارى از برخورد 
هاى سابق خود در برخورد با امام  از اين رو از شيوه.  بود)عليه السالم(ضامستقيم با امام ر

پيشنهادهاى آسانى آه او را به   استفاده نكرده، از تن دادن به تحريكات و)عليه السالم(رضا
البته بايد به اين امر توجه داشت . زد انگيختند سرباز مى  برمى)عليه السالم(آشتن امام رضا
هاى سياسى روشى برگزيد آه  فعاليت  در عرصه سياست و)ه السالمعلي(آه امام رضا

در گزارش جاسوسان، هيچ  داد و اى به دست او نمى هارون را خلع سالح آرده، بهانه
به همين . شد  نمى)عليه السالم(گير سياسى از سوى امام رضا اى به فعاليت چشم اشاره

باسى رفتار آرامتر دليل، حكومت هارون، در مقايسه با ديگر حاآمان ع
هاى   داشت، اما با اين حال حكومت او با ويژگى)عليه السالم(آميزترى با امام  مسالمت و

 :زير مشخص شده است

 

 ارعاب: نخست

ديگر عباسيان نه بر اساس وصيت پيامبر  اميه و هارون الرشيد همانند خاندان بنى
آه نظريه مطرح  ـ» عقد اهل حل و« حكومت رسيد و مسلمانان و به )صلى اهللا عليه وآله(اآرم

توانستند آسى را نصب يا عزل آنند ـ نيز او را  اين آه اينان مى آن روزگار بود و
تعيين از سوى خليفه پيشين به  انتخاب نكرده بودند، بلكه از طريق واليت عهدى و
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تواند حكومت خود   آه مىاى همين احساِس او سبب شد تا به هر وسيله. حكومت رسيد
 .را تثبيت آند

تطميع براى استوار آردن حكومت خود  از همين رو هارون از دو روِش ارعاب و
به هيچ نصيحتى يا  آرد و آميزى را تحمل نمى هيچ اعتراض مسالمت جست و بهره مى

 او مشغول خواندن. تابيد نهى از منكرى گوش فرا نداده، آن را برنمى امر به معروف و
ْ َآُبَر َمْقًتا ِعنَد اللَِّه َأن َتُقوُلوا(: خطبه بود آه آسى برخاسته، خطاب به او اين آيه را خواند

 .»انجام ندهيد نزد خدا ناپسند است آه چيزى را بگوييد و; )١٨٥()  َتْفَعُلوَن َما َال

و را يكصد  دستور داد تا ا]آه در پاسخ اين اعتراض ناتوان مانده بود،[هارون 
 )١٨٦(.تازيانه بزنند

را » احمد بن عيسى علوى«هارون الرشيد، يكى از نزديكان . ق١٨٨در سال 
جرم اين مرد آهنسال ـ .  زد تا اين آه جان سپرد]تازيانه[دستگير آرده، آن چنان او را 

احمد بن «ان شده آه بيش از نود سال از عمرش سپرى شده بود ـ اين بود آه جاى پنه
 )١٨٧(.را به هارون نگفت» عيسى علوى

يحيى بن عبداهللا بن «از ديگر موارد برخوردهاى هارون با مخالفان خود رفتار او با 
چون . هارون او را تحت پيگرد قرار داده، سپس او را امان داد. بود» الحسن بن الحسن

در . ا به زندان افكند تا اين آه در زندان درگذشتيحيى را نزد هارون بردند، او ر
يحيى در اثر  زندانباِن يحيى، او را چند روزى گرسنگى داد و: روايت ديگرى آمده است

 )١٨٨(.گرسنگى جان سپرد

به » حميد بن قحطبه طائى«بود » طوس«آن هنگام آه در  نيز در روزگار هارون و
 )١٨٩(.پيكر آنان را در چاه انداخت را آشت وفرمان او شصت تن از علويان 

 

اين نكته قابل تأمل است آه هارون هر چند علويان را در معرض ارعاب، تهديد 
 نگرفت، بلكه به تهديد )عليه السالم(آشتار قرار داده بود، اما تصميم به آشتن امام رضا و
در يكى .  البته بدون قصد اجراى آن بسنده آرد)عليه السالم(ريزى براى آشتن امام برنامه و

امسال به مكه خواهم «:  گفت)عليه السالم(هاى خود نسبت به امام رضا گيرى از موضع
 ).آشم او را مى(فرستم  على بن موسى را گرفته، نزد پدرش مى رفت و
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او به من صدمه   : رساندند، فرمود)عليه السالم(زمانى آه اين خبر را به امام رضا

 )١٩٠(.نخواهدزد

 از سوى هارون الرشيد احضار شده بود، به همراهان )عليه السالم(يك بار آه امام رضا
 به خدا ]، اما[باليى سترگ فرا خوانده است   و]اجراى انديشه شوم خود[مرا براى ) هارون(او : خود فرمود

 .دهد ن ناگوار باشد در حق من انجامتواند آارى آه بر م سوگند، او نمى

 بر هارون وارد شد، هارون او را گرامى داشته، از )عليه السالم(چون امام رضا
چون از نزد هارون   و]و به خليفه بدهد[اش را بنويسد  حضرتش خواست تا نياز خانواده

خواست ] چيز ديگرى[خداوند  خواستم و  مى]چيزى را[من «: بيرون شد، هارون گفت
 )١٩١(.»آنچه خداوند خواست خير بود و

 همچنان از سوى جاسوسان هارون زير نظر بوده، آنان گفتار، )عليه السالم(امام رضا
عليه (از اين رو امام رضا. رساندند ديدارهاى او را به اطالع هارون مى رفتار و

طانه داشت تا مأمون از جانب او تهديدى و خطرى احساس چنان برخوردى محتا)السالم
 .نكند

 

 

 

 

 خودآامگى: دوم

آن را به صورت  خالفت را به انحصار خود درآورد و هارون الرشيد، حكومت و
را شايسته ) امين(او عليرغم اين آه محمد . موروثى ميان سه فرزند خود قرار داد

اش محمد را به  خشنودى مادر امين و» زبيده«دانست، اما براى دلجويى از  خالفت نمى
آفايتى محمد، انتخاب او را  هارون ضمن اعتراف به بى. واليت عهدى خويش برگزيد

دانم آه او دنبال رو هواى نفس  نيك مى و... محمد را مقدم داشتم«: توجيه آرده، گفت
در امور [زنان را   دست داشته باشد، بر باد داده، نظر آنيزآان وخود بوده، هر چه در

هاشم بدو متمايل نبودند،  بنى نبود و) زبيده(» ام جعفر«اگر  دهد و دخالت مى] حكومتى
 )١٩٢(.»داشتم را مقدم مى) مأمون(عبداهللا 
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ه، به پيامدهاى اين انتخاب به امين او را برگزيد» زبيده«هارون فقط به دليل عالقه 
شد،  مأمون بر سر مسلمانان نازل مى فجايعى آه در نتيجه رقابت ميان امين و نينديشيد و

رقابت آن دو بر  در نتيجه اين انتخاب نامبارك و. آرد او را دستخوش هيچ نگرانى نمى
دارايى  سر حكومت، هزاران تن از مسلمانان در جنگى خونين طعمه مرگ شدند و

 .لمانان هزينه اين جنگ شدمس

نظامى به خويشاوندان،  از ديگر مظاهر استبداد هارون، سپردن مناصب حكومتى و
او همين سه ويژگى را شرط شايستگى براى پذيرش . متملقان بود ياران نزديك و
مديريتى از نظر او چندان ارزشى  هاى دينى، اخالقى و شايستگى دانست و مسئوليت مى

 .نداشت

 

 هديدهاى خارجىت: سوم

سرزمين اسالمى هماره از سوى دشمنان خارجى مورد  به گواهى تاريخ، حكومت و
يورشى سخت » خزران «)عليه السالم(در آغاز روزگار امامت امام رضا. تهديد قرار داشت

مرد را به  بيش از يك صد هزار زن و بر مسلمانان برده، هزاران تن از آنان را آشتند و
اى سترگ بر اسالم  فاجعه«: اند نويسان درباره اين فاجعه گفته اريخت. اسارت گرفتند

 )١٩٣(.»رفت آه هرگز مانند آن شنيده نشده است

به  از سوى ديگر، روميان در انتظار فرصتى بودند تا بر مسلمانان يورش ببرند و
گرفتند و پس از جنگى خونين، مجددًا پيمان  ا ناديده مىاى پيمان صلح ر هر بهانه

لشكرآشى حاآم، به  اين مسأله شايان توجه است آه يورش و. شد صلحى نوشته مى
توسعه دادن به گستره دولت اسالمى نبوده، بلكه به منظور  انگيزه نشر مبانى اسالم و

 يوغ در آوردن شمار تحت هاى بيشترى و تأمين تمايالت او براى استيالى بر سرزمين
ها، سرگرم آردن  افروزى هدف ديگر حاآم از چنين آتش. افزونترى از مردم بود

رفتار . برخورد با حاآميت بود دور نگاه داشتن آنان از سياست و مسلمانان به جنگ و
هاى او خود بهترين گواه بر اين  بارگى ها و زن نشينى منش هارون و آن شب و

سوزانند، هرگز به آنيزآان  مسلمانان دل مى  براى اسالم ومدعاست، زيرا آنان آه
 .پردازند گرايى نمى تجمل ها و نيز به خوشگذرانى هاى آن چنانى و نشينى شب و
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 آشفتگى در جبهه داخلى: چهارم

هاى نادرستى آه هارون در آغاز حكومت خود در پيش گرفت، جبهه داخلى  سياست
ابو عمرو، حمزه «شاهد شورش . ق١٨٤سال . ردآشفتگى آ را دستخوش نابسامانى و

آه ده هزار تن از  هارون الرشيد پس از آن. ادامه داشت. ق١٨٥بود آه تا سال » شارى
در همين . همراهان ابو عمرو را آشت، توانست اين شورش را سرآوب آند ياران و

 .سال مردم طبرستان، والى منصوب از سوى هارون را آشتند

او توانست بر . از ديگر رخدادهاى اين سال بود» الخصيبابو «دومين شورش 
» مرو«سپس به سوى . چيره شود» نيشابور« و» طوس«، »ابيورد«، »نسا«
پس از  و. ق١٨٦اين شورش در سال . آار او باال گرفت لشكرآشى آرد و» سرخس« و

 )١٩٤(.آشته شدن هزاران تن از دو طرف سرآوب شد

سال گسترش شكاف در جبهه داخلى بود، زيرا هارون الرشيد . ق١٨٧ل سا
در سرآوب دشمنان   و)١٩٥(گذاران آن بوده پايه را آه ارآان حكومت و» برمكيان«
 .گير داشتند، از دم تيغ گذراند مخالفان عباسيان نقشى چشم و

به زندان افكند، چرا در همين سال هارون بن عبدالملك بن صالح بن على عباسى را 
مدعى  يابى به خالفت و آه پسرش عليه او سعايت آرده، مدعى بود آه او در پى دست

 )١٩٦(.آن است

آه به خونخواهى برمكيان قيام آرده بود، در همين » ابراهيم بن عثمان بن نهيك«
 )١٩٧(.به دست هارون آشته شد سال و

على بن «شاهد رفتن هارون به رى بود، چرا آه به او اطالع داده شد . ق١٨٩سال 
از ديگر سو  والى خراسان، عليه او پرچم مخالفت برافراشته است و» عيسى بن ماهان

پس . ]بايست به ديدار آنان برود و او مى[ارتباط هارون با مردم خراسان قطع شده بود 
خراسان همچنان در منصب خود بود، هارون به بغداد در حالى آه والى  از چهار ماه و

 )١٩٨(.بازگشت
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به . آرد هاى حساس دولتى را عزل مى تأمل متصديان دستگاه بى هارون شتابان و
 يكى را ]اى به هر بهانه[ عنوان مثال، منصب فرماندهى شرطه را به هشت تن سپرد و

 )١٩٩(.نشاند ديگرى را جاى او مى عزل و

حاآم  آمرنگ شدن رابطه امت و ناآارآمد هارون به سست و اين سياست غلط و
فضيل بن «زمانى آه هارون الرشيد در مكه از آنار . او را منفور همگان آرد انجاميد و
 )٢٠٠(.» را ناخوش داشته، از او گريزانند]مرد[مردم، اين «: گذشت، فضيل گفت» عياض

آرد، سبب شده  پنجه نرم مى اى آه هارون با آن دست و به يك سخن اوضاع سياسى
پوشى آند، زيرا روزگارى از آشتن پدرش در   چشم)عليه السالم(بود تا از آشتن امام رضا

هاى علويان   از قيام)عليه السالم(از سوى ديگر در روزگار امام رضا. گذشت زندان نمى
شد ـ   مسئول پيامدهاى آن شناخته مى)عليه السالم( داشت، به يقين امام رضاآه اگر وجود ـ

 در اين دوره به اصالح آرام اوضاع موجود )عليه السالم(امام رضا. خبرى نبود
آميز سياسِى به دور از  بيان مفاهيم مسالمت پرداخت آه از آن جمله، تفهيم و مى

 .هاى آشكار بود اعتراض

 

 

 )امين( روزگار محمد اوضاع سياسى در. ٢

با محمد .) ق١٩٨ ـ ١٩٣( پنج سال از دوران امامت خود را )عليه السالم(امام رضا
 به ويژه و )عليه السالم(در اين دوره محمد امين عليه امام رضا. امين معاصر بود

ديگر علويان  در صدد آشتن او و  به طور عموم اقدامى نكرد و)عليهم السالم(بيت اهل
اند آه از آن چنين تصميمى استشمام  نگاران حتى لفظى از او نقل نكرده اريخت. برنيامد
شرايطى آه امين در آن قرار  البته اين تصور دور از ذهن نيست آه اوضاع و. شود

او در آغاز حكومتش با برادرش عبداهللا . داد گرفته بود، اجازه چنين اقدامى را به او نمى
هاى اسالمى به دو بخش  ر نهايت به تجزيه سرزميننزاع شد آه د مأمون دچار چالش و

اموالى آه  پيروان و ياران و هر يك از آن دو با تمام تشكيالت ادارى ـ نظامى و. انجاميد
 .راند رسيد بر يك بخش از گستره اسالمى فرمان مى ها مى به آن

. عليه حكومت عباسيان سر به شورش برداشتند» حمص«مردم . ق١٩٤در سال 
ه سپاه امين پس از آشتن بزرگان حمص و زندانى آردن مردِم آن سامان، به آتش فرماند
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نابودى  به يك سخن، به بهاى جان بسيارى از مردم و اطراف آن و آشيدن نواحى و
 .اقتصاد آن منطقه توانست شورش مردم حمص را سرآوب آند

را بر » موسى«در همين سال امين فرمان داد تا خطيبان واليت عهدى فرزندش 
آن گاه از مأمون خواست تا موسى را در واليت عهدى بر خود . فراز منبرها اعالم آنند

 .مقدم دارد، اما مأمون نپذيرفت

امين به منظور جنگ با برادرش مأمون سپاهى به خراسان گسيل . ق١٩٥در سال 
آار لشكرآشى به . ق١٩٧داشت آه سپاه او با شكست روبرو شد، اما امين تا سال 

هر بار  سان را دنبال آرد، ولى هيچگاه سپاه امين نتوانست بر خراسان چيره شود وخرا
سپاه مأمون، لشكر شكست خورده امين را تا بغداد دنبال آرده، . شكست خورده بازگشت

 .مدت يك سال بغداد را در محاصره آامل خود درآورد

 را به آام ها هزار تن از دو طرف پس از جنگى خونين آه ده و. ق١٩٨در سال 
ياران او آه در آنار او بودند  مرگ فرستاد، سپاهيان مأمون بر بغداد چيره شده، امين و

 )٢٠١(.هاى اسالمى شده بود اينك مأمون حاآم بالمنازع سرزمين آشته شدند و

ديگر  و)عليه السالم(زير نظر گرفتن امام رضا پيدايش چنين اوضاعى فرصِت تعقيب و
 نيز فرصت به دست آمده را مغتنم )عليه السالم(امام رضا. علويان را از حاآميت گرفته بود

 :شمرده به امورى پرداخت، از جمله

 ;فسادها در حد توان ها و پالودن آن از نابسامانى ـ اصالح جامعه اسالمى و

 ;ـ اقدام به گسترش پايگاه تشيع در ميان مردم

 .هاى عارى از آژى انديشه اهيم وـ نشر مف

هايى  دوره در اين دوره علويان به تجديد ساختار نظامى پرداختند تا براى مراحل و
امت اسالمى در آنار هم آن را تجربه خواهند  شرايطى آه حاآميت و آه در پيش است و

 .آرد، خود را آماده آنند
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 بخش سوم

 عهدى  پيش از واليت)عليه السالم(نقش امام رضا

 

 مورد توجه فقيهان وقبله قلوب جويندگان دانش )عليه السالم(الرضا امام على بن موسى
شهر مدينه  نشستم و مى» روضه« در :حضرتش بر اين جايگاه خود گواهى داده، فرمود. بود

شد، همگان مرا  اى دچار مشكل و سرگشتگى مى آآنده از عالمان بود، اما هر گاه يكى از آنان در مسأله

 )٢٠٢(.دادم من پاسخ آن را مى فرستادند و حريف آن دانسته، مسأله را نزد من مى

تعقل مردم را سنجيده، در حد توان  فرمود تا درك و آن بزرگوار به ياران خود مى
محمد «در يكى از اين موارد حضرتش به . شان آنان را با مسائل اعتقادى آشنا آنند همف و

با مردم  مسائلى مانند آن دست بردار و گو درباره توحيد و از گفت و: بگو» عباسى«به : فرمود» بن عبيد

رسد  ان بدان نمىو درك آن[دانند  از چيزى آه نمى  سخن بگو و]آنند و آن را درك مى[دانند  درباره آنچه مى

 )٢٠٣(.آن خوددارى] از شناخت آن ناتوان باشند و

 

 دينى  اصالحات فكرى و  و)عليه السالم(امام رضا

باور  اى را آه براى به آشفتگى آشاندن خرد و  ماهيت توطئه)عليه السالم(امام رضا
عملكردهايى آه   واى آلى از شيوه مسلمانان تدارك ديده شده بود، روشن آرده، قاعده

مفاهيم اسالمى در پيش گرفته بودند، به  ها و دار آردن انديشه دشمنان اسالم براى خدشه
 :دست داده، فرمود

غلّو درباره ما، آوتاهى : اند روايات در فضايل ما جعل آرده دشمناِن ما سه دسته اخبار و مخالفان و

پس هر گاه مردم مطالبى آميخته به . منان مابدگويى آشكار از دش ما و) امامت(نارسايى در امر  و

چون  غلّو درباره ما بشنوند، شيعيان ما را تكفير آرده، آنان را معتقد به الوهيت ما خواهند خواند و

زمانى آه بدگويى صريح  آوتاهى را ببينند، آن آوتاهى را از ما خواهند دانست و روايات تقصير و

 )٢٠٤(.ن ما بشنوند، ما را با ذآر نام به بدى ياد خواهند آردپرده، همراه با ذآر نام دشمنا بى و
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نابسامانى فكرى چندين روش را   در برخورد با چنين آشفتگى و)عليه السالم(امام
 :شود برگزيد آه ذيًال تبيين مى

 

 هاى فكرى پاسخ به انحراف: نخست

هاى انحرافات   به منظور گسستن پيوند منحرفان با تمام گونه)عليه السالم(امام رضا
هاى انحراف  حضرتش تمام جوانب جريان. فكرى، گام به ميدان مبارزه نهاد

زمانى  سازان منحرف را در نظر گرفته، گاهى اصل جريان را و جريان و
داده، آنان افرادى را آه تحت تأثير آن قرار گرفته بودند مورد نقد قرار  سازان و جريان

يكى از اين تفكرهاى . پرداخت به تنوير افكار مسلمانان مى شناساند و را به مردم مى
آسانى را نيز جذب آرده بود، جريان  منحرف آه جاى پايى در جامعه آن روز داشت و

 .آردند مى بود آه خداوند ـ عّزوجّل ـ را به اشياء تشبيه» مشبِّهه«

 : اعتقادات آنان فرمود باور و در رّد )عليه السالم(امام رضا

نابخردى ورزيده   در حق تو جهل و]آنان[آشكار شد، اما ] و آاستى[هيچ سستى  بار خدايا، قدرتت بى

در عين  و نه آن گونه آه شايسته آنى و[ تو را بزرگ خواندند ]به اندازه درك خود بر همين اساس و[

پس من ـ اى خداى من ـ از آنان آه تو را در . نداند بزرگ نداشت سان آه توصيف آرده  تو را آن]حال

 )٢٠٥(.چيزى همانند تو نيست] ، چرا آه[آنند، بيزارم  جو مى شكل خلقت جست و

 :فرمود» مفوضه« و» جبريون«او همچنين در رّد 

 آيفر ]عمِل غير ارادى[ما را بدان  دهد و هر آس مدعى شود آه خداوند افعال ما را انجام مى

تقسيم روزى را به  خداى ـ عّزوجّل ـ امر آفرينش و: هر آس بگويد است و» جبر«آند، قائل به  مى

قائل به ] و بدانيد آه[. است» تفويض«هاى خود ـ آه درود بر آنان باد ـ سپرده است، قائل به  حجت

 )٢٠٦(.مشرك»تفويض«قائل به  آافر است و» جبر«

» قياس«اصحاب  و» مجسمه«، »غاليان«ر بسيارى از موارد  د)عليه السالم(امام رضا
زنديقان، يهوديان، نصرانيان : هاى غير اسالمى، مانند نيز فرقه و» تفسير به رأى« و
 .مردود خوانده است نظريه آنان را باطل و را رد آرده و...  و

آردند، مردود  همچنين حضرتش تمام رواياتى را آه منحرفان بدان استناد مى
 را بر )صلى اهللا عليه وآله(باطل بودن انتساب اين دسته از روايات به رسول الّله مرده، وش

. غير جعلى آشنا فرمود مسلمانان را با روايات صحيح و آشكار آرد و همگان روشن و
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به رسول خدا نسبت داده شده، آمده  پرداخته دشمنان بوده اسالم و در روايتى آه ساخته و
 .آيد تعالى ـ هر شب جمعه به آسمان دنيا مى ك وخداى ـ تبار: است

باطل شمردن اين روايت   در رد و)عليه السالم(حضرت على بن موسى الّرضا
 : فرمايد مى

صلى اهللا (به خدا سوگند رسول خدا. گردانند خدا لعنت آند آسانى را آه آلمات را از جاى خود برمى

در آغاز شب جمعه، خداوند  در ثلث آخرين هر شب و: چنين چيزى نگفت، بلكه فرمود)عليه وآله

اى  آيا درخواست آننده: دهد تا بانگ برآورد بدو فرمان مى فرستد و اى به آسمان دنيا فرو مى فرشته

 از اى هست تا اى هست تا توبه او را بپذيرم؟ آيا استغفار آننده هست تا بدو عطا آنم؟ آيا توبه آننده

 نقل )صلى اهللا عليه وآله(آنان از رسول خدا اين حديث را پدرم از پدرانش نقل آرده و... او درگذرم؟

 )٢٠٧(.اند آرده

برمال آردن انديشه باطل   به همين اندازه از مذمت و)عليه السالم(حضرت رضا
: ا منحرفانى چونخواست تا ب هاى منحرف بسنده نكرده، بلكه از مؤمنان مى گروه

غاليان به طور آامل قطع رابطه آنند تا بدين ترتيب امت را از  جبريون، مفوضه و
رهنمودهاى  او بيانات و. از گزند آنان ايمن سازد تأثيرپذيرى از افكار ناسالم آنان دور و
زمانى خود  آرد و هاى اجداد خود مستند مى آموزه خود را گاهى با استناد به احاديث و

 .آرد ئه رهنمود مىارا

 : او در روايت ديگرى فرموده است

آنان را به انجام آارى آه  آند و هر آس مدعى شد آه خداوند بندگان خود را به گناه آردن مجبور مى

اش را  نخوريد، گواهى) برد حيوانى آه او سر مى(دارد، ذبيحه او را  شان نباشد وا مى در توان

 )٢٠٨(.چيزى از زآات به او ندهيد ويش برنگزينيد ونپذيرد، او را به امامت نماز خ

 

 :مفوضه فرموده است متارآه با غاليان و  درباره قطع رابطه و)عليه السالم(امام رضا

المفوضة مشرآون، َمن جالسهم أو خالطهم أو واآلهم، أو شاربهم، أو   الغالة آّفار، و«

نهم، أو ائتمنهم على أمانة، أو صّدق واصلهم، أو زّوجهم، أو تزّوج منهم، أو آم

صلى (والية رسول الّله حديثهم، أو أعانهم بشطر آلمة خرج من والية الّله ـ عّزوجّل ـ و

 ;)عليهم السالم(واليتنا أهل البيت  و)اهللا عليه وآله

 هر آس با آنان همنشينى آند، معاشرت داشته باشد، با ايشان بر يك. مفوضه مشرك غاليان آافرند و

شان دهد،  خوان بنشيند، در حق آنان نيكى آند، به آنان همسر دهد يا از ايشان همسر گزيند، امان
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اى آنان را  يا به نيم آلمه ايشان را امين بداند، گفتار ايشان را راست بخواند و امانتى به آنان بسپارد و

 )٢٠٩(.ارج شده استخ)عليهم السالم(بيت ما اهل رسول خدا و يارى آند، از حريم دوستى خدا و

هاى غاليان سخن گفته،  در روايتى ديگر، حضرتش از قطع رابطه با تمام گروه
 :فرموده است

لعن الّله الغالة أال آانوا يهودًا، أال آانوا مجوسًا، أال آانوا نصارى، أال آانوا قدرّية، «

ابرؤوا منهم برَئ  ادقوهم، وال تص  ال تقاعدوهم و... أال آانوا مرجئة، أال آانوا حروريه

 )٢١٠(;الّله منهم

) خوارج(خدا غاليان را لعنت آند آه همانند يهوديان، نصرانيان، مجوسان، قدريان، مرجئه، حروريه 

 .از ايشان بيزارى جوييد آه خداوند از آنان بيزار است دوستى نكنيد و با آنان مجالست و. هستند

گيرى   در برابر آنان موضع)عليه السالم(هايى آه امام رضا هفرق ها و از ديگر گروه
 عليه )عليه السالم(گيرى امام در اين جا به اختصار به موضع. بود» واقفيه«آرد، فرقه  مى
 .پردازيم مى» واقفيه«

 به )عليه السالم( امام على بن موسى الرضا)عليه السالم(پس از به شهادت رسيدن امام آاظم
 دستور داد تا اموالى آه به عنوان نمايندگِى امام )عليه السالم(شمارى از وآالى امام آاظم

 بفرستند، اما آنان طمع )عليه السالم( در اختيار داشتند براى امام رضا)عليه السالم(آاظم
پدرت ـ آه درود خدا بر او «: ورزيده، به انگيزه استفاده فردى از اين اموال پاسخ دادند

هر آس او را مرده بخواند  پردازد و به امر امامت مى  نمرده، همچنان زنده است وباد ـ
 )٢١١(.»است] و سخنى ناراست بر زبان رانده[ادعايى باطل آرده 

نمرده )عليه السالم(امام آاظم«ين آه ها توانستند در راه ترويج انديشه خود مبنى بر ا اين
امام . همصدا آنند اى از مردم را با خود همدل و عده» همو امام منتظر است است و
بايست در نخستين مرحله از برخورد با اين انديشه ويرانگر، ثابت   مى)عليه السالم(رضا
همين منظور به   به ديدار حق شتافته است و)عليه السالم(آرد آه پدرش حضرت آاظم مى

هاى گوناگونى به رويارويى  با روش گام به ميدان مبارزه با اين پديده شوم فكرى نهاد و
اين در حالى بود آه حاآميت، از افكار مخربى همانند افكار واقفيه . با آنان پرداخت

هاى  آرد تا از اين رهگذر رشته شان تشويق مى حمايت آرده، آنان را در تداوم فعاليت
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داد از   را به يكديگر پيوند مى)عليهم السالم(شيعيان اهل بيت همدلى آه دوستان و دوستى و
 .هم بگسالند

هاى او داشت راه  توطئه شناخت آاملى آه از دشمن و  با درك و)عليه السالم(امام رضا
انديشه پليد آنان، به طور  چاره را در آن ديد تا به منظور از ميان برداشتن واقفيه و

اصحاب خود،  از اين رو حضرتش، در برابر ياران و. ين جريان برخورد آندآشكار با ا
 )٢١٢(.اند ساخته  خداى آنان را لعنت آند آه دروغى بس بزرگ پرداخته و: واقفيه را لعنت آرده، فرمود

ديگر مسلمانان را از مراوده  شيعيان و  دوستان و)عليه السالم(گاه امام رضا آن
معاشرت با واقفيه منع آرد، باشد آه آنان از عقايد ناسالم خود دست آشيده،  و

ام آه با  شنيده: فرمود» محمد بن عاصم« به )عليه السالم( امام رضا]يك بار[. نشينى آنند عقب

 واقفيه مجالست دارى؟

 .مخالف آنان هستمفدايت گردم، آرى، اما : محمد گفت

 )٢١٣(.»با آنان همنشينى مكن:  فرمود)عليه السالم(امام

واقفى از :  در پاسخ شخصى آه درباره واقفيه پرسيده بود، فرمود)عليه السالم(امام رضا

آه فرجامى بس اگر با اين حال بميرد جايگاهش دوزخ است  آند و فشارى مى بر گناه پاى حق دورى جسته و

 )٢١٤(.بد است

يونس بن «. همچنين حضرتش مسلمانان را از دادن زآات به واقفيه منع فرمود
 به آسانى آه معتقدند ]اجازه دارم[:  گفتم)عليه السالم(به ابوالحسن رضا«: گويد مى» يعقوب

 ندهيد آه آنان ]زآات[به ايشان :  فرمود)عليه السالم(پدرت همچنان زنده است زآات بدهم؟ امام

 )٢١٥(.باشند زنديق مى آافر، مشرك و

گسترش افكار آنان در ميان   توانست از فعاليت و)عليه السالم(بدين ترتيب امام رضا
پيرواِن اميال   جلوگيرى آند، اما دنياپرستان و)عليهم السالم(دوستان اهل بيت ياران و

ويرانگر را پذيرفتند تا بتوانند آن را دستاويزى براى   انديشه نادرست ونفسانى اين
 .رسيدن به مطامع خود سازند
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 نشر افكار سالم: دوم

 با هدف به محاصره در آوردن افكار منحرفان )عليه السالم(پس از آن آه امام رضا
ت تا با از مسلمانان خواس مردود خواند و طرد آن از سوى مردم، آن را باطل و و

آنان آه از اين جريان تأثير  ها و معتقدان به اين نظريه ها و گذاران اين جريان پايه
هاى سالم  انديشه از ديگر سو خود به نشر افكار و. پذيرفته بودند، قطع رابطه آنند

تنگتر  پرداخت تا از اين راه حلقه محاصره همه جانبه را بر اين انديشه منحرف تنگ و
مبانى   تفسير آن دسته از آيات قرآن را آه به اصول و)عليه السالم(و اماماز اين ر. آند

برنامه . پرداخت در برنامه تبليغى ـ اصالحى خويش گنجاند شريعت اسالم مى اعتقادى و
معارفى بود آه از پدران گرامى آن حضرت   نشر احاديث و)عليه السالم(ديگر امام رضا

تصورات  روايات، افكار و  نقل شده بود تا اين آيات و)وآلهصلى اهللا عليه (نيز از رسول خدا و
حضرت با اين هدف، هيچ فرصتى را براى تبيين انديشه سالم . مسلمانان را شكل دهد

عليه (يكى از مواردى آه امام رضا. داد مفاهيم صحيح شريعت از دست نمى پاك و و

. اى داشت، مبحث توحيد بود ژه بسيار بر آن تكيه داشت ودر مباحثات او جايگاه وي)السالم
 .خوانيم  را مى)عليه السالم(جا بخشى از بيان امام در اين

 : حد توحيد را چنين بيان فرموده است)عليه السالم(امام رضا

حسبنا شهادة أن الاله اّال الّله أحدًا صمدًا لم يتخذ صاحبة وال ولدًا، قّيومًا «

   سميعًابصيرًا قوّيًا قائمًا باقيًا نورًا، عالمًا ال يجهل، قادرًا اليعجز، غنيًا ال يحتاج، عدًال

 )٢١٦(;»ال آفو ال نّد، و ال ضد، و  اليجور، خلق آل شي، ليس آمثله شي، ال شبه له، و

خدايى جز خداى يگانه نيست : دهيم همين ما را بس است آه گواهى مى] در اقرار به يگانگى خداوند[

دانايى آه . نور است فرزندى نگزيده، پاينده، شنوا، بينا، قوى، ماندگار و همسر و آه صمد است و

نيازى است آه نيازمند نگردد، دادگرى است  نادانى در او راه نيابد، توانايى است آه ناتوان نشود، بى

 .همتايى ندارد شريكى و يهى، ضد وشب مانند و خالق همه چيز است و آه ستم روا ندارد و

اند، به سه   آسانى را آه درباره توحيد خداوند سخن گفته)عليه السالم(سپس امام رضا
 :دسته تقسيم آرده، فرمود

گروهى با تشبيه خداوند به اشياء يا ] آرده،[ نفى، ]گروهى آن را[: اند مردم در توحيد، سه راه پيموده

بنابراين، نفى . ]اند اثبات آرده[بدون تشبيه ] گروهى يگانگى خدا را و[اشخاصى، او را اثبات آرده 
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يعنى اثبات وجود خداوند بدون تشبيه ; راه راست در راه سوم اثبات او با تشبيه روا نباشد و خداوند و

 )٢١٧(.ست]ا به موجودات[او 

آيا خداوند بندگان «:  پرسيده شد]»اختيار« و» جبر«درباره [ )عليه السالم(از امام رضا
 آند؟ هايى آه در توانشان نباشد مكلف مى را به آارى

 .]آه چنين ستمى بر آنان روا دارد[او دادگرتر از آن است :  فرمود)عليه السالم(امام

 توانند هر چه بخواهند بكنند؟ آيا بندگان مى: سؤال شد

 )٢١٨(.»]آه هر چه بخواهند بكنند[آنان ناتوانتر از آن هستند :  پاسخ داد)عليه السالم(امام

ابزارى آارآمد در  بينيم آه نشر افكار اسالمى، اصلى اساسى و بدين ترتيب مى
گذارى باطل از ميان برداشته،  قانون اصالح فكرى جامعه است، زيرا انديشه، نظريه و

اين همان چيزى است آه  آند و ها مى نظريه صحيح جايگزين آن  وقانون، انديشه
 .اند مصلحان حقيقى در راه ايفاى آن، هر سختى را به جان خريده

 

 ارجاع امت به عالمان: سوم

ديدار امام   گسترش يافت و)عليهم السالم(پس از آن آه دامنه پايگاه مردمى اهل بيت
مود، آن حضرت مردم را براى فراگيرى احكام ن  در هر زمان سخت مى)عليه السالم(رضا

نقل شده است آه » عبد العزيز بن مهتدى«از . داد دستور دين به عالمان ارجاع مى و
. توانم به ديدارت بيايم هر گاه آه بخواهم نمى: الرضا گفتم]على بن موسى[به «: گفت

 دستور دين را از آه فرا بگيرم؟ احكام و

 )٢١٩(.»فراگير» يونس بن عبدالرحمن« از ]احكام دين خود را[: فرمود)عليه السالم(امام

امام . آردند  پيروى مى)عليه السالم(در سراسر گستره اسالمى فقيهانى بودند آه از امام
احكام شرعِى مورد  ديگر مسلمانان را در مسائل اعتقادى و  ياران خود و)عليه السالم(رضا

، »محمد بن فضل آوفى«، »احمد بن محمد بزنطى«داد آه  شان ارجاع مىابتال به اي
 .از آن جمله بودند» حسين بن سعيد اهوازى« و» عبدالّله بن جندب بجلى«

هماره آنان را زير  فعاليت راويان غفلت نمىورزيد و  از آار و)عليه السالم(امام رضا
او در برخورد با . بت دهندنظر داشت تا مبادا به دروغ، روايتى را به پدرانش نس

موالى » يونس«حضرتش درباره . گرفت وضاعان هرگز راه مسامحه در پيش نمى
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روايتى دروغين را به پدرم ( خدايش لعنت آند آه بر پدرم دروغ بست : فرمود مى» على بن يقطين«

 )٢٢٠().نسبت داد

 

 ات اقتصادىاصالح

حاآميتى قرار نداشت تا بتواند به   در رأس قدرت و)عليه السالم(جا آه امام رضا از آن
هاى اسالمى  آموزه پشتوانه آن به اصالحات اقتصادى دست بزند، لذا به نشر مفاهيم و

او تمام احكام اقتصادى . پرداختنظام اقتصادى اسالمى  در زمينه حيات اقتصادى و
 در اين رساله، تخلف از شيوه )عليه السالم(امام. اى طوالنى گرد آورد اسالم را در رساله

مرتكب آن را مستحق آيفر خواند آه از آن  اقتصاد اسالمى را از گناهان آبيره دانسته و
 : جمله است

مال حرام  خوردن ربا و و... تيم به ستمخوردن مال ي... دورى جستن از گناهان آبيره است آه آن و

حبس  و... فروشى، چه در ترازو، چه در پيمانه آم پس از آگاه شدن از حرمت آن، قمار آردن و

 )٢٢١(.باشد اسراف مى و... حرجى باشد حقوق مردم بدون اين آه در پرداخت آن عسر و

يكى از منابع اقتصادى در شريعت است  به پرداختن زآات آه )عليه السالم(امام رضا
 : فرمود مى خواند و فرا مى

 دادن[  نماز و]گزاردن[به : خداوند به انجام سه چيز امر فرمود آه با سه چيز ديگر قرين است

 )٢٢٢(.پس هر آس نماز گزارد، اما زآات ندهد نمازش پذيرفته نخواهد شد. زآات امر نمود]

ها، از جمله ندادن زآات را بيان  آشى حق ها و حضرت پيامدهاى منفى بدآارىآن 
 :فرمود آرده، مى

 

اگر سلطان ستم روا دارد دولت، حقير  هر گاه واليان دروغ گويند آسمان باران خود را دريغ آند، و

 )٢٢٣(.ها بميرند اگر از دادن زآات دريغ شود دام خوار شود و و

چون . آرد  هماره به رساندن زآات به مستحقاِن آن تشويق مى)عليه السالم(امام رضا
زآات  نه و: از آن حضرت درباره دادن زآات به غير مؤمن پرسيده شد، حضرت فرمود

 )٢٢٤(.]نيز روا نباشد[فطره 
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جايز نيست، ) شيعيان(دادن آن جز به اهل واليت ... زآات فطره واجب است و:  فرمود نيز مى و

 )٢٢٥(. واجب است]زآاِت[زيرا 

دهد آه چگونه  شود، نشان مى  ذيال نقل مى)عليه السالم(آنچه از زبان امام رضا
ها را  مانعى شرعى آن هيچ محدوديتى و بى حاآمان اموال مسلمانان را به غارت برده و

 به منظور رويارويى با )عليه السالم(حضرت رضا. آردند هاى خود مى صرف هوس
خواست تا خمس اموال خود را به امامان بر  هاى حاآمان جور از مردم مى چپاولگرى

به ناحق بر آن   منصب خالفت را غصب آرده واز دادن آن به حاآمى آه حق برسانند و
 بدان آه[: آن حضرت در پاسخ يكى از بازرگانان فارس نوشت. تكيه زده، خوددارى آنند

خمس، ما را بر اداى بدهى . ]به دست آيد[رواست آه از راهى آه خداوند روا داشته  تصرف در مالى جايز و]

 بخشش آرده، آبروى خويش را در برابر ]به وسيله آن[ هد ود مان يارى مى موالى هزينه زندگى خانواده و و

دادن خمس آليد ] آگاه باشيد آه[. آنيم، پس آن را از ما دريغ مكنيد آن آس آه از يورش او بيم داريم، حفظ مى

 )٢٢٦(.مايه پاك شدن گناهانتان است روزى شما و

هميارى اقتصادى فرا خوانده، بدان تشويق  راهى وآن حضرت مردم را به هم
خورد تا مردم نيز  سخاوتمند از خوان مردم مى: او در اين باره فرموده است. آرد ترغيب مى و

 )٢٢٧(.از خوان او بخورند

تأمين نيازهاى زندگى آاهلى :  به على بن يقطين فرمود)عليه السالم( امام رضا]يكبار[

 )٢٢٨(.اش را تضمين آن تا من بهشت را براى تو تضمين آنم خانواده و

نقل است آه » ياسر خادم«از . آرد  با اسراف سخت مخالفت مى)عليه السالم(امام رضا
ها را نيم خورده دور  روزى غالمان مشغول خوردن ميوه بودند، اما ميوه«: گفت مى
سبحان الّله، اگر : ديد، به آنان فرمود  آه اين صحنه را مى)عليه السالم( رضاامام. انداختند مى

 )٢٢٩(.ايد، هستند آسانى آه بدان نيازمندباشند نياز شده بى  سير و]از اين ميوه ها[شما 

در  آرد و مستمندان تقسيم مى آورد ميان فقيران و حضرت هر چه را به دست مى
 )٢٣٠(. روز عرفه هر چه داشت به آنان داد]يك[
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 در )عليه السالم(در چنان شرايطى آه بر جامعه اسالمى حاآم بود، حضرت رضا
روش او را  آرد و صدقه دادن چونان الگويى بود آه امت اسالمى بدو اقتدا مى بخشش و

خط اقتصادى ; گرفت ى براى سنجش ميان دو خط مشى اقتصادى به آار مىچونان ميزان
المال  اى آه حاآمان در عرصه اقتصاد به آار بسته، بيت شيوه  و)عليهم السالم(اهل بيت

 .آردند مسلمانان را تيول خود دانسته، هر گونه آه خوش داشتند از آن استفاده مى

آرد، تصوف   با آن سخت مبارزه مى)عليه السالم(از ديگر مواردى آه امام رضا
همان چيزى آه ; شد مفاهيم نادرستى بود آه از زهد ارائه مى هاى غلط و برداشت و

مند بودند، چرا آه با اين  دريغ حاآمان بهره هاى بى گذاران آن، از حمايت پايه
نيز از  اقتصاد و هاى گمراه آننده مردم را سرگرم آرده، از عرصه سياست و مكتب
با اندك تأملى در . آردند فراخوان به ايجاد تعادل اقتصادى، دور مى شان و باتمطال

مردم را بدان فرا  بينيم آه بر خالف ادعاهايى آه داشتند و سازان مى زندگى اين مكتب
از اموال به يغما رفته مسلمانان  خورند و خواندند، خود از خوان رنگين حاآمان مى مى

سان آه گويى هرگز مفهوم زهد  وردار بودند، آنآه در دست خليفگان بود برخ
آسايشى آه  همين مدعيان با آن رفاه و. اند ها را نشنيده اين واژه تصوف را نشناخته و و

گرفتند   خرده مى)عليه السالم(خود بدان دست يافته بودند، بر امام رضا» جعل«به برآت 
ديگر سو با درنگ در زندگى امام از . اند آردند آه از دنيا دل بريده چنين وانمود مى و

يابيم، چرا آه حضرتش در خانه خود   او را سرآمد زاهدان واقعى مى)عليه السالم(رضا
ى [در زمستان، فرشى از مو نشست و دور از چشم اغيار، در تابستان بر حصير مى و
چون به ميان  آرد و هاى خشِن پشمى بر تن مى  زيرانداز خود آرده، هماره جامه]بز
 )٢٣١(.پوشيد فاخر مى هاى گرانبها و رفت لباس ردم مىم

امامت از «:  وارد شده، به حضرتش گفتند)عليه السالم(جمعى از صوفيان بر امام رضا
ناگوار بخورند، جامه خشن بپوشند، بر االغ سوار  آن آسانى است آه خوراآى خشك و

 !به ديدار بيماران بروند شوند و

لباس ديباى زربفت بر ] ، اما[ پيامبر بود )عليه السالم(يوسف:  به آنان فرمود)عليه السالم(امام رضا

آنچه از امام خواسته شده است دادگرى است . راند فرمان مى زد و هاى فرعون تكيه مى آرد، بر بالش تن مى

زمانى آه وعده دهد بدان  د وآن گاه آه قضاوت آند دادگرى ورز چون سخن گويد راستى در پيش گيرد و و

 )٢٣٢(.است خوراآى را حرام نكرده  خداوند لباسى و]و بدانيد آه[. عمل آند
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گام مردود خواندن مفاهيم نادرست زهد،   با نفى و)عليه السالم(بدين ترتيب، امام رضا
قدرتمندان حامى نشر اين  اى نهاد آه طرف ديگر مبارزه، حاآمان و در ميدان مبارزه

ترويج اين باورهاى غلط را  باورها بودند و به مخترعان اين مفاهيم اجازه فعاليت و
 .دادند مى

 

 اصالحات اخالقى

از اين رو امام . ساماندهى بود هاى نيازمند اصالح و اخالق، از ديگر زمينه
ايجاد وضعيتى غير از  اجتماعى و دگرگونى اخالقى و  براى اصالح و)عليه السالم(رضا

هاى به دست آمده را از دست  وضعيتى آه عامه مردم با آن خو گرفته بودند، فرصت
هاى متعدد تربيتى ـ اصالحى  مصلحانه، شيوه براى رسيدن به اين هدف واال و. داد نمى

 :دشو در پيش گرفت آه ذيًال بيان مى

 

 )صلى اهللا عليه وآله(دميدن روح پيروى از رسول خدا: نخست

 در )عليه السالم( در صورت دخالت امام)عليه السالم(اگر چه حاآمان معاصر امام رضا
دادند  هاى آنان، حضرتش را در تنگنا قرار مى اعتراض به سياست امور حكومتى و

 را از بيان )عليه السالم(توانستند امام آردند، اما نمى حلقه محاصره او را تنگتر مى و
 به ويژه اخالق حكومتى آن )صلى اهللا عليه وآله(هاى اخالق پيامبر اآرم وااليى ها و ويژگى

 را )صلى اهللا عليه وآله( پيامبر اسالم)عليه السالم(از همين رو حضرت رضا. حضرت، باز دارند
در مقام دانش الگوى  نوان نمونه بارز بشرى آه در مقام حاآم، الگوى حاآمان وبه ع

او آه فرصت را براى . شناساند ها بود، به همگان مى گروه ديگر مسلمانان و فقيهان و
 مناسب يافته بود، رواياتى درباره اخالق )صلى اهللا عليه وآله(دعوت به پيروى از پيامبر

 .آرد  از پدران خود نقل مى)هصلى اهللا عليه وآل(پيامبر

 درباره )عليه السالم( از اميرالمؤمنين)عليه السالم(آن حضرت روايتى از امام حسن مجتبى
 :  نقل آرده، فرمود)صلى اهللا عليه وآله(اخالق پيامبر

اهل : پرداخت چنين بود آه در آن بخش از وقتش آه به امت مى) »ص«پيامبر(روِش رفتارى او 

. داد اين وقت را بر اساس برترى ايشان در ديندارى به آنان اختصاص مى داشت و ىفضل را مقدم م

 .گروهى چندين حاجت داشتند برخى ديگر دو حاجت و برخى از اين افراد يك حاجت و

آنچه آه بايد،  با خبرگيرى از احوال امت و پرداخت و  به آار آنان مى])صلى اهللا عليه وآله(پيامبر[

حاضران، : فرمود آن گاه مى. بود گمارد آه سامان يافتن آنان در آن مى ايى مىرا به آاره ايشان



تواند نياز   آن آس آه نمى]و اى جمع حاضران،[.  آگاه آنند]از آنچه در اين جا گذشت[غايبان را 

 :ود فرم)عليه السالم(گاه اميرالمؤمنين آن[... خود را به اطالع من برساند شما مرا از نياز او آگاه آنيد

... گشود آه به او مربوط بود تنها در موردى زبان به سخن مى )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا]

جوياى حال اصحاب خود ... گمارد شان مى آريمان قوم را گرامى داشته، آنان را بر قوم بزرگان و

زد بهترين ايشان ن... آرد گذشت پرسش مى از مردم درباره آنچه در ميان ايشان مى شد و مى

اش براى مسلمانان  خيرخواهى برتر و] دانش در دين و[ آسى بود آه )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

 )صلى اهللا عليه وآله(اش نسبت به ديگران بيشتر، منزلتش نزد پيامبر آن آه همدردى فراگيرتر بود و

در  هربان بود وخوى نيكوى او همه مردم را دربرگرفته، او براى آنان چونان پدرى م... واالتر بود

 .عرصه حق، آنان از نظر او يكسان بودند

آسى را نكوهش نكرده، از : به سه چيز از مردم آار نداشت... خوش مشرب بود رو و پيوسته گشاده

بردبارى ... آيد بدى آسى برنمى آشكار آردن لغزش و در پى يافتن و آرد و جويى نمى آسى عيب

او افزون . آرد سراسيمه نمى  بود و چيزى او را خشمگين وشكيبايى را با هم در خود جمع آرده و

نيكى را برگزيده بود تا ديگران بدان اقتدا آنند، باطل را وا : احتياط، چهار خصلت داشت بر حذر و

به  رهانيد تا مردم از آن باز ايستند، تمام تالش او بيان نظرى بود آه امت را به سامان برساند و

 )٢٣٣(.بود آخرِت امت در آن مى  دنيا وپرداخت آه خير آارى مى

 )صلى اهللا عليه وآله(هاى رسول خدا بيان ويژگى  با نقل اين روايت و)عليه السالم(امام رضا
خواند تا خود به تفكيك ميان دو روش اخالقى  به طور غير مستقيم امت را فرا مى

شيوه   آه بن مايه روش و)صلى اهللا عليه وآله(روش رسول خدا روش حاآمان و; بپردازند
 . بود)عليهم السالم(اخالقى اهل بيت

پيش از اين آه حاآمان عباسى بتوانند از نشر احاديثى آه درباره  بدين ترتيب و
 با اين ) السالمعليه( رسيده بود، جلوگيرى آنند، امام رضا)صلى اهللا عليه وآله(اخالق پيامبر

خوى حاآمان عباسى  ماهيت خلق و آميز مردم را با حقيقت و به طور مسالمت روايات و
 .آشنا آرد

 

  الگويى آامل)عليه السالم(امام رضا: دوم

عليه (شايسته پيروى است، امام رضا  الگويى آامل و)عليه السالم(جا آه امام از آن

نمونه عالى  ، وظيفه خود را به عنوان الگو ومعيارهاى ثابت ها و بر اساس ارزش)السالم

                                                           
 .٣١٩ ـ ٣١٧ /١عيون اخبار الّرضا . ٢٣٣



او در راستِى گفتار، . ايفاآرده، عاليترين نمونه اخالق اسالمى را به مسلمانان ارائه نمود
عنايت به امور مسلمانان  امانتدارى، وفاى به عهد، فروتنى، احترام به ديگران، توجه و

 عملى به اصالح فساد حضرتش به صورت. برآوردن نيازهاى آنان صدرنشين بود و
 در اين )عليه السالم(هاى عملى امام از جمله اقدام. پرداخت حاآم بر روابط ميان مردم مى

 :زمينه داستان زير است

ديگر   خوانى گسترانده، غالمان خود را از سياه و)عليه السالم(روزى امام رضا«
خوب بود :  گفتند)عليه السالم(به امام. نژادها فرا خوانده، بر همان خوان در آنار خود نشاند

 !گستراندى خوانى جداگانه براى اينان مى

مان [مادر  است و]و خداى همگان[تعالى ـ يكى  خداى ـ تبارك و:  در پاسخ فرمود)عليه السالم(امام

شود، يا پاداش  هر آس بر اساس آردارش آيفر مى  يكى است و])عليه السالم(مان آدم[پدر  يكى است و]حوا

 )٢٣٤(.ردگي مى

تا زمانى آه  آرد و احترام مى  حتى غالمان خود را تكريم و)عليه السالم(امام رضا
حضرتش به خادمان . گمارد غالمان مشغول خوردن غذا بودند آنان را به آارى نمى

 شدم براى من برنخيزيد تا اين آه خود از من نزد شما حاضر  اگر مشغول خوردن غذا بوديد و:خود فرمود

 )٢٣٥(.خوردن غذا دست بكشيد

: گفت  را ستوده، مى)عليه السالم(منش واالى امام رضا اخالق و» ابراهيم بن عباس«
عليه ( به پاى ابوالحسن الرضا]منش واال در اخالق نيكو و[نشنيدم آسى  نديدم و

او هرگز به آسى ستم نكرد، گفتار آسى را قطع نكرد، آسى را نوميد . برسد)السالم
بدون برآوردن نياز باز نگرداند، در حضور همنشينان پاى خود را نگستراند، پيشتر  و

خنديد، صدا به  چون مى. ناسزا نگفت د دشنام نداد واز آنان تكيه ننمود، به غالمان خو
و با آنان هم غذا [نشاند  غالمان خود را بر خوان خويش مى آرد و قهقهه بلند نمى

و در [داد آه بيشتر آن به طور پنهانى  فراوان صدقه مى آرد و بسيار نيكى مى. ]شد مى
 )٢٣٦(.بود] دل شب

شخصى به . روزى وارد حمام شد. آرد  در برابر مردم فروتنى مى)عليه السالم(امام
آن حضرت . مال بده مشت و شو و اى مرد، مرا شست و«:  گفت)عليه السالم(امام

عليه (ن آه امامآنا. شوى او پرداخت اش را اجابت آرده، به شست و خواسته
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او آه پى به خطاى خود برده بود از  شناختند، او را به آن مرد معرفى آردند و مى)السالم
 در حالى آه او را آرامش خاطر )عليه السالم( پوزش خواست، اما امام)عليه السالم(امام
 )٢٣٧(.»آرد شوى او را دنبال مى داد، آار شست و مى

آن . گذشت بود پوشى و  چشم)عليه السالم(خالقى امام رضاهاى ا از ديگر ويژگى
آن چنان مهربان بود آه از آسى آينه به  داد و حضرت هرگز بدى را با بدى پاسخ نمى

عليه (به خانه امام رضا» جلودى«در روزگار هارون شخصى به نام . گرفت دل نمى

 از )عليه السالم(امام. برد يورش برده، زيورآالت زنان خاندان رسالت را به يغما )السالم
 )٢٣٨(.رفتار او چشم پوشيده، از هارون خواست تا به او گزندى نرساند

آن گاه حضرت اخالق واالى خود را در قالب شعرى توصيف آرد تا امت، به 
 : در اين شعر فرمود)عليه السالم(امام. حضرتش اقتدا آنند

براى ; تر باشد  بر من ستم آرده از من دون مرتبهاگر آن آس آه از سر نادانى«
 .پذيرم آه با او برخورد جاهالنه آنم نمى دانم و خويش ناپسند مى

آنم تا برتر از آن  در برابر او بردبارى پيشه مى; سنگ من باشد چون در خرد هم و
 .باشم آه تقاص آنم

 به برترى ]دارى با خويشتن[; تر باشم برترى از او او پايين اگر من در مرتبه و و
 )٢٣٩(.»ام مقدم بودن او تن در داده و

 

 دعوت به مكارم اخالق: سوم

خواند  هاى اخالقى فرا مى  هماره امت را به تمسك به وااليى)عليه السالم(امام رضا
 اين اصل را در ميان امت نهادينه )صلى اهللا عليه وآله(نشر احاديث رسول خدا با بيان و و
در اين باب  . آرد ان ترسيم مىاحاديثى آه منش و رفتار سليم را براى مسلمان; آرد مى

 :آنيم مواردى را نقل مى
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 أبيت لنفسي أن ُاقابل بالجهل*** إذا آان من دوني بليت بجهله 
 أخذت بحلمي آي أجّل عن المثل*** إن آان مثلي في محلي من النهى  و
 الفضل حق التقدم وعرفت له *** الحجى  إن آنت أدنى منه في الفضل و و



 هر آس آار نيك خود را پنهان دارد، هفتاد برابر پاداش گيرد : فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

هر آس آن را پنهان   است و]نظر مردم از رحمت الهى و[ را برمال سازد رانده شده ]ديگران[هر آس بدى  و

 )٢٤٠(.وددارد آمرزيده ش

 )٢٤١(.]خلق خدا[ همراه رحمت فرستاد، نه براى آزردن ]به عنوان و[خداوند مرا : فرمود و

دهد همانند نذرى است آه بايد  اى آه مؤمن مى وعده: فرمود)صلى اهللا عليه وآله(نيز پيامبر اآرم و

 )٢٤٢(. آفاره ندارد]ترك آن[بدان عمل آند، ولى 

 جامعه اسالمى را به آميخته شدن با )عليه السالم(حضرت على بن موسى الرضا
صلى اهللا عليه (شيوه رفتارى پيامبر اآرم هاى الهى و معيارهاى اسالمى، سنت ها و ارزش

 .خواند  فرا مىاولياى خداوند و)وآله

 : او در اين باره فرموده است

خصلتى از خداوند، خصلتى :  است آه از سه خصلت برخوردار باشد]واقعى[زمانى مؤمن، مؤمن 

 خصلت خداوندى آارهاى خود را از مردم پنهان ]با داشتن[پس . خصلتى از ولّى خدا از پيامبر خدا و

 ]با داشتن[  در پيش گيرد و]و مهربانى[راه مدارا  خصلت پيامبر او، با مردم ]با داشتن[ دارد و

 )٢٤٣(.]آه چنين آسى مؤمن است[ها شكيبايى ورزد  خصلت ولى خدا در سختى

 همچنين حدود فروتنى را به عنوان يك حرآت رفتارِى فراگير )عليه السالم(امام رضا
 :آرده، فرمودگيرد، ترسيم  آه از فرد آغاز شده، جامعه را فرا مى

با دلى پاك خود را در آن  منزلت خود را بشناسد و انسان قدر و: فروتنى مراتبى دارد، از جمله

جايگاه قرار دهد، همان گونه با مردم باشد آه دوست دارد با وى رفتار آنند، اگر از آسى بدى ديد آن 

 خداوند نيكوآاران را دوست از مردم درگذرد آه بدى را با خوبى بزدايد، خشم خود را فرو بخورد و

 )٢٤٤(.دارد مى

 براى رسيدن به اهداف خود در اصالح جامعه، )عليه السالم(امام على بن موسى الرضا
جان  جست تا اصل اصالحات در ذهن و هاى نيكوآاران بهره مى داستان ها و از مثل

 :ها ماجراى زير است داستاناز جمله آن . ها محو نشود مردم نقس بسته، از خاطره
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تعالى ـ را  مردى از بنى اسرائيل چهل سال خداوند ـ تبارك و«:  فرمود)عليه السالم(امام
هر چه بر تو : با خود انديشيد. عبادت آرد، اما عبادتش مقبول درگاه خداوند واقع نشد

 .رود از توست، پس جز تو آسى در اين حرمان دخيل نيست

اين خود نكوهى، از عبادت چهل سال : فرمود) الهام(خداوند ـ عّزوجّل ـ به او وحى 
 )٢٤٥(.»برتر است

گذارد،  عملكردها مى سريع بر احساسات و جا آه شعر تأثيرى فوق العاده و از آن
 .برد سود مىاى براى اصالح اخالق جامعه   از آن به عنوان وسيله)عليه السالم(امام رضا

 :هاى حضرت در زمينه روابط اجتماعى آمده است در يكى از سروده

 .بدى او را بپوشان عيب و و; عذر برادرت را در خطايش بپذير پوزش و«

نيز در برابر تلخى  و; ]دار باش خويشتن[نادان بر تو بهتان زند  چون سفيه و و
 .روزگار صبورى پيشه آن

ستمگر را به حسابرس  و;  درگذر]به بدآارى بدآاران[بزرگوارانه از دادن پاسخ  و
 )٢٤٦(.»واگذار) خداوند(او 

پرهيز   از اين فن براى پيوند دادن مسلمانان با روز قيامت و)عليه السالم(حضرت رضا
جست،  نيز مجسم آردن آن در اذهان مردم بهره مى فريبا و دادن از آرزوهاى دراز و

گرفت، تأثير شگرف در اصالح  ها آه با زبان شعر صورت مى چرا آه اين يادآورى
 :او در شعرى چنين سروده است. خالق جامعه داشتا

ها خود آفت آروز  در حالى آه اجل; مان تأخير افتد همه آرزو داريم آه در اجل«
 .هستند

ها  بهانه روى در پيش گير و پس ميانه; نفريبد آرزوهاى بيهوده تو را مغرور نكند و
 .را واگذار

سپس از آن  در آن اتراق و) اروانىآ(آه سوارى ; اى فناپذير است دنيا همانند سايه
 )٢٤٧(.»آوچ آند
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 غّط على عيوبه و استر و*** اعذر أخاك على ذنوبه 
 و للزمان على خطوبه*** اصبر على بهت السفيه  و

 وِآِل الظلوم إلى حسيبه *** ودع الجواب تفضًال
 :٢٥٠ /١٠النهايه  البداية و. ٢٤٧

 و المنايا هن آفات األمل*** آلنا يأمل مدًا في األجل 
 و الزم القصد ودع عنك العلل*** ال تغرّنك أباطيل المنى 

 حّل فيه راآب ثم ارتحل*** إّنما الدنيا آظل زائل 



 دعوت مسلمانان به ايجاد )عليه السالم(د امام رضاهاى مورد تأآي از ديگر موضوع
همدردى در  حضرتش آنان را به برادرى، همدلى و. ارتباط صحيح اجتماعى بود

روابط آنان  گسست و اخالق ناشايستى آه پيوندها را مى ها پرهيز از رفتار و گرفتارى
، تهمت زدن و دروغ، غيبت، خبرچينى: خواند آه از آن جمله آرد، فرا مى را تيره مى

 .جان مردم بود تجاوز به حقوق، اموال آبرو و

بست تا افراد جامعه   تمام تالش خود را به آار مى)عليه السالم(به يك سخن امام رضا
اهل  و)صلى اهللا عليه وآله(پاك اسالمى را آه پيامبر اآرم از نظر اخالقى همان شيوه سالم و

بدين وسيله از برهوت گمراهى  گذار آن بودند، در پيش گيرند و بيت آن حضرت پايه
 .ها درآيند انحراف اخالقى رسته، در جاده مستقيم وااليى و

 

 ايجاد جماعت صالحان: چهارم

 در پى پاآسازى جامعه اسالمى )عليه السالم(همان طور آه پيشتر گفته شد، امام رضا
به . هاى تبليغى را به آار گرفت در اين راه تمام شيوه ها بود و آژى ها و از آاستى

 :همين منظور حضرتش نقش تربيتى خود را در دو سطح ايفا نمود

 .امت اسالمى در سطح جامعه و) الف

 .جماعت صالحان در سطح برگزيدگان و) ب

: امت اسالمى، همگان را از جمله  در سطح جامعه و)عليه السالم(فعاليت امام رضا
دادند،   آه جامعه اسالمى را تشكيل مى)عليهم السالم(پيروان اهل بيت حاآمان، زيردستان و

نهى از منكر افراد  آن حضرت در راه ايفاى مسئوليت امر به معروف و. گرفت فرا مى
 .نمود گرايش به اخالق پسنديده دعوت مى انحراف و جامعه را به دورى از بدى و

او بايد جماعتى را . اى ديگر بود ت صالحان به گونهاما فعاليت در زمينه جماع
 را به عنوان شيوه زندگى پذيرفته باشند تا )عليهم السالم(ديد آه مذهب اهل بيت تدارك مى

دار  الگويى داراى مسئوليت الهى پرورش دهد آه عهده آنان را در قالب جريان و
 براى رسيدن به اين هدف .زدودن انحراف حاآم بر جامعه باشند اصالح اخالق جامعه و

آرد  عنايت بيشترى نسبت به اين افراد ابراز مى تر و فعاليت خود را فشرده بايد تالش و
توانمند در ايفاى رسالت خويش به جامعه  تا تعداد چشمگيرى از مصلحان حقيقى و

 .عرضه آند

هايى از  گروه روز با افراد و  شبانه)عليه السالم(بينيم آه حضرت رضا از اين رو مى
نگارى  پيروان خود در ديگر شهرها نامه نمود و با نمايندگان و ياران خود ديدار مى



آرد تا با رهنمودهاى خويش سلوك آنان را در مسير درست قرار داده، به تهذيب  مى
حسن بن  «از. دمى از فعاليت خود در اين زمينه غفلت نمىورزيد اخالقى آنان بپردازد و

. احمد بن حماد، مالى گران از من به ستم گرفت«: گفت نقل شده است آه مى» حسين
 در )عليه السالم(امام.  نوشته، از احمد بن حماد شكايت آردم)عليه السالم(اى به ابوالحسن نامه

 .خدا بترسان] ياد آردن آيفر[او را با : پاسخ نوشت

اى  از اين رو نامه. ل آردم، اما سودى نبخشيد گفته بود عم)عليه السالم(آنچه آه امام
ديگر به حضرت نوشته، يادآوردى آردم آه فرمان حضرتش را عملى آردم، اما 

اگر ترساندن از خدا در او آارگر نيفتاد، چگونه :  در پاسخ نوشت)عليه السالم(امام. آارساز نشد

 )٢٤٨(. او را از خويش بترسانيم؟]بتوانيم[

 به تبليغ زبانى بسنده نكرده، بلكه در اين راه اموال خود را هزينه )عليه السالم(امام رضا
پس  خريد و او بردگانى مى. آرد تا بتواند افراد بيشترى را به اخالق اسالمى بيارايد مى

قى از نظر اخال آرد و  سيراب مى)عليهم السالم(از آن آه آنان را از زالل اخالق اهل بيت
 در طول زندگى خود )عليه السالم(حضرت رضا. نمود داد، آزادشان مى آامًال پرورش مى

از رفتار او تأثير پذيرفته  هزار برده آزاد آرد آه همگى از جام معرفت او نوشيده و
روشن است آه اين تعداد انسان چه تأثير شگرفى در تحول روند اخالقى جامعه . بودند

اخالق  اين افراد، پس از پرورش يافتن در آانون امامت ودارد، چرا آه هر يك از 
اخالقى خود را ساخته، سپس به جريانى تبديل شده آه  هاى دينى و دريافت آموزه و

 همگى روشن ضمير بوده و با

 .پرداختند در ميان اّمت به اصالح جامعه مى روشن بينى در جامعه اسالمى و اخالص و

مصلح برآمده، وجود آنان سبب شد  مربى دلسوخته واز ميان آزاد شدگان، صدها تن 
 )عليه السالم(عينِى اخالق اسالمى در شمار پيروان امام رضا تا مردم با مشاهده حسى و

 پيروان او فزونى گرفته، پايگاه مردمى آن )عليه السالم(لذا در روزگار امام رضا. درآيند
 .هاى اسالمى گسترش يافت حضرت در بيشتر سرزمين

 

 حات سياسىاصال

 :آنيم تحليل مى اين مبحث را در چند بند بررسى و

 

                                                           
 .١٠٥٩ث  حدي/٥٦١ /رجال آشى. ٢٤٨



 راهبرى جنبش الهى  و)عليه السالم(امام رضا. ١

عليه (انقالبى از سوى امام رضا روش راهبرى جنبش الهى و الزمه شناخت اسلوب و

عليه (هايى است آه امامان معصوم  ارائه تصويرى روشن، ولى مختصر از روش)السالم

بدين ترتيب خواهيم . گرفتند انقالبى خود به آار مى  در رهبرى جنبش الهى و)السالم
هاى تاريخ درباره رهبرى ديگر امامان، به شيوه راهبرى الهى  الى داده توانست از البه

 . پى ببريم)عليه السالم(انقالبى امام رضا و

دى، اخالقى،  مسئوليت دارد تا به ساختار اعتقا)عليه السالم(ترديد امام معصوم بى
اين ايفاى وظيفه، مستلزم ايجاد پايگاهى . جامعه بپردازد سياسى انسان و اجتماعى و

نظريه اسالمى آنان درباره هستى،   و)عليهم السالم(مردمى است آه مبتنى بر شيوه اهل بيت
يابى به هر قدرت  به همين جهت به فعاليت سياسى صرف يا دست. جامعه باشد حيات و

 بوده )عليه السالم(آند، بلكه فعاليت سياسى جزيى از وظايف آلى امام نده نمىحاآميت بس و
اى براى تحقق بخشيدن به اهداف مقدس راهبر  رسيدن به قدرت هدف نبوده، آه وسيله و

البته تالش . آردند همين هدف را دنبال مى)عليهم السالم(همه امامان معصوم معصوم است و
فضاى حاآم بر جامعه  راى رسيدن به اين هدف تابع شرايط وب)عليهم السالم(امامان معصوم

امام حسين   و)عليه السالم(امام حسن  و)عليه السالم(طالب شرايطى آه امام على بن ابى. بود
 در )عليهم السالم(ديگر امامان  و)عليه السالم(بردند، با شرايطى آه امام سجاد در آن به سر مى

آن سه بزرگوار توانستند به طور مستقيم در همه . ودزيستند، آامًال متفاوت ب آن مى
انقالبى خود، ايفاى وظيفه رهبرى آنند، اما شرايط در  هاى جنبش الهى و عرصه

از همين .  دگرگون شده بود)عليهم السالم(ديگر امامان و)عليه السالم(روزگار امام زين العابدين
سياسى را به  اوضاع نظامى ورو اين امامان، به ناچار، روند رويدادها، به ويژه 

به دور از چشم حاآميت  صورت غير مستقيم زير نظر گرفته، بر آن اشراف داشتند و
آردند، و اين در حالى بود آه  انقالبى را رهبرى مى مخفيانه خط حرآت الهى و و

نيز ارتباط يا عدم ارتباط آن را  هاى سازمانى اين جريان و توانست فعاليت حاآميت نمى
اين موضوع را نبايد فراموش آرد .  بر آن پى ببرد)عليه السالم(مراتب نظارت امام مام وبا ا

پنهان  آه اين رهبران به چند دليل روش خود را در ايفاى وظايف خويش محدود و
 :آردند مى

 ;جامعه اسالمى در نظر گرفتن مصالح عمومى در سطح امت و: يكم

 به عنوان متوليان )عليهم السالم(ل بيتمصالح خصوصِى اسالم آه به جنبش اه: دوم
 ;اصالح اوضاع مرتبط



استحكام  خصوصى، مانند توان جنبش و هاى عمومى و شرايط و ويژگى: سوم
 .دار بودن پايگاه مردمى ريشه و

در نهايِت پنهان آارى، به   با رعايت سه اصل ياد شده و)عليهم السالم(امامان معصوم
هاى مسلحانه را به عهده  ها از جمله جنبش فعاليتطور غير مستقيم، راهبرى تمام 

با شروع ايفاى رسالت امامت خود، در معرض آشته شدن قرار  داشتند تا در آغاز آار و
 .نگيرند

بايد  دانستند و پرورش آن را بر هر آارى مقدم مى آن بزرگواران، اصالح امت و
بودند تا بتواند به  م مىساختار آن، در ميان مرد اصالح جامعه و براى اين وظيفه و

 به )عليه السالم(حال اگر امامان. هدف خود آه مكتب اسالم آن را ترسيم آرده بود برسند
ترديد آشته  گرفتند بى هاى نظامى را به عهد مى قيام طور مستقيم راهبرى انقالب و

عالمانى هدايتگر، زاهدان  امت اسالمى آسى را نداشت تا فقيهانى و شدند و مى
هاى  رهبران قيام گفتار و راست بدانى پيش آهنگ، سياستمدارانى پاك آردار وعا و

 .انقالبى را پرورش داده، به آنان ارائه دهد

 :آرد  در راستاى آار الهى خود، دو خط را دنبال مى)عليه السالم(به يك سخن، امام

مر ايفاى وظيفه ا گسترش آن و اندوزى و اين خط، به دانش. خط فكرى بود: نخست
 ;پرداخت آميز مى نهى از منكر به طور مسالمت به معروف و

اين خط وظيفه داشت تا با به آارگيرى زور به . مقاومت بود خط رويارويى و: دوم
مبانى حاآميت آن،  ها از شيوه اصيل اسالمى و منظور جلوگيرى از انحراف حكومت

منش رفتارى  ر روش وهاى ستمگر اعالن قيام آند آه با تأملى دقيق د عليه حاآميت
پس از به شهادت رسيدن . شود  اين مطلب براى ما آشكار مى)عليهم السالم(امامان معصوم

 از همين )عليه السالم(العابدين به اسارت بردن خاندانش، امام زين  و)عليه السالم(امام حسين
دمى از ديگر سو پايگاه مر روش پيروى آرد، چرا آه شرايط سياسى دگرگون شده بود و

 برخاسته، )عليه السالم(العابدين آسانى به يارى امام زين  فزونى يافته و)عليهم السالم(اهل بيت
 .توان متفاوتى برخوردار بودند در شمار پيروان او درآمدند آه از جايگاه و

» مختار ثقفى«به رهبرى » توابين «)عليه السالم(العابدين در روزگار امامت امام زين
شهيدان آربال قيام آردند، و در حالى آه اين   و)عليه السالم(مام حسينخواهى ا به خون

 برخوردار بود، اما حاآميت اموى، هيچ ردپا )عليه السالم(جنبش از حمايت امام سجاد
زمانى آه .  با اين جنبش به دست نياورد)عليه السالم(دليلى مبنى بر ارتباط امام سجاد و



حمايت از آن با امام   درباره اين قيام و)عليه السالم(عموى امام سجاد» محمد بن حنفيه«
 :گو آرد، حضرت فرمود سجاد گفت و

قد  البيت، لوجب على الناس مؤازرته، و يا عم، لو أّن عبدًا زنجيا تعّصب لنا أهل«

اى سياه در راه حمايت از ما  اى عمو، اگر برده )٢٤٩(;»وّليتك هذا األمر، فاصنع ما شئت

. سپارم من اين آار را به تو مى. پشتيبانى آنند پاىورزى آند، بر همگان واجب است از او حمايت و

 .خواهى انجام ده هر چه مى

تنها اندآى از پيروان اهل  آارى آامًال لحاظ شده بود و ن ماجرا اصل پنهاندر اي
رفتند، » محمد بن حنفيه«زمانى آه جماعتى به ديدار .  از آن آگاهى يافتند)عليهم السالم(بيت

اى به  او همچنين نامه. مشارآت در قيام او فرا خواند او آنان را به همراهى با مختار و
نگاشته، او را به پيوستن به قيام مختار تشويق » مالك اشتر«ند فرز» ابراهيم اشتر«
 )٢٥٠(.آرد ترغيب مى و

او را به مرگ  محمد بن حنفيه را محاصره و» عبدالّله بن زبير«هنگامى آه  و
مختار  واى از مختار درخواست يارى آرد  سوزاندن تهديد آرده بود، محمد طى نامه و

 )٢٥١(.سپاهى گسيل داشته، محمد را از آن تنگنا نجات داد

 محمد بن حنفيه را )عليه السالم(يابيم آه امام سجاد از اين ماجرا بدون هر ابهامى درمى
فرمانده جناح نظامى تعيين آرده، بدو اختيار داده بود تا به طور  به عنوان رهبر و

پس از .  دستورهاى نظامى را صادر آند)عليه السالم(دون دخالت امامب مستقل و مستقيم و
هاى اسالمى به پايان رسيد  برخى سرزمين آن آه سلطه امويان بر عراق، حجاز و

 در حضور برخى از نزديكان )عليه السالم(العابدين ها چيره شد، امام زين مختار بر آن و
شاهد ] عنايت آرد تا[ستايش خدايى را سزاست آه : مختار، با اين عبارت، مختار را ستوده، فرمود

 )٢٥٢(. مختار را پاداش خيردهد]خداوند[ خواهى از دشمنانم باشم و خون

آرد،   به طور غير مستقيم قيام مختار را هدايت مى)عليه السالم(در همان هنگام آه امام
، »عبدالّله بن الحسن«: مى ارائه آرد آهراويانى به جامعه اسال فقيهان و عالمان و
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از آن » يحيى بن ُاّم الطويل« و» على بن زيد بن جدعان«، »عمرو بن دينار» «زهرى«
 )٢٥٣(.جمله بودند

محمد «او فرزندش امام .  همچنان در تدارك رهبرى آينده بود)عليه السالم(امام سجاد
را براى قيام » زيد«فرزند ديگرش  راهبرى عامه و ا به امامت و ر)عليه السالم(»باقر

 .مسلحانه عليه حاآمان غاصب آماده آرد

 رفته از )عليه السالم(، زيد نزد امام باقر)عليه السالم(در روزگار امامت امام باقر
ترسم برون  اى زيد، اين آار را مكن، چرا آه مى: امام در پاسخ فرمود. حضرتش اجازه خواست

 .به دار آويخته شوى آوفه آشته و

 فرمان برده، از قيام در روزگار آن حضرت )عليه السالم(زيد نيز از امام باقر
 )٢٥٤(.خوددارى آرد

اش  امامت برادرزاده  و)عليه السالم( امامت برادرش امام باقر)عليه السالم(زيد بن على
او در شعر زير به پيروى خود . ذيرفته، بدان گردن نهاده بود را پ)عليه السالم(امام صادق

 :از دو امام بزرگوار اشاره آرده، سروده است

 .پاآيزه زاده بود همان آه اماِم جهانيان و; علم در لحد جاى گرفت) شكافنده(باقر «

 يگانه او امام جهانيان و;  ندارم])عليه السالم(صادق[ جعفر]امام[پس از او آسى را جز 
 )٢٥٥(.»ستوده شده است

ت آه  به يارى آردن زيد، بهترين گواه بر اين مطلب اس)عليه السالم(تصريح امام باقر
 .آردند  غير مستقيم خط نظامى را راهبرى مى)عليه السالم(امامان معصوم

به يقين برادرم زيد بن على قيام : سرنوشت زيد، فرموده است آن حضرت درباره قيام و

بدا به حال آسى آه با او . در راه حق آشته خواهد شد، پس بدا به حال آسى آه او را تنها گذارد آند و مى

 )٢٥٦(.به حال آسى آه او را بكشدبدا . بجنگد

 )عليه السالم(پيش از قيام زيد، گروهى به ديدار امام  و)عليه السالم(در روزگار امام صادق
با او بيعت «: رفته، از آن حضرت درباره بيعت با زيد پرسيدند، حضرت فرمود

 )٢٥٧(.»آنيد
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ها   آن خون]صاحبان پاداش آشتگان و[خداى مرا در : فرمود  هماره مى)عليه السالم(امام صادق

ياران او در همان راه گام  طالب و ياران او همانند على بن ابى به خدا سوگند، عمويم زيد و. شريك گرداند

 )٢٥٨(.ها شهيد شدند چون آن نهادند و

ا در نظر گرفتن شرايط حاآم بر جامعه، در دعوت خويش هرگز از امام انقالبيون ب
صلى اهللا (الرضى من آل محمد«بردند، بلكه از او با  موردنظر خود به طور صريح نام نمى

 هماره )عليه السالم(امام. بردند نام مى) »ص«فرد مورد رضايت ، از آل محمد(» )عليه وآله
ايمانى با حضرت نداشتند برحذر  ه پيوند فكرى وياران خود را از قيام با آسانى آ

 :فرمود مى داشت و مى

خرج زيد، فإّن زيدًا  : ال تقولوا  إذا أتاآم آت مّنا فانظروا على أيِّ شيء تخرجون؟ و«

إّنما دعاآم الى الرضّى من آل  لم يدعكم إلى نفسه، و  آان صدوقًا، و آان عالمًا و

 )٢٥٩(;»...لوفى بما دعاآم إليهلو ظهر  و)صلى اهللا عليه وآله(محمد

خواهيد  ببينيد مى  درنگ آنيد و]و شما را به قيام فرا خواند[ ما نزد شما آمد ]خاندان[اگر آسى از 

بايد در آنار او قيام  و اين نيز از همان خاندان است و[زيد قيام آرد : براى چه قيام آنيد، مبادا بگوييد

 ]پذيرش[خويش نخواند بلكه به ] بيعت با[او شما را به . راستگو بود  زيد عالم و]بدانيد آه. آنيم

شد به يقين به وعده خود وفا  اگر پيروز مى فرا خواند و» )صلى اهللا عليه وآله(رضا از آل محمد«

 .آرد مى

دژ  خط مشى نظامى از دو جهت سپر و شايان توجه است آه بدانيم گرايش و
 : بود)عليه السالم(امامان

فداآارى  روحيه انقالبى جامعه تا پيوسته آماده قيام و حفاظت از حالت و: نخست
 ;باشد

هاى انقالبى  رويارويى با جنبش گريز و با سرگرم شدن حاآمان به تعقيب و: دوم
 )عليه السالم(امامان آمد و هاى اصالحى به دست مى ها، فرصت براى ادامه فعاليت قيام و

عليه (پرداختند آه در اين صورت امام ها به فعاليت مى  زمينه قيام، در تمام زمينهجز در

سالمت اهل  حضور او در ميان مردم، ايمنى و ديد و  از حاآمان گزندى نمى)السالم
حاآميت نيز آه سرگرم رويارويى با . آرد ياران ايشان را تضمين مى  و)عليهم السالم(بيت
هاى اجتماعى  ممانعت از فعاليت  و)عليه السالم(از پرداختن به امامانقالبيون بود  ها و قيام

هاى نظامى  اقدام آرد، زيرا اقدام به سرآوب همه جانبه، دامنه قيام و او خوددارى مى
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اندوزى يا بازرگانى  از اين رو آسانى آه در ظاهر به دانش. داد را گسترش مى
آزادى نسبِى داده شده از سوى جستند، از  پرداخته، از آارهاى نظامى دورى مى

 .بردند حكومت، بهره مى

 :هاى مسلحانه فرمود  با اشاره به سپر بودن قيام)عليه السالم(امام صادق

ال تزال الزيدية  الزموا بيوتكم، فإّنه ال يصيبكم أمر تخّصون به أبدًا، و آّفوا ألسنتكم و«

 )٢٦٠(;»لكم وقاًء أبدًا

هرگز ] در اين دو صورت[نشينى گزينيد آه  خانه  بربنديد و]از فاش آردن رازها[را زبان خويش 

 .پيوسته سپر شما خواهند بود» زيديه«] بدانيد آه[ دين شما دستخوش نابسامانى نخواهد شد و

مسلحانه همچنان در  هاى نظامى و  بر جنبش)عليه السالم(بدين ترتيب نظارت امام
تنها آسانى آه در عرصه  ِس پرده آتماِن محض قرار داشت ودر پ آارى و نهايت پنهان

با .  مطلع بودند)عليه السالم(انقالبى نقش مؤثرى داشتند از نظارت امام هاى الهى و اقدام
عملياتى  هاى مسلحانه و  در امر راهبرى نهضت)عليه السالم(ريزى امام آه برنامه اين

عليه (امام نست ارتباطى ميان انقالبيون وتوا اى بود آه حاآميت نمى آردن آن، به گونه

سران آن  ها و تحريك اين جنبش  را به حمايت و)عليه السالم( بيابد، اما پيوسته امام)السالم
 .آرد متهم مى

عذر مرا نسبت به اين  دستاويز و آيست آه بهانه و«: گفت مى» ابو جعفِر منصور«
محمد «از : گويد ود را پس آشيده، مىگام ديگر خ جعفر بپذيرد؟ او يك گام پيش نهاده و

از آِن من است ) خالفت(اگر پيروز شود امر . جويم دورى مى» بن عبدالّله بن الحسن
 )٢٦١(.»ام اگر با شكست مراجعه شود من جان به سالمت به در برده و

آوردند،   نامى به ميان نمى)عليه السالم(رهبران جناح نظامى به طور صريح از امام
صاحب قيام فخ » حسين بن على«. آردند بلكه نزد ياران خود با آنايه از ايشان ياد مى

با . قيام ما پس از مشورت با اهل بيتمان بود«: گفتند مى» يحيى بن عبدالّله بن الحسن« و
 )٢٦٢(.»او فرمان قيام داد  مشورت آرديم و]رد قيامدر مو[موسى بن جعفر 

صاحب قيام فخ آن گاه آه انديشه » حسين بن على« به )عليه السالم(حضرت امام آاظم
 :فرمود  در ميان گذاشت، مى)عليه السالم(قيام خود را با امام
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عندالّله ـ عّزوجّل ـ  اجعون، وانا إليه ر  فإّنا لّله و... إنك مقتول فأحّد الضراب«

 ;»احتسبكم من عصبة

همه از خداييم ... پايمردى در پيش گير ، به يقين آشته خواهى شد، پس جانانه جنگ آن و]اى حسين[

 )٢٦٣(.خداوند خاندان شما را در سوگتان پاداش دهد. گرديم به سوى او بازمى و

عليه (ن، صاحب فخ را به تحريك امام آاظمخليفه عباسى، قيام حسي» موسى الهادى«

به خدا سوگند «: گفت او مى. آرد  را تهديد به قتل مى)عليه السالم( دانسته، پيوسته امام)السالم
امام (در اين راه از دوستى او پيروى نمود، زيرا او  حسين تنها به فرمان او قيام آرد و

، خدا مرا بكشد اگر او را زنده در ميان خاندانش صاحِب منصِب امامت است) »ع«آاظم
 .»بگذارم

بدين ترتيب  موسى را قانع آرد آه اين مطلب صحت ندارد و» ابو يوسف قاضى«
 )٢٦٤(.خشم او را فرو نشاند

ران انقالبى راه پد هاى الهى و  در فعاليت)عليه السالم(حضرت على بن موسى الرضا
سياسى، انقالبى ـ نظامى، علمى : هاى او تمام خط. بزرگوار خود را در پيش گرفت

نمود  چنان هوشمندانه اين وظيفه را ايفا مى آرد و اجتماعى را همزمان راهبرى مى و
شد به دليل  هاى نظامى آه از سوى حضرت رهبرى مى جنبش ها و آه فعاليت

 .بود  ديد حاآميت دور ماندهآارى فوق العاده، به طور آامل از پنهان

عهدى، خود   مبنى بر پذيرش منصب واليت)عليه السالم(اصرار مأمون به امام رضا
دانست  نيز مى بهترين گواهى است آه مأمون از جنبش علويان بسيار بيمناك شده بود و

، گامى بود براى احاطه )عليه السالم(عهدى از سوى امام رضا آه با پذيرش منصب واليت
ديدند، علويان  مى)عليه السالم(رهبرى خويش را در امام رضا هايى آه الگو و  جنبشبر

عهدى آن را  واليت)عليه السالم(بهانه خود را در مبارزه عليه حكومتى آه امام نيز، توجيه و
 .دادند پذيرفته بود از دست مى

 

 امين   در روزگار هارون و)عليه السالم(نقش سياسى امام رضا

توسعه پايگاه مردمى  فضاى نسبتًا باز سياسى و فراهم شدن زمينه براى ايجاد و
نيز بسيج  و)عليهم السالم(بيت مسلح آردن آنان به انديشه سالم سياسِى همسو با ديدگاه اهل و

گيرى بايسته در موقعيت مناسب، فرصتى بود آه  ها براى موضع توانمندى نيروها و
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بينيم آه در روزگار هارون  از همين رو مى. آن بهره جست از )عليه السالم(امام رضا
 .قيامى نزدند به دليل فراهم نشدن امكانات مادى، علويان دست به انقالب و امين و و

آارى، مفاهيم  پنهان  با در نظر گرفتن اصل استتار و)عليه السالم(امام رضا
اى به دست آورده،   مبادا آه حاآمان بهانهداد، هاى سياسى را به امت ارائه مى انديشه و

او با نقل روايتى از پدران . حضرتش را از فعاليت باز داشته، زندانى آنند يا او را بكشند
نياآان خود در مورد امامت به عنوان مفهومى سياسى آه جزئى از عقيده اهل  و

. آرد تأآيد مىوجود امام در هر روزگار   است بر ضرورت امامت و)عليهم السالم(بيت
به وسيله امامان   در حديثى آه آن را از پدرش شنيده بود و)عليه السالم(امام رضا
مردمان هر : آرد آه فرمود رسيد از آن حضرت نقل مى پيامبر مى به)عليهم السالم(معصوم

ده ها نسبت دا بدان(شوند  سنت پيامبرشان خوانده مى روزگار به امام زمان خود، آتاب خداى خويش و

 )٢٦٥().شوند مى

مشخص نمود  هاى امام را برشمرد و نشانه ها و  ويژگى)عليه السالم(آن گاه امام رضا
باژگونه جلوه دادن حقايق حاآم شود، مردم بتوانند امام  نيرنگ و تا هر گاه تدليس و
 :او براى شناخت امام معصوم فرمود. برحق را بشناسند

أحلم الناس،   أتقى الناس، و أحكم الناس، و  يكون أعلم الناس، و: عالماتلالمام «

 )٢٦٦(;»...اعبد الناس أسخى الناس، و أشجع الناس، و  و

او داناترين، در داورى سرامدترين، پرهيزگارترين، : هايى دارد نشانه ها و عالمت] برحق[امام 

 .عابدتريِن مردم است ترين و شندهترين، بخ بردبارترين، شجاع

 قرار دارد، )عليه السالم(امامت آه مورد تأآيد امام رضا هاى امام و از ديگر ويژگى
 )٢٦٧(.بايد يك امام زمام آارها را در دست بگيرد امامت است و وحدت امام و انفراد و

گيرى  موضع اهنگى در تمام آارها و يكى از علل آن را هم)عليه السالم(امام رضا
. داند امت اسالمى مى نابسامانى در ميان دولت و پيشگيرى از پديد آمدن آشفتگى و و

بنابراين، تعدد امام در يك زمان، با مبانى اعتقادات سياسى و حكومتى اسالمى مغاير 
برحق يعنى وجود امامانى متعدد، ضرورتًا يكى از آنان امام ; در اين صورت است و

تن دادن به فرمان آنان  ديگران اگر چه در رأس حاآميت باشند اماماِن باطل بوده و و
 .وجوب شرعى نخواهد داشت
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 در همين راستا به نشر احاديثى پرداخت آه تبيين آننده فضايل )عليه السالم(امام رضا
صلى (رسول خدااو از پدرانش از جدش .  در حيات اسالمى بود)عليهم السالم(نقش اهل بيت و

 :نقل آرد آه فرمود )اهللا عليه وآله

 َمن تخلف عنها زج  مثل أهل بيتي فيكم آمثل سفينة نوح َمن رآبها نجا، و«

 )٢٦٨(»;في النار

مثل خاندانم در ميان شما همانند آشتى نوح است آه هر آس بر آن سوار شود نجات يافته، هر آس 

 .وى برتابد به دوزخ افكنده شوداز آن ر

ستارگان وسيله امان آسمانيان :  نقل آرده است آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(نيز از پيامبر اآرم

 )٢٦٩(.خاندان من مايه امان امت من هستند هستند و

اى على، تو :  روايت آرد آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(نيز حضرتش از پيامبر اآرم و

ات به دوزخ  با دشمنى مردم به وسيله دوستى تو به بهشت رفته و(دوزخ هستى  قسمت آننده بهشت و

 )٢٧٠().روند مى

پيروان آن  ها با معيار شناخت حق و  براى آشنا آردن نسل)عليه السالم(سپس امام رضا
عليهم (بيت امت اسالمى به سوى اهل پيوندگان راه آن، به توجه دادن جامعه و وباطل  و

عليهم (به همين منظور فضايل ياران اهل بيت جايگاه رهبرى آنان پرداخت و  و)السالم

او روايتى از پيامبر . را برشمرد» سلمان« و» مقداد«، »ابوذر» «عمار«: ، مانند)السالم
:  طالب فرمود نقل آرد آه آن حضرت به اميرالمؤمنين على بن ابى )صلى اهللا عليه وآله(اسالم

 )٢٧١(.مقداد است بهشت مشتاق ديدار تو و عمار، سلمان، ابوذر و

 )٢٧٢(. گروه سرآش، عمار را خواهد آشت:  نقل آرد آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(نيز از پيامبر

 )عليهم السالم(دوستى اهل بيت  بر اهميت واليت و)عليه السالم(همچنين امام رضا
بيزارى  و] خاندان[آمال دين، دوستى ما : بيزارى جستن از دشمنان آنان تأآيد آرده، فرمود و

 )٢٧٣(.جستن از دشمنان ماست
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از جدش، امت را به گرامى داشتن فرزندان  آن حضرت با بيان رواياتى از پدران و
 نقل آرده است آه )صلى اهللا عليه وآله(او از پيامبر. انگيخت  برمى)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

 :فرمود

هم، القاضي لهم حوائج  المكرم لذريتي من بعدي، و: أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة«

 )٢٧٤(;»لسانه المحب لهم بقلبه و الساعي لهم في امورهم عند اضطرارهم إليه، و  و

آن آس آه پس از من فرزندانم را گرامى بدارد، آن : آنم در روز قيامت از چهار آس شفاعت مى

به سامان دادن امور شان،  آس آه نيازهاى ايشان را برآورده سازد، آن آس آه به هنگام گرفتارى

 .»زبان آنان را دوست بدارد آن آس آه با دل و آنان بپردازد و

صدا بر جامعه حاآم بود  در زمانى آه رويدادهاى خرد آننده و تبليغات پر سر و
 مفهوم حقيقى تشيع را براى )عليه السالم(اعتقادات باژگونه گرديد، امام رضا حقايق و و

حضرتش . بارز اين مفهوم را به آنان شناساند خص وهاى شا نمونه امت باز گفت و
 :فرمود

محمد بن ابوبكر شيعه او  ، ابوذر، سلمان، مقداد و)عليه السالم(حسين، )عليه السالم(به يقين، حسن

آمترين چيزى آه حضرتش از آن باز  ترين فرمان او سر بر نتافته و هايى آه از آوچك همان; هستند

 )٢٧٥(.داشت، مرتكب نشدند مى

 : در تعريف شيعه فرمود)عليه السالم(نيز حضرت رضا

يصومون  يحّجون البيت الحرام، و يؤتون الزآاة، و شيعتنا الذين يقيمون الصالة و«

التقى  يتّبرؤن من أعدائهم، ُاولئك أهل اإليمان و يوالون أهل البيت و شهر رمضان و

 )٢٧٦(;»التقوى  أهل الورع و  و

آورند، ماه رمضان را به  دهند، حج خانه خدا را به جاى مى زآات مى گزارند و آنان آه نماز مى

 را دوست داشته، از دشمنان ايشان بيزارى ])صلى اهللا عليه وآله(پيامبر[آنند، اهل بيت  روزه سر مى

 .پرهيزگار هستند هم آنان مؤمناِن پارسا و جويند، شيعيان ما بوده و مى

ياران آن حضرت از  فرزندان و  و)عليه السالم(شهادت امام حسين واقعه عاشورا و
برگزارى آن   از آن بهره جسته، به احيا و)عليه السالم(ديگر مواردى بود آه حضرت رضا

 در پى آن بود تا خاطره خونين سيد الشهداء )عليه السالم(امام رضا. آرد تأآيد مى سفارش و
 آه در راه آن جانفشانى آرد )عليه السالم(ن گونه احيا آنند آه با اهداف عالى امام حسينرا آ
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سياسى ميان مردم  رابطه عاطفى و همسو باشد، تا از اين رهگذر دوستى و سازگار و
ها  روح انقالبى عليه انحراف انقالبى امام حسين تعميق يافته و روش جهادى و منش و و

 .را در امت برانگيزد

 : و ياران او فرمود)عليه السالم( در مصيبت امام حسين)عليه السالم(امام رضا

فعلى مثل الحسين ... أّذل عزيزنا  أسبل دموعنا و إن يوم الحسين أقرح جفوننا و«

 )٢٧٧(;»فليبك الباآون فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام

عزيزان ما را  هاى ما را روان و هاى ما را زخمى، اشك ين، پلكاندوه حس به يقين، روز مصيبت و

گنندگان بر حسين گريه سر دهند، زيرا گريستن بر او، گناهان بزرگ را  پس بايد گريه. خوار آرد

 .ريزاند فرو مى زدايد و مى

عليه ( آرزوى قرار گرفتن در شمار ياران امام حسين)عليه السالم(همچنين امام رضا

آرد، چرا آه اين اقدام امام  امت را بدان ترغيب مى پروراند و ها مى  در دل را)السالم
او در . برد انقالبى عليه فساد حاآم را باال مى  در حقيقت روح جهادى و)عليه السالم(رضا

در آنار او   بودند و)عليه السالم(پاداش آسانى آه با امام حسين  اگر بخواهى به ثواب و: اين زمينه فرمود

بودم تا به رستگارى  اى آاش با شما مى: را به ياد آوردى، بگو) حسين(د شدند نايل شوى، هر گاه او شهي

 )٢٧٨(.يافتم سترگ دست مى

 تشويق )عليه السالم( مردم را به زيارت حضرت امام حسين)عليه السالم(امام رضا
ه معنوى گرفته، با حضرتش پيمان گيرى دليرانه حضرت بهر آرد تا آنان از موضع مى

 .سرآشى را نفى آرده با آن در ستيز باشند ببندند آه هماره انحراف، ستم و

زيارة قبر الحسين ـ «:  فرموده است)عليه السالم( درباره زيارت امام حسين)عليه السالم(امام

زيارت قبر امام حسين ـ آه درود خداوند بر او  )٢٧٩(;»صلوات الّله عليه ـ تعدل عمرة مبرورة متقبلة

 .اى پذيرفته شده است سنگ عمره باد ـ هم

نيز زيارت قبر آن حضرت، به  فراخوان براى برگزارى عزادارى سيد الشهداء و
اى بود تا در اسرع  از ديگر سو وسيله آميز بود و مبارزه مسالمت منزله معارضه و

 را بدون اين آه از سوى حاآميت مورد )عليهم السالم(دوستداران اهل بيت وقت ياران و
 يا )عليه السالم(تهديد قرار گيرند، گرد آوَرد، چرا آه آنان براى زيارت امام حسين تعقيب و

به ظاهر هدفى جز زيارت  آردند و برگزارى سوگوارى آن حضرت تجمع مى
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هايى آه بعدها  تمام آن ها به بار نشست و سرانجام همين گردهمايى. سوگوارى نداشتند و
 )٢٨٠(. قيام خود را اعالن آردند)عليه السالم(عليه مأمون شوريدند، از آنار قبر امام حسين

ت بدون هيچ محدوديتى سياسى يا تعقيب  توانس)عليه السالم(بدين ترتيب امام رضا
 را گسترش دهد )عليهم السالم(بازخواست از سوى حاآميت، دامنه پايگاه دوستى اهل بيت و
فقيهان را آه به حاآميت نزديك بودند جذب  وزيران، سرداران سپاه و: عناصرى چون و

 .شودهاى دربار باخبر  گيرى تصميم به وسيله آنان از رويدادها و خود آند و

آارى آامل  پنهان  در استتار و)عليه السالم(همان طور آه پيشتر گفته شد، امام رضا
) امين(فرزندش محمد  آرد، لذا روزگار هارون و هاى جنبش را رهبرى مى تمام برنامه

هاى گذشته، مانند قيام  اى نبود، زيرا پس از سرآوب شدن قيام شاهد قيام مسلحانه
 سرگرم تجديد ساختار نيروى )عليهم السالم(وستان اهل بيتد ياران و...  صاحب فخ و

 .مسلح خود بوده و به ظاهر از درگيرى نظامى دور بودند نظامى و
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 عهدى پديده واليت  و)عليه السالم(امام رضا

 

 بخش  دوم

  پس از واليت عهدى)عليه السالم(هاى امام رضا فعاليت

 

 بخش سوم

 )عليه السالم(ميراث امام رضا ها و دانشگاه، احتجاج

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بخش نخست

 عهدى پديده واليت  و)عليه السالم(امام رضا

 

مطالعه است آه به شرح زير تبيين  اين بخش در چند مبحث بايسته بررسى و
 :شود مى

 

 عهدى رخدادهاى سياسى قبل از واليت

سوزى آه هزاران قربانى از ميان سرداران  خانمان پس از پنج سال جنگ خونين و
خالفت عباسيان از هم گسست . سربازان گرفت، مأمون زمام حكومت را به دست آورد و
گروهى ديگر  آردند و به دو گروه تقسيم شدند، گروهى حكومت مأمون را تأييد مى و

 .سر ناسازگارى با حكومت مأمون برداشتند

، اآنون در حكومت مأمون )عليه السالم(پس از گذشت چهار سال از امامت امام رضا
او به دليل ارتباط مستقيم با وزيران  فضاى باز سياسى براى حضرت فراهم آمده بود و

يعنى ; اى بزرگتر از قبل در دايره توانست با آزادى آامل سخن بگويد و سرداران مى و
 .شددايره دربار فعاليت داشته با

نياآان خود به ارث برده بود، جز در مواردى نه  مأمون آه حكومت را از پدر و
او . آرد اى آه پيشينان در پيش گرفته بودند پيروى مى چندان گسترده از همان شيوه

مشروعيت قرار داده بود  اى از قداست و همانند نياآان خود حكومت خويش را در هاله
جمالتى بود آه  شد، آآنده از عبارات و ى او فرستاده مىهايى آه برا از همين رو نامه و

» طاهر بن حسين«اى بود آه  ها، نامه از جمله اين نامه. معنوى داشت بار قدسى و
خداى، آن مخلوع را آشت، در دام «: در اين نامه چنين آمده بود. خطاب به او نوشت

ى اميرالمؤمنين فراهم را برا) خالفت(شكنى خودش گرفتار نمود، امر  پيمان خيانت و
ستايش . آنچه را آه اميرالمؤمنين از پيش در انتظار انجامش بود، محقق آرد ساخت و

را به اميرالمؤمنين بازگرداند، با خيانتورزان ) خالفت(مختص خداوندى است آه حق 
الفت را جايگزين تفرقه آرد، پراآندگى  شكناِن با امير، دشمنى ورزيد، همدلى و پيمان و



هاى دين را پس از آن آه به  نشانه يكصدايى مبدل نمود و  را براى او به اتحاد وامت
 )٢٨١(.»زنده آرد) مأمون(دست فراموشى شده بود به وسيله او 

عليرغم اين آه با ترفندهايى حكومت مأمون را قداست  ها و با تمام اين تالش
آردند،  قاضيان از مأمون پشتيبانى مى  فقيهان واى از پاره بخشيدند و مشروعيت مى و

هاى  در نتيجه ستم از ديگر سو و. دانستند اآثر مسلمانان مأمون را غاصب خالفت مى
به دليل رويگردانى  اى آه در روزگار حاآميت عباسيان به وجود آمده بود و انباشت شده

ستان امين برادر دو اين سلسله از روش حكومتى اسالمى، انقالبيون از يك طرف و
در نهايت،  سرپيچى را در وجود مسلمانان پديد آوردند و مأمون از طرفى روح انقالب و

 .هايى را شعلهور آردند شورش آتش انقالب و

در » نصر بن شيث عقيلى«شاهد مخالفت .)  ق١٩٨(سال اول خالفت مأمون 
اين . چيره شودنصر توانست عالوه بر حلب، بر شهرهاى نزديك آن نيز . بود» حلب«

 )٢٨٢(.با شكست نصر پايان يافت ادامه داشت و.  ق١٩٩مخالفت تا سال 

بود آه » نزاريان« و» يمانيان«موصل شاهد آشوبى ميان .)  ق١٩٨(در همين سال 
 .به آشته شدن شش هزار تن از نزاريان انجاميد

 )٢٨٣(.شعلهور شد» بني اسامه« و» بنى ثعلبه« ميان آتش جنگ.  ق١٩٩در سال 

 .اين سال سرآغاز انقالب بزرگى بود آه علويان رهبرى آن را بر عهده داشتند

محمد بن ابراهيم بن «در حالى آه » ابو السرايا، سرى بن منصور شيبانى«ابتدا 
او در آوفه سكه ضرب آرد . م آردرا همراه داشت، در عراق قيا» اسماعيل حسنى

 .اطراف آن گسيل داشت سپاه خود را به بصره، واسط و و

 :هاى متعددى را به وجود آورد اين قيام جبهه

 ـ جبهه بصره به فرماندهى عباس بن محمد بن عيسى جعفرى

 ـ جبهه مكه به فرماندهى حسين بن حسن افطس

 )عليه السالم(عفرـ جبهه يمن به فرماندهى ابراهيم بن موسى بن ج

 )عليه السالم(ـ جبهه فارس به فرماندهى اسماعيل بن موسى بن جعفر

 )عليه السالم(ـ جبهه اهواز به فرماندهى زيد بن موسى بن جعفر

 )عليه السالم(ـ جبهه مدائن به فرماندهى محمد بن سليمان بن داوود بن حسن بن حسن
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 )٢٨٤(.سرآوب شد در نهايت  اين قيام فراگير بيش از يك سال دوام يافت و

قيام آرد، اما تسليم گرديد » )عليه السالم(محمد بن امام جعفر صادق«. ق٢٠٠در سال 
 )٢٨٥(.به سوى مأمون گسيل شد و

گيرى  تصميم نظمى داخلى و بى قيام علويان تأثير بسزائى در آشفتگى و
 .سياسى داشت هاى نظامى و گيرى موضع و

جا آه  پريشانى بزرگى شدند تا آن مردم بغداد دستخوش نابسامانى و. ق٢٠١در سال 
بسيارى از مردم آن سامان به دليل . بغداد در آستانه ويرانى آامًال قرار گرفت

 )٢٨٦(.هاى خود را ترك آردند ويرانى خانه گرانى، اسارت وغارتگرى، 

سرانجام مأمون، علويانى را آه رهبرى شورش را بر عهده داشتند، مورد عفو قرار 
ايجاد وحشت دورى جسته بود، بلكه مانند  داد، اما اين بدان معنا نبود آه از ترور و

آنان آه در انديشه از ميان  ش آردن صداى معترضان وپيشينيان خود براى خامو
مأمون . آرد ترور استفاده مى برداشتن حكومت عباسيان بودند، از ابزار وحشت و

. را عليرغم اين آه نسبت به خليفه اخالص مىورزيد از پاى درآورد» هرثمة بن اعين«
فراهم آورده رقيب هرثمه با دسيسه خود زمينه نابودى هرثمه را » حسن بن سهيل«
 )٢٨٧(.بود

او يكى . روش او چيزى بگويند داد تا بر خالف منش و مأمون به مخالفان اجازه نمى
هجو يك  بخت در مذمت و تبعيد آرد، زيرا آن شاعر نگون» سند«از شاعران را به 

 )٢٨٨(.قاضى منحرف آه با مأمون رابطه داشت شعرى سروده بود

هاى خارجى نيز خطر  هماوردى ها و نابسامانى داخلى، چالش افزون بر آشفتگى و
مشرك در  هاى غير مسلمان و دولت. رفت بزرگى براى حكومت عباسيان به شمار مى

آيان اسالم را از ميان  پى فرصتى بودند تا حكومت ـ هر چند به ظاهر ـ اسالمى و
 يكى از ]شايد[. آردند  را براى فرصت مناسبى آماده مىبه همين منظور خود بردارند و

ها را مورد عفو عمومى قرار دهد،  داليلى آه مأمون را بر آن داشت تا رهبران قيام
 .همين تهديد خارجى بود
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 گيرى سياسى  موضع  و)عليه السالم(امام رضا

ز اين امين براى به دست گرفتن قدرت مطلق، پيامدهاى ناشى ا جنگ ميان مأمون و
انشعاب در خاندان عباسى از عواملى بود آه مأمون را از  جنگ، آشفتگى جبهه داخلى و

عليه (جلوگيرى از فعاليت انقالبى امام رضا زير نظر گرفتن، تحت تعقيب قرار دادن و

گيرهايى  ديد، موضع  آه فرصت را مناسب مى)عليه السالم(امام رضا. داشت  باز مى)السالم
عقيده سياسى  از اين آزادِى حقيقى به نشر انديشه و  موجود اتخاذ آرد ومتناسب با شرايط

 .هاى اسالمى گستراند اهل بيت همت گماشته، پايگاه مردى خود را در تمام سرزمين

خفاى آامل تمام  آارى و نياآان خود، در پنهان  همانند پدران و)عليه السالم(امام رضا
حاآميت را زير نظر داشت، اما رهبرى خطوط عمليات از جمله خط رويارويى با 

سپرد تا به طور مستقيم وارد ميدان  عموزادگان خود مى مستقيم آن را به برادران و
ها  دانست به عهده گرفتن رهبرى مستقيم جنبش حضرت مى. رويارويى با حاآميت نشود

آند با امام پس از خويش فراهم  ها پيش از اين آه بتواند زمينه را براى رهبر و خط و
ها يا به دست يكى از نزديكان حكومت، فرجام آارش رقم  آشته شدن در يكى از جنگ

 .خواهد خورد

يكى ديگر از مزاياى رهبرى غير مستقيم در رويارويى با حاآميت اين بود آه 
داد به حساب  قيام از سوى انقالبيون رخ مى اقداماتى آه در دوران انقالب و اشتباهات و

شد، بلكه مسئوليت آن، متوجه رهبر مستقيم آه بر خط نظامى   گذاشته نمى)معليه السال(امام
محمد بن «پيش از قيام عليه مأمون، ياران  و. ق١٩٩در سال . بود اشراف داشت مى

 )عليه السالم(در مدينه گرد آمده، از او خواستند تا آسى را نزد امام رضا» سليمان علوى
 )عليه السالم(محمد يكى از پيشنهاددهندگان را نزد امام. فرستاده، او را به قيام دعوت آند

 .»پس از گذشت بيست روز خواهم آمد«:  در پاسخ فرمود)عليه السالم(امام فرستاد و

چون هجده روز سپرى شد سپاه عباسى به جنگ با ايشان  آنان مدتى درنگ آردند و
 )٢٨٩(. آغاز آار خنثى آردندپرداخته، قيام آنان را در

آنان  داد و  به رهبران خط نظامى اختيار مطلق مى)عليه السالم(در حالى آه امام رضا
ايشان از دور بر رويدادها  نظرخواهى از حضرت نيازى نداشتند و به مراجعه مستمر و

اسى، مسلمانان از نحوه به دليل شرايط خاص سي. آرد ها نظارت مى گيرى موضع و
. اى ندارد آردند آه ايشان با انقالبيون رابطه  تصور مى)عليه السالم(برخورد امام رضا
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بر آن شد تا در روزى معين قيام آند، امام » )عليه السالم(محمد بن جعفر صادق«زمانى آه 
يارانت  واهى خورد وفردا قيام مكن آه اگر قيام آنى شكست خ:  خطاب به او فرمود)عليه السالم(رضا

 )٢٩٠(.شوند آشته مى

 به دور از چشم )عليه السالم(ماجراى باال خود گواهى است بر اين آه حضرت رضا
 .نظارت داشت نامحرمان، بر تمام رويدادهاى انقالبى اشراف و

مأمون . ق٢٠٠يعنى در سال ; مأمون سپرى شده بوددو سال از به قدرت رسيدن 
عليه (امام رضا. از او خواست تا به خراسان برود  نوشت و)عليه السالم(اى به امام رضا نامه

آرد، اما مأمون  تراشى مى بهانه آورد و  در پاسخ به درخواست مأمون، عذر مى)السالم
عليه (امام. خواند ان فرا مى را به خراس)عليه السالم(همچنان پافشارى آرده، امام

دريافت آه مأمون از خواسته خود منصرف نخواهد شد، لذا به درخواست مأمون )السالم
 دستور داد تا او را از راهى جز راه آوفه )عليه السالم(مأمون به نگاهبان امام. تن در داد

 را از )يه السالمعل(نگاهبان نيز به منظور تأمين خواسته مأمون، امام. قم، نزد او بياورد و
 .بردند» مرو«فارس به  مسير بصره، اهواز و

 پيشنهاد پذيرش )عليه السالم( به مرو رسيد مأمون به امام رضا)عليه السالم(چون امام رضا
گو در اين زمينه دو ماه به درازا آشيد  گفت و. امارت داد، اما امام نپذيرفت خالفت و

 .زد ين پيشنهادى سرباز مى از قبول چن)عليه السالم(هماره امام و

اى به همراه نداشت، مأمون با  نتيجه چون سخن در اين زمينه زياده از حد شد و
به  عهدى را بپذيرد و  خواست تامنصب واليت)عليه السالم(اصرار فراوان از امام رضا

عهدى او   را تهديد آرد آه در صورت نپذيرفتن واليت)عليه السالم(طور غير مستقيم امام
 . خواهد آشترا

اى جز پذيرش اين خواسته نداشت شروطى معين آرده،   آه چاره)عليه السالم(امام
دهم آه به آارى فرمان ندهم، از چيزى باز ندارم، قضاوت  عهدى مى به شرطى تن به پذيرش واليت: فرمود

 )٢٩١(.تمام آنچه گفتم، معاف دارىمرا از ] بايد بپذيرى آه[تو  نكنم، چيزى از وضعيت موجود را تغيير ندهم و

در روز پنج ماه مبارك رمضان سال   را پذيرفت و)عليه السالم(مأمون شروط امام رضا
 )٢٩٢(.عهدى منصوب شد  به واليت)عليه السالم(امام رضا. ق٢٠١
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 )عليه السالم(عهدى بر امام رضا انگيزه مأمون از تحميل واليت

عهدى برآمده از دوستى   در مقام واليت)عليه السالم(اقدام مأمون به نصب امام رضا
حكومت، بر  هاى قدرت و  نبود، زيرا فريبايى)عليهم السالم(محبت او نسبت به اهل بيت و

مأمون نيز از اين قاعده مستثنا نبوده، ادعاهاى  ها چيرگى دارد و دوستى ديگر تمايالت و
 اين مطلب )٢٩٣(.مّكارانه بود تمايلش نسبت به علويان رياآارانه و بتنى بر دروغ واو م

تصديق بود آه او از قدرت  ارادت مأمون زمانى قابل تأييد و روشن است آه دوستى و
هيچ عقل . اين، امرى ناشدنى بود سپرد و  مى)عليه السالم(آناره گرفته، آن را به امام رضا

برادرش امين  سپاهى و پذيرد آه مأمون پس از آن آه هزاران فرمانده و ليمى نمىس
خالفت را به تنهايى در  برخى از افراد خانواده خود را به آام مرگ فرستاد تا قدرت و و

اش به اهل بيت ناديده گرفته،  عالقه فقط به دليل عشق و اختيار گيرد، اينك آن را فقط و
 . بسپارد)المعليه الس(به امام رضا

عليه (عهدِى خود به امام رضا بنابراين، انگيزه مأمون از واگذارى منصب واليت

روشى آه ; آينده خاندان خود بود حفاظت از سلطه و انديشى و  از سر مصلحت)السالم
بينيم پس از آن آه  لذا مى. گرفتند رسيدند در پيش مى پيشتر حاآمان چون به قدرت مى

عهدى از سوى امام رضا طرفى نيست، ابتدا به  پذيرش واليتمأمون از اصرار بر 
اش به   را در صورت تن ندادن به خواسته)عليه السالم(سپس به طور صريح امام آنايه و

عهدى از سوى  البته ديرى نپاييد آه مأمون ـ عليرغم پذيرش واليت. آرد مرگ تهديد مى
همين امر، . خود همچنان زنده بود و ـ حضرت را از ميان برداشت )عليه السالم(امام رضا
دوستى دروغين او نسبت  آند و رياآارى مأمون را بر همگان آشكار مى گرى و سالوس

در اين جا به طور مشخص انگيزه مأمون را از  . سازد به خاندان رسالت را روشن مى
 :آنيم  بيان مى)عليه السالم(عهدى به امام رضا واليت واگذارى منصب و

 

 

 زدايى از جامعه نشت: نخست

مأمون پس . نابسامانى شده بود جامعه روزگار مأمون به شدت دستخوش آشفتگى و
قدرت را به دست گرفت، به طور  از آن آه جنگ خونينى با برادرش پشت سر گذاشت و

هاى علويان از آن جمله  هاى مسلحانه روبرو شد آه قيام جنبش اى با قيام و غيرمنتظره
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خود مأمون . ن حكومت مأمون در سراسر گستره اسالمى پراآند بودندديگر مخالفا. بود
را به قيمت » قيس«به خدا سوگند، قبيله «: در توصيف اوضاع آن روزگار گفته است

اى آه حتى يك درهم در  هزينه آردن تمام دارايى بيت المال سرآوب آردم به گونه
 نه من آنان را هرگز دوست ]يد آهپس بدان[» يمن«سرزمين ] مردم[اما  المال نماند و بيت
اند، چرا  نيز تن به حاآميت من نداده[» قضاعه«. اند نه آنان مرا دوست داشته ام و داشته
.  هستند تا از او پيروى آنند]و حكومت او[» سفيانى«مهمتران ايشان منتظر ] آه
 از زمانى آه خداوند پيامبر خود را ]نيز همانند ديگر همگنان خود است، زيرا[» ربيعه«

ناسازگارى   با خدا سر ستيز و]و براى هدايت مردم فرستاد[برانگيخت » مضر«از قبيله 
 )٢٩٤(.»اند داشته

سياسى آن دوره را دچار پريشانى  هاى مسلحانه، وضعيت نظامى و از ديگر سو قيام
هاى حكومتى دريافت آه آشتگان  مون با مراجعه به ديوانمأ. آشفتگى آرده بود و

جان باخته بودند به دويست هزار تن » ابو السرايا«هاى  حكومتى آه در جنگ
 )٢٩٥(.رسيدند مى

عهدى   را به پذيرش واليت)عليه السالم(تمام اين مسائل سبب شد تا مأمون، امام رضا
 را جذب )عليه السالم(بدين صورت ياران امام ر آرده، او را به خويش نزديك آند ووادا

. آنان را به خود متمايل سازد شان را متوقف و فعاليت نظامى خود نموده، لشكرآشى و
پوشاند، فرصتى به دست  در صورتى آه مأمون به اين انديشه خود جامه عمل مى

گر شورشيانى آه در مقايسه با علوياِن انقالبى، نابود آردن دي آورد تا به سرآوب و مى
محدثان را  فقيهان و مأمون آه استقبال پرشور عالمان و. چندان قابل توجه نبودند بپردازد

ـ از امام  )٢٩٦(رسيد چهار هزار تن مى آه شمار آنان تنها در نيشابور به بيست و ـ
 ديده بود، به اين نتيجه رسيد آه بايد حمايت اآثريت قاطع مسلمانان را آه )سالمعليه ال(رضا

داشتند، به ويژه مردم خراسان آه او را در )عليه السالم(معنوى با امام پيوندى عاطفى و
 .تصرف بغداد يارى آرده بودند، جلب آند

حاآميت،   به خود و)عليه السالم(از سوى ديگر مأمون با نزديك آردن امام رضا
آنان آه در پى  توانست خشم مخالفان را فرو نشاند، فرصت را از مدعيان حكومت و مى

وا داشتن  از طريق جذب برخى از مبارزان و به دست آوردن حكومت هستند بگيرد و
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توجهى به بخش ديگر از مبارزان، ميان مبارزان  نيز بى آنان به ترك مبارزه مسلحانه و
 .جدايى بيندازد تفرقه و

 

 مشروعيت بخشيدن به حكومت: دوم

از نظر مسلمانان، حاآم زمانى از مشروعيت برخوردار خواهد شد آه از سوى 
 است نصى در مورد )عليهم السالم(ديدگاه اهل بيت  آه همان رأى و)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

انتخاب شده » عقد اهل حل و«موافقت  حكومت او رسيده باشد، به صورت شورايى و
باشد يا با تعيين از سوى حاآم پيشين، مشروط بر پذيرش همگانِى امت ـ آه نظر ديگر 

البته اين دسته از فقيهان حكومت مأمون را تأييد آردند، اما تأييد . فقيهان است ـ باشد
آنان، به دليل تطميع يا ترس از دستگاه حاآم بود يا از آن رو تسليم حكومت شده بودند آه 

 . نداشتندقدرت حذف آن را

نداشتن امتيازهاى ياد شده مأمون را بر آن داشت تا به حكومت خود مشروعيت 
آه مورد قبول )عليه السالم(حكومت به امام رضا اين بود آه براى واگذارى قدرت و. بخشد

 از پذيرش خواسته )عليه السالم(چون امام. محل اتفاق مسلمانان بود اعالم آمادگى آرد و
اين بار با  عهدى را به او پيشنهاد داد و د، مأمون منصب واليتمأمون خوددارى آر

 به ناچار )عليه السالم(امام  را به پذيرش اين منصب وا داشت و)عليه السالم(تهديد، امام فشار و
عليه ( در مورد مقبوليت فراگير امام رضا)عليه السالم(امام جواد. عهدى را پذيرفت واليت

 : فرموده است)السالم

لم يكن ذلك   رضي به المخالفون من أعدائه آما رضي به الموافقون من أوليائه، و«

 )٢٩٧(;» ، فلذلك ُسّمي من بينهم بالرضا)عليهم السالم(ألحد من آبائه

 او از ]ارجمند[امرى آه پدران ; دشمناِن مخالف او، همانند دوستان موافق، به او رضايت داده بودند

 .خوانده شد» رضا«از همين رو تنها او از ميان امامان،  آن برخوردار نبودند و

عليه (عهدى از سوى امام رضا بسيارى از مسلمان، پذيرفتن واليت از نظر مأمون و

عدم مبارزه   به معناى اعتراف به مشروعيت حكومت مأمون آه بر سر آار بود و)السالم
عاطفى  در نتيجه، امت اسالمى آه از نظر فكرى و. رفت معارضه با او به شمار مى و

پذيرفتن   به خواسته مأمون و)عليه السالم(آرد، با تن دادن امام از حضرتش پيروى مى
 .آرد عهدى، رضايت خود را از حكومت مأمون ابراز مى واليت
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  از دعوت به خويش)عليه السالم(بازداشتن امام رضا: سوم

 مأمور است تا امت را به برقرارى )عليه السالم(چنان آه روشن است، امام معصوم
گام نهادن در   و)صلى اهللا عليه وآله(رابطه فكرى ـ اجتماعى با امام منصوص از سوى پيامبر

عليه (امام رضا.  متبلور است فرا خواَند)عليهم السالم(منش اهل بيت مسير حق آه در او و

مأمون . دمى از ايفاى اين وظيفه آوتاهى نمىورزيد  نيز از اين قاعده جدا نبود و)السالم
 را از دعوت به خويش به )عليه السالم(تالش خود را به آار بست تا امام رضا تمام انديشه و
گرفت،  عهدى قرار مى گسترش دعوتش باز دارد، اما اگر در مقام واليت عنوان امام و

مأمون از اين انگيزه خود پرده . آرد م، سپس براى خويش دعوت مىابتدا براى حاآ
پنهان بوده، براى خويش  از نظر ما دور و) »ع«امام رضا(اين مرد «: برداشته، گفت

عهدى خود منصوب آرديم تا براى ما  او را به واليت. آرد  دعوت مى]به عنوان امام[
 )٢٩٨(.»دعوت آند

 

  از مردم)عليه السالم( جدا آردن امام رضا:چهارم

در آنار خليفه به منزله دور ماندن او از   در پايتخت خالفت و)عليه السالم(حضور امام
در اين صورت بر ديدار مسلمانان با نمايندگان امام . اش بود هاى مردمى پايگاه مردم و
به  گرفت و زونى مى آه در سراسر گستره اسالمى حضور داشتند، ف)عليه السالم(رضا

 از جامعه، از رهنمودهايى آه به صورت )عليه السالم(به دليل دور بودن امام همين نسبت و
نتيجه اين آه اندك ديدارهايى . شد آردند آاسته مى  دريافت مى)عليه السالم(مستقيم از امام

تحرآات آن حضرت از سوى نيز  گرفت و  صورت مى)عليه السالم(آه همه روزه با امام
به همين منظور، . گرفت با دقت آامل زير نظر قرار مى دستگاه حكومتى به خوبى و

 درآورد )عليه السالم(را در ظاهر به خدمت امام» هشام بن ابراهيم راشدى«مأمون، 
 نزديك )عليه السالم(آرد آه به امام هشام سعى مى منصب حاجبى امام را بدو سپرد و و

آرد، بسيارى از  اى آه بر عهده داشت، عليه امام جاسوسى مى بنا به وظيفهاو . شود
شنيد به  هر چه از امام مى داشت و دوستداران آن حضرت را از ديدار با ايشان باز مى

 )٢٩٩(.رساند اطالع مأمون مى
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 )عليه السالم(مصونيت حكومت از خطر وجود امام: پنجم

اى آه ميان مأمون  خردآننده هاى خونين و ه حكومت، به تازگى از جنگاز آن جا آ
نيروهاى معارض از سوى ديگر درآمده بود، گرد  مأمون و برادرش امين از يك سو و و

گسترش پايگاه مردمى آن  و)عليه السالم(آمدن مسلمانان ِگرد وجود مبارك امام رضا
ناتوان شدن مأمون بود آه خطرى   و)عليه السالم(حضرت، در حكم قدرت گرفتن امام

مأمون خود به اين حقيقت اعتراف آرده، . رفت بزرگ براى حكومت مأمون به شمار مى
رها آنيم از سوى ) در ميان مردم آزاد و(بيم آن داشتيم اگر او را به همان حال «: گفت

ته باشيم چنان باليى از او بر ما رود آه توان دفع آن را نداش او خطرى متوجه ما شود و
 )٣٠٠(.»فرسا باشد تحمل آن براى ما طاقت و

 

 )عليه السالم(بدنام آردن امام: ششم

 از شومترين )عليه السالم(شايد بتوان اقدام مأمون را براى بدنام آردن امام رضا
 براى )عليه السالم(مأمون در گزينش امام رضا. هاى او شمرد پليدترين انگيزه و
دستگاه  اين آار را به جاسوسان و عهدى در پى بدنام آردن تدريجى او بود و اليتو

هدف شوم مأمون پى برده بود،   آه به نيت و)عليه السالم(امام رضا. تبليغاتى خود سپرد
به : خواهى مردم بگويند  با اين آار مى]اى مأمون،[: پرده هدف مأمون را آشكار آرده، فرمود بى

بينيد چگونه  آيا نمى. اعتناست اعتنا نبوده، بلكه دنيا نسبت به او بى الرضا نسبت به دنيا بى سىيقين على بن مو

 )٣٠١(.است؟ عهدى را پذيرفته به طمع خالفت، واليت

هاى خود را در انتخاب امام  اى از انگيزه مأمون خود در جمع عباسيان پاره
ما دنبال آن هستيم تا «: آرد، از جمله گفت عهد بيان مى  به عنوان ولى)عليه السالم(رضا

او را در نظر آنان چنان بنمايانيم  ارجمندى او نزد مردم بكاهيم و اندك اندك از منزلت و
 )٣٠٢(.»آه بپندارند شايستگى امامت را ندارد

 

 درهم شكستن جبهه مخالفان: هفتم

منصوب شدن برادران  عهدى و  در مقام واليت)عليه السالم(قرار گرفتن امام رضا
هاى اسالمى، از جمله  امير بر سرزمين  به عنوان والى و)عليه السالم(عموزادگان امام و
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 از سوى مأمون به عنوان )عليه السالم(دو برادر امام» ابراهيم« و» عباس«منصوب شدن 
آرد آه امام  نهادينه مى  اين باور را در ذهن مخالفان تقويت و)٣٠٣(يمن والى آوفه و

 . بخشى از حاآميت است)عليه السالم(رضا

 قرار )عليه السالم(در اين صورت، ديگر مخالفان لزومًا رو در روى ياران امام
گرفتند، زيرا در صورت قيام مسلحانه، به طور مستقيم با والى علوى مواجه بودند  مى
مسئوليت  داد و لى علوى نيز بر اساس مسئوليتى آه داشت فرمان سرآوب قيام مىوا و

ترديد به درهم  مواجهه، بى همين برخورد و. آرد آن را متوجه جريان قيام آننده مى
اى دقيق  مأمون آه برنامه. انجاميد فروپاشى جمعيت مخالفان حكومت مى شكسته شدن و

دانست، منصب  رآيى آن را قطعى مىآا اى تدارك ديده بود و حساب شده و
او با اين آار دنبال هدف ديگرى نيز بود، . سپرد)عليه السالم(عهدى را به امام رضا واليت

 مسئوليت برخى از مفاسد )عليهم السالم(ياران اهل بيت چرا آه با تعيين آسانى از علويان و
قيقت همزمان، مأمون با اين آار در ح. آرد حكومتى را متوجه آنان مى ادارى و

شكست، فساد  آرد، جبهه مخالفان را در هم مى مسلمانان را به سوى خود متمايل مى
علويان آه منصب واليت   و)عليه السالم(حكومتى را به آن دسته از ياران امام ادارى و

 امارت و

عليه (گرفت تخريب شخصيت امام رضا اى آه مى مهمترين نتيجه داد و داشتند نسبت مى

 . بود)السالم

 

 عهدى  به واليت)عليه السالم(داليل تن دادن امام رضا

اى فرزند رسول خدا، از آن جا آه برترى، «:  گفت)عليه السالم(مأمون به امام رضا
از اين رو تو را به . از آن آگاه هستم دانم و عبادت تو را مى دانش، زهد، پارسايى و

 .بينم خالفت، سزاوارتر از خود مى

آنم، با زهدورزى در دنيا اميد  به بندگى خداى ـ عّزوجّل ـ افتخار مى:  فرمود) السالمعليه(امام رضا

با فروتنى در دنيا اميد  ام و گناهان به نيل به سود الهى اميد بسته رهايى از شر آن دارم، با پرهيز از محارم و

 .بلندى مرتبت نزد خداوند دارم به رفعت و

خود  آن را به تو سپارم و ام تا خود را از خالفت خلع آنم و بر آن شده: مأمون گفت
 .با تو بيعت آنم
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خداوند آن را به تو عطا فرموده،  اگر اين خالفت از آِن توست و:  فرمود)عليه السالم(امام رضا

توانى   از آن تو نيست، نمىاگر خالفت توانى خلعتى را آه خداوند بر اندام تو پوشانيده به ديگرى بدهى و نمى

 .چيزى را آه از آِن تو نيست به من بدهى

: فرمود)عليه السالم(امام. اى فرزند رسول خدا، بايد به اين آار تن در دهى: مأمون گفت

 .دهم هرگز به ميل خود تن به اين آار نمى

عليه (امام آرد، اما سودى نبخشيد و مأمون همچنان بر خواسته خود پافشارى مى

 پيشنهاد منصب )عليه السالم(از اين رو مأمون به امام رضا.  تسليم خواهش مأمون نشد)لسالما
خوش ندارى با تو به  دهى و اگر تن به پذيرش خالفت نمى: عهدى را داده، گفت واليت

 .عهدى را بپذير تا خالفِت پس از من به تو برسد عنوان خليفه بيعت آنم، واليت

 )عليه السالم(امام گوهايى مبادله شد و مأمون گفت و  و)يه السالمعل(آن گاه ميان امام رضا
عهدى سخنى بر زبان  واليت ها از انگيزه مأمون در تحميل خالفت و در ضمن اين بحث

ى دارى ]و گفتار[تو پيوسته در برخورد با من رفتار : مأمون خشمگين شده، گفت. آورد
به خدا . بينى  از اقتدار من ايمن مى خود را]و چنان است آه[آه بر من ناگوار است 

اگر به آن  آنم و پذيرى يا تو را به پذيرش آن مجبور مى عهدى را مى سوگند، يا واليت
 !آرد  سرت را از تنت جدا خواهم]بى پروا[تن ندهى 

بازداشته به يقين خداوند ـ عّزوجّل ـ مرا از گرفتار شدن در مهلكه خود ساخته :  فرمود)عليه السالم(امام

آسى را : پذيرم، اما به اين شرط آه من مى خواهى بكن و پس اگر وضع بدين منوال است، هر چه مى. است

در امر حكومت دور،  سنتى را نشكنم و مسئوليتى نگمارم، آسى را از منصبش عزل نكنم، پيمان و به آارى و

 .اما مشورت دهنده باشم

اش   را عليرغم ميل درونى)عليه السالم(ضامأمون به همين اندازه خشنود شده، امام ر
 )٣٠٤(.»عهدى خود برگزيد به واليت

عمر بن خطاب :  گفت)عليه السالم(مأمون به امام رضا«: در روايتى ديگر آمده است
شش نفر را به عضويت شورا در آورد آه يكى از آنان پدر تو اميرالمؤمنين على بن 

 مقرر داشت آه هر آس مخالفت آند، گردنش زده ]آن گاه عمر[.  بود)ه السالمعلي(طالب ابى
 )٣٠٥(.»راهى جز پذيرفتن آن ندارى خواهم تن بدهى و شود، پس ناچار بايد به آنچه مى

 در پاسخ آسانى آه سبب تن دادن او به اين آار )عليه السالم(امام على بن موسى الرضا
خداوند از ناخرسندى من : آردند، فرمود رسيدند يا آنان آه به حضرتش اعتراض مىپ را مى
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آشته شدن قرار داده شدم،  عهدى و زمانى آه بر سر دو راهى پذيرش واليت. آن آگاه است] از پذيرش[

مبر بود پيا)عليه السالم(دانند آه يوسف واى بر آنان، آيا نمى. عهدى را بر آشته شدن برگزيدم پذيرفتن واليت

هاى اين  مرا بر خزانه«:  را پذيرفت، گفت]مصر[دارى عزيز  ناچارى خزانه چون به حكم ضرورت و و

 .)٣٠٦(»سرزمين بگمار آه من نگهبان دانا هستم

در حالى آه در معرض آشته شدن قرار گرفته بودم، اين منصب  به اجبار و من نيز به دليل ضرورت و

هر دو حال براى من يكسان (چونان خارج شدن از آن بود ] براى من[شدن به اين دستگاه وارد  را پذيرفتم و

 )٣٠٧(.شود از او يارى خواسته مى برم و پس شكوِه به درگاه خداوند مى). است

 

وا عهدى  چه چيزى تو را به پذيرش واليت«:  پرسيده شد)عليه السالم(نيز از امام رضا
 داشت؟

 را به شرآت در )عليه السالم(همان چيزى آه جدم اميرالمؤمنين:  فرمود)عليه السالم(امام
 )٣٠٨(.»وا داشت شورا

 براى حفظ جان خود، تسليم خواسته مأمون )عليه السالم(شايان توجه است آه امام رضا
هايى به وجود  آشته شدنش، نابسامانىدانست با  عهدى نشد، بلكه مى در پذيرش واليت

 :آمد، از جمله مى

 ;شد ناپذير روبرو مى انقالبى با خسارتى جبران ـ جنبش الهى و

گرفت   را فرا مى)عليه السالم(هاى مردمى امام رضا آشفتگى، تمام پايگاه ـ آشوب و
 ;ياران آن حضرت سرآغازى بود براى آشتار گسترده خاندان و و

قيام امت را  آرد و روال منطقى بروز مى اى آه بدون تأمل و انههاى مسلح ـ قيام
تنها  بود و نسقى مى آرد آه فاقد هر نظم و خواهانه عاطفى تبديل مى به جنبش خون

تأثيرى در  هيچ تغيير و داد فروپاشى توان نظامى بود و اى آه به دست مى نتيجه
 .رويدادها نداشت

پذيرش   را به تن دادن به خواسته مأمون و)ه السالمعلي(ها داليلى بود آه امام رضا اين
بايست در راه احياى   مى)عليه السالم(حال با چنين پيشامدى، امام. عهدى وا داشت واليت
ها، خنثى آردن  ها، بسيج توانمندى هاى فراموش، از ميان برداشتن بدعت سنت
مفاهيم نادرست   وتصحيح انديشه هايى آه مأمون براى آينده رقم زده بود و برنامه

 .آرد سياسى، از فرصت به دست آمده، نهايت استفاده را مى
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 ها  از فرصت)عليه السالم(استفاده امام رضا

براى آن حضرت، آزادى   در شرايطى آه دست داده بود و)عليه السالم(حضرت رضا
بررسى نسبى به همراه داشت، چند زمينه را عرصه فعاليت خويش ساخت آه ذيًال 

 :شود مى

 

 احياى سنت  اقامه دين و: نخست

يارانش به  خاندان و  و)عليه السالم(موقعيت به دست  آمده، فرصتى بود تا امام رضا
روش اهل  ترويج منش و نشر و  و)صلى اهللا عليه وآله(تبيين معالم دين، احياى سنت پيامبر

 در دربار بود )سالمعليه ال(امام. اجتماعى بپردازند هاى سياسى و بيت در عرصه
فعاليت خود را دنبال آند،  نزديكان مأمون ديدار و توانست با وزيران، سرداران و مى و

يارانش نيز هر جا آه بودند در  برادرانش در شهرهاى خود رهبران جنبش شده بودند و
 امر با اشاره به همين)عليه السالم(امام رضا. پرداختند ميان امت به فعاليت انقالبى خود مى

 :داشت به درگاه خداوند عرضه مى

آه از سر ناچارى ] دانى خود مى[ خداوندا، از اين آه خويش را به ورطه هالآت افكنم بازم داشتى و

پذيرفتم، عبدالّله مأمون  اگر مخالفت آرده، آن را نمى عهدى دادم و ناخرسندى تن به پذيرش واليت و

 .آشت مرا مى

ها تنها  سرپرستى واليت و  عهدى جز عهد تو نيست و]ايمان دارم آه د واعتقا دانم و مى[بار خدايا، 

 را )صلى اهللا عليه وآله(سنت پيامبرت محمد پس مرا توفيق ده تا دينت را برپا دارم و. از جانب توست

 )٣٠٩(.اى نيكو يارى آننده نيكو سرپرست و يارى آننده و زنده آنم آه تو سرپرست و

 

پيرواِن  در برابر وزيران، قاضيان، فقيهان و  در اين شرايط و)عليه السالم(امام رضا
 گرد آمده )عليه السالم(درخواست مأمون براى مناظره با امام ديگر اديان آه به فرمان و

حضرتش همچنين مأمون . پرداخت بودند، به بيان روِش سالم اداره جامعه و حكومت مى
مشكل راهنمايى  حل مسائل سخت و مناسب وگيرى  موضع گيرى و را در تصميم

 .آرد مى
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 ها بسيج توانمندى: دوم

شكست نظامى آنان، شرايِط پيش آمده سبب شد تا  پس از ناآام ماندن قيام علويان و
انقالبيون در اين فرصت، به بسيج نيرو . آنان ديگر مورد پيگرد حاآميت قرار نگيرند

گريز از تن  خستگى جنگ و اى آرام گرفتن و ها پرداختند تا پس از دوره توانمندى و
مسّلم آن است آه اگر امام . زدودن خود را براى قيام در زمانى مناسب آماده آنند

 .شد داد چنين دستاوردهايى حاصل نمى عهدى تن نمى  به پذيرش واليت)عليه السالم(رضا

 

 هاى مأمون ناموفق گذاردن برنامه: سوم

زد، مأمون  عهدى سرباز مى  از پذيرش واليت)السالمعليه (در صورتى آه امام رضا
آرد، اما يكى از افراد  پوشى مى از اجبار او به پذيرش اين منصب يا آشتن او چشم

گزيد آه چند احتمال درباره او  عهدى برمى  را به واليت)عليه السالم(خاندان امام رضا
 :رفت مى

 ;طلب بود فرصت گر و ـ معامله

 ;ش آمى برخوردار بودـ مخلص، اما از بين

حكومت قرار  هاى قدرت و ـ مخلص بود، اما در معرض فرو غلتيدن در فريبايى
 .داشت

عهدى به ايجاد  در هر سه صورِت ياد شده، وجود چنين شخصى در مقام واليت
عهد علوى به آارهاى  ، درگير آردن ولى)عليهم السالم(شكاف در صف ياران اهل بيت

مسئول بودن در برابر هر اقدامى آه  آرد و  را بدنام مى)يهم السالمعل(نادرستى آه اهل بيت
بسا آه چنين فردى پا را فراتر نهاده، با  انجاميد و دادند، مى از سوى حكومتيان انجام مى

پيروان آن حضرت را مورد پيگرد   به مبارزه پرداخته، ياران و)عليه السالم(امام رضا
 .داد قرار مى

 با پذيرش اين مسئوليت، ابتكار عمل را از دست مأمون گرفته، )معليه السال(امام رضا
 در سر )عليهم السالم(هاى او را آه ايجاد تفرقه در صفوف ياران اهل بيت برنامه
نابسامانى را متوجه فرد منسوب به اهل  خواست مسئوليت مفاسد و مى پروراند و مى
 . آند، ناموفق گذارد)عليهم السالم(بيت

 

 تصحيح انديشه نادرست سياسى: چهارم



باور رسيده بودند آه دين از سياست جدا بوده،  غالب مسلمانان به اين انديشه و
آار داشته باشند يا در منصبى  فقيهان نيست آه سياسى شده، با آن سر و شايسته امامان و

ى گذار خالفت را معيار ارزش اعتنايى به حكومت و آنان بى. سياسى قرار گيرند
مفهوم سياسى را در باور مسلمانان  حاآمان عباسى نيز اين برداشت و. دانستند مى

عهدى در صدد   با پذيرش واليت)عليه السالم(امام رضا. زدند پرورانده، بدان دامن مى
به آنان  برآمد تا اين انديشه غلط سياسى آه در ذهن مسلمانان رسوخ آرده بود بزدايد و

 واجب است زمام )عليه السالم(فضاى مناسبى فراهم آيد، بر امام بفهماند آه اگر شرايط و
 . اجتماعى بپردازد حكومت را در دست گرفته، به اداره امور دينى، سياسى و

افكار مسلمان حاآم  اى بر جامعه و  در زمانى آه چنين انديشه)عليه السالم(امام رضا
 بر او )عليه السالم(مام رضاروزى يكى از ياران ا. عهدى را پذيرفت بود منصب واليت
عليرغم اين آه نسبت به دنيا : گويند اى فرزند رسول خدا، مردم مى«: وارد شده، گفت

 )٣١٠(.»اى عهدى را پذيرفته زهد مىورزى، واليت

اى با گفتار امكان نداشت، بلكه افزون  انديشه پرواضح است آه زدودن چنين باور و
بايست به صورت عملى بدان   مى)عليه السالم(مكرر، امام راز مدت وبر رهنمودهاى د

اين امر تنها با پذيرش  مردم را از نادرست بودن اين انديشه آگاه آند و دست بزند و
 .نمود عهدى ممكن مى منصب واليت

 

 چگونگى بيعت

عهدى داد،   از سر اجبار تن به پذيرش واليت)عليه السالم(پس از آن آه امام رضا
» عقد اهل حل و« وزيران، اميران، حاجبان، دبيران و: مأمون نزديكان خود را از جمله

خواست تا موضوع » فضل بن سهل«آن گاه از . را گرد آورد) ريش سفيدان(
از آنان بخواهد آه به جاى   را به اطالع آنان برساند و)عليه السالم(عهدى امام رضا واليت

سپس . هايى سبز بر تن آنند لباس) مى عباسيان بودپوشش رس آه شعار و(پوش سياه  تن
 .آنان را مرخص آرد حقوق يك سال آينده ايشان را داد و

شأن  پس از گذشت يك هفته مردم جمع شده، هر آس در جايى آه فراخور موقعيت و
 وارد )عليه السالم(مأمون نيز در جاى خود قرار گرفت، سپس امام رضا او بود نشست و

. شمشيرى حمايل آرده بود عمامه بر سر داشت و هاى سبز بر تن و جامهاو . مجلس شد
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خواست نخستين آسى باشد آه با امام » عباس«در اين هنگام، مأمون از فرزندش 
عليه (عباس دست پيش برد تا با امام[. آند عهد بيعت مى  به عنوان ولى)عليه السالم(رضا

 . خود را از باال بر دست او نهاد دست)عليه السالم( امام]  بيعت آند و)السالم

تا بيعت آننده دست در دست [دستت را بگشا :  گفت)عليه السالم(مأمون به امام
 .]گذارد تو

دست  و) گرفت بيعت مى(آرد  اين گونه بيعت مى)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر:  فرمود)عليه السالم(امام

 .گذارد خود را بر دست آنان مى

 .خواهى بيعت بگير ىهر گونه م: مأمون گفت

عهدى را شاد  شاعران، واليت خطيبان و آن گاه هدايايى ميان حاضران توزيع شد و
سپس مأمون از امام .  را برشمردند)عليه السالم(افتخارات امام رضا باش گفته، فضايل و

س  نيز برخاسته، خداى را سپا)عليه السالم(اى ايراد آند، امام  خواست خطبه)عليه السالم(رضا
 :پيامبر مكرم اسالم را ستود، آن گاه فرمود گفت و

لكم علينا حق به، فإذا   و)صلى اهللا عليه وآله(أيها الناس، إن لنا عليكم حّقًا برسول الّله«

 ;»السالم أّديتم إلينا ذلك، وجب لكم علينا الحكم و

شما نيز همان   داريم و بر شما حقى)صلى اهللا عليه وآله( رسول الّله]حقوق حرمت و[اى مردم، ما به 

ادا آرديد بر ما واجب است آه زمام ] پاس داشته، آن را[پس اگر حقوق ما را . سان بر ما حقى داريد

 )٣١١(.السالم حكومت را در دست بگيريم، و

 بيعت على بن موسى ]رعايت[اى مردم، «: گفت آن گاه مأمون بر فراز منبر شد و
 ]واجب[ شما ]گردن[ بر )عليه السالم(طالب بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن ابى

خداى ـ عّزوجّل ـ خواندم به فرمان  الل مى ها را بر آر و به خدا سوگند اگر اين نام. آمد
 )٣١٢(.»يافتند شفا مى

عهدى او به سامان نخواهد رسيد  دانست آه منصب واليت  مى)عليه السالم(امام رضا
دل : چون شادمانى يكى از دوستان خود را در اين مورد ديد، نجواآنان به او فرمود و

 )٣١٣(.اين آار به انجام نخواهد رسيدنيك فرجام مدان آه  آن را خجسته و مشغول آنچه ديدى مباش و

 . فرمود، خود پيش از مأمون بدرود زندگى گفت)عليه السالم(و همان گونه آه امام
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 عهدى از فرمان واليتهائى  بخش

دليل خود را از   را نگاشت و)عليه السالم(عهدى امام رضا مأمون خود فرمان واليت
بن ) الرضا(على بن موسى ... «:  براى اين منصب چنين برشمرد)عليه السالم(انتخاب امام

 عهدى به واليت[ را ])عليه السالم([طالب جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن ابى

زهِد  عيان، دانش فراگير، پارسايِى آشكار و  آه او را دارى فضل درخشان و]م[دبرگزي]
آنچه درباره . از مردم دورى جسته بود دنيا را رها آرده و. ]م[سودبخش ديد خالصانه و

متفق، آن را در او  ومردمان همصدا   گفته شده و]بزرگوارى او و فضايل و[او 
آهنسالى  از آن جا آه از خردسالى ، نوجوانى ميانسالى و يافتند، آشكار گشته است و مى

خالفت پس از خود را به نام او صادر  عهدى و با فضايل او آشنا هستيم، فرمان واليت
ان، اميرالمؤمنين، فرزند، خاندان، نزديك  و]:آن گاه در ادامه چنين آورده است[... آرديم

همگان،   فرا خواند و]به بيعت با او[خادمان خود را  فرماندهان و سرداران و
 )٣١٤(.»شتابان با او بيعت آردند فرمانبردار، شادمان و

 

 عهدى  نوشت فرمان واليت پشت

در  وعهدى خود را  واليت) مأمون(او : فرمان مأمون نوشت  نيز پشت)عليه السالم(امام رضا

آشفتگى آار  دين و] معالم احكام و[بيم پراآنده شدن . صورت بودنم خالفت پس از خويش را به من واگذارد

تن به اين [پيشى گرفتن ناشايستگان پرهياهو،  به منظور پرهيز از دادن فرصت به نااليقان و مسلمانان و

مرا حاآم بر ايشان  ان را به من سپرد وپيمان بستم آه اگر آار مسلمان  با خداى خويش عهد و] منصب دادم و

 .در ميان آنان، به فرمان خدا وفرمان پيامبرش رفتار آنم... آرد،

به رضايت او [آيفِر آردار روا داشته، تصرف زنى را  جز آن جا آه خداوند ريختن خونى را آه به حد و

به [مالى  مباح نخوانم و]  باطلبه[ نريزم، تصرف زنى را ]گناه بى[ جايز شمرده، خونى ]عقد نكاح شرعى و

 ]سنتى را حكمى و[ اگر بدعتى گذاردم، و و... در حد توان، شايستگان را به آار گمارم  روا ندارم و]ناحق

داورى تنها از آِن  دانم خداى شما با من چه خواهد آرد آه حكومت و نمى. آيفر باشم تغيير دادم مستحق عزل و

 )٣١٥(.است ترين داورانبه خداست، همو بيان آننده حق و
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 رفتار سياسِى شايسته  با اين بيان محكم روش و)عليه السالم(امام رضا

 حاآِم اسالمى، نقش او در اجراى احكام شريعت، عواملى آه موجب

فرمان . نيز ديگر مفاهيم سياسى را براى امت اسالمى روشن آرد شود و عزل او مى

نگاشته . ق٢٠١ در روز هفتم ماه رمضان مبارك سال )عليه السالم(نامه امام رضا مأمون و

 .شد

 

 

 )عليه السالم(دستور مأمون پس از بيعت با امام رضا

 صادر شد، مأمون فرمان داد )عليه السالم(عهدى امام رضا پس از آن آه فرمان واليت
تا همگان پوشش سياه را آه ويژه عباسيان بود آنار گذاشته، پوشش سبز را جايگزين آن 

هايى با اين  آن گاه نامه. عهد بيعت آنند  به عنوان ولى)عليه السالم(آرده، با امام رضا
.  زد)المعليه الس(خود سكه به نام امام رضا مضمون به سراسر شهرهاى اسالمى نوشت و

اى  عده چون نامه مأمون به بغداد رسيد برخى به آن تن داده، فرمان مأمون را پذيرفتند و
 )٣١٦(.از آن سر بر تافتند

 سرپيچى آرده )عليه السالم(مأمون سه تن از سرداران خود را آه از بيعت با امام رضا
 )٣١٧(.بودند، به زندان افكند

 سرباز زده، عليه مأمون شوريدند )عليه السالم(عباسيان بغداد از پذيرش بيعت با امام
 )٣١٨(.آه در بغداد بود بيعت آردند» ابراهيم بن مهدى«با  و

 :دادند شورشيان شعار مى سرپيچى شد و آوفه نيز صحنه تمرد و

 )٣١٩().ديگر در بند بيعت او نيستيم(اطاعت نيست ] شايستگى[ شده، مأمون را اى ابراهيم، اى يارى

هاى  شورشيان نتوانستند نافرمانى خود را ادامه دهند، زيرا تمام مردم سرزمين
عهد بيعت   به عنوان ولى)عليه السالم(اسالمى از فرمان مأمون اطاعت آرده، با امام رضا

ولّي عهد المسلمين علي «شد،   با اين عبارت بيان مى)عليه السالم(عهدى امام توالي. نمودند

عهد   ولى;ـ)عليهم السالم(طالبـ  بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبى
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طالب ـ  بن الحسين بن على بن ابىمسلمانان، على بن موسى بن جعفر بن محمد بن على 
 ]:شد سپس بيت زير به عبارت ياد شده افزوده مى[. باشد آه درود بر آنان باد ـ مى

بهترين (نوشيدند  زا آب مى برترين آسانى بودند آه از ابر باران; شش پدران او
 )٣٢٠(.»)آفريدگان خداوند بودند

 

 )عليه السالم(رخدادهاى پس از بيعت با امام

مأمون از فرا رسيدن عيد فطر،  عهدى و  روز از نوشتن فرمان واليت٢٣با گذشت 
خطبه بخواند تا مردم   خواست گزاردن نماز عيد را به عهده گيرد و)عليه السالم(امام رضا

نسبت به دولت آسوده خاطر  برترى حضرت را بشناسند و به آرامش دست يابند، فضل و
هايى را آه هنگام  شرط:  در پاسخ فرمود)عليه السالم(امام رضا. آرام گيرند قرار و شوند و

 .دانى تو گذشت مى ميان من و) عهدى واليت(ين امر پذيرش ا

منظور من از اين آار جاى گرفتن واليت عهدى تو در دل عامه : مأمون پاسخ داد
ات آه خداوند به  نسبت به برترى خادمان است تا دل آنان آرام گيرد و مردم، سپاهيان و

 .تو ارزانى داشته اقرار آنند

اصرار بر پذيرش امامت نماز  گو و  در حال گفت و)معليه السال(مأمون همچنان با امام
اگر مرا از اين آار معاف :  اصرار مأمون را ديد به او فرمود)عليه السالم(چون امام. عيد بود

صلى اهللا عليه (دارى مرا خوشتر است، اما اگر غير از اين باشد، همان گونه آه رسول خدا

 .رفتند، خواهم رفت  عيد مى به نماز)عليه السالم(اميرالمؤمنين و)وآله

 .دوست دارى به نماز برو خواهى و هر گونه آه خود مى: مأمون گفت

، )عليه السالم(مردم دستور داد تا بر در سراى امام رضا آن گاه مأمون به سرداران و
چون خورشيد .  بنشينند)عليه السالم(ها به انتظار بيرون شدن امام بر فراز بام ها و گذرگاه
يك سر آن پيش روى  اى سفيد بر سر داشت و  در حالى آه عمامه)عليه السالم(امامبرآمد، 

دامان پيراهن خود را برگرفته  سر ديگر آن را از پشت سر آويخته و بر سينه خود و و
 نيز با همين حالت حضرت )عليه السالم(غالمان امام.بود، با پاى برهنه از خانه خارج شد

سر به سوى آسمان بلند آرد، چهار تكبير گفته، )عليه السالم(امام. آردند را همراهى مى
الّله اآبر، الّله اآبر، الّله اآبر على ما هدانا، الّله اآبر على ما «: سپس با صداى بلند گفت

 ;»...رزقنا
                                                           

 :٢٦٢ /٢االرشاد   و٥٦٥ /مقاتل الطالبيين; ١٤٥ /٢عيون اخبار الرضا . ٣٢٠
 أفضل من يشرب صوب الغمام*** ستة أباؤهم ما ُهم 

 .است آه حاآم مدينه، عبد الجبار، سعيد مساحقى بدان تمثل جست» نابغه ُذبيانى«اين شعر از 



سرداران از  مويه پرداختند، فرماندهان و مردم با ديدن اين صحنه ناگهان به گريه و
ضجه سر  مردم مرو همگان گريه و پياده راه پيمودند و ند وهاى خود به زير آمد مرآب
پس از پيمودن ده گام توقف )عليه السالم(امام. دارى نبود آسى را ياراى خويشتن دادند و

اى : چون اين وضعيت را به اطالع مأمون رسانيدند، فضل بن سهل به او گفت. آرد مى
فريفته خود  ال برسد، مردم را شيفته و رضا با همين حال به مص]امام[اميرالمؤمنين، اگر 

مأمون از . رأى مناسب اين است آه از او بخواهى باز گردد راه درست و. خواهد آرد
 آفش )عليه السالم(امام  خواست آه از گزاردن نماز عيد صرف نظر آند و)عليه السالم(امام

 )٣٢١(.»بازگشت خود را خواسته، آن را به پا آرد و

توجهى حاآمان   با اين رفتار، سنت رسول خدا را آه بر اثر بى)عليه السالم(امام رضا
آنى در  توانست با روشى دفعى و واليان به بوته فراموشى سپرده شده بود احيا آرد و و

فرماندهان مأمون را تحت تأثير منش  نيز سرداران و دل مردم جاى گرفته، آنان و
 .يش قرار دهدسلوك خو و

 

 

 دستاوردهاى آن پذيرش واليت عهدى و

بالضروره،  گيرى آه از سوى هر امام معصومى اتخاذ شود، لزومًا و هر موضع
امام . دارد)عليهم السالم(پيروان اهل بيت مصالحى براى اسالم، مسلمانان و منافع و
ادار به پذيرش واليت او پس از آن آه و.  نيز از اين قاعده مستثنا نبود)عليه السالم(رضا

عهدى شد، به دستاوردهايى رسيد آه جز با پذيرش واليت عهدى تحقق چنين امرى 
 :آنيم اى از اين دستاوردها اشاره مى در اين مقوله به پاره. امكان نداشت

 

 )عليهم السالم(اعتراف مأمون به حقانيت اهل بيت: نخست

تشويق  آار گرفتن ابزار ترغيب وپس از آنان خاندان عباسى با به  حكومت امويان و
آاستن از جايگاه   و)عليهم السالم(ترساندن، سعى در پنهان آردن فضايل اهل بيت و
 منصب واليت عهدى را )عليه السالم(منزلت آنان داشتند، اما پس از آن آه امام رضا و

شمرد   را بر مى)عليهم السالم(اآنون مأمون فضايل اهل بيت. پذيرفت اوضاع دگرگون شد
ستمى آه از سوى حاآمان پيشين بر آنان رفته بود   و)عليهم السالم(از مظلوميت اهل بيت و

 .گفت سخن مى

                                                           
 .١٥١ ـ ١٥٠ /٢ عيون اخبار الرضا. ٣٢١



اى آه بنى هاشم به او نوشته بودند، به تبيين حقايق پرداخته،  مأمون در پاسخ نامه
 )عليه السالم(طالب هيچ يك از مهاجران همانند على بن ابى... «: مطالبى نوشت، از جمله

صلى اهللا عليه (همو بود آه به يارى رسول خدا  نايستاد و)صلى اهللا عليه وآله(در آنار رسول خدا

او صاحب واليتى ...  آرد)صلى اهللا عليه وآله(جان خويش را سپر جان پيامبر  پرداخت و)وآله
: همو مخاطب گفته رسول خداست آه فرمود است آه در حديث غدير از آن سخن رفته و

نسبت تو به من همانند نسبت ] اى على،[ ;»بمنزلة هارون من موسى إّال أنه ال نبي بعديأنت منى «

 ...هارون به موسى است، جز اين آه پس از من پيامبرى نخواهدبود

» صاحب الباب« رسولش و  محبوبترين خلق نزد خدا و]و بدانيد اى بنى هاشم، على[
شد، بست، اما درب خانه   آه به مسجد باز مى تمام درهايى)صلى اهللا عليه وآله(بود و پيامبر

هماورد ] در جنگ خندق[ او در روز خيبر پرچمدار و.  را باز گذاشت)عليه السالم(على
 ميان مسلمانان پيوند )صلى اهللا عليه وآله(بود و چون رسول خدا» عمرو بن عبدود«حريف  و

 . بود)ه وآلهصلى اهللا علي(برادر رسول خدا) على(برادرى به وجود آورد او 

عليهم (بيت گاه لب به اعتراف گشوده، با برشمردن ديگر موارد مظلوميت اهل آن

... «: هايى را آه عباسيان در حق آنان روا داشته بودند بيان آرده، گفت ، جنايت)السالم
زمانى آه خدا حكومت . هستيم] و از يك ريشه[آنان يك دست  ايد، ما و گونه آه گفته همان

را ترسانيده، بر آنان سخت گرفتيم ) )عليهم السالم(اهل بيت(ا به ما داد، آنان خالفت ر و
 )٣٢٢(.»نابود آرديم بيش از آنچه بنى اميه از اين خاندان آشتند، آشتيم و و

امر  به )عليه السالم(شايستگى امام على اولويت و زمانى ديگر، مأمون درباره فضايل و
از . هاى او را تأييد آردند فقيهان گفته جدل پرداخت و خالفت، با فقيهان به احتجاج و

: او در تأييد گفته مأمون گفت. بود» يحيى بن اآثم«جمله تأييدآنندگاِن گفته مأمون، قاضى 
اى اميرالمؤمنين، حقيقت را براى آسانى آه خداوند خير آنان را خواسته، بيان آردى «
 .ا ثابت نمودى آه آسى را ياراى رد آن نيستحقيقتى ر و

ما همگى گفته اميرالمؤمنين ـ آه خدايش : فقيهان نيز از يحيى پيروى آرده، گفتند
 )٣٢٣(.»بدان معتقديم عزيز بدارد ـ پذيرفته و

اين . تگف  سخن مى)عليهم السالم(مأمون در بيشتر مجالس خود درباره فضايل اهل بيت
عليهم (بيت واليان بود تا همانند او از فضيلت اهل روش مأمون به منزله تشويق اميران و

 را به بيان آزادانه )عليهم السالم(طرفداران اهل بيت نيز ياران و  سخن بگويند و)السالم
                                                           

  .٢١٠ /٤٩بحاراالنوار . ٣٢٢
 .٣٥٩ ـ ٣٥٨ /٥العقد الفريد . ٣٢٣



چنين روشى آه خليفه در پيش . آرد ترغيب مى داشت و فضايل اين خاندان پاك وا مى
آرد،  سران حكومت خود را بدان تشويق مى  و)عليهم السالم(ياران اهل بيت گرفته بود و

را )عليه السالم(رفتارى اهل بيت ترديد پايگاه مردمِى فكرى، معنوى، روحى و بى
 .افزود آرد و نيز بر دوستداران و پيروان ايشان مى تر مى گسترده

نسبت به خالفت پذيرفته،  را )عليه السالم(تر بودن امام رضا شايسته مأمون برترى و
خاصان خود در ميان  انديشه خود را با نزديكان و او اين باور و. بدان اعتراف آرده بود

خاندان على را ـ آه خداوند از آنان خشنود باد ـ آاويدم  خاندان عباس و«: گذاشته، گفت
 ع[ادر امر خالفت سزاوارتر از على بن موسى الرض در اين روزگار آسى را برتر و و
 .»نيافتم]

 

 )عليه السالم(به آارگيرى ابزار تبليغاتى به نفع امام رضا: دوم

هاى مثبت به نفع امام  ابزار تبليغاتى خود را براى فعاليت ها و مأمون دستگاه
مسلمانان   فراگير شد و)عليه السالم(از اين رو آوازه امام.  به آار گمارد)عليه السالم(رضا

امامان جمعه در هر روز  خطيبان و واليان، اميران، . مسلمانان او را شناختندغير  و
هاى اسالمى به نام  در تمام سرزمين خواندند و هر مناسبتى به نام او خطبه مى جمعه و

پدران  شاعران آه فرصت را براى معرفى شخصيت او و خطيبان و. او سكه زدند
مناقب  اشعار فراوان خود را آه از فضايل و ها و نياآان او مناسب يافته بودند، خطابه و

اين . آردند آرد نثار آن بزرگوار مى  حكايت مى)صلى اهللا عليه وآله(اهل بيت پيامبر او و
وضعيت موجود بر تعميق . رويه بدون استثنا سراسر گستره اسالمى را فراگرفته بود

آه با روش سليِم )عليه السالم(امامآراى  ها و پذيرفتن انديشه  و)عليه السالم(پيوند با امام
هاى تبليغاتى نه  با توجه به اين امر آه رسانه. شريعت اسالمى همسو بود، داللت داشت

هاى وابسته به او قرار داشت، حال  دستگاه  آه در دست مأمون و)عليه السالم(در دست امام
فاهيم، معارف داد، ممكن نبود آه م  تن به واليت عهدى نمى)عليه السالم(اگر امام

 . اين چنين گسترش يابد)عليهم السالم(هاى اهل بيت آموزه و

او پس از واليت . مأمون در سرودن شعر، گوى سبقت را از ديگران ربوده بود
 :است  شعرى درباره آن حضرت سرود آه در آن آمده)عليه السالم(عهدى امام رضا

از  و; آنند المت مىم) »ع«امام على(محبت ابوالحسن  مرا به جهت دوستى و«
 .هاى اين روزگار است نظر من اين آاِر آنان از شگفتى



آشكار پيامبر خدا را  در نهان و; نخستين آسى است آه  جانشين بهتريِن مردم و]او[
 )٣٢٤(.»يارى آرد

 :نيز سروده است و

 فرزند ]على[دوستى  مگر اين آه با محبت و; شود توبه هيچ توبه آننده پذيرفته نمى«
 .ابوطالب همراه باشد

برادر، از ] پر واضح است آه[ و; هم پيمان هدايت است همو آه برادر رسول خدا و
 )٣٢٥(.»باالتر است همنشين واالتر و دوست و

فضيلت آنان   و)عليهم السالم(بيت ديگر اشعارى آه مأمون درباره اهل اين شعر و
يعنى سال ; )عليه السالم(هشت سال پس از شهادت امام رضا  وسرود، بعدها ثمر بخشيد

هر آس از معاويه به نيكى ياد آند، او را از «: ق مأمون فرمان داد تا ندا در دهند٢١١
 على بن )صلى اهللا عليه وآله( پس از پيامبر خدا]آگاه باشيد آه[ دانم و قيد اسالم رها مى

 )٣٢٦(.»است برترين خلق خد])عليه السالم([طالب ابى

 

  با پيروان ديگر اديان)عليه السالم(مناظره آزادانه امام رضا: سوم

آراى  ها و  را آزاد گذارده بود تا اعتقادات، انديشه)عليه السالم(مأمون، امام رضا
م شدن او به فضل بن سهل دستور داد تا به منظور فراه. سياسى خود را بر زبان آورد

او . ها را گرد آورد انديشه ، اصحاِب آرا و)عليه السالم(گو براى امام گفت و زمينه بحث و
» رأس الجالوت«ها،  رئيس اسقف) معرب آاتوليك(» جاثليق«نيز عالمانى گرد آورد آه 

ها، بزرگان مجوسى هند، پيروان زرتشت، )مندايى(دانشمند يهودى، رؤساى صابئى 
هاى معتبر   بر اساس آتاب)عليه السالم(امام رضا. ن از آن جمله بودندمتكلما عالمان روم و

بحث پرداخت آه پس از استناد به منابع محترم نزد ايشان،  آنان با ايشان به محاّجه و
باطل خواند، در نهايت، همگى تسليم گفتار او شده، به درست  شان را مردود و داليل

 .افكار او اعتراف آردند بودن انديشه و

                                                           
٣٢٤ . 

 و ذلك عندي من عجائب ذي الزمن*** الحسن  أالم على ُحّب الوصي أبي
 العلن الّله في السر و أعان رسول*** األول الذي  خليفة خيرالناس و

 ):صولى، آتاب االوراق: به نقل از (٣٢٠ /تذآرة الخواص. ٣٢٥
 طالب إّال بحب ابن أبي*** ال تقبل التوبة من تائب 

 الصاحب و األخ فوق الخّل و*** الّله حلف الهدى  أخو رسول
 .٢٤٧ /تاريخ الخلفاء  و٣١٩ /همان. ٣٢٦



القول قولك، «:  داشت، گفت)عليه السالم(اى طوالنى آه با امام جاثليق، پس از مناظره

 )٣٢٧(.»نيست] ى يگانه[خدايى جز خدا گويى درست است و  آنچه تو مى;ال إله إّال الّله  و

آسى را  ومناظره هماوردى نداشت  بزرِگ صابئيان آه در جدل و» عمران صابى«
گويى دراز آه با حضرت  ياراى آن نبود آه برهان او را سست بخواند نيز پس از گفت و

أشهد أن محّمدًا   حددت، و  أشهد أن الّله تعالى على ما وصفت و«: گفت داشت، مسلمان شد و

 ;»دين الحق عبده المبعوث بالهدى و

صلى اهللا عليه (دهم آه محّمد واهى مىگ دهم آه خداى متعال همان است آه تو وصف نمودى و گواهى مى

، سپس روى به قبله نمود »فرستاده شده است] براى خلق[دين حق،   هدايت و]ابزار[با   بنده خداست و)وآله

 .سر به سجده گذارد و

 نزديك نشده از )عليه السالم(متكلمان آه شاهد مسلمان شدن عمران صابى بودند، به امام
 )٣٢٨(.او چيزى نپرسيدند

سليمان « را فرا خواند تا با )عليه السالم(امام رضا مأمون مجلسى ديگر آراست و
آن دو در مورد   حاضر شد و)عليه السالم(امام. متكلم خراسانى به مناظره بپردازد» مروزى

. به مناظره پرداختند» صفات فعل او تفاوت ميان ذات خدا و« و» صفات خدا«، »بداء«
داليل قاطع، او را  با برهان و هاى سليمان را پاسخ گفت و  تمام پرسش)عليه السالم(ماما

در اين هنگام .  را رد آند)عليه السالم(محكوم آرد، چنان آه سليمان نتوانست آراى امام
 )٣٢٩(. هاشميان است]آس در ميان[اى سليمان، اين عالمترين : مأمون گفت

مكتب را گرد  صاحبان نظريه و در مجلسى ديگر، مأمون شمارى از عالمان اديان و
برهان او   با داليل و)عليه السالم(هر يك از آنان آه زبان به سخن گشود، امام رضا. آورد

» على بن محمد بن جهم«يكى از عالمانى آه در اين مجلس حضور داشت . را قانع آرد
 )عليه السالم(هايى درباره عصمت پيامبران او با تكيه بر آيات متشابه قرآن آريم، شبهه. بود
 با )عليه السالم(امام رضا.  مطرح آرد)صلى اهللا عليه وآله(نيز درباره عصمت پيامبر اسالم و

هايى آه در ذهن  شبهه را اثبات آرده، )عليهم السالم(نقلى، عصمت پيامبران دليل عقلى و
: گفت  گريست و]آه پى به اشتباه خود برده بود[على بن محمد . على خلجان داشت، زدود

آنم و از امروز از  اى فرزند رسول خدا، من به درگاه خداى ـ عزوجل ـ توبه مى«

                                                           
 .٣٥٢ /٤طالب  مناقب آل ابى. ٣٢٧
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اد  ي]از آنان به من شناساندى و[ها را  گونه آه آن پيامبران خدا ـ آه درود بر آنان باد ـ آن
 )٣٣٠(.»آردى، از ايشان سخن ميگويم

در مجلسى، مأمون درباره عصمت پيامبران به گفتوگو پرداخته، آياتى متشابه در اين 
 شبهات او را پاسخ آافى داده، آياتى را آه مأمون )عليه السالم(امام رضا. باره برشمرد

اى فرزند رسول «:  گفت)عليه السالم(ون به اماممأم. خوانده بود بر خالف ظاهر تأويل آرد
آنچه را آه بر من مشتبه شده  ام را آرامش بخشيدى و ناآرامِى درون سينه خدا، جوشش و

 )٣٣١(.»بود روشن گردانيدى

هاى مناظره  مأمون از تشكيل جلسه«: بر اين باور است آه» صدوق«مرحوم 
 در )عليه السالم(ها در پى اين هدف بود آه امام  در آن)معليه السال(شرآت دادن امام رضا و

جايگاه  مناظره با حريفان هر چند يك مورد هم باشد باز ماَند تا بدين ترتيب از منزلت و
 )٣٣٢(.»علمى او آاسته، او را ناتوان معرفى آند

 

 )عليهم السالم(فضايل اهل بيت ها و نشر آموزه: چهارم

 فرصت مناسبى )صلى اهللا عليه وآله(فضايل اهل بيت پيامبر ها و گسترش آموزه نشر و
پس از روزگارى آه حاآمان در تالش بودند تا آن فضايل را از مردم . طلبيد را مى

از اين رو به نشر .  دست آورده بود آن فرصت را به)عليه السالم(پنهان آنند، اينك امام رضا
 ميان مردم، به ويژه در ميان فقيهان، قاضيان، )عليهم السالم(هاى اهل بيت آموزه فضايل و

عليه (امام. آنان آه به هر شكلى با دربار ارتباط داشتند، پرداخت سرداران، وزيران و

 بيان آرد )صلى اهللا عليه وآله(امبر را در قالب رواياتى از پي)عليهم السالم(، فضايل اهل بيت)السالم
 :پردازيم آه به مواردى از آن مى

 پس از من على امام )٣٣٣(»علي إمام آل مؤمن بعدي«:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

 .»پيشواى هر مؤمن است و

 : نقل آرد آه فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(نيز از پيامبر

أنت النبأ العظيم،   أنت باب الّله، وأنت الطريق إلى اهللا، و يا علي، أنت حجة الّله، و«

يا علي، أنت إمام المسلمين، . أنت المثل االعلى  أنت الصراط المستقيم، و  و

يا علي، أنت الفاروق األعظم، . سيد الصّديقين خير الوصيّيين، و أميرالمؤمنين، و  و
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إن حزب أعدائك حزب  حزبي حزب الّله، و  إن حزبك حزبي، و... أنت الصديق األآبر  و

 ;)٣٣٤(»الشيطان

، تو صراط »خبر بزرگ« تو ]اى على،[. راه به سوى خدايى اى على، تو حجت خدا، دروازه خدا و

 .تو نمونه وااليى مستقيم و

. مهتر راستگويانى سرور و امير مؤمنان، بهترين جانشينان وپيشواى مسلمانان،  اى على، تو امام و

حزب تو ... امانتدارانى بزرگترين راستگويان و ترين جدا آننده حق از باطل و اى على، تو سترگ

 .حزب دشمنان تو حزب شيطان است حزب من حزب خداست و حزب من است و

 

 را به )عليها السالم(زمانى فاطمه: فرمود روايت آرده است آه )صلى اهللا عليه وآله(نيز از پيامبر

 )٣٣٥(.خانه شوى فرستادم آه خداوند مرا بدان فرمان داد

 .باره بيان فرمود روايت در اين ها حديث و  ده)عليه السالم(آن گاه امام رضا

خراسان مجلس آراست، از آنان  هنگامى آه مأمون براى گروهى از عالمان عراق و
 سپس اين آتاب را به آن بندگان خود آه ;)٣٣٦()ُثمَّ َأْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا(درباره آيه 

خداوند از اين آيه، تمام :  پرسيد، عالمان پاسخ دادند» برگزيده بوديم، به ميراث داديم]آنان را[
 .امت را اراده آرده است

اى ابوالحسن، نظر :  آه در مجلس حضور داشت گفت)عليه السالم(مأمون به امام رضا
 تو چيست؟

از [مراد خداى ـ عزوجل ـ : گويم من مى. من سخنى غير از گفته آنان دارم:  فرمود)عليه السالم(امام

 . عترت پاك پيامبر است]بندگان برگزيده

خواند آه همگى بر افضليت عترت پاك  دوازده آيه از قرآن )عليه السالم(آن گاه امام
خدا :  را ستوده، گفتند)عليه السالم(عالمان، امام مأمون و.  داللت داشت)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

شرح، تفصيل .  پاداش نيكو دهد)صلى اهللا عليه وآله(از سوى اين امت به شما خاندان پيامبر
 )٣٣٧(.»يابيم  شما مىشود تنها نزد بيان امورى را آه بر ما مشتبه مى و

سره را براى او   خواست تا به اختصار، اسالم ناب و)عليه السالم(مأمون از امام رضا
 اصول عقايد، از جمله مبحث امامت را براى مأمون نوشت )عليه السالم(امام رضا. بنگارد

سرپرست امور  حجت بر مؤمنان، متولى و راهنما و) پيامبر( پس از او ]آن آه[: آه در آن آمده است
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عليه (طالب دوست او على بن ابى برادر، جانشين، وصى و] بود[آگاه به احكام قرآن  مسلمانان، سخنگو و

; ودوارث علم پيامبر ب ، امير مؤمنان، پيشواى پرهيزآاران، راهبر سپيدچهرگان، برترين جانشينان و)السالم

پس از او . جايگاهى چون جايگاه هارون نسبت به موسى داشت)صلى اهللا عليه وآله(همو آه نسبت به پيامبر

 . بزرگ هستند]دو[جانشين آن  راهنما و حسين دو سرور جوانان اهل بهشت امام و حسن و

خته بميرد، هر آس آنان را نشنا:  امامان را يكايك نام برده، فرمود)عليه السالم(آن گاه امام رضا

در راه [درستكارى، استقامت  پرهيزگارى، پاآدامنى، راستگويى، صالح و. بر آيين جاهلى مرده است] به يقين[

آيين آنان  بدآردار شيوه و بازپس دادن امانت به نيكوآار و ، و]در انجام وظيفه رسالت[، آوشش ]خدا

 )٣٣٨(.است

 :هاى امام برآمده، فرمود مسئوليت  در مقام تبيين مفاهيم امامت و)عليه السالم(امام رضا

الزآاة،  فرعه الّسامي، باإلمام تمام الصالة، و  إن اإلمامة ُأّس اإلسالم النامي و«

األحكام،  امضاء الحدود و الصدقات، و توفير الفيء، و  الجهاد و الحج، و  الصيام، و  و
يقيم حدود الّله  يحّرم حرام الّله، و   اإلمام يحلل حالل الّله و.األطراف منع الثغور و  و
الحجة  الموعظة الحسنة و  يدعوا إلى سبيل ربه بالحكمة و  يذب عن دين الّله و  و

 ;)٣٣٩(»البالغة

امام، نماز، زآات، ] نو پذيرفت[با بودن . شاخه بالنده اسالم است امامت، اساس رشد يابنده و] به يقين[

صدقات جمع آورى شده،  خمس و] و هم با وجود او[يابد  روزه، حج، جهاد پذيرفته شده، آمال مى

امام، حالل خدا را حالل . گردد ايمن مى] از گزند دشمن[مرزها  شود و احكام خدا اجرا مى حدود و

با گفتار  آند و دا دفاع مىدارد، از دين خ حرام حضرتش را حرام آرده، حدود خدا را برپا مى و

 .خواند  خدا فرا مى]راست روشن و[ به راه ]، مردم را[برهان رسا  حجت و حكيمانه، پندهاى نيكو و

 

هاى متعدد خود، صفات امام،  پاسخ  در ديدارهاى گوناگون و)عليه السالم(امام رضا
مينه شمرد تا ز حقوق امام بر امت را بر مى ضرورت وحدت امام در هر زمان و

شناخت امام را ـ هر چند از فعاليت ممنوع شده باشد ـ براى امت فراهم آرده، به ايشان 
حاآميت را در دست گرفت لزومًا امام نيست، بلكه بايد  آگاهى دهد آه هر آس قدرت و

در دانش، : هايى ـ آه از ثوابت اسالم است ـ برخوردار باشد، از جمله از ويژگى
بندگى خداوند، سرآمد مردم  ارى، دالورى، بخشش وداورى، پرهيزگارى، بردب

 )٣٤٠(.باشد
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هاى اعتقادى در   در زمينه توحيد، رّد تمام شبهه)عليهم السالم(بيان احاديث اهل بيت
مردد شمردن آراى مشبِّهه، مجسِّمه،  نيز باطل و تشبيه او و مورد صفات خداوند و

 در )عليه السالم(ت، از ديگر مواردى بود آه حضرت امام رضاغال مجّبره، مفوِّضه و
 .دوره واليت عهدى خود بدان پرداخت

 

 )عليهم السالم(حفظ جان اهل بيت: پنجم

آوردهاى پذيرش واليت  پيروان ايشان از ديگر ره  و)عليهم السالم(حفظ جان اهل بيت
عليه ( بود، چرا آه مأمون براى نزديك شدن به امام)عليه السالم(عهدى از سوى امام رضا

عليه (ها از جمله، زيد برادر امام رضا دلجويى از حضرتش، تمام رهبران قيام و)السالم

 را مورد عفو خود قرار داد )عليه السالم(محمد فرزندان امام صادق ، ابراهيم و)السالم
آميز اوضاع،  مسالمت ح آرام واصال. برخى از آنان را به عنوان والى به آار گمارد و

، سامان دادن صف آنان )عليهم السالم(تجديد ساختار پايگاه مردمِى پيرو اهل بيت
جويى از امكانات فراهم شده براى دگرگونى تحول بخشيدن به جنبش انقالبى،  بهره و

 .طلبيد آه اينك به طور مطلوبى فراهم شده بود فرصتى را مى

داد، پيش از آن   به پذيرش واليت عهدى تن نمى)ه السالمعلي(در صورتى آه امام رضا
هاى فراوانى ريخته  هاى انقالبى، نقش خود را در ميان امت ايفا آنند، خون آه جنبش

نيز با توجه به   با در نظر گرفتن تمام شرايط آن روز و)عليه السالم(لذا امام رضا. شد مى
آميز ـ نه   براى حرآت انقالبِى مسالمتپيروان ايشان  و)عليهم السالم(اين آه اهل بيت

ـ به  آرد اوضاع داخلى را آشفته مى شد و رويارويى مسلحانه آه بسيار گران تمام مى
 .فرصتى نياز داشتند، بهترين گزينه را در پذيرش واليت عهدى ديد

 



 

 

 

 بخش دوم

  پس از واليت عهدى)عليه السالم(هاى امام رضا فعاليت

 

عهد   به عنوان ولى)عليه السالم(مأمون به تمام اهدافى آه پس از بيعت با امام رضا
تنها چيزى آه از اين اقدام نصيب او شد،  آرد دست نيافت و جانشين خود دنبال مى و

هاى   با پايگاه)عليه السالم(گسستن پيوند امام رضا هاى مسلحانه و متوقف شدن حرآت
منش اهل  و)عليه السالم(در مقابل، امام رضا. من بودي مردمى او در عراق، حجاز و

. مبلغ آن بود امتيازهاى فراوانى به دست آوردند  آه حضرتش مروج و)عليهم السالم(بيت
دگرگون ساز خود را به طور   از اين فرصت بهره برده، نقش اصالحى و)عليه السالم(امام

 :آنيم  مرحله را مطرح مىعملكردهاى اين جا نمادها و در اين. گسترده ايفا آرد

 

 ناآامى مأمون در رسيدن به اهداف خود

 را چونان )عليه السالم(طور آه پيشتر گفته شد، مأمون بر آن بود تا امام رضا همان
هاى  متوقف آردن فعاليت جنبش اى براى مشروعيت بخشيدن به حكومت خود و وسيله

 خواست تا يكى از )عليه السالم(اماو از ام. نهى از منكر به آار گيرد امر به معروف و
پيروان خود را به عنوان والى بر مناطقى بگمارد آه عليه حكومت او سر به  نزديكان و

: مأمون با اين درخواست، دنبال دست يافتن به يكى از دو هدف بود. شورش برداشته بود
ورش در آن منطقه  ش)عليه السالم(پيروان امام با سپردن واليت آن سامان به يكى از ياران و

مخالِف خود را رو در روى يكديگر قرار  شد يا اين آه نيروهاى معارض و سرآوب مى
بر اساس پيش   آه از انديشه پليد مأمون آگاه بود، با آرامش و)عليه السالم(امام رضا. داد مى

 .هاى خود، برنامه مأمون را با شكست مواجه آرد شرط

. آنيم  مرور مى)عليه السالم(ت خود امام رضايكى از اين پيشنهادها را به رواي
اى ابوالحسن، آسى را آه مورد اعتماد خود : مأمون به من گفت«: حضرت فرمود

 .اند بگمار دانى بر شهرهايى آه عليه ما شوريده مى

من با اين شرط تن به واليت عهدى دادم آه فرمان  من بر شروط خود پا بر جا باشيم و تو و: به او گفتم

لشكرى گسيل ندارم  منصبى نگمارم و از آارى نهى نكنم، آسى را عزل نكرده، ديگرى را به واليتى و نم ونرا



 با ]و به دست گرفتن آن[ درباره خالفت ]هرگز[به خدا سوگند، . تا اين آه خداوند پيش از تو مرا فرا خواند

مردم . آردم آمد مى هاى آن رفت و هسوار بر چهارپاى خويش در گذرگا در مدينه بودم و. ام خود نينديشيده

من خواسته ايشان  خواستند و آسانى آه از مردم آن سامان نبودند، برآوردن نيازهاى خود را از من مى مدينه و

 ]اى مأمون، بدان آه سخن و[.  بودند]و آسان مهربان[آنان نسبت به من چونان عمو  آوردم و را بر مى

 . از جانب خداوند است]بدان آه[اى  هر نعمتى آه تو به من داده ثر است ومؤ ها نافذ و ام در سرزمين نوشته

 )٣٤١(.»آنم به شرط وفا مى: مأمون گفت

حل  وارد گفتوگو نشد، بلكه راه )عليه السالم(مأمون ديگر در اين موضوع با امام رضا
هاى مسلحانه را در به سامان آوردن  شورش ها و رهايى از انقالب اين مشكل و

 .هاى عمومى دانست نابسامانى

گونه آه با مأمون به توافق رسيده، و تن دادن به توافق   نيز همان)عليه السالم(امام رضا
نصب قاضى،  را شرط اصلى پذيرش واليت عهدى خوانده بود، هرگز در امر تعيين و

مطلبى آه به حكومت  از ايراد سخن و دار سپاه، متولى بيت المال دخالت نكرد وسر
مسائلى  تنها در اصالح مفاهيم قضا و بخشيد خوددارى ورزيد و مأمون مشروعيت مى

 .آرد اسالم ارتباط داشت دخالت مى آه با مصالح مسلمانان و

 

 اصالحات قضايى

عليه (امام رضا نشست و ظالم مىپنج شنبه مأمون در ديوان م روزهاى دوشنبه و

اى از مردم  روزى به او خبر دادند آه صوفى. نشاند  را در سمت راست خود مى)السالم
مأمون آه سيماى صالحان . به دستور مأمون او را حاضر آردند. آوفه دزدى آرده است

د از آن آثار زيبا آه چنين آارى ناپسن ها و بدا بر اين نشانه«: را در چهره او ديد، گفت
 !سر زده است

درماندگى آردم، چرا آه از خمس  اين آار را از سر ناچارى و: آن مرد گفت
در (ابن السبيل  ام، تو نيز مرا ـ آه مسكين و محروم شده] ها دارم آه حقى در آن[غنايم  و

 .اى از حافظان قرآن هستم ـ از حقم محروم آرده و) راه مانده

احكام خدا را  حكمى از حدود و هاى تو، حدى و ازىپرد با اين افسانه: مأمون گفت
 .آنم تعطيل نمى

                                                           
 .١٤٤ /٤٩بحاراالنوار . ٣٤١



 پاك ]از گناهان[اجراى حدود الهى را از خود آغاز آن، ابتدا خويش را : آن مرد گفت
 .آن، سپس به ديگران بپرداز

 گويى؟ در اين باره چه مى: گفت  آرد و)عليه السالم(مأمون رو به امام رضا

 .گويد دزدى آرده، پس چنين آرده است او مى:  فرمود)عليه السالم(امام

 .آنم  تو را قطع مى]انگشتان[به خدا سوگند : گفت مأمون خشمگين شد و

آنى؟ آيا مادر تو را از  تو آه برده من هستى انگشتانم را قطع مى: مرد صوفى گفت
فيئ مسلمانان نخريدند؟ از اين رو برده همه مسلمانان در مشرق  مال بيت المال و

من  تا زمانى آه تو را آزاد نكنند همچنان در بند بردگى آنانى و مغرب گيتى هستى و و
ديگر اين آه نجس، نجس ديگرى را پاك . ام تو را آزاد نكرده يكى از آنان هستم و

هر آس آه خود مستحق حد خوردن باشد  آند و آند، پاك است آه نجس را پاك مى نمى
 ...ت حدود الهى بسپارد، ديگرى را حد بزندنشايد بيش از آن آه خود را به دس

 گويى؟ چه مى:  آرده، گفت)عليه السالم(مأمون رو به امام رضا

» برهان رسا از آِن خداست: بگو«: خداى ـ عزوجل ـ به پيامبر خود فرمود:  فرمود)عليه السالم(امام

چون  يابد و د آن را در مىجهل خو) در عين(برهان است آه چون به جاهل رسد، به اندازه  همين حجت و و

اين مرد  حجت پابرجاست و آخرت به برهان و دنيا و. يابد به دانشمند برسد به اندازه دانش خود آن را در مى

 .نيز حجت ارائه آرد

 )٣٤٢(.»مأمون فرمان داد تا مرد صوفى را آزاد آنند

آبروى ستمديدگان  حمايت از جان و  به انگيزه دفاع از حقوق و)عليه السالم(امام رضا
هاى سليم اسالمى در  آموزه نيز پياده نمودن احكام قضا بر اساِس روش و محرومان و و

 .آرد چنين ماجراهايى دخالت مى

 نيز )عليه السالم(امام رضا. روزى مردى را به منظور گردن زدن نزد مأمون بردند
 گويى؟ درباره او چه مى«:  پرسيد)عليه السالم(مأمون از امام. حضور داشت

 : فرمود)عليه السالم(امام

خداوند بر عزت ] يقين داشته باش آه[گيرى  گذشت نيكو در پيش بخشش و] در صورتى آه[: گويم مى

 .افزايد ات مى زرگىب و

 )٣٤٣(.آن مرد را آزاد آرد  را به گوش گرفت و)عليه السالم(مأمون گفته امام
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چون . روزى مردى نصرانى را به جرم زنا با زنى هاشمى نزد مأمون آوردند
مأمون در مرد نصرانى نگريست، آن مرد مسلمان شد، اين آار مأمون را نرم آرده، در 

برد  گذشته را از ميان مى] خالف[اسالم، آارهاى : او از فقيهان پرسيد، آنان گفتندمورد 
 .زدايد مى و

 او را بكش، :)٣٤٤( پرسيد، حضرت فرمود)عليه السالم(مأمون همين مورد را از امام رضا

 را ]آيفر عذاب و[ پس چون سختى«: خداى ـ عزوجل ـ فرموده است. چرا آه با ديدن آيفِر سخت، اسالم آورد

 )٣٤٥(.فقط به خدا ايمان آورديم: ديدند، گفتند

 

 اصالحات ادارى

 در آن دخالت )عليه السالم(امور ادارى آشور از ديگر مواردى بود آه امام رضا
به منظور  آرد و مسلمانان اقتضا مى آرد، اما در مواردى آه مصلحت اسالم و نمى

حكومتى دخالت آرده، رهنمودهاى  نفوذ دشمنان در دستگاه ادارى وجلوگيرى از 
فرمود، از آن جمله، دخالت در گماردن تازه مسلمانان  ارزشمندى در اين باب ارائه مى
به عنوان مثال، روزى فضل بن سهل بر مأمون . آرد بود آه از اين آار ممانعت مى

 .گماردم) ا شهر مرزىي(فالن شخص ترك را بر فالن مرز «: وارد شده، گفت

 : فرمود)عليه السالم(مأمون خاموش ماند، اما امام رضا

متولى امور دين اجازه نداده است،  جانشين خداى جهانيان در زمين و خداوند به امام مسلمانان و

آه مجاور سرزمين آن اسير ) يا شهر مرزى(اسيرى از سرزمينى را به واليت بخشى از مرزى 

نوع خود مهر مىورزند  اشتياق دارند، بر هم ها به وطن خود ميل و است بگمارد، چرا آه جان

آه چنين آارى از [گزينند، هر چند با آيين آنان سازگار نباشد  منافع خويش را بر مى مصالح و و

 .]خطرآفرين است خرد دور و

 )٣٤٦(.»يسيداين گفته را با آب طال بنو: مأمون گفت

اى آلى به دست داد تا بر اساس آن، واليان   قاعده)عليه السالم(بدين ترتيب امام رضا
پيشواى  امام و« در اين آموزه عبارت )السالمعليه (امام. اميران مناطق مرزى تعيين شوند و

پيشوايى مأمون از سوى  به آار برده است آه اين به معناى پذيرش امامت و» مسلمانان
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حضرت نبوده، بلكه قاعده آلى براى مطلق امام مسلمانان است آه به امام عادل انصراف 
 .دارد

 

 نشر آراى صحيح در دربار

 حضور خود در دربار مأمون بهره جسته، به نشر  از فرصت)عليه السالم(امام رضا
اعتقادات پرداخت تا حاآم، وزيران،  هاى گوناگون انديشه و آراى صحيح در عرصه

نگهبانان را با آراى دانشگاه اهل  داران و پرده فرماندهان، اميران، فقيهان، خادمان و
نيز فضايل  نان واعتقادات پذيرفته شده از سوى آ ها و ، انديشه)عليهم السالم(بيت
آرد  ، بنا به شرايط حاآم سخن آغاز مى)عليه السالم(امام. هاى ايشان آشنا آند وااليى و
فضل بن سهل در مجلس مأمون از امام . داد ها را پاسخ مى در شرايط ديگر پرسش و

 مجبورند؟] در آاهاى خود[اى ابوالحسن، آيا خاليق «:  پرسيد)عليه السالم(رضا

 .تر از آن است آه بر آارى مجبور آند آن گاه آيفر دهد خداوند عادل:  فرمود)المعليه الس(امام

 بنابراين آزادند؟: سهل گفت

تر از آن است آه بنده خود را رها آرده، او را به خودش  خداوند حكيم:  فرمود)عليه السالم(امام

 )٣٤٧(.واگذارد

طالب  اى ابوالحسن، درباره جدت على بن ابى«:  گفت)عليه السالم(مأمون به امام رضا
 است؟ دوزخ به چه صورتى تقسيم آننده بهشت و توضيح ده آه چگونه و

اى و او از پدرانت و آنان از عبداهللا بن  تو خود از طريق پدرت روايت آرده:  فرمود)عليه السالم(امام

حّب علي إيمان و «: فرمود  شنيدم مى)ليه وآلهصلى اهللا ع(از پيامبر اآرم: اند آه گفت عباس روايت آرده

 .دشمنى او آفر است  دوستى على ايمان و;»بغضه آفر

 اى؟ آيا تو چنين مطلبى را روايت آرده

 .آرى: مأمون گفت

) على(دشمنى او تقسيم شود، پس او  دوزخ بر اساس دوستى و اگر بهشت و:  فرمود)عليه السالم(امام

 .دوزخ است تقسيم آننده بهشت و

دهم آه تو  گواهى مى. اى ابوالحسن، پس از تو خدا مرا زنده نگذارد: مأمون گفت
 )٣٤٨(.»وارث علم رسول خدا هستى
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شيوه هوشمندانه خود مأمون   با انديشه نافذ و)عليه السالم(بدين ترتيب امام رضا
داشت تا با آسب شناخت درباره اهل بيت  رتش وا مىديگران را به سؤال از حض و

مأمون .  به فضايل آنان اعتراف آرده، به حضرتش نزديك شوند)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
آورد   را در آن گرد مى)عليهم السالم(مخالفان اهل بيت داد و مجلس مناظره تشكيل مى

او را بر  آرد و گو مى با آنان گفت و )عليه السالم(طالب درباره اميرالمؤمنين على بن ابى و
 )٣٤٩(. نزديك شود)عليه السالم(خواند تا از اين رهگذر به امام رضا ديگر صحابه برتر مى

 يا ترس از )عليه السالم(طالب طبيعتًا مخالفان به دليل تمايل درونى به على بن ابى
اين خود تأثير مستقيم بر حاضراِن در  آردند و  نمىحاآميت، با سخنان مأمون مخالفت

آردند  ديدند فقيهان در برابر آراى مطرح شده سكوت مى مجلس داشت، چرا آه مى
ضعف دليل ايشان  براى آنان تفاوتى نداشت آه سكوت فقيهان، به جهت نارسايى و و
 .شدند بود يا اين آه بر خالف ميل درونى خويش، در برابر مأمون تسليم مى مى

هاى  انديشه  نيز در اين شرايط هيچ فرصتى را براى نشر آرا و)عليه السالم(امام رضا
 .داد  از دست نمى)عليهم السالم(اهل بيت

 

  به مأمون)عليه السالم(نصايح امام رضا

داد، از خداوند  شد، او را بسيار پند مى  با مأمون تنها مى)عليه السالم(هر گاه امام رضا
مأمون نيز در ظاهر . شمرد آارهاى بد مأمون را نكوهش آرده، ناپسند مى ترساند و مى

پذيرفت، اما در نهاِن خود آن را ناخوش داشته،  مى شنيد و  را مى)عليه السالم(پندهاى امام
 .شمرد غير قابل تحمل مى

 يك بار بر مأمون وارد شده، ديد غالم مأمون آب بر دست او )عليه السالم(امام رضا
ال تشرك بعبادة رّبك «:  به مأمون فرمود)عليه السالم(امام. سازد او وضو مى د وريز مى

 )٣٥٠(.آسى را در عبادت خداى خويش شريك مكن; »أحدًا

 به يقين[ هر گاه دو گروه به مصاف يكديگر بروند :  به مأمون فرمود)عليه السالم(روزى امام

 )٣٥١(.آند آه گذشت آن بيشتر باشد خداوند گروهى را يارى مى]

زمانى آه پيك، خبر فتوحاتى آه در برخى از روستاهاى آابل صورت گرفته براى 
 وارد شده، نامه حاوى خبر فتح را براى )عليه السالم(مأمون آورد، مأمون بر امام رضا
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:  به او فرمود)عليه السالم(چون از خواندن نامه فراغت يافت، امام. اند خو)عليه السالم(امام
 !فتح روستايى از سرزمين شرك تو را شادمان آرده است«

 آيا جاى شادمانى ندارد؟: مأمون گفت

 : فرمود)عليه السالم(امام

اده، خدا آنچه حضرت احديت در امر خالفت بر عهده تو نه  و)صلى اهللا عليه وآله(درباره امت محمد

آار ايشان را به ديگرى  اى و تضييع آرده ترسى پيشه آن، چرا آه تو امور مسلمانان را تباه و

 .آند او بر خالف فرمان خداوند با ايشان رفتار مى اى و سپرده

اى  گير شده جاى) خراسان(جايگاه نزول وحى را رها آرده، در اين سرزمين  دار الهجره و

 بر مردم ستم روا ]آنان ه حال خويش وانهاده تا هر چه خواهند بكنند ورا ب[مهاجران  انصار و و

ستمديده، روزگارى . آنند  لحاظ نمى]و رابطه خويشاوندى را[داشته، در برخورد با مؤمنان پيمان 

يابد آه به او  آسى را نمى افكند، اما در تأمين نيازهاى خود ناتوان است و خويش را به سختى مى

پس اى اميرالمؤمنين، در امور مسلمانان تقواى الهى پيشه آن .  تو نيز دسترسى نداردبه شكِوه برد و

 .انصار بازگرد جايگاه مهاجران و به شهر رسالت و و

 فرمايى؟ سرورم، اآنون چه مى: مأمون گفت

 : فرمود)عليه السالم(امام

خود  نياآان خود بازگردى و نظر من بر آن است آه از اين سرزمين آوچ آرده، به جايگاه پدران و

سرپرستى ايشان را به غير خود وامگذارى آه خداوند درباره  به امور مسلمانان بپردازى و

 .بازخواست خواهد آرد زيردستانى آه تو را بر آنان گمارده، از تو پرسش و

 )٣٥٢(.»است اين، نظر درست و هوشمندانه كو گفتى وسرورم، ني: مأمون گفت

ديد  گيرى سياسى مى  را بهترين موضع)عليه السالم(مأمون آه اين نصيحت امام
 .داد، آن را به گوش گرفته به بغداد بازگشت بايست به آن تن مى مى و

 

 حفاظت از آيان اسالم

 از خالفت ـ آه حق مسّلم آنان )عليه السالم(عليرغم آنار گذاشته شدن امامان معصوم
صيانت از آن در برابر توطئه دشمنان  بود ـ آنان، سعى در حفظ آيان اسالم و

آن بزرگواران آنچه . دانستند هاى خويش مى يكى از مسئوليت طمعورزان را وظيفه و و
گرفته، به حل مسائل مشكل آه گريباِن حاآمان را در توان داشتند در اين راه به آار 
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آيان اسالم دوام بخشيده، آن را  پرداختند تا از اين رهگذر به موجوديت و گرفت مى مى
 .تجزيه مصون آنند در برابر فروپاشى و

هايى آه براى از هم گسستن موجوديت اسالم تدارك ديده شد، توطئه  از جمله برنامه
خواست مأمون را  سهل مى.  به آن پى برد)عليه السالم(م رضافضل بن سهل بود آه اما

فضل بر آن بود تا پس از . آرد او را لعن مى بكشد، از اين رو از فرمان او سرپيچى و
به عنوان ابزارى )عليه السالم(از وجود امام آشتن مأمون، خود حكومت را به دست گيرد و

 به عنوان )عليه السالم(امام ه آند وبراى خاموش آردن صداى اعتراض مسلمانان استفاد
حاآميت مطلق را خود فضل در اختيار  نظر قرار گيرد و حاآم، اما در دربار تحت

شد شكاف سنگين  پيامد ديگرى آه از آشتن مأمون ناشى مى. داشته باشد
دولت را به  ناپذيرى بود آه آيان اسالم را تهديد آرده، وحدت امت اسالمى و جبران و

موجوديت   آه دريافته بود فضل آيان و)عليه السالم(امام رضا. آرد  مبدل مىپراآندگى
اسالم را هدف قرار داده نه شخص مأمون، لذا مأمون را از فضل بر حذر داشته، از او 

 )٣٥٣(.خواست تا در برخورد با فضل جانب احتياط را از دست ندهد مى

توده مردم به جهت رفتارى آه با من «:  به مأمون فرمود)سالمعليه ال(روزى امام رضا
نزديكان تو به دليل برخوردى آه با فضل آردى از تو  داشتى از تو ناخشنود هستند و

 )٣٥٤(.»پس به جاست آه مرا از خود دور آنى تا آار تو سامان گيرد. باشند ناخرسند مى

هايى آه پس از آشته شدن  جنگ  مأمون را از آشوب و)عليه السالم(همچنين امام رضا
نيز رخدادهايى آه فضل از مأمون پنهان  برادرش امين گريبانگير مردم شده بود و

برادرش حسن نزد  مردم به جهت جايگاه فضل و«: داشت، آگاه آرده، به او فرمود مى
مرا به جانشينى خود بيعتى آه با من آرده،  عباسيان به دليل جايگاه من نزد تو و تو و

 )٣٥٥(.»اى، بر تو خشمگين هستند برگزيده

 به مأمون بر اساس مصالح عالى اسالم بود، زيرا )عليه السالم(هاى امام رضا نصيحت
هاى خونين بر سر قدرت، آيان  جنگ هاى داخلى و در صورت فراگير شدن آشوب
در اين )عليه السالم(از همين رو امام. گرفت مىنابودى قرار  اسالم در معرض فروپاشى و

 .آرد هاى ارشادى مى گونه موارد دخالت
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زمانى آه فضل بن سهل آشته شد، ياران فضل، مأمون را عامل آشته شدن او 
اينك به   او را ناجوانمردانه آشت و]مأمون[«: گفتند خوانده، بر در سراى او گرد آمدند و

 .ايم خواهى او آمده خون

سرورم، به جاست نزد آنان رفته، ايشان را :  گفت)عليه السالم(ن به امام رضامأمو
 .متفرق آنى

اند تا درب  ديد آه آتش فراهم آرده خواه رفت و  نزد جماعت خون)عليه السالم(امام
با . حضرت بر آنان بانگ زده، با دست به آنان اشاره آرد. سراى مأمون را بسوزانند
گريختند آه بر يكديگر فرو  ن چنان پراآنده شده، شتابان مىاشاره او اجتماع آنندگا

 )٣٥٦(.»آسى از ايشان بر جاى نماند افتادند و مى

باز داشتن آنان از آتش   با دور آردن آن جماعت و)عليه السالم(بينيم آه امام رضا مى
رد، چرا آه آشته شدن مأمون آشتن او، بهترين گزينه را انتخاب آ زدن خانه مأمون و

 :ناپذير براى آيان اسالم به همراه داشت، از جمله در آن شرايط پيامدهايى جبران

 ;آردند ـ ياران فضل بن سهل در خراسان اعالم موجوديت مى

 ;آرد امارت خود اعالم استقالل مى ـ حسن بن سهل در منطقه تحت حكومت و

 ;آردند مطرب بلند آوازه بيعت مى خوان و آوازه» ابراهيم بن مهدى«ـ بنى عباس با 

شدند  مرج مى هرج و ـ سپاهيان مستقر در مرزها دستخوش آشفتگى، نابسامانى و
 .هاى متعددى بود آه اين به معناى تجزيه موجوديت واحد اسالم و تبديل آن به موجوديت

 

 معجزه وسيله اصالح

آيد و روشن است آه پيامبران خدا  امرى است آه تنها از صالحان برمى» اعجاز«
خرق عادت يا همان معجزه، زمانى . جانشينان ايشان در رأس اين صالحان قرار دارند و

امام . شد هدايت به راه راست ارائه مى نشانه بوده، گاهى براى ارشاد و به عنوان دليل و
او پس از رسيدن به . مدد غيبى برخوردار بود ن قدرت و نيز از اي)عليه السالم(رضا
عهدى  در آغاز واليت. هدايت مردم استفاده آرد عهدى از اين توان براى ارشاد و واليت

دشمنان امام  يكى از اطرافيان مأمون و.  مردم گرفتار خشكسالى شدند)عليه السالم(امام رضا
ببينيد، از زمانى آه على بن «: گفتند  مىطعن گشوده،  زبان به نكوهش و)عليه السالم(رضا

 .عهد ما شد، خداوند باران خود را از ما دريغ آرد ولى موسى الرضا به اين سامان آمد و
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 )عليه السالم(مأمون آه اين مطلب را شنيد بر گوينده سخت خشمگين شده، از امام رضا
 به )عليه السالم( امام.خواست تا به درگاه خداوند دعا آرده، براى مردم طلب باران آند

 بر فراز منبر )عليه السالم(امام. مردم نيز بدان سو رفتند تا نتيجه آار را ببينند بيابان رفت و
 :گفت ثناى الهى به جاى آورد و قرار گرفته، حمد و

را بزرگ گردانيدى )صلى اهللا عليه وآله(ما خاندان پيامبر] و حرمت[بار خدايا، پروردگارا، تو حق 

 بدين وسيله[ اند و اى دست به دامان ما برده، به ما متوسل شده آن سان آه امر آرده مين رو واز ه و

گير، سودبخش،   بارانى همه]خداوندا،[پس . اند نعمت تو اميد بسته رحمت و احسان و به فضل و]

نه  چون اين جمع به خا]پروردگارا،[ به دور از زيان بر آنان فرو ريز و آاستى و بدون سستى و

 .جايگاه خود رسيدند، باران رحمتت فرو ريختن گيرد و

سوگند به آن : گويد  آه خود راوى اين مطلب است مى)عليه السالم(امام محمد جواد
 را به حق به پيامبرى فرستاد، بادها ابرهايى را در )صلى اهللا عليه وآله( آه محمد]خدايى[

چنان به تكاپو افتادند آه گويى مردم  برق پديد آمد و رعد و آسمان پديد آوردند و
 .خواهند خود را از گزند باران دور نگه دارند مى

عليه (امام شود و اين ابر به فالن شهر گسيل مى:  به آنان فرمود)عليه السالم(امام رضا

چون يازدهمين . ها را به حاضران شناساند مقصود آن  ده بار ابرهاى پديد آمده و)السالم
 : فرمودابر شكل گرفت، حضرت

اى مردم، اين ابر را خداوند ـ عّزوجّل ـ براى شما گسيل داشته است، پس به پاس تفضلى آه بر شما 

هاى خود روان شويد آه  جايگاه ها و به سوى خانه برخيزيد و] اى مردم،[. نموده، او را سپاس گوييد

هاى خويش  به خانهبر سر شما فرو خواهد ريخت، اما تا زمانى آه  اين باران به نام شماست و

جالل خداوندى باشد  آن چنان بارانى آه شايسته آرم و نرسيده باشيد از بارش باز داشته خواهد شد، و

 .باريدن خواهدگرفت

مردم آه اين . باران رحمت خداوند چون سيل سرازير شد مردم پراآند شدند و
ى ـ عزوجل ـ هاى خدا آرامت«: گفتند معجزه را از حضرت ديده بودند، مى آرامت و

 .» گوارا باد)صلى اهللا عليه وآله(بر فرزند رسول خدا

پذيرند، امام  از آن جا آه مردم، گفته گراميان درگاه خدا را شنيده، از آنان تأثير مى
ارشاد   به ميان جمع آنان رفت تا از اين معجزه بهره گرفته، به وعظ و)عليه السالم(رضا

 :وداى فرم او ضمن خطبه. آنان بپردازد

مبادا با گناهان،  دارد تقواى او را پيشه آنيد و هايى آه خدا بر شما ارزانى مى اى مردم، در نعمت

 .هاى او را پيوستگى بخشيد شكر نعمت او، نعمت هاى او را برمانيد، بلكه با اطاعت از او و نعمت



صلى اهللا ( خاندان پيامبراقرار به حقوق اولياى او آه از  بدانيد آه پس از ايمان به خدا و]اى مردم،[

باشد آه  تان مى ترين گونه شكر نزد خداوند، هميارى شما با برادران مؤمن پسنديده. هستند )عليه وآله

پس . بدان وسيله آنان را در امر دنيا ـ آه گذرگاه ايشان به سوى بهشت خداوند است ـ يارى آنيد

 )٣٥٧(.تعالى ـ خواهدبود  هر آس چنين آند از خاصان خداوند ـ تبارك و]بدانيد[

 را براى )صلى اهللا عليه وآله(اى از احاديث تربيتى پيامبر  پاره)عليه السالم(آن گاه امام رضا
ها   پديد آمد آه بر شاهدان آن)عليه السالم(هاى ديگرى از امام رضا آرامت. ايشان باز گفت

در اين . آنان را به خود آورده، سبب شد تا پى به خطاى خود ببرند شگرفى داشت وتأثير 
 .آنيم  اشاره مى)عليه السالم(هاى امام رضا جا به مورد ديگرى از معجزه

شد، افراد   وارد دربار مى)عليه السالم(روال آار بر اين بود آه هر گاه امام رضا
 از )عليه السالم(هنگام خارج شدِن امام د وزدند تا حضرت بگذر معين، پرده را باال مى

عليه (روزى همداستان شدند آه هنگام ورود امام. آردند دربار همين آار را تكرار مى

اختيار برخاسته، همانند گذشته  پرده را براى او باال نزنند، اما با آمدن حضرت، بى)السالم
آنان يكديگر نكوهش آرده، پيمان . وارد شد)عليه السالم(امام وظيفه خود را انجام دادند و

 .خود را تجديد آردند

اعتنا به  داران، بى  وارد دربار شد، پرده)عليه السالم(امام چون روز ديگر فرا رسيد و
در همين حال تند بادى برخاسته، .  از انجام وظيفه خود سرباز زدند)عليه السالم(امام

آهنگ بازگشت )عليه السالم(چون امام ت و پرده را برداش)عليه السالم(همزمان با ورود امام
داران تحت تأثير اين آرامت قرار گرفته،  پرده. آرد، همان تندباد مجددًا پرده را باال برد

ديديد . مورد عنايت اوست اين مرد نزد خداوند منزلتى واال دارد و«: گفتند با خود مى
پرده را براى  درآمد وهنگام خروج او باد از دو جهت به حرمت  چگونه هنگام ورود و

 )٣٥٨(.»در خدمت به او بكوشيد او باال زد؟ به آار خويش باز گرديد و

ديدند، از   مى)عليه السالم(هايى آه از امام معجزه ها و مردم تحت تأثير خرق عادت
جا آه   آنآردند تا  پيدا مى)عليه السالم(عاطفى گرايش بيشترى به امام نظر روحى و
به . راهزنان را نيز در بر گرفت جايگاه مردمى آن حضرت، گمراهان و محبوبيت و

اى را آه امام  بستند تا جبه» دعبل خزاعى«عنوان مثال، زمانى راهزنان، راه را بر 
 )٣٥٩(.» به او داده بود به عنوان تبرك از او بگيرند)عليه السالم(رضا
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پس از آن آه راهزنان دارايى آاروان را به يغما «: روايت ديگرى آمده استدر 
از همين رو تمام اموالى را آه ربوده . بردند دريافتند دعبل در شمار آاروانيان است

 )٣٦٠(.»بودند به آاروانيان بازگرداندند

عليه (هاى امام رضا پر واضح است آه اين برخوردها نشانه عمق تأثير معجزه

 .هاى گمراه است در جان)السالم

 

 تشويق شاعران انقالبى

گشت  شعر، بهترين ابزار رسانه آن روزگار بود آه به سرعت زبان به زبان مى
عليه (امام رضااز اين رو . بست ها نقش مى آسان در خاطره شد و همه جا منتشر مى و

طاليه دارانه آنان  معرفى نقش پيشوايى و  و)عليهم السالم( در راه نشر فضايل اهل بيت)السالم
ستمى آه در طول تاريخ بر آنان رفته بود، بهترين  در ميان امت، بيان مظلوميت آنان و

 ها را از هنر شعر برده، شاعران را به ايفاى نقش آارآمدشان در اين زمينه استفاده
نيز آه خود را نسبت به بيان )عليهم السالم(پيرو اهل بيت شاعران دوستدار و. تشويق فرمود

دانستند، در ايفاى رسالت، نهايت توان  نشر فضايل اين خاندان پاك موظف مى حقايق و
عليه (يكى از اين شاعران بود او بر حضرت رضا» دعبل خزاعى«. خود را به آار بستند

اين قصيده چنين آغاز . خود را براى حضرت خواند» تائيه«صيده ق  وارد شد و)السالم
 :شود مى

محل فرود آمدن  شد اينك خاموش شده، و مدارسى آه آيات قرآن در آن خوانده مى«
 .وحى اآنون خالى از ساآنان است

جمرات قرار  در خانه خدا و و; منى» خيِف«در  هايى آه از آل رسول بود و مدرسه
 داشت،

هاى او پينه  گاه آه سجده سجاد ـ حمزه و و; على، حسين، جعفر) نهخا(سرزمين 
 .ـ از وجودشان تهى شده است بسته

هاى الهى را  رحمت سالم و و; شد ها وارد مى هايى آه جبرئيل امين در آن خانه
 .آورد  به همراه مى]ها براى ساآنان آن خانه[

از آنان بيم لغزش  و; شد مىآردار آنان اقتدا  امامانى دادگر بودند آه به منش و
 .رفت نمى
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دست اينان از  و;  ايشان ميان ديگران تقسيم شده]و خالفت[بينيم آه اموال  اآنون مى
 )٣٦١(.»شان تهى است اموال

آنچه از سوى حاآمان بر ايشان  ا با بيان مظلوميت اين خاندان ودعبل قصيده خود ر
) عجل اهللا فرجه(خروج امام زمان او قصيده خود با توصيف قيام و. رفته بود دنبال آرد

چون از پس پرده غيب برآيد،  ها در انتظار ظهور او هستند و ها وامت اين آه ملت و
چون دعبل از خواندن قصيده . ن رساندداد خواهد آرد، به پايا زمين را پر از عدل و
به نقلى   و)٣٦٢(اى حاوى يكصد دينار آيسه  برخاست و)عليه السالم(خود فراغت يافت امام

به خدا «: دعبل آيسه زر را باز گرداند وگفت.  براى دعبل فرستاد)٣٦٣(شش صد دينار
نيازم، بلكه آمدم تا سالم  ها به اين جا نيامدم، چرا آه از مال دنيا بى سوگند، براى اين

حال اگر بخواهد به من . اش ديدگان خويش را متبرك آنم وى خجستهبا ديدن ر گويم و
 .»جامه خود به من عطا آند آه اين براى من خوشايندتر است پوش و عنايتى آند، از تن

 

 )عليه السالم(هاى علمى امام رضا فعاليت

 آامًال زير نظر بود، اما اين )عليه السالم(همان طور آه پيشتر گفته شد، امام رضا
زيست، باز   را از ايفاى نقش علمى در محيطى آه در آن مى)عليه السالم(يت، اماموضع
 همت )عليهم السالم( به بهترين وجه به نشر علوم اهل بيت)عليه السالم(امام داشت و نمى
عامه مردم به  وزيران، فقيهان، قاضيان، فرماندهان لشكرى، عمله دربار و. گماشت مى

افزوِن بر . شدند مند مى  از چشمه جوشان دانش او بهره) السالمعليه(هنگام ديدار با امام
خواستند تا با ايشان  ديگران از حضرتش مى آرد، مأمون و  بيان مى)عليه السالم(آنچه امام

 در پاسخ درخواست مأمون )عليه السالم(امام رضا. پرسش آنان را پاسخ دهد سخن گفته و
به منظور اجابت خواسته  اى او نوشت وشرايع دين بر اى درباره اسالم و رساله

نهى  نماز، روزه، حج، زآات، خمس، امر به معروف و: ها، مانند ديگران، علل تشريع

                                                           
 :١٢٤ /ديوان دعبل خزاعى. ٣٦١

 و منزل وحي مقفر العرصات*** مدارس آيات خلت من تالوة 
 الجمرات التعريف وو بالرآن و *** آلل رسول الّله بالخيف من منى 

 السجاد ذي الثفنات و حمزة و*** جعفر  الحسين و ديار علي و
 الرحمات من الّله بالتسليم و*** منازل جبريل األمين يحّلها 

 و يؤمن فيهم زلة العثرات*** أئمة عدل يقتدى بفعالهم 
 و أيديهم عن فيئهم صفرات*** أرى فيئهم في غيرهم متقسمًا 

 .٢٤٩ /الفصول المهمه. ٣٦٢
عيون ; )٢٦٤ ـ ٢٦٣ /٢االرشاد : به نقل از (٦٨ ـ ٦٦ /٢اعالم الورى ; ٩٧٠ حديث /٥٠٤ /اختيار معرفة الرجال. ٣٦٣

 .٣٩١ /٩سير اعالم النبالء   و١٨٢ /دالئل اإلمامه; ٣٧٦ ـ ٣٧٣ /آمال الدين; ٢٦٣ /٢اخبار الرضا 



اى در  همچنين حضرتش رساله. منكرات را بيان فرمود از منكر، اسباب تحريم گناهان و
 .مأمون آن رساله را با آب طال نگاشت طب نوشته، براى مأمون فرستاد و

حضرتش .  تشكيل مجالس تفسير قرآن بود)عليه السالم(يگر محافل علمى امام رضااز د
آموخت،  نياآان خود را به مردم مى افزون بر تفسير قرآن، دعاهاى مأثور از پدران و

آنان را به  گفت و هاى پيشين را براى ايشان باز مى امت تاريخ ناب و سره پيامبران و
ناپذيِر على بن  آژى شاهراه روشن و  و)ليه وآلهصلى اهللا ع(مسير صحيح رسول خدا

 )٣٦٤(.آرد  هدايت مى)عليهم السالم(سيره اهل بيت  و)عليه السالم(طالب ابى

حضرتش عليرغم اين آه به طور غير محسوس، از سوى حاآميت زير نظر بود 
هم آمده، اما آآنده از خطرها، در تنگناى سياسى قرار داشت، توانست از شرايط فرا و

مفاهيم الهى  بهره جسته، به منظور صيانت شريعت جدش از تحريف، به نشر علم و
صلى (پيامبر  در راه انجام رسالتى آه شريعت بر عهده او گذارده و)عليه السالم(امام. بپردازد

هايى را آه در  ىپدران پاك حضرتش آن را بيان آرده بودند، تمام توانمند  و)اهللا عليه وآله
 به بيان حقيقت )عليه السالم(امام رضا. اختيار داشت مستقيم و غير مستقيم به آار بست

 به عهده داشتند )عليهم السالم(بيت الهى آه رهبرى آن را اهل ماهيت خط انقالبى و و
هايى آه اين خط را از خط خلفا آه بر گردن مسلمانان  نشانه ها و نيز ويژگى پرداخت و

پايايى خط اهل  او بر ضرورت استمرار و. آرد، معرفى نمود ر بودند متمايز مىسوا
بايست از ديد رهبرى آه  از اين رو مى.  تا روز قيامت تأآيد مىورزيد)عليهم السالم(بيت

ابهام بنگرد  دور از هر تيرگى و خواهد، به آينده روشن و سعادت امت اسالمى را مى
 .ت توجه دهدعموم مسلمانان را به اين جه و

 

 آينده  و)عليه السالم(امام رضا

آند محدود نبوده،   به مقطع خاص زمانى آه او در آن زندگى مى)عليه السالم(نقش امام
. ها دارد شمولى، نقشى به بلنداى همه زمان بلكه با برخوردارى از دو مرحله مقطعى و

پا به پاى روزگاران روش اسالمى را ثبات بخشيده، آن را  او موظف است تا برنامه و
عليه (از همين رو امام رضا. تحريف حفظ آند دار شدن و آن را از لكه جاودانه سازد و

 :دهد علمى خود قرار مى  با جديت تمام وظايف زير را سرلوحه آار فكرى و)السالم

                                                           
 .٣٠٧ /١مستدرك االمام الرضا . ٣٦٤



احكام مغاير  نفى افكار و اعتقادات صحيح، تبيين احكام شرعى و طرح انديشه و. ١
 ;ها با آن

 ;اصالح وضعيت موجود بر اساس برنامه و شيوه اسالمى. ٢

مخلصى آه در نشر انديشه،  برخوردار آردن امت اسالمى از عناصر بيدار و. ٣
 ;اصالح وضعيت حاآم بر جامعه توانا باشند اعتقادات، احكام و

 آه )صلى اهللا عليه وآله(هاى رسيده از رسول خدا سفارش بر اساس نصوص و. ٤
 ;اند، امام پس از خويش را تعيين آند ها را روايت آرده آن)هم السالمعلي(امامان

در آخر ) عجل اهللا فرجه(ها به آينده درخشانى آه امام مهدى توجه دادن جان. ٥
: از جمله) عجل اهللا فرجه(هاى امام مهدى بيان ويژگى آند و الزمان آن را رهبرى مى
 . نقش انقالبى اوبرجسته سيماى متمايز و والدت، پرورش، غيبت و

هاى آه در بند يكم، دوم   در زمينه)عليه السالم(هاى پيشين با فعاليت امام در بخش
 در زمينه معرفى امام پس از خود )عليه السالم(امام رضا. سوم بدان اشاره شد، آشنا شديم و

استمرار خط امامت است، با در نظر گرفتن  آه وجودش تضمين آننده دوام و
را به )عليه السالم(رايط حاآم، با بيان نصوصى فرزندش، محمدجوادش ها و ضرورت

 .امام پس از خود معرفى آرد عنوان جانشينى و

 

 )عليه السالم( در بيان امام رضا)عليه السالم(امامت محمدجواد

هاى اندآى آه او در آنار پدر  در سال  و)عليه السالم(پيش از والدت امام محمدجواد
 بياناتى در مورد امامت فرزندش جواد ارائه )عليه السالم(ضازيست، هماره امام ر

عليه (در اين جا با رعايت ترتب زمانى به مواردى از رهنمودهاى امام رضا. فرمود مى

 :پردازيم  مى)عليه السالم( درباره امامت حضرت جواد)السالم

پيش از : م گفت)عليه السالم(به امام رضا«: نقل شده آه گفت» صفوان بن يحيى«از . ١
پرسيديم  مى] درباره فرزندت[را به تو عنايت آند ) جواد(» ابو جعفر«آن آه خداوند 

چشم ما را  خداوند چنين آرد و خداوند مرا پسرى عطا خواهد آرد و: دادى پاسخ مى و
اگر ـ خداى ناآرده ـ روزى، روزگار تو سرآيد، آه را به امامت . به او روشن گرداند

 برگزينم؟

فدايت : گفتم.  به ابوجعفر آه در آنار پدرش بود، اشاره آرد)عليه السالم(اامام رض
 !گردم، اين آودك، تنها سه سال دارد



رساند آه عيسى نيز در سه سالگى به   او زيانى نمى]امر امامت[خردسالى به :  فرمود)عليه السالم(امام

 )٣٦٥(.پيامبرى رسيد

يعنى سه سال پس از والدت ; .ق١٩٨گو به طور دقيق در سال  گفت و اين ديدار و
نكته ديگرى آه . رخ داده بود ـ صورت گرفت. ق١٩٥ ـ آه در سال )عليه السالم(امام جواد

 حتى پيش از به دنيا )عليه السالم(آند اين است آه امام رضا در اين بيان جلب توجه مى
. گفت ، به طور صريح از امامت او سخن مى)يه السالمعل(آمدن فرزندش حضرت جواد

آرد  حضرت در هر فرصتى با تصريح يا تلويح، امامت فرزندش را مطرح مى
 .داد مسلمانان را به جايگاه او توجه مى و

هذا المولود الذي لم يولد مولود «:  درباره نوزاد خود فرمود)عليه السالم(امام رضا. ٢

تر از او براى شيعيان ما  خجسته  مبارآتر و]است آه[ اين مولودى )٣٦٦(;»أعظم برآة على شيعتنا منه

 .زاده نشده است

 در روزهاى آغازين والدت امام )عليه السالم(بينيم آه امام رضا در اين عبارت مى
شكوه او را به همگان  ه وجايگا  اين گونه او را توصيف آرده است و)عليه السالم(جواد

 .نمايانده است

 شنيدم ـ در حالى )عليه السالم(از امام رضا«: نقل شده آه گفت» معمر بن خالد«از . ٣
به عنوان امام پس از [چه نيازى به آن داريد؟ اين ابو جعفر را : آه از چيزى نام برده شد ـ فرمود

در دانش [ بردند و ساالن ما از بزرگان ما ارث مىما خاندانى هستيم آه خرد. ام  جانشين خود آرده]خود

 )٣٦٧(. يكسانند]رهبرى و

 از مدينه دور بود، اما هماره از طريق مكاتبه )عليه السالم(عليرغم اين آه امام رضا. ٤
د خود هايى آه به فرزن در نامه  ارتباط داشت و)عليه السالم(با فرزندش امام جواد

هميشه )عليه السالم(امام رضا. داشت نوشت با جمالتى آآنده از احترام او را بزرگ مى مى
 ]خطاب[من   به من نوشت و]خطاب[ابو جعفر «: گفت فرزندش را با آنيه ياد آرده، مى

رسيد در   مى)عليه السالم( جواد)عليه السالم(هايى آه از ابو جعفر نامه. »به ابو جعفر نوشتم
 .زيبايى بود وايى واوج شي

                                                           
 .٢٦٥ /الفصول المهمه  و٣٢١ /١اصول آافى . ٣٦٥
 .٣٢١ /١اصول آافى . ٣٦٦
 .٢٦٥ /الفصول المهمه  و٣٢٠ /١همان . ٣٦٧



از امام : گويد راوى اين مطلب در ادامه مى» ابوالحسن بن محمد بن ابى عباد«
ابو ; »خليفتي في أهلي من بعدي أبو جعفر وصّيي و«: فرمود  شنيدم آه مى)عليه السالم(رضا

 )٣٦٨(.پس از من جانشينم در ميان خاندان من است جعفر وصي من و

ارائه رهنمودهايى بر آن بود تا پيروان اهل   با بيان مطالبى و)عليه السالم(امام رضا
سازى براى امام پس از   در صدد زمينه)عليه السالم( دريابند آه امام رضا)عليهم السالم(بيت

 با )عليه السالم(امام رضا. اين آه حضرتش در آستانه آوچ به ديار باقى است خود بوده و
ام آه چون بخواهى از خانه ات   اى ابوجعفر، باخبر شده:همين انگيزه، خطاب به فرزندش نوشت

اين آار به دليل بخل آنان است تا ] بدان آه [.بردند خارج شوى، غالمان تو را از دروازه آوچك بيرون مى

 .مبادا خير تو به آسى برسد

پس هر گاه آهنگ . آمد آنى م آه تنها از دروازه بزرگ رفت وده به حقى آه بر تو دارم سوگندت مى

هر گاه . هر آس از تو تقاضايى آرد او را محروم مكن سيم با خود داشته باش و بيرون رفتن آردى، زر و

ها  ات آردند، آمتر از پنجاه دينار مده، اما دادن بيش از اين با توست وچون عمه عموهاى تو درخواست نيكى

 ]فرزندم،[.  دينار مده، اما دادن بيش از اين با توست٢٥ات از تو چيزى خواستند، آمتر از  كىبه اميد ني

مبادا آه بيم آن داشته باشى آه  پس انفاق آن و. بلندى بخشد خواهم به پاس اين آار، خداوند تو را رفعت و مى

 )٣٦٩(.خداوند صاحب عرش تو را به بينوايى گرفتار آند

در معنا  ، فراوان و)عليه السالم(بيانات موجود درباره امامت حضرت جواد نصوص و
مفهوم متحد هستند، اما از نظر ظاهر اختالف دارند آه اين اختالِف لفظى چند دليل  و

 :دارد، از جمله

عليه (، فرزندش جواد)عليه السالم(اجتماعى آه امام رضا ـ عدم ثبات شرايط سياسى و

 ;ياران آن حضرت را در بر گرفته بود پيروان و و)السالم

نيز   و)عليه السالم(رازدارى ياران امام برداشت و ـ اختالف سطح درك، هشيارى و
عليه ( در اختالف بيان امام)عليه السالم(سياسى ايشان با امام مراتب ارتباط روحى، معنوى و

 . تأثير مستقيم داشت)السالم

وارد )عليه السالم(بر امام رضا«: نقل شده است آه گفت» جعفر بن محمد نوفلى«از . ٥
گويند پدرت زنده  فدايت گردم، آسانى هستند آه مى: گفتم شده، پس از سالم نشستم و

 .است

 .گويند، خدا لعنتشان آند دروغ مى:  فرمود)عليه السالم(امام

                                                           
 .١٨ /٥٠بحاراالنوار   و١٦٦ /٢الصراط المستقيم . ٣٦٨
 .٨ /٢عيون اخبار الرضا . ٣٦٩



 فرمايى؟ مرا چه مى: گفتم

 آن آه من به سفرى خواهم رفت آه بازگشتى ندارد رجوع) جواد(پس از من به فرزندم محمد : فرمود

 )٣٧٠(). سفر خراسان بوده است)عليه السالم(منظور امام(

چه آسى پس از صاحب : ابن نجاشى از من پرسيد«: گويد مى» بزنطى«. ٦
نيز از اين امر تو امام است؟ دوست دارم از او بپرسى تا من ) امام دوست، همنشين و(

 .آگاه شوم

را به اطالع حضرت » ابن نجاشى«گفته   وارد شدم و)عليه السالم(بر امام رضا
 )٣٧١(.پس از من، فرزندم امام است:  فرمود)عليه السالم(امام. رساندم

چون برخاسته آهنگ رفتن   گرد آمده بودند و)عليه السالم(گروهى نزد امام رضا. ٧
با او   سالمش دهيد و]به عنوان امام[با ابو جعفر ديدار آرده، :  به ايشان فرمود)عليه السالم(آردند، امام

 .آنيد] امامت[تجديد پيمان 

و پى به حقيقت [شد  را رحمت آند آه به آمتر از اين بيان قانع مى» مفضل«خداى : آن گاه فرمود

 )٣٧٢(.]برد مى

به آمتر ... «:  آه فرمود)عليه السالم(سير اين بخش از گفته امامدر تف» عالمه مجلسى«
جانشينى او  با آمتر از آنچه شما را نسبت به امامت و«: آورده است» شد از اين قانع مى

 آنان را به اين مطلب توجه )عليه السالم(امام رضا. يافت پس از خود آگاه آردم، آگاهى مى
بر اساس   بوده و)عليه السالم(مامت فرزندش حضرت جوادداد آه هدف از اين گفتار تبيين ا

 )٣٧٣(.»تقيه از تصريح به امامت او خوددارى آرده است

 در حضور نزديكان، ياران مخلص، نمايندگان مورد اعتماد )عليه السالم(امام رضا
صوص صريح نيز تشكيالت انقالبى آه براى آينده امت آماده آرده بود، ن خويش و

حضرتش .  بيان فرمود)عليه السالم(اثبات آننده درباره امامت فرزندش جواد و
احمد بن محمد  ، صفوان بن يحيى و)عليه السالم(عمويش على بن جعفر: دارانى چون طاليه

معرفى امام   و)عليهم السالم(برنامه اهل بيت بن ابونصر را براى پشتيبانى از خط مشى و
 .آماده آرد رش داد وجانشين حضرت پرو و

نياآان آن حضرت درباره امامت  پدر و  و)عليه السالم(نصوصى آه از امام رضا
از اتحاد معنايى برخوردار بود، از سوى پيروان   وجود داشت و)عليه السالم(حضرت جواد

                                                           
 .٢٨٥ /٤٩ج   و٢٦٠ /٤٨بحاراالنوار . ٣٧٠
 .٣٢٠ /١اصول آافى . ٣٧١
 .همان جا. ٣٧٢
 .٢٥ /٥٠بحاراالنوار . ٣٧٣



امامت آن  هاى مردمى ـ جز در مواردى ـ پذيرفته شد و نيز پايگاه  و)عليه السالم(امام رضا
 .واليان آن پنهان نماند ت از حكومت عباسى، سرداران وحضر

 

 )عجل اهللا فرجه(سازى براى حكومت جهانى امام مهدى زمينه

گرايش مذهبى آن را پذيرفته،  از جمله اصول ثابتى آه مسلمانان با هر سليقه و
مسلمانان او را . است) عجل اهللا فرجه(دانند، مسأله امامت حضرت مهدى انكارناپذير مى

هاى انحراف دانسته، معتقدند آه به وسيله او  ناجى بزرگ بشريت از گرداب مصلح و
جا آه روزگار  از آن. قسط خواهد شد داد، سرشار از عدل و بى جهاِن آآنده از ستم و

) عجل اهللا فرجه(عصر غيبت حضرت مهدى  با زمان والدت و)عليه السالم(امام رضا
مانى نداشت، حضرتش به منظور ايفاى رسالت خود در اين باب، افكار چندان فاصله ز

 و )عليه السالم(ها را به سوى ماهيت اين اصل اسالمى آه در موضوع امام مهدى دل و
 )عليه السالم(هاى امام رضا پيشگويى روايات و. آرد يافت، متوجه مى مهدويت تبلور مى

در اين جا .  بود)صلى اهللا عليه وآله(ز رسول خدااحاديث رسيده ا منطبق با روايات و مبتنى و
غيبت امام   آه در باب والدت و)صلى اهللا عليه وآله(به مواردى از روايات رسول اآرم

 :پردازيم صادر شده مى) عجل اهللا فرجه(مهدى

از اگر تنها يك روز از عمر دنيا مانده باشد، خداوند مردى :  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم

 )٣٧٤(.فرستد تا زمين را آه از ستم پر شده، از عدل آآنده آند خاندان مرا مى

از  از خاندان من و) عجل اهللا فرجه( مهدى)٣٧٥(;»المهدي من عترتي من ولد فاطمة« :نيز فرمود

 . است)معليها السال(فرزندان فاطمه

از ) عجل اهللا فرجه( مهدى)٣٧٦(;»المهدي من ولد الحسين«: در روايتى ديگر فرموده است

 . است)عليه السالم(فرزندان حسين

عجل اهللا ( رواياتى صريح درباره غيبت امام مهدى)صلى اهللا عليه وآله(از پيامبر اآرم
 :وارد شده، از جمله) فرجه

و الذي بعثني بالحق بشيرًا ليغيبّن القائم من ولدي بعهد معهود إليه مّني، حتى يقول «

يشك آخرون في والدته، فمن أدرك زمانه  ما لّله في آل محمد حاجة، و: أآثر الناس

 )٣٧٧(;»...ال يجعل للشيطان إليه سبيًال بشكه فليتمّسك بدينه، و
                                                           

 .١٠٧ /٤سنن ابي داوود . ٣٧٤
 .٤٢ /عقد الدرر  و١٣٦٨ /٢همان جا، سنن ابن ماجه . ٣٧٥
 .    /آفاية الطالبيين  و٤٦ /همان. ٣٧٦
 .٥١ /١تمام النعمة  آمال الدين و. ٣٧٧



از فرزندانم بر اساس پيمانى » قائم «]به يقين[ آه مرا مژده دهنده به حق فرستاد ]خدايى[سوگند به آن 

خدا :  آه بيشتر مردم خواهند گفت]و چنان غيبت او طوالنى شود[آند  اوست غيبت مى آه ميان من و

آس روزگار هر . شوند گروهى در والدت او دچار شك مى  آل محمد دارد؟ و]وجود[چه نيازى به 

 شك، شيطان را به خويش راه ]تن دادن به[مبادا با  او را درك آرد دين خود را نيكو پاسدارى آند و

 ).او را بر خود مسلط آند(دهد 

 بر اساس مسئوليتى آه بر عهده داشت، اين اصل اسالمى را )عليه السالم(امام رضا
بنابر . آرد يش ترويج مىافراد مورد اطمينان خو در ميان نزديكان و) موضوع غيبت(

از امام » غيبت« روايت در باب ٣٦ثبت شده » )عليه السالم(مسند امام رضا«آنچه در 
 :آنيم ها اشاره مى  نقل شده است آه در اين جا به مواردى از آن)عليه السالم(رضا

اميد :  گفتم)عليه السالم(به امام رضا«: روايت شده است آه گفت» ايوب بن نوح«از . ١
خداوند ـ عّزوجّل ـ بدون  از آن تو باشد و) حكومت فراگير خالفت و(ريم آه اين امر دا

 .به نام تو سكه زدند جنگ آن را به شما باز گرداند، چرا آه با تو بيعت شد و

اموال براى  نگارى قرار گيرد، سرشناس شود و هر يك از ما آه مورد نامه:  فرمود)عليه السالم(امام

جان خواهد داد تا اين آه خداوند ـ عّزوجّل ] به زهر جفا[ آشته شده يا در بستر ]ترديد به تيغ بى[او روانه گردد 

 او ]و نياآان[پرورش او پنهان است، اما نسب  مردى را خواهد فرستاد آه والدت و) حكومت(ـ براى اين امر 

 )٣٧٨(.بر همگان آشكاراست

على بن [از ابوالحسن «: نقل شده است آه گفت» محمد بن ابى يعقوب بلخى«از . ٢
 :فرمود  شنيدم آه مى)عليه السالم(الرضا]موسى

آنان به وسيله جنينى آه در شكم . بزرگتر قرار خواهند گرفت تر و  مورد آزمونى سخت]مسلمانان[

 غايب ]امام،[: شود اى آزموده خواهند شد، تا اين آه گفته مى شيرخواره] نيز به وسيله[ مادر است و

 )٣٧٩( .ديگر امامى وجودندارد: خواهند گفت مرد و گشت و

اشاره ) عجل اهللا فرجه(هاى امام مهدى  به يكى از ويژگى)عليه السالم(امام رضا. ٣
بينيم آه هنگام از دست دادن   شيعيان را مى: مودآرده، او را سومين فرزند فرزندش خوانده فر

 .يابند جوى سرپرستى هستند، اما او را نمى سومين فرزند من، در جست و

اى فرزند رسول خدا، چرا چنين :  گفت)عليه السالم(به امام» على بن الحسين بن فضال
 خواهد بود؟

                                                           
 .٣٧٠ /٢تمام النعمة  آمال الدين و  و٣٤١ /١اصول آافى . ٣٧٨
  .١٥٥ /٥١بحاراالنوار. ٣٧٩



آند تا آن هنگام آه  ها پنهان شده، غيبت مى پيشواى آنان از ديده  زيرا امام و: فرمود)عليه السالم(امام

 )٣٨٠(. آسى بر گردن نداشته باشد]و حق[شمشير به دست قيام آند بيعت 

 : پا را فراتر نهاده، نام او را مشخص نموده، فرمود)عليه السالم(امام رضا. ٤

فقدان الشيعة ذلك عند  وليجة، و البد من فتنة صّماء صيلم يسقط فيها آل بطانة و«

آل حزين   حّران، و  حّرى و أهل االرض، و الثالث من ولدي، يبكي عليه أهل السماء و

 )٣٨١(;»...شبيه موسى بن عمران شبيهي و ُامي سّمي جدي و بأبي أنت و. لهفان

شوند، گريزى  نزديكان در آن بيگانه مى آشكار وآشوبى سخت آه تمام رازها در آن  از آزمون و

آروبيان . نماياند آه شيعيان، سومين فرزند مرا از دست بدهند اين مصيبت زمانى چهره مى. نيست

عجل اهللا (آن گاه خطاب به مهدى[. گريند زدگان دل سوخته بر او مى اندوه زمينيان، سوختگان و و

 .موسى بن عمران شبيه من و  همنام جدم و]اى[مادرم فدايت باد  پدر و] :فرمود) فرجه

به ) عجل اهللا تعالى فرجه(حضرت حجت حاآمان عباسيان به مسأله مهدويت و
نگريستند  مى» ترديد صورِت واقع به خود خواهد گرفت حقيقتى اسالمى آه بى«عنوان 

اين رو رواياتى آه در مورد او از . بيم آن داشتند آه حكومتشان به دست او فرو ريزد و
 به )عليهم السالم(شايد احضار امامان معصوم. آارى بود شد، در نهايت پنهان صادر مى

عجل اهللا (مرآز حكومت به اين جهت بود تا اگر نتوانند از زاده شدن حضرت مهدى
 .ندجلوگيرى آنند، والدت او را زير نظر داشته، او را در گاهواره از ميان بردار) فرجه

پس از آن آه   را به خراسان فرا خواند و)عليه السالم(از همين رو مأمون امام رضا
.  را به بغداد فرا خواند)عليه السالم(مرآز خالفت خود را به بغداد منتقل آرد، امام جواد

 از دو نگاه قابل تأمل )عليه السالم(به امام جواد» ام الفضل«اقدام مأمون در تزويج دخترش 
) عجل اهللا فرجه( است، يكى زير نظر داشتن والدت احتمالى حضرت مهدىبررسى و
ديگرى   بود و)عليهم السالم(امامان اهل بيت نسبى ميان عباسيان و ايجاد پيوند خونى و و

اى آه در زندگى اهل  رخنه آردن در زندگى خصوصى امامان بود تا از رخدادهاى تازه
اين روند پس از مأمون نيز ادامه يافت .  باشندنمود، آگاه  چهره مى)عليهم السالم(بيت
عليه (امام حسن عسكرى  و)عليه السالم( امام هادى)عليه السالم(حاآمان عباسى، امام جواد و

 )٣٨٢(.را به مرآز حكومت فرا خواندند)السالم

                                                           
 .١٥٢ /٥١همان . ٣٨٠
 .٢٥١ /الفصول المهمه  و٣٧٢ /٢تمام النعمة  آمال الدين و. ٣٨١
ف زندگى ، بر خال)عليه السالم(آند اين است آه اماماِن پس از امام رضا پژوه را جلب مى آنچه نظر تاريخ. ٣٨٢

اين خود گواهى است بر آنترل شديدى آه از سوى حاآميت  نياآان خود، فرزندان آمى داشتند و خانوادگى پدران و



ها  عمال آن  به دست حاآمان و)عليهم السالم(رديد از ميان برداشته شدن اين امامانت بى
 در )عليه السالم(بينيم آه امام جواد مى. به منظور جلوگيرى از به دنيا آمدن امام موعود بود

 ٢٨در )عليه السالم(امام حسن عسكرى  سالگى و٤٢ در )عليه السالم( سالگى، امام هادى٢٥
 )٣٨٣(. آين جان سپردندسالگى به زهر

 روايت شده، مؤيد اين تحليل )عليه السالم(نصى آه از امام ابومحمد، حسن عسكرى
 :او فرمود. است

اين آه نخست، : بنى عباس تيغ آين خود را بر ما حاآم آردند به دو جهت بود آه بنى اميه و

 .آن را به دست گيريم ترسيدند ما خالفت را بخواهيم و دانستند در خالفت، حقى ندارند لذا، مى مى

نابودى حكومت جباران  ديگر اين آه از اخبارى آه به تواتر رسيده بود، دريافتند آه زوال و

ستمگران  وترديد نداشتند آه خود در شمار جباران  ما خواهد بود و» قائم«ستمگران به دست  و

نابود آردن نسل پاك او به آار  از اين رو تمام سعى خود را براى آشتن خاندان رسالت و. هستند

بستند تا از به دنيا آمدن او جلوگيرى آنند يا در صورت تولدش، او را بكشند، اما خداوند نخواست 

 آامل آند، هر چند  او را حتى براى يكى از آنان آشكار آند تا اين آه نور خود را]والدت[راز 

 .نيايد مشرآان را خوش

ها   در دربار خليفگان عباسى آار زير نظر گرفتن فعاليت)عليه السالم(حضور امامان
به دليل همين نظارت بود آه امام . آرد مسائل شخصى آنان را براى حاآمان آسان مى و

 آه امام زمانى. معمول ازدواج نكرد  به صورت متعارف و)عليه السالم(حسن عسكرى
 با در نظر گرفتن شرايط )عليه السالم(زاده شد، امام حسن عسكرى) عجل اهللا فرجه(مهدى

امان حكومت براى دسترسى به  نيز به دليل جستوجوى بى سخت حاآم بر زندگى او و
پى بردن به مسأله امامت و از ميان برداشتن او، تولد او را  و) عجل اهللا فرجه(امام مهدى
عجل اهللا (تفحص خليفه براى دست يافتن به امام مهدى. گانگان پنهان نمودبي از اغيار و

رو بود آه شيعيان  ، از آن]است)عليه السالم(و اين آه او فرزند امام حسن عسكرى[) فرجه
 رواياتى بود آه در ميان شيعيان ] فرهنگ مهدويت و[در انتظار آمدن او بودند و نيز 

 )٣٨٤(.گشت زبان به زبان مى

شمار، سبب شد تا پيش  هاى بى آارى پنهان نيز هشيارى و برخوردهاى حاآميت و
در چنگال حكومت عباسى گرفتار شود، مخفى ) عجل اهللا فرجه(از آن آه امام مهدى

                                                                                                                                                                      
ترسيدند حضرت  تر بر بيم حاآمان از ايشان بود، چرا آه مى دليلى روشن شد و بر زندگى آنان اعمال مى

 .از فرزندان اين امامان باشد) عجل اهللا فرجه(مهدى
 ).آبادى، اربعين خاتون: به نقل از (٣٤ باب /٢ فصل /منتخب األثر: ك.ر. ٣٨٣
 ).٣٣٧ /٢االرشاد : به نقل از (٣٣٤ /٥٠بحاراالنوار . ٣٨٤



يعنى امام ; ر آناندا طاليه ها بدان معنا نبود آه امامان و آارى گردد، اما اين پنهان
 از معرفى او به افراد مورد وثوق دريغ يا غفلت ورزند، بلكه همگى به )عليه السالم(رضا

تصريِح در نهان و  به دور از چشم حاآميت، با اشاره و  و)عليه السالم(پيروى از امام رضا
نام او سخن  والدت و) عجل اهللا فرجه(در جمع ياران در خصوص ايمان به مهدى

پس از  و)عليه السالم( با معرفى فرزندش جواد)عليه السالم(به يك سخن، امام رضا. تندگف مى
در نهايت امام مهدى   و)عليه السالم(، سپس امام حسن عسكرى)عليه السالم(او امام على هادى

انقالبى را رقم زد تا امت   به عنوان جانشينان خود، آينده رسالت الهى و)عليه السالم(منتظر
پيوند فكرى، عاطفى، معنوى  در دوستى خود نسبت به اين پاآان پايا باشد واسالمى 

 .رفتارى خود را با ايشان استمرار بخشد و

 

 )عليه السالم(انگيز امام رضا  فرجام غم

ايم آه بر اثر خوابى آه  در ميان مردمان عادى، اما پرهيزگار آسانى را ديده
آمدن روزگار زندگى خود آگاه شده، روز، اند يا الهامى غير ملموس، از زمان سر ديده

حال اگر مردمان عادى بتوانند به . اند ماه و سال مرگ خود را به طور دقيق معين آرده
 يا هر امام معصوم خواهد دانست )عليه السالم(اى برسند، به يقين امام رضا چنين مرحله
بلندى روح  يى وچگونه چشم از جهان فرو خواهد بست، چرا آه در اوج واال آى، آجا و

اى از خدا غافل نشد، هماره با او ارتباط داشت  حرآات خود لحظه بود، در سكنات و
او افزون بر الهام الهى، از رواياتى آه . تمام اعمال خود را براى خدا خالص گرداند و

مكان شهادت  شنيده بود زمان و)صلى اهللا عليه وآله(بواسطه پدرانش از جدش رسول خدا
 .آرد هايى بدان اشاره مى در مناسبت دانست و ن خود را مىمحل دف و

حضرتش گروهى از مردم را از مدفن خود آگاه آرده، با اشاره به اين آه در آنار 
هارون  من و: فرمود ميانى خود را به هم چسباند و هارون دفن خواهد شد، انگشت اشاره و

 )٣٨٥(.مانند اين دو هستيم

خواند، امام   در مدينه خطبه مى)صلى اهللا عليه وآله(زمانى آه هارون در مسجد پيامبر و
نه دفن در يك خا) هارون(او   خواهيد ديد آه من و:او فرمود.  حاضر بود)عليه السالم(رضا

 )٣٨٦(.شد خواهيم
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 از درى ديگر )عليه السالم(امام رضا روزى هارون از درى از درهاى مسجد الحرام و
او را يك جا   طوس من و]زود است آه[. ديدارها بس نزديك است ها چه دور و خانه: فرمود خارج شد و

 )٣٨٧(.جمع آورد

داد آه پيش از مأمون  خبر مى) »)عليه السالم(«امام رضا(او «: گفت» ابن حجر«

 سرانجام چنان شد آه او .آنار هارون به خاك سپرده خواهد شد خواهد مرد و

 )٣٨٨(.»گفت مى

خواند، حضرتش خاندان   را به خراسان مى)عليه السالم(زمانى آه مأمون امام رضا

خواستند مرا از مدينه به سمت  زمانى آه مى«: او در اين باره فرمود. خود را گرد آورد

گريه  ها دستور دادم بر من مويه و نخراسان ببرند، خاندان خويش را جمع آرده، به آ

: سپس دوازده هزار دينار ميان آنان تقسيم آرده، گفتم. زارى آنان را بشنوم آنند تا ناله و

 )٣٨٩(.»ام باز نخواهم گشت من ديگر نزد خانواده

خود » تائيه« قصيده )عليه السالم(اعهدى امام رض پس از واليت» دعبل خزاعى«چون 

 :را براى حضرت خواند، به اين بيت رسيد

آه خداوند او را در مراتب عالى ; و قبرى در بغداد از آِن پاآيزه انسانى است«

  )٣٩٠(.»رحمت خويش قرار دهد

 ات آمال يابد؟ در اين جا يك بيت بيفزايم آه قصيده:  فرمود)عليه السالم(امام

 .آرى اى فرزند رسول خدا: دعبل گفت

 : فرمود)عليه السالم(امام

غم [در درون، آتش اندوه افروخته  و; و قبرى در طوس آه سخت مصيبت فزاست«

 )٣٩١(.»]شمار زايد بى

 اى فرزند رسول خدا، قبرى آه در طوس قرار دارد از آِن آيست؟: دعبل گفت

آمد شيعيان  ديرى نخواهد پاييد آه طوس محل رفت و. آن، قبر من است:  فرمود)عليه السالم(امام

 )٣٩٢(.زايران من خواهد شد و
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 .٢٦٤ ـ ٢٦٣ /٢عيون اخبار الرضا . ٣٩٢



ت عهدى را به پايان نخواهد رساند تر گفتيم آه حضرتش خبر داده بود آه والي پيش
و آن گونه آه [داد پيش از مأمون   خبر مى)عليه السالم(گونه آه امام سرانجام همان و

 . مسموم شد و از دنيا رفت]روشن خواهد شد به دست مأمون

 

 )عليه السالم(شهادت امام رضا

ينه نقل روايت در اين زم  پرداخته و)عليه السالم(راويانى آه به علت وفات امام رضا
 را )عليه السالم(برخى از اين روايات مرگ امام. اند اند، راه اختالف در پيش گرفته آرده

دانند آه نظريه دوم،  برخى ديگر وفات حضرتش را به وسيله زهر مى طبيعى خوانده و
آنيم آه  در اين جا به اختصار، رواياتى را نقل مى. مورخان است نظر غالب راويان و

 : با زهر تصريح دارند)عليه السالم(ت امامبه شهاد

با مأمون ) )عليه السالم(امام رضا(فرجام آار او «: گويد مى» صالح الدين صفدى«. ١
تا بدين ترتيب از بنى عباس ... اين بود آه مأمون با انار زهرآلوده او را مسموم آرد

 )٣٩٣(.»دلجويى آرده باشد

انارى » على بن هشام«: شود گفته مى«: در اين باره گفته است» يعقوبى«. ٢
 )٣٩٤(.»زهرآلوده به او خوراند

 در طوس ]ع[على بن موسى الرضا«: در آتاب خود آورده است» ابن حّبان«. ٣
 )٣٩٥(.»اى آه مأمون به او خوراند در دم جان سپرد در اثر نوشيدنى و

شهاب «اند   سخن گفته)عليه السالم(از ديگر راويانى آه از آيفيت وفات امام رضا. ٤
: و گفته شده است«: گويد او پس از نقل مطالبى در اين زمينه، مى. است» الدين نويرى

اى اين را بعيد دانسته، رد  مأمون به وسيله انگور زهرآلوده او را مسموم آرد، اما عده
 )٣٩٦(.»اند هآرد

گفته «: گويد او مى. نيز در اين زمينه نقل روايت شده است» قلقشندى«از . ٥
 )٣٩٧(.»شود او با خوردن انارى زهرآلوده، مسموم شد مى

دانستند   مى)عليه السالم(آشتن امام مردم طوس، مأمون را عامل مسموم آردن و. ٦
از همين رو . آنند خود مأمون معترف بود آه مردم درباره او چنين مطلبى بيان مى و

                                                           
 .٢٥١ /٢٢الوافي بالوفيات . ٣٩٣
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دانم آدام  سرورم، نمى«: گفت  نزد او رفت و)عليه السالم(لحظاتى پيش از شهادت امام
تنهايى پس از تو؟ يا   است؟ از دست دادن تو و]و ناگوارتر[تر  مصيبت بر من سنگين

 )٣٩٨(.»...مرا قاتل تو خواهند خواند؟تهمت مردم آه 

 سپرى شده بود آه مردم گرد آمده، )عليه السالم(يك روز از شهادت امام رضا. ٧
 )٣٩٩(.»او را آشته است) مأمون(اين «: گفتند مى

 را به وسيله زهر به شهادت )عليه السالم(داليلى در دست است آه مأمون امام رضا
مأمون .  بود)عليه السالم(ريزى مأمون براى رهايى از امام رضا رساند، از آن جمله برنامه

بايست اندك   نبايد در آار او سستى ورزيد، اما مى]مى دانم آه[... «: به بنى عباس گفت
جلوه آند آه  چنان ]![مقام او بكاهيم تا در نظر رعيت  به تدريج از منزلت و اندك و

از باليى آه از  آن گاه است آه براى رهايى از او و. شايستگِى منصب امامت را ندارد
 )٤٠٠(.»جويى خواهيم پرداخت سوى او متوجه ماست به چاره

 پس از تصميم )عليه السالم(يابيم آه شهادت امام رضا با آندو آاوى در تاريخ در مى
اين خود بهترين . انتقال مرآز خالفت به آن سامان رخ داد مأمون به عزيمت به بغداد و

 بود، چرا آه در صورت )عليه السالم(گواه بر دخالت مستقيم مأمون در آشتن امام رضا
 در منصب واليت عهدى، عباسيان همچنان در جبهه مخالفت با )عليه السالم(بودن امام رضا
او در نامه آه به منظور دلجويى از عباسيان بغداد، خطاب به . گرفتند مأمون قرار مى

 را به واليت ]ع[بن موسى الرضا ايد آه على از آن رو بر من خشم گرفته«: آنان نوشت
 )٤٠١(.»اينك او مرده است، پس به فرمان من تن دهيد. عهدى خويش برگزيدم

 نه تنها غير طبيعى )عليه السالم(اى اقدام مأمون به آشتن امام رضا هزمين با چنين پيش
بدون  يابى به قدرت مطلق و نمايد، چرا آه او با هدف دست نيست آه طبيعى نيز مى
سپاه امين حضور داشتند  هزاران مسلمان را آه در سپاه او و معارضى، برادرش امين و

حكومت عقيم ; الملك عقيم«: ند آه گفته بودبه آام مرگ فرستاد تا به سفارش پدرش عمل آ

 .»]شناسد و خويشاوندى نمى[است 

 

 )عليه السالم(انگيزه مأمون از آشتن امام رضا
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 به )عليه السالم(مأمون در پى آن بود تا با سپردن منصب واليت عهدى به امام رضا
لكه با فتنه هاى خود نرسيد، ب خواسته هاى خود برسد، اما نه تنها به اهداف و خواسته

آشوبى جديد آه عباسيان براى سرنگونى حكومت مأمون به راه انداختند، رو به رو  و
 .شد

انگيزه مأمون از سپردن » ابوالصلت هروى«به نقل از » احمد بن على انصارى«
منصب ... «: گويد  را بيان آرده، مى)عليه السالم(عهدى به امام رضا منصب واليت

هاى آن است تا  رد تا مردم بپندارند آه او شيفته دنيا و فريبايىعهدى را به او سپ واليت
زمانى آه مأمون از اين ترفند، . ترتيب قدر و منزلت او در نظر مردم آاسته شود بدين

شد،  طرفى نبست، بلكه روز به روز منزلت امام واالتر و محبوبيتش نزد مردم بيشتر مى
َقَدر از ديگر شهرها فراخواند، به اين اميد آه متكلمانى ] نيرنگى ديگر انديشيد و[مأمون 

 را در گفتوگو و بحث مغلوب آند آه در اين )عليه السالم(ها بتواند امام رضا يكى از آن
شد  صورت، جايگاه او نزد عالمان متزلزل شده، نزد عامه مردم به ناتوانى معروف مى

 .]و اين نهايت آرزوى مأمون بود[

ها، ملحدان،  ، برهمن)مندايى( مجوس، صابئى حريفانى از يهود، نصارى،
 به جدل و مناظره پرداختند، )عليه السالم(هاى اسالمى با امام ها و نيز از ديگر فرقه دهرى

 . با برهان رسا و قاطع خويش همگان را وادار به تسليم آرد)عليه السالم(اما امام رضا

  به آار بست،)عليه السالم(عليرغم تمهيداتى آه مأمون براى آوچك آردن امام رضا[

. از مأمون به خالفت سزاواتر است) »ع«امام رضا(به خدا سوگند او : گفتند مردم مى]
ترديد چنين واآنشى از سوى  بى[رساندند آه  چينان اين گفته مردم را به مأمون مى سخن
. افزود به او مىآرد و بر حسادتش   خشمگين مى)عليه السالم( او را نسبت به امام]مردم

 در دفاع از حق با مأمون از در مسالمت وارد نشده و غالبًا )عليه السالم(امام رضا
آينه او را  داد آه خوشايند مأمون نبود و در نتيجه آتش خشم و هايى به مأمون مى پاسخ

چون . آرد آرد، اما مأمون آينه خود را آشكار نمى نسبت به حضرت شعلهورتر مى
 ناتوان )عليه السالم(شكوه امام اى براى شكستن حرمت و  در انديشيدن چارهمأمون خود را

 )٤٠٢(.»يافت به وسيله زهر، حضرتش را به شهادت رساند

 هماره از مأمون )عليه السالم(همان طور آه پيش از اين گفته شد، امام رضا
اى از  دانست، عده ى معاف دارد، چرا آه مىخواست تا او را از پذيرش واليت عهد مى

                                                           
 .٢٤٠ ـ ٢٣٩ /٢عيون اخبار الرضا . ٤٠٢



اى براى از ميان  و در نهايت به تدارك توطئه[اين اقدام مأمون خشمگين خواهند شد 
به خدا «: گويد در اين باره مى» ابراهيم صولى«. ]برداشتن حضرتش خواهند پرداخت

آه به دست [آشاند  به آن جا ])عليه السالم(امام رضا[آار ) واليت عهدى(سوگند، همين امر 
 )٤٠٣(.»]مأمون به شهادت رسيد

فرماندهان مأمون از   فرموده بود، برخى از وزيران و)عليه السالم(چنان آه امام
نسبت به او رشك مىورزيدند، اما به همين اندازه  آينه در دل داشتند و)عليه السالم(امام

سخن چينى پرداختند آه در نهايت، تالش  ت وبسنده نكردند، بلكه عليه حضرتش به سعاي
 )٤٠٤(.» را مسموم آرد)عليه السالم(مأمون حضرت رضا شوم آنان آارگر افتاد و

عليه (به نقلى انگور آلوده به زهر را به حضرت رضا پس از آن آه مأمون انار و

با رفتن مأمون، وضع .  پديدار شد)عليه السالم(خوراند، آثار مرگ در چهره امام)مالسال

 بر زبان آورد، )عليه السالم(آخرين سخنى آه امام جسمى حضرت رو به وخامت نهاد و

 اْلَقْتُل ِإَلى ُقل لَّْو ُآنُتْم ِفى ُبُيوِتُكْم َلَبَرَز الَِّذيَن ُآِتَب َعَلْيِهُم(: اى از قرآن آريم بود آه خواند آيه

هاى خود هم بوديد، آسانى آه آشته شدن بر آنان نوشته شده، قطعًا  اگر شما در خانه: بگو; )٤٠٥()َمَضاِجِعِهْم

; )٤٠٦()َوَآاَن َأْمُر اللَِّه َقَدًرا مَّْقُدوًرا(: نيز خواندند  و»رفتند  به سوى قتلگاه خويش مى]با پاى خود[

 .»است]و متناسب با توانايى[فرمان خداوند همواره به اندازه مقرر  و

 گريه آنان به ديدار حضرت ]آه در اجراى نيت شوم خود موفق شده بود[مأمون 

: گفت پا برهنه در تشييع پيكر پاك او شرآت آرده، مى سر و  رفت و)عليه السالم(رضا

ناپذير بر اسالم وارد شد و تقدير  راناى برادر، به يقين با مرگ تو خسارتى جب«

آن گاه . پيشى گرفت) مقام واليت عهدى(خداوندى بر آنچه من براى تو تدارك ديده بودم 

 را در آن جا به خاك )عليه السالم(پيكر امام رضا قبر پدرش هارون را شكافت و

 )٤٠٧(.»سپرد

اى چنين سرود آه از   سوگنامه)عليه السالم(رضادعبل بن على خزاعى در رثاى امام 

 :آن جمله است
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، چرا آه ميان ايشان [دانم   آشند معذور مى]آه خاندان رسالت را[بنى اميه را «

 ]جنايت[اما براى ; ]هاى ريخته شده حاآم بود اى برآمده از خون خاندان رسالت، آينه و

 .تاى از آنان پذيرفته نيس بهانه بنى عباس توجيه و

 ]و طلب نياز آنى به جاست آه[; اگر براى برآمدن نيازى بخواهى در جايى بنشينى

 .بر قبر آن پاآيزه درنگ آنى در طوس و

ديگرى قبر  دو قبر در طوس قرار دارد آه يكى آرامگاه بهترين خلق خداست و

 .هاى روزگار است اين از عبرت و; بدترين آفريدگان

 ]پليد به خاك سپرده شده است، اما هرچند پاآيزه انسانى در آنار موجودى ناپاك و[

سرشت، از  آن پاآيزه پاك و; برد آن ناپاك از نزديك بودنش به آن پاآيزه سودى نمى

 )٤٠٨(.»بيند نزديكى با ناپاك زيانى نمى

در )عليه السالم(تاريخ نگاران، حضرت على بن موسى الرضا بنا به نقل غالب راويان و
 . ق به شهادت رسيد٢٠٣روز آخر ماه صفر سال 

 

 )عليه السالم(آرامت امام رضا

) )عليه السالم(على بن موسى الرضا(او «: در آتاب خود چنين آورده است» ابن حبان«
در روزگارى آه در طوس ساآن بودم، هرگاه با مشكلى . ام را بارها زيارت آرده

 على بن موسى الرضا ـ آه درود خدا بر شدم، به زيارت قبر گرفتارى روبرو مى و
آردم   از خداوند درخواست گشايش در آارم مى]همان جا[ رفتم و بر او باد ـ مى جدش و

نتيجه همان  بارها اين امر را آزمودم و. شد ام برطرف مى گرفتارى دعايم مستجاب و و
 )٤٠٩(.»بود آه گفتم گونه

حتى امروزه  ها و  در تمام دوران)عليه السالم(الرضاآرامات حضرت على بن موسى 
. باشد آوازه آن فراگير است آه نزد عامه مؤمنان از بديهيات مى آشكار، انكارناپذير و

ناپذير داشته، از بهبودى آنان قطع اميد آرده بودند،  برخى از پزشكان آه بيمارانى عالج
شدند، چرا آه خود با همه وجود، شفا  )عليه السالم(آرامت امام رضا نيز تسليم عظمت و

اآنون در . ديدند مى  لمس آرده و)عليه السالم(يافتن بيماران خود را در دارالشفاى امام

                                                           
 :٢٥١ /همان. ٤٠٨

 رو ال أرى لبني العباس من عذ*** أرى ُامية معذورون إن قتلوا 
 إن آنت تربع من دين على وخطر*** أربع بطوس على قبر الزآي به 
 و قبر شرهم هذا من العبر*** قبران في طوس خيرالناس آلهم 
 على الزآي بقرب الرجس من ضرر*** ما  ما ينفع الرجس من قرب الزآي و

 .٤٥٧ /٨الثقات . ٤٠٩



 بخشى به ثبت آرامات مستدل حضرت در حق بيماران )عليه السالم(آستان قدسى امام رضا
داده شده اند، اختصاص  مشرف به مرگ آه به يمن وجود حضرتش شفا يافته نوميد و
 .است



 

 

 

 بخش سوم

 )عليه السالم(ها وميراث امام رضا دانشگاه، احتجاج

 

هاى  امت اسالمى دروازه زيست آه جامعه و  در روزگارى مى)عليه السالم(امام رضا
فرهنگ نو رسيده در  ها گشوده بود و فرهنگ ها و خود را بر روى تراث ديگر امت

. فرهنگ اسالمى سهيم شد  بناى تمدن وهمپاى آنان در ساختن آنار مسلمانان و
گونه آه هر فرهنگ ميهمان در صدد تأثيرگذارى بر فرهنگ ميزبان است، عصر  همان

تمدن بيگانه  روند ورود فرهنگ و  نيز از اين اصل مستثنا نبود و)عليه السالم(امام رضا
ن به خطرآفري تمدن اسالمى تهديدى جدى و چنان شتاب گرفته بود آه براى فرهنگ و

تمدن  متولى پاسدارى از اصالت فرهنگ و اگر آسانى آه مسئول و رفت و شمار مى
هاى بيگانه  اسالمى بودند گام به ميدان ننهاده، از ذوب شدن فرهنگ اسالمى در فرهنگ

 .ماند تراث اسالمى بر جاى نمى آردند، به يقين اثرى از تمدن و جلوگيرى نمى

دار اين رويارويى بود از خطرى   آه طاليه)المعليه الس(حضرت على بن موسى الرضا
او به تربيت . فرهنگ پر بار آن قرار داشت غفلت نورزيد آه پيش روى اسالم و

هاى  ذوب در ديگر پديده پرورش عالمانى پرداخت تا تراث اسالمى را از فروپاشى و و
 ترويج سره اسالمى را در سراسر جهان اسالم فرهنگى بيگانه حفظ و انديشه صحيح و

هايى را پرورش دهند تا اين رسالت الهى را به دوش آشيده، در  منتشر آرده، نسل و
 .جاى جاى گيتى بگسترانند

مند از عناصرى دانشمند  بهره  دانشگاهى زنده و)عليه السالم(بدين ترتيب، امام رضا
پاياى  وداراى فرهنگ انقالبِى منحصر به فرد تأسيس آرد آه بخشى از تراث زنده  و

. رفت بعدى ويژه از تراث پر بار آن حضرت به شمار مى  بود و)عليه السالم(امام رضا
اديان،   با ارباب مذاهب و)عليه السالم(هاى گوناگون امام با موضوع احتجاجات طوالنى و

 )عليه السالم(بخش ديگرى از تراث پربار امام رضا از ديگر وجوه تمايز زندگى علمى و
 .بود

علوم اسالمى  هاى گوناگوِن شناخت و هايى آه در عرصه آتاب ها و روايات، نامه
تدوين شده، سومين بخش تراث جاويدان حضرت است   روايت و)عليه السالم(از امام رضا



سه بخش پيش گفته شده را در . جامعه بشرى بر جاى مانده است آه براى امت اسالمى و
 .دهيم رار مىبررسى ق قالب سه مبحث، مورد بحث و

 

 )عليه السالم(دانشگاه امام رضا: مبحث يكم

عليه (آن گونه آه در منابع موجود آمده، شمار راويانى آه در دانشگاه امام رضا

 تن ٣٦٧ ـ ٣١٣اند به  از محضر او فارغ التحصيل شده به آسب دانش پرداخته و)السالم
 راويان را بر اساس اين» مسند االمام الرضا«رسد، به اين ترتيب آه صاحب  مى

.  تن خوانده است٣١٣» مسند«حضورشان در اسناد روايات جمع آورى آرده، در 
 تن دانسته، اما ٣١٥اند   بوده)عليه السالم(راويانى آه از اصحاب امام رضا» شيخ طوسى«
 )٤١٠(. تن گفته است٣٦٧شمار اين راويان را » باقر شريف قرشى«

هاى دانشگاه  تصويرى اجمالى از گرايش» )عليه السالم(مسند امام رضا«نگاهى گذرا به 
اخالقِى  هاى روزگار او در عرصه پرورش علمى و ويژگى  و)عليه السالم(امام رضا
نيز زمينه سازى براى  زيست و ن مى در آ)عليه السالم(همسو با شرايطى آه امام سازگار و

 آن را تدارك ديده بودند، ترسيم )عليه السالم(بلند مدت آه امامان معصوم آينده نزديك و
روشن است آه اين نظريه، زاييده انديشه نبوده، بلكه با نمود در مجموع . آند مى

هاى روشنى را  نصوصى آه افق; بريم محتويات آن به اصالت آن پى مى نصوص و
يعنى جماعت صالحان آه خط فكرى ـ سياسى ; )عليهم السالم(پيش روى پيروان اهل بيت

اصول مبتنى بر حق، آماده هرگونه  در راه عقيده ناب و  را پذيرفته و)عليهم السالم(اهل بيت
 .اند فداآارى بودند، گشوده جانبازى و

روان اهل پي هاى گسترده علمى شيعيان و اين دوره شاهد فزونى گرفتن فعاليت
هاى  ديگر عرصه  بود آه در تأليف، تدوين، تدريس، روايِت حديث و)عليهم السالم(بيت

عليهم (همچنين شمار شاگردانى آه پيرو اهل بيت. يافت علمى رايج آن دوره، تبلور مى

نگاهى به . قابل توجه بود گير و به مدرسه فقيهاِن راوى پيوسته بودند چشم  بوده و)السالم
نيز از  سطح شناخت آنان و ها و ها، گرايش با در نظر گرفتن قوميت يان وفهرست راو

 روايت حديث )عليه السالم(موضوعاتى آه درباره آن از امام رضا ها و البه الى پرسش
سيراب شدن از زالل دانش  آردند، به تالش همه جانبه آنان در آسب دانش و مى
 .بريم  پى مى)عليه السالم(امام

 :پردازيم آثار آنان مى  و)عليه السالم( معرفى برخى از ياران امام رضادر اين جا به

 

                                                           
 ).بررسى مطالعه و) (عليه السالم(مام على بن موسى الرضاحياة اال مسند االمام الرضا و: نك. ٤١٠



 يونس بن عبدالرحمن. ١

 :اند هاى زير را برشمرده  آتاب)٤١١(»يونس بن عبدالرحمن«ترجمه نگاران از 

 ;ـ آتاب الشرايع

 ;ـ جوامع اآلثار

 ;ـ الجامع الكبير فى الفقه

 ;ـ الصالة

 ;ـ الوضوء

 ;ليلة ـ يوم و

 ;ـ السهو

 ;ـ الزآاة

 ;ـ اختالف الحج

 ;ـ العلل الكبير

 ;ـ علل الحديث

 ;ـ الفرائض

 ;ـ الفرائض الصغير

 ;ـ االحتجاج في الطالق

 ;ـ التجارات

 ;ـ المزارعات

 ;الداللة على الخير ـ اآلداب و

 ;تحليل المتعة ـ علل النكاح و

 ;ـ البيوع

 ;ـ الديات

 .ـ الحدود

                                                           
عليه (امام رضا و) عليه السالم(از اصحاب امام آاظم ابومحمد، يونس بن عبدالرحمن، موالى آل يقطين، ثقه و. ٤١١

يونس : گويد درباره او مى» ابن نديم«. منزلت وااليى داشت مقدم بود و خوش نام ودر ميان اصحاب ما . بود)السالم
عالمه زمان خويش بود آه  ، از موالى آل يقطين و)عليه السالم(بن عبدالرحمن از اصحاب موسى بن جعفر

 .هاى او را بر شمرد آن گاه ابن نديم آتاب. هاى زيادى بر اساس مذهب شيعه نگاشت آتاب
را بين صفا ) عليه السالم(امام صادق. در روزگار هشام بن عبدالملك زاده شد. بود» اصحاب اجماع«يونس از  
روايت ) عليه السالم(حضرت رضا و) عليه السالم(از امام آاظم. مروه زيارت آرد، اما روايتى از او نقل نكرد و

او از آسانى . داد ا به او ارجاع مىگرفتن فتو افراد را براى آسب دانش و) عليه السالم(حضرت رضا. حديث آرد
 .خدايش رحمت آند. بدرود زندگى گفت. ق٢٠٨در سال . بود آه اموال زيادى را صرف وقف آرد



 

 صفوان بن يحيى. ٢

 :اند  آثار زير را برشمرده)٤١٢(»صفوان بن يحيى«ترجمه نويسان از 

 ;ـ آتاب الوضوء

 ; الصالةـ

 ;ـ الصوم

 ;ـ الحج

 ;ـ الزآاة

 ;ـ النكاح

 ;ـ الطالق

 ;ـ الفرائض

 ;ـ الوصايا

 ;الشراء ـ البيع و

 ;التدبير ـ العتق و

 ;ـ البشارات

 .ـ النوادر

 

 حسن بن محبوب. ٣

 بود آه در )عليهم السالم(نيز از پرورش يافتگان مدرسه اهل بيت» حسن بن محبوب«
 :هاى زير از اوست آتاب. تدوين فعاليت داشت يف وعرصه تأل

                                                           
امام  و) عليه السالم(از اصحاب امام آاظم» بياع السابرى«ابومحمد، صفوان بن يحيى بجلى آوفى، معروف به . ٤١٢

او . تقرير آردند دانش او را تأييد و آن بزرگواران، فقاهت و بود و) عليه السالم(امام جواد و) عليه السالم(رضا
در پرهيزگارى . هاى فراوانى نگاشت او آتاب. بود) عليه السالم(وآيل امام رضا ماع واى از اصحاب اج ثقه
 ).٣٣٧ /٧٥بحاراالنوار (اى دست يافت آه همانندى نداشت  عبادت حق تعالى به مرتبه و
در . عابدترين مردم روزگار خود بود ترين و از نظر محدثان، صفوان مؤثق: شيخ طوسى درباره صفوان گفته است 
همه ساله سه بار زآات  گرفت و گزارد، در سال سه ماه روزه مى پنجاه رآعت نماز مى ك شبانه روز يكصد وي

 :دليل اين آار صفوان عهدى بود آه با دو دوست خود آرده بود، به اين شرح. داد مى
 بميرد، ديگرى تا زمانى ها در خانه خدا همپيمان شدند آه هر آدام از آن» على بن نعمان« و» عبدالّله بن جندب«او،  

على زندگى  عبدالّله و. از طرف او زآات بدهد آه زنده است براى او نماز گزارد، روزه بگيرد، حج به جاى آوَرد و
گزارد، روزه  از اين رو و براساس پيمانى آه با آنان بسته بود، به جاى آنان نماز مى. صفوان ماند را وداع گفتند و

... داد آرد، به نيابت از آنان نيز مانند آن را انجام مى هر آار نيكى آه مى آرد و حج مىداد،  گرفت، زآات مى مى
در اين عرصه  هاى زيادى نگاشت و صفوان آتاب. روايت آرد)عليه السالم(او از چهل تن از اصحاب امام صادق

صفوان در . دارد) ه السالمعلي(روايات از امام آاظم همچنين آتابى شامل مسائل و. بود» حسين بن سعيد«همانند 
به اسماعيل بن موسى فرمود تا بر پيكر او  آفن او را فرستاد و حنوط و) عليه السالم(امام جواد مدينه درگذشت و

 ).١٧ /عالمه حلى، خالصة األقوال  و١٨٤ /٢طبرسى، االحتجاج . (خدايش رحمت آند. نماز گزارد



 ;ـ آتاب المشيخة

 ;ـ الحدود

 ;ـ الديات

 ;ـ الفرائض

 ;ـ النكاح

 ;ـ الطالق

 ;)حدود يك هزار برگ(ـ النوادر 

 ;ـ التفسير

 .ـ العتق

عثمان بن عيسى «: ها به ترتيب اند آه نگارندگان آن هاى ديگرى نيز نام برده آتاب
» محمد بن عيسى يقطينى« و» على بن يقطين«، »ابى عميرمحمد بن «، »رؤاسى
او هجده هزار «: گويد درباره محمد بن عيسى يقطينى مى» ابن شهرآشوب«. اند بوده
نيز   الرضا شده بود و]على بن موسى[به نقلى پانزده هزار پرسشى را آه از ابوالحسن  و

 )٤١٣(.»هاى آن حضرت را گردآورى آرد پاسخ

 

 )عليه السالم(احتجاجات امام رضا: مبحث دوم

ها ـ صرف نظر از  فرهنگ ها و گشوده شدن مرزهاى فرهنگى اسالم بر ديگر امت
الهى بنا به مسئوليتى  آرد آه رهبرى انقالبى و  ـ چنين اقتضا مى)٤١٤(علل آن عوامل و

اسالمى جلوگيرى، آن امت  فروپاشى مكتب و بايست از سقوط و آه بر عهده داشت مى
فرهنگى خود مجهز آند تا در نهايت، در برابر  جامعه را با اندوخته علمى و گاه امت و

 .پايدارى آنند نفوذ فرهنگى حساب شده يا غير عمدى، مقاومت و

                                                           
 .١٨٠ / فضلى، تاريخ التشريع االسالمىعبدالهادى: ك.ر. ٤١٣
 :چند وجه براى اين وضعيت متصور است. ٤١٤
 ;سالمى يا به دليل همزيستى آه با مسلمانان داشتندها به سرزمين ا آوچ افراد تازه مسلمان از ديگر ملت) الف 
تمدن اسالمى  ها سعى در نفوذ فرهنگى در فرهنگ و فرهنگ عليرغم فتوحات اسالمى، پيروان ديگر اديان و) ب 

 ;داشتند
ها نقش  آشنايى با ديگر فرهنگ خلفا در تشويق فرهيختگان به ترجمه تراث ديگران با انگيزه توسعه علمى و) ج 

 ;گيرى داشتند چشم
باز داشته، با ) عليهم السالم(خلفا بر آن بودند تا طالبان دانش را از سيراب شدن از چشمه زالل معارف اهل بيت) د 

) عليهم السالم(دانش ديگران سرگرم آنند، زيرا در صورت گرايش جويندگان معرفت به مدرسه اهل بيت فرهنگ و
انجاميد آه به هيچ وجه  جعيت سياسى آنان ـ هر چند در دراز مدت ـ مىدر نتيجه، مر ترديد به مرجعيت علمى و بى

 .آمد گوارا نمى به آام خلفا شيرين و



مباحثه از وجوه تمايز  همان گونه آه پيش از اين بيان شد، موضوع احتجاج و
فرهنگ  امت اسالمى در محاصره خطرهاى فكرى و  و بود)عليه السالم(روزگار امام رضا

پروا تمايل افسار گسيخته خود را در مورد تشكيل مجالس  مأمون بى. در آمده بود
هاِى فعال در  گرايش مكاتب و  با پيروان ديگر اديان و)عليه السالم(گفتوگوهاى علمى امام

گفتوگو  قق يافت وتمايل مأمون تح. آرد آشكار مى جامعه اسالمى آن روز ابراز و
 به عنوان تنها شخصيت )عليه السالم(امام رضا. مباحثه آزاد در تمام زمينه برگزار شد و

گفتوگو با سران تمام اديان  درخشان علمى در جهان اسالم، به ميدان بحث و برجسته و
. ناتوان از ميدان به در برد همه آنان را سرخورده و ها گام نهاد و مذهب ها و فرقه و
ضرتش با دانش توانمندش برترى علمى خود را بر ايشان به اثبات رسانده، افتخارى ح

بدين ترتيب شخصيت  امت اسالمى ثبت آرد و انكارناپذير براى جهان اسالم و بزرگ و
 )٤١٥(.اى در سراسر گيتى درخشيدن گرفت  به طور ويژه)عليه السالم(امام

ارباب اديان   و)عليه السالم(چندان روشن نيست آه تمام گفتوگوهايى آه ميان امام رضا
دست ما رسيده، هاى تاريخ آمده يا نه؟ اما آنچه به  مذاهب صورت گرفته، در آتاب و

دهد آه عليرغم تالش مأمون در جهت جلوگيرى از انتشار گفتوگوهايى آه  نشان مى
بدل شده، اين گفتوگوها آه در  دينى او رد و حريفان فكرى و  و)عليه السالم(ميان امام رضا

از غناى علمى برخوردار است، در پس پرده  هاى گوناگونى صورت گرفته و عرصه
» عالمه مجلسى«، بحاراالنوار »طبرسى«احتجاج : هاى آتاب. تفراموشى نمانده اس

 را نقل )عليه السالم(هاى امام رضا برخى از احتجاج» شيخ صدوق«عيون االخبار  و
 :آنيم در اين جا مهمترين دستاوردهاى اين گفتوگوها را به شرح زير بيان مى. اند آرده

رى علمى مدرسه انقالبى اهل اثبات برت مذاهب و هماوردى با اربابان اديان و. ١
 ;)عليهم السالم(بيت

 ; در مجامع اسالمى)عليهم السالم(فراهم شدن زمينه گسترش فرهنگ اهل بيت. ٢

عليهم (هدايت به دور از هياهوى مسلمانان به سمت خط انقالبى اهل بيت. ٣

 ;)عليهم السالم(اعتقادى با اهل بيت فراخوانى آنان براى پيوند فكرى و و)السالم

                                                           
توان يكى از عواملى دانست آه مأمون را بر   در جهان اسالم مىدرخشش علمى او را و) عليه السالم(برترى امام. ٤١٥

اى دست  توانست به چنين مرتبه را از ميان بردارد، چرا آه مأمون نمى) عليه السالم(آن داشت تا با شتابزدگى امام
م، طرح از رحمِى تما اين بود آه با بى. شد اى ـ همچنان آه بود ـ مبدل مى از همين رو به موجودى حاشيه يابد و

بر او برترى  رفت و همو آه از نظر مردم، رقيب مأمون به شمار مى; ميان برداشتن اين شخصيت سترگ را ريخت
از ديگر سو منصب خالفت چيزى نبود آه از آن  توانست بر خود هموار آند و مأمون اين برترى را نمى. داشت
از همين رو بود آه مأمون داغ ننگ اين . شناسد خويشاوندى نمى است و» ملك عقيم«پوشى آند، زيرا آه  چشم

 .دست به خون پاك آن حضرت آلود جنايت را بر پيشانى خود نهاد و



پشتوانه علمى خود را آه در اختيار  پشتيبانى از دولت اسالمى آه اندوخته و. ٤
 .تمدن اسالمى بود، به بشريت عرضه آرده بود فرهنگ و

هاى بزرگ، مهمترين عاملى  پيروزى نبايد از نظر دور داشت آه اين دستاوردها و
طور آه پيشتر  همان. دآر  را فراهم مى)عليه السالم(بود آه زمينه از ميان برداشتن امام

در نتيجه، وجود او بر   آثارى منفى بر خليفه داشت و)عليه السالم(گفته شد، برترى امام
 .آرد پروراند، سنگينى مى روح مأمون آه تسلط بر جهان اسالم را در سر مى

: هاى موضوع)عليه السالم(پسنديد، امام رضا پسنديد يا نمى به هر حال اگر مأمون مى
ديگر  صحابه و امامان، مذاهب اسالمى، خالفت و پيامبران، امامت و وت وتوحيد، نب

احتجاجات خود قرار داد  مسائل مورد اختالف ميان مسلمانان را عرصه گفتوگوها و
 . اقرار آردند)عليه السالم(برترى امام همگان به فضل و سرفراز از ميدان بيرون آمد و و

هاى ويژه آن  فعاليت  و)عليه السالم(مام رضابه منظور پى بردن به توانمندى علمى ا
 .آنيم حضرت در اين زمينه، برخى از احتجاجات او را نقل مى

 

 پرستان گفتوگو با دوگانه. ١

عليه (در محضر امام رضا«: نقل آرده آه گفت» فضل بن شاذان«از » شيخ صدوق«

آفريدگار جهان دو : يمگو من مى:  گفت)عليه السالم(پرستى به امام بودم آه دوگانه)السالم
 است، چه دليلى بر يگانگى او وجود دارد؟

دانى در حقيقت، پس از اثبات يك  اين آه جهان را داراى دو آفريدگار مى:  فرمود)عليه السالم(امام

بيش از يك   است و]شما ما و[بنابراين، يكى بودن آفريدگار محل اتفاق . آفريدگار، مدعى آفريدگار دوم هستى

 )٤١٦(.ر مورد اختالف استآفريدگا

 

 گفتوگو با ارباب اديان. ٢

به [ )عليه السالم(چون على بن موسى الرضا«: گويد مى» حسن بن محمد نوفلى«
 بر مأمون وارد شد، مأمون از فضل بن سهل خواست تا اصحاب ]خراسان آمده،

ها، )مندايى(، بزرگان صابئى »لوترأس الجا«، »جاثليق«: ديانات، مانند ها و نظريه
متكلمان را گرد آوَرد تا گفته او  و» قسطاس رومى«پيروان زرتشت، » هربد بزرگ«
 .آنان را بشنود و) »ع«امام(

                                                           
 .٢٧٠ /شيخ صدوق، التوحيد. ٤١٦



شان آگاه نمود مأمون به فضل  او را از آمدن فضل خواسته مأمون را اجرا آرد و
 .آنان را نزد من بياور: گفت

تكريم  مأمون ايشان را گرامى داشت و گرد آورد وفضل نيز آنان را نزد مأمون 
دوست دارم با اين  ام و شما را براى آار خيرى گرد آورده: ها گفت آرد، آن گاه به آن

فردا   و]حال مرخص هستيد آه برويد[. ام آه از مدينه آمده است مناظره آنيد عموزاده
 .صبح همگى در اين جا حاضر شويد

ـ  آنيم و اى اميرالمؤمنين، سخن تو را به گوش گرفته، فرمانت را اطاعت مى: گفتند
 .ان شاءالّله ـ فردا اول وقت حاضر خواهيم شد

ياسر «در حال گفتوگو با ابوالحسن رضا بوديم آه : گويد حسن بن محمد نوفلى مى
 آقاى من،: به حضرت گفت وارد شده و) »ع«مباشر آارهاى امام رضا(» خادم

فدايت باد، جمعى از اربابان ) مأمون(برادرت : گويد اميرالمؤمنين سالم رسانده، مى
حال اگر مايل . اند هاى گوناگون نزد من گرد آمده متكلمان، از قوميت اديان، مكاتب و

اگر مباحثه با ايشان را خوش ندارى، خويش را به  باشى با آنان گفتوگو آنى نزد ما بيا و
 .هيچ تكلفى نزد تو خواهيم آمد بى چه بخواهى با ميل وچنان زحمت ميفكن و

دريافتم آه چه : بگو سالم مرا به او برسان و:  فرمود)عليه السالم(امام رضا
 .ان شاءالّله فردا صبح هنگام نزد تو خواهم آمد. خواهى مى

 رو به من )عليه السالم(چون ياسر از نزد ما بيرون شد، امام: گويد حسن بن محمد مى
مهربانى عراقيان از خشونت دور  اى نوفلى، تو از مردم عراق هستى و: ده، فرمودآر

صاحبان مكاتب را  چرا مشرآان و) مأمون(ات  دانى عموزاده  مى]:به من بگو[. است
 براى رويارويى ما گرد آورده است؟

ما توانمندى تو پى ببرد، ا به مرتبه و خواهد تو را بيازمايد و فدايت گردم، مى: گفتم
 .نااستوار نهاده است اى سست و به خدا سوگند بناى آزمون را بر پايه

 او از اين آار چه منظورى دارد؟:  فرمود)عليه السالم(امام

دهند، بدعتگران،  بر خالف عالمان آه حقايق را انكار نكرده، بدان تن مى: گفتم
ابزارى جز انكار جدل  مشرآان، در مباحثه و متكلمان، صاحبان مكاتِب منحرف و

يگانگى او  وحدانيت و: حال اگر بگويى خداوند يگانه است، خواهند گفت. دروغ ندارند و
رسالت او را : گويند  را پيامبر خدا بخوانى، مى)صلى اهللا عليه وآله(اگر محمد را ثابت آن و
 به همين منوال، طرف بحث با دليل و. اثبات نما

 مغالطه، هايش و آنان با دروغ خواندن گفته آند و برهان گفته خود را ثابت مى



 آنند، پس ـ فدايت گردم ـ از ترك جدال وادار مى او را به دم فروبستن و

 .آنان برحذر باش

اى نوفلى، بيم آن دارى آه دليل :  لبخندى زده، فرمود)عليه السالم(امام: گويد نوفلى مى
 باطل آنند؟ برهان مرا رد و و

 چنين چيزى بيم ندارم، بلكه اميدوارم آه خداوند تو را بر به خدا سوگند، از: گفتم
 . آنان پيروز گرداند ـ ان شاءالّله ـ

خواهى بدانى مأمون چه هنگامى پشيمان خواهد  اى نوفلى، مى:  فرمود)عليه السالم(امام
 شد؟

 .آرى: گفتم

پيروان آن هنگام آه با پيروان تورات بر اساس تورات، با :  فرمود)عليه السالم(امام
انجيل بر اساس انجيل، با پيروان زبور بر اساس زبور احتجاج آردم، با صابئيان به 

با صاحبان ديگر  زبان عبرانى، با هربدان به زبان فارسى، با روميان به زبان رومى و
ادعاى هر يك  پس از آن آه حجت و ها به زبان خودشان سخن گفتم و مكتب] ها و آيين[

گفته خود دست آشيده، گفته مرا پذيرفت، مأمون  او از اعتقاد و واز آنان را رد آردم 
آن  او شايسته چنين آارى نيست و خواهد دانست راهى آه در پيش گرفته بيراهه است و

 .گاه است پشيمان خواهد شد

فدايت : گفت  آمد و)عليه السالم(چون صبح فرا رسيد، فضل بن سهل نزد حضرت رضا
آيا نزد مأمون . اند  آمده]آه بايد بيايند[آنان  مدن شماست وات منتظر آ شوم، عموزاده

 روى؟ مى

 .شاءالّله ـ خواهم آمد من ـ ان زودتر برو و:  فرمود)عليه السالم(امام

به ما نيز داد، سپس  مقدارى سويق نوشيد و  وضو ساخت و)عليه السالم(گاه امام آن
نيز » محمد بن جعفر« بود ومجلس آآنده از مجلسيان . همگى به مجلس مأمون رفتيم

عليه (با ورود امام رضا. فرماندهان حضور داشت همراه گروهى از طالبيان، هاشميان و

 )عليه السالم(امام. هاشميان به احترام حضرت برخاستند محمد بن جعفر و  مأمون و)السالم
مأمون . پس از فرمان مأمون نشستند مأمون نشستند، اما آنان همچنان ايستاده بودند و و

: گفت آرد و» جاثليق« به گفتوگو پرداخت، سپس رو به )عليه السالم(مدتى با حضرت رضا
 ])عليها السالم([از فرزندان فاطمه اى جاثليق، اين پسرعمويم، على بن موسى بن جعفر و

دوست دارم با او وارد .  است)عليه السالم(طالب فرزند على بن ابى دخت پيامبرمان و
 .دادگرى را از دست ندهى حاجه آنى، اما انصاف وگفتوگو شده، م



اى اميرالمؤمنين، چگونه با آسى به محاّجه بپردازم آه آتابش را آه : جاثليق گفت
 برد ايمان ندارم؟ به پيامبرى آه او نام مى آند قبول نداشته و بدان احتجاج مى

ل با تو محاّجه آنم اى نصرانى، اگر بر اساس انجي:  به او فرمود)عليه السالم(امام رضا
 پذيرى؟ مى

دهم اگر چه بر خالف ميل من باشد، چرا آه  آرى به خدا، بدان تن مى: جاثليق گفت
 .توانم گفته انجيل را ناديده بگيرم نمى

 .پاسخ مرا بشنو خواهى بپرس و هر چه مى:  فرمود)عليه السالم(امام

گويى؟ آيا چيزى از  آتاب او چه مى  و)عليه السالم(درباره پيامبرى عيسى: جاثليق گفت
 آتاب او هست آه نپذيرى؟  عيسى و]پيامبرى[

درباره [هايى آه  نيز بشارت آتاب او و من به رسالت عيسى و:  فرمود)عليه السالم(امام
آن را  اند، مقر هستم و حواريون بدان اقرار آرده  به امت خود داد و]پيامبر ما

آتاب او اقرار   و)صلى اهللا عليه وآله(رسالت محمد  به نبوت وپذيريم، اما هر عيسايى آه مى
او را  دانم و مژده آمدن او را به امت خود نداده باشد مردود مى نكرده، آن را نپذيرفته و

 . پذيرم نمى

قطعى  آيا نه اين است آه احكام، با وجود دو گواه عادل صادر و: جاثليق گفت
 شوند؟ مى

 .آرى:  فرمود)عليه السالم(امام

رسالت محمد دو گواه بياور آه مقبول  بنابراين براى اثبات نبوت و: جاثليق گفت
پيرو آيين ما  ما از آسانى گواهى بخواه آه از ملت ما و] آيين[درباره  نصرانيان باشند و

 .نباشند

حال اگر . اى مرد نصرانى، اينك به انصاف سخن گفتى:  فرمود)عليه السالم(امام
 پذيرى؟ مورد تأييد مسيح عيسى بن مريم باشد مىگواهى آسى آه 

 .اين گواه آيست؟ نام او را بازگو: جاثليق گفت

  چه نظرى دارى؟]و گواهى او[» يوحناى ديلمى«درباره :  فرمود)عليه السالم(امام

 .زهى سعادت آه از محبوبترين افراد نزد مسيح نام بردى: جاثليق گفت

دين ] آمدن[مسيح مرا از «: يل آمده است آه يوحنا گفتدر انج:  فرمود)عليه السالم(امام
من اين بشارت  خواهد آمد و) مسيح(مژده داد آه او پس از من  محمِد عربى آگاه آرد و

 دهم آه چنين چيزى در انجيل آمده است؟ تو را سوگند مى. »را به حواريون دادم



نيز خاندان  مردى ويوحنا چنين مطلبى را از مسيح نقل آرده و نبوت : جاثليق گفت
قومى  جانشين او را بشارت داده، اما مشخص نكرده است در چه زمانى خواهد آمد و و

 آنان را ]با مشخصات دقيق[آند به ما نشناسانده است تا  را آه از ميان آنان ظهور مى
 .بشناسيم

ى آن را و به نيك[اگر آسى را بياوريم آه با انجيل آشنا باشد :  فرمود)عليه السالم(امام
 پذيرى؟ امت او را از انجيل بخواند، مى خاندان و ياد آرد محمد و او نام و  و]بخواند

 .پذيرم ترديد مى بى: جاثليق گفت

اى ِسفر سوم انجيل را  تا چه اندازه: فرمود» قسطاس رومى« به )عليه السالم(امام رضا
 خوانى؟ از حفظ مى

 .آن را خوب در حفظ دارم: او گفت

تو نيز انجيل را : آرده، به او فرمود» رأس الجالوت« رو به )عليه السالم(آن گاه امام
 ).با آن آامًال آشنا هستى؟(خوانى؟  مى

 .آرى به جان خودم: پاسخ داد

خاندان  اگر در آن از محمد و). بخوان(ِسفر سوم را برگير :  فرمود)عليه السالم(امام
و گفته [نامى برده شده بود گواهى دهيد   باد ـ ذآرى وامت او ـ آه درود خداوند بر آنان و

 . نيامده بود گفته مرا تصديق نكنيد]در اين ِسفر[اگر نامى از آنان   و]مرا تصديق آنيد

چون به نام پيامبر   به خواندن ِسفر سوم پرداخت و)عليه السالم(گاه امام رضا آن
اى مرد نصرانى، تو را به مسيح :  رسيد، درنگ نموده، فرمود)صلى اهللا عليه وآله(اسالم

 ]و مطالب آن[ آيا مرا نسبت به انجيل ]اى بازگو آنچه دريافته[دهم  مادرش سوگند مى و
 دانى؟ آگاه مى

 .آرى: او پاسخ داد

امت او پرداخته بود خواند  خاندان و  بخشى را آه به حضرت رسول و)عليه السالم(امام
اگر . گويى؟ اين، گفته عيسى بن مريم است چه مى] حال[ مرد نصرانى، اى: فرمود و

 را )عليه السالم(موسى  و)عليه السالم(ترديد عيسى گفته انجيل را دروغ بخوانى بى
اگر اين يادآرد را انكار آنى آشتن تو واجب خواهد شد، چرا  اى و پرداز خوانده دروغ

 .اى دهآتاب خويش آفر ورزي پيامبر و آه به خدا و

به آن اقرار داشته، آن  شوم آه در انجيل آمده است و منكر مطلبى نمى: جاثليق گفت
 .پذيرم را مى



بشارت انجيل به آمدن [گواه باشيد آه او :  فرمود]خطاب به حاضران[ )عليه السالم(امام
 . به آن اقرار آرد] آيين جديد را پذيرفته و  و)صلى اهللا عليه وآله(حضرت محمد

 .خواهى بپرس اى جاثليق، حال هر چه مى:  به او فرمودآن گاه

 .انجيل را بازگو) حافظان(علماى  شمار حواريون عيسى بن مريم و: جاثليق گفت

تواند پاسخ  آه به خوبى مى[اى  با شخص آگاهى مواجه شده:  فرمود)عليه السالم(امام
عالمان . بود» لوقا« آنان عالمترين  حواريون دوازده تن بودند آه برترين و]بدان آه. دهد

يى در »يوحنا«، »اج«در سرزمين » يوحناى بزرگ«: نصارى نيز سه تن بودند
 به نام ]آخرين ايشان[قرار داشتند آه » بزجان«در » يوحناى ديلمى« و» قرقيسيه«
همو بود آه به امت عيسى  امت او آگاه بود و خاندان و  و)صلى اهللا عليه وآله(يادآرد محمد و
 . او را داد]آمدن[اسرائيل، مژده  بنى و

صلى اهللا عليه (اى مرد نصرانى، به خدا سوگند به آن عيسايى آه به محمد: گاه فرمود آن

ضعف او  جز در مورد سستى و ايمان داريم و] و مژده ظهور او را داده[ايمان داشته )وآله
 .گيريم اش بر او خرده نمى روزه آمِى نماز و و

 را بهانه قرار داد تا )عليه السالم(اين گفته امام تنم شمرد وفرصت را مغ[جاثليق 
به خدا سوگند، دانش خويش را تباه آردى :  گفت]او. را آوچك آند)عليه السالم(امام
پنداشتم تو عالمترين فرد  تا به حال مى. لرزان نمودى آار خود را سست و جايگاه و و

 .از مسلمانان هستى

 گويى؟ چه شده آه چنين مى:  فرمود)عليه السالم(امام

آم نماز  گرفت و آم روزه مى عيسى ضعيف بود و: گويى اين آه مى: جاثليق گفت
شبى را   او هرگز روزى از عمر خود را بدون روزه سپرى نكرد و]بدان آه[. گزارد مى

 .روزه گذراند در بستر نياراميد، بلكه همه عمر خود را به نماز و

 گرفت؟  روزه مى گزارد و بنابراين براى چه آسى نماز مى:  فرمود)عليه السالم(امام

 .خاموش شد در اين هنگام جاثليق دم فرو بست و

 .اى مرد نصرانى، سؤالى از تو دارم:  به او فرمود)عليه السالم(آن گاه امام

 .دهم اگر بدانم پاسخ تو را مى. بپرس: جاثليق گفت

اى آه عيسى به فرمان خداى ـ   آيا منكر آن نبوده]اى جاثليق،[:  فرمود)عليه السالم(امام
 آرد؟ عّزوجّل ـ مردگان را زنده مى



ام، چرا آه هر آس مرده را زنده آند  پيشتر از اين منكر آن بوده: جاثليق گفت
سزاوار پرستيده شدن  جذامى را شفا دهد به يقين او خداست و آور را بينا گرداند و و

 .است

او بر . العاده آرد نيز همانند عيسى آارهاى خارق» اليسع«: د فرمو)عليه السالم(امام
جذامى را شفا داد، اما  روى آب راه رفت، مردگان را زنده آرد، آور را بينا نمود و

. آسى او را به جاى خداى ـ عزوجل ـ نپرستيد امتش او را به خداوندى برنگزيد و
ارائه داد )عليه السالم(بن مريمهاى عيسى  هايى چون معجزه پيامبر نيز معجزه» حزقيل«
 . گذشت، زنده آرد پنج هزار تن را آه شصت سال از مرگ آنان مى سى و و

اى رأس الجالوت، آيا در تورات به اين : سپس رو به رأس الجالوت آرده، فرمود
بخت « آه در يورش ]هايى همان[اند اشاره شده است؟  اسرائيل بوده جوانان آه از بنى

آنان را از ميان اسيران » بخت نصر« لمقدس در شمار اسيران بودند وا به بيت» نصر
گاه خداوند  آن. از دم تيغ گذراند فرستاد و» برگزيده، به بابل مرآز حكومت بخت نصر

 چنين ]ترديد بى[. او به فرمان خداوند ايشان را زنده آرد حزقيل پيامبر را فرستاد و
 .شوند ن از شما منكر آن مىتنها آافرا مطلبى در تورات وجود دارد و

 .با آن آشنا هستيم اين مطلب را شنيده و: رأس الجالوت گفت

اى مرد يهودى، اين ِسفر تورات : آن گاه افزود. راست گفتى:  فرمود)عليه السالم(امام
عليه (آن يهودى از قرائت امام را برگير، سپس آياتى از تورات را قرائت نمود و

 .  را برتر از قرائت خويش دانستزده شده، آن شگفت)السالم

اى مرد نصرانى، آيا : فرمود  رو به مرد نصرانى آرد و)عليه السالم(در اين هنگام امام
 زيستند يا عيسى از آنان پيشتر بود؟ ايشان قبل از عيسى مى

 .نه، آنان پيش از عيسى بودند: گفت

 گرد آمده، از او خواستند )صلى اهللا عليه وآله(قريش نزد پيامبر خدا:  فرمود)عليه السالم(امام
 را )عليه السالم(طالب ، على بن ابى)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر. شان را زنده آند تا مردگان

آسان اين جماعت  با ايشان به گورستان برو و«: به او فرمود همراه آنان گسيل داشت و
گويد به فرمان خداى   مى)لى اهللا عليه وآلهص(محمد رسول خدا: بگو  به نام بخوان و]يكايك[را 

روى  مردگاِن خوانده شده، از دل خاك برخواسته، خاك از سر و. »ـ عزوجل ـ برخيزيد
آنان را از  قرشيان به ايشان نزديك شده، جوياى حال آنان شدند و. فشاندند خويش مى

 .  آگاه آردند)صلى اهللا عليه وآله(رسالت محمد



آرديم تا به او ايمان  داشتيم روزگار او را درك مى دوست مى: زنده شدگان گفتند
 .»بياوريم

با  ديوانگان را درمان آرد و  او آور، جذامى و]با اين آه با تمام اين احوال و[
قرارنداديم [ديوان سخن گفت، هرگز او را در برابر خدا  چهارپايان، پرندگان، پريان و

اما شما آه با ديدن چنين [. يل او را انكار نكرديمهيچ يك از فضا  نخوانديم و]به خدايى و
را نيز خدا » حزقيل« و» اليسع«بايست  ايد، مى  عيسى را خدا خوانده]هايى آرامت

 .بيماران درمان آردند بخوانيد، چرا آه آن دو نيز همانند عيسى مردگان را زنده و

بيم مرگ، ديدند از  اسرائيل آه طاعون را در خانه خود مى جماعتى از بنى
مردِم آن سرزمين . سرزمين خود را ترك آردند، اما به فرمان خداوند طعمه مرگ شدند

آنان را از ميان برد [گذشت روزگاران . گرِد آن مردگان حصارى آشيدند جمع شدند و
اسرائيل بر  آن گاه يكى از پيامبران بنى. پوسيده شد شان فرسوده و هاى  استخوان] و

زده   آنان شگفت]و ماجراى[ از ديدن آن همه استخوان فرسوده و شت ومانده آنان گذ باقى
شان  مايلى آنان را زنده آنم تا بيم«: تعالى به او وحى آرده، فرمود حضرت بارى. شد

 دهى؟

 .پروردگارا، آرى: گفت

هاى فرسوده شده، به فرمان  اى استخوان: اين چنين آنان را فرا خوان: خطاب آمد
 .برخيزيد] جان گرفته،[خداى ـ عّزوجّل ـ 

 آنان همگى برخاسته، خاك از ]و چون آن پيامبر به فرمان خداوند آنان را خواند،[
 .»فشاندند روى خويش مى سر و

به فرمان خداوند، [ او ].نيز قابل توجه است[ )عليه السالم(ماجراى ابراهيم خليل الرحمن
سپس بخشى از آميخته پرندگان را . در هم آميخت  پرنده گرفته، قطعه قطعه آرد و]چهار

به [پرندگان شتابان  خواند و] جنس به نام و[بر هر آوهى قرار داد، آن گاه پرندگان 
 . نزد حضرت ابراهيم حاضر شدند]پرواز درآمده،

 بن  حضرت موسى]. است)عليه السالم(مورد ديگر ماجراى حضرت موساى آليم[
عليه (آنان به موسى. اش به آوه رفتند هفتاد تن از ياران برگزيده  و)عليه السالم(عمران

 .اى، پس همان سان او را به ما بنمايان تو خداى سبحان را ديده«: گفتند)السالم

 .ام من هرگز او را نديده:  گفت)عليه السالم(موسى

 



َلن نُّْؤِمَن َلَك َحتَّى َنَرى اللََّه )(يه وسلمصلى اهللا عل(: به او گفتند)عليه السالم(ياران موسى

صاعقه آنان را   تو ايمان نخواهيم آورد و تا خدا را آشكارا نبينيم، هرگز به;)٤١٧()َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة

 . ماند)عليه السالم(تنها موسى  در آتش سوختند و]به آيفر لجاجت خود[همگى  ، و»گرفت

اسرائيل انتخاب  خداوندا، هفتاد تن از ميان بنى: موسى به خداوند عرضه داشت
 ]هرگز[از گويم به اين جا آوردم، حال تنها باز گردم؟ اگر ماجرا را براى آنان ب آردم و

 پيش از ]خداوندا، اگر بناى از ميان برداشتن آنان را داشتى[. سخن مرا نخواهند پذيرفت
سفيهانمان هالك  آيا ما را به جرم لجاجت نادانان و. آردى مرا هالك مى اين، آنان و

 .» خداى ـ عزوجل ـ آنان را آه مرده بودند زنده آرد]در اين هنگام[آنى؟  مى

توانى آن  نمى] از اين رو. مبتنى بر حقيقت است[ تمام آنچه را آه گفتم ]پس بدان آه[
پس اگر بنا . اند فرقان به آن تصريح آرده را انكار آنى، چرا آه تورات، انجيل، زبور و

ديوانه را شفا بخشد به عنوان  جذامى و آور و باشد هر آس مردگان را زنده آند و
حال چه . يد تمام اينان را به خداوندى بپذيرىآفريدگار پذيرفته شود، با خداوند و

 گويى؟ مى

 است ]حق درست و[گويى همان  آنچه تو مى:  گفت)عليه السالم(جاثليق به امام
 .»خدايى جز خداى يگانه نيست« و

نزد من بيا تا درباره ده : فرمود  رو به رأس الجالوت آرد و)عليه السالم(آن گاه امام
در تورات مژده آمدن .  نازل شده پرسش آنم)عليه السالم(اناى آه بر موسى بن عمر آيه

 پيامبر[چون آخرين امت آه پيروان «: امت او اين گونه آمده است  و)صلى اهللا عليه وآله(محمد

ذآرى جديد  با تسبيح و هايى جديد مجدانه و)مسجد(شترسوار هستند بيايند در آنيسه ]
در آن . آنند تقديس مى خداى را تسبيح و) غير از آنچه در آن روزگار متعارف بوده(

و به سامان دادن ملك آنان مشغول [اسرائيل به آنان بپردازند   بنى]است آه بايد[روزگار 
ها از آافران  آنان شمشيرهايى در دست دارند آه با آن. شان آرام گيرد هاى  تا دل]شوند

آيا اين گفته را در آن ديده  وآيا اين در تورات آمده است؟ . »گيرند سراسر گيتى انتقام مى
 اى؟ خوانده و

آن گاه . ايم گويى ما نيز در تورات ديده همان گونه آه مى. آرى: رأس الجالوت گفت
ى پيامبر »شعيا«اى مرد نصرانى، تا چه اندازه با آتاب :  به جاثليق فرمود)عليه السالم(امام

 آشنايى دارى؟

                                                           
امام در اين جا در  باشد و مى» فأخذتكم«آه در روايت آمده، ولى در قرآن » فأخذتهم«با اختالف لفظ . (٥٥ /بقره . ٤١٧

 ).صدد تالوت آيه نبوده است



 .مشناس  مى] خوانده و[حرف حرِف آن را : گفت

شناسيد آه  اين گفتار او را مى: جاثليق فرمود  به رأس الجالوت و)عليه السالم(امام
هايى از نور بر  سوارى را ديدم آه جامه درازگوش) شبح(اى جماعت، صورت «: گفت

چونان ماه پرتو   ديدم آه بر شتر سوار بود و]صورت ديگرى را[ تن داشت و
 .»افشاند مى

 .ا گفته شعياسته  اين]آرى[: آن دو گفتند

 )عليه السالم(اى مرد نصرانى، در انجيل آمده است آه عيسى:  فرمود)عليه السالم(امام
) »ص«محمد(» فارقليطا« خداى شما خواهم رفت و من به سوى خداى خود و«: گفت

 گواهى دادم، او نيز به حقانيت من گواهى خواهد ]آمدن او را[همان گونه آه . خواهد آمد
 را برمال ]ى گذشته[ها هاى امت تفسير خواهد آرد، رسوايى يزى را بيان واو هر چ. داد
آيا چنين » ...]و سرنگون خواهد آرد[شكند   آفر را مى]هاى[هموست آه ستون آند و مى

 چيزى در انجيل آمده است؟

 .دهيم ترديد آن را پذيرفته، به آن تن مى اى بى هر چه از انجيل گفته: جاثليق گفت

 دانى؟ اى جاثليق، آنچه را آه گفتم از انجيل مى:  فرمود)لسالمعليه ا(امام

 .آرى: پاسخ داد

 نازل شده )عليه السالم(آه بر عيسى[اى جاثليق، انجيل اول را :  فرمود)عليه السالم(امام
آسى  چه ]آه در دست داريد[انجيل حاضر را  آن را نزد چه آسى يافتيد و. گم آرديد] بود

» يوحنا«  انجيل را فقط يك روز از دست داديم و]آن[: براى شما نوشت؟ جاثليق گفت
 .تازه عرضه آردند آن را شاداب و» متى« و

 .عالماِن آن اندك است شناخت شما از انجيل و:  فرمود)عليه السالم(امام

ايد؟  شدهآنيد، چرا درباره آن گرفتار اختالف  اگر حقيقت همان است آه ادعا مى
اگر  اختالف به اين انجيل آه در دست داريد راه يافته و]  گويى و پس بدانيد آه پراآنده[

حال راز اين .  در دست شما بود اين چنين اختالف نظر نداشتيد]عصر مسيح[همان انجيل 
بدان آه پس از گم شدن انجيِل نخستين، نصرانيان نزد . گويم اختالف را براى تو باز مى

شما  انجيل نيز گم شد و  آشته شد و)عليه السالم(عيسى بن مريم«:  خود رفته، گفتندعالمان
 اى از انجيل داريد؟ اندوخته] اين امت هستيد آيا[عالمان 

ايم آه به تدريج  هاى خود حفظ آرده انجيل را در سينه: گفتند» مرقابوس« و» لوقا«
نيم تا اين آه تمام انجيل را يك خوا ى از آن را براى شما مى»ِسفر«شنبه  هر روز يك و

 .»آليساها را خالى نگذاريد جا جمع آوريم، پس اندوه به خود راه ندهيد و



آه شاگردان شاگردان عيسى  ـ» متى« و» يوحنا«، »مرقابوس«، »لوقا«اين بود آه 
اين مطلب را ] اى جاثليق[. بودند ـ اين انجيل را به جاى انجيل گم شده گرد آوردند

 ى؟ دانست مى

اينك برترى تو در شناخت انجيل . خبر بودم تا آنون از اين امر بى: جاثليق پاسخ داد
بر  به حقانيت آن پى بردم و دانستم و مطالبى را شنيدم آه آن را مى بر من آشكار شد و
 .دانشم افزوده شد

 پذيرى؟ گواهى اين عالمان را مى:  به او فرمود)عليه السالم(امام

هر  اند و آنان عالمان به انجيل بوده.  نافذ است]آرى، گواهى آنان[ :جاثليق پاسخ داد
 .اند، حق است چه گفته

بر : ديگر حاضران در مجلس فرمود افراد خاندان خود و  به مأمون و)عليه السالم(امام
 . گواه باشيد]و اقرارش[او 

 .گواه هستيم: گفتند

مسيح، فرزند داوود بن ابراهيم بن  «:متى گفته است:  به جاثليق فرمود)عليه السالم(امام
 .»اسحاق بن يعقوب بن يهودا بن خضرون است

» آلمه«او «:  را اين چنين خوانده است)عليه السالم(مرقابوس نيز نسب عيسى بن مريم
 به صورت ]در نتيجه[ خداوند است آه حضرت حق آن را در آالبد آدمى زاده قرار داد و

 .»انسان درآمد

در » روح القدس«مادرش دو انسان بودند آه  عيسى بن مريم و«: ستلوقا نيز گفته ا
 . »)دميده شد(آن دو داخل شد 

دهم اين  سوگند مى) مريم(مادر  و) عيسى( تو را به پسر ]اى مرد نصرانى، حال[
 دانى؟ گفته را از متى مى

اى «: ]آه گفته است[آنى  از ديگر سو، تو گواهى عيسى را بر خودش چنين بيان مى
هر آس به آسمان برود : گويم  به حقيقت مى]گزاف آه خالف و بى[جماعت حواريون، 

 آه او به آسمان ]است[خاتم پيامبران ] آه[ سوار شتر ]آن[به يقين بازگشتى ندارد، جز 
 نظر تو درباره اين گفته چيست؟. »گردد به زمين باز مى خواهد رفت و

 .آنيم آن انكار نمى  اين گفته عيسى است و]آرى[: جاثليق گفت

متى درباره عيسى  در مورد گفته لوقا، مرقابوس و:  فرمود)عليه السالم(امام
 گويى؟ اند چه مى هايى آه به او داده نسبت و

 .اند به عيسى دروغ بسته: پاسخ داد



 اى جماعت، مگر نه اين است آه: فرمود  رو به حاضران آرد و)عليه السالم(امام
گفتارشان  اند و  عالمان به انجيل]آنان[گواهى داد آه  پاك خواند و آنان را منزه و] جاثليق[

 حق است؟

 ]گوى درباره گفت و[ مسلمانان، دوست دارم مرا از ]جماعِت[اى عالِم : جاثليق گفت
 .آنان معاف دارى

نى، هر چه  اى مرد نصرا]حال[. دارم باشد، تو را معاف مى:  فرمود)عليه السالم(امام
 .خواهى بپرس مى

پنداشتم در ميان عالمان  به مسيح سوگند آه نمى. ديگرى از تو بپرسد: جاثليق گفت
 .مسلمانان همانند تو وجود داشته باشد

آنى يا  تو از من سؤال مى: فرمود الجالوت آرد و  رو به رأس)عليه السالم(آن گاه امام
 من از تو بپرسم؟

پذيرم  برهانى را از تو مى تنها حجت و پرسم و و مىمن از ت: رأس الجالوت گفت
 .موسى باشد آه از تورات، انجيل، زبور داوود يا از صحف ابراهيم و

برهانى از من بپذير آه موسى بن   تنها حجت و]نيز[تو :  فرمود)عليه السالم(امام
 .داوود از زبور نقل آرده باشند عمران از تورات، عيسى بن مريم از انجيل و

 آنى؟  را ثابت مى]ص[رسالت محمد  نبوت و]چگونه و[از آجا : أس الجالوت گفتر

خداوند ] هاى[داوود، خليفه موسى بن عمران، عيسى بن مريم و:  فرمود)عليه السالم(امام
 .اند ـ عزوجل ـ در زمين نبوت او را گواهى داده

 . را ثابت آن])آلهصلى اهللا عليه و(درباره رسالت محمد[گفته موسى بن عمران : او گفت

: اسرائيل، به آنان گفت موسى در سفارش خود به بنى:  فرمود)عليه السالم(امام
سخنان   او را تصديق آنيد و]گفته[. شما خواهد آمد) عموزادگان(پيامبرى از برادران «

 تو از خويشاوندى ]حال[اى؟   را شنيده]سخن موسى[اين . »او را به گوش گيريد
 ]بگو[ با يكديگر دارند )عليه السالم(پيوندى آه به وسيله ابراهيم و» اسماعيل« با ]اسرائيل[

 اسرائيل، جز فرزندان اسماعيل، برادرانى دارند؟ آيا بنى

 .آنيم ما آن را انكار نمى اين گفته موسى است و] آرى،[: رأس الجالوت گفت

 پيامبرى )صلى اهللا عليه وآله(محمداسرائيل جز  آيا از برادراِن بنى:  فرمود)عليه السالم(امام
 براى شما آمده است؟

 .نه: پاسخ داد

 آيا اين مطلب از نظر شما مقبول افتاده است؟:  فرمود)عليه السالم(امام



 .آرى، اما دوست دارم از زبان تورات آن را باز گويى: گفت

مد، از آوه آ» طور سيناء«نور از آوه «: در تورات آمده است:  فرمود)عليه السالم(امام
آيا منكر اين . »بر ما آشكار شد» فاران«از آوه  بر ما درخشيدن گرفت و» ساعير«

 مطلب هستى؟

 .دانم شناسم، ولى تفسير آن را نمى ها را مى اين عبارت: رأس الجالوت گفت

نور از آوه «اين آه آمده است . آنم تو را از تفسير آن آگاه مى:  فرمود)عليه السالم(امام
فرو )عليه السالم(تعالى ـ است آه بر موسى همان وحى خداوند ـ تبارك و» اء آمدطور سين

» و از آوه ساعير بر ما درخشيدن گرفت«گويد  فرستاد، اين بخش از تورات آه مى
و از آوه «تفسير جمله   نازل شد و)عليه السالم(وحى خداوند ـ عزوجل ـ است آه بر عيسى

هاى مكه آه يك روز راه با مكه  وهى است از آوهآ] فاران[» فاران بر ما آشكار شد
 .فاصله دارد

يارانت تورات را و آنچه به آن   ـ چنان آه تو و)صلى اهللا عليه وآله(ى پيامبر»شعيا«نيز 
دو سوار ديده آه زمين براى آنان روشن شد، «: ـ گفته است ايد اضافه شده حق دانسته

 چه آسى بر دراز گوش ]حال بگو[. »ديگرى بر شتر يكى بر دراز گوش سوار بود و
 گوييد؟ آه بر شتر؟ در اين باره چه مى سوار بود و

 .شناسم آن دو را به من بشناسان آه آنان نمى: رأس الجالوت گفت

آن  آن آه بر دراز گوش سوار است، عيسى بن مريم است و:  فرمود)عليه السالم(امام
آيا منكر آن . اين بيان، از تورات است. است )صلى اهللا عليه وآله(آه بر شتر سوار است محمد

 هستى؟

 .آنم آن را انكار نمى. نه: پاسخ داد

 شناسى؟ پيامبر را مى» حيقوِق«آيا :  فرمود)عليه السالم(امام

 .شناسم او را خوب مى. آرى: گفت

را از » بيان«خداوند «: به گواهى آتاب شما، او گفته است:  فرمود)عليه السالم(امام
سپاه . امت او پرشد و» احمد«تسبيح  ها از ذآر و آسمان آوه فاران فرو فرستاد و] ناحيه[

 در دريا ]شجاعانه پروا و بى[برد  يورش مى تازد و او همان گونه آه در خشكى مى
او آتابى » بيت المقدس«پس از ويرانى . ]رود و به مصاف دشمن مى[تازد   مى]اسب[

به آن ايمان  پذيرى و  مى]آن را اى و خوانده[آيا اين گفته را . »آورد مى) قرآن(جديد 
 دارى؟

 .ما منكر آن نيستيم  است و)عليه السالم( اين گفته حيقوق].آرى[: رأس الجالوت گفت



ا آه پس بار خداوندا، آن آس ر«: داوود در زبور گفته است:  فرمود)عليه السالم(امام
تو اين مطلب . »دارد، مبعوث فرما  برپا مى]تو را[، سنت )روزگارانى(از گذشت فترتى 

پيامبرى را )صلى اهللا عليه وآله( آيا غير از محمد]به پرسش من پاسخ بده آه[اى؟  را خوانده
 باشد؟] و احيا آرده[ را برپا داشته ]خدا[شناسى آه پس از دورانى، سنت  مى

، اما منظور )ايم خوانده(شناسيم  اين گفته داوود است آن را مى: رأس الجالوت گفت
 .فترت، همان روزگار اوست داوود، عيسى بوده و

آه عيسى با سنت الهى ) اى فراموش آرده(اى  ندانسته:  فرمود)عليه السالم(امام
. آرد مخالفت نكرد، بلكه تا روزى آه خداوند او را باال برد از سنت تورات پيروى مى

پس از » فارقليطا«  نيكوآار خواهد رفت و]بانوى[به يقين فرزند «: ر انجيل آمده استد
 را براى شما ]نادانسته [ خطاها را سبك آرده و هر چيز]بار[هموست آه  او خواهد آمد و

مرا ] رسالت[ام او نيز  او گواهى داده] رسالت[همان گونه آه من به . آند تفسير مى
را براى شما » تأويل«او  ام و ها را براى شما آورده»مثل«من . گواهى خواهد داد

  را از او دانسته، به آن ايمان دارى؟]بشارت[آيا اين . »خواهد آورد

 .منكر آن نيستم. آرى: رأس الجالوت گفت

اى رأس الجالوت، درباره پيامبرت موسى بن عمران از تو :  فرمود)عليه السالم(امام
 سؤال آنم؟

 .بپرس: گفت

  در اثبات نبوت موسى چيست؟]تو[برهان  حجت و:  فرمود)عليه السالم(امام

 .هايى آورد آه پيامبران پيش از او نياوردند)معجزه(او نشانه : پاسخ داد

 مثًال چه چيزى؟:  پرسيد)عليه السالم(امام

آرد، بر خزنده مبدل ) اژدهايى(دريا را شكافت، عصاى خود را به مارى : او گفت
سپيد  هايى جوشيدن گرفت، دست در گريبان خود فرو برد و از آن چشمه سنگ زد و

هايى به منصه ظهور رساند آه جز او آسى  نشانه درخشان از گريبان بيرون آورد و و
 .توان انجام آن را نداشت

آيد،  بنابراين اگر آارهايى آه از ديگران برنمى. راست گفتى:  فرمود)عليه السالم(امام
امورى  رسالت او باشد، پس هر آس آه ادعاى پيامبرى آند و حجت بر نبوت و دليل و

واجب است او را  را به ظهور برساند آه ديگران از عهده آن برنيايند بر شما الزم و
 آيا چنين نيست؟. تصديق آنيد



منزلت وااليى نزد  نه، زيرا موسى مقرب خداوند بود و: ترأس الجالوت گف
 مكلف نيستيم از مدعى نبوت ]نيز[ما . بهره بودند حضرتش داشت آه ديگران از آن بى

پيروى آرده، نبوت او را بپذيريم تا اين آه حجت وااليى همانند آنچه موسى آورد، 
 .بياورد

 فرستاده شدند، همانند )عليه السالم(موسىپيامبرانى آه قبل از :  فرمود)عليه السالم(امام
 از سنگ دوازده چشمه جوشان پديد ]با ضربه عصاى خود[موسى دريا را نشكافتند، 
عصاى خويش به مارى  درخشنده از گريبان خود برنياوردند و نياوردند، دست سپيد و

 نبوت آنان را پذيرفتيد؟   رسالت و]و چرا[پس چگونه . خزنده مبدل نكردند

پيش از اين گفتم آه هر گاه آسانى ادعاى پيامبرى داشته :  الجالوِت يهودى گفترأس
هايى آه عامه مردم از ارائه آن ناتوان باشند، بياورند ـ هر چند )معجزه(نشانه  باشند و
 .تأييد آرد هاى موسى ارائه آنند ـ بايد آنان را تصديق و هايى جز نشانه نشانه

اعتراف به   رأس الجالوت، پس چه چيزى تو را از اقرار واى:  فرمود)عليه السالم(امام
آور  آرد و دارد؟ در حالى آه او مردگان را زنده مى رسالت عيسى بن مريم باز مى

آن پرنده، به  دميد و در آن مى ساخت و با ِگل، شكل پرنده مى داد و جذامى را شفا مى و
 .گرفت فرمان خدا جان مى

آرد، ولى ما خود شاهد آن  ود آه عيسى چنين مىش گفته مى: رأس الجالوت گفت
 .ايم نبوده

اى؟ آيا نه اين است آه خبر  هاى موسى را خود ديده آيا معجزه:  فرمود)عليه السالم(امام
  رسيده است؟]به ما[ياران موسى  ها به وسيله افراد مورد اعتماد و اين معجزه

 .آرى: گفت

اخبار متواتر درباره خرق عادت عيسى بن به همين صورت :  فرمود)عليه السالم(امام
اعجاز او را تصديق، اما عيسى  پس چگونه است آه موسى و. مريم به شما رسيده است

 پذيريد؟ نمى آنيد و اعجاز او را رد مى و

 .خاموش شد رأس الجالوت آه پاسخى نداشت، دم فرو بست و

 )صلى اهللا عليه وآله( محمد]پيامبر اسالم، حضرت[:  فرمود)عليه السالم(آن گاه امام رضا
. نيز هر پيامبرى آه خداوند او را مبعوث فرموده، همين حالت را دارد آنچه آورد و و

در مكتب  نوشتن نياموخت و چوپانى روزمزد بود آه خواندن و پيامبر اسالم يتيم، بينوا و
يچ آم ه ماجراهاى پيامبران را بى معلمى حاضر نشد، اما قرآن را آورد آه داستان و

هايى آه تا روز قيامت خواهند  آمد نقل  امت هاى پيشين و نيز اخبار امت آاستى و و



اين آه در خلوِت  او از نهان مردم و. نشانه پيامبرى اوست همين، معجزه و آند و مى
 .نماياند شمارى مى هاى بى معجزه نشانه و داد و آنند خبر مى خانه خود چه مى

ماجراى محمد براى ما ثابت نشده  اجراى عيسى ودرستى م: رأس الجالوت گفت
 .به آن تن دهيم توانيم پيامبرى آن دو را تأييد آنيم و بر همين اصل، نمى است و

 )عليه السالم(گويى، گواه رسالت عيسى بنابر آنچه مى:  فرمود)عليه السالم(امام
  به ناحق گواهى داده است؟)صلى اهللا عليه وآله(محمد و

 .دم فرو بست ين باز نيز پاسخى نداشت ورأس الجالوت ا

تو زرتشت را : فرمود بزرگ آرد و» هيربِد« رو به )عليه السالم(سپس امام رضا
 .دليل خود را بر پيامبرى او بيان آن خوانى، پس حجت و پيامبر مى

هايى نياورده  هايى با خود آورد آه پيش از او آسى چنان نشانه او نشانه: هيربد گفت
ايم، اما اخبارى آه از پيشينيان به ما رسيده، او چيزهايى را   ما او را نديده]تهالب[. است

 .براى ما حالل گرداند آه ديگرى حالل نكرده بود، لذا از او پيروى آرديم

 به شما رسيد از او ]درباره او[بنابراين، به دليل اخبارى آه :  فرمود)عليه السالم(امام
 .]آيا چنين است؟[پيروى آرديد 

 .آرى: هيربد گفت

هاى ديگر نيز بر اساس اخبارى آه درباره پيامبران،  امت:  فرمود)عليه السالم(امام
محمد ـ آه درود خدا بر آنان باد ـ به آنان رسيده بود از ايشان پيروى  موسى، عيسى و

آارهايى آرد آه پس شما آه به وسيله اخبار متواتر مبنى بر اين آه زرتشت . آردند
عذرى  ديگرى نكرده بود، او را پذيرفتيد، براى تن ندادن به رسالت آنان چه بهانه و

 داريد؟

 .هيربد از پاسخ باز ماند

، اگر آسى از شما با اسالم مخالفت دارد ]حاضر[اى جماعت :  فرمود)عليه السالم(امام
 هر چه بخواهد[هاده، خجالت را وا ن  پرسشى آند، شرم و]در اين باره[خواهد  مى و

 .بپرسد]

اى : گفت يگانه متكلمان بود، نزد حضرت آمد و آه سرآمد و» عمران صابى«
خواندى هرگز براى پرسيدن، نزد تو   مردم، اگر تو به پرسيدن فرا نمى]ترين[عالم
با متكلمان ديدار  ناحيه جزيره را در َنَورديدم و  آوفه، بصره، شام و]بدان آه[. آمدم نمى
حال . گو آردم، اما آسى را نيافتم آه يگانگى خداوند را براى من ثابت آند فت وگ و

 دهى؟ اجازه سؤال به من مى



حضور داشته باشد، » عمران صابى«اگر در جمع حاضران، :  فرمود)عليه السالم(امام
 . تو همو هستى]ترديد بى[

 .من همو هستم. آرى: پاسخ داد

 با شنيدن حق[خواهى بپرس، اما  ان، هر چه مىاى عمر:  فرمود)عليه السالم(امام

 .ستم را واگذار گويى و بيهوده  راه ژاژخايى و]با رّد آن[ انصاف در پيش گير و]

آه چيزى ] و آن اين است[خواهم   مى]تنها يك چيز از تو[اى سرورم، : عمران گفت
 .آن را وا نگذارم را براى من ثابت آنى تا به آن چنگ اندازم و

 .خواهى بپرس آنچه مى:  فرمود)يه السالمعل(امام

:  گفت)عليه السالم(عمران به امام. انبوه حاضران، در هم فشرده، گرد او جمع شدند
 .چه چيزى آفريده است؟ مرا از اين امر آگاه آن موجود نخستين آيست و

فهم ] در آن پاسخم را بشنو و[ پرسيدى ]اى عمران، حال آه[:  فرمود)عليه السالم(امام
نه  داشت و» حدودى«چيزى با او نبود نه  اما واحد، پيوسته يگانه بود و. آن
نه در . حدود مختلف آفريد گوناگون با اعراض و هايى نو و آن گاه آفريده. »اعراض«

 ]اساس[بر . محدود گرداند نه در چيزى آن را اندازه آرد و چيزى آن را برپا داشت و
خلق را .  براى آن قرار نداد]از پيش[ مانندى ]اختن آندر س[ چيزى آن را تقدير نكرد و

داراى رنگ  همدل و غير برگزيده، مخالف يكديگر و پاك نهاد و و) سره(برگزيده 
حضرتش خلق را نيافريد تا نياز خود را به وسيله آن برطرف آند . مزه گوناگون آفريد و

ه آن آفريده به آن دست جايگاهى رسد آه جز به وسيل يا آه با اين خلق، به برترى و
با آفرينش خلق، خود را دستخوش  پيش از آفرينش نيز بدان نرسيده بود و يافت و نمى

  پى بردى؟]به آنچه گفتم[اى عمران، . ديد آاستى يا فزونى نمى

 .سرورم، به خدا سوگند آرى: عمران گفت

اى عمران، چنانچه خداوند از سر نياز، خلق را آفريده بود، :  فرمود)عليه السالم(امام
بايست چند برابر   مى]و از همين رو[آفريد   جز به اندازه رفع نياز خود نمى]به يقين[

بزرگ ايشان  آفريد، چرا آه هر چه ياران، بيشتر باشند سرپرست و آنچه آفريده بود مى
 .قويتر خواهد شد

نه براى نياز [آنچه از خلق آفريد،   نياز، او را فرو نگيرد و]بدان آه[اى عمران، 
اى از آنان نياز خود را به وسيله برخى ديگر برآورده سازند، چرا آه   پاره]خود بود بلكه

جماعتى از ايشان را  و. تواند نياز خود را برآورده سازد  نمى]به تنهايى[هيچ يك از خلق 
ن اين آه به آن آس آه برترى داده، نيازى داشته اى ديگر برترى بخشيد، بدو بر دسته



اى وارد آرده باشد، پس خلق را به همين  خدشه بر آسى آه خوار نموده، عيب و باشد و
 .جهت آفريد

 در نفس خودش براى خودش ]آن، موجود نخستين[اى سرور من، آيا : عمران گفت
 معلوم بود؟

شود  آه به واسطه آن بر آن استدالل مىآنچه  علم به چيزى و:  فرمود)عليه السالم(امام
رّد خالِف آن است تا اين آه خود آن شىء، به وسيله  تنها براى نفى و) صورت ذهنى(

در (در حّدى پنداشتن  شىء را به اندازه آردن و آنچه از آن نفى شده، موجود باشد و
 . اى عمران، فهميدى. نفى آند) آوردن

موجود (به من بگو آن هستى واحد .  منآرى به خدا سوگند سرور: عمران گفت
انديشه  علم خود را به وسيله چه چيزى به دست آورد، با ضمير و) يگانه نخست و

 يا به وسيله چيزى ديگرى؟) صورت ذهنى از شىء(

به نظر تو اگر به وسيله ضمير دانسته باشد آيا جز اين آه :  فرمود)عليه السالم(امام
ى قرار دهى آه معرفت بدان منتهى شود، راه ديگرى ا اندازه براى آن ضمير، حد و

 دارى؟

 .اى جز اين نيست چاره: عمران گفت

 ضمير چيست؟ آن انديشه و:  فرمود)عليه السالم(امام

 .پاسخى نداد عمران دم فرو بست و

) صورت ذهنى(اگر از تو بخواهم آه آن انديشه . اشكالى ندارد:  فرمود)عليه السالم(امام
 ؟]توانى چنين آنى مى[اى ديگر بشناسانى  را با انديشه

بهتر است . تباه آردى  ادعاى خود را باطل و]با اين سخن[اى عمران، : سپس فرمود
، »فعل«به او بيشتر از  شود و وصف نمى) صورت ذهنى(با انديشه » واحد«بدانى آه 

 جزء جزء نبايد او را همچون مخلوقات، گوناگون و شود و گفته نمى» صنع« و» عمل«
آنچه را آه درست  اين مطلب را درك آن و.  توهم است]چنين پندارى از او[دانست آه 

 .پندارى بر آن بنيان گذار مى

هاى او چه مقدار است؟ چگونه است؟ معناى  سرور من، حدود آفريده: عمران گفت
 . ها آگاه آن چند گونه آفريده شده است؟ مرا از اين آن چيست؟ و

 اندازه و ماهيت و[ آه حدود ]و بدان[پرسيدى، پس فهم آن :  فرمود)عليه السالم(امام

در  ، آنچه به ديده آيد و)سنجيدنى(، موزون )سودنى(ملموس : آفريدگان شش گونه است]
 نيز[ها  از جمله آن آن نگريسته شود، آنچه وزن ندارد آه همان روح است و



مزه ندارد، تقدير  ومحسوس نيست، رنگ  هاست آه وزن ندارد، ملموس و ديدنى]
 .باشد مى) اندازه(طول  عرض و ها و ، أعراض، صورت)اندازه نگاه داشتن(

آن را از حالى به  سازد و عمل، حرآاتى آه اشياء را مى:  نيز از آن جمله است
حرآات در  اعمال و. آند آاهش مى ها را دستخوش فزونى و حالى ديگر درآورده، آن

چون  فرصت دارند و ها نياز است وقت و اى آه بدان زهحرآت هستند، چرا آه به اندا
 جارى مجراى ]و اين[ماند  اثر آن مى رود و از شىء فراغت حاصل شود، حرآت مى

 .ماند  اثرش مى]، اما[رود  سخنى است آه مى

واحد ] پس از آن آه[سرور من، از آن آفريدگارى مرا خبر ده آه آيا : عمران گفت
 چيزى با او نبود حال آه آفريد، تغيير آرده يا نه؟ بود و

آند، بلكه خلق با   ـ عّزوجّل ـ با آفريدن خلق تغيير نمى]خداى[:  فرمود)عليه السالم(امام
 .آند آورد، تغيير مى تغييرى آه خداوند در آن به وجود مى

 ايم؟ او را شناخته) اى وسيله(پس به چيزى : عمران گفت

 .]ايم او را شناخته[با غير او :  فرمود)يه السالمعل(امام

 غير او چيست؟: عمران گفت

ها او را شناختيم  مانند آن و» صفت«، »اسم«، »مشّيت«با :  فرمود)عليه السالم(امام
 .شوند  تدبير مى]و به فرمان او[آفريده شده،  ها حادث و تمام اين و

 سرورم، پس او چيست؟: عمران گفت

زمين را  است، بدين معنا آه ساآنان آسمان و» نور«او :  فرمود)سالمعليه ال(امام
 .بيش از اين آه او را يگانه بخوانم، از من مخواه آند و هدايت مى

خموش بود   خداوند پيش از آفرينش ساآت و]:گويم مى[سرور من، : عمران گفت
 آيا اين چنين نيست؟. پس از آفرينش سخن گفت و

خاموشى زمانى مفهوم دارد آه پيش از آن سخنى وجود داشته : مود فر)عليه السالم(امام
: شود نيز گفته نمى. گويد سخن نمى چراغ خاموش است و: شود باشد، مثًال گفته نمى

پاسخ ما [خواهد با ما بكند  افشاند تا آنچه مى نور مى شود و  روشن مى]از آن رو[چراغ 
چون به  بلكه چيزى جز چراغ نيست وهستى او نيست،   نور چراغ، فعل و]اين است آه

اى [پس . چراغ، نور افشاند تا ما به وسيله آن روشنى يافتيم: گويم ما روشنى دهد مى
 .]يابى راه مى[ با اين مطلب در آار خود بينا شده ]عمران،

از حالى تر بر آن بودم آه هستى اول، با آفريدن خلق،  آقاى من، پيش: عمران گفت
 .آه در آن بود متغير شد



به  اى و هستى اول به گونه«: گويى اى عمران، اين آه مى:  فرمود)عليه السالم(امام
سخنى » دهد به ذات او برسد شود تا آن آه آنچه او را تغيير مى طريقى متغير مى

دهد؟  اى عمران، آيا آتش، خود را تغيير مى. ناممكن است  محال و]امرى بيهوده و[
فردى بينا، ديده ] اى يا شنيده[اى  سوزاند؟ يا اين آه ديده  خود را مى]ى سوزان[گرما

 خود را ببيند؟

آيا هستى اول در آفريده است يا آفريده . ام]و نشنيده[چنين چيزى نديده : عمران گفت
 در اوست؟

نه او در .  است]پندارها[واالتر از اين  اى عمران، او باالتر و:  فرمود)عليه السالم(امام
توانى جز از  قدرت و او از چنين چيزى منزه است و نه خلق در اوست و خلق است و

مرا آگاه آن آه   از آينه بگو و]حال اى عمران، تو[.  نيست]ممكن ميسر و[سوى خداوند 
تو در آينه نباشى، با چه  هر گاه آينه در تو نباشد و اى يا آينه در توست؟ و آيا تو در آينه

 آنى؟  به وجود خود استدالل مى]آينه،[زى به وسيله آن چي

 .آينه است  ميان من و]واسطه[روشنى آه  به نور و: عمران گفت

 در آينه، بيشتر از آنچه در ]موجود[روشنايِى  آيا از آن نور و:  فرمود)عليه السالم(امام
 بينى؟ نگرى، مى چشم خود مى

 .آرى: عمران گفت

 . را به ما نشان بده]نور بيشتر[آن : د فرمو)عليه السالم(امام

 .عمران پاسخى براى گفتن نداشت

آينه را به وجود  بينم آه تو و من نور را فقط چيزى مى:  فرمود)عليه السالم(امام
براى اين امر . خودتان راهنمايى آرده است، بدون اين آه يكى از شما در ديگرى باشد

ها  مثل  آن سخن بگويد و]باره[تواند در  نمىهاى ديگرى نيز وجود دارد آه نادان مثال
 .هاى باالتر، از آن خداست نمونه و

 . هنگام نماز فرا رسيده است: فرمود  رو به مأمون آرده و)عليه السالم(آن گاه امام رضا

 .هايم مشو آه قلبم نرم شده است سرور من، مانع پرسش: عمران گفت

مأمون  سپس امام و. گرديم باز مى  وگزاريم نماز مى:  فرمود)عليه السالم(امام
جعفر بن «مردم بيرون به امامت   در درون نماز گزارد و)عليه السالم(برخاستند، امام

 به مجلس خويش بازگشت )عليه السالم(پس از پايان نماز، امام رضا. نماز گزاردند» محمد
 .بپرس; اى عمران: فرمود عمران را فرا خواند و و



شود يا به  به يگانگى خوانده مى» حقيقت«خداوند به سرورم، : عمران گفت
 .؟ مرا از اين امر آگاه آن»وصف«

موجود اول است آه پيوسته واحد  خداوند، آفريدگار يگانه و:  فرمود)عليه السالم(امام
نه معلوم است ] حقيقت او[. تنهايى بوده آه دومى ندارد چيزى با او نبوده و يگانه بود و و
. نه فراموش شده نه مذآور است و نه متشابه و اشناخته، نه محكم است ون نه مجهول و و

وجود ) آغازى(نه از وقتى . واقع شود چيزى نيست آه اسم غير او بر او درست بيايد و
قائم به چيزى . ]ابدى است ، بلكه ازلى و[وجود خواهد داشت ) پايانى(نه تا وقتى  داشته و
ساآن نبوده ) جايى(در چيزى  ر چيزى تكيه نكرده وب چنين نيز نخواهد بود و نبوده و

ها پيش از آفرينش خلق بوده، چرا آه چيزى با او نبوده  تمام اين. قرار نداشته است و
بيان   صفاتى است حادث آه ُمحدثى آن را پديد آورده است و]آه گفته شد[ها  تمام اين و
 .فهمد درآى داشته باشد، آن را مى شرحى است آه هر آس فهم و و

سه اسم هستند، داراى يك معنا » اراده« و» مشيت«، »ابداع« بدان آه ]اى عمران،[
ها را اصل  مشيت آرد، حروفى بود آه آن اراده و ابداع و] آفريننده[اولين چيزى آه  و

به سبب . جدا آننده هر مشكلى قرار داد هر چيز، راهنماى براى هر چيِز قابل ادراك و
همه  شوند و معنا از غير معنا بازشناخته مى مفعول و ، فاعل وباطل آن حروف، حق و

آفرينِش  خداوند در ابداع و. جمع شده است) در چارچوب آن(امور بر آن حروف 
و [ها داراى وجود  آن ها قرار نداد و ها هيچ معنايى براى آن حروف، جز خوِد آن

پديد  ها معلول ابداع و ند، زيرا آنرس  نيستند و در همين حد به پايان مى]مفهومى مستقل
 .آمده آن هستند

زمين است  ها و  نور در اين جايگاه، نخستين فعل خداوند است آه او نور آسمان]اما[
و با بودن حروف [است آه آالم بر آن استوار است ] اى و ابداع شده[حروف مفعول  و

اين .  به آفريده آموختها همگى از جانب خداوند هستند آه او عبارت و] گيرد شكل مى
 ٢٨از اين   حرف آن بر زبان عربى داللت دارد و٢٨ حرف بوده، آه ٣٣حروف 
 حرف در ٢٨پنج حرف از  عبرى داللت دارد و  حرف بر زبان سريانى و٢٢حرف، 

اما آن پنج .  حرف است٣٣است آه در مجموع  ها به آار رفته، دگرگون شده ديگر زبان
ها گفتم، گفتن چيزى روا  ان بماند، آه بيش از آنچه درباره آن پنه]بايد[حرِف اختالفى 

 .نباشد



استوار آردِن آن، آن را فعلى از خود قرار داد،  گاه حضرتش پس از شماره و آن
: گويد چون به آارى اراده فرمايد، فقط مى[; )٤١٨(ُآن َفَيُكوُن«: مانند اين آه فرمود

» ُصنع«از سوى خداوند » آن«] بنابراين[. »شود مى] ودفورًا موج[ باش، پس ]موجود[
 .است» مصنوع«آيد  هر چه با اين فرمان پديد مى و) آفرينش(

حّسى  پس آفريده نخسِت خداوند، ابداع بود آه وزن، جنبش، شنوايى، رنگ و
 .نداشت

) قابل شنيده شدن(رنگ نداشت، مسموع  آفريده دوم، حروف بود آه وزن و
 .شد د، اما بدان نگريسته نمىوصف شدنى بو و

شد  ها را آه بدان نگريسته مى ها، چشيدنى ها، ملموس آفريده سوم، همه محسوس
حروف جز بر   خداوند بر حروف پيشى دارد و]بدان اى عمران، آه[ گرفت و دربر مى

 .آند خود بر چيزى ديگرى داللت نمى

 آند؟ حروف چگونه بر غير خود داللت نمى: مأمون گفت

ها چيزى را براى  تعالى ـ هرگز از آن زيرا خداوند ـ تبارك و:  فرمود)عليه السالم(ماما
پس هر گاه چهار، پنج، شش يا بيشتر يا آمتر جمع آرد . آند  جمع نمى]يى[غير معنا

معنا جمع نكرده، بلكه آن را براى معنايى حادث آه پيش از آن نبوده جمع   بى]بدان آه[
 .آرده است

 توانيم آن را بشناسيم؟ گونه مىچ: عمران گفت

وجه شناخت آن بدين گونه است آه هر گاه معنايى غير از :  فرمود)عليه السالم(امام
ا، ب، ت، ث، ج، ح، : گوييد ها اراده نكنى، حرف حرف برشمرده، مى حروف را از آن
ه هاست، اما اگر براى آنچ يابى معناى خود آن تنها معنايى آه از آن مى خ، تا آخر و

اى  صفتى براى معناى آنچه خواسته ها را اسم و آن اى، حروف را جمع آنى و خواسته
توجه دهنده به سوى  قرار دهى، آن حروف بر معانى آن چيز داللت خواهند داشت و

 آيا فهميدى؟] اى عمران،[. موصوف آن حروف خواهند بود

 .آرى: عمران پاسخ داد

 آگاه باش آه هيچ صفتى براى غير ]اى عمران،[:  فرمود)عليه السالم(امام رضا
همه  هيچ حدى براى نامحدود وجود ندارد و هيچ اسمى براى غير معنا و موصوف و
آنند، چنان آه  بر احاطه داللت نمى آنند و وجود داللت مى اسماء بر آمال و صفات و
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 ]نگهىوا[. داللت دارند) شش ضلعى(مسدس  مربع، مثلث و: حدود، بر ابعاد، مانند
عرض، آمى يا زيادى، رنگ  شود، نه با طول و اسماء شناخته مى خداوند با صفات و

. آند ها در خداوند ـ عّزوجّل ـ حلول نمى  چيزى از اين]بدان آه[ مانند آن و وزن و و
 خلق به معرفت او پى خواهند برد آه ]زمانى[ منزه است و خداوند از اين اوصاف دور و

 ضرورت ]توانند مبدأ آفرينش را بشناسند، چرا آه  گاه است آه مىآن[خويش را بشناسند 
 .اين شناخت را ذآر آرديم

هايش درك  با نام  خداى ـ عّزوجّل ـ است و]شناخت[صفات خداوند، راهنماى به 
او به چنان يقينى برسد [شود، تا اين آه جوينده  هايش بر وجود او استدالل مى با آفريده و
 .احاطه قلبى نياز نداشته باشد م، شنيدن با گوش، لمس با دست و به ديدن با چش]آه

صورت (» معلمه« پس اگر صفات خداوند بر او داللت نكند، اسمايش بدو نخوانند و
اش درك نكند،  او را به وسيله معنى) آند آه با آن بر او استدالل مى(از آفريده ) ذهنى

پس اگر . صفات خواهد بود، نه معنا ودهند براى اسماء  عبادتى آه آفريدگان انجام مى
شد غير خدا بود، زيرا  بود، هرآينه معبودى آه به يگانگى پرستيده مى غير از اين مى

 آيا فهميدى؟. اسماء خداوند، غير اوست صفات و

 .مطالب بيشترى بگوييد. آرى سرور من: عمران گفت

; گفته ناداناِن گمراه بپرهيز ]تكرار پيروى و[ از ]اى عمران،[:  فرمود)عليه السالم(امام
 ]دادن[آيفر  آنند خداوند در آخرت براى حسابرسى پاداش و هايى آه گمان مى همان

اگر . نيست] او بستن حاضر[ اميد ]دل به شدن و[وجود دارد، ولى در دنيا براى اطاعت 
گز شكستى بود هر عال ـ نقص و  در خداوند ـ جل و]پندارند آن گونه آه آن گمراهان مى[

و با قرار گرفتن در [دانند  شد، اما مردم از جايى آه نمى در آخرت نيز موجود نمى
هاى  بيرون شده، به آوره راه تاريكى[ از راه حق ]دانند اى آه آن را شاهراه مى بيراهه

 .شنوند نمى بينند و  گمراه شده، حق را نمى]نادانى گام نهاده،

َأْعَمى َفُهَو ِفى االَِْخَرِة  َمن َآاَن ِفى َهـِذِه  َو(:  استخداوند ـ عّزوجّل ـ در اين باره فرموده

گمراهتر خواهد  و] دل[آور] هم[باشد، در آخرت ] دل[آور] دنيا[هر آه در اين  و; )419))َأَضلُّ َسِبيًال  َأْعَمى َو

 .بيند نمى] به دليل آوردلى[ چنين شخصى حقايق موجود را ]طبق آيه قرآن[. بود

وجود دارد، تنها با ) روز واپسين(اند آه استدالل بر آنچه در آن جا  خردمندان دانسته
هر آس علم آن را  وجود دارد ممكن است و) دنيا(استدالل به آنچه در اين جا 
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ادراك او را از  وجود و  گرفته و]و بنا به درك خود[از پيش خود ) خداشناسى يا معاد(
 اين علم، بر دورى او ]ترديد آه امامان هستند، بى[گاه آن خويش خواسته باشد، نه از جاي

افزايد، زيرا خداوند اين علم را به خاصانى سپرده آه تعقل   مى]شناخت او از خداوند و[
 .فهمند مى دانند و آند، مى مى

 .آفريده شده است يا نه؟ مرا از اين امر آگاه آن» ابداع«سرورم من، : عمران گفت

اى ساآن است آه با سكون درك   ابداع، آفريده]اى عمران،[:  فرمود)عليه السالم(امام
اى از آفريدگان خداوند شده  آفريده  حادث و]آه در اين صورت[خدايش آفريد  شد و نمى
اش، آه سومى در  آفريده  در آن هنگام تنها خداوند بود و]ترديد بدان آه اين را بى[. است

نچه خداى ـ عزوجل ـ آفريد جز اين نيست آه آفريده پس آ. غير ايشان نبود ميان ايشان و
متشابه  ، معلوم و)موافق(، مؤتلف )ناموافق(گاهى آفريده ساآن، متحرك، مختلف . اوست
 )٤٢٠(.»اندازه باشد آفريده خداوند است هر چه داراى حّد و است و

، معنايى است آه به وسيله آن، حواس و بدان آه هر آنچه حواس تو را توانا آند«
آند آه خداوند در ادراك آن شىء قرار  هر حسى بر آن چيزى داللت مى شود و درك مى

 .آند ها را درك مى قلب، همه اين داده است و

آفريد آه در تحديد برپاست، خلقى را  اى آه بدون تقدير و  بدان يگانه]اى عمران،[
» مقّدر« و» تقدير«:  دو آفريده است]در واقع[آنچه آفريد  اندازه محدود است و حد و

حضرتش چنين مقرر فرمود آه هر . وزنى نداشت هيچ يك از اين دو رنگى، طعمى و و
خداوند هيچ . شوند  خودشان درك مى]وجود[هر دو به   ديگرى و]وسيله[ها به  يك از آن

بدون اتكاى به ديگرى نيافريد تا اين آه بر حسب  ائم به خود وق چيزى را تنها و
تعالى ـ يگانه  پس خداوند ـ تبارك و. اش، آن آفريده، بر وجود خداوند داللت آند اراده

 ]در حالى آه[نگاه دارد،   او را برپا دارد، يارى آند و]تا[واحدى است آه دومى ندارد 
 .دارند كديگر را نگاه مىمشيت خداوند ـ ي ها ـ به اذن و آفريده

در وادى گمراهى  مردم درباره آن دچار اختالف شده و] اين همان چيزى است آه[
آنند، چرا آه  از تاريكى، درخواست رهايى از تاريكى مى سرگردانى، گرفتار شدند و و

از . آردند آه خود بدان موصوف بودند توصيف مى خواندند و خداوند را به اوصافى مى
 .گرفتند بيشتر فاصله مى از حق بيشتر وهمين رو 
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آفريدگان را با اوصافشان توصيف  اما اگر خداى ـ عزوجل ـ با اوصافش و
گرفتار  گفتند و يقين مى سخن از سر فهم و آردند و آردند، توصيفى به جا مى مى

به وسيله [جستند آه  مى] در اين باب[شدند، ولى چيزى را   نمى]گويى و پراآنده[اختالف 
َواللَُّه َيْهِدي َمن َيَشآُء ِإَلى ِصراط ( سردرگمى شدند و  دستخوش سرگردانى و]آن

 .»آند خداوند هر آه را بخواهد به راه راست هدايت مى  و)٤٢١(;)مُّْسَتِقيم

دهم او همان گونه است آه توصيف آردى، اما  سرور من، گواهى مى: عمران گفت
 .خواهم بپرسم اى مانده است آه مى مسأله

 .خواهى بپرس هر چه مى:  فرمود)عليه السالم(امام

او در چه چيز است؟ چيزى بر او . پرسم درباره خداوند حكيم مى: عمران گفت
شود؟ يا اين آه به چيزى نياز پيدا  احاطه دارد؟ از چيزى به چيز ديگرى متحول مى

 آند؟ مى

دهم، پس به درستى پاسخ را   مىاى عمران، پاسخ تو را:  فرمود)عليه السالم(امام
آيد آه  هايى است آه براى مردم پيش مى آن، زيرا اين، از مشكلترين سؤال درك

آنند  اى از دانش ندارند، آن را درك نمى آنان آه بهره دادگان و عقل از دست] جماعت[
 .فهم آن را دارند خردمنداِن منصف، توانايى درك و] تنها[ و

در اين [اما اول آن، پس اگر خدا آنچه را آه آفريده، به جهت نياز خود آفريده باشد 
خداوند به جهت نيازى آه به آفريده دارد به آن چيز :  به جاست آه گفته شود]صورت
پيوسته  شود، ولى خداى ـ عزوجل ـ به جهت نياز چيزى نيافريده و منتقل مى متحول و

. نه بر چيزى ديگر، اما خلق به يكديگر نيازمند هستند  و نه در چيزى]، ولى[ثابت است 
اى ديگر درون  اى از ايشان در پاره دارند، پاره برخى از آنان برخى ديگر را نگاه مى

خداوند ـ عزوجل ـ به قدرت خويش تمام اين ] در تمام اين احوال[ شوند و بيرون مى و
شود، نگهدارِى خلق،  ل يا خارج نمى در چيزى داخ]اما خود[دارد،  آفريدگان را نگاه مى

جز خداى ـ عّزوجّل ـ پيامبران  ماند و از نگاه داشتن آن درنمى آند و او را خسته نمى
دارند،  داران علم او آه شريعِت او را به پا مى رازداران او، نگاهبان امر او و خزانه و

 .تچگونه اس) امر اداره خلق(داند آه اين آار  آسى از آفريدگان نمى

هر گاه  خداوند مانند چشم بر هم زدنى يا نزديكتر است و) فرمان( امر ]و بدان آه[
هيچ يك از . شود اراده او موجود مى باش، به مشيت و: گويد چيزى را بخواهد به او مى
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آنچه [اى عمران، . تر يا دورتر نيستند اى ديگر به او نزديك آفريدگانش نسبت به آفريده
 ؟ فهميدى]را آه گفتم

اى آه  دهم خداوند همان گونه گواهى مى آرى اى سرور من، فهميدم و: عمران گفت
فرستاده اوست تا  اين آه محمد، بنده و اش ياد نمودى و به يگانگى توصيف آردى و

سر به سجده گذارد  آن گاه عمران رو به قبله آرد و.  به دين حق هدايت آند]مردم را[
 .»اسالم آورد و

عمران صابى را شنيده، تسليم [چون متكلمان گفته «: گويم لى مىحسن بن محمد نوف
چيزى از او نپرسيدند، چرا آه   نزديك نشدند و)عليه السالم( او را ديدند، به امام رضا]شدن

مناظره آن چنان چيره بود آه آسى نتوانسته بود او را وادار به تسليم  عمران در جدل و
امام  مأمون و شب فرا رسيد و. ] تسليم شده بود)ه السالمعلي(، اما اينك در برابر امام[آند 
من با جمعى از . جا را ترك آردند مردم آن  برخاسته داخل سرا شدند و)عليه السالم(رضا

من روانه جايگاه  مرا به حضور او خواند و» محمد بن جعفر«ياران خود بودم آه پيك 
 چگونه با ]  شگفتى آفريد وچه[ديدى دوستت «: محمد بن جعفر به من گفت. او شدم

پنداشتم آه على بن موسى هرگز در اين  عمران هماوردى آرد؟ به خدا سوگند، نمى
گو آند يا  نديده بودم آه در مدينه با متكلمان گفت و توانمندى داشته باشد و) آالم(زمينه 

 .گو، گرد آيند ايشان نزد او براى گفت و

 خود از او ]محِل ابتالى[حراِم  حكام حالل واز ا رفتند و حاجيان نزد او مى: گفتم
رفت با وى همزبان  هر آس براى نياز خود نزد او مى داد و او پاسخ مى پرسيدند و مى
 .داد تن به گفته او مى شد و مى

 بر او رشك ]مأمون[اى ابو محمد، بيم آن دارم آه اين مرد : محمد بن جعفر گفت
از او بخواه تا از اين چيزها .  او وارد آنداى بر برده، او را مسموم آند يا صدمه

 .خوددارى آند) ها مناظره(

خواست  مى) مأمون(وانگهى او . او اين پيشنهاد را از من نخواهد پذيرفت: گفتم
 اى دارد؟ ببيند آه از دانش پدرانش بهره  را بيازمايد و)عليه السالم(امام

عمويت به چند دليل از اين موضوع ناخرسند است : به او بگو: محمد بن جعفر گفت
 .»ها بدارى دارد دست از اين مباحثه دوست مى و

محمد بن جعفر گذشته بود با او  آنچه ميان من و  رفتم و)عليه السالم(به سراى امام رضا
او . مويم را به سالمت داردخداى ع: فرمود  لبخندى زد و)عليه السالم(امام. در ميان گذاشتم



آن گاه خطاب به [. ها ناخرسند است]مجلس[دانم چرا از اين  مى شناسم و را خوب مى
 .او را نزد من بياور  اى غالم، نزد عمران صابى برو و]:غالم خود فرمود

 .ماست او نزد يكى از برادران شيعِى. دانم فدايت گردم من جاى او را مى: گفتم

 .چهارپايى براى او ببريد. باآى نيست:  فرمود)معليه السال(امام

امام از او   آوردم و)عليه السالم(نزد عمران رفته، او را به حضور حضرت رضا
آن را به عنوان خلعت به عمران داد، سپس  پوشى خواست و تن استقبال شايانى نمود و

 .آن را به او صله داد ده هزار درهم خواست و

 . آرد)عليه السالم(فدايت شوم، همان آارى را آردى آه جدت اميرالمؤمنين: گفتم

مرا  آن گاه حضرت شام خواست و. ما اين گونه دوست داريم:  فرمود)عليه السالم(امام
چون از خوردن شام . عمران را در سمت چپ خويش نشاند در سمت راست خود و

فردا نزد ما بيا تا  اآنون با همراه برو و: رمود به عمران ف)عليه السالم(دست آشيديم، امام
 .از خوراك مدينه تو را بخورانيم

گو را با  از آن پس هر گاه متكلماِن ديگر مكاتب نزد عمران جمع شده، باب گفت و
حجت ]  آسب آرده بود)عليه السالم(با دانشى آه از امام رضا[آردند، او  وى باز مى

آار او چنان باال گرفت آه متكلمان از او  آرد و  مىمردود برهان ايشان را باطل و و
قرار گرفت، )عليه السالم(امام رضا عمران مورد اآرام مأمون، فضل و. جستند دورى مى

عليه (امام رضا. فضل اموال فراوانى به او داد مأمون ده هزار درهم به او صله داد و

 )٤٢٢(.»رسيد هايش خواستهاو به   نيز گردآورى صدقات بلخ را به او سپرد و)السالم

 

 

  با على بن جهم)عليه السالم(گوى امام رضا  ـ گفت و٣

ابو الصلت «او از  و» قاسم بن محمد برمكى«از » على بن ابراهيم بن هاشم«
هاى  آراء از پيروان فرقه مأمون، اصحاب مكاتب و«: نقل آرده است آه گفت» هروى

گو با  گفت و را براى مباحثه و...  اسالمى، آيين مسيحيت، يهوديت، مجوس، صابئه و
 گام )عليه السالم(هر يك از آنان آه به ميدان مباحثه با امام.  گرد آورد)عليه السالم(امام رضا

رو دم ف ماند و  چنان از گفتن باز مى)عليه السالم(قاطع امام دليل رسا و نهاد، با برهان و مى
 .اند بست آه گويى سنگى در دهان او گذارده مى

                                                           
 .١٥٤ /١عيون اخبار الرضا ; ٤٤١ ـ ٤١٧ /توحيد. ٤٢٢



عليه (او به امام. بود» على بن جهم«يكى از آسانى آه با حضرت به مباحثه پرداخت، 

 تو به عصمت پيامبران اعتقاد دارى؟:  گفت)السالم

 .آرى:  فرمود)عليه السالم(امام

اين [ و)٤٢٣(;) َربَُّهَفَغَوىَعَصى َءاَدُم  َو(«: خداوند ـ عّزوجّل ـ فرموده است: على گفت

َذا النُّوِن ِإذ ذََّهَب ُمَغـِضًبا َفَظنَّ َأن لَّن  َو(«، »بيراهه رفت  آدم به پروردگار خود عصيان ورزيد و]گونه

پنداشت آه ما هرگز بر او قدرتى  و آن گاه آه خشمگين رفت ]ياد آن[ذو النون را   و)٤٢٤(;)نَّْقِدَر َعَلْيِه

آهنگ ] آن زن[در حقيقت  و )٤٢٥(;)َوَهمَّ ِبَها َلَقْد َهمَّْت ِبِه َو(«: در داستان يوسف فرمود  و»نداريم

دانست آه داوود  و )٤٢٦(;)َظنَّ َداُوُد َأنََّما َفَتنَّاُه َو(«: درباره داوود فرمود  و»]يوسف نيز[ وى آرد و

 فرموده )صلى اهللا عليه وآله(درباره فرستاده خود، حضرت محمد و» ايم ما او را آزمايش آرده
آنچه را  و )٤٢٧(;)اللَُّه َأَحقُّ َأن َتْخَشـاُه َتْخَشى النَّاَس َو  َوُتْخِفى ِفي َنْفِسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه َو(«: است

ترسيدى با آن آه خدا سزاوارتر بود آه  از مردم مى آردى و بود، در دل خود نهان مىآه خدا آشكار آننده آن 

 گويى؟ در اين باره چه مى. »از او بترسى

تقواى الهى در پيش گير، نسبت ناروا بر پيامبران ! واى بر تو:  فرمود)عليه السالم(امام
عال ـ  داوند ـ جل وآتاب خداى ـ عّزوجّل ـ را تأويل مكن، چرا آه خ خدا روا مدار و

را جز خدا ) قرآن(تأويل آن   و)٤٢٨(;)ِسُخوَن ِفى اْلِعْلِم  َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُهِإالَّ اللَُّه َوالرَّ(«: فرموده است

 .»داند داران در دانش آسى نمى ريشه و

وردگار خود  آدم به پر]اين گونه[و « اما اين آه خواندى ].دهم اينك پاسخ تو را مى[
 خداى ـ عزوجل ـ ]اراده خداوند بود، زيرا به تقدير و[» بيراهه رفت عصيان ورزيد و

. نه براى ماندگارى در بهشت جانشين خود در زمين آفريد و آدم را به عنوان حجت و
تقدير حضرت  وانگهى نافرمانى آدم در بهشت بود نه در زمين تا بدين وسيله اراده و

زمانى آه آدم به عنوان خليفه خداوند بر .  به انجام برسد]انسان بودآه آفرينش [احديت 
ِهيَم  ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َءاَدَم َوُنوًحا َوَءاَل ِإْبَر(«زمين، به زمين فرو فرستاده شد، بر اساس آيه 

خاندان عمران را بر  خاندان ابراهيم و نوح و به يقين خداوند آدم و )٤٢٩(;)َن َعَلى اْلَعاَلِميَن  َوَءاَل ِعْمَر

 .، از گناه دور ماند»مردِم جهان برترى داده است

                                                           
 .١٢١/طه . ٤٢٣
 .٨٧ /انبياء. ٤٢٤
 .٢٤ /يوسف. ٤٢٥
 .٢٤ /سوره ص . ٤٢٦
 .٣٧ /احزاب . ٤٢٧
 .٧ /آل عمران. ٤٢٨
 .٣٣ /آل عمران. ٤٢٩



 آن گاه آه خشمگين رفت ]ياد آن[و ذو النون را «اما فرموده حضرت احديت آه 
خداوند ـ بدين معناست آه او پنداشت » پنداشت آه ما هرگز بر او قدرتى نداريم و

عزوجل ـ روزى را بر او تنگ نخواهد گرفت آه خود در آيه ديگر فرموده است، 
اش را بر او تنگ  روزى آزمايد و اما چون وى را مى  و)٤٣٠(;)ـُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُهلَأمَّآ ِإَذا َما اْبَتَلـ َو(«

ترديد آفر  پنداشت آه خداوند بر او قدرت ندارد، بى  اگر مى]گويى آن گونه آه تو مى[. »گرداند مى

 .مىورزيد

آه در ماجراى [، ]يوسف نيز[  آهنگ او آرد و]آن زن[و در حقيقت «در مورد آيه 
 آن زن آهنگ گناه آرد ]زن عزيز مصر آمده، خوب است آگاه شوى آه يوسف و

او را نمود آه خداوند يوسف ـ در صورت اصرار زن بر ارتكاب گناه ـ آهنگ آشتن  و
دامان به گناه آلودن ايمن گرداند آه خود فرموده  يوسف را از دست به خون آغشتن و

آارى  زشت و) آشتن( تا بدى ]آرديم[ چنين )٤٣١(;)اْلَفْحَشآَء  ِلَك ِلَنْصِرَف َعْنُه السُّوَء َو َآَذ(«: است

 .»را از او بازگردانيم) زنا(

 جماعت شما درباره او چه ]داوود به ميان آمد براى من بگو آهحال آه سخن از [
 گويند؟ مى

داوود در محراب عبادت خود «: على گفته آنان را درباره داوود چنين بيان آرد
. مشغول نماز بود آه ابليس در شكل زيباترين پرندگان خود را براى داوود مجسم آرد

پرنده به حياط خانه .  تا آن پرنده را بگيردداوود نماز خود را ناتمام، رها آرده، برخاست
پرنده بر فراز بام رفت، داوود نيز او را دنبال آرد . داوود در پى او روان شد رفت و

آرد آه  داوود با نگاه، پرنده را دنبال مى. افتاد» اوريا بن حنان«پرنده در خانه  و
 .دل به او باخت شوى خويش بود افتاد و آه در حال شست و» اوريا«چشمش به زن 

او آه پيش از اين اوريا را به جنگ فرستاده بود به فرمانده سپاه نوشت تا او را 
به فرمان داوود اوريا به خط مقدم فرستاده شد، اما او در . پيشاپيش سپاه به جنگ بفرستد
اين پيشامد بر داوود سخت آمد و داوود نامه ديگرى به . مصاف با مشرآان پيروز شد

اين بار  بفرستد و» تابوت«از او خواست تا اوريا را پيشاپيش  پاه نوشت وفرمانده س
 .»داوود بيوه او را به همسرى گرفت اوريا ـ آه خدايش رحمت آند ـ آشته شد و

إنا لّله : خواند  با دست بر پيشانى خود زد و]پس از شنيدن اين سخنان[ )عليه السالم(امام

ايد  اعتنا خوانده مبران خداوند را نسبت به نماز چنان بىپيامبرى از پيا. إنا إليه راجعون  و
                                                           

 .١٦ /فجر. ٤٣٠
 .٢٤ /يوسف. ٤٣١



بى گناه [آشتن  آارى و شكند، سپس او را به زشت اى نماز مى آه براى گرفتن پرنده
 !آنيد  متهم مى]براى رسيدن آام دل

 .لغزش او چه بود اى پسر رسول خدا، پس خطا و: ابن جهم گفت

پنداشت آه خداوند ـ  داوود مى] پسر جهم،اى  [واى بر تو:  فرمود)عليه السالم(امام
عال ـ دو  از اين رو خداى ـ جل و. عزوجل ـ در دانش، آسى را همانند او نيافريده است

حضرت حق اين ماجرا را در قرآن چنين [آنان از نمازخانه او باال رفتند  فرشته فرستاد و
ُتْشِطْط  َبْعض َفاْحُكم َبْيَنَنا ِباْلَحقِّ َوَالَخْصَماِن َبَغى َبْعُضَنا َعَلى («: ]بيان آرده، فرموده است

ِحَدٌة َفَقاَل   ِتْسُعوَن َنْعَجًة َوِلَي َنْعَجٌة َو ِتْسٌع َوو  ِإنَّ َهـَذآ َأِخي َلُه* ِط  اْهِدَنآ ِإَلى َسَوآِء الصَِّر  َو

آه يكى از ما بر ديگرى تجاوز آرده، پس ] هستيم[ دو مدعى ]ما[ )٤٣٢(;)َعزَِّني ِفي اْلِخَطاِب َأْآِفْلِنيَها َو

.  برادر من است]شخص[اين . ما را به راه راست راهبر باش از حق دور مشو و ميان ما به حق داورى آن و

در سخنورى بر من غالب آمده  آن را به من بسپار و: گويد  مى]او[ مرا يك ميش است و نه ميش و او را نود و

 .»است

او : گفت گواه بخواهد، به نفع او داورى آرد و د بدون اين آه از مدعى بينه وداوو
 ]اين در حالى است آه[. از اين آه ميش تو را خواسته، در حق تو ستم روا داشته است

لغزش داوود در اين  بنابراين، خطا و. بينه مقبول نيست گفته مدعى بدون داشتن گواه و
. ]و آن را باور داريد[گوييد   بود، نه آنچه شما مى]ضاوتو عدم توجه به قاعده ق[زمينه 

:  آه خداوند ـ عزوجل ـ خطاب به پيامبرش داوود فرمود]اى و خوانده[اى  شنيده] به يقين[
، ما تو را در زمين  اى داوود)433);)َيـَداُوُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِفي االَْْرِض َفاْحُكم َبْيَن النَّاِس ِباْلَحقِّ«(

 .»گردانيديم، پس ميان مردم به حق داورى آن] و جانشين[خليفه 

عليه (اى فرزند رسول خدا، پس ماجراى داوود با اوريا چيست؟ امام: گفت

 اگر زنى شوهر خود را به ]عادت چنين بود آه رسم و[در روزگار داوود : فرمود)السالم
عليه (داوود. داد داد ديگر تن به ازدواج نمى مرگ طبيعى يا در ميدان جنگ از دست مى

 نخستين آسى بود آه خداوند ـ عزوجل ـ به او اجازه داد تا با زنى آه شوهرش در )السالم
او نيز پس از سرآمدن عده بيوه اوريا، با او ازدواج . جنگ آشته شده بود، ازدواج آند

 .ر مردم گران آمدآرد آه همين امر، ب

آردى  و آنچه را آه خدا آشكار آننده آن بود، در دل خود نهان مى«: اما موضوع آيه
آه مخاطب آن » ترسيدى با آن آه خدا سزاوارتر بود آه از او بترسى از مردم مى و

                                                           
 .٢٣  و٢٢ /سوره ص . ٤٣٢
 .٢٦ /سوره ص. ٤٣٣



خداى ـ . ]تفسير آن را بدان پس تأويل و[ بود، بدين شرح است، )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
 در حكم[آن جهان   را آه در اين جهان و)صلى اهللا عليه وآله( ـ همسران پيامبرعزوجل

» حجش«دختر » زينب«مادران مؤمنان هستند براى حضرتش نام برد آه يكى از آنان ]
 خود را از نام همسرانش آگاه فرمود، )صلى اهللا عليه وآله(آن هنگام آه خداوند پيامبر. بود

 .بود» د بن حارثهزي«زينب در آابين زناشويى 

زنى را آه در خانه ) پيامبر(او « از بيم اين آه منافقان بگويند )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
آن  از ابراز نام او خوددارى و» خواند مادر مؤمنان مى شوهر است يكى از زنان خود و

و خداوند «: د فرمو)صلى اهللا عليه وآله(اين بود آه خداوند خطاب به پيامبر. آرد را پنهان مى
 .»سزاوارتر بود آه از او بترسى

حوا، رسول   خداوند جز در مورد آدم و]اى على، خوب است اين را بدانى آه[
 در هيچ موردى خود )عليها السالم(فاطمه  و)عليه السالم(على زينب و  و)صلى اهللا عليه وآله(خدا

 .متولى امر ازدواج آسى نشد

عال ـ   رسول خدا، من به درگاه خداوند ـ جل واى پسر: گفت على بن جهم گريست و
گونه از پيامبران سخن خواهم گفت آه تو از آنان ياد آردى  از امروز آن آنم و توبه مى

 )٤٣٤(.»]انديشه بدانديشان نخواهم بود رو راه و و هرگز دنباله[

 

 گو با دوست جاثليق  گفت و. ٤

فروشنده (» صفوان بن يحيى«او از  از پدرش و» على بن ابراهيم بن هاشم«
همنشين جاثليق از من خواست تا او را  ابو قّره، دوست و«: آند آه گفت نقل مى) سابرى

 )عليه السالم(امام از امام براى او اجازه خواستم و.  ببرم)عليه السالم(به ديدار امام رضا
 .او را نزد من بياور: فرمود

: گفت  بر آن نشسته بود بوسيد و)عليه السالم(شى را آه اماموارد شد فر» ابوقره«چون 
 آه بايد با بزرگان روزگار خويش چنين رفتارى داشته ]رسم بر اين است[در آيين ما 

گروهى ديگر  اى مدعى امرى است و خدايت به سالمت دارد، فرقه: باشيم، سپس گفت
 ادعايش را تأييد آرده، بر آن ]صحت آن گروه را تأييد و[آه عدالت در پيش گرفته 

 گوييد؟ شما در اين باره چه مى. دهد گواهى مى

 . ادعاى گروه نخست، مقبول است]در اين صورت[:  فرمود)عليه السالم(امام

                                                           
 .٥٥ /صدوق، االمالى. ٤٣٤



اين صورِت . گروهى ديگر ادعايى آرده، اما گواهى از فرقه مقابل ندارند: او گفت
 حال چگونه است؟

 .اساس است بى اى آن گروه باطل وادع:  فرمود)عليه السالم(امام

خداست آه خداوند او را پديد » آلمه« و» روح«ما مدعى هستيم عيسى : او گفت
آنند آه  مسلمانان در اين مورد با ما هم عقيده هستند، اما مسلمانان ادعا مى آورد و
. تيمفكر نيس فرستاده خداوند است، ولى ما در اين اعتقاد با ايشان هم  پيامبر و]ص[محمد
هم صدا هستيم از آنچه محل خالف   آنچه آه در آن با مسلمانان هم فكر و]مبناى[پس 

 .باشد تر مى ماست درست

 نامت چيست؟:  پرسيد)عليه السالم(امام

 .يوحنا: گفت

آلمه خدا را  روح و اى يوحنا، ما آن عيسى بن مريم و:  فرمود)عليه السالم(امام
خود   ايمان آورده، آمدن او را بشارت داده باشد و)صلى اهللا عليه وآله(پذيريم آه به محمد مى

آلمه خدا  حال اگر آن عيسايى آه تو او را روح و. به آن اقرار آند را بنده خدا بخواند و
نيز به   ايمان نياورده، مژده آمدن او را نداده و)صلى اهللا عليه وآله(خوانى، به محمد مى

بنابراين چگونه . جوييم  اقرار نكرده باشد، ما از او بيزارى مىبندگى خود ربوبيت خدا و
 ايم؟ هم صدا شده آجا ما هم فكر و و

و [برخيز تا برويم آه اين مجلس : به صفوان بن يحيى گفت ابوقره برخاست و
 )٤٣٥(.» ما را سودى نبخشيد]گفتوگو

 ]. در احتجاج خود ناآام مانده بودابوقره، از آن رو اين سخن را گفت آه[

 

 

 گو با ارباب مذاهب اسالمى  گفت و. ٥

در اين مجلس جمعى از عالمان .  به مجلس مأمون رفت)عليه السالم(وقتى امام رضا
ُثمَّ َأْوَرْثَنا («مرا از معناى آيه «: مأمون به آنان گفت. خراسان حضور داشتند عراق و

برگزيده بوديم، ] آنان را[ سپس اين آتاب را به آن بندگان خود آه ;)٤٣٦()َنا ِمْن ِعَباِدَنااْلِكَتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْي

 .آگاه آنيد» به ميراث داديم

 .خداوند همه امت را اراده آرده است: عالمان حاضر گفتند

                                                           
 .٢٣٠ /٢عيون اخبار الرضا . ٤٣٥
 .٣٢ /فاطر. ٤٣٦



 گويى؟ اى ابوالحسن، تو چه مى: گفت  آرد و)عليه السالم(مأمون رو به امام

گويم، بلكه   همانند آنان سخن نمى]معناِى آن در باب اين آيه و[:  فرمود)عليه السالم(امام
صلى اهللا عليه ( عترت پاك پيامبر]از برگزيدگان،[تعالى ـ  مراد خداى ـ تبارك و: گويم مى

 عترت را جدايى از امت اراده ]و بر چه مبنايى[چگونه : مأمون پرسيد.  هستند)وآله
 فرموده است؟

ترديد  تمام امت بود بى» بندگان برگزيده«اگر مراد خداوند از :  فرمود)عليه السالم(امام
َفِمْنُهْم («: است فرموده] در ادامه آيه پيشين[همگى در بهشت جاى داشتند، اما حضرتش 

 پس ;)٤٣٧()ِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبيُر  ِت ِبِإْذِن اللَِّه َذ  ِمْنُهْم َساِبٌق ِباْلَخْيَر ِمْنُهم مُّْقَتِصٌد َو َظاِلٌم لَِّنْفِسِه َو

برخى از آنان در آارهاى نيك به فرمان خدا  رو، و برخى از ايشان ميانه برخى از آنان بر خود ستمكارند و

 .»پيشگام هستند

 قرار داده، ]و در شمار بهشتيان[در آيه بعدى ايشان را در بهشت  آن گاه و
. »ها در خواهند آمد  به آن]آه[هاى هميشگى  بهشت] در[; )٤٣٨() َعْدن َيْدُخُلوَنَهاَجنَّاُت(«: فرمايد مى

 .نه ديگران رسد و  مى»عترت«بنابراين ارث ياد شده در قرآن، تنها به 

هايى هستند آه خداوند در توصيف  عترت، همان:  فرمود)عليه السالم(سپس امام رضا
 ;)٤٣٩()ُيَطهَِّرُآْم َتْطِهيًرا ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َو(«: آنان فرموده است

 .پاآيزه گرداند شما را پاك و بزدايد و] پيامبر[خواهد آلودگى را از شما خاندان  جز اين نيست آه خداوند مى

» بندگان برگزيده ميراث بر« در توصيف اين )صلى اهللا عليه وآله(همچنين پيامبر اآرم
 :فرموده است

لن يفترقا حتى يردا عليَّ ) أهل بيتي(عترتي  إني مخّلٌف فيكم الثقلين آتاب الّله و«

 ;»يا أيها الناس، ال تعّلموهم فإنهم أعلم منكم. انظروا آيف تخُلفوني فيهما. الحوض

). اهل بيتم(عترتم  گذارم، آتاب خداوند و جاى مى سنگين در ميان شما بر ]چيز[ من دو ]اى مردم،[

پس درنگ . بر من وارد شوند] آوثر[اين دو هرگز از يكديگر جدا نشده تا با هم در آنار حوض 

آنان ] در صدد آن نباشيد آه[اى مردم، . آرده، بينديشيد چگونه در نبود من با آنان رفتار خواهيد آرد

 .تر هستند آگاه تر و آه ايشان از شما عالم] مايانيدو به ايشان راه بن[را تعليم دهيد 

» آل«همان » عترت«اى ابوالحسن، ما را از اين امر آگاه آن آه : عالمان گفتند
 ؟)شود همه بستگان را شامل مى(پيامبرند يا غير از ايشان هستند ) خاندان(

                                                           
 .٣٢ /فاطر. ٤٣٧
 .٣٣ /فاطر. ٤٣٨
 .٣٣ /احزاب. ٤٣٩



 . هستند]پيامبر[ همان آل ]آرى[:  فرمود)عليه السالم(امام

 .امت من آل من هستند: از رسول خدا روايت شده است آه فرمود: عالمان گفتند

: اند آه انكارناپذير نقل آرده  نيز خبرى مستفيض و)صلى اهللا عليه وآله(اصحاب پيامبر
 . امت اوست]همان[محمد  آل

 آيا صدقه بر آل محمد حرام است يا نه؟:  فرمود)عليه السالم(امام

 .آرى: گفتند

 آيا همين صدقه بر امت پيامبر حرام است؟:  فرمود)عليه السالم(امام

 .نه: پاسخ دادند

به ! واى بر شما. است» امت« و» آل«همين، تفاوت ميان :  فرمود)عليه السالم(امام
ايد يا اين آه گروهى تجاوز آاريد؟  شويد؟ آيا از قرآن روى برگرفته آدامين سو برده مى

 گيرد؟  تنها برگزيدگاِن هدايت يافته را در بر مى]نيز[يت دانيد آه ظاهر روا آيا نمى

 گويى؟ اى ابوالحسن، اين را از آجا مى: گفتند

إبَراِهيم   و َلَقد أْرَسْلنا ُنوَحًا َو«: از آن جا آه خداوند فرموده است:  فرمود)عليه السالم(امام

 ;)٤٤٠(آثيٌر منهم فاِسُقون  والِكتاب َفمنُهم ُمهتد   َجَعلنا ِفي ُذّرّيتُهما النُّبّوة َو  َو

آتاب را قرار داديم، از  در ميان فرزندان آن دو، نبوت و ابراهيم را فرستاديم و در حقيقت، نوح و و

آه [آتاب  بنابراين، پيامبرى و.» بسيارى از آنان بدآار بودند]لى[ند، و]شد[راهياب ] برخى[ها  آن
 .گمراه بران فاسق و نه ارث رسد و ت يافته مى به وارثاِن هداي]ارث پيامبران است

; )٤٤١()ِإنَّ َوْعَدَك اْلَحقُّ َربِّ ِإنَّ اْبِني ِمْن َأْهِلى َو(«: نوح به خداوند عرضه داشت
از آن رو نوح از خداوند چنين . »قطعًا وعده تو راست است پروردگارا، پسرم از آسان من است و

خاندانش را از طوفان نجات داده،  وعده داده بود او ودرخواستى آرد آه حضرت حق 
َتْسـَْلِن   ِإنَُّهَلْيَس ِمْن َأْهِلَك ِإنَُّهَعَمٌل َغْيُر َصــِلح َفَال(«: خداوند در پاسخ او فرمود. ايمنى بخشند

 ]داراى[ او در حقيقت از آسان تو نيست، او ;)٤٤٢()َما َلْيَس َلَك ِبِهِعْلٌم ِإنِّى َأِعُظَك َأن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِهِليَن

دهم آه از نادانان  من به تو اندرز مى. پس چيزى آه بدان علم ندارى از من مخواه. آردارى ناشايست است

 ؟]اى و خوانده[دانى  اين را مى. »نباشى

 آيا خداوند، عترت را بر ديگران برترى بخشيده است؟: مأمون گفت

                                                           
 .٢٦ /حديد. ٤٤٠
 .٤٥ /هود. ٤٤١
 .٤٦ /هود. ٤٤٢



 قرآن، عترت را بر ديگران ]آيات[جبار طبق  خداوند عزيز و:  فرمود)عليه السالم(امام
 .برترى بخشيده است

 آمده است؟] چنين چيزى[در آجاى قرآن : مأمون گفت

ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َءاَدَم («: آن جا آه حضرت حق فرموده است:  فرمود)عليه السالم(امام

به يقين، خداوند، آدم ; )٤٤٣()َبْعض ُذرِّيََّةَبْعُضَها ِمن*   ى اْلَعاَلِميَنَن َعَل ِهيَم َوآَل ِعْمَر  َوُنوًحا َوَءاَل ِإْبَر

 بعضى از آنان از ]آه[فرزندانى . خاندان عمران را بر مردم جهان برترى داده است خاندان ابراهيم و نوح و و

 َيْحُسُدوَن النَّاَس َعَلى َمآ َأْم(«: حضرتش در جايى ديگر فرموده است و.  بعضى ديگرند]نسل[

 بلكه به ;)٤٤٤()ِهيَم اْلِكَتـَب َواْلِحْكَمَة َوَءاَتْيَناُهم مُّْلًكا َعِظيًما آَتاُهُم اللَُّه ِمن َفْضِلهَفَقْد َءاَتْيَنآ َءاَل ِإْبَر

ا به خاندان ابراهيم، مردم، براى آنچه خدا از فضل خويش به آنان عطا آرده رشك مىورزند، در حقيقت، م

 .به آنان ملكى بزرگ بخشيديم حكمت داديم و آتاب و

: آن گاه حضرت احديت در پى اين آيه، مؤمنان را مخاطب قرار داده فرموده است
اى آسانى آه ايمان ; )٤٤٥()َيـَأيَُّها الَِّذيَن َءاَمُنواَأِطيُعوااللََّه َوَأِطيُعواالرَُّسوَل َوُأوِلى االَْْمِر ِمنُكْم(«

 اينان ]پس آگاه باشيد[. »اطاعت آنيد] نيز[اولياى امر خود را  پيامبر و ايد، خدا را اطاعت آنيد و آورده
بر اساس آيه قبلى   و]و از اين جهت[حكمت را به ارث برده  آسانى هستند آه آتاب و
نيز همان بزرگى آه آيه قبلى از آن نام برده » ملك«. مورد حسادت واقع شدند

 .باشد فرمانبردارى از اين برگزيدگان پاك مى

 است؟ را در آتاب خود تفسير آرده» برگزيدگى«آيا خداوند : عالمان پرسيدند

ظاهرى در   برگزيدگى را تنها به صورت صريح و]خداوند،[:  فرمود)عليه السالم(امام
 :دوازده جاى قرآن تفسير نموده است

خويشان نزديكت را هشدار  و; )٤٤٦()َأنِذْر َعِشيَرَتَك االَْْقَرِبيَن َو(«: فرمايد آن جا آه مى: نخست

در قرآِن  اين آيه را چنين خوانده و» ُابّى بن آعب «).يعنى، قبيله مخلص خويش را هشدار ده(» ده
عثمان بن «نيز چنين ثبت شده بود، اما » عبدالّله بن مسعود«جمع آورى شده توسط 

اين .  از او خواسته بود قرآن را گردآورى آند، اين تفسير را از آن حذف آردآه» عفان
 را مورد توجه قرار داد، منزلتى بلند، فضلى ]پيامبر[فرمان خدا آه در آن، خاندان 

 .رود شرافتى بس واال براى ايشان به شمار مى سترگ و

                                                           
 .٣٤  و٣٣ /آل عمران . ٤٤٣
 .٥٤ /نساء . ٤٤٤
 .٥٩ /نساء. ٤٤٥
 .٢١٤ /شعراء. ٤٤٦



ُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت ِإنََّما ُيِريُد اللَُّه ِل(«: فرمايد اين آه خداوند مى: دوم

شما را پاك  بزدايد و] پيامبر[خواهد آلودگى را از شما خاندان   خدا فقط مى;)٤٤٧()ُيَطهَِّرُآْم َتْطِهيًرا  َو

آشكار است آه هيچ معاندى آن را انكار  اين فضيلت آن چنان روشن و. »پاآيزه گرداند و
 .آند نمى

، ]و باز شناسانده[زمانى بود آه خداوند پاآان خلقش را از ديگران متمايز آرد : سوم
َنْدُع َأْبَنآَءَنا ْ ُقْل َتَعاَلْوا(«: فرمود قرار داد و» ابتهال« را مخاطب آيه )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

اى [ ;)٤٤٨() َنْبَتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنَت اللَِّه َعَلى اْلَكـِذِبيَنَوَأْبَنآَءُآْم َوِنَسآَءَنا َوِنَسآَءُآْم َوَأنُفَسَنا َوَأنُفَسُكْم ُثمَّ

شما خويش را فرا خوانيم، سپس  ما خويش و زنانتان، و زنانمان و پسرانتان، و بياييد پسرانمان و:  بگو]محمد،

صلى اهللا عليه ( پيامبر]ن فرماندر پى اي[. »لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دهيم آنيم و) نيايش(مباهله 

 برد و ]گاه به وعده[السالم ـ را براى مباهله  فاطمه ـ عليهم ، على، حسن، حسين و)وآله
» انفسنا و انفسكم«دانيد معناى  آيا مى. بدين ترتيب، آنان را هم سنگ جان خويش گرداند

 چيست؟

شخص » خويش« از )هصلى اهللا عليه وآل(منظور پيامبر: عالمان حاضر در مجلس گفتند
 .خودش بوده است

، »خويش« از )صلى اهللا عليه وآله(ايد، مراد پيامبر دچار خطا شده:  فرمود)عليه السالم(امام
:  گواه اين مطلب است، آن جا آه فرمود)صلى اهللا عليه وآله(گفته پيامبر بود و)عليه السالم(على

. فرستم آه همانند جان من است به مصاف آنان مىبنو وليعه دست بردارند آه در غير اين صورت مردى را 
 على را همسان )صلى اهللا عليه وآله(در اين جا پيامبر. بود)عليه السالم(منظور از اين مرد على و

فضيلتى  يابد و اين خصوصيتى است آه آسى بدان دست نمى جان خود خوانده است و
ى است آه آسى نتوانسته شرافت شوند و است آه حتى دو آس در آن دچار اختالف نمى

 . سبقت گيرد])عليه السالم(بر على[در آن 

عترتش ـ همگان را از مسجد   ـ جز خاندان و)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اآرم: چهارم
صلى اهللا عليه (و نسبت به اين آار پيامبر[مردم در اين باره سخن گفتند . نبوى بيرون آرد

على را وانهادى «:  گفت)صلى اهللا عليه وآله(نيز به پيامبر» ابن عباس« و] اعتراض آردند)وآله
 .ما را بيرون راندى و

 نكردم، بلكه ]خودسرانه[من اين آار را :  در پاسخ فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
 .»شما را بيرون راند خداوند او را وانهاد و

                                                           
 .٣٣ /احزاب. ٤٤٧
 .٦١ /آل عمران . ٤٤٨



 است آه فرموده )عليه السالم(موده او به على، تفسير فر)صلى اهللا عليه وآله(اين اقدام پيامبر
 اى على، جايگاه تو نسبت به من همانند جايگاه ;»يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى«: است

 .هارون نسبت به موسى است

 اين مطلب چه جايگاهى در قرآن دارد؟: عالمان گفتند

 .خوانم ن براى شما مى آن را از قرآ]تفسير[:  فرمود)عليه السالم(ابوالحسِن رضا

 .چنين آن: گفتند

َأِخيِه َأن َتَبوََّءا  َأْوَحْيَنآ ِإَلى ُموَسى َو  َو(«: فرمايد خداوند مى:  فرمود)عليه السالم(امام

م خود در برادرش وحى آرديم آه براى قو  به موسى و;)٤٤٩()اْجَعُلواُبُيوَتُكْم ِقْبَلًة ِلَقْوِمُكَما ِبِمْصَر ُبُيوًتا َو

اين آيه به جايگاه هارون نسبت به . »هاى خود را عبادتگاه سازيد خانه هايى مهيا آن و مصر خانه
 را نسبت به )عليه السالم(جايگاه على] بر اساس حديث منزلت[نيز  موسى اشاره دارد و

فرموده ) وآلهصلى اهللا عليه(پيامبر] بيان،[در آنار اين . آند  بيان مى)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
 .آل محمد ـ روا نباشد حائض ـ جز براى محمد و  اين مسجد براى جنب و]ورود به[ :است

صلى اهللا عليه (اين بيان تنها نزد شما گروه خاندان رسول خدا اين شرح و: عالمان گفتند

 .شود  يافت مى)وآله

علي  أنا مدينة العلم و«:  فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا:  فرمود)عليه السالم(امام

 ;»بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها

. »پس هر آس آهنگ اين شهر آند بايد از دروازه آن در آيد. على دروازه آن است من شهر دانشم و
آنچه از برترى، شرافت، . آند  ما را انكار مى]فضيلت[ چه آسى اين ]حال بگوييد آه[

 ]آشكار است آه آن چنان روشن و [پاآيزگى را برشمرديم پاآى و يدگى وپيشگامى، برگز
 .ستاييم تنها معاندان منكر آن هستند، پس خداى ـ عزوجل ـ را بر اين  مى

. »حق خويشاوند را ادا آن  و;)٤٥٠()َءاِت َذا اْلُقْرَبى َحقَُّه َو(«: خداوند فرموده است: پنجم
را نزد ) س(فاطمه:  فرو فرستاده شد، فرمود)صلى اهللا عليه وآله(ر اسالمچون اين آيه بر پيامب

 . من بخوانيد

صلى اهللا عليه ( حاضر شد، رسول خدا)صلى اهللا عليه وآله( نزد پيامبر)عليها السالم(چون فاطمه

 .اى فاطمه:  فرمود)وآله

 .لبيك اى رسول خدا: گفت

                                                           
 .٨٧ /يونس. ٤٤٩
 .٢٦ /إسراء. ٤٥٠



جنگ، بلكه با مصالحه به  تاز و تاخت وفدك بدون :  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
به فرمان خداوند  هيچ مسلمانى در آن سهمى ندارد و تنها از آن من است و دست آمده و

 .»فرزندانت باشد از آن تو و آن را بپذير و. دهم آن را به تو مى

اين خاندان را از ميان ساير افراد » قربى«جبار، با آيه  بدين ترتيب خداوند عزيز و
 . برگزيدامت

ُقل الَّ َأْسـَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِفي («: فرموده خداوند ـ عزوجل ـ است آه: ششم

خداوند . »خواهم نمى] ام[بر اين رسالت مزدى از شما، جز دوست داشتن خويشاوندان:  بگو;)٤٥١()اْلُقْرَبى
ها، خاندان او را از اين خصوصيت  از ميان خاندان از ميان پيامبران، پيامبر اسالم را و

: آند حضرت احديت به هنگام ياد آردن پيامبران، از نوح چنين ياد مى. برخوردار آرد
آ َأَنا ِبَطاِرِد الَِّذيَن َءاَمُنواِإنَُّهم َم َأْسـَُلُكْم َعَلْيِه َماًال ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى اللَِّه َو َيـَقْوِم َال َو(«

 اى قوِم من، در برابر تبليغ رسالت خويش مالى از شما ;)٤٥٢()َلـِكنِّي َأَراُآْم َقْوًما َتْجَهُلوَن مَُّلـُقواَربِِّهْم َو

نان با پروردگار خويش رانم، آ اند از خود نمى هايى را آه ايمان آورده آن. مزد من تنها با خداست. طلبم نمى

 .»بينم آه شما مردمى نادان هستيد ديدار خواهند آرد، ولى مى

َأْسـَُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا ِإْن   َيـَقْوِم َال(«: فرمايد آند، مى زمانى آه خداوند از هود ياد مى

 ;)٤٥٣()َتْعِقُلوَن َأْجِرَي ِإالَّ َعَلى الَِّذي َفَطَرِني َأَفَال

طلبم مزد من تنها با آن آسى است آه مرا آفريده است،  اى قوم من، در برابر رسالتم از شما مزدى نمى

در مورد پيامبر ختمى، به گونه ديگرى [اما حضرت حق . انديشيد؟ چرا از روى خرد نمى
بر اين رسالت مزدى از شما، جز دوست داشتن : بگو«: فرمايد  به او مى]مقرر داشته،
را )صلى اهللا عليه وآله(زمانى دوست داشتن خويشاوندان پيامبر و» خواهم  نمى]ام[خويشاوندان

روى ] پاك اسالم[دانست اين خاندان هرگز از آيين  بر مردم واجب فرمود آه مى
 .گذارند گمراهى نمى برنتافته، گام در بيراهه ضاللت و

ن او آسى باشد  آسى، آسى را دوست بدارد، اما در ميان خاندا]ممكن است[وانگهى 
 ]آه مورد محبت قرار گرفته[همين، دل او را  دشمنى ورزد و آه نسبت به او آينه و

 از مؤمنان )صلى اهللا عليه وآله(از آن جا آه خداوند دوست نداشت دل پيامبر اآرم. چرآين آند
از اين رو هر آس .  او را بر مؤمنان واجب گرداند]پاك[چرآين باشد، دوستى خاندان 

خاندان   و)صلى اهللا عليه وآله(نسبت به رسول خدا  گرفت و]به گوش جان[رمان خدا را اين ف

                                                           
 .٢٣ /شورى. ٤٥١
 .٢٩ /هود. ٤٥٢
 .٥١ /هود. ٤٥٣



هر آس  رسول خدا او را دشمن نخواهد داشت و] ترديد بى[مهر ورزيد،  پاك او دوستى و
او دشمنى ] پاك[خاندان   و)صلى اهللا عليه وآله(اين فرمان را ناديد انگاشته، نسبت به پيامبر

 است آه او را دشمن بدارد، چرا آه او فرمانى واجب از ]فرض[ورزد، بر رسول خدا 
شرافت بر   آدامين فضيلت و]پرسم آه حال از شما مى[. واجبات الهى را ترك آرده است

مقدم ] مند فرموده  را از آن بهره)صلى اهللا عليه وآله(آه خداوند اهل بيت پيامبر[اين جايگاه 
 ست؟برتر ا و

 فرو فرستاد، حضرتش ميان )صلى اهللا عليه وآله(را بر پيامبر» قربى«چون خداوند آيه 
تن [اى مردم، خداوند، شما را به «: فرمود ثناى الهى گفت و ياران خود برخاسته، حمد و

انجام ] با تمام اجزاى آن[آيا اين فريضه را . اى امر فرموده است  فريضه]دادن به
 دهيد؟ مى

 . را نداد)صلى اهللا عليه وآله(پيامبرآسى پاسخ 

گفته روز قبل را تكرار   در جمع ياران حاضر شد و)صلى اهللا عليه وآله(روز ديگر پيامبر
 به ميان آنان رفت ]و براى سومين بار[سومين روز . فرمود آه اين بار نيز پاسخى نشنيد

آشاميدنى  دنى ونقره، خور  طال و]دادن[اى مردم، آن فرمان واجب الهى : فرمود و
 .نيست

 آيه قربى )صلى اهللا عليه وآله(پيامبر  بر ما عرضه آن و]آن را[بنابراين : حاضران گفتند
باآى نيست آن [ اين است ]فرمان خدا[اگر : حاضران گفتند. را براى آنان تالوت فرمود

 را فريضه الهى  بيشتر آنان اين فرمان و]اما اى مردم، بدانيد آه[. »پذيريم مى] را
 .عهد خود وفا نكردند وانهاده، به پيمان و

او از  پدرم حديثى نقل آرد آه او از جدم و:  فرمود)عليه السالم(آن گاه امام رضا
:  آن را روايت آردند آه فرمود)عليه السالم(آنان از حضرت حسين بن على پدرانش و

اى : به حضرتش گفتند د و گرد آمدن)صلى اهللا عليه وآله(انصار نزد پيامبر اآرم مهاجران و«
ات بر دوش تو  نيز مخارج زندگى آيند و هايى آه به ديدار تو مى رسول خدا، هيئت

ما در اختيار توست هرگونه آه بخواهى در آن ) جان(خون  اموال و. آند سنگينى مى
هر چه از آن را . بينيم  پاداش مى]شايسته[  نيكوآار و]در اين آار[فرمان بران آه تو را 

هر چه را آه بخواهى براى خود برگير آه بر تو مالمتى   بخواهى ببخش وآه
 )صلى اهللا عليه وآله(را بر پيامبر) جبرئيل(خداوند ـ عزوجل ـ روح االمين . اى نباشد گاليه و

 فرمان داد تا آيه قربى را براى آنان )صلى اهللا عليه وآله(به حضرت محمد فرو فرستاد و



 پس از من نزديكان مرا ميازاريد، سپس ]: را چنين تفسير آردو حضرتش آيه[تالوت آند 
 . بيرون رفتند)صلى اهللا عليه وآله(آن جمع از نزد پيامبر

 از پذيرش پيشنهاد ما )صلى اهللا عليه وآله(از آن رو رسول خدا: گفتند برخى از آنان مى
رويكرد به خاندانش   ما را در نبودنش به توجه و]گفتار، با اين آيه و[رو برتافت تا 
 .داد به خداوند نسبت پرداخت و آنچه به ما گفت همان دم ساخت و ترغيب آند و

َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل ِإِن اْفَتَرْيُتُه («: پس از اين بيان، خداوند اين آيه را نازل فرمود
ُهَو اْلَغُفوُر   َبْيَنُكْم َو  ا ُهَو َأْعَلُم ِبَما ُتِفيُضوَن ِفيِه َآَفى ِبِه َشِهيَدًا َبْيِني َوَتْمِلُكوَن ِلى ِمَن اللَِّه َشْيـً  َفَال

 ;)٤٥٤( )الرَِّحيُم

اگر آن را بربافته باشم، در برابر خدا اختيار چيزى براى : بگو.  را بربافته است]آتاب[اين : گويند يا مى

شما بس است  گواه بودن او ميان من و. رويد  در آن فرو مى]با طعنه[ه آنچه من نداريد، او آگاهتر است ب

 .اوست آمرزنده مهربان و

سنگين   بس ناهنجار و)صلى اهللا عليه وآله( گفته آنان درباره پيامبر]اى حاضران، بدانيد[
ا چيزى آي:  آنان را خواست و به ايشان فرمود)صلى اهللا عليه وآله(در اين هنگام، پيامبر. بود

 ؟)گويى صورت گرفته گفت و(رخ داده 
برخى از ما سخنى بس سنگين بر زبان . به خدا سوگند، آرى اى رسول خدا: گفتند

 .يم]، از آن دلگير شد[راندند، ولى ما آن را ناپسند شمرده 

اين زمان بود . رسول خدا آيه را براى آنان تالوت فرمود و همگان سخت گريستند
َيْعُفوا َعِن  ُهَو الَِّذي َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َو َو(«:  را فرو فرستادندآه خداوند اين آيه

از گناهان در  پذيرد و اوست آسى آه توبه را از بندگان خود مى  و;)٤٥٥()َيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن السَّيِّـَاِت َو

 .»داند آنيد مى آنچه مى گذرد و مى

َمالئَكَتُهُيَصلُّوَن َعَلى النَِّبيِّ َيـَأيَُّها الَِّذيَن  ِإنَّ اللََّه َو(«: خداوند فرموده است: هفتم

 ;)٤٥٦()َسلُِّموا َتْسِليًما  َءاَمُنواَصلُّواَعَلْيِه َو

به  وايد، بر او درود فرستيد  اى آسانى آه ايمان آورده. فرستند فرشتگان بر پيامبر درود مى خدا و

 .فرمانش به خوبى گردن نهيد

اى رسول خدا، «: دانند هنگامى آه اين آيه نازل شد، گفته شد دشمنان مى معاندان و
  را دانستيم، درود گفتن بر تو چگونه است؟]بر تو[سالم دادن 

                                                           
 .٨ /احقاف. ٤٥٤
 .٢٥ /شورى. ٤٥٥
 .٥٦ /احزاب. ٤٥٦



آل محّمد آما  الّلهم صّل على محّمد و: اين آه بگوييد:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

 ;آل إبراهيم إنك حميٌد مجيد ى إبراهيم وصليت عل

خاندان او درود فرستادى آه  گونه آه بر ابراهيم و خاندان او درود فرست همان بار خداوندا، بر محمد و

 .به يقين تو سزاوار ستايشى

 اى جماعت حاضر، آيا در اين گفته، اختالف نظر داريد؟

 .نه:  گفتند]همگان[

همگان بر آن  هيچ اختالفى در مورد آن نيست واين چيزى است آه : مأمون گفت
 .]براى ما باز گو[تر از اين از قرآن دارى  اينك اگر بيانى روشن. اند اجماع آرده

اْلُقْرآِن  َو*   يس(: مرا از اين گفته خداوند آگاه آنيد آه فرمود:  فرمود)عليه السالم(امام

 ;)٤٥٧()ط مُّْسَتِقيم ى ِصَر َعَل*   ِإنََّك َلِمَن اْلُمْرَسِليَن*  اْلَحِكيِم

حال .]قرار دارى[بر راهى راست .  پيامبرانى]جمله[آه قطعًا تو از . آموز سوگند به قرآن حكمت. ياسين
 آيست؟» ياسين«مراد خداوند از 

 .هيچ ترديدى در آن نيست  است و]ص[ياسين، محمد: عالمان گفتند

منزلتى به محمد   با اين خطاب، چنان فضيلت و]منان،[خداوند :  فرمود)عليه السالم(امام
تواند به ُآنِه وصف آن برسد، چرا آه خداوند  خاندان او داد آه هيچ خردورزى نمى و

َسالٌم َعَلى («تنها به پيامبران ـ آه درود خداوند بر آنان باد ـ سالم داده، فرموده است، 

درود بر ; )٤٥٩()ِهيَم َسالٌم َعَلى ِإْبَر(«، » بر نوح در ميان جهانيان درود;)٤٥٨()ُنوح ِفي اْلعاَلِميَن

 .هارون درود بر موسى و; )٤٦٠()َهاُروَن َسالٌم َعَلى ُموَسى َو(«  و»ابراهيم

سالم بر خاندان نوح، سالم بر :  نگفته است]ها حضرت حق در هيچ يك از اين آيه[
 فرموده ]در مورد پيامبر اسالم[هارون، اما  راهيم، سالم بر خاندان موسى وخاندان اب

آه مراد خداوند همان آل » درود بر خاندان ياسين; )٤٦١()َسالٌم َعَلى ِإْل َياِسيَن(: است
 . است)صلى اهللا عليه وآله(محمد

ه شما وارث آن آ[تفسير اين آيات در معدن نبوت  دريافتم آه شرح و: مأمون گفت
 . قرار دارد]هستيد

                                                           
 .٤ ـ ١ /يس . ٤٥٧
 .٧٩ /صافات. ٤٥٨
 .١٠٩ /صافات. ٤٥٩
 .١٢٠ /صافات. ٤٦٠
 .١٣٠ /صافات. ٤٦١



َواْعَلُمواَأنََّما َغِنْمُتم مِّن َشْىء َفَأنَّ ِللَِّه («: خداوند ـ عزوجل ـ فرموده است: هشتم

 )٤٦٢()ُخُمَسُهَوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى

 ]او[براى خويشاوندان  پيامبر و بدانيد آه هر چيزى را به غنيمت گرفتيد، يك پنجم آن براى خدا و و

 را در آنار سهم خود )صلى اهللا عليه وآله(خداوند سهم خويشاوندان پيامبر] در اين آيه[. »است
مرز ميان  همين، وجه تمايز و سهم پيامبرش ـ آه درود بر او باد ـ قرار داده است و و
امت را در  حضرت بارى تعالى اينان را در يك جايگاه و. است» امت« و» آل«
آنان را به  ايگاهى ديگر قرار داده، آنچه را براى خود خواسته، براى آنان پسنديده وج

 .اين وسيله برگزيده است

 خود آغاز آرده، پيامبر را در مرتبه دوم ]بيان سهم[حضرت حق، اين بخش را با 
آه حضرتش براى ...  و» غنيمت«، »في«خاندان او را در مرتبه بعدِى سهم گرفتن از  و

َواْعَلُموا َأنََّما َغِنْمُتم مِّن («اش حق است ـ با آيه  او ـ آه گفته. واسته، قرار داده استخود خ

 )َشْيء َفَأنَّ ِللَِّه ُخُمَسُهَوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى

 : حقوق دائم آنان تا روز قيامت تأآيد دارد، آن جا آه فرموده است]و تغييرناپذيرى[بر پيوستگى 
 ;)٤٦٣()َال ِمْن َخْلِفِهَتنِزيٌل مِّْن َحِكيم َحِميد َيْأِتيِه اْلَباِطـُل ِمن َبْيِن َيَدْيِه َو الَّ(«

اى است از سوى )نامه(آيد، وحى  از پشت سرش باطل به سوى آن نمى و) قرآن(از پيش روى آن 

 .]صفات[حكيمى ستوده 

يتيمان  و; )َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساِآيِن(: رمايدف  مى]در بخش دوم آيه پيشين[اما آن جا آه 
بزرگ شده، يا همسرى [چون يتيم از آن حالت در آمده، ] پس بدانيد آه[» بينوايان و

چون بينوا، توانمند شود، از غنيمت  ها نخواهد داشت و  ديگر سهمى از غنيمت]گزيند
براى » خويشاوندان«هم شود، اما س بر او حرام مى» مساآين«حق  بهره خواهد شد و بى

اگر بپرسند چرا توانمندان ايشان [. نياز آنان، همچنان تا قيامت پابرجاست بى نيازمند و
نيازتر نيست،  پيامبرش بى  آسى از خدا و]برند؟ پاسخ آن چنين است آه از آن بهره مى

بخشى به پيامبرش  را به خود و] في غنايم و[اما حضرتش به ترتيب، بخشى از آن 
 .پيامبر خويش گرداند  مترادف خود و]در اين زمينه[آنان را  صاص داد واخت

خداوند متعال ] .فرمانبردارى نيز وضع به همين صورت است در مورد اطاعت و[
مؤمنان را مخاطب قرار داده، از آنان خواسته است تا پس از اطاعت از او از 

                                                           
 .٤١ /انفال. ٤٦٢
 .٤٢ /فصلت. ٤٦٣



َيـَأيَُّها («: فرمايد روى آنند، آن جا آه مىپس از او از خاندانش پي  و)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

 ;)٤٦٤()الَِّذيَن َءاَمُنوا َأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلى االَْْمِر ِمنُكْم

 .»اطاعت آنيد] نيز[اولياى امر خود را  پيامبر و ايد، خدا را اطاعت آنيد و اى آسانى آه ايمان آورده

شما، تنها خدا » ولّى«; )ِإنََّما َوِليُُّكُم اللَُّه َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن َءاَمُنوا(«: است نيز فرموده و

 .اند آسانى آه ايمان آورده پيامبر اوست و و

خاندان او را   و)صلى اهللا عليه وآله(بدين ترتيب، خداوند ـ همان گونه آه سهم پيامبر
نيز اطاعت از   سرپرستى آنان و]پذيرش[ داند، واليت و قرين سهم خود گر]براى هميشه[

بلندمرتبه خداوندى است  منزه و.  را با اطاعت از خود قرين فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر
 .سترگ است  نعمتش بر اين خاندان بس بزرگ و]همو آه[

خاندان  آورد، خود، پيامبرش و سخن به ميان مى» صدقه«آن گاه آه خداوند از 
ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَرآِء َواْلَمَساِآيِن َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها («: فرمايد پيامبر را از آن دور داشته، مى

 ;)٤٦٥()َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرَِّقاِب َواْلَغاِرِميَن َوِفي َسِبيِل اللَِّه َواْبِن السَِّبيِل َفِريَضًة مَِّن اللَِّه

آسانى آه دلشان به دست   آن، و]توزيع گردآورى و[متصديان  بينوايان و صدقات، تنها به تهيدستان و

به ] اين[. به در راه مانده اختصاص دارد در راه خدا و وامداران و بردگان و] راه آزادى[در  شود و آورده مى

 .»عنوان فريضه از جانب خداست

خوريد آه خداوند براى   به موردى بر مى]ه استآه درباره صدق[آيا در اين آيه 
خود، براى پيامبرش يا براى خويشاوندان نزديك آن حضرت سهمى مقرر فرموده باشد؟ 

خاندان او را از   چرا آه خود، پيامبر خود و]خداوند در اين مورد چنين نكرده است،[
 گردانده است، زيرا خاندان او حرام] پيامبر و[منزه آرده، بلكه آن را بر  صدقه دور و

 پاآيزه ]معنوى[چرك  اين خاندان از هر پليدى و  مردم است و]معنوى[چرك » صدقه«
چيزى را آه براى خود   برگزيد و]از ميان خلق[خداوند ايشان را  اند و گردانيده شده

 .پسنديد ديد براى ايشان نمى پسنديد براى آنان پسنديده، آنچه را براى خود ناپسند مى مى

: فرمايد شان مى هايى آه خداوند درباره همان; هستيم» اهل الذآر«اين آه ما : نهم
 ;)٤٦٦()َتْعَلُموَن َفْسـَُلوا َأْهَل الذِّْآِر ِإن ُآنُتْم َال(«

 .هاى آسمانى جويا شويد دانيد، از پژوهندگان آتاب پس اگر نمى

 .نصارى هستند ، يهود و»ل الذآراه«مراد اين آيه از : عالمان گفتند

                                                           
 .٥٩ /نساء. ٤٦٤
 .٦٠ /توبه. ٤٦٥
 .٧ /انبياء   و٤٣ /نحل . ٤٦٦



است؟ ] و ممكن[آيا چنين چيزى درست :  فرمود)عليه السالم(حضرت ابوالحسن رضا
 !دين ايشان از اسالم برتر است: گويند مى خوانند و بنابراين ما را به دين خويش مى

 باشد؟ شرحى دارى آه مخالف ادعاى آنان در اين باره توضيح و: مأمون گفت

اين در قرآن  آنيم و» اهل«ما  ، رسول خداست و»ذآر«آرى :  فرمود)السالمعليه (امام
َفاتَُّقوا اللََّه َيا ُأوِلي االَْْلَباِب («: آريم صراحت دارد آن جا آه در سوره طالق آمده است

 ;)٤٦٧()َيـِت اللَِّه ُمَبيَِّناتَعَلْيُكْم َءاْ  رَُّسوًال َيْتُلوا*  الَِّذيَن َءاَمُنوا َقْد َأنَزَل اللَُّه ِإَلْيُكْم ِذْآًرا

ايد، زيرا خداوند چيزى آه مايه   بپرهيزيد اى خردمندانى آه ايمان آورده]پس از مخالفت فرمان خدا[

. آند است بر شما نازل آرده، رسولى به سوى شما فرستاده آه آيات روشن خدا را بر شما تالوت مى» تذآر«
 .بود  مورد نهم]تفسير ضيح وتو[ اين ]اى مأمون،[

ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم ُأمََّهاُتُكْم («: فرموده است» تحريم«خداوند ـ عزوجل ـ در آيه : دهم

 )٤٦٨()ُتُكْم َوَبَناُتُكْم َوَأَخَو

هر  آيا دختر، دختِر دختر و. »خواهرانتان دخترانتان و حرام شده است بر شما، مادرانتان و
 ـ در )صلى اهللا عليه وآله( آه از من به وجود آيد ممكن است آه به آابين رسول خدا]اناث[

 .صورت زنده بودنش ـ در آيند؟ نظر خود را بيان آنيد

 .نه: آنان گفتند

صلى اهللا عليه (آيا ممكن است دختر هر يك از شما به آابين پيامبر:  فرمود)عليه السالم(امام

 درآيد؟)وآله

 .آرى: گفتند

صلى اهللا عليه ( ما خاندان پيامبر]ثابت شد آه[گفتار  با همين بيان و:  فرمود)عليه السالم(امام

 خاندان او نيستيد، زيرا اگر از خاندان او بوديد، ]به عنوان امت،[شما  بوده و)وآله
هر  بود و گونه آه دختران ما بر او حرام است، دختران شما نيز بر او حرام مى همان

همين، تفاوت ميان   نيز نيست و)صلى اهللا عليه وآله(نباشد، از پيامبر» آل«ر گاه آسى در شما
 .است» امت« و» آل«

 

 :فرمايد از زبان مردى نقل بيان آرده، مى) غافر(» مؤمن«خداوند در سوره : يازدهم

 َأن َيُقوَل َربَِّي اللَُّه َوَقْد َجآَءُآم َقاَل َرُجٌل مُّْؤِمٌن مِّْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإيَماَنُه َأَتْقُتُلوَن َرُجًال َو(«

 ;)٤٦٩()ِباْلَبيَِّناِت ِمن رَّبُِّكْم

                                                           
 .١١ ـ ١٠ /طالق . ٤٦٧
 .٢٣ /نساء. ٤٦٨



بكشيد به خواهيد مردى را  آيا مى: داشت گفت مرد مؤمنى از آل فرعون آه ايمان خود را پنهان مى و

است در حالى آه داليل روشنى از سوى پروردگارتان براى شما » الّله«پروردگار من : گويد جهت اين آه مى

 .آورده است؟

از اين رو خداوند او را به پيوند . اين مرد مؤمن، پسر دايى فرعون بود
 دين او را از خاندان فرعون خواند، اما او را به اش به فرعون نسبت داد و خويشاوندى

صلى اهللا عليه (به همين صورت ما نيز در خويشاوندى با پيامبر. آيين فرعون نسبت نداد و

 را در )صلى اهللا عليه وآله(آيين پيامبر ايم اختصاص يافتيم و اين آه از او زاده شده  و)وآله
 .است» امت« و» آل« ميان ]ديگرى[ميان مردم گسترانيديم آه اين، فرِق 

خانواده  و; )٤٧٠()اْصَطِبْر َعَلْيَها  ْأُمْر َأْهَلَك ِبالصََّلوِة َو َو(«: رموده استخداوند ف: دوازدهم

 .»بر انجام آن شكيبا باش خود را به نماز فرمان ده و

مند فرمود، چرا آه افزون بر فرمان همگانى  حضرت حق ما را از اين ويژگى بهره
آه اين نيز از [ به گزاردن آن امر فرمود ]نهبه طور جداگا[به نماز گزاردن، ما را نيز 

همه روزه   تا ُنه ماه و)صلى اهللا عليه وآله(پس از نزول اين آيه، پيامبر. ]ديگر ويژگِى ماست
: فرمود مى رفت و  مى)عليها السالم(فاطمه  و)عليه السالم(در پنج وقت به درب سراى على

 ايد آه هرگز نشنيده[. »دايتان بر شما رحمت آَرد خ]را به پا داريد[نماز ; الصالة يرحمكم الّله«

آرامتى آه ما را برخوردار آرده،  خداوند يكى از دودمان پيامبران را از چنين منزلت و]
حضرتش از ميان دودمان تمام پيامبران، ما را از اين ويژگى  مند نموده باشد و بهره
 .ستا»امت« و» آل« ميان ]ديگرى[اين، فرق  مند فرمود و بهره

ستايش مخصوص خداوندى است آه  باد و) پيامبر(درود خداوند بر دودمان او  و
 )٤٧١(.»باد  فرستاده او)صلى اهللا عليه وآله(درود خداوند بر محمد پروردگار جهانيان است و

 

  با مأمون)عليه السالم(گوى امام رضا  گفت و. ٦

عليه (روزى مأمون به امام رضا«: نقل شده است آه» ابوالصلت هروى«از 

 مرا آگاه آنى آه چگونه جدت اميرالمؤمنين تقسيم آننده بهشت ]خواهم مى[: گفت)السالم
 . انديشه مرا مشغول آرده است]اين مسأله[دوزخ است، زيرا  و

                                                                                                                                                                      
 .٢٨ /غافر. ٤٦٩
 .١٣٢ /طه. ٤٧٠
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 از پدرت ]اين مطلب را[د اى اميرالمؤمنين، مگر تو خو:  به او فرمود)عليه السالم(امام
از رسول خدا : اى؟ آن جا آه گفته عبداهللا بن عباس، روايت نكرده«از پدرانت از  و

دشمنى با وى آفر   دوستى على ايمان و;»بغضه آفر  حب علي إيمان و«: شنيده است آه فرمود

 .است

 .آرى: مأمون گفت

 ]دوزخى و تعيين بهشتى و[خ دوز بنابراين اگر تقسيم بهشت و:  فرمود)عليه السالم(امام
 .دوزخ است دشمنى با او باشد، پس او تقسيم آننده بهشت و بر اساس دوستى و

دهم آه تو وارث  گواهى مى. اى ابوالحسن، پس از تو زنده نباشم: مأمون گفت
 .» دانش رسول خدا هستى]گنجينه[

ت، نزد او رفته،  به خانه خويش بازگش)عليه السالم(چون امام رضا: گويد ابوالصلت مى
 !دادى) مأمون(اى فرزند رسول خدا، چه نيكو پاسخى به اميرالمؤمنين : عرض آردم

از پدرم . اى ابوالصلت، من از زبان خود او با وى سخن گفتم:  فرمود)عليه السالم(امام
قل  ن)صلى اهللا عليه وآله(او از پيامبر  و)عليه السالم(طالب شنيدم آه از پدرانش از على بن ابى

هذا  النار يوم القيامة، تقول للنار هذا لي و  يا علّي، أنت قسيم الجنة و«: آرد آه فرمود مى

 ;»لك

 از آن ]دشمن[اين : گويى به دوزخ مى. آنى دوزخ را تقسيم مى اى على، تو در روز قيامت بهشت و

 )٤٧٢(. از آن من است]دوست[اين  توست و

 

 هاى اسالمى  با متكلمان فرقه)عليه السالم(گوى امام رضا  گفت و. ٧

على . روزى وارد مجلس مأمون شدم«: نقل شده است آه گفت» حسن بن جهم«از 
هاى گوناگون اسالمى در آن جا  متكلمانى از فرقه فقيهان و  و)عليه السالم(بن موسى الرضا
اى پسر : گفت  را مخاطب قرار داد و)معليه السال(يكى از آنان امام رضا. حضور داشتند

مبتنى بر واقعيت   ادعاى مدعي امامت، درست و]و بر چه اساسى[رسول خدا، چگونه 
 است؟

 .با ارائه دليل بر اساس نص و:  فرمود)عليه السالم(امام

 دليِل بر امامت امام چيست؟: پرسيد

 .لدعوه بودن اومستجاب ا  دانش مدعى و]آزمودن[با :  فرمود)عليه السالم(امام

                                                           
 .٨٦ /٢عيون اخبار الرضا . ٤٧٢



 دهيد؟ چگونه از آينده خبر مى: گفت

صلى اهللا عليه (آه از رسول خدا) دانشى(پيمانى  بر اساس عهد و:  فرمود)عليه السالم(امام

 . به ما رسيده است)وآله

 دهيد؟ گذرد خبر مى آنچه در دل آنان مى راز مردم و چگونه از نهان و: گفت

إتقوا فراسة «:  فرموده است)صلى اهللا عليه وآله(آرمپيامبر ا:  فرمود)عليه السالم(امام

 ;»المؤمن، فإّنه ينظر بنور الّله

درون انسان را  و چهره و[نگرد  تيزبينى مؤمن برحذر باشيد آه او به مدد فروغ خداوند مى از فراست و

 اى؟  را شنيده)صلى اهللا عليه وآله( آيا اين گفته پيامبر»]آاود مى

 .آرى: پاسخ داد

دانش خود از اين تيزبينى  هر مؤمنى به اندازه ايمان، بينش و:  فرمود)عليه السالم(امام
انديشه ناگفته آنان با  و از نهان و[نگرد  به مدد نور الهى در افراد مى برخوردار بوده و

خداى ـ عزوجل ـ تمام آنچه را آه به مؤمنان داده، در ما امامان يك جا . ]شود خبر مى
ِلَك  ِإنَّ ِفي َذ(: ناپذير خود فرموده است سستى همو در آتاب محكم و جمع آرده است و

 .»هايى است براى هوشياران انگيز، نشانه  در اين سرگذشت عبرت;)٤٧٣()َالَيات لِّْلُمَتَوسِِّميَن

على [پس از او   است و)صلى اهللا عليه وآله(بنابراين، نخستيِن اين هوشياران رسول خدا
 )عليه السالم(حسين  و)عليه السالم( است، سپس حسن)عليه السالم( اميرالمؤمنين]طالب ابىبن 
از اين موهبت الهى [ تا روز قيامت ]آه[ هستند )عليه السالم(امامان از فرزندان حسين و

 .]باشند برخوردار مى

اى : گفت  آرد و)عليه السالم(مأمون رو به حضرت رضا: گويد حسن بن جهم مى
 داده ما را )صلى اهللا عليه وآله(حسن، از مواهبى آه خداوند تنها به شما خاندان پيامبرابوال

 .بيشتر آگاه آن

از [پاآيزه آه  خداى ـ عزوجل ـ به وسيله روحى مقدس و:  فرمود)عليه السالم(امام
اين روح در ميان گذشتگان تنها با رسول . فرشته نباشد، ما را يارى داده است] جنس
ايشان را ] هاى گام[ با امامان از خاندان ماست آه ]همچنان[  بود و)صلى اهللا عليه وآله(خدا

اين روح، ستون . دارد ايشان را موفق مى گمارد و استوار آرده، در راه راست مى
 .خداى ـ عزوجل ـ امتداد يافته است نورى است آه ميان ما و
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سن، شنيدم آه جماعتى درباره شما اى ابوالح:  گفت)عليه السالم(مأمون به امام رضا
 .اند از حد اعتدال گذشته  راه غلو در پيش گرفته و]خاندان[

او از جعفر بن محمد از  پدرم موسى بن جعفر از پدرش و:  فرمود)عليه السالم(امام
پدرش محمد بن على از پدرش على بن الحسين از پدرش حسين بن على از پدرش على 

صلى اهللا (داوند بر آنان باد ـ برايم حديثى نقل آرد آه رسول خداطالب ـ آه درود خ بن ابى

تعالى ـ اّتخذني عبدًا قبل أن  ال ترفعوني فوق حقي، فإن الّله ـ تبارك و«:  فرمود)عليه وآله

 ;»يّتخذني نبيًا

آه مرا به تعالى ـ پيش از آن  سزاوار آن هستم ندانيد، زيرا خداوند ـ تبارك و مرا فراتر از آنچه آه بايد و

 .ام برگزيده است رسالت برگزيند به بندگى

َما َآاَن ِلَبَشر َأن ُيْؤِتَيُه اللَُّه اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم («: فرمايد تعالى ـ مى خداوند ـ تبارك و

يَن ِبَما ُآنُتْم ُتَعلُِّموَن َوالنُُّبوََّة ُثمَّ َيُقوَل ِللنَّاِس ُآوُنوا ِعَباًدا لِّي ِمن ُدوِن اللَِّه َوَلـِكن ُآوُنوا َربَّاِنيِّ

َيْأُمَرُآْم َأن َتتَِّخُذوا اْلَمالئَكَة َوالنَِّبيِّيَن َأْرَباًبا َأَيْأُمُرُآم ِباْلُكْفِر َبْعَد ِإْذ   َوَال  اْلِكَتاَب َوِبَما ُآنُتْم َتْدُرُسوَن

 ;)٤٧٤()َأنُتم مُّْسِلُموَن

نبوت به او دهد، سپس او به مردم  حكم و براى هيچ بشرى سزاوار نيست آه خداوند، آتاب آسمانى و

مردمى الهى باشيد، آن گونه : غير از خدا، مرا پرستش آنيد، بلكه سزاوار مقام او، اين است آه بگويد: بگويد

نه اين آه به شما دستور  و. يدغير از خدا را پرستش نكن خوانديد و درس مى آموختيد و آه آتاب خدا را مى

آيا شما را، پس از آن آه مسلمان شديد، به آفر . پيامبران را، پروردگار خود انتخاب آنيد دهد آه فرشتگان و

 .»آند؟ دعوت مى

أنا  مبغض مفّرط، و ال ذنب لي، محب مفرط و يهلك فيَّ إثنان و«:  فرمود)عليه السالم(على

عليه (يرفعنا فوق حدنا آبراءة عيسى بن مريم ى ـ ممن يغلو فينا وتعال  أبرء إلى الّله ـ تبارك و

َوِإْذ َقاَل اللَُّه َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َءَأنَت ُقْلَت ِللنَّاِس اتَِّخُذوِنى (:  من النصارى، قال الّله تعالى)السالم

ي َأْن َأُقوَل َما َلْيَس ِلى ِبَحّق ِإن ُآنُت ُقْلُتُه َفَقْد َوُأمَِّى ِإَلـَهْيِن ِمن ُدوِن اللَِّه َقاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِل

َما ُقْلُت َلُهْم ِإالَّ َمآ *  َعِلْمَتُه َتْعَلُم َما ِفي َنْفِسي َوَال َأْعَلُم َما ِفي َنْفِسَك ِإنََّك َأنَت َعالُم اْلُغُيوِب

نُت َعَلْيِهْم َشِهيًدا مَّاُدْمُت ِفيِهْم َفَلمَّا َتَوفَّْيَتِني ُآنَت َأنَت َأَمْرَتِني ِبِه َأِن اْعُبُدوا اللََّه َربِّي َوَربَُّكْم َوُآ

 ;)٤٧٥() الرَِّقيَب َعَلْيِهْم َوَأنَت َعَلى ُآلِّ َشْىء َشِهيٌد

آن آس آه مرا : مقصر باشم شود، بدون اين آه من در هالآت او دخيل و دو آس به وسيله من هالك مى

آسى آه درباره . آن آس آه دشمنى با مرا از حد بگذراند آند و روى مى در اين راه زياده دارد و  مىدوست
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 به درگاه خداوند از آنان ]به بيراهه رفته[ما را بيش از آنچه هستيم بخواند  افراط در پيش گيرد و ما راه غلو و

هايى آه  همان. ى بيزارى جسته است از نصار)عليه السالم(جويم، همچنان آه عيسى بن مريم بيزارى مى

آيا تو به مردم گفتى آه من : گويد و آن گاه آه خداوند به عيسى بن مريم مى«: فرمايد شان مى خداوند درباره

منزهى تو، من حق ندارم آنچه را آه : گويد مادرم را به عنوان دو معبود، غير از خدا انتخاب آنيد؟ او مى و

جان من است آگاهى،  تو از آنچه در روح و. دانى ر چنين سخنى گفته باشم، تو مىاگ. شايسته من نيست، بگويم

من، جز آنچه مرا . ها با خبرى پنهانى من از آنچه در ذات پاك توست، آگاه نيستم به يقين تو از تمام اسرار و و

پروردگار  دگار من وخداوندى را بپرستيد آه پرور: ها گفتم به آن. ها نگفتم به آن فرمان دادى، چيزى به آن

ها  گواه ايشان بودم، ولى هنگامى آه مرا از ميان آن ها بودم، مراقب و تا زمانى آه در ميان آن شماست و

 .تو بر هر چيز گواهى ها بودى، و برگرفتى، تو خود مراقب آن

اْلَمالئَكُة    َوَاللَّن َيْسَتنِكَف اْلَمِسيُح َأن َيُكوَن َعْبًدا لِّلَِّه(«: نيز حضرت احديت فرموده است

 ;)٤٧٦()اْلُمَقرَُّبوَن

 . إبا داشتند]امر[نه فرشتگان مقرب او از اين  هرگز مسيح از اين إبا نداشت آه بنده خدا باشد، و

ِصدِّيَقٌة و مَّا اْلَمِسيُح اْبُن َمْرَيَم ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلِه الرُُّسُل َوُأمُُّه(«: فرمايد نيز مى و

 ;)٤٧٧()َآاَنا َيْأُآَالِن الطََّعاَم

مادرش، زن بسيار . مسيح فرزند مريم، فقط فرستاده خدا بود، پيش از وى نيز، فرستادگان ديگرى بودند

 .»خوردند راستگويى بوده هر دو غذا مى

دفع  از خود فضوالت ]همانند ديگر انسان ها[معناى آن اين است آه آن دو 
امامان را خدا يا پيامبر بنامد يا  بنابراين هر آس پيامبران را خدا بخواند و. آردند مى

آخرت   ما در دنيا و]آفر ورزيده است و به يقين بيراهه رفته و[غير امام را امام بخواند 
 .از او بيزاريم

 گويى؟ چه مى» رجعت«اى ابوالحسن درباره : مأمون گفت

هاى پيشين  در ميان امت حقيقت دارد و» رجعت «]ترديد بى[: د فرمو)عليه السالم(امام
 نيز در اين باب[ )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا. قرآن از آن سخن گفته است وجود داشته و

هيچ آاستى در اين  هاى پيشين وجود داشته، بى هر آنچه در ميان امت«: فرموده است]
 از ]آه[) عجل اهللا فرجه(چون مهدى:  فرمود)عليه السالم(سپس امام. »امت نيز خواهد بود

خروج آند، عيسى بن مريم فرود آمده، پشت سر او نماز خواهد ] است[فرزندان من 
 .گزارد
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إن االسالم «:  اين روايت را نقل آرد)صلى اهللا عليه وآله(آن گاه حضرتش از پيامبر اآرم

 .سيعود غريبًا، فطوبى للغرباء بدأ غريبًا و

 الّله ثم يكون ماذا؟يا رسول : قيل

غريب خواهد شد، پس خوشا به حال   اسالم، غريبانه آغاز شد و;ثم يرجع الحق إلى أهله: قال

 .غريبان

 اى رسول خدا، پس از آن چه خواهد شد؟: گفته شد

 .»گردد حق به صاحبان آن باز مى:  فرمود)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر

چه » تناسخ«ابوالحسن، درباره قائالن به اى :  پرسيد)عليه السالم(مأمون از امام
 گويى؟ مى

 به يقين به خداوند ]و آن را بپذيرد[هر آس قائل به تناسخ باشد :  فرمود)عليه السالم(امام
 .دوزخ را تكذيب آرده است بزرگ آفر ورزيده، بهشت و

 گويى؟ چه مى» مسخ شدگان«درباره : مأمون پرسيد

آنان گروهى بودند آه خداوند بر ايشان خشم گرفته، مسخشان :  فرمود)عليه السالم(امام
توليد مثل داشته باشند  بدون اين آه زايش و  سه روز زنده ماندند و]مسخ شدگان[. آرد

ديگر  ها و ها، خوك هاى ديگر از بوزينه استفاده  خوردن و]از اين روست آه[. مردند
 . آمدند، حرام استها در حيواناتى آه مسخ شدگان به صورت آن

به خدا سوگند، دانِش دوست . اى ابوالحسن، پس از تو زنده نباشم: مأمون گفت
خداوند از . دانش پدرانت به تو رسيده است  است و)عليهم السالم(سره، تنها نزد اهل بيت و

 .»مسلمانان تو را پاداش نيكو دهد جانب اسالم و

به   مجلس مأمون را ترك آرد و)سالمعليه ال(چون امام رضا: گويد حسن بن جهم مى
صلى اهللا عليه (اى پسر رسول خدا: گفتم سوى منزل خود روانه شد، به خانه حضرت رفتم و

برخوردار ) مأمون(رأى نيكوى اميرالمؤمنين  ، خدا را سپاس آه تو را از نظر و)وآله
 .ا بپذيردات ر گفته ات دارد و او را واداشت تا ـ آن گونه آه ديدم ـ گرامى آرد و

گوش به سخن  ها و اى پسر جهم، فريفته اين گرامى داشتن:  فرمود)عليه السالم(امام
 از پدرانم ]خبر،[اين . ها مشو آه او مرا به ستم و به زهر خواهد آشت دادن و پذيرفتن
 را ]راز[ به من رسيده، پس تا زمانى آه زنده هستم اين )صلى اهللا عليه وآله(از رسول خدا

 .پنهان دار



به زهر   در طوس و]»ع«ابوالحسن الرضا[تا آن هنگام آه : گويد حسن بن جهم مى
در آنار هارون دفن شد، اين راز را  و» حميد بن قحطبه طائى«آشته شده، در خانه 

 )٤٧٨(.»]و آن زمان بود آه اين مطلب را باز گفتم[آردم  همچنان در سينه پنهان مى

 

  با يحيى بن ضحاك سمرقندى)عليه السالم(گوى امام رضا  گفت و. ٨

 را )عليه السالم(شكوِه امام رضا آرد آه بزرگى و عليرغم اين آه مأمون وانمود مى
طرِف بحث بر   رخ دهد و)عليه السالم(خواهد، اما هماره بر آن بود تا اشتباهى از امام مى
متكلمان در مجلس مأمون جمع شده بودند   فقيهان وزمانى آه.  چيره شود)عليه السالم(امام
عليه ( نيز حضور داشت، مأمون آنان را واداشت تا درباره امامت با امام)عليه السالم(امام و

 .  مناظره آنند)السالم

يكى از ميان خود برگزينيد آه چون به داليل من تن «:  به آنان فرمود)عليه السالم(امام
 .ز از او پيروى آنيدقانع شود، شما ني دهد و

را آه در خراسان همتايى نداشت، » يحيى بن ضحاك سمرقندى« آنان پذيرفتند و
اى يحيى، هر چه :  به او فرمود)عليه السالم(امام.  برگزيدند)عليه السالم(براى مناظره با امام

 .خواهى بپرس مى

دانى آه  مىچگونه امامت را از آن آسى . گو آنيم درباره امامت گفت و: يحيى گفت
 دانى؟ به امامت رسيد امام نمى به امامت برگزيده نشد، اما آن را آه محل اتفاق بود و

اى يحيى، اگر آسى گفته دروغگويى را نسبت به خود تصديق :  فرمود)عليه السالم(امام
 راه درست ]در اين صورت[آند يا سخن راستگويى را نسبت به خود دروغ بخواند 

 راه خطا در پيش گرفته است؟ آار بوده و ار آرده يا اين آه باطلبه حق رفت پيموده و

 .يحيى خموش شد

 .پاسخ او را بده: مأمون به يحيى گفت

 . اميرالمؤمنين مرا از اين آار معاف دارد]به جاست آه[: يحيى گفت

سؤال اى ابوالحسن، انگيزه خود را از طرح اين :  گفت)عليه السالم(مأمون به امام رضا
 .براى ما باز گو

يحيى ناگزير است روشن آند آه آيا امامان او به دروغ عليه :  فرمود)عليه السالم(امام
اند، بنابراين فرد  آنان دروغ گفته: اند؟ اگر بگويد اند يا راست گفته خود سخن گفته
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 نخستين آنان] پس بدانيد آه[اند  راست گفته: اگر بگويد دروغگو امين نخواهد بود و
. » به سرپرستى شما منصوب شدم آه از شما بهتر نبودم]در حالى[«: گفت) ابوبكر(

از اين . اقدامى نامعقول بود بيعت با او رخدادى غير منتظره و«: گفت) عمر(دومين آنان 
 .»پس هر آس چنين خطايى مرتكب شود او را بكشيد

. دانست ه شدن مىآيفر مرتكبان چنين خطايى را تنها آشت) عمر(به خدا سوگند او 
بودن، » بهترين«از مزاياى   بيعت با آسى آه بهترين مردم نبوده و]انتخاب و[بنابراين، 

ديگر فضايل برخوردار نباشد ـ آه او نيز چنين بود ـ چنان خطاى  دانش، جهاد و: چون
. ويرانگرى است آه هر آس مرتكب همانند آن شود آيفرش آشته شدن است فاحش و

 چگونه پذيرفته ]آه به اين صورت انتخاب شده[نشين از سوى چنين آسى حال، تعيين جا
 شود؟ مى

شود، پس هر گاه  شيطانى بر من چيره مى«: گفت از ديگر سو او بر فراز منبر مى
چون خطايى آردم،  آند، شما مرا به راه آوريد و  مرا از راه راست خارج مى]ديديد[آه 

 .»ام آنيد راهنمايى

اينك از يحيى [. شند، چه دروغ، در هر حال آنان امام نيستندچه راست گفته با
  چه پاسخى دارد؟]پرسم آه مى

اى ابوالحسن بر : گفت  شگفت زده شد و)عليه السالم(مأمون از اين گفتار امام رضا
 )٤٧٩(.»آيد بر نمى) مناظره(گستره زمين آسى چون تو اين چنين نيكو از عهده اين آار 

 

  با سليمان مروزى)عليه السالم(گوى امام رضا  فت وگ. ٩

سليمان مروزى، متكلم خراسان، بر مأمون «: گويد مى» حسن بن محمد نوفلى«
ام على  عمو زاده: آن گاه به او گفت. اش داد مأمون او را گرامى داشته، صله وارد شد و

خوب است . دارد متكلمان را دوست مى  آالم و]علم[او . بن موسى از حجاز آمده است
 .نزد ما آمده با او به مناظره بپردازى» ترويه«روز 

 در مجلسى آه بنى هاشم نيز حضور ]خوش ندارم[اى اميرالمؤمنين، : سليمان گفت
مناظره با من درمانده، از  گو و  در گفت و]مى ترسم[دارند از او چيزى بپرسم، چرا آه 

جايگاهش آاسته   از منزلت و]ترتيببدين [ گو باز ماند و به پايان رساندن گفت و
 .ناپسند است اين، براى من ناگوار و شود و مى
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اگر  دانستم، احضارت آردم و  تو را مى]علمى[از آن جا آه توانمندى : مأمون گفت
باطل نمايى نياز مرا  دليل او را رد آنى و در اين رويارويى حتى در يك مورد حجت و

 .اى بر آورده

او را رو در رو قرار ده  مرا و. گويى اى اميرالمؤمنين، هر چه مى: سليمان گفت
 .خود نظاره آن و

مردى از اهالى مرو :  فرستاد آه حامل اين پيام بود)عليه السالم(مأمون پيكى نزد امام
زحمت آمدن به ] به جاست[. باشد بر ما وارد شده است آه در علم آالم يگانه خراسان مى

 .ا بر خود هموار آنىاين جا ر

نيز » عمران صابى«آن گاه به ما آه .  برخاست تا تجديد وضو آند)عليه السالم(امام
پيشتر از من برويد، ما نيز به سوى سراى مأمون رفته بر : همراهمان بود، فرمود
به مأمون . دستان مرا گرفته، به درون بردند» خالد« و» ياسر«. دروازه او قرار گرفتيم

 برادرم ابوالحسن ـ آه خدا سالمتش دارد ـ آجاست؟: او گفت دم وسالم دا

او آه در حال جامه پوشيدن بود، به ما فرمان داد تا پيشتر از او به اين جا : گفتم
بر درب  اى اميرالمؤمنين، موالى تو عمران همراه من آمده و: سپس به او گفتم بياييم و

 .سرا ايستاده است

 عمران آيست؟: مأمون گفت

 .عمران صابى، همو آه به دست تو مسلمان شد: گفتم

 .وارد شود: مأمون گفت

اى عمران، : مأمون به او گفت. مورد استقبال مأمون قرار گرفت عمران وارد شد و
 .نمردى تا اين آه در شمار بنى هاشم قرار گرفتى

تى مرا چنين شراف) مأمون(از اين آه خداوند به وسيله اميرالمؤمنين : عمران گفت
 .گويم ستايش مى داد او را سپاس و

 . سليمان مروزى، متكلم خراسان است]مرد[اى عمران، اين : مأمون گفت

صاحب نظر  اى اميرالمؤمنين، او مدعى است آه يگانه خراسان و: عمران گفت
 .آند را انكار مى» بداء«است، اما 

 آنى؟ پس چرا با او مناظره نمى: مأمون گفت

 .بخواهد من حاضرماو اگر : عمران گفت

 در چه حالى بوديد؟: فرمود  وارد مجلس شد و)عليه السالم( امام رضا]در همين حال[

 . سليمان مروزى است]مرد[ اين )صلى اهللا عليه وآله(اى پسر رسول خدا: عمران گفت



و به آن [پذيرى  مى» بداء«آيا گفته ابوالحسن را درباره : سپس به سليمان گفت
 ؟]دهى رضايت مى

دهم آه برهانى  تن مى» بداء«در صورتى به گفته ابوالحسن درباره : ليمان گفتس
 .ارائه آند تا بدان وسيله با همگناِن صاحب نظر احتجاج آنم

گو  اى ابوالحسن درباره آنچه آه آنان را به گفت و:  گفت)عليه السالم(مأمون به امام
 گويى؟ نزاع واداشته چه مى و

َيْذُآُر االِْنَساُن   َال َأَو(«: فرمايد اى سليمان، خداى ـ عزوجل ـ مى:  فرمود)عليه السالم(امام
 )٤٨٠()َلْم َيُك َشْيـًا  َأنَّا َخَلْقَناُه ِمن َقْبُل َو

ُهَو الَِّذي  َو(، آورد آه ما پيش از اين او را آفريديم در حالى آه چيزى نبود؟ آيا انسان به خاطر نمى
 )٤٨١()َيْبَدُؤا اْلَخْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه

 ،»گرداند آند، سپس آن را باز مى او آسى است آه آفرينش را آغاز مى
 ،»زمين اوست ها و هستى بخش آسمان )٤٨٢()االَْْرِض َبِديُع السََّماَواِت َو(
 ;)٤٨٣()َيِزيُد ِفي اْلَخْلِق َما َيَشآُء(

 ،»افزايد او هر چه بخواهد در آفرينش مى

 ،»آفرينش انسان را از ِگل آغاز آرد و; )٤٨٤()َبَدَأ َخْلَق االِْنَساِن ِمن ِطين َو(
 ;)٤٨٥( َيُتوُب َعَلْيِهْمَءاَخُروَن ُمْرَجْوَن الَِْمِر اللَِّه ِإمَّا ُيَعذُِّبُهْم َوِإمَّا  َو( «

آند، يا توبه  ها را مجازات مى آارشان با خداست، يا آن اند و گروهى ديگر، به فرمان خدا واگذار شده و

 پذيرد آنان را مى

 ;)٤٨٦()ُينَقُص ِمْن ُعُمِرِه ِإالَّ ِفى ِآَتاب  َما ُيَعمَُّر ِمن مَُّعمَّر َوَال  َو(« و

ثبت ] علم خداوند[شود، مگر اين آه در آتاب  آند، يا از عمرش آاسته نمى هيچ آس عمر طوالنى نمى و

 .است

را » بداء«] و چه چيزى از[ چگونه ]با وجود اين آيات،[حال اى سليمان بگو آه 
 آنى؟ انكار مى

 آيا از پدرانت درباره بداء روايتى دارى؟: سليمان گفت
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ام آه   روايت آرده)عليه السالم(]امام صادق[از ابوعبدالّله . آرى:  فرمود)عليه السالم(امام
إّن لّله ـ عّزوجّل ـ علمين، علمًا مخزونًا مكنونًا ال يعلمه إّال هو، من ذلك يكون البداء، «: فرمود

 ;»رسله، فالعلماء من أهل بيت نبيه يعلمونه علمًا عّلمه مالئكته و  و

از » بداء« نهفته آه جز او آسى از آن آگاه نيست و لمى مخزون ودارد، ع» علم«خداى ـ عزوجل ـ دو 

رسول (پيامبران آموخته است آه عالمان از خاندان پيامبرش  علمى آه به فرشتگان و است و] سنخ[همان 

 .آن علم را دارند) )صلى اهللا عليه وآله(اآرم

 .بياورى» بداء«دوست دارم شاهدى از قرآن درباره : سليمان گفت

َفَتَولَّ َعْنُهْم َفَمآ («: فرمايد آن جا آه خداى ـ عزوجل ـ به پيامبر خود مى:  فرمودامام

 [.»ها روى بگردان آه هرگز در خور مالمت نخواهى بود از آن] حال آه چنين است[; )٤٨٧()َأنَت ِبَمُلوم

» بداء«هالك آند، اما براى او اراده آرده بود آه آن جماعت را ] خداوند با اين خطاب،
پيوسته تذآر ده، زيرا تذآر   و;)٤٨٨()َذآِّْر َفِإنَّ الذِّْآَرى َتنَفُع اْلُمْؤِمِنيَن  َو(«: فرمود حاصل شد و

 .»بخشد مؤمنان را سود مى

 .فدايت گردم، بيشتر بگو: سليمان گفت

 برايم نقل آرد )صلى اهللا عليه وآله( خداپدرم از پدرانش از رسول:  فرمود)عليه السالم(امام
به فالن : خداى ـ عزوجل ـ به يكى از پيامبران خود وحى آرده، فرمود«: آه او فرمود

 .ستانم  جان او را مى]آه چندان دور نخواهد بود[پادشاه خبر بده آه در زمانى معين 

شاه بر تخت پاد. مأموريت خود را به انجام رساند پيامبر خدا نزد پادشاه رفت و
آن گاه عرضه . سلطنت خود به درگاه الهى چندان دعا آرد  آه از تخت به زير افتاد

 .آارم را به سامان آورم خداوندا، چندان مهلتم ده تا اين آه آودآم جوان شود و: داشت

به او بگو  نزد آن پادشاه برو و: خداى ـ عزوجل ـ به پيامبر خود وحى آرده، فرمود
 .پانزده سال بر عمر او افزودم  اجل او را ناديده گرفتم و)خداوند(آه من 

چگونه چنين مطلبى [ام  دانى آه هرگز دروغ نگفته خداوندا، تو مى: آن پيامبر گفت
 .]آه با پيام پيشين در تعارض است به او بگويم؟

هستى، پس پيام مأمور  اى و تو تنها يك بنده: عال ـ بدو وحى فرمود آه خداى ـ جل و
 .»گيرد  آه خداوند در آارهايش مورد بازخواست قرار نمى]و بدان[را به او برسان 

و [آنم درباره بداء با يهود همانند  گمان مى:  به سليمان فرمود)عليه السالم(آن گاه امام
 .اى  شده]هم انديشه

                                                           
 .٥٤ /ذاريات. ٤٨٧
 .٥٥ /ذاريات . ٤٨٨



 يهود چه گفتند؟. برم از اين امر به خدا پناه مى: سليمان گفت

منظور  و» است  دست خدا بسته;)٤٨٩()اللَِّه َمْغُلوَلٌة  َيُد(«: يهود گفتند:  فرمود)ليه السالمع(امام
 .آورد آنان اين است آه خداوند تمام آارها را به انجام رسانده، ديگر چيزى پديد نمى

 ;)٤٩٠()ُغلَّْت َأْيِديِهْم َوُلِعُنوا ِبَما َقاُلوا(«:  فرمود]در پاسخ آنان[عال ـ  خداوند ـ جل و

 .»هاى آنان بسته باد و از رحمت الهى دور شوند دست

 درباره بداء )عليه السالم( گروهى از پدرم موسى بن جعفر]در محضر پدرم بودم آه[
ى را خود اين آه خداوند آار رسيدگى به گروه(» ارجاء« و» بداء«: پرسيدند، او فرمود

مردم آن را انكار ] چه جاى انكار دارد آه[) در اختيار گرفته آه مجازات آند يا ببخشد
 آنند؟

درباره چه » ما آن را در شب قدر نازل آرديم; )ِإنَّـآ َأنَزْلَنـُه ِفى َلْيَلِة اْلَقْدِر(«آيه : سليمان گفت
 . آن آگاه آن]مفهوم[چيزى نازل شده است، مرا از 

اى سليمان، شب قدر شبى است آه خداى ـ عزوجل ـ آنچه را :  فرمود)السالمعليه (امام
مرگ،  حيات و: زند، مانند  رخ دهد، رقم مى]ميان دو شب قدر[ در يك سال ]بايد[آه 

 .شدنى است تمام مقدرات اين شب حتمى و ارزاق و شر و خير و

 .باز هم بگو. فدايت گردم، اينك فهميدم: سليمان گفت

و امضا [» موقوف«اى سليمان، امورى هست آه نزد خداوند :  فرمود) السالمعليه(امام
هر چه را  اندازد و  هر چه از آن امور را بخواهد پيش مى]اجراى[ است، پس ]ناشده

گونه است، علم دو «: فرمود  مى)عليه السالم(اى سليمان، على. افكند بخواهد به تأخير مى
. پيامبران آموخته است آه شدنى است يكى علمى است آه خداوند آن را به فرشتگان و

 تكذيب ]با محقق نشدن اين امور[پيامبران خود را  پس حضرت حق، خود، فرشتگان و
 .آند نمى

نهان آه هيچ يك از آفريدگان از آن آگاه نخواهند  علم ديگر، علمى است مخزون و
هر چه را  افكند و اندازد، هر چه را بخواهد به تأخير مى اهد پيش مىهر چه را بخو. شد

 .»آند هر چه را بخواهد اثبات مى بخواهد محو و

آن را  اى اميرالمؤمنين، از اين پس منكر بداء نخواهم شد و: سليمان به مأمون گفت
 .شاءاهللا تكذيب نخواهم آرد، ان

                                                           
 .٦٤ /مائده. ٤٨٩
 .٦٤ /مائده. ٤٩٠



اهى از ابوالحسن بپرس، اما از نيكو خو اى سليمان، آنچه مى: مأمون به سليمان گفت
 .رعايت انصاف غافل مباش گوش سپردن و

 اى سرورم، بپرسم؟: گفت  آرد و)عليه السالم(سليمان رو به امام

 .خواهى بپرس هر چه مى:  فرمود)عليه السالم(امام

، )شنوا(، سميع )زنده(حى : صفتى مانند را اسم و» اراده«آسانى : سليمان گفت
 گويى؟ درباره آنان چه مى. دانند مى) توانا(قدير   و)بينا(بصير 

 ماهيت در شكل و[اشياء از آن رو پديد آمده، : گوييد مى:  فرمود)عليه السالم(امام

گوييد آه اشياء پديده آمده  اراده فرموده، اما نمى خواسته و) خدا(گوناگون هستند آه او ]
بيناست، همين دليل بر آن  شنوا و گوناگون هستند، چون خداوند ]ماهيت و در شكل و[

 .توانانيست شنوا، بينا و: ، وصفى همانند»اراده«است آه 

 .بوده است) اراده آننده(» مريد«هميشه  از ازل و) خدا(او : سليمان گفت

 اى سليمان، آيا اراده او غير از اوست؟:  پرسيد)عليه السالم(امام

 .آرى: سليمان گفت

 .قديم نيست اى آه ازلى و يزى را با او اثبات آردهچ:  فرمود)عليه السالم(امام

 چه چيزى را اثبات آردم؟: سليمان گفت

 است؟» حادث«آيا اراده خداوند :  پرسيد)عليه السالم(امام

 .نه، حادث نيست: سليمان گفت

اى سليمان، با همچون او با سرسختى مجادله : گفت مأمون بر او بانگ زد و
آنى؟ آيا اهل نظر را آه گرداگرد تو حضور دارند  مىمغالطه آرده، فخر فروشى  و

اى ابوالحسن، :  گفت)عليه السالم(سپس به امام رضا. بينى؟ با او به انصاف رفتار آن نمى
 .او پرسش خود را تكرار آرد گو آن و با او آه متكلم خراسان است گفت و

هر چيزى آه ازلى نباشد . اى سليمان، اراده، حادث است:  فرمود)عليه السالم(امام
 .هر چيزى آه حادث نباشد ازلى است حادث است و] لزومًا[

 .علم او از اوست اراده او از اوست، همچنان آه شنوايى، بينايى و: سليمان گفت

 بنابراين، اراده او ذات اوست؟:  فرمود)عليه السالم(امام

 .]ن نيستچني[نه : سليمان گفت

 .بينا نيست پس اراده آننده، مانند شنوا و:  فرمود)عليه السالم(امام

داند، خود او نيز  مى علم دارد و بيند و شنود، مى همان گونه آه او مى: سليمان گفت
 .اراده آرده است



اراده او چه معنايى دارد؟ او خواست شىء   خواستن و]پس[:  فرمود)عليه السالم(امام
  آه حى، سميع، بصير يا قدير باشد؟باشد يا اين

 .آرى: سليمان گفت

بنابراين، اگر : اش چنين شده است؟ سپس فرمود پس با اراده:  فرمود)عليه السالم(امام
 .معنا خواهدبود بينا بودن حضرت احديت به اراده او نبوده، گفته تو بى زنده، شنوا و

 . با اراده او حاصل شدند]ها صفت[آرى آن : سليمان گفت

آن گاه مأمون .  خنديدند]از گفته سليمان[ )عليه السالم(حضرت رضا مأمون، اطرافيان و
اى سليمان، از ] :و به سليمان گفت[با متكلم خراسان مهربان باشيد : به حاضران گفت

اين، توصيفى است آه شايسته  نظر شما خداوند از حالى به حال ديگرى در آمده است و
 .سليمان از گفتن باز ماند خداى ـ عزوجل ـ نيست و

 .اى سليمان، پرسشى از تو دارم:  فرمود)عليه السالم(آن گاه امام رضا

 .فدايت گردم، بپرس: سليمان گفت

شناخت ايشان  درك و يارانت با مردم بر اساس دانش و تو و:  فرمود)عليه السالم(امام
  آنان؟هاى گوييد يا بر اساس نادانسته سخن مى

 .گوييم دانش آنان با ايشان سخن مى بر اساس درك و: پاسخ داد

» اراده«چيزى غير از » مريد«اند آه  مردم اين گونه دريافته:  فرمود)عليه السالم(امام
 گفته ]شناخت،[همين  فاعل قبل از مفعول بوده است و باشد و قبل از اراده مى است و

 .آند مى باطل» د يك چيز هستندمري اراده و«شما را مبنى بر اين آه 

آن چيزى نيست آه مردم شناخته ) خدا(فدايت گردم، اراده او : سليمان گفت
 .دانند مى و

: ايد شده، گفته) اراده(بينم بدون شناخت، مدعى علم به آن  مى:  فرمود)عليه السالم(امام
 غير از آنى است بنابراين، اراده از نظر شما چيزى. بينايى است اراده، چونان شنوايى و

 درك شده است؟ آه شناخته و

 .سليمان پاسخى نداد

داند چه چيزى در  اى سليمان، آيا خداى ـ عزوجل ـ مى:  فرمود)عليه السالم(آن گاه امام
 دوزخ است؟ بهشت و

 .آرى: پاسخ داد

 داند از علم است؟ آيا آنچه را آه خدا مى:  فرمود)عليه السالم(امام

 .آرى: سليمان گفت



. بشود] محقق[ماند مگر اين آه  بنابراين، چيزى از علمش نمى:  فرمود)عليه السالم(امام
بهشت   آنان آه در دوزخ و]پاداش يا شمار آيفر و[ آيا خداوند بر ]:پرسم حال از تو مى[

 گيرد؟ افزايد يا آن را از آنان بر مى هستند مى

 .افزايد نه، بلكه مى: سليمان گفت

ام آه چيزى را بر آنان افزوده آه علم  از گفته تو چنين دريافته: رمود ف)عليه السالم(امام
 .رسيد حضرتش به افزايش آن نمى

 .نهايتى ندارد فدايت شوم، افزايش، غايت و: سليمان گفت

غايت  در اين صورت به نظر شما در صورتى آه او نهايت و:  فرمود)عليه السالم(امام
اگر علم او به  دوزخ است احاطه ندارد و آن را نداند، علم او نيز به آنچه در بهشت و

 ]نيز[گيرد  ها قرار مى ها است احاطه نداشته باشد، از آن چيزى آه در آن آنچه در آن
 .واالتر است بس باالتر و منزه و] هايى از چنين نسبت[خداوند .  آگاه نيست

داند آه پايانى  گيرد نمى ها قرار مى از آن رو گفتم آنچه را آه در آن: سليمان گفت
هميشگى  حضرتش آن دو را جاودانه و نيست و) دوزخ بهشت و(غايت براى آن دو  و

 .پسنديم آه براى آن دو پايانى قائل شويم ما نمى خوانده و

 موجب انقطاع آن ]آيفرها وها  پاداش[علم خداوند به آن :  فرمود)عليه السالم(امام
از همين  داند و  آن را مى]ضرورت استمرار[شود، زيرا خود  آيفرها نمى ها و دهش
خداى ـ عز وجل ـ . دارد از ايشان باز نمى افزايد و  بر آنان مى]بر اساس علم خود[رو 

ُلوًدا َغْيَرَها ِلَيُذوُقوا ُآلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهم َبدَّْلَناُهْم ُج(«:  فرموده است]درباره دوزخيان[

 »نهيم تا عذاب را بچشند هاى ديگر بر جايش مى  هر چه پوستشان بريان گردد، پوست;)٤٩١()اْلَعَذاَب
بخششى است ] آه اين[; )٤٩٢()َعَطـآًء َغْيَر َمْجُذوذ(«:  اهل بهشت فرموده است]پاداش[درباره  و

; )٤٩٣()َال َمْمُنوَعة  الَّ َمْقُطوَعة َو* َفاِآَهة َآِثيَرة َو(«: فرموده استنيز   و»آه بريدنى نيست
 . »است نه ممنوع نه بريده و. هاى فراوان ميوه و

 ]دوزخ به فزونى گرفتن شمار ساآنان بهشت و[بنابراين، خداى ـ عزوجل ـ با علم 
نوشند،  مى خورند و آيا آنچه را آه بهشتيان مى. آند  را قطع نمى]آيفر پاداش و[افزودن 

 آند؟ ها نمى خداوند جايگزين آن

 .آند جايگزين مى. آرى: سليمان گفت

                                                           
 .٥٦ /نساء. ٤٩١
 .١٠٨ /هود. ٤٩٢
 .٣٣  و٣٢ /واقعه. ٤٩٣



ها  آشاميدنى[ آيا خداوند در حالى آه ]با اين حال[:  فرمود)عليه السالم(امام
 ] راافزودن[ از آنان باز داشته، ]:درست است آه بگوييم[آند  جايگزين مى] ها خوردنى و

 آند؟ قطع مى

 .نه: سليمان گفت

به همين صورت اگر هر آنچه را آه در بهشت است جايگزين :  فرمود)عليه السالم(امام
 آند، پس آن را نبريده است؟

 افزايد؟  بلكه از آنان قطع آرده، بر آنان نمى]چنين نيست،[: سليمان گفت

اين ـ اى سليمان ـ باطل  شود و بنابراين هر چه در آن باشد نابود مى: امام فرمود
: فرمايد ـ مى عزوجل است، زيرا خداوند ـ) قرآن(بر خالف آتاب  آردن جاودانگى و

 ]هم[تر  پيش ما فزون  هر چه بخواهند در آن جا دارند و;)٤٩٤()َلَدْيَنا َمِزيٌد َلُهم مَّا َيَشآُءوَن ِفيَها َو(«

 بخششى است آه بريدنى نيست] آه اين[ ;)495))ْيَر َمْجُذوذَعَطـآًء َغ(«: نيز فرموده است  وهست
َخــِلِديَن ِفيَهآ («  وشوند بيرون رانده مى) بهشت(نه از آن جا  و; )٤٩٦()َما ُهم مِّْنَها ِبُمْخَرِجيَن  َو(« و

َال   الَّ َمْقُطوَعة َو*  َفاِآَهة َآِثيَرة  َو(«فرمايد  نيز مى  و»جاودانه در آنند; )٤٩٧()أَبدًا

 .است نه ممنوع نه بريده و. هاى فراوان ميوه و; )٤٩٨()َمْمُنوَعة

 .اين بار نيز سليمان از پاسخ گفتن باز ماند

چيست؟ فعل است يا غير » اراده«اى سليمان، :  فرمود)عليه السالم(آن گاه امام رضا
 فعل؟

 .، فعل استآرى: گفت

 .پس فعل حادث است، زيرا هر فعلى حادث است:  فرمود)عليه السالم(امام

 .اراده، فعل نيست: سليمان گفت

 ديگرى وجود دارد؟» قديم«پس با خدا :  فرمود)عليه السالم(امام

 .است» انشاء«اراده همان : سليمان پاسخ داد

 همان ]خوانيد، اين آه اراده را همان انشاء مى[اى سليمان، :  فرمود)عليه السالم(امام
: گويند هايى آه مى همان; ايد ياران او نسبت داده  و)٤٩٩(»ضرار«چيزى است آه به 

                                                           
 .٣٥ /سوره ق . ٤٩٤
 .١٠٨ /هود. ٤٩٥
 .٤٨ /حجر. ٤٩٦
 .٩ /تغابن. ٤٩٧
 .٣٣  و٣٢ /واقعه. ٤٩٨
 .بوده است» اباضى« ضرار، از مشايخ معتزله در علم آالم و. ٤٩٩



آسمان، زمين، دريا، خشكى، سگ : هر چه را آه خداوند ـ عزوجل ـ آفريده، مانند«
 اراده خداى ـ عزوجل ـ است ]همانا[چرنده،  انسان يا هر خزنده و وزينه وخوك، ب و
آشامد، آميزش  مى خورد و شود، مى ميرد، جابه جا مى شود، مى اراده او زنده مى و
شرك  شود، آفر و دارد، مرتكب آارهاى زشت مى آند، ستم روا مى زايش مى و

 .»مىورزد

ضرار [ با اين گفته ]وانگهى با اين آه اعتقاد خود را به اين مطلب آشكار آردى[
 .ايد جويى، اما هر دو يك سخن گفته  دشمنى ورزيده، از آن بيزارى مى]ياران او و

 .علم است اراده، همانند شنوايى، بينايى و: سليمان گفت

علم  ا شنوايى، بينايى وباز به اين سخن باز گشتى؟ برايم روشن آن آه آي: امام فرمود
 است يا نه؟» مصنوع«

 .نه: سليمان گفت

اراده نكرده : گوييد پس چگونه آن را نفى آرده، گاهى مى:  فرمود)عليه السالم(امام
  مفعول او نبوده است؟]اين اراده[اراده آرده است، اما : گوييد زمانى مى است و

 !داند زمانى نمى داند و انى مىزم:  همانند گفته ماست آه]تناقض[اين : سليمان گفت

نيست » علم«، نفى »معلوم«اين دو يكسان نبوده، زيرا نفى :  فرمود)عليه السالم(امام
بى [است، چرا آه اگر اراده چيزى نشود » اراده«آينونت  نفى مراد، نفى بودن و و

به منزله » معلوم« بسا آه علم ثابت باشد هر چند آه ]وانگهى[. اراده وجود ندارد] ترديد،
موجود ) آنچه بايد ديده شود(» ُمبَصر« انسان بينا باشد، اما ]به اين معنا آه[بينايى نباشد، 

 .وجود نداشته نباشد» معلوم«علم ثابت باشد هر چند آه  نباشد و

 .است) آفريده شده(» مصنوع«اراده : سليمان گفت

بينايى نيست آه اين دو  وبنابراين، اراده، همانند شنوايى :  فرمود)عليه السالم(امام
 .مصنوع نبوده، ولى اراده مصنوع است

 .پذيرد زوال نمى اراده، يكى از صفات خداست و: سليمان گفت

ناپذير باشد، زيرا صفت او  پس انسان نيز بايد زوال:  فرمود)عليه السالم(امام
 ناپذير است؟ زوال

 .صفت خود نيست) موجد( زيرا انسان فاعل ]چنين نيست،[نه : سليمان گفت

اين گونه [آيا . اى مرد خراسانى، بسيار خطا مىورزى:  به او فرمود)عليه السالم(امام
 آنند؟ او اشياء صورت واقع پيدا مى) فرمان(» قوِل« و» اراده« به ]نيست آه

 .نه: سليمان گفت



با مباشرت او  امر و ده، مشيت و به ارا]پديد آمدن اشياء[اگر :  فرمود)عليه السالم(امام
 .هاست]نسبت پندارها و[آيد؟ خداوند برتر از اين  نباشد، پس چگونه پديد مى

 .سليمان پاسخى براى گفتن نداشت

 خداوند ـ عزوجل ـ ]اى سليمان،[:  به سليمان فرمود)عليه السالم(آن گاه امام رضا
چون بخواهيم شهرى   و;)٥٠٠()َيًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَها َفَفَسُقوا ِفيَهاِإَذآ َأَرْدَنآ َأن نُّْهِلَك َقْر َو(«: فرمايد مى

حال بازگو آه . بپردازند] و فساد[داريم تا در آن به انحراف  را هالك آنيم، خوشگذرانان آن را وا مى
 مراد خداوند از اين آيه، ايجاد اراده است؟

 .آرى: سليمان گفت

 آورد، پس گفته تو مبنى بر اگر خداوند اراده را پديد مى: مود فر)عليه السالم(امام

از  اين آه اراده، ذات او يا بخشى از اوست باطل است، چرا آه او خود را ايجادنكرده و
 .هاست واالتر از اين گفته آند آه از منزه و حالتى به حالتى ديگر تغيير نمى

 .آورد اى پديد مى يست آه ارادهمراد خداوند از آيه گفته شده، اين ن: سليمان گفت

 خواسته با اين آيه بيان آند؟ بنابراين، چه چيزى را مى:  فرمود)عليه السالم(امام

 .چيزى بوده است) انجام(» فعل«مراد او از آيه، : سليمان گفت

واى بر تو، چرا اين مسأله :  به او فرمود]آنان بر او نهيب زده، توبيخ[ )عليه السالم(امام
حادث است، زيرا فعل هر چيز، » اراده«آنى؟ پيشتر به تو گفتم آه  را اين قدر تكرار مى

 .حادث است

 پس اراده معنايى ندارد؟: سليمان گفت

 عال ـ به گفته شما، حضرت حق ـ جل و بنابراين، و[:  فرمود)عليه السالم(امام رضا

، اما بدون معنا توصيف »مريد«ذات خود را براى شما توصيف نمود تا اين آه خود را ]
بودن نداشته باشد، اين گفته » حادث«يا » قديم«معنايى مبنى بر » اراده«پس اگر . آند

 .باطل است» بوده» مريد«خداوند، از قديم «شما آه 

آه از خدا صادر » قديم«، فعلى است »اراده«منظور من اين است آه : سليمان گفت
 .شود مى

در يك ] ممكن نيست[اليزال باشد  اى آه آنچه قديم و آيا ندانسته:  فرمود)عليه السالم(امام
 قديم باشد؟ حالت، مفعول، حادث و آن و

 .سليمان پاسخ نداد

                                                           
 .١٦ /اسراء. ٥٠٠



 .باآى نيست، پرسش خود را به پايان برسان:  به سليمان فرمود)عليه السالم(امام

 .يكى از صفات اوست» اراده«گفتم آه : سليمان گفت

 صفِت او ]حال بگو آه اين[. اى اين را بسيار تكرار آرده:  فرمود)معليه السال(امام
 قديم؟ حادث است يا ازلى و

 .حادث است: گفت

اگر يكى از صفات او  الّله اآبر، پس اراده او حادث است و:  فرمود)عليه السالم(امام
 .بود قديم مى بود بايد ازلى و

 .سليمان سخنى بر زبان نياورد

 .شود هر چيزى آه ازلى باشد، مفعول نمى:  فرمود)سالمعليه ال(سپس امام

چيزى ] پديد آوردن[ اراده ]خداوند[  اراده او نبوده و]معلول[اشياء : سليمان گفت
 .نكرده است

به زعم تو، [اى سليمان، . اى شده) ماليخوليا(گرفتار وسواس :  فرمود)عليه السالم(امام
انجام آن آار  اد آه اراده آفريدن آن موجود وآارى انجام د  آفريد و]خداوند موجودى را

خداوند منزه  آند و داند چه مى چنين توصيفى شايسته آسى است آه نمى. را نداشته است
 . است]توصيف[از اين 

 .است علم شنوايى، بينايى و: اى سرور من، گفتم آه اراده، همانند: سليمان گفت

سرگردانى  ا چه اندازه مغالطه وواى بر تو، ت: گفت مأمون رو به سليمان آرد و
مطلبى ديگر در پيش گير آه توان پاسخ گفتن  ؟ اين بحث را واگذار و]ميان اين تكرارها[

 .به اين موضوع را ندارى

اى اميرالمؤمنين، او را به حال خويش واگذار :  به مأمون فرمود)عليه السالم(امام
سپس رو به سليمان آرد [. دبحث را قطع مكن آه آن را دستاويز قرار خواهد دا و
 . اى سليمان، سخن خود را دنبال آن]:فرمود و

 .علم است شنوايى، بينايى و: گفتم آه اراده، همانند: سليمان گفت

ها يك معنا دارند يا داراى  بگو تا بدانم آه اين. باآى نيست:  فرمود)عليه السالم(امام
 معانى مختلفى هستند؟

 .يك معنا دارند: سليمان گفت

 ها يكى است؟ بنابراين، معناى اراده:  فرمود)عليه السالم(امام

 .آرى: سليمان گفت



 اراده ]بالضروره لزومًا و[پس اگر معناى تمام آن يكى باشد :  فرمود)عليه السالم(امام
ها بر ديگر مقدم  هيچ يك از اين اراده مرگ يكى خواهد بود و ايستادن، نشستن، حيات و

 . در تضاد نبوده، شىء واحدى هستند]ى نام برده شد[ها با ديگر اراده و

 .ها متفاوت است معناى آن: سليمان گفت

همان اراده است يا چيزى ديگرى » مريد«به من بگو آه :  فرمود)عليه السالم(امام
 است؟

 .همان اراده است: سليمان گفت

 با ]ترديد بى[از نظر شما همان اراده باشد » مريد«اگر :  فرمود)عليه السالم(امام
 . متفاوت است]شناسيم ى آه ما مى[مريد

 .]پذيريد آارى صورت نمى[اى سرورم جز به اراده مريد : سليمان گفت

 الجرم با ]و اگر جز اين را بپذيريم[پس اراده حادث است :  فرمود)عليه السالم(امام
 پرسشت بر  نيك فهم آن و]اى سليمان،[. آه قديم است، قديم ديگر وجود دارد» مريد«

 .بيفزا

 .هاى اوست ، نامى از نام»اراده«پس : سليمان گفت

 آيا خود، خويش را به اين نام خوانده است؟:  فرمود)عليه السالم(امام

 .او خود را به اين نام نخوانده است: سليمان گفت

بنابراين، تو را نيامده است آه حضرتش را به نامى بخوانى :  فرمود)عليه السالم(امام
 .آه ذات خويش را بدان نخوانده است

 . بدان صفت توصيف آرده است]خوانده،» مريد«[او خود را : سليمان گفت

اين آه حضرتش خود را مريد خوانده، بدان معنا نيست آه او :  فرمود)عليه السالم(امام
 .هاى او باشد است يا اين اراده، نامى از نام» اراده«

 .اده او علم اوستبه اين دليل آه ار: سليمان گفت

 اى نادان، اگر علم به چيزى پيدا آند، آن را اراده آرده است؟:  فرمود)عليه السالم(امام

 .البته چنين است: سليمان گفت

 آند؟ اگر اراده چيزى نكند علم به آن پيدا نمى و:  فرمود)عليه السالم(امام

 !همين گونه است: پاسخ داد

چه دليلى وجود دارد مبنى بر اين  گويى؟ و اين را از آجا مى:  فرمود)عليه السالم(امام
آه اراده او علم اوست؟ در حالى آه به چيزى علم دارد آه هرگز اراده آن را نخواهد 



 بخواهيم قطعًا اگر و; )٥٠١()ـِن ِشْئَنا َلَنْذَهَبنَّ ِبالَِّذي َأْوَحْيَنآ ِإَلْيَكلَلـ  َو(«: فرمايد جا آه مى آرد، آن

 را ببرد، اما هرگز ]وحى[داند چگونه آن  پس او مى. »َبريم ايم مى آنچه را آه به تو وحى آرده
 .آند چنين نمى

 .افزايد چيزى به او نمى  فارغ شد و]اراده[زيرا آه خداوند از امر : سليمان گفت

اْدُعوِنى َأْسَتِجْب «: خداوند فرموده است. اين، گفته يهود است:  فرمود)عليه السالم(امام

 شود؟ پس اين گفته خدا چه مى. »بخوانيد مرا تا شما را اجابت آنم; )٥٠٢(َلُكْم 

 .اين گفته خداوند بدان معناست آه بر انجام آن تواناست: سليمان گفت

آند؟ او  دهد، اما به آن وفا نمى آيا خداوند وعده مى:  فرمود)عليه السالم(امام
َيْمُحوا (« و» افزايد در آفرينش، هر چه بخواهد مى; )٥٠٣()َيِزيُد ِفي اْلَخْلِق َما َيَشآُء(«: فرمايد مى

اصل آتاب  آند، و  خدا آنچه را بخواهد محو يا اثبات مى;)٥٠٤()ِعنَدُه ُأمُّ اْلِكَتـِب ُيْثِبُت َو  اللَُّه َما َيَشآُء َو

 او از آار فراغت يافته، پس چگونه چنين فرموده است؟] بنا به گفته شما آه[. »نزد اوست

 .اين بار نيز سليمان پاسخ نداشت

داند آه انسانى به وجود خواهد آمد، اما او  اى سليمان، آيا مى:  فرمود)عليه السالم(امام
ند آه در اين ميرد، ولى او اراده آ آه انسانى امروز مى آند آه نيافريند، يا اين اراده مى

 روز نميرد؟

 .آرى: سليمان گفت

شود؟ يا  داند آنچه را اراده آرده بشود، مى يعنى اين آه مى:  فرمود)عليه السالم(امام
نشدن آن تعلق گرفته، خواهد  اش بر به وجود نيامدن و داند آنچه را آه اراده اين آه مى

 شد؟

 . شدنى است]حالت[داند آه هر دو  مى: سليمان گفت

مرده، ايستاده  داند آه انسانى در يك زمان زنده و بنابراين، مى:  فرمود)عليه السالم(ماما
 .آور است آه البته اين، امرى محال است بينا و نشسته و و

 دهد؟ رخ مى] ياد شده[داند آه تنها يكى از دو حالت  فدايت شوم، او مى: سليمان گفت

 آدام يك از دو حالت خواهد بود؟ ]گو آهحال ب[. چنين باشد:  فرمود)عليه السالم(امام
 چيزى آه اراده آرده بود باشد، يا چيزى را آه اراده شدنش نكرده بود؟

 .همان چيزى آه اراده شدنش آرده بود: سليمان گفت
                                                           

 .٨٦ /إسراء. ٥٠١
 .٦٠ /غافر. ٥٠٢
 .١ /فاطر. ٥٠٣
 .٣٩ /رعد. ٥٠٤



 .خنديدند] از سخن سليمان[اصحاب ديگر مكاتب   مأمون و)عليه السالم(امام رضا

 گفته خود را آه ]، اما[ خطا آردى ]اى سليمان،[:  به سليمان فرمود)عليه السالم(امام
او  خواهد آن انسان بميرد، و ميرد، اما او نمى داند آه امروز انسانى مى او مى«اى  گفته

 .رها آردى» خواهد بيافريند آفريند آه نمى خلقى را مى

 .اوست) جداى از(نه غير  نه اوست و» اراده«: گويم مى: سليمان گفت

اى نادان، اگر بگويى آه اراده، او نيست آن را غير از او :  فرمود)عليه السالم(امام
 .اى  او شمرده]ذات[اگر بگويى آه اراده غير از او نيست آن را  خوانده و

 ؟)آفريند مى(سازد  داند چگونه چيزى را مى مى) خدا(او : سليمان گفت
 .آرى:  فرمود)عليه السالم(امام

 .ثبات آننده شىء استهمين، ا: سليمان گفت

 بنايى را ]حرفه[سخنى محال بر زبان راندى، چرا آه آسى :  فرمود)عليه السالم(امام
داند، هر چند چيزى ندوزد يا اين آه  داند، اگر چه بنايى نكند، دوزندگى را مى خوب مى

 .داند، اما هرگز آن را نسازد مى  ساختن چيزى را نيكو فرا گرفته و]دانش[

 چيزى با او نيست؟ داند يكى است و  اى سليمان، آيا او مى:سپس فرمود

 .آرى: پاسخ داد

 اثبات آننده ]چيزى با او نيست داند يكى است و آه مى[آيا اين :  فرمود)عليه السالم(امام
 چيزى است؟

چيزى با او  داند آه يكى است و نمى) خدا(او :  گفت]با انكار گفته خويش[سليمان 
 .نيست

اى سليمان، بنابراين : دانى؟ سپس فرمود آيا تو اين را مى:  فرمود)سالمعليه ال(امام
 .تو از او داناترى] ادعا،[

 . اين مسأله، محال است]صورت[: سليمان گفت

چيزى با او  يكى است و) خداوند(از نظر تو محال است آه او :  فرمود)عليه السالم(امام
اگر چنين [خود از آن آگاهى ندارد؟  واناست وت او زنده، شنوا، بينا، دانا، آگاه و نيست؟ و

 .ها است او واالتر از اين نسبت تكذيب گفته اوست و  باطل خواندن و]ترديد بگويى، بى

آند  وانگهى، چگونه اراده پديد آوردن چيزى مى:  فرمود)عليه السالم(سپس امام رضا
اى پيش از  فرينندهآ چگونه بايد پديد بياورد؟ پس اگر صانع و داند چيست؟ و آه نمى

خداوند از اين  ترديد سرگردان است و آفرينش، نداند چگونه آن را پديد آَورد، بى
 .واالتر است ها منزه و صفت



 . قدرت است]همان[اراده : سليمان گفت

 آن ]انجام[خداى ـ عّزوجّل ـ هميشه هر چه را بخواهد بر :  فرمود)عليه السالم(امام
قدرت را تفكيك آرد، چرا آه حضرت حق ـ جل  ن اراده وناچار بايد ميا تواناست و

اگر بخواهيم قطعًا آنچه   و;)٥٠٥()ـِن ِشْئَنا َلَنْذَهَبنَّ ِبالَِّذي َأْوَحْيَنآ ِإَلْيَكلَلـ َو(«: عال ـ فرموده است و

به  پس او قدرت دارد وهمان قدرت باشد، » اراده«پس اگر . »َبريم ايم مى را به تو وحى آرده
 .برد مى] از ميان[دليل داشتن قدرت، وحى فرو فرستاده را 

) بود)عليه السالم(منظور امام(اى سليمان، اين : مأمون به او گفت سليمان خاموش شد و
 )٥٠٦(.»گاه حاضران مجلس را ترك آردند عالمترين فرد از خاندان هاشم است، آن

 

  با فقيهان مذاهب اسالمى)عليه السالم(گوى امام رضا  گفت و. ١٠

صلى اهللا عليه (معاويه از اصحاب رسول خدا: مردى در خراسان سوگند ياد آرد آه

 .همسرش را طالق بدهد]  باشد)صلى اهللا عليه وآله(و اگر معاويه از ياران پيامبر[نيست )وآله

 در اين باره پرسيده شد، )ه السالمعلي(از امام رضا. فقيهان فتواى به طالق دادند
 . همسرش را طالق بدهد]به جهت اين سوگند[آن مرد نبايد : حضرتش فرمود

اى پسر رسول :  نوشتند، با اين عبارت)عليه السالم(اى به امام رضا فقيهان نامه
 شود؟ همسر او طالق داده نمى: گويى  به چه دليلى مى)صلى اهللا عليه وآله(خدا

از » ابو سعيد خدرى«اين را از روايت شما، از :  در پاسخ آنان نوشت)عليه السالم(امام
أنتم «: فرمود» مسلمه« به ]مكه [آنم آه در روز فتح  نقل مى)صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا

اصحاب من نيز چنين هستند  پسنديده هستيد و شما نيكو و ;ال هجرة بعد الفتح  أصحابي خير و خير و

 .» پس از فتح، هجرت نشايد]بدانيد آه[ و

 آه هجرت آردند[آنان را   هجرت را باطل آرد و)صلى اهللا عليه وآله(بدين ترتيب، پيامبر

 .در شمار اصحاب خود قرار نداد]

 )٥٠٧(.» فتواى او را پذيرفتند)عليه السالم(فقيهان پس از دريافت پاسخ امام رضا

 

 )عليه السالم( ميراث امام رضا:مبحث سوم

                                                           
 .٨٦ /إسراء. ٥٠٥
 .٤٥٤ ـ ٤٤ /صدوق التوحيد. ٥٠٦
 .٨٧ /٢عيون اخبار الرضا . ٥٠٧



 اندوخته سترگ علمى براى جامعه بشرى )عليه السالم(حضرت على بن موسى الرضا
. مسلمانان به طور خاص بر جاى گذشت  و)عليهم السالم(پيروان اهل بيت به طور عام و

فلسفه، آالم، علم طب، فقه، تفسير، تاريخ، : اين ميراث گرانبها شامل علومى بود، چون
مأمون نيز ناخواسته، زمينه نشر اين اندوخته . شناسى جامعه دب، پرورش، سياست وا

دانستن اين امر ضرورى است آه مأمون هرگز درصد تقويت . علمى را فراهم آرد
مناظره   نبود، بلكه بر آن بود تا با تشكيل مجالس بحث و)عليه السالم(پايگاه علمى امام رضا

 را در ميدان مبارزه با )عليه السالم(ها، امام رضا فرقه ها و تفراخوان عالماِن ديگر ديان و
توانست به اهداف  آنان حتى اگر يك بار هم آه باشد درمانده ببيند آه در اين صورت مى

 در ميان مردم بود )عليه السالم(جايگاه علمى امام شوم خود آه همانا آاستن از منزلت و
 .برسد

آالم  باشد و با بيان حضرت حق همسو مىجا آه بيان امامان معصوم  از آن
نشيند، به دست مأمون  در ضمير جويندگان حقيقت مى است و» آلمه عليا«حضرت حق 

ها بروز دهد،   دانش خود را در تمام عرصه)عليه السالم(فرصتى طاليى فراهم شد تا امام
عليه (ود امامتوانند با دانش خ پنداشتند مى با تمام آسانى آه مى در جامعه چهره آند و

 .پيروز ميدان باشد  را از ميدان هماوردى علمى به در ببرند، هماوردى آند و)السالم

مذاهب اسالمى، براى چالش علمى با امام  ها و پيش از اين خوانديم آه عالمان فرقه
هاى  مطرح آردن مسائلى پيچيده، دعوت مأمون را پذيرفتند تا خواسته  و)عليه السالم(رضا

بنا به نقل . آنچه از نظر آنان پيچيدگى داشت از حضرت پرسيدند  آورده آنند واو را بر
هاى گوناگون دانش مطرح شد  مورخان، بيش از بيست هزار مسأله در عرصه

بدين ترتيب در برابر جبروت مأمون  ها پاسخ قاطع داد و  به تمام آن)عليه السالم(امام و
 را )عليهم السالم(برترى اهل بيت آسانى آه فضل و عباسيان به طور خاص و و

عالمانه قد  درباره آنان پندارهاى نادرستى داشتند به طور عام مردانه و شناختند و نمى
 .ها سرباز نزد هرگز از حضور در هيچ يك از مناظره برافراشت و

هايى آه مورد توجه  ها مجموعه نص احتجاج ها و جداى از اين مناظره
شناخته » رضويات« نقل شده است آه به )عليه السالم(ام رضانگاران بوده، از ام ترجمه
، )٥٠٨(»)عليه السالم(مسند االمام الرضا«، »)عليه السالم(طب االمام الرضا«: شود، مانند مى
» جوامع الشريعه«و رساله ) يا صحيفه اهل بيت(» )السالمعليه (صحيفة االمام الرضا«

                                                           
 .آن را روايت آرده است» عبداهللا بن احمد بن عامر طائى« حديث است آه ٢٤٠اين آتاب، دربردارنده . ٥٠٨



 معروف است به آن حضرت )٥٠٩(»)عليه السالم(فقه الرضا«آتابى با موضوع فقه آه به  و
 .نسبت داده شده، از آن جمله است

روايت شده آه آن حضرت، آن را از » سلسلة الذهب« حديث )عليه السالم(از امام رضا
او از  اند و  نقل آرده)صلى اهللا عليه وآله(آنان، از پيامبر اآرم پدران پاك خود روايت آرده و

ال إله إّال اهللا حصني «: رده است آه فرمودجبرئيل از خداى صاحب عّزت نقل آ جبرئيل و

 ;»َمن دخل حصني أِمن من عذابي فَمن قالها دخل حصني و

هر  هر آس آن را بر زبان آَوَرد، وارد دژ من شده است و.  من است]مستحكم[ال إله إّال اهللا دژ ] آلمه[

 .باشد آس وارد دژ من شود، از آيفر من ايمن

و هذا إسناد لو قرىء على «: ين حديث گفته استدرباره سند ا» احمد بن حنبل«

 اگر بر ديوانه خوانده شود به ]بابرآت است آه آن چنان درست و[اين سلسله سند  )٥١٠(;»المجنون ألفاق

 .يقين شفا خواهد يافت

بيش از دو هزار متن در خود دارد آه » )عليه السالم(مام الرضامسند اال«وانگهى 
احتجاجات است آه اين بخش از  اعتقادات، فقه، اخالق، تفسير، تاريخ و: شامل مباحث

مباحث . دهد را تشكيل مى» مسند«اصليترين موضوعى است آه  آتاب، مهمترين و
 دارد آن چنان گسترده )عليه السالم(شناخت آه جايگاهى اصيل در نصوص امام دانش و

البته نصوصى آه به اصول اعتقادات، . گنجد پردامنه است آه در اين ابواب نمى و
عليه (مفصل است و از توجه خاص امام پردازد، گسترده و موضوع امامت مى شريعت و

 با اين نصوص، به ويژه موضوع )عليه السالم(امام رضا.  برخوردار بوده است)السالم
هايى آه به نحوى از  فرقه ابطال منطقِى مذاهب و  با مردود خواندن و)٥١١(امامت،

 .رخنه آنان را بست هاى نفوذ و  جدا شده بودند، تمام راه)عليهم السالم(مذهب اهل بيت

بينيم  اعتراض را در آن مى و صراحت )عليه السالم(با تأملى در احتجاجات امام رضا
 )عليه السالم(ها جايى ندارد، بلكه امام رضا بيان گزينشى حقايق تاريخى در آن و» تقيه«آه 

زند، با تمام توان به  با اين آگاهى آه آشته شدن در راه عقيده پايان آار او را رقم مى
از آن رو وارد اين ميدان  )عليه السالم(امام رضا. نهاد ميدان مباحث اعتقادِى مذهب، گام مى

                                                           
عبد الهادى فضلى، : ك.ر. ، سه نظريه ارائه شده است)عليه السالم(در مورد صحت انتساب اين آتاب به امام رضا. ٥٠٩

 .١٧٥ /تاريخ التشريع االسالمى
 .١٠٠ /١اعيان الشيعه  و) ٤٣٣ /٣طالب  مناقب آل أبى: به نقل از (١٠٧ /٤٨بحاراالنوار . ٥١٠
البته اجتجاجاتى آه . رسد صادر شده، به پانصد مورد مى) عليه السالم(صوصى آه درباره امامت از امام رضان. ٥١١

به موضوع  آمده و» تفسير القرآن األدعية و« و» النبوة اإلصطفاء و«: در دو آتاب درباره امامت صورت گرفته، و
به طور تقريبى، يك چهارم تراث آن  مجموع ودر  دهد و امامت ارتباط دارد حجم بزرگى را به خود اختصاص مى

 .دهد حضرت را تشكيل مى



فلسفه وجودى آن را اثبات آند   و)عليهم السالم(گسترده دامن شد تا حقيقت مذهب اهل بيت
تنها خطى  ، امتداد خط پيامبر خداست و)عليهم السالم(به همگان بفهماند آه مذهب اهل بيت و

عليه (اى از تراث امام رضا اين جا گزيدهدر . است آه آينه رسالت الهى در زمين است

 :گوناگونِى تراث آن بزرگ پى ببريم خوانيم تا به عظمت و  را با هم مى)السالم

 

 شناخت  در آستان عقل، علم و

َمن تكلف العقل لم يزدد   األدب آلفة، فَمن تكلف األدب قدر عليه، و العقل حباء من اهللا و. ١

 )٥١٢(;»إّال جهًال

اندوزى  هر آس سختى دانش. سختى است] آميخته به[اندوزى  دانش عقل موهبتى است از سوى خداوند و

اش افزوده  هر آس خويش را خردمند وانمود آند تنها بر نادانى رسد و را بر خود هموار آند، به آن مى

 .شود مى

 )٥١٣(;أمر اهللا ـ عّزوجّلـإّنما العبادة التفكر في   الصوم، و ليس العبادة آثرة الصالة و. ٢

 .خداوند است] آفرينش[تفكر در امر  روزه نيست، بلكه عبادت انديشه و عبادت به زيادى نماز و

 )٥١٤(;ما استودع اهللا عبدًا عقًال إّال استنقذه به يومًا. ٣

 .دهد گمان روزى به وسيله همان عقل او را نجات مى اى عقل دهد، بى هر گاه خداوند به بنده

 

 

 در آستان قرآن آريم

: گفتم)عليه السالم(به على بن موسى الرضا«: نقل شده است آه» حسين بن خالد«از . ١
 آيا قرآن خالق است يا مخلوق؟. اى پسر رسول خدا، درباره قرآن به من بگو

 ;لكنه آالم اهللا ـ عّزوجّل ـ   ال مخلوق، و ليس بخالق و:  فرمود)ليه السالمع(امام

 )٥١٥(.ـ است عزوجل نه مخلوق، بلكه سخن خداى ـ قرآن نه خالق است و

درباره قرآن :  گفتم)عليه السالم( رضا]امام[به «: آمده است آه» ريان بن صلت«از . ٢
 گويى؟ چه مى

 ;ال تطلبوا الهدى في غيره فتضلوا آالم اهللا ال تتجاوزوه، و: فرمود

                                                           
 .٢٤ /١اصول آافى . ٥١٢
 .٢/٥٥همان . ٥١٣
 .٥٥ /١طوسى، امالى . ٥١٤
 .٣٢٣ /صدوق، توحيد. ٥١٥



جز از آن هدايت نخواهيد آه   و]و فرمان آن را ناديده نگيريد[ آالم خداست، از حدود آن نگذريد ]قرآن[

 )٥١٦(.»شويد گمراه مى

شده است آه  از آن حضرت نقل )عليه السالم(موالى امام رضا» ابو حيون«از . ٣
 ;َمن رّد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم«: فرمود

 .است آن بسنجد، به راه راست راه يافته» محكم «]با محك[قرآن را » متشابه«] آيات[هر آسى 

محكمًا آمحكم القرآن، فرّدوا  إّن في أخبارنا متشابها آمتشابه القرآن، و: سپس فرمود

 ;ال تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا  ومتشابهها إلى محكمها،

، پس متشابِه آن را »محكم« وجود دارد و» متشابه«همانند قرآن، ] نيز[ما ) روايات( در اخبار ]بدانيد آه[

 از راه راست به بيراهه ]در اين صورت[مبادا متشابه آن را گرفته، محكم آن واگذاريد آه . با محكِم آن بسنجيد

 )٥١٧(.»خواهيد رفت

برهان آن را بزرگ  ها و  از قرآن ياد آرده، حجت)عليه السالم(روزى امام رضا. ٤
هو حبل اهللا المتين، «: فرمود اى سترگ خواند و انسجام آن را معجزه نظم و شمرد و

ق على المنجي من النار، ال يخل  طريقته المثلى، المؤّدي إلى الجنة، و عروته الوثقى و  و

الحجة  ال يغّث على األلسنة، ألنه لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل البرهان و األزمنة و

 ;)٥١٨()َال ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل مِّْن َحِكيم َحِميد  َيْأِتيِه اْلَباِطـُل ِمن َبْيِن َيَدْيِه َو  الَّ(«على آل إنسان 

آامل او است آه به بهشت  راه آرمانى و ريسمان سترگ الهى، دستاويز استوار او و] قرآن،[آن 

شود،  بار نمى ماللت ها سنگين و بر زبان با گذشت روزگار آهنه نشده و. رهاند از دوزخ وا مى انجامد و مى

ى قرار داده برهان هر انسان حجت و دورانى محدود فرستاد نشده، بلكه راهنما و زيرا براى روزگارى خاص و

اى است از سوى )نامه(آيد، وحى  از پشت سرش باطل به سويش نمى از پيش روى آن و«شده است آه 

 )٥١٩(.]صفات[حكيمى ستوده 

 

 در آستان توحيد

 )عليه السالم( دليلى بر حدوث جهان خواست، امام)عليه السالم(مردى از امام رضا. ١
 )٥٢٠(;ال آّونك َمن هو مثلك  قد علمت أنك لم تكّون نفسك و إنك لم تكن ثم آنت و«: فرمود

آسى چون تو نيز تو  دانستى آه تو خود را به وجود نياوردى و تو وجود نداشتى، سپس به وجود آمدى و

 .]است ، پس همين دليل محكم بر حدوث جهان[را به وجود نياورده است 
                                                           

 .٢٢٦ /امالى همان جا و. ٥١٦
 .٢٩٠ /١عيون اخبار الرضا . ٥١٧
 .٤٢ /)٤١(فصلت . ٥١٨
 .١٣٠ /٢همان . ٥١٩
 .٢٩٣ /توحيد. ٥٢٠



عليه (به حضور امام رضا) از سرزمين بلخ(» ماوراء النهر«دم مردى از مر. ٢

خواهم پاسخ بدهى امامت تو را  سؤالى دارم اگر آن گونه آه مى«: گفت رسيد و)السالم
 .پذيرم مى

 .خواهى بپرس در هر مورد آه مى:  فرمود)عليه السالم(امام

ر امر آفرينش د[ بود؟ چگونه بوده و) از چه زمانى(خداى تو آى : مرد بلخى گفت
 .آن  بر چه چيزى متكى بوده است؟ مرا از اين امور آگاه]ديگر آارهايش و

آّيف الكيف بال آيف،  تعالى ـ أّين األين بال أين، و  إن اهللا ـ تبارك و:  فرمود)عليه السالم(امام

 ;آان اعتماده على قدرته  و

بدون اين آه خود  داشته باشد آن را مكان گرداند و) مكان(» َاْين«تعالى ـ بدون اين آه  خداوند ـ تبارك و

 . بر قدرت خويش تكيه دارد]ديگر امور در آفرينش و[ داشته باشد، چگونگى را آفريد و) چگونگى(» آيف«

دهم آه  هى مىگوا: گفت  را بوسيد و)عليه السالم(سر مبارك امام مرد بلخى برخاست و
پس از  على، وصى رسول خدا و خدايى جز خداى يگانه نيست، محمد فرستاده اوست و

 ]ادامه دهنده خط او در ابالغ رسالت و[ على متولى آارهاى او )صلى اهللا عليه وآله(رسول خدا
 )٥٢١(.»تو جانشين ايشان هستى گفتار هستيد و ، اماماِن راست]خاندان[شما  است و

از ابو الحسن، على بن موسى «: نقل شده است آه گفت» حسين بن بشار«از . ٣
داند چيزى آه نبوده، در صورت شدنش چگونه  آيا خداوند مى:  پرسيدم)عليه السالم(الرضا

 داند؟ نمى) صورت خارجى به خود نگيرد(خواهد بود؟ يا اين آه تا آن چيز نشود 

 ; تعالى هو العالم باألشياء قبل آون األشياءإن اهللا:  فرمود)عليه السالم(امام

 )٥٢٢(.ها آگاه است خداوند متعال پيش از پديد آمدن اشياء، به آن

 على بن موسى[به ابوالحسن «: نقل است آه» يونس بن عبد الرحمن«از . ٤

علم است آه ] ههم[چنين براى من روايت شده است آه خداوند :  گفتم)عليه السالم(الرضا]
 نور است ]همه[ در او نيست و ]و نيستى[ حيات است آه مرگ ]همه[جهل در او نيست، 

 .آه تاريكى در او نيست

 )٥٢٣(.باشد  مى]آه توصيف شده[او همان گونه  ;آذلك هو:  فرمود)عليه السالم(امام

 

 در آستان رسالت

                                                           
 .١٣٦ /التوحيد. ٥٢١
 .١٣٦ /توحيد الصدوق. ٥٢٢
 .١٣٨/توحيد صدوق. ٥٢٣



چرا خداى ـ عزوجل ـ «:  پرسيد)عليه السالم(از ابو الحسِن رضا» ابن السكيت«. ١
ساحران [ سحر ]ى آه با[ابزار  يد بيضاء و  عصا و]معجزه[موسى بن عمران را با 

 ناپذير و درمان بيماران درمان[ طب ]معجزه[، عيسى را با ]آرد هماوردى مى

 خطابه فرستاد؟  بيان و]معجزه[ را با )صلى اهللا عليه وآله(محمد و]

آن هنگام آه خداوند، موسى را به پيامبرى برانگيخت، سحر :  فرمود)السالمعليه (امام

از اين رو موسى از سوى خداوند . گير بود همه جادو بر آن روزگار غالب و و

بدين ترتيب،   آه ساحران، از انجام آن درماندند و]هايى نشان داد و معجزه[ابزارهايى 

زمانى آه خداوند ـ . خود را اثبات آرد ]رسالت[برهان  حجت و سحر آنان را باطل و

و [ را به پيامبرى مبعوث آرد، بيمارهاى مزمن )عليه السالم(تعالى ـ عيسى تبارك و

عليه (اين بود آه عيسى. مردم، نيازمنِد درمان بودند گير شده بود و  همه]ناپذير درمان

يافتند، از  ن دست نمى از نزد خداوند ـ عّزوجّل ـ چيزى را براى آنان آورد آه بدا)السالم

جذاميان ايشان را  آوران و جمله اين آه به فرمان خداوند، مردگان را براى آنان زنده و

 . خود را اثبات نمود]رسالت[برهان  با اين ابزارها حجت و درمان آرد و

 آن هنگام آه خداوند، ].اى ديگر بود  به گونه)صلى اهللا عليه وآله(روزگار حضرت محمد[

: گويد ابن السكيت مى[آالم   را به پيامبرى برانگيخت، سخنورى و)صلى اهللا عليه وآله(محمد

لذا او از آتاب خداى ـ عزوجل ـ . شعر بر جامعه حاآم بود  و]:آنم گفت گمان مى و

براى مردم آن ] استحكام، مانندى نداشت، آه از نظر شيوايى و[احكامى  مواعظ و

 رسالت[برهان  حجت و ادعاى ايشان را باطل و گفته وها  به وسيله آن روزگار آورد و

 .خود را اثبات نمود]

تالّله ما رأيت مثلك اليوم قط، فما الحجة على :  گفت)عليه السالم(ابن السكيت خطاب به امام

 اآنون حجت بر خلق چيست؟. ام به خدا سوگند امروزه همانند تو را هرگز نديده ;الخلق اليوم

الكاذب على اهللا  العقل يعرف به الصادق على اهللا فيصّدقه، و: فرمود )عليه السالم(امام

 ;فيكّذبه

دهد شناخت  راست به خدا مى] نسبت[توان آن آس را آه   به وسيله آن مى]حجت است آه[ عقل ]امروزه[

 .او را تكذيب نمود بندد، شناخت و آن آس را آه بر خدا دروغ مى او را تصديق آرد و و

 )٥٢٤(.» همين است]درست[به خدا سوگند پاسخ : ابن السكيت گفت

                                                           
 .٧٩ /٢عيون اخبار الرضا ; ١١٥ /١علل الشرايع . ٥٢٤



از آن رو پيامبران اولو العزم «:  نقل شده است آه فرمود)عليه السالم(از امام رضا. ٢

مبراِن  تمام پيا]، اما[شريعتى بودند  به اين صفت خوانده شدند آه هر يك داراى آتاب و

آتاب نوح  ، بر شريعت، روش و)عليه السالم( تا زمان ابراهيم خليل)عليه السالم(پس از نوح

پس از او بودند، از  پيامبرانى آه در زمان ابراهيم و. ]و شريعتى مستقل نداشتند[بودند 

 .فرا رسيد)عليه السالم(آردند، تا اين آه روزگار موسى آتاب او پيروى مى شريعت و

آنان آه پس از او آمدند شريعت،   بودند و)عليه السالم(پيامبرانى آه معاصر موسى

 به )عليه السالم(آردند، تا اين آه عيسى آتاب موسى را پذيرفته، بدان عمل مى روش و

آنان آه پس از وى   و)عليه السالم(همچنين پيامبران معاصر عيسى. پيامبرى مبعوث شد

مبناى عمل خود قرار داند، تا اين آه پيامبر ما به رسالت آتاب او را  آمدند، شريعت و

پس از او نيز پيامبرى  آه در اين روزگار پيامبرى با او معاصر نبود و [مبعوث شد

 .]مبعوث نشد

شريعت  فرستادگان بودند و برترين پيامبران و اين پنج پيامبر، اولو العزم و

تا آن زمان  منسوخ نخواهد شد و ست و تا روز قيامت پابرجا)صلى اهللا عليه وآله(محمد

پس هر آسى آه پس از او دعوى پيامبرى آند، يا پس از قرآن . پيامبرى نخواهد آمد

هر آس چنين ( خونش براى شنونده هدر است ]و آن را آسمانى بخواند[آتابى آَوَرد 

 ).ادعايى را بشنود بايد مدعى را بكشد

 

 در آستان امامت

جايگاه او از زبان امام  د از تعريف امامت، امام ودر اين مبحث با چند مور

 :شويم  آشنا مى)عليه السالم(رضا

 در )عليه السالم(با امام رضا«: نقل شده است آه گفت» عبد العزيز بن مسلم«از . ١

. اى در مسجد جامع گرد آمديم در آغاز ورودمان به اين شهر در روز جمعه. مرو بوديم

از بسيارِى اختالف نظر  رد بحث قرار داده بودند وحاضران موضوع امامت را مو

 رفتم و او را از )عليه السالم(نزد امام رضا. مردم در اين باب سخن به ميان آوردند

 .موضوع امامت آه مردم به آن پرداخته بودند، آگاه آردم

 :فرمود  لبخند زد و)عليه السالم(امام



 فريب خورده، بيراهه ]انديشند ندار آه درست مىبا اين پ[ اى عبدالعزيز، اين جماعت ندانسته و

 .اند رفته

و احكام [ آه دين ]و جان او را ستاند[ـ زمانى پيامبر خود را نزد خويش فرا خواند  عزوجل خداى ـ

 قرآنى آه[; قرآن را آه تبيين آننده هر چيزى است بر او فرو فرستاد را براى او آامل آرد و] آن

: هر چه را آه مردم به آن نياز دارند در آن بيان آرده فرمود احكام و ود وحرام، حد خداوند حالل و]

 .)٥٢٥(ايم ما هيچ چيزى را در آتاب فروگذار نكرده«

 بود اين )صلى اهللا عليه وآله(نيز حضرت حق در حجة الوداع آه روزهاى واپسين زندگى رسول خدا

اسالم  نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم و رايتان آامل وامروز دين شما را ب«: آيه را فرو فرستاد

 )٥٢٦(.آمال دين است] مايه[امر امامت ] بدان آه[ و. »آيينى برگزيدم] به عنوان[را براى شما 

احكام دين را براى امت خود بيان آرد، راه   شاخصه و)صلى اهللا عليه وآله(پس از آن آه پيامبر اآرم

به   را به راهبرى و)عليه السالم(آنان را برايشان روشن نمود، امت را در راه راست قرار داد، على

تمام آنچه را آه امت بدان نياز داشت براى آنان تبيين نمود،  معين فرمود و عنوان امام آنان معرفى و

 .به ديدار دوست شتافت دعوت حق را لبيك گفت و

 آرده ]و انكار[زوجل ـ دين خود را آمال نبخشيده، آتاب خدا را رد پس هر آس بپندارد آه خداى ـ ع

 . به خداوند آفر ورزيده است]ترديد بى[هر آس چنين آند  است و

شناخِت  دانند تا با دانش و جايگاه امامت را در ميان خود مى مقام و) امت( آيا اينان ]اى عبد العزيز،[

 خود، بتوانند امام را انتخاب آنند؟

 ]دريايى[ نفوذناپذيرتر و] دژى[اى برتر، جايگاهى باالتر،   امامت، منزلتى واالتر، مرتبه] آهبدان[

 آن برسند، با آراى خود آن را ]ُآنه معرفت[توانند به   آه مردم با خرد خود نمى]آن چنان[ژرف است 

 آه خداوند پس از  امامت، مقامى است]وانگهى[. درك آنند يا اين آه به انتخاب خود، امام را برگزيند

او را بدان  آن را در مرتبه سوم قرار داد و  داد و)عليه السالم(دوستى، به ابراهيم خليل پيامبرى و

من تو را «: جا آه فرمود نام او را با اين منصب، بلندآوازه نمود، آن فضيلت، شرافت بخشيد و

 )٥٢٧(.پيشواى مردم قرار دادم

و از دودمانم «:  از دست يافتن به چنين مقامى شادمان شده، عرضه داشت)معليه السال(ابراهيم

 . رسد پيمان من به بيدادگران نمى«: تعالى ـ فرمود خداى ـ تبارك و و» ؟]چطور[

                                                           
 . ٣٨ /انعام . ٥٢٥
 . ٣ /مائده . ٥٢٦ 
 . ١٢٤ /بقره . ٥٢٧



 در ]تنها[امامت  مردود آرد و  اين آيه، تا روز واپسين، امامت هر ستمگرى را باطل و]بدين ترتيب[

 .برگزيدگان به وديعت نهاده شد

پاآان از فرزندان   امامت را در ميان برگزيدگان و]حضرت احديت، ابراهيم را بزرگى داده،[آن گاه 

همه را از  افزون به او بخشوديم و] به عنوان نعمتى[يعقوب را  و اسحاق و«: او قرار داده، فرمود

به ايشان انجام  ار داديم آه به فرمان ما هدايت آردند، وآنان را پيشوايانى قر و. شايستگان قرار داديم

 )٥٢٨(.آنان پرستنده ما بودند دادن زآات را وحى آرديم و برپا داشتن نماز و دادن آارهاى نيك و

 دادند تا اين آه خداوند، آن به يكديگر به ارث مى  بود و)عليه السالم(امامت همچنان در نسل ابراهيم

در حقيقت، نزديكترين مردم به ابراهيم، «: گردانده، فرمود )صلى اهللا عليه وآله(را ميراث پيامبر اسالم

ايمان ] به آيين او[آسانى آه  اين پيامبر و] نيز[ همان آسانى هستند آه او را پيروى آردند، و

 .سرپرست مؤمنان است خدا سرور و اند، و آورده

 ]بار سنگين[او به فرمان حضرت حق تعالى،   شد و)صلى اهللا عليه وآله(از اين رو امامت ويژه پيامبر

ايمان   در نسل برگزيده او آه خداوند، علم و]پس از او[ نهاد آه )عليه السالم(امامت را بر دوش على

ايمان  و آسانى آه دانش و«: ها داده، قرار گرفته است، چنان آه در آتاب خود فرموده است بدان

پس . »ايد  تا روز رستاخيز مانده]ست[در آتاب خدا] به موجب آنچه[قطعًا شما : گويند مىاند،  يافته

صلى اهللا عليه ( است، چرا آه پس از محمد)عليه السالم(مقام امامت تا روز قيامت ويژه فرزندان على

مام برگزينند چگونه براى خود ا نادانان از آجا و اين جاهالن و] بنابراين،[.  پيامبرى نخواهد بود)وآله

. 

خالفت  امامت، خالفت خداوند و. ميراث جانشينان آنان است  امامت جايگاه پيامبران و]بدان آه[

 .است)عليهما السالم(حسين ميراث حسن و پيامبر او، منصب اميرالمؤمنين و

عزت مؤمنان  صالح دنيا و موجب به سامان رسيدن و نظام مسلمانان و به يقين، امامت زمام دين و

جهاد با وجود  نماز، زآات، روزه، حج و. شاخه متعالِى اسالم است اساس بالنده و امامت ُبن و. است

گيرد، حدود  ها فزونى مى صدقه ها و ، غنيمت]شود و مقبول حضرت معبود مى[يابد  امام آمال مى

 .گردد مرزها حفظ شده، ايمن مى شود و احكام اجرا مى و

دارد، از دين خدا دفاع  آند، حدود خدا را برپا مى حرام او را حرام مى امام حالل خدا را حالل و

 .خواند حجِت رسا، به راه خداوند فرا مى آند، با گفتار حكيمانه، پنددهى نيكو و مى

                                                           
 . ٧٣ ـ ٧٢ /انبيا . ٥٢٨ 



د  قرار دار]دوردست[بخِش جهان است، در حالى آه خود در افق  شكوه امام همانند خورشيِد برآمده و

بخش،  امام، ماه تابنده، چراغ فروغ. نگريستن در آن نباشد آسى را ياراى دست يافتن به آن و و

امام . هاِى درياهاست گرداب ها و ها، بيابان گذرگاه فروغ درخشان، ستاره راهنما در تاريكِى شب و

امام شعله . بخش از هالآت است رهايى گوارا به گاه تشنگى، راهنماى به راه هدايت و آب نوشين و

راهنماِى گرفتار شدگان در وادى هالآت  بخش سرمازدگان و ها، گرمى نوربخِش بر فراز پشته

امام، ابِر پرباران، . ترديد هالك خواهد شد بى] و دورى جويد[پس هر آه از او جدا شود . است

اى  مهساز، زمينى گسترده، چش ، خورشيدى فروزان، آسمانى سايه]و فراوان[آسا  بارانى سيل

 .بوستان است برآه و جوشنده و

 مادرى نسبت به فرزند خردسال خود ]چونان[امام، همدمى مهربان، پدرى مشفق، برادرى دوست، 

امام، امين خدا در ميان خلق، حجت . سوز، پناه مردم است هاى طاقت به گاِه گرفتارى دلسوز و

 حريم ]حدود[مدافع از  ه سوى او وحضرتش بر بندگان، جانشين او در زميِن خدا، فرا خواننده ب

 .اوست) دين(

به نشاِن  او به دانش اختصاص يافته و.  وارسته است]و آژى[از عيوب  امام، از گناهان پاك شده و

نابودى  عزت مسلمانان، خشم منافقان و دين به وجود او نظام يافته و. بردبارى آراسته شده است

 )٥٢٩(.»سبب است] هم[آافران را 

او از پدرش   و)عليه السالم(از ابوالحسن، على بن موسى الرضا» حسين بن خالد«. ٢

 : فرمود)صلى اهللا عليه وآله(اند آه پيامبر اآرم آنان از پدرانش نقل آرده و

ناگسستنى چنگ  تى نجات سوار شده، به دستاويزى استوار وهر آس دوست داشته باشد، بر آش

 خود ]و امام[دوست ] به عنوان[اندازد و به ريسمان محكم خداوند درآويزد، بايد پس از من على را 

از امامان هدايتگر، از فرزندان او پيروى آند، چرا آه پس از  با دشمن او دشمنى آند و برگزيند و

سروران امت من بوده، هادياِن  هاى خدا بر خلق و من، حجتوصِى  من آنان جانشينان و

حزب من حزب خداست  آنان حزب من و) جماعت(حزب . پرهيزگاران به سوى بهشت هستند

 )٥٣٠(.حزب دشمنان آنان، حزب شيطان است و

آرده است آه  نقل )صلى اهللا عليه وآله(نيز حسين بن خالد با همان اسناد از پيامبر اآرم. ٣

 :فرمود

                                                           
 .٢١٢ /١عيون اخبار الرضا  و٥٢٧ /الخصال; ٣٠٠ /٤من ال يحضره الفقيه : ن حديث را نكتمام اي. ٥٢٩
 .١٣ /صدوق، امالى. ٥٣٠



أنت صاحب   اآلخرة، و صاحب لوائي في الدنيا و  وزيري و  يا على، أنت أخي و«

 )٥٣١(;َمن أبغضك أبغضني حوضي، َمن أحّبك أحّبني و

دوست بدارد هر آس تو را . صاحب حوض منى يا على، تو در دو جهان برادر، وزير، پرچمدار و

 .است هر آس با تو دشمنى ورزد با من دشمنى آرده مرا دوست داشته و

 

 در آستان غدير

  روايت شده است آه)عليه السالم(، على بن موسى الرضا)عليه السالم(از ابوالحسن

 گويى است آه بايد اين روز، روز شادباش«: فرمود» روز غدير«درباره 

پس هر گاه مؤمنى برادر مؤمن خود را ببيند، .  گوييدتهنيت به يكديگر تبريك و] در آن[

 ;)عليهم السالم(األئمة الحمد لّله الذي جعلنا من المتمسكين بوالية أميرالمؤمنين و«: بگويد

چنگ ] معصوم[امامان  ستايش خداى را آه ما را در شمار آسانى قرار داد آه به واليت اميرالمؤمنين و

 .انداخته، بدان پايبند هستند

 خود ]دينى[پس هر آس در روز غدير در چهره برادر . اين روز، روز لبخند زدن در چهره مؤمنان است

آند،  نگرد، هزار حاجت او را برآورده مى لبخند بزند، خداى ـ عزوجل ـ در روز قيامت با مهربانى در او مى

روز غدير، روز . گرداند ىچهره او را شاداب م سازد و هزار آاخ از مرواريد سفيد براى او در بهشت مى

بزرگ او  براى اين روز بيارايد، خداوند گناهان آوچك و هر آس خود را در اين روز و. آراستن است زينت و

تا روز غدير آينده، بر درجات  فرستد تا براى او آارهاى نيك ثبت آنند و مى] فرو[آمرزد، فرشتگارانى  را مى

 .افزايند او مى

. بختان قرار خواهد داشت اگر زنده بماند در شمار نيك يرد، شهيد خواهد بود و بم]در چنين روزى[اگر 

را اطعام ) راستگويان(صديقان   بينوايى را اطعام آند، چنان است آه تمام پيامبران و]در اين روز[هر آس 

بر او را فرستد، ق هر آس در اين روز به ديدار مؤمنى برود، خداوند هفتاد نور به قبر او مى. آرده باشد

 .دهند هر روز هفتاد هزار فرشته قبر او را زيارت آرده، او را مژده بهشت مى بخشد و وسعت مى

ساآنان آسمان هفتم در پذيرش آن . را بر ساآنان هفت آسمان عرضه نمود» واليت«در روز غدير خداوند 

يرش آن شتافتند، خداوند سپس ساآنان آسمان چهارم براى پذ. حضرتش عرش را به آن آراست پيشى گرفتند و

خداوند، آن را با  پس از آن، ساآنان آسمان دنيا براى پذيرش آن شتافتند و. بياراست» بيت المعمور«آن را با 

 .ستارگان آراست

                                                           
 .٣٧ /همان. ٥٣١



پيشى گرفت ] بر ساير نقاط[مكه، در پذيرش آن، . آن گاه خداوند، واليت را بر زمين عرضه فرمود

 ]وجود[حضرت حق، آن را به  به آراست، پس از آن، مدينه آن را پذيرفت وخداوند آن را به زيور وجود آع و

 ]وجود[خداوند آن را به  پس از مدينه، آوفه آن را پذيرفت و.  آراست)صلى اهللا عليه وآله(محمد] اش[برگزيده

 .اميرالمؤمنين بياراست

 ها پيشى گرفته، واليت را سه آوه بر ديگر آوه ها عرضه فرمود و سپس واليت را بر آوه

 به[. آوه ياقوت بودند  عقيق، آوه فيروزه و]آـوه[: پذيرفتنــد آــه

 )٥٣٢(.»اين گوهرها برترين گوهرها شدند  گوهرها و]معدن اين[، اين سه آوه ]برآت پذيرش واليت

 

 )عليه السالم(در آستان فقه امام رضا

هاى زير به دست  با موضوع و» مسند« در قالب )عليه السالم(ميراث فقهى امام رضا

 :ما رسيده است

 ٤٣٧زيارت،  طهارت، نماز، روزه، زآات، حج و: ـ عبادات، مانند

 ; نص

 ; نص١٦٢طالق،  ـ نكاح و

 ٢٥٥ها،  نوشيدنى ها و ، عيد، خوردنى)رفتار اجتماعى اقتصاد و(ـ امور معيشت 

 ;نص

 ; نص٨٢زيبايى،  ـ آراستگى و

 ; نص١٢ـ جهاد، 

 ; نص٣٩شهادت،  ـ حدود، ديات، قضا و

 . نص٦٢ميراث،   مردگان و]احكام[ـ سوگند، نذرها، وصيت، 

 رسد ى مورد م١٠٤٩ها اشاره شد، به  مجموع نصوص فقهى آه بدان

 .است  نصى است آه از آن حضرت به مارسيده٢٠٣٣آه شامل بيش از نيمى از 

 

يابيم آه آن بزرگوار چه  ، درمى)عليه السالم(با تأمل در ميراث امام رضا

مبانِى دانشگاه فقهى  ها و با تالش فراوان در قوام بخشيدن به پايه ناپذير و خستگى

 )٥٣٣(.اه دمى از پاى ننشستدر اين ر آوشيد و)عليهم السالم(بيت اهل

                                                           
 .١٩ /٢مسند االمام الرضا   و٢٦٢ /٢ل سيد ابن طاووس، اقبال االعما. ٥٣٢
 .١٥٥ /٢مسند االمام الرضا : ك.ر. ٥٣٣



 

 )عليه السالم(آلمات قصار امام رضا ها و در آستان موعظه

شود، به دليل  خوانده مى» آلمات قصار«هاى آوتاه آه در ادبيات روايى  جمله

عاملى توان آن را  به يقين مى از همين رو و. گيرد اختصار، آسان در ذهن جاى مى

 از )عليهم السالم(امامان  و)صلى اهللا عليه وآله(پيامبر اسالم. افراد دانست مؤثر در هدايت افكار و

. ها را بردند اجتماعى جامعه بهترين بهره اين ابزار در ساختن فرهنگ مادى، معنوى و

ن آنيم، باشد آه اي  را نقل مى)عليه السالم(در اين بخش برخى از آلمات قصار امام رضا

 )عليهم السالم(بيت نوشان زالل معرفت اهل بخش راه جرعه مختصر، اما گزيده، روشنى

 .باشد

صلى (سّنة من نبّيه سّنة من رّبه و: ال يكون المؤمن مؤمنًا حتى تكون فيه ثالث خصال. ١

صلى ( من نبّيهفأّما السّنة من ربه فكتمان السّر، أّما السّنة. )عليه السالم(سّنة من ولّيه  و)اهللا عليه وآله

 ;الضراء  فالصبر في البأساء و)عليه السالم(أّما السّنة من ولّيه فمداراة الناس، و)اهللا عليه وآله

خصلتى از : شود آه سه خصلت داشته باشد  مؤمن خوانده مى]به آمال ايمان دست يافته،[زمانى مؤمن 

 .خصلتى از ولّى خدا خداوند، خصلتى از پيامبر خدا و

صلى اهللا (خصلت پيامبر] با داشتن[  خصلت خداوندى آارهاى خود را از مردم پنهان دارد و]تنپس با داش[

آه چنين [ها شكيبايى ورزد  گرفتارى ها و  خصلت ولى خدا در سختى]و با داشتن[با مردم مدارا آند  )عليه وآله

 .]آسى مؤمن است

 ;صاحب النعمة يجب أن يوّسع على عياله. ٢

مند آرده، بر ايشان وسعت  وان برخوردار است بايد افراد عائله خود را از آن بهرهآن آه از نعمت فرا

 .دهد

 ;من أخالق األنبياء التنظف. ٣

 . از اخالق و شيوه پيامبران است]و آراستن[خويش را پاآيزه آردن 

 ;لكن ائتمنت الخائن لم يخنك األمين، و. ٤

 .اى خائن را امين پنداشته]  شد بدان آه به خطااگر چنين[آند، ولى  هرگز، امين به تو خيانت نمى

تمت إرادته، فإذا أنفذ أمره ردَّ إلى   إذا أراد اهللا أمرًا سلب العباد عقولهم، فأنفذ أمره و. ٥

 ;من أين ذا؟ آيف ذا و: آل ذي عقل عقله، فيقول



آن گاه اراده خود را عملى آند، سپس خرد  چون خداوند اراده آارى آند، خرد بندگان را از آنان بربايد و

 از آجا آمد؟ اين، چگونه رخ داد و: گويند  آنان مى]در اين حال[. گرداند ايشان را به آنان باز مى

 ;خير  لالصمت باب من أبواب الحكمة، إّن الصمت يكسب المحبة، إّنه دليل على آ. ٦

راهنمايى است به سوى هر  آند و خموشى، محبت را جلب مى. هاى حكمت است خموشى يكى از دروازه

 .خوبى خير و

 ;التودُّد إلى الناس نصف العقل. ٧

 .مهربانى ورزيدن، نيمى از خرد است با مردم محبت و

 ;آثرة السؤال إضاعة المال و القال و  إّن اهللا يبغض القيل و. ٨

فراوان را دشمن ] بيهوده[پرسش  ، تباه آردن مال و)هياهوى بيهوده گو و گفت و(قال  وخداوند قيل 

 .دارد مى

 الذين إذا : درباره بندگان نيك پرسيدند، حضرت فرمود)عليه السالم(از امام رضا. ٩

إذا   إذا ابُتلوا صبروا، و إذا ُاعطوا شكروا، و إذا أساؤا استغفروا، و أحسنوا استبشروا، و

 ;غضبوا عفوا

 چون آارى نيك آنند شادمان شوند، چون بد آنند استغفار نمايند، چون ]بندگان نيك آسانى هستند آه[

مورد آزمون قرار گيرند، ] ها گرفتار شوند و در دام سختى[ داده شود سپاس گويند، چون ]چيزى[ها  بدان

 .عفو در پيش گيرند هر گاه آه خشم گيرند، بخشش و صبورى ورزند و

أن ال تخاف : حّد آن پرسيدند، فرمود  درباره توآل و)عليه السالم(آن گاه آه از امام. ١٠

 ;أحدًا إّال اهللا

 . جز از خداوند از آسى ترس نداشته باشى]حد توآل آن است آه[

 ;من السّنة إطعام الطعام عند التزويج. ١١

 .اطعام آردن به هنگام ازدواج از سنت است خوان گستردن و

التسليم ألمراهللا  الرضا بقضاء اهللا، و  التوآل على اهللا، و: إليمان أربعة أرآانا. ١٢

َفَوَقاُه اللَُّه َسيِّـَاِت َما ... ُأَفوُِّض َأْمِرى ِإَلى اللَِّه َو(: التفويض إلى اهللا، قال العبد الصالح  و

 ;)٥٣٤()َمَكُروا

                                                           
 .٤٥ ـ ٤٤ /غافر. ٥٣٤



راضى بودن به قضاى خدا، تسليم شدن به   بر خدا، تن دادن وتوآل:  است]استوار[ چهار رآن ]بر[ايمان 

: آند آه گفت نقل مى) مؤمن آل فرعون(» عبد صالح «]خداوند از زبان[. واگذاردن آارها به خدا امر خدا و

 .»آردند، حمايت فرمود پس خدا او را از عواقب بِد آنچه نيرنگ مى. سپارم و آارم را به خدا مى«

قال  أفضل ما ُتوصل به الرحم آّف األذى عنها، و  و.  بشربة من الماءلو صل رحمك و. ١٣

 ;)٥٣٥()ُتْبِطـُلوا َصَدَقـِتُكم ِباْلَمنِّ َواالََْذى َال(: اهللا

بهترين چيزى . باشداى آب  جرعه] دادن[، اگر چه به ]و در حق آنان نيكى آن[با خويشاوندان خود بپيوند 

صدقه خود را با «: خداوند فرموده است. شود، بازداشتن آزار از آنان است آه با آن به خويشاوندان نيكى مى

 ).چون در حق ايشان نيكى آرديد با منت، آن را تباه نكنيد(» آزار، باطل مكنيد منت و

الحكمة إّن الصمت الصمت باب من أبواب  العلم، و الحلم و: إّن من عالمات الفقه. ١٤

 ;يكسب المحبة، إّنه دليل على آل خير

خموشى، محبت . هاى حكمت است خموشى يكى از دروازه] و بدان آه[علم نشانه دانش است  بردبارى و

 .خوبى راهنمايى است به سوى هر خير و آند و را جلب مى

 ;ل اهللاإن الذي يطلب من فضل يكّف به عياله أعظم أجرًا من المجاهد في سبي. ١٥

بيشترى است تا زندگى عائله خود را تأمين آند پاداشى ] حالل[آن آس آه در صدد به دست آوردن مال 

 .تر از پاداش مجاهِد در راه خدا دارد سترگ

 اى؟ چگونه صبح آرده:  پرسيدند)عليه السالم(از امام رضا. ١٦

موت في رقابنا، ال عمل محفوظ، و أصبحت بأجل منقوص، و:  فرمود)عليه السالم(امام

 ;ال ندري ما يفعل بنا النار من روائنا، و  و

مرگ بر گردنمان افكنده ] ريسمان[ ثبت گرديده، ]م[آاسته، آردار] م[ام آه از عمر در حالى صبح آرده

 .دانيم با ما چه خواهند آرد نمى  را پشت سر داريم و]دوزخ[شده است، آتش 

  بوستان تراث غنىگذاِر گذراى خويش را در در اين جا گشت و

معارف الهى  تراثى آه چشمه  جوشان علوم و; رسانيم  به پايان مى)عليه السالم(امام رضا

 .رساند بختان مى فراگيرنده آن را به سرمنزل نيك جوينده آن، پوينده راه آن و است و

 .ستايش ويژه پروردگار جهانيان است: پايان نيايش ما اين است آه و

 

                                                           
 .٢٦٤ /بقره. ٥٣٥
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 ١١٥… )امين(اوضاع سياسى در روزگار محمد . ٢    

 ١١٧… عهدى  پيش از واليت)عليه السالم(نقش امام رضا: بخش سوم 
 ١١٧… دينى اصالحات فكرى و  و)عليه السالم(امام رضا  
 ١١٨… هاى فكرى پاسخ به انحراف: نخست   
 ١٢٤… نشر افكار سالم: دوم   
 ١٢٦… ارجاع امت به عالمان: سوم   
 ١٢٧… اصالحات اقتصادى  
 ١٣١… اصالحات اخالقى  
 ١٣١… )صلى اهللا عليه وآله(دميدن روح پيروى از رسول خدا: نخست   
 ١٣٣…  الگويى آامل)عليه السالم(امام رضا: دوم   
 ١٣٦… دعوت به مكارم اخالق: سوم   
 ١٣٩… ايجاد جماعت صالحان: چهارم   
 ١٤١… اصالحات سياسى  
 ١٤٢… راهبرى جنبش الهى  و)عليه السالم(امام رضا. ١   
 ١٥١… امين  در روزگار هارون و)عليه السالم(نقش سياسى امام رضا  

 
 قسمت چهارم

 ١٦١… هدىع پديده واليت  و)عليه السالم(امام رضا: بخش نخست 



 ١٦١… عهدى رخدادهاى سياسى قبل از واليت  
 ١٦٥… گيرى سياسى موضع  و)عليه السالم(امام رضا  
 ١٦٧… )عليه السالم(عهدى بر امام رضا انگيزه مأمون از تحميل واليت  
 ١٦٩… زدايى از جامعه تنش: نخست   
 ١٧٠… مشروعيت بخشيدن به حكومت: دوم   
 ١٧٢…  از دعوت به خويش)عليه السالم(بازداشتن امام رضا: سوم   
 ١٧٢…  از مردم)عليه السالم(جدا آردن امام رضا: چهارم   
 ١٧٣… )عليه السالم(مصونيت حكومت از خطر وجود امام: پنجم   
 ١٧٤… )عليه السالم(بدنام آردن امام: ششم   
 ١٧٤… درهم شكستن جبهه مخالفان: هفتم   

 ١٧٥… عهدى  به واليت)عليه السالم(داليل تن دادن امام رضا  

 ١٧٩… ها  از فرصت)عليه السالم(استفاده امام رضا  

 ١٧٩… احياى سنت اقامه دين و: نخست   

 ١٨٠…ها بسيج توانمندى: دوم   

 ١٨٠… هاى مأمون ناموفق گذاردن برنامه: سوم   

 ١٨١… تصحيح انديشه نادرست سياسى: چهارم   

 ١٨٢… چگونگى بيعت  

 ١٨٤… عهدى هائى از فرمان واليت بخش  

 ١٨٥… عهدى نوشت فرمان واليت پشت  

 ١٨٦… )عليه السالم(دستور مأمون پس از بيعت با امام رضا  

 ١٨٧… )عليه السالم(رخدادهاى پس از بيعت با امام  

 ١٨٩… دستاوردهاى آن پذيرش واليت عهدى و  

 ١٨٩… )المعليهم الس(اعتراف مأمون به حقانيت اهل بيت: نخست   

 ١٩١… )عليه السالم(به آارگيرى ابزار تبليغاتى به نفع امام رضا: دوم   

 ١٩٣…  با پيروان ديگر اديان)عليه السالم(مناظره آزادانه امام رضا: سوم   

 ١٩٥… )عليهم السالم(فضايل اهل بيت ها و نشر آموزه: چهارم   

 ١٩٩… )عليهم السالم(حفظ جان اهل بيت: پنجم   

 

 ٢٠١…  در دوران واليت عهدى)عليه السالم(هاى امام رضا فعاليت: بخش دوم 

 ٢٠١… ناآامى مأمون در رسيدن به اهداف خود  

 ٢٠٣… اصالحات قضايى  

 ٢٠٥… اصالحات ادارى  

 ٢٠٦… نشر آراى صحيح در دربار  

 ٢٠٨…  به مأمون)عليه السالم(نصايح امام رضا  

 ٢١٠… حفاظت از آيان اسالم  



 ٢١٣… معجزه وسيله اصالح  

 ٢١٦… تشويق شاعران انقالبى  

 ٢١٨… )عليه السالم(هاى علمى امام رضا فعاليت  

 ٢٢٠… آينده  و)عليه السالم(امام رضا  

 ٢٢١… )عليه السالم( در بيان امام رضا)عليه السالم(امامت محمدجواد  

 ٢٢٥… )عج(سازى براى حكومت جهانى امام مهدى زمينه  

 ٢٣١… )عليه السالم(انگيز امام رضا مفرجام غ  

 ٢٣٤… )عليه السالم(شهادت امام رضا  

 ٢٣٦… )عليه السالم(انگيزه مأمون از آشتن امام رضا  

 ٢٤٠… )عليه السالم(آرامت امام رضا  

 

 ٢٤١… )عليه السالم(ها وميراث امام رضا دانشگاه، احتجاج: بخش سوم 

 ٢٤٢… )المعليه الس(دانشگاه امام رضا: مبحث يكم  

 ٢٤٣… يونس بن عبدالرحمن. ١   

 ٢٤٥… صفوان بن يحيى. ٢   

 ٢٤٦… حسن بن محبوب. ٣   

 ٢٤٧… )عليه السالم(احتجاجات امام رضا: مبحث دوم  

 ٢٤٩… پرستان گفتوگو با دوگانه. ١   

 ٢٥٠… گفتوگو با ارباب اديان. ٢   

 ٢٨٦…  با على بن جهم)عليه السالم(گوى امام رضا  ـ گفت و٣   

 ٢٩١… گو با دوست جاثليق گفت و. ٤   

 ٢٩٣… گو با ارباب مذاهب اسالمى گفت و. ٥   

 ٣١١…  با مأمون)عليه السالم(گوى امام رضا گفت و. ٦   

 ٣١٢… هاى اسالمى  با متكلمان فرقه)عليه السالم(گوى امام رضا گفت و. ٧   

 ٣١٨… اك سمرقندى با يحيى بن ضح)عليه السالم(گوى امام رضا گفت و. ٨   

 ٣٢٠…  با سليمان مروزى)عليه السالم(گوى امام رضا گفت و. ٩   

 ٣٤١…  با فقيهان مذاهب اسالمى)عليه السالم(گوى امام رضا گفت و. ١٠   

 ٣٤٢… )عليه السالم(ميراث امام رضا: مبحث سوم  

 ٣٤٥… شناخت در آستان عقل، علم و   

 ٣٤٦… در آستان قرآن آريم   

 ٣٤٧… در آستان توحيد   

 ٣٤٩… در آستان رسالت    

 ٣٥١… در آستان امامت   

 ٣٥٦… در آستان غدير   



 ٣٥٨… )عليه السالم(در آستان فقه امام رضا   

 ٣٥٩… )عليه السالم(آلمات قصار امام رضا ها و در آستان موعظه   

 ٣٦٥…  فهرست 


