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مقدمه

قرن  چهارده  در  را  انسان  جان  مزرعه ي  که  دانش اند  گنجوران   اهل بیت
اخیر سیراب و شاداب ساخته اند. دانش اهل بیت از جنس دريافتني است نه 
آموختني، علم حضوري است نه حصولي و اين از آن جهت است که آنان حقیقت 

علم را با جان آسماني خويش دريافته اند.
خود  که  هرچند  روشنايي،  و  نور  خاندان  اين  سرسلسله ي   اعظم پیامبر 
درس ناخوانده و مكتب نرفته بود، اما پیام و رسالت او، تالوت، خواندن، آموختن، 

فراگرفتن و علم و آگاهي بود.
آن  همانند  بودند؛  سیراب  او  حیات  از چشمه ي  که  نیز  آن حضرت  خاندان 
بزرگ، خورشید دانش و آگاهي را درگذرگاه اعصار فرا راه جويندگان دانش و 
بصیرت، تابان و فروزان نگه داشتند و با بهره مندي از انوار الهي او، مسیر پويندگان 

را روشن و جان جويندگان را تابناک و سرشار ساختند.
و  سیره  بازخواني  و   اهل بیت نور  سرچشمه هاي  در  کاوش  بي ترديد 
آموزه هاي آن بزرگواران در روزگار ما- مانند همه ي روزگاران- خدمتي بزرگ 
به انسانیت است. خدمتي که فراتر از آن، خدمتي متصور نیست و از اين روي 
بر تمامي کساني که دل آنان براي انسان مي تپد فرض است که با ژرف انديشي و 
ژرف کاوي در معارف اهل بیت گوهرهاي ناب و آموزه هاي رهايي بخش اين 
گنجینه ي عظیم و الهي را استخراج کنند و به بشر تشنه و جگر سوخته ي عصر 

حاضر ارائه نمايند.
مجموعه ي دوازده جلدي ره توشه به همت علما، انديشمندان و محققان ديني 
است.  تجديد چاپ شده  تألیف و چندبار  در سال هاي گذشته  کشور عزيزمان 
سیره ي  و  زندگي  پیرامون  متعددي  موضوعات  برگیرنده ي  در  مجموعه،  اين 
باالي  حجم  به  نظر  است.   علي بن موسي الرضا عالم آل محمد؛ حضرت  
صفحات اين مجموعه تصمیم بر اين شد که کل مجلدهاي آن در قالب دو جلد، 

خالصه و تقديم خوانندگان گرامي شود.
در تلخیص اين آثار ضرورت ايجاب مي کرد که بخش هايي از مطالب تكراري 
در اين کتاب ها حذف شود. همچنین فهرست منابع کتاب ها از پايان آن حذف 
انديشمندان مباني ناب اسالمي در صورت  شده است. لذا تمامي دوستداران و 
احساس ضرورت به توضیح مفصل تر مطالب، مي توانند به کتب اصلي مراجعه و 
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مطالب کامل را با منابع مستند آن  مطالعه نمايند.
 امید است زايران عزيز و تمامي مخاطبین ارجمند، کالم و سیره ي ائمه معصومین
را وسیله اي براي تأمین نیازهاي معنوي و فكري خود قرار  دهند و با مطالعه اين 
اثر، توشه هاي سعادت و کمال را برگیرند و نیز خدمتگزاران خود در اين آستان 

مقدس را از دعا فراموش نفرمايند!
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پیش گفتار

ايران اسالمی بر خود می بالد که افتخار میزبانی پاره ي تن رسول اهلل، عالم 
آل محّمد و قبله ي حاجات و هشتمین امام معصوم را دارد و همه ساله، 
پذيرای میلیون ها مشتاق و زاير دلباخته ی آن امام رئوف است که از سراسر عالم 

اسالم به پا بوسی ايشان می آيند.
 ،به برکت اين امام همام، فیوضات الهی به تمامی دوستداران اهل بیت 
سرزمین  از  قطعه  اين  و  می گردد  سرازير  آن حضرت  شیعیان  و  پیروان  به ويژه 
خراسان، پاره ای از بهشـت اسـت که بر عالم ملـكوت فـخـر دارد و همواره مورد 
نظر کروبیان عالم باالست؛ همان گونه که کانون عشق و توجه و هدايت اهل زمین 
است، و مالئكه ي الهی در آن مرقد شريف، همراه زايران مشتاق او،گرداگرد وی 

در رفت و آمد هستند.
زيارت امام رضا و حضور سیل آسای مشتاقان در آن بارگاه ملكوتی، همواره 
روح دين و معنويّات و تذکر به آخرت و توجه به خداوند و فرامین او را در دل ها 
و جامعه ي اسالمی، تقويت می کند و مردم مشتاق، در آن فضای پاک و سرشار از 
نور امامت و واليت، احساس آرامش و طهارت و صفا می کنند، حوايج خود را 
عرضه می دارند و از عنايات الهی به واسطه ي آن امام همام چه بهره ها که نمی برند.
 از اين روی شايسته است جهت بهره مندی بهتر و بیشتر از اين زيارت، توجه 
مشتاقان را به مختصری از زندگانی و صفات ارزنده ي آن امام همام جلب کنیم تا 

با معرفت بیشتر به زيارت بپردازند.
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فهرست تاریخچه ي زندگانی حضرت رضا

نام مبارک: علی 
نام پدر: امام موسی بن جعفر 

نام مادر: جناب نجمه يا تكتم 
 کنیه: ابوالحسن
لقب: رضا 

 تاريخ والدت: 11 ذی قعده سال 148 )ه.ق( و اين همان سالي است که حضرت 
صادق از دنیا رحلت کردند.

 محل تولّد: مدينه ي منّوره
 فرزند: حضرت امام محّمدتقی ، البته در مورد اين که آيا فرزندان ديگری 

داشته اند، اختالف است.
 حاکمان زمان: منصور دوانیقی، مهدی عباسی، هادی عباسی، هارون الرشید، 

محمد امین، مأمون عباسی
 تاريخ واليت عهدی: ماه رمضان سال 201 )ه.ق( به اجبار مأمون

 مّدت عمر) بنا بر مشهور(: 55 سال
 تاريخ شهادت: آخر ماه صفر 203)ه.ق(

 قاتل: مأمون عباسی به وسیله ي زهر
 مرقد: مشهد مقدس رضوی که شهرت جهانی دارد.1 

مادر بزرگوار و فرزندان حضرت رضا 
 

مادر بزرگوار ايشان بانويی مكّرمه به نام نجمه يا تكتم است.
 وی بانويی عفیف2 و خردمند و از اشراف عجم بوده است.3

حضرت  بسیاري  است.  اختالف   رضا حضرت  فرزندان  تعداد  مورد  در 
جواداالئمه را تنها فرزند ايشان مي دانند. مانند شیخ مفید 4و ابن شهرآشوب5، 

1. برگرفته از بحاراالنوار، ج 49، ص 2؛ البته در مورد تاريخ والدت و شهادت امام رضا اقوال ديگري نيز ذكر شده است.
2. عيون اخبارالّرضا، ج1 ، ص17.

3. احقاق الحق، ج12، ص343؛ از ينابيع المودۀ.
4.  االرشاد، ج2، ص263.
5. المناقب، ج4، ص367.
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برخي  ديگر  طرف  از  برشمرده اند.  را  فاطمه1  نام  به  ديگري  فرزند  برخي  ولي 
روايات نیز حاکي از اين است که حضرت مي فرمايند: »مرا جز يک فرزند نخواهد 

بود ولي خداوند به او فرزندان فراواني عطا مي کند«.2

 والدت با سعادت شمس الشموس، علی بن موسی الّرضا

پسرم  بارداری  نجمه گويد: من هنگام  بزرگوار آن حضرت جناب  مادر 
علی، احساس سنگینی نمی کردم، به هنگام خواب از درون خود، صدای ذکر 
خداوند می شنیدم به گونه ای که هراسناک می شدم، چون او را به دنیا آوردم دست 
و پا را بر زمین نهاد، سر به آسمان بلند  کرد و مانند کسی که سخنی می گويد، 

لب هايش حرکت می کرد.
 حضرت موسی بن جعفر چون فرزند خويش را ديد، فرمود: » هنيئًا لَِك يا 
ِِّك؛ ای نجمه، بزرگداشت خداوند گرامیت باد!« سپس نوزاد را در  نَجَمه كرامِة َرب
پارچه ای سفید پوشانده و به حضرت دادند، امام کاظم در گوش راست فرزند 
خويش اذان و در گوش چپ وی اقامه گفت و آب فرات طلبید و با آن از او کام 
َُّه بَِقيّة اهللِ تََعالَى فِى اَْرِضِه؛ بگیر او را که او،  برداشت و به مادرش فرمود: »ُخذيِه فَِإن

باقي مانده ي الهی در زمین خداوند است«.3
 حضرت کاظم  بعد از تولد امام رضا به مادر حضرت رضا لقب 

طاهره يعنی پاکیزه داد.4
شما  برادر  »اين  مي فرمود:  خويش  فرزندان  به   جعفر موسي بن  حضرت 
علي بن موسي، عالم آل محمد است، در مورد دين خود از او بپرسید و 
آنچه مي گويد حفظ کنید! از پدرم بارها شنیدم که مي گفت: عالم آل محمد در 

نسل توست. اي کاش من او را مي ديدم، او همنام امیرالمؤمنین علي است«.5

 

1. منتهي االمال، ج2، ص352.
2. بحاراالنوار، ج 49، ص 221.

3 . عيون اخبارالّرضا، ج 2، ص 250.
4. بحاراالنوار، ج 49، ص 7.

5. بحاراالنوار، ج 49، ص 100؛ از اعالم الوري.
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چرا حضرت رضا را رضا نامیدند؟

 بزنطی که از بزرگان اصحاب امام رضا و امام جواد است گويد: به 
ابوجعفر، محمد بن علی؛ امام جواد عرض کردم: »گروهی از مخالفان شما 
برای  ايشان را  به پدر شما لقب رضا را داده است؛ چون  می پندارند که مأمون 
قسم  »به خدا  فرمود:   است!« حضرت جواد پسنديده  واليت عهدی خويش 
دروغ می گويند و گناه می کنند! بلكه خداوند تبارک و تعالی او را رضا نامید؛ زيرا 
وی پسنديده ی خداوند عزوجل در آسمان و پسنديده ي رسول او و ائمه ي بعد از 

او در زمین بود!«
 پرسیدم: »مگر تمامی پدران گذشته ي شما چنین نبودند؟« فرمود: »آری!« گفتم: 
»پس چرا پدر شما در میان ايشان رضا نامیده  شد؟« فرمود: »چون مخالفان او نیز 
به او رضايت دادند؛ همانند دوستان او و اين امر برای هیچ يک از پدرانش رخ 

نداد؛ به اين جهت آن حضرت در میان ايشان رضا نامیده شد«.1
 و مؤيد همین مسأله است آن که سلیمان بن حفص گويد: »موسی بن جعفر 
کند(  ياد  حضرت  از  می خواست  )چون  و  می نامید  »رضا«  را  علی  فرزندش 
می فرمود فرزندم را رضا صدا بزنید، به فرزندم رضا گفتم...، فرزندم رضا به من 

چنین گفت و...«.2

دوران کودکی و جوانی حضرت رضا

تاريخ در مورد زندگاني ائمه در کودکي و نوجواني تا حد بسیاري سكوت 
کرده است.

 آن چه در تاريخ آمده آن است که حضرت رضا در کودکی به شدت مورد 
توجه پدر گرامی خويش بود، يكی از ياران موسی بن جعفر به نام مفّضل گويد: 
»نزد حضرت رفتم، ديدم فرزندش علی در دامن اوست، حضرت او را می بوسید، 

بر دوش خود می نهاد، به خود می چسباند و می فرمود:
 »پدرم به فدايت! چه خوش بويی! چه خلق تو پاکیزه و فضل تو آشكار است!«
 عرض کردم: » فدايت شوم! در دلم نسبت به اين کودک، چنان محبتی افتاد که 

1.  عيون اخبارالّرضا، ج 1، ص 13و علل الشرائع، ج 1، ص 237.
2. علل الشرايع، ج 1، ص 226.



۱8

ب
 آفتا

ت
کای

ح

ره توشه)۱(

برای هیچ کس جز شما نیفتاده است!«
 حضرت فرمود: »ای مفّضل! او نسبت به من، مثل من است نسبت به پدرم، 

فرزندانی که برخی از برخی هستند و خداوند شنوا و داناست!«
 عرض کردم: »آيا او صاحب اين امر بعد از شماست؟« فرمود: »آری! هرکه از او 

اطاعت کند به حق رسیده است و هرکه او را نافرمانی کند، کافر شود«.1

مرجعیت دینی حضرت رضا در جوانی

حضرت رضا در جوانی چنان از فضیلت و دانش برخوردار بود که مرجع 
مردم بود و حضرت کاظم  مردم را به ايشان ارجاع می داد و می فرمود: »نوشته ی 
پسرم، نوشته ی من است، سخنش سخن من و فرستاده ي او فرستاده ي من است، 

هرچه بگويد همان حق است!«2
ذهـبی يكی ديگر از علمای عامه گويد: »حضرت رضا در زمان مالک بن 

انس - يكی از فقهای اربعه ي اهل سنت - در حالی که جوان بود فتوا می داد«.3

 عظمت واالی حضرت رضا در پیشگاه الهی

حضرت جواد می فرمايد: »يكی از اصحاب حضرت رضا بیمار شد.)در 
حال احتضار بود(  حضرت  به عیادت ايشان آمد و از او پرسید: »چگونه ای؟« 
گفت: »حالم به شدت وخیم است. مرگ را می بینم!« حضرت فرمود: »مرگ را 

چگونه يافتی؟« گفت: »بسیار سخت و دردناک!«
ايشان ادامه دادند: »اين در آغاز است و برخی از حاالت خودش را به تو نشان 
داده است. مردم دو گروهند: گروهی با مرگ راحت می شوند و گروهی، مردم 
از دست آن ها راحت می شوند. ايمان به خدا و به واليت را تجديد کن )اقرار به 

شهادتین و واليت کن( تا راحت شوی!
اينک   !خدا رسول  پسر  »ای  گفت:  داد، سپس  انجام  را  کار  اين  مرد  آن   
مقابل شما  بر شما سالم می کنند و  با درودها و تحفه ها  فرشته های پروردگارم 

1. عيون اخبارالّرضا، ج 1، ص 26.
2. اصول كافي، ج 1، ص 312 و عيون اخبارالّرضا، ج 1، ص 31 و االرشاد، ج 2، ص 250.

3. سير اعالم النبالء، ج 9، ص388.
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ايستاده اند، اجازه بدهید بنشینند!«
آن  به  بنشینید!« سپس حضرت  پروردگار،  مالئكه ي  »ای  فرمودند:   حضرت 
مريض فرمود: »از مالئكه بپرس آيا آن ها دستور دارند که در حضور من بايستند؟«
 مريض پرسید. آن ها گفتند: »اگر همه ي فرشته های خداوند در حضور شما 
نشست،  نخواهند  ندهید  اجازه  تا شما  و  ايستاد  احترام شما خواهند  به  باشند، 

خداوند به آن ها اين چنین دستور داده است«.
 سپس آن مريض در حالی که چشم هايش را بسته بود، گفت: »سالم بر تو ای 
سفیر الهی! اين شما هستي که مقابل من متمثل هستی با حضرت رسول و ديگر 

ائمه ، و اين چنین جان داد«.1

فرزند سرزمین غربت

شیخ صدوق   روايت مي کند که مردی از صالحان، پیامبر را در خواب 
را زيارت کنم؟«  فرزندان شما  از  اهلل! کدام يک  يا رسول   « ديد و عرض کرد: 
حـضرت فرمود: »برخی از فرزندانم نزد من می آيند در حالی که مسموم اند و برخی 
در حالی که کشته شده اند«. عرض کردم: »با اين همه پراکندگی مكان های ايشان، 

من کدام يک را زيارت کنم؟«
 حضرت فرمود: »آن که به تو نزديک تر است و در سرزمین غربت مدفون است«. 
عرض کردم: »رضا را می گويید؟« پیامبر فرمود: »بگو صّلی اهلل علیه، بگو 

صّلی اهلل علیه، بگو صّلی اهلل علیه!«2
 

سیره ي عبادی حضرت رضا

عنايت به عبادت در شبانه روز، يكی از برنامه های اهل بیت  بوده است که 
هرگز با وجود اشتغاالت و گرفتاری های گوناگون از آن غافل نبوده اند و اين درس 

بزرگی است برای پیروان ايشان. 
 اينک به پاره ای از سیره ي عبادی حضرت رضا مي پردازيم.

 1. بعد از نماز صبح به سجده می رفت و تا طلوع آفتاب در سجده بود.

1. بحاراالنوار، ج 49، ص 72؛ از دعوات راوندي.
.2. بحاراالنوار، ج 49، ص 329؛ از عيون اخبارالّرضا
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 2. گاهی که فرصت و فراغتی  بود در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند.
 3. بعد از نماز همواره سجده ي شكر به جا می آورد.

 4. چنان با قرآن مأنوس بود که همه ي سخن و پاسخ و مثال های او قرآنی بود.
 5. در هر سه روز، يک ختم قرآن می کرد و در هر آيه اي تأّمل مي کرد.

 6. خوابش در شب اندک بود و بیشتر شب ها را شب زنده داری می کرد.
 7. بسیار روزه می گـرفـت و روزه ي سـه روز در هـر ماه از او فـوت نمي شد.
 8. در دعاهای خويش اول صلوات می فرستاد و ذکر صلوات را در نماز و 

غیرنماز بسیار می گفت.
 9. شب در بستر، زياد قرآن می خواند و چون به آيه ای مربوط به بهشت و جهنم 

می رسید، بسیار می گريست.
 10. همه ي اوقات به ذکر خدا مشغول بود و بیش از همه، از خداوند واهمه 

داشت.1

 برنامه ي عبادی حضرت رضا در سفر خراسان

رجاء بن ابي ضحاک2 مأموريت داشت حضرت رضا را از مدينه به مرو، 
نزد مأمون ببرد. وي می گويد: »من از مدينه تا مرو با حضرت بودم. به خدا سوگند 
مردی را همانند او در تقوا و زيادی ياد خدا و شدت ترس از خداوند در هیچ 
زمانی نديدم؛ عادت ايشان چنین بود که بعد از نماز صبح در محل نماز می نشست 
و به ذکر سبحان اهلل و الحمدهلل و اهلل اکبر و الاله اال اهلل و صلوات بر پیامبر و آل او 
مشغول می شد تا طلوع آفتاب. آن گاه به سجده می رفت و آن قدر به درازا مي کشید 
با مردم سخن می گفت و آن ها را  بلند می شد. سپس سر برمی داشت و  تا روز 
بر  نماز خود  به محل  نزديک ظهر، دوباره وضو می گرفت و  موعظه می کرد و 
می گشت و بعد از خواندن هشت رکعت نافله ي ظهر - با کیفیت خاّصی که در 
نقل آمده است - اذان و اقامه می گفت و نماز ظهر را به جا می آورد. بعد از نماز، 
تا مدتی تسبیح و حمد و تكبیر و الاله اال اهلل می گفت، سپس سجده ي شكر به جا 
می آورد و در آن صد بار می گفت: »شكراً  هلل«. آن گاه هشت رکعت نافله ي عصر را 

1. بحاراالنوار، ج 49، صص90تا94؛ گزيده شده از احاديث گوناگون.
2. لغت نامه ي دهخدا، ج 23، ص 286. 
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- با کیفیت خاّصی- می خواند و سپس به نماز عصر مشغول می شد و بعد از نماز 
هم تا مدتی تسبیح و حمد و تكبیر و الاله اال اهلل می گفت. آن گاه به سجده می رفت 
و صد مرتبه می گفت: »الحمد اهلل«. پس از غروب آفتاب نیز وضو می گرفت، اذان 
و اقامه می گفت و نماز مغرب را می خواند و بعد از نماز تا مدتی تسبیح و حمد 
و تكبیر و الاله اال اهلل می گفت. سپس سجده ي شكر می کرد و آن گاه بدون آن که با 
کسی سخن گويد چهار رکعت نافله مغرب را با دو سالم و با قنوت به جا می آورد.
 پس از آن مدتی تعقیبات نماز می خواند و آن گاه افطار می کرد، و چون حدوداً 
يک سوم از شب می گذشت بر می خاست و نماز عشا را می خواند و سپس در 
محّل نماز مدتی می نشست و ذکر خدا و ذکر حمد و ال اله اال اهلل می گفت و بعد از 

خواندن تعقیبات و سجده ي شكر به بستر می رفت.
 چون يک سوم آخر شب می رسید با تسبیح و حمد و تكبیر و ال اله اال اهلل و 
استغفار از بستر بر می خاست، مسواک می زد، وضو می گرفت و يازده رکعت نماز 
شب به جا مي آورد - با کیفیت خاّصی که در نقل آمده است - و بعد از نماز برای 
تعقیبات می نشست و نزديک طلوع فجر، دو رکعت نافله ي فجر می خواند و چون 
طلوع فجر می شد، اذان و اقامه می گفت و دو رکعت نماز صبح را به جا می آورد. 
بعد از سالم نیز تا طلوع آفتاب تعقیبات می خواند، آن گاه دو سجده ي شكر به جا 

می آورد تا روز باال آيد... .
 در هر شهری که ده روز قصد ماندن می کرد، روزها روزه می گرفت و چون 
افطار، نماز می خواند و اگر قصد ماندن نداشت، نمازهای  از  شب می شد، قبل 
واجب را دو رکعت می خواند مگر نماز مغرب. ايشان نافله ي مغرب و نماز شب 
و دو رکعت فجر را نه در سفر و نه در َحَضر ترک نمی کرد ولی نافله های روز - 
ظهر و عصر- را در سفر ترک می کرد و بعد از هر نمازی که شكسته می خواند 
سی بار تسبیحات اربعه می گفت و می فرمود: »اين برای کامل شدن نماز است...«.

حضرت در همه ي نمازها، بسم اهلل را بلند می گفت... .
 در هر شهری که وارد می شد مردم نزد ايشان می آمدند و از معالم دين خود 
می پرسیدند و حضرت به ايشان پاسخ می داد و احاديث بسیاری را به واسطه ي 

پدرانش از امام علی  و رسول اهلل روايت می کرد.
 وقتی حضرت را نزد مأمون بردم و او از من گزارش سفر را خواست و من حاالت 
حضرت را برای او بازگو کردم، گفت: آری؛ ای پسر ابی ضحاک! علی بن موسی، بهترين 
اهل زمین و داناترين و عابدترين ايشان است. آنچه را ديده ای به کسی مگو چون می خواهم 
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فضل آن جناب از زبان من گفته شود )که البته قصدش کتمان فضايل حضرت بود(. و از 
خداوند کمک می جويم در نیتی که دارم به اين که ارزش او را بلند گردانم«.1

 

نماز اول وقت حضرت رضا

حضرت رضا به نماز اّول وقت بسیار اهمیت می داد، چراکه نماز اّول وقت، رمز 
هوشیاری و دينداری و توجه فرد مسلمان به خداوند و معنويات است و کسانی که مقید به 

نماز اول وقت باشند معموالً از نظر دينی و معنوی در رتبه ي وااليی قرار می گیرند.

 سیره ي اجتماعی و آداب معاشرت حضرت با مردم

 1. وقتی نزد مردم می آمد خود را برای ايشان مرتب مي کرد.
 2. هرگز با زبان کسی را نیازرد.

 3. هرگز سخن کسی را قطع نمی کرد.
 4. هرگز حاجت آن را که می توانست، رد نكرد.

 5. در مقابل همنشین خود، پای را دراز نمي کرد و مقابل وی تكیه نمی داد.
 6. ديده نشد که قهقهه بزند، بلكه خنده ی حضرت تبّسم بود.

 7. به معطر کردن خويش به ويژه هنگام حضور در جمع مردم، عالقه داشت.
بیشتر در  را  کار  اين  به ديگران خدمت می کرد و صدقه می داد و  بسیار   .8 

شب های تاريک انجام می داد.
 9. بسیار متواضع بود.

 10. به میهمان بسیار احترام می گذاشت. 
11. امام در سخاوت و عنايت به فقرا يگانه ي دوران بود. يک سال در روز عرفه، 

تمام اموال خود را بخشید.2

 عنایت و توجه ویژه ي حضرت رضا به نیازمندان

مروری کوتاه بر سیره ي امام رضا انسان را با اين حقیقت آشنا می کند که 

1. عيون اخبارالّرضا، ج 2، ص 178.
2. بحاراالنوار، ج 49، ص 100.
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حضرت، عنايت ويژه ای به خدمت و کمک به نیازمندان داشته است. 
می شد،  خوردن  غذا  مشغول  چون   رضا »حضرت  گويد:  معمربن خالد   
ظرفی کنار سفره می نهاد و از بهترين غذای حاضر جدا می کرد و دستور می داد 

به فقرا بدهند...«.1
»حضرت  می گويد:  است   رضا حضرت  خاص  اصحاب  از  که  بزنطی   
رضا در نامه ای به امام جواد )که در مدينه بودند( فرمود: ای ابا جعفر! به 
من خبر رسیده است که خدمتكاران، تو را از در کوچک )فرعی( بیرون می برند )تا 
مردم از تو تقاضا نكنند(؛ اين به جهت بخل آن هاست که می خواهند از تو خیری 
به کسی نرسد. از تو می خواهم به حق من بر تو که، ورود و خروج تو، جز از در 
بزرگ )اصلی( نباشد، وقتی بیرون می روی، طال و نقره- درهم و دينار که پول 
رايج آن زمان بوده است- با خود بردار و به هرکه درخواست کند، عطا کن! به هر 
يک از عموهای خود که متقاضی احسان بود کمتر از پنجاه دينار مده، بیشترش 

به اختیار توست!«2

حفظ آبرو و حیثیت نیازمندان

حضرت رضا در مجلس حاضر بود و عده ي زيادی نزد ايشان بودند و از 
احكام شرعی می پرسیدند. ناگاه مردی بلند قد و گندمگون وارد شد، سالم کرد 
و گفت: »ای پسر پیامبر! من از دوستان شما و پدران و اجداد شما هستم، از 
خراسان به حج آمدم، آذوقه ام تمام و درمانده شدم، اگر صالح می دانی مرا روانه 
شهرم نما، وقتی به وطنم رسیدم آنچه شما داده ای از جانب شما صدقه می دهم؛ 
زيرا من مستحق صدقه نیستم«. حضرت فرمود: »بنشین! رحمت خدا بر تو!« 
سپس به کار مردم پرداخت تا آن که مجلس خلوت شد و سه نفر باقی ماندند. 
حضرت از آن ها اجازه گرفت و به اندرونی رفت. پس از مدتی آمد و بدون 
آن که خود را نشان دهد، دست مبارک را از باالی در خارج کرد و فرمود: »آن مرد 
خراسانی کجاست؟« مرد گفت: »اين جا هستم«. فرمود: »اين دويست دينار را بگیر 
و برای مخارج و توشه ي خود استفاده کن و مواظب باش و از جانب من نیز الزم 

نیست صدقه بدهی، برو تا تو را نبینم و مرا نبینی!« و آن مرد رفت.

1. بحاراالنوار، ج 49، ص 97؛ از محاسن برقي.
2 . وسائل الشيعه، ج 9، ص 463.
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 سپس حضرت بیرون آمد، يكی از حاضران گفت: »فدايت شوم! شما که 
زياد عطا و لطف نمودی، چرا صورت خود را از او پنهان کردی؟« فرمود: »تا مبادا 
ذلت سؤال را در صورتش ببینم! مگر نشنیده ای حديث رسول اهلل را که فرمود: 
آن که کار نیک را مخفیانه انجام دهد؛ مانند هفتاد حج است و آن که گناه را آشكار 

انجام دهد؛ رها شده است وآن که گناه را مخفی انجام دهد؛ آمرزيده است!«

 سیره  ي حضرت رضا با زیردستان

از مظاهر اخالق زيبا و محبت آمیز حضرت رضا، توجه ايشان به خدمتكاران و 
بردگان است که ضمن نشان دادن تواضع فوق العاده ي ايشان که روش اهل بیت  است، 

از روحیه و عاطفه ي واالی حضرت نسبت به زيردستان و ضعیفان حكايت می کند.
1. حضرت به عبادت و معنويت خدمتكاران خود توجه داشت. 

2. حضرت هزار برده را آزاد کرد.1
 3. يكی از اهالی بلخ می گويد: »با حضرت رضا در سفر خراسان همراه بودم. روزی 
سفره ای انداخت و تمامی خدمتكاران را با هر مرتبه ای که بودند سر سفره جمع کرد؛ عرض 
کردم: فدايت شوم! ای کاش برای اين ها سفره ای جدا می انداختی! حضرت فرمود: بس کن! 
اِنَّ الرَّبَّ تَباَرَك َو تََعالَى َواِحٌد َوالُمَّ َواِحَدۀٌ َوالََب َواِحٌد َوالَْجَزاَء بِاْلَْعَمال؛ همانا پروردگار ما 

يكی و مادر ما يكی و پدرمان يكی است و پاداش به اعمال است«.
 4. از جمله صفات ارزنده ي امام رضا اين بود که مراعات آرامش زيردستان 
را در وقت غذا می کرد. دو نفر از خدمتكاران حضرت به نام های ياسر و نادر 
گويند: »حضرت رضا به ما فرمود: اگر مشغول غذا بوديد و من باالی سر شما 

آمدم، بلند نشويد و غذايتان را تمام کنید!«
گاهی چنان به خدمتكاران خود توجه می کرد که با دست خويش برای آن ها 

لقمه می گرفت. 

 لطف و عنایت امام رضا نسبت به شیعیان

امام در نظر شیعه، همچون پدر مهربانی است که پیوسته در پی صالح و خیرخواهی 

1. اعالم الهدايه، ص 31.
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فِيُق َو  فرزندان خويش است؛ هم چنان که حضرت رضا فرمود: »الَِماُم الَنِيُس الرَّ
ِغير؛ امام همچون همدمی مهربان و پدر  هُ بِالَْولَِد الصَّ ِقيُق َواْلُمُّ الْبَرَّ ِفيُق َوالَُخ الشَّ الَْوالُِد الشَّ
و برادري دلسوز و مادري خیرخواه به فرزند کوچک خويش است«.1 و اين گونه است 
که ما امام رضا را امام رئوف می دانیم؛ زيرا پیوسته الطاف حضرت، شامل حال 

شیعیان می باشد.
 عبداهلل بن ابان که مورد توجه حضرت رضا بود، گويد: »به حضرت عرض 
کردم: برای من و خانواده ام دعا کنید! حضرت فرمود: مگر دعا نمی کنم؟! به 
خدا سوگند که اعمال شما هر روز و شب بر من عرضه و گزارش می شود! عبداهلل 
گويد: من اين مطلب را بزرگ شمردم و تعجب کردم. حضرت فرمود: آيا 
کتاب خداوند عزوجل  را نخوانده ايد؟! َو قُْل اْعَمُلوا فََسيََرى اهللُ َعَمَلُكْم َو َرُسولُه َو 
الُْمؤِمنُون؛تالش کنید! که خدا و رسول او و مؤمنان، کردار شما را خواهند ديد. 
سپس حضرت فرمود: به خداوند سوگند که آن مؤمن، علی بن ابی طالب و 

فرزندان معصوم او است!«2 

عظمت شخصیت حضرت رضا در کالم بزرگان

مأمون عباسی که خود از نظر علم و دانش جايگاه به سزايی داشته است، با آن که 
از دشمنان حضرت به حساب می آيد، در مورد حضرت گويد: »َما اَْعَلُم اََحداً 
ُجِل- يعنی الّرضا- َعَلی َوْجِه األَْرِض؛ من کسی را برتر از اين  اَْفَضُل ِمْن َهَذا الرَّ

مرد- حضرت رضا- بر روی زمین نمی شناسم«.3
که   امام رضا« ابن عنبه گويد:  به  معروف  احمد بن علی نسابه  الدين   جمال 
کنیه اش اباالحسن است، بین فرزندان ابوطالب در زمان خودش مانند نداشت«.4 و 
 معروف است، در مورد حضرت رضا  ذَهبی که انحراف او از اهل بیت
گويد: »او َسرور بنی هاشم در زمان خويش و بردبارترين و عاقل ترين آن ها بود...«.5
اباصلت هروی که خود از اعالم زمان خويش است گويد: »نديدم کسی را که 
از علی بن موسی الّرضا داناتر باشد، هیچ دانشمندی حضرت را نديد مگر آن 

1. عيون اخبارالّرضا، ج 1، ص 212 و من اليحضره الفقيه، ج 4، ص300.
2. الكافي، كتاب الحجه، ج 1، ص 319 .

3. االرشاد، ج2، ص261.
4. عمدۀ الطالب، ص 198 و اعالم الهدايه، ص 21.

5. اعالم الهدايه، ص 21.
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که همین شهادت من را گواهی داد...«.1 
 ابونواس از شعرای نامدار عصر حضرت رضا است. روزی يكی از يارانش 
 به او اعتراض کرد که: »چرا در مورد شخصیتی مانند امام علی بن موسی الّرضا
با آن که حضرت را می شناسی تاکنون چیزی نسروده ای؟« ابونواس گفت: »به خدا 
سوگند که بزرگی او مانع اين کار شد! کسی چون من، توان مدح همچون او را 

ندارد«.
 

مقام و شخصیت علمی حضرت رضا

ائمه ي اطهار تمامی علوم پیامبران مرسل و مالئكه ي مقّرب را دارا هستند.2 
ايشان خزانه داران علوم  به طور کّلی  نزد آن هاست3 و  اخبار آسمان ها و زمین 
الهی هستند و هیچ چیزی نیست که مورد نیاز مردم باشد و از آن ها پنهان بماند.4 
بیشتر  را  خويش  گسترده ي  علوم  اظهار  و  دين  بیان  مجال   ائمه از  برخی 
داشتند، همانند حضرت امیر، امام باقر، امام صادق و از جمله حضرت 
رضا که سه جريان مهم سبب شد، سیالب دانش از حضرت رضا به سوی 

جامعه ي اسالمی سرازير شود.
 اّول: فتنه ي واقفیّه و شبهاتی که اينان در امامت حضرت رضا مطرح کردند 

و ايشان با پاسخ های عمیق خويش، مردم را هدايت می نمود.
از  يكی  که سبب شد  امامت حضرت  در سال چهارم  برامكه  دّوم: هالکت   
مهم ترين دشمنان اهل بیت در دستگاه هارون به دست هارون از میان برود و 

به طور نسبی فرصت خوبی جهت نشر آثار اهل بیت فراهم شد.
امام رضا که نگاه ها را متوجه ايشان کرد و   سوم: مسأله ي واليت عهدی 
مناظره، سعی در آن  با تشكیل محافل علمی و مجالس بحث و  مأمون عباسی 
داشت تا حضرت را در مقابل بزرگان اديان و علمای مذاهب، عاجز نشان دهد؛ 
عظمت حضرت  و  علمی  معرفی  سبب  مناظره،  محافل  و  جلسات  همین  ولي 
اعتراف  وی  گسترده ي  دانش  به  بزرگ  دانشمندان  که  به گونه ای  شد؛   رضا

کردند.
1. اعالم الوري، ج 2، ص 64 و اعالم الهدايه، ص 20.

2. بحاراالنوار، ج 26، ص 159.

3. بحاراالنوار، ج 26، ص 110.
4. همان، ص 138.
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  از نظر علمی به گونه ای است که حضرت صادق شخصیت حضرت رضا 
که خود رئیس مذهب جعفری است، در مورد امام رضا قبل از تولد ايشان 
به فرزند خود موسی بن جعفر بارها می فرمود: »عالم آل محمد در نسل 

توست؛ ای کاش او را درک می کردم«.1
 محمد بن عیسی يقطینی گويد: »از پاسخ هايی که حضرت رضا به سؤال های 

مردم داده بود، پانزده هزار مسأله جمع آوری کردم«.2
مسجد  در  »من  می فرمود:  که  شنیدم   )رضا )حضرت  ايشان  از  من  و   
]پیامبر؛ در مدينه[ می نشستم، در حالی که دانشمندان در مدينه فراوان بودند، 
هرگاه يكی از آن ها در پاسخ مسأله ای عاجز می شد؛ همگی به من اشاره می کردند 

و مسأله را به من ارجاع می دادند و من پاسخ می دادم«.3
و  بود  سنگین  و  عظیم  چنان  بود،  داده  ترتیب  مأمون  که  محافلی  از  برخی 
دانشمندان تمامی ملت ها از بزرگان يهود و نصاری و صائبي و زرتشتی و متكّلمان 
 جمع شده بودند که حسن بن محمد نوفلی به وحشت افتاده بود و به حضرت
کنید!«  آن ها حذر  از  مغالطه و شبهه هستند؛  اهل  »آن ها  نصیحت کرد و گفت: 
پیروز  آن ها  همه ي  بر  من  که  »آن گاه  فرمود:  و  نمود  تبسمی   رضا حضرت 
شدم و هر گروهی در مقابل حجت و دلیل من ]که با زبان خودشان بیان مي شود[ 
مغلوب شد و سخن خود را رها کرد و به درستی سخن من اعتراف نمود؛ مأمون 

)از تشكیل جلسه( پشیمان می شود و الحول و ال قوۀ اال باهلل العلى العظيم...«.4

نمونه هایی از پاسخ های حکیمانه ي حضرت رضا 

ابراهیم بن محمد از حضرت رضا پرسید: »چرا خداوند فرعون را غرق کرد، 
با آن که ايمان آورد؟« حضرت فرمود: »چون هنگام ديدن عذاب، ايمان آورد و 

ايمان در آن لحظه مقبول نیست«.5
 اباصلت هروی پرسید: »چرا خداوند، همه را در زمان نوح غرق کرد، با آن که 
در میان آنان بی گناهان و اطفال نیز بودند؟« حضرت فرمود: »بچه ها درمیان 

1. اعالم الوري، ص 315.
2. الغيبه، ص 52 و بحاراالنوار، ج 49، ص 97.

3. اعالم الوري، ج2، ص 64 و بحاراالنوار، ج 49، ص 100.
4. عيون اخبارالّرضا، ج 2، ص 139 و التوحيد، ص 417.

5. عيون اخبارالّرضا، ج 2، ص 76.
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جهت  به  عده ای  بود؛  شده  منقطع  آن ها  نسل  که  بود  سال  چهل  نبودند.  آن ها 
تكذيب و عده ای به جهت رضايت به تكذيب، هالک شدند. هرکه غايب باشد 
از امری و راضی باشد به آن امر، همچون شاهدی است که آن کار را انجام داده 

است«.1
خداوند،  »چرا  پرسید:   حضرت از  اسحاق(  بن  ِسّكیت)يعقوب  ابن   
موسی را با عصا و نورانی بودن دست و ابزار سحر فرستاد و عیسی را با 
ِطب و محّمد را با کالم؟« حضرت فرمود: »در زمان موسی سحر غالب 
بود و در زمان عیسی نیازهای پزشكی و در زمان پیامبر اسالم خطبه ها و 
سخنان« وی گفت: »به خدا که مانند تو را هرگز نديده ام! حّجت خدا، امروز بر 
مردم چیست؟« حضرت فرمود: »عقل است که به وسیله ي آن، راستگوی بر 
به خدا سوگند  »اين است  ابن سكیت گفت:  از دروغگو شناخته می شود«.  خدا 

جواب!«2
 پرسید: »چرا مردم از امیرالمؤمنین حسن بن علی بن فضال از حضرت 
 پیامبر نزد  را  وی  موقعیت  و  او  سابقه ي  و  فضل  آن که  با  شدند  منحرف 
و  برادران  و  اجداد  و  پدران    علی »چون  فرمود:   می دانستند؟« حضرت
و  داشتند  جنگ   رسول و  خدا  با  که  را  آن ها  نزديكان  و  دايی ها  و  عموها 
تعدادشان زياد بود کشته بود؛ لذا کینه داشتند و نمی خـواستند او سـرپرست آن ها 
شود ولی ديگران در جهاد چنین نكردند، لذا مردم از علی منحرف و به ديگری 

متمايل شدند«.3
 هیثم بن عبداهلل از حضرت پرسید: »چرا ]حضرت[ علی بیست و پنج 
سال بعد از پیامبر با دشمنانش نجنگید، اما در ايام حكومت خود جنگید؟« 
حضرت رضا فرمود: »به پیامبر اقتدا کرد که سیزده سال در مّكه و نوزده ماه 
در مدينه با مشرکان نجنگید و عّلتش کمبود ياور بود. علی نیز جنگ با دشمنان 

را رها کرد؛ چون يارانش اندک بودند...«.4
 پیامبر کنیه ي  »چرا  پرسید:   رضا حضرت  از  حسن بن علی بن فضال   
راوی  داشت«.  قاسم  نام  به  پسری  »چون  فرمود:   است؟« حضرت اباالقاسم 
گفت: »آيا مرا قابل می دانی که بیش از اين آگاه کني؟« فرمود: »آری! تو می دانی که 

1. همان، ص 74.
2. عيون اخبارالّرضا، ج 2، ص 79 با اختصار.

3. همان، ص 80 .

4. همان، ص 80 .
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پیامبر فرمود: من و علی دو پدر اين امت هستیم؟« گفت: »آری!« فرمود: »و 
می دانی که علی قسمت کننده ي بهشت و جهنم است؟« گفت: »آری!« فرمود: 
»به پیامبر، ابوالقاسم )پدر قسمت کننده( گويند؛ چون او پدرِ )علی است 

که( قسمت کننده ي بهشت و جهنم است...«.1
 پیامبر که  است  درست  حديث  اين  »آيا  پرسیدند:   رضا حضرت  از   
هدايت  کنید،  اقتدا  که  کدام  هر  به  ستارگانند؛  چون  من  اصحاب  می فرمود: 
يافته ايد؟« حضرت فرمود: »آری! مقصود حضرت رسول  کسانی هستند که 
بعد از او، راه را تغییر ندادند و تبديل نكردند«. پرسیدند: »از کجا معلوم می شود؟« 
 فرمود: »به جهت روايتی که - اهل سنّت - نقل می کنند که پیامبر حضرت
فرمود: روز قیامت مردانی از اصحاب مرا از حوض من دور می کنند همچنان که 
شترهای غريبه را از آب دور می کنند. من می گويم: خدايا! اصحاب من! اصحاب 
من! به من گفتـه می شـود: تو نمـی دانی بعـد از تو چـه کردند! و آن ها را به طرف 
 چپ می برند. من می گويم: دور باشند و نابود گردند!« سپس حضرت رضا
فرمود: »آيا فكر می کنی اين جريان برای کسانی که ثابت ماندند و متغیر نشدند؛ 

خواهد بود؟«2

 آگاهی حضرت رضا از زبان های گوناگون 

۱. آشنایی کامل حضرت رضا به زبان های گوناگون رایج در آن زمان
اباصلت هروی گويد: »حضرت رضا با مردمی که زبان های مختلف داشتند، 
به زبان خودشان سخن می گفت، به خدا سوگند که او فصیح ترين مردم و آگاه ترين 

آن ها به هر زبان و لغتی بود«.3
 وی روزی به حضرت رضا گفت: »ای فرزند رسول خدا! من از اين 
همه تسلط شما به زبان های گوناگون در شگفتم! حضرت فرمود: »يا اَباَصْلت 
ـًة َعَلـى قَــْوٍم َو ُهَو اَليَْعِرُف لَُغاتِِهم...؛  ُة اهللِ َعَلى َخْلِقِه َو َما َكاَن اهللُ لِيَتَِّخَذ ُحجَّ اَنَا ُحجَّ
ای اباصلت! من حجت خداوند بر خلق او هستم، خداوند هرگز حجتی را بر 
گروهی قرار نمی دهد که زبان آن ها را نشناسد. مگر به تو نرسیده است سخن 

1. همان، ص 84.
2. همان، ص 86؛ حديث انحراف عده اي از صحابه را بزرگان اهل سنّت مثل بخاري در صحيح و مسلم در صحيح و ديگران 

با اسناد و الفاظ گوناگون از راويان متعدد روايت كرده اند.
3 . عيون اخبار الّرضا، ج 2، ص 27.
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امیرالمؤمنین؛ )علي( )که فرمود( به ما فصل الخطاب داده اند؟ و اين جز آگاهی 
از لغات)زبان ها( نیست!«1

در شهر بصره وقتی يكی از مخالفان به نام عمروبن هّداب از ايشان خواست 
با رومیان و هندوها و  ثابت کند و  اّدعای خود را در مورد دانستن هر زبان  تا 
فارسیان و ترک زبان ها که در شهر هستند سخن گويد، حضرت فرمود: »آن ها را 
بیاوريد!« عده ای از اهِل زبان های گوناگون را آوردند و حضرت با همه ي آن ها 
به گونه ای روان سخن گفت که همگی به دانش و فصاحت حضرت، اعتراف 

کردند و مردم از ديدن اين منظره، شگفت زده شدند.2 

 2. آشنایی حضرت رضا به زبان پرندگان و حیوانات
به  حیوانات  زبان  به  نسبت   رضا آگاهی حضرت  از  متعددی  جلوه های   
ثبت رسیده است که به برخی از آن ها اشاره می شود؛ سلیمان بن جعفر گويد: »نزد 
حضرت رضا در باغ بودم که ناگاه گنجشكی نزد حضرت آمد و شروع کرد به 
سر و صدا! حضرت فرمود: می دانی چه می گويد؟ عرض کردم: نه! خدا و رسول 
او و فرزند رسول او داناترند! فرمود: می گويد ماری می خواهد جوجه های او را 
بخورد. اين عصا را بردار، به خانه ي او برو و مار را بكش! داخل خانه شدم، ديدم 

ماری در حال حرکت بود، آن را کشتم«.3
 

 3. دانش گسترده ی حضرت رضا در علوم غیبی
پیشگويی های حضرت رضا در مورد برامكه

 حضرت مكّرر به نابودی برامكه که نزديـک تـرين افراد به هـارون و همه 
کاره ي دستگاه او بودند، اشاره نمود. هنگامی که نگاه حضرت در سفر حج، به 
صورت غبار آلود يحیی بن خالد برمكی در سرزمین مِنی افتاد، فرمود: »اين بیچاره ها 

خبر ندارند که امسال چه باليی بر سرشان می آيد«.4
 محمد بن فضل گويد: »همان سال که هارون دودمان برامكه را برانداخت، در 
سرزمین عرفات حضرت رضا را ديدم که ايستاده بود و دعا می کرد، ناگاه سر 
انداخت. پرسیدند: چرا چنین کرديد؟ فرمود: در حق برامكه از  خود را به زير 

1. همان.
2. الخرائج و الجرائح، ج 1، ص 341 و الثاقب في المناقب، ص 186 و بحاراالنوار ، ج 49، ص73. 

3. بصائر الدرجات، ص 365 و دالئل االمامة، ص343 و بحاراالنوار، ج 49، ص 88. 
4. االرشاد، ج 2، ص258 و الكافي، ج 1، ص 491. 
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خداوند کیفر می خواستم؛ امروز دعايم مستجاب شد!«1 
چون داوود بن کثیر از حضرت رضا شنید که يحیی بن خالد با خرمای زهر 
 شده است، به حضرت رضا آلود سبب شهادت حضرت موسی بن جعفر
گفت: »فدايت شوم! اگر يحیی بن خالد قاتل پدر شماست؛ من جانم را به خدا 
می فروشم و او را می کشم!« حضرت فرمود: »با او کاری نداشته باش! باليی که 

امسال بر سر او و فرزندانش می رسد، از آنچه تو قصد کرده ای سخت تر است«.2
توسط  امین  قتل  به  مي توان   رضا پیش گويي هاي حضرت  ساير  مورد  در 
والي شدن جعفربن علي  و  مكه4  در   امام صادق فرزند  قیام  مأمون،3 شكست 

علوي را در مدينه نام برد.5

 از هارون به من صدمه ای نمی رسد!

حضرت مكّرر اشاره می کرد که از هارون به من صدمه ای نمی رسد. هنگامی که 
به حضرت خبر دادند عیسی بن جعفر به هارون تذکر داده و سوگند خورده است 
مّدعی امامت را بعد از موسی بن جعفر به قتل برساند، و علی بن موسی به 
 جای پدر نشسته و مدعی امامت است و هارون پاسخ منفی داده است، حضرت
فرمود: »از هارون به من صدمه ای نخواهد رسید«.6 و چون به آن حضرت گفته 
شد: »شما به عنوان امام شناخته شده و خود را مشهور کرده ايد! از شمشیر هارون 
 فرمود؛ پیامبر خون می چكد!« فرمود: »جواب من همان است که رسول اهلل
فرمود: اگر ابوجهل يک مو از سر من کم کند، گواه باشید که من پیامبر نیستم؛ من 
نیز می گويم: اگر هارون يک مو از سر من کم کند، شاهد باشید که من امام نیستم«. 
و در حديث ديگر وقتی به حضرت در مورد هارون هشدار دادند، فرمود: 

»هرچه می خواهد تالش کند؛ او راهی بر من ندارد!«7
 

1. عيون اخبارالّرضا، ج 1، ص 245 و دالئل االمامة، ص 373.
2. دالئل االمامة، ص 372.

3. المناقب، ج 4، ص363 و اعالم الهدايه، ص 34.
4. عيون اخبار الّرضا، ج 2، ص207 و بحار االنوار، ج 47، ص247.

5. الفصول المهمه، ص 247.
6 . عيون اخبار الّرضا، ج 1، ص 245.

7. همان، ج 2، ص 262.
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 آگاهی حضرت رضا از فرزندان در رحم مادران

شخصی به امام رضا گفت: »وقتی- از کوفه- می آمدم همسرم باردار بود، از 
خداوند بخواهید فرزندش پسر باشد!« حضرت فرمود: »پسر است؛ نامش را 
ُعَمر بگذار!« وقتی به کوفه آمد، ديد پسری برايش متولد شده است و نامش را علی 
گذارده اند. وی گويد: »من به جهت سخن امام رضا نامش را عمر گذاردم، 
همسايه ي من)که از مخالفان بود( گفت: من ديگر سخن کسی را در مورد رافضی 

بودن تو نمی پذيرم!«1 
مأمون آن دشمن حیله گر حضرت رضا، بعد از شهادت حضرت ضمن 
بیان جريانی گفت: »از حضرت، چیزی)دعايی( خواستم تا فرزند کنیز زاهريه ي 
من که از همه ي کنیزان نزدم محبوب تر است و به آن باردار است، سالم بماند؛ 
چرا که چند بار بچه اش را ِسْقط کرده است. حضرت فرمود: نگران مباش! پسری 
می زايد؛ شبیه ترين مردم به مادرش، در دست راست و پای چپش انگشتی زيادی 

دارد و همان گونه شد که حضرت فرموده بود...«.2

 آگاهی حضرت رضا از کیفیت شهادت و محل دفن خویش

 حضرت مكّرر در مورد شهادت خويش به وسیله ي مأمون و چگونگی آن خبر 
داده بود.

 گاهی می فرمود: »من به سفری می روم که از آن برنمی گردم)منظور خراسان 
بوده است(.3 مرا از کنار جدم رسول اهلل  بیرون می برند و من در غربت خواهم 
ُمرد و کنار هارون دفن خواهم شد«.4 و به همین جهت بود که هنگام خروج از 

مدينه دستور داد تا بر او بگريند.5
 چون مأمون در ظاهر به حضرت رضا اظهار عالقه می نمود و از امامت 

1. الثاقب في المناقب، ص 216 و الخرائج و الجرائح، ج 1، ص 361 و بحاراالنوار، ج 49، ص 54؛ رافضي عنواني است كه 
اهل سنّت بر شيعيان متعصب داده اند. به هر حال از اين حديث و مانند آن معلوم مي شود در كوفه كه مركز شيعيان بوده است، 

از مخالفان نيز افرادي بوده اند كه براي شيعيان تهديد حساب مي شده اند.
2. الغيبه، ص 49 و عيون اخبار الّرضا، ج 1، ص 241.

3. عيون اخبار الّرضا، ج 1، ص 233.
4. همان، ص 234.
5. همان، ص 235.
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می فرمود:  دوستان خود  به   می کرد؛ حضرت رضا دفاع  محافل  در    علی
او  جز  کسی  مرا  سوگند  خدا  به  ندهد؛  فريب  را  شما  خود  سخنان  با  »مأمون 

نمی کشد و من چاره ای ندارم جز آن که آنچه مقّرر شده است، انجام شود!«1
و گاهی در مسجد مدينه در حالی که هارون مشغول سخنرانی بود، می فرمود: 
»تََرْونِى َو اِيَّاُه نُْدفَُن فِى بَْيٍت َواِحٍد؛ مرا با او در يک اتاق مدفون خواهید ديد«.2 و 
گاهی نیز می فرمود: »من و هارون مثل اين دو خواهیم بود« و دو انگشت سبابه 
امام رضا را  به يكديگر می چسباند. راوی گويد: »معنی سخن  و وسطی را 

نفهمیدم تا آن که حضرت کنار هارون به خاک سپرده شد«.3 

اقدامات فرهنگی حضرت رضا

تحلیل صحیح از چگونگی اقدامات گوناگون بزرگان در زمان های متفاوت، نیاز 
به شناخت دقیق شرايط حاکم بر آن زمان و اهداف ايشان دارد. 

 ما معتقديم ايشان به اقتضای مقام امامت که آنان را به علم و حكمت الهی 
متصل می کند، از الهامات و حتی برنامه ي مدّون که برای آن ها به صورت مكتوب 
تهیه شده است، بهره مند هستند و همواره بهترين و مناسب ترين تصمیم را در 

شرايط گوناگون اتخاذ می کنند.
شرايط حاکم بر دوران امامت حضرت رضا، سبب نشر گسترده ي معارف 
و حقايق اسالم شد و فرصت مناسبی فراهم کرد تا حضرت رضا در جهت 
نشر علوم اسالمی و حقايق مكتب اهل بیت اقدام کند که به پاره ای از آن 

موارد اشاره می کنیم:

۱. مقابله با غلّو و غالیان
 از جمله آفات بزرگ در میان پیروان اهل بیت  کسانی بوده و هستند که 
ايشان را از مرتبه ي واالی خويش باالتر برده و در مورد ايشان غلّو کرده، و معتقد 
به ربوبیّت يا نبّوت يا برخی صفات الهی برای ايشان شده اند. اين گروه همواره در 
میان شیعه و ائمه  مطرود بوده اند. حضرت صادق  فرمود: »مواظب جوانان 

1. همان، ص 199.
2. االتحاف بحب االشراف، ص 59 و اعالم الهدايه، ص 36.

3. همان.
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خود باشید تا غالیان آن ها را فاسد نكنند!«؛ »فَِانَّ الُْغالَۀ َشرُّ َخْلقِ اهللِ يَُصغُِّروَن َعَظَمَة 
بوبِيََّة لِِعباِداهللِ...؛ همانا غالیان بدترين خلق خدا هستند. آن ها عظمت  ُعوَن الرُّ اهللِ َو يَدَّ
خداوند را کوچک و ربوبیّت را برای بندگان خدا ادعا می کنند. به خدا سوگند که 

غالیان از يهود و نصاری و مجوس و مشرکان بدترند! ...«1
 لذا حضرت رضا نیز به مبارزه با اين گروه که در زمان حضرت فعالیت 

می کردند، پرداخت.
در روايت حضرت رضا فرمود: »لعنت خدا بر غالیان! چرا يهودی نشدند؟ چرا 
مجوس نشدند؟ چرا نصرانی نشدند؟ چرا قدريه نشدند؟ چرا مرجئه نشدند؟ چرا خارجی 
نشدند؟ )يعنی چرا خود را به ما منتسب کرده اند؟( سپس فرمود: با آن ها همنشینی نكنید و 

آن ها را تصديق نكنید و از آن ها بیزاری جويید! خدا از آن ها بیزار باشد!«2
 و چون ابوهاشم جعفری از حضرت رضا در مورد غالیان! و اهل تفويض 
پرسید، حضرت فرمود: »غالیان کافرند و اهل تفويض مشرک اند. هرکه با آن ها 
بنشیند يا دم خور باشد يا هم غذا يا هم نوش يا کمک کار باشد يا با آن ها وصلت 
کند، بدهد يـا بگیـرد، يا به آن هـا ايمـان آورد يـا آن ها را در امانتی امین شمرد 
و يا حديث آن ها را تصديق کند يا آن ها را به نیم کلمه ای کمک کند، از واليت 
خداوند عزوجل  و واليت رسول اهلل  و واليت ما اهل بیت خارج شده است«.3
می کنیم،  مراجعه  )غلوکنندگان(  ُغالت  مذّمت  به  مربوط  روايات  به  وقتی   
درمی يابیم که تعداد بسیاری از اين روايات از حضرت رضا صادر شده است4 

و اين می رساند که فعالیت غالیان در آن زمان گسترده بوده  است.

2. مبارزات حضرت رضا با فرقه ي صوفیه
يكی از فرقه هايی که در جامعه ي اسالمی، در قرن اّول هجری، توسط فردی 
به نام ابوهاشم کوفی پديد آمد، فرقه ي صوفیه بود که در پوشش زهد و دوری 
از دنیا، بدعت هايی را در دين ايجاد کردند و دارای افكار و اعمال ويژه ای بودند.

 اينان از همان نخست از مكتب اهل بیت منحرف بودند و ائمه  نیز به 

1. بحاراالنوار، ج 25، ص 265.
2. عيون اخبار الّرضا، ج 2، ص 203.
3. عيون اخبار الّرضا، ج 2، ص203.

4. به روايات مذكور در بحاراالنوار، ج 25، باب نفي الغلو مراجعه شود.
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شدت به مبارزه با آن ها پرداخته و پیروان خود را از نزديک شدن به ايشان برحذر 
داشته اند. از جمله حضرت رضا نیز شیعیان را از خطر اين گروه آگاه کرد و 
فرمود: »هیچ کس معتقد به صوفي گری نمی شود؛ مگر برای فريب يا گمراهی يا 

حماقت و چه بسا برخی همه ي اين امور را داشته باشند«.1
 و فرمود: »هرکه صوفیه نزد او ياد شوند و با زبان و دلش آن ها را انكار نكند؛ 
از ما نیست و هرکه آن ها را انكار کند؛ گويا با کفار، در مقابل رسول اهلل  جهاد 

کرده است«.2

 و اهمیت امام از دیدگاه اهل بیت 3. حضرت رضا 
از جمله اقدامات فرهنگی مهم حضرت رضا، نشر عقیده ي شیعه در مورد 
امام و امامت می باشد. زيرا بسیاری از مخالفان در مورد امام، چنان عقايد سطحی 
دارند که مقام و جايگاه امام را، حتّی از انسان های معمولی پايین تر می آورند و 
هیچ گناهی را مانع امامت يا اطاعت از او نمی دانند. لذا حضرت رضا به ترويج 

عقیده ي اهل بیت در اين باره همت گماشت.
 حضرت در مورد نشانه های امام فرمود: »امام دارای عالمت هايی است؛ اين که 
داناتريِن مردم، بهترين داور، باتقواترين، بردبارترين، شجاع ترين، سخاوتمندترين و عابدترين 
مردم است، ختنه کرده متولد می شود و پاکیزه است، او از پشت سر می بیند آن گونه که از 
جلو می بیند... از مردم به مردم سزاوارتر و از پدران و مادرانشان به آن ها دلسوزتر است، 
تواضعش در مقابل خداوند عزوجل  از همه بیشتر و از همه نسبت به امر و نهی الهی کوشاتر 

است، دعايش مستجاب است به گونه ای که اگر بر صخره ای دعا کند، دو نیم شود...«.3
حضرت رضا فرمود: »مايیم حجت های خداوند در زمین او، و جانشینان او 
در میان بندگان او و امینان سّر او. مايیم کلمه ي تقوا و دستگیره ي محكم، و مايیم 
او در میان مخلوقاتتش. به جهت)به وسیله  ي( ما  گواهان خداوند و پرچم های 
خداوند آسمان ها و زمین را از نابودی نگه می دارد و به جهت )به وسیله  ي( ما باران 
می فرستد و رحمتش را منتشر می کند، زمین هرگز از يک نفر از ما خالی نیست يا 
علنی و يا مخفی، اگر يک روز از حجت خدا خالی باشد؛ ساکنان خود را به لرزه 

و اضطراب می اندازد، آن گونه که دريا اهل خود را می لرزاند«.4
1. الشيخ المفيد به سند صحيح؛ در كتاب الرد علي اصحاب الحالج و ر.ك: الرسالة االثنى عشرية فى الرد على الصوفيه، ص 31.

2. الرسالة االثنى عشرية فى الرد على الصوفيه، ص 32.
3. عيون اخبارالّرضا، ج 1، ص 169.

4. بحاراالنوار، ج 23، ص 35؛ از كمال الدين. آنچه در اين حديث شريف و احاديث گوناگون ديگر به اين مضمون آمده است 
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 مهم تر از همه، سخنان مفّصلی است که حضرت رضا در مسجد جامع مرو، در 
اوايل ورود به آن جاـ وقتی خبر اختالف مردم در مورد امامت به حضرت رسیدـ بیان 
کرد. حضرت در ابتدا تبسمی نمود و فرمود: »ای عبدالعزيز! اين گروه نفهمیدند و با 
آرای خود فريب خوردند...«. سپس با بیان اين که دين کامل است و پیامبر، علی را 
پرچم هدايت قرار داد و دين کامل شد، فرمود: »آيا اين ها ارزش و جايگاه امامت را در امت 
می دانند تا حق انتخاب داشته باشند؟ جايگاه امامت برتر و شأنش بزرگ تر و جايگاهش 
رفیع تر و دسترسی به آن مشكل تر و عمقش بیشتر از آن است که مردم آن را با عقل خود 

بیابند يا به آرای خود به آن دسترسی يابند يا امامی را انتخاب کنند...
 همانا امامت، جايگاه انبیا َو اِرث اوصیاست. امامت، خالفت خدا و خالفت 
امامت،  است.   و حسین میراث حسن  و   امیرالمؤمنین مقام  و   پیامبر
نظام دهنده ي امور مسلمین و صالح دنیا و عزت مؤمنین است. امامت، پايه ي اسالم 
بالنده است... امام، چون خورشید فروزان است که با نور او عالم روشن می شود 

ولی او در افق است؛ به گونه ای که دست و چشم به او نمی رسد...
 امام، آن همدم مهربان و برادر دلسوز و پدر مهربان و پناه مردم در سختی هاست. 
امام، امین خدا در میان مردم و حجت او بر بندگان و جانشین او در زمین است که 

مردم را به سوی خدا دعوت می کند و از حريم الهی دفاع می کند.
 امام از گناهان پاک و از عیوب به دور است. او به علم، مخصوص شده است و از حلم، 

عالمت دارد و نظام دين و عزت مسلمانان و خشم منافقان و نابودی کافران است«.1

و امیرالمؤمنین؛ علي 4. حضرت رضا
انبوه روايات رسیده از امام رضا حكايت از آن دارد که آن حضرت در 
موارد گوناگون تالش می کرد تا امیرالمؤمنین؛ علي و فضايل ايشان را برای 

مردم معرفی نمايد که به برخی از اين روايات اشاره می کنیم:

در فضیلت امیرالمؤمنین؛ علي چهارده حدیث از حضرت رضا
1. حضرت رضا از رسول اهلل  روايت کرد که فرمود: »يا علی! تو قسمت 
کننده ي بهشت و جهنم هستی؛ درِ بهشت را می زنی و بی حساب وارد بهشت می شوی«.2

نشان از تأثير عميق امام در تكوين عالم دارد و اين كه ثمره ي وجود امام، منحصر در هدايت تشريعي نيست و از همين جا 
مي توان به فايده ي عظيم وجود حضرت حجت “عّجل اهلل تعالي فرجه الّشريف” در عصر غيبت پي برد.

1 . عيون اخبارالّرضا، ج 1، ص 171.
2. عيون اخبارالّرضا، ج 2، ص 26.
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2. حضرت رضا از رسول اهلل  روايت نمود که فرمود: »هرکه من موالی اويم؛ 
پس علی موالی اوست. خدايا! دوست بدار هرکه او را دوست دارد و دشمن بدار هرکه 

او را دشمن دارد! کمک کن هر که او را کمک کند و واگذار هرکه او را واگذارد!«1
3. حضرت رضا از رسول اهلل روايت نمود که فرمود: »يا علی! همانا 
خداوند متعال تو را و خانواده ي تو را و شیعه ي تو را و دوستاِن شیعیان تو را و 

دوستاِن دوستان ِشیعیان تو را آمرزيد...«.2
اين  و  »من  فرمود:  که  نمود  روايت   خدا رسول  از   رضا حضرت   .4
– علي– روز قیامت همانند اين دو هستیم« و حضرت میان دو انگشت 
خويش جمع کرد و ادامه داد: »پیروان ما با مايند و هرکه مظلوم ما را ياري کند، 

چنین است«.3
 روايت نمود که فرمود: »من و علی از رسول خدا 5. حضرت رضا

از يک نور آفريده شده ايم«.4
6. حضرت رضا از رسول خدا روايت نمود که ايشان در حالی که دست 
علی را گرفته بود، فرمود: »دروغ می گويد آن که می پندارد مرا دوست دارد ولی 

اين مرد را دوست ندارد«.5
 7. حضرت رضا از رسول خدا روايت نمود که به علی  فرمود: »از 

انصار، کسی تو را دشمن ندارد؛ مگر آن که اصل او يهودی است«.6
8. حضرت رضا از رسول خدا روايت نمود که فرمود: »علی را دوست 

ندارد؛ جز مؤمن و دشمن ندارد؛ جز کافر«.7
9. حضرت رضا از رسول خدا روايت نمود که فرمود: »درهای ورودی 
به داخل محوطه ي مسجد داشتند(  از خانه های خويش  به مسجد را )که مردم 

8.»!ببنديد؛ مگر درب خانه ی علی
 10. حضرت رضا از رسول خدا روايت نمود که به علی فرمود: 
»چون من از دنیا بروم، کینه هايی که در سینه های عده ای است بر تو ظاهر می شود 

1. همان،ص 47، ص 183.
2 همان، ص 47، ح182.

3. عيون اخبارالّرضا، ج 2، ص 58 ، ح215.
4. همان، ص 59 ، ح219.
5. همان، ص 60، ح231.

6. همان، ح 234.
7. همان، ص 63، ح266.

8. همان، ح 302.
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و علیه تو اجتماع می کنند و تو را از حّقت منع می کنند«.1
 11. حضرت رضا از رسول خدا روايت نمود که فرمود: »هرکه به علی ناسزا 

گويد، به من ناسزا گفته است و هرکه به من ناسزا گويد، به خداوند ناسزا گفته است«.2
 12. حضرت رضا از رسول خدا روايت نمود که فرمود: »يا علی! من 
از پروردگارم چیزی نخواستم مگر آن که برای تو نیز مثل آن را خواستم جز آن که 

بعد از من پیامبری نیست؛ من خاتم پیامبران هستم و تو خاتم وصیّین هستي«.3
13. حضرت رضا از رسول خدا روايت نمود که خطاب به حضرت 
علی فرمود: »بهشت مشتاق توست و مشتاق عمار و سلمان و ابو ذر و مقداد«.4
و  »حسن  فرمود:  که  نمود  روايت   خدا رسول  از   رضا حضرت   .14
حسین بعد از من و بعد از پدرشان، برترين اهل زمین هستند و مادر آن دو، 

برتريِن زنان اهل زمین می باشد«.5
 

 و حضرت فاطمه ۵. حضرت رضا
از روايات متعدد بر می آيد که حضرت رضا عنايت داشته اند که ياد و نام 
مادرشان و فضايل ايشان را برای مردم بازگو نمايند. به برخی از اين روايات 

اشاره می کنیم؛
 ،روايت کرد که فرمود: »دخترم؛ فاطمه از رسول خدا حضرت رضا
روز قیامت در حالی محشور می شود که با او لباس هايی است رنگین از خون؛ او 
به پايه ای از پايه های عرش چنگ می زند و عرض می کند: ای دادگر! میان من و 
قاتل فرزندانم حكم نما! به خدای کعبه سوگند که خداوند متعال به نفع دخترم 
داوری می کند و همانا خداوند با خشم فاطمه خشمگین می شود و با رضای 

او راضی می گردد!«6
حضرت رضا از پیامبر خدا روايت کرد که فرمود: »من دخترم را فاطمه 

نامیدم؛ زيرا خداوند عزوجل  او و دوستانش را از جهنم جدا کرده است«.7

1. همان، ح 303.

2. همان، ح 308.
3. همان، ص 72، ح337.
4. همان، ص 66، ح306.
5. همان، ص 62، ح252.

6. عيون اخبارالّرضا، ج 2، ص 25.
7. همان، ج2، ص 46، ح178.
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 6. حضرت رضا و امام حسین 
روايات فراوانی از حضرت رضا در مورد سیدالشهداء وارد شده است 
که نشان از عنايت آن بزرگوار به جّدش می باشد به ويژه در مورد زيارت و گريه 

.بر آن حضرت
حضرت رضا گاهی از پیامبر نقل می فرمود: »قاتل حسین بن علی در 

تابوتی از آتش است و نیمی از عذاب اهل دنیا بر اوست«.1 
حضرت رضا از پیامبراکرم  روايت نمود که فرمود: »حسین را بدترين 

امت می کشد...«.2
مورد  »در  گفت:   رضا امام  به  صالح  بن  عبدالسالم   ديگری  حديث  در 
قاتالن  فرزندان  کند،  خروج  قائم  چون  فرمود:    صادق امام  که  حديث  اين 
 را به جهت کارهای پدرانشان می کشد، چه می فرمايید؟« حضرت  حسین
فرمود: »درست است!« وی گفت: »پس اين سخن خداوند عزوجل که می فرمايد: 
معنايی  چه  نمی شود  مؤاخذه  ديگری  گناه  به  هیچ کس  اُْخَرى؛  ِوْزَر  واِزَرٌۀ  اَلتَِزُر 
دارد؟« حضرت فرمود: »خداوند در همه ي سخنان خود درست فرموده است، 
ولی فرزندان قاتالن حسین، به کار پدرانشان راضی هستند و افتخار می کنند و 
هرکه به چیزی راضی باشد؛ مثل کسی است که آن را انجام داده است. اگر مردی 
در مشرق کشته شود و ديگری در مغرب به آن راضی باشد، نزد خداوند عزوجل  

شريک قاتل است...«.3

 و زیارت امام حسین حضرت رضا

حضرت رضا از امام صادق  روايت نمود که فرمود: »آن زمانی را که 
زائران حسین  در زيارت می گذرانند، از عمرشان حساب نمی شود«.

حضرت رضا فرمود: »هرکه حسین بن علی را با شناخت حق او زيارت کند، 
 از کسانی است که هم صحبت خداوند در باالی عرش او می باشند«. سپس حضرت
َمليٍك  ِعْنَد  ِصْدٍق  َمْقَعِد  فى  نََهٍر  َو  َجنّاٍت  فى  الُْمتَّقيَن  اِنَّ  که:  نمود  تالوت  را  آيه  اين 

4.ُمْقتَِدر
1. همان، ص21، ح50.

2. همان، ص 64، ج277.
3. عيون اخبارالّرضا،  ج 1، ص212، ح5.

4. همان، باب 54، ح 6.
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گاهی می فرمود: »هرکه قبر ابی عبداهلل را در کنار فرات زيارت کند؛ همچون 
کسی است که خدا را باالی عرش او زيارت کرده است«.1

و تربت سیدالشهداء امام رضا 

 مردی می گويد: »حضرت رضا بسته ی لباسی را از خراسان برايم فرستاد، 
میان آن ها مقداری خاک بود، به فرستاده ي حضرت گفتم: اين چیست؟ گفت: اين 
خاک قبر حسین است. حضرت رضا هیچ لباس يا شیئی را نمی فرستد؛ 
مگر آن که در میان آن، از اين خاک قرار می دهد و می فرمايد: اين خاک امان است 

با اجازه ي خداوند«.2
 و در روايت ديگری وقتی شخصی از باالی سر سیدالشهدا تربت قرمز 
رنگی را برداشت و نزد حضرت رضا آورد. حضرت آن را در کف دست 
به گونه ای که اشک هايش جاری شد و  بويید. سپس گريست؛  مبارک گرفت و 

فرمود: »اين تربت جّد من است«.3

و اهمیّت عزاداری بر سیدالشهداء امام رضا

حسن بن فضال گويد: حضرت رضا فرمود: »هرکه مصايب ما را ياد کند و 
بر آنچه با ما شده بگريد؛ در روز قیامت در درجه ي ما، با ما خواهد بود و هر که 
او را به ياد مصايب ما اندازند و بگريد و بگرياند؛ آن روز که چشم ها می گريد، 
چشم او نگريد و هر که در مجلسی بنشیند که امر ما در آن زنده می شود؛ روزی 

که دل ها می میرد، دلش نمیرد«.4
وقتی ماه محرم می شد، کسی امام رضا را خندان نمی ديد و غم بر او چیره 
می گشت تا آن که ده روز می گذشت؛ روز دهم، روز مصیبت و غم و گريه او بود 

و می فرمود: »اين روزی است که حسین در آن کشته شد«.5
 

1. همان، باب 59، ح 2.

2. همان، باب 92، ح 1.
3. همان، باب 93، ح 11.

.4. بحاراالنوار، ج 44، ص 278؛ از المالى الصدوق
5. همان، ص 283؛ از المالى الصدوق مجلس27.
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مشکالت عمده ي حضرت رضا در زمان امامت)۱83-203(

مشکل اول: واقفیه و مبارزات حضرت رضا با این گروه
مذهب وقف و علت ایجاد آن

که حكومت وقت،  بحران سخت  آن  در   ،کاظم از شهادت حضرت  بعد 
رهبر جامعه را به شهادت رسانده بود و جامعه ي شیعه در اضطراب به سر می برد، 
ناگاه يكی از بزرگترين عرصه های امتحان الهی پديد آمد و آن شبهه ی واقفیه بود 
ايشان شد. سختی و  از شیعیان و تجزيه و تضعیف  بسیاری  انحراف  که سبب 
گسترش اين شبهه از آن جا بود که مؤسسان اين مذهب جعلی، از وکالی حضرت 
که  زمانی  و  بودند  شیعه  جامعه  شده ي  شناخته  افراد  از  و   موسی بن جعفر
حضرت کاظم  در زندان هارون گرفتار شد، مردم به ايشان مراجعه می کـردند 
و امـوال بسیـاری از امام  نـزد آن ها جمع شده بود. بعد از شهادت حضرت 
کاظم برای تصاحب اموال مدعی شدند که موسی بن جعفر شهید نشده و 

زنده است و او همان امام قائم است که بعد از مدتی قیام خواهد کرد!
 شیخ طوسیگويد: »اولین کسانی که اين مذهب را انتشار دادند سه نفر به 
نام های علی  بن  ابی حمزه بطائنی و زياد بن مروان قندی و عثمان بن عیسی بودند. 
اينان به جهت مال دنیا دست به اين کار زدند و گروهی مثل حمزه بن بزيع، ابن 
المكاری و کّرام خثعمی و مانند ايشان را با اموال خريدند و آن ها را موافق خود 

نمودند«.1

 انحراف بسیاری از شیعیان بر اثر شبهه ي وقف
 شبهه ي واقفیه به جهتی که ذکر شد در ابتدا بسیار گسترده بود؛ به گونه ای که 
فراوانی  با مشكالت  را   را منحرف کرد و حضرت رضا از شیعیان  بسیاری 
مواجه نمود تا آن که سرانجام با تالش گسترده ي حضرت رضا و ياران با وفای 
آن حضرت، کم کم مهار شد و واقفیه رسوا شدند و بسیاری از آن ها که متأسفانه نام 
بزرگانی چون عبدالرحمن بن حجاج، رفاعة بن موسی، يونس بن يعقوب، جمیل 
بن دراج، حماد بن عیسی، احمد بن محمد بن ابی نصر و حسن بن علی وشاء 
و...2 در میان آن ها برده شده است، به اشتباه خود پی بردند و به حق رجوع کردند.

1. الغيبه، ص 42.
2. به كتاب هاي رجالي مثل رجال نجاشي و شيخ طوسى و ابن ابى داود و… مراجعه شود.
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 اقدام های حضرت رضا در مقابل واقفیه
 حضرت تالش گسترده ای برای دفع اين شبهه و مقابله با اين گروه منـحرف 
و خطـرناک به کار گرفت. گاهی به بحث با رؤسا يا طرفداران آن ها می پرداخت 
و گروهی را با نشان دادن برخی معجزات هدايت می کرد و گاهی به افشاگری در 
مورد آن ها می پرداخت و خیانت و دروغگويی آن ها را بیان می کرد. گاهی شیعه 
را از همنشینی با آن هـا منع می کرد و گاهی آن ها را به شدت مورد لعن و مذمت 

قرار می داد.

 مذاکره حضرت رضا با سران واقفیه
 در روايت است که سه نفر از سران واقفیه به نام های علی بن ابی حمزه و احمد 
بن سّراج و حسین بن هاشم معروف به ابن المكاری نزد حضرت رضا آمدند. 
رفت!«  دنیا  »از  فرمود:  »پدرت چه شد؟«  گفت:  به حضرت  ابی حمزه  بن  علی 
پرسید: » با مرگ؟« فرمود: »آری!« گفت: »به چه کسی وصیت کرد؟« فرمود: »به 
من«. گفت: »پس آن امامی که اطاعت او از جانب خداوند واجب است شمايید؟« 

فرمود: »آری!«
 آن دو نفر ديگر گفتند: » خداوند به شما قدرت داده است«. حضرت فرمود: 
»وای بر تو! چه قدرتی؟ آيا می خواهید به بغداد روم و به هارون بگويم من امام 
واجب االطاعه هستم؟! به خدا که وظیفه ي من اين نیست! آنچه به شما گفتم به 
اين جهت بود که به من خبر رسید شما دچار تفرقه شده ايد، خواستم تا سّر شما 
به دست دشمنان نیفتد«. علی بن ابی حمزه گفت: »شما چیزی را ظاهر کرده ای که 
هیچ يک از پدران شما علنی نمی کرد و به زبان نمی آورد«. حضرت فرمود: 
»چنین نیست! به خدا سوگند که بهتريِن پدرانم؛ رسول اهلل به زبان آورد وقتی 
خداوند به او دستور داد تا اقوام نزديک خود را بیم دهد و او چهل نفر از خاندان 
خود را دعوت کرد و به آن ها گفت: من فرستاده ي خدا بر شمايم. و آن که بیش 
از همه تكذيب کرد و به او حمله ور شد، عمويش ابولهب بود. پیامبر به آن ها 
فرمود: اگر ابولهب يک خراش به من بزند، من پیامبر نیستم و اين اّولین نشانه ي 
پیامبری من است که برای شما اظهار می کنم. )سپس حضرت رضا فرمود( 
و من نیز می گويم: اگر هارون يک خراش بر من وارد کند، من امام نیستم و اين 
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اولین نشانه ي امامت است که برای شما اظهار می کنم«.
 علی بن ابی حمزه گفت: »ما از پدران شما روايت داريم که کارهای امام )غسل، 
کفن، نماز و دفن( را جز امام، متولّی نمی شود«. )يعنی اگر شما امام بودی بايد اين 
امور را در مورد پدرت موسی بن جعفر انجام می دادی با آن که شما در مدينه 
بودی و ايشان در بغداد!( حضرت فرمود: »آيا حسین بن علی امام بود يا 
 .»نه؟« گفت: »آری!« فرمود: »عهده دار کار او که بود؟« گفت: »علی بن الحسین
فرمود: »علی بن الحسین کجا بود؟ او که در دست عبیداهلل بن زياد گرفتار 
بود!« گفت: »او مخفیانه آمد و امور پدر را انجام داد و برگشت«. حضرت فرمود: 
بیايد و  »اگر علی بن الحسین )که در زندان و اسیر بود( توانست به کربال 
کارهای پدر را انجام دهد، صاحب اين امر- يعنی حضرت رضا- نیز می تواند 
)از مدينه( به بغداد آيد و متولّی کار پدر شود و برگردد؛ با اين که او در زندان و 

اسارت نیست...«.1

دستور دوری از واقفیه
 محمد بن عاصم می گويد: »حضرت رضا فرمود: به من خبر رسیده است که 
با واقفه همنشین هستی. عرض کردم: فدايت شوم! من با آن ها همنشین هستم ولی 
با آن ها هم عقیده نیستم. حضرت فرمود: با آن ها همنشین مباش! خداوند عزوجل  
می فرمايد: »در کتاب بر شما نازل شده است که چون شنیديد به آيات الهی کفر 
می ورزند و مسخره می کنند با آن ها منشینید تا به سخن ديگر پردازند وگرنه شما 
هم مثل آن ها خواهید بود«. و منظور از آيات الهی، اوصیا هستند که واقفیه به آن ها 

کفر ورزيدند«.2
 و اين حديث شريف و مانند آن، درسی است برای پیروان حضرت رضا 
که ازهمنشینی با کسانی که مخالف دين و يا اهل بیت هستند، بپرهیزند و در 

محافل آن ها شرکت نجويند.

 برخی کرامات حضرت رضا برای هدایت شیعیان
در نمونه ای ديگر عبداهلل بن مغیره گويد: »من واقفی بودم و با همان حال به 
حج رفتم، کنار خانه خدا به خداوند گفتم: خدايا تو می دانی من در پی چه هستم! 

1. بحاراالنوار، ج 48، ص 261 و  اختيار الرجال، ص 463.
2. همان، ص 264.
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 مرا به بهترين دين هدايت نما! به دنبال آن در دلم افتاد که نزد حضرت رضا
روم. به مدينه آمدم و کنار در خانه حضرت به خادم گـفتم: بـگو مـردی از عراق 
کنار در است. ناگاه صدای حضرت را شنیدم که می فرمود: ای عبداهلل بن مغیره! 
بیا داخل. وقتی وارد شدم، که فرمود: خداوند دعايت را مستجاب و تو را به دين 
خود هدايت کرد. عرض کردم: گواهی می دهم که شمايی حجت خدا و امین او 

بر خلقش«.1

عاقبت برخی از طرفداران واقفیه از زبان حضرت رضا 
 حسن بن علی وشاء) که خود ابتدا مردد بود و سپس با اعجاز حضرت رضا
به حق گرويد( می گويد: »سرورم حضرت رضا در مرو مرا خواست و فرمود: 
ای حسن! امروز علی بن ابی حمزه )در کوفه( ُمرد و او را همین ساعت در قبر 
نهادند، و دو فرشته بر او وارد شدند و از او پرسیدند: خدايت کیست؟ گفت: 
اهلل. پرسیدند: پیامبرت کیست؟ گفت: محمد. پرسیدند: ولّی تو کیست؟ گفت: 
او؟  از  بعد  پرسیدند:   .گفت: حسن او؟  از  بعد  گفتند:   .علی بن ابی طالب
گفت: حسین. پرسیدند بعد از او؟ گفت: علی بن الحسین. پرسیدند: بعد 
 .از او؟ گفت: جعفربن محمد از او؟ گفت: محمدبن علی. پرسیدند: پس 
پرسیدند: بعد از او؟ گفت: موسی بن جعفر. پرسیدند: پس از او؟ زبانش متزلزل 
شد. با پرخاش به او گفتند: پس از او؟ ساکت شد. پرسیدند: آيا موسی بن جعفر تو 
را به اين دستور داد؟ سپس با گرز آتشین ضربه ای بر او زدند که قبرش تا قیامت 

آتش گرفت!«
را  روز  آن  تاريخ  و  آمدم  بیرون  نزد حضرت  »از  گويد:   حسن بن علی وشاء 
يادداشت کردم پس از چند روز از کوفه نامه آمد که بطائنی )علی بن ابی حمزه( 
در همان روز مرده است و در همان ساعت که حضرت فرموده بود، او را در قبر 

نهاده بودند«.2
 

1. بحاراالنوار، ج 49، ص 39.
2. همان، ص 38.
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مشکل دّوم: تأخیر در تولّد حضرت جواد
 از جمله اموری که امتحان الهی را در زمان حضرت رضا برای شیعیان 
سخت و بهانه ي معاندان را در مخالفت با ايشان زياد و ساده دالن را به تحیّر وادار 
می کرد اين بود که والدت حضرت جواد به عنوان اولین فرزند پسر ايشان در 
دهه ي آخر عمر حضرت، هنگامی که عمر شريفش از چهل سال فراتر بود، اتفاق 
افتاد. يعنی بیش از ده سال از امامت حضرت که در سن 35 سالگی آغاز شده 

بود، می گذشت.
 همین امر سبب شد تا عده ای بر حضرت رضا به جهت نداشتن جانشین 
فرزندی  من  به  خداوند  که  می نمود  تأکید   رضا لذا حضرت  بگیرند  خرده 

خواهد داد. 
 شخصی به بزنطی- از ياران امام رضا- گفت: »بعد از صاحب تو )حضرت 
رضا( امام کیست؟ از حضرت بپرس! وی نزد امام رفت و از ايشان پرسید. حضرت 
فرمود: امام، )بعد از من( پسرم می باشد، سپس اضافه نمود: آيا کسی می تواند بگويد 

پسرم، و پسر نداشته باشد؟ مدتی بعد حضرت جواد متولد شد«.1
اهمیت  از  شیعه  برای   جواد حضرت  تولد  که  است  جهت  همین  به   

فوق العاده ای برخوردار بود. لذا حضرت رضا ايشان را مولود مبارک نامید.
 شخصی به نام يحیی صنعانی گويد: »خدمت حضرت رضا در مكه رسیدم. 
ديدم حضرت، برای فرزندش موزی را پوست می گیرد و به او می دهد. عرض 
هذا  يحیی!  ای  آری  فرمود:  است؟  همین  مبارک  مولود  آن  فدايت شوم!  کردم: 
َّذى لَْم يُولَْد فِى اْلِسالِم ِمْثُلُه َمولُوٌد اَْعَظُم بََرَكًه َعلى شيَعتِنا ِمْنه؛ )اين است  المولوُد ال

آن فرزندی که در اسالم با برکت تر از او برای شیعیان متولد نشده است!(«2
 مؤلف گويد: »از سؤال ها و اعتراض ها در مورد تولّد حضرت جواد معلوم 
می شود که بسیاری از آن افراد نسبت به امام خود و به طور کلی برنامه ی امامان 
آگاهی کافی نداشته اند. البته فضای نامناسب تبلیغی آن زمان نیز در اين ناآگاهی 

بسیار مؤثر بود«.
 

مشکل سوم: مسأله والیت عهدی حضرت رضا 
 اين حادثه ي عجیب و مرموز خود از امتحان های الهی بود که شیعیان به آن 

1. بحاراالنوار، ج 50، صص 21 و 22؛ از كافي و ارشاد مفيد.
2. همان، ص 35.
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مبتال شدند. نفرتی که عموم شیعیان از دستگاه طاغوت و به ويژه هـارون الرشـید 
داشتند،    امام کاظم به شهادت رساندن  اهل بیت و  با  به جهت عداوت 
باعث شد که اين اقدام حضرت رضا را نپذيرند و با آن که حضرت را به اين 
کار مجبور کردند اما اين کار بی سابقه در نظر عده ای به شدت سؤال برانگیز شد. 
به ويژه که گروه منحرف واقفیه، فرصت را غنیمت شمردند و بر تبلیغات خود 
افزودند و اين گونه بود که افراد ساده لوح و ناآگاه به جای آن که تسلیم امام خويش 
باشند، زبان به اعتراض گشودند و مكّرر به حضرت می گفتند: » چرا وارد دربار 
مأمون شدی؟« و حضرت می فرمود: »به همان دلیل که جّدم امیرالمؤمنین وارد 

شورا شد«.1

 توطئه ترور حضرت رضا به جهت قبول والیت عهدی

 محمدبن زيد می گويد: چون مأمون، حضرت رضا را ولي عهد خود نمود، 
يكی از خوارج چاقويی مسموم را آماده کرد و به ياران خود گفت: »به خدا سوگند 
نزد اين مرد که می پندارد پسر رسول اهلل است ولی وارد دربـار اين طاغوت 
قانع کننده ای  دلیل  اگر  می پرسم.  کارش  ايـن  علـت  از  و  مـی روم  است،  شـده 

نداشت، مردم را از او راحت می کنم«. با اين تصمیم وارد خانه ي حضرت شد.
 حضرت رضا فرمود: »به يک شرط به سؤال تو پاسخ می دهم، قبول داری؟« 
گفت: »چه شرطی؟« فرمود: »اگر پاسخ من قانع کننده بود، آن چاقويی که در آستین 

داری بشكنی و کنار بگذاری!«
 مرد خارجی که حیران شده بود، همان جا چاقو را درآورد و شكست. سپس 
گفت: »چرا به دربار اين طاغوت آمدی؟ با آن که اينان نزد شما کافرند و شما فرزند 

رسول اهلل هستی!«
 حضرت فرمود: »به نظر تو، اين ها کافرترند يا عزيز مصر و مردم آن کشور؟ آيا 
نه اين است که اين ها می پندارند اهل توحید هستند ولی آن ها خداپرست نبودند 
و خدا را نمی شناختند؟ آيا يوسف بن يعقوب پیامبر و پسر پیامبر نبود؟! او به 
عزيز مصر که کافر بود)آن گونه که در قرآن آمده است( گفت: مرا بر گنجینه های 
زمین)دارايی مصر( قرار ده که من نگهبانی دانايم. او با فرعون ها همنشین بـود و 

1. همان، ج 49، ص 140؛ شورا، جلسه اي بود كه به دستور خليفه ي دوم بعد از وي جهت تعيين جانشين او تشكيل شد و 
جريان عجيب آن در تاريخ مذكور است.
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مـن مـردی از فرزندان رسول اهلل هستم که مرا به اين کار مجبور کرده اند و با 
کراهت پذيرفته ام، تو چه اعتراضی و چه اشكالی بر من داری؟« مرد خارجی با 
شنیدن اين پاسخ کوبنده گفت: »اعتراضی بر شما نیست. شهادت می دهم که شما 

پسر پیامبر خدا و راستگو هستی«.1

خبر لوح و نام های ائمه اطهار

  در بستر شهادت بود، فرزندش حضرت صادق هنگامی که حضرت باقر 
راخواست تا او را جانشین خود گرداند. برادر حضرت باقر، زيدبن علی گفت: 
نبود«.  بی جا  می کردی،  رفتار   حسین و  حسن  همچون  من،  مورد  در  »اگر 
)يعنی مرا جانشین خود می کردی( حضرت فرمود: »امانت ها به شباهت ها نیست 
مورد  در  قبل  از  که  است  اموری  اين ها  بلكه  نمی باشد،  روش ها  با  خالفت  و 

حجت های خداوند عزوجل  تصمیم گیری شده است«.
 آن گاه حضرت باقر، جابربن عبداهلل را صدا زد و به او فرمود: »ای جابر! جريان 
آن صحیفه ای که ديدی بگو!« جابر گفت: »بله! نزد مواليم حضرت فاطمه دختر 
 را تبريک گويم، ديدم در دست حضرت  رفتم تا والدت حسین  رسول اهلل
صحیفه ای است که می درخشد، عرض کردم: ›ای سرور زنان! اين صحیفه که نزد 
است«.  آن  در  فرزندانم  از  امامان  و  پیشوايان  »نام های  فرمود:  شماست، چیست؟‹ 
گفتم: »بده تا ببینم!« فرمود: »اگر ممنوع نبود می دادم ولی جز پیامبر يا وصی او 
يا خاندان او کسی آن را لمس نمی کند، اما می توانی به درون آن نگاه کنی...«. جابر 
گويد: »نگاه کردم؛ ديدم نوشته است؛ ابوالقاسم محمدبن عبداهلل المصطفی؛ مادرش 
آمنه، ابوالحسن علی بن ابی طالب المرتضی؛ مادرش فاطمه بنت اسدبن هاشم بن عبدمناف، 
فاطمه  مادرشان  الحسین بن علی التقی؛  ابوعبداهلل  ابومحمدالحسن بن علی البّر، 
يزدجرد،  دختر  شهربانو  مادرش  ابومحمدعلی بن الحسین العدل؛  محمد،  دختر 
 ،حسن بن علی بن ابی طالب دختر  ام عبداهلل  مادرش  ابوجعفرمحمدبن علی الباقر؛ 
ابوعبداهلل جعفربن محمدالصادق؛ مادرش اّم فروه دختر قاسم بن محمدبن ابی بكر، ابو 
ابراهیم موسی بن جعفر؛ مادرش جاريه ای به نام حمیده، ابوالحسن علی بن موسی الرضا؛ 
مادرش جاريه ای به نام نجمه، ابو جعفر محمدبن علی الزکی؛ مادرش جاريه ای به نام 

1. بحاراالنوار، ج 49، ص 55.



48

ب
 آفتا

ت
کای

ح

ره توشه)۱(

خیزران، ابوالحسن علی بن محمد االمین؛ مادرش جاريه ای به نام سوسن، ابو محمد 
حسن بن علی الرفیق؛ مادرش جاريه ای به نام سمانه که کنیه اش ام الحسن است، ابوالقاسم 
محمدبن الحسن که محب خداست؛ مادرش جاريه ای است به نام نرجس که صلوات 

خدا بر همه ي ايشان باد!«1

هجرت تاریخی حضرت رضا
 

حضرت رضا به دلیل زيادی نامه ها و مراجعات مكّرر مأموران مأمون به 
ايشان، در حالی که از اين سفر کراهت داشت و می دانست که در اين سفر بدرود 

حیات خواهد گفت، برای آن آماده گشت.2

 وداع از مدینه

حضرت چند بار برای وداع، کنار قبر جدش رسول اهلل  آمد و به گونه ای عمل 
می نمود که کراهت و ناراحتی اش کامال آشكار بود. به هنگام وداع با صدای بلند 

گريه می کرد.
 امام  هنگام بیرون رفتن از مدينه، تمام خويشان خود را فرا خواند و فرمود: »بر 
من گريه کنید زيرا ديگر به مدينه باز نخواهم گشت!«3 و حضرت جواد را که کودکی 
بود به مسجدالنبی بُرد و در حالی که امام جواد قبر پیامبر را در آغوش گرفته 
بود، حضرت رضا گفت: »ای رسول خدا! او را به شما سپردم«. سپس به همه ي 
وکال و اصحاب خود فرمود: »سخن او را گوش کنید و با وی مخالفت ننمايید و نزد 

ثقات اصحاب خويش بر امامت و جانشینی وی تأکید کرد«.4

مسیر حرکت حضرت رضا 

مسیر حرکت امام  به گونه ای تعیین شده بود که مانع از هرگونه تحرکی از سوی 
شیعیان و علويان گردد. لذا طبق برخی روايات بدون آن که وارد کوفه شود، از کنار آن 

عبور نمود.5

1. بحاراالنوار، ج 36، ص 193.
2. الكافي، ج 2، ص 207.

3. عيون اخبارالّرضا، ج 2، ص 217.
4. اثبات الوصية، ص 349 و  المناقب، ص 196.

5. عيون اخبارالّرضا، ج 2، ص 149.
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دهکده ی نباج

 در ادامه ي مسیر، حضرت به دهكده ی نباج در ده منزلی بصره رسیـد. ابو حبیب 
نباجی گويد: »در خواب ديدم که رسول اکرم  به نباج تشريف آورد و وارد 
مسجد ُحّجاج شد. من خدمت حضرت رسیدم. سالم کردم. مقابل ايشان طبقی از 
خرمای صیحانی بود. حضرت مشتی از خرما به من داد. آن ها را شمردم هیجده 
دانه بود. از خواب بیدار شدم و آن را چنین تعبیر کردم که هیجده سال ديگر عمر 
خواهم کرد. بیست روز گذشت که به من اطالع دادند حضرت رضا از مدينه 
مردم گروه گروه  ديدم  رفتم  به طرف مسجد  نزول کرده اند.  آمده و در مسجد 
ايشان همان جايی  به ديدار حضرت می شتابند. خدمت آن جناب رسیدم. ديدم 
نشسته اند که رسول خدا را در خواب ديده بودم و زير پای حضرت حصیری 
بود شبیه همان حصیری که زير پای پیامبر بود و مقابل وی نیز طبقی بود از 
خرمای صیحانی! سالم کردم. پاسخ داد و مرا طلبید و مشتی از آن خرما به من 
عطا فرمود. آن ها را شمردم و ديدم به همان اندازه ای است که پیامبر در خواب به 
من عطا فرموده بود؛ 18 دانه! عرض کردم: ای پسر رسول اهلل! زيادتر به من عطا 

فرما! فرمود: اگر رسول خدا زيادتر عطا می کرد ما هم زيادتر عطا می کرديم!«1

 اهواز
 

طبق روايات، حضرت در اهواز بیمار شد. ابوهاشم جعفری با حضرت مالقات 
کرد. فصل تابستان و هوا بسیار گرم بود. پزشكی آوردند، حضرت گیاهی را به 
عنوان دارو به طبیب معرفی کرد و خواص آن را بیان داشت. ولی طبیب اظهار 
داشت: » اين گیاه در چنین وقتی يافت نمی شود«. حضرت فرمود: »مقداری نیشكر 
بیاوريد!« طبیب گفت: »اين از اولی مشكل تر است زيرا حاال وقت نیشكر نیست«. 
حضرت فرمود: »نیشكر و آن داروی گیاهی هر دو در همین سرزمین وجود دارد. 
بپرسید«.  او  از  است،  سیاه چهره  مردی  آسیاب،  کنار  بگذريد.  از آب شادروان 
شخصی را فرستادند و به همان آدرس رفت و آن دو را تهیه کرد. وقتی رجاء بن 
ابی ضحاک )مأمور حرکت حضرت( جريان را شنید، به همراهانش گفت: »اگر 

بیشتر اينجا اقامت کنیم، مردم فريفته او می شوند و از آن جا کوچ کردند«.2

1. همان، ص 457.
2. مسند االمام الّرضا، ج 1، ص 175.
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حرکت به طرف فارس۱

برخی از توقف حضرت در بهبهان )ارجان( و نماز گزاردن در مسجد آن جا 
خبر داده اند2 و در آن شهر قدمگاهی به نام قدمگاه حضرت رضا وجود دارد.3
 و در ادامه از مسیر يزد و ابرقوه که قدمگاهی در آن جا معروف است و سپس 
از ده شیر که گويا همان فراشاه )يا اسالمیه جديد( می باشد و هم اکنون جايگاهی 
به نام قدمگاه در آن معروف است، عبور کردند. زيرا عالوه بر قدمگاه مذکور، راه 
شیراز به يزد از آن مسیر يعنی تفت و اسالمیه که قدمگاه در آن است، می گذرد، 
قدمگاه اسالمیه از مجموعه بنايی تشكیل شده و عمارت آن بنا بر سنگ نوشته ای 
که در محراب آن است توسط گرشاسب بن علی در سال 512)هـ . ق( بنا شده 
است و در آن زمان به مسجد مشهد علی بن موسی الّرضا شهرت داشته است. 

اين بنا دارای سنگ تاريخی، کتیبه، تزئینات داخلی و يادگارهايی ديگر است.4

 حرکت به طرف خراسان

شیخ صدوق روايت می کند: »حضرت رضا در آن خانه ای که در محّله ي 
)غّره يا قّزه( وارد شدند، دانه بادامی کاشتند که تبديل به درخت شد و در مدت يک 
سال بادام داد. مردم باخبر شدند و هرکه بیماری می يافت، از آن بادام می خورد و 
شفا می يافت. کسی که چشم درد داشت، يا زن بارداری که زايمانش سخت می شد 
يا چهارپايی که قولنج می کرد را توسط آن بادام يا شاخه آن معالجه می کردند تا 
آن که فردی به نام ابوعمر درخت را بريد و بر اثر آن مال و ثروت فراوانش نابود 
شد، دو فرزندش نیز جهت تعمیر خانه، ريشه درخت را که باقی بود قطع کردند 

و هر دو مبتال به بیماری سختی شدند و به فاصله ي يک سال مردند«.5
»همراه  که:  می کند  نقل    امام کاروان  ساربانان  برخی  از   قمی محدث   

1. عيون اخبارالّرضا، ج 3، ص 149 و االرشاد، ج 2، ص 255 و الكافي، ج 2، صص402 و 407.
2. مرآت البلدان، ج 1، ص 368.

3. همان.
4. جغرافياي تاريخي هجرت امام رضا، ص 107. مؤلف گويد: اين جانب افتخار دارد كه عده اي از بستگان بنده، از جمله جد اعالي 
بنده جناب حجة االسالم و المسلمين سيد ابوالقاسم فراشاهي كه از معاريف و اعاظم آن جا و صاحب كرامات بوده اند به همراه برخي از 
فرزندان در قدمگاه و اطراف آن مدفون مي باشند و همچنين جد اين جانب جناب آيه اهلل سيد عبدالحي كه از اعاظم علماي يزد و حاكم 

شرع آن جا بوده اند، در شهر يزد در بارگاه امام زاده جعفر مدفون مي باشند. رحمةاهلل عليهم اجمعين.
5. عيون اخبارالّرضا، ج 2، ص374.
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ايشان به روستای خود )کَرند يا کرمند اصفهان( که رسیديم از حضرت خواستم 
حديثی را به خط خويش به من مرحمت نمايد. حضرت اين حديث را هديه 
فاِسقين؛  كانوا  اِْن  َو  لُِمِحبيِّهْم  ُمِحبًّا  و  فاِسقًا  ُكْنَت  َواِْن  ٍد  ُمَحمَّ ِلِل  ُمِحبًّا  ُکن  نمود: 
يعنی دوستدار آل محمد و خاندان پیامبر باش گرچه فاسق باشی و دوستدار 

دوستداران آن ها باش، هرچند فاسق باشند«.1

 نیشابور
 

به  نیشابور  مردم  و  گرديد  نیشابور  شهر  وارد  هجری   200 سال  در  حضرت 
همراهی ابويعقوب اسحاق  بن  راهويه که بزرگ شهر بود تا قريه مؤيديه که از 

روستاهای نیشابور بود، به استقبال حضرت رفتند.
 ابويعقوب با آن که پیرمرد بود، افسار ناقه حضرت را به دوش گرفت و تا شهر 
نیشابور پیاده آمد.2 در شهر نیشابور حمامی است که بعدها به حمام رضا مشهور 
شد. در حمام حوضی بود که از چشمه ای سیراب می شد. حضرت رضا در 
آن حوض غسل نمود و کنار آن نماز گزارد، مردم که اين را ديدند، همواره در آن 
حوض غسل می کردند و از آن به جهت تبرک آب می خوردند و کنار آن حوض 
نماز می گزاردند و حوايج خود را از خداوند می خواستند و برآورده می شد. شیخ 
صدوق گويد: »آن چشمه که به کهالن معروف است از آن زمان تاکنون مورد 

استقبال مردم است و از آب آن شفا می جويند«.3
روزها  اين  از  يكی  در  و  ماندند  نیشابور  در  روزی  چند   رضا  حضرت 
نوادگان حضرت سجاد رفتند. حاکم  از  امام زاده محمد محروق  به زيارت 
اين جا  در  ما  خاندان  از  يكی  فرمودند:   رضا »حضرت  می گويد:  نیشابوری 
مدفون است، به زيارت ايشان می رويم و آن گاه به روضه ي سلطان محمد محروق 

در » تالجرد« تشريف بردند و آن روضه ي مقدسه را زيارت کردند«.4

1. منتهي االمال، ج 2، ص 177.
2. خليفه ي نيشابوري، تاريخ نيشابور، ص 177 و جغرافياي تاريخي هجرت امام رضا ، ص 132.

3. عيون اخبارالّرضا، ج 2، ص376.
4. تاريخ نيشابور، ص 17 و  امام علي بن موسي الّرضا، ص 82.
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 حديث سلسلة الذهب
 

چون حضرت رضا خواستند از نیشابور حرکت کنند، عده ای از اصحاب 
حديث از جمله محمد بن رافع و احمد بن حارث و يحیی بن يحیی و اسحاق 
بن راهويه، افسار ناقه حضرت را گرفتند و گفتند: » تو را به حق پدران طاهرينت 
سوگند که حديثی از پدر خويش برای ما بیان نما!« و در روايتی نقل شده است 
کردند:  به حضرت عرض  نبوی  از حافظان حديث  اسلم  بن  ابوزرعه و محمد 
»ای بزرگ زاده ی بزرگان! ای امام زاده امامان! ای نتیجه ي پاک و پسنديده و ای 
خالصه ی پیامبران! ، تو را به حق پدران پاکیزه و نیاکان بزرگوارت که صورت 
مبارک خويش را به ما نشان بده و حديثی از پدران خويش برای ما روايت کن 

که يادگار شما باشد«.
 در اين هنگام، مرکب حضرت ايستاد، پرده کنار رفت و چشم مسلمانان به 
بود،   پیامبر همانند  دو طرف سر حضرت  موی  مبارکش روشن شد.  جمال 
مردمی که ايستاده بودند )به هیجان آمدند( برخی فرياد می زدند و می گريستند 
ايشان را  افسار مرکب  لباس خود را چاک داده و به خاک می افتادند. برخی  و 
اين حال  بودند. مردم در  به طرف حضرت گردن کشیده  می بوسیدند و برخی 
فرياد  قاضیان  و  بزرگان  بود.  نهر جاری  مردم چون  اشک  و  تا ظهر شد  بودند 
زدند: » ای مردم گوش کنید و دل بسپاريد و پیامبر را در مورد خاندانش آزرده 
مكنید«. سپس حضرت رضا در حالی که 24 هزار قلم آماده نوشتن بود، فرمود:
 »پدرم، آن بنده ي شايسته، موسی بن جعفر به من خبر داد و فرمود: پدرم 
جعفر بن محمد صادق به من خبر داد و گفت خبر داد به من ابوجعفر محمد 
بن  علی  پدرم  من  به  داد  خبر  گفت:  و  پیامبران  دانش  شكافنده ی   علی بن 
الحسین سرور عبادت کنندگان و گفت: خبر داد به من پدرم سرور جوانان 
بهشت حضرت حسین و گفت: خبر داد به من علی بن ابی طالب و گفت: 
شنیدم از پیامبر که  فرمود: شنیدم از جبرئیل که می گفت: خداوند جل جالله 
فرمود: منم خدايی که جز من معبودی نیست، مرا عبادت کنید. ال اِلَه ااِّل اهلل ِحْصنى 
اله اال اهلل  ِمْن َعذابى؛ )ال  اَِمَن  َدَخَل ِحْصنى  َمْن  َو  َدَخَل ِحْصنى  ُمْخلِصًا  قالَها  فَِمْن 
قلعه ي من است هر که )با اخالص( آن را بگويد وارد قلعه ی من شود و هرکه 

وارد قلعه ي من شود، از عذاب من در امان است«.
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و چون مرکب ايشان حرکت کرد، حضرت صدا زد: » با شرايط آن و من از 
شرايط آن هستم«.1

ده سرخ

قرية الحمرا رسید.  يا  ده سرخ  به  به طوس،  نیشابور  راه  مسیر  در   حضرت رضا 
 ! عرض کردند ای پسر رسول اهلل عبدالسالم بن صالح هروی گويد: »به حضرت رضا
وقت نماز ظهر است. حضرت فرود آمد و فرمود: آب بیاوريد! عرض کردند: آب همراه 
ما نیست. آن جناب با دستان مبارک زمین را حفر کرد، آب از زمین جوشید به مقداری که 

ايشان و همراهان وضو گرفتند و اثر آن تاکنون باقی است«.2
سنگ تراشان  کوه  از  حضرت  طوس،  طرف  به  سرخ  ده  از  عبور  هنگام   
)کوهسنگی( عبور کرد و عرضه داشت: » خدايا! اين کوه را برکت ده! برای مردم 
سودمند گردان! غذا را در ظرفی که از اين کوه تراشیده می شود مبارک گردان!« و 
دستور داد برای تهیه ي غذا از آن کوه ديگ هايی بتراشند و فرمود: »غذای من جز 
در اين ديگ ها پخته نشود«. آن حضرت آهسته غذا می خورد و کم تناول می فرمود. 
از آن روز مردم به آن کوه راه يافتند و ظروف سنگی از آن تراشیدند و خداوند بر 

اثر دعای حضرت به آن برکت داد.3

طوس
 

سپس حضرت رضا در ادامه ی سفر، به طوس رسید و در منزل حمید بن قحطبه 
که باغ بزرگی بود و مقبره ي هارون در آن جا بود، اقامت کرد. جايی که حضرت بارها 
درباره ي آن سخن گفته بود و از دفن شدن خود کنار هارون خبر داده بود. حضرتش 
چون داخل خانه شد نزد قبر هارون رفت و با دست مبارک خطی به يک طرف قبر 
کشید و فرمود: »اين جايگاه، تربت من است. من در اين جا به خاک سپرده می شوم 
و به زودی خداوند متعال اين مكان را محل رفت و آمد شیعیان و دوستان من قرار 
می دهد. به خدا سوگند اگر شیعه ای مرا زيارت کند و بر من درود فرستد، شفاعت ما 

1. عيون اخبارالّرضا، ج 2، ص 132؛ تلفيقي از احاديث 1 و 2 و 3 و 4.
2. همان، ص 376.

3. همان، ص 376.                                                      



۵4

ب
 آفتا

ت
کای

ح

ره توشه)۱(

اهل بیت و آمرزش و رحمت خداوند بر او واجب می شود«.
 سپس حضرت، روی مبارک را به قبله کرد، نماز خواند و دعا کرد. آن گاه سر 

به سجده نهاد که در آن پانصد تسبیح گفت و مراجعت نمود.1

سرخس

به  اين شهر حضرت رضا را  استنباط می شود که در  از برخی گزارش ها 
شدت تحت نظر گرفته  بودند و اجازه ي مالقات با وی را به کسی نمی دادند. در 

گزارش زير از منزل حضرت به زندان تعبیر شده است؛
 عبدالسالم بن صالح گويد: »به در خانه ای که حضرت رضا در سرخس در 
آن جا حبس )زندانی( بود، آمدم. از نگهبان اجازه خواستم. وی گفت: نمی شود، 
گفتم: چرا؟ گفت: چون ايشان در شبانه روز هزار رکعت نماز می خواند و سپس 
اندکی از کیفیت عبادت حضرت گفت. به او گفتم: از حضرت بخواه وقتی برای 
مالقات به من بدهد. رفت و از حضرت اجازه گرفت. وارد شدم ديدم حضرت 
در جای نماز نشسته و متفكر بود. عرض کردم: ای پسر پیامبر! اين چیست که 
مردم از شما نقل می کنند؟ فرمود: چه چیزی؟ عرض کردم: از شما نقل می کنند که 

فرموده ايد: مردم بندگان ما هستند!«
ماواِت َواالرِض عالِِم الَغيب2. ای اباصلت! تو   حضرت فرمود: الّلُهمَّ فاِطر السَّ
شاهدی که من هرگز چنین نگفته ام و از هیچ يک از پدران خود )نیز( نشنیده ام و 
تو می دانی آن ستم ها را که از اين امت بر ما وارد شده است، اين سخن ها نیز از 
همان ستم هاست«. سپس فرمود: ای عبدالسالم! اگر آن طور که می گويند مردم 

مخلوق ما باشند، ما آن ها را به طرف چه کسی دعوت می کنیم؟«
 عرض کردم: »ای پسر رسول اهلل! راست می گويی«. حضرت فرمود: »ای 
عبدالسالم! آيا تو آنچه را که خداوند متعال برای ما از واليت و امامت واجب کرده 
است منكری، آن گونه که ديگران انكار می کنند؟« عرض کردم: » معاذاهلل! بلكه من 

به واليت و امامت شما اعتراف می کنم«.3

1. همان، ص 377.                      
2. زمر/46.

3. عيون اخبارالّرضا، ج 2، ص 426.              
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مرو

حضرت رضا سرانجام پس از تحمل چهار ماه سفر در نیمه ي اول سال 201 
)هـ . ق( وارد مرو، مرکز حكومت مأمون شد.1 هنگام ورود امام به مرو، مردم با 
شور و احساسات فراوان مقدم امام را گرامی داشتند به گونه ای که مرو تا آن روز 
چنان شادی و هیجانی به خود نديده بود. انبوه جمعیت تا بیرون شهر به استقبال 
که  منزلی  در  مردم  میان صفوف فشرده ي  از  عبور  از  امام  پس  بودند.  آمده 

نزديک قصر حكومتی برای ايشان آماده شده بود، مستقر گرديد.2

جریان والیت عهدی 

پس از آن که حضرت رضا با اصرار مأمون و نامه های مكّرر او و نپذيرفتن 
عذرهايی که حضرت رضا بیان می کرد، در سال 201 وارد مرو شد، مأمون 
ابتدا به ايشان پیشنهاد خالفت داد و به حضرت گفت: »ای پسر رسول خدا! من 
فضل و علم و زهد و تقوا و عبادت شما را می دانم و شما را از خودم به خالفت 

شايسته تر می دانم«.
 حضرت رضا فرمود: »من به عبوديت خداوند عزوجل  افتخار می کنم و با 
زهد در دنیا، امید نجات از شر آخرت را دارم، و با دوری از حرام ها، امید دستیابی 
به سودها را دارم و با تواضع در دنیا، امید بلندی نزد خداوند عزوجل  را دارم«. 
مأمون گفت: »نظر من اين است که خودم را از خالفت عزل کنم و آن را برای شما 

قرار دهم و با شما بیعت کنم!«
 حضرت رضا فرمود: »اگر اين خالفت حق توست و خداوند برای تو قرار 
داده است، جايز نیست لباسی را که خداوند به تو پوشانده است از تن خود بیرون 
کنی و برای ديگری قرار دهی و اگر خالفت حق تو نیست، جايز نیست برای تو، 

چیزی را که برای تو نیست، به من دهی«.
 مأمون گفت: »ای پسر رسول خدا! بايد اين امر را قبول کنی!« حضرت فرمود: 

»من از روی اختیار هرگز اين کار را نمی کنم«.
 مدت ها مأمون اصرار می کرد تا اين که از پذيرش حضرت مأيوس شد و به 

1. همان، ص 149.
2.  االرشاد، ج 2، ص250.
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بیعت کنم،  با تو  حضرت گفت: »اگر خالفت را نمی پذيری و نمی خواهی من 
ولیعهد من باش تا بعد از من خالفت برای شما باشد«.

از  آنها  و  پدرانش  از  پدرم  که  سوگند  خدا  »به  فرمود:   رضا حضرت   
امیرالمؤمنین از رسول اهلل به من خبر داد که من قبل از تو از دنیا می روم در 
حالی که با َسم، مظلومانه کشته می شوم و مالئكه ي آسمان و زمین بر من می گريند 

و در سرزمین غربت کنار هارون الرشید دفن خواهم شد«.
يا  می کشد  را  تو  کسی  چه  خدا!  رسول  پسر  »ای  گفت:  و  گريست  مأمون   

می تواند به شما گزندی برساند با اين که من زنده ام؟«
 حضرت فرمود: »اگر بخواهم می گويم که چه کسی مرا می کشد«.

 مأمون گفت: »ای پسر رسول خدا! غرض شما از اين سخن آن است که کار را 
بر خود سبک کنی و از گردن خود باز گردانی تا مردم بگويند شما در دنیا زاهد هستی!«
 حضرت رضا فرمود: »به خدا سوگند از آن وقتی که خداوند عزوجل  مرا 
آفريد، دروغ نگفته ام و هرگز به خاطر دنیا، از دنیا زهد نورزيده ام و من می دانم 

که منظور تو چیست«.
امان  در  واقع  به  »آيا  فرمود:  حضرت  چیست؟«  من  »منظور  گفت:  مأمون   
هستم؟« مأمون گفت: »تو در امانی!« حضرت فرمود: »تو می خواهی مردم بگويند 
علی بن موسی نسبت به دنیا بی رغبت نبود بلكه اين دنیا بود که به او رغبتی نداشت؛ 

نمی بینید که واليت عهدی را قبول کرد تا به خالفت برسد«.
با آنچه ناراحت   در اين هنگام مأمون خشمگین شد و گفت: »تو همواره مرا 
می کند، مواجه می کنی و از خشم من در امان گشته ای. به خدا سوگند ياد  می کنم که 
يا واليت عهدی را می پذيری وگرنه تو را مجبور می کنم و اگر انجام ندهی گردنت را 
خواهم زد«. حضرت رضا فرمود: »خداوند عزوجل  مرا نهی کرده است از اين که با 
دست خويش، خودم را به هالکت اندازم. اگر اين چنین است، هرچه می خواهی انجام 
ده، من می پذيرم، به اين شرط که هیچ کس را نصب نكنم و کسی را عزل ننمايم و هیچ 

قانون و روشی را تغییر ندهم و در اين کار از دور مشورت دهنده باشم«.
 مأمون اين شرايط را پذيرفت و حضرت را ولی عهد خود کرد.1

 پس از آن که حضرت رضا واليت عهدی را به اين صورت پذيرفت، مأمون 
دستور داد تا فرماندهان و قضات و مستخدمان و فرزندان عباس همگی بیايند و 
بیعت کنند و برای اين کار، اموال بسیاری خرج کرد تا فرماندهان را راضی نمود 

1. بحاراالنوار، ج 49، ص 128.
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مگر سه نفر از فرماندهان به نام های جلودی، علی بن عمران و ابن موسی )يا ابو 
يونس( اينان با حضرت رضا بیعت نكردند و مأمون آن ها را زندانی کرد.

 مراسم بیعت باشكوه هرچه بیشتر برگزار شد و به نام حضرت سكه زدند و بر 
منبرها برای ايشان خطبه خواندند.

وفای به شرط
 

حضرت رضا فرمود: »روزی مأمون به من گفت: ای اباالحسن! ای کاش نامه ای 
به برخی از فرمانبرداران خود در اين منطقه هايی که بر ما فاسد شده است می نوشتی«. 

)يعنی ازشورشیان طرفدار خودت می خواستی دست از شورش بردارند.(
 من گفتم: »ای امیر! اگر به شرايطی وفا کنی که با آن شرايط من وارد اين امر شدمـ  

به اين که امر و نهی نكنم و کسی را عزل و نصب نكنمـ  من نیز وفا می کنم«.

 مأمون عباسی و اهداف شوم وی

مأمون عباسی؛ نامش عبداهلل پسر هارون الرشید، مادرش کنیزی نازيبا بود به نام 
مراجل که در دربار هارون خدمت می کرد. مأمون در سال 170 هجری يعنی سال 
خالفت پدرش متولد شد و در سال 218 هجری قمری يعنی پانزده سال بعد از 

حضرت رضا در 48 سالگی درگذشت.
 مادرش بعد از تولد مأمون ازدنیا رفت و هارون او را به جعفربن يحیی برمـكی 
سـپرد تا تربیـت شود. مـربی وی فـضل بـن سـهل بـود که به ذوالّرياستین شهرت 
داشت و بعدها وزير مأمون گرديد و توسط وی نیز در حمام سرخس کشته شد.

 مشکالت مأمون

واضح است که مأمون از نظر اعتقادی و روحی به گونه ای نبود که امر خالفت 
را به ديگری واگذار کند؛ چرا که در راه به دست آوردن آن تالش کرده و برادرش 
امین را کشته بود و ديگر حوادث نیز به خوبی اين مسأله را تأيید می کند. بنابراين 
 بايد علت پیشنهاد خالفت و يا واليت عهدی و اصرار بر آن را به حساب سیاست 
ونقشه های زيرکانه ي وی گذاشت و دلیل اصلی را مشكالت پیش روی او دانست 
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که می پنداشت برای گريز از آن ها و حفظ حكومت خويش، چاره ای جز پیشنهاد 
واليت عهدی ندارد.

 مشكالت فرا روی مأمون چنین بود:
 1. وی نزد مردم، به ويژه عباسیان، يک شورشی به حساب می آمد که برخالف 
وصیت هارون، قیام کرد و برادر خود امین را که رسماً خلیفه بود، به قتل رساند.

 2. از نظر اصالت خانوادگی، دارای اصالت کافی نبود. زيرا مادرش کنیزکی 
بود از غیرعرب و به دور از تشخص اجتماعی، بر خالف امین که مادرش زبیده 

هاشمی، بانويی فرهیخته به حساب می آمد.
 3. اطرافیان مأمون اغلب ايرانی بودند و اعراب و به ويژه بنی عباس به حكومت 

اينان راضی نبودند.
از بنی عباس و  ايران به ويژه خراسان نفوذ بسیار داشتند و   4. علويان که در 
ناراضی  بود،  آلوده  علويان  از  بسیاری  به خون  او  که دست  مأمون  پدر  به ويژه 
بودند، در مناطق مختلف دست به شورش می زدند؛ در کوفه، ابوالسرايا، در بصره، 
زيدبن موسی، در مكه و حجاز محمدبن جعفر، در يمن، ابراهیم بن موسی، در مدينه، 
محمدبن سلیمان، در واسط، جعفربن زيدبن علی، در مداين محمدبن اسماعیل و... .
 5. مأمون از نفوذ حضرت رضا در میان شیعیان و ايرانیان که طرفدار ايشان 
بودند، بسیار نگران بود و می خواست به گونه ای حضرت را زير نظر داشته باشد.

 وی به منظور کنترل اوضاع و حل مشكالت فكر کرد با واليت عهدی حضرت 
رضا می تواند بخش عمده ي مشكالت خود را با کنترل شورش های علويان 
و مشروعیت بخشیدن به حكومت خويش و جلب رضايت ايرانیان برطرف کند. 

اين کار برای او چند فايده داشت:
 1. خاموش کردن شورش علويان 

2. مشروعیت بخشیدن به حكومت خويش با ورود حضرت رضا به دربار
 3. جلب نظر ايرانیان که طرفدار علويان بودند 

4. زير نظر گرفتن حضرت رضا و ايمن شدن از اقدامات احتمالی حضرت 
5. کاستن از وجهه ي حضرت رضا با درگیر ساختن ايشان در مشكالت حكومت 

و مخدوش نمودن وجهه ي معنوی حضرت، با ارائه ي چهره ای دنیا طلب از ايشان.
حضرت رضا بعـد از آن که به اجـبار، تن به واليـت عهدی داد، به گونه ای 
عمل نمود که نقشه ي شوم مأمون علیه خود او تمام شد و مأمون را از کرده ي 

خويش پشیمان نمود. اقدامات حضرت را می توان در موارد ذيل خالصه کرد؛ 
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1. عدم پذيرش واليت عهدی تا مدت ها به گونه ای که مأمون حضرت را مجبور 
کرد. 

2. مشروط کردن قبول واليت عهدی به عدم دخالت در حكومت
3. فعالیت گسترده ي علمی و فرهنگی در جهت ترويج مكتب اهل بیت

4. اظهار قدرت واليت و امامت با ارائه ي کرامات روشن 
5. اعتراض مكّرر به مأمون و آراي او در مواقع گوناگون.

نماز عید فطر

يكی از حوادث مهم در دوران واليت عهدی حضرت رضا، حرکت امام به 
جهت برگزاری نماز عید فطر است. مأمون عباسی از حضرت خواست تا ايشان 

مراسم عید فطر و خواندن نماز و خطبه را بر عهده بگیرد. 
پس از اصرارهاي مكّرر مأمون حضرت رضا به او فرمود: »آن گونه که پیامبر 

خدا و علی بن ابی طالب )برای نماز عید( خارج می شدند، می روم«.
 مأمون گفت: »هر طور که دوست داری بیرون بیا«.

 هنگام صبح وقتی مردم متوجه شدند که حضرت رضا برای نماز عید خارج 
می شود، انبوه جمعیت از زن و مرد و جوان و پیر، کوچه ها و پشت بام ها را پر کرده 
بودند. فرماندهان نیز در خانه ي حضرت آمده بودند. هنگام طلوع خورشید، حضرت 
رضا غسل کرد و در حالی که عمامه ای سفید بر سر گذاشته و گوشه ای از آن را 
بر سینه و گوشه ای را میان دو کتف انداخته و دامن به کمر زده بود، بـرخاست و بـه 
طـرفداران نیز فرمود: »همان گونه که من انجام دادم انجام دهید« سپس در حالی که 
عصايی در دست داشت، با پای برهنه بیرون آمد ، سر به آسمان بلند نمود و چهار تكبیر 

گفت به گونه ای که گويي هوا و ديوارها به حضرت پاسخ می دهند.
 فرماندهان و مردم که بهترين لباس ها را پوشیده بودند، همین که حضرت و 
اطرافیان را به آن شكل ديدند از اسب ها فرود آمدند و کفش ها را درآوردند. در 
روايتی آمده است: » برخی به زحمت و با کارد کفش يا بندهای آن  را می بريدند«.1 
حضرت کنار درب ايستاد و با صدای بلند گفت: »اهلل اکبرعلی ما هدانا...«. حاضرين 
نیز گفتند. صدای گريه و فرياد جمعیت، شهر مرو را به لرزه درآورده بود. حضرت 
به گونه ای که  تكبیر می گفت  قدم می ايستاد و سه  ده  از هر  بعد  حرکت کرد و 

1. منتهى االمال، ج 2.         
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گويی آسمان و زمین به ايشان پاسخ می دادند. فضل بن سهل- وزير و فرمانده ي 
سپاه مأمون- به وی گفت: »اگر)حضرت( رضا با اين روش به نماز رود، مردم 
شیفته ی او شده، فريب خواهند خورد، بهتر است از ايشان بخواهی برگردد، مأمون 
شخصی را فرستاد و از حضرت خواست برگردد. و حضرت کفش خود را پوشید 

و برگشت«.1

 داستان دعبل 

دِعبل بن علی ُخزاعی از شعرای معروف زمان حضرت رضا است. وی در 
مرو نزد حضرت آمد و گفت: »ای پسر رسول خدا! درباره ي شما قصیده ای گفته ام 

و سوگند خورده ام قبل از شما آن را برای کسی نخوانم«.
 حضرت فرمود: »بیاور!« دعبل شروع کرد به خواندن قصیده ي معروف خود 

که ابتدای آن اين است:
 َمداِرِس آياٍت َخَلت َعن تالوٍۀ 

َو َمنزِل وحٍى مقفر الَعرصاِت
 يعنی: مدرسه های آيات الهی از تالوت، خلوت مانده و محل نزول وحی، کِساد 
و بی رونق شده است. تا آن که پس از بیان مظلومیت اهل بیت و محرومیت 

ايشان از حقوق خويش گفت:
 اَرى فِيئِهم فِى َغيِرِهم ُمتقِسّمًا

َو اَيديِهم ِمن فِيئِهم َصفرات
 يعنی: می بینم که غنايم ايشان در میان ديگران تقسیم می شود ولی دست های 

ايشان از آن خالی است.
 در اين هنگام حضرت رضا گريست و فرمود: »ای ُخزاعی! راست گفتی!« 

و دعبل ادامه داد تا رسید به اين قسمت از شعر:
 لََقد َخَفت فِى الُدنيا َو ايّاِم َسعيِها

َو اِنّى الَرُجوا اَلمَن بَعد َوفاتى
 يعنی: من در دنیا و دوران آن، هراسناک بودم، ولی امیدوارم که بعد مرگ در 

امان باشم.
امان  او فرمود: »خداوند تو را در آن هراس بزرگ در  به   حضرت رضا 

1. الكافى، كتاب الحجه، ج 2، ص 407.
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دارد«. سپس دِعبل به پراکندگی قبور اهل بیت  اشاره کرد تا رسید به اين 
قسمت از شعر:

 َو قبٍر بِبَغداٍد لِنفٍس زكيّه
حماُن فِى الُغرفات تََضّمنها الرَّ

 ) در بغداد است )يعنی قبر حضرت کاظم -يعنی: و قبری- از اهل بیت 
برای روحی پاکیزه که خداوند در غرفه ها)ی  بهشتی( او را جای داده است.

 حضرت رضا فرمود: »آيـا دو بـیت بـه اين مقطع اضافه کنم تا قصیده ات، 
کامل شود؟«

 دعبل گفت: »آری ای پسر رسول اهلل !« حضرت فرمود:
و قبٍر بِطوٍس يا لَها ِمن ُمصيبٍَة
توقُّد بِااَلحشاِء فِى الَحَرقات

اِلى الَحشِر َحتّى يَبَعُث اهلُل قائمًا
يُفّرُج عنّا الَهّمَ َو الُكُربات

 يعنی: و قبری در طوس است، چه مصیبتی که در دل ها آتش می زند، آتشی که 
تا قیامت بر افروخته است؛ تا آن که خداوند، قائم را برانگیزد و او ما را از غم و 

غصه ها نجات دهد.
 دعبل گفت: »ای پسر رسول اهلل! اين قبری که در طوس است، قبر کیست؟« 
حضرت فرمود: »قبر من است! روزها و شب ها تمام نمی شود تا آن که طوس محل 
رفت و آمد شیعیان و زايران من خواهد شد؛ بدان هر که مرا در غربتم در طوس 

زيارت کند، در درجه ي من است در روز قیامت، در حالی که آمرزيده است«.

 هدیه حضرت رضا به دعبل
 

چون دعبل از خواندن قصیده ي خود فارغ شد، حضرت رضا به او فرمـود، 
بماند و خود داخل خـانه شـد. مدتی بعد، خدمتكار حضرت يكصد دينار رضوی 
)که به نام حضرت رضا زده شده بود( آورد و به دعبل گفت: مواليم می گويد 

اين ها را مخارج)سفر( خود قرار ده«.
 دعبل گفت: »به خدا من برای اين نیامدم و قصیده ام را برای طمع نگفته ام و 
کیسه ي پول را پس داد و از حضرت تقاضا کرد يكی از لباس های خود را به او 

دهد تا تبرک جويد«.
 حضرت رضا لباس را همراه کیسه ي پول برای او فرستاد.
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 ناکامی و مشکالت مأمون و سیاست جدید او
 

شد  مواجه  مسائلی  با  مأمون   ،رضا واليت عهدی حضرت  از جريان  پس 
که آن ها را پیش بینی نمی کرد، به گونه ای که خود، در دام هايی که برای حضرت 

رضا تدارک ديده بود گرفتار شد. اين مسائل عبارتند از: 
1. حضور امام رضا در محافل علمی و مباحثه هاي حضرت با بزرگان يهود 
و نصاری و ديگر ملت ها و پیروزی قاطع ايشان بر آن ها که سبب انتشار مراتب 

علم و تقوا و معنويت و اخالق ستوده ي ايشان در میان مردم شده بود
2. اقدامات گوناگون حضرت در موارد مختلف که نشان از عدم اعتماد و اعتقاد 

به دستگاه حاکمه داشت.
3. کدورت بنی عباس و بزرگان ايشان نـسبت به مـأمون که خـلیفه ي وقت، 
يعنی امین را کشته و مهم تر آن که حضرت رضا را ولي عهد خود کرده بود که 
اين امر،زمینه ي انتقال حكومت را از بنی عباس به علويون فراهم می کرد و به دنبال 
آن نارضايتی هايی از طرف عباسیان نمودار شد که نمونه ي مهم آن، شورش مردم 
بغداد علیه مأمون و عزل وی و بیعت با ابراهیم بن مهدی، معروف به ابن شكله بود.1 
4.  گروه ها و قبايل ديگری غیر از عباسیان و علويان نیز به اين ناآرامی ها دامن 
می زدند به گونه ای که هرج و مرج و شورش های زيادی پديد آمد و چیزی نمانده 

بود که حكومت او سرنگون شود.2

 گام اول؛ کشتن فضل بن سهل
 

چون مأمون سیاست خود را شكست خورده ديد، تصمیم گرفت در آن تجديد 
نظر کند و از اقدام سیاسی به نظامی روی آورد؛ به اين منظور عازم بغداد شد تا 
ضمن باز گرداندن آرامش به آن جا، از عباسیان ناراضی نیز دلجويی کند. گفته اند، 
در اولین گام، تصمیم به قتل فضل بن سهل، مربی و وزير و فرمانده ي نیروهای 
مسلح خود گرفت. او که برای اقتدار مأمون تالش های فراوانی کرده بود و خالفت 

مأمون در گرو سیاست و اقدامات مخلصانه ی وی بود.
 جريان از اين قرار بود که فضل بن سهل به دنبال تصمیم مأمون برای حرکت به 

1. تاريخ طبري، ج 7، ص140.
2. مقدمه ي ابن خلدون، ج 1، ص 405.
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سوی بغداد، به سرخس آمد و مأمون به چهار نفر از نیروهای خود دستور می دهد 
به گونه ای ناشناس، فضل را در حمام بكشند و به دنبال اجرای اين توطئه، برای 
پوشاندن اتهام قتل، دستور داد تا جهت يافتن قاتالن فضل بسیج شوند و برای 
دستگیری آنان جايزه نیز قرار داد.1 و سرانجام آن چهار نفر را به جرم قتل فضل، 
اعدام کرد و سر آن ها را جهت تسلیت برای حسن بن سهل، برادر فضل فرستاد2 
زيرا  برداشت،  عباسیان  رضايت  کسب  جهت  را  گام  اولین  که  بود  اين گونه  و 

فضل بن سهل يكی از متهمان اصلی انتقال خالفت به علويان بود.
 در برخی روايات آمده است که حسن بن سهل، در نامه ای از برادرش فضل خواسته 
بود برای دفع نحوست فال بدی که برای وی زده بود، او با حضرت رضا و مأمون 

به حمام روند و حجامت کنند تا با جريان خون، آن نحوست برطرف گردد!
 وقتی فضل اين درخواست را برای مأمون فرستاد و او از حضرت رضاخواست 
که با وی به حمام رود، حضرت فرمود: »من فردا به حمام نمی روم، برای شما نیز صالح 
نمی دانم فردا به حمام رويد. فضل هم صالح نیست به حمام برود«. و چون مأمون 
اصرار کرد حضرت فرمود: »امشب رسول اهلل  را در خواب ديدم فرمود: يا علی! 
فردا به حمام مرو و من صالح نمی دانم شما و فضل به حمام رويد و مأمون پذيرفت«.

بعد از غروب، حضرت رضا فرمود: »بگويید به خدا پناه می بريم از شّری که در اين 
شب نازل می شود«. بعد از نماز صبح نیز فرمود: »بگويید به خدا پناه می بريم از شر آنچه 
در اين روز نازل می شود..«. نزديک طلوع خورشید، حضرت به خادم خود ياسر فرمود: 
»برو باالی بام و گوش کن آيا صدايی می شنوی؟« وی گويد: »وقتی باال رفتم صدای ناله 
و عزا شنیدم، در اين هنگام ناگاه مأمون وارد شد و به حضرت گفت: سرور من! خداوند 
تو را در مورد فضل اجر دهد، او را در حمام کشتند!! سربازان و افسران و طرفداران فضل 
بر در خانه ي مأمون جمع شدند و گفتند: مأمون او را ترور کرده است و آتش آورده بودند 
تا درب خانه ي مأمون را بسوزانند )و وارد شوند.( مأمون از حضرت رضا درخواست 
کرد: اگر صالح می دانید نزد مردم رويد و آن ها را متفرق کنید. حضرت در خانه آمد و 

ديد که مردم ازدحام کرده اند با دست مبارک اشاره نمود: متفرق شويد! متفرق شويد!
 به خدا سوگند مردم چنان برمی گشتند که روی يكديگر می افتادند و به هر کس اشاره 

می نمود، می دويد و می رفت«.3

1. تاريخ طبري، ج 7، ص 148.  
2. محاضرات تاريخ االمم االسالمية، ص 182 و امام علي بن موسي الّرضا، ص 165.

3. الكافي، ج 2، ص 406. 
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قاتل حضرت رضا

به هر حال کشته شدن فضل بن سهل، قدم بزرگی در راه دلجويی عباسیان بـود 
در واليت عهدی حضرت  آن هـا  اعتراض عمده ي  زيرا  نبود.  کافی  بی ترديد  اما 
رضا بود که امید را از دل بنی عباس برده بود؛ به اين جهت مأمون تصمیم 

گرفت به هر وسیله ي ممكن حضرت را از میان بردارد.
 او می بايست اين توطئه را چنان ماهرانه انجام می داد که نه تنها متهم نشود بلكه 
اگر بتواند از شهادت آن حضرت بهره نیز ببرد و اين گونه است که مسأله را چنان 
با زيرکی انجام داد که حتی برخی موّرخان را در مورد اقدام وی بر قتل حضرت 

رضا، به خطا يا ترديد انداخته است.1
 مأمون از مرو به قصد بغداد حرکت کرد. در سرخس فضل بن سهل را در حمام 
کشت و سپس به طوس آمد تا از آن جا عازم بغداد شود. در طوس مدتی کنار 
قبر پدرش هارون درنگ کرد تا نقشه ی شوم خود را در مورد شهادت حضرت 
رضا اجرا کند و قبل از رسیدن به بغداد، خیال ناراضیان عباسی را از اين جهت 
اقدام  از  حكايت  همگی  تاريخی  گزارش های  و  اسالمی  روايات  سازد.  راحت 
 دارد. حضرت امیر  جنايتكارانه مأمون عباسی در شهادت حضرت رضا
فرمود: »مردی از فرزندان من در سرزمین خراسان مظلومانه با سم کشته می شود؛ 
نام او، نام من و نام پدر او، نام موسی بن عمران است بدانید هرکه او را در غربت 

زيارت کند، خداوند گناهان او را می آمرزد...«.2
 در حديث لوح که نزد حضرت فاطمه بود و در آن اسامی ائمه ذکر 
شده بود، در مورد حضرت رضا آمده است: »يَقتُُلُه ِعفريٌت ُمستَكبر؛ ]يعنی[ 

عفريتی متكبر او را خواهد کشت«.3
 حضرت صادق  فرمود: »نوه ي من در سرزمین خراسان در شهری که طوس 
گويند کشته می شود. هرکه او را با شناخت حق او زيارت کند؛ خودم دستش را 

می گیرم و وارد بهشت می کنم...«.4
و خود حضرت رضا فرمود: »به خدا سوگند هیچ يک از ما نیست؛ مگر 

1. بحاراالنوار، ج 49، ص 311.
2. وسائل الشيعه، ج 10، باب 82، المزار، ح 9.

3. عيون اخبارالّرضا، ج 1، ص 351.
4. وسائل الشيعه، ج 10، باب 82، المزار، ح 10.
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اين که کشته و شهید می شود!« پرسیدند: »ای پسر رسول اهلل! شما را چه کسی 
می کشد؟« فرمود: »بدترين مردم زمانم مرا با زهر می کشد«.1

 ايشان به مأمون نیز در جريان امتناع از واليت عهدی فرموده بود: » من قبل از تو 
به وسیله ي زهر و مظلومانه به شهادت خواهم رسید و اگر اجازه داشتم می گفتم 

که قاتل من کیست«.2

ترور ناموفق حضرت رضا 

در برخی گزارش ها آمده است که مأمون شبی سی نفر از غالمان خود را با 
شمشیر تیز و مسموم، مأموريت داد تا شبانه بر حضرت رضا حمله کنند و 
حضرت را قطعه قطعه سازند و در مقابل اين کار و کتمان آن جوايز ارزنده ای نیز 
تعیین کرد. آن ها اقدام خود را انجام دادند و به گمان آن که حضرت را کشته اند به 
مأمون گزارش دادند. مأمون نیز فردا به عنوان عزا با سر و وضع آشفته ظاهر شد، 
اما وقتی فرستاده ی او خبر داد که حضرت زنده و سالم است، رنگ صورتش سیاه 
شد. لباس ها را عوض کرد و دستور داد بگويید حضرت بیهوش شده بود و اکنون 
به هوش آمد. حضرت رضا فرمود: »به خدا سوگند، حیله ي اين ها اثری ندارد 

تا آن چه مقدر شده است، انجام شود!«3

شهادت حضرت رضا

نماز  از  چون  جمعه  روز  که  داشت  قرار  فشار  و  سختی  در  چنان  حضرت 
برمی گشت، در حالی که عرق کرده و غبار آلود بود، دست به دعا بر می داشت و 
می گفت: »خدايا اگر گشايش من از آنچه در آن هستم به مرگ است همین ساعت 
در مرگ من شتاب کن!« و همواره غمگین و ناراحت بود تا از دنیا رحلت نمود.4
 در شب قبل از شهادت به دنبال هرثمه فرستاد و به او فرمود: »آنچه می گويم 
بشنو و حفظ کن؛ هنگام بازگشت من به سوی خـداوند فـرا رسیـده است و زمـان 
آن اسـت که به جد و پدرانم ملحق شوم. اين طغیانگر )مأمون( تصمیم گرفته است 

3. عيون اخبارالّرضا، ج 2، ص256.
2. همان، ج 2، ص140.

3. همان، ج 2، ص 215.
4. همان، ص 14.
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تا با انگور و انار مرا مسموم سازد، انگور را با نخ و سوزن مسموم کرده و انار را 
توسط غالمی که دستش مسموم است برايم دانه می کند، فردا مرا می خواند تا از 

آن بخورم و حكم و قضا انجام می پذيرد...«.1
 در ادامه ي روايت آمده است که چون هرثمه بعد از شهادت حضرت، سخن امام 
رضا در مورد انگور و انار را به مأمون گفت؛ رنگ مأمون گاهی زرد، گاهی قرمز و 
گاهی سیاه می شد، تا اين که بیهوش گرديد و در حال بیهوشی با صدای بلند می گفت: 
»وای بر مأمون از جانب خدا! وای بر او از پیامبر! وای بر او از علی بن ابی طالب! وای 
بر او از جانب فاطمه زهرا!...« و چون به هوش آمد، به هرثمه گفت: »به خدا سوگند 
که نه تو و نه هیچ کس در زمین و آسمان نزد من از رضا عزيزتر نیست! به خدا قسم 
اگر به من خبر رسد که از آنچه ديدی و شنیدی بازگو کرده ای؛ همان مرگ تو خواهد 
بود!« و هرثمه قول داد که اگر چیزی را بازگو کند، خون او برای مأمون حالل باشد و 

مأمون از او در کتمان آن، عهد و پیمان گرفت.2
 حضرت رضا به اباصلت فرمود: »به قبه ي هارون برو و از چهار جانب آن، 
مشتی خاک بیاور«. وقتی اباصلت آورد، حضرت خاک پشت سر را بويید و به 
زمین ريخت و فرمود: »مأمون می خواهد مرا اين جا دفن کند ولی سنگ سخت 
بزرگی ظاهر می شود که اگر همه ي کلنگ های خراسان را بیاورند نمی توانند آن را 
جدا کنند«، سپس خاکی را که مربوط به باال سر و پايین پا بود بويید و همان سخن 
را فرمود، و چون خاکی را که طرف قبله )جلو هارون( بود بويید، فرمود: »اين جا 

برايم گودالی خواهند َکند...«.
 سپس فرمود: »ای اباصلت! فردا من به نزد اين فاجر می روم، اگر با سر برهنه بیرون آمدم 

با من سخن بگو که پاسخ می دهم ولی اگر با سر پوشیده بیرون آمدم، با من سخن مگو!«
به  پوشید و در محراب  را  لباس های خويش  »فردا حضرت  اباصلت گويد:   
انتظار نشست تا آن که غالم مأمون آمد و حضرت را خواست؛ امام حرکت کرد، 
من نیز رفتم، مقابل مأمون سبدی از انگور و ديگر میوه ها بود، در دست او نیز 
 خوشه ي انگوری بود که مقداری از آن را خورده بود، همین که حضرت رضا
را ديد از جا برجست و حضرت را در آغوش گرفت میان دو چشم حضرت را 
بوسید و در جای خود نشاند، سپس آن خوشه انگور را به حضرت تعارف کرد 

و گفت:

1. همان، ص 248.

2.همان ، ص 253.
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 ای پسر رسول اهلل! من انگوری بهتر از اين نديدم. حضرت فرمود: چه بسا که 
انگور خوبی باشد از بهشت! مأمون گفت: از آن بخور! امام فرمود: مرا معذور دار! 
بـه من شک  گفت: چاره ای نیست؛ چرا نمی خوری؟! مگر مرا متهم می کنی و 
داری؟ حضرت آن خوشه را گرفت و سه دانه از آن میل نمود و بر زمین انداخت 

و برخاست.
 مأمون گفت: به کجا می روی؟ فرمود: آن جا که مرا فرستادی. آن گاه در حالی 
که سر حضرت پوشیده بود بیرون آمد و من با حضرت سخن نگفتم. حضرت 
وارد خانه شد و در بستر خويش خوابید و دستور داد تا در خانه بسته شود. در را 
بستم و در حیاط خانه غمگین مانده بودم، ناگاه نوجوانی زيبا و مشكین موی ديدم 
که از همه به حضرت رضا شبیه تر بود، به طرف او رفتم و گفتم: از در بسته 
چگونه وارد شدی؟ فرمود: آن که مرا از مدينه در اين هنگام به اين جا آورد، همو 

مرا از در بسته وارد خانه کرد.
 عرض کردم: شما کیستید؟ فرمود: منم حجت خدا بر تو ای اباصلت! منم محمد 
بزرگوارش رفت همین که حضرت  پدر  به طرف  )امام جواد(! سپس  علی  بن 
دو  میان  و  گرفت  آغوش  در  را  او  برخاست،  جا  از  ديد  را  فرزندش   رضا
چشمش را بوسید و غرق در بوسه کرد با او سخنانی مخفیانه گفت )از اسرار 

امامت( که نفهمیدم... آن گاه روح مطهرش به رضوان پرواز کرد.
 حضرت جواد مشغول غسل پدر شد. خواستم کمک کنم، فرمود: با من 
هستند کسانی که کمک دهند. سپس فرمود: به اندرون برو و کفن و حنوط را 
بیاور! پدر را کفن کرد و بر او نماز خواند. سپس فرمود: تابوت را بیاور! عرض 
کردم: بروم نزد نجار تا تابوت درست کند؟ فرمود: به اندرون برو؛ آن جا تابوتی 
هست! به اندرون رفتم و تابوتی ديدم که قبل از اين نديده بودم. پدر را در تابوت 
نهاد و دو رکعت نماز خواند که ناگاه سقف شكافت و تابوت از سقف خارج شد!
گفتم: ای پسر رسول اهلل! اکنون مأمون می آيد و رضا را از من می خواهد چه کنم؟ 
فرمود: ساکت باش! بر می گردد؛ ای اباصلت! هیچ پیامبری نیست که در مشرق 
بمیرد و وصی او در مغرب باشد؛ مگر اين که خداوند میان روح و جسم آن ها جمع 
می کند )يعنی حضرت را نزد پیامبر برده اند(. هنوز سخن حضرت تمام 
نشده بود که سقف دوباره شكافت و تابوت فرود آمد، حضرت جواد پدر 
را از تابوت در آورد و در بستر قرار داد؛ گويا که هنوز غسل و کفن نشده است.

سپس فرمود: ای اباصلت! برخیز و در را برای مأمون باز کن! در را باز کردم 
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قطعی  برايش  شهادت حضرت  )که  ملعون  آن  غالمان.  با  است  مأمون  ديدم  و 
شده بود( با گريه در حالی که گريبان چاک داده بود و بر سر می زد، وارد شد و 
می گفت: ای سرور من! دل مرا با مصیبت خود به درد آوردی! و همان گونه شد 
روايات  آن حضرت طبق  تاريخ شهادت  بود«.1  داده  که حضرت رضا خبر 

مشهورتر در ماه صفر سال 203 هجری، در سن 55 سالگی بوده است.

مروری بر اهم حوادث دوران امامت حضرت رضا

سال 183 )هـ .ق(- شهادت موسی بن جعفر
سال  184)هـ .ق(- احمد پسر هارون الرشید معروف به سبتی که در دنیا زهد 
ورزيد و به عبادت مشغول بود، از دنیا رفت. وی روز شنبه را کارگری می کرد و 
مزد آن  را در ايام هفته مصرف می کرد و به عبادت اشتغال داشت تا از دنیا رفت.

سال 188 )هـ .ق(ـ علی بن حمزه، معروف به کسائی که در علم نحو و لغت 
و قرائت معروف است و همچنین محمدبن حسن شیبانی، فقیه حنفی که همراه 
هارون الرشید در سفر طوس بودند، در ری از دنیا رفتند و هارون گفت: »فقه و 

عربیِه را در ری دفن کرديم«.
طبق برخی روايات مّداح اهل بیت و شاعر توانای ايشان، اسماعیل بن محمد، 
ولی  بست.  بر  از جهان  هارون الرشید چشم  زمان  در  به سید حمیری،  معروف 
  مستفاد از احاديث و اخبار آن است که وفات وی در زمان حیات امام صادق
بوده است. وی سعی بلیغ، در نشر فضايل اهل بیت  داشت به گونه ای که از 
احدی از اصحاب ائمه معهود نیست که مانند وی نشر فضايل امیرالمؤمنین و 
 نموده باشد. وی در ُکناسه ي کوفه گفت: »هر که فضیلتی از علی  اهل بیت
نقل کند که من آن  را به شعر در نیاورده باشم، اين اسب را با آنچه بر آن است 
به او می دهم«. محدثان، حديث می خواندند و سید اشعار خود را در آن موضوع 
می خواند تا آن که مردی فضیلتی نقل کرد که سید در آن مورد شعر نگفته بود، به 

وعده ي خود وفا کرد، سپس آن فضیلت را به شعر در آورد.
شهید  طالبیان  و  علويان  از  زيادی  عده ي  هارون الرشید،  حكومت  زمان  در 
شدند که تاريخ شهادت و نام آن ها به جهت کثرت، ضبط نشده است. از جمله؛ 
ادريس بن عبداهلل بن الحسن مثنّی که در مصر و آفريقا حكومتی گسترده داشت و 

1. همان، صص 244 و 245؛ با اختصار.
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به حیله ي هارون مسموم شد. همچنین ساداتی مثل يحیی بن عبداهلل بن حسن مثنّی 
و همچنین حسین بن عبداهلل  نمود  فوت  زندان  در  که  او  پسر  محمد بن يحیی،  و 
يا  و  شد  کشته  تازيانه  صدمات  اثر  بر  که  جعفر طیار  نواده های  از  بن اسماعیل 
عباس بن محمد، از نوادگان امام سجاد که هارون ملعون با گرز به او زد و وی 
را کشت. زيرا هارون وی را پسر زانیه  خواند و او به هارون گفت: »زانیه مادر 
توست که در اصل کنیزی بود و برده فروشان در فراش او رفت و آمد کرده اند«. 

هارون سخت در خشم شد و با گرز بر وی زد و او را کشت.
عده ي زيادی از علويان در زمان هارون کشته شدند و جريان حمید بن قحطبه و 

کشتن شصت نفر از سادات در يک شب، در تاريخ، مذکور است.1
 سال 189 )هـ .ق( ستاره ي اقبال خاندان برامكه غروب کرد و اينان که امور کشور 
به ايشان تفويض شده بود، به دست هارون نابود شدند و جريان عبرت آموز آن در 
تاريخ، آمده است. اين اقدام هارون چنان زيرکانه انجام گرفت که جعفر بن يحیی برمكی 
که شوهر خواهر هارون و بسیار نزد او محبوب بود تا آن شب که هارون به مأمور خود 
دستور قتل وی را داد، هرگز احتمال اين حادثه را نمی داد؛ زماني که مأمور هارون، برای 
اجرای حكم به منزل وی رفت، به مأمور گفت: »هارون با من اين گونه زياد شوخی 
می کند«. باالخره قرار شد تا او را پشت خیمه ي هارون ببرند و دوباره در مورد قتل 
وی نظر هارون را جويا شوند. چون فرمان قتل خود را دوباره شنید، با دستمال خود 
چشمانش را بست و او را گردن زدند. عجب آن که هارون به مأمور قتل وی گفت: 
»فالن و فالن را حاضر کن!« چون آن ها را حاضر کرد به آن ها گفت: »اين مأمور را 

گردن زنید زيرا نمی توانم قاتل جعفر را ببینم«.2
 سال 193 هجری روز شنبه سوم جمادی االول ـ هارون الرشید در طوس از 
دنیا رفت، وی 23 سال و چند ماه خالفت کرد و هنگام مرگ 44 سال و چهار ماه 
داشت و در همان مكانی که بارگاه رضويه سالم اهلل علیه است، به خاک سپرده 

شد که حضرت رضا از اين جريان مكّرر خبر داده بود. 
دِْعبِل در همین مورد اشعاری دارد که مضمون آن اين است: دو قبر است در طوس 
يكی قبر بهترين مردم و ديگری قبر بدترين مردم و اين خود عبرت آموز است، نه آن 

پلید از نزديكی با آن پاکیزه سود می برد و نه آن پاکیزه از اين نزديكی ضرر می کند.3 

1. عيون اخبارالّرضا، ج 1، ص 88.
2. مرّوج الذهب، ج 3، ص465.

3. قبر ان في طوس خير الناس كلهم و قبر شرهم هذا علي العبر، ما ينفع الرجس من قرب الزكي و ال علي الزكي بقرب الرجس 
من ضرر )تتمة المنتهي خالفت هارون(.
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هجده شب از حكومت محمد امین می گذشت که وی تصمیم گرفت، نقض 
پیمان کند و مأمون برادر خود را که در زمان پدر به عنوان جانشین وی معرفی 
شده بود، خلع وپسرش موسی ناطق را ولیعهد خود کند. با وزرا و امرا مشورت 

کرد صالح نديدند مگر علی بن عیسی بن ماهان.
امین به خلع مأمون اقدام کرد و لشكری عظیم را به فرماندهی علی بن عیسی 
جهت مبارزه با مأمون به خراسان فرستاد. مأمون نیز چهار هزار نفر را به فرماندهی 
طاهر بن حسین به مقابله ی وی گسیل نمود و اين دو لشكر در نزديكی ری با 
و  بود  مغرور  افراد خود  زيادی  از  که  امین  لشكر  فرمانده  کردند.  نبرد  يكديگر 
رعايت دور انديشی را نكرد، از سپاه مأمون شكست خورد و کشته شد. مأمون 
بعد از اين پیروزی برادرش امین را خلع کرد و طاهر بن حسین را با هرثمه بن 
اعین به سوی بغداد گسیل داشت، پس از مدتی جنگ و محاصره بغداد و تلف 
شدن نفرات و اموال فراوان، مردم بغداد به ستوه آمدند و از امین کناره گرفتند. 
طاهر نیز با وعده سیم وزر، بزرگان را متمايل به مأمون کرد و آن ها امین را خلع 
کردند تا آن که هرثمه به امین امان داد و آن دو در يک کشتی کوچک همديگر را 
مالقات کردند. هرثمه؛ امین را احترام کرد ولی طاهر عده ای را فرستاد تا امین را 
دستگیر کنند. آن ها داخل آب شدند و کشتی را غرق کردند، هرثمه و امین با شنا 
خود را نجات دادند اما امین در نقطه ای بیرون آمد که سپاه طاهر آن جا بود. وی را 
دستگیر کردند و قبل از آن که با طاهر مالقات کند. به امر او امین را کشتند و اين 

حادثه در شب يک شنبه 25 محرم سال 198 روی داد.
 سال 198 هجری 25 محرم، امین در سن 33 سالگی کشته شد. و مدت خالفت 
وی نزديک به پنج سال شد و چون پیوسته به عیش و نوش و لذت جويی و لهو 
و لعب مشغول بود و مّدتی نیز در محاصره و درگیر جنگ با لشكر مأمون بود، به 

اين جهت متعرض آل ابوطالب نشد و حادثه ای برايشان واقع نگرديد.
 سال 198 هـ .ق ـ با کشته شدن امین، مردم بغداد نیز با مأمون بیعت نمودند.

 سال 198 هـ .قـ  مأمون برادر خود قاسم بن رشید را از واليت عهدی خلع کرد.
 سال 199 هـ .قـ  ابوالسرايا سری بن منصور شیبانی که مردی شجاع و در کـار 
جنگ متبحر بـود، در کوفه خروج کرد و مردم را به بیعت با محمد بن ابراهیم 

فراخواند، مردم کوفه همگی با او بیعت کردند.
 کار محمد بسیار باال گرفت و سپاهیان خلیفه را مكّرر شكست دادند تا آن که 
محمد از دنیا رفت و مردم با محمد بن محمد بن زيد بن علی بن الحسین بیعت 
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کردند و او والیان خود را به اطراف فرستاد.
 سرانجام حسن بن سهل )برادر فضل وزير مأمون( هرثمه را برای دفع او گسیل 
داشت. وی با سی هزار سپاه به جانب کوفه روان شد. جنگی هولناک میان سپاه 
هرثمه و ابوالسرايا در گرفت و سپاه هرثمه شكست خورد اما با وجود هشدار 
ابوالسرايا در مورد کمین سپاه هرثمه در زمان تعقیب سپاه هرثمه گرفتار پنج هزار 
نفر کمین او شدند و دوباره جنگ در گرفت و هرثمه را که اسیر شده بود، آزاد 
کردند و او از راه فريب کوفیان وارد شد و پیشنهاد کرد: اگر می خواهید حكومت 
با هم صحبت کنیم؛ هر که  تا روز دوشنبه  بیرون رود، صبر کنید  از آل عباس 
افتاد و سپاه کوفه دست از جنگ  با او بیعت کنیم. اين حیله مؤثر  انتخاب شد 
کشیدند و هرچه ابوالسرايا فرياد زد: اين حیله است و آن ها در حال شكست 
هستند و آثار پیروزی ظاهر شده است به جنگ ادامه دهید، سپاه کوفه اقدام نكرد. 
سرانجام وی با خشم، دست از جنگ کشید و روز جمعه سخنرانی کرد و آن ها 
را کشندگان علی و رها کنندگان حسین خواند و آن ها را به شدت از اين 
بی وفايی مذمت کرد و هر چند عده ای به غیرت آمدند و خواستند اقدام کنند اما 

وی نپذيرفت و در شب يک شنبه سیزدهم محرم از کوفه با جماعتی خارج شد.
 از آن طرف اشراف کوفه از هرثمه برای مردم امان گرفتند و او امان داد و وقتی 
اوضاع آرام شد، به بغداد رفت و ابوالسرايا سرانجام با امان، تسلیم شد و او را نزد 
حسن بن سهل فرستادند، اما وی او را در ازای قتل برادرش کشت و سر او را در 

جانب شرقی و بدنش را در جانب غربی به دار کشیدند.
 سال 200 هـ .ق ـ مأمون دستور داد تا از خاندان عباسی آمار بگیرند؛ تعداد آن ها 

33000 نفر شد.
 در همان سال، مأمون عباسی، رجاء بن ابی الضحاک و ياسر خادم را به مدينه 
فرستاد تا با احترام حضرت را به شهر مرو بیاورند. در سال 201 هجری مراسم 
واليت عهدی حضرت رضا در مجلس عظیمی برگزار شد و بزرگان و اشراف 
و سادات و علما جمع بودند. مأمون، اّول به پسر خود به نام عباس دستور داد تا با 
حضرت بیعت کند؛ سپس ساير مردم بیعت کردند، جوايز بسیار به مردم بخشید و 
خطبا و شعرا قصیده های فراوان گفـتند و مأمـون دستور داد تا جامه ی سیاه را که 

بنی عباس می پوشیدند رها کنند و جامه های سبز بپوشند.
 سال 201 )هـ .ق(ـ حضرت فاطمه معصومه دختر موسی بن جعفر از 
مدينه به جانب مرو جهت ديدار برادرش حضرت رضا کوچ نمود.در ساوه بیمار 
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گرديد و پرسید تا قم چقدر راه است؟ گفتند: ده فرسخ؛ به خادم خويش فرمود: مرا 
به جانب قم ببر، و صحیح تر آن است که خاندان سعد نزد ايشان آمدند و از ايشان 
خواهش کردند به قم تشريف آورند. موسی بن خزرج مهار ناقه آن حضرت را گرفت 
تا وارد قم نمود و ايشان را در خانه خويش منزل داد، آن بزرگوار هفده روز در 

قم بود و سپس رحلت نمود و حضرت را در همین جايگاه فعلی به خاک سپردند.
 سال 202)هـ .ق(ـ فضل بن سهل )مربّی و وزير و فرمانده ارشد لشكر مأمون 
و خدمتگزار پر تالش او( در حمام سرخس به قتل رسید و در همین سال مالک بن انس 
رئیس مذهب مالكیه در مدينه از دنیا رفت و در قبرستان بقیع در بقعه همسران 

پیامبر دفن شد.1

1. حوادث دوران امامت حضرت رضا غالبًا از تتمة المنتهي، نوشته ي محدث قمي”رضوان اهلل تعالي عليه” اخذ شده است.
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پیش گفتار

بسترشناسی و شناخت وضعیت دوره ي هر يک از ائمه می تواند ياری گر 
محقق در شناخت و تحلیل سیره ي آن ها باشد. هم چنان که اين آگاهی به خوبی 
قادر خواهد بود تا تفاوت سیره های ائمه با يكديگر به ويژه در مسائل سیاسی، 
اقتصادی و اجتماعی و نیز حتی چگونگی تفاوت برخوردهای يک امام در 

مقابل جريانات مختلف را توجیه کند.
از  گوشه هايی  اجمالی  بررسی  به  توان خود  در حد  تا  دارد  اثر حاضر سعی 
مؤلفه ي سیاسی جامعه ي معاصر امام بپردازد تا مقدمه ای بر تحقیقات عمیق تر 
در اين راستا باشد. البته سعی بر آن است که حتی االمكان به جرياناتی بپردازد که 

به نوعی در شناخت سیره ي امام رضا مؤثر می باشد.
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جریان های سیاسی آن دوره

جريان شناسی سیاسی جامعه ي آن روز را می توان در دو بخش »جريان حاکم« 
و »جريان های مخالف« به بررسی گذاشت:

۱. جریان حاکم:

۱. ۱. نمای کّلی:
در برخی از منابع جديد، دوره ي 524 ساله ي )132تا 656 هـ .ق( حكومت 

عباسی را به چهار عصر تقسیم بندی می کنند:
 عصر اّول: دوران نیرومندی، گسترش و شكوفايی )132 تا 233 هـ .ق(.

 عصر دوم: دوران نفوذ ترکان )232 تا 334 هـ .ق(.
 عصر سوم: دوران نفوذ آل بويه ي ايرانی )334 تا447 هـ .ق(.

 عصر چهارم: دوران نفوذ سلجوقیان ترک )447 تا 656 هـ .ق(.
 گرچه ممكن است در برخی از موارد اين تقسیم بندی، مناقشه کرد، اما به هر 

حال ، تصّوری اجمالی از اين دوره را آسان تر می نمايد.
 از آن جا که دوره ي بیست ساله ي امامت امام رضا )203- 183هـ .ق ( در 

عصر اول عباسی واقع شده، عمده ي تكیه اين نوشته بر اين عصر می باشد.1
 در اين عصر، با فراز و نشیب هايی که در مقاطع مختلف آن رخ داده، ايرانیان 
وزارت،  سپاه،  فرماندهی  همچون  حكومتی  مختلف  اليه های  در  فراوانی  نقش 

دبیری و استانداری ايفا می کردند.2
در اين میان مهم ترين عنصر ايرانی، خراسانیان بودند3  که از زمان قیام يحیی بن 
زيد )125 هـ .ق (، به نوعی با مكتب تشیع و نیز خاندان اهل بیت آشنا شده 
و هنگامی که شعار عباسیان مبنی بر دعوت به » الرضا من آل محمد « را 

شنیدند، استقبال عظیمی از حرکت و جنبش آنان به عمل آوردند.4
 اين نكته می تواند به عنوان يكی از نكات کلیدی در اهداف و انگیزه های مأمون 

1. دولت عباسيان، ص 27.
2. همان.

3. منظور از خراسان در اين دوره، خراسان بزرگ است كه شامل منطقه اى وسيع مشتمل بر چهار ربع مرو، نيشابور، فارياب 
و ماوراءالنهر مي شد. )ر.ك: معجم البلدان، ج 3 و 4، صص 218 و 219(.

4. تاريخ خالفت عباسى از آغاز تا پايان آل بويه، صص 8 و 9.
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برای واگذار کردن خالفت يا تعیین يک فرد شاخص به عنوان ولي عهد از خاندان 
اهل بیت مورد نظر قرار گیرد.

 از ديگر نكات مهم در اين عصر، قوت و قدرت خلفای عباسی در اين مقطع 
زمانی است، که اين مطلب به ويژه، با توجه به دوره های بعدی که خالفت عباسی 
بازيچه ي گروه ها و خاندان هايی همچون ترک ها، آل بويه و سلجوقیان شده بود، 

بیشتر خود را هويدا می سازد.
 در اين دوره، به جز در مقاطعی خاص، مانند نفوذ برمكیان در زمان هارون و نیز 
جنگ امین و مأمون )193تا 198 هـ .ق( خلفای عباسی مسلط بر تمامی ارکان حكومت 

بودند و در تصمیم گیری های تأثیرگذار حكومتی، نقش اّول را بازي می کردند.
 البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت که در همین دوره، بخش های مهمی از 
مملكت يكپارچه ي اسالمی از مرکز جدا شده و به استقالل رسیدند که از آن جمله 
می توان به حكومت امويان اندلس )132 هـ .ق( در اسپانیا، حكومت ادريسیان 
)172 تا375 هـ .ق( و حكومت اغلبیان )184تا 296 هـ .ق( در شمال آفريقا اشاره 
اين  در  مرکزی  جغرافیايی حكومت  گستره ي  که  در می يابیم  ترتیب  بدين  کرد. 

دوره، از گستر ه ي آن در اواخر عصر اموی کمتر بوده است.
 از مهم ترين مشكالتی که اين عصر با آن مواجه بود، مسأله ي تعدد ولي عهد در 

مقاطع مختلف زماني است. 

۱. 2. خلفای معاصر دوران امامت امام رضا
دوران امامت امام رضا با دوران حكومت سه خلیفه ي عباسی يعنی هارون 
.ق(  تا 218هـ   198( مأمون  و  .ق(  هـ  )193تا 198  امین  .ق(،  تا 193هـ   170(

مصادف بود که در ذيل به آن ها پرداخته می شود؛

۱. 2. ۱. هارون )حکومت: ۱70 تا ۱93 هـ .ق(
به  هادی،  برادرش  مشكوک  مرگ  از  پس  سالگی1  يا 22  در سن 21  هارون 
حكومت رسید. او از خلفايی دانسته شده که صفات متضاد را در خود جمع کرده 

و به اصطالح دارای شخصیت مزدوج بوده است.2
او  بیننده، به حال   گاهی در مجالس وعظ چنان اشک می ريخت که دل هر 

1. تاريخ طبرى، ج 6، ص 441.
2. براى آگاهى از برخى از احواالت متضاد هارون ر.ك: الكامل فى التاريخ، ج 4، صص  92 تا 95. 
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مي  سوخت و گاهی در کمال قساوت، دستور کشتار فجیع مخالفان خود را می داد. 
چنین گفته شده که اين گونه روحیات در حقیقت معلول وضع جامعه ای بوده که 
در آن می زيست؛ جامعه ای به ظاهر مذهبی که فساد در آن شیوع پیدا کرده بود.1 در 
دوره ي خالفت او، گرچه در شمال آفريقا دولت های مستقل ادريسیان2 و اغلبیان3 
تشكیل شد اما در مرکز خالفت، به ويژه بغداد، آرامش برقرار بود و از آن جا که در 
اين دوره، مسلمانان مراحل اوج و شكوفايی تمدن اسالمی را طی می کردند، اين 

عصر به دوره ي طاليی حكومت عباسی، مشهور شده است.4
 در هنگام اختالفات هارون با برادرش هادی )حكومت: 169تا 170 هـ .ق(، 
از  بود،  از سوی هادی زندانی شده  از هارون،  به جرم طرفداری  برمكی  يحیی 
اين رو به مجردی که هارون به حكومت رسید، به جهت قدردانی از تالش های 
وی، امور مملكتی را به او واگذار کرده و حتی ُمهر خاص خود را به او تحويل 
به ويژه فضل و  يعنی يحیی و پسرانش  ايرانی  اين خانواده ي  داد.5 بدين ترتیب 
جعفر تا سال 187 هـ .ق  که هارون بر آن ها خشم گرفت، بر تمامی مقدرات 

حكومت مسّلط بود و در حقیقت آن ها بودند که مملكت را اداره می کردند.
 در سال 187 هـ .ق ، هارون به علل مختلف بر اين خاندان خشم گرفته، آن ها 
اين  اقتصادی و فرهنگی برای  را قلع و قمع کرد. گرچه علل مختلف سیاسی، 
عمل هارون ذکر شده است6، اما در برخی از منابع شیعی، رواياتی منسوب به 
امام رضا ذکر شده که اين سرانجام نكبت بار را، در حقیقت مجازاتی از سوی 
خداوند برای اين خاندان می داند؛ زيرا آن ها را در زندانی شدن و باالخره، شهادت 
امام موسی کاظم، دخیل می داند7 و به طور کلي خاندان برمكی را خاندانی که 

مبغض و دشمن اهل بیت بودند، معرفی می کند.8

1. دولت عباسيان، ص 89؛ همچنين برخى اين تصوير متضاد را تحت تأثير عللى همچون بازتاب دورانى كه در آن مى زيست، 
نوع تربيتي كه شده بود و نيز طبيعت رومى خاص وى  دانسته اند.

2. براى آشنايى بيشتر با دولت ادريسيان )172 تا 375 هـ . ق( و برخى از منابع آن ر.ك: دايرۀ المعارف بزرگ اسالمى، 
»مقاله ي آل ادريس«، نوشته ي سيد صادق سجادى، ج 1، صص 561 تا 565.

3. براى آشنايى بيشتر با اين دولت )184 تا 296 هـ . ق( ر.ك: دايرۀ المعارف بزرگ اسالمى، ج 12، »مقاله ي بنى اغلب«، 
نوشته ي محمد نورى، صص 631 تا 633.

4. دولت عباسيان، ص 89.
5 . مرّوج الذهب، ج 3، ص 348 و تاريخ طبرى، ج 6، صص 441 و 442.

6 . براى آگاهى از احوال برامكه و نيز علل قلع و قمع آن ها كه به واقعه ي ايقاع يا نكبت مشهور شده است؛ مراجعه شود 
به: مرّوج الذهب، ج3، صص 377 تا 395 و نيز مقاله ي برمكيان در دايرۀ المعارف بزرگ اسالمى، ج 12، صص 1 تا 16.

7 . عيون اخبار الّرضا، ج 1، صص 245 تا 247 و بحاراالنوار، ج 49، ص 85.
8 . بحاراالنوار، ج 49، ص 113.
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 امام رضا مدت 10 سال از امامت خود را، يعنی از سال 183 تا سال 193 
هـ .ق ، در دوران هارون گذرانید.

امام در اين دوره به صراحت، ادعاي امامت خود را اعالم مي کرد، لكن از برخی 
روايات چنین استنباط می شود که امام، در دوران هارون سعی بر آن داشت خود 

را مشغول زندگانی عادی و روزمره نشان دهد، تا توجه هارون از او منصرف شود.
عمل  آزادی  با  دوره،  اين  در   امام که  کرد  تصور  چنین  می توان  بنابراين 

بیشتری به فعالیت های فرهنگی خود در مدينه می پرداخت.
به نظر می رسد يكی از علل مهم عدم تقیه ي امام در آشكار کردن امامت خود، 
تالش های گروه منحرف شیعی واقفیه بود که به علل مختلف سعی داشتند وانمود کنند 

امام کاظم از دنیا نرفته است، بلكه در پس پرده ي غیبت مخفی شده است.1
 از عجايب روزگار که امام رضا نیز گاهی آن را پیشگويی می کردند، آن 
بود که پس از شهادت امام رضا، مقبره ي امام در کنار مقبره ي هارون، در 

خانه ي حمیدبن قحطبه  در طوس واقع خواهد    شد.2

۱. 2. 2. محمد امین )حکومت: ۱93 تا ۱98 هـ .ق(
اَمین با آن که حدود شش ماه از عبداهلل مأمون کوچک تر بود،3 اما در سال 175 هـ .ق  

و در حالی که تنها پنج سال داشت، برای او به واليت عهدی بیعت گرفته شد.4
او در مقايسه با مادران فرزندان ديگر هارون يعنی عبداهلل مأمون و قاسم مؤتمن 
و محمد معتصم که بعد از هارون در معرض واليت عهدی يا خالفت قرار گرفتند، 
ام ولد  کنیزان  آن ها  همگی  زيرا  بود،  برخوردار  مقايسه ای  غیرقابل  از شخصیت 

)صاحب فرزند( بودند.5
هارون  در  محمد امین  مادر  زبیده  که  نفوذی  مقدار  اين ها،  همه ي  از   گذشته 

داشت، به هیچ وجه قابل مقايسه با ديگر همسران هارون نبود.
اما با رشد بیشتر فرزندان هارون و شكوفا شدن استعدادهای آن ها در زمینه های 

1 . به عنوان شاهد مراجعه شود به: عيون اخبار الّرضا، ج2، صص90تا99 و صص 103 و 104 ؛ بحاراالنوار، ج 49، ص 114.
2 . عبارت امام رضا  چنين است: »ما ابعد الدار و اقرب اللقاء يا طوس ستجمعني و اياه«؛ بحاراالنوار، ج 49، ص 115 به 
نقل از المناقب ابن شهر آشوب، ج 4، ص 340 ؛ عيون اخبار الّرضا، ج 1، صص 247 و 248 ؛ بحاراالنوار، ج 49، ص 59.

3 . تاريخ يعقوبى، ج 2، ص 407.
4 . همان، ص 408.

5 . تاريخ طبرى، ج 6، ص 540 )نام مادر مأمون؛ كنيزى به نام مراجل، نام مادر قاسم؛ كنيزى قصف نام و نام مادر معتصم؛ 
مارده است كه كنيزى ترك تبار بود.(
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قوت  به جهت  اما  ندارد.  را  لیاقت خالفت  امین  که  دريافت  هارون  مختلف1، 
اين رو، در سال 183 هـ .ق   از  او را نداشت.  باندهای عربی قدرت، توان عزل 
يعنی هشت سال پس از اخذ بیعت برای امین، اين بار به عنوان ولی عهد دوم برای 
مأمون بیعت گرفت2 و برای آن که هیچ يک از دو برادر بر يكديگر تعدی نكنند، 
عهدنامه های جداگانه ي شديد و غلیظ، نگاشته و به تأيید دو برادر رسانید و در 

سال 186هـ.ق،عهدنامه ها را در کعبه به امانت گذاشت.3 
 از نكات مهم اين عهدنامه ها وجود نوعی تقسیم قدرت میان دو برادر بود، 
بدين ترتیب که بخش خراسان و توابع آن، همراه با بخش های اداری و نظامی آن 

به مأمون سپرده شده بود و حق عزل او را برای امین قايل نشده بود.
 اما امین پس از مرگ هارون و رسیدن به قدرت در سال 193هـ .ق ، به تحريک 
عناصر عربی پیرامون خود و به ويژه فضل بن ربیع و علی بن عیسی بن ماهان، مأمون 
را از واليت عهدی عزل کرده و فرزند خود موسی را جايگزين او کرد و دستور 

داد که عهدنامه های داخل کعبه را بسوزانند.
 اين تصمیم امین، مورد اعتراض مأمون واقع شد و او با تكیه به تدبیرهای وزير 
خود، فضل بن سهل و نیز نیروهای نظامی خراسان که در اختیار او قرار داشتند، 
با برادر پرداخت و  اقدام کرد و در همین راستا، به جنگ  امین  متقاباًل به خلع 
باالخره پس از مدت پنج سال کشمكش، توانست در سال 198هـ.ق، شكست 
نهايی را بر او وارد ساخته و بغداد، مرکز حكومت او را تصرف کرده و به وسیله ي 
طاهربن حسین او را به قتل رساند.4 بدين ترتیب طومار حكومت امین بسته شد و 

در تاريخ به عنوان »مخلوع« معرفی گشت.5
در طی حكومت پنج ساله ي امین، مدينه نیز درگیر مناقشات سیاسِی بین دو 
برادر بوده و از توجه به مسايل ديگر، از جمله فعالیت های فرهنگی شخصیتی 
مانند امام رضا غافل بودند. در طی اين مدت، امام توانست بخش عظیمی 
از معارف اسالمی و شیعی را در میان مردم منتشر سازد که بخش مهمی از روايات 

آن حضرت تحت عنوان »مسند االمام الّرضا« گردآوري شده است.

1 . تاريخ يعقوبى، ج 2، ص 415.
2 . همان.

3 . براى آگاهى از متن مفصل و غليظ و شديد اين عهدنامه بنگريد به تاريخ يعقوبى، ج 2، صص  416 تا 421.
4 . تاريخ يعقوبى، ج 2، ص 436 و پس از آن؛ تاريخ طبرى، ج6، ص 552 و پس از آن؛ مرّوج الذهب، ج 3، ص 398 

و پس از آن.
5 . مرّوج الّذهب، ج 3؛ در موارد مختلف ياد كرد از او.
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۱. 2. 3 . عبداهلل مأمون )حکومت: ۱98 تا 2۱8 هـ .ق(
از دوره ي بیست ساله ي حكومت مأمون فقط آن چه که مربوط به بحث است. از 

آغاز حكومت وی تا شهادت امام رضا در سال 203 هـ .ق  می باشد.
دوره ي بیست ساله ي حكومت مأمون )198 تا 218هـ .ق ( را می توان با توجه 

به مرکزيت حكومت، به دو بخش ايران و بغداد تقسیم کرد.
 دوره ي اول، شامل حضور مأمون در بخش های مختلف ايران همچون ری، 
سرخس، طوس و مرو می شود که در اين دوره، مرکزيت حكومت، شهر مرو است 
و می توان سال های 198 تا 204 هـ .ق  را در اين دوره دانست و اين نوشته، در 

همین دوره بحث مي کند.
 اما دوره ي دوم که از ورود وی به بغداد در سال 204 هـ .ق1 تا مرگ او در 
نزديكی های شهر طرسوس در مرز روم2 را شامل می شود، شامل فراز و نشیب های 
فراوانی از جهات مختلف سیاسی، اداری، علمی و کالمی است که خود بحث 

مستقلی را می طلبد.
 در دوره ي اّول، بیشترين تكیه مأمون، بر عنصر ايرانی بود که او را در سختی ها 

ياری کرده، و در جنگش علیه امین، او را به پیروزی رسانیده بود.
 در اين میان، بیشترين نقش، از آِن خاندان ايرانی سهل بود که دو برادر با نام های 
حسن بن سهل و فضل بن سهل سرآمد اين خاندان بودند. جالب آن است که بدانیم 
در حقیقت، مراکز اصلی حكومت مأمون، به دست اين دو برادر اداره می شد؛ زيرا 
حسن بن سهل به عنوان حاکم بغداد، يعنی مرکز قبلی خالفت و مهم ترين شهر 
اسالمی آن زمان به انجام وظیفه می پرداخت و در اين سوی، فضل بن سهل با لقب 
دريافتی »ذوالرياستین« ]رئیس سپاه )امیر( و رئیس امور اداری )وزير([ از مأمون، 
همه ي تشكیالت نظامی و اداری مرو را در اختیار داشت که در آن زمان به عنوان 

پايتخت حكومت معرفی می شد.
حتی به نظر برخی، فضل نقش عمده ای در ايده ي سپردن خالفت يا واليت عهدی 

به امام رضا داشت.3
 از مهم ترين نقش های فضل در اين دوره، قرار دادن مأمون در سانسور شديد 

خبری بود.
1 . الكامل فى التاريخ، ج 4، ص 181.

2 . همان، ص 228.
الّرضا، ج 1، ص 158، شماره ي 19 و ص 175،  اخبار  عيون  دوازدهم، ص 75؛  امام  غيبت  تاريخ سياسى   .  3

شماره ي 28.
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 در دوره ي حضور مأمون در مرو، شورش هايی در نقاط مختلف مملكت رخ 
می داد که مهم ترين آن، شورش خاندان عباسی در بغداد و خلع مأمون از حكومت 
بود که علت اصلی آن را، جايگاه حكومتي فضل و نیز سپردن واليت عهدی به امام 
رضا مي توان برشمرد.1 زيرا آن ها تصور می کردند که آينده ي چنین حكومتی 
يا افتادن به دست ايرانیان و يا غلطیدن در دامان علويان است و در هر دو حال اين 

حكومت از دست خاندان عباسی خارج خواهد شد.
 از مهم ترين تالش های امام رضا در مرو آن بود که مأمون را از اين سانسور 
خبری برهاند.2 و او را به حرکت به سمت بغداد تشويق کند.3 و بدين ترتیب بود 

که مأمون در سال 202 هـ .ق  از مرو به سمت بغداد به راه افتاد.4
به هر حال از نوع گزارش ها به ويژه گزارش هاي شیعي، چنین برمی آيد که فضل 
از همان آغاز رابطه ي حسنه ای با امام نداشت. در اين گزارش ها چنین آمده 
که فضل از همان آغاز ورود امام به مرو، شخصی به نام هشام بن ابراهیم را به 
عنوان جاسوس بر امام گماشت.5 همچنین سعی فراوان داشت تا از هر چه 
نزديک تر شدن رابطه ي امام با مأمون جلوگیری کند و لذا دستور داد تا دری 

که سكونت گاه امام را به منزل مأمون متصل می کرد، ببندند.6

۱. 2. 3. ۱. مسأله ي والیت عهدی
بی شک مهم ترين مسأله ي سیاسی در اين دوره در نزد امامیه، مسأله ي پیشنهاد خالفت 

از سوی مأمون به امام و نپذيرفتن آن و باالخره پذيرفتن واليت عهدی است.
 در اين مورد، مورخان معموالً با خوش بینی برخورد کرده و مأمون را دارای 
تمايالت شیعی دانسته7 و اين عمل او را حاکی از نذر و عهد او مي دانند. وي عهد 
کرده بود در صورت پیروزی بر مخلوع)امین(، خالفت را به شايسته ترين فرد از 

فرزندان ابوطالب واگذار کند.8

1 . الكامل، ج 4، ص 175.
2 . همان و عيون اخبار الّرضا، ج 1، ص 173.

3 . همان ها.
4 . تاريخ يعقوبى، ج 2، ص 451.

5 . عيون اخبار الّرضا، ج 1، ص 164.
6 . همان، ص 165.

7 . مرّوج الذهب، ج4، ص 5 و 28.
8 . به عنوان مثال نك: تاريخ يعقوبى، ج 2، ص 454 و مرّوج الذهب، ج 4، ص 28 و الكامل، ج 4، ص 162)بدون آن كه 

سخنى از عهد بياورند، عّلت آن را افضليت، اورعيت و اعلميت امام در نزد مأمون دانسته اند.(
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 در دوره ي معاصر نیز برخی از مورخان اهل سنّت بر روی اين گزارش ها تكیه 
کرده و انگیزه ي مثبت مأمون را مورد تأيید قرار داده اند.1

يافت  مأمون  نذر  از  گزارش هايی حاکی  امامیه، گرچه  روايی  منابع  میان  در   
می شود،2 اما بیشترين گزارش ها که معموالً از نزديک ترين افراد به امام و يا 
مأمون نقل شده، حاکی از سیاست بازی مأمون و وسیله قرار دادن امام برای 

رسیدن به اهداف سیاسی خود می باشد.3 
مورخان معاصر شیعی با تحلیل های عمیق خود توانسته اند با استفاده از نصوص، 
بسیاری از اهداف سیاسی و پشت پرده ي مأمون را آشكار سازند که در اين جا به 

برخی از آن ها اشاره می کنیم:
 1. زير نظر گرفتن امام و فعالیت هايش

 2. کسب مشروعیت برای خالفت خود
 3. خلع سالح کردن علويانی که به بهانه ي عدم مشروعیت عباسیان و اعتقاد 
به  فاطمه دست  فرزندان  آل علی و  انحصاري حكومت  به مشروعیت 

شورش می زدند.
4. دنیاطلب نشان دادن امام 

 5. جدايی انداختن میان امام و شیعیانش.4
 6. سعی در جذب بیشتر خراسانیان که به خاندان اهل بیت عالقه داشتند.

امین  از  تعصبات عربی  دلیل  به  که  بغداد،  عباسیان  از   7. زهر چشم گرفتن 
طرفداری مي کردند و پس از وی، مأمون را به رسمیت نمی شناختند.5

 8. محصور کردن امام در کاخ عباسیان.
 9. انداختن شكاف میان امام و علويانی که در حال قیام بودند.6

 واکاوی شخصیت سیاسی مأمون که از همان آغاز، زيرکی خود را به نمايش 
گذاشته بود. نیز نوع برخورد با امام رضا ، به ويژه پس از واليت عهدی ) که 
نمونه ي بارز آن را می توانیم در جلوگیری از برگزاری نماز عید فطر به وسیله ي 

1. دولت عباسيان، صص 133و 134. 
2. عيون اخبار الّرضا، ج1، ص 163 و كشف الغّمه، ج 3، ص 365.

3. عيون اخبار الّرضا، ج 1، صص 150 تا 184 و بحاراالنوار، ج 49، صص 128 تا 156.
 ،صص 363 تا 396 و دولت عباسيان، ص 139، )اضافات مصحح( و عيون اخبار الّرضا ،4. الحياۀ السياسة لالمام الّرضا
ج1، ص150 و پس از آن؛ براى آگاهى از اقدامات امام براى خنثى سازى اين گونه اهداف، مراجعه شود به: الحياۀ السياسية، 

صص 299 تا 309 و دولت عباسيان، صص 139 تا 144 )اضافات مصحح(.
5. تاريخ خالفت عباسى از آغاز تا پايان آل بويه، ص 71.

6. تاريخ سياست غيبت امام دوازدهم، ص 52.
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آن حضرت مشاهده کنیم(، نیز نوع برخورد وی با خاندان عباسی و تمايل 
او به جذب آنان، حرکت او به سمت عراق و باالخره مسكوت گذاشتن مسأله ي 
سزاوارتر بودن اهل بیت برای خالفت، پس از شهادت امام رضا، همگی 
حاکی از تأيید تمامی يا الاقل برخی از نكات فوق است. همچنان که انتخاب مسیر 
امام از مدينه تا مرو به گونه ای که از شهرهای شیعه نشین عبور نكند،1 نیز مؤيد 

مطلب فوق است.

۱. 2. 3. 2. وفات یا شهادت امام رضا
مسأله ي مهم ديگر در نزد امامیه، مسأله ي شهادت يا رحلت امام است. در 
حالی که بیشتر امامیه، همانند شیخ صدوق2 و شیخ مفید3 عّلت از دنیا رفتن 
از  برخی  او می دانند،  به  وسیله ي  يا  و  مأمون  به دست  را مسموم شدن   امام
مورخان تنها به ذکر مسمومیت امام اکتفا کرده4 و برخی ديگر ضمن نقل قول 

اتهام به مأمون، آن را بعید دانسته اند.5
مرتضی  سیدجعفر  عالمه  تحقیق  زمینه،  اين  در  تحقیق  و  نوشته  مفصل ترين 
توانسته  خوبی  به  آن ها،  بررسی  و  مختلف  ديدگاه های  نقل  با  که  است  عاملی 
با آوردن شواهد تاريخی و تحلیل آن ها، نقش مأمون را در اين قضیه به اثبات 

برساند.6
 در بحث های آينده خواهیم ديد که با توجه به سیاست مأمون مبنی بر نزديكی 
به عباسیان بغداد و حرکت او به سمت عراق در راستای اجرای اين سیاست، او 
 نمی توانسته است دو عامل شكاف میان خود و عباسیان يعنی فضل و امام رضا
را به همراه خود وارد بغداد کند، زيرا در آن هنگام عباسیان احساس خطر بیشتری 
کرده و تالش بیشتری برای سرنگونی مأمون از خود نشان می دادند والاقل نمی توان 
نسبت به آرامش به ويژه در مرکز خالفت در آن هنگام خوش بین بود. چنان چه اين 
نكته روشن است که بغداد مانند مرو نبود که مأمون از حمايت گسترده ي ايرانیان 
برخوردار باشد، زيرا ساکنان بغداد و مناطق اطراف عمدتاً عرب هايی بودند که از 
1 . براى اطالع تفصيلى از اين مسير و نيز علل انتخاب آن و نيز بحث درباره ي قدمگاه هاي فراوانى در نقاط مختلف مراجعه 

شود به: جغرافياى تاريخى هجرت امام رضا از مدينه تا مرو، نوشته ي جليل عرفان منش.
2 . عيون اخبار الرضا ، ج 1، ص 267.

3 . االرشاد، ص 611.
4 . مانند مرّوج الذهب، ج4، ص 5.

5 . همان.
6 . بحاراالنوار، ج 49، ص 311 و  مرآۀ العقول، ج 6، صص 72 و 73.
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قتل امین که مظهر عنصر عربی در آن زمان بود، ناخشنود بودند.
 بنابراين حتی اگر مأمون را در مسأله ي واليت عهدی دارای حسن نیّت بدانیم، 
بايد بپذيريم که با تغییر سیاست او مبنی بر جلب رضايت خاندان عباسی، چاره ای 
به جز برداشتن امام رضا از سر راه که از عوامل مهم اختالف او و عباسیان 

است، وجود ندارد.

۱. 2. 3. 3. علل عدم پذیرش خالفت
سؤال مهمی که ممكن است در اين جا رخ نمايي کند آن است که چرا با آن که 
ائمه بر روی مسأله ي عدم مشروعیت خلفا تكیه کرده و حكومت مشروع و 
آرمانی را، حكومت اهل بیت می دانستند، حال که مأمون حكومتی آماده را به 
 عرضه می کند، آن را نمی پذيرد؟ آيا اين امكان وجود نداشت که امام امام
در صورت پذيرش حكومت، بتواند تغییرات و اصالحات جدی فراهم آورده و 

زمینه های اجرای بهتر احكام اسالمی را فراهم آورد؟
 برای پاسخ به اين سؤال با توجه به شواهد تاريخی و نیز مطالعه ي بستر سیاسی 

آن زمان بايد به اين چند نكته توجه کرد:
 1. مأمون در پیشنهاد واگذارای خالفت جدی نبود!

 کشتن برادر در راه رسیدن به حكومت، بازگرداندن امام از نماز عید به 
فضل بن  مانند  که  کسانی  همه ي  کشتن  افتادن خالفت،  به خطر  از  ترس  علت 
سهل، خالفت را به خطر می اندازند، تنها بخشی از شواهد تاريخی عدم جدی 

بودن مأمون است.1
 2. ممكن است با پذيرش خالفت، مردم چنین تلقی کنند که امام، جريان 
حكومت و خالفت عباسیان را تاکنون تأيید کرده و لذا هم اکنون با اعتراف به حق 
داشتن مأمون در اين واگذاری، آن را می پذيرد و اين خود بزرگترين تأيید و اثبات 

مشروعیت برای عباسیان می باشد.
  و با توجه به اين که امام  3. در صورت پذيرش خالفت از سوی امام 
در مرو تنهاست، طبیعتاً مأمون حاکم اصلِی پشت پرده بود، همه ي مقامات از او 
حساب برده و اوامر را اجرا می کنند، بنابراين مأمون می تواند به نام امام دست 
 به هر کاری بزند. عالوه بر اين که حتی چنین امكانی را دارد که مي تواند امام
را محصور کرده و از معاشرت و برخورد با ديگران باز دارد و خود دستوراتی را 

1. الحياۀ السياسة لالمام الّرضا، ص 285 تا 288.
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 به ديگران برساند و در پايان بدون هیچ سر و صدايی، امام از زبان امام
را از بین ببرد.

 4. ايرانی ها گرچه تمايالت فراوانی نسبت به اهل بیت داشتند، اما نبايد 
تصور کرد که اّوالً آن ها شیعه ي امام بودند، زيرا بسیاری از آن ها از اّولیات 
بین  بايد توجه داشت که در هنگام مقايسه ي  ثانیاً  بودند و  ناآگاه  مذهب تشیع 
امام و مأمون و يا حتی امام و فضل، تضمینی وجود نداشت که جانب 

امام را بگیرند، بلكه مسأله کاماًل برعكس بود.
 5. با مالحظه ي تاريخ حوادث آن زمان در می يابیم که شورش های فراوانی 
در سرتاسر مملكت اسالمی از سوی گروه های مختلفی مانند طرفداران خاندان 
عباسی، خوارج و حتی علويان برپا شده بود و امام  در صورت رسیدن به 
بايد در مقابل تمامی اين شورش ها می ايستاد و دست به کشتار آن ها  خالفت، 
می زد، آن هم کشتاری که می دانست باالخره نتیجه اش به کام عباسیان خواهد بود.
 6. نبايد تصور کرد که تمامی علويان شورشی که در میان آن ها، نیروهای زبده ي 
اجرايی وجود داشت، به عنوان بازوی اصلی امام باشند، زيرا بسیاری از آن ها 
از نظر اعتقادی همانند يک شیعه ي امامیه، امام را قبول نداشتند و چه بسا در 
آغاز و يا در میانه ي راه، به درگیری با او می پرداختند و بدترين حادثه، در آن زمان 

درگیری علويان با يكديگر بود.
 7. خاندان عباسی و طرفدارانش مهم ترين مخالف اين تصمیم بودند که حتی 
در مقابل مأمون ايستادند و واضح است که در مقابل امام با شدت بیشتری 
خواهند ايستاد و کمترين نتیجه ي تالش آن ها، برپايی آشوب در مملكت اسالم و 

در نهايت تجزيه ي آن بود.
قبول  را   کاظم امام  امامت  که  شیعیانی  میان  در  آن که حتی  بر  8. عالوه   
داشتند، گروه های قدرتمندی وجود داشتند که امامت امام رضا را نمی پذيرفتند 
که از آن ها با عنوان واقفه ياد می شود. اين گروه های شیعی نیز دردسرهای تازه ای 

از بُعد فرهنگی و علمی برای امام پديد می آوردند.
 9. مهم تر از همه، چنین حكومتی سالم نگفته بايد خداحافظی می کرد، بدون 
آن که به کمترين اهداف خود برسد و ماندگاری آن در گرو ابزار دست ديگران 

باشد.
 و در اين هنگام شیعیان و مسلمانانی که از ده ها سال قبل، اخباری درباره ي 
حكومت آرمانی اهل بیت شنیده بودند و اين حكومت را مصداق آن تصور 
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می کردند، به کّلی ناامید شده و حتی ممكن بود به اين نتیجه برسند که وعده های 
ائمه مبنی بر تشكیل حكومت صالح در آخرالزمان وعده ای بیش نبوده و يا 

واقعیت آن مثل همین حكومت می باشد.1
آشنايی  فوق،  بندهای  در  گفته شده  کلیات  از  برخی  با  آينده  در بخش های   

بیشتری پیدا می کنیم.

2. جریان های مخالف حکومت

در دوره ي امامت امام رضا، حكومت های هارون، امین و مأمون با جريان های 
مخالف گوناگونی با گرايش های متفاوت درگیر بودند و نیروی فراوانی صرف 
مقابله با آن ها نمودند، چنان که هارون خود برای مقابله با يكی از اين جريان ها 
يعنی علی بن عیسی بن ماهان در سال 189 هـ .ق  مجبور به حرکت به سوی ری 

و سپس خراسان شد2 و در طوس از دنیا رفت.

2. ۱. خاندان عباسی و هوادارانشان
شايد بتوان گفت همبستگی خاندان عباسی در دوران قیام خود علیه بنی امیه 

و نیز دوران تشكیل حكومت آن ها، مهم ترين رمزماندگاری حكومت آنان بود.3
پايان دوران حكومت هارون در حقیقت پايان همبستگی و يكپارچگی خاندان 
عباسی بود، پايانی که مسبب آن، خود هارون بود که سیاست تعّدد واليت عهدی 
را با شدت وحدت پیگیری کرد و در دوران زندگانی خود، مملكت اسالم را دو 
تكه کرده و بخشی را به امین و بخش ديگر را به فرزند ديگرش مأمون سپرده بود.
 نخستین شكاف در بیت عباسی پس از خلع مأمون از سوی امین پديد آمد 
که در اين حادثه، گرچه اکثريت خاندان عباسی، به ويژه آن ها که در بغداد بودند، 
جانب امین را گرفتند، اما در برخی از نقاط مانند مكه و مدينه که داوودبن عیسی 

عباسی و فرزندش حكومت می کردند، به بیعت با مأمون روی آوردند.4
 اما بیشترين شكاف در میان اين خاندان حكومتگر، در زمان حكومت رسمی 

مأمون پس از سال 198هـ.ق پديد آمد که مرکز مخالفت، شهر بغداد بود.
1 . براى اطالع بيشتر از برخى از موارد ياد شده مراجعه شود به: الحياۀ السياسة لالمام الّرضا، صص 285 تا 304.

2 . الكامل، ج 4، ص 76.
3 . براى اطالع بيشتر مراجعه شود به: عباسيان از بعثت تا خالفت، نوشته ي محمد اهلل اكبرى.

4 . الكامل، ج 4، ص 122.
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 طبق يک سرشماری در آن زمان عباسیان ساکن در بغداد، به رقمی حدود 33 
هزار نفر می رسیدند1 که بیشتر آن ها از سیاست های مأمون همچون انتقال مرکزيت 
از بغداد به مرو، ترجیح عنصر ايرانی بر عنصر عربی، بهادادن بیش از حد به فضل 
با  مماشات  و   رضا امام  واليت عهدی  ماجرای  باالخره  و  برادرش حسن  و 

علويان، بسیار عصبانی بودند.
 مأمون از همان آغاز پیروزی، در سال 198 هـ .ق، حسن بن سهل را والي عراق 
به  با مخالفان، در مسیر خود  فراوان  از درگیری های  اما هنگامی که پس  کرد.2 
بغداد، وارد آن شهر شد، گروه هايی از بغداديان از در مخالفت با او درآمده و به 
نزد محمدبن صالح بن منصور عباسی رفته و به بهانه ي حمايت از خاندان عباسی، 

خواستار اخراج حسن شدند.
 محمدبن صالح نیز جانب احتیاط را رها نكرده و از آن ها برای مأمون بیعت 

گرفته و خود جانشین حسن شد.3
 در اين هنگام حسن بن سهل از بغداد به سمت واسط فرار کرده و از آن جا 

مبارزات خود علیه بغداديان را سامان می داد.4
.ق   هـ   202 سال  محرم  در   رضا امام  واليت عهدی  خبر  شنیدن  با  اما   
بغداديان احساس خطر بیشتری کرده و رأساً اقدام به خلع مأمون نمودند و با يكی 
از شخصیت های عباسی به نام ابراهیم بن مهدی براي خالفت بیعت کردند و او را 

ملقب به مرّضی کردند که در حقیقت شبیه سازی لقب امام رضا بود.
مأمون باشنیدن اخبار بغداد براي تسّلط بر مرکز حكومت و پايان دادن به اين 
اختالفات، به سمت عراق حرکت کرد و چنان چه اشاره شد، موانع آشتی میان خود 
و بغداديان را که همانا فضل بن سهل و امام رضا بودند، در میانه ي راه، از سر 

راه برداشت و باالخره در سال 204 هـ .ق  وارد بغداد شد.5 
 از ديگر افراد خاندان عباسی که پس از واليت عهدی امام رضا به مخالفت 
با مأمون پرداخت و از پوشیدن لباس سبز خودداری کرد و به خلع مأمون اقدام 
کرد، حاکم عباسی بصره؛ اسماعیل بن جعفربن سلیمان بود که مأمون، سپاهی به 
فرماندهی عیسی بن يزيد جلودی برای سرکوبی او فرستاد و اسماعیل فرار را بر 

1 . همان، ص 158.
2 . تاريخ يعقوبى، ج2، ص 445.

3 . تاريخ يعقوبى، ج2، ص 450 و الكامل، ج 4، ص 159.
4 . تاريخ يعقوبى، ج2، ص450 و الكامل، ج 4، ص 163.

5. الكامل، ج 4، ص 181.
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قرار ترجیح داد.1
 جريان مخالفت نصربن شبث را نیز می توانیم در همین راستا ذکر کنیم؛ او که 
از خاندان عباسی نبود، قیامی عربی تشكیل داده و در سال 199 هـ .ق  علیه مأمون 
و به دفاع از بنی عباس، در شهر جزيره قیام کرد2 و از آن جا که قیام او عباسی بود، 

حاضر نشد پیشنهاد علويان را مبنی بر کمک به خود بپذيرد.3
بعدها شدت گرفت و شخصیت هايی همچون طاهربن حسین  که  قیام  اين   
)ذوالیمین( و فرزندش )طلحه( را به خود مشغول داشت، مدت ده سال يعني تا 
سال 209 هـ .ق  ادامه داشت و باالخره در اين سال شكست خورده و او را در 

صفر سال 210 هـ .ق  به نزد مأمون آوردند.4
 بدين ترتیب در اين زمان مأمون توانست با سیاست های نظامی و ديپلماتیک 
خود، دوباره به سمت يكپارچه ساختن خاندان عباسی و سرکوب مخالفان خود 
اقدام نمايد، به گونه ای که بعد از نصر، هیچ کس به طرفداری از خاندان عباسی 

علیه مأمون اقدامی نكرد.

2. 2. خوارج
خوارج که پس از داوری حكمیت بین امام علی و معاويه، برای اولین بار 
به صورت منسجم پديد آمدند،5 در طول قرون اولیه ي اسالمی همیشه با عملیات 
نظامی خود اسباب دردسر برای حكومت های رسمی، اعم از امويان و عباسیان و 

نیز حكومت های محّلی را فراهم می آورند.6
فعالیت های  و  آن ها  نظامی  میان عملیات  فراوانی  موارد  در  بتوان  البته شايد   
عقیدتی که در قالب تشكیل فرقه های مختلف در درون جامعه ي اسالمی انجام 

می دادند، تفكیک قايل شد.7
 از نظر نظامی شايد بتوان گفت خطرناک ترين و گسترده ترين عملیات نظامی خوارج 

در زمان مورد بحث، يعنی دوره ي امامت امام رضا )183تا 203 هـ .ق ( ُرخ داد.

1. تاريخ يعقوبي، ج4، صص 448 و 449.
2. الكامل، ج 2، ص 151.

3. همان.
4. همان، صص 201 و 202.

5. فرهنگ فرق اسالمى، ص 186.
6. به عنوان مثال مراجعه شود به: كتب تاريخ عمومى كه به صورت سال شمار نوشته شده؛ مانند: تاريخ طبرى و  الكامل 

ابن اثير، ذيل حوادث سال هاى مختلف و نيز تاريخ فرق اسالمى، صص 327 تا 337.
7 . براى اطالع از اين فرقه ها و انديشه هاى آنان مراجعه شود به: تاريخ فرق اسالمى، ج 1، صص 337 تا 382.
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 اين حرکت به رهبری يكی از دهقانان ايرانی، به نام حمزه آذرک ُرخ داد که به 
مذهب خوارج درآمده بود. او شورش خود را در سال 179 يا 180 هـ .ق  آغاز 
کرد و محل عملیات خود را شرق دنیای اسالمی به ويژه خراسان و سیستان قرار 
داد. او در عملیات هاي مختلف به غارت شهرهايی همچون بادغیس، پوشنگ، 
عباسیان،  سپاه  با  درگیری های خود  در  بارها  و  پرداخت  بیهق  و  ترشیز  هرات، 
به آنان شكست سختی وارد آورد که مهم ترين آن ها، پیروزی بر سپاه عیسی بن 
عیسی حاکم خراسان  علی بن  پدرش،  از طرف  که  بود  ماهان  عیسی بن  علی بن 

مأمور دفع شورش خوارج شده بود.
يكی از مهم ترين علل گسترش شورش او، آن بود که او مردم را از دادن خراج 

و مالیات به حكومت منع کرده و خود نیز مالیات نمی گرفت.
 مأمون نیز در هنگام حضور خود در خراسان، به شدت با حمزه درگیر بود، اما 
نمی توانست کاری از پیش ببرد، او پس از ورود به بغداد، کار دفع شورش حمزه 
از حمزه  فراوان خود،  نیز علی رغم تالش  به خاندان طاهريان سپرد و آن ها  را 
دستخوش  نیشابور،  بزرگی چون  مقاطعی شهرهای  در  شكست خوردند. حتی 

غارت خوارج می گرديد و خراسان دچار آشوب و به هم ريختگی می شد.
 اما باالخره عبداهلل بن طاهر طاهری )حكومت 213 تا 230 هـ .ق( توانست با 
ايستادگی فراوان تنها خراسان را از وجود خوارج پاک کند، اما همچنان سیستان 

در تصرف حمزه بود.
 باالخره شورش حمزه با مرگ وی در سال 213 هـ .ق  فروکش کرد.1

2. 3. علویان
2. 3. ۱. پیشینه ي قیام هاي علویان

علويان، يعنی خاندان های منتسب به امام علی از جمله معدود گروه هايی 
بودند که پیرو اختالفات سیاسی و کالمی که با حكومت های بنی امیه و بنی عباس 
داشتند، به مجرد به دست آوردن فرصت، به فاز نظامی نیز روی آورده و قیام هايی 
را علیه اين حكومت ها سامان می دادند که البته بیشتر اين قیام ها به علل مختلف 

دچار ناکامی می شد.2
 در دوره ي بنی امیه قیام های علويان بیشتر توسط شاخه ي حسینیان اين خاندان 

1 . با اقتباس از تاريخ خالفت عباسى، صص 61 تا 63 و صص 79 تا 83.
2 . براى آگاهى از برخى علل ناكامى آن ها مراجعه شود به: كتاب جنبش حسنيان، تأليف الهى زاده.
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انجام می گرفت که از آن جمله می توانیم از قیام زيدبن علی بن حسین )سال 
121 و 122 هـ .ق( و قیام فرزندش يحیی )126هـ .ق( ياد کنیم.

 اما در اواخر اين دوره محوريت اين قیام ها، به شاخه ي حسنیان منتقل شد که 
تعداد زيادی از افراد اين خاندان، به دور محمدبن عبداهلل بن حسن بن حسن بن 
علی بن ابی طالب معروف به نفس زکیه جمع شده و با او علیه بنی امیه بیعت کردند.
ابواء  نام  به  مكه  نزديكی  در  محلی  در  .ق   هـ  در سال 126  که  بیعت  اين   
انجام شد با عنوان مؤتمراالبواء )کنفرانس ابواء( معروف است که در آن تمامی 
ابوالعباس  ابراهیم و  از جمله  امام صادق و تمامی عباسیان و  به جز  علويان 
سفاح )خلیفه ي اول عباسی 132 تا 136 هـ .ق ( و منصور )خلیفه ي دوم عباسی        

136تا 158 هـ .ق( با او بیعت کردند.1
 در اين جلسه، امام صادق ادعای مهدويت محمدبن عبداهلل2 را زير سؤال 
برده و ناکامی قیام او را پیش بینی کرده و حتی پس از بیرون رفتن از جلسه، به 

حكومت رسیدن عباسیان و از جمله منصور را پیشگويی کرد.3
 به هر حال پیشگويی امام صادق، بعدها صّحت خود را اثبات کرد، زيرا عباسیان 
از چند دهه قبل، نیروهای خود را ساماندهی کرده وبا تشكیل سازمانی مخفی و 
عريض و طويل با عنوان “سازمان دعوت”4 نیروهاي خود را ساماندهي کرده و باالخره 

با برنامه ريزي منظم و با تكیه بر نیروهای خراسانیان توانستند به حكومت برسند. 
 عباسیان و به ويژه منصور پس از رسیدن به حكومت، با توجه به شناختی که از 
توانايی و قدرت علويان و نیز ادعاهای آن ها داشتند، به شدت در صدد مقابله با 
آن ها برآمدند. از اين رو علويان و از جمله رهبر آن ها ـ محمدبن عبداهلل ـ مجبور 
به زندگی مخفیانه شدند تا آن که سرانجام بر اثر فشارهای منصور از اين زندگی 
مخفیانه به ستوه آمده و باالخره در سال 145 هـ .ق  محمد در مدينه5 و برادرش 
ابراهیم در بصره6 قیام خود را آغاز کردند که سرانجامِ هر دو قیام، ناکامی و کشته 

شدن دو برادر و پیروانشان بود.7

1 . مقاتل الطالبيين، صص 206 و 207 و االرشاد، صص 536 و 537.
2 . براى آگاهى از ادعاى مهدويت او ر.ك: مقاتل الطالبيين، صص 237 تا 245.

3 . همان.
4 . براى آگاهى از اين سازمان ر.ك: عباسيان از بعثت تا خالفت، صص 125تا 140.

5 . الكامل فى التاريخ، ج3، ص 563 و پس از آن؛ مقاتل الطالبيين، ص 257 و پس از آن.
6 . همان، ص 583 و پس از آن.

7 . براى تحليل علل ناكامى اين قيام ها ر.ك: قيام هاى شيعه در عصر عباسى، صص 97 تا 127 درباره ي محمدبن عبداهلل و 
صص 129 تا 148 درباره ي ابراهيم.
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 اين شكست، حسنیان را از انديشه ي قیام بازنداشت و آن ها در صدد بازسازی 
نیروهای خود برای قیامی ديگر برآمدند، که باالخره توانستند 24 سال بعد يعنی 
در سال 169 هـ .ق ، قیام مهم ديگری به رهبری حسین بن علی بن حسن )معروف 
به شهید فخ يا صاحب فخ( در مدينه علیه هادی عباسی )حكومت 169تا 170هـ .ق(   
سامان دهند که آن نیز نتیجه ای جز شكست در برنداشت.1 اما دو نفر از نجات 
يافتگان اين قیام هر کدام توانستند در شرق و غرب دنیای اسالم، قیام های بزرگتری 

را علیه حكومت عباسیان سامان دهند.
با کمک   در شرق، يحیی بن عبداهلل بن حسن، توانست در سال 176 هـ .ق  
هارون  حكومت  مقابل  در  و  درآورده  تصرف  به  را  سامان  آن  ديلم،  مردمان 
ايستادگی کند، اما هارون از راه ديپلماسی وارد شده، و توانست با کمک تدبیرهای 
فضل بن يحیی برمكی، يحیی را فريفته و با وعده ي امان، او را به بغداد کشانیده و 

باالخره با بهانه های واهی او را زندانی کرده و سپس به قتل برساند.2
 اما در غرب، برادرش ادريس بن عبداهلل توانست به شمال آفريقا و سرزمین مغرب 
فرار کرده و در آن جا با کمک قبايل بربر در مقابل حكومت  هارون ايستادگی کرده و 
باالخره اولین دولت شیعی را با عنوان دولت ادريسیان در سال 172 هـ .ق  بنیان گذاری 

کند.3
 هارون چون نتوانست از راه نظامی اين دولت را سرنگون کند، در سال 181 هـ .ق  
در همسايگي آن يعنی افريقیه )تونس فعلی( دولت نیمه مستقل اغلبیان را به رهبری 
ابراهیم بن اغلب تشكیل داد تا سیاست های حكومت مرکزی را در مقابل دولت نوپای 

ادريس به انجام برساند.4

2. 3. 2. قیام های علویان در دوره ي امامت امام رضا
در دوران بیست ساله ي )183 تا 203 هـ .ق( امامت امام رضا، به جز در 

چهار سال آخر، قیام مهمی از جانب علويان علیه حكومت ثبت نشده است.

1 . مقاتل الطالبيين، صص 431 تا 460 و  الكامل فى التاريخ، ج4، ص 11 و  براى تحليل اين قيام  ر.ك: جهاد الشيعه،      
صص 258 تا 276 و قيام هاي شيعه در عصر عباسى، صص 171 تا 192.

2 . مقاتل الطالبيين، ص 463 و پس از آن؛  الكامل، ج 4، ص 32 ؛ جهاد الشيخ، صص 281 تا 294 ؛ قيام هاى شيعه در 
عصر عباسى، صص 171تا 192.

3 . مقاتل الطالبيين، صص 487 تا491 ؛ براى اطالع از دولت ادريسيان )ادارسه( ر.ك: دايرۀ المعارف بزرگ اسالمى، ج 1، 
صص 561 تا 565؛ مقاله ي »آل ادريس« و  نيز قيام هاي شيعه در عصر عباسى، صص 193 تا 208.

4 . الكامل فى التاريخ، ج4، ص 53 ؛ براى اطالع از دولت اغالبه ر.ك: دايرۀ المعارف بزرگ اسالمى، ج12، صص 631 تا 633؛ 
مقاله ي»بنى اغلب«، نوشته ي محمد نورى.
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اما نكته ي تعجب آمیز آن است که آن ها از فرصت درگیری میان امین و مأمون 
در سال های 193 تا 198 هـ.ق بهره نبرده و در اين زمان که بهترين موقعیت برای 

پیروزی بوده، دست به هیچ قیامی نزدند.
هنوز يک سال از پیروزی مأمون در سال 198 هـ.ق نگذشته، علويان قیام های 

سرتاسری خود را آغاز می کنند.
 اين قیام  ها که عمدتاً قبل از مسأله ي واليت عهدی، در رمضان سال 201 هـ .ق 
رخ داده، دارای ويژگی هايی است که برخی از آن ها را می توان عّلت هراس مأمون 
و نیز باعث انگیزش او مبنی بر طرح مسأله ي واليت عهدی دانست. به ويژه آن که 
  يعنی برادران امام رضا  چنان چه خواهیم ديد، فرزندان امام موسی کاظم
در اين قیام ها نقش فعالی بر عهده دارند و حتی در مدت زمان کوتاهی برخی از 

مهم ترين مناطق مانند يمن، بصره، اهواز و فارس در اختیار آن ها قرار می گیرد.1
 بعضي از اين ويژگی ها را می توان فراوانی قیام ها، گستردگی جغرافیايی، اشتراک 
هر دو خاندان حسنی و حسیني در اين قیام ها، دانست. همچنان که علوی بودن 
رهبران قیام و انتساب نزديک تر آن ها به پیامبر ، قريشي بودن آن ها ، همچنین 
تأکید بر روی شعار “الرضا من آل  محمد” برای تعیین خلیفه2 و دعوت 
آن ها به کتاب خدا و سنت پیامبر و امر به معروف و نهی از منكر3 باعث هراس 
بیشتر مأمون می گرديد. زيرا امور اخیر عمدتاً همان اموری بود که عباسیان با طرح 
آن به حكومت رسیده بودند، در حالي که هم اکنون رقیبي با قدرت رقابتي بیشتر، 

همان امور را مطرح کرده و مشروعیت عباسیان را زير سؤال می برد.
قیام ها  اين  مهم ترين  تفصیلی  بیان  ذکر  به  مطلب  شدن  روشن تر  برای  حال 

می پردازيم:

2. 3. 2. ۱. قیام ابن طباطبا و ابوالسرایا
محمدبن ابراهیم بن اسماعیل )173تا 199 هـ .ق( معروف به ابن طباطبای4 علوی 
از نوادگان امام حسن بود که در دهم جمادی اآلخر سال 199 هـ .ق قیام خود 

1 . الكامل، ج 4، ص 149.
2 . مقاتل الطالبيين، ص 523.

3 . همان.
4 . طباطبا، لقب پدرش )ابراهيم( بود و درباره ي وجه تسميه ي آن گفته اند كه او بر اثر گرفتگى زبان حرف قاف را طاء تلفظ 
مى كرده و از اين رو قبا را طبا مى گفته است و برخى ديگر نيز گفته اند طباطبا به زبان نبطى به معناى سيد السادات است و 
هنگامى كه او از زندان منصور آزاد شده و در بين النهرين ميان نبطيان ساكن شد او را به اين لقب خواندند.گفته شده وجه دوم 
از اعتبار بيشترى برخوردار است. )دايرۀ المعارف بزرگ اسالمى، ج2، مقاله ي »آل طباطبا«، نوشته ي حسن يوسفى اشكورى(
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را در کوفه آغاز کرد و با شعار “الرضا من آل  محمد” و عمل به کتاب و 
سنت، مردم را به سوی خود فراخواند.1

 اصالتًا او از خاندانی علوی بود که قیام و مبارزه علیه حكومت در آن امری 
شناخته شده بود، زيرا پدرش ابراهیم به علت اعتراض به حكومت عباسی همیشه 
اسماعیل معروف  برد. جدش  به سر  نیز در زندان  را  بود و مدتی  تعقیب  تحت 
به اسماعیل ديباج همراه حسین بن علی در سال 169 هـ .ق علیه حكومت های 

عباسی قیام کرده و در حادثه ي فخ به همراه پسرش حسن کشته شد.2
 از اين رو عجیب نیست که محمد نیز در همان آغاز جوانی به دنبال قیام باشد، 
گرچه ممكن است بهانه هايی همچون استبداد حسن بن سهل، به عنوان يكی از 
انگیزه های اين قیام ذکر شود.3 اما برانداختن خالفت نامشروع عباسی و احراز 

قدرت سیاسی، بهانه هايی بوده که از ديرباز در اين خاندان وجود داشته است.
 از ويژگی های مهم اين قیام که در قیام های ديگر کمتر مشاهده می شود، ائتالف 
با فردی، مشهور به »ابوالسرايا« است که او را به عنوان فرمانده ي نظامی سپاه خود 

برگزيده بود.
 سّری بن منصور شیبانی معروف به ابوالسرايا از اهالی جزيره بود که در زمان 

درگیری بین امین و مأمون به سپاه هرثمه بن اعین پیوسته بود.
 اما پس از مدتی به عّلت اختالف نظر با هرثمه در امور مالی و مقدار پرداختی، از 
او جدا شده و خود گروهی مستقل تشكیل داد و پس از درگیری و غارت چند شهر، 

باالخره با ابن طباطباي مالقات کرده و آمادگی خود را برای پیوستن به او اعالم کرد.4
حكومت  با  مقابله  به  و  نموده  اعالم  کوفه  در  را  خود  قیام  دو،  اين  سپس   

پرداختند و محمد خود را امیرالمؤمنین خواند.
 در اين زمان حسن بن سهل از سوی مأمون فرمانده ي عراق بود که چند مرتبه، 
سپاهیانی را برای خاموش کردن اين قیام گسیل کرد، اما همگی آنان شكست خوردند.
 ابوالسرايا پس از پیروزی بر اولین سپاه بغداد، دچار اختالف ديدگاه با محمد 
شد؛ زيرا محمد او را به جهت شبیخون به دشمن و گرفتن غنايم و حمله به دشمن 

بدون دعوت آن ها به حق، توبیخ کرده بود.5

1 . الكامل فى التاريخ، ج 4، ص 147 و مقاتل الطالبيين، ص 523.
2 . مقاله ي »آل طباطبا«، ص 56.

3 . الكامل فى التاريخ، ج 4، ص 147.
4 . الكامل، ج 4، ص 148 و مقاتل الطالبيين، ص 521.

5 . همان.



94

ب
د  ش

رشی
خو

ره توشه)۱(

 از اين رو در برخی از منابع، مرگ ناگهانی محمدبن ابراهیم را در اين زمان، 
توطئه ای از سوی ابوالسرايا دانسته و او را عامل مسمومیت محمد معرفي مي کنند.1 
پس از وفات محمد، ابوالسرايا نوجوانی امرد و نوبالغ به نام محمدبن محمدبن 
زيد را که از نوادگان امام سجاد بود به رهبری دينی قیام گماشت و در حقیقت 

خود همه کاره ي قیام شد.2
 ابوالسرايا پس از پیروزی های متعدد بر سپاه حسن بن سهل، حكومت خود 
را تثبیت کرده و به ضرب سكه اقدام کرد و لشكريان خود را به نواحی اطراف، 
همچون “بصره” و “واسط” فرستاد و برای شهرهای مختلف، حاکمانی را تعیین 
کرد که تعدادی از آن ها از بزرگان علوی بودند که از آن جمله می توانیم از افراد 

زير نام ببريم؛
 ابراهیم فرزند امام موسی کاظم، حاکم يمن

 برادرش اسماعیل، حاکم فارس
 برادر ديگرش زيد، حاکم اهواز

 محمدبن سلیمان از نوادگان امام حسن، حاکم مدائن
 حسین بن حسن معروف به ابن افطس از نوادگان امام حسن، حاکم مكه3

 اما اوج گیری قیام ابوالسرايا، مأمون و حسن بن سهل را وادار به عكس العمل 
شديدتری کرده و هرثمه بن اعین از بزرگ ترين فرماندهان نظامی خود را به مقابله 
با او فرستادند که باالخره در جنگ و گريزهای متعدد و نیز استفاده از نیرنگ، 
ابوالسرايا در کوفه شكست خورده و به همراه محمدبن محمدبن زيد و برخی از 
سپاهیانش شبانه از کوفه فرار کردند و شهر به شهر آواره شدند تا باالخره در شهر 
شوش با حاکم آن ـ حسن بن علی مأمونی ـ درگیر شده، و به همراه تعدادی از 
يارانش به سمت »جلوالء« فرار کرده و در آن جا به همراه يارانش به دست شخصی 
به نام حماد ُکند غوش )کندگوش، سنگین گوش( اسیر شد و حماد، اسرا را به 
بغداد نزد حسن بن سهل فرستاد و حسن، ابوالسرايا را کشته و محمدبن محمد را 

همراه با سر ابوالسرايا به نزد مأمون فرستاد.4
 مأمون ضمن تعجب از کم سنی او، وی را زندانی کرده و پس از چهل روز 

1. الكامل، ج 4، ص 149.
2. همان.

3. همان و مقاتل الطالبيين، ص 533.
4 . الكامل، ج 4، ص 152 و مرّوج الذهب، ج4 ، ص 27 و تاريخ يعقوبى ج2 ، ص 447؛ يعقوبى درباره ي رفتار حسن بن سهل 

با محمدبن محمدبن زيد چنين آورده است: »فقّربه وادناه و بّره و قال له: الخوف عليك لعن اهلل من َغّرْك«.
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او را مسموم کرد.1 بدين ترتیب قیام ابوالسرايا که در گزارش هاي اغراق آمیز گفته 
شده که باعث قتل دويست هزار نفر از سربازان حكومتی شد2 به پايان رسید.3 اما 
شاخه های ديگر علويان که برخی از آن ها قباًل از کارگزاران ابوالسرايا بودند به 

قیام خود ادامه دادند.
 در منابع شیعی در مورد کیفیت تعامل امام با نهضت ابوالسرايا و ابن طباطبا 
تنها يک گزارش آمده است که ناقل آن محمدبن اثرم است که از سوی محمدبن 
سلیمان علوی که در آن زمان حاکم مدينه از سوی ابوالسرايا بود، نقل شده است.
و  علويان  سلیمان،  محمدبن  نصب  هنگام  که  می کند  نقل  اثرم  محمد بن   
اگر  او متذکر شدند که  به  بیعت کردند و سپس  او  با  خاندان های ديگر قريش 
از ابوالحسن امام رضا نیز بیعت گرفته شود، اتفاق بیشتری حاصل می شود، 
اما هنگامی که فرستاده ي آنان به نزد امام رفت، امام به او فرمود که بعد 
از گذشت بیست روز به نزد شما خواهم آمد. اما هنوز هجده روز نگذشته بود 
که سپاهیان جلودی که از سوی مأمون برای سرکوب علويان مدينه فرستاده شده 
 ،بودند، علويان را شكست داده و مجبور به فرار کردند. در همین زمان امام
محمدبن اثرم را در مسیری مالقات کرده و به او فرمود که آيا بیست روز گذشته 

است يا خیر؟4
يا  پیش بینی  و   امام تیزبینی  از  حاکی  صّحت  صورت  در  گزارش  اين   
 پیشگويی شكست اين قیام خام دارد و واضح است که در صورت ورود امام

در اين قیام، پیامدهای اين ناکامی به حساب امام نیز نوشته می شد.

2. 3. 2. 2. قیام محمد فرزند امام صادق معروف به دیباج
گفته شده است که او به علت زيبايی و ابهت، ملقب به ديباج شده است.5

 در برخی از منابع امامیه، محمد به عنوان شخصیتی سخاوتمند، شجاع و عابد 
معرفی شده است و درباره ي او گفته شده که يک روز در میان روزه دار بود.6

 همچنین درباره ي او گفته شد که معتقد به نظريه زيديه، مبنی بر وجوب قیام با 
1 . مقاتل الطالبين، ص 549.

2 . همان، ص 550.
3 . براى اطالع بيشتر از اين قيام مراجعه شود به: دايرۀ المعارف بزرگ اسالمى، ج 5، مقاله ي »ابوالسرايا«، نوشته ي على 

بهراميان، صص 512 تا 514.
4 . عيون اخبار الرضا، ج 1، صص 224 و 225.

5. مرّوج الذهب، ج 4، ص 27.
6. االرشاد، ص 557.
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شمشیر بود و هنگامی که قیام کرد، عده ي زيادی از زيديه ي جاروديه1 به او پیوستند.2
 درباره ي علت اولیه قیام او گفته شده است که هنگامی که برای او نامه ای را 
خواندند که در آن شخصی به حضرت فاطمه و ديگر اهل بیت دشنام داده 
بود، غضبناک شده و بالفاصله به داخل خانه ي خود رفته و با لباس جنگی بیرون آمد.3
 او در آغاز يعني در سال 199 هـ .ق  در مكه و ديگر مناطق حجاز دعوت 
خود را به طرفداري از ابن طباطبا آغاز کرد و پس از وفات ابن طباطبا، خود را 

امیرالمؤمنین خوانده و مردم را به سوی خود فرا خواند.4
 به نظر می رسد اين قیام از جهات مختلفی همچون رهبری نیروهای جنگی، 
سازماندهی و قدرت نظامی در وضعیت مناسبی قرار نداشته است.5 به عنوان مثال، 
درباره ي نیروهای او گفته شده است که عده ای از طبقات پايین مكه، اعراب بیابانی 

و سیاهانی که در کار آب رسانی به مكه مشغول بودند، به او پیوسته بودند.6
 از همین رو، در مقابل قوای عباسی که رهبری آن را، اسحاق بن موسی عباسی 
فرماندار يمن به عهده داشت، تاب مقاومت نیاورده و به زودی شكست خوردند 
و محمد پس از مدتی جنگ و گريز طلب امان کرده و هنگامی که امان او پذيرفته 
از  مأمون و خلع خود  با  بیعت  به  شد، در مكه خطبه خوانده و وفاداری خود 

امیرالمؤمنیني را اعالم کرد.7
 پس از آن، او را به نزد مأمون در مرو فرستادند و مأمون از وی استقبال کرده و 

در مدت کمی که نزد او بوده احترام او را نگه می داشته.8
 تا اين که وي در سال 201 هـ .ق  از دنیا رفت و مأمون خود جنازه ي وی را در 
قبر گذاشت. وقتی از او علت اين کار را پرسیدند، جواب داد: اين خويشاوندی اي 

است که در مدت دويست سال قطع شده است.9

با  امامت را فقط قيام  با شمشير بوده و شرط پذيرش ادعاى  1. جاروديه، زيْر فرقه اى از زيديه بودند كه قايل به خروج 
شمشير مى دانستند. آن ها از دو خليفه ي نخست برائت جسته و آن ها را كافر مى دانستند؛ براى اطالع بيشتر مراجعه شود به 

مقاله ي جاروديه در دانشنامه ي جهان اسالم، محمد كاظم رحمتى، ج9، صص 239 تا 242.
2. االرشاد، ص 557.

3 مقاتل الطالبيين، ص 538.
4 . مرّوج الذهب، ج 4، ص 27؛ مسعودى در اين جا تذكر مى دهد كه در ميان قيام كنندگان آل  محمد نه قبل از او و نه 

بعد از او، كسى خود را اميرالمؤمنين نخوانده است.
5. جهاد الشيعه، صص 341 و 369.

6. همان.
7. الكامل، ج 4، ص 154.

8. االرشاد، صص 556 و 557.
9. مقاتل الطالبيين، ص 541 و  االشارد، ص 557.
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2. 3. 2. 3. قیام حسین بن حسن معروف به ابن افطس
او از نوادگان امام سجاد بود که از طرف ابوالسرايا در سال 199 هـ .ق  والی 
مكه شد.1 اما بعد از وفات ابن طباطبا، مردم را به سوی امامت خود خواند و با اين 
داعیه ، با امیرالحاج)حجاج( منصوب از سوی مأمون يعنی داودبن عیسی درگیر 
شده و او را از منی فراری داد و خود در عرفات به عنوان رهبر حجاج با مردم نماز 

خواند. سپس به مكه بازگشت و پرده ي خانه ي خدا را تعويض کرد.2
 در برخی از منابع چنین آمده که او و يارانش در مكه خوش رفتاري نكرده 
و حتی طالی ستون های مسجدالحرام و اموال خزانه ي کعبه را میان خود تقسیم 
کردند و از اين جهت مردم از آن ها روی گردان شدند و به اين علت ابن افطس 
صالح را بر آن ديد که به سمت محمدبن جعفر ديباج رفته و او را تشويق به 
ادعای امامت کند،از آن به بعد ابن افطس در کنار ديباج به فعالیت خود ادامه داد.

2. 3. 2. 4. قیام زید معروف به زید النار          
چنان چه اشاره شد، زيد فرزند امام کاظم در آغاز سال 199 هـ .ق  از سوی 
ابوالسرايا، فرماندار اهواز شد. اما او به اين منصب قانع نشده و به بصره حمله 
کرد و عباس بن محمد جعفری را که از سوی ابوالسرايا نصب شده بود، از آن جا 

اخراج کرد.3
 او به جهت شدت عداوتی که با بنی عباس داشت خانه ها و اموال بنی عباس را 
در آن شهر به آتش کشید و از اين رو به »زيد النار« معروف گشت.4 او سپس در 
درگیری با عیسی جلودي که از طرف مأمون برای سرکوبی او فرستاده شده بود، 

شكست خورده و اسیر شد5 و به مرو نزد مأمون فرستاده شد.
آخرين گزارش درباره ي زيد آن است که او در پايان عمر، نديم منتصر عباسی 
)248 هـ .ق( بود.6 برخی از شرح حال نويسان، مرگ او را در سال 250 هـ .ق  

دانسته اند.7         

1. الكامل، ج4، ص 149.
2 .مرّوج الذهب، ج4، ص 27 و الكامل، ج4، ص 153.

3. الكامل، ج4، ص 149.
4. عيون اخبار الّرضا، ج 1، ص 258.

5. تاريخ يعقوبى، ج 2، ص 449.
6. عيون اخبار الّرضا،ج2، ص 228.

7. الوافى بالوفيات، ج 15، ص 75.
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2. 3. 2. ۵. قیام ابراهیم فرزند امام موسی کاظم 
ابراهیم برادر ديگر امام رضا از شخصیت هايی بود که در قیام های اين دوره، 

نقش به سزايی داشت.
 او در آغاز سال 200 هـ .ق در حالی که در مكه بود، از قیام ابوالسرايا آگاهی 
يافت و با توجه به شناخت وی از آمادگی يمن، به همراه تعدادی از ياران خود 

به آن سامان رفت.
 حاکم عباسی يمن که اسحاق بن موسی نام داشت، با شنیدن خبر نزديک شدن 
ابراهیم به شهر صنعا، به سرعت از آن جا فرار کرده و شهر را برای ابراهیم خالی 

کرد و ابراهیم بدون خونريزی وارد شهر شد.1
 ابراهیم با تسّلط بر يمن، خود را وابسته به ابوالسرايا و ابن طباطبا دانست و از 

اين رو به عنوان فرماندار يمن از سوی ابوالسرايا معرفی شده است.2
 ابراهیم پس از تسّلط بر يمن، يكی از نوادگان عقیل  بن ابی طالب  را همراه 
با سپاهی اندک برای سرپرستی مراسم حج فرستاد، اما سپاه او در نزديكی مكه با 

سپاه عباسی روبرو شده و در مقابل آن ها شكست خوردند.3
 پس از ماجرای واليت عهدی، مأمون ابراهیم را به سمت فرمانداری يمن تعیین 
کرد و از او که در آن زمان در مكه به سر می بُرد، خواست تا به مقابله با يكی از 

سرداران شورشي حكومت عباسی به نام حمدويه رفته و او را سرکوب کند.
 اما ابراهیم در مقابله با حمدويه شكست خورده و به سمت مكه فرار کرد.4
 و بدين ترتیب فعالیت های نظامی او در دوران امام رضا  به پايان رسید.

جمع بندی و نتیجه گیری
.ق(  هـ   203 تا   183(  رضا امام  امامت  عصر  سیاسی  اوضاع  بررسی  با 
بهتر  آن حضرت و شناخت  زندگانی سیاسی  تحلیل  به  به خوبی می توانیم 

چگونگی تعامل او با مسائل سیاسی و به ويژه مسأله ي واليت عهدی بپردازيم.

1. الكامل، ج 4، ص 153.
نكته ي جالب آن است كه با آن كه در اين منبع همانند برخى ديگر از منابع تاريخى اهل سنت خبر از فرار حاكم يمن و ورود 
آسان ابراهيم به شهر سخن رفته، اما در عين حال ابراهيم را ملقب به جزار )قصاب( كرده اند علت آن را فراوانى كشته هاى 
يمنيان به دست او دانسته اند، در حالى كه معلوم نيست كه اين كشته ها در كدام جنگ آن هم چگونه به وسيله ياران اندك 

ابراهيم كشته شده اند.
2. همان، ص 149.
3. همان، ص 155.

4. تاريخ يعقوبى، ج 2، ص 449.
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 در حالی  که امام  در بیشتر دوران امامت خود به علل مختلفي چون؛ عدم 
تمايل هارون به برخورد شديدتر با خاندان امام موسی کاظم، متمرکز شدن 
با آشوب های مختلف،  فرهنگی، درگیری های حكومت  فعالیت های  بر   امام
تیپ شخصیتی امین که به دنبال خوش گذرانی بود و باالخره درگیری دو برادر 
يعنی امین و مأمون بر سر حكومت، در کانون توجهات سیاسی حكومت قرار 
نداشت، اما با پیروزی مأمون بر برادرش امین و مواجهه ي وی با مشكالت فراوان 
بر  غلبه  برای  که  ديد  آن  در  را  مأمون چاره  علويان،  قیام های  از جمله  سیاسی 
 امام با فراخوانی  از اين رو  امام استفاده کند.  آن مشكالت، از شخصیت 
از مدينه به مرو و پیشنهاد مسأله ي خالفت و سپس واليت عهدی به امام و 
مجبور کردن آن حضرت بر قبول اين پیشنهاد، توانست بر عمده ي مشكالت 

حكومتی خود فايق آيد.
 شخصیت وجیه امام، جايگاه او در میان مردم و علويان، به ويژه جايگاه آن 
حضرت در میان فرزندان امام کاظم که نقش عظیمی در قیام های علويان 

داشتند، از جمله عللی بود که امام را، در کانون توجه مأمون قرار داد.
 ضمن آن که مأمون با فراخوانی امام به مرو، می توانست خیال خود را از 

فعالیت های سیاسی امام در آينده آسوده کند.
 همچنین مأمون می توانست با طرح مسأله ي واليت عهدی امام رضا، شوک 
شديدی به عباسیان بغداد که از در مخالفت با او برآمده بودند، وارد سازد و اين 
نكته را به آن ها گوشزد کند که در صورت دست برنداشتن از مخالفت های خود، 
کیان خالفت عباسی در معرض تهديد قرار گرفته و انتقال آن به رقیب ديرينه شان 

يعنی علويان بسیار محتمل می نمايد.
در نهايت اين جا نبايد نقش ايرانیان و محبت آن ها به اهل بیت را از نظر دور 
داشت؛ ايرانیان به دنبال شعار‘الّرضا من آل محمد’ در آغاز قیام عباسیان، 
به آن ها پیوسته و آن ها را در غلبه بر امويان ياری  دادند. آنها که طی بیش از نیم 
قرن )از سال 132 تا 187 هـ .ق(  که ماجرای قلع و قمع برمكیان به دست هارون 
اتفاق افتاد، در تثبیت ارکان مختلف نظامی، اداری و سیاسی عباسیان جان فشانی ها 
کرده بودند، در آن زمان از حكومت عباسی به عّلت بدرفتاری هايشان، ناخرسند 
بودند، از اين رو مأمون برای دلجويی دوباره از آنان و استفاده ي بهینه از آن ها در 
مقابل عنصر عربِی حاکم بر بغداد، مسأله ي واليت عهدی امام را مطرح کرد. 
وي با تبلیغ بر روی لقب رضا برای امام سعی در يادآوری تالش های گذشته ي 
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نتوانستند  آنان يادآور شود که اگر  اين نكته را به  ايرانیان داشت و می خواست 
‘الّرضا من آل  آرمان های خود را در حكومت عباسیان که خود را مصداق 
 محمد’ می دانستند، بیابند، اين بار بايد امیدوار باشند که با به حكومت رسیدن 

خاندانی نزديک تر به پیامبر يعنی علويان به آرمان هايشان نزديک تر شوند.
 اما امام که شرايط آن دوره را برای حكومت آرمانی خود مناسب نمی ديد، 
سعی داشت تا از پذيرش هرگونه منصب حكومتی بپرهیزد و هنگامی که با اجبار 
و تهديد، منصب واليت عهدی را پذيرفت، به طرق گوناگون، نارضايتی خود را 
از آن اعالم کرده و سعی در افشاي هر چه بیشتر اهداف مأمون و خنثی کردن 

نقشه های وی داشت.
 با بررسی دقیق تر تحوالت پايانی دوره ي زندگانی امام به اين نكته دست 
 به هیچ وجه نمی توانست مرگ طبیعی باشد و امام يافتیم که وفات امام
در حقیقت به عنوان قربانی حكومت مأمون برای زمینه سازی بیشتر برای آشتی با 
خاندان عباسی ساکن در بغداد به حساب می آيد؛ زيرا در آن هنگام که مأمون قصد 
ورود به بغداد را داشت، نمی توانست با ولی عهد خود که از علل مهم شورش 
عباسیان علیه مأمون در اين شهر بود به آن وارد شود. بدين ترتیب برای نشان دادن 
چراغ سبز به خاندان خود و اعالم رفع خطر، اقدام به مسموم نمودن امام و به 

شهادت رسانیدن آن حضرت کرد.
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پیش گفتار

امامان معصوم شیعه، خورشیدهای تابان و نعمت های شايان الهی هستند که 
در تمام ابعاد وجودی، الگوهای شايسته برای رهپويان راه خدا محسوب می گردند. 
از کماالت بی نهايت هر يک از اين اختران درخشان، تنها شمه ای، آن هم به تناسب 
مقتضیات زمانشان جلوه گر شده و به منصه ي ظهور رسیده و مشعلی برای هدايت بشر 
گرديده است که حتي مأمون بارها و در فرصت های گوناگون بدان اعتراف کرده است.
مأمون در سال 200هـ .ق که بیش از سی و سه هزار تن از عباسیان را جمع 

کرده بود، در حضورشان گفت: 
»… من در میان فرزندان عباس و فرزندان علی بسی جستجو کردم ولی 
هیچ يک از آنان را بافضیلت تر، پارساتر، متدين تر، شايسته تر و سزاوارتر به اين امر 

از علی بن موسی الرضا نديدم«.1
اين اثر به بررسی حادثه ي شگفت و اعجاب برانگیز واليت عهدی آن حجت 
رسای الهی پرداخته است. حادثه ي واليت عهدی امام رئوف در منابع روايی 
و تاريخی فراوانی ذکر شده است. در اين میان، چند اثر ذيل با تفصیل بیشتری به 

تحلیل ابعاد مختلف اين قضیه ي شگرف پرداخته است؛
1. حياۀ االمام الرضا، دراسة و تحلیل، نوشته ي جعفر مرتضی، جناب آقای 

دکتر سید خلیل خلیلیان. 
2. حياۀ االمام على ابن موسى الرضا، نوشته ي باقر شريف القريشی.

3. والية العهد لالمام الرضا، نوشته ي محمد مهدی شمس الدين. 
متن حاضر برگرفته از متون فوق است که در چهار فصل سامان يافته است. در 
فصل اول درباره ي شرايط و علل اصرار مأمون جهت گرفتن بیعت برای واليت عهدی، 
مباحثی تقديم شده است. در فصل دوم تحت عنوان داستان واليت عهدی، ابتدا درباره ي 
توطئه مأمون نسبت به پیشنهاد خالفت به امام بحث شده و ثابت شده است که 
مأمون در اين پیشنهاد قصد جّدی نداشت. امام ابتدا امتناع ورزيد ولی اصرار و 

تهديدهای مأمون چندان اوج گرفت که امام به ناچار با پیشنهادش موافقت کرد.
در فصل سوم درباره ي اهداف مأمون از پیشنهاد واليت عهدی بحث شده و با 

توجه به شواهد تاريخی اهداف زير مورد توجه قرار گرفته است: 

1. مرّوج الذهب، ج 3، ص 441 و الكامل، ج 5، ص 183و الداب السلطانية، ص 217 و تاريخ طبرى، ج11، ص1013 
)چاپ ليدن( و مختصر تاريخ الدول، ص134 و تجارب االمم، ج6، ص436.
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کنترل امام
جدا کردن امام از مردم و شیعیان

کسب پايگاه مردمی
نیاز به پشتوانه ي محكم علمی و شخصیتی

اثبات خیرخواهی و رعايت مصالح عمومی مسلمانان
فرو نشاندن شورش های علويان

اثبات مشروعیت
تأيید گرفتن بر عملكرد و اقدامات حكومت

شكستن موقعیت اجتماعی امام
در فصل چهارم موضع گیری امام در برابر توطئه ي واليت عهدی و برنامه هايی 
که ايشان برای ناکام کردن مأمون در راه رسیدن به اهدافش به کار بست، بحث 

شده است. برنامه های امام در چند بخش مطرح شده که عبارتند از: 
افشاگری نسبت به تحمیلی بودن واليت عهدی

سند واليت عهدی بیانگر برنامه ي امام برای مقابله با توطئه مأمون
شروط پذيرش واليت عهدی نقشه هاي مأمون را به هم زد

نماز عید و تفكیک صفوف
معاشرت اجتماعی امام بر هم زننده ي نقشه های مأمون
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گفتار اول: شرایط و علل بیعت برای والیت عهدی

مأمون می پنداشت پس از کشتن برادرش امین و رهايی از شر پیروانش و پس از 
به ثمر رسیدن مبارزات تبلیغاتی علیه اينان، ديگر برايش حكومت هموار گرديده 

است و مي تواند با خیالی آرام سر به بستر آسايش فرو نهد.
آمد؛  پیش  وی  مصالح  برخالف  شرايطي  زيرا  بود،  خام  خیال  يک  اين  ولی 
ايرانیان پس از جنگ خونین امین و مأمون دست از تأيید عباسیان شستند،1 از گرد 
ايشان پراکنده شده، به تأيید و مهر علويان روی آوردند، چون می دانستند آنان 
هستند که دادگستری می کنند و بر وفق شريعت گام بر می دارند. واقعه ي نیشابور 

و ماجرای دو نماز عید، داليل روشنی بود بر اين عاطفه و مهر و احساس.
ايرانیان از بنی عباس آن بود که به چهره ي  يكی ديگر از علل روی گردانی 

حقیقی، خودپرستی، ظلم و جور و آزار آنان پی برده بودند. 
خود  او  ولی  بودند،  استوار  مأمون  حكومت  تأيید  بر  هم  برخی  اگر  حتی 
از  باشد؛ زيرا پس  امیدوار  تأيیدها  اين گونه  به  برای مدت طوالنی  نمی توانست 
رفتاری که مردم از او درباره ي برادر و پیروانش ديده بودند، ديگر همه به راحتی 

می توانستند سیاست و زيرکی مأمون را درک کنند. 
اعراب نیز به خالفت و حكمرانی مأمون تن در نمی دادند و اين به دو دلیل بود: 

نخست آن که مادرش، مربی اش، متصدی امورش همه غیرعرب بودند. 
ابن حزم درباره ي عباسیان چنین نگاشته: »… دولت ايشان يک دولت غیرعربی 
بود. در اين دولت قدرت های اجرايی عرب از میان رفت، پارسیان خراسان، بر 

اوضاع مسلط شدند. دستگاه خلیفه به صورت دربار کسری درآمد«. 
اين گفته ها و نظايرشان همه، داللت بر سقوط و استعباد عرب در آن ايام دارند.
دلیل دوم بیزاری عرب از مأمون به خاطر سلوک ناپسند نیاکانش به ويژه پدرش 
هارون الرشید بود که با مردم، به طور کلی، و با اهل بیت به شیوه ای خاص، 

بدرفتاری می کردند.
در اين میان، علويان نیز از فرصت برخورد میان مأمون و برادرش به نفع خود 

بهره برداری کردند.

1. امبراطورية العرب، ترجمه و تعليق خيرى حماد، ص 649.
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شورش های علویان و دیگران
ابوالسرايا که روزی در میان حزب مأمون1 جای داشت، در کوفه سر به شورش 
برداشت. لشكريانش با هر سپاهی که روبرو می شدند آن را تار و مار می کردند و 

به هر شهری که می رسیدند، آن جا را تسخیر می کردند.2
می گويند، در نبرد ابوالسرايا، دويست هزار تن از ياران سلطان کشته شدند، در 

حالی که از روز قیام تا روز گردن زدنش بیش از ده ماه طول نكشید.3
حتی در بصره، که تجمع گاه عثمانیان بود4، علويان مورد حمايت قرار گرفتند، 
به طوری که زيدالنار5 قیام کرد و همراه با وی علی بن محمد و از پیش نیز علی 

منصور به شورش برخاسته بودند.
که  کرد  قیام  »ديباج«  به  ملقب  جعفر  بن  محمد  حجاز،  نواحی  و  مكه  در 

»امیرالمؤمنین«6خوانده می شد.
در يمن ابراهیم بن موسی بن جعفر شورش کرد.

 در مدينه محمد بن سلیمان بن داود بن حسن بن حسین  ابن علی  بن ابیطالب
قیام کرد.

در واسطا که بخش عمده ي آن مايل به عثمانیه بود، قیام جعفر بن زيد بن علی، 
و نیز حسین بن ابراهیم بن حسن بن علی، رخ داد.

در مدائن محمد بن اسماعیل بن محمد قیام کرد.
در ارزيابی شورش های ضدعباسی به اين نكته پی می بريم که خطر جدی، از 

سوی علويان بود که عباسیان را تهديد می کرد. 
تأيید می کردند و به سرعت، دعوتشان  اين که مردم رهبران اين شورش ها را 

1. در تاريخ طبرى، ج10، ص236 و تاريخ ابن خلدون، ج 3، ص245 و الكامل، ج 5، ص179 )چاپ سوم( چنين آمده كه 
مأمون به هرثمه گفت: »با اهل كوفه و علويان ساختى و آنقدر سستى به خرج دادى تا ابوالسرايا بر ضد ما قيام كرد و آن همه 

فجايع به بار آورد، و او يكى از ياران تو بود«. در اين مقام، اتهام هرثمه به اين مطالب بسيار مهم است.
2. ضحى االسالم، ج 3، ص294 و مقاتل الطالبين، ص 535 .
3. مقاتل الطالبين، ص550 و البداية و النهاية، ج10، ص345.

4. الصلة بين التصوف و التشيع، ص 173.
5. اين نام بدان جهت انتخاب شده كه زيد خانه هاى عباسيان را در بصره به آتش كشيد و هرگاه شخصى را با جامه ي سياه كه 
شعار عباسيان بود، به نزدش مى آوردند، او را با جامه اش مى سوزاند؛ طبرى، ج11، ص986 ) ليدن( و الكامل، ج 10، ص 346.

بيزارى مى نمود. شايد علت آن باشد كه گذشته از  امام رضا از اعمال برادرش زيد اظهار  در روايات چنين آمده كه 
 ارتكاب اعمال خالف دين كه در جريان قيامش كرده بود، با زيديه نيز هميارى مى نمود. شايد هم دليل بيزارى امام رضا
آن بود كه مى خواست شر مأمون را از زيد دور كند و در ضمن اين اتهام را كه او جريانات قيام وى را تدبير مى كند، از 

حريم خويشتن دفع نمايد.
6. در ميان علويان به جز حضرت على، كسي لقب»اميرالمؤمنين« را نداشت. اين موضوع در مرّوج الذهب، ج 3، ص 439 

آمده است.
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را پاسخ می گفتند خود دلیلي بود بر میزان درک طبقات مختلف ملت و نحوه ي 
برداشتشان از خالفت عباسیان و نیز بر شدت خشمشان که بر اثر استبداد حاکمان 

برانگیخته شده بود.
در اين میان، مأمون بیش از هر کس ديگر می دانست که اگر امام رضا هم 
بخواهد از آن فرصت استفاده کند و به تحكیم موقعیت و نفوذ خويش بر ضد 

حكومت جاری، بپردازد. چه فاجعه ای در انتظارش است.
مأمون پس از دست يابی به حكومت و قدرتی که آرزو می داشت، همواره اين 
مشكل را احساس می کرد که نه فرزندان پدر، نه علويان و نه اعراب، هیچ کدام از 

او خشنود نیستند. حتی غیرعرب ها نیز از او سلب اطمینان کرده بودند.
از سوی ديگر، شورش های علويان، افزون بر ديگران، از هر سو آشكار گشته 
بود، بسیاری از طبقات مردم و بلكه عموم مسلمانان نیز از بیعت با وی خودداری 

می کردند.
مأمون دريافته بود که برای رهايی از آن تهديدهای روزافزون می بايست چند 

کار را انجام بدهد: 

فرونشاندن شورش های علویان
گرفتن اعتراف از علويان مبنی بر اين که حكومت عباسیان قانونی است.

از بین بردن محبت و ستايش و احترامی که علويان از سوی مردم برخوردار 
بودند و پیوسته روزافزون بود. 

کسب اعتماد و مِهر اعراب
استمرار تأيید قانونی از سوی تمام ايرانیان به خصوص اهالي خراسان.
راضی نگهداشتن عباسیان و هواخواهانش که با علويان دشمنی داشتند.

تقويت حس اطمینان مردم نسبت به شخص مأمون، زيرا او بر اثر کشتن برادر، 
شهرت و اعتماد مردم را نسبت به خود سست کرده بود.

و باالخره ايجاد مصونیت برای خويشتن در برابر خطری که از سوی شخصیتی 
 گرانقدر احساس مي کرد. آری، مأمون از شخصیت بانفوذ حضرت امام رضا
بسیار بیم داشت و می خواست خود را برای همیشه از اين خطر در امان نگاه 

بدارد.
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نیاز به اعتماد به نفس
مشكالت  اين  با  شدن  روبرو  برای  که  می دانست  کس  هر  از  بیش  مأمون 
او  بر  را  برادرش  قتل  همواره  چون  بگیرد،  کمک  عباسیان  از  نه  نمی توانست 

عیب جويی می کردند و نه از عرب ها که از او سلب اعتماد کرده بودند.
باقی  باشد،  اعتماد  قابل  باکفايتی که  میانشان شخص  از همه مهم تر آن که در 

نمانده بود.
به هرحال، در آن زمان که مأمون در میان فرزندان پدر خود که عباسی بودند 
و  علويان  کمک  به  را  خود  مشكالت  شد  ناچار  نیافت،  ياری  برای  را  کسی 

هواخواهان ايشان حل کند! 
زيرا  نبود،  زور گويی و شدت عمل  هیچ گونه  با مشكالت جای  مبارزه  برای 

مأمون از نتايج همین شیوه ها بود که با بن بست مواجه شده بود.
منطق و استدالل نیز مأمون را سودی نمی بخشید. زيرا علويان از اين لحاظ به 

مراتب قويتر از او بودند. 
اگر عباسیان می خواستند به داشتن لیاقت جهت رهبری به نفع خود استدالل 
کنند، باز علويان را از خود پیشتر می يافتند. زيرا کسی منكر شايستگی ذاتیشان 

برای سمت رهبری نبود.
اگر می خواستند به نص قرآن يا سنّت استدالل کنند، باز کسی که جرأت اين کار 

را به نفع خويشتن داشت، همان خاندان علی و اهل بیت بودند.
خالصه هیچ يک از اين شیوه ها به نظر مأمون کاری نیامد و مأمون همچنان در 

ورطه ي هولناک خود دست و پا می زد. پس او چه می بايست می کرد؟

نقشه ي مأمون
ديديم چگونه مأمون در محاصره ي هشت مشكل بزرگ قرار گرفته بود. برای 
رهیدن از آن موقعیت دشوار و حفظ مقام خالفت برای خود و خاندانش شیوه ي 
جديدی را که هرگز سابقه نداشت، طرح ريزی کرد. گويا برای يافتن چنین راه حلی 
مدت ها انديشیده بود و نقشه ای که سرانجام يافت حكايت از رأی محكم و بینش 

عمیق او می کرد.
نقشه ي مأمون بسیار شگفت و هیجان انگیز بود، ولی با توجه به شرايط آن زمان 
گامی بود که خیلی طبیعی برداشته می شد، يعنی: گرفتن بیعت برای ولی عهدی امام 

رضا که پس از مأمون به مقام خالفت برسد. 
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گفتار دوم: داستان والیت عهدی

نگرشی بر تاریخ
در کتاب های تاريخی چنین آمده است که مأمون نخست پیشنهاد خالفت به 
امام کرد، ولی امام به شدت از پذيرفتن آن خودداری نمود. مدت ها مأمون 
می کوشید که امام را به پذيرش اين مقام، قانع گرداند، ولی موفق نمی شد. 
می گويند اين کوشش ها به مدت دو ماه در»مرو« ادامه يافت که امام همچنان 

از پذيرفتن پیشنهاد وی امتناع می ورزيد.1
ای فرزند رسول خدا! من به فضیلت، علم،  مأمون به امام گفت: »… 
زهد، پارسايی و خداپرستی ات پی بردم و ديدم که تو از من به خالفت سزاوارتری«.
با  دارم،  را  آن  شر  از  نجات  امید  دنیا  در  پارسايی  »با  داد:  پاسخ   امام
خويشتن داری از گناهان؛ امید دريافت بهره ها دارم و با فروتنی در دنیا؛ مقام عالی 

نزد خدا می طلبم…«
مأمون گفت: »می خواهم خود را از خالفت معزول کنم و آن را به تو واگذارم 

و خود نیز با تو بیعت کنم؟!«
اين  نداری  تو حق  پس  توست،  آن  از  اين خالفت  »اگر  داد:  پاسخ   امام
بپوشانی  ديگری  قامت شخص  بر  آورده  در  به  خود  تن  از  را  خدايی  جامه ي 
و اگر خالفت از آن تو نیست، پس چگونه چیزی را که مال تو نیست، به من 

می بخشايی؟«2
با اين همه مأمون گفت: »تو ناگزير از پذيرفتن آنی!!«

امام پاسخ داد: »هرگز اين کار را با طیب خاطر نخواهم کرد..«.
حقیقت آن است که تمام قراين و شواهد، داللت بر جدی نبودن پیشنهاد دارد. 
زيرا مردی که برای رسیدن به خالفت دست به قتل برادر خويش مي زند و حتی 
کمر به قتل وزرا و فرماندهان خود و ديگران مي بندد و برای نیل به اين مقام، 
شهرهاي بسیاري را به ويرانی مي کشاند نمي تواند به سادگی دست از خالفت 

بردارد.

1. عيون اخبار الّرضا، ج 2، ص 149 و بحاراالنوار، ج 49، ص 134 و ينابيع المودۀ و ساير كتاب ها.
2. عبارت تاريخ الشيعه، ص51 و 52 اين است:

»اگر خالفت حقى است كه براى تو از سوى خدا شناخته شده، پس نمى توانى آن را از خود جدا سازى و به ديگرى واگذارى 
و اگر چنين حقى برايت نيست، پس چگونه چيزى را كه ندارى به من مى بخشايى؟!«.
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چگونه می توان بین تهديدهای اونسبت به امام و جدی بودن پیشنهاد مزبور، 
رابطه ي معقولی برقرار کرد؟

اگر او توانسته بود با تهديد، مقام ولی عهدی را به امام بقبوالند پس چرا در 
قبوالندن خالفت، همین زور و اجبار را به کار نگرفت؟

پس از امتناع امام، دلیل اصرار مأمون چه بود؟ چرا امام را به حال خود 
رها نكرد؟ چرا باز هم آن همه زورگويی و اعمال قدرت را در پیش گرفت؟

اگر مأمون به راستی می خواست امام را بر مسند خالفت مسلمانان بنشاند، پس 
تأکید بر نرفتن حضرت به مرو از مسیر کوفه و قم و جلوگیري از رفتن به نماز 

عید چه بود؟ آري! او مي ترسید پايه هاي خالفتش به تزلزل افتد.
 آن رفتار خشن و بي رحمانه اي که مأمون پیش از بیعت و بعد از آن، با امام
و علويان در پیش گرفته بود، چگونه قابل توجیه است؟مأمون هرگز خود را آماده ي 
پاسخ به اين سؤال ها نكرد و در توجیه اقدام خويش منطق استواری برنگزيد. او 
گاهی می گفت که می خواهد پاداش علی بن ابیطالب را در حق اوالدش منظور 

بدارد.1
گاهی می گفت انگیزه اش اطاعت از فرمان خدا و طلب خشنودی اوست که با 
توجه به علم و فضل و تقوای امام رضا می خواهد مصالح امت اسالمی را 

تأمین کند.2
و زمانی هم می گفت که او نذر کرده در صورت پیروزی بر برادر مخلوعش 

امین، ولی عهدی را به شايسته ترين فرد از خاندان ابی طالب بسپارد.3
جهت  الزم  پیش بیني هاي  به  مأمون،  توجه  عدم  داليل  خام،  توجیه هاي  اين 
پاسخگويي به سوأل هاي انتقاد آمیز است و از اين روست که آن ها را در تناقض 

و ناهماهنگی می يابیم. 

آشنایی امام نسبت به هدف های مأمون
امام به خوبی می دانست که قصد مأمون، ارزيابی نیت درونی اوست. يعنی 
می خواست بداند آيا امام به راستی شوق خالفت در سر می پروراند، که اگر 

التذكرۀ،            و   308 سيوطى، ص  الخلفاء،  تاريخ  و   312 49، ص  ج  بحاراالنوار،  و  الفخرى، ص219  السلطانية،  الداب   .1
ابن جوزى، ص356 .

2. اين مواضع را در سند ولى عهدى تصريح نموده است.
3. الفصول المهمة، ابن صباغ مالكى، ص 241 و مقاتل الطالبين، ص 536 و اعالم الورى، ص320 و بحاراالنوار، ج 49،   

صص 143 و 145 و اعيان الشيعة، ج 4، ص 112 و ديگر كتاب ها.
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سرنوشت  اين  آری!  دهد.  خاتمه  زندگی اش  به  زودتر  چه  هر  است،  اين گونه 
افراد بسیاری پیش ازين بود؛ محمد بن محمد بن يحیی بن زيد)همراه ابوالسرايا(، 

محمد بن جعفر، طاهر بن حسین، و ديگران و ديگران.
ازاين گذشته، مأمون با دادن پیشنهاد خالفت قصد داشت زمینه را برای پذيرفتن 
مقام ولی عهدی از سوي امام فراهم آورد. امري که هدف ها و آرزوهای وی را 

بر می آورد، قبول ولی عهدی از سوی امام بود نه خالفت!
پس به اين نتیجه می رسیم که مأمون هرگز در پیشنهاد مقام خالفت جدی نبود.

پیشنهاد والیت عهدی
مأمون با وجود امتناع امام از قبول خالفت، هرگز از پای ننشست و اين بار 
ولی عهدی خويش را به وی پیشنهاد کرد. در اين جا نیز امام می دانست که 
منظور، تأمین هدف های شخصی مأمون است، لذا دوباره امتناع ورزيد، ولی اصرار 
و تهديدهای مأمون چندان اوج گرفت که امام به ناچار با پیشنهادش موافقت 

کرد.

دالیل امام برای پذیرفتن ولی عهدی
هنگامی امام رضا ولی عهدی مأمون را پذيرفت، که به اين حقیقت واقف بود 
که بهاي امتناع از پذيرفتن واليت عهدي تنها جان خودش نمی باشد، بلكه علويان 

و دوستدارانشان همه در معرض خطر واقع می شوند. 
افزون بر اين، بر امام الزم بود که جان خويشتن و شیعیان و پیروانش را از 
گزندها برهاند؛ زيرا امت اسالمی بسیار به وجود آنان و آگاهی بخشیدنشان نیاز داشت. 
حال اگر او با رد قاطع و همیشگی ولی عهدی، هم خود و هم پیروانش را به 
دست نابودی می سپرد اين فداکاری کوچک ترين تأثیری در راه تالش برای اين 

هدف مهم نداشت.
عالوه بر اين، نیل به مقام ولی عهدی يک اعتراف ضمنی از سوی عباسیان به 
شايسته ای  در حكومت سهم  نیز  علويان  که  مطلب  اين  بر  داير  می رفت  شمار 

داشتند.
 آن بود که مردم اهل بیت از داليل ديگر قبول ولی عهدی از سوی امام
را در صحنه ي سیاست حاضر بیابند و به دست فراموشیشان نسپارند و نیز گمان 
نكنند که آنان همان گونه که شايع شده بود، فقط علما و فقهايی هستند که در عمل 
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هرگز به کار ملت نمی آيند. 
واقعی  چهره ي  خويش  ولی عهدی  ايام  در   امام اين ها،  همه ي  از  گذشته 
مأمون را به همه شناساند و با افشا ساختن نیت و هدف های وی در کارهايی که 

انجام می داد، هر گونه شبهه و ترديدی را از نظر مردم برداشت.

آیا امام رغبتی به این کار داشت؟
اين ها که گفتیم هرگز دلیلی بر میل باطنی امام برای پذيرفتن ولی عهدی 
نمی باشد. بلكه همان گونه که حوادث بعدی اثبات کرد، او می دانست که هرگز 
از دسیسه های مأمون و دار  ودسته اش در امان نخواهد بود و گذشته از جانش، 

مقامش نیز تا مرگ مأمون پايدار نخواهد ماند. 

برخی از دالیل ناخشنودی امام
تواتر  حد  به  که  است  زياد  آن قدر  رسیده  ما  دست  به  اين باره  در  که  متونی 

مي رسد. 
مأمون به امام گفت: »ای فرزند رسول خدا! اين که از پدران خود داستان 
مسموم شدن خود را روايت می کنی، آيا می خواهی با اين بهانه جان خود را از تن 
در دادن به اين کار آسوده سازی و می خواهی که مردم تو را زاهد در دنیا بشناسند؟«
امام رضا پاسخ داد: »به خدا سوگند، از روزی که او مرا آفريده است هرگز 
دروغ نگفته ام و نه به خاطر دنیا زهد در دنیا را پیشه کرده ام، در ضمن می دانم که 

منظور تو چیست و تو به راستی چه از من می خواهی«.
 ـ چه می خواهم؟

 ـ آيا اگر راست بگويم در امانم؟
 ـ بلی! در امان هستی.

ـ  تو می خواهی که مردم بگويند: »علی بن موسی از دنیا روگردان نیست، اما اين 
دنیاست که بر او اقبال نكرده. آيا نمی بینید که چگونه به طمع خالفت، ولی عهدی 

را پذيرفته است؟!«
در اين جا مأمون برآشفت و به امام گفت: »به خدا سوگند، اگر ولی عهدی 
باز  اگر  بپذيری!  را  آن  که  کرد  خواهم  مجبورت  وگرنه  هیچ،  که  کنی  راقبول 

همچنان امتناع بورزی، گردنت را خواهم زد!«1

1. مناقب آل ابى طالب، ج 4، ص 363 و المالى الصدوق، ص 43 و عيون اخبار الّرضا، ج 2، ص 140و علل الشرايع،             
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بود،  پرسیده  را  ولی عهدی  نپذيرفتن  علت  که  ريّان  پاسخ  در   رضا امام 
فرمودند: 

»… خدا می داند که چقدر از اين کار بدم می آيد. ولی چون مرا مجبور کردند 
که از میان کشته شدن يا پذيرفتن ولی عهدی يكی را برگزينم، من ترجیح دادم که 

آن را بپذيرم …« 
امام حتی در پشت نويس پیمان ولی عهدی اين نارضايتی خود و به سامان 

نرسیدن ولی عهدی خويش را برمال کرده بود.1 

فصل سوم: اهداف مأمون از بیعت برای ولی عهدی

قصد مأمون از گرفتن بیعت برای ولی عهدی امام رضا تأمین هدف هايی بود 
که به اجمال بیان می گردد: 

۱. کنترل امام
احساس   رضا امام  سوی  از  را  آن  همواره  که  خطری  از  ايمنی  احساس 
می کرد. شخصیتی نادر که نوشته های علمیش در شرق و غرب نفوذ فراوان داشت. 
براي اين منظور مأمون دخترش را به تزويج حضرت درآورد و از سوي ديگر 
 هشام بن ابراهیم راشدي را که از نزديكان امام به شمار مي رفته، مراقب بر امام

گذاشت تا ضمن مراقبت، دوستان امام کمتر به ايشان دسترسي داشته باشند.

2. جدا کردن امام از مردم و شیعیان
مأمون می خواست امام چنان به او نزديكی پیدا کند که به راحتی بتواند او را 
از زندگی اجتماعی محروم ساخته، مردم را از امام دور بگرداند. تا آنان تحت 

تأثیر شخصیت امام، علم، حكمت و درايت ايشان قرار نگیرند.
از اين مهم تر آن که مأمون می خواست امام را از شیعیان و دوستانش نیز جدا 
سازد تا با قطع رابطه شان به پراکندگی افتند و ديگر نتوانند دستورهای امام را 

دريافت کنند.

ج 1، ص 238 و  مثير االحزان، صص 261 و 262 و روضة الواعظين، ج 1، ص 268و بحاراالنوار، ج 49، ص 129 و ساير كتاب ها
1. در موضوع اجبار امام رضا به امضاى سند ولى عهدى به اين منابع رجوع كنيد: ينابيع المودۀ، ص 384 و مثير االحزان،    
صص261 تا 263 و كشف الغّمه، ج 3، ص 65 و المالى الصدوق، صص 68 و 72 و بحاراالنوار، ج 49، صص 261 تا 263 و 

علل الشرايع، ج 1، صص 237 و 238 و اإلرشاد مفيد، ص 191. 
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3. کسب پایگاه مردمی
مأمون می خواست خود را در پناه وجود امام از خشم و انتقام مردم علیه 
به  نسبت  مردم  احساسات  از  می خواست  همچنین  بدارد،  مصون  بنی عباس 
اهل بیت ـ که پس از برافروختن شعله ي جنگ بین او و برادرش پیوسته رو 
به تزايد بودـ به نفع خويشتن و در راه مصالح حكومت عباسی، بهره برداری کند.
به ديگر سخن، مأمون از اين بازی می خواست پايگاهی نیرومند و گسترده و 
ملی برای خود به دست آورد. او چنین می پنداشت که به همان اندازه که شخصیت 
امام از تأيید و نفوذ و نیرومندی برخوردار است، حكومت وی نیز می توانست 

با اتصال به او، در میان مردم جا  باز کند.

4. نیاز به پشتوانه ي محکم علمی و شخصیتی
نظام حكومتی در آن ايام، نیاز به شخصیتی داشت که عموم مردم را با خشنودی 

به سوی خود جلب کند. 
نه  نیاز داشت  به دانشمندان اليق و آزادانديش  ايام  بنابراين، حكومت در آن 
به يک مشت آدم چاپلوس و خشک و تهی مغز. لذا می بینیم که مأمون اصحاب 
حديث متحّجر را از خود می راند و بر عكس، معتزلیانی چون»بشر مريسی« و 
»ابوالهذيل عالف« را به خويشتن جذب می کرد. با اين همه، تنها شخصیت علمی 
 که در برتری علمیش توأم با تقوا و فضیلت، کسی ترديد نداشت امام رضا
بود. اين را خود مأمون نیز اعتراف کرده بود. بنابراين، حكومت به امام بیش از 

هر شخصیت ديگری احساس نیاز می کرد.

۵. اثبات خیرخواهی و رعایت مصالح عمومی مسلمانان
برای مأمون طبیعی بود که مدعی شود، هدف از تمام کارها و اقداماتش چیزی غیر 
از خیر امت و مصالح مسلمانان نبوده است. حتی در کشتن برادرش نمی خواست فقط 
به رياست و حكومت دست يابد، بلكه بیشتر هدفش تأمین مصالح عمومی مسلمانان 
بوده است. دلیل بر اين ادعا آن است که چون خیر ملت را در جدا ساختن خالفت از 
عباسیان و تسلیم آن به بزرگترين دشمن اين خاندان يافت، هرگز درنگ نكرد و با طیب 

خاطر، به گفته ي خويش، اين عمل را انجام داد. 
در نتیجه، مأمون با اين شگرد توانسته بود برای هر اقدامی حمايت مردم را جلب 

کند هر چند که آن اقدام نامأنوس و يا نامعقول جلوه نمايد.
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به هرحال، از آن چه که گفتیم دو نتیجه گرفته مي شود: 
نخست: پس از اين اقدامات از سوی مأمون، ديگر منطقی نبود که اعراب به دلیل 
رفتار پدر يا برادر و يا ساير پیشینیانش باز هم از دست او عصبانی باشند. زيرا هر 

کس در گرو عملی است که خود انجام می دهد نه ديگری.
از اين رو، ديگر جای شگفتی نبود اگر اعراب بیعت با امام رضا را با روحی 

سرشار از خشنودی پذيرفتند.
که  کسانی  و  اهالی خراسان  به ويژه  ـ  ايرانیان  ياری  عمل  اين  با  مأمون  دوم: 
شیعه ي علويان بودند ـ را تضمین کرد. زيرا او بزرگ ترين آرزوي آن ها را عملی 
ساخته و ثابت کرده بود؛ نسبت به شخصی که محبوب ترين انسان ها نزد ايشان 
است، مهر می ورزد و نیزاين که در نظر او فرقی میان عرب و عجم يا عباسی و 

غیرعباسی وجود ندارد. او فقط به مصالح امت می انديشد و بس!

6. فرونشاندن شورش های علویان
شعله ي  خويش،  ولی عهدی  به   رضا امام  انتخاب  با  می خواست  مأمون 
فرو  بود،  فراگرفته  را  اياالت و شهرها  تمام  را که  شورش های پی در پی علويان 
نشاند. به راستی همین گونه هم شد، چون پس از انجام بیعت، تقريباً ديگر هیچ 
قیامی صورت نگرفت، مگر قیام عبدالرحمن بن احمد در يمن، و البته انگیزه ي آن، 
ظلم والیان آن منطقه بود که به مجرد دادن قول رسیدگی به خواسته هايش، او نیز 

بر سر جای خود نشست.
در اين جا چند نكته را هم بايد افزود: 

الف: موفقیت مأمون تنها در فرونشاندن اين شورش ها نبود، بلكه اعتمادبسیاری 
از رهبران و هواخواهانشان را نیز به سوی خود جلب کرد.

به عالوه، بسیاری از رهبران و پیروانشان با مأمون بیعت هم کردند. 
 ب: بیشتر قیام هايي که علیه مأمون صورت می گرفت، از سوی اوالد حسن
بود، به ويژه آنانی که آيین زيديه را پذيرفته بودند. لذا او می خواست که در برابر 

ايشان ايستادگی کند و برای همیشه خود و آيینشان را به نابودی کشاند.
مورخان اين مطلب را به صراحت نوشته اند که اصحاب حديث همگی همراه با 
ابراهیم بن عبداهلل بن حسن قیام کرده و يا فتوا به همیاريش در اين قیام داده بودند.1

1. مقاتل الطالبين، ص 377 و صفحات ديگر آن و نيز ساير كتاب ها. برخى از محققان برآنند كه فقط اهل حديث كوفه، در اين 
قيام شركت كردند؛ ولى ظاهراً مراد، همه ي اهل حديث به طور اطالق باشد. اين را مقاتل الطالبين هم تأييد مى كند.
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7. اثبات مشروعیت
مأمون  برای  هم  ديگری  پیروزی   ،امام رضا از سوی  ولی عهدی  پذيرفتن 
که  بگیرد  اعتراف  علويان  از سوی  توانست  بدين وسیله  اين که  آورد.  ارمغان  به 
حكومت عباسیان از مشروعیت برخوردار است. اين موضوع را مأمون نیز خود به 
صراحت گفته بود: »ما او را ولی عهد خود قرار داديم تا ملک و خالفت را برای 

ما اعتراف کند..«.
اقرار  اين مقام  با پذيرفتن   امام رضا اعتراف آن بود که  اين  جنبه ي خفي 
می کرد که خالفت هرگز به تنهايی برای او و علويان نیست. بنابراين، مأمون ديگر 
خوب می دانست چگونه با همان سالحی که علويان در دست داشتند، با آن ها 
مبارزه کند. از آن پس ديگر دشوار بود که کسی دعوت به يک شورش را علیه 

حكومتی که اين گونه به مشروعیتش اعتراف شده بود، اجابت کند.
عالوه بر اين، مأمون می خواست از اين اعتراف منحصر بودن حكومت برای 
و  ندارند  خالفت  از  بهره ای  هرگز  علويان  که  اين  و  بگیرد  نتیجه  را  عباسیان 
انگیزه ي  به  امام رضا فقط جنبه ي لطف و گشاده دستی داشته و  ولی عهدی 
ايجاد پیوند میان خاندان عباسی و علوی صورت گرفته است تا زنگار کدورت ها 
از دل مردم به خاطر آن چه که از سوی هارون الرشید و اسالفش بر سر ايشان آمده 

بود، زدوده شود.

8. تأیید گرفتن بر عملکرد و اقدامات حکومت
مأمون، به گمان خود، از امام رضا قانونی بودن اقدامات خود را در مدت 
واليت عهدی، به طور ضمنی گرفت و همان تصويری را که خود می خواست از 

حكومت و حاکم در برابر ديدگان مردم قرار داد.

9. شکستن موقعیت اجتماعی امام
اجتماعی  قداست  و  شخصیت  نابودی  مأمون،  جهنمی   برنامه ي  دوم  بخش 
امام بود . او بايد اين کار را انجام مي داد تا برای همیشه از منشأ خطر و تهديد 

علیه حكومتش، رهايی يابد.
و  اعتماد  برگرداند و حس  علويان  از  را  مردم  نظر  که  تصمیم گرفت  مأمون 
مهرشان را از آنان بزدايد، البته به گونه ای که احساساتشان را هم جريحه دار نكند.

را ولی عهد خويش گرداند، همین   امام رضا اگر  که  مأمون گمان می کرد 
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رويداد به تنهايی کافی خواهد بود تا موقعیت اجتماعی امام در هم بشكند و 
ارجش پیش مردم فرو بیفتد. 

فصل چهارم: موضع گیری امام در برابر توطئه ي والیت عهدی

حقیقت آن است که امام توانست با تدبیر و برنامه ي خردمندانه ي خويش، 
راه هر گونه فرصت طلبی را بر مأمون ببندد. مأمون نیز چنان با يأس و سرافكندگی 

روبرو شد که به ناچار به کشتن امام روی آورد.

برنامه های امام
امام رضا به ُصَور گوناگونی برای روبرو شدن با توطئه های مأمون اتخاذ 

موضع کرد که مأمون آن ها را به حساب نیاورده بود.

الف. افشاگری نسبت به تحمیلی بودن والیت عهدی

۱. خودداری از پذیرش پیشنهاد مأمون در مدینه
امام تا وقتی که در مدينه بود از پذيرفتن پیشنهاد مأمون خودداری کرد و 
آن قدر سرسختی نشان داد تا بر همگان معلوم بدارد که مأمون به هیچ قیمتی از او 

دست بر نمي دارد. 
 امام که  بداند،  مأمون  که  بود  آن  برای  سرسختانه ای  موضع  چنین  اتخاذ 
دست خوش نیرنگ وی قرار نمی گیرد و به خوبی از توطئه ها و هدف های پنهانیش 
آگاهی دارد. تازه با اين شیوه امام توانسته بود شک مردم را نیز پیرامون آن 

رويداد برانگیزد.

2. نیاوردن خانواده به مرو
امام خواسته بود که از خانواده اش هر که را می خواهد همراه  از  مأمون 
 با خود هیچ کس حتی فرزندش امام جواد خويش به مرو بیاورد، ولی امام
مأموريتی بس بزرگ و  نبود، سفر  نیاورد. در حالی که آن يک سفر کوتاه  را هم 
طوالنی بود که بايد امام طبق گفته ي مأمون رهبری امت اسالمی را به دست بگیرد. 

امام حتی می دانست که از آن سفر برايش بازگشتی وجود ندارد.
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3. اعالم همبستگی والیت با توحید
در نیشابور، امام با نماياندن چهره ي محبوبش براي صدها هزار تن از مردم 

استقبال کننده، روايت زير را خواند: 
»کلمه توحید)الاله اله اهلل( دژ من )پروردگار( است، پس هر کس به دژ من وارد 

شود از کیفرم مصون می ماند«
امام در آن شرايط مسايل فرعی دين و زندگی مردم را عنوان نكرد. 

بلكه توجه همگان را به مساله ای معطوف نمود که مهم ترين مسايل زندگی حال 
و آينده شان به شمار می رفت.

آری! امام در آن شرايط حساس فقط بحث »توحید« را مطرح کرد. زيرا 
توحید پايه ي هر زندگی با فضیلتی است که ملت ها به کمک آن از هر نگون بختی 

و رنجی، رهايی می يابند. 
رابطه ي مسأله ي والیت با توحید

پس از خواندن حديث توحید، ناقه ي امام به راه افتاد، ولی هنوز ديدگان 
هزاران انسان شیفته به سوی او بود. ناگهان ناقه ايستاد و امام سر از عماری 

بیرون آورد و کلمات جاويدان ديگری به زبان آورد، با صدای رسا فرمود: 
»کلمه ي توحید شرطی هم دارد؛ و آن شرط من هستم«.

مسأله ي  يعنی  کرد،  عنوان  را  ديگری  بنیادی  مسأله ي  امام يک  اين جا  در 
»واليت« که همبستگی زيادي با توحید دارد؛ رهبری امام از سوی خدا تعیین شده 

بود نه از سوی مأمون!
امام در نیشابور از فرصت برای بیان اين حقیقت سود جست و در برابر 

صدها هزار تن، خويشتن را به حكم خدا، امام مسلمانان معرفی کرد. 
نکته ي مهم

امامان ما در هر مسأله ای ممكن بود »تقیّه« را روا بدانند ولی آنان در اين مسأله 
که، خود شايسته ي رهبری امت و جانشینی پیامبرند، هرگز تقیّه نمی کردند. هر 

چند اين مورد از همه بیشتر خطر و زيان برايشان در برداشت.

4. رد پیشنهاد والیت عهدی در مرو
با  منفی  موضع  از  همچنان  ماه ها،  گذشت  و  مرو  به   امام رسیدن  از  بعد 
مأمون سخن می گفت. نه پیشنهاد خالفت و نه پیشنهاد ولی عهدی هیچ کدام را 

نمی پذيرفت، تا اين که مأمون با تهديدهای مكرری قصد جانش را کرد.
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امام با اين گونه موضع گیری، زمینه را طوری چید که مأمون را روياروی 
حقیقت قرار دهد. 

۵. تأکید نسبت به تحمیل والیت عهدی
امام رضا به اين موارد بسنده نكرد. بلكه در هر فرصتی تأکید می کرد که 

مأمون او را به اجبار و با تهديد به قتل، به ولی عهدی رسانده است.
امام به صراحت می گفت که به دست کسی جز مأمون کشته نخواهد  شد 
و کسی جز مأمون او را مسموم نخواهد کرد. اين موضوع را حتی در پیش روی 

مأمون هم گفته بود.

6 . اعالم این که خالفت حق مسلم او است.
را  مأمون  امام، جهل  که  می بینیم  بیعت  گرفتن  در شیوه ي  را  مورد  اولین 
نسبت به شیوه ي رسول خدا که مأمون مّدعی جانشینیش بود، برمال ساخت. 

امام خود در نیشابور امامت خويش را شرط کلمه ي توحید و راه ورود به 
دژ محكم الهی معرفی کرده بود. وی همچنین امامان قانونی را در بسیاری از موارد 
از جمله، در رساله ای که برای مأمون نوشته بود شماره کرده و خود نیز در شمار 

آنان بود. به اين نكته در پشت نويس سند ولی عهدی نیز اشاره فرمود.
ايراد  جای  به   امام بیعت،  مجلس  در  آن که  توجه  شايان  نكات  از  ديگر 

سخنرانی طوالنی، عبارات کوتاه زير را بر زبان جاری ساخت: 
»ما به خاطر رسول خدا بر شما حقی داريم و شما نیز به خاطر او بر ما حقی داريد؛ 
يعنی هرگاه شما حق ما را ادا کنید بر ما واجب می شود که حق شما را منظور بداريم«.
اين جمالت میان اهل تاريخ و سیره نويسان معروف است و غیر از آن نیز چیزی 

از امام در آن مجلس نقل نكرده اند.
امام حتی از اين که کوچک ترين سپاس گزاری از مأمون کند خودداری کرد 
و اين خود موضع سرسختانه و قاطعی بود که می خواست ماهیت بیعت را در ذهن 
مردم خوب جای دهد و در ضمن موقعیت خويش را نسبت به زمامداری در همان 

مجلس حساس به آن ها بفهماند.
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اعتراف مأمون به اولویت خاندان علی
روزی مأمون در مقام آن برآمد که از امام اعتراف بگیرد به اين که علويان و 

عباسیان در درجه ي خويشاوندی با پیغمبر با هم يكسانند. 
داستان از اين قرار بود که روزی مأمون و امام رضا با هم گردش می کردند. 
مأمون رو به امام کرده و گفت: »ای ابوالحسن! من پیش خود انديشه ای دارم 
که سرانجام به درست بودن آن پی برده ام و آن؛ اين که ما و شما در خويشاوندی 
با پیغمبر يكسان هستیم و بنابراين، اختالف شیعیان ما، همه ناشی از تعصب و 

سبک انديشی است...«
امام فرمود: 

»اين سخن تو پاسخی دارد که اگر بخواهی می گويم وگرنه سكوت برمی گزينم«.
مأمون اصرار کرد که: »نه؛ حتماً نظر خود را بگو تا ببینم که تو در  اين باره چگونه 

می انديشی؟!«
امام از او پرسید: 

»بگو ببینم اگر هم اکنون خداوند پیامبرش محمد را بر ما ظاهر گرداند و او 
به خواستگاری دختر تو بیايد، آيا موافقت می کنی؟«

مأمون پاسخ داد: 
 »سبحان اهلل! چرا موافقت نكنم؟! مگر کسی از رسول خدا  روی بر می گرداند!«

آنگاه بی درنگ امام افزود: 
هم  من  دختر  از  می تواند   خدا رسول  آيا  ببینم  بگو  حاال  »بسیار خوب!   

خواستگاری کند؟«
مأمون در دريايی از سكوت فرو رفت و سپس بی اختیار چنین اعتراف کرد: 
 »آری؛ به خدا سوگند که شما در خويشاوندی به مراتب به او نزديک تريد«.1

ب. سند والیت عهدی، بیانگر برنامه ي امام برای مقابله با توطئه ي مأمون

آن چه امام در سند ولی عهدی نوشت، نسبت به موضع گیری های ديگرش 
از همه مؤثرتر و مفیدتر بود.

در آن نوشته می بینیم که در هر سطری و بلكه در هر کلمه ای که امام با 

1.  کنزالفوائد، کراجکی، ص 166 و الفصول المختارۀ من العيون و المحاسن، صص 15و 16 و بحاراالنوار، ج 49، ص 188 
و مسند االمام الّرضا، ج 1، ص 100.
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برای  برنامه اي  بیانگر  به وضوح  و  است  نهفته  عمیق  معنايی  نوشته،  خط خود 
مواجه شدن با توطئه های مأمون می باشد.

امام با توجه به اين نكته که سند ولی عهدی در سراسر قلمرو اسالمی منتشر 
می شود، آن را وسیله ي ابالغ حقايقی مهم به امت اسالمی قرار داد. از مقاصد و 
اهداف باطنی مأمون، پرده برداشت و بر حقوق علويان پافشرد و توطئه ای را که 

برای نابودی آنان انجام می شد، آشكار کرد.
امام در اين سند نوشته ي خود را با جمله هايی آغاز کرده که معموالً تناسبی 
با موارد مشابه ندارد: »ستايش برای خداوندی است که هر چه بخواهد همان کند. 

هرگز چیزی بر فرمانش نتوان افزود و از تنفیذ مقدراتش نتوان سرباز زد…«
»او از خیانت چشم ها و از آن چه که در سینه ها پنهان است آگاهی دارد«

خواننده ي عزيز، آيا شما هم مانند من اين حقیقت را می پذيريد که امام با 
انتخاب اين جمالت می خواست ذهن مردم را به خیانت ها و نقشه های پنهانی 
توجه دهد؟ آيا با اين کلمات به مأمون کنايه می زند تا مردم را متوجه هدف های 

ناآشكارش بنمايد؟
به هرحال، امام مطلب خود را چنین ادامه می دهد: 

و  پاک  خاندان  بر  و  پیامبران،  خاتم   ،محمد پیامبرش  بر  خدا  درود  »و 
مطهرش...«

 ،در آن دوره هرگز مرسوم نبود که در اسناد رسمی از پی، درود بر پیغمبر
کلمه ي »خاندان پاک و مطهرش« را نیز بیفزايند. اما امام می خواست با آوردن 

اين کلمات به پاکی اصل و دودمان خويش اشاره کند.
بعد در ادامه نوشته است: 

»… امیرالمؤمنین حقوقی از ما می شناخت که ديگران بدان آگاه نبودند«.
خوب، اين چه حق و حقوقی بود که مردم حتی عباسیان به جز مأمون آن را 

درباره ي امام نمی شناختند؟
 مگر ممكن بود که امت اسالمی منكر آن باشد که وی فرزند دختر پیغمبر
بود؟! بنابراين، آيا گفته ي امام اعالنی به همه ي امت اسالمی نبود که مأمون چیزی 
را در اختیارش قرار داده که حق خود او بود؟ حّقی که پس از غصب، دوباره 

داشت به دست اهلش بر  می گشت.
امام نوشته ي خود را چنین ادامه می دهد: 

»هر  کس گره ای را که خدا بستنش را امر کرده بگشايد و ريسمانی را که هم او 
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تحكیمش را پسنديده، قطع کند به حريم خداوند تجاوز کرده است زيرا او با اين 
عمل، امام را تحقیر نموده و حرمت اسالم را دريده است…«

امام با اين جمالت اشاره به حق خود می کند که مأمون و پدرانش غصب 
شود،  گسسته  هرگز  نبايد  که  ريسمانی  و  گره  از  وی  منظور  پس  بودند.  کرده 
خالفت و رهبری است که نبايد پیوندش را از خاندانی که خدا مأمور اين مهم 

کرده است گسست. سپس امام چنین ادامه می دهد: 
»... در گذشته کسی اين چنین کرد ولی برای جلوگیری از پراکندگی در دين 
و جدايی مسلمانان اعتراضی به تصمیم ها نشد و امور تحمیلی به عنوان راه گريز 

تحمل گرديد...«1
در اين جا گويا امام به مأمون کنايه می زند و به او می فهماند که بايد به اطاعت وی 
درآيد و بر تمرد و توطئه علیه وی و علويان و شیعیانش اصرار نورزد. امام با اشاره 
به گذشته، دورنمای زندگی علی و خلفای معاصرش را ارائه می دهد که چگونه او 
را به ناحق از صحنه ي سیاست راندند و او نیز برای جلوگیری از تشتت مسلمانان، بر 

تصمیم هايشان گردن می نهاد و تحمیل هايشان را نیز تحمل می کرد.
سپس چنین می افزايد: 

»… خدا را گواه بر خويشتن می گیرم که اگر رهبری مسلمانان را به دستم دهد 
با همه، به ويژه با بنی عباس به مقتضای اطاعت از خدا و سنت پیامبرش عمل 
کنم، هرگز خونی را به ناحق نريزم و ناموس و ثروتی را از چنگ دارنده اش به 

در نمی آورم مگر در آن جا که حدود الهی مرا دستور داده است...«
اين مطالب همگي کنايه و اشاره اي است به جنايات بنی عباس.

امام همچنین اين جمله را می افزايد: »... اگر چیزی از پیش خود آوردم، 
يا در حكم خدا تغییر و دگرگونی درانداختم، شايسته ي اين مقام نبوده، خود را 

مستحق کیفر نموده ام و من به خدا پناه می برم از خشم او...«
با عقیده ي رايج در میان مردم بود.اين عقیده که  بیان اين جمله برای مبارزه 
او در  بازخواستی است، زيرا  از هرگونه کیفر و  يا هر حكمرانی مصون  خلیفه 

مقامی برتر از قانون قرار گرفته است. 
بودن  نافرجام  و  ولی عهدی  قبول  به  اعالم عدم رضايت خويش  برای  آن گاه 
حكايت  را  آن  »جامعه« خالف  و  »...«جفر«  می دارد:  بیان  چنین  به صراحت  آن 

1. بسيار محتمل است كه امام به جمله ي عمر )يعني بيعت با ابوبكر گريزگاهى بود( اشاره كرده اند؛ ولى آن را چنان تعميم 
داده اند كه شامل بيعت هاى ديگر نيز بشود؛ چراكه بيعت با خود عمر و عثمان و معاويه و ديگران نيز، همه راه گريزى بودند.
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و  امامت  به حق  از دستیابی من  که حاکی  امر  برخالف ظاهر  يعنی  می کنند...« 
خالفت می باشد، من هرگز آن را دريافت نخواهم کرد.

افزون بر اين، امام می خواهد که با ذکر اين حقیقت به رکن دوم از ارکان 
امامت امامان راستین اهل بیت نیز اشاره کند؛ آگاهی به امور غیبی و علوم 

ذاتی که خداوند تنها ايشان را بدين جهت بر ديگران امتیاز بخشیده است.
جفر و جامعه دو جلد از کتاب هايی است که رسول خدا بر امیرالمؤمنین 
علی امال فرموده و او نیز آن ها را به خط خود نوشته است. امامان برخی 
از اين کتاب ها را به برخی از شیعیان پرارج خويش نشان داده و در موارد متعددی 

در احكام بدان ها استناد جسته اند.1
امام پس از اعالم کراهت و اجبار خويش در قبول ولی عهدی با صراحت 
پذيرفتم  را  مأمون(  امیرالمؤمنین)يعنی  دستور  من  ولی  می نويسد:»…  کامل 
وخشنوديش را بدين وسیله جلب کردم…«. معنای اين عبارت آن است که اگر 
امام ولی عهدی را نمی پذيرفت به خشم مأمون گرفتار می آمد. باالخره امام در 
پايان دست خط خويش بر پشت سند ولی عهدی تنها خدای را بر خويشتن شاهد 
عنوان شهود  به  را  آن مجلس  در  ديگر حاضر  افراد  يا  مأمون  می گیرد و هرگز 

بر نمی گزيند.
مقاصد  به خوبی  می زيستند  شرايطی  چنان  در  و  ايام  آن  در  که  کسانی  آری، 

امام را از جمالتی که بر پشت سند ولی عهدی نوشته بود درک می کردند.

ج. شروط پذیرش والیت عهدی، نقشه هاي مأمون را بر  هم زد!

امام برای پذيرفتن مقام ولی عهدی، شروطی قايل شد که طی آن ها، از مأمون 
چنین خواسته بود؛

امام هرگز کسی را بر مقامی نگمارد و نه کسی را عزل و نه رسم و سنتی 
را نقض کند و نه چیزی از وضع موجود را دگرگون سازد و از دور مشاور در امر 

حكومت باشد. 2

 1. در مكاتب الرسول، ج 1، صص 59 تا 98، درباره ي اين كتاب ها به طور مشروح به بحث پرداخته و موارد استشهاد ائمه
به آن ها را بيان داشته است.

2. الفصول المهّمه، ابن صباغ مالكى، ص 241؛ نور االبصار، از ص 43 به بعد؛ عيون اخبار الّرضا، ج 1، ص20 و ج 2، 
ص 183؛ مناقب آل ابى طالب، ج 4، ص 363؛ علل الشرايع، ج 1، ص 238؛ اعالم الورى، ص320؛ بحاراالنوار، ج 49، 
صص34 و 35 و صفحات ديگر؛ كشف الغّمه، ج 3، ص 69؛ اإلرشاد مفيد، ص310؛ المالى صدوق، ص43؛ الكافى،                  
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 مأمون نیز به تمام اين شروط پاسخ مثبت داده بود. بنابراين، می بینیم که امام
هدف ها و آرزوهاي مأمون را نقش بر آب مي کند زيرا اتخاذ چنین موضع منفی اي 

دلیل گويايی بود بر امور زير: 
 ـ متهم ساختن مأمون به برانگیختن شبهه ها و ابهام های بسیاری در ذهن مردم.

 ـ اعتراف نكردن به قانونی بودن سیستم حكومتی وی.
تأمین  نظام حكومتی  عنوان يک  به  را   امام نظر  موجود هرگز  ـ سیستم   

نمی کرد.
 ـ مأمون برخالف نقشه هايی که در سر پرورانده بود، ديگر با قبول اين شروط 

نمی توانست کارهايی را به دست امام انجام دهد.
 ـ امام هرگز حاضر نبود تصمیم های قدرت حاکمه را اجرا کند.

 ـ و در نهايت با ذکر اين شروط، پارسايی و زهد امام بر همگان آشكار 
شد. آنان که امام را به خاطر پذيرفتن ولی عهدی به دنیاپرستی متهم می کردند 
با توجه به اين شروط متقاعد گرديدند که باالتر از اين حد، درجه ای از زهد قابل 

تصور نیست. 

د. نماز عید و تفکیک صفوف
امام به مناسبت برگزاری دو نماز عید، موضعی اتخاذ کرد که جالب توجه 

است. در يكی از آن ها ماجرا چنین بود: 
ايراد  با  تا  بگزارد  عید  نماز  مردم  با  که  نمود  درخواست   امام از  مأمون 
سخنرانی وی، آرامشی به قلبشان فرو آيد و با پی بردن به فضايل امام اطمینان 

عمیقی نسبت به حكومت بیابند.
امام به مجرد دريافت اين پیام، شخصی را نزد مأمون روانه ساخت تا به او 
بگويد مگر يكی از شروط ما آن نبود که من دخالتی در امر حكومت نداشته باشم. 
در پي اِصرار وي امام رضا دوباره از مأمون خواست تا او را از آن نماز معاف 
بدارد و در صورت اصرار شرط کرد که من به نماز آن چنان خواهم رفت که رسول 

خدا و امیرالمؤمنین علی با مردم به نماز می رفت.
مأمون پاسخ داد که هرگونه می خواهی برو.

چنان که قبل از اين ذکر شد، در آن روز وضع مردم بسیار آشفته شد و صفوفشان 
در نماز، ديگر به نظم نپیوست.

ص 489؛ روضة الواعظين، ج 1، صص 268 و 269؛ معادن الحكمة، ص180؛ شرح ميمة ابى فراس، ص 165.  
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ه. معاشرت اجتماعی امام، برهم زننده ي نقشه های مأمون

طرز رفتار و آداب معاشرت عمومی امام، چه پیش از ولی عهدی يا پس از 
آن، به گونه ای بود که پیوسته نقشه های مأمون را بر هم می زد. هرگز مردم نديدند 
نحوه ي  در  يا  بگیرد  قرار  برق شؤون حكومتی  و  زرق  تأثیر  تحت   امام که 

سلوکش با مردم اندکی تغییر رويه دهد.
برنامه ي امام برای شكست مأمون چنان کاری و موفق بود که مأمون تصمیم 
گرفت آن امام بزرگوار را به شهادت برساند تا مگر به اين وسیله، خود را از چنگال 

ناماليماتی که پیوسته برايش پیش می آمد، برهاند. 
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پیش گفتار

و  داده اند  از طريق گفت و گو سامان  را  يكديگر  با  ارتباط  انسان ها  باز  دير  از 
بدين گونه عقايد خود را با هم در میان نهاده اند. اين خصیصه عمومی و فطری در 
اديان توحیدی، مورد توجه قرار گرفته است و پیامبران بزرگ الهی، چه در مقام 

تبلیغ و چه در موقعیت های متعدد علمی، آن را پاس داشته و حرمت گذارده اند.
حضرت نوح با کافران قوم خويش احتجاج می کند و به آنان اجازه سخن گفتن 
می دهد. هود و صالح نیز با قوم خويش به گفت وگو می نشینند و استدالل های روشن 
خود را بیان می کنند1 و ابراهیم خلیل با خويشان2 و نیز گمراهان طبیعت پرست3 و 
حتّی سرکرده ی نمروديان بُت پرست به بحث می نشیند و با استدالل، مبهوتشان می کند.4
 با فرعون6 و عیسی با اقوام خود5 و موسی مناظره های لوط و شعیب
پیامبر  بارز گفتگوی دينی است؛ احتجاجات  از نمونه های  نیز  با متعصبان يهود 
بزرگ اسالم نیز با مشرکان عربستان، مسیحیان نجران، يهوديان و ماده پرستان و 
منكران معاد، در بسیاری از کتاب های حديث، انعكاس يافته است7 و به تعبیر امام 

هادی بارها و بارها صورت گرفته است.8
تداوم  را  سیره  اين  نیز   طهارت و  عصمت  بیت  اهل   ،پیامبر از  پس 

بخشیدند و با اقتدا به سنت نیكوی پیامبران، گام در جای پای آنان نهادند. 
روايات و گزارش های مفصل اين مناظره ها، هم غنی کننده ی مباحث عقايد و 
ائمه  ادب گفت و گو و تحمل و شكیبايی  نشان دهنده ی  کالم شیعه است و هم 

معصوم در برابر خصم و ناراستی ها و درشتی های آنان است.
در میان ائمه، مناظرات نغز و ژرف امام رضا مثال زدنی است. ايشان در جبهه ی 
با مخالفان پرداخته و سواالت و  به مقابله  از طريق مناظرات  برون دينی و درون دينی، 

شبهه های زندقیان و اشكاالت ديگرانديشان به حوزه عقايد شیعه را پاسخ گفته اند.9

1 . هود، 50 تا 57 و 61 تا  63.
2 .شعرا،  69 تا 81 و مريم، 41 تا 47.

3 .انعام، 75 تا 79.
4 . بقره،  258.

5 . شعرا، 160 تا 188.
6 . طه، 42 تا 62.

7 . االحتجاج طبرسى، ج 1، صص27 تا 64 و صص 47 تا 64 و فرقان، 7 و 8 و زخرف،  31 و  اسراء، 90 تا 93 .
8.  بحاراالنوار، ج 9، ص 69، ح2.

9. عيون اخبار الّرضا، ج 1، ص 131،ح28.
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در  و  شده  ارائه   محمد آل  عالم  مناظرات  از  گزارشی  ابتدا  اثر،  اين  در 
 ادامه، هدف مأمون از تشكیل اين جلسات و نیز برکات مناظرات امام هشتم
 ،مورد توجه واقع شده است. در ادامه درباره ی ويژگی های مناظرات امام رضا
 بزرگوار امام  اين  مناظرات  از  می توان  که  درس هايی  و  مناظرات  محتوای 
گرفت، مباحثی تقديم ارادتمندان و دلباختگان به آن حضرت شده است. امیدواريم 

که اين هديه ی ناچیز مورد قبول امام رئوف قرار گیرد!

مناظرات امام رضا

اين قسمت،  نقل شده است که در  فراوانی  مناظرات   عالم آل محمد از 
گزارشی از اين مناظرات را تقديم می کنیم.

از حسن بن محمد نوفلی هاشمی نقل شده است که می گويد: مأمون علمای 
اديان و بزرگان دين و مذاهب مختلف را جمع کرد و پس از خوش آمدگويی به 
آنان چنین گفت: »شما را برای امر خیری فراخواندم. مايلم با پسرعمويم که از 
مدينه به اين جا آمده است، مناظره کنید! فردا اّول وقت بیايید و کسی از اين دستور 
سرپیچی نكند!« آنان اطاعت کردند و گفتند: »ان شاء اهلل اّول وقت در اين جا حاضر 

خواهیم شد!«1
فردا صبح مأمون، ياسر را به دنبال حضرت فرستاد. ياسر به امام گفت: »مأمون 
می گويد که می خواهم شما در اين جلسه شرکت کنید!« حسن بن محمد نوفلی 
ظاهراً از اين مسأله ترسی داشت. امام رضا به او رو کردند و فرمودند: »نوفلی! 
درباره ی  نظرت  دارند؛  نكته سنجی  و  ظريف  طبع  عراقی ها  و  هستی  عراقی  تو 
برگزاری اين گردهمايی علمای اديان و اهل شرک توسط مأمون چیست؟« نوفلی 
گفت: »می خواهد شما را بیازمايد و کار نامطمئن و خطرناکی کرده است«. حضرت 
فرمودند: »چه طور؟« گفت: »متكلمان و اهل بدعت، مثل علما نیستند؛ چون عالم، 
مطالب درست و صحیح را انكار نمی کند ولی آن ها همه اهل انكار و مغالطه اند. 
اگر با در نظر گرفتن وحدانیت خدا با آنان بحث کنید، خواهند گفت: »وحدانیتش 
را  »رسالتش  بگويید محمد رسول خداست، می  گويند:  اگر  و  ثابت کن!«  را 
ثابت کن!« بعد مغالطه می کنند و باعث می شوند خود شخص دلیل خود را باطل 

1. عيون اخبار الّرضا، ج1 ، ص314.
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کند و دست از حرف خويش بردارد«. سپس گفت: »قربانت گردم! از آنان برحذر 
باشید و مواظب خودتان باشید!« حضرت تبسمی کردند و فرمودند: »ای نوفلی! 
آيا می ترسی آنان ادله ی مرا باطل و من را مجاب کنند؟« نوفلی گفت: »به خدا 

درباره ی شما ترسی ندارم و امید دارم خداوند شما را بر آنان پیروز کند!«
سپس حضرت فرمودند: »ای نوفلی! می خواهی بدانی چه زمانی مأمون پشیمان 
خواهد شد؟« گفت: »بله«. حضرت فرمودند: »زمانی که با اهل تورات با توراتشان، 
با اهل انجیل با انجیلشان، با اهل زبور با زبورشان، با صابئین به زبان عبری، با 
زرتشتیان به فارسی، با رومیان به رومی و با هر فرقه ای از علما به زبان خودشان 
صحبت کنم؛ آن گاه که همه را مجاب سازم و در بحث بر همگی پیروز شوم و 
همه ی آنان سخنان مرا بپذيرند، مأمون خواهد دانست آنچه در صددش می باشد 
شايسته او نیست. در اين موقع است که مأمون پشیمان خواهد شد َو اَل َحْوَل َو اَل 

َۀ ااِلَّ بِاهللِ الَعلِىِّ الَْعِظيم«.1 قُوَّ
امام پس از اين که وضو ساختند و مقداری سويق )نوشیدنی يا آش يا حلیم( 
میل فرمودند، به جايگاه مناظره رفتند. مأمون آن حضرت را به جاثلیق )کاتولیک( 
را  انصاف  و  امام رضا بحث  با  که  معرفی کرد و خواست  بزرگ مسیحیان 

رعايت کند.

۱. مناظره با جاثلیق )بزرگ مسیحیان(
جاثلیق به مأمون گفت: »ای امیرالمؤمنین! چگونه با کسی بحث کنم که به کتابی 
استدالل می کند که من آن را قبول ندارم و به گفتار پیامبری احتجاج می کند که من 
به او ايمان ندارم؟« حضرت فرمودند: »ای مرد مسیحی! اگر از انجیل برايت دلیل 
بیاورم آيا می پذيری؟« جاثلیق گفت: »آيا می توانم آنچه را انجیل فرموده است، رد 
کنم؟ به خدا سوگند؛ برخالف میل باطنی ام خواهم پذيرفت!« حضرت فرمودند: 
» سل عما بدا لک و افهم الجواب؛ حال هر چه می خواهی بپرس و جوابت را 

دريافت کن!«
اين  به  شد؛  جويا   عیسی درباره ی حضرت  را   امام نظر  جاثلیق  ابتدا 
انكار  مقام  او هم در  ندارم،  قبول  را  او  اگر آن حضرت فرمودند که  منظور که 
بگويد من پیامبر و کتاب شما را قبول ندارم. اما امام رضا هوشیارانه پاسخ 

1.  عيون اخبار الّرضا، ج1 ، ص315 .
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دادند: »من به نبّوت  عیسی و کتابش و به آنچه اّمت خود را به آن بشارت 
داده است و حواريون نیز آن را پذيرفته اند، ايمان دارم و به عیسايی که به نبّوت  
پیامبر اسالم و کتابش ايمان نداشته باشد و اّمت خود را به او بشارت نداده 

است، کافرم«.
جاثلیق از حضرت رضا تقاضای دو شاهد عادل از هم کیشان خود )مسیحی( 
و دو شاهد از غیر هم کیشان خود نمود. حضرت فرمودند: »حال سخن به 

انصاف گفتی«.
حضرت رضا يكی از شاهدان را يوحنّای ديلمی که محبوب ترين شخص 
نزد مسیح بود، معرفی کردند و فرمودند: »تو را قسم می دهم؛ آيا در انجیل چنین 
نیامده است که يوحنّا گفت: مسیح مرا به دين محمد عربی آگاه کرد و مژده داد که 
بعد از او خواهد آمد و من نیز به حواريون مژده دادم و آن ها به او ايمان آوردند؟!« 

جاثلیق گفت: »بله آمده است«. 
آن  آمدن  »زمان  گفت:  و  دهد  جلوه  نامعیّن  را  مصداق  که  خواست  جاثلیق 
پیامبر نامشخص است«. اما حضرت رضا باز درباره ی پیامبر اسالم و اهل 
بیتش از انجیل دلیل آوردند و صفر )االصحاح( ثالث انجیل را قرائت کردند. 
وقتی به مطلب مربوط به پیامبر اکرم رسیدند توقف کردند و از نسطاس رومی 
ـ که صفر )االصحاح( ثالث را به تمام و کمال حفظ بود ـ خواستند که شهادت 
حضرت  گفتار  عین  »اين  فرمودند:   حضرت وآن گاه  داد  شهادت  او  دهد. 
مسیح است؛ اگر مطلب انجیل را تكذيب کنی، موسی و عیسی را تكذيب 
کرده ای و اگر اين مطلب را منكر شوی، قتلت واجب است؛ زيرا به خدا و پیامبر 
و کتابت کافر شده ای«. جاثلیق گفت: »مطلبی را که از انجیل برايم روشن شود 
انكار نمی کنم و بدان اذعان دارم«. امام رضا فرمودند: »شاهد بر اقرار او باشید!«
وقتی جاثلیق بر احاطه ی آن حضرت بر انجیل و دين مسیحیت آگاه شد، 
درباره ی تعداد حواريون سوال کرد که امام جواب او را دادند و فرمودند: »از 
افضل آن ها  اعلم و  بودند و  نفر  شخص آگاهی سوال کردی؛ حواريون دوازده 
»لوقا« بود. اما علمای بزرگ نصاری سه نفر بودند يوحنای اکبر در سرزمین باخ، 
يوحنای ديگری در قرقیسا و يوحنای ديلمی در رجاز، و نام پیامبر و اهل بیت و 

اّمتش نزد او بود، و او بود که به امت عیسی و بنی اسرائیل بشارت داد«.
سپس حضرت فرمودند: »ای مسیحی! به خدا سوگند؛ ما به عیسی که 
به محمد ايمان داشت، ايمان داريم. به عیسی ايرادی نداريم جز ضعف 
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و ناتوانی و کمی نماز و روزه اش!« جاثلیق در حالی که منظور امام را متوجه 
کردی!  تضعیف  را  و خود  فاسد  را  علم خود  قسم؛  »به خدا  بود، گفت:  نشده 
گمان می کردم عالم ترين فرد بین مسلمانان هستی«. حضرت فرمودند: »مگر چه 
شده است؟« گفت: »می گويی عیسی ضعیف بود و کم روزه می گرفت و کم نماز 
می خواند؛ حال آن که او حتّی يک روز را هم بدون روزه نگذراند و حتّی يک شب 
 هم نخوابید؛ همیشه روزها، روزه بود و شب ها، شب زنده دار«. حضرت رضا
فرمودند: »برای تقرب به چه کسی روزه می گرفت و نماز می خواند؟« جاثلیق از 
کالم افتاد و ساکت شد.1 چون منظور امام رضا آن بود که شما که ادعا می کنید 

عیسی خداست، پس برای چه کسی نماز می خواند و روزه می  گرفت؟
سپس حضرت رضا از جاثلیق پرسیدند: »چرا منكر هستی که عیسی با 
اجازه ی خدا مرده ها را زنده می  کرد؟ « جاثلیق گفت: »زيرا کسی که مرده ها را زنده 
کند و نابینا و شخص مبتال به پیسی را شفا دهد، خداست و شايسته ی پرستش«.2
 ،يسع مانند:  پیشین  پیامبران  که  تاريخ  از  نمونه هايی  ذکر  با   امام رضا
می دادند،  انجام  را  کارها  اين  از  بعضی  و…   ابراهیم  ،عزير  ،موسی
فرمودند: »همگی مضمون آياتی از تورات و انجیل و زبور و قرآن است. درباره ی 
اين ها چه می گويی؟ آيا آن ها هم بايد ادعای خدايی کنند؟« جاثلیق جواب داد: 

»بله؛ حرف، حرف شماست و معبودی نیست جز اهلل«.3
سپس حضرت رو به رأس الجالوت؛ بزرگ يهوديان نمودند و فرمودند: »تو 
را به ده آيه ای که بر موسی  بن  عمران نازل شده است، قسم می دهم که آيا خبر 
محمد و اّمتش در تورات موجود نیست؟!« آن گاه فرازهايی از تورات را که 
درباره ی پیامبر و اّمتش است، قرائت فرمودند. رأس الجالوت گفت: »آری ما 

نیز آن را همین گونه در تورات يافته ايم«.
پس از آن، حضرت به جاثلیق گفتند: »با کتاب اشعیا تا چه حد آشنا هستی؟« 
گفت: »آن را حرف به حرف می دانم«. سپس به آن دو فرمودند: »آيا قبول داريد 
اين مطلب که »ای مردم! من تصوير آن شخص سوار بر درازگوش را ديدم در 
حالی که لباس هايی از نور بر تن داشت و آن شتر سوار را ديدم که نورش همچون 
گفته  اشعیا چنین  »بله،  دادند:  پاسخ  دو  آن  اوست؟«  گفته های  از  بود«،  ماه  نور 

1.  همان، ص422 .

2 . همان، ص322 .

3 . همان، ص 327.
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است«. حضرت فرمودند: »آيا با اين گفته ی عیسی که در انجیل می فرمايد: 
»من به سوی خدای شما و خدای خود خواهم رفت و فارقلیطا1 خواهد آمد«، 

آشنا هستی؟!«
جاثلیق پاسخ داد و امام برای وی واقعیت را درباره ی وضعیت انجیل بیان 

فرمودند. سپس جاثلیق اعتراف کرد که من اين مطلب را تاکنون نمی دانستم.
امام رضا با توجه به هوشیاری زيادی که داشتند، ابتدا از جاثلیق درباره ی 
شهادت علمای انجیل پرسیدند و او گفت: »هر آنچه تأيید کنند و بدان گواهی 
را گواه  ديگر حاضرين  بیتش و  اهل  و  مأمون   ،است«. حضرت دهند، حق 
از قول   بعد درباره ی اصل و نسب حضرت عیسی اين شهادت گرفتند.  بر 
 علمای بزرگ انجیل مانند: َمتَی، مرقابوس، و الوقا و حتّی خود حضرت عیسی
َمتَی،  گواهی  و  شهادت  درباره ی  »نظرت  فرمودند:  سپس  کردند،  بیان  جمالتی 
مرقابوس و الوقا درباره ی عیسی و اصل و نسب او چیست؟« جاثلیق گفت: 
و  پاکی  االن(  )همین  »آيا  فرمودند:  به حّضار  زده اند«. حضرت  افترا  عیسی  »به 
صداقت آنان را تأيید نكرد و نگفت آنان علماي انجیل هستند و گفتارشان حق 
است و حقیقت؟« جاثلیق گفت: »ای دانشمند مسلمین! دوست دارم مرا در مورد 
اين چهار نفر معاف داری«. حضرت فرمودند: »قبول است؛ تو را معاف کرديم! 

حال هرچه می خواهی سوال کن!«2
او که توانايی امام را در پاسخگويی به کلیه ی سواالت، فوق العاده يافت، 
عرض کرد: »بهتر است ديگری سوال کند؛ به حق مسیح قسم، گمان نداشتم در 

بین علمای مسلمین کسی مثل شما وجود داشته باشد!«3

2. مناظره با رأس الجالوت )بزرگ یهودیان(
از  که  خواست  و  کرد  کناره گیری   رضا امام  با  مناظره  از  »جاثلیق«  وقتی 
شخص ديگری سوال شود، امام رضا رو به »رأس الجالوت« کردند و فرمودند: 
»تسألنی أو أسئلک؟؛ من از تو سوال کنم يا تو سوال می کنی؟«4 رأس الجالوت 
گفت: »من سوال  می کنم و فقط جوابی را می پذيرم که از تورات باشد يا از انجیل 

1 . فارقليطا معرب كلمه ي پركليتوس )به كسر پ و را( معنى احمد يعنى ستوده تر مى دهد. پركليتوس)به فتح پ و را( به معنى 
تسلى دهنده است كه البته با توجه به آيه ي 6 سوره ي مباركه ي صف، ترجمه ي اول؛ به معنى احمد صحيح تر است. 

2. عيون اخبار الّرضا، ج1 ، ص327.    
3. همان، ص427. 

4. همان.
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يا از زبور داوود و يا صحف ابراهیم و موسی«. حضرت فرمودند: »جوابی را 
 يا زبور داوود يا انجیل عیسی از من نپذير مگر اين که از تورات موسی

باشد!«1
 را ثابت می  کنی؟« امام رضا رأس الجالوت پرسید: »چگونه نبّوت  محمد
فرمودند: »موسی بن عمران، عیسی  بن مريم، داوود خلیفه ی خدا در زمین به نبّوت  
او گواهی داده اند«. حضرت رضا گواهی موسی بن عمران را اين چنین 

اثبات کردند؟
از  پیامبری  گفت  و  کرد  سفارش  اسرايیل  بنی  به  موسی  که  داری  قبول  »آيا 
فرزندان برادران شما خواهد آمد؛ او را تصديق کنید و از او اطاعت کنید!؟ حال 
طرف  از  را  دو  آن  بین  رابطه ی  و  اسماعیل  و  اسرايیل  میان  خويشاوندی  اگر 
ابراهیم می دانی، آيا قبول داری که بنی اسرايیل برادرانی غیر از فرزندان اسماعیل 
نداشتند؟« رأس الجالوت گفت: »بله، اين گفته ي موسی است و آن را رد نمی کنیم«. 
حضرت پرسیدند: »آيا از برادران بنی اسرايیل پیامبری غیر از محمد آمده 

است؟« گفت: »نه«.2
وقتی رأس الجالوت از امام رضا خواست که صحت اين مطلب را از تورات 
برايش آشكار کنند، حضرت فرمودند: »آيا منكر اين مطلب هستی که تورات 
به شما می  گويد: ›جاء النّور من جبٍل طور سیناء و اضائ لنا من جبل ساعیر و 
ما  بر  از کوه ساعیر  و  آمد  از کوه طور سینا  نور  فاران؛  علینا من جبل  آستعلن 
درخشید و از کوه فاران بر ما آشكار شد‹«.3 رأس الجالوت گفت: »با اين کلمات 
آشنا هستم اما تفسیرش را نمی دانم«. حضرت فرمودند: »اما نوری که از طرف 
سینا آمد، واضح است همان وحی است که بر موسی بن عمران در طور سینا 
نازل شد، و اما روشن شدن کوه ساعیر اشاره به همان کوهی است که در آن جا بر 
عیسی بن مريم وحی شد و منظور از کوه فاران، کوهی است در اطراف مكه 

که با شهر مكه يک روز فاصله دارد«.
سپس امام به جمله هايی از کتاب اشعیای نبی و حیقوق نبی استدالل 
کردند و فرمودند: »داوود نیز در زبورش،  می گويد: خداوندا! کسی را مبعوث 
کن که سنّت را بعد از فترت احیا کند! آيا کسی را سراغ داری جز محمد که 

1. همان، ص333 .

2. همان، ص343 .
3. هاشمى، مصطفى خالقداد، توضيح الملل، ج 1، ص200.
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اين کار را انجام داده باشد؟«
رأس الجالوت گفت: »چه مانعی دارد که اين شخص عیسی بوده باشد؟«

حضرت فرمودند: »آيا تو نمی دانی که عیسی هرگز با سنّت تورات مخالف 
نبود و همواره آيین او را تأيید می کرد و در انجیل نیز آمده است که بارقلیطا بعد 

از او )مسیح( می آيد و همه چیز را برای شما تفسیر می کند؟«
رأس الجالوت گفت: »آری، می دانم«.

امام رضا فرمودند: »از همه ی اين ها گذشته من از تو سوالی دارم؛ بگو ببینم 
پیامبرت موسی بن عمران به چه دلیل فرستاده ی خداست؟«

رأس الجالوت گفت: »او کارهای خارق العاده ای انجام داده است که هیچ يک از 
انبیای پیشین انجام نداده اند«.

امام فرمودند: مثاًل چه کاری؟
رأس الجالوت گفت: »شكافتن دريا، تبديل عصا به مار عظیم، زدن بر سنگ و 

جاری شدن چشمه ها از آن و يد بیضا و امثال آن!«
امام فرمودند: »راست می گويی؛ اين ها دلیل خوبی بر نبّوت  اوست، آيا هر 
کس که دست به خارق عادتی زند که ديگران از انجام آن ناتوان باشند و دعوی 

نبّوت  کند، نبايد پذيرفت؟«
رأس الجالوت گفت: »نه، چرا که موسی نظیر و مانند نداشت و اگر کسی همان 

معجزاتی را بیاورد که موسی آورده است بايد پذيرفت؛ وگرنه الزم نیست«.
امام فرمودند: »پس چگونه پیامبران پیشین را که قبل از موسی آمدند، 
پذيرفته ايد؛ در حالی که نه دريا را شكافتند و نه دوازده چشمه آب از سنگ بیرون 

آوردند، مانند موسی يد بیضا يا تبديل عصا به ماری عظیم هم نداشتند؟!«
رأس الجالوت )سخن خود را تغییر داد و( گفت: »من گفتم هرگاه کسی خارق 
عادتی انجام دهد که مردم از انجام مثل آن عاجز باشند بايد پذيرفت؛ هر چند مثل 

معجزه ی موسی نباشد«.
که  نمی کنید   نبّوت حضرت مسیح به  اقرار  »پس چرا  فرمودند:   امام  

مردگان را زنده می کرد و نابینا و بیماران صعب العالج را شفا می داد و…؟«
هرگز  ما  ولی  است،  کرده  کارهايی  چنین  »می گويند  گفت:  رأس الجالوت 

نديده ايم!«
امام فرمودند: »آيا معجزات موسی را با چشم خود ديده ای؟ آيا غیر اين 
است که افراد موثّق از ياران موسی خبر داده اند و اين خبر به طور متواتر به 



۱34

طع
ن قا

رها
ب

ره توشه)۱(

دست ما رسیده است؟«
رأس الجالوت گفت: »آری]همین طور است[«.

امام فرمودند: »بنابراين اگر همین اخبار متواتر از معجزات مسیح خبر 
دهد، چگونه ممكن است نبّوت او را تصديق نكنید؟«

سپس امام رضا ادامه دادند: »کار محمد نیز چنین است؛ او يتیم و فقیر و 
درس نخوانده بود؛ اما قرآنی آورد که اسرار تاريخ انبیای پیشین دقیقاً در آن تبیین 
شده و از حوادث گذشته و آينده خبر داده است و نیز از آنچه مردم در خانه های 
خود می گفتند يا انجام می دادند، پیامبر از آن پرده بر می داشت و معجزات بسیار 

ديگر«.
در اين جا رأس الجالوت از سخن بازماند!

3. مناظره با هربذ )بزرگ زرتشتیان(
نوبت به »هربذ« که بزرگ زرتشتیان بود، رسید. حضرت رضا از او درباره ی 
علت پیامبری زرتشت سوال  کردند. او گفت: »چیزهايی آورده است که ديگران 
است«.  دست  در  ما  گذشتگان  از  اخباری  نديده ايم،  خود  ما  البته  نیاورده اند؛ 
حضرت فرمودند: »ديگر اّمت ها هم دلیل پذيرش را همان اخباری می دانند که 
از گذشتگان به آنان رسیده است. پس عذر شما در عدم ايمان نیاوردن به آن ها 

چیست؟« »هربذ« خشكش زد و نتوانست جوابی دهد.1

4. مناظره با عمران صابی
به حاضران  رو   امام بازماند،  ادامه ی بحث  از  زرتشتیان  بزرگ  هنگامی که 
کردند و فرمودند: »آيا در میان شما کسی هست که با اسالم مخالف باشد؟ اگر 

مايل است؛ بدون اضطراب و نگرانی سواالتش را مطرح کند!«
در اين هنگام »عمران صابی« که يكی از متكّلمان معروف بود، برخاست و نزد 

حضرت رضا آمد و گفت:
»ای دانشمند بزرگ! اگر خودت دعوت به سوال نمی  کردی، من سوالی مطرح 
نمی کردم؛ چراکه من به کوفه و بصره و شام و الجزيره رفته ام و با علمای علم 
عقايد روبه رو شده ام، ولی احدی را نیافته ام که برای من ثابت کند که خداوند 
يگانه است و قائم به وحدانیّت خويش است؛ آيا اجازه می دهی همین مسأله را 

1 . همان، ص 340.
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با تو مطرح کنم؟«
امام که تا آن روز با عمران صابی روبه رو نشده بودند، فرمودند: »اگر در 

میان اين جماعت عمران صابی باشد؛ تويی!« گفت: »آری؛ منم!«
امام فرمودند: »سوال کن اما عدالت را در بحث از دست مده و از کلمات 

ناموزون و انحراف از اصول انصاف بپرهیز!«
عمران صابی گفت: »به خدا سوگند؛ من چیزی جز اين نمی خواهم که واقعیت 

را برای من ثابت کنی تا به دامنش چنگ بزنم و از آن صرف نظر نخواهم کرد!«
امام فرمودند: »هر چه می خواهی بپرس!«

بر  مطلق  سكوتی  سپس  شدند.  نزديک  يكديگر  به  حاضران  هنگام،  اين  در 
مجلس حكمفرما شد تا ببینند سرانجام اين مناظره ی حساس به کجا می رسد.
عمران صابی گفت: »از نخستین وجود و مخلوقاتش با من سخن بگوی!«

 )از قراين مشخص می شود که منظور عمران پاسخ به دو سوال مهم در مسأله ی 
خداشناسی بوده است؛ نخست اين که خداوند چه هدفی از آفرينش داشت و چه 
کمبودی با آفرينش برطرف می شد؟ ديگر اين که آيا آفرينش از عدم صورت گرفته 

و هیچ ماده ای قبل از آن نبوده و چگونه اين امر متصّور است؟( 
امام فرمودند: »اکنون که سوال کردی، با دقت گوش کن! خداوند همیشه 
يگانه و واحد بوده و چیزی با او نبوده است، سپس مخلوقات مختلف را ابداع 
فرمود، نه در چیزی آن را بر پا داشت و نه در چیزی محدود کرد و نه طرح و 
نقشه ای از قبل در جهان بود تا مثل آن بیافريند. سپس مخلوقات را به گروه های 
مختلف تقسیم کرد؛ برگزيده و غیر برگزيده، مؤخر و مقّدم، رنگ و طعم )و غیر 
آن(. نه نیازی به آن ها داشت و نه به وسیله ی آن ها ارتقای مقام می  يافت )چراکه او 
وجودی است بی نهايت و نامحدود از هر نظر و چنین وجودی منبع تمام کماالت 
است و کمبودی ندارد تا با آفرينش موجودات برطرف شود.( آيا می فهمی چه 

می گويم؟«
عمران گفت: »بله؛ موالی من!«

امام ادامه دادند: »بدان ای عمران! اگر خداوند برای نیازی جهان را آفريده 
بود، بايد با قدرتی که داشت اضعاف اين ها را بیافريند چرا که هرقدر اعوان و 
ياوران بیشتر باشند، بهتر است؛ لذا می گويم آفرينش او برای رفع نیازی نبود )بلكه 
او فیاض است و ذات پاکش مبدأ انواع فیوضات؛ و آفرينش فیض وجود اوست(«.
سپس عمران سواالتی درباره ی علم خداوند به ذات پاکش در ازل و قبل از آفرينش 
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موجودات کرد و چگونگی علم خداوند را به آن ها بعد از وجودشان جويا شد که اگر 
علم او از طريق ضمیر )و علم اکتسابی( باشد، ذاتش معرض حوادث می شود.

و اين گونه پاسخ شنید که: »علم او، علم حضوری است و موجودات نزد ذات پاکش 
حاضرند، وگرنه تسلسل الزم می  آيد؛ چرا که بايد به آن علم نیز علمی داشته باشد«. 

عمران از انواع مخلوقات سوال کرد.
امام آن ها را به شش گروه تقسیم کردند؛ از محسوسات گرفته تا ماورای 

حس و از جواهر گرفته تا اعراض و از ذوات گرفته تا اعمال و حرکات.
سپس عمران پرسید: »آيا آفرينش در ذات او تغییری ايجاد نكرده است؟« )گويا 
انسان  می ديد  بود؛ چون  فهم صفات خداوند  در  قیاس  مسأله ی  گرفتار  عمران 
هرکاری را که انجام می دهد نوعی دگرگونی و تغییر در خودش به وجود می آيد 

و خدا را با انسان قیاس می کرد.(
اما جواب شنید که: »برای يک وجود قديم و ازلی که عین هستی مطلق است، 

دگرگونی در او معنی ندارد...«.
بعد، از ذات خدا سوال  کرد.

امام رضا فرمودند: »او نور است )اما نه نور ظاهری و حسی بلكه(؛ نور به 
معنی هدايت کننده ی همه ی مخلوقات و تمام اهل آسمان ها و زمین«.

آن  مانند  و  اين که خدا کجاست  زمینه ی  باز سواالت مهم ديگری در  عمران 
مطرح کرد و جواب های مؤثر شنید تا اين که وقت نماز فرا رسید.

امام رضا رو به مأمون کردند و فرمودند: »وقت نماز رسیده است )و بايد به 
ادای فريضه بپردازم(«.

عمران که از باده ی روحانی اين سخن مست شده بود و باقی قدح را در دست 
آماده ی  و  نرم  قلبم  که  مكن،  قطع  مرا  من! جواب  »موالی  کرد:  داشت، عرض 

پذيرش شده است!«
 فرمودند: »عجله مكن؛ نماز می خوانیم و باز می گرديم!« امام امام رضا
)به داليلی( وارد اندرون شدند و نماز را به جا آوردند، اما مردم در بیرون پشت 

سر محمد بن جعفر )عموی امام( نماز خواندند.
وقتی امام به مجلس بازگشتند، عمران را صدا زدند و فرمودند: »سواالتت 

را ادامه بده!«
عمران عرض کرد: »آيا ممكن است به اين سوالم پاسخ فرمايی که آيا خداوند 

به ذاتش وجود دارد يا به اوصافش؟«
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 امام ضمن توضیحی او را متوجه به اين حقیقت ساخت که بسیاری از اين 
اوصاف که می بیند، اوصافی است که بعد از آفرينش موجودات از ذات پاکش 
انتزاع می شود )مثاًل تا مخلوقی آفريده نشود، خالق و رازق و رئوف و رحیم و 
معبود و… مفهومی ندارد؛ هر چند علم و قدرت او بی پايان است( بنابراين ذات 

مقدس او حتی قبل از اوصاف وجود داشته است.
سپس به تشريح مفاهیم ابداع، مشیت و اراده که يک حقیقت است با سه عنوان، 
پرداختند و از نخستین ابداع در عالم هستی سخن گفتند؛ و جالب اين که نخستین 
ابداع را مسأله ی حروف الفبا برشمردند که کلمات همگی از آن تشكیل می شود و 

به طور جداگانه مفهومی ندارند.
عمران پیوسته توضیحات بیشتری از امام رضا می خواست و حضرت؛ 
اين سرچشمه ی فیاض علم، او را بهره مندتر می ساختند تا اين که فرمودند: »آيا 

مطالب را خوب درک کردی؟«
عمران عرض کرد: »آری؛ به خوبی فهمیدم و شهادت می دهم خداوند همان گونه 
است که شما توصیف کرديد و وحدانیّت او را ثابت نموديد، و نیز گواهی می دهم 
که محمد بنده ی اوست که به هدايت و دين حق فرستاده شده است!« سپس 
رو به قبله به سجده افتاد و مسلمان شد.]اين  جا بود که تعجب و شگفتی حّضار 

به اوج خود رسید![
نوفلی می گويد: »هنگامی که علمای کالم مشاهده کردند که عمران صابی که در 
استدالل بسیار نیرومند بود تا آنجا که هرگز کسی بر او غلبه نكرده بود، در برابر 
حضرت علی بن موسی الّرضا تسلیم شد، ديگر کسی از آنان نزديک نیامد و از 

حضرت سوالی نكرد«.1
از آن به بعد عمران، مدافع سرسخت اسالم شد؛ به طوری که علمای مذاهب 
مختلف نزد او می آمدند و داليل آن ها را ابطال می کرد، به حدی که ناچار از او 

فاصله گرفتند.

۵. مناظره با سلیمان مروزی)متکلم معروف خراسان(2 
حسن بن محمد نوفلی چنین نقل می کند که: سلیمان مروزی متكلم خراسان 
گفت:  و  داد  او  به  هدايايی  گذاشت،  احترام  او  به  مأمون  شد.  وارد  مأمون  بر 

1. عيون اخبار الّرضا، ج 1، صص 154 تا178 و بحاراالنوار، ج 49، صص 173 تا 177.
2. وى نماينده معتزله از ميان گروه هاى كالمى بود. )نهضت كالمى در عصر امام رضا، ص 71(.
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»علی بن موسی الّرضا از حجاز نزد ما آمده است و علم کالم و متكلمان را دوست 
ما  نزد  او  با  مناظره  برای  الحجه(  ندارد روز ترويه )هشتم ذی  مانعی  اگر  دارد. 
بیا!« سلیمان گفت: »يا امیرالمؤمنین! دوست ندارم در مجلس شما و در حضور 
بنی هاشم از کسی سواالتی کنم؛ چراکه در مقابل ديگران در بحث با من شكست 

می خورد«.1 
 مأمون هم که هدفش از ترتیب دادن چنین مجلسی، مغلوب شدن امام رضا
در مناظره بود، به سلیمان مروزی گفت: »من فقط به اين دلیل که قدرت تو را در 
بحث و مناظره می دانستم به دنبالت فرستادم و تنها خواسته ی من اين است که او 

را فقط در يک مورد مجاب کنی و ادله او را رد نمايی!«2 
سلیمان گفت: »بسیار خوب؛ من و او را با هم روبه رو نما و ما را به هم واگذار 

کن و خود، شاهد باش!«
وقتی به امام رضا پیشنهاد مناظره با سلیمان مروزی داده  شد؛ قبول کردند، 

وضو گرفتند و برای مناظره آماده شدند.
 بداء«3 مطرح شد و حضرت رضا« مسأله ی  درباره ی  مناظره  اّولین بحث 
با استناد به آيات و روايات پاسخ های قانع کننده ای به سلیمان دادند و حتی با 
استناد به قرآن4 به او فرمودند: »گمان می کنم در اين موضوع همانند يهوديان فكر 
می کنی!« سلیمان گفت: »به خدا پناه می برم از چنین چیزی!« حضرت به آيه ای که 
يهوديان می گويند: »يداهلل مغلوله؛ دست خدا بسته است!« اشاره کردند که منظور 
يهود اين است که خداوند از کار خود فارغ شده و دست کشیده است و ديگر 
چیزی ايجاد نمی کند و خداوند متعال هم در جواب می فرمايد: »غّلت ايديهم و 

لعنوا بما قالوا؛ دست آنان بسته باد و به خاطر گفته هايشان لعنت شدند!«5 
سلیمان پس از آگاه شدن در مورد مسأله ی »بداء« به مأمون گفت: »يا امیرالمؤمنین! 
از امروز به بعد به خواست خدا »بداء« را انكار نخواهم کرد و آن را دروغ نخواهم 

پنداشت«.
مأمون که ديد سلیمان عقب نشینی کرده است، برای اين که جلسه بدون تحقق 

1. همان، ص361 .
2. التوحيد، ص422 .

3. به معنى از عزم برگشتن و يا پشيمان شدن از كارى است كه فردى قصد انجام آن را داشته است و نسبت دادن آن بر خداوند 
روا نيست؛ اما در مورد خداوند به اين معنى است. »و يمحوا اهلل ما يشاء و يثبت و عنده اّم الكتاب؛ خداوند هر آنچه بخواهد 

محو مى كند و هر چه بخواهد ثابت مى نمايد«. )رعد، 39 (.
4. التوحيد، ص 424.

5. مائده،64.
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 يافتن اهداف وی پايان نیابد، به سلیمان گفت: »هر چه می خواهی از ابوالحسن 
سوال کن؛ ولی به اين شرط که خوب گوش کنی و انصاف را رعايت نمايی!« امام 

رضا هم فرمودند: »سل عّما بدا لک؛ هر چه می خواهی بپرس!«
سلیمان سوالی درباره ی اراده ی خداوند کرد و امام سلیمان را چنان در تنگنا 
قرار داد تا مجبور شد پاسخ هايی بدهد که موجب خنده ی حضار شد و مأمون 

جهت دلداری سلیمان گفت: »ای سلیمان! او عالم ترين هاشمی است!« 

6. مناظره با علی بن محمد بن الجهم، درباره ی عصمت انبیا
علي بن محمدبن جهم رو به امام رضا کرد و گفت: »عقیده ی شما درباره ی 

عصمت انبیا چیست؟ آيا شما همه را معصوم می دانید؟«
امام فرمودند: »آری«.

ابن جهم پرسید: »پس اين آيات را که ظاهرش مبنی بر صدور گناه از آنان است، 
چگونه تفسیر می کنید؟ قرآن درباره ی آدم   مي فرمايد: ›و عصی آدم ربّه فغوی؛ آدم 

به پروردگارش عصیان کرد و از پاداش او محروم ماند‹.
 و ذاالنّون اذ ذهب مغاضباً فظّن ان لن نقدر علیه :و درباره ی يونس می گويد
؛ يونس، خشمگین از میان قوم خودش رفت و گمان کرد بر او تنگ نخواهیم 
بها؛ زلیخا قصد  گرفت! و درباره ی يوسف می گويد: و لقد هّمت به و هّم 
يوسف کرد و يوسف قصد او را،1 و در مورد داوود آمده است: و ظّن داود انّما 
فتنّاه فاستغفر ربّه؛ داوود گمان کرد ما او را امتحان کرديم و از کار خود توبه کرد!2 
و درباره ی پیامبرش محمد می فرمايد: و تخفی فی نفسک ما اهلل مبديه؛ تو 
در دل چیزی درباره ی )همسر زيد( پنهان می داشتی که خدا آن را آشكار ساخت«.3 
امام رضا فرمود: »وای بر تو! گناهان زشت را به پیامبران الهی نسبت مده و 
کتاب خدا را به رأی خود تفسیر منما که خداوند فرموده است: »تأويل )و تفسیر( 
آن را جز خدا و راسخان در علم نمی دانند«. )اکنون جواب های سواالتت را بشنو!(
اما درباره ی آدم: خداوند او را حّجت در زمین و نماينده ی خود در بالدش 
قرار داده بود؛ آدم برای بهشت آفريده نشده بود )و سكونتش در بهشت موقتی 
بود(، عصیان آدم در بهشت واقع شد نه در زمین و عصمت بايد در زمین باشد و 

1. يوسف، 24.
2. ص، 24.

3. احزاب، 37.
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مقادير امر الهی تكمیل شود )و آدم الگو و اسوه و رهبری برای مردم جهان باشد(؛ 
لذا هنگامی که به زمین گام نهاد، او را حّجت و خلیفه ی معصوم قرار داد، چنان که 

در حق او می فرمايد:
 اّن اهلل اصطفى آدم و نوحًا و آل ابراهيم و آل عمران على العالمين؛ خداوند آدم 

و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزيد.1 
اين گزينش، خود دلیل بر معصوم  بودن اين رهبران است؛ زيرا گزينش برای 

رهبری بدون عصمت موجب نقض غرض است.
و اما در مورد يونس منظور از لن نقدر علیه اين نیست که او گمان 
کرد خداوند قادر بر )مجازات( او نیست، بلكه به معنی اين است که او گمان کرد 
خداوند بر او تنگ نمی گیرد! )و ترک اولي نكرده است.( همان گونه که در آيه ی 
ديگری از قرآن آمده است: و اّما اذا ما ابتاله فقدر عليه رزقه...؛ اما هنگامی که 
خداوند انسان را مبتال سازد و روزی را بر او تنگ بگیرد...؛2  چراکه اگر او گمان 

کرده بود، خداوند قادر بر)مجازات( او نیست، کافر می شد.
 منظور اين است که زلیخا قصد )کام گیری از( يوسف :اما در مورد يوسف
را کرد و يوسف قصد )قتل اين زن آلوده( را نمود، هرگاه او را زياد تحت 
فشار برای عمل خالف عفت قرار دهد؛ چراکه از اين پیشنهاد بسیار ناراحت شده 
بود، اما ]خداوند اين لطف را در حق يوسف کرد که[نه آلوده به قتل شد و 
نه آلوده به عمل خالف عفت:›كذلك لنصرف عنه الّسوء و الفحشاء‹3 اما در داستان 

داوود شما چه می گويید؟«
در  آنچه  شبیه  ساختگی  و  مجعول  افسانه ای  علی بن محمد بن جهم،  اين جا  در 

تورات کنونی آمده است ذکر کرد که خالصه اش چنین است:
داوود در محراب خود مشغول نماز بود که شیطان به صورت پرنده ی زيبايی در 
برابر او نمايان شد؛ نمازش را شكست و به دنبال آن پرنده به پشت بام رفت. از آن جا 
چشمش به درون خانه ی همسايه، بر اندام زن زيبايی که در حال غسل کردن بود، افتاد و 
دلبسته ی او شد و برای از میان برداشتن مانع، دستور داد همسرش را )که يكی از افسران 
ارشد لشكر داوود بود( و اوريا نام داشت، پیشاپیش صفوف به میدان نبرد بفرستند تا 

هنگامی که او کشته شد، داوود همسرش را به ازدواج خود درآورد.4
1. آل عمران، 33.

2. فجر، 16.
3. يوسف،24 .

4. اين افسانه خرافى و بسيار رسوا با مختصر تفاوتى و با شرح و بسط بيشترى در تورات كنونى، در كتاب دوم اسموديل، 
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هنگامی که سخن به اين جا رسید، امام رضا دست بر پیشانی زدند و فرمودند: 
»انّا هلل و انّا اليه راجعون؛ شما پیامبر بزرگی را به سستی در نماز و سپس ارتكاب 
عمل خالف عفت )قبل از ازدواج رسمی با او( و سپس قتل انسان بی گناهی متهم 

می کنید؟«
علی بن محمد بن جهم عرض کرد: »پس گناه داوود که خداوند در آيه مذکور به 

آن اشاره کرده است، چه بود؟«
امام فرمودند: »وای بر تو! گناهی نداشت؛ او گمان کرد خداوند از وی داناتر 
نیافريده است. خداوند دو فرشته را مأمور کرد تا از محراب او باال روند و بگويند: 
›ما دو نفر با هم نزاع داريم، يكی بر ديگری ستم کرده است، میان ما به حق داوری 
کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست هدايت کن! اين يكی برادر من است 
که 99 میش دارد و من يكی دارم، ولی او اصرار می کند که اين يكی را نیز به او 

واگذارم و او در سخن بر من غلبه کرده و از من گوياتر است«.1
تقاضای  از مّدعی  اين جا داوود در قضاوت عجله کرد و بدون آن که  در 
دلیل و بیّنه کند، رو به او کرد و گفت: »اين برادرت به تو ستم کرده که همان يک 
میش تو را هم مطالبه کرده است«. و حتی توضیح و دفاع الزم را از مّدعی علیه 
او نخواست )اگرچه حكم نهايي را نداده بود، اما همین عجله در اين گفتار ترک 
اواليي بود که از داوود سر زد. سپس متوجه شد و در مقام جبران برآمد و 
استغفار کرد و خداوند اين ترک اولي را بر او بخشید( اين بود خطای داوود؛ 

نه آنچه شما می گويید«.
سپس امام رضا افزودند: »مگر نمی بینی خداوند بعد از ماجرا می گويد:

يا داود انّا جعلناك خليفًة فى االرض فاحكم بين النّاس بالحق و ال تتّبع الهوى؛ 
ای داود! ما تو را خلیفه و نماينده ی خود در زمین قرار داديم، در میان مردم به 
حق داوری کن و از هوای نفس پیروی منما!2 )اگر داوود العیاذ باهلل مرتكب 
آن جنايات عظیم و گناهان بزرگ شده بود، چگونه خداوند چنین مقام و منصبی 
را به او می بخشید و چگونه او را مورد عفو و بخشش قرار می داد؛ پس بدان که 

همه ی آن ها خرافات است(«.
او پرسید: »پس داستان ازدواج داوود با همسر اوريا چه بوده است؟«

فصل11 آمده است.

1.  ص،  21 و 22.
2. ص، 26.
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امام پاسخ دادند: »جريان چنین بود که در آن زمان هرگاه زنی، شوهرش از 
دنیا می رفت يا کشته می شد، هرگز ازدواج نمی کرد. خداوند به داوود اجازه 
داد که با همسر اوريا که در يک حادثه کشته شده بود، ازدواج کند )تا اين رسم 
نادرست براُفتد(. داوود صبر کرد هنگامی که همسر اوريا از عّده] ی وفات[ 
درآمد، با او ازدواج کرد )بدون اين که مسأله ی ديگری در کار باشد( و لكن چون 
اين امر در میان مردم آن زمان سابقه نداشت، بر آن ها گران آمد )و داستان هايی در 

خصوص آن به هم بافتند(.
اما در مورد پیامبر اسالم و همسر پسر خوانده اش زيد که قرآن می گويد: 
ماجرا  را آشكار ساخت«؛  آن  پنهان می داشتی که خداوند  در دل  را  »تو چیزی 
به  را  جهان  اين  در   پیامبر همسران  نام  پیش تر  که خداوند  بود  قرار  اين  از 
ايشان فرموده بود و در میان آن ها نام زينب دختر جحش بود که آن روز در قید 
زوجیّت پسرخوانده ی پیامبر بود، ولی پیامبر اين نام را در دل خود مخفی 
می داشتند تا مبادا بهانه ای به دست منافقان بیافتد و بگويند پیامبر نسبت به زن 
شوهرداری چشمداشت دارد! )اما حوادث آينده و جدايی آن زن از همسرش با 
اين که پیامبر اصرار داشت جدا نشود، نشان داد که چنین امری از قبل مقّدر 

بوده است.(
اين را نیز بدان که خداوند در میان تمام خلق خود تنها عهده دار اجرای عقد 

سه زن شد:
حوا را برای آدم، زينب را برای رسول خدا و فاطمه را برای 

.»علی
اين جا بود که علی بن محمد  بن جهم گريه کرد و عرض نمود: »ای فرزند رسول 
خدا! من توبه می کنم و تعهد می نمايم از امروز به بعد درباره ی پیامبران خدا جز 

آنچه شما فرموديد، نگويم!«1

7. مناظره با پیروان مکاتب مختلف در بصره
است،  آورده  »الخرائج«  کتاب  در  راوندی«  »قطب  که  مشروحی  روايت  طبق 
مكتب های  و  مختلف  فرقه هاي  و  گرفت  باال  بصره  در  فتنه  آتش  هنگامی که 
گوناگون آنجا را پايگاه فعالیت خود قرار دادند، امام علی بن موسی الّرضا  برای 
با  و  آمدند  »بصره«  به  کوتاه  از يک فرصت  استفاده  با  فتنه  آتش  خاموش کردن 

1 . عيون اخبار الّرضا، ج 1، صص 153 تا  155.
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اقوام و گروه های مختلف به بحث و گفت و گو نشستند و از همه ی آن ها دعوت 
فرمودند که در مجلس حضور يابند؛ از علمای بزرگ مسیحی گرفته تا علمای 
پیامبر  از  که  را  بشاراتی  و  انجیل  مختلف  فصول  سپس  ديگر؛  افراد  و  يهودی 
اسالم در آن آمده است، تا بشارت هاي اسفار مختلف تورات و زبور، همه 
زبان  با  و  بازگو کردند  دقیقاً  آن ها  برای  را  بشارت هاي عهدين  برشمردند و  را 
خودشان با آن ها تكلم فرمودند؛ آنچنان که حّجت بر آن ها تمام شد. سپس رو 
به توده ی مردم مسلمان که در آن مجلس حضور داشتند، کردند و در بخشی از 
سخنان خود چنین گفتند: »ای مردم، آيا کسی که با مخالفانش به آيین و کتاب و 

شريعت خود آن ها احتجاج و استدالل کند از همه با انصاف تر نیست؟«
 محمد از  بعد  امام  بدانید  فرمودند:  است(«.  »آری)اين گونه  کردند:  عرض 
برای  تنها  امامت،  مقام  و  می بخشد  تداوم  را  او  برنامه های  که  است  کسی  تنها 
کسی زيبنده است که با تمام اّمت ها و پیروان مذاهب مختلف، با کتاب های خود 
آن ها گفت و گو کند؛ مسیحیان را با انجیل، يهوديان را با تورات و مسلمانان را با 
قرآن قانع سازد و عالم به جمیع لغات باشد و با هر قومی با زبان خودشان سخن 
گويد و عالوه بر همه ی اين ها، باتقوی و پاک از هر عیب و نقص باشد؛ عدالت 
نیكوکار،  مشفق،  راستگو،  پرمحبت،  باگذشت،  مهربان،  حكیم،  باانصاف،  پیشه، 
امین، درستكار و مدبّر باشد«.1 و به اين ترتیب حّجت را بر اهل بصره تمام کردند 

و رسالت خود را در پاسداری از حريم اسالم به انجام رساندند.

تأملی در محتوای مناظرات

در عصر امام رضا عالوه بر حضور اديان مختلف برون دينی در عرصه ی 
فرهنگی جامعه ی اسالمی، فرقه  های مختلف درون دينی نیز در جامعه ی اسالمی 
پديد آمدند و همین امر باعث هجوم شبهات و چالش های فكری در حوزه های 
مختلف فرهنگی به ويژه مسائل اعتقادی گرديد. عوامل گوناگونی در پیدايش اين 
چالش های فكری سهیم بودند که در اين قسمت به چند عامل مهم اشاره می کنیم:

الف. نهضت ترجمه
بتوان در نهضت ترجمه  ای دانست که در  دلیل مهم وجود چالش ها را شايد 

1. الخرائج و الجرائح، صص204  تا 206.
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عصر هارون و مأمون عباسی به اوج خود رسیده بود.
ترجمه ی کتب علمی و فلسفی غیرمسلمانان غیرعرب که از يونان و هند و ايران 

و روم در حوزه ی کشور اسالمی وارد شد، بر تفكر اسالمی مسلمانان تأثیر گذاشت.
برخی افراد که از طرف هارون و مأمون بر اين کار گماشته شده بودند تا کتب 
غیرعربی را به زبان عربی ترجمه کنند، تعهد کامل به اسالم نداشتند؛ لذا هنگام 
آن  بر  چیزی  می گرفتند،  را  بود  انجیل  و  تورات  در  سابقاً  که  شبهاتی  ترجمه، 

می افزودند و خوراک فكری مسلمانان می  شد.1 

ب. ورود مکاتب فکری
از تبعات نهضت ترجمه ی کتب بیگانه، آشنايی مسلمانان با مكاتب و افكار گوناگون 
بود. در زمان مأمون فرهنگ های هندی و يونانی به خاطر رفت و آمدهای فراوان 
به شهرهای مختلف اسالمی گسترش يافت. البته آن ها هم بی تأثیر از تفكر اسالمی 
نبودند اما انديشه های اسالمی به لحاظ شكلی)يعني راه يابی منطق يوناني به انديشه  های 
اسالمی و باز شدن راه جدل و تحقیق و برهان( و موضوعی از فرهنگ يونانی متأثر شد. 
مذاهب  با  آمیزش  و  گوناگون  اديان  خاستگاه  اساساً  خراسان  منطقه ی  چون 
گوناگون بوده است؛ اين منطقه در اوايل قرن سوم هجری )هم زمان با ورود امام 
رضا به اين منطقه( مهم ترين کانون های نگاهبانی از باورهای کهن ايرانی از 
جمله آيین زرتشت بود. عالوه بر اين، حكومت، امنیت خوبی برای قوم يهود در 
سراسر شرق کشور فراهم کرده بود و اين امر باعث حضور پراکنده ی يهوديان در 

آن منطقه بود و حتّی مانويان در دربار مأمون رفت و آمد داشتند.2

ج. عدم توانایی پاسخگویی دانشمندان
از ديگر داليل وجود چالش های فكری اين بود که جهت پاسخگويی به شک و 

شبهه هايی که در دين وارد می کردند، دانشمندانی اليق وجود نداشتند. 
علما و دانشمندان به عنوان پاسداران و محافظان هر مذهب و علم هستند؛ اگر 
توانايی مقابله ی عقالنی با آرا و افكار را نداشته باشند، هیچ گونه پیشرفت و تحول 

سازنده ای در آن ها پديد نخواهد آمد.
در چنین شرايطی مناظرات امام رضا، احیای مجدد تعالیم راستین اسالمی 

1. القرشى، باقر شريف، حياۀ االمام الّرضا، ج 2، ص183 .
2. علوى، سهراب، امام رضا در رزمگاه اديان، صص 54 تا 62 .
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بود. عالم آل محمد در مناظره با نمايندگان فكری جريان های مختلف عصر 
خود تالش می  کردند با استفاده از شیوه ی بسیار جذاب مناظره، چالش های فكری 
و شبهاتی که در جامعه ي اسالمی در جريان است را با منطق قوی پاسخ دهند و در 
حقیقت، دشمنان اسالم را خلع سالح نمايند. اينک با توجه به اين مقدمه، بعضی 

مسائل مهم مطرح شده در مناظرات حضرت را تقديم می  داريم.

توحید

متكلمان عصر امام رضا در مبحث توحید، چند مسأله ي پیچیده را وسیله ای 
برای ترويج شبهات قرار داده بودند که حضرت در مناظرات خود روی آن ها 

تكیه کرده اند.

الف. اثبات کائن اّول
»عمران صابی« درباره ی اثبات »واحدی« که غیر از او کسی نباشد، به شهرها 
و کشورها سرزده بود و با متكّلمان آن ديار صحبت ها داشته و قانع نشده بود. 

امام در پاسخ سوال او از کائن اّول فرمود:
 »واحد؛ همیشه واحد بوده است، همیشه موجود بوده است بدون اين که چیزی به 
همراهش باشد، بدون هیچ گونه حدود و اعراضی و همیشه نیز اين گونه خواهد بود. 
سپس بدون هیچ گونه سابقه ی قبلی مخلوقی را با گونه ای ديگر آفريد با اعراض و 

حدودی مختلف، نه آن را در چیزی قرار داد و نه در چیزی محدود نمود و...«.

ب. خلقت عالم
حضرت در رابطه با اين که آيا خداوند به خاطر نیاز، موجودات را خلق نمود؟ 

آن  گونه که گذشت به عمران صابي جواب دادند.

ج. مسأله ی»بداء«
امام رضا در مناظره با سلیمان مروزی که منكر »بداء« بود، آن چنان شفاف 
و مستند مسأله ی »بداء« را مطرح ساخت که  آن متكّلم پرادعا و مغرور را به زانو 

در آورد.
امام رضا با اشاره به اين که چندين آيه از قرآن مانند:



۱46

طع
ن قا

رها
ب

ره توشه)۱(

 »و ما يعّمر من معّمر و ال ينقص من عمره ااّل فى كتاب؛ هیچ کس پیر و سالخورده 
نمی شود و نیز عمر هیچ کس کم نمی گردد؛ مگر اين که در کتابی ثبت و ضبط است«،1 
بر مسأله ی »بداء« تأکید دارد؛ آن ها را نقل کردند و فرمودند: »با وجود اين همه آيات، 

تو چگونه آن را باور نداری؟«2
وقتی وی درخواست روايتی از اهل بیت را نمود، آن حضرت فرمودند: 
امام صادق می فرمايند: »همانا خداوند دو علم دارد: علمی است مخزون و 
مكنون که کسی جز خودش از آن اطالعی ندارد و »بداء« هم از آن است و علمی 
که خداوند آن را به فرشتگان و رسوالن و پیامبرانش ياد داده است و ما هم آن 
را می دانیم«.3حتّی از مضمون برخی احاديث معصومین بر می آيد که آن ها 
فرموده اند: »اگر مسأله »بداء« وجود نداشت، تمام مسائل و اتفاقات را تا قیامت 

پیشگويی می کرديم«.

سرچشمه ی عدم قبول مسأله ی»بداء«
امام رضا با اشاره به اين که يهود می گويد: »يداهلل مغلوله؛ دست خدا بسته 
است« و خدا هم در جواب آن ها فرمود: »غّلت أيديهم و لعنوا بما قالوا؛ دست 

خودشان بسته است و به خاطر گفته هايشان لعنت شدند!«4
 ثابت کردندکه يهود اين چنین اعتقادی دارد که خدا که جهان را آفريد ديگر 
توانايی تغییر آن را ندارد و با توضیحات بعدی که ذکر شد، سلیمان مروزی را 

مغلوب نمودند. 

نبّوت 

الف. اثبات نبّوت خاتم انبیا
اديان مختلفی که در جامعه ی اسالمی مشغول تبلیغات ضد اسالمی بودند، تالش 
 را زير سوال ببرند. عالم آل محمد می کردند تا حقانیت نبّوت پیامبر اسالم
کنند، در  بیمه  اين شبهه ی خطرناک  از رسوخ  را  اين که جامعه ی اسالمی  برای 
مناظره با اديان بزرگ با استفاده از کتاب های مورد قبول خودشان به اثبات حقانیت 

1. فاطر، 11.
2. علوى، سهراب، امام رضا در رزمگاه اديان، ص364.

3. ميزان الحكمه، ج 1، ص387.
4. مائده، 64.



۱47

طع
ن قا

رها
ب

ره توشه)۱(

نبّوت خاتم پیامبران پرداختند؛ به گونه ای که بزرگ ترين دانشمندان هر يک از 
اديان مجبور به اعتراف به آن شدند. 

ب. معرفی درست حضرت عیسی
برخی از مسیحیان با ديدن برخی از معجزات حضرت عیسی به الوهیّت 
به  »جاثلیق«  با  مناظره  در   معتقد شده اند. حضرت رضا  عیسی حضرت 

معرفی صحیح حضرت عیسی پرداختند:

ج. اثبات تحریف انجیل
در مناظره با »جاثلیق«، حضرت رضا اشاره ای به تاريخچه ی تدوين انجیل 
کردند؛ در صورتی که جاثلیق از آن اطالع و آگاهی نداشت و برای اين که انجیل 
مورد خدشه ی تحريف قرار نگیرد، درباره ی گم شدن انجیل به حضرت عرض 
کرد: »فقط يک روز گم شد و سپس آن را نزد يوحنّا و متَی سالم يافتیم«. امام 
رضا فرمودند: »اگر يک روز گم شده بود، چرا درباره ی انجیل آن چنان دچار 

اختالف شده ايد؟«
به اعتراف دانشمندان مسیحی، کتاب های اناجیل، گزارشی از زندگی حضرت 

عیسی است؛ نَه کالم مطلق خداوند.1
با قرآن که کالم الهی است مطابقت داشته  البته آن قسمت هايی از انجیل که 

باشد؛ مطمئناً از آن خدا و سخنان حضرت عیسی است. 

د. اثبات سایر انبیا
 اثبات پیامبری پیامبران خدا؛ مانند حضرت عیسی و موسی و ديگر پیامبران
در حقیقت سندی بر نبّوت  حضرت محمد است. تأکید حضرت رضا بر 
اين مطلب را می توان در مناظره با »رأس الجالوت »؛ بزرگ زرتشتیان مشاهده کرد. 

ه. محوریت اثبات نبّوت حضرت محمد
نظر  به  برون دينی  گروه های  با   رضا امام  مناظرات  در  که  جالبی  نكته ی 
می رسد، اين است که نقش نبّوت حضرت محمد را به عنوان نقش محوری 
در اثبات پیامبران ديگر قرار دادند. چون دين آخرين پیامبر خدا کامل ترين دين 

1. احمدى شاهوردى، احمد على، اسالم و عقايد، ص 158.
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است و قرآن نیز تنها دين مورد پذيرش خداوند را اسالم معرفی کرده است.1 از 
  در اثبات محوريت پیامبری حضرت محمد اين رو تالش حضرت رضا

در راستای خواست قرآن کريم است.

و. عصمت انبیا
مناظرات حضرت رضا با افراد برون دين در قالب اثبات پیامبری پیامبران 
بیان می شد و در برخی مناظرات با افراد درون دين بیشتر در قالب عصمت، علم 
و… پیامبران مطرح بود. مناظره ای که حضرت رضا با علی بن محمد بن جهم 
عصمت  محور  حول  بود،   بیت اهل  دشمن  و  ناصبی  شخصی  که  داشتند 
انبیا بود. وی همانند گروه کرامیه و برخی گروه های ديگر به عصمت پیامبران 

اعتقادی نداشت و آياتی نیز به عنوان شاهد مثال از قرآن نقل می کرد. 
آن حضرت با اعتقاد به اين که پیامبران گناه نمی کنند و معصوم هستند، 
ابن جهم را از تفسیر و تأويل آياتی که جزو متشابهات هستند و ظاهر آن ها به عدم 

عصمت انبیا بر می گشت، آگاه کردند.
ظاهراً مأمون هم به عصمت انبیای الهی شک داشت اما آن را علناً اظهار 
نمی کرد؛ چون وی نیز آياتی از قرآن کريم بر عدم عصمت انبیا بیان کرد و 
از امام خواست که تفسیرش را بیان کنند. پس از بیان حضرت رضا مأمون به 

اشتباه خود پی برد و گفت: »اشتباه مرا برطرف کردی«.
ابن جهم نیز به خاطر اين گونه اعتقاداتی که داشت پس از شنیدن تفسیر صحیح 

اين آيات از عقیده خود برگشت و به خاطر کار و فكرخود، توبه کرد.2

امامت

امام رضا در رابطه با مسأله ی امامت، مناظرات و سخنانی دارند که قابل 
تأمل است. 

آن حضرت درباره ی مقام امامت فرمودند: »مقام امامت واالتر و عمیق تر از 
آن است که مردم با عقول خود بتوانند آن را درک کنند يا با آراي خويش آن را 
بفهمند يا بتوانند با انتخاب خود امامی را برگزينند؛ چون حضرت ابراهیم پس 

1. آل عمران، 19.
2. عيون اخبار الّرضا، ج 1، ص 416.
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از مقام نبّوت و خّلت )خلیل الّلهی( سپس به مقام امامت دست يافت و از خداوند 
پرسید: آيا فرزندان من راهم به امامت برگزيده ای؟ و خداوند فرمود: عهد من به 
ستمگران نمی رسد!«1 اين آيه، امامت هر ظالمی را تا قیامت باطل می کند و امامت 
را در خواص پاکان نسل حضرت ابراهیم قرار داده است«. در باب بیستم از 
عیون اخبار الّرضا درباره  ی نشانه ها و عالمت های امام  جمالتی آمده است که 

بر هر کدام از آن ها می توان تفسیرها نوشت و صحبت ها نمود.
در مجلس مأمون عده ای از علمای کالم و فقها از هر فرقه و طايفه ای جمع 
شده بودند که يكی از علما از حضرت رضا پرسید: »به چه دلیل امامت ثابت 

می شود؟« حضرت فرمودند: »به نّص و دلیل«.
  بیت  اهل  از  که  است  رواياتی  و  کريم  قرآن  آيات  نّص  از  منظور 
درباره ی امامت هر يک از ائمه وارده شده و منظور از دلیل، علم و دانش و 

مستجاب شدن دعای امام است.

هدف مأمون از ترتیب دادن مناظرات

)پایین آوردن مقام علمی حضرت( ۱. تخریب شخصیت علمی امام رضا
مأمون گرچه زيرکانه تالش کرد که هدف اصلی از راه اندازی مناظرات را پنهان 
سازد؛ اما افشای بعضی از سخنان پشت پرده ی مأمون و نیز سخنان افشاگرانه ی 
امام رئوف پرده از نیّت ناپاک مأمون برداشت و نشان داد که او از تشكیل 
سر  در  را   رضا امام  علمی  شخصیت  تخريب  جز  هدفی  مناظره  جلسات 
به  مأمون  تنها  نه  که  پیش رفت  به گونه ای  مناظرات  لیكن جريان  نمی پروراند. 
هدف پلید خود نرسید؛ بلكه اين مناظرات باعث شد گوشه ای از مقام بلند علمی 
اثبات ادعاي فوق وجود  عالم آل محمد نمايان گردد. شواهد زيادي براي 
دارد. شاهد اّول اين ادعا تشويق سلیمان مروزي به مناظره با امام بود که شرح آن 

پیش از اين بیان شد. 
شاهد ديگر، حديثی است که از خود امام علی بن موسی الّرضا  نقل شده 

است. ايشان به افرادی از ياران خود که مورد وثوق بودند، چنین فرمودند:
قتل  به  مرا  او  جز  هیچ کس  سوگند؛  خدا  به  نخوريد!  را  او  سخنان  »فريب   

1. بقره، 124.
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نمی رساند، ولی چاره ای جز صبر ندارم تا دوران زندگی ام به سرآيد!«1
اباصلت پیشكار امام در اين باره می گويد: »... چون امام رضا در میان مردم به 
علت فضايل و کماالت معنوی خود محبوبیّت روزافزون می يافتند، مأمون بر آن شد که 
علمای کالم را از هر نقطه ی کشور فرا خواند تا در مباحثه، امام را به عجز اندازند 
و به اين وسیله مقام حضرت از نظر دانشمندان پايین بیايد و عامه ی مردم نیز پی 
به کمبودهايشان ببرند؛ ولی امام رضا دشمنان خودـ  از يهودی، مسیحی، زرتشتی، 

برهمن، منكر خدا و... همه را در بحث محكوم نمودند...«.2
اين مسأله نیز جالب و قابل دقت است که پس از شهادت امام رضا ديگر 

اثری از آن مجالس علمی و بحث های کالمی ديده نشد! 

2. اهداف دیگر
ديگر اهداف خلیفه ی مكار عباسي که قابل طرح هستند عبارتند از:

الف. انحصار مقام واالی امام رضا در بُعد علمی
مأمون می خواست مقام واالی امام رضا را در بُعد علمی منحصر کند تا بتواند 
به تدريج از مسائل سیاسی کنار بزند و صحنه ی سیاست را برای خود بی رقیب سازد.

ب. سرگرم کردن مردم
مأمون به دنبال آن بود که مسأله ی مناظره ی امام رضا با دانشمندان بزرگ، 
نقل محافل و مجالس شود و عالقه مندان به امام را سرگرم به اين مسائل کند 

تا بتواند با خیال راحت، اهداف سیاسی خود را دنبال نمايد.
ج. معرفی  به عنوان زمامدار عالِم

مأمون عالقه مند بود که به عنوان يک زمامدار عالِم در جامعه ی اسالمی معرفی 
شود و همگان عشق و عالقه اش به علم و دانش را باور کنند تا از اين طريق بتواند 

عده ای را متوجه خود سازد.

1. عيون االخبارالّرضا، ج 2، ص 184و بحاراالنوار، ج 49، ص189. 
 ،ج 2، ص 239و مشير االحزان، ص263 و بحاراالنوار، ج 49، ص290 و مسند االمام الّرضا ،2. عيون اخبارالّرضا

ج 1، ص128.
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 ویژگی های مناظرات امام رضا

۱. مناظره بر اساس مشترکات قابل قبول
امام رضا که آشنايی کاملی با فن مناظره داشتند؛ هنگام مناظره، تمامی جوانب 

امر از قبیل احترام به مشترکات قابل قبول طرف مناظره را رعايت مي کردند. 
همچنین هنگام مناظره با ديگر افراد، امام بر اساس آن چیزهايی که طرف 
مقابل قبول داشت، مناظره می نمودند و البته فراست و هوشیاری ايشان در تمام 
اين مناظرات اعجاب آور است، به طوری که با دانشمندان اسالمی نیز با آيات و 
بحث  بر  کامل  احاطه ی   و چون حضرت می نمودند  بحث  عقل  و  روايات 
داشتند؛ اگر مناظره کنندگان اشتباهی می کردند، اشتباه آن ها را گوشزد می نمودند. 

2. احترام برای مناظره کنندگان
با اين که مرتبه ی علمی امام رضا قابل وصف نبود اما حضرت  هنگامی که 
در مناظرات پیروز می شدند، طرف مقابل را خوار و کوچک نمی شمردند و دچار 

غرور و تكبر نمی شدند؛ هر چند که برخی بی دين نیز بودند. 

3. دعوت از مخالفان برای گفت و گو
 اسالم، دينی است که از طرح پرسش های گوناگون استقبال می نمايد و موردی 
 سوالی پرسیده باشد و آن بزرگواران گزارش نشده است که کسی از ائمه
امامت  مسئولیت  که  هم   رضا امام  باشند.  کرده  خالی  شانه  آن  به  پاسخ  از 
جامعه ی اسالمی را بر عهده داشتند، از آن جا که ـ به خاطر موقعیت و شرايط 
فرهنگی آن روزگارـ سواالت متفاوتی در اذهان افراد شكل گرفته بود، خطاب 
به جمعی که مأمون آن ها را برای مناظره فراخوانده بود، فرمودند: »يا قوم ان کان 
فیكم احد يخالف االسالم و اراد ان يسأل فلیسأل غیر محتشم؛ ... اگر در میان شما 

کسی مخالف اسالم است و می خواهد سوال کند، بدون خجالت سوال نمايد!«
از ديگر خصوصیات حضرت هنگام مناظره اين بود که برای شروع مناظره 
سوال می کردند که: » تسألنی أو أسئلک؟؛ تو سوال می پرسی يا من از تو بپرسم؟« 
در جايی که افراد از سوال  کردن وا می ماندند حضرت سوال مطرح می کردند، اشكال آن 
را بیان می نمودند و راه جواب را بر آن ها نمی بستند؛ اين از جالب ترين فنون مناظره است.
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4. آشنایی کامل به علوم گوناگون
دريای بی کران علم عالم آل محمد آن چنان مّواج بود که پس از مناظره با افراد 
گوناگون، همگی بر علم و آگاهی کامل آن حضرت حتّی به کتاب های يهوديان، 
مسیحیان و… اعتراف داشتند و اين موجب سكوت برخی از آنان در برابر عظمت آگاهی 

امام رضا می شد.1

برکات مناظرات امام رضا

۱. نشان دادن روح آزادمنشی اسالم
امام رضا در اين جلسات، روح آزادمنشی اسالم و سماحت و وسعت نظر 
در بحث را به همگان نشان دادند و ثابت کردند که برخالف گفته ی بدخواهان و 
دروغ پردازان، اسالم با زور سرنیزه و شمشیر به مردم جهان تحمیل نشده، و يک 
پیشوای بزرگ اسالمی به مخالفان خود اجازه می  دهد که هرگونه ايراد و اشكالی 
دارند، بدون ترس و واهمه مطرح سازند؛ هر چند بر محور نفی اسالم و حتّی نفی 

توحید و الوهیّت دور بزند.

2. نشر علوم و معارف اهل بیت
سو  يک  از  داشتند  مردم  که  ترسی  و  )بیم  خالفت  دربار  جاذبه ی  خاطر  به 
و جوايز کالن مأمون از سوی ديگر( معروف ترين و فعال ترين دانشمندان اهل 
خالف به آن جا راه يافتند و جلسات مناظره ای که با هیچ قیمت امكان تشكیل 
امام رضا مجال  به  اين جلسات  يافت.  نبود، تشكیل  دربار  از  آن در خارج 
بستن  اسالمی و  نشر علوم  بزرگ خويش در  ادای رسالت  برای  مناسبی  بسیار 
راه بر مخالفان در آن شرايط حساس تاريخ اسالم داد، که اين از بزرگ ترين آثار 

غیرمنتظره ی واليت عهدی تحمیلی مأمون بر امام رضا بود.

3. آشکار شدن مقام واالی اهل بیت
 و سّر وجود امامت و خالفت بر حق پیامبر با اين مناظرات، مقام واالی اهل بیت
در اين دودمان آشكار گشت. مخصوصاً ايرانیان که از دور مطالبی را شنیده و ناديده عاشق 
اين خاندان شده بودند، از نزديک ديدند و پیمان موّدت و ارادت خويش را سخت تر ساختند 

که اين امر ضربات سنگین تری بر پايه های حكومت عباسیان وارد ساخت.

1. التوحيد، ص339.
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4. هدایت منحرفان
امام رضا در اين جلسات از میان مخالفان سرسخت اسالم، دوستانی وفادار 
و عالقه مند ساخت تا از حريم مقدس اسالم در برابر هجوم افكار ضد اسالمی 
دفاع کنند. يک نمونه از اين افراد، »عمران صابی« بود که  داستان مسلمان شدنش 

به دست امام رضا، پیش تر ذکر شد.

۵. افشای خطوط انحرافی
امام رضا با استفاده از آن مجالس که در نوع خود بی نظیر بود و اخبارش 
در سراسر کشور اسالمی پخش می شد، رسالت بزرگ خويش را برای کور کردن 
خطوط انحرافی ضداسالم که همراه با نقل علوم و دانش های بیگانگان به محیط 

اسالم راه يافته بود، انجام دادند.

6. درس هایی که از مناظرات امام باید گرفت
مناظرات امام علی بن موسی الّرضا يک مسأله ی تاريخی و متعلق به گذشته 
نیست؛ بلكه از نظر پاسداری از حريم اسالم و خط مكتبی، سرمشق پراهمیت و 

بسیار جامعی برای امروز و هر زمان ديگر است. 
بعید نیست يكی از داليل متعدد پذيرش واليت عهدی تحمیلی مأمون از سوی 

امام رضا انجام اين رسالت بزرگ باشد.
با پیروان مكاتب مختلف از جهات  به هر حال، کیفیت برخورد آن حضرت 

متعددی برای ما الهام بخش است؛ از جمله:
الف. برخورد اسالم با پیروان مكتب های ديگر قبل از هر چیز بايد برخوردی 
منطقی باشد و تا جنگ را بر ما تحمیل نكنند، دست به اسلحه نمی بريم و از منطق 
و استدالل چشم نمی پوشیم؛ اسالم در گذشته از طريق تبلیغ و منطق پیش رفته و 

در آينده نیز چنین خواهد بود؛ »ال اکراه فی الّدين قد تبیّن الّرشد من الغّی«1
ب. قدرت منطق اسالم به قدری است که از منطق مكتب  های ديگر ابداً واهمه 
ندارد و به همین دلیل، در آغاز انقالب به همه مجال کافی داده شد تا عقايد خود 

را نشر دهند و پاسخ خود را بشنوند. 
ج. علمای اسالم در هر زمان بايد از تمام مكاتب و مذاهب باخبر باشند و بتوانند 

1. بقره،256.
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با منطق خود آن ها، با آنان سخن بگويند، و برتری آيین اسالم را بر هر مكتب ديگر 
اثبات کنند؛ بنابراين بحث از تمام مكتب ها ـ بدون استثنا ـ بايد در متن دروس 

حوزه های علمی باشد.
د. در میان علمای اسالم بايد کسانی باشند که با زبان های زنده ی دنیا آشنايی 
داشته باشند و بتوانند به هنگام لزوم، بدون وساطت مترجمان که گاه بر اثر ناآگاهی 
و گاه برای اعمال غرض شخصی، مسائل را تحريف می کنند، با اهل زبان های 

ديگر سخن بگويند. 
د. علمای اسالم بايد از وسايل ارتباط جمعی موجود در جهان، حداکثر بهره گیری 

را بكنند و صدای اسالم و تعالیم قرآن را به گوش همه ی جهانیان برسانند. 
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پیش گفتار

محدوديت های انسان در هر دو حوزه ي )علمی و عملی( حس نیاز به الگوی 
مناسب را در او ايجاد می کند. خداوند سبحان نیز با توجه به همین نیاز فطری، 
رسوالن خويش را فرستاده است تا در سايه ی وجود آنان، نه تنها بشر از الگويی 
برخوردار گردد، بلكه از بهترين الگوها استفاده نمايد؛ لََقد كاَن لَُكم فِي َرُسوِل اهللِ 
أسوٌۀ حسنةٌ؛ بی گمان فرستاده ی خداوند، نمونه اي)الگويی( نیكوست«، »قَد كانَت 
لكم أسوۀ حسنة في إبراهيم والذين معه؛ و بی گمان ابراهیم و پیروان )و همراهان( 

او برای شما الگويی پسنديده می باشند.1 
شناخت کالم و سیره ی هريک از وجودات منّور ائمه ی معصومین می تواند 
در  مختصر  اين  در  ما  و  نمايد  تأمین  را  انسانی  جامعه ی  و  انسان  سعادتمندی 
می باشیم   ،هشتم امام  گوهربار  بیانات  از  بخش  آن  دنبال  به  تنها  گفتار،  دو 
که در جهت تبیین يک الگوی اجتماعی مناسب وارد شده است؛ يعنی بررسی 
توصیه هايی که در علم اخالق به عنوان »اخالق اجتماعی« مطرح گرديده است. 
گفتار اول به بیان رفتار اخالقی و اجزا و عوامل تشكیل دهنده ي آن و گفتار دوم 
به بیان صفات و ويژگی های موثر در اخالق اجتماعی، آن هم در بخش خاصی از 

اجتماع يعنی خانواده، پرداخته است. 

1. الحزاب، 21 و الممتحنة، 4.
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۱. گفتار اول: رفتار اخالقی و اجزا و عوامل تشکیل دهنده ی آن

۱. ۱. تعریف و ویژگی های فعل اخالقی
فعل و رفتار اخالقی عبارت است از عمل و يا ترک عمل اختیاری ای که دارای 
مطلوبیت و يا عدم مطلوبیت بوده و قابلیت ارزش گذاری مثبت و يا منفی را داشته 
باشد. تعريف مورد نظر يک تعريف عام است و در تكمیل اين تعريف صفات و 
ويژگی هايی که يک فعل اخالقی بايد از آن برخوردار باشد الزم است ذکر گردد، 

وجود سه ويژگی در يک فعل اخالقی ضروری به نظر می رسد؛

۱. ۱. ۱. اختیار
همان گونه که در تعريف بیان شد، فعلی، اخالقی خواهد بود که همراه اختیار 
باشد. به بیان ديگر موضوع علم اخالق، افعال اختیاری انسان است و در هیچ نظام 
اخالقی، کارهايی را که انسان به صورت غیر اختیاری انجام می دهد، به عنوان يک 
فعل اخالقی خوب و يا بد به حساب نمي آورند و ارزش گذاری نمی کنند. بحث از 
مسئولیت و مسئولیت پذيری نسبت به کارها، در سايه ی اختیار معنی پیدا می کند، 
توبیخ و مواخذه و يا تشويق و پاداش و عنوان هايی از اين دست، زمانی مطرح 

می گردد که انسان کاري را از روی اختیار انجام دهد. 
 اختیار از مفاهیمی است که هر شخص با مراجعه به وجدان خويش، آن را در 
درون خود می يابد. قدرت بر انجام و يا ترک فعل که هر فرد، هنگام انجام کارها 
در خود حس می کند، چیزی غیر از اختیار نیست. ولیكن در ارتباط با اختیار و يا 
جبر چند ديدگاه وجود دارد1 که از نظر شیعه، جبر و تفويض باطل بوده و در اين 
ارتباط بريد بن عمیر بن معاويه شامی می گويد: »در مرو خدمت امام علی بن موسی 
الّرضا رسیدم و خدمت ايشان عرض کردم: ای فرزند فرستاده ی خدا! از 
امام صادق برای ما نقل شده که ايشان فرموده اند: )رفتارهای ما( نه بر اساس 
جبر است و نه بر  اساس تفويض؛ بلكه امری بین آن دو می باشد. معنای اين کالم 

1. به طور كلى در اين زمينه سه ديدگاه مهم وجود دارد، برخى نظرشان بر آن است كه تمام كارهاى انسان جبرى بوده و انسان 
بر اثر عوامل قهرى درونى و بيرونى، بدون اختيار اعمال خويش را انجام مى دهد. در مقابل عده اى نظرشان بر اين است كه 
خداوند پس از خلقت موجودات، آن ها را به حال خود رها نموده و در افعال آنان هيچ گونه نقشى ندارد كه اين گروه را اهل 
تفويض مى نامند. در مقابل اين دو نظريه و دو ديدگاه، نظر سومى وجود دارد كه نه قايل به جبر و نه قايل به تفويض است، 
 بلكه واقعيت امر را چيزى بين آن دو مى داند كه اعتقاد صحيح ازجهت عقلى و بر اساس روايات وارده از معصومان

همين ديدگاه مى باشد. 
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چیست؟« امام فرمودند: »هر کسی که می پندارد خداوند کارهای ما را انجام 
می دهد )و ما در آن هیچ نقشی نداريم( و به دنبال آن خداوند ما را به خاطر انجام 
چنین کارهايی عذاب می کند؛ بی گمان به جبر اعتقاد پیدا نموده است و هر  کسی 
که می پندارد خداوند امر مخلوقات و روزی آنان را به طور مستقل و بدون دخالت 
اراده ی خداوند به حجت های خويش سپرده است؛ اعتقاد به تفويض دارد. معتقد 
به جبر، کافر و معتقد به تفويض، مشرک است. به امام عرض کردم: معنا و 
تفويض چیست؟  بین جبر و  امری است  اين جمله که حقیقت مطلب،  مفهوم 
امام فرمودند: اعتقاد به اين که راهی برای انجام اوامر خداوند و ترک اموری که 
خداوند از آن نهی نموده است وجود دارد )يعنی انسان قدرت بر انجام واجبات 

و ترک محرمات را دارد(«.1

۱. ۱. 2. نقش تالش انسان در فعل اخالقی 
از جمله مسايلی که در يک فعل اخالقی بسیار مهم بوده و بايد به عنوان پیش 
فرض لحاظ گردد، مؤثر بودن و نقش داشتن تالش های انسان و کارهای او، در 
رسیدن به اهداف مورد نظر است.اين پیش فرض به دنبال نظريه ی مختار بودن 
انسان مطرح می گردد. اين باور که تمام حرکات و سكنات انسان در خوشبختی و 
يا بدبختی انسان نقش دارد، آثار و تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. آثاری مانند:
1 - ايجاد شوق و رغبت در انجام کارها به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر
2 - مديريت کردن افعال و رفتار برای رسیدن زودتر و کم هزينه تر به مقصود

3 - دقت در انتخاب نوع عمل با توجه به آثار هر عمل 
آموزه های قرآنی نیز نه تنها موثر بودن اعمال را گوشزد می نمايد، بلكه به طور 
صريح بیان می کند که در صورت انجام اعمال خیر، فايده ی آن بیش از همه به 
خود انسان می رسد؛ إِْن أَْحَسنتُْم أَْحَسنتُْم ِلَنُفِسُكْم َوإِْن أََسْأتُْم فََلَها؛ اگر نیكی 

کنید به خود نیكی کرده ايد و اگر بدی کنید به خود ]بد نموده ايد[.2 
بشارت  يا  گوشزد  شخص  به  را  ديگری  نكات  زمینه  همین  در  کريم  قرآن 

می دهد؛ مانند:
1 - دقیق بودن محاسبات اعمال و ديدن آثار آن؛

يََرُه؛ پس هر که  ا  َشرًّ ٍۀ  َذرَّ ِمْثَقاَل  يَْعَمْل  وَمن  يََرُه  َخْيًرا  ٍۀ  َذرَّ ِمْثَقاَل  يَْعَمْل  فََمن 

1. عيون أخبار الّرضا، ج 2، ص 381.
2. اسراء، 7.
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هم وزن ذره ای نیكی کند؛ ]نتیجه[ آن را خواهد ديد و هر که هم وزن ذره ای بدی 
کند؛ ]نتیجه[ آن را خواهد ديد.1

2. نقش انجام اعمال خیر در رستگاری؛
 َُّكْم َواْفَعُلوا الَْخْيَر لََعلَُّكْم تُْفلُِحوَن؛ َِّذيَن آَمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َرب يَا أَيَُّها ال
ای کسانی که ايمان آورده ايد رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را بپرستید و کار 

خوب انجام دهید؛ باشد که رستگار شويد!2
3. برگشت منافع و ضررهای رفتاری افراد به خود شخص؛

ِّْلَعبِيِد؛ هر که کار  ٍم ل َمْن َعِمَل َصالًِحا فَلِنَْفِسِه َوَمْن أََساء فََعَلْيَها َوَما َربَُّك بَِظالَّ
و  اوست  خود  زيان  به  کند،  بدی  که  هر  و  اوست  خود  سود  به  کند،  شايسته 

پروردگار تو به بندگان ]خود[ ستمكار نیست.3
4. مسئولیت فردی هنگام پاسخ گويی در مقابل اعمال انجام شده و مسئول و 

پاسخ گو نبودن در مقابل اعمال ديگران؛
َواَل تَِزُر َواِزَرٌۀ ِوْزَر أُْخَرى َوإِن تَْدُع ُمْثَقَلٌة إِلَى ِحْملَِها اَل يُْحَمْل ِمْنُه َشْيٌء؛ و هیچ 
باربردارنده ای بار ]گناه[ ديگری را برنمی دارد و اگر گرانباری ]ديگری را به ياری[ 
به سوی بارش فرا خواند چیزی از آن برداشته نمی شود؛ هر چند خويشاوند باشد.4

5. افزايش آثار و پاداش اعمال خیر؛
يِّئَِة فاََل يُْجَزى إاِلَّ ِمْثَلَها َوُهْم اَل  َمن َجاء بِالَْحَسنَِة فََلُه َعْشُر أَْمثَالَِها َوَمن َجاء بِالسَّ
يُْظَلُموَن؛ هر کس کار نیكی بیاورد، ده برابر آن ]پاداش[ خواهد داشت و هر کس 

کار بدی بیاورد، جز مانند آن جزا نیابد و بر آنان ستم نرود.5
6. راهنمايی و راه گشايی های نو، به دنبال اعمال خیر و رعايت تقوا؛

َُّكْم فُْرقَانًا؛ ای کسانی که ايمان آورده ايد!  َِّذيَن آَمنُواْ إِن تَتَُّقواْ اهللَ يَْجَعْل ل يَا أَيَُّها ال
اگر از خدا پروا داريد برای شما ]نیروی[ تشخیص ]حق از باطل[ قرار می دهد.6

7. پاک  شدن اعمال بد با انجام اعمال خیر به عنوان پاداشی ديگر؛
َو يَُكفِّْر َعنُكْم َسيِّئَاتُِكْم َو يَْغِفْر لَُكْم َواهللُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظيِم؛ و گناهانتان را از شما 

1. زلزال، 7 و 8.
2. حج، 77.

3. فّصلت، 46.
4. فاطر، 18.

5. انعام، 160.
6. انفال، 29.
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می زدايد و شما را می آمرزد و خدا دارای بخشش بزرگ است.1
8 . تأيید تالش ها و زحمات شخص در رساندن وی به نتیجه ي نهايی، رستگاری، 

بشارت به رضوان و نعمت های الهی؛
َِّذيَن آَمنُواْ َو َهاَجُرواْ َو َجاَهُدواْ فِي َسبِيِل اهللِ بَِأْمَوالِِهْم َو أَنُفِسِهْم أَْعَظُم َدَرَجًة ِعنَد  أَل
َُّهْم فِيَها نَِعيٌم  ُُّهم بَِرْحَمٍة مِّْنُه َو ِرْضَواٍن َو َجنَّاٍت ل ُرُهْم َرب اهللِ َو أُْولَئَِك ُهُم الَْفائُِزوَن، يُبَشِّ
مُِّقيٌم؛ کسانی که ايمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با مال و جانشان به 
جهاد پرداخته اند، نزد خدا مقامی هر چه واالتر دارند و اينان همان رستگارانند؛ 
پروردگارشان آنان را از جانب خود به رحمت و خشنودی و باغ هايی ]در بهشت[ 

مژده می دهد که در آن ها نعمت هايی پايدار دارند.2

۱. ۱. 3. هدفمند بودن فعل اخالقی
از ويژگی های ديگری که برای يک فعل اخالقی انسان مختار، ضروری است، 
هدفمند بودن افعال می باشد. اين صفت از صفاتی است که با توجه به ويژگی 
اختیاری بودن افعال، به دست می آيد. زيرا از خصوصیات اختیار داشتن انسان اين 
است که هنگام انجام هر عملی، فايده ای را برای آن عمل لحاظ می کند و برای 
تحصیل و به دست آوردن آن فايده، آن عمل را انجام می دهد و اين غايت و فايده 

به عنوان هدف يا علت غايی آن عمل لحاظ می شود. 
توجه به فعل اخالقی، زمانی از حساسیت برخوردار می شود که در به دست 
آوردن سعادت، نقش اصلی را ايفا می کند. سعادت، مطلوبی فراگیر بوده و همه در 

پی آن می باشند. شايد هیچ انسانی را نیابیم که به دنبال يافتن آن نباشد. 
 بی شک، سعادت، يک موجود عینی خارجی و يا يک حالت روحی _ روانی 
يک  بلكه سعادت  باشد.  میسر  آسانی  به  آن،  به  که دست يابی  نمی باشد  خاص 
مفهوم انتزاعی بوده که ذهن انسان، آن را از منشا انتزاع آن، يعنی لذت و شدت 
و دوام لذت، انتزاع می کند.3 لذا هر گاه انسان در حالتی باشد که از زندگی خود 
لذت می برد و اين لذت از شدت و استمرار برخوردار گردد، خود به خود احساس 
مطلوبی به وی دست داده که از آن تعبیر به سعادت می کند و در چنین حالتی 

شخص خود را سعادتمند می يابد. 

1. انفال، 29.
2. توبه، 20 و 21.

3. اخالق در  قرآن، ج 1، ص 98.
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در همین ارتباط از پیامبر اسالم نقل شده است: »تمام سعادت اين است که 
شخص طول عمر داشته باشد و تمام آن را در اطاعت خداوند صرف کند«.4 در 
روايت ديگری باز از ايشان آمده است: »چهار چیز از سعادت شخص محسوب 
و کسب  درستكار  دوستانی  نیكو،  فرزندی  درستكار،  داشتن همسری  می گردد؛ 

رزق و معیشت در شهر خويش«.5
 علی ابن بابويه در کتاب فقه الّرضا از آن بزرگوار نقل می کند: »چند چیز 
)افراد  زياد داشتن  بزرگ داشتن، دوستان  از سعادتمندی شخص است؛ خانه ی 
فراوانی که شخص را دوست داشته باشند( و نهايت خوشبختی و شادمانی، داشتن 

همسری است که با انسان هم عقیده و همراه باشد«.6 
همان گونه که مالحظه می شود موارد و مصاديق و نمونه هايی که برای سعادت 
بشر شمرده شده است، در دو دسته ی کلی قابل تقسیم است؛ اموری که مربوط به 
اعتقادات و انديشه ي شخص است مانند: ايمان داشتن به خدا، تقوا پیشه نمودن، 
صرف کردن عمر در راه خداوند و در مقابل، امور ديگری که ربطی به اعتقادات 
شخص نداشته و تنها بهره مندی وی از برخی از نعمت های دنیوی را تذکر می دهد، 

مانند: خانه ي خوب، فرزندان نیكو و مانند آن.
 از ديدگاه اسالم، انسان موجودی است که دارای دو مرحله ی زندگی می باشد؛ 
مرحله ی اول، زندگی او در دنیا و مرحله ي ديگر، که مهم تر است، آخرت می باشد. 
علت مهم تر بودن آخرت در ارتباط با سعادت، طوالنی و ابدی بودن حضور در 
]جهان[  أَبَْقى؛  َو  َخْيٌر  َواْلِخَرُۀ  می باشد؛  آن  ويژگی های  از  پاره ای  و  آن جا 

آخرت، نیكوتر و پايدارتر است.7
هر مكتب اخالقی بر اساس مبانی و اصول پذيرفته شده ي خويش برای سعادت 

و شقاوت، نشانه ها و عاليمی را ذکر می نمايد. 
پیامبر اسالم در همین راستا، در مقابل بیان صفات انسان سعادتمند ويژگی ها 
و نشانه ی انسان های بدبخت را بیان می فرمايد. ايشان نشانه های بدبختی و شقاوت 

را نیز چهارچیز می دانند:
- فراموش کردن گناهان گذشته در حالی که آن گناهان نزد خداوند محفوظ 

است )و از بین نرفته است.(
4. تاريخ بغداد، ج 6، ص 217.

5. المواعظ العددية، ص 121.
6. فقه الّرضا، ص 354.

7. اعلى، 17.
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- يادآوری اعمال نیكوی گذشته، در حالی که شخص نمی داند که آن اعمال، 
قبول يا رد شده است. 

- نگاه کردن به کسی که در دنیا )امكانات و مسايل دنیوی اش( باالتر از اوست. 
- نگاه کردن به کسی که در دين )و دينداری( پايین تر از اوست. 1

بی ترديد ما انسان ها در طول حیات خويش دچار گناهانی می شويم که ما را از سعادت 
واقعی دور می نمايد و آن چه از انجام گناه مهم تر است، فراموش نمودن اعمال و گناهان 
سابق است و اين که بپندارد تمام آن اعمال بخشیده شده و هیچ نگرانی اي از اين ناحیه 
ندارد. پیامبر اسالم در روايتي ]چنین مضموني را[ مي فرمايد که: »انسان بدبخت انسانی 
است که گذشته ي خويش و گناهانی که به واسطه ی جهل و يا هوای نفس مرتكب شده 
است فراموش کند؛ در حالی که نمی داند آن گناهان از بین رفته است يا خیر؟« )و يا به تعبیر 
روايت، هنوز در نزد خداوند ضبط و محفوظ است.( لذا انسان در فرصت هايی که به دست 
می آورد، بايد آن گناهان را به ياد آورده و دوباره برای آن از خداوند طلب مغفرت بنمايد. 
اين عمل باعث دور شدن از گناهان گشته و احساس شرم و پشیمانی را به دنبال دارد و 
حفظ چنین حالتی وی را از ارتكاب مجدد باز می دارد و به جای طلبكار بودن از خداوند 
خود را به خداوند بدهكار می بیند. در دومین نشانه، توجه به اين نكته که انسان به واسطه ی 
توفیق الهی اگر کار خیری و حسنه ای انجام داده است، مادامی که نمی داند خداوند آن اعمال 
را پذيرفته است يا خیر، نمی تواند به آن عمل دل خوش کند، زيرا ممكن است آن عمل 
خالص نبوده و خداوند آن را نپذيرفته باشد. آن چه از انجام عمل خیر مهم تر است، حفظ 
عمل خیر است. زيرا انجام يک عمل خیر، ممكن است در يک لحظه تحّقق يابد، ولیكن 
تا آخر عمر بايد از آن نگه داری کند. مانند عملیاتی که در جبهه ی جنگ در يک روز انجام 
می شود و منطقه ای به دست می آيد ولی آن پیروزی و آن چه به دست آمده است بايد برای 
سال های طوالنی حفظ گردد. از اين رو پیامبر اسالم می فرمايد: »بهترين راه برای حفظ 
اعمال خیر، به دست فراموشی سپردن آن عمل است«. همان گونه که در شعر نیز آمده است: 
تو نیكی می ُکن و در دجله انداز                        که ايزد در بیابانت دهد باز
سپردن اعمال خیر به دست خداوند، يعنی آن عمل را برای خود انجام ندادن! 
وقتی عملی با اين نیت انجام شد، انسان چیزی جز لطفی که خداوند در حق او 

نموده است نمی بیند و اين عامل ديگری است که موجب سعادت می گردد.
پیامبر اسالم سومین نشانه ای که بیان می دارند، توجه به باالتر از خود در 
امور دينی است؛ نگاه کردن به افرادی که در امور دينی موفق تر بوده و از جهت 

1. المواعظ العددية، ص120.
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کمی و کیفی اعمالشان بیشتر و بهتر است، ديدِن چنین افرادی انسان را ترغیب و 
تشويق می کند که رفتار های دينی خويش را بهتر و بیشتر انجام دهد و اين فرآيند 

به معنای سیر نمودن سعادت تا به سر منزل مقصود رسیدن است. 
در چهارمین نشانه از نشانه های خوشبختی و سعادت، پیامبر اسالم به نكته ای 
مهم و راه گشا اشاره می نمايند و آن، توجه و مالک قرار دادن زير دستان در امور 
دنیوی است. در عصر حاضر، چشم و هم چشمی در مسايل مادی، عامل حسادت 
و به دنبال آن ناکامی، به عامل حقارت تبديل شده است. شخص برای رسیدن به 
خواسته های غیر واقعی خويش دست به هر کاری زده و تن به هر ذلتی می دهد. 
زيرا انسانی که در مسايل دنیوی خويش، همواره به باالتر از خودش نگاه می کند، 
حالت نارضايتی در وی ايجاد شده و برای رسیدن به سطح زندگی ديگران، دست 

به هر کاری می زند. اين به معنای راه شقاوت و بدبختی در پیش گرفتن است. 
بین خوشبختی و سعادت و  اين است که  به آن توجه شود  بايد  نكته ای که 
خوشحالی و خوش بودن فرق است. زيرا ممكن است فردی در زندگی خويش، 
خوش و خوشحال باشد ولی سعادتمند و سعید نباشد و برعكس، کسی در دنیا 
ولی  باشد،  مصیبت ها  درگیر  حتی  و  فراوان  زحمات  و  مشكالت  دچار  مرتب 
سعادتمند و سعید باشد. زيرا براساس مالک ها و معیارهای دينی، سعادتمند کسی 
است که توانسته باشد با اعمال خويش در دنیا، رضايت خداوند را کسب نموده و 
آخرت خويش را به دست بیاورد. البته آن چه در در قرآن به عنوان مطلوب انسان 
نْيَا َحَسنًَة َوفِي  َّنَا آتِنَا فِي الدُّ آمده است، خیر و حسنه ی دنیا و آخرت است؛ َرب
الِخَرِۀ َحَسنًَة َو قِنَا َعَذاَب النَّارِ؛ پروردگارا در اين دنیا به ما نیكی و در آخرت 
]نیز[ نیكی عطا فرما و ما را از عذاب آتش ]دور[ نگه دار!1 اما بايد دقت شود که 
خیر و خوب بودن امور دنیوی به معنای راحت بودن و موافق با طبع بودن نیست. 
زيرا ممكن است در پاره ای از موارد، بال و مصیبتی هم، خیر و به صالح شخص 
باشد و در مقابل چیزی در ظاهر، خوشايند شخص باشد ولی خیر و به صالح وی 
نباشد. لذا در قرآن درخواست خیر و حسنه، در دنیا و آخرت آمده است و اين 

درخواستی است که مورد توجه معصومان بوده و به آن سفارش نموده اند.2

1. بقره، 201.
نْيَا َحَسنًَة َو فِي الِخَرِۀ  َّنَا آتِنَا فِي الدُّ 2. از جمله دعاهايى كه در حال طواف از معصومان نقل شده است؛ خواندن آيه ى »َرب

َحَسنًَة َو قِنَا َعَذاَب النَّاِر« بين ركن يمانى و ركن اسود است.
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۱. 2. نیت و نقش آن در فعل اخالقی 
در مكتب اخالقی اسالم می توان گفت که فعل اخالقی در يک نگاه، از دو بخش 
يا دو امر تشكیل و وجود می يابد؛ يک: جسم و پیكر، دو: روح و جان، که روح 
فعل اخالقی همان نیت و انگیزه ي افعال اخالقی می باشد. در نظام اخالقی اسالم، 
دست يابی به سعادت مورد نظر، جز از راه ضمیمه نمودن نیت با عمل به دست 
نمی آيد و نه تنها هر فعل اخالقی احتیاج به نیت و انگیزه دارد، بلكه بدون آن، 
عمل، عمل اخالقی محسوب نشده و ارزش گذاری مثبت نمی شود. در حالی که در 
ساير مكاتب و نظام های اخالقی، يا به طور کلی توجه ای به نیت و انگیزه نمی شود 

و يا اين که انگیزه، چندان مورد توجه قرار نمی گیرد.1 
بر ضرورت  تنها  نه  اسالم،  در  که  است  اين  است  اهمیت  دارای  که  نكته ای 
نیت در فعل اخالقی و ارزش گذاری آن تأکید می شود، بلكه خود نیت نیز مورد 
ارزيابی قرار می گیرد و به طور مستقل می تواند عامل پاداش و ثواب و يا عامل 
عذاب و عقاب باشد. در آيات الهی بیان می شود: َو إِْن تُْبُدواْ َما فِي أَنُفِسُكْم أَْو 
تُْخُفوُه يَُحاِسْبُكم بِِه اهللُ؛ و اگر اظهار کنید آن چه را که در دل داريد، يا پنهانش 
نمايید؛ خداوند، شما را به آن مؤاخذه می کند.2 خداوند در آيه ای ديگر می فرمايد: 
َغُفوٌر  َواهللُ  قُُلوبُُكْم  َكَسبَْت  بَِما  يَُؤاِخُذُكْم  َولَِكْن  أََيَْمانُِكْم  فِي  بِاللَّْغِو  اهللُ  يَُؤاِخُذُكُم  الَّ 
َحلِيٌم؛ خداوند شما را به قسم های بیهوده بازخواست نمی کند ولی شما را به 
و  بخشنده  خداوند  و  می کند  بازخواست  است  آورده  به دست  دل هايتان  آن چه 

بردبار است.3 

۱. 2. ۱. مالک و معیار ارزش گذاری فعل اخالقی در مکتب اخالقی اسالم
با توجه به مباحث گذشته روشن شد که نیت، روح يک فعل اخالقی بوده و 
خود نیت به تنهايی، قابل ارزيابی و ارزش گذاری می باشد. اما اين که در اسالم نیت 
چیست؟ چگونه عامل ارزش آفرينی می شود و آيا به تنهايی کافی است يا خیر؟ 
پرسش هايی است که می توان با توجه به آموزه های دينی، اعم از قرآن و سنت و 
روايات به دست آمده، در پاسخ به آن گفت که نیت و انگیزه در افعال اخالقی، 

1. البته در مكتب اخالقى اى كه كانت مطرح مى نمايد بر نيت و انگيزه ى عمل تأكيد شده است ولى نيتى را كه كانت مطرح 
مى كند و آن را مالك ارزش گذارى قرار مى دهد، نيت اطاعت از حكم عقل و احترام به قانون است؛ لذا مكتب اخالقِى اسالم 
از جهت ضرورى دانستن نيت و انگيزه در فعل اخالقى و همچنين از جهت كيفيت نيت با ساير مكتب هاى اخالقى فرق دارد. 

2. بقره، 284.

3. بقره، 225.
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در نظام اخالقی اسالم، تنها و تنها، کسب رضايت خداوند سبحان می باشد و فقط 
افرادی که دارای چنین نیتی باشند از هدايت خداوند بهره مند گشته و از امنیت 
آن برخوردار می شوند. محمد بن عرفه در روايتی می گويد: »امام رضا خطاب 
به من فرمودند: وای بر تو ای پسر عرفه! )بپرهیز و مواظب باش!( اعمال خود 
را بدون ريا و ديگرستايی انجام دهید! پس به درستی که هر کسی کاری را برای 
غیر خداوند انجام دهد، خداوند او را به همان اعمال واگذار می کند. وای برتو! 
)بپرهیز!( هیچ شخصی عملی را انجام نداد؛ مگر اين که خداوند آن عمل را رد 
نموده و پاسخ آن را می دهد؛ اگر عمل خیر باشد، به صورت خیر رد نموده و اگر 
شر باشد، به صورت شر رد مي نمايد«.1 در واقع اين روايت بیان سنتی از سنن 
الهی است، که هر عملی، عكس العمل خاص خود را دارد. در روايت ديگری، امام 
هشتم روايتی را از جد بزرگوار خويش، امیرالمؤمنین؛ علی نقل می کند که 
فرمودند: »دنیا تمامش جهل است اال قسمتی که در آن علم وجود دارد و علم هم 
تمامش حجت است )و علیه عالم، به آن اقامه می شود؟(؛ مگر به مقداری که به 
آن عمل می گردد، و عمل هم تمامش ريا محسوب می شود؛ مگر آن مقداری که 
از روی اخالص )برای خداوند( انجام می شود، و اخالص هم در معرض خطر 
است تا اين که بنده ي خدا به سرنوشت و عاقبتی که برای او رقم  خورده است، 

نظر )توجه( کند«. 2
با توجه به مضامین و مفاهیم آيات، ارزش فعل اخالقی، در گرو نیّت و نیّت 
مطلوب هم تنها، انجام کار برای خداوند و کسب رضايت اوست و در مقابل ريا 
بزرگترين آفت برای اعمال اخالقی است، اما چگونه می توان از ريا رهايی يافت؟ 
و آن را ترک نمود؛ مهم است. بی شک تنها عاملی که باعث ترک ريا می شود، 
ايمان همراه با آگاهی به خداوند سبحان می باشد؛ زيرا ايمان صحیح، اعتقاد به 
اين امر است که منشأ تمام نعمت ها و پاداش ها خداوند است و غیر خداوند و 
هر آن چه بسته ی به اوست، باطل و فناپذير خواهد بود. در قرآن آمده است: يَا 
َِّذي يُْنِفُق َمالَُه ِرئَاء النَّاِس َو اَل  َِّذيَن آَمنُواْ اَل تُْبِطُلواْ َصَدقَاتُِكْم بِالَْمنِّ َواَلَذى َكال أَيَُّها ال
َوالْيَْوِم الِخِر فََمثَُلُه َكَمثَِل َصْفَواٍن َعَلْيِه تَُراٌب فََأَصابَُه َوابٌِل فَتََرَكُه َصْلًدا الَّ  يُْؤِمُن بِاهللِ 
ا َكَسبُواْ َواهللُ اَل يَْهِدي الَْقْوَم الَْكافِِريَن؛ ای کسانی که ايمان  يَْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء مِّمَّ
آورده ايد! صدقه های خود را با منّت و آزار، باطل نكنید؛ مانند کسی که مالش را 

1. الكافى، ج 2، صص 294 تا 297.
2. مسند اإلمام الّرضا، ص 151. 
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برای خودنمايی به مردم  انفاق می کند و به خدا و روز بازپسین ايمان ندارد. پس 
َمثَل او همچون َمثَل سنگ خارايی است که بر روی آن ، خاکی )نشسته ( است  و 
رگباری به آن رسیده و آن )سنگ ( را سخت و صاف بر جای نهاده است . آنان 
گروه  و خداوند،  نمی برند؛  بهره ای  آورده اند،  دست  به  آن چه  از  نیز  )رياکاران ( 

کافران را هدايت نمی کند.1

۱. 2. 2. حقیقت ایمان 
شناخت حقیقت و واقعیت ايمان با توجه به فرمايشات معصومان و ارتباط 
از  رازی  صالح  بكر بن  است.  مهم  بسیار  اسالم  اخالقی  مكتب  در  عمل،  با  آن 
کردم،  سوأل  ايمان  مورد  در   رضا امام  »از  که:  می کند  نقل  هروی  اباصلت 
امام فرمودند: ايمان پیوندی قلبی و کالمی به زبان )اظهار ظاهری( و عمل به 

اعضای بدن است و ايمان، ايمان نخواهد بود مگر به اين صورتی که بیان شد«.
 از امیرالمؤمنین؛ علی در روايت ديگر ی از اجداد خويش امام رضا
و  قلبی  معرفتی  »ايمان؛  نمودند:  نقل   اسالم پیامبر  از  ايشان  که  می کنند  نقل 
اعتراف به زبان و عمل به اعضا و جوارح است«.2 باز در روايت ديگری به نقل از 
شیخ طوسی تا برسد به اباصلت هروی، آمده است که اباصلت از امام 
رضا و ايشان از اجداد خويش تا برسد به پیامبر اسالم نقل نمودند که: 
»ايمان عبارت است از کالمی که گفته می شود و عملی که واقع می شود و معرفتی 
برای عقل حاصل می شود«. اباصلت می گويد: »اين حديث را در مجلسی که 
احمد بن حنبل حضور داشت بیان کردم. احمد بن حنبل به من گفت: ای اباصلت! 

اگر اين کالم بر ديوانگان عرضه شود، آنان عاقل می گردند«.3
با توجه به مفاد و مضامین روايات، نام گذاری ايمان، تنها به باور قلبی، بدون اظهار قولی 
و فعلی صحیح نیست. البته ممكن است اين شبهه به ذهن بیايد که، اگر کسی باور قلبی 
داشته باشد ولی اظهار آن مقدور نشد و از دنیا رفت، آيا چنین شخصی مؤمن نخواهد بود؟ 
در پاسخ به اين شبهه بايد گفته شود که تمام اجزای تشكیل دهنده ی ايمان، در صورتی الزم 
است که شخص قدرت بر آن داشته باشد، لذا در هر مرحله که شخص، ناتوان از ايجاد آن 

جزء گردد، به همان مقدار مورد قبول است و شخص تكلیفی نخواهد داشت.

1. بقره، 264.
2. الخصال، ص 179.

3. المالي الطوسي، ج 1 ، ص 34 و همان، ج 2، ص 63.
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۱. 2. 3. ارکان ایمان
امام رضا در مقام بیان ارکان و پايه های ايمان می فرمايند: »ايمان دارای چهار 
الهی 3. تسلیم  رکن است؛ 1. توکل بر خداوند عّزوجل  2. رضايت به قضای 
 بودن در برابر دستورات الهی  4. کار خويش را به خداوند سپردن«. سپس امام
ُض أَْمِرى إِلَى اهلل؛ کار خويش را به  فرمودند: »هرگاه عبدصالح خداوند بگويد: اُفَوِّ

خداوند سپردم؛ خداوند او را از بدی های مكاران حفظ می نمايد«.1
همان گونه که مالحظه می شود در اين روايت امام، پايه های ايمان را چهار 
به  توکل  و  است  توکل  ايمان  ارکان  از  رکن  اولین  می نمايند؛  بیان  اساسی  امر 
معنای خود را نديدن و امكانات خويش را هیچ پنداشتن است. رکن دوم ايمان 
عبارت است از اين که انسان بفهمد در سلسله ی علل و معلوالت، کارهايی توسط 
او قابل پیش بینی است، لیكن رفتار خداوند و خواست خداوند و اموری را که 
در  حوادث  از  هريک  و  چیست؟  است  کرده  لحاظ  انسان  رشد  برای  خداوند 
ايمان  ارکان  از  دارد؟ سومین و چهارمین  نقشی  به طور دقیق چه  انسان  زندگی 
عالوه بر دل سپردگی به قضا و  قدر الهی و توکل بر خداوند، سرسپردگی و تسلیم 
محض بودن در برابر اوامر و دستورات الهی است و تا آن دل سپردگی نباشد؛ اين 
سرسپردگی ايجاد نمی گردد و در اين هنگام است که شخص به مرحله ی تفويض 
و واگذاری امور به خداوند می رسد که نه تنها اعمال خويش را هیچ نمی بیند، بلكه 
تمام اثر گذاری ها را تنها و تنها در فعل خداوند می بیند. اگر اين ارکان در شخصی 
جمع گردد، می توان گفت که او از ايمانی کامل برخوردار است و تمام اعمال و 

افكارش الهی خواهد بود.

۱. 2. 4. جایگاه ایمان
از مسايلی که دقت در آن ضروری است، آگاهی از مراتب ايمان و جايگاه آن 
است. در حديثی بزنطی از امام رضا نقل می کند: »از امام شنیدم که فرمود: 
ايمان، يک درجه از اسالم باالتر است و تقوا، يک درجه از ايمان باالتر است و 
از  انسان ها هیچ چیزی کمتر  بین  باالتر است و در  از تقوا يک درجه  نیز  يقین 
يقین تقسیم نشده است )افرادی که از يقین برخوردار هستند بسیار کم هستند(«.2 
ِكينََة فِي قُُلوِب الُْمْؤِمنِيَن لِيَْزَداُدوا إِيَمانًا مََّع  َِّذي أَنَْزَل السَّ در قرآن آمده است: ُهَو ال

1. قرب اإلسناد، ص 208. 
2. الكافي، ج 2، ص 52.
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َماَواِت َواْلَْرِض َو َكاَن اهللُ َعلِيًما َحِكيًما؛ اوست آن کس که  ِ ُجنُوُد السَّ إِيَمانِِهْم َوهلِلَّ
در دل های مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايمانی بر ايمان خود بیافزايند و سپاهیان 

آسمان ها و زمین از آن خداست و خدا همواره دانای سنجیده کار است.1
 امام رضا در حديثی در وصف مسلمان و مؤمن می فرمايند: »مؤمن کسی 
است که هنگامی که کار خیری انجام می دهد؛ خوشحال است و هنگامی که کار 
و  مغفرت می نمايد  و  از خداوند درخواست بخشش  مرتكب می شود؛  را  بدی 
مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان وی در آسايش اند و هر شخصی 
که همسايه ی او از آزار و بدی های او در امان نباشد؛ از ما نیست)خود را شیعه و 

پیرو اهل بیت نداند(«.2 
در روايت ديگری از امام رضا آمده است: »مؤمن، مؤمن واقعی نخواهد بود 
مگر اين که در وی سه صفت و ويژگی وجود داشته باشد؛ صفت و روشی از خدا 
و صفت و روشی از پیامبر خدا و صفت و روشی از ولی و حجت خداوند. اما 
سنتی را که بايد از خداوند داشته باشد، رازداری و پوشاندن ِسر است )و اين که 
اسرار خويش را به هر کسی نگويد(. صفت ديگری که بايد مؤمن از آن برخوردار 
باشد، سنتی از پیامبر است و آن رفق  و مدارا با مردم است؛ همان گونه که 
خداوند به پیامبر خويش دستور مدارا و سازگاری با مردم را داده  و فرموده 
است: گذشت پیشه کن و به ]کار[ پسنديده فرمان ده و از نادانان رخ برتاب!3 و 
اما سنتی را که مؤمن بايد از ولّی و حجت خداوند داشته باشد، صبر و شكیبايی 

در سختی ها و مشكالت است«.4 
قرآن کريم بهره بری از قرآن را مخصوص اهل ايمان و متقین می داند و مي فرمايد: 
ِّْلُمتَِّقيَن؛ اين است کتابی که در]حقانیت[ آن هیچ  َذلَِك الِْكتَاُب اَل َريَْب فِيِه ُهًدى ل
ترديدی نیست ]و[ مايه ی هدايت تقواپیشگان است.5 و در بیان وصف متقین و 
تقوا پیشگان پنج ويژگی و صفت را ذکر می کند که به طور کلی اين پنج صفت در 
دو دسته قرار می گیرند؛ دسته ي اول، صفات و ويژگی هايی است که مربوط به 
عقايد و باورهای اهل تقواست و دسته ي دوم، صفات و ويژگی هايی است که 
مربوط به رفتار و اعمال اهل تقواست. چنان که در آيات سوم تا پنجم سوره ي 

1. فتح، 4.
2. عيون الخبار الّرضا، ج 2، صص 24 و 33. 

3. أعراف، 199.
4. الكافي، ج 2، ص 241.

5. بقره، 2.
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َِّذيَن يُْؤِمنُوَن بِالَْغْيِب َو يُِقيُموَن  مبارکه ي بقره به اين امر پرداخته و فرموده است: ال
َِّذيَن يُْؤِمنُوَن بَِما أُنِزَل إِلَْيَك َو َما أُنِزَل ِمن قَْبلَِك َو  ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفُقوَن وال الَۀ َو ِممَّ الصَّ
بِالِخَرِۀ ُهْم يُوقِنُوَن؛ آنان که به غیب ايمان می آورند و نماز را بر پا می دارند 
و از آن چه به ايشان روزی داده ايم انفاق می کنند و آنان که به آن چه به سوی تو 
فرود آمده و به آن چه پیش از تو نازل شده است ايمان می آورند؛ و آنان اند که به 

آخرت يقین دارند.1 
ايمان به غیب و ايمان به هر آن چه که انبیا و پیامبران آورده اند و ايمان و 
يقین به روز قیامت)از اوصاف دسته ی اول(، از صفات اهل تقوا است که مربوط 
به باورهای شخص و در مقام انديشه و عقايد است و دو صفت ديگر که مربوط 
به رفتار اهل تقوا است؛ اقامه ي نماز و انفاق در راه خداست که يكی عبادت جانی 
و ديگری عبادت مالی است. در تفاسیر در مورد ايمان به غیب گفته شده است: 
»غیب؛ عبارت است از هر آن چه که در مقابل حضور و شهود می باشد«. يعنی 
اموری که حواس پنج گانه انسان توان درک و حس آن ها را ندارد. مانند وجود 
خداوند و آيات الهی که برای حواس پنج گانه ی انسان قابل درک نیست  و از آن 
جمله می توانیم وحی را نام ببريم. همان گونه که در آيات بعدی آن را، به ايمان 
به قرآن و هر آن چه بر پیامبر اسالم نازل شده است و ايمان به هر آن چه که 
بر پیامبران قبل از پیامبر اسالم نازل شده و ايمان به قیامت تعبیر کرده است 
و   2يُوقِنُوَن ُهْم  بِالِخَرِۀ  َو  قَْبلَِك  ِمْن  أُنِْزَل  َوَما  إِلَْيَك  أُنِْزَل  بَِما  يُْؤِمنُوَن  َِّذيَن  وال
همچنین ايمان و يقین به قیامت که با حواس ظاهری قابل درک و فهم نمی باشد. 
از اين رو تمام موارد ذکر شده می تواند تحت عنوان ايمان به غیب ذکر گردد. عالمه 
طباطبايی در تفسیر گران قدر خود می فرمايد: »از آن جا که ايمان به وحی و 
ايمان به قیامت در آيات بعدی آمده است، مقصود و مراد از ايمان به غیب، ايمان 
به خداوند سبحان است. زيرا ايمان به خدا در مقابل دو ايمان ديگر يعنی ايمان 
به وحی و ايمان به قیامت، تكمیل کننده ی اصول سه گانه ی دين می باشد. اصول 
سه گانه عبارتند از: توحید )ايمان به خداوند(، نبوت )ايمان به وحی و پیامبران( و 

معاد )ايمان و يقین به قیامت(«.3 
بايد به آن توجه شود اين است که تقوا به عنوان وصف طبقه ي  نكته ای که 

1. بقره، 3 و 4.
2. بقره، 4.

3. تفسير الميزان، ج 1، ص 23.
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خاصی از اهل ايمان نیست؛ بلكه صفتی است که با تمام مقامات ايمان قابل جمع 
است.1 هر چند بهره بری اهل تقوا از هدايت، دوگونه است؛ يكي بهره مندی ای 
که اهل ايمان را در سايه ی آن هدايت، اهل تقوا نموده است و ديگري بهره بری 
آن،  و  ممكن می شود  تقوا  اهل  برای  اين حالت،  به  از رسیدن  که پس  خاصی 
استفاده ي خاص از قرآن است که در آيه ی بعد، چنین افرادی را هدايت يافته و 
 2.بِّهِْم َوأُْولَئَِک ُهُم الُْمْفلُِحوَن رستگاران معرفی می کند؛ أُْولَئَِک َعَلی ُهًدی مِّن رَّ
در قرآن درباره ی حاالت و صفات اهل تقوا در دنیا و آخرت بسیار سخن گفته 

شده است. مانند:
يُِحبُّ  فَِإنَّ اهللَ  َواتََّقى  بَِعْهِدِه  أَْوفَى  َمْن  بََلى  1. محبت خدا نسبت به اهل تقوا: 
الُْمتَِّقينَ؛ آری هر که به پیمان خود وفا کند و پرهیزگاری نمايد، بی ترديد خداوند 

پرهیزگاران را دوست دارد.3 
بَا قُْربَانًا فَتُُقبَِّل  2. قبول اعمال از اهل تقوا: َواتُْل َعَلْيِهْم نَبََأ ابْنَْي آَدَم بِالَْحقِّ إِْذ قَرَّ
ََّما يَتََقبَُّل اهللُ ِمَن الُْمتَِّقيَن؛ و  ِمن أََحِدِهَما َو لَْم يُتََقبَّْل ِمَن الَخِر قَاَل َلَْقتَُلنََّك قَاَل إِن
داستان دو پسر آدم را به درستی بر ايشان بخوان هنگامی که ]هر يک از آن دو[ 
قرباني ای پیش داشتند. پس از يكی از آن دو پذيرفته شد و از ديگری پذيرفته نشد. 
]قابیل[ گفت: حتماً تو را خواهم کشت! ]هابیل[ گفت:  خدا فقط از تقواپیشگان 

می پذيرد.4 
َِّذيَن يَُلونَُكْم  َِّذيَن آَمنُواْ قَاتُِلواْ ال  3. همراهی خداوند با اهل تقوا در دنیا: يَا أَيَُّها ال
ايمان  الُْمتَِّقيَن؛ ای کسانی که  َمَع  اهللَ  أَنَّ  َواْعَلُمواْ  ِغْلَظًة  فِيُكْم  لِيَِجُدواْ  َو  الُْكفَّاِر  مَِّن 
آورده ايد! با کافرانی که مجاور شما هستند کارزار کنید و آنان بايد در شما خشونت 

بیابند و بدانید که خدا با تقواپیشگان است!5
ء يَْوَمئٍِذ بَْعُضُهْم لِبَْعٍض   4. عدم دشمنی بین اهل تقوا در دنیا و آخرت: اْلَِخالَّ
بعضی  بعضی شان دشمن  پرهیزگاران  ياران، جز  روز  آن  در  الُْمتَِّقيَن؛  إاِلَّ  َعُدوٌّ 
ديگرند.6 زيرا اهل تقوا هم از جهت اعتقاد و انديشه و هم از جهت رفتار، شبیه 
به هم دارند و چون هوای نفس را در  بوده و کمال محبت را نسبت  يكديگر 

1. همان، ص 22.
2. بقره، 5.

3. آل عمران، 76.
4. مائده، 27.
5. توبه، 123.

6. زخرف، 67 .
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خويش از بین برده اند، دلیلی برای ستیزه جويی ندارند و از آن جا که با يكديگر 
به نفاق و دورويی رفتار نكرده اند، دلیلی برای کینه توزی و دشمنی با هم ندارند.

 5. در آخرت نیز خداوند سبحان از جايگاه آنان به جناٍت عیون؛ إِنَّ الُْمتَِّقيَن فِي 
َجنَّاٍت َوُعيُوٍن1، جناٍت نعیم؛ إِنَّ الُْمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َونَِعيٍم2، جناٍت و نََهر؛ إِنَّ 
الُْمتَِّقيَن فِي َجنَّاٍت َونََهٍر3 و غیر آن ياد می کند و اين چیزی نیست مگر آن چه در 
آيه ي پنجم سوره ي مبارکه ي بقره به آن وعده داده شده که اهل تقوا، اهل هدايت 

و رستگاران اند.
 همان گونه که در اول بحث در روايت آمده است، طبق فرمايش امام رضا
شخص مسلمان مؤمن از طريق تقوا و دقت در رفتار، تالش می کند خويش را به 
مرحله ی يقین و اهل يقین برساند؛ مقام و مرحله ای که تنها از طريق عبادت به 
ََّك َحتَّى يَْأتِيََك الْيَِقيُن؛ پروردگارت را پرستش کن تا  دست می آيد؛ َواْعبُْد َرب

اين که يقین فرا رسد.4 

2. گفتار دوم: اخالق اجتماعی

2. ۱. تعریف اخالق اجتماعی
در يک تعريف ساده می توان گفت اخالق اجتماعی عبارت است از: »همه ي 
رفتارهای اختیاری فرد در مقابل ديگران«. به چنین رفتاری که قابلیت ارزش گذاری 
داشته باشد، رفتار اجتماعی گفته می شود و در مقابل رفتارهای فردی قرار می گیرد. 
هر رفتاری، از يک سری اصول و قواعد پیروی می کند. اين  مهم است که اصول 
و مبانی رفتارِی مورد پذيرش چیست و در هر يک از نظام های اخالقی، چه اصولی 
شناخته شده است؟ برای مثال در نظام اخالقی اسالم، اصولي مانند اصل عدل 
و احسان مهم است چنان که در قرآن آمده است: إِنَّ اهللَ يَْأُمُر بِالَْعْدِل َواإِلْحَساِن 
َوإِيتَاء ِذي الُْقْربَى َو يَْنَهى َعِن الَْفْحَشاء َوالُْمنَكِر َوالْبَْغِي يَِعُظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَُّروَن؛ در 
حقیقت ، خدا به دادگری و نیكوکاری و بخشش به خويشاوندان فرمان می دهد و 
از کار زشت و ناپسند و ستم باز می دارد؛ به شما اندرز می دهد باشد که پند گیريد!5 

1. ذاريات، 15.
2. طور، 17.
3. قمر، 54.

4. الحجر، 99. 
5. نحل، 90.
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يا اصل نفی سلطه ی کافران بر مؤمنان در روابط اجتماعی، مانند آيه ی شريفه ی: 
... َولَْن يَْجَعَل اهللُ لِْلَكافِِريَن َعَلى الُْمْؤِمنِيَن َسبِيالً ...؛ و خداوند هرگز بر ]زيان[ 

مؤمنان برای کافران راه ]تسلطی[ قرار نداده است.1
اصل ديگری که بر رفتارهای اجتماعی انسان در نظام اخالقی اسالم حاکم است، 
رفتارهای  بودن  ارزش  با  برای  اصلی  واقع مالک  در  که  تقواست  رعايت  اصل 
َّا َخَلْقنَاُكْم مِّْن َذَكٍر َوأُنثَى  اخالقی است، چنان که در قرآن آمده است: يَا أَيَُّها النَّاُس إِن
َو َجَعْلنَاُكْم ُشُعوبًا َو قَبَآئَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد اهللِ أَتَْقاُكْم إِنَّ اهللَ َعلِيٌم َخبِيٌر؛ ای 
مردم! ما شما را از مرد و زنی آفريديم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیديم 
پرهیزگارترين  خدا  نزد  شما  ارجمندترين  حقیقت،  در  بشناسید؛  را  يكديگر  تا 
شماست. بی ترديد خداوند دانای آگاه است.2 اين اصل از جمله اصولی است که 
در نظام فكری و اخالقی اسالم مورد پذيرش و تأکید قرار گرفته است و شخص 

موظف است رفتارهای خويش را بر اساس آن، بنا نمايد.

2. 2. عوامل گرایش به زندگی اجتماعی
همان گونه که بیان شد رفتارهای اخالقی هر انسانی در يک تقسیم بندی کلی به 

دو دسته قابل تقسیم است:
1. رفتارهای فردی شخص

2. رفتارهای اجتماعی شخص
و علت  می باشد  برخوردار  از گستردگی خاصی  اجتماعی شخص  رفتارهای 
اين گستردگِی رفتاری، نیازهای مختلفی است که انسان در حیات اجتماعی خود 
اجتماعِی  زندگِی  در  تأثیر گذار  عواملی  عنوان  به  نیازها  همین  می کند.  احساس 
انسان رخ می نمايد. عواملی که انسان را به زندگِی اجتماعی می کشاند، می توان به 

سه بخش تقسیم نمود:3
1. عوامل غريزی؛ عاملی است که به صورت طبیعی و غريزی در نهاد وجودی 
انسان قرار داده شده است و هر فرد به واسطه ی طبیعت خويش آن را در وجود 

1. نساء، 141.
2. حجرات، 13.

و  است  شده  بيان  دانشمندان  توسط  مختلفى  نظريه هاى  اجتماعى،  زندگى  در  انسان  رويكرد  علت  و  اساس  درباره ي   .3
تقسيم بندى هاى مختلفى صورت گرفته است؛  مثل تقسيم عوامل به عوامل درونى مانند: فطرت و غريزه و عوامل خارجى 
مانند: نيازهاى مادى و... كه جهت بررسى مى توان به كتاب هاى جامعه شناسى و يا آيات و روايات مرتبط با اين بحث مراجعه 

نمود.
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خود می يابد؛ مانند: غريزه ی جنسی و عالقه و میل به جنس مخالف. 
نیاز  می گردد،  اجتماعی  زندگی  موجب  که  ديگری  عامل  عاطفی:  عوامل   . 2
عاطفی و مورد توجه و مهرورزی ديگران قرار گرفتن و مهرورزی نمودن به پدر و 
مادر، فرزندان، خويشان، همكاران و مانند آن می باشد. تأمین و ارضای اين عامل 
تنها با حضور در اجتماع و ايجاد ارتباط با ديگران ممكن خواهد بود، بنابراين 

انسان را به زندگی اجتماعی سوق می دهد.
عدم  و  انسان  گوناگون  نیازمندی های  به  واقع بینانه  بررسی  عقلی:  عوامل   .3
توانايی شخص در اين که بتواند آن نیازها را به تنهايی برآورده نمايد، باعث گرايش 
انسان به زندگی اجتماعی می گردد. اين نیازها، چه نیازهای مادی باشد مانند: تأمین 
غذا، پوشاک، مسكن و... و چه نیاز معنوی باشد؛ همه ی آن ها هنگامی قابل تأمین 
و پاسخگوی انسان است که آدمي به زندگی اجتماعی رو آورد و از اين طريق از 
تجارب و علوم و توانايی های ديگران بهره مند گردد. تأمین همین نیازها و وجود 

چنین عواملی باعث می شود که فرد با افراد ديگر به ارتباط و تعامل بپردازد. 

2. 2. ۱. صله ي رحم و امر به آن
در فقه اسالمی در تعريف رحم گفته شده است: »خويشان نسبی نزديک« و اين 
تعريف، تعريف مشهور است.1 لیكن اين تعريف، تعريفی است که مورد توافق همه 
نیست و نمی تواند محدوديتی در ارتباط با خويشاوندان ايجاد نمايد. به همین علت 
عده ای از فقها تعیین رحم را به عرف سپرده اند. حتی در برخی از روايات به افرادی 
که حتی در جّد چهلم، با هم مشترک باشند نیز رحم گفته شده است.2 نكته ي ديگر 
اين که، در طرح مباحث اخالقی، تعريف های فقهی مالک عمل نمی باشد، زيرا دامنه ی 
مباحث اخالقی در زمینه ی تعامالت و رفتارهای اجتماعی، بسیار وسیع تر از مباحث 
فقهی است. از اين رو ذکر صله ی رحم از باب ذکر حداقل خويشان است که قانون 
شرع، ارتباط با آن ها را واجب دانسته است. اما به اين که ارتباط بايد به چه صورت، با 

چه ابزاری و به چه مقدار انجام گیرد، در جای خود به آن پرداخته می شود. 
امام رضا با توجه به آموزه های قرآنی، در روايات متعددی، نه تنها ارتباط با 
خويشاوندان را مطلوب دانسته بلكه دستور به ايجاد ارتباط با خويشان را مطرح 

1. در كتاب هاى فقهى در ابواب مختلف بحث از وجوب صله ى رحم آمده است؛ مانند: معاشرت و قطع معاشرت با خويشان 
از باب امر به معروف و نهى از منكر  و  اين كه تحقق صله ى رحم به چه امرى صورت مى گيرد. 

2. عيون اخبار الّرضا، ج 1، ص 254 و الخصال، ص540. 
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می نمايند.
در حديثی احمد بن محمد بن ابی نصر از امام رضا و ايشان هم از جدشان 
امام صادق نقل می کنند که: »با رحم خويش ارتباط داشته باش ولو به مقدار 
دادن يک لیوان آب به او باشد و بهترين و با فضیلت ترين چیزی که به وسیله ی آن 
می توان صله ی رحم نمود، خودداری از اذيت نمودن خويشان است.« امام در 
ادامه می فرمايند: »و صله ی رحم وسیله ای است که مرگ به آن دور می شود و به 

تأخیر می افتد و باعث کسب محبوبیّت در اهل خويش می گردد«.1
 امام رضا در روايت ديگری می فرمايند: »شخصی که از عمرش سه سال 
باقی مانده است، به واسطه ی صله ی رحمی که انجام می دهد، عمرش به سی سال 
مقدار  اين  انجام می دهد)يعنی  بخواهد  که  کاری  افزايش می يابد و خداوند هر 

افزايش عمر، امر مهمی برای خداوند نیست(«.2 
در راستای همین مطالب امام رضا در روايتی از امام حسین نقل می کنند: 
»هر کس دوست دارد که اجل و مرگش به تأخیر بیفتد و رزقش افزايش يابد، بايد 
 صله ی رحم به جا آوَرد«.3 همچنین در روايت ديگری از جدشان؛ پیامبر اسالم
نقل می فرمايند که حضرت فرمودند: » شخصی که يک امر را برای من ضامن 
باشد و ضمانت کند )يعنی خود را متعهد به انجام آن بداند( من چهار چیز را برای 

او ضمانت می نمايم. شخصي که با خويشان خود صله ی رحم نمايد: 
1. خداوند او را دوست خواهد داشت.

2. در رزق و روزی وی توسعه و گشايش خواهد داد.
3. عمرش را افزايش می دهد.

4. او را داخل بهشتی می نمايد که وعده داده بود«.4

2. 2. 2. خودداری از اذیت
در روايتی که از امام رضا نقل شد، ايشان در توضیح صله ی رحم و بیان 
برای  با فضیلت ترين وسیله  آزار خويشان را  اذيت و  از  مصداق آن، خودداری 
صله ی رحم ذکر نمودند. چنان که در روايت ديگری با همین مضمون نیز، امام 
رضا می فرمايند: »با خويشان خود وصل کن! )صله ی رحم به جا آور!( هرچند 

1. ثواب االعمال، ص 193.
2. الكافى، ج 2، ص 150. 

3. عيون اخبار الّرضا، ج 2، ص 44.
4. همان، ص 37.
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به جرعه ای از آب و با فضیلت ترين چیزی که به وسیله ی آن صله ی رحم به جا 
می آوری، خودداری از اذيت و آزار خويشان است. همان گونه که در کتاب خدا 
)قرآن( آمده است: صدقات و بخشش های خويش را با منت گذاری و اذيت از 

بین نبريد«.1
اين آيه ی شريفه در واقع دو نكته را تذکر می دهد، يكی اين که اگر با بخشش و 
اعطای صدقه دنبال کسب ثواب و پاداش هستید، اذيت و منت گذاری، آن را از بین 
می برد و احباط عمل را به دنبال دارد و دوم اين که منت گذاری و اذيت، آثار طبیعی 
و اجتماعی اعمال خیر را از بین می برد؛ زيرا منت گذاری، تكبِر طرف اعطا کننده و 
تحقیر شدِن شخص محتاج را نشان می دهد و به طور يقین کسی که به دنبال رفع 
نیاز خود، تن به پذيرش کمک ديگران می دهد، از نوعي تحقیر برخوردار شده 
است و منت گذار هم با رفتار پر منیّت خويش اين تحقیر را کامل مي کند و به کام 
شخص محتاج می نشاند و به دنبال آن نه تنها روحیه ی سپاس گزاری را در وی به 
وجود نمی آورد؛ بلكه در او موجب احساس حقارت مي شود و به دنبال احساس 
حقارت در شخص، کینه جای تواضع و تشكر را گرفته و شخص تحقیر شده، کینه 
را به همراه خواهد داشت و خود اين امر، باعث اذيت شدن است. يعنی در واقع، 
آيه در مقام بیان اين لطیفه و نكته ی ظريف است که منت گذاری، تحقیر و حقارت 
و در نهايت اذيت ديگران را به دنبال دارد و اين رفتار نه تنها باعث کسب محبت 
و جلب قلب ها نمی شود، بلكه حتی عمل خیر و صدقه ای که بايد آثار مثبت به 

دنبال داشته باشد، حقارت و کینه را به دنبال می آورد.
از مجموع رواياتی که در رابطه ی با صله ی رحم بیان گرديد فوايدی آشكار 

شد؛ مانند: 
1. طول عمر

2. افزايش و توسعه در رزق
3. محبوبیت يافتن نزد خويشان

4. دست يابی به بهشت
در رابطه ی با صله ی رحم، توضیح اين مطلب ضروری است که مراد از صله ی 
رحم، رابطه ی معقول و بدون اذيت و آزار و ارتباط همراه با لطف داشتن است 
هرچند در حد يک تماس ساده باشد؛ زيرا همان گونه که بیان شد وقتي خودداری 
از اذيت و آزار خويشاوندان به عنوان صله ی رحم محسوب می شود؛ ارتباط ساده  

1. الكافى، ج 2، ص 156.
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با آنان نیز در صورتی که امكان ارتباط بیشتر نباشد و يا به علل ديگری ارتباط 
بیشتر به صالح نباشد، صله ی رحم محسوب شده و همین ارتباط کوچک باعث 
آگاهی از وضع خويشاوندان شده، زمینه ی مساعدت و کمک به يكديگر را فراهم 
می نمايد، باعث محبوبیت فرد در نزد خويشان می شود و يا حداقل از ايجاد نفاق و 
کینه جلوگیری می کند. از اين رو شخص با توجه به ارضای عواطف خود احساس 
می کند از طرف اقوام خود مورد حمايت قرار گرفته است و آرامش خاطر و ايجاد 
پیدا  افراد  برای  روحی  آن، سالمت  پناه  در  که  می نمايد؛  پیدا  نفس  به  اطمینان 
مي شود که در زندگی اجتماعی بسیار مهم است. به تبع آن، اجتماع هم از سالمت 

برخوردار می گردد و به يک اجتماع پر از مهربانی و عاطفه تبديل می گردد.

2. 3. ارتباط و احسان به پدر و مادر در قرآن
 قرآن کريم در مورد رعايت حقوق پدر و مادر و احسان و سپاس گزاری از آن ها 

مسايلی را به صورت های گوناگون بیان نموده است؛ 
1. خداوند سبحان در دسته ای از آيات، پیامبران خويش را به صورت مستقیم 
مخاطب قرار داده و در پاره ای از موارد نیز به طور غیر مستقیم و به واسطه ی پیامبران 
إِيَّاُه  إاِلَّ  تَْعبُُدواْ  أاَلَّ  َربَُّك  قََضى  َو  مانند:  است؛  داده  قرار  مورد خطاب  را  مردم 
َو  أُفٍّ  َُّهَمآ  ل تَُقْل  فاََل  ِكاَلُهَما  أَْو  أََحُدُهَما  الِْكبََر  ِعْنَدَك  يَْبُلَغنَّ  إِمَّا  إِْحَسانًا  بِالَْوالَِديِْن  َو 
َُّهَما قَْواًل َكِريًما؛ و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را نپرستید  اَلتَْنَهْرُهَما َو قُل ل
و به پدر و مادر]خود[ احسان کنید؛ اگر يكی از آن دو يا هر دو در کنار تو به 
سالخوردگی رسیدند به آن ها ]حتی[ اُف مگو و به آنان پرخاش مكن و با آن ها 

شايسته سخن بگو!1
بِِه َشْيئًا َو بِالَْوالَِديِْن  ُُّكْم َعَلْيُكْم أاَلَّ تُْشِرُكواْ  َم َرب و يا آيه ی: قُْل تََعالَْواْ أَتُْل َما َحرَّ
إِْحَسانًا؛ بگو بیايید تا آن چه را پروردگارتان بر شما حرام کرده برای شما بخوانم؛ 

چیزی را با او شريک قرار ندهید و به پدر و مادر]خود[ احسان کنید!2
در آيه ي ديگري نیز فرموده است: َو إِْن َجاَهَداَك َعَلى أَْن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس 
ثُمَّ  إِلَيَّ  أَنَاَب  َمْن  َسبِيَل  َواتَّبِْع  َمْعُروفًا  نْيَا  الدُّ فِي  َو َصاِحْبُهَما  تُِطْعُهَما  فاََل  ِعْلٌم  بِِه  لََك 
تا درباره ي چیزی  تَْعَمُلوَن؛ و اگر تو را وادارند  ُكْنتُْم  بَِما  فَُأنَبِّئُُكْم  َمْرِجُعُكْم  إِلَيَّ 
که تو را بدان دانشی نیست به من شرک ورزی؛ از آنان فرمان نبر و]لی[ در دنیا 

1. اسراء، 23.
2. انعام، 151.
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با آنان به خوبی معاشرت کن و راه کسی را پیروی کن که توبه کنان به سوی من 
بازمی گردد و ]سرانجام[ بازگشت شما به سوی من است و شما را از ]حقیقت[ 

آن چه انجام می داديد با خبر خواهم کرد!1 
2. خداوند در برخی از آيات قرآن کريم، به شكل سفارش به انسان، به صورت 
ْينَا اإْلِنَساَن  کلی متعرض اين امر شده است؛ از جمله آن جا که مي فرمايد: و ََوصَّ
بَِوالَِديِْه إِْحَسانًا َحَمَلْتُه أُمُُّه ُكْرًها َو َوَضَعْتُه ُكْرًها َو َحْمُلُه َو فَِصالُُه ثاََلثُوَن َشْهًرا َحتَّى 
َّتِي أَنَْعْمَت َعَليَّ َو  ُه َو بََلَغ أَْربَِعيَن َسنًَة قَاَل َربِّ أَْوِزْعنِي أَْن أَْشُكَر نِْعَمتََك ال إَِذا بََلَغ أَُشدَّ
ِّي  ِّي تُْبُت إِلَْيَك َو إِن يَّتِي إِن َعَلى َوالَِديَّ َو أَْن أَْعَمَل َصالًِحا تَْرَضاُه َو أَْصلِْح لِي فِي ُذرِّ
ِمَن الُْمْسلِِميَن؛ و انسان را ]نسبت[ به پدر و مادرش به احسان سفارش کرديم. 
و  آورد  دنیا  به  را  او  رنج،  تحمل  با  و  باردار شد  او  به  رنج،  تحمل  با  مادرش 
باربرداشتن و از شیرگرفتن او سی ماه است تا آن گاه که به رشد کامل خود برسد 
و به چهل سال برسد می گويد: پروردگارا! بر دلم بیفكن تا نعمتی را که به من و 
به پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس گويم و کار شايسته ای انجام دهم که آن را 
خوش داری و فرزندانم را برايم شايسته گردان؛ در حقیقت من به درگاه تو توبه 

آوردم و من از فرمان پذيرانم!«2
ْينَا اإْلِنَساَن بَِوالَِديِْه َحَمَلْتُه أُمُُّه َوْهنًا َعَلى َوْهٍن َو فَِصالُُه  و يا آيه ي شريف: َو َوصَّ
فِي َعاَمْيِن أَِن اْشُكْر لِي َو لَِوالَِديَْك إِلَيَّ الَْمِصيُر؛ و انسان را درباره ي پدر و مادرش 
باز  از شیر  بر روی سستی و  باردار شد؛ سستی  او  به  مادرش  سفارش کرديم؛ 
گرفتنش در دو سال است ]آری به او سفارش کرديم[ که شكرگزار من و پدر و 

مادرت باش که بازگشت ]همه[ به سوی من است!3 
3. در برخی از آيات قرآن کريم نیز خداوند درباره ی اين حقوق، به فرد يا گروه 
ا بَِوالَِديِْه َو لَْم يَُكْن َجبَّاًرا  خاصی سفارش نموده است، مانند آيات شريفه ی: َو بَرًّ

َعِصيًّا؛ و با پدر و مادر خود نیک رفتار بود و زورگويی نافرمان نبود.4 
و يا َو إِْذ أََخْذنَا ِميثَاَق بَنِي إِْسَرائِيَل اَل تَْعبُُدوَن إاِلَّ اهللَ َو بِالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا...؛ و 
ياد آوريد از فرزندان اسرائیل پیمان محكم گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر 
و مادر احسان کنید... .5 در مواردی نیز به نقل از پیامبران سفارش هايی را  که 

1. لقمان، 15.
2. احقاف، 15.
3. لقمان، 14.
4. مريم، 14.
5. بقره، 83.
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خداوند به ايشان  نموده است، متذکر مي شود؛ مانند: َو َجَعَلنِي ُمبَاَركًا أَيَْن َما ُكنُت 
ا بَِوالَِدتِي َو لَْم يَْجَعْلنِي َجبَّاراً َشِقيًّا؛ و هر  َكاِۀ َما ُدْمُت َحيًّا. َو بَرًّ اَلِۀ َوالزَّ َو أَْوَصانِي بِالصَّ
جا که باشم مرا با برکت ساخته و تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است. و 
مرا نسبت به مادرم نیكوکار کرده و زورگو و نافرمانم نگردانیده است.1 بررسی هر 

دسته از آيات همراه با روايات در ادامه خواهد آمد.
در آموزه های دينی و اسالمی بر اساس شناخت از پدر و مادر و فرزندان و 

وظايف مربوط به هر يک، به اين امر فراوان سفارش شده است.
متأسفانه در اين تعامل والدين و فرزندان، کوتاهی ها و سستی هايی که از ناحیه ی 
همین  اساس  بر  و  بوده  بیشتر  می گیرد  مادر صورت  و  پدر  به  نسبت  فرزندان 
اين که چرا  است.  بیشتری شده  تأکید  امر  اين  به  روايات  و  آيات  در  شناخت، 
تأکیدهای قرآنی و روايی بر حفظ احترام والدين و رعايت حال آن ها بیشتر است 
نگرفته،  زيادی صورت  تأکید  فرزندان  و  کودکان  به  با عالقه   رابطه   در  و حتی 

مسئله ای است که در جای خود بايد مورد بررسی قرار گیرد. 
تا  داده شده است  فرزندان دستور  به  بیشتر  )که  اين فرق  اسباب  از  اما يكی 
رعايت حال والدين خويش را بُكنند و نه برعكس(، گرايش و محبت فراوانی 
است که خداوند در وجود پدر و مادر نسبت به فرزندان قرار داده است که يک 
علت آن، نقش پدر و مادر در خلقت فرزندان است؛ برای هر خالقی نسبت به 
مخلوق، عشق و محبتی است و از آن جا که پدر و مادر نیز در َخلق فرزندان، نقش 
فرزندان  در حالی که  برخوردار گرديده اند.  نیز  اين محبت و عشق  از  داشته اند، 
محبتی  چنین  از  طبیعی  به طور  و  نداشته اند  نقشی  چنین  مادر  و  پدر  به  نسبت 
هم برخوردار نمی باشند. بر اساس چنین شناختی، تأکید و تذکر بیشتر نسبت به 
فرزندان است که به والدين خويش محبت نمايند. يعنی همان گونه که فرزندان در 
وجود و نیازهای مادی و معنوی خويش در دوران کودکی، نیازمند والدين هستند 
و والدين با عشق وظايف خود را انجام دادند، در دوره ای از زندگی نیز والدين در 
برآورده نمودن خواسته های مادی و معنوی خويش نیازمند فرزندان خود می باشند 

و آنان بايد وظايف خود را با محبت انجام دهند.

2. 3. ۱. جایگاه پدر و مادر
اهمیت و نقش مادر در تربیت، با شرح وظايف قانونی ايفا نمی گردد. زحمات 

1. مريم، 31 و 32.
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طاقت فرسايی که پدران انجام می دهند تا آسايش خانواده تأمین گردد نیز با شرح 
وظايف قانونی قابل تحلیل نیست؛ لذا خانواده، بنیان اجتماعی مهمی است که در 
آن، حتی نقش قاعده ی عدل و انصاف، به عنوان حداقل های زندگی لحاظ می گردد 
و آن چه به زندگی خانوادگی شیرينی و طراوت می بخشد، ايثار و گذشت هر يک 
از اعضای آن می باشد. لیكن در پاره ای از مواقع، گرد فراموشی بر اين زحمات 
و خدمات و گذشت و ايثار والدين می نشیند و بر همین اساس قرآن و روايات 
با تعابیری شگفت انگیز آن را گوشزد می کنند. مانند اين که احسان به پدر و مادر 
هم رديف اعتقاد به وحدانیت خداوند ذکر شده است. در آيات متعددی نیكی به 
پدر و مادر در کنار وحدانیت خداوند آمده است؛ مانند: َو قََضى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدواْ 
َُّهَمآ  إاِلَّ إِيَّاُه َو بِالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا إِمَّا يَْبُلَغنَّ ِعنَدَك الِْكبََر أََحُدُهَما أَْو ِكاَلُهَما فاََل تَُقل ل
َُّهَما قَْواًل َكِريمًا؛ و پروردگار تو مقرر کرد که جز او را  أُفٍّ َو اَل تَْنَهْرُهَما َو قُْل ل
نپرستید و به پدر و مادر ]خود[ احسان کنید؛ اگر يكی از آن دو يا هر دو در کنار 
تو به سالخوردگی رسیدند، به آن ها ]حتی[ اُف هم نگو و به آنان پرخاش نكن و 

با آن ها شايسته سخن بگو!1 
در اين آيه ی شريفه، خداوند ابتدا در دستوری که از جهت اعتقادی، باور آن، 
شرط ايمان است؛ می فرمايد: »تنها بايد خداوند سبحان پرستش شود«. پس از آن 
در کنار اين امر و دستور فرموده است: »]که از جهت رفتاری نیز[ به پدر و مادر 
خويش احسان و نیكي نمايید!« انگار پذيرش وحدانیت خداوند که معیار صحت 
ايمان و کسب رضايت خداوند است و عاملی است که انسان در سايه ی آن به 

رستگاری می رسد، بايد همراه با احسان به پدر و مادر باشد.
ُُّكْم َعَلْيُكْم أاَلَّ تُْشِرُكواْ  َم َرب خداوند در آيه ی ديگر می فرمايد: قُْل تََعالَْواْ أَتُْل َما َحرَّ
بِِه َشْيئًا َو بِالَْوالَِديِْن إِْحَسانًا؛ بگو بیايید تا آن چه را پروردگارتان بر شما حرام کرده 
برای شما بخوانم؛ چیزی را با او شريک قرار ندهید و به پدر و مادر]خود[ احسان 
کنید.2در اين آيه، خداوند به پیامبر خويش دستور می دهد، اموری را که حفظ 
حرمت آن ها الزم است و تعدی به آن حرام است برای مردم بگويد و در همین 

راستا نهی از شرک و امر به نیكي و احسان به پدر و مادر را مطرح می کند.
امام رضا در روايتی که حارث بن دلهاث از ايشان نقل می کند، می فرمايند: 
»خداوند عزوجل به سه چیز امر فرمود که آن سه چیز، با سه چیز ديگر مقرون و 

1. اسراء، 23.
2. انعام، 151.
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همراه است؛ 1. امر به نماز و زکات نمود؛ لذا هر کس نماز را به پا دارد ولی زکات 
مالش را پرداخت ننمايد، نماز از او پذيرفته نمی شود.2. امر به سپاس گزاری و ُشكر 
خويش و پدر و مادر فرمود؛ پس هر کس از پدر و مادر خويش سپاس گزاری و 
قدردانی ننمايد، شكر خداوند را به جا نیاورده است. 3. امر به رعايت تقوای الهي 
و صله ی رحم نموده است؛ پس هر کس که صله ی رحم ننمايد، تقوای خداوند 

سبحان را به جا نیاورده است«.1 
توضیح روايت: سه امر ی که مقارن هم در قرآن آمده است عبارتند از:

اقامه ی نماز و پرداخت زکات
امام رضا می فرمايند: به پا داشتن نماز و پرداخت زکات، قرين يكديگرند و 

در آيات فراوانی با يكديگر ذکر شده اند؛2 مانند:
َكاَۀ؛ آيا نديدی  اَلَۀ َو آتُواْ الزَّ َِّذيَن قِيَل لَُهْم ُكفُّواْ أَيِْديَُكْم َو أَقِيُمواْ الصَّ أَلَمْ  تََر إِلَى ال
کسانی را که به آنان گفته شد ]فعاًل[ دست ]از جنگ[ بداريد و نماز را برپا کنید 

و زکات بدهید؟!3 
َكاَۀ...؛  اَلَۀ َو آتَى الزَّ ََّما يَْعُمُر َمَساِجَد اهللِ َمْن آَمَن بِاهللِ َوالْيَْوِم اْلِخِر َو أَقَاَم الصَّ  إِن
مساجد خدا را تنها کسانی آباد می کنند که به خدا و روز بازپسین ايمان آورده و 

نماز را برپا  دارند و زکات بدهند...4 
َكاِۀ َما ُدْمُت َحيًّا؛ و من را  اَلِۀ َوالزَّ  َوَجَعَلنِي ُمبَاَرًكا أَيَْن َما ُكنُت َوأَْوَصانِي بِالصَّ
هر جا که باشم، با برکت  ساخته و تا زنده ام به نماز و زکات سفارش کرده است.5 

در برخی از آيات نیز به هر دو امر شده است؛ مانند:
َكاَۀ َواْعتَِصُموا بِاهللِ ُهَو َمْواَلُكْم فَنِْعَم الَْمْولَى َو نِْعَم النَِّصيُر؛  اَلَۀ َوآتُوا الزَّ  فََأقِيُموا الصَّ
پس نماز را برپا داريد و زکات بدهید و به پناه خدا برويد؛ او موالی شماست؛ چه 

نیكو مواليی و چه نیكو ياوری!6 
ُسوَل لََعلَُّكْم تُْرَحُموَن؛ و نماز را برپا کنید  َكاَۀ َو أَِطيُعوا الرَّ اَلَۀ َو آتُوا الزَّ َو أَقِيُموا الصَّ

و زکات را بدهید و از پیامبر ]خدا[ فرمان ببَريد تا مورد رحمت قرار گیريد!7

1. عيون اخبار الّرضا، ج 1، ص 268. 
2. در قرآن كريم، نزديك به سى مورد، نماز با زكات آمده است،

3. نساء، 77.
4. توبه، 18.
5. مريم، 31.
6. حج،  78.
7. نور، 56.
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همان گونه که مالحظه می شود در تمام آيات ذکر شده دو عامل عبادی کنار 
يكديگر آمده است؛ يكي نماز که به عنوان عمود دين از آن ياد شده و عبادتی 
جسمی است و ديگري پرداخت زکات که عبادتي مالی است. اين دو عبادت در 
اعتدال جامعه بسیار مهم هستند. نماز عاملی مهم در جلوگیری افراد از ارتكاب 
تأمین  را  نهايت جامعه  در  و  فرد  که سالمت  است  عاملی  و  منكرات  و  فحشا 
می کند. پرداخت زکات نیز باعث تعديل اقتصادی جامعه و برقراری عدل و قسط 
اجتماعی است. از اين رو امام رضا می فرمايند: »هر کس نماز را به پا دارد ولی 
زکات مالش را پرداخت ننمايد، نمازش پذيرفته نمی شود )و انگار نماز او بی اثر 

است(«.

2. 3. 2. شکر از خداوند و پدر و مادر 
با  در دسته ی دوم آيات قرآن کريم، تشكر و سپاس گزاری از خداوند همراه 
تشكر و سپاس گزاری از والدين ذکر شده است و کالم امام رضا نیز اشاره 
ْينَا اإْلِنَساَن بَِوالَِديِْه َحَمَلْتُه أُمُُّه َوْهنًا َعَلى َوْهٍن َو فَِصالُُه  دارد به آيه ی شريفه ی: َو َوصَّ
فِي َعاَمْيِن أَِن اْشُكْر لِي َو لَِوالَِديَْك إِلَيَّ الَْمِصيُر؛ و انسان را درباره ي پدر و مادرش 
سفارش کرديم؛ مادرش به او باردار شد، سستی بر روی سستی و از شیر بازگرفتن 
او در دو سال است. ]آری به او سفارش کرديم[ که شكرگزار من و پدر و مادرت 
باش که بازگشت ]همه[ به سوی من است!«1 اين آيه و آيه ی بعد- که مي فرمايد: 
َو إِن َجاَهَداَك َعَلى أَن تُْشِرَك بِي َما لَْيَس لََك بِِه ِعْلٌم فاََل تُِطْعُهَما َو َصاِحْبُهَما فِي 
نْيَا َمْعُروفًا َواتَّبِْع َسبِيَل َمْن أَنَاَب إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ َمْرِجُعُكْم فَُأنَبِّئُُكْم بَِما ُكنتُْم تَْعَمُلوَن؛  الدُّ
و اگر تو را وادارند تا درباره ي چیزی که تو را به آن دانشی نیست، به من شرک 
ورزی؛ از آنان فرمان نبر و]لی[ در دنیا به خوبی با آنان معاشرت کن و راه کسی 
را پیروی کن که توبه کنان به سوی من بازمی گردد و ]سرانجام[ بازگشت  شما به 
سوی من است و از ]حقیقت[ آن چه انجام می داديد شما را با خبر خواهم کرد!2 
جمله ی معترضه ای است که در البه الی اندرزهای لقمان از سوی خداوند بیان 
شده است و ارتباط روشنی با سخنان لقمان دارد؛ زيرا در اين دو آيه، بحث از 
نعمت وجود پدر و مادر و زحمات و خدمات و حقوق آن هاست؛ بنابراين شكر 

نعمت وجود پدر و مادر، در کنار شكر خداوند قرار گرفته است.

1. لقمان، 14.

2. لقمان، 15.
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عالمه ی طباطبايی نیز وجود اين جمله ی معترضه را در وسط کلمات لقمان 
برای آن دانسته که شكر والدين، مانند شكر خداوند واجب است و حتی شكر 
خداوند  امر  و  سفارش  به  منتهی  نهايت  در  زيرا  خداست؛  شكر  همان  والدين 
امام  لذا  است.1  خداوند  عبادت  و  شكر  مادر،  و  پدر  شكر  پس  است؛  سبحان 
رضا می فرمايند: »هر کس از پدر و مادر خويش تشكر و شكرگزاری ننمايد، 

در واقع خداوند را شكرگزاری و عبادت ننموده است«.

 2. 3. 3. رعایت تقوا و صله ی رحم
خداوند،  کالم  »در  می فرمايند:  خويش  کالم  انتهايی  قسمت  در   رضا امام 
رعايت تقوا، قرين با صله ی رحم ذکر شده است«. محمدبن فضیل صیرفی از امام 
رضا در رابطه ی با همین بحث، حديثی را نقل می کند که امام فرمودند: »رحم 
مراد از آل  محمد يعنی ائمه ی اطهار و مراد از رحم آل   – آل محمد
محمد يعنی سادات مؤمن– در عرش مكتوب است و اين مطلب را ندا می دهند 
که: خداوندا! هر کس با ما اهل بیت در ارتباط است؛ تو با او باش و هر کس 
رابطه ی خويش را با ما قطع نمود؛ تو نیز ارتباط را با آنان قطع بنما!« اين ارتباط و 
خواسته، اختصاص به ارحام آل محمد نداشته و بین اهل ايمان نیز جريان دارد. 
َِّذي تََساءلُوَن بِِه َواَلْرَحاَم إِنَّ اهللَ َكاَن َعَلْيُكْم  سپس امام، آيه ی شريفه ي  َواتَُّقواْ اهللَ ال
َرقِيبًا؛ و از خدايی که به ]نام[ او از همديگر درخواست می کنید پروا نمايید و زنهار 
نبُريد که خدا همواره بر شما نگهبان است!2 را تالوت نمودند.3  از خويشاوندان 
خداوند، در ذيل اين آيه، مردم را به پرهیزکاری و تقوا دعوت می کند و می فرمايد: 
می خواهید  که  هنگامی   به  و  دارد  عظمت  شما  نظر  در  که  بپرهیزيد  خدايی  »از 
چیزی از ديگری طلب کنید نام او را می بريد و از قطع پیوند از خويشاوندان خود 
بپرهیزيد!« لذا معنای تقوای ارحام، پرهیز از قطع رابطه با خويشان است. اهمیت 
صله ی ارحام به مقداری است که خداوند در آيه، آن را هم رديف تقوای مردم نسبت 
به خويش)خداوند(، قرار داده است و فرموده: »از خدا و از قطع ارحام بپرهیزيد!« 
پس در اين روايت و بسیاري ديگر از روايات، توجه به ارتباط با ارحام مورد تأکید 

قرار گرفته و اين ارتباط بايد بین همه ی اهل ايمان حفظ گردد.

1. ترجمه ى تفسير الميزان، ج 16، ص 322.
2. نساء، 1.

3.  الكافى، ج 2، ص 156.
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 خداوندا! اين قلیل را از اين حقیر بپذير و ما را در دامان پُر مهر اهل بیت
تربیت بنما!

والحمد هلل رب العالمین




