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مقدمه
اهلبيت گنجوران دانشاند كه مزرعهي جان انسان را در چهارده قرن
اخير سيراب و شاداب ساختهاند .دانش اهلبيت از جنس دريافتني است نه
آموختني ،علم حضوري است نه حصولي و اين از آن جهت است كه آنان حقيقت
علم را با جان آسماني خويش دريافتهاند.
پيامبر اعظم سرسلسلهي اين خاندان نور و روشنايي ،هرچند كه خود
درسناخوانده و مكتبنرفته بود ،اما پيام و رسالت او ،تالوت ،خواندن ،آموختن،
فراگرفتن و علم و آگاهي بود.
خاندان آن حضرت نيز كه از چشمهي حيات او سيراب بودند؛ همانند آن
بزرگ ،خورشيد دانش و آگاهي را درگذرگاه اعصار فرا راه جويندگان دانش و
بصيرت ،تابان و فروزان نگه داشتند و با بهرهمندي از انوار الهي او ،مسير پويندگان
را روشن و جان جويندگان را تابناك و سرشار ساختند.
بيترديد كاوش در سرچشمههاي نور اهلبيت و بازخواني سيره و
آموزههاي آن بزرگواران در روزگار ما -مانند همهي روزگاران -خدمتي بزرگ
به انسانيت است .خدمتي كه فراتر از آن ،خدمتي متصور نيست و از اين روي
بر تمامي كساني كه دل آنان براي انسان ميتپد فرض است كه با ژرفانديشي و
ژرفكاوي در معارف اهلبيت گوهرهاي ناب و آموزههاي رهاييبخش اين
گنجينهي عظيم و الهي را استخراج كنند و به بشر تشنه و جگر سوختهي عصر
حاضر ارائه نمايند.
مجموعهي دوازده جلدي رهتوشه به همت علما ،انديشمندان و محققان ديني
كشور عزيزمان در سالهاي گذشته تأليف و چندبار تجديد چاپ شده است.
اين مجموعه ،در برگيرندهي موضوعات متعددي پيرامون زندگي و سيرهي
ت عليبنموسيالرضا است .نظر به حجم باالي
عالمآلمحمد؛ حضر 
صفحات اين مجموعه تصميم بر اين شد كه كل مجلدهاي آن در قالب دو جلد،
خالصه و تقديم خوانندگان گرامي شود.
در تلخيص اين آثار ضرورت ايجاب ميكرد كه بخشهايي از مطالب تكراري
در اين كتابها حذف شود .همچنين فهرست منابع كتابها از پايان آن حذف
شده است .لذا تمامي دوستداران و انديشمندان مباني ناب اسالمي در صورت
احساس ضرورت به توضيح مفصلتر مطالب ،ميتوانند به كتب اصلي مراجعه و
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مطالب كامل را با منابع مستند آ ن مطالعه نمايند.
اميد است زايران عزيز و تمامي مخاطبين ارجمند ،كالم و سيرهي ائمهمعصومين
را وسيلهاي براي تأمين نيازهاي معنوي و فكري خود قراردهند و با مطالعه اين
اثر ،توشههاي سعادت و كمال را برگيرند و نيز خدمتگزاران خود در اين آستان
مقدس را از دعا فراموش نفرمايند!
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ايران اسالمى بر خود مىبالد كه افتخار ميزبانى پارهي تن رسول اهلل ،عالم
آل مح ّمد و قبلهي حاجات و هشتمين امام معصوم را دارد و همهساله،
پذيراى ميليونها مشتاق و زاير دلباختهی آن امام رئوف است كه از سراسر عالم
اسالم به پابوسى ايشان مىآيند.
به بركت اين امام همام ،فيوضات الهى به تمامى دوستداران اهل بیت،
بهويژه پيروان و شيعيان آن حضرت سرازير مىگردد و اين قطعه از سرزمين
خراسان ،پارهاى از بهشـت اسـت كه بر عالم ملـكوت فـخـر دارد و همواره مورد
نظر كروبيان عالم باالست؛ همانگونه كه كانون عشق و توجه و هدايت اهل زمين
است ،و مالئكهي الهى در آن مرقد شريف ،همراه زايران مشتاق او،گرداگرد وى
در رفت و آمد هستند.
زيارت امام رضا و حضور سيلآساى مشتاقان در آن بارگاه ملكوتى ،همواره
روح دين و معنويّات و تذكر به آخرت و توجه به خداوند و فرامين او را در دلها
و جامعهي اسالمى ،تقويت مىكند و مردم مشتاق ،در آن فضاى پاك و سرشار از
نور امامت و واليت ،احساس آرامش و طهارت و صفا مىكنند ،حوايج خود را
عرضه مىدارند و از عنايات الهى به واسطهي آن امام همام چه بهرهها كه نمىبرند.
از اين روى شايسته است جهت بهرهمندی بهتر و بيشتر از اين زيارت ،توجه
مشتاقان را به مختصرى از زندگانى و صفات ارزندهي آن امام همام جلب كنيم تا
با معرفت بيشتر به زيارت بپردازند.

فهرست تاريخچهي زندگانى حضرت رضا

مادر بزرگوار و فرزندان حضرت رضا
مكرمه به نام نجمه يا تكتم است.
مادر بزرگوار ايشان بانویى ّ
وى بانویى عفيف 2و خردمند و از اشراف عجم بوده است.
در مورد تعداد فرزندان حضرت رضا اختالف است .بسياري حضرت
جواداالئمه را تنها فرزند ايشان ميدانند .مانند شيخ مفيد4 و ابن شهرآشوب،5
3

 .1برگرفته از بحاراالنوار ،ج  ،49ص 2؛ البته در مورد تاريخ والدت و شهادت امام رضا اقوال ديگري نيز ذكر شده است.
اخبارالرضا ،ج ، 1ص.17
 .2عيون
ّ
 .3احقاق الحق ،ج ،12ص343؛ از ينابيع المودۀ.
 .4االرشاد ،ج ،2ص.263
 .5المناقب ،ج ،4ص.367
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نام مبارك :علی
نام پدر :امام موسى بن جعفر
نام مادر :جناب نجمه يا تكتم
كنيه :ابوالحسن
لقب :رضا
تاريخ والدت 11 :ذىقعده سال (148ه.ق) و اين همان سالي است كه حضرت
صادق از دنيا رحلت كردند.
محل تولّد :مدينهي من ّوره
فرزند :حضرت امام مح ّمدتقى ،البته در مورد اين كه آيا فرزندان ديگرى
داشتهاند ،اختالف است.
حاكمان زمان :منصور دوانيقى ،مهدى عباسى ،هادى عباسى ،هارونالرشيد،
محمد امين ،مأمون عباسى
تاريخ واليتعهدى :ماه رمضان سال ( 201ه.ق) به اجبار مأمون
مدّ ت عمر( بنا بر مشهور) 55 :سال
تاريخ شهادت :آخر ماه صفر (203ه.ق)
قاتل :مأمون عباسى به وسيلهي زهر
1
مرقد :مشهد مقدس رضوى كه شهرت جهانى دارد.

ولي برخي فرزند ديگري به نام فاطمه 1را برشمردهاند .از طرف ديگر برخي
روايات نيز حاكي از اين است كه حضرت ميفرمايند« :مرا جز يك فرزند نخواهد
2
بود ولي خداوند به او فرزندان فراواني عطا ميكند».

الرضا
والدت با سعادت شمسالشموس ،على بن موسى ّ
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مادر بزرگوار آن حضرت جناب نجمه گويد :من هنگام باردارى پسرم
علی ،احساس سنگينى نمىكردم ،به هنگام خواب از درون خود ،صداى ذكر
خداوند مىشنيدم بهگونهاى كه هراسناك مىشدم ،چون او را به دنيا آوردم دست
و پا را بر زمين نهاد ،سر به آسمان بلند کرد و مانند كسى كه سخنى مىگويد،
لبهايش حركت مىكرد.
ِ
حضرت موسىبنجعفر چون فرزند خويش را ديد ،فرمود« :هنيئ ًا لَك يا
جمه كرام ِۀ َرب ِّ ِ
ك؛ اى نجمه ،بزرگداشت خداوند گراميت باد!» سپس نوزاد را در
نَ َ
پارچهاى سفيد پوشانده و به حضرت دادند ،امام كاظم در گوش راست فرزند
خويش اذان و در گوش چپ وى اقامه گفت و آب فرات طلبيد و با آن از او كام
«خذي ِه فَ ِإن َّ ُه ب َ ِقيّۀ اهلل ِ تَ َعالَى فِى ا َ ْر ِض ِه؛ بگير او را كه او،
برداشت و به مادرش فرمودُ :
3
باقيماندهي الهى در زمين خداوند است».
حضرت كاظم بعد از تولد امام رضا به مادر حضرت رضا لقب
4
طاهره يعنى پاكيزه داد.
حضرت موسيبن جعفر به فرزندان خويش ميفرمود« :اين برادر شما
عليبن موسي ،عالم آل محمد است ،در مورد دين خود از او بپرسيد و
آنچه ميگويد حفظ كنيد! از پدرم بارها شنيدم كه ميگفت :عالم آل محمد در
5
نسل توست .اي كاش من او را ميديدم ،او همنام اميرالمؤمنين علي است».

 .1منتهياالمال ،ج ،2ص.352
 .2بحاراالنوار ،ج  ،49ص .221
اخبارالرضا ،ج  ،2ص .250
 . 3عيون
ّ
 .4بحاراالنوار ،ج  ،49ص .7
 .5بحاراالنوار ،ج  ،49ص 100؛ از اعالم الوري.

چرا حضرت رضا را رضا ناميدند؟

دوران كودكى و جوانى حضرت رضا
تاريخ در مورد زندگاني ائمه در كودكي و نوجواني تا حد بسياري سكوت
كرده است.
آن چه در تاريخ آمده آن است كه حضرت رضا در كودكى به شدت مورد
توجه پدر گرامى خويش بود ،يكى از ياران موسىبنجعفر به نام ّ
مفضل گويد:
«نزد حضرت رفتم ،ديدم فرزندش علی در دامن اوست ،حضرت او را مىبوسيد،
بر دوش خود مىنهاد ،به خود مىچسباند و مىفرمود:
«پدرم به فدايت! چه خوش بویى! چه خلق تو پاكيزه و فضل تو آشكار است!»
عرض كردم « :فدايت شوم! در دلم نسبت به اين كودك ،چنان محبتى افتاد كه
اخبارالرضا ،ج  ،1ص 13و علل الشرائع ،ج  ،1ص .237
 .1عيون
ّ
 .2علل الشرايع ،ج  ،1ص .226
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بزنطى كه از بزرگان اصحاب امام رضا و امام جواد است گويد :به
ابوجعفر ،محمد بن على؛ امام جواد عرض كردم« :گروهى از مخالفان شما
مىپندارند كه مأمون به پدر شما لقب رضا را داده است؛ چون ايشان را براى
واليتعهدى خويش پسنديده است!» حضرت جواد فرمود« :به خدا قسم
دروغ مىگويند و گناه مىكنند! بلكه خداوند تبارك و تعالى او را رضا ناميد؛ زيرا
وى پسنديدهی خداوند عزوجل در آسمان و پسنديدهي رسول او و ائمهي بعد از
او در زمين بود!»
پرسيدم« :مگر تمامى پدران گذشتهي شما چنين نبودند؟» فرمود« :آرى!» گفتم:
«پس چرا پدر شما در ميان ايشان رضا ناميده شد؟» فرمود« :چون مخالفان او نيز
به او رضايت دادند؛ همانند دوستان او و اين امر براى هيچ يك از پدرانش رخ
1
نداد؛ به اين جهت آن حضرت در ميان ايشان رضا ناميده شد».
و مؤيد همين مسأله است آن كه سليمان بن حفص گويد« :موسىبنجعفر
فرزندش على را «رضا» مىناميد و (چون مىخواست از حضرت ياد كند)
مىفرمود فرزندم را رضا صدا بزنيد ،به فرزندم رضا گفتم ،...فرزندم رضا به من
2
چنين گفت و.»...

براى هيچ كس جز شما نيفتاده است!»
حضرت فرمود« :اى ّ
مفضل! او نسبت به من ،مثل من است نسبت به پدرم،
فرزندانى كه برخى از برخى هستند و خداوند شنوا و داناست!»
عرض كردم« :آيا او صاحب اين امر بعد از شماست؟» فرمود« :آرى! هركه از او
1
اطاعت كند به حق رسيده است و هركه او را نافرمانى كند ،كافر شود».

مرجعيت دينى حضرت رضا در جوانى
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حضرت رضا در جوانى چنان از فضيلت و دانش برخوردار بود كه مرجع
مردم بود و حضرت كاظم مردم را به ايشان ارجاع مىداد و مىفرمود« :نوشتهی
پسرم ،نوشتهی من است ،سخنش سخن من و فرستادهي او فرستادهي من است،
2
هرچه بگويد همان حق است!»
ذهـبى يكى ديگر از علمای عامه گويد« :حضرت رضا در زمان مالك بن
3
انس  -يكى از فقهای اربعهي اهل سنت  -در حالىكه جوان بود فتوا مىداد».
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عظمت واالى حضرت رضا در پيشگاه الهى
حضرت جواد مىفرمايد« :يكى از اصحاب حضرت رضا بيمار شد(.در
حال احتضار بود)حضرت به عيادت ايشان آمد و از او پرسيد« :چگونهاى؟»
گفت« :حالم به شدت وخيم است .مرگ را مىبينم!» حضرت فرمود« :مرگ را
چگونه يافتى؟» گفت« :بسيار سخت و دردناك!»
ایشان ادامه دادند« :اين در آغاز است و برخى از حاالت خودش را به تو نشان
داده است .مردم دو گروهند :گروهى با مرگ راحت مىشوند و گروهى ،مردم
از دست آنها راحت مىشوند .ايمان به خدا و به واليت را تجديد كن (اقرار به
شهادتين و واليت كن) تا راحت شوى!
آن مرد این کار را انجام داد ،سپس گفت« :اى پسر رسول خدا !اينك
فرشتههاى پروردگارم با درودها و تحفهها بر شما سالم مىكنند و مقابل شما
اخبارالرضا ،ج  ،1ص .26
 .1عيون
ّ
اخبارالرضا ،ج  ،1ص  31و االرشاد ،ج  ،2ص .250
 .2اصول كافي ،ج  ،1ص  312و عيون
ّ
 .3سير اعالم النبالء ،ج  ،9ص.388

ايستادهاند ،اجازه بدهید بنشينند!»
حضرت فرمودند« :اى مالئكهي پروردگار ،بنشينيد!» سپس حضرت به آن
مريض فرمود« :از مالئكه بپرس آيا آنها دستور دارند كه در حضور من بايستند؟»
مريض پرسيد .آنها گفتند« :اگر همهي فرشتههاى خداوند در حضور شما
باشند ،به احترام شما خواهند ايستاد و تا شما اجازه ندهید نخواهند نشست،
خداوند به آنها اينچنين دستور داده است».
سپس آن مريض در حالىكه چشمهایش را بسته بود ،گفت« :سالم بر تو اى
سفير الهى! اين شما هستي كه مقابل من متمثل هستى با حضرت رسول و ديگر
1
ائمه ،و این چنین جان داد».

فرزند سرزمین غربت

سيرهي عبادى حضرت رضا
عنايت به عبادت در شبانه روز ،يكى از برنامههاى اهل بيت بوده است كه
هرگز با وجود اشتغاالت و گرفتارىهاى گوناگون از آن غافل نبودهاند و اين درس
بزرگى است براى پيروان ايشان.
اينك به پارهاى از سيرهي عبادى حضرت رضا ميپردازيم.
 .1بعد از نماز صبح به سجده مىرفت و تا طلوع آفتاب در سجده بود.
 .1بحاراالنوار ،ج  ،49ص 72؛ از دعوات راوندي.
اخبارالرضا.
 .2بحاراالنوار ،ج  ،49ص 329؛ از عيون
ّ
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شيخ صدوق  روايت ميكند كه مردى از صالحان ،پيامبر را در خواب
ديد و عرض كرد « :يا رسول اهلل! كدام يك از فرزندان شما را زيارت كنم؟»
حـضرت فرمود« :برخى از فرزندانم نزد من مىآيند در حالىكه مسموماند و برخى
در حالىكه كشته شدهاند» .عرض كردم« :با اين همه پراكندگى مكانهاى ايشان،
من كداميك را زيارت كنم؟»
حضرت فرمود« :آنكه به تو نزديكتر است و در سرزمين غربت مدفون است».
عرض كردم« :رضا را مىگوييد؟» پيامبر فرمود« :بگو ص ّلى اهلل عليه ،بگو
2
ص ّلى اهلل عليه ،بگو ص ّلى اهلل عليه!»
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 .2گاهى كه فرصت و فراغتىبود در شبانهروز هزار ركعت نماز مىخواند.
 .3بعد از نماز همواره سجدهي شكر به جا مىآورد.
 .4چنان با قرآن مأنوس بود كه همهي سخن و پاسخ و مثالهاى او قرآنى بود.
 .5در هر سه روز ،يك ختم قرآن مىكرد و در هر آيهاي تأ ّمل ميكرد.
 .6خوابش در شب اندك بود و بيشتر شبها را شبزندهدارى مىكرد.
 .7بسيار روزه مىگـرفـت و روزهي سـه روز در هـر ماه از او فـوت نميشد.
 .8در دعاهاى خويش اول صلوات مىفرستاد و ذكر صلوات را در نماز و
غيرنماز بسيار مىگفت.
 .9شب در بستر ،زياد قرآن مىخواند و چون به آيهاى مربوط به بهشت و جهنم
مىرسيد ،بسيار مىگريست.
 .10همهي اوقات به ذكر خدا مشغول بود و بيش از همه ،از خداوند واهمه
1
داشت.
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رجاء بن ابي ضحاك مأموريت داشت حضرت رضا را از مدينه به مرو،
نزد مأمون ببرد .وي میگويد« :من از مدينه تا مرو با حضرت بودم .به خدا سوگند
مردى را همانند او در تقوا و زيادى ياد خدا و شدت ترس از خداوند در هیچ
زمانی نديدم؛ عادت ايشان چنين بود كه بعد از نماز صبح در محل نماز مىنشست
و به ذكر سبحاناهلل و الحمدهلل و اهللاكبر و الالهاالاهلل و صلوات بر پيامبر و آل او
مشغول مىشد تا طلوع آفتاب .آنگاه به سجده مىرفت و آنقدر به درازا ميكشيد
تا روز بلند مىشد .سپس سر برمىداشت و با مردم سخن مىگفت و آنها را
موعظه مىكرد و نزديك ظهر ،دوباره وضو مىگرفت و به محل نماز خود بر
خاصى كه در
مىگشت و بعد از خواندن هشت ركعت نافلهي ظهر  -با كيفيت ّ
نقل آمده است  -اذان و اقامه مىگفت و نماز ظهر را به جا مىآورد .بعد از نماز،
تا مدتى تسبيح و حمد و تكبير و الالهاالاهلل مىگفت ،سپس سجدهي شكر به جا
مىآورد و در آن صد بار مىگفت« :شكرا ً هلل» .آنگاه هشت ركعت نافلهي عصر را
2

 .1بحاراالنوار ،ج  ،49صص90تا94؛ گزيدهشده از احاديث گوناگون.
 .2لغتنامهي دهخدا ،ج  ،23ص .286
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خاصى -مىخواند و سپس به نماز عصر مشغول مىشد و بعد از نماز
 با كيفيت ّهم تا مدتی تسبيح و حمد و تكبير و الالهاالاهلل مىگفت .آنگاه به سجده مىرفت
و صد مرتبه مىگفت« :الحمداهلل» .پس از غروب آفتاب نيز وضو مىگرفت ،اذان
و اقامه مىگفت و نماز مغرب را مىخواند و بعد از نماز تا مدتى تسبيح و حمد
و تكبير و الالهاالاهلل مىگفت .سپس سجدهي شكر مىكرد و آنگاه بدون آنكه با
كسى سخن گويد چهار ركعت نافله مغرب را با دو سالم و با قنوت بهجا مىآورد.
پس از آن مدتى تعقيبات نماز مىخواند و آنگاه افطار مىكرد ،و چون حدودا ً
يك سوم از شب مىگذشت بر مىخاست و نماز عشا را مىخواند و سپس در
ّ
محل نماز مدتى مىنشست و ذكر خدا و ذكر حمد و الالهاالاهلل مىگفت و بعد از
خواندن تعقيبات و سجدهي شكر به بستر مىرفت.
چون يك سوم آخر شب مىرسید با تسبيح و حمد و تكبير و الالهاالاهلل و
استغفار از بستر برمىخاست ،مسواك مىزد ،وضو مىگرفت و يازده ركعت نماز
خاصى كه در نقل آمده است  -و بعد از نماز براى
شب به جا ميآورد  -با كيفيت ّ
تعقيبات مىنشست و نزديك طلوع فجر ،دو ركعت نافلهي فجر مىخواند و چون
طلوع فجر مىشد ،اذان و اقامه مىگفت و دو ركعت نماز صبح را بهجا مىآورد.
بعد از سالم نیز تا طلوع آفتاب تعقيبات مىخواند ،آنگاه دو سجدهي شكر به جا
مىآورد تا روز باال آيد. ...
در هر شهرى كه ده روز قصد ماندن مىكرد ،روزها روزه مىگرفت و چون
شب مىشد ،قبل از افطار ،نماز مىخواند و اگر قصد ماندن نداشت ،نمازهاى
واجب را دو ركعت مىخواند مگر نماز مغرب .ايشان نافلهي مغرب و نماز شب
و دو ركعت فجر را نه در سفر و نه در َح َضر ترك نمىكرد ولى نافلههاى روز -
ظهر و عصر -را در سفر ترك مىكرد و بعد از هر نمازى كه شكسته مىخواند
سى بار تسبيحات اربعه مىگفت و مىفرمود« :اين براى كامل شدن نماز است.»...
حضرت در همهي نمازها ،بسماهلل را بلند مىگفت. ...
در هر شهرى كه وارد مىشد مردم نزد ايشان مىآمدند و از معالم دين خود
مىپرسيدند و حضرت به ايشان پاسخ مىداد و احاديث بسيارى را به واسطهي
پدرانش از امام على و رسول اهلل روايت مىكرد.
وقتى حضرت را نزد مأمون بردم و او از من گزارش سفر را خواست و من حاالت
حضرت را براى او بازگو کردم ،گفت :آرى؛ اى پسر ابى ضحاك! على بن موسى ،بهترين
اهل زمين و داناترين و عابدترين ايشان است .آنچه را ديدهاى به كسى مگو چون مىخواهم

فضل آن جناب از زبان من گفته شود (كه البته قصدش كتمان فضايل حضرت بود) .و از
1
خداوند كمك مىجويم در نيتى كه دارم به اين كه ارزش او را بلند گردانم».

نماز اول وقت حضرت رضا
حضرت رضا به نماز ا ّول وقت بسيار اهميت مىداد ،چراكه نماز ا ّول وقت ،رمز
هوشيارى و ديندارى و توجه فرد مسلمان به خداوند و معنويات است و كسانى كه مقيد به
نماز اول وقت باشند معموالً از نظر دينى و معنوى در رتبهي واالیى قرار مىگيرند.

سيرهي اجتماعى و آداب معاشرت حضرت با مردم
رهتوشه()1
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 .1وقتى نزد مردم مىآمد خود را براى ايشان مرتب ميكرد.
 .2هرگز با زبان كسى را نيازرد.
 .3هرگز سخن كسى را قطع نمىكرد.
 .4هرگز حاجت آن را كه مىتوانست ،رد نكرد.
 .5در مقابل همنشين خود ،پاى را دراز نميكرد و مقابل وى تكيه نمىداد.
تبسم بود.
 .6ديده نشد كه قهقهه بزند ،بلكه خندهی حضرت ّ
 .7به معطر كردن خويش به ويژه هنگام حضور در جمع مردم ،عالقه داشت.
 .8بسيار به ديگران خدمت مىكرد و صدقه مىداد و اين كار را بيشتر در
شبهاى تاريك انجام مىداد.
 .9بسيار متواضع بود.
 .10به ميهمان بسيار احترام مىگذاشت.
 .11امام در سخاوت و عنايت به فقرا يگانهي دوران بود .يك سال در روز عرفه،
2
تمام اموال خود را بخشيد.

عنايت و توجه ويژهي حضرت رضا به نيازمندان
مرورى كوتاه بر سيرهي امام رضا انسان را با اين حقيقت آشنا مىكند كه
اخبارالرضا ،ج  ،2ص .178
 .1عيون
ّ
 .2بحاراالنوار ،ج  ،49ص .100

حضرت ،عنايت ويژهاى به خدمت و كمك به نيازمندان داشته است.
معمربنخالد گويد« :حضرت رضا چون مشغول غذا خوردن مىشد،
ظرفى كنار سفره مىنهاد و از بهترين غذاى حاضر جدا مىكرد و دستور مىداد
1
به فقرا بدهند.»...
بزنطى كه از اصحاب خاص حضرت رضا است میگويد« :حضرت
رضا در نامهاى به امام جواد( كه در مدينه بودند) فرمود :اى ابا جعفر! به
من خبر رسيده است كه خدمتكاران ،تو را از در كوچك (فرعی) بيرون مىبرند (تا
مردم از تو تقاضا نكنند)؛ اين بهجهت بخل آنهاست كه مىخواهند از تو خيرى
به كسى نرسد .از تو مىخواهم به حق من بر تو كه ،ورود و خروج تو ،جز از در
بزرگ (اصلى) نباشد ،وقتى بيرون مىروى ،طال و نقره -درهم و دينار كه پول
رايج آن زمان بوده است -با خود بردار و به هركه درخواست كند ،عطا كن! به هر
يك از عموهاى خود كه متقاضى احسان بود كمتر از پنجاه دينار مده ،بيشترش
2
به اختيار توست!»

حضرت رضا در مجلس حاضر بود و عدهي زيادى نزد ایشان بودند و از
احكام شرعى مىپرسيدند .ناگاه مردى بلند قد و گندمگون وارد شد ،سالم كرد
و گفت« :اى پسر پيامبر !من از دوستان شما و پدران و اجداد شما هستم ،از
خراسان به حج آمدم ،آذوقهام تمام و درمانده شدم ،اگر صالح مىدانى مرا روانه
شهرم نما ،وقتى به وطنم رسيدم آنچه شما دادهاى از جانب شما صدقه مىدهم؛
زيرا من مستحق صدقه نيستم» .حضرت فرمود« :بنشين! رحمت خدا بر تو!»
سپس به كار مردم پرداخت تا آنكه مجلس خلوت شد و سه نفر باقى ماندند.
حضرت از آنها اجازه گرفت و به اندرونى رفت .پس از مدتى آمد و بدون
آن كه خود را نشان دهد ،دست مبارك را از باالى در خارج کرد و فرمود« :آن مرد
خراسانى كجاست؟» مرد گفت« :اينجا هستم» .فرمود« :اين دويست دينار را بگير
و براى مخارج و توشهي خود استفاده كن و مواظب باش و از جانب من نيز الزم
نيست صدقه بدهى ،برو تا تو را نبينم و مرا نبينى!» و آن مرد رفت.
 .1بحاراالنوار ،ج  ،49ص 97؛ از محاسن برقي.
 . 2وسائلالشيعه ،ج  ،9ص .463
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حفظ آبرو و حيثيت نيازمندان
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سپس حضرت بيرون آمد ،يكى از حاضران گفت« :فدايت شوم! شما كه
زياد عطا و لطف نمودى ،چرا صورت خود را از او پنهان كردى؟» فرمود« :تا مبادا
ذلت سؤال را در صورتش ببينم! مگر نشنيدهاى حديث رسولاهلل را كه فرمود:
آنكه كار نيك را مخفيانه انجام دهد؛ مانند هفتاد حج است و آنكه گناه را آشكار
انجام دهد؛ رها شدهاست وآنكه گناه را مخفى انجام دهد؛ آمرزيده است!»

سيرهي حضرت رضا با زيردستان

رهتوشه()1
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از مظاهر اخالق زيبا و محبتآميز حضرت رضا ،توجه ايشان به خدمتكاران و
بردگان است كه ضمن نشان دادن تواضع فوقالعادهي ايشان كه روش اهل بیت است،
از روحيه و عاطفهي واالى حضرت نسبت به زيردستان و ضعيفان حكايت مىكند.
 .1حضرت به عبادت و معنويت خدمتكاران خود توجه داشت.
1
 .2حضرت هزار برده را آزاد كرد.
 .3يكى از اهالى بلخ میگويد« :با حضرت رضا در سفر خراسان همراه بودم .روزى
سفرهاى انداخت و تمامى خدمتكاران را با هر مرتبهاى كه بودند سر سفره جمع کرد؛ عرض
كردم :فدايت شوم! اى كاش براى اينها سفرهاى جدا مىانداختى! حضرت فرمود :بس كن!
األ َب َو ِاح ٌد َوال ْ َج َز َاء ب ِ أْ َ
األ َّم َو ِاح َد ٌة َو َ
بار َك َو تَ َعالَى َو ِاح ٌد َو ُ
ال ْع َمال؛ همانا پروردگار ما
ا ِ َّن ا َّلر َّب تَ َ
یکی و مادر ما یکی و پدرمان یکی است و پاداش به اعمال است».
 .4از جمله صفات ارزندهي امام رضا اين بود كه مراعات آرامش زيردستان
را در وقت غذا مىکرد .دو نفر از خدمتكاران حضرت به نامهاى ياسر و نادر
گويند« :حضرت رضا به ما فرمود :اگر مشغول غذا بوديد و من باالى سر شما
آمدم ،بلند نشويد و غذايتان را تمام كنيد!»
گاهى چنان به خدمتكاران خود توجه مىكرد كه با دست خويش براى آنها
لقمه مىگرفت.

لطف و عنايت امام رضا نسبت به شيعيان
امام در نظر شيعه ،همچون پدر مهربانى است كه پيوسته در پى صالح و خيرخواهى
 .1اعالم الهدايه ،ص .31

ام َ
فرزندان خويش است؛ همچنان كه حضرت رضا فرمود« :ا ِ
يق َو
الرفِ ُ
أل َم ُ
يس َّ
األن ِ ُ
يق َو أْ ُ
یق َو َ
لص ِغير؛ امام همچون همدمی مهربان و پدر
األ ُخ ا َّ
ال ْ َوال ِ ُد ا َّ
ال ُّم الْبَ َّر ُه بِال ْ َول َ ِد ا َّ
لش ِق ُ
لش ِف ُ
1
و برادري دلسوز و مادري خيرخواه به فرزند كوچك خويش است» .و اينگونه است
كه ما امام رضا را امام رئوف مىدانيم؛ زيرا پيوسته الطاف حضرت ،شامل حال
شيعيانمىباشد.
عبداهللبنابان كه مورد توجه حضرت رضا بود ،گويد« :به حضرت عرض
كردم :براى من و خانوادهام دعا كنيد! حضرت فرمود :مگر دعا نمىكنم؟! به
خدا سوگند كه اعمال شما هر روز و شب بر من عرضه و گزارش مىشود! عبداهلل
گويد :من اين مطلب را بزرگ شمردم و تعجب كردم .حضرت فرمود :آيا
و قُ ْل ا ْع َم ُلوا ف ََسيَ َرى اهللُ َع َم َل ُك ْم َو َر ُسولُه َو
كتاب خداوند عزوج 
ل را نخواندهايد؟! َ
ال ْ ُمؤ ِمنُون؛تالش كنيد! كه خدا و رسول او و مؤمنان ،كردار شما را خواهند ديد.
سپس حضرت فرمود :به خداوند سوگند كه آن مؤمن ،علىبنابىطالب و
2
فرزندان معصوم او است!»

مأمون عباسى كه خود از نظر علم و دانش جايگاه بهسزایی داشته است ،با آنكه
«ما ا َ ْع َل ُم ا َ َحدا ً
از دشمنان حضرت به حساب مىآيد ،در مورد حضرت گويدَ :
اَف َْض ُل ِمن هذَ ا الرجلِ  -يعنى الرضاَ -ع َلى وج ِه َ
األ ْر ِ
ض؛ من كسى را برتر از اين
َ ْ
ّ
ْ َ َّ ُ
3
مرد -حضرت رضا -بر روى زمين نمىشناسم».
جمال الدين احمدبنعلىنسابه معروف به ابنعنبه گويد« :امام رضا كه
كنيهاش اباالحسن است ،بین فرزندان ابوطالب در زمان خودش مانند نداشت» 4.و
ذ َهبى كه انحراف او از اهل بیت معروف است ،در مورد حضرت رضا
5
گويد« :او َسرور بنىهاشم در زمان خويش و بردبارترين و عاقلترين آنها بود.»...
اباصلت هروى كه خود از اعالم زمان خويش است گويد« :نديدم كسى را كه
الرضا داناتر باشد ،هيچ دانشمندى حضرت را نديد مگر آن
از على بن موسى ّ
اخبارالرضا ،ج  ،1ص  212و من اليحضره الفقيه ،ج  ،4ص.300
 .1عيون
ّ
 .2الكافي ،كتاب الحجه ،ج  ،1ص . 319
 .3االرشاد ،ج ،2ص.261
 .4عمدة الطالب ،ص  198و اعالم الهدايه ،ص .21
 .5اعالم الهدايه ،ص .21
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عظمت شخصيت حضرت رضا در كالم بزرگان
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كه همين شهادت من را گواهى داد.»...
ابونواس از شعراى نامدار عصر حضرت رضا است .روزى يكى از يارانش
موسىالرضا
به او اعتراض كرد كه« :چرا در مورد شخصيتى مانند امام علىبن
ّ
با آن كه حضرت را مىشناسى تاكنون چيزى نسرودهاى؟» ابونواس گفت« :به خدا
سوگند كه بزرگى او مانع اين كار شد! كسى چون من ،توان مدح همچون او را
ندارد».
1

مقام و شخصيت علمى حضرت رضا
مقرب را دارا هستند.
ائمهي اطهار تمامى علوم پيامبران مرسل و مالئكهي ّ
اخبار آسمانها و زمين نزد آنهاست 3و به طور ك ّلى ايشان خزانه داران علوم
4
الهى هستند و هيچ چيزى نيست كه مورد نياز مردم باشد و از آنها پنهان بماند.
برخى از ائمه مجال بيان دين و اظهار علوم گستردهي خويش را بيشتر
داشتند ،همانند حضرت امير ،امام باقر ،امام صادق و از جمله حضرت
رضا كه سه جريان مهم سبب شد ،سيالب دانش از حضرت رضا به سوى
جامعهي اسالمى سرازير شود.
ا ّول :فتنهي واقفيّه و شبهاتى كه اينان در امامت حضرت رضا مطرح کردند
و ایشان با پاسخهاى عميق خويش ،مردم را هدايت مىنمود.
د ّوم :هالكت برامكه در سال چهارم امامت حضرت كه سبب شد يكى از
مهمترين دشمنان اهل بيت در دستگاه هارون به دست هارون از ميان برود و
به طور نسبى فرصت خوبى جهت نشر آثار اهل بیت فراهم شد.
سوم :مسألهي واليتعهدى امام رضا كه نگاهها را متوجه ایشان كرد و
مأمون عباسى با تشكيل محافل علمى و مجالس بحث و مناظره ،سعى در آن
داشت تا حضرت را در مقابل بزرگان اديان و علمای مذاهب ،عاجز نشان دهد؛
ولي همين جلسات و محافل مناظره ،سبب معرفى علمى و عظمت حضرت
رضا شد؛ بهگونهاى كه دانشمندان بزرگ به دانش گستردهي وى اعتراف
كردند.
2
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 .1اعالم الوري ،ج  ،2ص  64و اعالم الهدايه ،ص .20
 .2بحاراالنوار ،ج  ،26ص .159
 .3بحاراالنوار ،ج  ،26ص .110
 .4همان ،ص .138

نمونههایى از پاسخهاى حكيمانهي حضرت رضا
ابراهيمبنمحمد از حضرت رضا پرسيد« :چرا خداوند فرعون را غرق كرد،
با آنكه ايمان آورد؟» حضرت فرمود« :چون هنگام ديدن عذاب ،ايمان آورد و
5
ايمان در آن لحظه مقبول نيست».
اباصلت هروى پرسيد« :چرا خداوند ،همه را در زمان نوح غرق كرد ،با آن كه
در ميان آنان بىگناهان و اطفال نیز بودند؟» حضرت فرمود« :بچهها درميان
 .1اعالم الوري ،ص .315
 .2الغيبه ،ص  52و بحاراالنوار ،ج  ،49ص .97
 .3اعالم الوري ،ج ،2ص  64و بحاراالنوار ،ج  ،49ص .100
اخبارالرضا ،ج  ،2ص  139و التوحيد ،ص .417
 .4عيون
ّ
اخبارالرضا ،ج  ،2ص .76
 .5عيون
ّ
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شخصيت حضرت رضا از نظر علمى بهگونهاى است كه حضرت صادق
كه خود رئيس مذهب جعفرى است ،در مورد امام رضا قبل از تولد ايشان
به فرزند خود موسىبنجعفر بارها مىفرمود« :عالم آل محمد در نسل
1
توست؛ اى كاش او را درك مىكردم».
محمد بن عيسى يقطينى گويد« :از پاسخهایى كه حضرت رضا به سؤالهاى
2
مردم داده بود ،پانزده هزار مسأله جمعآورى كردم».
و من از ايشان (حضرت رضا )شنيدم که مىفرمود« :من در مسجد
[پيامبر؛ در مدينه] مىنشستم ،در حالى كه دانشمندان در مدينه فراوان بودند،
هرگاه يكى از آنها در پاسخ مسألهاى عاجز مىشد؛ همگى به من اشاره مىكردند
3
و مسأله را به من ارجاع مىدادند و من پاسخ مىدادم».
برخى از محافلى كه مأمون ترتيب داده بود ،چنان عظيم و سنگين بود و
دانشمندان تمامى ملتها از بزرگان يهود و نصارى و صائبي و زرتشتی و متک ّلمان
جمع شده بودند كه حسنبنمحمد نوفلى به وحشت افتاده بود و به حضرت
نصيحت كرد و گفت« :آنها اهل مغالطه و شبهه هستند؛ از آنها حذر كنيد!»
حضرت رضا تبسمى نمود و فرمود« :آنگاه كه من بر همهي آنها پيروز
شدم و هر گروهى در مقابل حجت و دليل من [كه با زبان خودشان بيان ميشود]
مغلوب شد و سخن خود را رها كرد و به درستى سخن من اعتراف نمود؛ مأمون
4
(از تشكيل جلسه) پشيمان مىشود و الحول و ال قوة اال باهلل العلى العظيم.»...
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آنها نبودند .چهل سال بود كه نسل آنها منقطع شده بود؛ عدهاى به جهت
تكذيب و عدهاى به جهت رضايت به تكذيب ،هالك شدند .هركه غايب باشد
از امرى و راضى باشد به آن امر ،همچون شاهدى است كه آنکار را انجام داده
1
است».
ِ
ّ
ابن سكيت(يعقوب بن اسحاق) از حضرت پرسيد« :چرا خداوند،
موسى را با عصا و نورانىبودن دست و ابزار سحر فرستاد و عيسى را با
ِطب و مح ّمد را با كالم؟» حضرت فرمود« :در زمان موسى سحر غالب
بود و در زمان عيسى نيازهاى پزشكى و در زمان پيامبر اسالم خطبهها و
حجت خدا ،امروز بر
سخنان» وى گفت« :به خدا كه مانند تو را هرگز نديدهام! ّ
مردم چيست؟» حضرت فرمود« :عقل است كه به وسيلهي آن ،راستگوى بر
خدا از دروغگو شناخته مىشود» .ابنسكيت گفت« :اين است به خدا سوگند
2
جواب!»
حسنبنعلىبن فضال از حضرت پرسيد« :چرا مردم از اميرالمؤمنين
منحرف شدند با آنكه فضل و سابقهي او و موقعيت وى را نزد پيامبر
مىدانستند؟» حضرت فرمود« :چون على پدران و اجداد و برادران و
عموها و دايىها و نزديكان آنها را كه با خدا و رسول جنگ داشتند و
تعدادشان زياد بود کشته بود؛ لذا كينه داشتند و نمىخـواستند او سـرپرست آنها
شود ولى ديگران در جهاد چنين نكردند ،لذا مردم از على منحرف و به ديگرى
3
متمايل شدند».
هيثمبنعبداهلل از حضرت پرسيد« :چرا [حضرت] علی بيست و پنج
سال بعد از پيامبر با دشمنانش نجنگيد ،اما در ايام حكومت خود جنگيد؟»
حضرت رضا فرمود« :به پيامبر اقتدا كرد كه سيزده سال در ّ
مكه و نوزده ماه
در مدينه با مشركان نجنگيد و ع ّلتش كمبود ياور بود .على نيز جنگ با دشمنان
4
را رها كرد؛ چون يارانش اندك بودند.»...
حسنبنعلىبنفضال از حضرت رضا پرسيد« :چرا كنيهي پيامبر
اباالقاسم است؟» حضرت فرمود« :چون پسرى به نام قاسم داشت» .راوى
گفت« :آيا مرا قابل مىدانى كه بيش از اين آگاه كني؟» فرمود« :آرى! تو مىدانى كه
 .1همان ،ص .74
اخبارالرضا ،ج  ،2ص  79با اختصار.
 .2عيون
ّ
 .3همان ،ص . 80
 .4همان ،ص . 80

آگاهى حضرت رضا از زبانهاى گوناگون
 .1آشنایى كامل حضرت رضا به زبان هاى گوناگون رایج در آن زمان
اباصلت هروى گويد« :حضرت رضا با مردمی كه زبانهاى مختلف داشتند،
به زبان خودشان سخن مىگفت ،به خدا سوگند كه او فصيحترين مردم و آگاهترين
3
آنها به هر زبان و لغتى بود».
وى روزى به حضرت رضا گفت« :اى فرزند رسول خدا !من از اين
باص ْلت
همه تسلط شما به زبانهاى گوناگون در شگفتم! حضرت فرمود« :يا ا َ َ
ِف ل ُ َغاتِهِم...؛
ــو ٍم َو ُه َو لاَ يَ ْعر ُ
اَنَا ُح َّج ُة اهلل ِ َع َلى َخ ْل ِق ِه َو َما َك َ
ان اهللُ لِيَتَّ ِخذَ ُح َّجـ ًة َع َلـى قَ ْ
اى اباصلت! من حجت خداوند بر خلق او هستم ،خداوند هرگز حجتى را بر
گروهى قرار نمىدهد كه زبان آنها را نشناسد .مگر به تو نرسيده است سخن
 .1همان ،ص .84
 .2همان ،ص 86؛ حديث انحراف عدهاي 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 كردهاند.
الرضا ،ج  ،2ص .27
 . 3عيون اخبار ّ
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پيامبر فرمود :من و على دو پدر اين امت هستيم؟» گفت« :آرى!» فرمود« :و
مىدانى كه على قسمتكنندهي بهشت و جهنم است؟» گفت« :آرى!» فرمود:
«به پيامبر ،ابوالقاسم (پدر قسمتكننده) گويند؛ چون او پدرِ (على است
1
كه) قسمتكنندهي بهشت و جهنم است.»...
از حضرت رضا پرسيدند« :آيا اين حديث درست است كه پيامبر
مىفرمود :اصحاب من چون ستارگانند؛ به هر كدام كه اقتدا كنيد ،هدايت
يافتهايد؟» حضرت فرمود« :آرى! مقصود حضرت رسول كسانى هستند كه
بعد از او ،راه را تغيير ندادند و تبديل نكردند» .پرسيدند« :از كجا معلوم مىشود؟»
حضرت فرمود« :به جهت روايتى كه  -اهل سنّت  -نقل مىكنند كه پيامبر
فرمود :روز قيامت مردانى از اصحاب مرا از حوض من دور مىكنند همچنان كه
شترهاى غريبه را از آب دور مىكنند .من مىگويم :خدايا! اصحاب من! اصحاب
من! به من گفتـه مىشـود :تو نمـىدانى بعـد از تو چـه كردند! و آنها را به طرف
چپ مىبرند .من مىگويم :دور باشند و نابود گردند!» سپس حضرت رضا
فرمود« :آيا فكر مىكنى اين جريان براى كسانى كه ثابت ماندند و متغير نشدند؛
2
خواهد بود؟»

اميرالمؤمنين؛ (علي)( كه فرمود) به ما فصل الخطاب دادهاند؟ و اين جز آگاهى
1
از لغات(زبانها) نيست!»
در شهر بصره وقتى يكى از مخالفان به نام عمروبن هدّ اب از ايشان خواست
تا ا ّدعاى خود را در مورد دانستن هر زبان ثابت كند و با روميان و هندوها و
فارسيان و تركزبانها كه در شهر هستند سخن گويد ،حضرت فرمود« :آنها را
بياوريد!» عدهاى از اهلِ زبانهاى گوناگون را آوردند و حضرت با همهي آنها
بهگونهاى روان سخن گفت كه همگى به دانش و فصاحت حضرت ،اعتراف
2
کردند و مردم از ديدن اين منظره ،شگفت زده شدند.
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 .2آشنایى حضرت رضا به زبان پرندگان و حيوانات
جلوههاى متعددى از آگاهى حضرت رضا نسبت به زبان حيوانات به
ثبت رسيده است كه به برخى از آنها اشاره مىشود؛ سليمانبنجعفر گويد« :نزد
حضرت رضا در باغ بودم كه ناگاه گنجشكى نزد حضرت آمد و شروع كرد به
سر و صدا! حضرت فرمود :مىدانى چه مىگويد؟ عرض كردم :نه! خدا و رسول
او و فرزند رسول او داناترند! فرمود :مىگويد مارى مىخواهد جوجههاى او را
بخورد .اين عصا را بردار ،به خانهي او برو و مار را بكش! داخل خانه شدم ،ديدم
3
مارى در حال حركت بود ،آن را كشتم».
 .3دانش گستردهی حضرت رضا در علوم غيبى
پيشگویىهاى حضرت رضا در مورد برامكه
مكرر به نابودى برامكه كه نزديـكتـرين افراد به هـارون و همه
حضرتّ 
كارهي دستگاه او بودند ،اشاره نمود .هنگامی كه نگاه حضرت در سفر حج ،به
صورت غبار آلود يحيىبنخالد برمكى در سرزمين مِنى افتاد ،فرمود« :اين بيچارهها
4
خبر ندارند كه امسال چه بالیى بر سرشان مىآيد».
محمد بن فضل گويد« :همان سال كه هارون دودمان برامكه را برانداخت ،در
سرزمين عرفات حضرت رضا را ديدم كه ايستاده بود و دعا مىكرد ،ناگاه سر
خود را به زير انداخت .پرسيدند :چرا چنين كرديد؟ فرمود :در حق برامكه از
 .1همان.
 .2الخرائج و الجرائح ،ج  ،1ص  341و الثاقب في المناقب ،ص  186و بحاراالنوار  ،ج  ،49ص.73
 .3بصائر الدرجات ،ص  365و دالئل االمامة ،ص 343و بحاراالنوار ،ج  ،49ص .88
 .4االرشاد ،ج  ،2ص 258و الكافي ،ج  ،1ص .491

خداوند كيفر مىخواستم؛ امروز دعايم مستجاب شد!»
چون داوود بن كثير از حضرت رضا شنيد كه يحيى بن خالد با خرمای زهر
آلود سبب شهادت حضرت موسىبنجعفر شده است ،به حضرت رضا
گفت« :فدايت شوم! اگر يحيى بن خالد قاتل پدر شماست؛ من جانم را به خدا
مىفروشم و او را مىكشم!» حضرت فرمود« :با او كارى نداشته باش! بالیى كه
2
امسال بر سر او و فرزندانش مىرسد ،از آنچه تو قصد كردهاى سختتر است».
در مورد ساير پيشگوييهاي حضرت رضا ميتوان به قتل امين توسط
مأمون 3،شكست قيام فرزند امام صادق در مكه 4و واليشدن جعفربنعلي
5
علوي را در مدينه نام برد.
1

از هارون به من صدمهاى نمىرسد!

اخبارالرضا ،ج  ،1ص  245و دالئل االمامة ،ص .373
 .1عيون
ّ
 .2دالئل االمامة ،ص .372
 .3المناقب ،ج  ،4ص 363و اعالم الهدايه ،ص .34
الرضا ،ج  ،2ص 207و بحار االنوار ،ج  ،47ص.247
 .4عيون اخبار ّ
 .5الفصول المهمه ،ص .247
الرضا ،ج  ،1ص .245
 . 6عیون اخبار ّ
 .7همان ،ج  ،2ص .262
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مكرر اشاره مىكرد كه از هارون به من صدمهاى نمىرسد .هنگامی كه
حضرت ّ
به حضرت خبر دادند عيسىبنجعفر به هارون تذكر داده و سوگند خورده است
مدّ عى امامت را بعد از موسىبنجعفر به قتل برساند ،و علىبنموسى به
جاى پدر نشسته و مدعى امامت است و هارون پاسخ منفى داده است ،حضرت
فرمود« :از هارون به من صدمهاى نخواهد رسيد» 6.و چون به آن حضرت گفته
شد« :شما به عنوان امام شناخته شده و خود را مشهور كردهاید! از شمشير هارون
خون مىچكد!» فرمود« :جواب من همان است كه رسولاهلل فرمود؛ پيامبر
فرمود :اگر ابوجهل يك مو از سر من كم كند ،گواه باشيد كه من پيامبر نيستم؛ من
نيز مىگويم :اگر هارون يك مو از سر من كم كند ،شاهد باشيد كه من امام نيستم».
و در حديث ديگر وقتى به حضرت در مورد هارون هشدار دادند ،فرمود:
7
«هرچه مىخواهد تالش كند؛ او راهى بر من ندارد!»
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شخصى به امام رضا گفت« :وقتى -از كوفه -مىآمدم همسرم باردار بود ،از
خداوند بخواهيد فرزندش پسر باشد!» حضرت فرمود« :پسر است؛ نامش را
ُع َمر بگذار!» وقتى به كوفه آمد ،ديد پسرى برايش متولد شده است و نامش را على
گذاردهاند .وى گويد« :من به جهت سخن امام رضا نامش را عمر گذاردم،
همسايهي من(كه از مخالفان بود) گفت :من ديگر سخن كسى را در مورد رافضى
1
بودن تو نمىپذيرم!»
مأمون آن دشمن حيلهگر حضرت رضا ،بعد از شهادت حضرت ضمن
بيان جريانى گفت« :از حضرت ،چيزى(دعایى) خواستم تا فرزند كنيز زاهريهي
من كه از همهي كنيزان نزدم محبوبتر است و به آن باردار است ،سالم بماند؛
چرا كه چند بار بچهاش را ِس ْقط کرده است .حضرت فرمود :نگران مباش! پسرى
مىزايد؛ شبيهترين مردم به مادرش ،در دست راست و پاى چپش انگشتى زيادى
2
دارد و همانگونه شد كه حضرت فرموده بود.»...
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آگاهى حضرت رضا از كيفيت شهادت و محل دفن خويش
مكرر در مورد شهادت خويش به وسيلهي مأمون و چگونگی آن خبر
حضرت ّ
داده بود.
گاهى مىفرمود« :من به سفرى مىروم كه از آن برنمىگردم(منظور خراسان
بوده است) 3.مرا از كنار جدم رسولاهلل بيرون مىبرند و من در غربت خواهم
ُمرد و كنار هارون دفن خواهم شد» 4.و به همين جهت بود كه هنگام خروج از
5
مدينه دستور داد تا بر او بگريند.
چون مأمون در ظاهر به حضرت رضا اظهار عالقه مىنمود و از امامت
 .1الثاقب في المناقب ،ص  216و الخرائج و الجرائح ،ج  ،1ص  361و بحاراالنوار ،ج  ،49ص 54؛ رافضي عنواني است كه
اهل سنّت بر شيعيان متعصب دادهاند .به هر حال از اين حديث و مانند آن معلوم ميشود در كوفه كه مركز شيعيان بوده است،
از مخالفان نيز افرادي بودهاند كه براي شيعيان تهديد حساب ميشدهاند.
الرضا ،ج  ،1ص .241
 .2الغيبه ،ص  49و عيون اخبار ّ
الرضا ،ج  ،1ص .233
 .3عيون اخبار ّ
 .4همان ،ص .234
 .5همان ،ص .235

على در محافل دفاع مىكرد؛ حضرت رضا به دوستان خود مىفرمود:
«مأمون با سخنان خود شما را فريب ندهد؛ به خدا سوگند مرا کسی جز او
1
مقرر شده است ،انجام شود!»
نمىكشد و من چارهاى ندارم جز آنكه آنچه ّ
و گاهى در مسجد مدينه در حالى كه هارون مشغول سخنرانى بود ،مىفرمود:
اه ن ُ ْدف َُن فِى ب َ ْي ٍت َو ِ
اح ٍد؛ مرا با او در يك اتاق مدفون خواهيد ديد» 2.و
«تَ َر ْونِى َو اِي َّ ُ
گاهى نیز مىفرمود« :من و هارون مثل اين دو خواهيم بود» و دو انگشت سبابه
و وسطى را به يكديگر مىچسباند .راوى گويد« :معنى سخن امام رضا را
3
نفهميدم تا آن كه حضرت كنار هارون به خاك سپرده شد».

اقدامات فرهنگى حضرت رضا

غلو و غاليان
 .1مقابله با ّ
از جمله آفات بزرگ در ميان پيروان اهل بیت كسانى بوده و هستند كه
ايشان را از مرتبهي واالى خويش باالتر برده و در مورد ايشان غل ّو كرده ،و معتقد
به ربوبیّت يا نب ّوت يا برخى صفات الهى براى ايشان شدهاند .اين گروه همواره در
ميان شيعه و ائمه مطرود بودهاند .حضرت صادق فرمود« :مواظب جوانان
 .1همان ،ص .199
 .2االتحاف بحب االشراف ،ص  59و اعالم الهدايه ،ص .36
 .3همان.
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تحليل صحيح از چگونگى اقدامات گوناگون بزرگان در زمانهاى متفاوت ،نياز
به شناخت دقيق شرایط حاكم بر آن زمان و اهداف ايشان دارد.
ما معتقديم ايشان به اقتضای مقام امامت كه آنان را به علم و حكمت الهى
متصل مىكند ،از الهامات و حتى برنامهي مد ّون كه براى آنها به صورت مكتوب
تهيه شده است ،بهرهمند هستند و همواره بهترين و مناسبترين تصميم را در
شرایط گوناگون اتخاذ مىكنند.
شرایط حاكم بر دوران امامت حضرت رضا ،سبب نشر گستردهي معارف
و حقایق اسالم شد و فرصت مناسبى فراهم کرد تا حضرت رضا در جهت
نشر علوم اسالمى و حقایق مكتب اهل بیت اقدام کند كه به پارهاى از آن
موارد اشاره مىكنيم:
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ون َع َظ َم َة
خود باشيد تا غاليان آنها را فاسد نكنند!»؛ «فَ ِا َّن ال ْ ُغال َة َش ُّر َخ ْلقِاهلل ِ يُ َصغ ُِّر َ
الربوبِيَّ َة ل ِ ِعبا ِداهللِ...؛ همانا غاليان بدترين خلق خدا هستند .آنها عظمت
اهلل ِ َو يَ َّد ُع َ
ون ُّ
خداوند را كوچك و ربوبيّت را براى بندگان خدا ادعا مىكنند .به خدا سوگند كه
1
غاليان از يهود و نصارى و مجوس و مشركان بدترند! »...
لذا حضرت رضا نيز به مبارزه با اين گروه كه در زمان حضرت فعاليت
مىكردند ،پرداخت.
در روايت حضرت رضا فرمود« :لعنت خدا بر غاليان! چرا يهودى نشدند؟ چرا
مجوس نشدند؟ چرا نصرانى نشدند؟ چرا قدريه نشدند؟ چرا مرجئه نشدند؟ چرا خارجى
نشدند؟ (يعنى چرا خود را به ما منتسب كردهاند؟) سپس فرمود :با آنها همنشينى نكنيد و
2
آنها را تصديق نكنيد و از آنها بيزارى جویيد! خدا از آنها بيزار باشد!»
و چون ابوهاشم جعفرى از حضرت رضا در مورد غاليان! و اهل تفويض
پرسيد ،حضرت فرمود« :غاليان كافرند و اهل تفويض مشركاند .هركه با آنها
بنشيند يا دمخور باشد يا همغذا يا همنوش يا كمككار باشد يا با آنها وصلت
كند ،بدهد يـا بگيـرد ،يا به آنهـا ايمـان آورد يـا آنها را در امانتى امين شمرد
و يا حديث آنها را تصديق كند يا آنها را به نيم كلمهاى كمك كند ،از واليت
3
ل و واليت رسول اهلل و واليت ما اهل بیت خارج شده است».
خداوند عزوج 
وقتی به روايات مربوط به مذ ّمت ُغالت (غلوکنندگان) مراجعه مىكنيم،
4
درمىيابيم كه تعداد بسيارى از اين روايات از حضرترضا صادر شده است
و اين مىرساند كه فعالیت غاليان در آن زمان گسترده بوده است.
 .2مبارزات حضرت رضا با فرقهي صوفيه
يكى از فرقههایى كه در جامعهي اسالمى ،در قرن ا ّول هجرى ،توسط فردى
به نام ابوهاشم كوفى پديد آمد ،فرقهي صوفيه بود كه در پوشش زهد و دورى
از دنيا ،بدعتهایى را در دين ايجاد كردند و داراى افكار و اعمال ويژهاى بودند.
اينان از همان نخست از مكتب اهل بیت منحرف بودند و ائمه نيز به
 .1بحاراالنوار ،ج  ،25ص .265
الرضا ،ج  ،2ص .203
 .2عيون اخبار ّ
الرضا ،ج  ،2ص.203
 .3عيون اخبار ّ
 .4به روايات مذكور در بحاراالنوار ،ج  ،25باب نفي الغلو مراجعه شود.

شدت به مبارزه با آنها پرداخته و پيروان خود را از نزديكشدن به ايشان برحذر
داشتهاند .از جمله حضرت رضا نيز شيعيان را از خطر اين گروه آگاه كرد و
فرمود« :هيچكس معتقد به صوفيگرى نمىشود؛ مگر براى فريب يا گمراهى يا
1
حماقت و چهبسا برخى همهي اين امور را داشته باشند».
و فرمود« :هركه صوفيه نزد او ياد شوند و با زبان و دلش آنها را انكار نكند؛
از ما نيست و هركه آنها را انكار كند؛ گويا با كفار ،در مقابل رسول اهلل جهاد
2
كرده است».

 .1الشيخ المفيد به سند صحيح؛ در كتاب الرد علي اصحاب الحالج و ر.ك :الرسالة االثنی عشرية فی الرد علی الصوفیه ،ص .31
 .2الرسالة االثنی عشرية فی الرد علی الصوفیه ،ص .32
اخبارالرضا ،ج  ،1ص .169
 .3عيون
ّ
 .4بحاراالنوار ،ج  ،23ص 35؛ از كمال الدين .آنچه در اين حديث شريف و احاديث گوناگون ديگر به اين مضمون آمده است
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 .3حضرت رضا و اهميت امام از ديدگاه اهل بیت
از جمله اقدامات فرهنگى مهم حضرت رضا ،نشر عقيدهي شيعه در مورد
امام و امامت مىباشد .زيرا بسيارى از مخالفان در مورد امام ،چنان عقاید سطحى
دارند كه مقام و جایگاه امام را ،حتّى از انسانهاى معمولى پایينتر میآورند و
هيچ گناهى را مانع امامت يا اطاعت از او نمىدانند .لذا حضرت رضا به ترويج
عقيدهي اهل بیت در اينباره همت گماشت.
حضرت در مورد نشانههاى امام فرمود« :امام داراى عالمتهایى است؛ اين كه
داناترينِ مردم ،بهترين داور ،باتقواترين ،بردبارترين ،شجاعترين ،سخاوتمندترين و عابدترين
مردم است ،ختنه كرده متولد مىشود و پاكيزه است ،او از پشت سر مىبيند آنگونه كه از
جلو مىبيند ...از مردم به مردم سزاوارتر و از پدران و مادرانشان به آنها دلسوزتر است،
ل از همه بيشتر و از همه نسبت به امر و نهى الهى كوشاتر
تواضعش در مقابل خداوند عزوج 
3
است ،دعايش مستجاب است بهگونهاى كه اگر بر صخرهاى دعا كند ،دو نيم شود.»...
حضرت رضا فرمود« :مایيم حجتهاى خداوند در زمين او ،و جانشينان او
سر او .مایيم كلمهي تقوا و دستگيرهي محكم ،و مایيم
در ميان بندگان او و امينان ّ
گواهان خداوند و پرچمهاى او در ميان مخلوقاتتش .به جهت(به وسيلهي) ما
خداوند آسمانها و زمين را از نابودى نگهمىدارد و به جهت (به وسيلهي) ما باران
مىفرستد و رحمتش را منتشر مىكند ،زمين هرگز از يك نفر از ما خالى نيست يا
علنى و يا مخفى ،اگر يك روز از حجت خدا خالى باشد؛ ساكنان خود را به لرزه
4
و اضطراب مىاندازد ،آنگونه كه دريا اهل خود را مىلرزاند».
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مفصلى است كه حضرت رضا در مسجد جامع مرو ،در
مهمتر از همه ،سخنان ّ
اوایل ورود به آنجاـ وقتى خبر اختالف مردم در مورد امامت به حضرت رسيدـ بيان
کرد .حضرت در ابتدا تبسمى نمود و فرمود« :اى عبدالعزيز! اين گروه نفهميدند و با
آرای خود فريب خوردند .»...سپس با بيان اينكه دين كامل است و پيامبر ،على را
پرچم هدايت قرار داد و دين كامل شد ،فرمود« :آيا اينها ارزش و جايگاه امامت را در امت
مىدانند تا حق انتخاب داشته باشند؟ جایگاه امامت برتر و شأنش بزرگتر و جايگاهش
رفيعتر و دسترسى به آن مشكلتر و عمقش بيشتر از آن است كه مردم آنرا با عقل خود
بيابند يا به آرای خود به آن دسترسى یابند يا امامى را انتخاب كنند...
همانا امامت ،جايگاه انبيا َو اِرث اوصياست .امامت ،خالفت خدا و خالفت
پيامبر و مقام اميرالمؤمنين و ميراث حسن و حسين است .امامت،
نظامدهندهي امور مسلمين و صالح دنيا و عزت مؤمنين است .امامت ،پايهي اسالم
بالنده است ...امام ،چون خورشيد فروزان است كه با نور او عالم روشن مىشود
ولى او در افق است؛ بهگونهاى كه دست و چشم به او نمىرسد...
امام ،آن همدم مهربان و برادر دلسوز و پدر مهربان و پناه مردم در سختىهاست.
امام ،امين خدا در ميان مردم و حجت او بر بندگان و جانشين او در زمین است كه
مردم را به سوى خدا دعوت مىكند و از حريم الهى دفاع مىكند.
امام از گناهان پاك و از عيوب به دور است .او به علم ،مخصوص شده است و از حلم،
1
عالمت دارد و نظام دين و عزت مسلمانان و خشم منافقان و نابودى كافران است».
 .4حضرت رضا و اميرالمؤمنين؛ علي
انبوه روايات رسيده از امام رضا حكايت از آن دارد كه آن حضرت در
موارد گوناگون تالش مىکرد تا اميرالمؤمنين؛ علي و فضایل ايشان را براى
مردم معرفی نمايد كه به برخى از اين روايات اشاره مىكنيم:
چهارده حديث از حضرت رضا در فضیلت اميرالمؤمنين؛ علي
 .1حضرت رضا از رسول اهلل روایت کرد که فرمود« :يا على! تو قسمت
2
كنندهي بهشت و جهنم هستى؛ درِ بهشت را مىزنى و بىحساب وارد بهشت مىشوى».
نشان از تأثير عميق امام در تكوين عالم دارد و اينكه ثمرهي وجود امام ،منحصر در هدايت تشريعي نيست و از همينجا
الشريف” در عصر غيبت پي برد.
“عجلاهللتعاليفرجه ّ
ميتوان به فايدهي عظيم وجود حضرت حجت ّ
اخبارالرضا ،ج  ،1ص .171
 . 1عيون
ّ
اخبارالرضا ،ج  ،2ص .26
 .2عيون
ّ

 .1همان،ص  ،47ص .183
 2همان ،ص  ،47ح.182
اخبارالرضا ،ج  ،2ص  ، 58ح.215
 .3عيون
ّ
 .4همان ،ص  ، 59ح.219
 .5همان ،ص  ،60ح.231
 .6همان ،ح .234
 .7همان ،ص  ،63ح.266
 .8همان ،ح .302
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 .2حضرت رضا از رسول اهلل روايت نمود كه فرمود« :هركه من موالى اويم؛
پس على موالى اوست .خدايا! دوست بدار هركه او را دوست دارد و دشمن بدار هركه
1
او را دشمن دارد! كمك كن هر كه او را كمك كند و واگذار هركه او را واگذارد!»
 .3حضرت رضا از رسول اهلل روايت نمود كه فرمود« :يا على! همانا
خداوند متعال تو را و خانوادهي تو را و شيعهي تو را و دوستا ِن شيعيان تو را و
2
دوستا ِن دوستان ِشيعيان تو را آمرزيد.»...
 .4حضرت رضا از رسول خدا روايت نمود كه فرمود« :من و اين
– علي –روز قيامت همانند اين دو هستيم» و حضرت ميان دو انگشت
خويش جمع كرد و ادامه داد« :پيروان ما با مايند و هركه مظلوم ما را ياري كند،
3
چنين است».
 .5حضرت رضا از رسول خدا روايت نمود كه فرمود« :من و علی
4
از يك نور آفريده شدهايم».
 .6حضرت رضا از رسول خدا روايت نمود که ایشان در حالى كه دست
على را گرفته بود ،فرمود« :دروغ میگويد آنكه مىپندارد مرا دوست دارد ولى
5
اين مرد را دوست ندارد».
 .7حضرت رضا از رسول خدا روايت نمود كه به على فرمود« :از
6
انصار ،كسى تو را دشمن ندارد؛ مگر آنكه اصل او يهودى است».
 .8حضرت رضا از رسول خدا روايت نمود كه فرمود« :على را دوست
7
ندارد؛ جز مؤمن و دشمن ندارد؛ جز كافر».
 .9حضرت رضا از رسول خدا روايت نمود كه فرمود« :درهاى ورودى
به مسجد را (كه مردم از خانههاى خويش به داخل محوطهي مسجد داشتند)
8
ببنديد؛ مگر درب خانهی على.»!
 .10حضرت رضا از رسول خدا روايت نمود كه به على فرمود:
«چون من از دنيا بروم ،كينههايى كه در سينههاى عدهاى است بر تو ظاهر مىشود

و عليه تو اجتماع مىكنند و تو را از ح ّقت منع مىكنند».
 .11حضرت رضا از رسول خدا روايت نمود كه فرمود« :هركه به علی ناسزا
2
گويد ،به من ناسزا گفته است و هركه به من ناسزا گويد ،به خداوند ناسزا گفته است».
 .12حضرت رضا از رسول خدا روايت نمود كه فرمود« :يا علی! من
از پروردگارم چيزى نخواستم مگر آنكه براى تو نيز مثل آن را خواستم جز آنكه
3
بعد از من پيامبرى نيست؛ من خاتم پيامبران هستم و تو خاتم وصيّين هستي».
 .13حضرت رضا از رسول خدا روايت نمود كه خطاب به حضرت
4
علی فرمود« :بهشت مشتاق توست و مشتاق عمار و سلمان و ابوذر و مقداد».
 .14حضرت رضا از رسول خدا روايت نمود كه فرمود« :حسن و
حسين بعد از من و بعد از پدرشان ،برترين اهل زمين هستند و مادر آن دو،
5
برترينِ زنان اهل زمين مىباشد».
1

رهتوشه()1
38
حکایتآفتاب

 .5حضرت رضا و حضرت فاطمه
از روايات متعدد برمیآید كه حضرت رضا عنايت داشتهاند كه ياد و نام
مادرشان و فضایل ايشان را براى مردم بازگو نمايند .به برخى از اين روايات
اشاره مىكنيم؛
حضرت رضا از رسول خدا روایت کرد که فرمود« :دخترم؛ فاطمه،
روز قيامت در حالى محشور مىشود كه با او لباسهايى است رنگين از خون؛ او
به پايهاى از پايههاى عرش چنگ مىزند و عرض مىكند :اى دادگر! ميان من و
قاتل فرزندانم حكم نما! به خداى كعبه سوگند كه خداوند متعال به نفع دخترم
داورى مىكند و همانا خداوند با خشم فاطمه خشمگين مىشود و با رضاى
6
او راضى مىگردد!»
حضرت رضا از پيامبر خدا روایت کرد که فرمود« :من دخترم را فاطمه
7
ل او و دوستانش را از جهنم جدا كرده است».
ناميدم؛ زيرا خداوند عزوج 
 .1همان ،ح .303
 .2همان ،ح .308
 .3همان ،ص  ،72ح.337
 .4همان ،ص  ،66ح.306
 .5همان ،ص  ،62ح.252
اخبارالرضا ،ج  ،2ص .25
 .6عيون
ّ
 .7همان ،ج ،2ص  ،46ح.178

حضرت رضا و زيارت امام حسين
حضرت رضا از امام صادق روايت نمود كه فرمود« :آن زمانی را كه
زائران حسين در زيارت مىگذرانند ،از عمرشان حساب نمىشود».
حضرت رضا فرمود« :هركه حسين بن على را با شناخت حق او زيارت كند،
از كسانى است كه همصحبت خداوند در باالى عرش او مىباشند» .سپس حضرت
قين فى َجنّ ٍ
ات َو ن َ َه ٍر فى َم ْق َع ِد ِص ْدقٍ ِع ْن َد َم ٍ
ليك
اين آيه را تالوت نمود كه :ا ِ َّن ال ْ ُمتَّ َ
4
ُم ْقتَ ِدر.
 .1همان ،ص ،21ح.50
 .2همان ،ص  ،64ج.277
اخبارالرضا ،ج  ،1ص ،212ح.5
 .3عيون
ّ
 .4همان ،باب  ،54ح .6
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 .6حضرت رضا و امام حسين
روايات فراوانى از حضرت رضا در مورد سيدالشهداء وارد شده است
كه نشان از عنايت آن بزرگوار به جدّ ش میباشد بهويژه در مورد زيارت و گريه
بر آن حضرت.
حضرت رضا گاهى از پيامبر نقل مىفرمود« :قاتل حسين بن على در
1
تابوتى از آتش است و نيمى از عذاب اهل دنيا بر اوست».
حضرت رضا از پيامبراكرم روايت نمود كه فرمود« :حسين را بدترين
2
امت مىكشد.»...
در حديث ديگرى عبدالسال م بن صالح به امام رضا گفت« :در مورد
اين حديث كه امام صادق فرمود :چون قائم خروج كند ،فرزندان قاتالن
حسين را به جهت كارهاى پدرانشان مىكشد ،چه مىفرمایيد؟» حضرت
فرمود« :درست است!» وى گفت« :پس اين سخن خداوند عزوجل که میفرماید:
لاَ تَز ُِر وا ِز َر ٌة ِو ْز َر ا ُ ْخ َرى؛ هيچكس به گناه ديگرى مؤاخذه نمىشود چه معنایى
دارد؟» حضرت فرمود« :خداوند در همهي سخنان خود درست فرموده است،
ولى فرزندان قاتالن حسين ،به كار پدرانشان راضى هستند و افتخار مىكنند و
هركه به چيزى راضى باشد؛ مثل كسى است كه آن را انجام داده است .اگر مردى
ل
در مشرق كشته شود و ديگرى در مغرب به آن راضى باشد ،نزد خداوند عزوج 
3
شريك قاتل است.»...

گاهى مىفرمود« :هركه قبر ابى عبداهلل را در كنار فرات زيارت كند؛ همچون
1
كسى است كه خدا را باالى عرش او زيارت كرده است».

امام رضا و تربت سيدالشهداء
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مردى میگويد« :حضرت رضا بستهی لباسى را از خراسان برايم فرستاد،
ميان آنها مقدارى خاك بود ،به فرستادهي حضرت گفتم :اين چيست؟ گفت :اين
خاك قبر حسين است .حضرت رضا هيچ لباس يا شيئى را نمىفرستد؛
مگر آنكه در ميان آن ،از اين خاك قرار مىدهد و مىفرمايد :اين خاك امان است
2
با اجازهي خداوند».
و در روايت ديگرى وقتى شخصى از باالى سر سيدالشهدا تربت قرمز
رنگى را برداشت و نزد حضرت رضا آورد .حضرت آن را در كف دست
مبارك گرفت و بویيد .سپس گريست؛ بهگونهاى كه اشكهایش جارى شد و
3
فرمود« :اين تربت جدّ من است».
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امام رضا و اهميّت عزادارى بر سيدالشهداء
حسنبنفضال گويد :حضرت رضا فرمود« :هركه مصایب ما را ياد كند و
بر آنچه با ما شده بگريد؛ در روز قيامت در درجهي ما ،با ما خواهد بود و هر كه
او را به ياد مصایب ما اندازند و بگريد و بگرياند؛ آنروز كه چشمها مىگريد،
چشم او نگريد و هر كه در مجلسى بنشيند كه امر ما در آن زنده مىشود؛ روزى
4
كه دلها مىميرد ،دلش نميرد».
وقتى ماه محرم مىشد ،كسى امام رضا را خندان نمىديد و غم بر او چيره
مىگشت تا آن كه ده روز مىگذشت؛ روز دهم ،روز مصيبت و غم و گريه او بود
5
و مىفرمود« :این روزى است كه حسين در آن كشته شد».
 .1همان ،باب  ،59ح .2
 .2همان ،باب  ،92ح .1
 .3همان ،باب  ،93ح .11
 .4بحاراالنوار ،ج  ،44ص 278؛ از األمالی الصدوق.
 .5همان ،ص 283؛ از األمالی الصدوق مجلس.27

مشكالت عمدهي حضرت رضا در زمان امامت()183-203

انحراف بسيارى از شيعيان بر اثر شبههي وقف
شبههي واقفيه به جهتى كه ذكر شد در ابتدا بسيار گسترده بود؛ بهگونهاى كه
بسيارى از شيعيان را منحرف کرد و حضرت رضا را با مشكالت فراوانى
مواجه نمود تا آنكه سرانجام با تالش گستردهي حضرت رضا و ياران با وفاى
آن حضرت ،كمكم مهار شد و واقفيه رسوا شدند و بسيارى از آنها كه متأسفانه نام
بزرگانى چون عبدالرحمن بن حجاج ،رفاعة بن موسى ،يونس بن يعقوب ،جميل
بن دراج ،حماد بن عيسى ،احمد بن محمد بن ابىنصر و حسن بن على وشاء
و 2...در ميان آنها برده شده است ،به اشتباه خود پى بردند و به حق رجوع كردند.
 .1الغيبه ،ص .42
 .2به كتابهاي رجالي مثل رجال نجاشي و شيخ طوسی و ابن ابی داود و… مراجعه شود.
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مشکل اول :واقفيه و مبارزات حضرت رضا با اين گروه
مذهب وقف و علت ايجاد آن
بعد از شهادت حضرت كاظم ،در آن بحران سخت كه حكومت وقت،
رهبر جامعه را به شهادت رسانده بود و جامعهي شيعه در اضطراب به سر مىبرد،
ناگاه يكى از بزرگترين عرصههاى امتحان الهى پديد آمد و آن شبههی واقفيه بود
كه سبب انحراف بسيارى از شيعيان و تجزيه و تضعيف ايشان شد .سختى و
گسترش اين شبهه از آنجا بود كه مؤسسان اين مذهب جعلى ،از وكالی حضرت
موسىبنجعفر و از افراد شناخته شدهي جامعه شيعه بودند و زمانی که
حضرت كاظم در زندان هارون گرفتار شد ،مردم به ایشان مراجعه میکـردند
و امـوال بسيـارى از امام نـزد آنها جمع شده بود .بعد از شهادت حضرت
كاظم براى تصاحب اموال مدعى شدند كه موسىبنجعفر شهيد نشده و
زنده است و او همان امام قائم است كه بعد از مدتى قيام خواهد كرد!
شيخ طوسىگويد« :اولين كسانى كه اين مذهب را انتشار دادند سه نفر به
نامهاى علىبنابىحمزه بطائنى و زياد بن مروان قندى و عثمان بن عيسى بودند.
اينان به جهت مال دنيا دست به اين كار زدند و گروهى مثل حمزهبنبزيع ،ابن
كرام خثعمى و مانند ايشان را با اموال خریدند و آنها را موافق خود
المكارى و ّ
1
نمودند».

اقدامهاى حضرت رضا در مقابل واقفيه
حضرت تالش گستردهاى برای دفع اين شبهه و مقابله با اين گروه منـحرف
و خطـرناك به كار گرفت .گاهى به بحث با رؤسا يا طرفداران آنها مىپرداخت
و گروهى را با نشان دادن برخى معجزات هدايت مىكرد و گاهى به افشاگرى در
مورد آنها مىپرداخت و خيانت و دروغگویى آنها را بيان مىكرد .گاهى شيعه
را از همنشينى با آنهـا منع مىكرد و گاهى آنها را به شدت مورد لعن و مذمت
قرار مىداد.
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مذاكره حضرت رضا با سران واقفيه
در روايت است كه سه نفر از سران واقفيه به نامهاى على بن ابىحمزه و احمد
سراج و حسين بن هاشم معروف به ابنالمكارى نزد حضرت رضا آمدند.
بن ّ
على بن ابىحمزه به حضرت گفت« :پدرت چه شد؟» فرمود« :از دنيا رفت!»
پرسيد « :با مرگ؟» فرمود« :آرى!» گفت« :به چه كسى وصيت كرد؟» فرمود« :به
من» .گفت« :پس آن امامى كه اطاعت او از جانب خداوند واجب است شمایید؟»
فرمود« :آرى!»
آن دو نفر ديگر گفتند « :خداوند به شما قدرت داده است» .حضرت فرمود:
«واى بر تو! چه قدرتى؟ آيا مىخواهيد به بغداد روم و به هارون بگويم من امام
واجباالطاعه هستم؟! به خدا كه وظيفهي من اين نيست! آنچه به شما گفتم به
سر شما
اين جهت بود كه به من خبر رسيد شما دچار تفرقه شدهايد ،خواستم تا ّ
به دست دشمنان نيفتد» .على بن ابىحمزه گفت« :شما چيزى را ظاهر كردهاى كه
هيچ يك از پدران شما علنى نمىكرد و به زبان نمىآورد» .حضرت فرمود:
«چنين نيست! به خدا سوگند كه بهترينِ پدرانم؛ رسول اهلل به زبان آورد وقتى
خداوند به او دستور داد تا اقوام نزديك خود را بيم دهد و او چهل نفر از خاندان
خود را دعوت كرد و به آنها گفت :من فرستادهي خدا بر شمايم .و آنكه بيش
از همه تكذيب كرد و به او حملهور شد ،عمويش ابولهب بود .پيامبر به آنها
فرمود :اگر ابولهب يك خراش به من بزند ،من پيامبر نيستم و اين ا ّولين نشانهي
پيامبرى من است كه براى شما اظهار مىكنم( .سپس حضرت رضا فرمود)
و من نيز مىگويم :اگر هارون يك خراش بر من وارد كند ،من امام نيستم و اين

اولين نشانهي امامت است كه براى شما اظهار مىكنم».
علىبنابىحمزه گفت« :ما از پدران شما روايت داريم كه كارهاى امام (غسل،
كفن ،نماز و دفن) را جز امام ،متولّى نمىشود»( .يعنى اگر شما امام بودى بايد اين
امور را در مورد پدرت موسىبنجعفر انجام مىدادى با آنكه شما در مدينه
بودى و ايشان در بغداد!) حضرت فرمود« :آيا حسين بن على امام بود يا
نه؟» گفت« :آرى!» فرمود« :عهدهدار كار او كه بود؟» گفت« :على بن الحسين.»
فرمود« :على بن الحسين كجا بود؟ او كه در دست عبيداهلل بن زياد گرفتار
بود!» گفت« :او مخفيانه آمد و امور پدر را انجام داد و برگشت» .حضرت فرمود:
«اگر على بن الحسين( كه در زندان و اسير بود) توانست به كربال بيايد و
كارهاى پدر را انجام دهد ،صاحب اين امر -يعنى حضرت رضا -نیز مىتواند
(از مدينه) به بغداد آيد و متولّى كار پدر شود و برگردد؛ با اين كه او در زندان و
1
اسارت نيست.»...

برخى كرامات حضرت رضا براى هدايت شيعيان
در نمونهاى ديگر عبداهلل بن مغيره گويد« :من واقفى بودم و با همان حال به
حج رفتم ،كنار خانه خدا به خداوند گفتم :خدايا تو مىدانى من در پى چه هستم!
 .1بحاراالنوار ،ج  ،48ص  261و اختيار الرجال ،ص .463
 .2همان ،ص .264
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دستور دورى از واقفيه
محمد بن عاصم میگويد« :حضرت رضا فرمود :به من خبر رسيده است كه
با واقفه همنشين هستى .عرض كردم :فدايت شوم! من با آنها همنشين هستم ولى
ل
با آنها همعقيده نيستم .حضرت فرمود :با آنها همنشين مباش! خداوند عزوج 
مىفرمايد« :در كتاب بر شما نازل شده است كه چون شنيديد به آيات الهى كفر
مىورزند و مسخره مىكنند با آنها منشينيد تا به سخن ديگر پردازند وگرنه شما
هم مثل آنها خواهيد بود» .و منظور از آيات الهى ،اوصيا هستند كه واقفیه به آنها
2
كفر ورزيدند».
و اين حديث شريف و مانند آن ،درسى است براى پيروان حضرت رضا
كه ازهمنشينى با كسانى كه مخالف دين و يا اهلبیت هستند ،بپرهيزند و در
محافل آنها شركت نجويند.
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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 كنار در خانه حضرت به خادم گـفتم :بـگو مـردى از عراق
كنار در است .ناگاه صداى حضرت را شنيدم که مىفرمود :اى عبداهلل بن مغيره!
بيا داخل .وقتى وارد شدم ،که فرمود :خداوند دعايت را مستجاب و تو را به دين
خود هدايت كرد .عرض كردم :گواهى مىدهم كه شمایى حجت خدا و امين او
1
بر خلقش».
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عاقبت برخى از طرفداران واقفيه از زبان حضرت رضا
حسن بن على وشاء( كه خود ابتدا مردد بود و سپس با اعجاز حضرت رضا
به حق گرويد) میگويد« :سرورم حضرت رضا در مرو مرا خواست و فرمود:
اى حسن! امروز على بن ابى حمزه (در كوفه) ُمرد و او را همين ساعت در قبر
نهادند ،و دو فرشته بر او وارد شدند و از او پرسيدند :خدايت كيست؟ گفت:
ولى تو كيست؟ گفت:
اهلل .پرسيدند :پيامبرت كيست؟ گفت :محمد .پرسيدندّ :
علىبنابىطالب .گفتند :بعد از او؟ گفت :حسن .پرسيدند :بعد از او؟
گفت :حسين .پرسيدند بعد از او؟ گفت :علىبنالحسين .پرسيدند :بعد
از او؟ گفت :محمدبنعلى .پرسيدند :پس از او؟ گفت :جعفربنمحمد.
پرسيدند :بعد از او؟ گفت :موسىبنجعفر .پرسيدند :پس از او؟ زبانش متزلزل
شد .با پرخاش به او گفتند :پس از او؟ ساكت شد .پرسيدند :آيا موسىبنجعفر تو
را به اين دستور داد؟ سپس با گرز آتشين ضربهاى بر او زدند كه قبرش تا قيامت
آتش گرفت!»
حسنبنعلى وشاء گويد« :از نزد حضرت بيرون آمدم و تاريخ آن روز را
يادداشت كردم پس از چند روز از كوفه نامه آمد كه بطائنى (علىبنابىحمزه)
در همان روز مرده است و در همان ساعت كه حضرت فرموده بود ،او را در قبر
2
نهاده بودند».

 .1بحاراالنوار ،ج  ،49ص .39
 .2همان ،ص .38

مشكل سوم :مسأله واليتعهدى حضرت رضا
اين حادثهي عجيب و مرموز خود از امتحانهاى الهى بود كه شيعيان به آن
 .1بحاراالنوار ،ج  ،50صص  21و 22؛ از كافي و ارشاد مفيد.
 .2همان ،ص .35
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مشكل د ّوم :تأخير در تولّد حضرت جواد
از جمله امورى كه امتحان الهى را در زمان حضرت رضا براى شيعيان
سخت و بهانهي معاندان را در مخالفت با ايشان زياد و سادهدالن را به تحيّر وادار
مىكرد اين بود كه والدت حضرت جواد به عنوان اولين فرزند پسر ايشان در
دههي آخر عمر حضرت ،هنگامى كه عمر شريفش از چهل سال فراتر بود ،اتفاق
افتاد .يعنى بيش از ده سال از امامت حضرت كه در سن  35سالگى آغاز شده
بود ،مىگذشت.
همين امر سبب شد تا عدهاى بر حضرت رضا به جهت نداشتن جانشين
خرده بگيرند لذا حضرت رضا تأكيد مىنمود كه خداوند به من فرزندى
خواهد داد.
شخصى به بزنطى -از ياران امام رضا -گفت« :بعد از صاحب تو (حضرت
رضا )امام كيست؟ از حضرت بپرس! وى نزد امام رفت و از ايشان پرسيد .حضرت
فرمود :امام( ،بعد از من) پسرم مىباشد ،سپس اضافه نمود :آيا كسى مىتواند بگويد
1
پسرم ،و پسر نداشته باشد؟ مدتى بعد حضرت جواد متولد شد».
به همين جهت است كه تولد حضرت جواد براى شيعه از اهميت
فوقالعادهاى برخوردار بود .لذا حضرت رضا ايشان را مولود مبارك ناميد.
شخصى به نام يحيى صنعانى گويد« :خدمت حضرت رضا در مكه رسيدم.
ديدم حضرت ،براى فرزندش موزى را پوست مىگيرد و به او مىدهد .عرض
كردم :فدايت شوم! آن مولود مبارك همين است؟ فرمود :آرى اى يحيى! هذا
المولو ُد الَّذى ل َ ْم يُول َ ْد فىِ أْ ِ
شيعتِنا ِم ْنه؛ (اين است
السال ِم ِم ْث ُل ُه َمولُو ٌد ا َ ْع َظ ُم ب َ َر َك ًه َعلى َ
2
آن فرزندى كه در اسالم با بركتتر از او براى شيعيان متولد نشده است!)»
مؤلف گويد« :از سؤالها و اعتراضها در مورد تولّد حضرت جواد معلوم
مىشود كه بسيارى از آن افراد نسبت به امام خود و به طور كلى برنامهی امامان
آگاهى كافى نداشتهاند .البته فضاى نامناسب تبليغى آن زمان نيز در اين ناآگاهى
بسيار مؤثر بود».

مبتال شدند .نفرتى كه عموم شيعيان از دستگاه طاغوت و به ويژه هـارونالرشـيد
به جهت عداوت با اهلبیت و به شهادت رساندن امام كاظم داشتند،
باعث شد كه اين اقدام حضرترضا را نپذيرند و با آنكه حضرت را به اين
كار مجبور كردند اما اين كار بىسابقه در نظر عدهاى به شدت سؤال برانگيز شد.
به ويژه كه گروه منحرف واقفيه ،فرصت را غنيمت شمردند و بر تبليغات خود
افزودند و اين گونه بود كه افراد سادهلوح و ناآگاه به جاى آنكه تسليم امام خويش
مكرر به حضرت مىگفتند « :چرا وارد دربار
باشند ،زبان به اعتراض گشودند و ّ
مأمون شدى؟» و حضرت مىفرمود« :به همان دليل كه جدّ م اميرالمؤمنين وارد
1
شورا شد».

توطئه ترور حضرت رضا به جهت قبول واليت عهدى
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محمدبنزيد میگويد :چون مأمون ،حضرت رضا را وليعهد خود نمود،
يكى از خوارج چاقویى مسموم را آماده كرد و به ياران خود گفت« :به خدا سوگند
نزد اين مرد كه مىپندارد پسر رسولاهلل است ولى وارد دربـار اين طاغوت
شـده است ،مـىروم و از علـت ايـن كارش مىپرسم .اگر دليل قانعكنندهاى
نداشت ،مردم را از او راحت مىكنم» .با اين تصميم وارد خانهي حضرت شد.
حضرت رضا فرمود« :به يك شرط به سؤال تو پاسخ مىدهم ،قبول دارى؟»
گفت« :چه شرطى؟» فرمود« :اگر پاسخ من قانعكننده بود ،آن چاقویى كه در آستين
دارى بشكنى و كنار بگذارى!»
مرد خارجى كه حيران شده بود ،همان جا چاقو را درآورد و شكست .سپس
گفت« :چرا به دربار اين طاغوت آمدى؟ با آنكه اينان نزد شما كافرند و شما فرزند
رسولاهلل هستى!»
حضرت فرمود« :به نظر تو ،اينها كافرترند يا عزيز مصر و مردم آن كشور؟ آيا
نه اين است كه اينها مىپندارند اهل توحيد هستند ولى آن ها خداپرست نبودند
و خدا را نمىشناختند؟ آيا يوسف بن يعقوب پيامبر و پسر پيامبر نبود؟! او به
عزيز مصر كه كافر بود(آن گونه كه در قرآن آمده است) گفت :مرا بر گنجينههاى
زمين(دارایى مصر) قرار ده كه من نگهبانی دانايم .او با فرعونها همنشين بـود و
 .1همان ،ج  ،49ص 140؛ شورا ،جلسهاي بود كه به دستور خليفهي دوم بعد از وي جهت تعيين جانشين او تشكيل شد و
جريان عجيب آن در تاريخ مذكور است.

مـن مـردى از فرزندان رسولاهلل هستم که مرا به اين كار مجبور كردهاند و با
كراهت پذيرفتهام ،تو چه اعتراضى و چه اشكالى بر من دارى؟» مرد خارجى با
شنيدن اين پاسخ كوبنده گفت« :اعتراضی بر شما نيست .شهادت مىدهم كه شما
1
پسر پيامبر خدا و راستگو هستى».

خبر لوح و نامهاى ائمه اطهار

 .1بحاراالنوار ،ج  ،49ص .55

رهتوشه()1
47
حکایتآفتاب

هنگامى كه حضرت باقر در بستر شهادت بود ،فرزندش حضرت صادق
راخواست تا او را جانشين خود گرداند .برادر حضرت باقر ،زيدبنعلى گفت:
«اگر در مورد من ،همچون حسن و حسين رفتار مىكردى ،بىجا نبود».
(يعنى مرا جانشين خود مىكردى) حضرت فرمود« :امانتها به شباهتها نيست
و خالفت با روشها نمىباشد ،بلكه اينها امورى است كه از قبل در مورد
ل تصميمگيرى شده است».
حجتهاى خداوند عزوج 
آنگاه حضرت باقر ،جابربنعبداهلل را صدا زد و به او فرمود« :اى جابر! جريان
آن صحيفهاى كه ديدى بگو!» جابر گفت« :بله! نزد مواليم حضرت فاطمه دختر
رسولاهلل رفتم تا والدت حسين را تبريك گويم ،ديدم در دست حضرت
صحيفهاى است كه مىدرخشد ،عرض كردم‹ :اى سرور زنان! اين صحيفه كه نزد
شماست ،چيست؟› فرمود« :نامهاى پيشوايان و امامان از فرزندانم در آن است».
گفتم« :بده تا ببينم!» فرمود« :اگر ممنوع نبود مىدادم ولى جز پيامبر يا وصى او
يا خاندان او كسى آن را لمس نمىكند ،اما مىتوانى به درون آن نگاه كنى .»...جابر
گويد« :نگاه كردم؛ ديدم نوشته است؛ ابوالقاسم محمدبنعبداهللالمصطفى؛ مادرش
آمنه ،ابوالحسن علىبنابىطالبالمرتضى؛ مادرش فاطمه بنتاسدبنهاشمبنعبدمناف،
البر ،ابوعبداهلل الحسينبنعلیالتقى؛ مادرشان فاطمه
ابومحمدالحسنبنعلی ّ
دختر محمد ،ابومحمدعلىبنالحسينالعدل؛ مادرش شهربانو دختر يزدجرد،
ابوجعفرمحمدبنعلىالباقر؛ مادرش امعبداهلل دختر حسنبنعلىبنابىطالب،
ابوعبداهلل جعفربنمحمدالصادق؛ مادرش ا ّم فروه دختر قاسمبنمحمدبنابىبكر ،ابو
ابراهيم موسىبنجعفر؛ مادرش جاريهاى به نام حميده ،ابوالحسن علىبنموسىالرضا؛
مادرش جاريهاى به نام نجمه ،ابو جعفرمحمدبنعلیالزكى؛ مادرش جاريهاى به نام

خيزران ،ابوالحسن علىبنمحمداالمين؛ مادرش جاريهاى به نام سوسن ،ابو محمد
حسنبنعلىالرفيق؛ مادرش جاريهاى به نام سمانه كه كنيهاش امالحسن است ،ابوالقاسم
محمدبنالحسن كه محب خداست؛ مادرش جاريهاى است به نام نرجس كه صلوات
1
خدا بر همهي ايشان باد!»

هجرت تاريخى حضرت رضا
مکرر مأموران مأمون به
حضرت رضا به دلیل زيادى نامهها و مراجعات ّ
ایشان ،در حالى كه از اين سفر كراهت داشت و مىدانست كه در اين سفر بدرود
2
حيات خواهد گفت ،براى آن آماده گشت.

وداع از مدينه
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حضرت چند بار براى وداع ،كنار قبر جدش رسول اهلل آمد و بهگونهاى عمل
مىنمود كه كراهت و ناراحتى اش کامال آشکار بود .به هنگام وداع با صداى بلند
گريه مىكرد.
امام هنگام بيرون رفتن از مدينه ،تمام خويشان خود را فرا خواند و فرمود« :بر
من گريه كنيد زيرا ديگر به مدينه باز نخواهم گشت!» 3و حضرت جواد را كه كودكى
بود به مسجدالنبى بُرد و در حالى كه امام جواد قبر پيامبر را در آغوش گرفته
بود ،حضرت رضا گفت« :اى رسول خدا! او را به شما سپردم» .سپس به همهي
وكال و اصحاب خود فرمود« :سخن او را گوش كنيد و با وى مخالفت ننمایيد و نزد
4
ثقات اصحاب خويش بر امامت و جانشينى وى تأكيد كرد».

مسير حركت حضرت رضا
مسیر حركت امام بهگونهاى تعیین شده بود كه مانع از هرگونه تحركى از سوی
شيعيان و علويان گردد .لذا طبق برخى روايات بدون آن كه وارد كوفه شود ،از كنار آن
5
عبور نمود.
 .1بحاراالنوار ،ج  ،36ص .193
 .2الكافي ،ج  ،2ص .207
اخبارالرضا ،ج  ،2ص .217
 .3عيون
ّ
 .4اثبات الوصية ،ص  349و المناقب ،ص .196
اخبارالرضا ،ج  ،2ص .149
 .5عيون
ّ

دهکدهی نباج

اهواز
طبق روايات ،حضرت در اهواز بيمار شد .ابوهاشم جعفرى با حضرت مالقات
كرد .فصل تابستان و هوا بسيار گرم بود .پزشكى آوردند ،حضرت گياهى را به
عنوان دارو به طبيب معرفى كرد و خواص آن را بيان داشت .ولى طبيب اظهار
داشت « :اين گياه در چنين وقتى يافت نمىشود» .حضرت فرمود« :مقدارى نيشكر
بياوريد!» طبيب گفت« :اين از اولى مشكلتر است زيرا حاال وقت نيشكر نيست».
حضرت فرمود« :نيشكر و آن داروى گياهى هر دو در همين سرزمين وجود دارد.
از آب شادروان بگذريد .كنار آسياب ،مردى سياه چهره است ،از او بپرسيد».
شخصى را فرستادند و به همان آدرس رفت و آن دو را تهيه كرد .وقتى رجاء بن
ابىضحاك (مأمور حركت حضرت) جريان را شنيد ،به همراهانش گفت« :اگر
2
بيشتر اينجا اقامت كنيم ،مردم فريفته او مىشوند و از آن جا كوچ كردند».
 .1همان ،ص .457
الرضا ،ج  ،1ص .175
 .2مسند االمام ّ
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در ادامهي مسير ،حضرت به دهكدهی نباج در ده منزلى بصره رسيـد .ابو حبيب
نباجى گويد« :در خواب ديدم كه رسول اكرم به نباج تشريف آورد و وارد
مسجد ُح ّجاج شد .من خدمت حضرت رسيدم .سالم كردم .مقابل ایشان طبقى از
خرماى صيحانى بود .حضرت مشتى از خرما به من داد .آنها را شمردم هيجده
دانه بود .از خواب بيدار شدم و آن را چنين تعبير كردم كه هيجده سال ديگر عمر
خواهم كرد .بيست روز گذشت كه به من اطالع دادند حضرت رضا از مدينه
آمده و در مسجد نزول كردهاند .به طرف مسجد رفتم ديدم مردم گروه گروه
به ديدار حضرت مىشتابند .خدمت آن جناب رسيدم .ديدم ايشان همانجایى
نشستهاند كه رسولخدا را در خواب ديده بودم و زير پاى حضرت حصيرى
بود شبيه همان حصيرى كه زير پاى پيامبر بود و مقابل وی نیز طبقى بود از
خرماى صيحانى! سالم كردم .پاسخ داد و مرا طلبيد و مشتى از آن خرما به من
عطا فرمود .آنها را شمردم و ديدم به همان اندازهاى است كه پيامبر در خواب به
من عطا فرموده بود؛  18دانه! عرض كردم :اى پسر رسولاهلل !زيادتر به من عطا
1
فرما! فرمود :اگر رسول خدا زيادتر عطا میکرد ما هم زيادتر عطا میکردیم!»

حركت به طرف فارس

1

برخى از توقف حضرت در بهبهان (ارجان) و نماز گزاردن در مسجد آنجا
3
خبر دادهاند 2و در آن شهر قدمگاهى به نام قدمگاه حضرت رضا وجود دارد.
و در ادامه از مسير يزد و ابرقوه كه قدمگاهى در آنجا معروف است و سپس
از دهشير كه گويا همان فراشاه (يا اسالميه جديد) میباشد و هماكنون جايگاهى
به نام قدمگاه در آن معروف است ،عبور كردند .زيرا عالوه بر قدمگاه مذكور ،راه
شيراز به يزد از آن مسير يعنى تفت و اسالمیه كه قدمگاه در آن است ،مىگذرد،
قدمگاه اسالمیه از مجموعه بنایى تشكيل شده و عمارت آن بنا بر سنگنوشتهاى
كه در محراب آن است توسط گرشاسببنعلى در سال (512هـ  .ق) بنا شده
موسىالرضا شهرت داشته است.
است و در آن زمان به مسجد مشهد علىبن
ّ
4
اين بنا داراى سنگ تاريخی ،كتيبه ،تزئينات داخلى و يادگارهایى دیگر است.
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شيخ صدوق روايت میكند« :حضرت رضا در آن خانهاى كه در مح ّلهي
(غره يا ق ّزه) وارد شدند ،دانه بادامى كاشتند كه تبديل به درخت شد و در مدت يك
ّ
سال بادام داد .مردم باخبر شدند و هركه بيمارى مىيافت ،از آن بادام مىخورد و
شفا مىيافت .كسى كه چشم درد داشت ،يا زن باردارى كه زايمانش سخت مىشد
يا چهارپایى كه قولنج مىكرد را توسط آن بادام يا شاخه آن معالجه مىكردند تا
آنكه فردى به نام ابوعمر درخت را بريد و بر اثر آن مال و ثروت فراوانش نابود
شد ،دو فرزندش نيز جهت تعمير خانه ،ريشه درخت را كه باقى بود قطع كردند
5
و هر دو مبتال به بيمارى سختى شدند و به فاصلهي يك سال مردند».
محدث قمى از برخى ساربانان كاروان امام نقل مىكند كه« :همراه
اخبارالرضا ،ج  ،3ص  149و االرشاد ،ج  ،2ص  255و الكافي ،ج  ،2صص 402و .407
 .1عيون
ّ
 .2مرآت البلدان ،ج  ،1ص .368
 .3همان.
 .4جغرافياي تاريخي هجرت امام رضا ،ص  .107مؤلف گويد :اين جانب افتخار دارد كه عدهاي از بستگان بنده ،از جمله جد اعالي
بنده جناب حجة االسالم و المسلمين سيد ابوالقاسم فراشاهي كه از معاريف و اعاظم آنجا و صاحب كرامات بودهاند به همراه برخي از
فرزندان در قدمگاه و اطراف آن مدفون ميباشند و همچنين جد اين جانب جناب آيه اهلل سيد عبدالحي كه از اعاظم علماي يزد و حاكم
شرع آن جا بودهاند ،در شهر يزد در بارگاه امام زاده جعفر مدفون ميباشند .رحمةاهلل عليهم اجمعين.
اخبارالرضا ،ج  ،2ص.374
 .5عيون
ّ

(كرند يا كرمند اصفهان) كه رسيديم از حضرت خواستم
ایشان به روستاى خود َ
حديثى را به خط خويش به من مرحمت نمايد .حضرت اين حديث را هديه
فاسق ًا و ُم ِحبّ ًا ل ِ ُم ِحبيّه ِْم َو ا ِ ْن كانوا ِ
نمودُ :كن ُم ِحبّ ًا آِل ِل ُم َح َّم ٍد َوا ِ ْن ُك ْن َت ِ
فاسقين؛
يعنى دوستدار آلمحمد و خاندان پيامبر باش گرچه فاسق باشى و دوستدار
1
دوستداران آنها باش ،هرچند فاسق باشند».

نيشابور

 .1منتهي االمال ،ج  ،2ص .177
 .2خليفهي نيشابوري ،تاريخ نيشابور ،ص  177و جغرافياي تاريخي هجرت امام رضا  ،ص .132
اخبارالرضا ،ج  ،2ص.376
 .3عيون
ّ
الرضا ،ص .82
موسي
بن
علي
امام
و
17
ص
نيشابور،
تاريخ
.4
ّ

رهتوشه()1
51
حکایتآفتاب

حضرت در سال  200هجرى وارد شهر نيشابور گرديد و مردم نيشابور به
ن راهويه كه بزرگ شهر بود تا قريه مؤيديه كه از
همراهى ابويعقوب اسحاق ب 
روستاهاى نيشابور بود ،به استقبال حضرت رفتند.
ابويعقوب با آنكه پيرمرد بود ،افسار ناقه حضرت را به دوش گرفت و تا شهر
نيشابور پياده آمد 2.در شهر نيشابور حمامى است كه بعدها به حمام رضا مشهور
شد .در حمام حوضى بود كه از چشمهاى سيراب مىشد .حضرت رضا در
آن حوض غسل نمود و كنار آن نماز گزارد ،مردم كه اين را ديدند ،همواره در آن
حوض غسل مىكردند و از آن به جهت تبرك آب مىخوردند و كنار آن حوض
نماز مىگزاردند و حوایج خود را از خداوند مىخواستند و برآورده مىشد .شيخ
صدوق گويد« :آن چشمه كه به كهالن معروف است از آن زمان تاكنون مورد
3
استقبال مردم است و از آب آن شفا مىجويند».
حضرت رضا چند روزى در نيشابور ماندند و در يكى از اين روزها
به زيارت امام زاده محمد محروق از نوادگان حضرت سجاد رفتند .حاكم
نيشابورى میگويد« :حضرت رضا فرمودند :يكى از خاندان ما در اينجا
مدفون است ،به زيارت ايشان مىرويم و آنگاه به روضهي سلطان محمد محروق
4
در « تالجرد» تشريف بردند و آن روضهي مقدسه را زيارت كردند».

حديث سلسلة الذهب
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چون حضرت رضا خواستند از نيشابور حركت كنند ،عدهاى از اصحاب
حديث از جمله محمد بن رافع و احمد بن حارث و يحيى بن يحيى و اسحاق
بن راهويه ،افسار ناقه حضرت را گرفتند و گفتند « :تو را به حق پدران طاهرينت
سوگند كه حديثى از پدر خويش براى ما بيان نما!» و در روايتى نقل شده است
ابوزرعه و محمد بن اسلم از حافظان حديث نبوى به حضرت عرض كردند:
«اى بزرگ زادهی بزرگان! اى امامزاده امامان! اى نتيجهي پاك و پسنديده و اى
خالصهی پيامبران!  ،تو را به حق پدران پاكيزه و نياكان بزرگوارت كه صورت
مبارك خويش را به ما نشان بده و حديثى از پدران خويش براى ما روايت كن
كه يادگار شما باشد».
در اين هنگام ،مركب حضرت ايستاد ،پرده كنار رفت و چشم مسلمانان به
جمال مباركش روشن شد .موى دو طرف سر حضرت همانند پيامبر بود،
مردمى كه ايستاده بودند (به هيجان آمدند) برخى فرياد مىزدند و مىگريستند
و لباس خود را چاك داده و به خاك میافتادند .برخى افسار مركب ايشان را
مىبوسيدند و برخى به طرف حضرت گردن كشيده بودند .مردم در اين حال
بودند تا ظهر شد و اشك مردم چون نهر جارى بود .بزرگان و قاضيان فرياد
زدند « :اى مردم گوش كنيد و دل بسپاريد و پيامبر را در مورد خاندانش آزرده
مكنيد» .سپس حضرت رضا در حالى كه  24هزار قلم آماده نوشتن بود ،فرمود:
«پدرم ،آن بندهي شايسته ،موسىبنجعفر به من خبر داد و فرمود :پدرم
جعفر بن محمد صادق به من خبر داد و گفت خبر داد به من ابوجعفر محمد
بن على شكافندهی دانش پيامبران و گفت :خبر داد به من پدرم على بن
الحسين سرور عبادتكنندگان و گفت :خبر داد به من پدرم سرور جوانان
بهشت حضرت حسين و گفت :خبر داد به من على بن ابى طالب و گفت:
شنيدم از پيامبر که فرمود :شنيدم از جبرئيل كه مىگفت :خداوند جلجالله
فرمود :منم خدایى كه جز من معبودى نيست ،مرا عبادت كنيد .ال اِل َه اِلاّ اهلل ِح ْصنى
فَ ِم ْن قالَها ُم ْخلِص ًا َد َخ َل ِح ْصنى َو َم ْن َد َخ َل ِح ْصنى ا َ ِم َن ِم ْن َعذابى؛ (ال اله اال اهلل
قلعهي من است هر كه (با اخالص) آن را بگويد وارد قلعهی من شود و هركه
وارد قلعهي من شود ،از عذاب من در امان است».

و چون مركب ایشان حركت كرد ،حضرت صدا زد « :با شرایط آن و من از
1
شرایط آن هستم».

دهسرخ

طوس
سپس حضرت رضا در ادامه ی سفر ،به طوس رسيد و در منزل حميد بن قحطبه
كه باغ بزرگى بود و مقبرهي هارون در آنجا بود ،اقامت كرد .جایى كه حضرت بارها
دربارهي آن سخن گفته بود و از دفن شدن خود كنار هارون خبر داده بود .حضرتش
چون داخل خانه شد نزد قبر هارون رفت و با دست مبارك خطى به يك طرف قبر
كشيد و فرمود« :اين جايگاه ،تربت من است .من در اين جا به خاك سپرده مىشوم
توآمد شيعيان و دوستان من قرار
و به زودى خداوند متعال اين مكان را محل رف 
مىدهد .به خدا سوگند اگر شيعهاى مرا زيارت كند و بر من درود فرستد ،شفاعت ما
اخبارالرضا ،ج  ،2ص 132؛ تلفيقي از احاديث  1و  2و  3و .4
 .1عيون
ّ
 .2همان ،ص .376
 .3همان ،ص .376
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حضرت رضا در مسير راه نيشابور به طوس ،به دهسرخ يا قري ةالحمرا رسيد.
عبدالسالمبنصالح هروى گويد« :به حضرترضا عرض كردند اى پسر رسول اهلل!
وقت نماز ظهر است .حضرت فرود آمد و فرمود :آب بياوريد! عرض كردند :آب همراه
ما نيست .آن جناب با دستان مبارك زمين را حفر كرد ،آب از زمين جوشيد به مقدارى كه
2
ايشان و همراهان وضو گرفتند و اثر آن تاكنون باقى است».
هنگام عبور از ده سرخ به طرف طوس ،حضرت از كوه سنگتراشان
(كوهسنگى) عبور كرد و عرضه داشت « :خدايا! اين كوه را بركت ده! براى مردم
سودمند گردان! غذا را در ظرفى كه از اين كوه تراشيده مىشود مبارك گردان!» و
دستور داد براى تهيهي غذا از آن كوه ديگهایى بتراشند و فرمود« :غذاى من جز
در اين ديگها پخته نشود» .آن حضرت آهسته غذا مىخورد و كم تناول مىفرمود.
از آنروز مردم به آن كوه راه يافتند و ظروف سنگى از آن تراشيدند و خداوند بر
3
اثر دعاى حضرت به آن بركت داد.

اهل بيت و آمرزش و رحمت خداوند بر او واجب مىشود».
سپس حضرت ،روى مبارك را به قبله كرد ،نماز خواند و دعا كرد .آنگاه سر
1
به سجده نهاد كه در آن پانصد تسبيح گفت و مراجعت نمود.

سرخس
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از برخى گزارشها استنباط مىشود كه در اين شهر حضرت رضا را به
شدت تحت نظر گرفت ه بودند و اجازهي مالقات با وى را به كسى نمىدادند .در
گزارش زیر از منزل حضرت به زندان تعبیر شده است؛
عبدالسالم بن صالح گويد« :به در خانهای كه حضرت رضا در سرخس در
آن جا حبس (زندانى) بود ،آمدم .از نگهبان اجازه خواستم .وى گفت :نمىشود،
گفتم :چرا؟ گفت :چون ايشان در شبانه روز هزار ركعت نماز مىخواند و سپس
اندكى از كيفيت عبادت حضرت گفت .به او گفتم :از حضرت بخواه وقتى براى
مالقات به من بدهد .رفت و از حضرت اجازه گرفت .وارد شدم ديدم حضرت
در جاى نماز نشسته و متفكر بود .عرض كردم :اى پسر پيامبر !اين چيست كه
مردم از شما نقل مىكنند؟ فرمود :چه چيزى؟ عرض كردم :از شما نقل مىكنند كه
فرمودهايد :مردم بندگان ما هستند!»
2
ِ
ِ
ِ
االرض عال ِم ال َغيب . اى اباصلت! تو
السماوات َو
حضرت فرمود :ال ّل ُه َّم فا ِطر َّ
شاهدى كه من هرگز چنين نگفتهام و از هيچ يك از پدران خود (نيز) نشنيدهام و
تو مىدانى آن ستمها را كه از اين امت بر ما وارد شده است ،اين سخنها نيز از
همان ستم هاست» .سپس فرمود :اى عبدالسالم! اگر آن طور كه مىگويند مردم
مخلوق ما باشند ،ما آنها را به طرف چه كسى دعوت مىكنيم؟»
عرض كردم« :اى پسر رسول اهلل !راست مىگویى» .حضرت فرمود« :اى
عبدالسالم! آيا تو آنچه را كه خداوند متعال براى ما از واليت و امامت واجب كرده
است منكرى ،آن گونه كه ديگران انكار مىكنند؟» عرض كردم « :معاذاهلل! بلكه من
3
به واليت و امامت شما اعتراف مىكنم».

 .1همان ،ص .377
 .2زمر.46/
اخبارالرضا ،ج  ،2ص .426
 .3عيون
ّ

مرو
حضرت رضا سرانجام پس از تحمل چهار ماه سفر در نيمهي اول سال 201
(هـ  .ق) وارد مرو ،مركز حكومت مأمون شد 1.هنگام ورود امام به مرو ،مردم با
شور و احساسات فراوان مقدم امام را گرامى داشتند بهگونهاى كه مرو تا آنروز
چنان شادى و هيجانى به خود نديده بود .انبوه جمعيت تا بيرون شهر به استقبال
آمده بودند .امام پس از عبور از ميان صفوف فشردهي مردم در منزلى كه
2
نزديك قصر حكومتى براى ايشان آماده شده بود ،مستقر گرديد.

جريان واليت عهدى

 .1همان ،ص .149
 .2االرشاد ،ج  ،2ص.250
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مكرر او و نپذیرفتن
پس از آنكه حضرت رضا با اصرار مأمون و نامههاى ّ
عذرهایى كه حضرت رضا بيان مىكرد ،در سال  201وارد مرو شد ،مأمون
ابتدا به ایشان پيشنهاد خالفت داد و به حضرت گفت« :اى پسر رسول خدا! من
فضل و علم و زهد و تقوا و عبادت شما را مىدانم و شما را از خودم به خالفت
شايستهتر مىدانم».
ل افتخار مىكنم و با
حضرت رضا فرمود« :من به عبوديت خداوند عزوج 
زهد در دنيا ،اميد نجات از شر آخرت را دارم ،و با دورى از حرامها ،اميد دستيابى
ل را دارم».
به سودها را دارم و با تواضع در دنيا ،اميد بلندى نزد خداوند عزوج 
مأمون گفت« :نظر من اين است كه خودم را از خالفت عزل كنم و آنرا براى شما
قرار دهم و با شما بيعت كنم!»
حضرت رضا فرمود« :اگر اين خالفت حق توست و خداوند براى تو قرار
داده است ،جايز نيست لباسى را كه خداوند به تو پوشانده است از تن خود بيرون
كنى و براى ديگرى قرار دهى و اگر خالفت حق تو نيست ،جايز نيست براى تو،
چيزى را كه براى تو نيست ،به من دهى».
مأمون گفت« :اى پسر رسول خدا! بايد اين امر را قبول كنى!» حضرت فرمود:
«من از روى اختيار هرگز اين كار را نمىكنم».
مدتها مأمون اصرار مىكرد تا اين كه از پذيرش حضرت مأيوس شد و به
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حضرت گفت« :اگر خالفت را نمىپذيرى و نمىخواهى من با تو بيعت كنم،
وليعهد من باش تا بعد از من خالفت براى شما باشد».
حضرت رضا فرمود« :به خدا سوگند كه پدرم از پدرانش و آنها از
اميرالمؤمنين از رسول اهلل به من خبر داد كه من قبل از تو از دنيا مىروم در
حالى كه با َسم ،مظلومانه كشته میشوم و مالئكهي آسمان و زمين بر من مىگريند
و در سرزمين غربت كنار هارون الرشيد دفن خواهم شد».
مأمون گريست و گفت« :اى پسر رسول خدا! چه كسى تو را مىكشد يا
مىتواند به شما گزندى برساند با اين كه من زندهام؟»
حضرت فرمود« :اگر بخواهم مىگويم كه چه كسى مرا مىكشد».
مأمون گفت« :اى پسر رسول خدا !غرض شما از اين سخن آن است كه كار را
بر خود سبك كنى و از گردن خود بازگردانى تا مردم بگويند شما در دنيا زاهد هستى!»
ل مرا
حضرت رضا فرمود« :به خدا سوگند از آن وقتى كه خداوند عزوج 
آفريد ،دروغ نگفتهام و هرگز به خاطر دنيا ،از دنيا زهد نورزيدهام و من مىدانم
كه منظور تو چيست».
مأمون گفت« :منظور من چيست؟» حضرت فرمود« :آيا به واقع در امان
هستم؟» مأمون گفت« :تو در امانى!» حضرت فرمود« :تو مىخواهى مردم بگويند
علىبنموسى نسبت به دنيا بىرغبت نبود بلكه اين دنيا بود كه به او رغبتى نداشت؛
نمىبينيد كه واليتعهدى را قبول كرد تا به خالفت برسد».
در اين هنگام مأمون خشمگين شد و گفت« :تو همواره مرا با آنچه ناراحت
مىكند ،مواجه مىكنى و از خشم من در امان گشتهاى .به خدا سوگند يا د مىكنم كه
يا واليتعهدى را مىپذيرى وگرنه تو را مجبور مىكنم و اگر انجام ندهى گردنت را
ل مرا نهى كرده است از اين كه با
خواهم زد» .حضرت رضا فرمود« :خداوند عزوج 
دست خويش ،خودم را به هالكت اندازم .اگر اينچنين است ،هرچه مىخواهى انجام
ده ،من مىپذيرم ،به اين شرط كه هيچ كس را نصب نكنم و كسى را عزل ننمايم و هيچ
قانون و روشى را تغيير ندهم و در اين كار از دور مشورت دهنده باشم».
1
مأمون اين شرایط را پذيرفت و حضرت را ولىعهد خود کرد.
پس از آنكه حضرت رضا واليتعهدى را به اين صورت پذيرفت ،مأمون
دستور داد تا فرماندهان و قضات و مستخدمان و فرزندان عباس همگى بيايند و
بيعت كنند و براى اين كار ،اموال بسيارى خرج كرد تا فرماندهان را راضى نمود
 .1بحاراالنوار ،ج  ،49ص .128

مگر سه نفر از فرماندهان به نامهاى جلودى ،علىبنعمران و ابن موسى (يا ابو
يونس) اينان با حضرت رضا بيعت نكردند و مأمون آنها را زندانى كرد.
مراسم بيعت باشكوه هرچه بيشتر برگزار شد و به نام حضرت سكه زدند و بر
منبرها براى ايشان خطبه خواندند.

وفای به شرط
حضرت رضا فرمود« :روزى مأمون به من گفت :اى اباالحسن! اى كاش نامهاى
به برخى از فرمانبرداران خود در اين منطقههایى كه بر ما فاسد شده است مىنوشتى».
(يعنى ازشورشيان طرفدار خودت مىخواستى دست از شورش بردارند).
من گفتم« :اى امير! اگر به شرايطى وفا کنی كه با آن شرایط من وارد اين امر شدم ـ
به اين كه امر و نهى نكنم و كسى را عزل و نصب نكنم ـ من نيز وفا مىكنم».

مأمون عباسى و اهداف شوم وى

مشكالت مأمون
واضح است كه مأمون از نظر اعتقادى و روحى بهگونهاى نبود كه امر خالفت
را به ديگرى واگذار كند؛ چرا كه در راه بهدستآوردن آن تالش كرده و برادرش
امين را كشته بود و دیگر حوادث نيز به خوبى اين مسأله را تأييد مىكند .بنابراين
بايد علت پيشنهاد خالفت و يا واليتعهدى و اصرار بر آنرا به حساب سياست
ونقشههاى زيركانهي وى گذاشت و دليل اصلى را مشكالت پيشروى او دانست

57
حکایتآفتاب

مأمون عباسى؛ نامش عبداهلل پسر هارون الرشيد ،مادرش كنيزى نازيبا بود به نام
مراجل كه در دربار هارون خدمت مىكرد .مأمون در سال  170هجرى يعنى سال
خالفت پدرش متولد شد و در سال  218هجرى قمرى يعنى پانزده سال بعد از
حضرت رضا در  48سالگى درگذشت.
مادرش بعد از تولد مأمون ازدنيا رفت و هارون او را به جعفربنيحيى برمـكى
ذوالرياستين شهرت
سـپرد تا تربيـت شود .مـربى وى فـضلبـنسـهل بـود كه به
ّ
داشت و بعدها وزير مأمون گرديد و توسط وى نيز در حمام سرخس كشته شد.
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كه مىپنداشت براى گريز از آنها و حفظ حكومت خويش ،چارهاى جز پيشنهاد
واليتعهدى ندارد.
مشكالت فراروى مأمون چنين بود:
 .1وى نزد مردم ،به ويژه عباسيان ،يك شورشى به حساب مىآمد كه برخالف
وصيت هارون ،قيام كرد و برادر خود امين را كه رسم ًا خليفه بود ،به قتل رساند.
 .2از نظر اصالت خانوادگى ،داراى اصالت كافى نبود .زيرا مادرش كنيزكى
بود از غيرعرب و به دور از تشخص اجتماعى ،بر خالف امين كه مادرش زبيده
هاشمى ،بانویى فرهيخته به حساب مىآمد.
 .3اطرافيان مأمون اغلب ايرانى بودند و اعراب و بهويژه بنىعباس به حكومت
اينان راضى نبودند.
 .4علويان كه در ايران بهويژه خراسان نفوذ بسيار داشتند و از بنىعباس و
بهويژه پدر مأمون كه دست او به خون بسيارى از علويان آلوده بود ،ناراضى
بودند ،در مناطق مختلف دست به شورش مىزدند؛ در كوفه ،ابوالسرايا ،در بصره،
زيدبنموسى ،در مكه و حجاز محمدبنجعفر ،در يمن ،ابراهيمبنموسى ،در مدينه،
محمدبنسليمان ،در واسط ،جعفربنزيدبنعلى ،در مداین محمدبناسماعيل و. ...
 .5مأمون از نفوذ حضرت رضا در ميان شيعيان و ايرانيان كه طرفدار ايشان
بودند ،بسيار نگران بود و مىخواست بهگونهاى حضرت را زير نظر داشته باشد.
وى به منظور كنترل اوضاع و حل مشكالت فكر كرد با واليتعهدى حضرت
رضا میتواند بخش عمدهي مشكالت خود را با كنترل شورشهاى علويان
و مشروعيت بخشيدن به حكومت خويش و جلب رضايت ايرانيان برطرف كند.
اين كار براى او چند فایده داشت:
 .1خاموش كردن شورش علويان
 .2مشروعيت بخشيدن به حكومت خويش با ورود حضرت رضا به دربار
 .3جلب نظر ايرانيان كه طرفدار علويان بودند
 .4زير نظر گرفتن حضرت رضا و ايمن شدن از اقدامات احتمالى حضرت
 .5كاستن از وجههي حضرت رضا با درگير ساختن ايشان در مشكالت حكومت
و مخدوش نمودن وجههي معنوى حضرت ،با ارائهي چهرهاى دنياطلب از ايشان.
حضرت رضا بعـد از آن كه به اجـبار ،تن به واليـتعهدى داد ،بهگونهاى
عمل نمود كه نقشهي شوم مأمون عليه خود او تمام شد و مأمون را از كردهي
خويش پشيمان نمود .اقدامات حضرت را مىتوان در موارد ذيل خالصه كرد؛

 .1عدم پذيرش واليتعهدى تا مدتها بهگونهاى كه مأمون حضرت را مجبور
كرد.
 .2مشروط كردن قبول واليتعهدى به عدم دخالت در حكومت
 .3فعاليت گستردهي علمى و فرهنگى در جهت ترويج مكتب اهلبیت
 .4اظهار قدرت واليت و امامت با ارائهي كرامات روشن
مكرر به مأمون و آراي او در مواقع گوناگون.
 .5اعتراض ّ

نماز عید فطر

 .1منتهی االمال ،ج .2
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يكى از حوادث مهم در دوران واليتعهدى حضرت رضا ،حركت امام به
جهت برگزارى نماز عيد فطر است .مأمون عباسى از حضرت خواست تا ایشان
مراسم عيد فطر و خواندن نماز و خطبه را بر عهده بگيرد.
مكرر مأمون حضرت رضا به او فرمود« :آن گونه كه پيامبر
پس از اصرارهاي ّ
خدا و علىبنابىطالب( براى نماز عيد) خارج مىشدند ،مىروم».
مأمون گفت« :هر طور كه دوست دارى بيرون بیا».
هنگام صبح وقتى مردم متوجه شدند كه حضرت رضا براى نماز عيد خارج
مىشود ،انبوه جمعيت از زن و مرد و جوان و پیر ،كوچهها و پشت بامها را پر كرده
بودند .فرماندهان نيز در خانهي حضرت آمده بودند .هنگام طلوع خورشيد ،حضرت
رضا غسل كرد و در حالى كه عمامهاى سفيد بر سر گذاشته و گوشهاى از آن را
بر سينه و گوشهاى را ميان دو كتف انداخته و دامن به كمر زده بود ،بـرخاست و بـه
طـرفداران نيز فرمود« :همانگونه كه من انجام دادم انجام دهيد» سپس در حالى كه
عصایى در دست داشت ،با پاى برهنه بيرون آمد  ،سر به آسمان بلند نمود و چهار تكبير
گفت بهگونهاى كه گويي هوا و ديوارها به حضرت پاسخ مىدهند.
فرماندهان و مردم كه بهترين لباسها را پوشيده بودند ،همينكه حضرت و
اطرافيان را به آن شكل ديدند از اسبها فرود آمدند و كفشها را درآوردند .در
1
روايتى آمده است « :برخى به زحمت و با كارد كفش يا بندهاى آنرا مىبريدند».
حضرت كنار درب ايستاد و با صداى بلند گفت« :اهللاكبرعلىماهدانا .»...حاضرین
نيز گفتند .صداى گريه و فرياد جمعيت ،شهر مرو را به لرزه درآورده بود .حضرت
حركت كرد و بعد از هر ده قدم مىايستاد و سه تكبير مىگفت بهگونهاى كه

گویى آسمان و زمين به ایشان پاسخ مىدادند .فضلبنسهل -وزير و فرماندهي
سپاه مأمون -به وى گفت« :اگر(حضرت) رضا با اين روش به نماز رود ،مردم
شيفتهی او شده ،فريب خواهند خورد ،بهتر است از ايشان بخواهى برگردد ،مأمون
شخصى را فرستاد و از حضرت خواست برگردد .و حضرت كفش خود را پوشيد
1
و برگشت».

داستان دعبل
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دِعبل بن على خُ زاعى از شعراى معروف زمان حضرت رضا است .وى در
مرو نزد حضرت آمد و گفت« :اى پسر رسول خدا! دربارهي شما قصيدهاى گفتهام
و سوگند خوردهام قبل از شما آن را براى كسى نخوانم».
حضرت فرمود« :بياور!» دعبل شروع كرد به خواندن قصيدهي معروف خود
كه ابتداى آن اين است:
آيات َخ َلت َعن تالوةٍ
س ٍ
َمدا ِر ِ
العرصاتِ
َو َم ِ
نزل وحىٍ مقفر َ
ِ
يعنى :مدرسههاى آيات الهى از تالوت ،خلوت مانده و محل نزول وحى ،كساد
و بى رونق شده است .تا آنكه پس از بيان مظلوميت اهل بیت و محروميت
ايشان از حقوق خويش گفت:
اَرى فِيئهِم فِى غَي ِر ِهم ُم ِ
تقس ّم ًا
َو اَيديهِم ِمن فِيئِهم َصفرات
يعنى :مىبينم كه غنایم ايشان در ميان ديگران تقسيم مىشود ولى دستهاى
ايشان از آن خالى است.
در اين هنگام حضرت رضا گريست و فرمود« :اى خُ زاعى! راست گفتى!»
و دعبل ادامه داد تا رسيد به اين قسمت از شعر:
الدنيا َو ايّا ِم َسعیِها
ل َ َقد َخ َفت فِى ُ
الر ُجوا َ
من بَعد َوفاتى
األ َ
َو اِنّى َ
يعنى :من در دنيا و دوران آن ،هراسناك بودم ،ولى اميدوارم كه بعد مرگ در
امان باشم.
حضرت رضا به او فرمود« :خداوند تو را در آن هراس بزرگ در امان
 .1الکافی ،کتاب الحجه ،ج  ،2ص .407

هديه حضرت رضا به دعبل
چون دعبل از خواندن قصيدهي خود فارغ شد ،حضرت رضا به او فرمـود،
بماند و خود داخل خـانه شـد .مدتى بعد ،خدمتكار حضرت يكصد دينار رضوى
(كه به نام حضرت رضا زده شده بود) آورد و به دعبل گفت :مواليم مىگويد
اينها را مخارج(سفر) خود قرار ده».
دعبل گفت« :به خدا من براى اين نيامدم و قصيدهام را براى طمع نگفتهام و
كيسهي پول را پس داد و از حضرت تقاضا كرد يكى از لباسهاى خود را به او
دهد تا تبرك جويد».
حضرت رضا لباس را همراه كيسهي پول براى او فرستاد.
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دارد» .سپس دِعبل به پراكندگى قبور اهل بیت اشاره كرد تا رسيد به اين
قسمت از شعر:
ِ
َو قب ٍر بِبَغدا ٍد ل ٍ
نفس زكيّه
حمان فِى ال ُغرفات
الر
ُ
تَ َض ّمنها َّ
يعنى :و قبرى -از اهل بیت -در بغداد است (يعنى قبر حضرت كاظم)
براى روحى پاكيزه كه خداوند در غرفهها(ى بهشتى) او را جاى داده است.
حضرت رضا فرمود« :آيـا دو بـيت بـه اين مقطع اضافه كنم تا قصيدهات،
كامل شود؟»
دعبل گفت« :آرى اى پسر رسول اهلل »!حضرت فرمود:
و قب ٍر ب ِ ٍ
طوس يا لَها ِمن ُمصيبَ ٍۀ
ِ
ِ
توقّ ُد بِا َ
الح َرقات
الحشاء فى َ
للهُ
الحش ِر َحتّى يَ َبع ُث ا قائم ًا
اِلى َ
فر ُج عنّا ال َه ّم َ َو ُ
الك ُربات
يُ ّ
يعنى :و قبرى در طوس است ،چه مصيبتى كه در دلها آتش مىزند ،آتشى كه
تا قيامت بر افروخته است؛ تا آنكه خداوند ،قائم را برانگيزد و او ما را از غم و
غصهها نجات دهد.
دعبل گفت« :اى پسر رسولاهلل! اين قبرى كه در طوس است ،قبر كيست؟»
حضرت فرمود« :قبر من است! روزها و شبها تمام نمىشود تا آنكه طوس محل
توآمد شيعيان و زايران من خواهد شد؛ بدان هر كه مرا در غربتم در طوس
رف 
زيارت كند ،در درجهي من است در روز قيامت ،در حالى كه آمرزيده است».

ناكامى و مشكالت مأمون و سياست جديد او
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پس از جريان واليتعهدى حضرت رضا ،مأمون با مسائلى مواجه شد
كه آنهارا پيشبينى نمىكرد ،بهگونهاى كه خود ،در دامهایى كه براى حضرت
رضا تدارك ديده بود گرفتار شد .این مسائل عبارتند از:
 .1حضور امام رضا در محافل علمى و مباحثههاي حضرت با بزرگان يهود
و نصارى و ديگر ملتها و پيروزى قاطع ايشان بر آنها که سبب انتشار مراتب
علم و تقوا و معنويت و اخالق ستودهي ايشان در ميان مردم شده بود
 .2اقدامات گوناگون حضرت در موارد مختلف كه نشان از عدم اعتماد و اعتقاد
به دستگاه حاكمه داشت.
 .3كدورت بنى عباس و بزرگان ايشان نـسبت به مـأمون كه خـليفهي وقت،
يعنى امين را كشته و مهمتر آنكه حضرت رضا را وليعهد خود کرده بود كه
این امر،زمينهي انتقال حكومت را از بنىعباس به علويون فراهم مىكرد و به دنبال
آن نارضايتىهایى از طرف عباسيان نمودار شد كه نمونهي مهم آن ،شورش مردم
1
بغداد عليه مأمون و عزل وى و بيعت با ابراهيمبنمهدى ،معروف به ابنشكله بود.
 .4گروهها و قبایل ديگرى غير از عباسيان و علويان نيز به اين ناآرامىها دامن
جومرج و شورشهاى زيادى پديد آمد و چيزى نمانده
مىزدند بهگونهاى كه هر 
2
بود كه حكومت او سرنگون شود.

گام اول؛ كشتن فضل بن سهل
چون مأمون سياست خود را شكستخورده ديد ،تصميم گرفت در آن تجديد
نظر كند و از اقدام سياسى به نظامى روىآورد؛ به اين منظور عازم بغداد شد تا
ضمن بازگرداندن آرامش به آنجا ،از عباسيان ناراضى نيز دلجویى كند .گفتهاند،
در اولين گام ،تصميم به قتل فضلبنسهل ،مربى و وزير و فرماندهي نيروهاى
مسلح خود گرفت .او كه براى اقتدار مأمون تالشهاى فراوانى كرده بود و خالفت
مأمون در گرو سياست و اقدامات مخلصانهی وى بود.
جريان از اين قرار بود كه فضلبنسهل به دنبال تصميم مأمون براى حركت به
 .1تاريخ طبري ،ج  ،7ص.140
 .2مقدمهي ابن خلدون ،ج  ،1ص .405

 .1تاريخ طبري ،ج  ،7ص .148
الرضا ،ص .165
 .2محاضرات تاريخ االمم االسالمية ،ص  182و امام علي بن موسي ّ
 .3الكافي ،ج  ،2ص .406
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سوى بغداد ،به سرخس آمد و مأمون به چهار نفر از نيروهاى خود دستور مىدهد
بهگونهاى ناشناس ،فضل را در حمام بكشند و به دنبال اجراى اين توطئه ،براى
پوشاندن اتهام قتل ،دستور داد تا جهت يافتن قاتالن فضل بسيج شوند و براى
دستگيرى آنان جايزه نيز قرار داد 1.و سرانجام آن چهار نفر را به جرم قتل فضل،
2
اعدام كرد و سر آنها را جهت تسليت براى حسنبنسهل ،برادر فضل فرستاد
و اينگونه بود كه اولين گام را جهت كسب رضايت عباسيان برداشت ،زيرا
فضلبنسهل يكى از متهمان اصلى انتقال خالفت به علويان بود.
در برخى روايات آمده است كه حسن بن سهل ،در نامهاى از برادرش فضل خواسته
بود براى دفع نحوست فال بدى كه براى وى زده بود ،او با حضرت رضا و مأمون
به حمام روند و حجامت كنند تا با جريان خون ،آن نحوست برطرف گردد!
وقتى فضل اين درخواست را براى مأمون فرستاد و او از حضرت رضاخواست
كه با وى به حمام رود ،حضرت فرمود« :من فردا به حمام نمىروم ،براى شما نيز صالح
نمىدانم فردا به حمام رويد .فضل هم صالح نيست به حمام برود» .و چون مأمون
اصرار كرد حضرت فرمود« :امشب رسول اهلل را در خواب ديدم فرمود :يا على!
فردا به حمام مرو و من صالح نمىدانم شما و فضل به حمام رويد و مأمون پذيرفت».
شرى كه در اين
بعد از غروب ،حضرت رضا فرمود« :بگویيد به خدا پناه مىبريم از ّ
شب نازل مىشود» .بعد از نماز صبح نيز فرمود« :بگویيد به خدا پناه مىبريم از شر آنچه
در اين روز نازل مىشود .»..نزديك طلوع خورشيد ،حضرت به خادم خود ياسر فرمود:
«برو باالى بام و گوش كن آيا صدایى مىشنوى؟» وى گويد« :وقتى باال رفتم صداى ناله
و عزا شنيدم ،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 كشتند!! سربازان و افسران و طرفداران فضل
بر در خانهي مأمون جمع شدند و گفتند :مأمون او را ترور كرده است و آتش آورده بودند
تا درب خانهي مأمون را بسوزانند (و وارد شوند ).مأمون از حضرت رضا درخواست
كرد :اگر صالح مىدانيد نزد مردم رويد و آنها را متفرق كنيد .حضرت در خانه آمد و
ديد كه مردم ازدحام كردهاند با دست مبارك اشاره نمود :متفرق شويد! متفرق شويد!
به خدا سوگند مردم چنان برمىگشتند كه روى يكديگر مىافتادند و به هر كس اشاره
3
مىنمود ،مىدويد و مىرفت».

قاتل حضرت رضا
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به هر حال كشته شدن فضل بن سهل ،قدم بزرگى در راه دلجويى عباسيان بـود
اما بىترديد كافى نبود .زيرا اعتراض عمدهي آنهـا در واليتعهدى حضرت
رضا بود كه اميد را از دل بنىعباس برده بود؛ به اين جهت مأمون تصميم
گرفت به هر وسيلهي ممکن حضرت را از ميان بردارد.
او مىبايست اين توطئه را چنان ماهرانه انجام میداد كه نه تنها متهم نشود بلكه
اگر بتواند از شهادت آن حضرت بهره نيز ببرد و اينگونه است كه مسأله را چنان
با زيركى انجام داد كه حتى برخى مو ّرخان را در مورد اقدام وى بر قتل حضرت
1
رضا ،به خطا يا ترديد انداخته است.
مأمون از مرو به قصد بغداد حركت كرد .در سرخس فضل بن سهل را در حمام
كشت و سپس به طوس آمد تا از آنجا عازم بغداد شود .در طوس مدتى كنار
قبر پدرش هارون درنگ كرد تا نقشهی شوم خود را در مورد شهادت حضرت
رضا اجرا كند و قبل از رسيدن به بغداد ،خيال ناراضيان عباسى را از اين جهت
راحت سازد .روايات اسالمى و گزارشهاى تاريخى همگى حكايت از اقدام
جنايتكارانه مأمون عباسى در شهادت حضرت رضا  دارد .حضرت امير
فرمود« :مردى از فرزندان من در سرزمين خراسان مظلومانه با سم كشته مىشود؛
نام او ،نام من و نام پدر او ،نام موسى بن عمران است بدانيد هركه او را در غربت
2
زيارت كند ،خداوند گناهان او را مىآمرزد.»...
در حديث لوح كه نزد حضرت فاطمه بود و در آن اسامى ائمه ذكر
فريت ُمستَكبر؛ [يعنى]
شده بود ،در مورد حضرت رضا آمده است« :يَقتُ ُل ُه ِع ٌ
3
عفريتى متكبر او را خواهد كشت».
حضرت صادق فرمود« :نوهي من در سرزمين خراسان در شهرى كه طوس
گويند كشته مىشود .هركه او را با شناخت حق او زيارت كند؛ خودم دستش را
4
مىگيرم و وارد بهشت مىكنم.»...
و خود حضرت رضا فرمود« :به خدا سوگند هيچ يك از ما نيست؛ مگر
 .1بحاراالنوار ،ج  ،49ص .311
 .2وسائل الشيعه ،ج  ،10باب  ،82المزار ،ح .9
اخبارالرضا ،ج  ،1ص .351
 .3عيون
ّ
 .4وسائل الشيعه ،ج  ،10باب  ،82المزار ،ح .10

اينكه كشته و شهيد مىشود!» پرسيدند« :اى پسر رسولاهلل !شما را چه كسى
1
مىكشد؟» فرمود« :بدترين مردم زمانم مرا با زهر مىكشد».
ایشان به مأمون نيز در جريان امتناع از واليتعهدى فرموده بود « :من قبل از تو
به وسيلهي زهر و مظلومانه به شهادت خواهم رسيد و اگر اجازه داشتم مىگفتم
2
كه قاتل من كيست».

ترور ناموفق حضرت رضا

شهادت حضرت رضا
حضرت چنان در سختى و فشار قرار داشت كه روز جمعه چون از نماز
برمىگشت ،در حالى كه عرق كرده و غبار آلود بود ،دست به دعا بر مىداشت و
مىگفت« :خدايا اگر گشايش من از آنچه در آن هستم به مرگ است همين ساعت
4
در مرگ من شتاب كن!» و همواره غمگين و ناراحت بود تا از دنيا رحلت نمود.
در شب قبل از شهادت به دنبال هرثمه فرستاد و به او فرمود« :آنچه مىگويم
بشنو و حفظ كن؛ هنگام بازگشت من به سوى خـداوند فـرارسيـده است و زمـان
آن اسـت كه به جد و پدرانم ملحق شوم .اين طغيانگر (مأمون) تصميم گرفته است
اخبارالرضا ،ج  ،2ص.256
 .3عيون
ّ
 .2همان ،ج  ،2ص.140
 .3همان ،ج  ،2ص .215
 .4همان ،ص .14
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در برخى گزارشها آمده است كه مأمون شبى سى نفر از غالمان خود را با
شمشير تيز و مسموم ،مأموريت داد تا شبانه بر حضرت رضا حمله كنند و
حضرت را قطعه قطعه سازند و در مقابل اين كار و كتمان آن جوايز ارزندهاى نيز
تعيين كرد .آنها اقدام خود را انجام دادند و به گمان آن كه حضرت را كشتهاند به
مأمون گزارش دادند .مأمون نيز فردا به عنوان عزا با سر و وضع آشفته ظاهر شد،
اما وقتى فرستادهی او خبر داد كه حضرت زنده و سالم است ،رنگ صورتش سياه
شد .لباسها را عوض كرد و دستور داد بگویيد حضرت بيهوش شده بود و اكنون
به هوش آمد .حضرت رضا فرمود« :به خدا سوگند ،حيلهي اينها اثرى ندارد
3
تا آن چه مقدر شده است ،انجام شود!»
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تا با انگور و انار مرا مسموم سازد ،انگور را با نخ و سوزن مسموم كرده و انار را
توسط غالمى كه دستش مسموم است برايم دانه مىكند ،فردا مرا مىخواند تا از
1
آن بخورم و حكم و قضا انجام مىپذيرد.»...
در ادامهي روايت آمده است كه چون هرثمه بعد از شهادت حضرت ،سخن امام
رضا در مورد انگور و انار را به مأمون گفت؛ رنگ مأمون گاهى زرد ،گاهى قرمز و
گاهى سياه مىشد ،تا اینکه بيهوش گرديد و در حال بيهوشى با صداى بلند مىگفت:
«واى بر مأمون از جانب خدا! واى بر او از پيامبر! واى بر او از على بن ابى طالب! واى
بر او از جانب فاطمه زهرا! »...و چون به هوش آمد ،به هرثمه گفت« :به خدا سوگند
كه نه تو و نه هيچكس در زمين و آسمان نزد من از رضا عزيزتر نيست! به خدا قسم
اگر به من خبر رسد كه از آنچه ديدى و شنيدى بازگو كردهاى؛ همان مرگ تو خواهد
بود!» و هرثمه قول داد كه اگر چيزى را بازگو كند ،خون او براى مأمون حالل باشد و
2
مأمون از او در كتمان آن ،عهد و پيمان گرفت.
حضرت رضا به اباصلت فرمود« :به قبهي هارون برو و از چهار جانب آن،
مشتى خاك بياور» .وقتى اباصلت آورد ،حضرت خاك پشت سر را بویيد و به
زمين ريخت و فرمود« :مأمون مىخواهد مرا اين جا دفن كند ولى سنگ سخت
بزرگى ظاهر مىشود كه اگر همهي كلنگهاى خراسان را بياورند نمىتوانند آنرا
جدا كنند» ،سپس خاكى را كه مربوط به باال سر و پایين پا بود بویيد و همان سخن
را فرمود ،و چون خاكى را كه طرف قبله (جلو هارون) بود بویيد ،فرمود« :اين جا
برايم گودالى خواهند َكند.»...
سپس فرمود« :اى اباصلت! فردا من به نزد اين فاجر مىروم ،اگر با سر برهنه بيرون آمدم
با من سخن بگو كه پاسخ مىدهم ولى اگر با سر پوشيده بيرون آمدم ،با من سخن مگو!»
اباصلت گويد« :فردا حضرت لباسهاى خويش را پوشيد و در محراب به
انتظار نشست تا آنكه غالم مأمون آمد و حضرت را خواست؛ امام حركت كرد،
من نيز رفتم ،مقابل مأمون سبدى از انگور و ديگر ميوهها بود ،در دست او نيز
خوشهي انگورى بود كه مقدارى از آنرا خورده بود ،همين كه حضرت رضا
را ديد از جا برجست و حضرت را در آغوش گرفت ميان دو چشم حضرت را
بوسيد و در جاى خود نشاند ،سپس آن خوشه انگور را به حضرت تعارف كرد
و گفت:
 .1همان ،ص .248
.2همان  ،ص .253
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اى پسر رسولاهلل! من انگورى بهتر از اين نديدم .حضرت فرمود :چه بسا كه
انگور خوبى باشد از بهشت! مأمون گفت :از آن بخور! امام فرمود :مرا معذور دار!
گفت :چارهاى نيست؛ چرا نمىخورى؟! مگر مرا متهم مىكنى و بـه من شك
دارى؟ حضرت آن خوشه را گرفت و سه دانه از آن ميل نمود و بر زمين انداخت
و برخاست.
مأمون گفت :به كجا مىروى؟ فرمود :آنجا كه مرا فرستادى .آنگاه در حالى
كه سر حضرت پوشيده بود بيرون آمد و من با حضرت سخن نگفتم .حضرت
وارد خانه شد و در بستر خويش خوابيد و دستور داد تا در خانه بسته شود .در را
بستم و در حياط خانه غمگين مانده بودم ،ناگاه نوجوانى زيبا و مشكين موى ديدم
كه از همه به حضرت رضا شبيهتر بود ،به طرف او رفتم و گفتم :از در بسته
چگونه وارد شدى؟ فرمود :آنكه مرا از مدينه در اين هنگام به اين جا آورد ،همو
مرا از در بسته وارد خانه كرد.
عرض كردم :شما كيستيد؟ فرمود :منم حجت خدا بر تو اى اباصلت! منم محمد
بن على (امام جواد)! سپس به طرف پدر بزرگوارش رفت همين كه حضرت
رضا فرزندش را ديد از جا برخاست ،او را در آغوش گرفت و ميان دو
چشمش را بوسيد و غرق در بوسه كرد با او سخنانى مخفيانه گفت (از اسرار
امامت) كه نفهميدم ...آنگاه روح مطهرش به رضوان پرواز كرد.
حضرت جواد مشغول غسل پدر شد .خواستم كمك كنم ،فرمود :با من
هستند كسانى كه كمك دهند .سپس فرمود :به اندرون برو و كفن و حنوط را
بياور! پدر را كفن كرد و بر او نماز خواند .سپس فرمود :تابوت را بياور! عرض
كردم :بروم نزد نجار تا تابوت درست كند؟ فرمود :به اندرون برو؛ آن جا تابوتى
هست! به اندرون رفتم و تابوتى ديدم كه قبل از اين نديده بودم .پدر را در تابوت
نهاد و دو ركعت نماز خواند كه ناگاه سقف شكافت و تابوت از سقف خارج شد!
گفتم :اى پسر رسولاهلل! اكنون مأمون مىآيد و رضا را از من مىخواهد چه كنم؟
فرمود :ساكت باش! بر مىگردد؛ اى اباصلت! هيچ پيامبرى نيست كه در مشرق
بميرد و وصى او در مغرب باشد؛ مگر اينكه خداوند ميان روح و جسم آنها جمع
مىكند (يعنى حضرت را نزد پيامبر بردهاند) .هنوز سخن حضرت تمام
نشده بود كه سقف دوباره شكافت و تابوت فرود آمد ،حضرت جواد پدر
را از تابوت در آورد و در بستر قرار داد؛ گويا كه هنوز غسل و كفن نشده است.
سپس فرمود :اى اباصلت! برخيز و در را براى مأمون باز كن! در را باز كردم

و ديدم مأمون است با غالمان .آن ملعون (كه شهادت حضرت برايش قطعى
شده بود) با گريه در حالى كه گريبان چاك داده بود و بر سر مىزد ،وارد شد و
مىگفت :اى سرور من! دل مرا با مصيبت خود به درد آوردى! و همانگونه شد
كه حضرت رضا خبر داده بود» 1.تاريخ شهادت آن حضرت طبق روايات
مشهورتر در ماه صفر سال  203هجرى ،در سن  55سالگى بوده است.

مرورى بر اهم حوادث دوران امامت حضرت رضا

رهتوشه()1
68
حکایتآفتاب

سال ( 183هـ .ق) -شهادت موسى بن جعفر
سال (184هـ .ق) -احمد پسر هارونالرشيد معروف به سبتى كه در دنيا زهد
ورزيد و به عبادت مشغول بود ،از دنيا رفت .وى روز شنبه را كارگرى مىكرد و
مزد آ ن را در ايام هفته مصرف مىكرد و به عبادت اشتغال داشت تا از دنيا رفت.
سال ( 188هـ .ق)ـ على بن حمزه ،معروف به كسائى كه در علم نحو و لغت
و قرائت معروف است و همچنين محمدبنحسن شيبانى ،فقيه حنفى كه همراه
هارونالرشيد در سفر طوس بودند ،در رى از دنيا رفتند و هارون گفت« :فقه و
عربي ِه را در رى دفن كرديم».
طبق برخی روایات مدّ اح اهلبیت و شاعر تواناى ايشان ،اسماعيلبنمحمد،
معروف به سيد حميرى ،در زمان هارونالرشید چشم از جهان بر بست .ولى
مستفاد از احاديث و اخبار آن است كه وفات وى در زمان حيات امام صادق
بوده است .وى سعى بليغ ،در نشر فضایل اهل بیت داشت بهگونهاى كه از
احدى از اصحاب ائمهمعهود نيست كه مانند وى نشر فضایل اميرالمؤمنين و
اهل بیت نموده باشد .وى در ُكناسهي كوفه گفت« :هر كه فضيلتى از على
نقل كند كه من آن را به شعر درنياورده باشم ،اين اسب را با آنچه بر آن است
به او مىدهم» .محدثان ،حديث مىخواندند و سيد اشعار خود را در آن موضوع
مىخواند تا آنكه مردى فضيلتى نقل كرد كه سيد در آن مورد شعر نگفته بود ،به
وعدهي خود وفا كرد ،سپس آن فضيلت را به شعر در آورد.
در زمان حكومت هارونالرشيد ،عدهي زيادى از علويان و طالبيان شهيد
شدند كه تاريخ شهادت و نام آنها به جهت كثرت ،ضبط نشده است .از جمله؛
ادريسبنعبداهللبنالحسن مثنّى كه در مصر و آفريقا حكومتى گسترده داشت و
 .1همان ،صص  244و 245؛ با اختصار.

اخبارالرضا ،ج  ،1ص .88
 .1عيون
ّ
مروج الذهب ،ج  ،3ص.465
ّ .2
 .3قبر 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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به حيلهي هارون مسموم شد .همچنين ساداتى مثل يحيىبنعبداهللبنحسن مثنّى
و محمدبنيحيى ،پسر او كه در زندان فوت نمود و همچنين حسينبنعبداهلل
بناسماعيل از نوادههاى جعفرطيار كه بر اثر صدمات تازيانه کشته شد و يا
عباسبنمحمد ،از نوادگان امام سجاد كه هارون ملعون با گرز به او زد و وى
را كشت .زيرا هارون وى را پسر زاني ه خواند و او به هارون گفت« :زانيه مادر
توآمد كردهاند».
توست كه در اصل كنيزى بود و بردهفروشان در فراش او رف 
هارون سخت در خشم شد و با گرز بر وى زد و او را كشت.
عدهي زيادى از علويان در زمان هارون كشته شدند و جريان حميدبنقحطبه و
1
كشتن شصت نفر از سادات در يك شب ،در تاريخ ،مذكور است.
سال ( 189هـ .ق) ستارهي اقبال خاندان برامكه غروب كرد و اينان كه امور كشور
به ايشان تفويض شده بود ،به دست هارون نابود شدند و جريان عبرتآموز آن در
تاريخ ،آمدهاست .اين اقدام هارون چنان زيركانه انجام گرفت كه جعفربنيحيى برمكى
كه شوهر خواهر هارون و بسيار نزد او محبوب بود تا آن شب كه هارون به مأمور خود
دستور قتل وى را داد ،هرگز احتمال اين حادثه را نمىداد؛ زمانيكه مأمور هارون ،براى
اجرای حكم به منزل وى رفت ،به مأمور گفت« :هارون با من اينگونه زياد شوخى
مىكند» .باالخره قرار شد تا او را پشت خيمهي هارون ببرند و دوباره در مورد قتل
وى نظر هارون را جويا شوند .چون فرمان قتل خود را دوباره شنيد ،با دستمال خود
چشمانش را بست و او را گردن زدند .عجب آنكه هارون به مأمور قتل وى گفت:
«فالن و فالن را حاضر كن!» چون آنها را حاضر كرد به آنها گفت« :اين مأمور را
2
گردن زنيد زيرا نمىتوانم قاتل جعفر را ببينم».
سال  193هجرى روز شنبه سوم جمادى االول ـ هارون الرشيد در طوس از
دنيا رفت ،وى  23سال و چند ماه خالفت كرد و هنگام مرگ  44سال و چهار ماه
داشت و در همان مكانى كه بارگاه رضويه سالم اهلل عليه است ،به خاك سپرده
مكرر خبر داده بود.
شد که حضرت رضا از اين جريان ّ
دِ ْعبِل در همين مورد اشعارى دارد كه مضمون آن اين است :دو قبر است در طوس
يكى قبر بهترين مردم و ديگرى قبر بدترين مردم و اين خود عبرتآموز است ،نه آن
3
پليد از نزديكى با آن پاكيزه سود مىبرد و نه آن پاكيزه از اين نزديكى ضرر مىكند.
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هجده شب از حكومت محمد امين مىگذشت كه وى تصميم گرفت ،نقض
پيمان كند و مأمون برادر خود را كه در زمان پدر به عنوان جانشين وى معرفى
شده بود ،خلع وپسرش موسى ناطق را ولیعهد خود كند .با وزرا و امرا مشورت
كرد صالح نديدند مگر على بن عيسى بن ماهان.
امين به خلع مأمون اقدام كرد و لشكرى عظيم را به فرماندهى على بن عيسى
جهت مبارزه با مأمون به خراسان فرستاد .مأمون نيز چهار هزار نفر را به فرماندهى
طاهر بن حسين به مقابله ى وى گسيل نمود و اين دو لشكر در نزديكى رى با
يكديگر نبرد كردند .فرمانده لشكر امين كه از زيادى افراد خود مغرور بود و
رعايت دور انديشى را نكرد ،از سپاه مأمون شكست خورد و كشته شد .مأمون
بعد از اين پيروزى برادرش امين را خلع كرد و طاهر بن حسين را با هرثمه بن
اعين به سوى بغداد گسيل داشت ،پس از مدتى جنگ و محاصره بغداد و تلف
شدن نفرات و اموال فراوان ،مردم بغداد به ستوه آمدند و از امين كناره گرفتند.
طاهر نيز با وعده سيم وزر ،بزرگان را متمايل به مأمون كرد و آنها امين را خلع
كردند تا آنكه هرثمه به امين امان داد و آن دو در يك كشتى كوچك همديگر را
مالقات كردند .هرثمه؛ امين را احترام كرد ولى طاهر عدهاى را فرستاد تا امين را
دستگير كنند .آنها داخل آب شدند و كشتى را غرق كردند ،هرثمه و امين با شنا
خود را نجات دادند اما امين در نقطهاى بيرون آمد كه سپاه طاهر آنجا بود .وى را
دستگير كردند و قبل از آنكه با طاهر مالقات كند .به امر او امين را كشتند و اين
حادثه در شب يك شنبه  25محرم سال  198روی داد.
سال  198هجرى  25محرم ،امين در سن  33سالگى كشته شد .و مدت خالفت
وى نزديك به پنج سال شد و چون پيوسته به عيش و نوش و لذت جویى و لهو
و لعب مشغول بود و مدّ تى نيز در محاصره و درگير جنگ با لشكر مأمون بود ،به
اين جهت متعرض آل ابوطالب نشد و حادثهاى برايشان واقع نگرديد.
سال  198هـ .ق ـ با كشته شدن امين ،مردم بغداد نيز با مأمون بيعت نمودند.
سال  198هـ .ق ـ مأمون برادر خود قاسم بن رشيد را از واليت عهدى خلع كرد.
سال  199هـ .ق ـ ابوالسرايا سرى بن منصور شيبانى كه مردى شجاع و در كـار
جنگ متبحر بـود ،در كوفه خروج كرد و مردم را به بيعت با محمد بن ابراهيم
فراخواند ،مردم كوفه همگى با او بيعت كردند.
مكرر شكست دادند تا آن كه
كار محمد بسيار باال گرفت و سپاهيان خليفه را ّ
محمد از دنيا رفت و مردم با محمد بن محمد بن زيد بن على بن الحسين بيعت
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كردند و او واليان خود را به اطراف فرستاد.
سرانجام حسن بن سهل (برادر فضل وزير مأمون) هرثمه را براى دفع او گسيل
داشت .وى با سى هزار سپاه به جانب كوفه روان شد .جنگى هولناك ميان سپاه
هرثمه و ابوالسرايا در گرفت و سپاه هرثمه شكست خورد اما با وجود هشدار
ابوالسرايا در مورد كمين سپاه هرثمه در زمان تعقيب سپاه هرثمه گرفتار پنج هزار
نفر كمين او شدند و دوباره جنگ در گرفت و هرثمه را كه اسير شده بود ،آزاد
كردند و او از راه فريب كوفيان وارد شد و پيشنهاد كرد :اگر مىخواهيد حكومت
از آل عباس بيرون رود ،صبر كنيد تا روز دوشنبه با هم صحبت كنيم؛ هر كه
انتخاب شد با او بيعت كنيم .اين حيله مؤثر افتاد و سپاه كوفه دست از جنگ
كشيدند و هرچه ابوالسرايا فرياد زد :اين حيله است و آن ها در حال شكست
هستند و آثار پيروزى ظاهر شده است به جنگ ادامه دهيد ،سپاه كوفه اقدام نكرد.
سرانجام وى با خشم ،دست از جنگ كشيد و روز جمعه سخنرانى كرد و آنها
را كشندگان علی و رها كنندگان حسين خواند و آنها را به شدت از اين
بى وفایى مذمت كرد و هر چند عدهاى به غيرت آمدند و خواستند اقدام كنند اما
وى نپذيرفت و در شب يك شنبه سيزدهم محرم از كوفه با جماعتى خارج شد.
از آن طرف اشراف كوفه از هرثمه براى مردم امان گرفتند و او امان داد و وقتى
اوضاع آرام شد ،به بغداد رفت و ابوالسرايا سرانجام با امان ،تسليم شد و او را نزد
حسن بن سهل فرستادند ،اما وى او را در ازاى قتل برادرش كشت و سر او را در
جانب شرقى و بدنش را در جانب غربى به دار كشيدند.
سال  200هـ .ق ـ مأمون دستور داد تا از خاندان عباسى آمار بگيرند؛ تعداد آن ها
 33000نفر شد.
در همان سال ،مأمون عباسى ،رجاء بن ابى الضحاك و ياسر خادم را به مدينه
فرستاد تا با احترام حضرت را به شهر مرو بياورند .در سال  201هجرى مراسم
واليتعهدى حضرت رضا در مجلس عظیمی برگزار شد و بزرگان و اشراف
و سادات و علما جمع بودند .مأمون ،ا ّول به پسر خود بهنام عباس دستور داد تا با
حضرت بيعت كند؛ سپس ساير مردم بيعت كردند ،جوايز بسيار به مردم بخشيد و
خطبا و شعرا قصيدههاى فراوان گفـتند و مأمـون دستور داد تا جامهی سياه را كه
بنى عباس مىپوشيدند رها كنند و جامههاى سبز بپوشند.
سال ( 201هـ .ق)ـ حضرت فاطمه معصومه دختر موسىبنجعفر از
مدينه به جانب مرو جهت ديدار برادرش حضرت رضا كوچ نمود.در ساوه بيمار

گرديد و پرسيد تا قم چقدر راه است؟ گفتند :ده فرسخ؛ به خادم خويش فرمود :مرا
به جانب قم ببر ،و صحيحتر آن است كه خاندان سعد نزد ايشان آمدند و از ايشان
خواهش كردند به قم تشريف آورند .موسى بن خزرج مهار ناقه آن حضرت را گرفت
تا وارد قم نمود و ایشان را در خانه خويش منزل داد ،آن بزرگوار هفده روز در
قم بود و سپس رحلت نمود و حضرت را در همين جايگاه فعلى به خاك سپردند.
سال (202هـ .ق)ـ فضل بن سهل (مربّى و وزير و فرمانده ارشد لشكر مأمون
و خدمتگزار پر تالش او) در حمام سرخس به قتل رسيد و در همين سال مالكبنانس
رئيس مذهب مالكيه در مدينه از دنيا رفت و در قبرستان بقيع در بقعه همسران
1
پيامبر دفن شد.
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 .1حوادث دوران امامت حضرت رضا غالب ًا از تتمة المنتهي ،نوشتهي محدث قمي”رضوان اهلل تعالي عليه” اخذ شده است.

پیشگفتار
بسترشناسی و شناخت وضعیت دورهي هر یک از ائمه میتواند یاریگر
محقق در شناخت و تحلیل سیرهي آنها باشد .همچنانکه این آگاهی به خوبی
قادر خواهد بود تا تفاوت سیرههای ائمه با یکدیگر بهویژه در مسائل سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی و نیز حتی چگونگی تفاوت برخوردهای یک امام در
مقابل جريانات مختلف را توجیه کند.
اثر حاضر سعی دارد تا در حد توان خود به بررسی اجمالی گوشههایی از
مؤلفهي سیاسی جامعهي معاصر امام بپردازد تا مقدمهای بر تحقیقات عمیقتر
در این راستا باشد .البته سعی بر آن است که حتیاالمکان به جرياناتی بپردازد که
به نوعی در شناخت سیرهي امام رضا مؤثر میباشد.
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جريانهای سیاسی آن دوره
جريانشناسی سیاسی جامعهي آن روز را میتوان در دو بخش «جريان حاکم»
و «جريانهای مخالف» به بررسی گذاشت:

 .1جريان حاکم:

 .1دولت عباسیان ،ص .27
 .2همان.
 .3منظور از خراسان در این دوره ،خراسان بزرگ است که شامل منطقهای وسیع مشتمل بر چهار ربع مرو ،نیشابور ،فارياب
و ماوراءالنهر ميشد( .ر.ك :معجم البلدان ،ج  3و  ،4صص  218و .)219
 .4تاریخ خالفت عباسی از آغاز تا پایان آلبویه ،صص  8و .9
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 .1 .1نمای ک ّلی:
در برخی از منابع جدید ،دورهي  524سالهي (132تا  656هـ .ق) حکومت
عباسی را به چهار عصر تقسیمبندی میکنند:
عصر ا ّول :دوران نیرومندی ،گسترش و شکوفایی ( 132تا  233هـ .ق).
عصر دوم :دوران نفوذ ترکان ( 232تا  334هـ .ق).
عصر سوم :دوران نفوذ آل بویهي ایرانی ( 334تا 447هـ .ق).
عصر چهارم :دوران نفوذ سلجوقیان ترک ( 447تا  656هـ .ق).
گرچه ممکن است در برخی از موارد این تقسیمبندی ،مناقشه کرد ،اما به هر
حال  ،تص ّوری اجمالی از این دوره را آسانتر مینماید.
از آنجا که دورهي بیست سالهي امامت امام رضا183 -203( هـ .ق ) در
1
عصر اول عباسی واقع شده ،عمدهي تکیه این نوشته بر این عصر میباشد.
در این عصر ،با فراز و نشیبهایی که در مقاطع مختلف آن رخ داده ،ایرانیان
نقش فراوانی در الیههای مختلف حکومتی همچون فرماندهی سپاه ،وزارت،
2
دبیری و استانداری ایفا میکردند.
3
در این میان مهمترین عنصر ایرانی ،خراسانیان بودند که از زمان قیام یحییبن
زید ( 125هـ .ق ) ،به نوعی با مکتب تشیع و نیز خاندان اهلبیت آشنا شده
و هنگامی که شعار عباسیان مبنی بر دعوت به « الرضا من آلمحمد » را
4
شنیدند ،استقبال عظیمی از حرکت و جنبش آنان به عمل آوردند.
این نکته میتواند به عنوان یکی از نکات کلیدی در اهداف و انگیزههای مأمون
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برای واگذار کردن خالفت یا تعیین يك فرد شاخص بهعنوان وليعهد از خاندان
اهلبیت مورد نظر قرار گیرد.
از دیگر نکات مهم در این عصر ،قوت و قدرت خلفای عباسی در این مقطع
زمانی است ،که این مطلب بهویژه ،با توجه به دورههای بعدی که خالفت عباسی
بازیچهي گروهها و خاندانهایی همچون ترکها ،آلبویه و سلجوقیان شده بود،
بیشتر خود را هویدا میسازد.
در این دوره ،به جز در مقاطعی خاص ،مانند نفوذ برمکیان در زمان هارون و نیز
جنگ امین و مأمون (193تا  198هـ .ق) خلفای عباسی مسلط بر تمامی ارکان حکومت
بودند و در تصمیمگیریهای تأثیرگذار حکومتی ،نقش ا ّول را بازي میکردند.
البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که در همین دوره ،بخشهای مهمی از
مملکت یکپارچهي اسالمی از مرکز جدا شده و به استقالل رسیدند که از آنجمله
میتوان به حکومت امویان اندلس ( 132هـ .ق) در اسپانیا ،حکومت ادریسیان
( 172تا 375هـ .ق) و حکومت اغلبیان (184تا  296هـ .ق) در شمال آفریقا اشاره
کرد .بدین ترتیب درمییابیم که گسترهي جغرافیایی حکومت مرکزی در این
دوره ،از گست رهي آن در اواخر عصر اموی کمتر بوده است.
از مهمترین مشکالتی که این عصر با آن مواجه بود ،مسألهي تعدد وليعهد در
مقاطع مختلف زماني است.
 .2 .1خلفای معاصر دوران امامت امام رضا
دوران امامت امام رضا با دوران حکومت سه خلیفهي عباسی یعنی هارون
( 170تا 193هـ .ق) ،امین (193تا  198هـ .ق) و مأمون ( 198تا 218هـ .ق)
مصادف بود که در ذیل به آنها پرداخته میشود؛
 .1 .2 .1هارون (حکومت 170 :تا  193هـ .ق)
هارون در سن  21یا  22سالگی 1پس از مرگ مشکوک برادرش هادی ،به
حکومت رسید .او از خلفایی دانسته شده که صفات متضاد را در خود جمع کرده
2
و به اصطالح دارای شخصیت مزدوج بوده است.
گاهی در مجالس وعظ چنان اشک میریخت که دل هر بیننده ،به حال او
 .1تاریخ طبری ،ج  ،6ص .441
 .2برای آگاهی از برخی از احواالت متضاد هارون ر.ک :الکامل فی التاریخ ،ج  ،4صص  92تا .95

 .1دولت عباسیان ،ص 89؛ همچنین برخی این تصویر متضاد را تحت تأثیر عللی همچون بازتاب دورانی که در آن میزیست،
نوع تربيتي که شده بود و نیز طبیعت رومی خاص ویدانستهاند.
 .2برای آشنایی بیشتر با دولت ادریسیان ( 172تا  375هـ  .ق) و برخی از منابع آن ر.ک :دایرة المعارف بزرگ اسالمی،
«مقالهي آل ادریس» ،نوشتهي سید صادق سجادی ،ج  ،1صص  561تا .565
 .3برای آشنایی بیشتر با این دولت ( 184تا  296هـ  .ق) ر.ک :دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج « ،12مقالهي بنی اغلب»،
نوشتهي محمد نوری ،صص  631تا .633
 .4دولت عباسيان ،ص .89
مروج الذهب ،ج  ،3ص  348و تاریخ طبری ،ج  ،6صص  441و .442
ّ .5
 . 6برای آگاهی از احوال برامکه و نیز علل قلع و قمع آنها که به واقعهي ایقاع یا نکبت مشهور شده است؛ مراجعه شود
مروج الذهب ،ج ،3صص  377تا  395و نیز مقالهي برمکیان در دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،12صص  1تا .16
بهّ :
الرضا ،ج  ،1صص  245تا  247و بحاراالنوار ،ج  ،49ص .85
 . 7عیون اخبار ّ
 . 8بحاراالنوار ،ج  ،49ص .113
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ميسوخت و گاهی در کمال قساوت ،دستور کشتار فجیع مخالفان خود را میداد.
چنين گفته شده که اینگونه روحیات در حقیقت معلول وضع جامعهای بوده که
در آن میزیست؛ جامعهای به ظاهر مذهبی که فساد در آن شیوع پیدا کرده بود 1.در
3
دورهي خالفت او ،گرچه در شمال آفریقا دولتهای مستقل ادریسیان 2و اغلبیان
تشکیل شد اما در مرکز خالفت ،بهویژه بغداد ،آرامش برقرار بود و از آنجا که در
این دوره ،مسلمانان مراحل اوج و شکوفایی تمدن اسالمی را طی میکردند ،این
4
عصر به دورهي طالیی حکومت عباسی ،مشهور شده است.
در هنگام اختالفات هارون با برادرش هادی (حکومت169 :تا  170هـ .ق)،
یحیی برمکی به جرم طرفداری از هارون ،از سوی هادی زندانی شده بود ،از
اینرو به مجردی که هارون به حکومت رسید ،به جهت قدردانی از تالشهای
وی ،امور مملکتی را به او واگذار کرده و حتی ُمهر خاص خود را به او تحویل
داد 5.بدین ترتیب این خانوادهي ایرانی یعنی یحیی و پسرانش بهویژه فضل و
جعفر تا سال  187هـ .ق که هارون بر آنها خشم گرفت ،بر تمامی مقدرات
حکومت مس ّلط بود و در حقیقت آنها بودند که مملکت را اداره میکردند.
در سال  187هـ .ق  ،هارون به علل مختلف بر این خاندان خشم گرفته ،آنها
را قلع و قمع کرد .گرچه علل مختلف سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی برای این
عمل هارون ذکر شده است ،6اما در برخی از منابع شیعی ،روایاتی منسوب به
امام رضا ذکر شده که این سرانجام نکبتبار را ،در حقیقت مجازاتی از سوی
خداوند برای این خاندان میداند؛ زیرا آنها را در زندانی شدن و باالخره ،شهادت
امام موسی کاظم ،دخیل میداند 7و به طور كلي خاندان برمکی را خاندانی که
8
مبغض و دشمن اهلبیت بودند ،معرفی میکند.
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امام رضا مدت  10سال از امامت خود را ،یعنی از سال  183تا سال 193
هـ .ق  ،در دوران هارون گذرانید.
امام در اين دوره به صراحت ،ادعاي امامت خود را اعالم ميكرد ،لكن از برخی
روایات چنین استنباط میشود 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.
بنابراین میتوان چنین تصور کرد که امام در این دوره ،با آزادی عمل
بیشتری به فعالیتهای فرهنگی خود در مدینه میپرداخت.
به نظر میرسد یکی از علل مهم عدم تقيهي امام در آشکار کردن امامت خود،
تالشهای گروه منحرف شیعی واقفیه بود که به علل مختلف سعی داشتند وانمود کنند
1
امام كاظم از دنیا نرفته است ،بلکه در پس پردهي غیبت مخفی شده است.
از عجایب روزگار که امام رضا نیز گاهی آن را پیشگویی میکردند ،آن
بود که پس از شهادت امام رضا ،مقبرهي امام در کنار مقبرهي هارون ،در
2
خانهي حمیدبن قحطب ه در طوس واقع خواهدشد.

خورشید شب

 .2 .2 .1محمد امین (حكومت 193 :تا  198هـ .ق)
اَمین با آن که حدود شش ماه از عبداهلل مأمون کوچکتر بود ،اما در سال  175هـ .ق
4
و در حالی که تنها پنج سال داشت ،برای او به والیتعهدی بیعت گرفته شد.
او در مقایسه با مادران فرزندان دیگر هارون یعنی عبداهللمأمون و قاسممؤتمن
و محمدمعتصم که بعد از هارون در معرض والیتعهدی يا خالفت قرار گرفتند،
از شخصیت غیرقابل مقایسهای برخوردار بود ،زیرا همگی آنها کنیزان امولد
5
(صاحب فرزند) بودند.
گذشته از همهي اینها ،مقدار نفوذی که زبيده مادر محمدامين در هارون
داشت ،به هیچ وجه قابل مقایسه با دیگر همسران هارون نبود.
اما با رشد بیشتر فرزندان هارون و شکوفا شدن استعدادهای آنها در زمینههای
3

الرضا ،ج ،2صص90تا 99و صص  103و  104؛ بحاراالنوار ،ج  ،49ص .114
 . 1به عنوان شاهد مراجعه شود به :عیون اخبار ّ
 . 2عبارت امام رضا  چنین است« :ما ابعد الدار و اقرب اللقاء یا طوس ستجمعني و اياه»؛ بحاراالنوار ،ج  ،49ص  115به
الرضا ،ج  ،1صص  247و  248؛ بحاراالنوار ،ج  ،49ص .59
نقل از المناقب ابن شهر آشوب ،ج  ،4ص  340؛ عیون اخبار ّ
 . 3تاریخ یعقوبی ،ج  ،2ص .407
 . 4همان ،ص .408
 . 5تاریخ طبری ،ج  ،6ص ( 540نام مادر مأمون؛ کنیزی به نام مراجل ،نام مادر قاسم؛ کنیزی قصف نام و نام مادر معتصم؛
مارده است كه کنیزی ترک تبار بود).

 . 1تاریخ یعقوبی ،ج  ،2ص .415
 . 2همان.
 . 3برای آگاهی از متن مفصل و غلیظ و شدید این عهدنامه بنگرید به تاریخ یعقوبی ،ج  ،2صص  416تا .421
مروج الذهب ،ج  ،3ص 398
 . 4تاریخ یعقوبی ،ج  ،2ص  436و پس از آن؛ تاریخ طبری ،ج ،6ص  552و پس از آن؛ ّ
و پس از آن.
مروج الذّ هب ،ج 3؛ در موارد مختلف یاد کرد از او.
ّ .5
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مختلف ،1هارون دریافت که امین لیاقت خالفت را ندارد .اما به جهت قوت
باندهای عربی قدرت ،توان عزل او را نداشت .از اینرو ،در سال  183هـ .ق
یعنی هشت سال پس از اخذ بیعت برای امین ،این بار به عنوان ولیعهد دوم برای
مأمون بیعت گرفت 2و برای آنکه هیچیک از دو برادر بر یکدیگر تعدی نکنند،
عهدنامههای جداگانهي شدید و غلیظ ،نگاشته و به تأیید دو برادر رسانید و در
3
سال 186هـ.ق،عهدنامهها را در کعبه به امانت گذاشت.
از نکات مهم این عهدنامهها وجود نوعی تقسیم قدرت میان دو برادر بود،
بدین ترتیب که بخش خراسان و توابع آن ،همراه با بخشهای 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 تحریک
عناصر عربی پیرامون خود و بهویژه فضلبن ربیع و علیبن عیسیبن ماهان ،مأمون
را از والیتعهدی عزل کرده و فرزند خود موسی را جایگزین او کرد و دستور
داد که عهدنامههای داخل کعبه را بسوزانند.
این تصمیم امين ،مورد اعتراض مأمون واقع شد و او با تکیه به تدبیرهای وزیر
خود ،فضلبن سهل و نیز نیروهای نظامی خراسان كه در اختیار او قرار داشتند،
متقاب ً
ال به خلع امین اقدام کرد و در همین راستا ،به جنگ با برادر پرداخت و
باالخره پس از مدت پنج سال کشمکش ،توانست در سال 198هـ.ق ،شکست
نهایی را بر او وارد ساخته و بغداد ،مرکز حکومت او را تصرف کرده و بهوسیلهي
طاهربن حسین او را به قتل رساند 4.بدین ترتیب طومار حکومت امين بسته شد و
5
در تاریخ بهعنوان «مخلوع» معرفی گشت.
در طی حکومت پنج سالهي امین ،مدینه نیز درگیر مناقشات سیاسیِ بین دو
برادر بوده و از توجه به مسايل دیگر ،از جمله فعالیتهای فرهنگی شخصیتی
مانند امام رضا غافل بودند .در طی این مدت ،امام توانست بخش عظیمی
از معارف اسالمی و شیعی را در میان مردم منتشر سازد که بخش مهمی از روایات
الرضا »گردآوري شده است.
آن حضرت تحت عنوان «مسند االمام ّ
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 . 3 .2 .1عبداهلل مأمون (حكومت 198 :تا  218هـ .ق)
از دورهي بیست سالهي حکومت مأمون فقط آنچه که مربوط به بحث است .از
آغاز حکومت وی تا شهادت امام رضا در سال  203هـ .ق میباشد.
دورهي بیست سالهي حکومت مأمون ( 198تا 218هـ .ق ) را میتوان با توجه
به مرکزیت حکومت ،به دو بخش ایران و بغداد تقسیم کرد.
دورهي اول ،شامل حضور مأمون در بخشهای مختلف ایران همچون ری،
سرخس ،طوس و مرو میشود که در این دوره ،مرکزیت حکومت ،شهر مرو است
و میتوان سالهای  198تا  204هـ .ق را در این دوره دانست و این نوشته ،در
همین دوره بحث ميكند.
1
اما دورهي دوم که از ورود وی به بغداد در سال  204هـ .ق تا مرگ او در
نزدیکیهای شهر طرسوس در مرز روم 2را شامل میشود ،شامل فراز و نشیبهای
فراوانی از جهات مختلف سیاسی ،اداری ،علمی و کالمی است که خود بحث
مستقلی را میطلبد.
در دورهي ا ّول ،بیشترین تکیه مأمون ،بر عنصر ایرانی بود که او را در سختیها
یاری کرده ،و در جنگش علیه امین ،او را به پیروزی رسانیده بود.
در این میان ،بیشترین نقش ،از آ ِن خاندان ایرانی سهل بود که دو برادر با نامهای
حسنبن سهل و فضلبن سهل سرآمد اين خاندان بودند .جالب آن است که بدانیم
در حقیقت ،مراکز اصلی حکومت مأمون ،به دست این دو برادر اداره میشد؛ زیرا
حسنبن سهل به عنوان حاکم بغداد ،یعنی مرکز قبلی خالفت و مهمترین شهر
اسالمی آن زمان به انجام وظیفه میپرداخت و در این سوی ،فضلبن سهل با لقب
دریافتی «ذوالریاستین» [رئیس سپاه (امیر) و رئیس امور اداری (وزیر)] از مأمون،
همهي تشکیالت نظامی و اداری مرو را در اختیار داشت که در آن زمان به عنوان
پایتخت حکومت معرفی میشد.
حتی به نظر برخی ،فضل نقش عمدهای در ایدهي سپردن خالفت یا والیتعهدی
3
به امامرضا داشت.
از مهمترین نقشهای فضل در این دوره ،قرار دادن مأمون در سانسور شدید
خبری بود.
 . 1الکامل فی التاریخ ،ج  ،4ص .181
 . 2همان ،ص .228
الرضا ،ج  ،1ص  ،158شمارهي  19و ص ،175
 . 3تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم ،ص 75؛ عیون اخبار ّ
شمارهي .28

 .1 .3 .2 .1مسألهي والیتعهدی
بیشک مهمترین مسألهي سیاسی در این دوره در نزد امامیه ،مسألهي پیشنهاد خالفت
از سوی مأمون به امام و نپذیرفتن آن و باالخره پذیرفتن والیتعهدی است.
در این مورد ،مورخان معموالً با خوشبینی برخورد کرده و مأمون را دارای
تمایالت شیعی دانسته 7و این عمل او را حاکی از نذر و عهد او ميدانند .وي عهد
کرده بود در صورت پیروزی بر مخلوع(امین) ،خالفت را به شایستهترین فرد از
8
فرزندان ابوطالب واگذار کند.
 . 1الکامل ،ج  ،4ص .175
الرضا ،ج  ،1ص .173
 . 2همان و عیون اخبار ّ
 . 3همانها.
 . 4تاریخ یعقوبی ،ج  ،2ص .451
الرضا ،ج  ،1ص .164
 . 5عیون اخبار ّ
 . 6همان ،ص .165
مروج الذهب ،ج ،4ص  5و .28
ّ .7
مروج الذهب ،ج  ،4ص  28و الکامل ،ج  ،4ص (162بدون آنکه
 . 8به عنوان مثال نك :تاریخ یعقوبی ،ج  ،2ص  454و ّ
سخنی از عهد بیاورند ،علّت آن را افضلیت ،اورعیت و اعلمیت امام در نزد مأمون دانستهاند).
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در دورهي حضور مأمون در مرو ،شورشهایی در نقاط مختلف مملکت رخ
میداد که مهمترین آن ،شورش خاندان عباسی در بغداد و خلع مأمون از حکومت
بود که علت اصلی آن را ،جایگاه حکومتي فضل و نیز سپردن والیتعهدی به امام
رضا ميتوان برشمرد 1.زیرا آنها تصور میکردند که آیندهي چنین حکومتی
یا افتادن به دست ایرانیان و یا غلطیدن در دامان علویان است و در هر دو حال این
حکومت از دست خاندان عباسی خارج خواهد شد.
از مهمترین تالشهای امام رضا در مرو آن بود که مأمون را از این سانسور
خبری برهاند 2.و او را به حرکت به سمت بغداد تشویق کند 3.و بدین ترتیب بود
4
که مأمون در سال  202هـ .ق از مرو به سمت بغداد به راه افتاد.
به هرحال از نوع گزارشها بهویژه گزارشهاي شيعي ،چنین برمیآید که فضل
از همان آغاز رابطهي حسنهای با امام نداشت .در این گزارشها چنین آمده
که فضل از همان آغاز ورود امام به مرو ،شخصی به نام هشامبن ابراهیم را به
عنوان جاسوس بر امام گماشت 5.همچنین سعی فراوان داشت تا از هر چه
نزدیکتر شدن رابطهي امام با مأمون جلوگیری کند و لذا دستور داد تا دری
6
که سکونتگاه امام را به منزل مأمون متصل میکرد ،ببندند.
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در دورهي معاصر نیز برخی از مورخان اهلسنّت بر روی این گزارشها تکیه
1
کرده و انگیزهي مثبت مأمون را مورد تأیيد قرار دادهاند.
در میان منابع روایی امامیه ،گرچه گزارشهایی حاکی از نذر مأمون یافت
میشود 2،اما بیشترین گزارشها که معموالً از نزدیکترین افراد به امام و یا
مأمون نقل شده ،حاکی از سیاستبازی مأمون و وسیله قراردادن امام برای
3
رسیدن به اهداف سیاسی خود میباشد.
مورخان معاصر شیعی با تحلیلهای عمیق خود توانستهاند با استفاده از نصوص،
بسیاری از اهداف سیاسی و پشت پردهي مأمون را آشکار سازند که در اینجا به
برخی از آنها اشاره میکنیم:
 .1زیر نظر گرفتن امام و فعالیتهایش
 .2کسب مشروعیت برای خالفت خود
 .3خلع سالح کردن علویانی که به بهانهي عدم مشروعیت عباسیان و اعتقاد
به مشروعيت انحصاري حكومت آلعلی و فرزندان فاطمه دست به
شورش میزدند.
 .4دنیاطلب نشان دادن امام
4
 .5جدایی انداختن میان امام و شیعیانش.
 .6سعی در جذب بیشتر خراسانیان که به خاندان اهلبیت عالقه داشتند.
 .7زهر چشم گرفتن از عباسیان بغداد ،که به دلیل تعصبات عربی از امین
5
طرفداری ميکردند و پس از وی ،مأمون را به رسمیت نمیشناختند.
 .8محصور کردن امام در کاخ عباسیان.
6
 .9انداختن شکاف میان امام و علویانی که در حال قیام بودند.
واکاوی شخصیت سیاسی مأمون که از همان آغاز ،زیرکی خود را به نمایش
گذاشته بود .نیز نوع برخورد با امام رضا  ،بهویژه پس از والیتعهدی ( که
نمونهي بارز آن را میتوانیم در جلوگیری از برگزاری نماز عید فطر بهوسیلهي
 .1دولت عباسیان ،صص 133و .134
الغمه ،ج  ،3ص .365
الرضا ،ج ،1ص  163و کشف ّ
 .2عیون اخبار ّ
الرضا ،ج  ،1صص  150تا  184و بحاراالنوار ،ج  ،49صص  128تا .156
 .3عیون اخبار ّ
الرضا،
الرضا ،صص  363تا  396و دولت عباسیان ،ص ( ،139اضافات مصحح) و عیون اخبار ّ
 .4الحیاة السیاسة لالمام ّ
ج ،1ص 150و پس از آن؛ برای آگاهی از اقدامات امام برای خنثیسازی اینگونه اهداف ،مراجعه شود به :الحیاة السیاسیة،
صص  299تا  309و دولت عباسیان ،صص  139تا ( 144اضافات مصحح).
 .5تاریخ خالفت عباسی از آغاز تا پایان آلبویه ،ص .71
 .6تاریخ سیاست غیبت امام دوازدهم ،ص .52

آن حضرت مشاهده کنیم) ،نیز نوع برخورد وی با خاندان عباسی و تمایل
او به جذب آنان ،حرکت او به سمت عراق و باالخره مسکوت گذاشتن مسألهي
سزاوارتر بودن اهلبیت برای خالفت ،پس از شهادت امام رضا ،همگی
حاکی از تأیید تمامی یا الاقل برخی از نکات فوق است .همچنان که انتخاب مسیر
امام از مدینه تا مرو به گونهای که از شهرهای شیعهنشین عبور نکند 1،نیز مؤید
مطلب فوق است.

 . 1برای اطالع تفصیلی از این مسیر و نیز علل انتخاب آن و نیز بحث دربارهي قدمگاههاي فراوانی در نقاط مختلف مراجعه
شود به :جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا از مدینه تا مرو ،نوشتهي جلیل عرفانمنش.
 . 2عیون اخبار الرضا  ،ج  ،1ص .267
 . 3االرشاد ،ص .611
مروج الذهب ،ج ،4ص .5
 . 4مانند ّ
 . 5همان.
 . 6بحاراالنوار ،ج  ،49ص  311و مرآة العقول ،ج  ،6صص  72و .73
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 .2 .3 .2 .1وفات یا شهادت امام رضا
مسألهي مهم دیگر در نزد امامیه ،مسألهي شهادت یا رحلت امام است .در
حالی که بیشتر امامیه ،همانند شیخ صدوق 2و شیخ مفید 3ع ّلت از دنیا رفتن
امام را مسموم شدن به دست مأمون و یا بهوسیلهي او میدانند ،برخی از
مورخان تنها به ذکر مسمومیت امام اکتفا کرده 4و برخی دیگر ضمن نقل قول
5
اتهام به مأمون ،آن را بعید دانستهاند.
مفصلترین نوشته و تحقیق در این زمینه ،تحقیق عالمه سیدجعفر مرتضی
عاملی است که با نقل دیدگاههای مختلف و بررسی آنها ،به خوبی توانسته
با آوردن شواهد تاریخی و تحلیل آنها ،نقش مأمون را در این قضیه به اثبات
6
برساند.
در بحثهای آینده خواهیم دید که با توجه به سیاست مأمون مبنی بر نزدیکی
به عباسیان بغداد و حرکت او به سمت عراق در راستای اجرای این سیاست ،او
نمیتوانسته است دو عامل شکاف میان خود و عباسیان یعنی فضل و امام رضا
را به همراه خود وارد بغداد کند ،زیرا در آن هنگام عباسیان احساس خطر بیشتری
کرده و تالش بیشتری برای سرنگونی مأمون از خود نشان میدادند والاقل نمیتوان
نسبت به آرامش بهویژه در مرکز خالفت در آن هنگام خوشبین بود .چنانچه اين
نكته روشن است كه بغداد مانند مرو نبود که مأمون از حمایت گستردهي ایرانیان
برخوردار باشد ،زیرا ساکنان بغداد و مناطق اطراف عمدت ًا عربهایی بودند که از

قتل امین که مظهر عنصر عربی در آن زمان بود ،ناخشنود بودند.
بنابراین حتی اگر مأمون را در مسألهي والیتعهدی دارای حسن نیّت بدانیم،
باید بپذیریم که با تغییر سیاست او مبنی بر جلب رضایت خاندان عباسی ،چارهای
به جز برداشتن امام رضا از سر راه که از عوامل مهم اختالف او و عباسیان
است ،وجود ندارد.

رهتوشه()1
84
خورشید شب

 .3 .3 .2 .1علل عدم پذیرش خالفت
سؤال مهمی که ممکن است در اینجا رخ نمایي کند آن است که چرا با آنکه
ائمه بر روی مسألهي عدم مشروعیت خلفا تکیه کرده و حکومت مشروع و
آرمانی را ،حکومت اهلبیت میدانستند ،حال که مأمون حکومتی آماده را به
امام عرضه میکند ،آن را نمیپذیرد؟ آیا این امکان وجود نداشت که امام
در صورت پذیرش حکومت ،بتواند تغییرات و اصالحات جدی فراهم آورده و
زمینههای اجرای بهتر احکام اسالمی را فراهم آورد؟
برای پاسخ به این سؤال با توجه به شواهد تاریخی و نیز مطالعهي بستر سیاسی
آن زمان باید به این چند نکته توجه کرد:
 .1مأمون در پیشنهاد واگذارای خالفت جدی نبود!
کشتن برادر در راه رسیدن به حکومت ،بازگرداندن امام از نماز عید به
علت ترس از به خطر افتادن خالفت ،کشتن همهي کسانی که مانند فضلبن
سهل ،خالفت را به خطر میاندازند ،تنها بخشی از شواهد تاریخی عدم جدی
1
بودن مأمون است.
 .2ممکن است با پذیرش خالفت ،مردم چنین تلقی كنند که امام ،جريان
حکومت و خالفت عباسیان را تاکنون تأیید کرده و لذا هماکنون با اعتراف به حق
داشتن مأمون در این واگذاری ،آن را میپذیرد و این خود بزرگترین تأیید و اثبات
مشروعیت برای عباسیان میباشد.
 .3در صورت پذیرش خالفت از سوی امام  و با توجه به این که امام 
در مرو تنهاست ،طبیعت ًا مأمون حاکم اصلیِ پشت پرده بود ،همهي مقامات از او
حساب برده و اوامر را اجرا میکنند ،بنابراین مأمون میتواند به نام امام دست
به هر کاری بزند .عالوه بر اینکه حتی چنین امکانی را دارد که ميتواند امام
را محصور کرده و از معاشرت و برخورد با دیگران باز دارد و خود دستوراتی را
الرضا ،ص  285تا .288
 .1الحیاة السیاسة لالمام ّ
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از زبان امام به دیگران برساند و در پایان بدون هیچ سر و صدایی ،امام
را از بین ببرد.
 .4ایرانیها گرچه تمایالت فراوانی نسبت به اهلبیت داشتند ،اما نباید
تصور کرد که ا ّوالً آنها شیعهي امام بودند ،زیرا بسیاری از آنها از ا ّولیات
مذهب تشیع ناآگاه بودند و ثانی ًا باید توجه داشت که در هنگام مقایسهي بین
امام و مأمون و یا حتی امام و فضل ،تضمینی وجود نداشت که جانب
امام را بگیرند ،بلکه مسأله کام ً
ال برعکس بود.
 .5با مالحظهي تاریخ حوادث آن زمان در مییابیم که شورشهای فراوانی
در سرتاسر مملکت اسالمی از سوی گروههای مختلفی مانند طرفداران خاندان
عباسی ،خوارج و حتی علویان برپا شده بود و امام  در صورت رسیدن به
خالفت ،باید در مقابل تمامی این شورشها میایستاد و دست به کشتار آنها
میزد ،آن هم کشتاری که میدانست باالخره نتیجهاش به کام عباسیان خواهد بود.
 .6نباید تصور کرد که تمامی علویان شورشی که در میان آنها ،نیروهای زبدهي
اجرایی وجود داشت ،به عنوان بازوی اصلی امام باشند ،زیرا بسیاری از آنها
از نظر اعتقادی همانند یک شیعهي امامیه ،امام را قبول نداشتند و چهبسا در
آغاز و یا در میانهي راه ،به درگیری با او میپرداختند و بدترین حادثه ،در آن زمان
درگیری علویان با یکدیگر بود.
 .7خاندان عباسی و طرفدارانش مهمترین مخالف این تصمیم بودند که حتی
در مقابل مأمون ایستادند و واضح است که در مقابل امام با شدت بیشتری
خواهند ایستاد و کمترین نتیجهي تالش آنها ،برپایی آشوب در مملکت اسالم و
در نهايت تجزیهي آن بود.
 .8عالوه بر آنکه حتی در میان شیعیانی که امامت امام کاظم را قبول
داشتند ،گروههای قدرتمندی وجود داشتند که امامت امام رضا را نمیپذیرفتند
که از آنها با عنوان واقفه یاد میشود .این گروههای شیعی نیز دردسرهای تازهای
از بُعد فرهنگی و علمی برای امام پدید میآوردند.
 .9مهمتر از همه ،چنین حکومتی سالم نگفته باید خداحافظی میکرد ،بدون
آنکه به کمترین اهداف خود برسد و ماندگاری آن در گرو ابزار دست دیگران
باشد.
و در این هنگام شیعیان و مسلمانانی که از دهها سال قبل ،اخباری دربارهي
حکومت آرمانی اهلبیت شنیده بودند و این حکومت را مصداق آن تصور

میکردند ،به ک ّلی ناامید شده و حتی ممکن بود به این نتیجه برسند که وعدههای
ائمه مبنی بر تشکیل حکومت صالح در آخرالزمان وعدهای بیش نبوده و یا
1
واقعیت آن مثل همین حکومت میباشد.
در بخشهای آینده با برخی از کلیات گفته شده در بندهای فوق ،آشنایی
بیشتری پیدا میکنیم.

 .2جريانهای مخالف حکومت
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در دورهي امامت امام رضا ،حکومتهای هارون ،امین و مأمون با جريانهای
مخالف گوناگونی با گرایشهای متفاوت درگیر بودند و نیروی فراوانی صرف
مقابله با آنها نمودند ،چنانکه هارون خود برای مقابله با یکی از این جريانها
یعنی علیبن عیسیبن ماهان در سال  189هـ .ق مجبور به حرکت به سوی ری
و سپس خراسان شد 2و در طوس از دنیا رفت.

خورشید شب

 .1 .2خاندان عباسی و هوادارانشان
شاید بتوان گفت همبستگی خاندان عباسی در دوران قیام خود علیه بنیامیه
3
و نیز دوران تشکیل حکومت آنها ،مهمترین رمزماندگاری حکومت آنان بود.
پایان دوران حکومت هارون در حقیقت پایان همبستگی و یکپارچگی خاندان
عباسی بود ،پایانی که مسبب آن ،خود هارون بود که سیاست تعدّ د والیتعهدی
را با شدت وحدت پیگیری کرد و در دوران زندگانی خود ،مملکت اسالم را دو
تکه کرده و بخشی را به امین و بخش دیگر را به فرزند دیگرش مأمون سپرده بود.
نخستین شکاف در بیت عباسی پس از خلع مأمون از سوی امین پدید آمد
که در این حادثه ،گرچه اکثریت خاندان عباسی ،بهویژه آنها كه در بغداد بودند،
جانب امین را گرفتند ،اما در برخی از نقاط مانند مکه و مدینه که داوودبن عیسی
4
عباسی و فرزندش حکومت میکردند ،به بیعت با مأمون روی آوردند.
اما بیشترین شکاف در میان این خاندان حکومتگر ،در زمان حکومت رسمی
مأمون پس از سال 198هـ.ق پدید آمد که مرکز مخالفت ،شهر بغداد بود.
الرضا ،صص  285تا .304
 . 1برای اطالع بیشتر از برخی از موارد یاد شده مراجعه شود به :الحیاة السیاسة لالمام ّ
 . 2الکامل ،ج  ،4ص .76
 . 3برای اطالع بیشتر مراجعه شود به :عباسیان از بعثت تا خالفت ،نوشتهي محمد اهللاکبری.
 . 4الکامل ،ج  ،4ص .122

 . 1همان ،ص .158
 . 2تاریخ یعقوبی ،ج ،2ص .445
 . 3تاریخ یعقوبی ،ج ،2ص  450و الکامل ،ج  ،4ص .159
 . 4تاریخ یعقوبی ،ج ،2ص 450و الکامل ،ج  ،4ص .163
 .5الكامل ،ج  ،4ص .181
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طبق یک سرشماری در آن زمان عباسيان ساکن در بغداد ،به رقمی حدود 33
هزار نفر میرسیدند 1که بیشتر آنها از سیاستهای مأمون همچون انتقال مرکزیت
از بغداد به مرو ،ترجيح عنصر ایرانی بر عنصر عربی ،بهادادن بیش از حد به فضل
و برادرش حسن و باالخره ماجرای والیتعهدی امام رضا و مماشات با
علویان ،بسیار عصبانی بودند.
مأمون از همان آغاز پیروزی ،در سال  198هـ .ق ،حسنبن سهل را والي عراق
کرد 2.اما هنگامی که پس از درگیریهای فراوان با مخالفان ،در مسیر خود به
بغداد ،وارد آن شهر شد ،گروههایی از بغدادیان از در مخالفت با او درآمده و به
نزد محمدبن صالحبن منصور عباسی رفته و به بهانهي حمایت از خاندان عباسی،
خواستار اخراج حسن شدند.
محمدبن صالح نیز جانب احتیاط را رها نکرده و از آنها برای مأمون بیعت
3
گرفته و خود جانشین حسن شد.
در اين هنگام حسنبن سهل از بغداد به سمت واسط فرار کرده و از آنجا
4
مبارزات خود علیه بغدادیان را سامان میداد.
اما با شنیدن خبر والیتعهدی امام رضا در محرم سال  202هـ .ق
بغدادیان احساس خطر بیشتری کرده و رأس ًا اقدام به خلع مأمون نمودند و با یکی
از شخصیتهای عباسی به نام ابراهیمبنمهدی براي خالفت بیعت کردند و او را
ملقب به مرضّ ی کردند که در حقیقت شبیهسازی لقب امام رضا بود.
مأمون باشنیدن اخبار بغداد براي تس ّلط بر مرکز حکومت و پایان دادن به این
اختالفات ،به سمت عراق حرکت کرد و چنانچه اشاره شد ،موانع آشتی میان خود
و بغدادیان را که همانا فضلبن سهل و امام رضا بودند ،در میانهي راه ،از سر
5
راه برداشت و باالخره در سال  204هـ .ق وارد بغداد شد.
از دیگر افراد خاندان عباسی که پس از والیتعهدی امام رضا به مخالفت
با مأمون پرداخت و از پوشیدن لباس سبز خودداری کرد و به خلع مأمون اقدام
کرد ،حاکم عباسی بصره؛ اسماعیلبن جعفربن سلیمان بود که مأمون ،سپاهی به
فرماندهی عیسی بن یزید جلودی برای سرکوبی او فرستاد و اسماعیل فرار را بر

قرار ترجیح داد.
جريان مخالفت نصربن شبث را نیز میتوانیم در همین راستا ذکر کنیم؛ او که
از خاندان عباسی نبود ،قیامی عربی تشکیل داده و در سال  199هـ .ق علیه مأمون
و به دفاع از بنیعباس ،در شهر جزیره قیام کرد 2و از آنجا که قیام او عباسی بود،
3
حاضر نشد پیشنهاد علویان را مبنی بر کمک به خود بپذیرد.
این قیام که بعدها شدت گرفت و شخصیتهایی همچون طاهربن حسین
(ذوالیمین) و فرزندش (طلحه) را به خود مشغول داشت ،مدت ده سال يعني تا
سال  209هـ .ق ادامه داشت و باالخره در این سال شکست خورده و او را در
4
صفر سال  210هـ .ق به نزد مأمون آوردند.
بدین ترتیب در این زمان مأمون توانست با سیاستهای نظامی و دیپلماتیک
خود ،دوباره به سمت یکپارچه ساختن خاندان عباسی و سرکوب مخالفان خود
اقدام نماید ،بهگونهای که بعد از نصر ،هیچ کس به طرفداری از خاندان عباسی
علیه مأمون اقدامی نکرد.
1
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 .2 .2خوارج
خوارج که پس از داوری حکمیت بین امام علی و معاویه ،برای اولینبار
به صورت منسجم پدید آمدند 5،در طول قرون اولیهي اسالمی همیشه با عملیات
نظامی خود اسباب دردسر برای حکومتهای رسمی ،اعم از امویان و عباسیان و
6
نیز حکومتهای مح ّلی را فراهم میآورند.
البته شاید بتوان در موارد فراوانی میان عملیات نظامی آنها و فعالیتهای
عقیدتی که در قالب تشکیل فرقههای مختلف در درون جامعهي اسالمی انجام
7
میدادند ،تفکیک قايل شد.
از نظر نظامی شاید بتوان گفت خطرناکترین و گستردهترین عملیات نظامی خوارج
در زمان مورد بحث ،یعنی دورهي امامت امام رضا183( تا  203هـ .ق ) ُرخ داد.
 .1تاريخ يعقوبي ،ج ،4صص  448و .449
 .2الکامل ،ج  ،2ص .151
 .3همان.
 .4همان ،صص  201و .202
 .5فرهنگ فرق اسالمی ،ص .186
 .6به عنوان مثال مراجعه شود به :کتب تاریخ عمومی که به صورت سالشمار نوشته شده؛ مانند :تاریخ طبری و الکامل
ابناثیر ،ذیل حوادث سالهای مختلف و نیز تاریخ فرق اسالمی ،صص  327تا .337
 . 7برای اطالع از این فرقهها و اندیشههای آنان مراجعه شود به :تاریخ فرق اسالمی ،ج  ،1صص  337تا .382

 .3 .2علویان
 .1 .3 .2پیشینهي قیامهاي علویان
علویان ،یعنی خاندانهای منتسب به امام علی از جمله معدود گروههایی
بودند که پیرو اختالفات سیاسی و کالمی که با حکومتهای بنیامیه و بنیعباس
داشتند ،به مجرد به دست آوردن فرصت ،به فاز نظامی نیز روی آورده و قیامهایی
را علیه این حکومتها سامان میدادند که البته بیشتر این قیامها به علل مختلف
2
دچار ناکامی میشد.
در دورهي بنیامیه قیامهای علویان بیشتر توسط شاخهي حسینیان این خاندان
 . 1با اقتباس از تاریخ خالفت عباسی ،صص  61تا  63و صص  79تا .83
 . 2برای آگاهی از برخی علل ناکامی آنها مراجعه شود به :کتاب جنبش حسنیان ،تألیف الهیزاده.
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این حرکت به رهبری یکی از دهقانان ایرانی ،به نام حمزه آذرک ُرخ داد که به
مذهب خوارج درآمده بود .او شورش خود را در سال  179یا  180هـ .ق آغاز
کرد و محل عملیات خود را شرق دنیای اسالمی بهویژه خراسان و سیستان قرار
داد .او در عملیاتهاي مختلف به غارت شهرهايی همچون بادغیس ،پوشنگ،
هرات ،ترشیز و بیهق پرداخت و بارها در درگیریهای خود با سپاه عباسیان،
به آنان شکست سختی وارد آورد که مهمترین آنها ،پیروزی بر سپاه عیسیبن
علیبن عیسیبن ماهان بود که از طرف پدرش ،علیبن عیسی حاکم خراسان
مأمور دفع شورش خوارج شده بود.
یکی از مهمترین علل گسترش شورش او ،آن بود که او مردم را از دادن خراج
و مالیات به حکومت منع کرده و خود نیز مالیات نمیگرفت.
مأمون نیز در هنگام حضور خود در خراسان ،به شدت با حمزه درگیر بود ،اما
نمیتوانست کاری از پیش ببرد ،او پس از ورود به بغداد ،کار دفع شورش حمزه
را به خاندان طاهریان سپرد و آنها نیز علیرغم تالش فراوان خود ،از حمزه
شکست خوردند .حتی در مقاطعی شهرهای بزرگی چون نیشابور ،دستخوش
غارت خوارج میگردید و خراسان دچار آشوب و بههمریختگی میشد.
اما باالخره عبداهلل بن طاهر طاهری (حکومت  213تا  230هـ .ق) توانست با
ایستادگی فراوان تنها خراسان را از وجود خوارج پاک کند ،اما همچنان سیستان
در تصرف حمزه بود.
1
باالخره شورش حمزه با مرگ وی در سال  213هـ .ق فروکش کرد.

رهتوشه()1
90
خورشید شب

انجام میگرفت که از آن جمله میتوانیم از قیام زیدبن علیبن حسین( سال
 121و  122هـ .ق) و قیام فرزندش یحیی (126هـ .ق) یاد کنیم.
اما در اواخر این دوره محوریت این قیامها ،به شاخهي حسنیان منتقل شد که
تعداد زیادی از افراد این خاندان ،به دور محمدبن عبداهللبن حسنبن حسنبن
علیبن ابیطالب معروف به نفس زکیه جمع شده و با او علیه بنیامیه بیعت کردند.
این بیعت که در سال  126هـ .ق در محلی در نزدیکی مکه به نام ابواء
انجام شد با عنوان مؤتمراالبواء (کنفرانس ابواء) معروف است که در آن تمامی
علویان بهجز امام صادق و تمامی عباسیان و از جمله ابراهیم و ابوالعباس
سفاح (خلیفهي اول عباسی  132تا  136هـ .ق ) و منصور (خلیفهي دوم عباسی
1
136تا  158هـ .ق) با او بیعت کردند.
2
در این جلسه ،امام صادق ادعای مهدویت محمدبن عبداهلل را زیر سؤال
برده و ناکامی قیام او را پیشبینی کرده و حتی پس از بیرون رفتن از جلسه ،به
3
حکومت رسیدن عباسیان و از جمله منصور را پیشگویی کرد.
صحت خود را اثبات کرد ،زیرا عباسیان
به هر حال پیشگویی امام صادق ،بعدها ّ
از چند دهه قبل ،نیروهای خود را ساماندهی کرده وبا تشکیل سازمانی مخفی و
ضوطويل با عنوان “سازمان دعوت” 4نيروهاي خود را ساماندهي كرده و باالخره
عری 
با برنامهريزي منظم و با تكيه بر نیروهای خراسانیان توانستند به حکومت برسند.
عباسیان و بهویژه منصور پس از رسیدن به حکومت ،با توجه به شناختی که از
توانایی و قدرت علویان و نیز ادعاهای آنها داشتند ،به شدت در صدد مقابله با
آنها برآمدند .از اینرو علویان و از جمله رهبر آنها ـ محمدبن عبداهلل ـ مجبور
به زندگی مخفیانه شدند تا آنکه سرانجام بر اثر فشارهای منصور از این زندگی
مخفیانه به ستوه آمده و باالخره در سال  145هـ .ق محمد در مدینه 5و برادرش
ابراهیم در بصره 6قیام خود را آغاز کردند که سرانجامِ هر دو قیام ،ناکامی و کشته
7
شدن دو برادر و پیروانشان بود.
 . 1مقاتل الطالبیين ،صص  206و  207و االرشاد ،صص  536و .537
 . 2برای آگاهی از ادعای مهدویت او ر.ک :مقاتل الطالبيين ،صص  237تا .245
 . 3همان.
 . 4برای آگاهی از این سازمان ر.ك :عباسیان از بعثت تا خالفت ،صص 125تا .140
 . 5الکامل فی التاریخ ،ج ،3ص  563و پس از آن؛ مقاتل الطالبيین ،ص  257و پس از آن.
 . 6همان ،ص  583و پس از آن.
 . 7برای تحلیل علل ناکامی این قیامها ر.ك :قیامهای شیعه در عصر عباسی ،صص  97تا  127دربارهي محمدبنعبداهلل و
صص  129تا  148دربارهي ابراهیم.

 .2 .3 .2قیامهای علویان در دورهي امامت امام رضا
در دوران بیست سالهي ( 183تا  203هـ .ق) امامت امام رضا ،به جز در
چهار سال آخر ،قیام مهمی از جانب علویان علیه حکومت ثبت نشده است.
 . 1مقاتل الطالبیين ،صص  431تا  460و الکامل فی التاریخ ،ج ،4ص  11و برای تحلیل این قیام ر.ک :جهاد الشیعه،
صص  258تا  276و قیامهاي شیعه در عصر عباسی ،صص  171تا .192
 . 2مقاتل الطالبیين ،ص  463و پس از آن؛ الکامل ،ج  ،4ص  32؛ جهاد الشیخ ،صص  281تا  294؛ قیامهای شیعه در
عصر عباسی ،صص 171تا .192
 . 3مقاتل الطالبیين ،صص  487تا 491؛ برای اطالع از دولت ادریسیان (ادارسه) ر.ک :دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج ،1
صص  561تا 565؛ مقالهي «آلادریس» و نيز قيامهاي شیعه در عصر عباسی ،صص  193تا .208
 . 4الکامل فی التاریخ ،ج ،4ص  53؛ برای اطالع از دولت اغالبه ر.ك :دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج ،12صص  631تا 633؛
مقالهي«بنیاغلب» ،نوشتهي محمد نوری.
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این شکست ،حسنیان را از اندیشهي قیام بازنداشت و آنها در صدد بازسازی
نیروهای خود برای قیامی دیگر برآمدند ،که باالخره توانستند  24سال بعد یعنی
در سال  169هـ .ق  ،قیام مهم دیگری به رهبری حسینبن علیبن حسن (معروف
به شهید فخ یا صاحب فخ) در مدینه علیه هادی عباسی (حکومت 169تا 170هـ .ق)
سامان دهند که آن نيز نتیجهای جز شکست در برنداشت 1.اما دو نفر از نجات
یافتگان این قیام هر کدام توانستند در شرق و غرب دنیای اسالم ،قيامهای بزرگتری
را علیه حکومت عباسیان سامان دهند.
در شرق ،یحییبن عبداهللبن حسن ،توانست در سال  176هـ .ق با کمک
مردمان دیلم ،آن سامان را به تصرف درآورده و در مقابل حکومت هارون
ایستادگی کند ،اما هارون از راه دیپلماسی وارد شده ،و توانست با کمک تدبیرهای
فضلبن یحیی برمکی ،یحیی را فریفته و با وعدهي امان ،او را به بغداد کشانیده و
2
باالخره با بهانههای واهی او را زندانی کرده و سپس به قتل برساند.
اما در غرب ،برادرش ادریس بن عبداهلل توانست به شمال آفریقا و سرزمین مغرب
ت هارون ایستادگی کرده و
فرار کرده و در آنجا با کمک قبایل بربر در مقابل حکوم 
باالخره اولین دولت شیعی را با عنوان دولت ادریسیان در سال  172هـ .ق بنیانگذاری
3
کند.
هارون چون نتوانست از راه نظامی این دولت را سرنگون کند ،در سال  181هـ .ق
در همسايگي آن یعنی افریقیه (تونس فعلی) دولت نیمه مستقل اغلبیان را به رهبری
ابراهیم بن اغلب تشکیل داد تا سیاستهای حکومت مرکزی را در مقابل دولت نوپای
4
ادریس به انجام برساند.
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اما نکتهي تعجبآمیز آن است که آنها از فرصت درگیری میان امین و مأمون
در سالهای  193تا  198هـ.ق بهره نبرده و در این زمان که بهترین موقعیت برای
پیروزی بوده ،دست به هیچ قیامی نزدند.
هنوز یکسال از پیروزی مأمون در سال  198هـ.ق نگذشته ،علویان قیامهای
سرتاسری خود را آغاز میکنند.
این قیامها که عمدت ًا قبل از مسألهي والیتعهدی ،در رمضان سال  201هـ .ق
رخ داده ،دارای ویژگیهایی است که برخی از آنها را میتوان ع ّلت هراس مأمون
و نیز باعث انگیزش او مبنی بر طرح مسألهي والیتعهدی دانست .بهویژه آنکه
چنانچه خواهیم دید ،فرزندان امام موسی کاظم یعنی برادران امام رضا
در این قیامها نقش فعالی بر عهده دارند و حتی در مدت زمان کوتاهی برخی از
1
مهمترین مناطق مانند یمن ،بصره ،اهواز و فارس در اختیار آنها قرار میگیرد.
بعضي از این ویژگیها را میتوان فراوانی قيامها ،گستردگی جغرافیایی ،اشتراک
هر دو خاندان حسنی و حسیني در این قیامها ،دانست .همچنانکه علوی بودن
رهبران قیام و انتساب نزدیکتر آنها به پیامبر ، قریشي بودن آنها  ،همچنین
تأکید بر روی شعار “الرضا من آل محمد ”برای تعیین خلیفه 2و دعوت
آنها به کتاب خدا و سنت پیامبر و امر به معروف و نهی از منکر 3باعث هراس
بیشتر مأمون میگردید .زیرا امور اخیر عمدت ًا همان اموری بود که عباسیان با طرح
آن به حكومت رسيده بودند ،درحالي كه هماكنون رقيبي با قدرت رقابتي بيشتر،
همان امور را مطرح کرده و مشروعیت عباسیان را زیر سؤال میبرد.
حال برای روشنتر شدن مطلب به ذکر بیان تفصیلی مهمترين این قیامها
میپردازیم:
 .1 .2 .3 .2قیام ابن طباطبا و ابوالسرایا
محمدبن ابراهیمبن اسماعیل (173تا  199هـ .ق) معروف به ابنطباطبای علوی
از نوادگان امام حسن بود که در دهم جمادی اآلخر سال  199هـ .ق قیام خود
4

 . 1الکامل ،ج  ،4ص .149
 . 2مقاتل الطالبيین ،ص .523
 . 3همان.
 . 4طباطبا ،لقب پدرش (ابراهیم) بود و دربارهي وجه تسمیهي آن گفتهاند که او بر اثر گرفتگی زبان حرف قاف را طاء تلفظ
میکرده و از اینرو قبا را طبا میگفته است و برخی دیگر نیز گفتهاند طباطبا به زبان نبطی به معنای سید السادات است و
هنگامی که او از زندان منصور آزاد شده و در بین النهرین میان نبطیان ساکن شد او را به این لقب خواندند.گفته شده وجه دوم
از اعتبار بیشتری برخوردار است( .دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج ،2مقالهي «آل طباطبا» ،نوشتهي حسن یوسفی اشکوری)

 . 1الکامل فی التاریخ ،ج  ،4ص  147و مقاتل الطالبیين ،ص .523
 . 2مقالهي «آل طباطبا» ،ص .56
 . 3الکامل فی التاریخ ،ج  ،4ص .147
 . 4الکامل ،ج  ،4ص  148و مقاتل الطالبیين ،ص .521
 . 5همان.
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را در کوفه آغاز کرد و با شعار “الرضا من آلمحمد ”و عمل به کتاب و
1
سنت ،مردم را به سوی خود فراخواند.
اصالت ًا او از خاندانی علوی بود که قیام و مبارزه علیه حکومت در آن امری
شناخته شده بود ،زیرا پدرش ابراهیم به علت اعتراض به حکومت عباسی همیشه
تحت تعقیب بود و مدتی را نیز در زندان بهسر برد .جدش اسماعیل معروف
به اسماعیل دیباج همراه حسینبن علی در سال  169هـ .ق علیه حکومتهای
2
عباسی قیام کرده و در حادثهي فخ به همراه پسرش حسن کشته شد.
از اینرو عجیب نیست که محمد نیز در همان آغاز جوانی به دنبال قیام باشد،
گرچه ممکن است بهانههایی همچون استبداد حسنبن سهل ،به عنوان یکی از
انگیزههای این قیام ذکر شود 3.اما برانداختن خالفت نامشروع عباسی و احراز
قدرت سیاسی ،بهانههايی بوده که از دیرباز در این خاندان وجود داشته است.
از ویژگیهای مهم این قیام که در قیامهای دیگر کمتر مشاهده میشود ،ائتالف
با فردی ،مشهور به «ابوالسرایا» است که او را به عنوان فرماندهي نظامی سپاه خود
برگزیده بود.
سریبن منصور شیبانی معروف به ابوالسرایا از اهالی جزیره بود که در زمان
ّ
درگیری بین امین و مأمون به سپاه هرثمهبن اعین پیوسته بود.
اما پس از مدتی به ع ّلت اختالف نظر با هرثمه در امور مالی و مقدار پرداختی ،از
او جدا شده و خود گروهی مستقل تشکیل داد و پس از درگیری و غارت چند شهر،
4
باالخره با ابنطباطباي مالقات کرده و آمادگی خود را برای پیوستن به او اعالم کرد.
سپس این دو ،قیام خود را در کوفه اعالم نموده و به مقابله با حکومت
پرداختند و محمد خود را امیرالمؤمنین خواند.
در این زمان حسنبن سهل از سوی مأمون فرماندهي عراق بود که چند مرتبه،
سپاهیانی را برای خاموش کردن این قیام گسیل کرد ،اما همگی آنان شکست خوردند.
ابوالسرایا پس از پیروزی بر اولین سپاه بغداد ،دچار اختالف دیدگاه با محمد
شد؛ زیرا محمد او را به جهت شبیخون به دشمن و گرفتن غنایم و حمله به دشمن
5
بدون دعوت آنها به حق ،توبیخ کرده بود.
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از اینرو در برخی از منابع ،مرگ ناگهانی محمدبن ابراهیم را در این زمان،
1
توطئهای از سوی ابوالسرايا دانسته و او را عامل مسموميت محمد معرفي ميكنند.
پس از وفات محمد ،ابوالسرایا نوجوانی امرد و نوبالغ به نام محمدبن محمدبن
زید را که از نوادگان امام سجاد بود به رهبری دینی قیام گماشت و در حقیقت
2
خود همه کارهي قیام شد.
ابوالسرایا پس از پیروزیهای متعدد بر سپاه حسن بن سهل ،حکومت خود
را تثبيت کرده و به ضرب سکه اقدام کرد و لشکریان خود را به نواحی اطراف،
همچون “بصره” و “واسط” فرستاد و برای شهرهای مختلف ،حاکمانی را تعیین
کرد که تعدادی از آنها از بزرگان علوی بودند که از آن جمله میتوانیم از افراد
زیر نام ببریم؛
ابراهیم فرزند امام موسی کاظم ،حاکم یمن
برادرش اسماعیل ،حاکم فارس
برادر دیگرش زید ،حاکم اهواز
محمدبن سلیمان از نوادگان امام حسن ،حاکم مدائن
3
حسینبن حسن معروف به ابن افطس از نوادگان امام حسن ،حاکم مکه
اما اوجگیری قیام ابوالسرایا ،مأمون و حسنبن سهل را وادار به عکسالعمل
شدیدتری کرده و هرثمهبن اعین از بزرگترین فرماندهان نظامی خود را به مقابله
با او فرستادند که باالخره در جنگ و گریزهای متعدد و نیز استفاده از نیرنگ،
ابوالسرایا در کوفه شکست خورده و به همراه محمدبن محمدبن زید 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
یارانش به سمت «جلوالء» فرار کرده و در آنجا به همراه یارانش به دست شخصی
به نام حماد ُکند غوش (کندگوش ،سنگین گوش) اسیر شد و حماد ،اسرا را به
بغداد نزد حسنبن سهل فرستاد و حسن ،ابوالسرایا را کشته و محمدبن محمد را
4
همراه با سر ابوالسرایا به نزد مأمون فرستاد.
مأمون ضمن تعجب از کم سنی او ،وی را زندانی کرده و پس از چهل روز
 .1الکامل ،ج  ،4ص .149
 .2همان.
 .3همان و مقاتل الطالبیين ،ص .533
مروج الذهب ،ج ، 4ص  27و تاریخ یعقوبی ج ، 2ص 447؛ یعقوبی دربارهي رفتار حسنبنسهل
 . 4الکامل ،ج  ،4ص  152و ّ
«فقربه وادناه و ّبره و قال له :الخوف علیک لعن اهلل من غ َّر ْک».
با محمدبن محمدبن زید چنین آورده استّ :

 .2 .2 .3 .2قیام محمد فرزند امام صادق معروف به دیباج
گفته شده است که او به علت زیبایی و ابهت ،ملقب به دیباج شده است.
در برخی از منابع امامیه ،محمد به عنوان شخصیتی سخاوتمند ،شجاع و عابد
6
معرفی شده است و دربارهي او گفته شده که یک روز در میان روزهدار بود.
همچنین دربارهي او گفته شد که معتقد به نظریه زیدیه ،مبنی بر وجوب قیام با
5

 . 1مقاتل الطالبین ،ص .549
 . 2همان ،ص .550
 . 3برای اطالع بیشتر از این قیام مراجعه شود به :دایرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،5مقالهي «ابوالسرایا» ،نوشتهي علی
بهرامیان ،صص  512تا .514
 . 4عیون اخبار الرضا ،ج  ،1صص  224و .225
مروج الذهب ،ج  ،4ص .27
ّ .5
 .6االرشاد ،ص .557
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او را مسموم کرد 1.بدین ترتیب قیام ابوالسرایا که در گزارشهاي اغراقآمیز گفته
شده که باعث قتل دویست هزار نفر از سربازان حکومتی شد 2به پایان رسید 3.اما
شاخههای دیگر علویان که برخی از آنها قب ً
ال از کارگزاران ابوالسرایا بودند به
قيام خود ادامه دادند.
در منابع شیعی در مورد کیفیت تعامل امام با نهضت ابوالسرایا و ابن طباطبا
تنها یک گزارش آمده است که ناقل آن محمدبن اثرم است که از سوی محمدبن
سلیمان علوی که در آن زمان حاکم مدینه از سوی ابوالسرایا بود ،نقل شده است.
محمدبن اثرم نقل میکند که هنگام نصب محمدبن سلیمان ،علویان و
خاندانهای دیگر قریش با او بیعت کردند و سپس به او متذکر شدند که اگر
از ابوالحسن امام رضا نیز بیعت گرفته شود ،اتفاق بیشتری حاصل میشود،
اما هنگامی که فرستادهي 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 علویان مدینه فرستاده شده
بودند ،علویان را شکست داده و مجبور به فرار کردند .در همین زمان امام،
محمدبن اثرم را در مسیری مالقات کرده و به او فرمود که آیا بیست روز گذشته
4
است یا خیر؟
صحت حاکی از تیزبینی امام و پیشبینی یا
این گزارش در صورت ّ
پیشگویی شکست این قیام خام دارد و واضح است که در صورت ورود امام
در این قیام ،پیامدهای این ناکامی به حساب امام نیز نوشته میشد.

شمشیر بود و هنگامی که قیام کرد ،عدهي زیادی از زیدیهي جارودیه 1به او پیوستند.
دربارهي علت اولیه قیام او گفته شده است که هنگامی که برای او نامهای را
خواندند که در آن شخصی به حضرت فاطمه و دیگر اهلبیت دشنام داده
3
بود ،غضبناک شده و بالفاصله به داخل خانهي خود رفته و با لباس جنگی بیرون آمد.
او در آغاز يعني در سال  199هـ .ق در مكه و ديگر مناطق حجاز دعوت
خود را به طرفداري از ابنطباطبا آغاز کرد و پس از وفات ابنطباطبا ،خود را
4
امیرالمؤمنین خوانده و مردم را به سوی خود فرا خواند.
به نظر میرسد این قیام از جهات مختلفی همچون رهبری نیروهای جنگی،
سازماندهی و قدرت نظامی در وضعیت مناسبی قرار نداشته است 5.به عنوان مثال،
دربارهي نیروهای او گفته شده است که عدهای از طبقات پایین مکه ،اعراب بیابانی
6
و سیاهانی که در کار آبرسانی به مکه مشغول بودند ،به او پیوسته بودند.
از همینرو ،در مقابل قوای عباسی که رهبری آن را ،اسحاقبن موسی عباسی
فرماندار یمن به عهده داشت ،تاب مقاومت نیاورده و به زودی شکست خوردند
و محمد پس از مدتی جنگ و گریز طلب امان کرده و هنگامی که امان او پذیرفته
شد ،در مکه خطبه خوانده و وفاداری خود به بیعت با مأمون و خلع خود از
7
امیرالمؤمنیني را اعالم کرد.
پس از آن ،او را به نزد مأمون در مرو فرستادند و مأمون از وی استقبال کرده و
8
در مدت کمی که نزد او بوده احترام او را نگه میداشته.
تا اين كه وي در سال  201هـ .ق از دنیا رفت و مأمون خود جنازهي وی را در
قبر گذاشت .وقتی از او علت این کار را پرسیدند ،جواب داد :این خویشاوندیاي
9
است که در مدت دویست سال قطع شده است.
2
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زیر فرقهای از زیدیه بودند که قايل به خروج با شمشیر بوده و شرط پذیرش ادعای امامت را فقط قیام با
 .1جارودیهْ ،
شمشیر میدانستند .آنها از دو خلیفهي نخست برائت جسته و آنها را کافر میدانستند؛ برای اطالع بیشتر مراجعه شود به
مقال هيجارودیه در دانشنامهي جهان اسالم ،محمد کاظم رحمتی ،ج ،9صص  239تا .242
 .2االرشاد ،ص .557
 3مقاتل الطالبیين ،ص .538
مروج الذهب ،ج  ،4ص 27؛ مسعودی در اینجا تذکر میدهد که در میان قیام کنندگان آلمحمد نه قبل از او و نه
ّ .4
بعد از او ،کسی خود را امیرالمؤمنین نخوانده است.
 .5جهاد الشیعه ،صص  341و .369
 .6همان.
 .7الکامل ،ج  ،4ص .154
 .8االرشاد ،صص  556و .557
 .9مقاتل الطالبیين ،ص  541و االشارد ،ص .557

 .3 .2 .3 .2قیام حسینبن حسن معروف به ابنافطس
او از نوادگان امام سجاد بود که از طرف ابوالسرایا در سال  199هـ .ق والی
مکه شد 1.اما بعد از وفات ابنطباطبا ،مردم را به سوی امامت خود خواند و با این
داعیه ،با امیرالحاج(حجاج) منصوب از سوی مأمون یعنی داودبن عیسی درگیر
شده و او را از منی فراری داد و خود در عرفات به عنوان رهبر حجاج با مردم نماز
2
خواند .سپس به مکه بازگشت و پردهي خانهي خدا را تعویض کرد.
در برخی از منابع چنین آمده که او و یارانش در مکه خوشرفتاري نکرده
و حتی طالی ستونهای مسجدالحرام و اموال خزانهي کعبه را میان خود تقسیم
کردند و از این جهت مردم از آنها رویگردان شدند و به این علت ابنافطس
صالح را بر آن دید که به سمت محمدبن جعفر دیباج رفته و او را تشویق به
ادعای امامت کند،از آن به بعد ابنافطس در کنار دیباج به فعالیت خود ادامه داد.

 .1الکامل ،ج ،4ص .149
.مروج الذهب ،ج ،4ص  27و الکامل ،ج ،4ص .153
ّ 2
 .3الکامل ،ج ،4ص .149
الرضا ،ج  ،1ص .258
 .4عیون اخبار ّ
 .5تاریخ يعقوبی ،ج  ،2ص .449
الرضا،ج ،2ص .228
 .6عیون اخبار ّ
 .7الوافی بالوفیات ،ج  ،15ص .75
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 .4 .2 .3 .2قیام زید معروف به زیدالنار
چنانچه اشاره شد ،زید فرزند امام کاظم در آغاز سال  199هـ .ق از سوی
ابوالسرایا ،فرماندار اهواز شد .اما او به این منصب قانع نشده و به بصره حمله
کرد و عباسبن محمد جعفری را که از سوی ابوالسرایا نصب شده بود ،از آنجا
3
اخراج کرد.
او به جهت شدت عداوتی که با بنیعباس داشت خانهها و اموال بنیعباس را
در آن شهر به آتش کشید و از این رو به «زید النار» معروف گشت 4.او سپس در
درگیری با عیسی جلودي که از طرف مأمون برای سرکوبی او فرستاده شده بود،
شکست خورده و اسیر شد 5و به مرو نزد مأمون فرستاده شد.
آخرین گزارش دربارهي زید آن است که او در پایان عمر ،ندیم منتصر عباسی
( 248هـ .ق) بود 6.برخی از شرح حال نویسان ،مرگ او را در سال  250هـ .ق
7
دانستهاند.
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 .5 .2 .3 .2قیام ابراهیم فرزند امام موسی کاظم
ابراهیم برادر دیگر امام رضا از شخصیتهایی بود که در قیامهای این دوره،
نقش بهسزایی داشت.
او در آغاز سال  200هـ .ق درحالی که در مکه بود ،از قیام ابوالسرایا آگاهی
یافت و با توجه به شناخت وی از آمادگی یمن ،به همراه تعدادی از یاران خود
به آن سامان رفت.
حاکم عباسی یمن که اسحاقبن موسی نام داشت ،با شنیدن خبر نزدیک شدن
ابراهیم به شهر صنعا ،به سرعت از آنجا فرار کرده و شهر را برای ابراهیم خالی
1
کرد و ابراهیم بدون خونریزی وارد شهر شد.
ابراهیم با تس ّلط بر یمن ،خود را وابسته به ابوالسرایا و ابنطباطبا دانست و از
2
اینرو به عنوان فرماندار یمن از سوی ابوالسرایا معرفی شده است.
ابراهیم پس از تس ّلط بر یمن ،یکی از نوادگان عقیلبن ابیطالب را همراه
با سپاهی اندک برای سرپرستی مراسم حج فرستاد ،اما سپاه او در نزدیکی مکه با
3
سپاه عباسی روبرو شده و در مقابل آنها شکست خوردند.
پس از ماجرای والیتعهدی ،مأمون ابراهیم را به سمت فرمانداری یمن تعیین
یبُرد ،خواست تا به مقابله با یکی از
کرد و از او که در آن زمان در مکه به سر م 
سرداران شورشي حکومت عباسی به نام حمدویه رفته و او را سرکوب کند.
4
اما ابراهیم در مقابله با حمدویه شکست خورده و به سمت مکه فرار کرد.
و بدین ترتیب فعالیتهای نظامی او در دوران امام رضا به پایان رسید.
جمعبندی و نتیجهگیری
با بررسی اوضاع سیاسی عصر امامت امام رضا 183( تا  203هـ .ق)
به خوبی میتوانیم به تحلیل زندگانی سیاسی آن حضرت و شناخت بهتر
چگونگی تعامل او با مسائل سیاسی و بهویژه مسألهي والیتعهدی بپردازیم.
 .1الکامل ،ج  ،4ص .153
نکتهي جالب آن است که با آنکه در این منبع همانند برخی دیگر از منابع تاریخی اهل سنت خبر از فرار حاکم يمن و ورود
آسان ابراهیم به شهر سخن رفته ،اما در عین حال ابراهیم را ملقب به جزار (قصاب) کردهاند علت آن را فراوانی کشتههای
یمنیان به دست او دانستهاند ،در حالی که معلوم نیست که این کشتهها در کدام جنگ آن هم چگونه بهوسیله یاران اندک
ابراهیم کشته شدهاند.
 .2همان ،ص .149
 .3همان ،ص .155
 .4تاریخ یعقوبی ،ج  ،2ص .449
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ی که امام در بیشتر دوران امامت خود به علل مختلفي چون؛ عدم
درحال 
تمایل هارون به برخورد شدیدتر با خاندان امام موسی کاظم ،متمرکز شدن
امام بر فعالیتهای فرهنگی ،درگیریهای حکومت با آشوبهای مختلف،
تیپ شخصیتی امین که به دنبال خوشگذرانی بود و باالخره درگیری دو برادر
یعنی امین و مأمون بر سر حکومت ،در کانون توجهات سیاسی حکومت قرار
نداشت ،اما با پیروزی مأمون بر برادرش امین و مواجههي وی با مشکالت فراوان
سیاسی از جمله قیامهای علویان ،مأمون چاره را در آن دید که برای غلبه بر
آن مشکالت ،از شخصیت امام استفاده کند .از اینرو با فراخوانی امام
از مدینه به مرو و پیشنهاد مسألهي خالفت و سپس والیتعهدی به امام و
مجبور کردن آن حضرت بر قبول این پیشنهاد ،توانست بر عمدهي مشکالت
حکومتی خود فایق آید.
شخصیت وجیه امام ،جایگاه او در میان مردم و علویان ،بهویژه جایگاه آن
حضرت در میان فرزندان امام کاظم که نقش عظیمی در قیامهای علویان
داشتند ،از جمله عللی بود که امام را ،در کانون توجه مأمون قرار داد.
ضمن آنکه مأمون با فراخوانی امام به مرو ،میتوانست خیال خود را از
فعالیتهای سیاسی امام در آینده آسوده کند.
همچنین مأمون میتوانست با طرح مسألهي والیتعهدی امام رضا ،شوک
شدیدی به عباسیان بغداد که از در مخالفت با او برآمده بودند ،وارد سازد و این
نکته را به آنها گوشزد کند که در صورت دست برنداشتن از مخالفتهای خود،
کیان خالفت عباسی در معرض تهدید قرار گرفته و انتقال آن به رقیب دیرینهشان
یعنی علویان بسیار محتمل مینماید.
در نهايت اینجا نباید نقش ایرانیان و محبت آنها به اهلبیت را از نظر دور
شعار‘الرضا من آلمحمد ’در آغاز قیام عباسیان،
داشت؛ ایرانیان به دنبال
ّ
به آنها پیوسته و آنها را در غلبه بر امویان یاریدادند .آنها كه طی بیش از نیم
قرن (از سال  132تا  187هـ .ق) که ماجرای قلع و قمع برمکیان بهدست هارون
اتفاق افتاد ،در تثبیت ارکان مختلف نظامی ،اداری و سیاسی عباسیان جانفشانیها
کرده بودند ،در آن زمان از حکومت عباسی به ع ّلت بدرفتاریهايشان ،ناخرسند
بودند ،از اینرو مأمون برای دلجویی دوباره از آنان و استفادهي بهینه از آنها در
مقابل عنصر عربیِ حاکم بر بغداد ،مسألهي والیتعهدی امام را مطرح كرد.
وي با تبلیغ بر روی لقب رضا برای امام سعی در یادآوری تالشهای گذشتهي
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ایرانیان داشت و میخواست این نکته را به آنان یادآور شود که اگر نتوانستند
‘الرضا من آل
آرمانهای خود را در حکومت عباسیان که خود را مصداق ّ
محمد ’میدانستند ،بیابند ،اینبار باید امیدوار باشند که با به حکومت رسیدن
خاندانی نزدیکتر به پیامبر یعنی علویان به آرمانهايشان نزدیکتر شوند.
اما امام که شرایط آن دوره را برای حکومت آرمانی خود مناسب نمیدید،
سعی داشت تا از پذیرش هرگونه منصب حکومتی بپرهیزد و هنگامی که با اجبار
و تهدید ،منصب والیتعهدی را پذیرفت ،به طرق گوناگون ،نارضایتی خود را
از آن اعالم کرده و سعی در افشاي هر چه بیشتر اهداف مأمون و خنثی کردن
نقشههای وی داشت.
با بررسی دقیقتر تحوالت پایانی دورهي زندگانی امام به این نکته دست
یافتیم که وفات امام به هیچ وجه نمیتوانست مرگ طبیعی باشد و امام
در حقیقت به عنوان قربانی حکومت مأمون برای زمینهسازی بیشتر برای آشتی با
خاندان عباسی ساکن در بغداد به حساب میآید؛ زیرا در آن هنگام که مأمون قصد
ورود به بغداد را داشت ،نمیتوانست با ولیعهد خود که از علل مهم شورش
عباسیان علیه مأمون در این شهر بود به آن وارد شود .بدین 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.

پيشگفتار
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امامان معصوم شیعه ،خورشیدهای تابان و نعمتهای شایان الهی هستند که
در تمام ابعاد وجودی ،الگوهای شایسته برای رهپویان راه خدا محسوب میگردند.
از کماالت بی نهایت هر یک از این اختران درخشان ،تنها شمهای ،آن هم به تناسب
مقتضیات زمانشان جلوهگر شده و به منصهي ظهور رسیده و مشعلی برای هدایت بشر
گردیده است كه حتي مأمون بارها و در فرصتهای 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 یک از آنان را بافضیلتتر ،پارساتر ،متدینتر ،شایستهتر و سزاوارتر به این امر
1
از علی بن موسی الرضا ندیدم».
این اثر به بررسی حادثهي شگفت و اعجاب برانگیز والیتعهدی آن حجت
رسای الهی پرداخته است .حادثهي والیتعهدی امام رئوف در منابع روایی
و تاریخی فراوانی ذکر شده است .در این میان ،چند اثر ذیل با تفصیل بیشتری به
تحلیل ابعاد مختلف این قضیهي شگرف پرداخته است؛
 .1حیاة االمام الرضا ،دراسة و تحلیل ،نوشتهي جعفر مرتضی ،جناب آقای
دکتر سید خلیل خلیلیان.
 .2حیاة االمام علی ابن موسی الرضا ،نوشتهي باقر شریف القریشی.
 .3والیة العهد لالمام الرضا ،نوشتهي محمد مهدی شمس الدین.
متن حاضر برگرفته از متون فوق است که در چهار فصل سامان یافته است .در
فصل اول دربارهي شرایط و علل اصرار مأمون جهت گرفتن بیعت برای والیتعهدی،
مباحثی تقدیم شده است .در فصل دوم تحت عنوان داستان والیتعهدی ،ابتدا دربارهي
توطئه مأمون نسبت به پیشنهاد خالفت به امام بحث شده و ثابت شده است که
مأمون در این پیشنهاد قصد جدّی نداشت .امام ابتدا امتناع ورزید ولی اصرار و
تهدیدهای مأمون چندان اوج گرفت که امام به ناچار با پیشنهادش موافقت کرد.
در فصل سوم دربارهي اهداف مأمون از پیشنهاد والیتعهدی بحث شده و با
توجه به شواهد تاریخی اهداف زیر مورد توجه قرار گرفته است:
مروج الذهب ،ج  ،3ص  441و الکامل ،ج  ،5ص 183و اآلداب السلطانیة ،ص  217و تاريخ طبری ،ج ،11ص1013
ّ .1
(چاپ لیدن) و مختصر تاریخ الدول ،ص 134و تجارب االمم ،ج ،6ص.436
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کنترل امام
جدا کردن امام از مردم و شیعیان
کسب پایگاه مردمی
نیاز به پشتوانهي محکم علمی و شخصیتی
اثبات خیرخواهی و رعایت مصالح عمومی مسلمانان
فرو نشاندن شورشهای علویان
اثبات مشروعیت
تأیید گرفتن بر عملکرد و اقدامات حکومت
شکستن موقعیت اجتماعی امام
در فصل چهارم موضعگیری امام در برابر توطئهي والیتعهدی و برنامههایی
که ايشان برای ناکام کردن مأمون در راه رسیدن به اهدافش به کار بست ،بحث
شده است .برنامههای امام در چند بخش مطرح شده که عبارتند از:
افشاگری نسبت به تحمیلی بودن والیتعهدی
سند والیتعهدی بیانگر برنامهي امام برای مقابله با توطئه مأمون
شروط پذیرش والیتعهدی نقشههاي مأمون را به هم زد
نماز عید و تفکیک صفوف
معاشرت اجتماعی امام بر هم زنندهي نقشههای مأمون

گفتار اول :شرایط و علل بیعت برای والیتعهدی
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مأمون میپنداشت پس از کشتن برادرش امین و رهایی از شر پيروانش و پس از
به ثمر رسیدن مبارزات تبلیغاتی علیه اینان ،دیگر برایش حکومت هموار گردیده
است و ميتواند با خیالی آرام سر به بستر آسایش فرو نهد.
ولی این یک خیال خام بود ،زيرا شرايطي برخالف مصالح وی پیش آمد؛
ایرانیان پس از جنگ خونین امین و مأمون دست از تأیید عباسیان شستند 1،از گرد
ایشان پراکنده شده ،به تأیید و مهر علویان روی آوردند ،چون میدانستند آنان
هستند که دادگستری میکنند و بر وفق شریعت گام بر میدارند .واقعهي نیشابور
و ماجرای دو نماز عید ،دالیل روشنی بود بر این عاطفه و مهر و احساس.
یکی دیگر از علل روی گردانی ایرانیان از بنی عباس آن بود که به چهرهي
حقیقی ،خودپرستی ،ظلم و جور و آزار آنان پی برده بودند.
حتی اگر برخی هم بر تأیید حکومت مأمون استوار بودند ،ولی او خود
نمیتوانست برای مدت طوالنی به اینگونه تأییدها امیدوار باشد؛ زیرا پس از
رفتاری که مردم از او دربارهي برادر و پیروانش دیده بودند ،دیگر همه به راحتی
میتوانستند سیاست و زیرکی مأمون را درک کنند.
اعراب نیز به خالفت و حکمرانی مأمون تن در نمیدادند و این به دو دلیل بود:
نخست آن که مادرش ،مربیاش ،متصدی امورش همه غیرعرب بودند.
ابن حزم دربارهي عباسیان چنین نگاشته …« :دولت ایشان یک دولت غیرعربی
بود .در این دولت قدرتهای اجرایی عرب از میان رفت ،پارسیان خراسان ،بر
اوضاع مسلط شدند .دستگاه خلیفه به صورت دربار کسری درآمد».
این گفتهها و نظایرشان همه ،داللت بر سقوط و استعباد عرب در آن ایام دارند.
دلیل دوم بیزاری عرب از مأمون به خاطر سلوک ناپسند نیاکانش بهویژه پدرش
هارونالرشید بود که با مردم ،به طور کلی ،و با اهل بیت به شیوهای خاص،
بدرفتاری میکردند.
در این میان ،علویان نیز از فرصت برخورد میان مأمون و برادرش به نفع خود
بهرهبرداری کردند.

 .1امبراطوریة العرب ،ترجمه و تعلیق خیری حماد ،ص .649

شورشهای علویان و دیگران
ابوالسرایا که روزی در میان حزب مأمون جای داشت ،در کوفه سر به شورش
برداشت .لشکریانش با هر سپاهی که روبرو میشدند آن را تار و مار میکردند و
2
به هر شهری که میرسیدند ،آنجا را تسخیر میکردند.
می گویند ،در نبرد ابوالسرایا ،دویست هزار تن از یاران سلطان کشته شدند ،در
3
حالی که از روز قیام تا روز گردن زدنش بیش از ده ماه طول نکشید.
حتی در بصره ،که تجمعگاه عثمانیان بود ،4علویان مورد حمایت قرار گرفتند،
به طوری که زیدالنار 5قیام کرد و همراه با وی علیبن محمد و از پیش نیز علی
منصور به شورش برخاسته بودند.
در مکه و نواحی حجاز ،محمد بن جعفر ملقب به «دیباج» قیام کرد که
«امیرالمؤمنین»6خوانده میشد.
در یمن ابراهیم بن موسیبن جعفر شورش كرد.
در مدینه محمدبن سلیمانبن داودبن حسنبن حسینابن علیبن ابیطالب
قیام کرد.
در واسطا که بخش عمدهي آن مایل به عثمانیه بود ،قیام جعفربن زیدبن علی،
و نیز حسینبن ابراهیمبن حسنبن علی ،رخ داد.
در مدائن محمدبن اسماعیلبن محمد قیام کرد.
در ارزیابی شورشهای ضدعباسی به این نکته پی میبریم که خطر جدی ،از
سوی علویان بود که عباسيان را تهدید میکرد.
اینکه مردم رهبران این شورشها را تأیید میکردند و به سرعت ،دعوتشان
1
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 .1در تاریخ طبری ،ج ،10ص 236و تاریخ ابن خلدون ،ج  ،3ص 245و الکامل ،ج  ،5ص( 179چاپ سوم) چنین آمده که
مأمون به هرثمه گفت« :با اهل کوفه و علویان ساختی و آنقدر سستی بهخرج دادی تا ابوالسرایا بر ضد ما قیام کرد و آنهمه
فجایع به بار آورد ،و او یکی از یاران تو بود» .در این مقام ،اتهام هرثمه به این مطالب بسیار مهم است.
 .2ضحی االسالم ،ج  ،3ص 294و مقاتل الطالبین ،ص . 535
 .3مقاتل الطالبین ،ص 550و البدایة و النهایة ،ج ،10ص.345
 .4الصلة بین التصوف و التشیع ،ص .173
 .5این نام بدان جهت انتخاب شده که زید خانههای عباسیان را در بصره به آتش کشید و هرگاه شخصی را با جامهي سیاه که
شعار عباسیان بود ،به نزدش میآوردند ،او را با جامهاش میسوزاند؛ طبری ،ج ،11ص ( 986لیدن) و الکامل ،ج  ،10ص .346
در روایات چنین آمده که امام رضا از اعمال برادرش زید اظهار بیزاری می نمود .شاید علت آن باشد که گذشته از
ارتکاب اعمال خالف دین که در جریان قیامش كرده بود ،با زیدیه نیز همیاری می نمود .شاید هم دلیل بیزاری امام رضا
آن بود که می خواست شر مأمون را از زید دور کند و در ضمن این اتهام را که او جریانات قیام وی را تدبیر می کند ،از
حریم خویشتن دفع نماید.
مروج الذهب ،ج  ،3ص 439
 .6در میان علویان به جز حضرت علی ،كسي لقب«امیرالمؤمنین» را نداشت .این موضوع در ّ
آمده است.
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را پاسخ میگفتند خود دلیلي بود بر میزان درک طبقات مختلف ملت و نحوهي
برداشتشان از خالفت عباسیان و نیز بر شدت خشمشان که بر اثر استبداد حاكمان
برانگیخته شده بود.
در این میان ،مأمون بیش از هر کس دیگر میدانست که اگر امام رضا هم
بخواهد از آن فرصت استفاده کند و به تحکیم موقعیت و نفوذ خویش بر ضد
حکومت جاری ،بپردازد .چه فاجعهای در انتظارش است.
مأمون پس از دستیابی به حکومت و قدرتی که آرزو میداشت ،همواره این
مشکل را احساس میکرد که نه فرزندان پدر ،نه علویان و نه اعراب ،هیچ کدام از
او خشنود نیستند .حتی غیرعربها نیز از او سلب اطمینان کرده بودند.
از سوی دیگر ،شورشهای علویان ،افزون بر دیگران ،از هر سو آشكار گشته
بود ،بسیاری از طبقات مردم و بلکه عموم مسلمانان نیز از بیعت با وی خودداری
میکردند.
مأمون دریافته بود که برای رهایی از آن تهدیدهای روزافزون میبایست چند
کار را انجام بدهد:

پیروزحقیقی

فرونشاندن شورشهای علویان
گرفتن اعتراف از علویان مبنی بر اين که حکومت عباسیان قانونی است.
از بین بردن محبت و ستایش و احترامی که علویان از سوی مردم برخوردار
بودند و پیوسته روزافزون بود.
کسب اعتماد و مِهر اعراب
استمرار تأیید قانونی از سوی تمام ایرانیان به خصوص اهالي خراسان.
راضی نگهداشتن عباسیان و هواخواهانش که با علویان دشمنی داشتند.
تقویت 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 ایجاد مصونیت برای خویشتن در برابر خطری که از سوی شخصیتی
گرانقدر احساس ميكرد .آری ،مأمون از شخصیت بانفوذ حضرت امام رضا
بسیار بیم داشت و میخواست خود را برای همیشه از این خطر در امان نگاه
بدارد.

نقشهي مأمون
دیدیم چگونه مأمون در محاصرهي هشت مشکل بزرگ قرار گرفته بود .برای
رهیدن از آن موقعیت دشوار و حفظ مقام خالفت برای خود و خاندانش شیوهي
جدیدی را که هرگز سابقه نداشت ،طرحریزی کرد .گویا برای یافتن چنین راهحلی
مدتها اندیشیده بود و نقشهای که سرانجام یافت حکایت از رأی محکم و بینش
عمیق او میکرد.
نقشهي مأمون بسیار شگفت و هیجان انگیز بود ،ولی با توجه به شرایط آن زمان
گامی بود که خیلی طبیعی برداشته میشد ،یعنی :گرفتن بیعت برای ولیعهدی امام
رضا که پس از مأمون به مقام خالفت برسد.
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نیاز به اعتماد به نفس
مأمون بیش از هر کس میدانست که برای روبرو شدن با این مشکالت
نمیتوانست نه از عباسیان کمک بگیرد ،چون همواره قتل برادرش را بر او
عیبجویی میکردند و نه از عربها که از او سلب اعتماد کرده بودند.
از همه مهمتر آنکه در میانشان شخص باکفایتی که قابل اعتماد باشد ،باقی
نمانده بود.
به هرحال ،در آن زمان که مأمون در میان فرزندان پدر خود که عباسی بودند
کسی را برای یاری نیافت ،ناچار شد مشکالت خود را به کمک علویان و
هواخواهان ایشان حل کند!
برای مبارزه با مشکالت جای هیچگونه زورگویی و شدت عمل نبود ،زيرا
مأمون از نتایج همین شیوهها بود که با بن بست مواجه شده بود.
منطق و استدالل نیز مأمون را سودی نمیبخشید .زیرا علویان از این لحاظ به
مراتب قویتر از او بودند.
اگر عباسیان میخواستند به داشتن لیاقت جهت رهبری به نفع خود استدالل
کنند ،باز علویان را از خود پیشتر مییافتند .زیرا کسی منکر شایستگی ذاتیشان
برای سمت رهبری نبود.
اگر میخواستند به نص قرآن یا سنّت استدالل کنند ،باز کسی که جرأت این کار
را به نفع خویشتن داشت ،همان خاندانعلی و اهل بیت بودند.
خالصه هیچیک از این شیوهها به نظر مأمون کاری نیامد و مأمون همچنان در
ورطهي هولناک خود دست و پا میزد .پس او چه میبایست میکرد؟

گفتار دوم :داستان والیتعهدی
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نگرشی بر تاریخ
در کتابهای تاریخی چنین آمده است که مأمون نخست پیشنهاد خالفت به
امام کرد ،ولی امام به شدت از پذیرفتن آن خودداری نمود .مدتها مأمون
میکوشید که امام را به پذیرش این مقام ،قانع گرداند ،ولی موفق نمیشد.
میگویند این کوششها به مدت دو ماه در«مرو» ادامه یافت که امام همچنان
1
از پذیرفتن پیشنهاد وی امتناع میورزید.
مأمون به امام گفت …« :ای فرزند رسول خدا !من به فضیلت ،علم،
زهد ،پارسایی و خداپرستیات پیبردم و دیدم که تو از من به خالفت سزاوارتری».
امام پاسخ داد« :با پارسایی در دنیا امید نجات از شر آن را دارم ،با
خویشتنداری از گناهان؛ امید دریافت بهرهها دارم و با فروتنی در دنیا؛ مقام عالی
نزد خدا میطلبم…»
مأمون گفت« :میخواهم خود را از خالفت معزول کنم و آن را به تو واگذارم
و خود نیز با تو بیعت کنم؟!»
امام پاسخ داد« :اگر این خالفت از آن توست ،پس تو حق نداری این
جامهي خدایی را از تن خود به در آورده بر قامت شخص دیگری بپوشانی
و اگر خالفت از آن تو نیست ،پس چگونه چیزی را که مال تو نیست ،به من
2
میبخشايی؟»
با این همه مأمون گفت« :تو ناگزیر از پذیرفتن آنی!!»
امام پاسخ داد« :هرگز این کار را با طیب خاطر نخواهم کرد.»..
حقیقت آن است که تمام قراين و شواهد ،داللت بر جدی نبودن پیشنهاد دارد.
زیرا مردی که برای رسیدن به خالفت دست به قتل برادر خويش ميزند و حتی
كمر به قتل وزرا و فرماندهان خود و دیگران ميبندد و برای نیل به این مقام،
شهرهاي بسياري را به ویرانی ميكشاند نميتواند به سادگی دست از خالفت
بردارد.
الرضا ،ج  ،2ص  149و بحاراالنوار ،ج  ،49ص  134و ینابیع المودة و سایر کتابها.
 .1عیون اخبار ّ
 .2عبارت تاریخ الشیعه ،ص 51و  52این است:

«اگر خالفت حقی است که برای تو از سوی خدا شناخته شده ،پس نمی توانی آن را از خود جدا سازی و به دیگری واگذاری
و اگر چنین حقی برایت نیست ،پس چگونه چیزی را که نداری به من می بخشايی؟!».

آشنایی امام نسبت به هدفهای مأمون
امام به خوبی میدانست که قصد مأمون ،ارزیابی نیت درونی اوست .یعنی
میخواست بداند آیا امام بهراستی شوق خالفت در سر میپروراند ،که اگر
 .1اآلداب السلطانیة ،الفخری ،ص 219و بحاراالنوار ،ج  ،49ص  312و تاریخ الخلفاء ،سیوطی ،ص  308و التذکرة،
ابن جوزی ،ص. 356
 .2این مواضع را در سند ولیعهدی تصریح نموده است.
 .3الفصول المهمة ،ابن صباغ مالکی ،ص  241و مقاتل الطالبین ،ص  536و اعالم الوری ،ص 320و بحاراالنوار ،ج ،49
صص  143و  145و اعیان الشیعة ،ج  ،4ص  112و دیگر کتابها.
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چگونه میتوان بین تهدیدهای اونسبت به امام و جدی بودن پیشنهاد مزبور،
رابطهي معقولی برقرار کرد؟
اگر او توانسته بود با تهدید ،مقام ولیعهدی 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 نکرد؟ چرا باز هم آنهمه زورگویی و اعمال قدرت را در پيش گرفت؟
اگر مأمون به راستی میخواست امام را بر مسند خالفت مسلمانان بنشاند ،پس
تأكيد بر نرفتن حضرت به مرو از مسير كوفه و قم و جلوگيري از رفتن به نماز
عيد چه بود؟ آري! او ميترسيد پايههاي خالفتش به تزلزل افتد.
آن رفتار خشن و بيرحمانهاي که مأمون پیش از بیعت و بعد از آن ،با امام
و علویان در پیشگرفته بود ،چگونه قابل توجیه است؟مأمون هرگز خود را آمادهي
پاسخ به این سؤالها نکرد و در توجیه اقدام خویش منطق استواری برنگزید .او
گاهی میگفت که میخواهد پاداش علیبن ابیطالب را در حق اوالدش منظور
1
بدارد.
گاهی میگفت انگیزهاش اطاعت از فرمان خدا و طلب خشنودی اوست که با
توجه به علم و فضل و تقوای امام رضا میخواهد مصالح امت اسالمی را
2
تأمین کند.
و زمانی هم میگفت که او نذر کرده در صورت پیروزی بر برادر مخلوعش
3
امین ،ولیعهدی را به شایستهترین فرد از خاندان ابیطالب بسپارد.
اين توجيههاي خام ،داليل عدم توجه مأمون ،به پيشبينيهاي الزم جهت
پاسخگويي به سوألهاي انتقادآميز است و از این روست که آنها را در تناقض
و ناهماهنگی مییابیم.

اینگونه است ،هر چه زودتر به زندگیاش خاتمه دهد .آری! این سرنوشت
افراد بسیاری پیش ازین بود؛ محمدبن محمدبن یحییبن زید(همراه ابوالسرایا)،
محمدبن جعفر ،طاهربن حسین ،و دیگران و دیگران.
ازاین گذشته ،مأمون با دادن پیشنهاد خالفت قصد داشت زمینه را برای پذیرفتن
مقام ولیعهدی از سوي امام فراهم آورد .امري که هدفها و آرزوهای وی را
برمیآورد ،قبول ولیعهدی از سوی امام بود نه خالفت!
پس به این نتیجه میرسیم که مأمون هرگز در پیشنهاد مقام خالفت جدی نبود.
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پیشنهاد والیتعهدی
مأمون با وجود امتناع امام از قبول خالفت ،هرگز از پای ننشست و اینبار
ولیعهدی خویش را به وی پیشنهاد کرد .در اینجا نیز امام میدانست که
منظور ،تأمین هدفهای شخصی مأمون است ،لذا دوباره امتناع ورزید ،ولی اصرار
و تهدیدهای مأمون چندان اوج گرفت که امام بهناچار با پیشنهادش موافقت
کرد.

پیروزحقیقی

دالیل امام برای پذیرفتن ولیعهدی
هنگامی امام رضا ولیعهدی مأمون را پذیرفت ،که به این حقیقت واقف بود
که بهاي امتناع از پذيرفتن واليتعهدي تنها جان خودش نمیباشد ،بلکه علویان
و دوستدارانشان همه در معرض خطر واقع میشوند.
افزون بر این ،بر امام الزم بود که جان خویشتن و شیعیان و پيروانش را از
گزندها برهاند؛ زیرا امت اسالمی بسیار به وجود آنان و آگاهی بخشیدنشان نیاز داشت.
حال اگر او با رد قاطع و همیشگی ولیعهدی ،هم خود و هم پیروانش را به
دست نابودی میسپرد این فداکاری کوچکترین تأثیری در راه تالش برای این
هدف مهم نداشت.
عالوه بر این ،نیل به مقام ولیعهدی یک اعتراف ضمنی از سوی عباسیان به
شمار میرفت دایر بر این مطلب که علویان نیز در حکومت سهم شایستهای
داشتند.
از دالیل دیگر قبول ولیعهدی از سوی امام آن بود که مردم اهل بیت
را در صحنهي سیاست حاضر بیابند و به دست فراموشیشان نسپارند و نیز گمان
نکنند که آنان همانگونه که شایع شده بود ،فقط علما و فقهایی هستند که در عمل

هرگز به کار ملت نمیآیند.
گذشته از همهي اینها ،امام در ایام ولیعهدی خویش چهرهي واقعی
مأمون را به همه شناساند و با افشا ساختن نيت و هدفهای وی در کارهایی که
انجام میداد ،هرگونه شبهه و تردیدی را از نظر مردم برداشت.
آیا امام رغبتی به این کار داشت؟
اینها که گفتیم هرگز دلیلی بر میل باطنی امام برای پذیرفتن ولیعهدی
نمیباشد .بلکه همانگونه که حوادث بعدی اثبات کرد ،او میدانست که هرگز
از دسیسههای مأمون و دا ر ودستهاش در امان نخواهد بود و گذشته از جانش،
مقامش نیز تا مرگ مأمون پایدار نخواهد ماند.

الرضا ،ج  ،2ص 140و علل الشرایع،
 .1مناقب آل ابیطالب ،ج  ،4ص  363و األمالی الصدوق ،ص  43و عیون اخبار ّ
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برخی از دالیل ناخشنودی امام
متونی که در اینباره به دست ما رسیده آنقدر زیاد است که به حد تواتر
ميرسد.
مأمون به امام گفت« :ای فرزند رسول خدا! این که از پدران خود داستان
مسموم شدن خود را روایت میکنی ،آیا میخواهی با این بهانه جان خود را از تن
در دادن به این کار آسودهسازی و میخواهی که مردم تو را زاهد در دنیا بشناسند؟»
امام رضا پاسخ داد« :به خدا سوگند ،از روزی که او مرا آفریده است هرگز
دروغ نگفتهام و نه به خاطر دنیا زهد در دنیا را پیشه کرده ام ،در ضمن میدانم که
منظور تو چیست و تو به راستی چه از من میخواهی».
ـ چه میخواهم؟
ـ آیا اگر راست بگویم در امانم؟
ـ بلی! در امان هستی.
ـ تو میخواهی که مردم بگویند« :علی بن موسی از دنیا روگردان نیست ،اما این
دنیاست که بر او اقبال نکرده .آیا نمیبینید که چگونه به طمع خالفت ،ولیعهدی
را پذیرفته است؟!»
در اینجا مأمون برآشفت و به امام گفت« :به خدا سوگند ،اگر ولیعهدی
راقبول کنی که هیچ ،وگرنه مجبورت خواهم کرد که آن را بپذیری! اگر باز
1
همچنان امتناع بورزی ،گردنت را خواهم زد!»

امام رضا در پاسخ ریّان که علت نپذیرفتن ولیعهدی را پرسیده بود،
فرمودند:
«… خدا میداند که چقدر از این کار بدم میآید .ولی چون مرا مجبور کردند
که از میان کشته شدن یا پذیرفتن ولیعهدی یکی را برگزینم ،من ترجیح دادم که
آن را بپذیرم …»
امام حتی در پشتنویس پیمان ولیعهدی این نارضایتی خود و به سامان
1
نرسیدن ولیعهدی خویش را برمال کرده بود.

فصل سوم :اهداف مأمون از بیعت برای ولیعهدی
قصد مأمون از گرفتن بیعت برای ولیعهدی امام رضا تأمین هدفهایی بود
که به اجمال بیان میگردد:
رهتوشه()1
112
پیروزحقیقی

 .1کنترل امام
احساس ایمنی از خطری که همواره آن را از سوی امام رضا احساس
میکرد .شخصیتی نادر که نوشتههای علمیش در شرق و غرب نفوذ فراوان داشت.
براي اين منظور مأمون دخترش را به تزويج حضرت درآورد و از سوي ديگر
هشامبن ابراهيم راشدي را كه از نزديكان امام به شمار ميرفته ،مراقب بر امام
گذاشت تا ضمن مراقبت ،دوستان امام كمتر به ايشان دسترسي داشته باشند.
 .2جدا کردن امام از مردم و شیعیان
مأمون میخواست امام چنان به او نزدیکی 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 ،حکمت و درايت ايشان قرار نگیرند.
از این مهمتر آنکه مأمون میخواست امام را از شیعیان و دوستانش نیز جدا
سازد تا با قطع رابطهشان به پراکندگی افتند و دیگر نتوانند دستورهای امام را
دریافت كنند.
ج  ،1ص  238و مثیر االحزان ،صص  261و  262و روضة الواعظین ،ج  ،1ص 268و بحاراالنوار ،ج  ،49ص  129و سایر کتابها
 .1در موضوع اجبار امام رضا به امضای سند ولیعهدی به این منابع رجوع کنید :ینابیع المودة ،ص  384و مثیر االحزان،
الغمه ،ج  ،3ص  65و األمالی الصدوق ،صص  68و  72و بحاراالنوار ،ج  ،49صص  261تا  263و
صص 261تا  263و کشف ّ
علل الشرایع ،ج  ،1صص  237و  238و اإلرشاد مفید ،ص .191

 .3کسب پایگاه مردمی
مأمون میخواست خود را در پناه وجود امام از خشم و انتقام مردم علیه
بنیعباس مصون بدارد ،همچنین میخواست از احساسات مردم نسبت به
اهلبیت ـ که پس از برافروختن شعلهي جنگ بین او و برادرش پیوسته رو
به تزاید بودـ به نفع خویشتن و در راه مصالح حکومت عباسی ،بهره برداری کند.
به دیگر سخن ،مأمون از این بازی میخواست پایگاهی نیرومند و گسترده و
ملی برای خود بهدستآورد .او چنین میپنداشت که بههمان اندازه که شخصیت
امام از تأیید و نفوذ و نیرومندی برخوردار است ،حکومت وی نیز میتوانست
با اتصال به او ،در میان مردم جا بازکند.

 .5اثبات 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 نمیخواست فقط
به ریاست و حکومت دست یابد ،بلکه بیشتر هدفش تأمین مصالح عمومی مسلمانان
بوده است .دلیل بر این ادعا آن است که چون خیر ملت را در جدا ساختن خالفت از
عباسیان و تسلیم آن به بزرگترین دشمن این خاندان یافت ،هرگز درنگ نکرد و با طیب
خاطر ،به گفتهي خویش ،این عمل را انجام داد.
در نتیجه ،مأمون با این شگرد توانسته بود برای هر اقدامی حمایت مردم را جلب
کند هر چند که آن اقدام نامأنوس و یا نامعقول جلوه نماید.
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 .4نیاز به پشتوانهي محکم علمی و شخصیتی
نظام حکومتی در آن ایام ،نیاز به شخصیتی داشت که عموم مردم را با خشنودی
به سوی خود جلب کند.
بنابراین ،حکومت در آن ایام به دانشمندان الیق و آزاداندیش نیاز داشت نه
به یک مشت آدم چاپلوس و خشک و تهیمغز .لذا میبینیم که مأمون اصحاب
متحجر را از خود میراند و بر عکس ،معتزلیانی چون«بشر مریسی» و
حدیث
ّ
«ابوالهذیل عالف» را به خویشتن جذب میکرد .با این همه ،تنها شخصیت علمی
که در برتری علمیش توأم با تقوا و فضیلت ،کسی تردید نداشت امام رضا
بود .این را خود مأمون نیز اعتراف کرده بود .بنابراین ،حکومت به امام بیش از
هر شخصیت دیگری احساس نیاز میکرد.

به هرحال ،از آنچه که گفتیم دو نتیجه گرفته ميشود:
نخست :پس از این اقدامات از سوی مأمون ،دیگر منطقی نبود که اعراب به دلیل
رفتار پدر یا برادر و یا سایر پیشینیانش باز هم از دست او عصبانی باشند .زيرا هر
کس در گرو عملی است که خود انجام میدهد نه دیگری.
از این رو ،دیگر جای شگفتی نبود اگر اعراب بیعت با امام رضا را با روحی
سرشار از خشنودی پذیرفتند.
دوم :مأمون با این عمل یاری ایرانیان ـ بهویژه اهالی خراسان و کسانی که
شیعهي علویان بودند ـ را تضمین کرد .زيرا او بزرگترین آرزوي آنها را عملی
ساخته و ثابت کرده بود؛ نسبت به شخصی که محبوبترین انسانها نزد ایشان
است ،مهر میورزد و نيزاینکه در نظر او فرقی میان عرب و عجم یا عباسی و
غیرعباسی وجود ندارد .او فقط به مصالح امت میاندیشد و بس!
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 .6فرونشاندن شورشهای علویان
مأمون میخواست با انتخاب امام رضا به ولیعهدی خویش ،شعلهي
شورشهای پیدرپی علویان را که تمام ایاالت و شهرها را فراگرفته بود ،فرو
نشاند .بهراستی همینگونه هم شد ،چون پس از انجام بیعت ،تقریب ًا دیگر هیچ
قیامی صورت نگرفت ،مگر قیام عبدالرحمنبن احمد در یمن ،و البته انگیزهي آن،
ظلم والیان آن منطقه بود که به مجرد دادن قول رسیدگی به خواستههایش ،او نیز
بر سر جای خود نشست.
در اینجا چند نکته را هم باید افزود:
الف :موفقیت مأمون تنها در فرونشاندن این شورشها نبود ،بلکه اعتمادبسیاری
از رهبران و هواخواهانشان را نیز به سوی خود جلب کرد.
بهعالوه ،بسیاری از رهبران و پیروانشان با مأمون بیعت هم کردند.
ب :بیشتر قیامهایي که عليه مأمون صورت میگرفت ،از سوی اوالد حسن
بود ،بهویژه آنانی که آیین زیدیه را پذیرفته بودند .لذا او میخواست که در برابر
ایشان ایستادگی كند و برای همیشه خود و آیینشان را به نابودی کشاند.
مورخان این مطلب را به صراحت نوشتهاند که اصحاب حدیث همگی همراه با
1
ابراهیمبن عبداهللبن حسن قیام کرده و یا فتوا به همیاریش در این قیام داده بودند.
 .1مقاتل الطالبین ،ص  377و صفحات دیگر آن و نیز سایر کتابها .برخی از محققان برآنند که فقط اهل حدیث کوفه ،در این
قیام شرکت کردند؛ ولی ظاهرا ً مراد ،همهي اهل حدیث بهطور اطالق باشد .این را مقاتل الطالبین هم تأیید میکند.

 .8تأیید گرفتن بر عملکرد و اقدامات حکومت
مأمون ،به گمان خود ،از امام رضا قانونی بودن اقدامات خود را در مدت
والیتعهدی ،به طور ضمنی گرفت و همان تصویری را که خود میخواست از
حکومت و حاکم در برابر دیدگان مردم قرار داد.
 .9شکستن موقعیت اجتماعی امام
ی مأمون ،نابودی شخصیت و قداست اجتماعی
بخش دوم برنامهي جهنم 
امام بود  .او باید این کار را انجام ميداد تا برای همیشه از منشأ خطر و تهدید
علیه حکومتش ،رهایی یابد.
مأمون تصمیم گرفت که نظر مردم را از علویان برگرداند و حس اعتماد و
مهرشان را از آنان بزداید ،البته بهگونهای که احساساتشان را هم جریحهدار نكند.
مأمون گمان میکرد که اگر امام رضا را ولیعهد خویش گرداند ،همین
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 .7اثبات مشروعیت
پذیرفتن ولیعهدی از سوی امام رضا ،پیروزی دیگری هم برای مأمون
به ارمغان آورد .اینکه بدینوسیله توانست از سوی علویان اعتراف بگیرد که
حکومت عباسیان از مشروعیت برخوردار است .این موضوع را مأمون نیز خود به
صراحت گفته بود« :ما او را ولیعهد خود قرار دادیم تا ملک و خالفت را برای
ما اعتراف کند.»..
جنبهي خفي این اعتراف آن بود که امام رضا با پذیرفتن این مقام اقرار
میکرد که خالفت هرگز به تنهایی برای او و علويان نیست .بنابراین ،مأمون دیگر
خوب میدانست چگونه با همان سالحی که علویان در دست داشتند ،با آنها
مبارزه کند .از آن پس دیگر دشوار بود که کسی دعوت به یک شورش را علیه
حکومتی که این گونه به مشروعیتش اعتراف شده بود ،اجابت کند.
عالوه بر اين ،مأمون میخواست از این اعتراف منحصر بودن حکومت برای
عباسیان را نتیجه بگیرد و این که علویان هرگز بهرهای از خالفت ندارند و
ولیعهدی امام رضا فقط جنبهي لطف و گشادهدستی داشته و به انگیزهي
ایجاد پیوند میان خاندان عباسی و علوی صورت گرفته است تا زنگار کدورتها
از دل مردم به خاطر آنچه که از سوی هارونالرشید و اسالفش بر سر ایشان آمده
بود ،زدوده شود.

رویداد به تنهایی کافی خواهد بود تا موقعیت اجتماعی امام درهمبشکند و
ارجش پیش مردم فرو بیفتد.

فصل چهارم :موضعگیری امام در برابر توطئهي والیتعهدی
حقیقت آن است که امام توانست با تدبير و برنامهي خردمندانهي خویش،
راه هرگونه فرصت طلبی را بر مأمون ببندد .مأمون نیز چنان با یأس و سرافکندگی
روبرو شد که به ناچار به کشتن امام روی آورد.
برنامههای امام
امام رضا به ُص َور گوناگونی برای روبرو شدن با توطئههای مأمون اتخاذ
موضع کرد که مأمون آنها را به حساب نیاورده بود.
رهتوشه()1
116

الف .افشاگری نسبت به تحمیلی بودن والیتعهدی

پیروزحقیقی

 .1خودداری از پذیرش پیشنهاد مأمون در مدینه
امام تا وقتی که در مدینه بود از پذیرفتن پیشنهاد مأمون خودداری کرد و
آنقدر سرسختی نشان داد تا بر همگان معلوم بدارد که مأمون به هیچ قیمتی از او
دست بر نميدارد.
اتخاذ چنین موضع سرسختانهای برای آن بود که مأمون بداند ،که امام
دستخوش نیرنگ وی قرار نمیگیرد و بهخوبی از توطئهها و هدفهای پنهانیش
آگاهی دارد .تازه با این شیوه امام توانسته بود شک مردم را نیز پیرامون آن
رویداد برانگیزد.
 .2نیاوردن خانواده به مرو
مأمون از امام خواسته بود که از خانواده اش هر که را میخواهد همراه
خویش به مرو بیاورد ،ولی امام با خود هیچکس حتی فرزندش امام جواد
را هم نیاورد .درحالیکه آن یک سفر کوتاه نبود ،سفر مأموریتی بس بزرگ و
طوالنی بود که باید امام طبق گفتهي مأمون رهبری امت اسالمی را به دست بگیرد.
امام حتی میدانست که از آن سفر برایش بازگشتی وجود ندارد.

 .4رد پیشنهاد والیتعهدی در مرو
بعد از رسيدن امام به مرو و گذشت ماهها ،همچنان از موضع منفی با
مأمون سخن میگفت .نه پیشنهاد خالفت و نه پیشنهاد ولیعهدی هیچکدام را
نمیپذیرفت ،تا اينکه مأمون با تهدیدهای مکرری قصد جانش را کرد.
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 .3اعالم همبستگی والیت با توحید
در نیشابور ،امام با نمایاندن چهرهي محبوبش براي صدها هزار تن از مردم
استقبال کننده ،روایت زیر را خواند:
«کلمه توحید(الاله اله اهلل) دژ من (پروردگار) است ،پس هر کس به دژ من وارد
شود از کیفرم مصون میماند»
امام در آن شرایط مسایل فرعی دین و زندگی مردم را عنوان نکرد.
بلكه توجه همگان را به مسالهای معطوف نمود که مهمترین مسایل زندگی حال
و آیندهشان به شمار میرفت.
آری! امام در آن شرایط حساس فقط بحث «توحید» را مطرح كرد .زيرا
توحید پایهي هر زندگی با فضیلتی است که ملتها به کمک آن از هر نگونبختی
و رنجی ،رهایی مییابند.
رابطهي مسألهي والیت با توحید
پس از خواندن حدیث توحید ،ناقهي امام به راه افتاد ،ولی هنوز دیدگان
هزاران انسان شیفته به سوی او بود .ناگهان ناقه ایستاد و امام سر از عماری
بیرون آورد و کلمات جاویدان دیگری به زبان آورد ،با صدای رسا فرمود:
«کلمهي توحید شرطی هم دارد؛ و آن شرط من هستم».
در اینجا امام یک مسألهي بنیادی دیگری را عنوان کرد ،یعنی مسألهي
«والیت» 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 این حقیقت سود جست و در برابر
صدها هزار تن ،خویشتن را به حکم خدا ،امام مسلمانان معرفی کرد.
نکتهي مهم
امامان ما در هر مسألهای ممکن بود «تقیّه» را روا بدانند ولی آنان در این مسأله
که ،خود شایستهي رهبری امت و جانشینی پیامبرند ،هرگز تقیّه نمیکردند .هر
چند این مورد از همه بیشتر خطر و زیان برایشان دربرداشت.

امام با اینگونه موضعگیری ،زمینه را طوری چید که مأمون را رویاروی
حقیقت قرار دهد.
 .5تأکید نسبت به تحمیل والیتعهدی
امام رضا به اين موارد بسنده نکرد .بلکه در هر فرصتی تأکید میکرد که
مأمون او را به اجبار و با تهدید به قتل ،به ولیعهدی رسانده است.
امام بهصراحت میگفت که به دست کسی جز مأمون کشته نخواهد شد
و کسی جز مأمون او را مسموم نخواهدکرد .این موضوع را حتی در پیش روی
مأمون هم گفته بود.
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 .6اعالم این که خالفت حق مسلم او است.
اولين مورد را در شیوهي گرفتن بیعت میبینیم که امام ،جهل مأمون را
نسبت به شیوهي رسول خدا که مأمون مدّ عی جانشینیش بود ،برمال ساخت.
امام خود در نیشابور امامت خویش را شرط کلمهي توحید و راه ورود به
دژ محکم الهی معرفی کرده بود .وی همچنین امامان قانونی را در بسیاری از موارد
از جمله ،در رسالهای که برای مأمون نوشته بود شماره کرده و خود نیز در شمار
آنان بود .به این نکته در پشتنویس سند ولیعهدی نیز اشاره فرمود.
دیگر از نکات شایان توجه آنکه در مجلس بیعت ،امام به جای ایراد
سخنرانی طوالنی ،عبارات کوتاه زیر را بر زبان جاری ساخت:
«ما به خاطر رسول خدا بر شما حقی داریم و شما نیز بهخاطر او بر ما حقی دارید؛
یعنی هرگاه شما حق ما را ادا كنيد بر ما واجب میشود که حق شما را منظور بداریم».
این جمالت میان اهل تاریخ و سیرهنویسان معروف است و غیر از آن نیز چیزی
از امام در آن مجلس نقل نکردهاند.
امام حتی از این که کوچکترین سپاسگزاری از مأمون کند خودداری کرد
و این خود موضع سرسختانه و قاطعی بود که میخواست ماهیت بیعت را در ذهن
مردم خوب جای دهد و در ضمن موقعیت خویش را نسبت به زمامداری در همان
مجلس حساس به آنها بفهماند.

ب .سند والیتعهدی ،بیانگر برنامهي امام برای مقابله با توطئهي مأمون
آنچه امام در سند ولیعهدی نوشت ،نسبت به موضعگیریهای دیگرش
از همه مؤثرتر و مفیدتر بود.
در آن نوشته میبینیم که در هر سطری و بلکه در هر کلمهای که امام با
 .1کنزالفوائد ،کراجکی ،ص  166و الفصول المختارة من العیون و المحاسن ،صص 15و  16و بحاراالنوار ،ج  ،49ص 188
الرضا ،ج  ،1ص .100
و مسند االمام ّ
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اعتراف مأمون به اولویت خاندان علی
روزی مأمون در مقام آن برآمد که از امام اعتراف بگیرد به اینکه علویان و
عباسیان در درجهي خویشاوندی با پیغمبر با هم یکسانند.
داستان از این قرار بود که روزی مأمون و امام رضا با هم گردش میکردند.
مأمون رو به امام کرده و گفت« :ای ابوالحسن! من پیش خود اندیشهای دارم
که سرانجام به درست بودن آن پیبردهام و آن؛ اینکه ما و شما در خویشاوندی
با پیغمبر یکسان هستیم و بنابراین ،اختالف شیعیان ما ،همه ناشی از تعصب و
سبکاندیشی است»...
امام فرمود:
«این سخن تو پاسخی دارد که اگر بخواهی میگویم وگرنه سکوت برمیگزینم».
مأمون اصرار کرد که« :نه؛ حتم ًا نظر خود را بگو تا ببینم که تو دراینباره چگونه
میاندیشی؟!»
امام از او پرسید:
«بگو ببینم اگر هماکنون خداوند پیامبرش محمد را بر ما ظاهر گرداند و او
به خواستگاری دختر تو بیاید ،آيا موافقت میکنی؟»
مأمون پاسخ داد:
«سبحان اهلل! چرا موافقت نکنم؟! مگر کسی از رسول خدا روی برمیگرداند!»
آنگاه بیدرنگ امام افزود:
«بسیار خوب! حاال بگو ببینم آیا رسول خدا میتواند از دختر من هم
خواستگاری کند؟»
مأمون در دریایی از سکوت فرو رفت و سپس بیاختیار چنین اعتراف کرد:
1
«آری؛ به خدا سوگند که شما در خویشاوندی به مراتب به او نزدیکترید».
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خط خود نوشته ،معنایی عمیق نهفته است و به وضوح بیانگر برنامهاي برای
مواجهشدن با توطئههای مأمون میباشد.
امام با توجه به این نکته که سند ولیعهدی در سراسر قلمرو اسالمی منتشر
میشود ،آن را وسیلهي ابالغ حقایقی مهم به امت اسالمی قرار داد .از مقاصد و
اهداف باطنی مأمون ،پرده برداشت و بر حقوق علویان پافشرد و توطئهای را که
برای نابودی آنان انجام میشد ،آشکار کرد.
ً
امام در این سند نوشتهي خود را با جملههایی آغاز کرده که معموال تناسبی
با موارد مشابه ندارد« :ستایش 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 چشمها و از آنچه که در سینهها پنهان است آگاهی دارد»
خوانندهي عزیز ،آیا شما هم مانند من این حقیقت را میپذیرید که امام با
انتخاب این جمالت میخواست ذهن مردم را به خیانتها و نقشههای پنهانی
توجه دهد؟ آیا با این کلمات به مأمون کنایه میزند تا مردم را متوجه هدفهای
ناآشکارش بنماید؟
به هرحال ،امام مطلب خود را چنین ادامه میدهد:
«و درود خدا بر پیامبرش محمد ،خاتم پیامبران ،و بر خاندان پاک و
مطهرش»...
در آن دوره هرگز مرسوم نبود که در اسناد رسمی از پی ،درود بر پیغمبر،
کلمهي «خاندان پاک و مطهرش» را نیز بیفزایند .اما امام میخواست با آوردن
این کلمات به پاکی اصل و دودمان خویش اشاره کند.
بعد در ادامه نوشته است:
«… امیرالمؤمنین حقوقی از ما میشناخت که دیگران بدان آگاه نبودند».
خوب ،این چه حق و حقوقی بود که مردم حتی عباسیان به جز مأمون آن را
دربارهي امام نمیشناختند؟
مگر ممکن بود که امت اسالمی منکر آن باشد که وی فرزند دختر پیغمبر
بود؟! بنابراین ،آیا گفتهي امام اعالنی به همهي امت اسالمی نبود که مأمون چیزی
را در اختیارش قرار داده که حق خود او بود؟ ح ّقی که پس از غصب ،دوباره
داشت به دست اهلش ب ر میگشت.
امام نوشتهي خود را چنین ادامه میدهد:
«ه ر کس گرهای را که خدا بستنش را امر کرده بگشاید و ریسمانی را که هم او

 .1بسیار محتمل است که امام به جملهي عمر (يعني بیعت با ابوبکر گریزگاهی بود) اشاره کردهاند؛ ولی آن را چنان تعمیم
دادهاند که شامل بیعتهای دیگر نیز بشود؛ چراكه بیعت با خود عمر و عثمان و معاویه و دیگران نیز ،همه راه گریزی بودند.

رهتوشه()1
121
پیروزحقیقی

تحکیمش را پسندیده ،قطع کند به حریم خداوند تجاوز کرده است زيرا او با این
عمل ،امام را تحقیر نموده و حرمت اسالم را دریده است…»
امام با این جمالت اشاره به حق خود میکند که مأمون و پدرانش غصب
کرده بودند .پس منظور وی از گره و ریسمانی که نباید هرگز گسسته شود،
خالفت و رهبری است که نباید پیوندش را از خاندانی که خدا مأمور این مهم
کرده است گسست .سپس امام چنین ادامه میدهد:
« ...در گذشته کسی این چنین کرد ولی برای جلوگیری از پراکندگی در دین
و جدایی مسلمانان اعتراضی به تصمیمها نشد و امور تحمیلی بهعنوان راه گریز
1
تحمل گردید»...
در اینجا گویا امام به مأمون کنایه میزند و به او میفهماند که باید به اطاعت وی
درآید و بر تمرد و توطئه علیه وی و علویان و شیعیانش اصرار نورزد .امام با اشاره
به گذشته ،دورنمای زندگی علی و خلفای معاصرش را ارائه میدهد که چگونه او
را به ناحق از صحنهي سیاست راندند و او نیز برای جلوگیری از تشتت مسلمانان ،بر
تصمیم هایشان گردن مینهاد و تحمیلهایشان را نیز تحمل میكرد.
سپس چنین میافزاید:
«… خدا را گواه بر خویشتن میگیرم که اگر رهبری مسلمانان را به دستم دهد
با همه ،بهویژه با بنیعباس به مقتضای اطاعت از خدا و سنت پیامبرش عمل
کنم ،هرگز خونی را به ناحق نریزم و ناموس و ثروتی را از چنگ دارندهاش به
درنمیآورم مگر در آنجا که حدود الهی مرا دستور داده است»...
اين مطالب همگي كنايه و اشارهاي است به جنایات بنی عباس.
امام همچنین این جمله را میافزاید ...« :اگر چیزی از پیش خود آوردم،
یا در حکم خدا تغییر و دگرگونی درانداختم ،شایستهي این مقام نبوده ،خود را
مستحق کیفر نمودهام و من به خدا پناه میبرم از خشم او»...
بيان این جمله برای مبارزه با عقیدهي رایج در میان مردم بود.اين عقيده كه
خلیفه یا هر حکمرانی مصون از هرگونه کیفر و بازخواستی است ،زيرا او در
مقامی برتر از قانون قرار گرفته است.
آنگاه برای اعالم عدم رضایت خویش به قبول ولیعهدی و نافرجام بودن
آن بهصراحت چنین بیان میدارد»...« :جفر» و «جامعه» خالف آن را حکایت
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میکنند »...یعنی برخالف ظاهر امر که حاکی از دستیابی من به حق امامت و
خالفت میباشد ،من هرگز آن را دریافت نخواهم کرد.
افزون بر این ،امام میخواهد که با ذکر این حقیقت به رکن دوم از ارکان
امامت امامان راستین اهل بیت نیز اشاره کند؛ آگاهی به امور غیبی و علوم
ذاتی که خداوند تنها ایشان را بدینجهت بر دیگران امتیاز بخشیده است.
جفر و جامعه دو جلد از کتابهایی است که رسول خدا بر امیرالمؤمنین
علی امال فرموده و او نیز آنها را به خط خود نوشته است .امامان برخی
از این کتابها را به برخی از شیعیان پرارج خویش نشان داده و در موارد متعددی
1
در احکام بدانها استناد جستهاند.
امام پس از اعالم کراهت و اجبار خویش در قبول ولیعهدی با صراحت
کامل مینویسد …«:ولی من دستور امیرالمؤمنین(یعنی مأمون) را پذیرفتم
وخشنودیش را بدینوسیله جلب کردم…» .معنای این عبارت آن است که اگر
امام ولیعهدی را نمیپذیرفت به خشم مأمون گرفتار میآمد .باالخره امام در
پایان دستخط خویش بر پشت سند ولیعهدی تنها خدای را بر خویشتن شاهد
میگیرد و هرگز مأمون یا افراد دیگر حاضر در آن مجلس را به عنوان شهود
برنمیگزیند.
آری ،کسانی که در آن ایام و در چنان شرایطی میزیستند بهخوبی مقاصد
امام را از جمالتی که بر پشت سند ولیعهدی نوشته بود درك میکردند.
ج .شروط پذیرش والیتعهدی ،نقشههاي مأمون را برهم زد!
امام برای پذیرفتن مقام ولیعهدی ،شروطی قایل شد که طی آنها ،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
2
حکومت باشد.
 .1در مکاتب الرسول ،ج  ،1صص  59تا  ،98دربارهي این کتابها بهطور مشروح به بحث پرداخته و موارد استشهاد ائمه
به آنها را بیان داشته است.
الرضا ،ج  ،1ص 20و ج ،2
اخبار
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بعد؛
به
43
ص
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االبصار،
نور
241؛
ص
مالکی،
صباغ
المهمه ،ابن
 .2الفصول
ّ
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ص 183؛ مناقب آل ابیطالب ،ج  ،4ص 363؛ علل الشرایع ،ج  ،1ص 238؛ اعالم الوری ،ص320؛ بحاراالنوار ،ج ،49
الغمه ،ج  ،3ص 69؛ اإلرشاد مفید ،ص310؛ األمالی صدوق ،ص43؛ الکافی،
صص 34و  35و صفحات دیگر؛ کشف ّ

مأمون نیز به تمام این شروط پاسخ مثبت داده بود .بنابراین ،میبینیم که امام
هدفها و آرزوهاي مأمون را نقش برآب ميكند زیرا اتخاذ چنین موضع منفیاي
دلیل گویایی بود بر امور زیر:
ـ متهم ساختن مأمون به برانگیختن شبههها و ابهامهای بسیاری در ذهن مردم.
ـ اعتراف نکردن به قانونی بودن سیستم حکومتی وی.
ـ سیستم موجود هرگز نظر امام را به عنوان یک نظام حکومتی تأمین
نمیکرد.
ـ مأمون برخالف نقشههایی که در سر پرورانده بود ،دیگر با قبول این شروط
نمیتوانست کارهایی را به دست امام انجام دهد.
ـ امام هرگز حاضر نبود تصمیمهای قدرت حاکمه را اجرا کند.
ـ و در نهایت با ذکر این شروط ،پارسایی و زهد امام بر همگان آشكار
شد .آنان که امام را به خاطر پذیرفتن ولیعهدی به دنیاپرستی متهم میکردند
با توجه به این شروط متقاعد گردیدند که باالتر از این حد ،درجهای از زهد قابل
تصور نیست.

ص 489؛ روضة الواعظین ،ج  ،1صص  268و 269؛ معادن الحکمة ،ص180؛ شرح میمة ابی فراس ،ص .165
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د .نماز عید و تفکیک صفوف
امام به مناسبت برگزاری دو نماز عید ،موضعی اتخاذ کرد که جالب توجه
است .در یکی از آنها ماجرا چنین بود:
مأمون از امام درخواست نمود که با مردم نماز عید بگزارد تا با ایراد
سخنرانی وی ،آرامشی به قلبشان فروآید و با پیبردن به فضایل امام اطمینان
عمیقی نسبت به حکومت بیابند.
امام به مجرد دریافت این پیام ،شخصی را نزد مأمون روانه ساخت تا به او
بگوید مگر یکی از شروط ما آن نبود که من دخالتی در امر حکومت 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 آنچنان خواهم رفت که رسول
خدا و امیرالمؤمنین علی با مردم به نماز میرفت.
مأمون پاسخ داد که هرگونه میخواهی برو.
چنانكه قبل از اين ذكر شد ،در آن روز وضع مردم بسیار آشفته شد و صفوفشان
در نماز ،دیگر به نظم نپیوست.

رهتوشه()1

ه .معاشرت اجتماعی امام ،برهم زنندهي نقشههای مأمون
طرز رفتار و آداب معاشرت عمومی امام ،چه پیش از ولیعهدی یا پس از
آن ،بهگونه ای بود که پیوسته نقشههای مأمون را برهم میزد .هرگز مردم ندیدند
که امام تحت تأثیر زرق و برق شؤون حکومتی قرار بگيرد يا در نحوهي
سلوکش با مردم اندکی تغییر رويه دهد.
برنامهي امام برای شکست مأمون چنان کاری و موفق بود که مأمون تصميم
گرفت آن امام بزرگوار را به شهادت برساند تا مگر به اینوسیله ،خود را از چنگال
نامالیماتی که پیوسته برایش پیش میآمد ،برهاند.
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پيشگفتار
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توگو سامان دادهاند و
از دیر باز انسانها ارتباط با یکدیگر را از طریق گف 
بدینگونه عقاید خود را با هم در میان نهادهاند .این خصیصه عمومی و فطری در
ادیان توحیدی ،مورد توجه قرار گرفته است و پیامبران بزرگ الهی ،چه در مقام
تبلیغ و چه در موقعیتهای متعدد علمی ،آن را پاس داشته و حرمت گذاردهاند.
حضرت نوح با کافران قوم خویش احتجاج میکند و به آنان اجازه سخن گفتن
میدهد .هود و صالح نیز با قوم خویش به گفتوگو مینشینند و استداللهای روشن
خود را بیان میکنند 1و ابراهیم خلیل با خویشان 2و نیز گمراهان طبیعتپرست 3و
4
حتّی سرکردهی نمرودیان بُتپرست به بحث مینشیند و با استدالل ،مبهوتشان میکند.
مناظرههای لوط و شعیب با اقوام خود 5و موسی با فرعون 6و عیسی
با متعصبان یهود نیز از نمونههای بارز گفتگوی دینی است؛ احتجاجات پیامبر
بزرگ اسالم نیز با مشرکان عربستان ،مسیحیان نجران ،یهودیان و مادهپرستان و
منکران معاد ،در بسیاری از کتابهای حدیث ،انعکاس یافته است 7و به تعبیر امام
8
هادی بارها و بارها صورت گرفته است.
پس از پیامبر ،اهل بیت عصمت و طهارت نیز این سیره را تداوم
بخشیدند و با اقتدا به سنت نیکوی پیامبران ،گام در جای پای آنان نهادند.
روایات و گزارشهای مفصل این مناظرهها ،هم غنیکنندهی مباحث عقاید و
توگو و تحمل و شکیبایی ائمه
کالم شیعه است و هم نشاندهندهی ادب گف 
معصوم در برابر خصم و ناراستیها و درشتیهای آنان است.
در میان ائمه ،مناظرات نغز و ژرف امام رضا مثالزدنی است .ایشان در جبههی
بروندینی و دروندینی ،از طریق مناظرات به مقابله با مخالفان پرداخته و سواالت و
9
شبهههای زندقیان و اشکاالت دیگراندیشان به حوزه عقاید شیعه را پاسخ گفتهاند.
 . 1هود 50 ،تا  57و  61تا .63
. 2شعرا 69 ،تا  81و مریم 41 ،تا .47
. 3انعام 75 ،تا .79
 . 4بقره.258 ،
 . 5شعرا 160 ،تا .188
 . 6طه 42 ،تا .62
 . 7االحتجاج طبرسی ،ج  ،1صص 27تا  64و صص  47تا  64و فرقان 7 ،و  8و زخرف 31 ،و اسراء 90 ،تا . 93
 .8بحاراالنوار ،ج  ،9ص  ،69ح.2
الرضا ،ج  ،1ص ،131ح.28
 .9عیون اخبار ّ

در این اثر ،ابتدا گزارشی از مناظرات عالم آل محمد ارائه شده و در
ادامه ،هدف مأمون از تشکیل این جلسات و نیز برکات مناظرات امام هشتم
مورد توجه واقع شده است .در ادامه دربارهی ویژگیهای مناظرات امام رضا،
محتوای مناظرات و درسهایی که میتوان از مناظرات این امام بزرگوار
گرفت ،مباحثی تقدیم ارادتمندان و دلباختگان به آن حضرت شده است .امیدواریم
که این هدیهی ناچیز مورد قبول امام رئوف قرار گیرد!

مناظرات امام رضا

الرضا ،ج ، 1ص.314
 .1عیون اخبار ّ
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از عالم آل محمد مناظرات فراوانی نقل شده است که در این قسمت،
گزارشی از این مناظرات را تقدیم میکنیم.
از حسن بن محمد نوفلی هاشمی نقل شده است که میگوید :مأمون علمای
ادیان و بزرگان دین و مذاهب مختلف را جمع کرد و پس از خوشآمدگویی به
آنان چنین گفت« :شما را برای امر خیری فراخواندم .مایلم با پسرعمویم که از
مدینه به اینجا آمده است ،مناظره کنید! فردا ا ّول وقت بیایید و کسی از این دستور
سرپیچی نکند!» آنان اطاعت کردند و گفتند« :انشاءاهلل ا ّول وقت در اینجا حاضر
1
خواهیم شد!»
فردا صبح مأمون ،یاسر را به دنبال حضرت فرستاد .یاسر به امام گفت« :مأمون
میگوید که میخواهم شما در این جلسه شرکت کنید!» حسن بن محمد نوفلی
ظاهرا ً از این مسأله ترسی داشت .امام رضا به او رو کردند و فرمودند« :نوفلی!
تو عراقی هستی و عراقیها طبع ظریف و نکتهسنجی دارند؛ نظرت دربارهی
برگزاری این گردهمایی علمای ادیان و اهل شرک توسط مأمون چیست؟» نوفلی
گفت« :میخواهد شما را بیازماید و کار نامطمئن و خطرناکی کرده است» .حضرت
فرمودند« :چهطور؟» گفت« :متکلمان و اهل بدعت ،مثل علما نیستند؛ چون عالم،
مطالب درست و صحیح را انکار نمیکند ولی آنها همه اهل انکار و مغالطهاند.
اگر با در نظر گرفتن وحدانیت خدا با آنان بحث کنید ،خواهند گفت« :وحدانیتش
را ثابت کن!» و اگر بگویید محمد رسول خداست ،میگویند« :رسالتش را
ثابت کن!» بعد مغالطه میکنند و باعث میشوند خود شخص دلیل خود را باطل
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کند و دست از حرف خویش بردارد» .سپس گفت« :قربانت گردم! از آنان برحذر
باشید و مواظب خودتان باشید!» حضرت تبسمی کردند و فرمودند« :ای نوفلی!
آیا میترسی آنان ادلهی مرا باطل و من را مجاب کنند؟» نوفلی گفت« :به خدا
دربارهی شما ترسی ندارم و امید دارم خداوند شما را بر آنان پیروز کند!»
سپس حضرت فرمودند« :ای نوفلی! میخواهی 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 فرقهای از علما به زبان خودشان
صحبت کنم؛ آنگاه که همه را مجاب سازم و در بحث بر همگی پیروز شوم و
همهی آنان سخنان مرا بپذیرند ،مأمون خواهد دانست آنچه در صددش میباشد
شایسته او نیست .در این موقع است که مأمون پشیمان خواهد شد َو لاَ َح ْو َل َو لاَ
1
العلِ ِّی ال ْ َع ِظیم».
قُ َّو َة اِلاَّ بِاهلل ِ َ
امام پس از این که وضو ساختند و مقداری سویق (نوشیدنی یا آش یا حلیم)
میل فرمودند ،به جایگاه مناظره رفتند .مأمون آن حضرت را به جاثلیق (کاتولیک)
بزرگ مسیحیان معرفی کرد و خواست که با امام رضا بحث و انصاف را
رعایت کند.
 .1مناظره با جاثلیق (بزرگ مسیحیان)
جاثلیق به مأمون گفت« :ای امیرالمؤمنین! چگونه با کسی بحث کنم که به کتابی
استدالل میکند که من آن را قبول ندارم و به گفتار پیامبری احتجاج میکند که من
به او ایمان ندارم؟» حضرت فرمودند« :ای مرد مسیحی! اگر از انجیل برایت دلیل
بیاورم آیا میپذیری؟» جاثلیق گفت« :آیا میتوانم آنچه را انجیل فرموده است ،رد
کنم؟ به خدا سوگند؛ برخالف میل باطنیام خواهم پذیرفت!» حضرت فرمودند:
« سل عما بدا لک و افهم الجواب؛ حال هر چه میخواهی بپرس و جوابت را
دریافت کن!»
ابتدا جاثلیق نظر امام را دربارهی حضرت عیسی جویا شد؛ به این
منظور که اگر آن حضرت فرمودند که او را قبول ندارم ،او هم در مقام انکار
بگوید من پیامبر و کتاب شما را قبول ندارم .اما امام رضا هوشیارانه پاسخ
الرضا ،ج ، 1ص. 315
 .1عیون اخبار ّ
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دادند« :من به نب ّوت عیسی و کتابش و به آنچه ا ّمت خود را به آن بشارت
داده است و حواریون نیز آن را پذیرفتهاند ،ایمان دارم و به عیسایی که به نب ّوت
پیامبر اسالم و کتابش ایمان نداشته باشد و ا ّمت خود را به او بشارت نداده
است ،کافرم».
جاثلیق از حضرت رضا تقاضای دو شاهد عادل از همکیشان خود (مسیحی)
و دو شاهد از غیر همکیشان خود نمود .حضرت فرمودند« :حال سخن به
انصاف گفتی».
حضرت رضا یکی از شاهدان را یوحنّای دیلمی که محبوبترین شخص
نزد مسیح بود ،معرفی کردند و فرمودند« :تو را قسم میدهم؛ آیا در انجیل چنین
نیامده است که یوحنّا گفت :مسیح مرا به دین محمد عربی آگاه کرد و مژده داد که
بعد از او خواهد آمد و من نیز به حواریون مژده دادم و آنها به او ایمان آوردند؟!»
جاثلیق گفت« :بله آمده است».
جاثلیق خواست که مصداق را نامعیّن جلوه دهد و گفت« :زمان آمدن آن
پیامبر نامشخص است» .اما حضرت رضا باز دربارهی 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
دهد .او شهادت داد وآنگاه حضرت فرمودند« :این عین گفتار حضرت
مسیح است؛ اگر مطلب انجیل را تکذیب کنی ،موسی و عیسی را تکذیب
کردهای و اگر این مطلب را منکر شوی ،قتلت واجب است؛ زیرا به خدا و پیامبر
و کتابت کافر شدهای» .جاثلیق گفت« :مطلبی را که از انجیل برایم روشن شود
انکار نمیکنم و بدان اذعان دارم» .امام رضا فرمودند« :شاهد بر اقرار او باشید!»
وقتی جاثلیق بر احاطهی آن حضرت بر انجیل و دین مسیحیت آگاه شد،
دربارهی تعداد حواریون سوال کرد که امام جواب او را دادند و فرمودند« :از
شخص آگاهی سوال کردی؛ حواریون دوازده نفر بودند و اعلم و افضل آنها
«لوقا» بود .اما علمای بزرگ نصاری سه نفر بودند یوحنای اکبر در سرزمین باخ،
یوحنای دیگری در قرقیسا و یوحنای دیلمی در رجاز ،و نام پیامبر و اهل بیت و
ا ّمتش 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 ایمان داشت ،ایمان داریم .به عیسی ایرادی نداریم جز ضعف
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و ناتوانی و کمی نماز و روزهاش!» جاثلیق در حالیکه منظور امام را متوجه
نشده بود ،گفت« :به خدا قسم؛ علم خود را فاسد و خود را تضعیف کردی!
گمان میکردم عالمترین فرد بین مسلمانان هستی» .حضرت فرمودند« :مگر چه
شده است؟» گفت« :میگویی عیسی ضعیف بود و کم روزه میگرفت و کم نماز
میخواند؛ حال آنکه او حتّی یک روز را هم بدون روزه نگذراند و حتّی یک شب
هم نخوابید؛ همیشه روزها ،روزه بود و شبها ،شبزندهدار» .حضرت رضا
فرمودند« :برای تقرب به چه کسی روزه میگرفت و نماز میخواند؟» جاثلیق از
کالم افتاد و ساکت شد 1.چون منظور امام رضا آن بود که شما که ادعا میکنید
عیسی خداست ،پس برای چه کسی نماز میخواند و روزه میگرفت؟
سپس حضرت رضا از جاثلیق پرسیدند« :چرا منکر هستی که عیسی با
اجازهی خدا مردهها را زنده میکرد؟ » جاثلیق گفت« :زیرا کسی که مردهها را زنده
2
کند و نابینا و شخص مبتال به پیسی را شفا دهد ،خداست و شایستهی پرستش».
امام رضا با ذکر نمونههایی از تاریخ که پیامبران پیشین مانند :یسع،
موسی ،عزیر ،ابراهیم و… بعضی از این کارها را انجام میدادند،
فرمودند« :همگی مضمون آیاتی از تورات و انجیل و زبور و قرآن است .دربارهی
اینها چه میگویی؟ آیا آنها هم باید ادعای خدایی کنند؟» جاثلیق جواب داد:
3
«بله؛ حرف ،حرف شماست و معبودی نیست جز اهلل».
سپس حضرت رو به رأس الجالوت؛ بزرگ یهودیان نمودند و فرمودند« :تو
ن عمران نازل شده است ،قسم میدهم که آیا خبر
را به ده آیهای که بر موسیب 
محمد و ا ّمتش در تورات موجود نیست؟!» آنگاه فرازهایی از تورات را که
دربارهی پیامبر و ا ّمتش است ،قرائت فرمودند .رأسالجالوت گفت« :آری ما
نیز آن را همینگونه در تورات یافتهایم».
پس از آن ،حضرت به جاثلیق گفتند« :با کتاب اشعیا تا چه حد آشنا هستی؟»
گفت« :آن را حرف به حرف میدانم» .سپس به آن دو فرمودند« :آیا قبول دارید
این مطلب که «ای مردم! من تصویر آن شخص سوار بر درازگوش را دیدم در
حالیکه لباسهایی از نور بر تن داشت و آن شتر سوار را دیدم که نورش همچون
نور ماه بود» ،از گفتههای اوست؟» آن دو پاسخ دادند« :بله ،اشعیا چنین گفته
 .1همان ،ص. 422
 . 2همان ،ص. 322
 . 3همان ،ص .327

 .2مناظره با رأسالجالوت (بزرگ یهودیان)
وقتی «جاثلیق» از مناظره با امام رضا کنارهگیری کرد و خواست که از
شخص دیگری سوال شود ،امام رضا رو به «رأسالجالوت» کردند و فرمودند:
«تسألنی أو أسئلک؟؛ من از تو سوال کنم یا تو سوال میکنی؟» 4رأسالجالوت
گفت« :من سوال میکنم و فقط جوابی را میپذیرم که از تورات باشد یا از انجیل
 . 1فارقلیطا معرب کلمهي پرکلیتوس (به کسر پ و را) معنی احمد یعنی ستودهتر میدهد .پرکلیتوس(به فتح پ و را) به معنی
تسلیدهنده است که البته با توجه به آیهي  6سورهي مباركهي صف ،ترجمهي اول؛ به معنی احمد صحیحتر است.
الرضا ،ج ، 1ص.327
 .2عیون اخبار ّ
 .3همان ،ص.427
 .4همان.
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است» .حضرت فرمودند« :آیا با این گفتهی عیسی که در انجیل میفرماید:
«من به سوی خدای شما و خدای خود خواهم رفت و فارقلیطا 1خواهد آمد»،
آشنا هستی؟!»
جاثلیق پاسخ داد و امام برای وی واقعیت را دربارهی وضعیت انجیل بیان
فرمودند .سپس جاثلیق اعتراف کرد که من این مطلب را تاکنون نمیدانستم.
امام رضا با توجه به هوشیاری زیادی که داشتند ،ابتدا از جاثلیق دربارهی
شهادت علمای انجیل پرسیدند و او گفت« :هر آنچه تأیید کنند و بدان گواهی
دهند ،حق است» .حضرت ،مأمون و اهل بیتش و دیگر حاضرین را گواه
بر این شهادت گرفتند .بعد دربارهی اصل و نسب حضرت عیسی از قول
علمای بزرگ انجیل مانندَ :متَی ،مرقابوس ،و الوقا و حتّی خود حضرت عیسی
جمالتی بیان کردند ،سپس فرمودند« :نظرت دربارهی شهادت و گواهی َمتَی،
مرقابوس و الوقا دربارهی عیسی و اصل و نسب او چیست؟» جاثلیق گفت:
«به عیسی افترا زدهاند» .حضرت به ّ
حضار فرمودند« :آیا (همین االن) پاکی و
صداقت آنان را تأیید نکرد و نگفت آنان علماي انجیل هستند و گفتارشان حق
است و حقیقت؟» جاثلیق گفت« :ای دانشمند مسلمین! دوست دارم مرا در مورد
این چهار نفر معاف داری» .حضرت فرمودند« :قبول است؛ تو را معاف کردیم!
2
حال هرچه میخواهی سوال کن!»
او که توانایی امام را در پاسخگویی به کلیهی سواالت ،فوقالعاده یافت،
عرض کرد« :بهتر است دیگری سوال کند؛ به حق مسیح قسم ،گمان نداشتم در
3
بین علمای مسلمین کسی مثل شما وجود داشته باشد!»
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یا از زبور داوود و یا صحف ابراهیم و موسی» .حضرت فرمودند« :جوابی را
از من نپذیر مگر اینکه از تورات موسی یا انجیل عیسی یا زبور داوود
1
باشد!»
رأسالجالوت پرسید« :چگونه نب ّوت محمد را ثابت میکنی؟» امام رضا
ی بن مریم ،داوود خلیفهی خدا در زمین به نب ّوت
فرمودند« :موسی بن عمران ،عیس 
او گواهی دادهاند» .حضرت رضا گواهی موسی بن عمران را این چنین
اثبات کردند؟
«آیا قبول داری که موسی به بنی اسراییل سفارش کرد و گفت پیامبری از
فرزندان برادران شما خواهد آمد؛ او را تصدیق کنید و از او اطاعت کنید!؟ حال
اگر خویشاوندی میان اسراییل و اسماعیل و رابطهی بین آن دو را از طرف
ابراهیم میدانی ،آیا قبول داری که بنی اسراییل برادرانی غیر از فرزندان اسماعیل
نداشتند؟» رأسالجالوت گفت« :بله ،این گفتهي موسی است و آن را رد نمیکنیم».
حضرت پرسیدند« :آیا از برادران بنی اسراییل پیامبری غیر از محمد آمده
2
است؟» گفت« :نه».
وقتی رأسالجالوت از امام رضا خواست که صحت این مطلب را از تورات
برایش آشکار کنند ،حضرت فرمودند« :آیا منکر این مطلب هستی که تورات
به شما میگوید‹ :جاء النّور من جبلٍ طور سیناء و اضائ لنا من جبل ساعیر و
آستعلن علینا من جبل فاران؛ نور از کوه طور سینا آمد و از کوه ساعیر بر ما
درخشید و از کوه فاران بر ما آشکار شد›» 3.رأسالجالوت گفت« :با این کلمات
آشنا هستم اما تفسیرش را نمیدانم» .حضرت فرمودند« :اما نوری که از طرف
سینا آمد ،واضح است همان وحی است که بر موسیبنعمران در طور سینا
نازل شد ،و اما روشنشدن کوه ساعیر اشاره به همان کوهی است که در آنجا بر
عیسی بن مریم وحی شد و منظور از کوه فاران ،کوهی است در اطراف مکه
که با شهر مکه یک روز فاصله دارد».
سپس امام به جملههایی از کتاب اشعیای نبی و حیقوق نبی استدالل
کردند و فرمودند« :داوود نیز در زبورش ،میگوید :خداوندا! کسی را مبعوث
کن که سنّت را بعد از فترت احیا کند! آیا کسی را سراغ داری جز محمد که
 .1همان ،ص. 333
 .2همان ،ص. 343
 .3هاشمی ،مصطفی خالقداد ،توضیح الملل ،ج  ،1ص.200
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این کار را انجام داده باشد؟»
رأسالجالوت گفت« :چه مانعی دارد که این شخص عیسی بوده باشد؟»
حضرت فرمودند« :آیا تو نمیدانی که عیسی هرگز با سنّت تورات مخالف
نبود و همواره آیین او را تأیید میکرد و در انجیل نیز آمده است که بارقلیطا بعد
از او (مسیح) میآید و همهچیز را برای شما تفسیر میکند؟»
رأسالجالوت گفت« :آری ،میدانم».
امام رضا فرمودند« :از همهی اینها گذشته من از تو سوالی دارم؛ بگو ببینم
پیامبرت موسیبنعمران به چه دلیل فرستادهی خداست؟»
رأسالجالوت گفت« :او کارهای خارقالعادهای انجام داده است که هیچ یک از
انبیای پیشین انجام ندادهاند».
امام فرمودند :مث ً
ال چه کاری؟
رأسالجالوت گفت« :شکافتن دریا ،تبدیل عصا به مار عظیم ،زدن بر سنگ و
جاریشدن چشمهها از آن و ید بیضا و امثال آن!»
امام فرمودند« :راست میگویی؛ اینها دلیل خوبی بر نب ّوت اوست ،آیا هر
کس که دست به خارق عادتی زند که دیگران از انجام آن ناتوان باشند و دعوی
نب ّوت کند ،نباید پذیرفت؟»
رأسالجالوت گفت« :نه ،چرا که موسی نظیر و مانند نداشت و اگر کسی همان
معجزاتی را بیاورد که موسی آورده است باید پذیرفت؛ وگرنه الزم نیست».
امام فرمودند« :پس چگونه پیامبران پیشین را که قبل از موسی آمدند،
پذیرفتهاید؛ در حالیکه نه دریا را شکافتند و نه دوازده چشمه آب از سنگ بیرون
آوردند ،مانند موسی ید بیضا یا تبدیل عصا به ماری عظیم هم نداشتند؟!»
رأسالجالوت (سخن خود را تغییر داد و) گفت« :من گفتم هرگاه کسی خارق
عادتی انجام دهد که مردم از انجام مثل آن عاجز باشند باید پذیرفت؛ هر چند مثل
معجزهی موسی نباشد».
امام فرمودند« :پس چرا اقرار به نب ّوت حضرت مسیح نمیکنید که
مردگان را زنده میکرد و نابینا و بیماران صعبالعالج را شفا میداد و…؟»
رأسالجالوت گفت« :میگویند چنین کارهایی کرده است ،ولی ما هرگز
ندیدهایم!»
امام فرمودند« :آیا معجزات موسی را با چشم خود دیدهای؟ آیا غیر این
است که افراد موثّق از یاران موسی خبر دادهاند و این خبر به طور متواتر به

دست ما رسیده است؟»
رأسالجالوت گفت« :آری[همینطور است]».
امام فرمودند« :بنابراین اگر همین اخبار متواتر از معجزات مسیح خبر
دهد ،چگونه ممکن است نب ّوت او را تصدیق نکنید؟»
سپس امام رضا ادامه دادند« :کار محمد نیز چنین است؛ او یتیم و فقیر و
درسنخوانده بود؛ اما قرآنی آورد که اسرار تاریخ انبیای پیشین دقیق ًا در آن تبیین
شده و از حوادث گذشته و آینده خبر داده است و نیز از آنچه مردم در خانههای
خود میگفتند یا انجام میدادند ،پیامبر از آن پرده بر میداشت و معجزات بسیار
دیگر».
در اینجا رأسالجالوت از سخن بازماند!
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 .3مناظره با هربذ (بزرگ زرتشتیان)
نوبت به «هربذ» که بزرگ زرتشتیان بود ،رسید .حضرت رضا از او دربارهی
علت پیامبری زرتشت سوال کردند .او گفت« :چیزهایی آورده است که دیگران
نیاوردهاند؛ البته ما خود ندیدهایم ،اخباری از گذشتگان ما در دست است».
حضرت فرمودند« :دیگر ا ّمتها هم دلیل پذیرش را همان اخباری میدانند که
از گذشتگان به آنان رسیده است .پس عذر شما در عدم ایمان نیاوردن به آنها
1
چیست؟» «هربذ» خشکش زد و نتوانست جوابی دهد.
 .4مناظره با عمران صابی
هنگامیکه بزرگ زرتشتیان از ادامهی بحث بازماند ،امام رو به حاضران
کردند و فرمودند« :آیا در میان شما کسی هست که با اسالم مخالف باشد؟ اگر
مایل است؛ بدون اضطراب و نگرانی سواالتش را مطرح کند!»
در این هنگام «عمران صابی» که یکی از متک ّلمان معروف بود ،برخاست و نزد
حضرت رضا آمد و گفت:
«ای دانشمند بزرگ! اگر خودت دعوت به سوال نمیکردی ،من سوالی مطرح
نمیکردم؛ چراکه من به کوفه و بصره و شام و الجزیره رفتهام و با علمای علم
عقاید روبهرو شدهام ،ولی احدی را نیافتهام که برای من ثابت کند که خداوند
یگانه است و قائم به وحدانیّت خویش است؛ آیا اجازه میدهی همین مسأله را
 . 1همان ،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 این جماعت عمران صابی باشد؛ تویی!» 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 این نمیخواهم که واقعیت
را برای من ثابت کنی تا به دامنش چنگ بزنم و از آن صرفنظر نخواهم کرد!»
امام فرمودند« :هر چه میخواهی بپرس!»
در این هنگام ،حاضران به یکدیگر نزدیک شدند .سپس سکوتی مطلق بر
مجلس حکمفرما شد تا ببینند سرانجام این مناظرهی حساس به کجا میرسد.
عمران صابی گفت« :از نخستین وجود و مخلوقاتش با من سخن بگوی!»
(از قراين مشخص میشود که منظور عمران پاسخ به دو سوال مهم در مسألهی
خداشناسی بوده است؛ نخست اینکه خداوند چه هدفی از آفرینش داشت و چه
کمبودی با آفرینش برطرف میشد؟ دیگر اینکه آیا آفرینش از عدم صورت گرفته
و هیچ مادهای قبل از آن نبوده و چگونه این امر متص ّور است؟)
امام فرمودند« :اکنون که سوال کردی ،با دقت گوش کن! خداوند همیشه
یگانه 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
نقشهای از قبل در جهان بود تا مثل آن بیافریند .سپس مخلوقات را به گروههای
مختلف تقسیم کرد؛ برگزیده و غیر برگزیده ،مؤخر و مقدّ م ،رنگ و طعم (و غیر
آن) .نه نیازی به آنها داشت و نه به وسیلهی آنها ارتقای مقام مییافت (چراکه او
وجودی است بینهایت و نامحدود از هر نظر و چنین وجودی منبع تمام کماالت
است و کمبودی ندارد تا با آفرینش موجودات برطرف شود ).آیا میفهمی چه
میگویم؟»
عمران گفت« :بله؛ موالی من!»
امام ادامه دادند« :بدان ای عمران! اگر خداوند برای نیازی جهان را آفریده
بود ،باید با قدرتی که داشت اضعاف اینها را بیافریند چرا که هرقدر اعوان و
یاوران بیشتر باشند ،بهتر است؛ لذا میگویم آفرینش او برای رفع نیازی نبود (بلکه
او فیاض است و ذات پاکش مبدأ انواع فیوضات؛ و آفرینش فیض وجود اوست)».
سپس عمران سواالتی دربارهی علم خداوند به ذات پاکش در ازل و قبل از آفرینش
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موجودات کرد و چگونگی علم خداوند را به آنها بعد از وجودشان جویا شد که اگر
علم او از طریق ضمیر (و علم اکتسابی) باشد ،ذاتش معرض حوادث میشود.
و اینگونه پاسخ شنید که« :علم او ،علم حضوری است و موجودات نزد ذات پاکش
حاضرند ،وگرنه تسلسل الزم میآید؛ چرا که باید به آن علم نیز علمی داشته باشد».
عمران از انواع مخلوقات سوال کرد.
امام آنها 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« :آیا آفرینش در ذات او تغییری ایجاد نکرده است؟» (گویا
عمران گرفتار مسألهی قیاس در فهم صفات خداوند بود؛ چون میدید انسان
هرکاری را که انجام میدهد نوعی دگرگونی و تغییر در خودش به وجود میآید
و خدا را با انسان قیاس میکرد).
اما جواب شنید که« :برای یک وجود قدیم 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 بلکه)؛ نور به
معنی هدایتکنندهی همهی مخلوقات و تمام اهل آسمانها و زمین».
عمران باز سواالت مهم دیگری در زمینهی اینکه خدا کجاست و مانند آن
مطرح کرد و جوابهای مؤثر شنید تا اینکه وقت نماز فرا رسید.
امام رضا رو به مأمون کردند و فرمودند« :وقت نماز رسیده است (و باید به
ادای فریضه بپردازم)».
عمران که از بادهی روحانی این سخن مست شده بود و باقی قدح را در دست
داشت ،عرض کرد« :موالی من! جواب مرا قطع مکن ،که قلبم نرم و آمادهی
پذیرش شده است!»
امام رضا فرمودند« :عجله مکن؛ نماز میخوانیم و باز میگردیم!» امام
(به دالیلی) 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« :آیا ممکن است به این سوالم پاسخ فرمایی که آیا خداوند
به ذاتش وجود دارد یا به اوصافش؟»

 .5مناظره با سلیمان مروزی(متکلم معروف خراسان)
حسن بن محمد نوفلی چنین نقل میکند که :سلیمان مروزی متکلم خراسان
بر مأمون وارد شد .مأمون به او احترام گذاشت ،هدایایی به او داد و گفت:
2

الرضا ،ج  ،1صص  154تا 178و بحاراالنوار ،ج  ،49صص  173تا .177
 .1عیون اخبار ّ
 .2وی نماینده معتزله از میان گروههای کالمی بود( .نهضت کالمی در عصر امام رضا ،ص .)71
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امام ضمن توضیحی او را متوجه به این حقیقت ساخت که بسیاری از این
اوصاف که میبیند ،اوصافی است که بعد از آفرینش موجودات از ذات پاکش
انتزاع میشود (مث ً
ال تا مخلوقی آفریده نشود ،خالق و رازق و رئوف و رحیم و
معبود و… مفهومی ندارد؛ هر چند علم و قدرت او بیپایان است) بنابراین ذات
مقدس او حتی قبل از اوصاف وجود داشته است.
سپس به تشریح مفاهیم ابداع ،مشیت و اراده که یک حقیقت است با سه عنوان،
پرداختند و از نخستین ابداع در عالم هستی سخن گفتند؛ و جالب اینکه نخستین
ابداع را مسألهی حروف الفبا برشمردند که کلمات همگی از آن تشکیل میشود و
به طور جداگانه مفهومی ندارند.
عمران پیوسته توضیحات بیشتری از امام رضا میخواست و حضرت؛
این سرچشمهی فیاض علم ،او را بهرهمندتر میساختند تا اینکه فرمودند« :آیا
مطالب را خوب درک کردی؟»
عمران عرض کرد« :آری؛ به خوبی فهمیدم و شهادت میدهم خداوند همانگونه
است که شما توصیف کردید و وحدانیّت او را ثابت نمودید ،و نیز گواهی میدهم
که محمد بندهی اوست که به هدایت و دین حق فرستاده شده است!» سپس
رو به قبله به سجده افتاد و مسلمان شد[.اینجا بود که تعجب و شگفتی ّ
حضار
به اوج خود رسید!]
نوفلی میگوید« :هنگامی که علمای کالم مشاهده کردند که عمران صابی که در
استدالل بسیار نیرومند بود تا آنجا که هرگز کسی بر او غلبه نکرده بود ،در برابر
الرضا تسلیم شد ،دیگر کسی از آنان نزدیک نیامد و از
حضرت علیبنموسی ّ
1
حضرت سوالی نکرد».
از آن به بعد عمران ،مدافع سرسخت اسالم شد؛ بهطوری که علمای مذاهب
مختلف نزد او میآمدند و دالیل آنها را ابطال میکرد ،به حدی که ناچار از او
فاصله گرفتند.

رهتوشه()1
138
برهانقاطع

الرضا از حجاز نزد ما آمده است و علم کالم و متکلمان را دوست
«علیبنموسی ّ
دارد .اگر مانعی ندارد روز ترویه (هشتم ذی الحجه) برای مناظره با او نزد ما
بیا!» سلیمان گفت« :یا امیرالمؤمنین! دوست ندارم در مجلس شما و در حضور
بنیهاشم از کسی سواالتی کنم؛ چراکه در مقابل دیگران در بحث با من شکست
1
میخورد».
مأمون هم که هدفش از ترتیب دادن چنین مجلسی ،مغلوب شدن امام رضا
در مناظره بود ،به سلیمان مروزی گفت« :من فقط به این دلیل که قدرت تو را در
بحث و مناظره میدانستم به دنبالت فرستادم و تنها خواستهی من این است که او
2
را فقط در یک مورد مجاب کنی و ادله او را رد نمایی!»
سلیمان گفت« :بسیار خوب؛ من و او را با هم روبهرو 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.
3
ا ّولین بحث مناظره دربارهی مسألهی «بداء» مطرح شد و حضرت رضا
با استناد به آیات و روایات پاسخهای قانع کنندهای به سلیمان دادند و حتی با
استناد به قرآن 4به او فرمودند« :گمان میکنم در این موضوع همانند یهودیان فکر
میکنی!» سلیمان گفت« :به خدا پناه میبرم از چنین چیزی!» حضرت به آیهای که
یهودیان میگویند« :یداهلل مغلوله؛ دست خدا بسته است!» اشاره کردند که منظور
یهود این است که خداوند از کار خود فارغ شده و دست کشیده است و دیگر
چیزی ایجاد نمیکند و خداوند متعال هم در جواب میفرماید« :غ ّلت ایدیهم و
5
لعنوا بما قالوا؛ دست آنان بسته باد و بهخاطر گفتههایشان لعنت شدند!»
سلیمان پس از آگاهشدن در مورد مسألهی «بداء» به مأمون گفت« :یا امیرالمؤمنین!
از امروز به بعد به خواست خدا «بداء» را انکار نخواهم کرد و آن را دروغ نخواهم
پنداشت».
مأمون که دید سلیمان عقبنشینی کرده است ،برای اینکه جلسه بدون تحقق
 .1همان ،ص. 361
 .2التوحید ،ص. 422
 .3به معنی از عزم برگشتن و یا پشیمانشدن از کاری است که فردی قصد انجام آن را داشته است و نسبتدادن آن بر خداوند
روا نیست؛ اما در مورد خداوند به این معنی است« .و یمحوا اهلل ما یشاء و یثبت و عنده ّام الکتاب؛ خداوند هر آنچه بخواهد
محو میکند و هر چه بخواهد ثابت مینماید»( .رعد.) 39 ،
 .4التوحید ،ص .424
 .5مائده.64،

یافتن اهداف وی پایان نیابد ،به سلیمان گفت« :هر چه میخواهی از ابوالحسن
سوال کن؛ ولی به این شرط که خوب گوش کنی و انصاف را رعایت نمایی!» امام
رضا هم فرمودند« :سل ع ّما بدا لک؛ هر چه میخواهی بپرس!»
سلیمان سوالی دربارهی ارادهی خداوند کرد و امام سلیمان را چنان در تنگنا
قرار داد تا مجبور شد پاسخهایی بدهد که موجب خندهی حضار شد و مأمون
جهت دلداری سلیمان گفت« :ای سلیمان! او عالمترین هاشمی است!»

 .1یوسف.24 ،
 .2ص.24 ،
 .3احزاب.37 ،
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 .6مناظره با علیبنمحمدبنالجهم ،دربارهی عصمت انبیا
عليبنمحمدبنجهم رو به امام رضا کرد و گفت« :عقیدهی شما دربارهی
عصمت انبیا چیست؟ آیا شما همه را معصوم میدانید؟»
امام فرمودند« :آری».
ابن جهم پرسید« :پس این آیات را که ظاهرش مبنی بر صدور گناه از آنان است،
چگونه تفسیر میکنید؟ قرآن دربارهی آدمميفرماید‹ :و عصی آدم ربّه فغوی؛ آدم
به پروردگارش عصیان کرد و از پاداش او محروم ماند›.
ً
فظن ان لن نقدر علیه
و دربارهی یونس میگوید :و ذاالنّون اذ ذهب مغاضبا ّ
؛ یونس ،خشمگین از میان قوم خودش رفت و گمان کرد بر او تنگ نخواهیم
هم بها؛ زلیخا قصد
گرفت! و دربارهی یوسف میگوید :و لقد ه ّمت به و ّ
ظن داود ان ّما
یوسف کرد و یوسف قصد او را 1،و در مورد داوود آمده است :و ّ
2
فتنّاه فاستغفر ربّه؛ داوود گمان کرد ما او را امتحان کردیم و از کار خود توبه کرد!
و دربارهی پیامبرش محمد میفرماید :و تخفی فی نفسک ما اهلل مبدیه؛ تو
3
در دل چیزی دربارهی (همسر زید) پنهان میداشتی که خدا آن را آشکار ساخت».
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« :تأویل (و تفسیر)
آن را جز خدا و راسخان در علم نمیدانند»( .اکنون جوابهای سواالتت را بشنو!)
حجت در زمین و نمایندهی خود در بالدش
اما دربارهی آدم :خداوند او را ّ
قرار داده بود؛ آدم برای بهشت آفریده نشده بود (و سکونتش در بهشت موقتی
بود) ،عصیان آدم در بهشت واقع شد نه در زمین و عصمت باید در زمین باشد و
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مقادیر امر الهی تکمیل شود (و آدم الگو و اسوه و رهبری برای مردم جهان باشد)؛
حجت و خلیفهی معصوم قرار داد ،چنانکه
لذا هنگامیکه به زمین گام نهاد ،او را ّ
در حق او میفرماید:
ان اهلل اصطفی آدم و نوح ًا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین؛ خداوند آدم
ّ
1
و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر جهانیان برگزید.
این گزینش ،خود دلیل بر معصو م بودن این رهبران است؛ زیرا گزینش برای
رهبری بدون عصمت موجب نقض غرض است.
و اما در مورد یونس منظور از لن نقدر علیه این نیست که او گمان
کرد خداوند قادر بر (مجازات) او نیست ،بلکه به معنی این است که او گمان کرد
خداوند بر او تنگ نمیگیرد! (و ترک اولي نکرده است ).همانگونه که در آیهی
دیگری از قرآن آمده است :و ّاما اذا ما ابتاله فقدر علیه رزقه...؛ اما هنگامی که
خداوند انسان را مبتال سازد و روزی را بر او تنگ بگیرد...؛ 2چراکه اگر او گمان
کرده بود ،خداوند قادر بر(مجازات) او نیست ،کافر میشد.
اما در مورد یوسف :منظور این است که زلیخا قصد (کامگیری از) یوسف
را کرد و یوسف قصد (قتل این زن آلوده) را نمود ،هرگاه او را زیاد تحت
فشار برای عمل خالف عفت قرار دهد؛ چراکه از این پیشنهاد بسیار ناراحت شده
بود ،اما [خداوند این لطف را در حق یوسف کرد که]نه آلوده به قتل شد و
السوء و الفحشاء› 3اما در داستان
نه آلوده به عمل خالف عفت‹:کذلک لنصرف عنه ّ
داوود شما چه میگویید؟»
در اینجا علیبنمحمدبنجهم ،افسانهای مجعول و ساختگی شبیه آنچه در
تورات کنونی آمده است ذکر کرد که خالصهاش چنین است:
داوود در محراب خود مشغول نماز بود که شیطان به صورت پرندهی زیبایی در
برابر او نمایان شد؛ نمازش را شکست و به دنبال آن پرنده به پشتبام رفت .از آنجا
چشمش به درون خانهی همسایه ،بر اندام زن زیبایی که در حال غسلکردن بود ،افتاد و
دلبستهی او شد و برای از میان برداشتن مانع ،دستور داد همسرش را (که یکی از افسران
ارشد لشکر داوود بود) و اوریا نام داشت ،پیشاپیش صفوف به میدان نبرد بفرستند تا
4
هنگامیکه او کشته شد ،داوود همسرش را به ازدواج خود درآورد.
 .1آل عمران.33 ،
 .2فجر.16 ،
 .3یوسف. 24،
 .4این افسانه خرافی و بسیار رسوا با مختصر تفاوتی و با شرح و بسط بیشتری در تورات کنونی ،در کتاب دوم اسمودیل،

فصل 11آمده است.
 .1ص 21 ،و .22
 .2ص.26 ،

رهتوشه()1
141
برهانقاطع

هنگامیکه سخن به اینجا رسید ،امام رضا دست بر پیشانی زدند و فرمودند:
«انّا هلل و انّا الیه راجعون؛ شما پیامبر بزرگی را به سستی در نماز و سپس ارتکاب
عمل خالف عفت (قبل از ازدواج رسمی با او) و سپس قتل انسان بیگناهی متهم
میکنید؟»
علیبنمحمدبنجهم عرض کرد« :پس گناه داوود که خداوند در آیه مذکور به
آن اشاره کرده است ،چه بود؟»
امام فرمودند« :وای بر تو! گناهی نداشت؛ او گمان کرد خداوند از وی داناتر
نیافریده است .خداوند دو فرشته را مأمور کرد تا از محراب او باال روند و بگویند:
‹ما دو نفر با هم نزاع داریم ،یکی بر دیگری ستم کرده است ،میان ما به حق داوری
کن و ستم روا مدار و ما را به راه راست هدایت کن! این یکی برادر من است
که  99میش دارد و من یکی دارم ،ولی او اصرار میکند که این یکی را نیز به او
1
واگذارم و او در سخن بر من غلبه کرده و از من گویاتر است».
در اینجا داوود در قضاوت عجله کرد و بدون آنکه از مدّ عی تقاضای
دلیل و بیّنه کند ،رو به او کرد و گفت« :این برادرت به تو ستم کرده که همان یک
میش تو را هم مطالبه کرده است» .و حتی توضیح و دفاع الزم را از مدّ عی علیه
او نخواست (اگرچه حکم نهایي را نداده بود ،اما همین عجله در این گفتار ترک
اوالیي بود که از داوود سر زد .سپس متوجه شد و در مقام جبران برآمد و
استغفار کرد و خداوند این ترک اولي را بر او بخشید) این بود خطای داوود؛
نه آنچه شما میگویید».
سپس امام رضا افزودند« :مگر نمیبینی خداوند بعد از ماجرا میگوید:
یا داود انّا جعلناک خلیف ًة فی االرض فاحکم بین النّاس بالحق و ال تتّبع الهوی؛
ای داود! ما تو را خلیفه و نمایندهی خود در زمین قرار دادیم ،در میان مردم به
حق داوری کن و از هوای نفس پیروی منما!( 2اگر داوود العیاذ باهلل مرتکب
آن جنایات عظیم و گناهان بزرگ شده بود ،چگونه خداوند چنین مقام و منصبی
را به او میبخشید و چگونه او را مورد عفو و بخشش قرار میداد؛ پس بدان که
همهی آنها خرافات است)».
او پرسید« :پس داستان ازدواج داوود با همسر اوریا چه بوده است؟»
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امام پاسخ دادند« :جریان چنین بود که در آن زمان هرگاه زنی ،شوهرش از
دنیا میرفت یا کشته میشد ،هرگز ازدواج نمیکرد .خداوند به داوود اجازه
داد که با همسر اوریا که در یک حادثه کشته شده بود ،ازدواج کند (تا این رسم
نادرست براُفتد) .داوود صبر کرد هنگامیکه همسر اوریا از عدّ ه[ی وفات]
درآمد ،با او ازدواج کرد (بدون اینکه مسألهی دیگری در کار باشد) و لکن چون
این امر در میان مردم آن زمان سابقه نداشت ،بر آنها گران آمد (و داستانهایی در
خصوص آن به هم بافتند).
اما در مورد پیامبر اسالم و همسر پسر خواندهاش زید که قرآن میگوید:
«تو چیزی را در دل پنهان میداشتی که خداوند آن را آشکار ساخت»؛ ماجرا
از این قرار بود که خداوند پیشتر نام همسران پیامبر در این جهان را به
ایشان فرموده بود و در میان آنها نام زینب دختر جحش بود که آن روز در قید
زوجیّت پسرخواندهی پیامبر بود ،ولی پیامبر این نام را در دل خود مخفی
میداشتند تا مبادا بهانهای به دست منافقان بیافتد و بگویند پیامبر نسبت به زن
شوهرداری چشمداشت دارد! (اما حوادث آینده و جدایی آن زن از همسرش با
این که پیامبر اصرار داشت جدا نشود ،نشان داد که چنین امری از قبل مقدّ ر
بوده است).
این را نیز بدان که خداوند در میان تمام خلق خود تنها عهدهدار اجرای عقد
سه زن شد:
حوا را برای آدم ،زینب را برای رسول خدا و فاطمه را برای
علی.»
اینجا بود که علیبنمحم د بنجهم گریه کرد و عرض نمود« :ای فرزند رسول
خدا! من توبه میکنم و تعهد مینمایم از امروز به بعد دربارهی پیامبران خدا جز
1
آنچه شما فرمودید ،نگویم!»
 .7مناظره با پیروان مکاتب مختلف در بصره
طبق روایت مشروحی که «قطب راوندی» در کتاب «الخرائج» آورده است،
هنگامیکه آتش فتنه در بصره باال گرفت و فرقههاي مختلف و مکتبهای
الرضا برای
گوناگون آنجا را پایگاه فعالیت خود قرار دادند ،امام علیبنموسی ّ
خاموشکردن آتش فتنه با استفاده از یک فرصت کوتاه به «بصره» آمدند و با
الرضا ،ج  ،1صص  153تا .155
 . 1عیون اخبار ّ

تأملی در محتوای مناظرات
در عصر امام رضا عالوه بر حضور ادیان مختلف بروندینی در عرصهی
فرهنگی جامعهی اسالمی ،فرقههای مختلف دروندینی نیز در جامعهی اسالمی
پدید آمدند و همین امر باعث هجوم شبهات و چالشهای فکری در حوزههای
مختلف فرهنگی بهویژه مسائل اعتقادی گردید .عوامل گوناگونی در پیدایش این
چالشهای فکری سهیم بودند که در این قسمت به چند عامل مهم اشاره میکنیم:
الف .نهضت ترجمه
دلیل مهم وجود چالشها را شاید بتوان در نهضت ترجمهای دانست که در
 .1الخرائج و الجرائح ،صص 204تا .206
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توگو نشستند و از همهی آنها دعوت
اقوام و گروههای مختلف به بحث و گف 
فرمودند که در مجلس حضور یابند؛ از علمای بزرگ مسیحی گرفته تا علمای
یهودی و افراد دیگر؛ سپس فصول مختلف انجیل و بشاراتی را که از پیامبر
اسالم در آن آمده است ،تا بشارتهاي اسفار مختلف تورات و زبور ،همه
را برشمردند و بشارتهاي عهدین را برای آنها دقیق ًا بازگو کردند و با زبان
حجت بر آنها تمام شد .سپس رو
خودشان با آنها تکلم فرمودند؛ آنچنان که ّ
به تودهی مردم مسلمان که در آن مجلس حضور داشتند ،کردند و در بخشی از
سخنان خود چنین گفتند« :ای مردم ،آیا کسی که با مخالفانش به آیین و کتاب و
شریعت خود آنها احتجاج و استدالل کند از همه با انصافتر نیست؟»
عرض کردند« :آری(اینگونه است)» .فرمودند :بدانید امام بعد از محمد
تنها کسی است که برنامههای او را تداوم میبخشد و مقام امامت ،تنها برای
کسی زیبنده است که با تمام ا ّمتها و پیروان مذاهب مختلف ،با کتابهای خود
توگو کند؛ مسیحیان را با انجیل ،یهودیان را با تورات و مسلمانان را با
آنها گف 
قرآن قانع سازد و عالم به جمیع لغات باشد و با هر قومی با زبان خودشان سخن
گوید و عالوه بر همهی اینها ،باتقوی و پاک از هر عیب و نقص باشد؛ عدالت
پیشه ،باانصاف ،حکیم ،مهربان ،باگذشت ،پرمحبت ،راستگو ،مشفق ،نیکوکار،
حجت را بر اهل بصره تمام کردند
امین ،درستکار و مدبّر باشد» 1.و به این ترتیب ّ
و رسالت خود را در پاسداری از حریم اسالم به انجام رساندند.

عصر هارون و مأمون عباسی به اوج خود رسیده بود.
ترجمهی کتب علمی و فلسفی غیرمسلمانان غیرعرب که از یونان و هند و ایران
و روم در حوزهی کشور اسالمی وارد شد ،بر تفکر اسالمی مسلمانان تأثیر گذاشت.
برخی افراد که از طرف هارون و مأمون بر این کار گماشته شده بودند تا کتب
غیرعربی را به زبان عربی ترجمه کنند ،تعهد کامل به اسالم نداشتند؛ لذا هنگام
ترجمه ،شبهاتی که سابق ًا در تورات و انجیل بود را میگرفتند ،چیزی بر آن
1
میافزودند و خوراک فکری مسلمانان میشد.
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ب .ورود مکاتب فکری
از تبعات نهضت ترجمهی کتب بیگانه ،آشنایی مسلمانان با مکاتب و افکار گوناگون
بود .در زمان مأمون فرهنگهای هندی و یونانی به خاطر رفت و آمدهای فراوان
به شهرهای مختلف اسالمی گسترش یافت .البته آنها هم بیتأثیر از تفکر اسالمی
نبودند اما اندیشههای اسالمی به لحاظ شکلی(يعني راهیابی منطق يوناني به اندیشههای
اسالمی و باز شدن راه جدل و تحقيق و برهان) و موضوعی از فرهنگ یونانی متأثر شد.
چون منطقهی خراسان اساس ًا خاستگاه ادیان گوناگون و آمیزش با مذاهب
گوناگون بوده است؛ این منطقه در اوایل قرن سوم هجری (همزمان با ورود امام
رضا به این منطقه) مهمترین کانونهای نگاهبانی از باورهای کهن ایرانی از
جمله آیین زرتشت بود .عالوه بر این ،حکومت ،امنیت خوبی برای قوم یهود در
سراسر شرق کشور فراهم کرده بود و این امر باعث حضور پراکندهی یهودیان در
2
آن منطقه بود و حتّی مانویان در دربار مأمون رفت و آمد داشتند.
ج .عدم توانایی پاسخگویی دانشمندان
از دیگر دالیل وجود چالشهای فکری این بود که جهت پاسخگویی به شک و
شبهههایی که در دین وارد میکردند ،دانشمندانی الیق وجود نداشتند.
علما و دانشمندان به عنوان پاسداران و محافظان هر مذهب و علم هستند؛ اگر
توانایی مقابلهی عقالنی با آرا و افکار را نداشته باشند ،هیچگونه پیشرفت و تحول
سازندهای در آنها پدید نخواهد آمد.
در چنین شرایطی مناظرات امام رضا ،احیای مجدد تعالیم راستین اسالمی
الرضا ،ج  ،2ص. 183
 .1القرشی ،باقر شریف ،حیاة االمام ّ
 .2علوی ،سهراب ،امام رضا در رزمگاه ادیان ،صص  54تا . 62

بود .عالم آل محمد در مناظره با نمایندگان فکری جریانهای مختلف عصر
خود تالش میکردند با استفاده از شیوهی بسیار جذاب مناظره ،چالشهای فکری
و شبهاتی که در جامعهي اسالمی در جریان است را با منطق قوی پاسخ دهند و در
حقیقت ،دشمنان اسالم را خلع سالح نمایند .اینک با توجه به این مقدمه ،بعضی
مسائل مهم مطرحشده در مناظرات حضرت را تقدیم میداریم.

توحید
متکلمان عصر امام رضا در مبحث توحید ،چند مسألهي پیچیده را وسیلهای
برای ترویج شبهات قرار داده بودند که حضرت در مناظرات خود روی آنها
تکیه کردهاند.

ب .خلقت عالم
حضرت در رابطه با اینکه آيا خداوند به خاطر نیاز ،موجودات را خلق نمود؟
آنگونه كه گذشت به عمران صابي جواب دادند.
ج .مسألهی«بداء»
امام رضا در مناظره با سلیمان مروزی که منکر «بداء» بود ،آنچنان شفاف
و مستند مسألهی «بداء» را مطرح ساخت که آن متک ّلم پرادعا و مغرور را به زانو
در آورد.
امام رضا با اشاره به اینکه چندین آیه از قرآن مانند:
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الف .اثبات کائن ا ّول
«عمران صابی» دربارهی اثبات «واحدی» که غیر از او کسی نباشد ،به شهرها
و کشورها سرزده بود و با متک ّلمان آن دیار صحبتها داشته و قانع نشده بود.
امام در پاسخ سوال او از کائن ا ّول فرمود:
«واحد؛ همیشه واحد بوده است ،همیشه موجود بوده است بدون اینکه چیزی به
همراهش باشد ،بدون هیچگونه حدود و اعراضی و همیشه نیز اینگونه خواهد بود.
سپس بدون هیچگونه سابقهی قبلی مخلوقی را با گونهای دیگر آفرید با اعراض و
حدودی مختلف ،نه آن را در چیزی قرار داد و نه در چیزی محدود نمود و.»...
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معمر و ال ینقص من عمره الاّ فی کتاب؛ هیچکس پیر و سالخورده
یعمر من ّ
«و ما ّ
1
نمیشود و نیز عمر هیچکس کم نمیگردد؛ مگر اینکه در کتابی ثبت و ضبط است»،
بر مسألهی «بداء» تأکید دارد؛ آنها را نقل کردند و فرمودند« :با وجود این همه آیات،
2
تو چگونه آن را باور نداری؟»
وقتی وی درخواست روایتی از اهل بیت را نمود ،آن حضرت فرمودند:
امام صادق میفرمایند« :همانا خداوند دو علم دارد :علمی است مخزون و
مکنون 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 یاد داده است و ما هم آن
را میدانیم»3.حتّی از مضمون برخی احادیث معصومین بر میآید که آنها
فرمودهاند« :اگر مسأله «بداء» وجود نداشت ،تمام مسائل و اتفاقات را تا قیامت
پیشگویی میکردیم».
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سرچشمهی عدم قبول مسألهی«بداء»
امام رضا با اشاره به اینکه یهود میگوید« :یداهلل مغلوله؛ دست خدا بسته
است» و خدا هم در جواب آنها فرمود« :غ ّلت أیدیهم و لعنوا بما قالوا؛ دست
4
خودشان بسته است و به خاطر گفتههایشان لعنت شدند!»
ثابت کردندکه یهود این چنین اعتقادی دارد که خدا که جهان را آفرید دیگر
توانایی تغییر آن را ندارد و با توضیحات بعدی که ذکر شد ،سلیمان مروزی را
مغلوب نمودند.

نبوت
ّ
نبوت خاتم انبیا
الف .اثبات ّ
ادیان مختلفی که در جامعهی اسالمی مشغول تبلیغات ضد اسالمی بودند ،تالش
میکردند تا حقانیت نب ّوت پیامبر اسالم را زیر سوال ببرند .عالمآلمحمد
برای اینکه جامعهی اسالمی را از رسوخ این شبههی خطرناک بیمه کنند ،در
مناظره با ادیان بزرگ با استفاده از کتابهای مورد قبول خودشان به اثبات حقانیت
 .1فاطر.11 ،
 .2علوی ،سهراب ،امام رضا در رزمگاه ادیان ،ص.364
 .3میزان الحکمه ،ج  ،1ص.387
 .4مائده.64 ،

نب ّوت خاتم پیامبران پرداختند؛ بهگونهای که بزرگترین دانشمندان هر یک از
ادیان مجبور به اعتراف به آن شدند.
ب .معرفی درست حضرت عیسی
برخی از مسیحیان با دیدن برخی از معجزات حضرت عیسی به الوهیّت
حضرت عیسی معتقد شدهاند .حضرت رضا در مناظره با «جاثلیق» به
معرفی صحیح حضرت عیسی پرداختند:

د .اثبات سایر انبیا
اثبات پیامبری پیامبران خدا؛ مانند حضرت عیسی و موسی و دیگر پیامبران
در حقیقت سندی بر نب ّوت حضرت محمد است .تأکید حضرت رضا بر
این مطلب را میتوان در مناظره با «رأسالجالوت «؛ بزرگ زرتشتیان مشاهده کرد.
نبوت حضرت محمد
ه .محوریت اثبات ّ
نکتهی جالبی که در مناظرات امام رضا با گروههای بروندینی به نظر
میرسد ،این است که نقش نب ّوت حضرت محمد را به عنوان نقش محوری
در اثبات پیامبران دیگر قرار دادند .چون دین آخرین پیامبر خدا کاملترین دین
 .1احمدی شاهوردی ،احمد علی ،اسالم و عقاید ،ص .158
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ج .اثبات تحریف انجیل
در مناظره با «جاثلیق» ،حضرت رضا اشارهای به تاریخچهی تدوین انجیل
کردند؛ در صورتیکه جاثلیق از آن اطالع و آگاهی نداشت و برای اینکه انجیل
مورد خدشهی تحریف قرار نگیرد ،دربارهی گمشدن انجیل به حضرت عرض
کرد« :فقط یک روز گم شد و سپس آن را نزد یوحنّا و متَی سالم یافتیم» .امام
رضا فرمودند« :اگر یک روز گم شده بود ،چرا دربارهی انجیل آنچنان دچار
اختالف شدهاید؟»
به اعتراف دانشمندان مسیحی ،کتابهای اناجیل ،گزارشی از زندگی حضرت
1
عیسی است؛ ن َه کالم مطلق خداوند.
البته آن قسمتهایی از انجیل که با قرآن که کالم الهی است مطابقت داشته
باشد؛ مطمئن ًا از آن خدا و سخنان حضرت عیسی است.

است و قرآن نیز تنها دین مورد پذیرش خداوند را اسالم معرفی كرده است 1.از
اين رو تالش حضرت رضا در اثبات محوریت پیامبری حضرت محمد 
در راستای خواست قرآن کریم است.
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و .عصمت انبیا
مناظرات حضرت رضا با افراد برون دین در قالب اثبات پیامبری پیامبران
بیان میشد و در برخی مناظرات با افراد درون دین بیشتر در قالب عصمت ،علم
و… پیامبران مطرح بود .مناظرهای که حضرت رضا با علیبنمحمدبنجهم
داشتند که شخصی ناصبی و دشمن اهل بیت بود ،حول محور عصمت
انبیا بود .وی همانند گروه کرامیه و برخی گروههای دیگر به عصمت پیامبران
اعتقادی نداشت و آیاتی نیز به عنوان شاهد مثال از قرآن نقل میکرد.
آن حضرت با اعتقاد به اینکه پیامبران گناه نمیکنند و معصوم هستند،
ابن جهم را از تفسیر و تأویل آیاتی که جزو متشابهات هستند و ظاهر آنها به عدم
عصمت انبیا بر میگشت ،آگاه کردند.
ً
ظاهرا ً مأمون هم به عصمت انبیای الهی شک داشت اما آن را علنا اظهار
نمیکرد؛ چون وی نیز آیاتی از قرآن کریم 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 اینگونه اعتقاداتی که داشت پس از شنیدن تفسیر صحیح
2
این آیات از عقیده خود برگشت و به خاطر کار و فکرخود ،توبه کرد.

امامت
امام رضا در رابطه با مسألهی امامت ،مناظرات و سخنانی دارند که قابل
تأمل است.
آن حضرت درباره ی مقام امامت فرمودند« :مقام امامت واالتر و عمیقتر از
آن است که مردم با عقول خود بتوانند آن را درک کنند یا با آراي خویش آن را
بفهمند یا بتوانند با انتخاب خود امامی را برگزینند؛ چون حضرت ابراهیم پس
 .1آل عمران.19 ،
الرضا ،ج  ،1ص .416
 .2عیون اخبار ّ

از مقام نب ّوت و خ ّلت (خلیل ال ّلهی) سپس به مقام امامت دست یافت و از خداوند
پرسید :آیا فرزندان من راهم به امامت برگزیدهای؟ و خداوند فرمود :عهد من به
ستمگران نمیرسد!» 1این آیه ،امامت هر ظالمی را تا قیامت باطل میکند و امامت
را در خواص پاکان نسل حضرت ابراهیم قرار داده است» .در باب بیستم از
الرضا دربارهی نشانهها و عالمتهای امام جمالتی آمده است که
عیون اخبار ّ
بر هر کدام از آنها میتوان تفسیرها نوشت و صحبتها نمود.
در مجلس مأمون عدهای از علمای کالم و فقها از هر فرقه و طایفهای جمع
شده بودند که یکی از علما از حضرت رضا پرسید« :به چه دلیل امامت ثابت
نص و دلیل».
میشود؟» حضرت فرمودند« :به ّ
نص آیات قرآن کریم و روایاتی است که از اهل بیت 
منظور از ّ
دربارهی امامت هر یک از ائمه وارده شده و منظور از دلیل ،علم و دانش و
مستجابشدن دعای امام است.

هدف مأمون از ترتیب دادن مناظرات

 .1بقره.124 ،
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 .1تخریب شخصیت علمی امام رضا( پایین آوردن مقام علمی حضرت)
مأمون گرچه زیرکانه تالش کرد که هدف اصلی از راهاندازی مناظرات را پنهان
سازد؛ اما افشای بعضی از سخنان پشت پردهی مأمون و نیز سخنان افشاگرانهی
امام رئوف پرده از نیّت ناپاک مأمون برداشت و نشان داد که او از تشکیل
جلسات مناظره هدفی جز تخریب شخصیت علمی امام رضا را در سر
نمیپروراند .لیکن جریان مناظرات به گونهای پیش رفت که نه تنها مأمون به
هدف پلید خود نرسید؛ بلکه این مناظرات باعث شد گوشهای از مقام بلند علمی
عالم آل محمد نمایان گردد .شواهد زيادي براي اثبات ادعاي فوق وجود
دارد .شاهد ا ّول اين ادعا تشويق سليمان مروزي به مناظره با امام بود كه شرح آن
پيش از اين بيان شد.
الرضا  نقل شده
شاهد دیگر ،حدیثی است که از خود امام علی بن موسی ّ
است .ایشان به افرادی از یاران خود که مورد وثوق بودند ،چنین فرمودند:
«فریب سخنان او را نخورید! به خدا سوگند؛ هیچکس جز او مرا به قتل
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نمیرساند ،ولی چارهای جز صبر ندارم تا دوران زندگیام به سرآید!»
اباصلت پیشکار امام در این باره میگوید ...« :چون امام رضا در میان مردم به
علت فضایل و کماالت معنوی خود محبوبیّت روزافزون مییافتند ،مأمون بر آن شد که
علمای کالم را از هر نقطهی کشور فرا خواند تا در مباحثه ،امام را به عجز اندازند
و به این وسیله مقام حضرت از نظر دانشمندان پایین بیاید و عامهی مردم نیز پی
به کمبودهایشان ببرند؛ ولی امام رضا دشمنان خود ـ از یهودی ،مسیحی ،زرتشتی،
2
برهمن ،منکر خدا و ...همه را در بحث محکوم نمودند.»...
این مسأله نیز جالب و قابل دقت است که پس از شهادت امام رضا دیگر
اثری از آن مجالس علمی و بحثهای کالمی دیده نشد!
1
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 .2اهداف دیگر
دیگر اهداف خليفهی مكار عباسي که قابل طرح هستند عبارتند از:
الف .انحصار مقام واالی امام رضا در بُعد علمی
مأمون میخواست مقام واالی امام رضا را در بُعد علمی منحصر کند تا بتواند
به تدریج از مسائل سیاسی کنار بزند و صحنهی سیاست را برای خود بیرقیب سازد.
ب .سرگرمکردن مردم
مأمون به دنبال آن بود که مسألهی مناظرهی امام رضا با دانشمندان بزرگ،
نقل محافل و مجالس شود و عالقهمندان به امام را سرگرم به این مسائل کند
تا بتواند با خیال راحت ،اهداف سیاسی خود را دنبال نماید.
ی بهعنوان زمامدار عالِم
ج .معرف 
ِ
مأمون عالقهمند بود که به عنوان یک زمامدار عالم در جامعهی اسالمی معرفی
شود و همگان عشق و عالقهاش به علم و دانش را باور کنند تا از این طریق بتواند
عدهای را متوجه خود سازد.

االخبارالرضا ،ج  ،2ص 184و بحاراالنوار ،ج  ،49ص.189
 .1عيون
ّ
الرضا،
 .2عيون
اخبارالرضا ،ج  ،2ص 239و مشیر االحزان ،ص 263و بحاراالنوار ،ج  ،49ص 290و مسند االمام ّ
ّ
ج  ،1ص.128

ویژگیهای مناظرات امام رضا
 .1مناظره بر اساس مشترکات قابل قبول
امام رضا که آشنایی کاملی با فن مناظره داشتند؛ هنگام مناظره ،تمامی جوانب
امر از قبیل احترام به مشترکات قابل قبول طرف مناظره را رعايت ميكردند.
همچنین هنگام مناظره با دیگر افراد ،امام بر اساس آن چیزهایی که طرف
مقابل قبول داشت ،مناظره مینمودند و البته فراست و هوشیاری ایشان در تمام
این مناظرات اعجابآور است ،بهطوریکه با دانشمندان اسالمی نیز با آیات و
روایات و عقل بحث مینمودند و چون حضرت احاطهی کامل بر بحث
داشتند؛ اگر مناظرهکنندگان اشتباهی میکردند ،اشتباه آنها را گوشزد مینمودند.
 .2احترام برای مناظرهکنندگان
با اینکه مرتبهی علمی امام رضا قابل وصف نبود اما حضرت هنگامیکه
در مناظرات پیروز میشدند ،طرف مقابل را خوار و کوچک نمیشمردند و دچار
غرور و تکبر نمیشدند؛ هر چند که برخی بیدین نیز بودند.
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توگو
 .3دعوت از مخالفان برای گف 
اسالم ،دینی است که از طرح پرسشهای گوناگون استقبال مینماید و موردی
گزارش نشده است که کسی از ائمه سوالی پرسیده باشد و آن بزرگواران
از پاسخ به آن شانه خالی کرده باشند .امام رضا هم که مسئولیت امامت
جامعهی اسالمی را بر عهده داشتند ،از آنجا که ـ به خاطر موقعیت و شرایط
فرهنگی آن روزگارـ سواالت متفاوتی در اذهان افراد شکل گرفته بود ،خطاب
به جمعی که مأمون آنها را برای مناظره فراخوانده بود ،فرمودند« :یا قوم ان کان
فیکم احد یخالف االسالم و اراد ان یسأل فلیسأل غیر محتشم؛  ...اگر در میان شما
کسی مخالف اسالم است و میخواهد سوال کند ،بدون خجالت سوال نماید!»
از دیگر خصوصیات حضرت هنگام مناظره این بود که برای شروع مناظره
سوال میکردند که « :تسألنی أو أسئلک؟؛ تو سوال میپرسی یا من از تو بپرسم؟»
در جایی که افراد از سوالکردن وا میماندند حضرت سوال مطرح میکردند ،اشکال آن
را بیان مینمودند و راه جواب را بر آنها نمیبستند؛ این از جالبترین فنون مناظره است.
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 .4آشنایی کامل به علوم گوناگون
دریای بیکران علم عالم آل محمد آنچنان م ّواج بود که پس از مناظره با افراد
گوناگون ،همگی بر علم و آگاهی کامل آن حضرت حتّی به کتابهای یهودیان،
مسیحیان و… اعتراف داشتند و این موجب سکوت برخی از آنان در برابر عظمت آگاهی
1
امام رضا میشد.

برکات مناظرات امام رضا
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 .1نشاندادن روح آزادمنشی اسالم
امام رضا در این جلسات ،روح آزادمنشی اسالم و سماحت و وسعتنظر
در بحث را به همگان نشان دادند و ثابت کردند که برخالف گفتهی بدخواهان و
دروغپردازان ،اسالم با زور سرنیزه و شمشیر به مردم جهان تحمیل نشده ،و یک
پیشوای بزرگ اسالمی به مخالفان خود اجازه میدهد که هرگونه ایراد و اشکالی
دارند ،بدون ترس و واهمه مطرح سازند؛ هر چند بر محور نفی اسالم و حتّی نفی
توحید و الوهیّت دور بزند.
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 .2نشر علوم و معارف اهل بیت
به خاطر جاذبهی دربار خالفت (بیم و ترسی که مردم داشتند از یک سو
و جوایز کالن مأمون از سوی دیگر) معروفترین و فعالترین دانشمندان اهل
خالف به آنجا راه یافتند و جلسات مناظرهای که با هیچ قیمت امکان تشکیل
آن در خارج از دربار نبود ،تشکیل یافت .این جلسات به امام رضا مجال
بسیار مناسبی برای ادای رسالت بزرگ خویش در نشر علوم اسالمی و بستن
راه بر مخالفان در آن شرایط حساس تاریخ اسالم داد ،که این از بزرگترین آثار
غیرمنتظرهی والیتعهدی تحمیلی مأمون بر امام رضا بود.
 .3آشکار شدن مقام واالی اهل بیت
سر وجود امامت و خالفت بر حق پیامبر
با این مناظرات ،مقام واالی اهل بیت و ّ
در این دودمان آشکار گشت .مخصوص ًا ایرانیان که از دور مطالبی را شنیده و نادیده عاشق
این خاندان شده بودند ،از نزدیک دیدند و پیمان مو ّدت و ارادت خویش را سختتر ساختند
که این امر ضربات سنگینتری بر پایههای حکومت عباسیان وارد ساخت.
 .1التوحيد ،ص.339

 .4هدایت منحرفان
امام رضا در این جلسات از میان مخالفان سرسخت اسالم ،دوستانی وفادار
و عالقهمند ساخت تا از حریم مقدس اسالم در برابر هجوم افکار ضد اسالمی
دفاع کنند .یک نمونه از این افراد« ،عمران صابی» بود که داستان مسلمان شدنش
به دست امام رضا ،پيشتر ذكر شد.
 .5افشای خطوط انحرافی
امام رضا با استفاده از آن مجالس که در نوع خود بینظیر بود و اخبارش
در سراسر کشور اسالمی پخش میشد ،رسالت بزرگ خویش را برای کور کردن
خطوط انحرافی ضداسالم که همراه با نقل علوم و دانشهای بیگانگان به محیط
اسالم راه یافته بود ،انجام دادند.

 .1بقره.256،
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 .6درسهايی که از مناظرات امام باید گرفت
الرضا یک مسألهی تاریخی و متعلق به گذشته
مناظرات امام علیبنموسی ّ
نیست؛ بلکه از نظر پاسداری از حریم اسالم و خط مکتبی ،سرمشق پراهمیت و
بسیار جامعی برای امروز و هر زمان دیگر است.
بعید نیست یکی از دالیل متعدد پذیرش والیتعهدی تحمیلی مأمون از سوی
امام رضا انجام این رسالت بزرگ باشد.
به هر حال ،کیفیت برخورد آن حضرت با پیروان مکاتب مختلف از جهات
متعددی برای ما الهامبخش است؛ از جمله:
الف .برخورد اسالم با پیروان مکتبهای دیگر قبل از هر چیز باید برخوردی
منطقی باشد و تا جنگ را بر ما تحمیل نکنند ،دست به اسلحه نمیبریم و از منطق
و استدالل چشم نمیپوشیم؛ اسالم در گذشته از طریق تبلیغ و منطق پیش رفته و
1
الغی»
در آینده نیز چنین خواهد بود؛ «ال اکراه فی الدّ ین قد تبیّن ّ
الرشد من ّ
ب .قدرت منطق اسالم به قدری است که از منطق مکتبهای دیگر ابدا ً واهمه
ندارد و به همین دلیل ،در آغاز انقالب به همه مجال کافی داده شد تا عقاید خود
را نشر دهند و پاسخ خود را بشنوند.
ج .علمای اسالم در هر زمان باید از تمام مکاتب و مذاهب باخبر باشند و بتوانند
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با منطق خود آنها ،با آنان سخن بگویند ،و برتری آیین اسالم را بر هر مکتب دیگر
اثبات کنند؛ بنابراین بحث از تمام مکتبها ـ بدون استثنا ـ باید در متن دروس
حوزههای علمی باشد.
د .در میان علمای اسالم باید کسانی باشند که با زبانهای زندهی دنیا آشنایی
داشته باشند و بتوانند به هنگام لزوم ،بدون وساطت مترجمان که گاه بر اثر ناآگاهی
و گاه برای اعمال غرض شخصی ،مسائل را تحریف میکنند ،با اهل زبانهای
دیگر سخن بگویند.
د .علمای اسالم باید از وسایل ارتباط جمعی موجود در جهان ،حداکثر بهرهگیری
را بکنند و صدای اسالم و تعاليم قرآن را به گوش همهی جهانیان برسانند.
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پیشگفتار
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محدودیتهای انسان در هر دو حوزهي (علمی و عملی) حس نیاز به الگوی
مناسب را در او ایجاد میکند .خداوند سبحان نیز با توجه به همین نیاز فطری،
رسوالن خویش را فرستاده است تا در سایهی وجود آنان ،نه تنها بشر از الگویی
ول اهلل ِ
كان ل َ ُكم فِي َر ُس ِ
برخوردار گردد ،بلکه از بهترین الگوها استفاده نماید؛ ل َ َقد َ
أسو ٌة حسنةٌ؛ بیگمان فرستادهی خداوند ،نمونهاي(الگویی) نیکوست»« ،قَد كانَت
لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه؛ و بیگمان ابراهیم و پیروان (و همراهان)
1
او برای شما الگویی پسندیده میباشند.
شناخت کالم و سیرهی هریک از وجودات من ّور ائمهی معصومین میتواند
سعادتمندی انسان و جامعهی انسانی را تأمین نماید و ما در این مختصر در
دو گفتار ،تنها به دنبال آن بخش از بیانات گوهربار امام هشتم ،میباشیم
که در جهت تبیین یک الگوی اجتماعی مناسب وارد شده است؛ یعنی بررسی
توصیههایی که در علم اخالق به عنوان «اخالق اجتماعی» مطرح گردیده است.
گفتار اول به بیان رفتار اخالقی و اجزا و عوامل تشکیل دهندهي آن و گفتار دوم
به بیان صفات و ویژگیهای موثر در اخالق اجتماعی ،آن هم در بخش خاصی از
اجتماع یعنی خانواده ،پرداخته است.

 .1األحزاب 21 ،و الممتحنة.4 ،

 .1گفتار اول :رفتار اخالقی و اجزا و عوامل تشکیل دهندهی آن
 .1 .1تعریف و ویژگیهای فعل اخالقی
فعل و رفتار اخالقی عبارت است از عمل و یا ترک عمل اختیاریای که دارای
مطلوبیت و یا عدم مطلوبیت بوده و قابلیت ارزشگذاری مثبت و یا منفی را داشته
باشد .تعریف مورد نظر یک تعریف عام است و در تکمیل این تعریف صفات و
ویژگیهایی که یک فعل اخالقی باید از آن برخوردار باشد الزم است ذکر گردد،
وجود سه ویژگی در یک فعل اخالقی ضروری به نظر میرسد؛

 .1بهطور کلی در این زمینه سه دیدگاه مهم وجود دارد ،برخی نظرشان بر آن است که تمام کارهای انسان جبری بوده و انسان
بر اثر عوامل قهری درونی و بیرونی ،بدون اختیار اعمال خویش را انجام میدهد .در مقابل عدهای نظرشان بر این است که
خداوند پس از خلقت موجودات ،آنها را به حال خود رها نموده و در افعال آنان هیچگونه نقشی ندارد که این گروه را اهل
تفویض مینامند .در مقابل این دو نظریه و دو دیدگاه ،نظر سومی وجود دارد که نه قایل به جبر و نه قایل به تفویض است،
بلکه واقعیت امر را چیزی بین آن دو میداند که اعتقاد صحیح ازجهت عقلی و بر اساس روایات وارده از معصومان
همین دیدگاه میباشد.
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 .1 .1 .1اختیار
همانگونه که در تعریف بیان شد ،فعلی ،اخالقی خواهد بود که همراه اختیار
باشد .به بیان دیگر موضوع علم اخالق ،افعال اختیاری انسان است و در هیچ نظام
اخالقی ،کارهایی را که انسان به صورت غیر اختیاری انجام میدهد ،به عنوان یک
فعل اخالقی خوب و یا بد به حساب نميآورند و ارزشگذاری نمیكنند .بحث از
مسئولیت و مسئولیتپذیری نسبت به کارها ،در سایهی اختیار معنی پیدا میکند،
توبیخ و مواخذه و یا تشویق و پاداش و عنوانهایی از این دست ،زمانی مطرح
میگردد که انسان كاري را از روی اختیار انجام دهد.
اختیار از مفاهیمی است که هر شخص با مراجعه به وجدان خویش ،آن را در
درون خود مییابد .قدرت بر انجام و یا ترک فعل که هر فرد ،هنگام انجام کارها
در خود حس میکند ،چیزی غیر از اختیار نیست .ولیکن در ارتباط با اختیار و یا
جبر چند دیدگاه وجود دارد 1که از نظر شیعه ،جبر و تفویض باطل بوده و در این
ارتباط بریدبن عمیربن معاویه شامی میگوید« :در مرو خدمت امام علی بن موسی
الرضا رسیدم و خدمت ایشان عرض کردم :ای فرزند فرستادهی خدا !از
ّ
امام صادق برای ما نقل شده که ایشان فرمودهاند( :رفتارهای ما) نه بر اساس
جبر است و نه براساس تفویض؛ بلکه امری بین آن دو میباشد .معنای این کالم

چیست؟» امام فرمودند« :هر کسی که میپندارد خداوند کارهای ما را انجام
میدهد (و ما در آن هیچ نقشی نداریم) و به دنبال آن خداوند ما را بهخاطر انجام
چنین کارهایی عذاب میکند؛ بیگمان به جبر اعتقاد پیدا نموده است و هرکسی
که میپندارد خداوند امر مخلوقات و روزی آنان را بهطور مستقل و بدون دخالت
ارادهی خداوند به حجتهای خویش سپرده است؛ اعتقاد به تفویض دارد .معتقد
به جبر ،کافر و معتقد به تفویض ،مشرک است .به امام عرض کردم :معنا و
مفهوم این جمله که حقیقت مطلب ،امری است بین جبر و تفویض چیست؟
امام فرمودند :اعتقاد به اینکه راهی برای انجام اوامر خداوند و ترک اموری که
خداوند از آن نهی نموده است وجود دارد (یعنی انسان قدرت بر انجام واجبات
1
و ترک محرمات را دارد)».
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 .2 .1 .1نقش تالش انسان در فعل اخالقی
از جمله مسایلی که در یک فعل اخالقی بسیار مهم بوده و باید بهعنوان پیش
فرض لحاظ گردد ،مؤثر بودن و نقش داشتن تالشهای انسان و کارهای او ،در
رسیدن به اهداف مورد نظر است.این پیش فرض به دنبال نظریهی مختار بودن
انسان مطرح میگردد .این باور که تمام حرکات و سکنات انسان در خوشبختی و
یا بدبختی انسان نقش دارد ،آثار و تبعاتی را به دنبال خواهد داشت .آثاری مانند:
 - 1ایجاد شوق و رغبت در انجام کارها به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر
 - 2مدیریت کردن افعال و رفتار برای رسیدن زودتر و کمهزینهتر به مقصود
 - 3دقت در انتخاب نوع عمل با توجه به آثار هر عمل
آموزههای قرآنی نیز نه تنها موثر بودن اعمال را گوشزد مینماید ،بلکه به طور
صریح بیان میکند که در صورت انجام اعمال خیر ،فایدهی آن بیش از همه به
خود انسان میرسد؛ إ ِْن أَ ْح َسنتُ ْم أَ ْح َسنتُ ْم أِ َ
لن ُف ِس ُك ْم َوإ ِْن أَ َس ْأتُ ْم فَ َل َها؛ اگر نيكى
2
كنيد به خود نيكى كردهايد و اگر بدى كنيد به خود [بد نمودهايد].
قرآن کریم در همین زمینه نکات دیگری را به شخص گوشزد یا بشارت
میدهد؛ مانند:
 - 1دقیق بودن محاسبات اعمال و دیدن آثار آن؛
ٍ
ومن يَ ْع َم ْل ِم ْث َق َ
ف ََمن يَ ْع َم ْل ِم ْث َق َ
ال َذ َّرة َش ًّرا يَ َر ُه؛ پس هر كه
ال َذ َّر ٍة َخ ْي ًرا يَ َر ُه َ
الرضا ،ج  ،2ص .381
 .1عيون أخبار ّ
 .2اسراء.7 ،

 .1زلزال 7 ،و .8
 .2حج.77 ،
فصلت.46 ،
ّ .3
 .4فاطر.18 ،
 .5انعام.160 ،
 .6انفال.29 ،
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هموزن ذرهاى نيكى كند؛ [نتيجه] آن را خواهد ديد و هر كه هموزن ذرهاى بدى
1
كند؛ [نتيجه] آن را خواهد ديد.
 .2نقش انجام اعمال خیر در رستگاری؛
َّ
ِ
ون؛
آمنُوا ْار َك ُعوا َو ْاس ُج ُدوا َوا ْعبُ ُدوا َرب َّ ُك ْم َواف َْع ُلوا ال ْ َخ ْي َر ل َ َعل ُك ْم تُ ْفل ُح َ
يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
اى كسانى كه ايمان آوردهايد ركوع و سجود كنيد و پروردگارتان را بپرستيد و كار
2
خوب انجام دهيد؛ باشد كه رستگار شويد!
 .3برگشت منافع و ضررهای رفتاری افراد به خود شخص؛
ِّ
ِ
م ْن َع ِم َل َصال ِ ًحا فَلِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن أَ َساء ف ََع َل ْي َها َو َما َرب ُّ َ
ك ب ِ َظلاَّ ٍم ل ْل َعبِيد؛ هر كه كار
َ
شايسته كند ،به سود خود اوست و هر كه بدى كند ،به زيان خود اوست و
3
پروردگار تو به بندگان [خود] ستمكار نيست.
 .4مسئولیت فردی هنگام پاسخگویی در مقابل اعمال انجام شده و مسئول و
پاسخگو نبودن در مقابل اعمال دیگران؛
ِ
ِ
ِ
ولاَ تَز ُِر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر أُ ْخ َرى َوإِن تَ ْد ُع ُم ْث َق َل ٌة إِلَى ح ْمل َها لاَ يُ ْح َم ْل م ْن ُه َش ْي ٌء؛ و هيچ
َ
باربردارندهاى بار [گناه] ديگرى را برنمىدارد و اگر گرانبارى [ديگرى را به يارى]
4
به سوى بارش فرا خواند چيزى از آن برداشته نمىشود؛ هر چند خويشاوند باشد.
 .5افزایش آثار و پاداش اعمال خیر؛
َ
َّ
ِ
ِ
ال يُ ْج َزى إِال م ْث َل َها َو ُه ْم َ
السيِّئَة فَ َ
ال
من َجاء بِال ْ َح َسنَ ِة فَ َل ُه َع ْش ُر أ ْمثَال ِ َها َو َمن َجاء ب ِ َّ
َ
ون؛ هر كس كار نيكى بياورد ،ده برابر آن [پاداش] خواهد داشت و هر كس
يُ ْظ َل ُم َ
5
كار بدى بياورد ،جز مانند آن جزا نيابد و بر آنان ستم نرود.
 .6راهنمایی و راهگشاییهای نو ،به دنبال اعمال خیر و رعایت تقوا؛
آمنُواْ إِن تَتَّ ُقواْ اهللَ يَ ْج َع ْل ل َّ ُك ْم ف ُْرقَان ًا؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد!
يَا أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
6
اگر از خدا پروا داريد براى شما [نيروى] تشخيص [حق از باطل] قرار مىدهد.
ک شدن اعمال بد با انجام اعمال خیر به عنوان پاداشی دیگر؛
 .7پا 
ُ
ِ
ِ
ِ
و يُ َك ِّف ْر َع ُ
نك ْم َسيِّئَات ُك ْم َو يَ ْغف ْر ل َ ُك ْم َواهلل ذُو ال ْ َف ْضلِ ال ْ َعظي ِم؛ و گناهانتان را از شما
َ

مىزدايد و شما را مىآمرزد و خدا داراى بخشش بزرگ است.
 .8تأیید تالشها و زحمات شخص در رساندن وی به نتیجهي نهایی ،رستگاری،
بشارت به رضوان و نعمتهای الهی؛
َ
َ
َ
ند
اج ُرواْ َو َجا َه ُدواْ فِي َسبِيلِ اهلل ِ بِأ ْم َوالِه ِْم َو أن ُف ِسه ِْم أ ْع َظ ُم َد َر َج ًة ِع َ
أَل َّ ِذ َ
آمنُواْ َو َه َ
ين َ
ان َو َجنَّ ٍ
اهلل ِ َو أُ ْولَئِ َ
ون ،يُبَشِّ ُر ُه ْم َرب ُّ ُهم ب ِ َر ْح َم ٍة ِّم ْن ُه َو ِر ْض َو ٍ
يم
ك ُه ُم ال ْ َفائ ِ ُز َ
ات ل َّ ُه ْم فِي َها ن َ ِع ٌ
يم؛ كسانى كه ايمان آورده و هجرت كرده و در راه خدا با مال و جانشان به
ُّم ِق ٌ
جهاد پرداختهاند ،نزد خدا مقامى هر چه واالتر دارند و اينان همان رستگارانند؛
پروردگارشان آنان را از جانب خود به رحمت و خشنودى و باغهايى [در بهشت]
2
مژده مىدهد كه در آنها نعمتهايى پايدار دارند.
1
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 .3 .1 .1هدفمند بودن فعل اخالقی
از ویژگیهای دیگری که برای یک فعل اخالقی انسان مختار ،ضروری است،
هدفمند بودن افعال میباشد .این صفت از صفاتی است که با توجه به ویژگی
اختیاری بودن افعال ،به دست میآید .زیرا از خصوصیات اختیار داشتن انسان این
است که هنگام انجام هر عملی ،فایدهای را برای آن عمل لحاظ میکند و برای
تحصیل و بهدست آوردن آن فایده ،آن عمل را انجام میدهد و این غایت و فایده
به عنوان هدف یا علت غایی آن عمل لحاظ میشود.
توجه به فعل اخالقی ،زمانی از حساسیت برخوردار میشود که در به دست
آوردن سعادت ،نقش اصلی را ایفا میکند .سعادت ،مطلوبی فراگیر بوده و همه در
پی آن میباشند .شاید هیچ انسانی را نیابیم که به دنبال یافتن آن نباشد.
بیشک ،سعادت ،یک موجود عینی خارجی و یا یک حالت روحی _ روانی
خاص نمیباشد که دستیابی به آن ،به آسانی میسر باشد .بلکه سعادت یک
مفهوم انتزاعی بوده که ذهن انسان ،آن را از منشا انتزاع آن ،یعنی لذت و شدت
و دوام لذت ،انتزاع میکند 3.لذا هرگاه انسان در حالتی باشد که از زندگی خود
لذت میبرد و این لذت از شدت و استمرار برخوردار گردد ،خود بهخود احساس
مطلوبی به وی دست داده که از آن تعبیر به سعادت میکند و در چنین حالتی
شخص خود را سعادتمند مییابد.
 .1انفال.29 ،
 .2توبه 20 ،و .21
 .3اخالق در قرآن ،ج  ،1ص .98

 .4تاريخ بغداد ،ج  ،6ص .217
 .5المواعظ العددیة ،ص .121
الرضا ،ص .354
 .6فقه ّ
 .7اعلی.17 ،
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در همین ارتباط از پیامبر اسالم نقل شده است« :تمام سعادت این است که
شخص طول عمر داشته باشد و تمام آن را در اطاعت خداوند صرف کند» 4.در
روایت دیگری باز از ایشان آمده است« :چهار چیز از سعادت شخص محسوب
میگردد؛ داشتن همسری درستکار ،فرزندی نیکو ،دوستانی درستکار و کسب
5
رزق و معیشت در شهر خویش».
الرضا از آن بزرگوار نقل میکند« :چند چیز
علیابن بابویه در کتاب فقه ّ
از سعادتمندی شخص است؛ خانهی بزرگ داشتن ،دوستان زیاد داشتن (افراد
فراوانی که شخص را دوست داشته باشند) و نهایت خوشبختی و شادمانی ،داشتن
6
همسری است که با انسان همعقیده و همراه باشد».
همانگونه که مالحظه میشود موارد و مصادیق و نمونههایی که برای سعادت
بشر شمرده شده است ،در دو دستهی کلی قابل تقسیم است؛ اموری که مربوط به
اعتقادات و اندیشهي شخص است مانند :ایمان داشتن به خدا ،تقوا پیشهنمودن،
صرفکردن عمر در راه خداوند و در مقابل ،امور دیگری که ربطی به اعتقادات
شخص نداشته و تنها بهرهمندی وی از برخی از نعمتهای دنیوی را تذکر میدهد،
مانند :خانهي خوب ،فرزندان نیکو و مانند آن.
از دیدگاه اسالم ،انسان موجودی است که دارای دو مرحلهی زندگی میباشد؛
مرحلهی اول ،زندگی او در دنیا و مرحلهي دیگر ،که مهمتر است ،آخرت میباشد.
علت مهمتر بودن آخرت در ارتباط با سعادت ،طوالنی و ابدیبودن حضور در
و آْال ِخ َر ُة َخ ْي ٌر َو أَبْ َقى؛ [جهان]
آنجا و پارهای از ویژگیهای آن میباشد؛ َ
7
آخرت ،نيكوتر و پايدارتر است.
هر مکتب اخالقی بر اساس مبانی و اصول پذیرفته شدهي خویش برای سعادت
و شقاوت ،نشانهها و عالیمی را ذکر مینماید.
پیامبر اسالم در همین راستا ،در مقابل بیان صفات انسان سعادتمند ویژگیها
و نشانهی انسانهای بدبخت را بیان میفرماید .ایشان نشانههای بدبختی و شقاوت
را نیز چهارچیز میدانند:
 فراموش کردن گناهان گذشته در حالی که آن گناهان نزد خداوند محفوظاست (و از بین نرفته است).
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 یادآوری اعمال نیکوی گذشته ،در حالی که شخص نمیداند که آن اعمال،قبول یا رد شده است.
 نگاه کردن به کسی که در دنیا (امکانات و مسایل دنیویاش) باالتر از اوست.1
 نگاه کردن به کسی که در دین (و دینداری) پایینتر از اوست.بیتردید ما انسانها در طول حیات خویش دچار گناهانی میشویم که ما را از سعادت
واقعی دور مینماید و آنچه از انجام گناه مهمتر است ،فراموش نمودن اعمال و گناهان
سابق است و این که بپندارد تمام آن اعمال بخشیده شده و هیچ نگرانیاي از این ناحیه
ندارد .پیامبر اسالم در روايتي [چنين مضموني را] ميفرمايد كه« :انسان بدبخت انسانی
است که گذشتهي خویش و گناهانی که به واسطهی جهل و یا هوای نفس مرتکب شده
است فراموش کند؛ در حالی که نمیداند آن گناهان از بین رفته است یا خیر؟» (و یا به تعبیر
روایت ،هنوز در نزد خداوند ضبط و محفوظ است ).لذا انسان در فرصتهایی که به دست
میآورد ،باید آن گناهان را به یاد آورده و دوباره برای آن از خداوند طلب مغفرت بنماید.
این عمل باعث دور شدن از گناهان گشته و احساس شرم و پشیمانی را به دنبال دارد و
حفظ چنین حالتی وی را از ارتکاب مجدد باز میدارد و به جای طلبکار بودن از خداوند
خود را به خداوند بدهکار میبیند .در دومین نشانه ،توجه به این نکته که انسان به واسطهی
توفیق الهی اگر کار خیری و حسنهای انجام داده است ،مادامی که نمیداند خداوند آن اعمال
را پذیرفته است یا خیر ،نمیتواند به آن عمل دلخوش کند ،زیرا ممکن است آن عمل
خالص نبوده و خداوند آن را نپذیرفته باشد .آنچه از انجام عمل خیر مهمتر است ،حفظ
عمل خیر است .زیرا انجام یک عمل خیر ،ممکن است در یک لحظه تح ّقق یابد ،ولیکن
تا آخر عمر باید از آن نگهداری کند .مانند عملیاتی که در جبههی جنگ در یک روز انجام
میشود و منطقهای به دست میآید ولی آن پیروزی و آنچه به دست آمده است باید برای
سالهای طوالنی حفظ گردد .از اینرو پیامبر اسالم میفرماید« :بهترین راه برای حفظ
اعمال خیر ،به دست فراموشی سپردن آن عمل است» .همانگونه که در شعر نیز آمده است:
که ایزد در بیابانت دهد باز
ی ُکن و در دجله انداز
تو نیکی م 
سپردن اعمال خیر به دست خداوند ،یعنی آن عمل را برای خود انجام ندادن!
وقتی عملی با این نیت انجام شد ،انسان چیزی جز لطفی که خداوند در حق او
نموده است نمیبیند و این عامل دیگری است که موجب سعادت میگردد.
پیامبر اسالم سومین نشانهای که بیان میدارند ،توجه به باالتر از خود در
امور دینی است؛ نگاه کردن به افرادی که در امور دینی موفقتر بوده و از جهت
 .1المواعظ العددية ،ص.120

 .1بقره.201 ،
«ربَّنَا آتِنَا فِي الدُّ نْيَا َح َسنَ ًة َو فِي ِ
اآلخ َر ِة
 .2از جمله دعاهایی که در حال طواف از معصومان نقل شده است؛ خواندن آیهی َ
اب النَّارِ» بین رکن یمانی و رکن اسود است.
َح َسنَ ًة َو قِنَا َعذَ َ
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کمی و کیفی اعمالشان بیشتر و بهتر است ،دید ِن چنین افرادی انسان را ترغیب و
تشویق میکند که رفتارهای دینی خویش را بهتر و بیشتر انجام دهد و این فرآیند
به معنای سیر نمودن سعادت تا به سر منزل مقصود رسیدن است.
در چهارمین نشانه از نشانههای خوشبختی و سعادت ،پیامبر اسالم به نکتهای
مهم و راهگشا اشاره مینمایند و آن ،توجه و مالک قرار دادن زیردستان در امور
دنیوی است .در عصر حاضر ،چشم و همچشمی در مسایل مادی ،عامل حسادت
و به دنبال آن ناکامی ،به عامل حقارت تبدیل شده است .شخص برای رسیدن به
خواستههای غیر واقعی خویش دست به هر کاری زده و تن به هر ذلتی میدهد.
زیرا انسانی که در مسایل دنیوی خویش ،همواره به باالتر از خودش نگاه میکند،
حالت نارضایتی در وی ایجاد شده و برای رسیدن به سطح زندگی دیگران ،دست
به هر کاری میزند .این به معنای راه شقاوت و بدبختی در پیش گرفتن است.
نکتهای که باید به آن توجه شود این است که بین خوشبختی و سعادت و
خوشحالی و خوشبودن فرق است .زیرا ممکن است فردی در زندگی خویش،
خوش و خوشحال باشد ولی سعادتمند و سعید نباشد و برعکس ،کسی در دنیا
مرتب دچار مشکالت و زحمات فراوان و حتی درگیر مصیبتها باشد ،ولی
سعادتمند و سعید باشد .زیرا براساس مالکها و معیارهای دینی ،سعادتمند کسی
است که توانسته باشد با اعمال خویش در دنیا ،رضایت خداوند را کسب نموده و
آخرت خویش را به دست بیاورد .البته آنچه در در قرآن به عنوان مطلوب انسان
الدنْيَا َح َسنَ ًة َوفِي
ربَّنَا آتِنَا فِي ُّ
آمده است ،خیر و حسنهی دنیا و آخرت است؛ َ
ِ
اب النَّارِ؛ پروردگارا در اين دنيا به ما نيكى و در آخرت
اآلخ َر ِة َح َسنَ ًة َو قِنَا َعذَ َ
[نيز] نيكى عطا فرما و ما را از عذاب آتش [دور] نگه دار! 1اما باید دقت شود که
خیر و خوب بودن امور دنیوی به معنای راحت بودن و موافق با طبع بودن نیست.
زیرا ممکن است در پارهای از موارد ،بال و مصیبتی هم ،خیر و به صالح شخص
باشد و در مقابل چیزی در ظاهر ،خوشایند شخص باشد ولی خیر و به صالح وی
نباشد .لذا در قرآن درخواست خیر و حسنه ،در دنیا و آخرت آمده است و این
2
درخواستی است که مورد توجه معصومان بوده و به آن سفارش نمودهاند.
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 .2 .1نیت و نقش آن در فعل اخالقی
در مکتب اخالقی اسالم میتوان گفت که فعل اخالقی در یک نگاه ،از دو بخش
یا دو امر تشکیل و وجود مییابد؛ يك :جسم و پیکر ،دو :روح و جان ،که روح
فعل اخالقی همان نیت و انگیزهي افعال اخالقی میباشد .در نظام اخالقی اسالم،
دستیابی به سعادت مورد نظر ،جز از راه ضمیمه نمودن نیت با عمل به دست
نمیآید و نه تنها هر فعل اخالقی احتیاج به نیت و انگیزه دارد ،بلکه بدون آن،
عمل ،عمل اخالقی محسوب نشده و ارزشگذاری مثبت نمیشود .در حالیکه در
سایر مکاتب و نظامهای اخالقی ،یا بهطور کلی توجهای به نیت و انگیزه نمیشود
1
و یا اینکه انگیزه ،چندان مورد توجه قرار نمیگیرد.
نکتهای که دارای اهمیت است این است که در اسالم ،نه تنها بر ضرورت
نیت در فعل اخالقی و ارزشگذاری آن تأکید میشود ،بلکه خود نیت نیز مورد
ارزیابی قرار میگیرد و بهطور مستقل میتواند عامل پاداش و ثواب و یا عامل
و إ ِْن تُ ْب ُدواْ َما فِي أَن ُف ِس ُك ْم أَ ْو
عذاب و عقاب باشد .در آیات الهی بیان میشودَ :
وه يُ َح ِ
اس ْب ُكم ب ِ ِه اهللُ؛ و اگر اظهار کنید آنچه را که در دل دارید ،یا پنهانش
تُ ْخ ُف ُ
2
نمایید؛ خداوند ،شما را به آن مؤاخذه میکند .خداوند در آیهای دیگر میفرماید:
اخذُ ُك ُم اهللُ بِاللَّ ْغ ِو فِي أَ ْي َمان ِ ُك ْم َول َ ِك ْن يُ َؤ ِ
لاَّ يُ َؤ ِ
ور
اخذُ ُك ْم ب ِ َما َك َسبَ ْت قُ ُلوب ُ ُك ْم َواهللُ َغ ُف ٌ
يم؛ خداوند شما را به قسمهای بیهوده بازخواست نمیکند ولی شما را به
َحلِ ٌ
آنچه دلهایتان بهدست آورده است بازخواست میکند و خداوند بخشنده و
3
بردبار است.
 .1 .2 .1مالک و معیار ارزش گذاری فعل اخالقی در مکتب اخالقی اسالم
با توجه به مباحث گذشته روشن شد که نیت ،روح یک فعل اخالقی بوده و
خود نیت به تنهایی ،قابل ارزیابی و ارزشگذاری میباشد .اما اینکه در اسالم نیت
چیست؟ چگونه عامل ارزشآفرینی میشود و آیا به تنهایی کافی است یا خیر؟
پرسشهایی است که میتوان با توجه به آموزههای دینی ،اعم از قرآن و سنت و
روایات به دست آمده ،در پاسخ به آن گفت که نیت و انگیزه در افعال اخالقی،
 .1البته در مکتب اخالقی ای که کانت مطرح مینماید بر نیت و انگیزهی عمل تأکید شده است ولی نیتی را که کانت مطرح
میکند و آن را مالک ارزشگذاری قرار میدهد ،نیت اطاعت از حکم عقل و احترام به قانون است؛ لذا مکتب اخالقیِ اسالم
از جهت ضروری دانستن نیت و انگیزه در فعل اخالقی و همچنین از جهت کیفیت نیت با سایر مکتبهای اخالقی فرق دارد.
 .2بقره.284 ،
 .3بقره.225 ،

 .1الکافی ،ج  ،2صص  294تا .297
الرضا ،ص .151
 .2مسند اإلمام ّ
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در نظام اخالقی اسالم ،تنها و تنها ،کسب رضایت خداوند سبحان میباشد و فقط
افرادی که دارای چنین نیتی باشند از هدایت خداوند بهرهمند گشته و از امنیت
آن برخوردار میشوند .محمدبن عرفه در روایتی میگوید« :امام رضا خطاب
به من فرمودند :وای بر تو ای پسر عرفه! (بپرهیز و مواظب باش!) اعمال خود
را بدون ریا و دیگرستایی انجام دهید! پس بهدرستی که هر کسی کاری را برای
غیر خداوند انجام دهد ،خداوند او را به همان اعمال واگذار میکند .وای برتو!
(بپرهیز!) هیچ شخصی عملی را انجام نداد؛ مگر اینکه خداوند آن عمل را رد
نموده و پاسخ آن را میدهد؛ اگر عمل خیر باشد ،به صورت خیر رد نموده و اگر
شر باشد ،به صورت شر رد مينمايد» 1.در واقع این روایت بیان سنتی از سنن
الهی است ،که هر عملی ،عکسالعمل خاص خود را دارد .در روایت دیگری ،امام
هشتم روایتی را از جد بزرگوار خویش ،امیرالمؤمنین؛ علی نقل میکند 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 میشود؟)؛ مگر به مقداری که به
آن عمل میگردد ،و عمل هم تمامش ریا محسوب میشود؛ مگر آن مقداری که
از روی اخالص (برای خداوند) انجام میشود ،و اخالص هم در معرض خطر
است تا اینکه بندهي خدا به سرنوشت و عاقبتی که برای او رق م خورده است،
2
نظر (توجه) کند».
با توجه به مضامین و مفاهیم آیات ،ارزش فعل اخالقی ،در گرو نیّت و نیّت
مطلوب هم تنها ،انجام کار برای خداوند و کسب رضایت اوست و در مقابل ریا
بزرگترین آفت برای اعمال اخالقی است ،اما چگونه میتوان از ریا رهایی یافت؟
و آن را ترک نمود؛ مهم است .بیشک تنها عاملی که باعث ترک ریا میشود،
ایمان همراه با آگاهی به خداوند سبحان میباشد؛ زیرا ایمان صحیح ،اعتقاد به
این امر است که منشأ تمام نعمتها و پاداشها خداوند است و غیر خداوند و
هر آنچه بستهی به اوست ،باطل و فناپذیر خواهد بود .در قرآن آمده است :يَا
ال تُ ْب ِط ُلواْ َص َدقَاتِ ُك ْم بِال ْ َم ِّن َو َ
اس َو َ
آمنُواْ َ
األذَى َكال َّ ِذي يُ ْن ِف ُق َمال َ ُه ِرئ َاء النَّ ِ
ال
أَيُّ َها ال َّ ِذ َ
ين َ
اب ف ََأ َصاب َ ُه َواب ِ ٌل فَتَ َر َك ُه َص ْل ًدا لاَّ
يُ ْؤ ِم ُن بِاهلل ِ َوالْيَ ْو ِم ِ
اآلخ ِر ف ََمثَ ُل ُه َك َمثَلِ َص ْف َو ٍ
ان َع َل ْي ِه تُ َر ٌ
ون َع َلى َش ْي ٍء ِّم َّما َك َسبُواْ َواهللُ َ
ِين؛ اى كسانى كه ايمان
يَ ْق ِد ُر َ
ال يَ ْه ِدي ال ْ َق ْو َم ال ْ َكافِر َ
آوردهايد! صدقههاى خود را با منّت و آزار ،باطل نكنيد؛ مانند كسىكه مالش را

براى خودنمايى به مرد م انفاق مىكند و به خدا و روز بازپسين ايمان ندارد .پس
تو
َمثَل او همچون َمثَل سنگ خارايى است كه بر روى آن ،خاكى (نشسته) اس 
رگبارى به آن رسيده و آن (سنگ) را سخت و صاف بر جاى نهاده است .آنان
(رياكاران) نيز از آنچه به دست آوردهاند ،بهرهاى نمىبرند؛ و خداوند ،گروه
1
كافران را هدايت نمىكند.
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 .2 .2 .1حقیقت ایمان
شناخت حقیقت و واقعیت ایمان با توجه به فرمایشات معصومان و ارتباط
آن با عمل ،در مکتب اخالقی اسالم بسیار مهم است .بکربن صالح رازی از
اباصلت هروی نقل میکند که« :از امام رضا در مورد ایمان سوأل کردم،
امام فرمودند :ایمان پیوندی قلبی و کالمی به زبان (اظهار ظاهری) و عمل به
اعضای بدن است و ایمان ،ایمان نخواهد بود مگر به این صورتی که بیان شد».
امام رضا در روایت دیگری از اجداد خویش از امیرالمؤمنین؛ علی
نقل میکنند که ایشان از پیامبر اسالم نقل نمودند« :ایمان؛ معرفتی قلبی و
اعتراف به زبان و عمل به اعضا و جوارح است» 2.باز در روایت دیگری به نقل از
شیخ طوسی تا برسد به اباصلت هروی ،آمده است که اباصلت از امام
رضا و ايشان از اجداد خویش تا برسد به پیامبر اسالم نقل نمودند که:
«ایمان عبارت است از کالمی که گفته میشود و عملی که واقع میشود و معرفتی
برای عقل حاصل میشود» .اباصلت میگوید« :این حدیث را در مجلسی که
احمدبن حنبل حضور داشت بیان کردم .احمدبن حنبل به من گفت :ای اباصلت!
3
اگر این کالم بر دیوانگان عرضه شود ،آنان عاقل میگردند».
با توجه به مفاد و مضامین روایات ،نامگذاری ایمان ،تنها به باور قلبی ،بدون اظهار قولی
و فعلی صحیح نیست .البته ممکن است این شبهه به ذهن بیاید که ،اگر کسی باور قلبی
داشته باشد ولی اظهار آن مقدور نشد و از دنیا رفت ،آیا چنین شخصی مؤمن نخواهد بود؟
در پاسخ به این شبهه باید گفته شود که تمام اجزای تشکیل دهندهی ایمان ،در صورتی الزم
است که شخص قدرت بر آن داشته باشد ،لذا در هر مرحله که شخص ،ناتوان از ایجاد آن
جزء گردد ،به همان مقدار مورد قبول است و شخص تکلیفی نخواهد داشت.
 .1بقره.264 ،
 .2الخصال ،ص .179
 .3األمالي الطوسي ،ج  ، 1ص  34و همان ،ج  ،2ص .63

 .4 .2 .1جایگاه ایمان
از مسایلی که دقت در آن ضروری است ،آگاهی از مراتب ایمان و جایگاه آن
است .در حدیثی بزنطی از امام رضا نقل میکند« :از امام شنیدم که فرمود:
ایمان ،یک درجه از اسالم باالتر است و تقوا ،یک درجه از ایمان باالتر است و
یقین نیز از تقوا یک درجه باالتر است و در بین انسانها هیچ چیزی کمتر از
2
یقین تقسیم نشده است (افرادی که از یقین برخوردار هستند بسیار کم هستند)».
َ
الس ِكينَ َة فِي قُ ُل ِ
ين لِيَ ْز َدا ُدوا إ َِيمانًا َّم َع
وب ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
در قرآن آمده استُ  :ه َو ال َّ ِذي أنْ َز َل َّ
 .1قرب اإلسناد ،ص .208
 .2الكافي ،ج  ،2ص .52
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 .3 .2 .1ارکان ایمان
امام رضا در مقام بیان ارکان و پایههای ایمان میفرمایند« :ایمان دارای چهار
رکن است؛  .1توکل بر خداوند ع ّزوجل  .2رضایت به قضای الهی  .3تسلیم
ی  .4کار خویش را به خداوند سپردن» .سپس امام
بودن در برابر دستورات اله 
َ
ض أ ْمرِی إِلَی اهلل؛ کار خویش را به
فرمودند« :هرگاه عبدصالح خداوند بگوید :اُفَ ِّو ُ
1
خداوند سپردم؛ خداوند او را از بدیهای مکاران حفظ مینماید».
همانگونه که مالحظه میشود در این روایت امام ،پایههای ایمان را چهار
امر اساسی بیان مینمایند؛ اولین رکن از ارکان ایمان توکل است و توکل به
معنای خود را ندیدن و امکانات خویش را هیچ پنداشتن است .رکن دوم ایمان
عبارت است از اینکه انسان بفهمد در سلسلهی علل و معلوالت ،کارهایی توسط
او قابل پیشبینی است ،لیکن رفتار خداوند و خواست خداوند و اموری را که
خداوند برای رشد انسان لحاظ کرده است چیست؟ و هریک از حوادث در
زندگی انسان بهطور دقیق چه نقشی دارد؟ سومین و چهارمین از ارکان ایمان
عالوه بر دلسپردگی به قضا وقدر الهی و توکل بر خداوند ،سرسپردگی و تسلیم
محض بودن در برابر اوامر و دستورات الهی است و تا آن دلسپردگی نباشد؛ این
سرسپردگی ایجاد نمیگردد و در این هنگام است که شخص به مرحلهی تفویض
و واگذاری امور به خداوند میرسد که نه تنها اعمال خویش را هیچ نمیبیند ،بلکه
تمام اثرگذاریها را تنها و تنها در فعل خداوند میبیند .اگر این ارکان در شخصی
جمع گردد ،میتوان گفت كه او از ایمانی کامل برخوردار است و تمام اعمال و
افکارش الهی خواهد بود.
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ات َو أْ َ
او ِ
ال ْر ِ
يما؛ اوست آن كس كه
ض َو َك َ
إ َِيمانِه ِْم َوللِهَّ ِ ُجنُو ُد َّ
الس َم َ
يما َح ِك ً
ان اهللُ َعلِ ً
در دلهاى مؤمنان آرامش را فرو فرستاد تا ايمانى بر ايمان خود بيافزايند و سپاهيان
1
آسمانها و زمين از آن خداست و خدا همواره داناى سنجيدهكار است.
امام رضا در حدیثی در وصف مسلمان و مؤمن میفرمایند« :مؤمن کسی
است که هنگامیکه کار خیری انجام میدهد؛ خوشحال است و هنگامیکه کار
بدی را مرتکب میشود؛ از خداوند درخواست بخشش و مغفرت مینماید و
مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبان وی در آسایشاند و هر شخصی
که همسایهی او از آزار و بدیهای او در امان نباشد؛ از ما نیست(خود را شیعه و
2
پیرو اهل بیت نداند)».
در روایت دیگری از امام رضا آمده است« :مؤمن ،مؤمن واقعی نخواهد بود
مگر اینکه در وی سه صفت و ویژگی 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 باید از خداوند داشته باشد ،رازداری و پوشاندن ِسر است (و اینکه
اسرار خویش را به هر کسی نگوید) .صفت دیگری که باید مؤمن از آن برخوردار
باشد ،سنتی از پیامبر است و آن رفق و مدارا با مردم است؛ همانگونه که
خداوند به پیامبر خویش دستور مدارا و سازگاری با مردم را داده و فرموده
است :گذشت پيشه كن و به [كار] پسنديده فرمان ده و از نادانان رخ برتاب! 3و
ولی و حجت خداوند داشته باشد ،صبر و شکیبایی
اما سنتی را که مؤمن باید از ّ
4
در سختیها و مشکالت است».
قرآن کریم بهرهبری از قرآن را مخصوص اهل ایمان و متقین میداند و ميفرمايد:
َ ذل ِ َ
اب َ
ين؛ اين است كتابى كه در[حقانيت] آن هيچ
ال َر ْي َب فِي ِه ُه ًدى ل ِّ ْل ُمتَّ ِق َ
ك ال ْ ِكتَ ُ
5
ترديدى نيست [و] مايهی هدايت تقواپيشگان است .و در بیان وصف متقین و
تقواپیشگان پنج ویژگی و صفت را ذکر میکند که بهطور کلی این پنج صفت در
دو دسته قرار میگیرند؛ دستهي اول ،صفات و ویژگیهایی است که مربوط به
عقاید و باورهای اهل تقواست و دستهي دوم ،صفات و ویژگیهایی است که
مربوط به رفتار و اعمال اهل تقواست .چنان که در آیات سوم تا پنجم سورهي
 .1فتح.4 ،
الرضا ،ج  ،2صص  24و .33
 .2عيون األخبار ّ
 .3أعراف.199 ،
 .4الكافي ،ج  ،2ص .241
 .5بقره.2 ،

 .1بقره 3 ،و .4
 .2بقره.4 ،
 .3تفسیر المیزان ،ج  ،1ص .23
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ون
يم َ
ين يُ ْؤ ِمنُ َ
مباركهي بقره به این امر پرداخته و فرموده است :ال َّ ِذ َ
ون بِال ْ َغ ْي ِب َو يُ ِق ُ
ك َو َما أُنز َِل ِمن قَ ْبلِ َ
ون ب ِ َما أُنز َِل إِل َ ْي َ
ك َو
َّ
ين يُ ْؤ ِمنُ َ
الصال َة َو ِم َّما َر َز ْقنَا ُه ْم يُن ِف ُق َ
ون وال َّ ِذ َ
ِ
ِ
ِ
ون؛ آنان كه به غيب ايمان مىآورند و نماز را بر پا مىدارند
بِاآلخ َرة ُه ْم يُوقنُ َ
و از آنچه به ايشان روزى دادهايم انفاق مىكنند و آنان كه به آنچه به سوى تو
فرود آمده و به آنچه پيش از تو نازل شده است ايمان مىآورند؛ و آناناند كه به
1
آخرت يقين دارند.
ایمان به غیب و ایمان به هر آنچه که انبیا و پیامبران آوردهاند و ایمان و
یقین به روز قیامت(از اوصاف دستهی اول) ،از صفات اهل تقوا است که مربوط
به باورهای شخص و در مقام اندیشه و عقاید است و دو صفت دیگر که مربوط
به رفتار اهل تقوا است؛ اقامهي نماز و انفاق در راه خداست که یکی عبادت جانی
و دیگری عبادت مالی است .در تفاسیر در مورد ایمان به غیب گفته شده است:
«غیب؛ عبارت است از هر آنچه که در مقابل حضور و شهود میباشد» .یعنی
اموری که حواس پنجگانه انسان توان درک و حس آنها را ندارد .مانند وجود
خداوند و آیات الهی که برای حواس پنجگانهی انسان قابل درک نیست و از آن
جمله میتوانیم وحی را نام ببریم .همانگونه که در آیات بعدی آن را ،به ایمان
به قرآن و هر آنچه بر پیامبر اسالم نازل شده است و ایمان به هر آنچه که
بر پیامبران قبل از پیامبر اسالم نازل شده و ایمان به قیامت تعبیر كرده است
ك َو ب ِ ِ
ك َو َما أُنْز َِل ِم ْن قَ ْبلِ َ
ون ب ِ َما أُنْز َِل إِل َ ْي َ
ون 2و
اآلخ َر ِة ُه ْم يُوقِنُ َ
ين يُ ْؤ ِمنُ َ
وال َّ ِذ َ
همچنین ایمان و یقین به قیامت که با حواس ظاهری قابل درک و فهم نمیباشد.
از اینرو تمام موارد ذکر شده میتواند تحت عنوان ایمان به غیب ذکر گردد .عالمه
طباطبایی در تفسیر گرانقدر خود میفرماید« :از آنجا که ایمان به وحی و
ایمان به قیامت در آیات بعدی آمده است ،مقصود و مراد از ایمان به غیب ،ایمان
به خداوند سبحان است .زیرا ایمان به خدا در مقابل دو ایمان دیگر یعنی ایمان
به وحی و ایمان به قیامت ،تکمیلکنندهی اصول سهگانهی دین میباشد .اصول
سهگانه عبارتند از :توحید (ایمان به خداوند) ،نبوت (ایمان به وحی و پیامبران) و
3
معاد (ایمان و یقین به قیامت)».
نکتهای که باید به آن توجه شود این است که تقوا به عنوان وصف طبقهي
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خاصی از اهل ایمان نیست؛ بلکه صفتی است که با تمام مقامات ایمان قابل جمع
است 1.هر چند بهرهبری اهل تقوا از هدایت ،دوگونه است؛ یکي بهرهمندیای
که اهل ایمان را در سایهی آن هدایت ،اهل تقوا نموده است و ديگري بهرهبری
خاصی که پس از رسیدن به این حالت ،برای اهل تقوا ممکن میشود و آن،
استفادهي خاص از قرآن است که در آیهی بعد ،چنین افرادی را هدایت یافته و
2
ك َع َلى ُهدً ى ِّمن َّربِّهِ ْم َوأُ ْولَئ ِ َ
رستگاران معرفی میکند؛ أُ ْولَئ ِ َ
ك ُه ُم ال ْ ُم ْفل ِ ُحونَ .
در قرآن دربارهی حاالت و صفات اهل تقوا در دنیا و آخرت بسیار سخن گفته
شده است .مانند:
َ
َ
ِ
ِ
ِ
 .1محبت خدا نسبت به اهل تقوا :ب َ َلى َم ْن أ ْوفَى ب ِ َع ْهده َوات َّ َقى فَإ َِّن اهلل يُح ُّب
ال ْ ُمتَّ ِقينَ؛ آرى هر كه به پيمان خود وفا كند و پرهيزگارى نمايد ،بىترديد خداوند
3
پرهيزگاران را دوست دارد.
َ
واتْ ُل َع َل ْيه ِْم نَبَأ ابْنَ ْي آ َد َم بِال ْ َح ِّق إِ ْذ قَ َّربَا قُ ْربَانًا فَتُ ُقبِّ َل
 .2قبول اعمال از اهل تقواَ :
َ
أَ
ُ
ِ
ِ
ال ل ْقتُ َلنَّ َ
ك قَ َ
اآلخ ِر قَ َ
ين؛ و
ِمن أَ َح ِد ِه َما َو ل َ ْم يُتَ َقبَّ ْل ِم َن َ
ال إِن ََّما يَتَ َقبَّ ُل اهلل م َن ال ْ ُمتَّق َ
داستان دو پسر آدم را بهدرستى بر ايشان بخوان هنگامىكه [هر يك از آن دو]
قربانياى پيش داشتند .پس از يكى از آن دو پذيرفته شد و از ديگرى پذيرفته نشد.
[قابيل] گفت :حتم ًا تو را خواهم كشت! [هابيل] گفت:خدا فقط از تقواپيشگان
4
مىپذيرد.
َ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
ين يَ ُلون َ ُك ْم
آمنُواْ قَات ُلواْ الذ َ
 .3همراهی خداوند با اهل تقوا در دنیا :يَا أيُّ َها الذ َ
ين َ
ِّم َن ال ْ ُكفَّا ِر َو لِيَ ِج ُدواْ فِ ُ
ين؛ اى كسانىكه ايمان
يك ْم ِغ ْل َظ ًة َوا ْع َل ُمواْ أَ َّن اهللَ َم َع ال ْ ُمتَّ ِق َ
آوردهايد! با كافرانى كه مجاور شما هستند كارزار كنيد و آنان بايد در شما خشونت
5
بيابند و بدانيد كه خدا با تقواپيشگان است!
َ
أْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
لاَّ
 .4عدم دشمنی بین اهل تقوا در دنیا و آخرت :الخ ء يَ ْو َمئذ ب َ ْع ُض ُه ْم لبَ ْع ٍ
ض
ين؛ در آن روز ياران ،جز پرهيزگاران بعضىشان دشمن بعضى
َع ُد ٌّو إِلاَّ ال ْ ُمتَّ ِق َ
ديگرند 6.زیرا اهل تقوا هم از جهت اعتقاد و اندیشه و هم از جهت رفتار ،شبیه
یکدیگر بوده و کمال محبت را نسبت به هم دارند و چون هوای نفس را در
 .1همان ،ص .22
 .2بقره.5 ،
 .3آل عمران.76 ،
 .4مائده.27 ،
 .5توبه.123 ،
 .6زخرف. 67 ،

خویش از بین بردهاند ،دلیلی برای ستیزهجویی ندارند و از آنجا که با یکدیگر
به نفاق و دورویی رفتار نکردهاند ،دلیلی برای کینهتوزی و دشمنی با هم ندارند.
ٍ
ين فِي
 .5در آخرت نیز خداوند سبحان از جایگاه آنان به
جنات عیون؛ إ َِّن ال ْ ُمتَّ ِق َ
2
ٍ
ٍ
ِ
َجنَّ ٍ
ين فِي َجنَّ ٍ
ات َو ُعيُ ٍ
يم ، جنات و ن َ َهر؛ إ َِّن
ون،1
ات َونَع ٍ
جنات نعیم؛ إ َِّن ال ْ ُمتَّ ِق َ
ين فِي َجنَّ ٍ
ات َون َ َهرٍ 3و غیر آن یاد میکند و این چیزی نیست مگر آنچه در
ال ْ ُمتَّ ِق َ
آیهي پنجم سورهي مباركهي بقره به آن وعده داده شده که اهل تقوا ،اهل هدایت
و رستگاراناند.
همانگونه که در اول بحث در روایت آمده است ،طبق فرمایش امام رضا
شخص مسلمان مؤمن از طریق تقوا و دقت در رفتار ،تالش میکند خویش را به
مرحلهی یقین و اهل یقین برساند؛ مقام و مرحلهای که تنها از طریق عبادت به
ك َحتَّى يَ ْأتِيَ َ
وا ْعبُ ْد َرب َّ َ
ين؛ پروردگارت را پرستش کن تا
ك الْيَ ِق ُ
دست میآید؛ َ
4
اینکه یقین فرا رسد.

 .2گفتار دوم :اخالق اجتماعی

 .1ذاریات.15 ،
 .2طور.17 ،
 .3قمر.54 ،
 .4الحجر.99 ،
 .5نحل.90 ،
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 .1 .2تعریف اخالق اجتماعی
در یک تعریف ساده میتوان گفت اخالق اجتماعی عبارت است از« :همهي
رفتارهای اختیاری فرد در مقابل دیگران» .به چنین رفتاری که قابلیت ارزشگذاری
داشته باشد ،رفتار اجتماعی گفته میشود و در مقابل رفتارهای فردی قرار میگیرد.
ن مهم است كه اصول
هر رفتاری ،از یک سری اصول و قواعد پیروی میکند .ای 
ِ
رفتاری مورد پذیرش چیست و در هر یک از نظامهای اخالقی ،چه اصولی
و مبانی
شناخته شده است؟ برای مثال در نظام اخالقی اسالم ،اصولي مانند اصل عدل
و احسان مهم است چنانکه در قرآن آمده است :إ َِّن اهللَ يَ ْأ ُم ُر بِال ْ َع ْد ِل َواإل ِْح َس ِ
ان
َوإِيتَاء ِذي ال ْ ُق ْربَى َو يَ ْن َهى َعنِ ال ْ َف ْح َشاء َوال ْ ُم َ
ون؛ در
نك ِر َوالْبَ ْغيِ يَ ِع ُظ ُك ْم ل َ َعلَّ ُك ْم تَذَ َّك ُر َ
حقيقت ،خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مىدهد و
5
از كار زشت و ناپسند و ستم باز مىدارد؛ به شما اندرز مىدهد باشد كه پند گيريد!
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یا اصل نفی سلطهی کافران بر مؤمنان در روابط اجتماعی ،مانند آیهی شریفهی:
ين َسبِيالً ...؛ و خداوند هرگز بر [زيان]
ِين َع َلى ال ْ ُم ْؤ ِمنِ َ
َ ...ول َ ْن يَ ْج َع َل اهللُ ل ِ ْل َكافِر َ
1
مؤمنان براى كافران راه [تسلطى] قرار نداده است.
اصل دیگری که بر رفتارهای اجتماعی انسان در نظام اخالقی اسالم حاکم است،
اصل رعایت تقواست که در واقع مالک اصلی برای با ارزش بودن رفتارهای
َ
اس إِن َّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِّم ْن َذ َك ٍر َوأُنثَى
اخالقی است ،چنانکه در قرآن آمده است :يَا أيُّ َها النَّ ُ
و جع ْلنَا ُكم ُشعوبا و قَبآئ ِ َل لِتَعارفُوا إ َِّن أَ ْكرم ُكم ِع َ َ
ير؛ اى
َ َ
َ َ َ ْ ُ ً َ َ
ند اهلل ِ أتْ َقا ُك ْم إ َِّن اهللَ َعلِ ٌ
ََ ْ
يم َخبِ ٌ
مردم! ما شما را از مرد و زنى آفريديم و شما را ملت ملت و قبيله قبيله گردانيديم
تا يكديگر را بشناسيد؛ در حقيقت ،ارجمندترين شما نزد خدا پرهيزگارترين
شماست .بىترديد خداوند داناى آگاه است 2.این اصل از جمله اصولی است که
در نظام فکری و اخالقی اسالم مورد پذیرش و تأکید قرار گرفته است و شخص
موظف است رفتارهای خویش را بر اساس آن ،بنا نماید.
رهتوشه()1
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 .2 .2عوامل گرایش به زندگی اجتماعی
همانگونه که بیان شد رفتارهای اخالقی هر انسانی در یک تقسیم بندی کلی به
دو دسته قابل تقسیم است:
 .1رفتارهای فردی شخص
 .2رفتارهای اجتماعی شخص
رفتارهای اجتماعی شخص از گستردگی خاصی برخوردار میباشد و علت
این گستردگیِ رفتاری ،نیازهای مختلفی است که انسان در حیات اجتماعی خود
احساس میکند .همین نیازها به عنوان عواملی تأثیرگذار در زندگیِ اجتماعیِ
انسان رخ مینماید .عواملی که انسان را به زندگیِ اجتماعی میکشاند ،میتوان به
3
سه بخش تقسیم نمود:
 .1عوامل غریزی؛ عاملی است که به صورت طبیعی و غریزی در نهاد وجودی
انسان قرار داده شده است و هر فرد به واسطهی طبیعت خویش آن را در وجود
 .1نساء.141 ،
 .2حجرات.13 ،
 .3دربارهي اساس و علت رویکرد انسان در زندگی اجتماعی ،نظریههای مختلفی توسط دانشمندان بیان شده است و
تقسیمبندیهای مختلفی صورت گرفته است؛ مثل تقسیم عوامل به عوامل درونی مانند :فطرت و غریزه و عوامل خارجی
مانند :نیازهای مادی و ...که جهت بررسی میتوان به کتابهای جامعهشناسی و یا آیات و روایات مرتبط با این بحث مراجعه
نمود.

خود مییابد؛ مانند :غریزهی جنسی و عالقه و میل به جنس مخالف.
 .2عوامل عاطفی :عامل دیگری که موجب زندگی اجتماعی میگردد ،نیاز
عاطفی و مورد توجه و مهرورزی دیگران قرار گرفتن و مهرورزی نمودن به پدر و
مادر ،فرزندان ،خویشان ،همکاران و مانند آن میباشد .تأمین و ارضای این عامل
تنها با حضور در اجتماع و ایجاد ارتباط با دیگران ممکن خواهد بود ،بنابراين
انسان را به زندگی اجتماعی سوق میدهد.
 .3عوامل عقلی :بررسی واقعبینانه به نیازمندیهای گوناگون انسان و عدم
توانایی شخص در اينكه بتواند آن نیازها را بهتنهایی برآورده نمايد ،باعث گرایش
انسان به زندگی اجتماعی میگردد .این نیازها ،چه نیازهای مادی باشد مانند :تأمین
غذا ،پوشاک ،مسکن و ...و چه نیاز معنوی باشد؛ همهی آنها هنگامی قابل تأمین
و پاسخگوی انسان است که آدمي به زندگی اجتماعی رو آورد و از این طریق از
تجارب و علوم و تواناییهای دیگران بهرهمند گردد .تأمین همین نیازها و وجود
چنین عواملی باعث میشود که فرد با افراد دیگر به ارتباط و تعامل بپردازد.

 .1در کتابهای فقهی در ابواب مختلف بحث از وجوب صلهی رحم آمده است؛ مانند :معاشرت و قطع معاشرت با خویشان
از باب امر به معروف و نهی از منکر و اینکه تحقق صلهی رحم به چه امری صورت میگیرد.
الرضا ،ج  ،1ص  254و الخصال ،ص.540
 .2عيون اخبار ّ
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 .1 .2 .2صلهي رحم و امر به آن
در فقه اسالمی در تعریف رحم گفته شده است« :خویشان نسبی نزدیک» و این
تعریف ،تعریف مشهور است 1.لیکن این تعریف ،تعریفی است که مورد توافق همه
نیست و نمیتواند محدودیتی در ارتباط با خویشاوندان ایجاد نماید .به همین علت
عدهای از فقها تعیین رحم را به عرف سپردهاند .حتی در برخی از روایات به افرادی
که حتی در جدّ چهلم ،با هم مشترک باشند نیز رحم گفته شده است 2.نکتهي دیگر
اینکه ،در طرح مباحث اخالقی ،تعریفهای فقهی مالک عمل نمیباشد ،زیرا دامنهی
مباحث اخالقی در زمینهی تعامالت و رفتارهای اجتماعی ،بسیار وسیعتر از مباحث
فقهی است .از اینرو ذکر صلهی رحم از باب ذکر حداقل خویشان است که قانون
شرع ،ارتباط با آنها را واجب دانسته است .اما به اينكه ارتباط باید به چه صورت ،با
چه ابزاری و به چه مقدار انجام گیرد ،در جای خود به آن پرداخته میشود.
امام رضا با توجه به آموزههای قرآنی ،در روایات متعددی ،نه تنها ارتباط با
خویشاوندان را مطلوب دانسته بلکه دستور به ایجاد ارتباط با خویشان را مطرح
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مینمایند.
در حدیثی احمدبن محمدبن ابینصر از امام رضا و ایشان هم از جدشان
امام صادق نقل میکنند که« :با رحم خویش ارتباط داشتهباش ولو به مقدار
دادن یک لیوان آب به او باشد و بهترین و با فضیلتترین چیزی که به وسیلهی آن
میتوان صلهی رحم نمود ،خودداری از اذیت نمودن خویشان است ».امام در
ادامه میفرمایند« :و صلهی رحم وسیلهای است که مرگ به آن دور میشود و به
1
تأخیر میافتد و باعث کسب محبوبیّت در اهل خویش میگردد».
امام رضا در روایت دیگری میفرمایند« :شخصی که از عمرش سه سال
باقی مانده است ،به واسطهی صلهی رحمی که انجام میدهد ،عمرش به سی سال
افزایش مییابد و خداوند هر کاری که بخواهد انجام میدهد(یعنی این مقدار
2
افزایش عمر ،امر مهمی برای خداوند نیست)».
در راستای همین مطالب امام رضا در روایتی از امام حسین نقل میکنند:
«هر کس دوست دارد که اجل و مرگش به تأخیر بیفتد و رزقش افزایش یابد ،باید
صلهی رحم بهجا آو َرد» 3.همچنین در روایت دیگری از جدشان؛ پیامبر اسالم
نقل میفرمایند که حضرت فرمودند « :شخصی كه یک امر را برای من ضامن
باشد و ضمانت كند (یعنی خود را متعهد به انجام آن بداند) من چهار چیز را برای
او ضمانت مینمایم .شخصي كه با خویشان خود صلهی رحم نماید:
 .1خداوند او را دوست خواهد داشت.
 .2در رزق و روزی وی توسعه و گشایش خواهد داد.
 .3عمرش را افزایش میدهد.
4
 .4او را داخل بهشتی مینماید که وعده داده بود».
 .2 .2 .2خودداری از اذیت
در روایتی که از امام رضا نقل شد ،ايشان در توضیح صلهی رحم و بیان
مصداق آن ،خودداری از اذیت و آزار خویشان را با فضیلتترین وسیله برای
صلهی رحم ذکر نمودند .چنانکه در روایت دیگری با همین مضمون نیز ،امام
رضا میفرمایند« :با خویشان خود وصل کن! (صلهی رحم به جا آور!) هرچند
 .1ثواب االعمال ،ص .193
 .2الکافی ،ج  ،2ص .150
الرضا ،ج  ،2ص .44
 .3عیون اخبار ّ
 .4همان ،ص .37

 .1الکافی ،ج  ،2ص .156
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به جرعهای از آب و با فضیلتترین چیزی که به وسیلهی آن صل هیرحم به جا
میآوری ،خودداری از اذیت و آزار خویشان است .همانگونه که در کتاب خدا
(قرآن) آمده است :صدقات و بخششهای خویش را با منتگذاری و اذیت از
1
بین نبرید».
اين آیهی شریفه در واقع دو نکته را تذکر میدهد ،یکی اینکه اگر با بخشش و
اعطای صدقه دنبال کسب ثواب و پاداش هستید ،اذیت و منتگذاری ،آن را از بین
میبرد و احباط عمل را به دنبال دارد و دوم اینکه منتگذاری و اذیت ،آثار طبیعی
و اجتماعی اعمال خیر را از بین میبرد؛ زیرا منتگذاری ،تکب ِر طرف اعطا کننده و
تحقیر شد ِن شخص محتاج را نشان میدهد و بهطور یقین کسی که به دنبال رفع
نیاز خود ،تن به پذیرش کمک دیگران میدهد ،از نوعي تحقیر برخوردار شده
است و منتگذار هم با رفتار پر منیّت خویش این تحقیر را کامل ميكند و به کام
شخص محتاج مینشاند و به دنبال آن نه تنها روحیهی سپاسگزاری را در وی به
وجود نمیآورد؛ بلکه در او موجب احساس حقارت ميشود و به دنبال احساس
حقارت در شخص ،کینه جای تواضع و تشکر را گرفته و شخص تحقیر شده ،کینه
را به همراه خواهد داشت و خود این امر ،باعث اذیت شدن است .یعنی در واقع،
آیه در مقام بیان این لطیفه و نکتهی ظریف است که منتگذاری ،تحقیر و حقارت
و در نهایت اذیت دیگران را به دنبال دارد و این رفتار نه تنها باعث کسب محبت
و جلب قلبها نمیشود ،بلکه حتی عمل خیر و صدقهای که باید آثار مثبت به
دنبال داشته باشد ،حقارت و کینه را به دنبال میآورد.
از مجموع روایاتی که در رابطهی با صلهی رحم بیان گردید فوایدی آشکار
شد؛ مانند:
 .1طول عمر
 .2افزایش و توسعه در رزق
 .3محبوبیت یافتن نزد خویشان
 .4دستیابی به بهشت
در رابطهی با صلهی رحم ،توضیح این مطلب ضروری است که مراد از صلهی
رحم ،رابطهی معقول و بدون اذیت و آزار و ارتباط همراه با لطف داشتن است
هرچند در حد یک تماس ساده باشد؛ زیرا همانگونه که بیان شد وقتي خودداری
از اذیت و آزار خويشاوندان به عنوان صلهی رحم محسوب میشود؛ ارتباط ساده

با آنان نيز در صورتی که امکان ارتباط بیشتر نباشد و یا به علل دیگری ارتباط
بیشتر به صالح نباشد ،صلهی رحم محسوب شده و همین ارتباط کوچک باعث
آگاهی از وضع خویشاوندان شده ،زمینهی مساعدت و کمک به یکدیگر را فراهم
مینماید ،باعث محبوبیت فرد در نزد خویشان میشود و یا حداقل از ایجاد نفاق و
کینه جلوگیری میكند .از این رو شخص با توجه به ارضای عواطف خود احساس
میکند از طرف اقوام خود مورد حمایت قرار گرفته است و آرامش خاطر و ایجاد
اطمینان به نفس پیدا مینماید؛ که در پناه آن ،سالمت روحی برای افراد پیدا
ميشود که در زندگی اجتماعی بسیار مهم است .به تبع آن ،اجتماع هم از سالمت
برخوردار میگردد و به یک اجتماع پر از مهربانی و عاطفه تبدیل میگردد.
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 .3 .2ارتباط و احسان به پدر و مادر در قرآن
قرآن کریم در مورد رعایت حقوق پدر و مادر و احسان و سپاسگزاری از آنها
مسایلی را به صورتهای گوناگون بیان نموده است؛
 .1خداوند سبحان در دستهای از آیات ،پیامبران خویش را به صورت مستقیم
مخاطب قرار داده و در پارهای از موارد نیز بهطور غیرمستقیم و بهواسطهی پیامبران
ال تَ ْعبُ ُدواْ إِ َّ
ك أَ َّ
و قَ َضى َرب ُّ َ
اه
ال إِي َّ ُ
مردم را مورد خطاب قرار داده است؛ مانندَ :
ُ
َ
َّ
ِ
ٍّ
َو بِال ْ َوال ِ َديْنِ إ ِْح َسانًا إِ َّما يَ ْب ُل َغ َّن ِع ْن َد َك ال ْ ِكبَ َر أَ َح ُد ُه َما أ ْو كلاَ ُه َما فَلاَ تَ ُق ْل ل ُه َمآ أف َو
التَ ْن َه ْر ُه َما َو قُل ل َّ ُه َما قَ ْو ً
َ
ِيما؛ و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را نپرستيد
ال َكر ً
و به پدر و مادر[خود] احسان كنيد؛ اگر يكى از آن دو يا هر دو در كنار تو به
سالخوردگى رسيدند به آنها [حتى] اُف مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنها
1
شايسته سخن بگو!
َ
َ
لاَّ
ِ
ِ
و يا آیهی :قُ ْل تَ َعال َ ْواْ أتْ ُل َما َح َّر َم َرب ُّ ُك ْم َع َل ْي ُك ْم أ تُ ْش ِر ُكواْ بِه َش ْيئًا َو بِال ْ َوال َديْنِ
إ ِْح َسانًا؛ بگو بياييد تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده براى شما بخوانم؛
2
چيزى را با او شريك قرار ندهيد و به پدر و مادر[خود] احسان كنيد!
اك َع َلى أَ ْن تُ ْشر َ
و إ ِْن َجا َه َد َ
س
در آيهي ديگري نيز فرموده استَ :
ِك بِي َما ل َ ْي َ
َ
ك ب ِ ِه ِع ْل ٌم فَلاَ تُ ِط ْع ُه َما َو َص ِ
لَ َ
الدنْيَا َم ْع ُروفًا َواتَّبِ ْع َسبِ َ
اب إِل َ َّي ثُ َّم
اح ْب ُه َما فِي ُّ
يل َم ْن أن َ َ
ُ
ون؛ و اگر تو را وادارند تا دربارهي چيزى
إِل َ َّي َم ْر ِج ُع ُك ْم فَأنَبِّئُ ُك ْم ب ِ َما ُك ْنتُ ْم تَ ْع َم ُل َ
كه تو را بدان دانشى نيست به من شرك ورزى؛ از آنان فرمان نبر و[لى] در دنيا
 .1اسراء.23 ،
 .2انعام.151 ،
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با آنان بهخوبى معاشرت كن و راه كسى را پيروى كن كه توبهكنان به سوى من
بازمىگردد و [سرانجام] بازگشتشما به سوى من است و شما را از [حقيقت]
1
آنچه انجام مىداديد با خبر خواهم كرد!
 .2خداوند در برخی از آیات قرآن كريم ،به شکل سفارش به انسان ،بهصورت
ان
ِنس َ
کلی متعرض این امر شده است؛ از جمله آنجا كه ميفرمايد :و ََو َّص ْينَا الإْ َ
ون َش ْه ًرا َحتَّى
ب ِ َوال ِ َديْ ِه إ ِْح َسانًا َح َم َل ْت ُه أُ ُّم ُه ُك ْر ًها َو َو َض َع ْت ُه ُك ْر ًها َو َح ْم ُل ُه َو فِ َصال ُ ُه ثَلاَ ثُ َ
ال َر ِّب أَ ْو ِز ْعنِي أَ ْن أَ ْش ُك َر ن ِ ْع َمتَ َ
ين َسنَ ًة قَ َ
ك الَّتِي أَنْ َع ْم َت َع َل َّي َو
إِذَا ب َ َل َغ أَ ُش َّد ُه َو ب َ َل َغ أَ ْرب َ ِع َ
َ َ
اه َو أَ ْصلِ ْح لِي فِي ُذ ِّريَّتِي إِن ِّي تُ ْب ُت إِل َ ْي َ
ك َو إِن ِّي
َع َلى َوال ِ َد َّي َو أ ْن أ ْع َم َل َصال ِ ًحا تَ ْر َض ُ
ين؛ و انسان را [نسبت] به پدر و مادرش به احسان سفارش كرديم.
ِم َن ال ْ ُم ْسلِ ِم َ
مادرش با تحمل رنج ،به او باردار شد و با تحمل رنج ،او را به دنيا آورد و
باربرداشتن و از شيرگرفتن او سى ماه است تا آنگاه كه به رشد كامل خود برسد
و به چهل سال برسد مىگويد :پروردگارا! بر دلم بيفكن تا نعمتى را كه به من و
به پدر و مادرم ارزانى داشتهاى سپاس گويم و كار شايستهاى انجام دهم كه آن را
خوش دارى و فرزندانم را برايم شايسته گردان؛ در حقيقت من به درگاه تو توبه
2
آوردم و من از فرمانپذيرانم!»
ُ
ِ
ِ
ِ
ان ب ِ َوال َديْه َح َم َل ْت ُه أ ُّم ُه َو ْهنًا َع َلى َو ْهنٍ َو ف َصال ُ ُه
ِنس َ
و یا آيهي شريفَ :
و َو َّص ْينَا الإْ َ
ِ
ِ
ِ
ام ْينِ أَ ِن ْاش ُك ْر لِي َو ل َوال َديْ َ
ير؛ و انسان را دربارهي پدر و مادرش
فِي َع َ
ك إِل َ َّي ال ْ َمص ُ
سفارش كرديم؛ مادرش به او باردار شد؛ سستى بر روى سستى و از شير باز
گرفتنش در دو سال است [آرى به او سفارش كرديم] كه شكرگزار من و پدر و
3
مادرت باش كه بازگشت [همه] به سوى من است!
 .3در برخی از آیات قرآن كريم نيز خداوند دربارهی این حقوق ،به فرد یا گروه
ارا
خاصی سفارش نموده است ،مانند آیات شریفهیَ :
و ب َ ًّرا ب ِ َوال ِ َديْ ِه َو ل َ ْم يَ ُك ْن َجبَّ ً
4
َع ِص ًّيا؛ و با پدر و مادر خود نيكرفتار بود و زورگويى نافرمان نبود.
اق بَنِي إ ِْس َرائ ِ َ
ون إِلاَّ اهللَ َو بِال ْ َوال ِ َديْنِ إ ِْح َسان ًا...؛ و
و إِ ْذ أَ َخذْ نَا ِميثَ َ
يل لاَ تَ ْعبُ ُد َ
و یا َ
ياد آوريد از فرزندان اسرائيل پيمان محكم گرفتيم كه جز خدا را نپرستيد و به پدر
و مادر احسان كنيد 5. ...در مواردی نيز به نقل از پیامبران سفارشهایی را که

رهتوشه()1
178
در دامان مهر

نت
ارك ًا أَ ْي َن َما ُك ُ
خداوند به ايشان نموده است ،متذكر ميشود؛ مانندَ :
و َج َع َلنِي ُمبَ َ
الص ِ
لاَة َوال َّز َكا ِة َما ُد ْم ُت َح ًّياَ .و ب َ ًّرا ب ِ َوال ِ َدتِي َو ل َ ْم يَ ْج َع ْلنِي َجبَّارا ً َش ِق ًّيا؛ و هر
َو أَ ْو َصانِي ب ِ َّ
جا كه باشم مرا با بركتساخته و تا زندهام به نماز و زكات سفارش كرده است .و
مرا نسبت به مادرم نيكوكار كرده و زورگو و نافرمانم نگردانيده است 1.بررسی هر
دسته از آیات همراه با روایات در ادامه خواهد آمد.
در آموزههای دینی و اسالمی بر اساس شناخت از پدر و مادر و فرزندان و
وظایف مربوط به هر یک ،به این امر فراوان سفارش شده است.
متأسفانه در این تعامل والدین و فرزندان ،کوتاهیها و سستیهایی که از ناحیهی
فرزندان نسبت به پدر و مادر صورت میگیرد بیشتر بوده و بر اساس همین
شناخت ،در آیات و روایات به این امر تأکید بیشتری شده است .اینکه چرا
تأکیدهای قرآنی و روایی بر حفظ احترام والدین و رعایت حال آنها بیشتر است
و حتی در رابط ه با عالق ه به کودکان و فرزندان تأکید زیادی صورت نگرفته،
مسئلهای است که در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.
اما یکی از اسباب این فرق (که بیشتر به فرزندان دستور داده شده است تا
رعایت حال والدین خویش را ُ
بكنند و نه برعکس) ،گرایش و محبت فراوانی
است که خداوند در وجود پدر و مادر نسبت به فرزندان قرار داده است که یک
علت آن ،نقش پدر و مادر در خلقت فرزندان است؛ برای هر خالقی نسبت به
مخلوق ،عشق و محبتی است و از آنجا که پدر و مادر نیز در خَ لق فرزندان ،نقش
داشتهاند ،از این محبت و عشق نیز برخوردار گردیدهاند .در حالیکه فرزندان
نسبت به پدر و مادر چنین نقشی نداشتهاند و بهطور طبیعی از چنین محبتی
هم برخوردار نمیباشند .بر اساس چنین شناختی ،تأکید و تذکر بیشتر نسبت به
فرزندان است که به والدین خویش محبت نمایند .یعنی همانگونه که فرزندان در
وجود و نیازهای مادی و معنوی خویش در دوران کودکی ،نیازمند والدین هستند
و والدین با عشق وظایف خود را انجام دادند ،در دورهای از زندگی نیز والدین در
برآوردهنمودن خواستههای مادی و معنوی خویش نیازمند فرزندان خود میباشند
و آنان باید وظایف خود را با محبت انجام دهند.
 .1 .3 .2جایگاه پدر و مادر
اهمیت و نقش مادر در تربیت ،با شرح وظایف قانونی ایفا نمیگردد .زحمات
 .1مریم 31 ،و .32
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طاقتفرسایی که پدران انجام میدهند تا آسایش خانواده تأمین گردد نيز با شرح
وظایف قانونی قابل تحلیل نیست؛ لذا خانواده ،بنیان اجتماعی مهمی است که در
آن ،حتی نقش قاعدهی عدل و انصاف ،بهعنوان حداقلهای زندگی لحاظ میگردد
و آنچه به زندگی خانوادگی شیرینی و طراوت میبخشد ،ایثار و گذشت هر یک
از اعضای آن میباشد .لیکن در پارهای از مواقع ،گرد فراموشی بر این زحمات
و خدمات و گذشت و ایثار والدین مینشیند و بر همین اساس قرآن و روایات
با تعابیری شگفتانگیز آن را گوشزد میکنند .مانند اینکه احسان به پدر و مادر
همردیف اعتقاد به وحدانیت خداوند ذکر شده است .در آیات متعددی نیکی به
ك أَ َّ
و قَ َضى َرب ُّ َ
ال تَ ْعبُ ُدواْ
پدر و مادر در کنار وحدانیت خداوند آمده است؛ مانندَ :
َّ
ِ
ال ُه َما فَ َ
ند َك ال ْ ِكبَ َر أَ َح ُد ُه َما أَ ْو ك َ
ال تَ ُقل ل ُه َمآ
اه َو بِال ْ َوال ِ َديْنِ إ ِْح َسانًا إِ َّما يَ ْب ُل َغ َّن ِع َ
إِلاَّ إِي َّ ُ
أُ ٍّف َو لاَ تَ ْن َه ْر ُه َما َو قُ ْل ل َّ ُه َما قَ ْو ً
ال َكرِيم ًا؛ و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را
نپرستيد و به پدر و مادر [خود] احسان كنيد؛ اگر يكى از آن دو يا هر دو در كنار
تو به سالخوردگى رسيدند ،به آنها [حتى] اُف هم نگو و به آنان پرخاش نكن و
1
با آنها شايسته سخن بگو!
در اين آیهی شریفه ،خداوند ابتدا در دستوری که از جهت اعتقادی ،باور آن،
شرط ایمان است؛ میفرماید« :تنها باید خداوند سبحان پرستش شود» .پس از آن
در کنار این امر و دستور فرموده است[« :که از جهت رفتاری نیز] به پدر و مادر
خویش احسان و نیکي نمایید!» انگار پذیرش وحدانیت خداوند که معیار صحت
ایمان و کسب رضایت خداوند است و عاملی است که انسان در سایهی آن به
رستگاری میرسد ،باید همراه با احسان به پدر و مادر باشد.
َ
لاَّ
خداوند در آیهی دیگر میفرماید :قُ ْل تَ َعال َ ْواْ أَتْ ُل َما َح َّر َم َرب ُّ ُك ْم َع َل ْي ُك ْم أ تُ ْش ِر ُكواْ
ب ِ ِه َش ْيئًا َو بِال ْ َوال ِ َديْنِ إ ِْح َسانًا؛ بگو بياييد تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده
براى شما بخوانم؛ چيزى را با او شريك قرار ندهيد و به پدر و مادر[خود] احسان
كنيد2.در این آیه ،خداوند به پیامبر خویش دستور میدهد ،اموری را که حفظ
حرمت آنها الزم است و تعدی به آن حرام است برای مردم بگوید و در همین
راستا نهی از شرک و امر به نیکي و احسان به پدر و مادر را مطرح میکند.
امام رضا در روایتی که حارثبن دلهاث از ایشان نقل میکند ،میفرمایند:
«خداوند عزوجل به سه چیز امر فرمود که آن سه چیز ،با سه چیز دیگر مقرون و
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همراه است؛  .1امر به نماز و زکات نمود؛ لذا هر کس نماز را بهپا دارد ولی زکات
مالش را پرداخت ننماید ،نماز از او پذیرفته نمیشود .2.امر به سپاسگزاری و ُشکر
خویش و پدر و مادر فرمود؛ پس هر کس از پدر و مادر خویش سپاسگزاری و
قدردانی ننماید ،شکر خداوند را بهجا نیاورده است .3 .امر به رعایت تقوای الهي
و صل هیرحم نموده است؛ پس هر کس که صلهی رحم ننماید ،تقوای خداوند
1
سبحان را بهجا نیاورده است».
توضیح روایت :سه امری که مقارن هم در قرآن آمده است عبارتند از:
اقامهی نماز و پرداخت زکات
امام رضا میفرمایند :بهپاداشتن نماز و پرداخت زکات ،قرین یکدیگرند و
در آیات فراوانی با یکدیگر ذکر شدهاند؛ 2مانند:
َ
َ
ين قِ َ
لاَة َو آتُواْ ال َّز َكا َة؛ آيا نديدى
الص َ
يمواْ َّ
أَل َ ْم تَ َر إِلَى ال َّ ِذ َ
يل ل َ ُه ْم ُكفُّواْ أيْ ِديَ ُك ْم َو أقِ ُ
كسانى را كه به آنان گفته شد [فع ً
ال] دست [از جنگ] بداريد و نماز را برپا كنيد
3
و زكات بدهيد؟!
َ
ِ
آْ
ِ
ِ
إِن ََّما يَ ْع ُم ُر َم َس ِ
لاَة َو آتَى ال َّز َكا َة...؛
الص َ
ام َّ
آم َن بِاهلل َوالْيَ ْو ِم الخ ِر َو أقَ َ
اج َد اهلل َم ْن َ
مساجد خدا را تنها كسانى آباد مىكنند كه به خدا و روز بازپسين ايمان آورده و
4
نماز را برپادارند و زكات بدهند...
َ
ِ
ِ
ِ
الصلاَة َوال َّز َكاة َما ُد ْم ُت َح ًّيا؛ و من را
ار ًكا أَيْ َن َما ُك ُ
نت َوأ ْو َصاني ب ِ َّ
َ
و َج َع َلنِي ُمبَ َ
5
هر جا كه باشم ،با بركتساخته و تا زندهام به نماز و زكات سفارش كرده است.
در برخی از آیات نيز به هر دو امر شده است؛ مانند:
َ
ِ
ِ
ِ
ير؛
الص َ
يموا َّ
فَأقِ ُ
لاَة َوآتُوا ال َّز َكا َة َوا ْعتَ ِص ُموا بِاهلل ِ ُه َو َم ْولاَ ُك ْم فَن ْع َم ال ْ َم ْولَى َو ن ْع َم النَّص ُ
پس نماز را برپا داريد و زكات بدهيد و به پناه خدا برويد؛ او موالى شماست؛ چه
6
نيكو مواليى و چه نيكو ياورى!
َ
َ
َّ
ِ
الر ُس َ
ون؛ و نماز را برپا كنيد
الص َ
يموا َّ
ول ل َ َعل ُك ْم تُ ْر َح ُم َ
َ
لاَة َو آتُوا ال َّز َكا َة َو أط ُيعوا َّ
و أقِ ُ
7
و زكات را بدهيد و از پيامبر [خدا] فرمان ببَريد تا مورد رحمت قرار گيريد!
الرضا ،ج  ،1ص .268
 .1عیون اخبار ّ
 .2در قرآن کریم ،نزدیک به سی مورد ،نماز با زکات آمده است،
 .3نساء.77 ،
 .4توبه.18 ،
 .5مریم.31 ،
 .6حج.78 ،
 .7نور.56 ،

همانگونه که مالحظه میشود در تمام آیات ذکر شده دو عامل عبادی کنار
یکدیگر آمده است؛ یكي نماز که به عنوان عمود دین از آن یاد شده و عبادتی
جسمی است و دیگري پرداخت زکات که عبادتي مالی است .این دو عبادت در
اعتدال جامعه بسیار مهم هستند .نماز عاملی مهم در جلوگیری افراد از ارتکاب
فحشا و منکرات و عاملی است که سالمت فرد و در نهایت جامعه را تأمین
میکند .پرداخت زکات نیز باعث تعدیل اقتصادی جامعه و برقراری عدل و قسط
اجتماعی است .از این رو امام رضا میفرمایند« :هر کس نماز را بهپا دارد ولی
زکات مالش را پرداخت ننماید ،نمازش پذیرفته نمیشود (و انگار نماز او بیاثر
است)».

 .1لقمان.14 ،
 .2لقمان.15 ،
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 .2 .3 .2شکر از خداوند و پدر و مادر
در دستهی دوم آیات قرآن كريم ،تشکر و سپاسگزاری از خداوند همراه با
تشکر و سپاسگزاری از والدین ذکر شده است و کالم امام رضا نيز اشاره
ان ب ِ َوال ِ َديْ ِه َح َم َل ْت ُه أُ ُّم ُه َو ْهنًا َع َلى َو ْهنٍ َو فِ َصال ُ ُه
ِنس َ
دارد به آیهی شریفهیَ :
و َو َّص ْينَا الإْ َ
ِ
ِ
ام ْينِ أَ ِن ْاش ُك ْر لِي َو ل ِ َوال َديْ َ
ير؛ و انسان را دربارهي پدر و مادرش
فِي َع َ
ك إِل َ َّي ال ْ َمص ُ
سفارش كرديم؛ مادرش به او باردار شد ،سستى بر روى سستى و از شير بازگرفتن
او در دو سال است[ .آرى به او سفارش كرديم] كه شكرگزار من و پدر و مادرت
باش كه بازگشت [همه] به سوى من است!» 1این آیه و آیهی بعد -كه ميفرمايد:
ك ب ِ ِه ِع ْل ٌم فَلاَ تُ ِط ْع ُه َما َو َص ِ
س لَ َ
اك َع َلى أَن تُ ْشر َ
و إِن َجا َه َد َ
اح ْب ُه َما فِي
َ
ِك بِي َما ل َ ْي َ
ُ
َ
الدنْيَا َم ْع ُروف ًا َواتَّبِ ْع َسبِ َ
ون؛
ُّ
اب إِل َ َّي ثُ َّم إِل َ َّي َم ْر ِج ُع ُك ْم فَأنَبِّئُ ُك ْم ب ِ َما ُكنتُ ْم تَ ْع َم ُل َ
يل َم ْن أن َ َ
و اگر تو را وادارند تا دربارهي چيزى كه تو را به آن دانشى نيست ،به من شرك
ورزى؛ از آنان فرمان نبر و[لى] در دنيا به خوبى با آنان معاشرت كن و راه كسى
را پيروى كن كه توبهكنان به سوى من بازمىگردد و [سرانجام] بازگشتشما به
2
سوى من است و از [حقيقت] آنچه انجام مىداديد شما را با خبر خواهم كرد!
جملهی معترضهای است که در البهالی اندرزهای لقمان از سوی خداوند بیان
شده است و ارتباط روشنی با سخنان لقمان دارد؛ زیرا در این دو آیه ،بحث از
نعمت وجود پدر و مادر و زحمات و خدمات و حقوق آنهاست؛ بنابراين شکر
نعمت وجود پدر و مادر ،در کنار شکر خداوند قرار گرفته است.

عالمهی طباطبایی نیز وجود این جملهی معترضه را در وسط کلمات لقمان
برای آن دانسته که شکر والدین ،مانند شکر خداوند واجب است و حتی شکر
والدین همان شکر خداست؛ زیرا در نهایت منتهی به سفارش و امر خداوند
سبحان است؛ پس شکر پدر و مادر ،شکر و عبادت خداوند است 1.لذا امام
رضا میفرمایند« :هر کس از پدر و مادر خویش تشکر و شکرگزاری ننمايد،
در واقع خداوند را شکرگزاری و عبادت ننموده است».
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 .3 .3 .2رعایت تقوا و صلهی رحم
امام رضا در قسمت انتهایی کالم خویش میفرمایند« :در کالم خداوند،
رعایت تقوا ،قرین با صلهی رحم ذکر شده است» .محمدبنفضیل صیرفی از امام
رضا در رابطهی با همین بحث ،حدیثی را نقل میکند که امام فرمودند« :رحم
آلمحمد – مراد از آل محمد یعنی ائمهی اطهار و مراد از رحم آل
محمد یعنی سادات مؤمن– در عرش مکتوب است و این مطلب را ندا میدهند
كه :خداوندا! هر کس با ما اهل بیت در ارتباط است؛ تو با او باش و هر کس
رابطهی خویش را با ما قطع نمود؛ تو نیز ارتباط را با آنان قطع بنما!» این ارتباط و
خواسته ،اختصاص به ارحام آل محمد نداشته و بین اهل ایمان نیز جریان دارد.
ون ب ِ ِه َو َ
ان َع َل ْي ُك ْم
سپس امام ،آیهی شریف ه 
ام إِ َّن اهللَ َك َ
وات َّ ُقواْ اهللَ ال َّ ِذي تَ َساءل ُ َ
األ ْر َح َ
ي َ
َرقِيبًا؛ و از خدايى كه به [نام] او از همديگر درخواست مىكنيد پروا نماييد و زنهار
3
از خويشاوندان نبُريد كه خدا همواره بر شما نگهبان است! 2را تالوت نمودند.
خداوند ،در ذیل این آیه ،مردم را به پرهیزکاری و تقوا دعوت میکند و میفرماید:
ی که میخواهید
«از خدایی بپرهیزید که در نظر شما عظمت دارد و به هنگام 
چیزی از دیگری طلب کنید نام او را میبرید و از قطع پیوند از خویشاوندان خود
بپرهیزید!» لذا معنای تقوای ارحام ،پرهیز از قطع رابطه با خویشان است .اهمیت
صلهی ارحام به مقداری است که خداوند در آیه ،آن را همردیف تقوای مردم نسبت
به خویش(خداوند) ،قرار داده است و فرموده« :از خدا و از قطع ارحام بپرهیزید!»
پس در اين روایت و بسياري ديگر از روايات ،توجه به ارتباط با ارحام مورد تأکید
قرار گرفته و این ارتباط باید بین همهی اهل ایمان حفظ گردد.
 .1ترجمهی تفسير المیزان ،ج  ،16ص .322
 .2نساء.1 ،
 .3الکافی ،ج  ،2ص .156

خداوندا! اين قليل را از اين حقير بپذير و ما را در دامان پُر مهر اهل بيت
تربيت بنما!
والحمد هلل رب العالمين
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