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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال نهم، شماره 36، زمستان 1400

دریافت: 1399/11/22  پذیرش: 1400/2/20
فهیمه کلباسی)اصفهانی(1  

چکیده 

امام شناســی یکــی از مهم تریــن موضوعــات شــیعیان و از مســائل حائــز اهمیــت جامعــۀ شــیعه بــه شــمار 
می آیــد. امامــان شــیعه نقــش شــاخص و پــر رنــگ و بی بدیلــی در حــوادث و جریان هــای دینــی و سیاســی 
جامعــه اســالمی در طــول تاریــخ اســالم داشــته اند. شــناخت جایــگاه امامــان شــیعه در جوامــع مســلمان 
در اعصــار مختلــف و ابعــاد فــردی، اجتماعــی، سیاســی و شــخصیت آن حضــرات در قــرون مختلــف بــه 
ــن اســاس شــناخت و تبییــن  ــر ای ــی منجــر شــده اســت. ب گفتمان هــای اجتماعــی و سیاســی گوناگون
ــت  ــردد از اهمی ــه b گ ــنت ائم ــیره و س ــی و س ــی از زندگ ــب معرفت ــای کس ــد راهگش ــه بتوان ــی ک منابع
بســیار زیــادی برخــوردار اســت و می توانــد بــه عنــوان چراغــی فــروزان، فــرا راه باورمنــدان ســیره و ســنت 
ائمــۀ اطهــارb قــرار  گیــرد. ایــن رهیافــت نخســت بــه نســبت دیــن و سیاســت می پــردازد و در گام بعــدی 
نــوع حکومــت و ســاختار آن در جوامــع مســلمان بــه خصــوص شــیعیان را روشــن می کنــد. ایــن مقالــه بــا 
اســتفاده از روش کتابخانــه ای و بــه شــیوۀ توصیفــی تحلیلــی بــه دنبــال شــناخت و تبییــن منابــع زندگانــی 
امــام رضــا g اســت. نتیجــۀ ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه ســیره و زندگانــی امــام رضــا g در منابع 
مختلــف شــامل: کتــب تاریخــی عمومــی، کتــب حدیــث، اشــعار عربــی و فارســی، کتــب ادعیــه، کتــب 

جغرافیایــی، ســفرنامه ها و تحقیقــات جدیــد انعــکاس یافتــه اســت.

کلیدواژه ها: امام رضا g، تاریخ، منابع، امامت، شهادت.
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بیان مسئله

 امامــان شــیعه در حــوادث و جریان هــای سیاســی و دینــی تاریخ اســالم نقش محوری داشــته اند 
و ســیره و زندگانــی آن هــا برای مســلمانان و به خصوص شــیعیان از اهمیت بســیار زیــادی برخوردار 
بــوده و متفکــران مســلمان اعــم از شــیعه و ســنی به عنــوان الگــو بــه آنــان می  نگریســته اند.  امامــان 
شــیعه در شــرایط مختلــف سیاســی و اجتماعــی بــه گونه هــای متفــاوت انجــام وظیفــه می کردنــد. 
در مجمــوع در زندگــی امامــان شــیعه b، یــک حرکــت مســتمر و طوالنــی دیــده می شــود کــه در 
نهایــت بــه حفــظ فرهنــگ تشــیع منجــر خواهــد شــد. در بینــش امــام رضــا g، امــام شایســته و 
توانمنــد، تنهــا عهــده دار بیــان احــکام و تبییــن حــالل و حــرام مــردم نیســت، بلکــه امامــت دینــی 
هــرگاه بــه حــق باشــد بــر جریــان سیاســی و اجتماعی جامعه اســالمی نیــز نظــارت و رهبــری دارد. 
از نــگاه اهــل بیــت b دیــن در صورتــی کامــل بــه شــمار می آیــد کــه بــرای رهبــری اجتماعــی، 
تدبیــری اندیشــیده باشــد و مــردم را در تعییــن رهبــری دینــی و سیاســی، ســرخود و ســرگردان رها 

نساخته باشــد)احمدی، 1394: 2(.

 در ایــن راســتا ســیره و زندگانــی امــام رضــا g بــه  عنــوان امــام هشــتم شــیعیان، بــه علــت قــرار 
ــت  ــدرت در خالف ــش ق ــدی و چال ــوان والیت عه ــب عن ــی، کس ــاس تاریخ ــۀ حس ــن در بره گرفت
عباســی، وقــوع توســعه قیام هــای شــیعی و شــکل گیری جریان هــای فکــری از اهمیــت باالیــی 
برخــوردار اســت. بــر همیــن اســاس، شــناخت و تبییــن منابــع زندگانــی امــام رضــا g  می توانــد 
در کســب معرفــت، فهــم حقایــق تاریخــی، جریــان شناســی رویدادهــا و حــوادث قــرن دوم و ســوم 
هجــری اســتفاده شــود. در زمینــۀ  تاریــخ زندگــی امامــان و از جملــه امــام رضــا g پژوهش هــای 
ــخ  ــه تاری ــوان ب ــه می ت ــه از جمل ــده ک ــته ش ــماری نوش ــب بی ش ــه و کت ــورت گرفت ــی ص مختلف
طبــری، عیــون اخبــار الرضــا، اصــول کافــی و ... اشــاره کــرد کــه در ایــن مقالــه تمامــی کتب هــای 
قدیمــی و تحقیقــات جدیــد اســتفاده شــده اســت. منابــع مربــوط بــه زندگانــی امــام رضــا g از 
نظــر شــکل و محتــوا و مطالــب منــدرج، مختلــف و متنــوع هســتند و هــر یــک بــه شــکل خاصــی، 
زندگانــی آن حضــرت را روایــت کرده انــد. بــا مراجعــه بــه منابــع فریقیــن در خصــوص زندگانــی امــام 
هشــتمg، میــان منابــع اهــل ســنت و شــیعه کــم و بیــش تفاوت هایــی دیــده مــی شــود و میــزان 
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ــذا  ــه لحــاظ موضوعــات، جــای بررســی و دقــت نظــر دارد و ل ــع ب ــن مناب ــار و ایقــان بیــن ای اعتب
تــالش شــده اســت تــا مهم تریــن منابــع شــناخت و تبییــن زندگــی اجتماعــی سیاســی امــام رضــا 
g را بررســی و ابعــاد مختلــف زندگــی آن حضــرت را تبییــن کنــد. هــدف ایــن پژوهــش شــناخت، 

تبییــن و دســته بندی منابــع زندگانــی امــام رضــا g اســت. 

ایــن مقالــه در چنــد قســمت تنظیم شــده اســت: ابتــدا به بررســی ادبیــات موجــود در ایــن زمینه 
پرداخته اســت، در قســمت دوم نگارنــده مقالــه دســت بــه یــک تقســیم بندی ابتــکاری زده و آثــار و 
منابــع موجــود مرتبــط بــا زندگــی و ســیره امــام رضــا g را در قالب هفــت دســته قــرار داده، منابع 
و کتــب موجــود در هــر دســته را بــه تفصیــل معرفــی و بحــث نمــوده و در قســمت پایانــی بــه بحث و 

نتیجه گیــری موضــوع پرداختــه اســت.

پیشینۀ پژوهش

بــا توجــه بــه بررســی های انجــام  شــده، دربــارۀ ایــن مبحــث تاکنون هیــچ پژوهشــی با ایــن عنوان 
ــی  ــارۀ زیرمجموعه هــای تحقیــق به تنــاوب مقاالت ــه  صــورت مجــزا درب ثبــت نشــده اســت؛ امــا ب
تدویــن  گردیــده کــه در ادامــۀ بحــث معرفــی می شــود؛  صفــری فروشــانی)1396( در مقالــۀ  خــود 
بــا عنــوان »بررســی دو اثــر تاریــخ نــگاری شــیخ صــدوق« دو کتــاب »عیون االخبــار الرضــا g« و 
»کمال الدیــن و تمــام النعمــة« را بررســی کــرده؛ البتــه بیشــتر، شــخصیت شــیخ صــدوق، انگیــزه، 
منابــع، راویــان و نقــاط قــوت و ضعــف کتــاب عیــون االخبــار الرضــا g را بررســی کــرده اســت. 
ــی  ــی اربل ــن عیس ــی ب ــوال عل ــی در اح ــوان »تأمل ــا عن ــود ب ــۀ خ ــزی)1393( در مقال ابوئی مهری
و اخبــار امــام رضــا g در کشــف الغمــة«، ابعــاد شــخصیتی و شــهرت تشــیع اربلــی را بررســی 
کــرده و ســپس رویکــرد خــاص اربلــی بــه احــوال امــام رضــا g و روابــط آن حضــرت بــا خلیفــه 
وقــت یعنــی مأمــون عباســی را توضیــح داده اســت. پهلوان نــژاد و رجــب زاده)1389( در مقالــه ای 
ــه   ــر پایــۀ نظریــه کنــش گفتــار«، ب ــا عنــوان »تحلیــل متن شناســی زیارت نامــه امــام رضــاg ب ب
صــورت تحلیلــی متــن زیارت نامــه امــام هشــتمg را بحــث و بررســی کرده انــد. شــاکری )1363( 
ــارۀ  ــی درب ــه مطالب ــذی را ک ــع و مآخ ــوس« مناب ــهد و ط ــخ مش ــذ تاری ــع و مآخ ــۀ »مناب در مقال
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ویژگی هــای جغرافیایــی، طبیعــی و مردم شناســی شــهر مشــهد در آن هــا ذکرشــده، بررســی کــرده 
اســت. براتــی و نیــدی)1396( در مقالــه  ای بــا عنــوان »مقایســۀ قصیــدۀ تائیــه  دعبــل خزاعــی بــا 
قصیــدۀ مــدح امــام رضــا g از صائــب تبریــزی« محورهــا و ویژگی هــای اشــعار دعبــل خزاعــی و 
صائــب تبریــزی دربــاره امــام رضــا g را مقایســه کرده انــد. پــوالد چنــگ نجف آبــادی)1391( در 
مقالــۀ  خــود »ســیمای امــام رضــا g در شــعر دعبــل خزاعــی و ســنایی« تفاوت هــای دیدگاه هــا 
در ســروده های ســنایی غزنــوی و دعبــل خزاعــی را بررســی کرده اســت. هــادی)1388( در 
مقالــۀ  »ســیمای امــام رضــا g در شــعر پارســی از ســنایی تــا جامــی« ســروده های هفــت شــاعر 
فارســی زبان دربــارۀ امــام رضــا g را مــورد توجــه قــرار داده و در نهایــت فــالح)1390( در مقالــۀ  
خــود بــا عنوان»ســیمای امــام رضــا در اشــعار شــعرای شــیعی معاصــرش« بــه  صــورت تحلیلــی 

محتــوای اشــعار ابــو نــواس و دعبــل خزاعــی دربــارۀ امــام رضــا g را بررســی کــرده اســت.

چهارچوب نظری

ــای  ــاع علم ــم و اجم ــرار دهی ــا ق ــی را مبن ــای علم ــن در انقالب ه ــی کوه ــوب روش ــر چهارچ اگ
حوزه هــای دانــش را بــر اصولــی مشــترک »پارادایــم«1 بنامیــم، می تــوان ایــن مفهــوم را بــه حــوزۀ 
معــارف دینــی نیــز تعمیــم داد)بشــیریه، 1377: 179(. بــه  عنــوان نمونــه بــا توجــه بــه اینکه بحث 
مــا دربــارۀ امــام رضــاg اســت، می توانیــم بــر اســاس طــرِح »پارادایــم امامــت«  بحــث را ادامــه 
دهیــم. در پارادیــم امامــت محــور اصلــی، شــخص »امــام« اســت و بــر اســاس نظــر برخــی علمــای 
شــیعه ماننــد خواجــه نصیرالّدیــن طوســی، عالمه حلی و ســایر علمــای بزرگوار، امام کســی اســت 
کــه طبــق قاعــده کالمی»لطــف«2 بــه نیابــت از پیامبــر اکــرم n منصــوب از جانب خداوند اســت. 
ایــن موضــوع بــرای  کســی کــه ویژگــی عصمــت داشــته باشــد، ثابــت اســت و از ســوی علمــای 
شــیعه ایــن مقــام بــرای حضــرت علــی g و 11 فرزنــد ایشــان ثابــت اســت کــه بایــد متکــی بــر 

1. پارادیــم مشــتمل اســت بــر مفروضــات کلــی نظــری و قوانیــن و فنــوِن کاربــرد آن هــا کــه اعضــای جامعــۀ علمــی خاصــی آن هــا را در 
ــر می گیرند)چالمــرز، 1390: 108(. ب

2. قاعــدۀ لطــف، یکــی از قواعــد مهــم کالمــی اســت کــه متکلمــان عدلیــه، بســیاری از مســائل کالمــی را بــر اســاس آن تبییــن کرده انــد. 
از دیــدگاه متکلمــان امامیــه، امامــت، از مصادیــق ایــن قاعــده  کالمی اســت.
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نــص خــاص پیامبــرn و امــام معصــوم قبلــی باشــد. بــر ایــن مبنــا، پارادایــم امامــت حــاوی اصول 
مشــترکی اســت کــه عبــارت اســت از: اصــل نصــب، اصــل نــص، اصــل عصمــت و اصــل علــم امام. 
اگــر پارادایــم امامــت مبنــا قــرار گیــرد، حکومــت غیرمعصــوم در زمــان حضــور معصــوم یــا حتــی در 
زمــان غیبــت معصــوم بــه دلیــل صالحیــت ذاتــی نداشــتن دیگــران، غصــب مقــام معصــوم قلمداد 
ــات  ــور(، تعین ــت ج ــب )حکوم ــت غاص ــن حکوم ــا ای ــل ب ــاس در تعام ــن اس ــر همی ــود و ب می ش
خاصــی شــکل می گیــرد کــه بررســی آن در قالــب گفتمــان ممکــن اســت. برخــی پژوهش هــا 9 

گفتمــان را بــرای ائّمــهb در دوره هــای مختلــف سیاســی اجتماعــی شناســایی کرده انــد:

ــح  ــنینg صل ــوری، 2. دورۀ حس ــه و عدالت مح ــکوت آگاهان ــیg س ــرت عل »1. دورۀ حض
و شــهادت، 3. دورۀ امــام ســجادg عرفــان خدامحــور، 4. دورۀ باقریــنb فرهنگ ســازی 
اســالمی، 5. دورۀ موســی بن جعفــرg مبــارزه منفــی بــا بزرگ نمایــی مظلومیــت کامــل، 6. دورۀ 
امــام رضــا g ضــرورت انتقــال حکومــت بــه امامــان، 7. دورۀ امــام جــوادg آغــاز جــّدی عصــر 
مبــارزۀ منفــی، 8. دورۀ عســکریینg ادامــه مبــارزۀ منفــی و آماده ســازی بــرای غیبــت، 9. دورۀ 

قائــم آل محمــدf عصــر غیبــت و انتظار«)بشــیر، 1392: 148(. 

بــا توجــه بــه عنصــر زمــان و مــکان و نیــز توجــه بــه گفتمان هــای رقیــب، در دوره هــای 
مختلــف ائّمــه b، گفتمان هــای گوناگونــی در حیــات سیاســی آنــان شــکل گرفتــه اســت؛ امــا 
ــه معنــی وجــود  ــه b در دوره هــای مختلــف ب ــد توجــه کــرد کــه تفاوت هــای گفتمانــی ائّم بای
اختالفــات ماهــوی در اصــول اعتقــادی آنــان نیســت چراکــه هــدف و مســیر همــۀ امامــان واحــد 
اســت؛ امــا مقتضیــات خــاص زمانــی و مکانــی ســبب انتخــاب ابــزار و شــیوه های متفاوتــی شــده 
اســت. بــر ایــن اســاس، در ایــن قســمت از تحقیــق بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت موضــوع، 
ــع  ــناخت مناب ــه ش ــود در زمین ــب موج ــی زده و کت ــته بندی ابداع ــک دس ــه ی ــت ب ــده دس نگارن
زندگانــی و ســیره امــام رضــا g را در هفــت بخــش کتــب تاریخــی، کتــب حدیــث، متــون ادبــی 
)اشــعار عربــی و فارســی کــه هــر کــدام خودشــان بــه دو دســته تقســیم می شــوند(، کتــب ادعیه، 
کتــب جغرافیایــی، کتــب ســفرنامه و تحقیقــات جدیــد تقســیم بندی کــرده اســت کــه در ادامــه به 
تفصیــل بــه شــرح و معرفــی و نقــد هــر کــدام از ایــن بخش هــای هفت گانــه پرداختــه می شــود. 
ــان  ــن پژوهــش آنچــه در ادامــه بی ــب ای ــه منظــور درک کلیــت و انســجام مطال ــت هــم ب در نهای
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ــه صــورت گرافیکــی ترســیم می شــود. ــب جــدول )1( ب می شــود در قال

1. کتب تاریخ عمومی

 g ــا ــام رض ــارۀ ام ــی، درب ــخ عموم ــای تاری ــده در کتاب ه ــب مطرح ش ــترک مطال ــه مش  وج
شــامل: هجــرت حضــرت رضــا g از مدینــه به مــرو، طــرح والیت عهــدی امــام g و واکنش های 
مربــوط بــه آن و شــهادت آن حضــرت اســت. کتــاب »الرُســل و الُملــوک « یــا تاریــخ طبــری، تألیــف 
محمــد بــن جریــر طبــری )310-224 ه.ق( از مورخــان مشــهور تاریــخ اســالم اســت. بنــای تاریــخ 
طبــری بــر ســه اصــل »وثــوق، امانــت، اتقــان« )آیینه ونــد،:1360 351( اســتوار اســت؛ امــا کتــاب 
وی خالــی از ایــراد نیســت و نویســندگان)زرین کوب، 1379: 7 -26 ؛ ســجادی، عالــم زاده: 118-
121؛ جعفریــان، :1382 159-165؛ منتظــر القائــم،  1391:  16-17( نقدهــای گوناگونــی را بــر 
ایــن کتــاب نوشــته اند. طبــری در جریــان بحــث دربــارۀ حــوادث و رویدادهــای مربــوط بــه خالفــت 
 g ــا ــام رض ــدی ام ــوع والیت عه ــه موض ــی) 218-198ق( ب ــه عباس ــن خلیف ــون، هفتمی مأم
پرداختــه اســت. مؤلــف بــه جریــان هجــرت امــام g از مدینــه بــه مــرو و اهــداف مأمــون در ایــن 
زمینــه هیــچ اشــاره ای نکــرده و فقــط جریــان انتصــاب امــام g بــه ســمت والیت عهــدی را مطــرح 
کــرده اســت)طبری،  1375، ج   13: 5658 (. طبــری هیــچ اشــاره ای بــه دالیــل احتمالــی مأمــون 
 g نــدارد و مســائل مربــوط بــه هجــرت امام g در مطــرح کــردن طــرح والیت عهــدی امــام رضــا
بــه خراســان، ســکونت امــام g در مــرو، گفت وگوهــای بیــن مأمــون و امــام g و مناظره هــای 

امــام g را مســکوت گذاشــته اســت. مؤلــف ســپس می نویســد: 

»مأمــون از حقیقــت اخبــار بغــداد )شــورش خانــدان عباســی و بیعــت آنان بــا ابراهیم بــن مهدی( 
و دیگــر نواحــی خبــر نداشــت و فضــل بــن ســهل حقایــق را از وی پنهــان می کــرد تــا اینکــه علــی 

بــن موســی g حقایــق را بــرای وی بازگــو کرد«)همــان:  5671 (. 

ــا عنــوان   طبــری ســپس در ذیــل حــوادث ســال 203 قمــری بــه جریــان شــهادت امــام g ب
»مــرگ طبیعــی رضــا« اشــاره  کــرده اســت. وقتــی مأمــون و همراهانــش بــه طــوس رســیدند، » علی 
بــن موســی انگــوری خــورد و ناگهــان درگذشــت و ایــن در آخــر صفــر بــود. مأمــون گفــت تــا او را بــه 
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نــزد قبــر رشــید بــه خــاك کردند«)همــان:  5675 (. می تــوان دربــارۀ ایــن روایــت جــور دیگــر هــم 
قضــاوت کــرد و تأکیــد بــر مــرگ حضــرت رضــا g بــا خــوردن انگــور توســط نویســنده را این طــور 
ــاور  تفســیر کــرد کــه طبــری بــه علــت مالحظــۀ قــدرت خانــدان عباســی، خــود بــه ایــن ادعــا ب
نداشــته و بــا آوردن ایــن جملــه » علــی بــن موســی انگــوری خــورد و ناگهــان درگذشــت«)همان: 

 5675 (، خواســته قضــاوت را بــه خواننــدگان واگــذار کنــد.

ــی  ــخ عموم ــی، تاری ــح اصفهان ــوب واض ــی یعق ــن اب ــد ب ــف احم ــی«، تألی ــخ یعقوب ــاب »تاری کت
ــا ســال 259 قمــری  ســه جلدی اســت کــه در دو بخــش تاریــخ پیــش از اســالم و تاریــخ اســالم ت
تدویــن  شــده اســت. کتــاب تاریــخ یعقوبــی، »قدیمی تریــن تاریــخ عمومــی اســت کــه در تمــدن 
ــه  ــت و ن ــی اس ــف »تاریخ ــیوۀ مؤل ــت«)جعفریان،1380: 121( و ش ــده اس ــته ش ــالمی نگاش اس
حدیثی«)بختیــاری، 1388: 107-122( و بــه جهــت »به کارگیــری شــیوه های نــه  چنــدان رایــج 
و امــا علمــی در قلمــرو تاریخ نــگاری، یعقوبــی را در ســطح تاریخ نویســان عالی قــدری چــون 
ــان  ــی در جری ــت)حضرتی،1380: 83-118(. یعقوب ــرار داده« اس ــکویه ق ــن مس ــعودی و اب مس
توضیــح حــوادث مربــوط بــه خالفــت مأمون عباســی، مطالبــی را دربــارۀ امــام رضا g بیــان کرده 
اســت. مؤلــف ابتــدا جریــان هجــرت امــام g بــه همــراه رجــاء بــن ابــی  الضحــاك مأمــور مأمــون را 
از مدینــه بــه مــرو، توضیــح می دهــد و ســپس بــه موضــوع والیت عهــدی می پــردازد. »مأمــون در 
روز دوشــنبه هفتــم مــاه رمضــان ســال 201 بــه ولیعهــدی پــس از خــود بــا وی بیعــت نمــود و مــردم 
را ســبزپوش کــرد و فرمــان آن را بــه اطــراف و نواحــی نوشــت و بــرای رضــا بیعــت گرفــت و بــه نــام 
وی بــر منبرهــا خطبــه خواندنــد و دینــار و درهــم بــه نــام آن حضــرت زدند«)یعقوبــی 1371، ج  2 : 
465(. یعقوبــی در ادامــه جریــان شــهادت امــام g توســط مأمــون بــا ســم را گــزارش کرده اســت. 
»گفته شــده کــه علــی بــن هشــام انــار مســمومی بــه او خورانیــد و مأمــون بــر وی ســخت بی تابــی 
نشــان داد«)همــان:   466(. مؤلــف ســپس ســوگواری ُمزورانــه مأمــون را گزارش)همــان( و در پایــان 

احادیثــی را از حضــرت رضــا g نقــل کــرده اســت)همان:  469(.

g 1-1. نکات مهم روایت یعقوبی درباره والیت عهدی و شهادت امام رضا

در زمینــۀ روایــت یعقوبــی از والیت عهــدی و شــهادت امــام رضــا g می تــوان بــه نکاتــی چنــد 
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توجــه داشــت:

گــزارش یعقوبــی دربــارۀ والیت عهــدی و شــهادت امــام رضــا g مبســوط تر و کامل تــر از گــزارش 
طبــری اســت و مؤلــف بــه جزئیــات بیشــتری در ایــن زمینــه اشــاره دارد؛ امــا در ایــن گــزارش کوتاه 
هیــچ اشــار ه ای بــه علــل احتمالــی مأمــون در طــرح والیت عهــدی امــام رضــا g، گفت وگوهــای 
بیــن مأمــون و امــام g و شــروط امــام g در ایــن زمینــه نشــده اســت. مؤلــف به رغــم اینکــه بــه 
تشــیع شــهرت دارد)روزنتــال، 1366، ج1: 156(، امــا گــزارش وی جانبدارانــه نیســت. یعقوبــی 
ــه  ــارۀ والیت عهــدی و شــهادت امــام رضــا g را ب نتوانســته حــوادث و رویدادهــای مختلــف درب
هــم ربــط دهــد و نتیجه گیــری کنــد. یکــی از گفته هــای مؤلــف، در زمینــۀ اینکــه عامــل ســم دادن 
بــه امــام g، علــی بــن ٍهشــام بوده)یعقوبــی، 1371، ج  2 : 466( فاقــد اعتبــار اســت. علــی بــن 
ــه امــام  ــا مأمــون در مــرو همــکاری و مــراوده داشــته؛ امــا اینکــه وی عامــل ســم دادن ب هشــام ب
رضــا g بــوده باشــد صحیــح نیســت؛ زیــرا اکثریــت منابــع عامــل ســم دادن بــه امــام g را خــود 

مأمــون ذکــر کرده انــد.

کتــاب ُمروج الذهــب و معــادن  الجوهــر بــه فارســی )َمرغزارهــای زر و کان هــای گوهــر( تألیــف علــی 
بــن حســین مســعودی از مورخــان و جغرافی دانــان قــرن چهــارم قمــری اســت. مســعودی بــا »عبــور 
از روش نقلــی روایــی و بــا نگرش عقلی فلســفی به بررســی پدیده هــای تاریخی و اجتماعی در بســتر 
جغرافیایــی آن هــا می پردازد«)پــرگاری و شــعبان زاده لمــر، 1393: 55-72(. مســعودی در توضیــح 
حــوادث مربــوط بــه ســال 200 قمــری بــه جریــان هجــرت امــام رضــا g از مدینــه بــه ســمت مــرو 
می پــردازد. » مأمــون، رجــاء بــن ضحــاك و ســایر خــادم را فرســتاد تــا علــی بــن موســی الرضا g را 
محترمانــه نــزدش بیاورنــد، ... مأمــون او را در منزلــی شایســته جــا داد و در جمع یاران خــود گفت: در 
بیــن اوالد عبــاس و فرزنــدان علــی g نگریســتم و هیــچ  کــس را از علــی بــن موســی الرضا g برای 
خالفــت شایســته تر ندیــدم. بعــد بــه  عنــوان ولیعهــد خــود بــا او بیعــت کــرد و بــه نامــش ســکه ضــرب 
کــرد و  دختــرش ام الفضــل را بــه ازدواج محمــد بــن علــی بــن موســی درآورد و دســتور داد تــا لبــاس 
و پرچــم ســیاه را کنارگذاشــته و بــه جــای آن لبــاس و پرچــم ســبز بپوشــند. علــی بــن موســی الرضا 
g در صفــر ســال 203 قمــری در شــهر طــوس بــه علــت خــوردن انگــور و بــه قولــی انگــور زهرآلــود 

درگذشــت و مأمــون بــر او نمــاز کرد)مســعودی، 1374، ج2: 442(.
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کتــاب »البــدء و التاریــخ« تألیــف ابو نصر بــن  مطهر بــن طاهر مقدســی متوفــای ســال 355 
قمــری اســت. شــیوۀ تاریخ نــگاری مقدســی، »ترکیــب بــه هــم پیوســته ای از علــوم و اخبــار اســت 
کــه نشــان دهندۀ جامع نگــری در کار اســت«)بختیاری، 1385: 109-122(. مقدســی در جریــان 
بحــث دربــاره خالفــت مأمــون، در مجمــوع 9 خبــر کوتــاه دربــارۀ والیت عهــدی امــام رضــا g و 
حــوادث مرتبــط بــا آن ارائــه داده اســت. »مأمــون کــس نــزد علــی بــن موســی بــن جعفــر فرســتاد تا 
او را بــه خراســان آوردنــد و او را ولیعهــد خویــش گردانیــد و او را رضــا نــام داد و دختــرش ام  حبیبــه را 
بــه همســری او درآورد و جامــه خویــش و لبــاس و رایت هــا را ســبز کــرد و فرمــان داد تــا رنــگ ســیاه 
را از تــن کنند«)همــان: 972(. ادعــای مقدســی مبنــی بــر اینکــه مأمــون لقــب »رضــا« را بــه علــی 
بــن موســی g داد، قابــل اســتناد نیســت. امــام جــواد g در ایــن زمینــه فرمــوده اســت: »بــه 
خــدا دروغ می گوینــد، خــالف می گوینــد، بلکــه خداونــد او را »رضــا« نامیــد، زیــرا او بــرای خداونــد 
در آســمانش و بــرای رســولش و ائّمــه بعــد از او علیهم الســالم در زمینــش مرضــی بود «)ابــن 
ــده  ــون تعیین ش ــوی مأم ــا« از س ــب »رض ــد لق ــه »مدعی ان ــان ک ــه،1372 ، ج1 : 24-25( آن بابوی
اســت، آن را بــه جریــان والیت عهــدی مربــوط ســاخته اند، درحالی کــه در اســناد مربــوط بــه دوران 
قبــل از والیت عهــدی همیــن لقــب دیــده می شــود«)تقی زاده داوری، 13۸5 : 351(.  از جملــه در 
نامــه ای کــه از ســوی فضــل بــن ســهل بــرای حضــرت ارسال شــده و در آن از امــام g دعوت شــده 

تــا بــه طــوس عزیمــت کنــد، لقــب »رضــا« آمــده اســت:

»بســم الله الرحمــن الرحیــم. لعلــی بــن موســی الرضا ... مــن ولّیــه الفضــل بــن ســهل 
ــان  ــوان اطمین ــده می ت ــای یادش ــا و مدرک ه ــاس روایت ه ــر اس ــی، 1416 ق: 466( ب ...«)عامل
یافــت کــه لقــب رضــا بــه ماجــرای والیت عهــدی بــاز نمی گردد)تقــی زاده داوری، 13۸5: 351(.

مقدســی بــدون اشــاره بــه حــوادث مــرو و علــل رفتــن مأمــون بــه عــراق می نویســد: »مأمــون روی 
بــه عــراق نهــاد. چــون بــه ســرخس رســید فضــل بــن ســهل را در گرمابــه ناگهانــی کشــتند و علــی 
بــن موســی الرضا در طــوس درگذشــت و نزدیــك گــور هــارون بــه خــاك ســپرده شــد. دربــارۀ ســبب 
ــد و بعضــی گوینــد کــه او انگــوری  ــد. بعضــی گوینــد وی را زهــر داده ان مــرگ او اختــالف کرده ان
خــورد و جــان ســپرد«)همان: 972(. مقدســی در ایــن گــزارش، بــه علــل احتمالی، نحوه کشــتن و 
عوامــل قتــل فضــل بــن ســهل هیــچ اشــاره نــدارد و مأمــون را در ایــن زمینه مبــرا کــرده، درحالی که 
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مأمــون شــخصًا دســتور ایــن اقــدام را صــادر کرد)طبــری،1375، ج  13: 5672؛ ابن اثیــر، 1371 ، 
ج 16: 290(.

کتــاب »الکامــل فــی التاریــخ« تألیــف ابوالحســن علــی بــن ابــی الکــرم محمــد بن حمد شــیبانی 
معــروف بــه ابــن اثیــر از مورخــان نیمــه دوم قــرن ششــم و ربــع نخســت قــرن هفتــم اســت. کتــاب 
الکامــل دربردارنــدۀ حــوادث و رویدادهــا از آغــاز آفرینــش تــا ســال 62۸ قمــری اســت. ابــن اثیــر در 
تاریــخ خــود بــه »ذکــر روایــات مختلــف یــک واقعــه تاریخــی نمی پــردازد، بلکــه بــه ذکــر کامل تریــن 
روایاتــی کــه فکــر می کــرده درســت تر بــوده بــه همــراه آنچــه از منابــع دیگــر یافتــه، بســنده کــرده 
اســت«)جعفریان، 202:1382(. دربــارۀ آنچــه مربــوط بــه زندگانــی امــام هشــتم اســت، ابــن اثیــر 
بــدون هیــچ مقدمــه ای در جریــان وقایــع ســال 202 قمــری بــه موضــوع والیت عهــدی حضــرت 
ــن  ــن محمــد ب ــر ب ــن جعف ــن موســی ب ــی ب رضــا g اشــاره دارد و می نویســد : »در آن ســال عل
علــی بــن الحســین بــن علــی بــن ابیطالــب بــه والیت عهــدی مأمــون منصــوب شــد و او را )الرضــا 
مــن آل محمــد( لقــب داد. بــه ســپاه خــود دســتور داد کــه لبــاس ســیاه )شــعار بنــی العبــاس( را 
تــرك و لبــاس ســبز را بپوشــند و بــه تمــام اطــراف  و اکنــاف نوشــت کــه چنیــن کنند«)ابــن اثیــر، 
1372، ج 16: 270(. مؤلــف در ادامــه جریــان شــهادت حضــرت رضــا g را بــا عنــوان » وفــات 
علــی بــن موســی الرضا« در ذیــل وقایــع ســال 203 قمــری بــه علــت خــوردن انگــور ذکــر می کنــد 
و می نویســد: »او در طــوس در خــوردن انگــور افــراط کــرد و بــه مــرگ مفاجــاة دچــار شــد و مأمــون 
جنــازه اش را در مقبــره رشــید بــه خــاك ســپرد«) همان: 294(. ابــن اثیــر حــوادث و رویدادهــای 
تاریــخ اســالم را تــا ســال 310 قمــری بــه اتــکای کتــاب طبــری نوشــته و در بحــث والیت عهــدی 

امــام رضــا g نیــز بــه ایــن اصــل وفــادار اســت، امــا خــود توضیحــات اضافــی را آورده اســت.

کتــاب »دیــوان مبتــدا و الخبــر فــی تاریــخ عــرب و بربــر من عاصرهــم مــن ذوی الســلطان الکبر« 
ــف  ــدون )732–808 ق(، تاریخــی عمومــی اســت. مؤل ــن خل ــن محمــد ب تألیــف عبدالرحمــن ب
ــه  در کنــار توصیــف و نقــل روایــات و مباحــث، نظــرات، دیدگاه هــا و تحلیل هــای خــود را نیــز ارائ
داده اســت. امــا به رغــم ایــن مطلــب، ابــن خلــدون بــه دلیــل تعصــب مذهبــی، مطالــب خــالف 
واقعــی را بــه امــام علــی g و فرزندانــش نســبت داده اســت. بــرای نمونــه ابــن خلــدون ماجــرای 
 g تحریــکات عبداللــه بــن َســبا در جریــان شــورش علیــه عثمــان و حمایــت وی از امــام علــی
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را نقــل کــرده اســت کــه بــر اســاس تحقیقــات انجام شــده ایــن شــخص وجــود خارجــی نداشــته 
است)عســکری، 1381:  121(.  ابــن خلــدون در جریــان بحــث دربــاره خالفــت مأمــون بــه 
موضــوع والیت عهــدی امــام رضــا g و حــوادث و بازتاب هــای آن و شــهادت ایشــان اشــاره دارد. 
مؤلــف ابتــدا بــدون هیــچ اشــاره ای بــه هجــرت اجبــاری حضــرت رضــا g از مدینــه بــه مــرو، در 
عبارتــی کوتــاه نوشــته اســت: »-مأمــون در خراســان بمانــد و علــی بــن موســی الرضا را ولیعهــد 
خویــش ســاخت«) ابن خلدون، 1371، ج 1: 306(. ابــن خلــدون بعــد از ایــن عبــارت کوتــاه 
بازتــاب والیت عهــدی امــام g در جامعــه اســالمی آن روز و اعتــراض خانــدان عباســی بــه ایــن امر 
ــردازد و همــه  ــه ذکــر ســابقۀ والیت عهــدی در اســالم می پ را شــرح داده اســت)همان(. ســپس ب
ــه والیت عهــدی حضــرت رضــا g نســبت  ــرای مســلمانان و مأمــون را ب مشــکالت پیش آمــده ب
می دهــد. »مگــر داســتان مأمــون را نشــنیده ای کــه چــون علــی بــن موســی بــن جعفــر صــادق 
را بــه والیت عهــدی برگزیــد و او را بــه رضــا موســوم کــرد؛ چگونــه عباســیان ایــن عمــل او را انــکار 
کردنــد و بــه نقــض بیعــت بــا وی پرداختنــد و بــا ابراهیــم بــن مهــدی عمــوی وی، بیعــت کردنــد و 
آن  همــه هــرج  و مــرج و اختــالف و راهزنی هــا روی داد و انقالبــات پدیــد آمــد و انقالبگــران و خــروج 
ــا آنکــه  کننــدگان بســیاری آشــکار شــدند و چیــزی نمانــده بــود کــه حکومــت او واژگــون شــود ت
ــه قبــل آن بازگرداند«) ابــن  ــان را ب ــه بغــداد آمــد و امــر خالفــت آن مأمــون به ســرعت از خراســان ب
خلــدون، 1371، ج2: 386( . متأســفانه نویســنده بــه علــت مالحظــات مذهبــی کــه داشــته، آن را 
در نویســندگی خــود دخالــت داده اســت. ابــن خلــدون بــدون در نظر داشــتن واقعیــات و همچنین 
نیــات واقعــی مأمــون و بــه علــت تعصــب مذهبــی و اغــراض شــخصی والیت عهــدی امــام g را 
ــه عملکــرد خلفــای  عامــل اصلــی همــه بحران هــای شــکل گرفته کــه ریشــۀ تاریخــی داشــته و ب

عباســی بازمی گشــته، معرفــی کــرده اســت.  

g 1-2. استنباط حاصل از بررسی کتب تاریخی درباره حضرت رضا

»تاریــخ طبــری«؛ بیــان موضــوع والیت عهــدی امــام رضــا g، اشــاره نکــردن بــه اهــداف مأمــون 
و مســکوت گذاشــتن مســائل مربــوط بــه هجــرت امــام g بــه خراســان، ســکونت امــام g در 
ــام  ــهادت ام ــان ش ــام g، جری ــای ام ــام g و مناظره ه ــون و ام ــن مأم ــای بی ــرو، گفت وگوه م
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g بــا عنــوان »مــرگ طبیعــی رضــا« کــه یــا بــه دلیــل مالحظات قــدرت سیاســی یــا واگــذار کردن 
قضــاوت بــه خواننــده باشــد، بــه  هــر روی عــدم بیان شــهادت حضــرت رضــا g نقصــان بزرگی در 

ایــن کتــاب محســوب می شــود. 

»تاریــخ یعقوبــی«؛ بــه جریــان هجــرت امــام g، موضــوع والیت عهــدی، جریــان شــهادت امــام 
g توســط مأمــون بــا ســم اشــاره  شــده و مبســوط تر بــه تاریــخ امــام رضــا g  پرداختــه امــا بــا این 

وجــود بــه  صــورت جامــع مباحــث را بررســی نکرده اســت. 

»ُمروج الذهــب و معــادن  الجوهــر«؛ جریــان هجــرت امــام رضــا g، والیت عهــدی امــام، جریــان 
شــهادت اشاره شــده اســت، مباحــث در ایــن کتــاب مســتدل بیان شــده اســت. 

»البــدء و التاریــخ«؛ جریــان هجــرت امــام رضــا g، والیت عهــدی امــام، جریــان شــهادت، یکــی 
از نقدهایــی کــه بــه ایــن کتــاب وارد اســت اینکــه ادعــای مقدســی مبنــی بــر اینکــه مأمــون لقــب 

»رضــا« را بــه علــی بــن موســی g داد، قابــل اســتناد نیســت. 

»الکامــل فــی التاریــخ«؛ ایــن کتــاب برگرفتــه از کتــاب تاریــخ طبــری اســت. در واقــع نوعــی تکرار 
اســت امــا اضافاتــی کــه توســط مولــف بــه کتــاب شــده اســت، مــورد توجه اســت. 

»دیــوان مبتــدا و الخبــر فــی تاریــخ عــرب و بربــر مــن عاصرهــم مــن ذوی الســلطان الکبــر«؛ ابن 
خلــدون تمــام حــوادث پیش آمــده در ممالــک اســالمی را بــه والیت عهــدی امــام رضــا g نســبت 
داده اســت، بــر مبنــای گــزارش منابــع اصلــی دیگــر و هیــچ محاســبه عقلــی قابل قبــول نیســت و 
متأســفانه نویســنده بــه علــت مالحظــات مذهبــی کــه داشــته، آن را در نویســندگی خــود دخالــت 

داده اســت.

2. کتب حدیث

زندگی نامــه، احادیــث و ســیرۀ امــام رضــا g بــه  عنــوان امــام هشــتم شــیعیان و نــوادۀ رســول 
خــدا n در کتــب حدیثــی شــیعه و ســنی انعــکاس یافتــه اســت کــه بــه تفصیــل بــه ایــن مبحــث 
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ــود: ــه می ش پرداخت

کتــاب »عیــون اخبــار الرضــا« تألیــف محمــد بــن علــی بــن حســین بــن بابویــه قمــی مشــهور 
بــه شــیخ صــدوق)306-381 ق( اســت. شــیخ صــدوق بزرگ تریــن محــدث مکتــب قــم در قــرن 
ــده  ــتوده ش ــف س ــمندان مختل ــوی دانش ــه از س ــی، 1417ق: 237( ک ــری )طوس ــارم هج چه
اســت،  نجاشــی از وی به عنــوان »شــیخنا و فقیهنا«)نجاشــی،1407ق: 389( و شــیخ طوســی 
بــا عبارت هــای »جلیــل القــدر، بصیــرًا بالرجــال، ناقــاًل لأِلخبار«)طوســی، 1413 ق: 237( یــاد 
می کننــد. بــه گفتــۀ شــیخ صــدوق در مقدمــۀ کتــاب، زمانــی کــه صاحــب بــن عبــاد، وزیــر وقــت 
آل بویــه در مــدح و ســتایش امــام رضــا g اشــعاری را می ســراید و آن را بــه او هدیــه می دهــد، 
وی نیــز کتــاب عیــون اخبــار الرضــا را بــه  پــاس زحمــات صاحــب بــن عبــاد نگاشــته و بــه او اهــدا 
 g ــا ــام رض ــران ام ــارف بیک ــه از مع ــاب ک ــن کت ــر از ای ــه ای بهت ــد: »هدی ــد و می نویس می کن
تألیــف شــده نیافتــم تــا در پاســخ دو قصیــدۀ ابــن عبــاد بفرســتم«)ابن بابویــه، 1372 ، ج1: 5(.  
عیــون االخبــار الرضــا، مشــتمل بــر 69 بــاب اســت کــه نظــم خاصــی نــدارد و می تــوان کلیــت 
کتــاب را بــر اســاس محتــوا در ســه بخــش شــامل: اول: مباحثــات علمــی امــام g؛ جایــگاه 
ــا  ــره ب ــی، مناظ ــای مذهب ــدگان اقلیت ه ــا نماین ــام g ب ــای ام ــام g، مناظره ه ــی ام علم
ــام g و رســاله فقــه  ــه ام ــه ســؤاالت مأمــون، رســاله ذهبی علمــای مســلمان در مــرو، پاســخ ب
امــام g، دوم: دینــی و مذهبــی؛ نظــرات امــام دربــاره توحیــد، نصــوص امامــت، تبیین شــرایط 
و جایــگاه امامــت، عتــرت، زندگانــی پیامبــر g، برخــورد امــام g بــا جریــان واقفیــه، برخــورد 
ــام g: والدت،  ــی ام ــری و سیاس ــات فک ــوم: حی ــه و س ــالت و مفوض ــان غ ــا جری ــام g ب ام
کنیــه، القــاب، جایــگاه مــادر حضــرت، علــت ملقــب شــدن حضــرت بــه رضــا، مناقــب اخالقــی، 
ــون و  ــا مأم ــرت ب ــه حض ــدی، مواجه ــرت، والیت عه ــیر هج ــای مس ــرو، رویداده ــه م ــرت ب هج
فضــل بــن ســهل، جریــان شــهادت امــام g، غســل و کفن ودفــن حضــرت، حضــور امــام جــواد 
g در طــوس، زیارت نامــه حضــرت، مرثیه هــای ســروده شــده بــرای امــام g ، کرامــات مقبــره 

ــت. ــام g اس ــه ام ــام g و زیارت نام ام
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2-1. ویژگی های کتاب عبون اخبار الرضا 

ــارۀ زندگی نامــه یکــی از ائمــه أطهــار b اســت کــه  ایــن کتــاب اولیــن مجموعــۀ متشــکل درب
توســط یکــی از علمــای شــیعی تصنیــف شــده و بــه همیــن خاطــر کاری بدیــع و مانــدگار اســت. 

مؤلــف بــه  خوبــی توانســته معجــزات و کرامــات امــام g را بــا مســائل دیگــر در هــم آمیــزد. »از 
مهم تریــن نکته هــای محتوایــی ایــن کتــاب، ترکیــب دو دیــدگاه تاریخــی و فــرا تاریخــی در مــورد 

ــانی، 1386: 207-166(.  ــت«)صفری فروش ــه اس ائم

ــان کــرده،  ــزرگ تشــیع اســت و همان طــور کــه در مقدمــه کتــاب بی شــیخ صــدوق از علمــای ب
کتــاب را در مــدح و ســتایش امــام رضــا g نوشــته اســت، به رغــم ایــن مــوارد، نگارنــده روایــات را 

بــه  صــورت کامــل ذکــر کــرده کــه در بعضــی مــوارد در تضــاد بــا اعتقــادات وی اســت. 

تمامی روایات به نقل از افراد به قول مؤلف »مطلع، موثق، و خوش نام« ذکر شده است. 

ــاب  ــگارش کت ــرای ن ــادی را ب ــات حاکــی اســت کــه نویســنده وقــت زی ــوع روای گســتردگی و تن
گذاشــته، از افــراد زیــادی پرس وجــو کــرده و منابــع زیــادی را مطالعــه کــرده اســت. نویســنده بــا 
وجــود ایــن کــه از علمــای شــیعه اســت و بــا علمــای اهــل ســنت در ری هــم مناظراتــی داشــته، اما 

از روایــان اهــل ســنت نیــز اســتفاده کــرده اســت. 

در کتاب به تناسب از اشعار شاعران در مدح و ثنای امام رضا g استفاده شده است. 

کتــاب فاقــد نظــم، عنوان بنــدی و فصل بنــدی مناســب اســت کــه مهم تریــن ایــراد وارد شــده بــر 
کتــاب اســت. در مــوارد مختلفــی ترتیــب زمانــی حــوادث رعایت نشــده اســت. 

مؤلف هیچ تحلیلی درباره علل و نتایج حوادث و رویدادها ارائه نمی دهد. 

مؤلف گاه مسائل را طول داده که باعث خستگی خواننده می شود.

کتــاب »االرشــاد فــی معرفــة حجــج اللــه علــی العبــاد« تألیــف ابوعبداللــه محمــد بــن محمــد بــن 
نعمــان معــروف بــه شــیخ مفیــد )338-413 ق( از علمــای معــروف شــیعه اســت کــه در دو جلــد 
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تدوین شــده کــه جلــد اول بــه زندگی نامــه، احادیــث و مناقــب حضــرت علــی g اختصــاص دارد و 
در جلــد دوم زندگی نامــۀ یــازده امــام بعــدی بــه  صــورت فشــرده گنجانــده  شــده اســت. شــیخ مفید 
در جلــد دوم کتــاب و در ســه بــاب بــه حیــات فکــری و سیاســی امــام رضــا g پرداختــه اســت کــه 
بعــد از توصیــف شــخصیت امــام g )مفیــد، 1380، ج 2: 590( جریــان تولــد حضــرت را شــرح 
ــه  ــنده در ادام ــت)همان:591(. نویس ــرده اس ــی ک ــرت را معرف ــی آن حض ــادر گرام ــد م داده و بع
نصــوص امامــت آن حضــرت را از قــول داود رقــی، اســحاق بــن عمــار، حســین بــن نعیــم صحــاف، 
حســین مختــار، زیــاد عبــدی، مخزومــی، داود ســلیمان، نصــر بــن قابــوس، داود بــن زربــی، یزیــد 
بــن ســلیط و ابــن ســنان از اصحــاب امــام کاظــم g )همــان( شــرح داده اســت. نگارنــده ســپس 
بــه مناقــب اخالقــی و جایــگاه علمــی امــام رضــا g اشــاره دارد و در ادامــه جریــان والیت عهدی و 
هجــرت حضــرت را توضیــح داده اســت. مؤلــف در ادامــه جریــان والیت عهــدی و پذیــرش اجبــاری 
آن توســط امــام g )همــان: 605(، نمــاز عیــد، برگشــت مأمــون بــه بغــداد، کشــته شــدن فضــل 
بــن ســهل در حمــام و شــهادت حضــرت رضــا g )همــان: 608( را تشــریح کــرده اســت. مطالــب 
ــه  صــورت اختصــار، ســاده و روان بیان شــده و در  ــارۀ زندگی نامــه امــام هشــتم ب شــیخ مفیــد درب
تمامــی روایــات، اســامی راویــان ذکــر گردیــده و در کنــار آوردن روایــات، توضیحــات مناســبی نیــز 
ارائــه کــرده کــه به رغــم اختصــار، بــه  صــورت متنــوع و در قالــب تاریخــی کالمــی بیان شــده اســت.

کتــاب »الکافــی« تألیــف محمــد بــن یعقــوب کلینــی ) 329-255 ق( اســت کــه شــیخ صــدوق از 
وی بــه  عنــوان شــیخ فقیــه )ابــن بابویــه، 1390 ق، ج 4: 126( یادکــرده اســت. کتــاب الکافــی از 
مهم تریــن و معتبرتریــن منابــع حدیثــی شــیعه و جــزو کتــب اربعــه  اســت. ایــن کتــاب مشــتمل بــر 
ســه قســمت اصــول و فــروع و روضــه اســت. اصــول کافــی بــه روایــات اعتقــادی، فــروع آن بــه اخبار 
فقهــی و روضــه کافــی بــه تاریــخ می پــردازد. بخــش اصــول، خــود دربردارنــده چنــد کتــاب اســت 
کــه یکــی از آن هــا کتــاب الحجة اســت. کتــاب الحجــة ابــواب متعــددی دربارۀ مقــام و منزلــت ائمه 
أطهــار b دارد و 12 بــاب آن بــا عنــوان »االشــارة و النــص علــی ...« بــه نصــوص امامــت یکایــك 
ائمــه اختصاص یافتــه اســت. مطالــب کلینــی دربــارۀ امــام رضــا g مشــتمل بــر والدت)کلینــی، 
 g همــان: 422-429( هجــرت امــام( ،g معجــزات و کرامــات امــام )1375، ج3: 420-422
بــه خراســان)همان: 429( والیت عهــدی، نمــاز عیــد، بازگشــت مأمــون به طــرف بغــداد و شــهادت 
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امــام g )همــان: 430( اســت.

کتــاب »إعــالم الــوری بأعــالم الهــدی« تألیف فضــل بــن حســن طبِرســی )46۸ - 54۸ ق( دربارۀ  
زندگی نامــه چهــارده معصــوم اســت. کتــاب چهــار رکــن دارد کــه رکــن اول به شــرح زندگانی رســول 
خــدا n و حضــرت زهــرا h، رکــن دوم بــه زندگی نامــه امــام علــی g، رکــن ســوم بــه شــرح  حال 
ــه امــام عصــر f اختصــاص دارد. طبرســی  ــا امــام یازدهــم و رکــن چهــارم ب امــام حســن g ت
حیــات امــام رضــا g را بــا عنــوان »احــواالت حضــرت رضــا g« )طبرســی، 1417 ق: 423-
459( در هفــت عنــوان شــامل: تولــد حضــرت رضــا g، نصــوص امامت حضــرت، معجــزات امام 
g، مناقــب اخالقــی، والیت عهــدی، شــهادت و فرزنــدان امــام g آورده اســت. طبرســی علــل 

شــهادت امــام g توســط مأمــون را بنــا بــه دالیــل ذیــل می دانــد:

علــت اینکــه مأمــون حضــرت رضــا g را شــهید کــرد، ایــن بــود کــه »امــام g همــواره جلــوی 
خرابکاری هــای وی را می گرفــت و موجبــات خشــم و غضــب وی را فراهــم می کــرد، مأمــون 
ــواره  ــام g هم ــان: 452(.  ام ــار نمی کرد«)هم ــود را اظه ــم خ ــن خش ــد ولیک ــت می ش ناراح
مأمــون را نصیحــت میکــرد و از عواقــب اعمالــش می ترســانید. »او ســخنان امــام g را در ظاهــر 

ــد.  ــت می ش ــان ناراح ــا در نه ــرد، ام ــول می ک قب

حضــرت رضــا g بــه  صــورت متنــاوب اقدامــات و توطئه هــای فضــل بــن ســهل و بــرادرش را 
بــرای مأمــون مطــرح می کــرد و او را از گــوش دادن بــه ســخنان ایشــان بــر حــذر می داشــت. »آنــان 
وقتــی از ایــن قضیــه مطلــع شــدند، از آن جنــاب بدگویــی کردنــد و رأی و نظــر مأمــون را در بــارۀ آن 

حضــرت تغییــر دادند«)همــان: 452(.

مؤلــف در ادامــه جریــان شــهادت امــام g توســط مأمــون را بــا اســتفاده از ســم شــرح 
ــاب  ــرای آن جن ــور ب ــداری انگ ــد، مق ــش می آم ــور خوش ــا g از انگ ــرت رض ــت. » حض داده اس
فراهــم کردنــد و در تــه دانه هــای آن ســوزن فروکــرده و ایــن ســوزن ها چنــد روز در آن دانــه مانــد، 
پــس  از آن ســوزن ها را بیــرون کردنــد و انگورهــا را خدمــت آن جنــاب آوردنــد. حضــرت چنــد دانــه 
ــا رفتند«)همــان: 453(.  ــر خــوردن همیــن انگــور از دنی ــد و در اث از آن انگورهــا را میــل فرمودن
طبرســی در ایــن بخــش بــه هیــچ منبعــی اســتناد نکــرده و فقــط نــام راویــان را ذکــر کــرده اســت. 
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ــف در  ــه مؤل ــرای نمون ــرت دارد. ب ــوا مغای ــا محت ــب ب ــوان مطال ــا عن ــی جاه ــن در بعض همچنی
ــتدل  ــورت مس ــا به ص ــرده، ام ــتفاده ک ــا g« اس ــرت رض ــات حض ــوان »وف ــه 452 از عن صفح

شــهادت امــام g را شــرح داده اســت.

ــوزی  ــن ج ــبط اب ــف س ــة« تألی ــص الئم ــر خصائ ــی ذک ــة ف ــن الم ــواص م ــرة الخ ــاب »تذک کت
ــم  ــف حج ــت. مؤل ــه اس ــار دوازده گان ــه أطه ــرح حال ائم ــب در ش ــی مذه )654-582 ق( حنبل
بیشــتر کتــاب را بــه شــرح زندگانــی و فضایــل امــام علــی g و حســنین g اختصــاص داده و 
زندگانــی ائمــه دیگــر را بــه  اختصــار بیــان کــرده اســت. ســبط بــن جــوزی در بــاب دوازدهــم کتــاب 
بــه  صــورت اختصــار بــه زندگی نامــه امــام رضــا g پرداختــه و مباحثــی شــامل: والدت، القــاب، 
کنیــه، هجــرت امــام g بــه مــرو، پذیــرش مشــروط والیت عهــدی، متــن عهدنامــه والیت عهــدی 
ــهل در  ــن س ــل ب ــرگ فض ــراق، م ــه ع ــون ب ــت مأم ــی، بازگش ــدان عباس ــراض خان ــام g، اعت ام
ــت.  ــا g آورده اس ــرت رض ــدح حض ــعاری در م ــوس و اش ــام g در ط ــهادت ام ــرخس، ش س
نوشــته های ابــن جــوزی بــه ایــن جهــت کــه وی از علمــای اهــل ســنت بــوده دربــارۀ ائمــه حائــز 
 g نوشــته اســت: » علــی بــن موســی g اهمیــت اســت. مؤلــف دربــارۀ شــخصیت امــام رضــا
از پــدر، عموهــا و دیگــران حدیــث شــنیده و ثقــه بــود، در مســجد رســول خــدا n فتــوا مــی داد 
ــی،  ــه بود«)طبرس ــان مدین ــتم تابع ــه هش ــت و او از طبق ــدی داش ــال و ان ــت س ــه بیس درحالی ک
ــه کــرده اســت.  ــه شــهادت رســاندن امــام g تبرئ 1417ق:463(. مؤلــف، مأمــون را از اتهــام ب
»گروهــی معتقدنــد کــه مأمــون او را زهــر داد، ایــن نظــر درســت نیســت زیــرا وقتی کــه علــی بــن 
موســی g از دنیــا رفــت مأمــون بــه خاطــر او اندوهگیــن بــود و اظهار غــم و انــدوه می کــرد و روزی 
ــان:468(.  ــذ کرد «)هم ــرك لذای ــامید و ت ــی نمی آش ــچ مایع ــورد و هی ــی نمی خ ــچ غذای ــد هی چن
ابــن جــوزی نتوانســته ادلــه ای محکــم دربــارۀ تبرئــه مأمــون در قضیــه شــهادت امــام رضــا g ارائه 

ــوری، 1410ق: 442(.  ــتناد کرد) دین ــون اس ــوگواری مأم ــه س ــوان ب ــه نمی ت ــرای اینک ــد، ب ده

کتــاب »راحــة الرواح و مونــس الشــباح« در شــرح زندگانــی، فضایــل و معجــزات ائمــه أطهــار، 
تألیــف حســن بــن حســین ســبزواری اســت. ایــن اثــر بــه زبــان فارســی نوشــته  شــده و نثــری روان 
دارد. بــا آنکــه در عنــوان کتــاب ســخن از ائمــه أطهــار آمــده، لیکــن مؤلــف در مقدمــه خــود نــام 
کتابــش را »راحــة االرواح و مونــس االشــباح« نهــاده اســت، بــدان معنــا کــه »جان هــای مؤمــن بــا 
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ــه  ــه زندگــی ائمــه نــدارد و ب ــرای همیــن، کتــاب اختصــاص ب خوانــدن آن آســایش می پذیــرد.« ب
شــرح زندگانــی چهــارده معصــوم پرداختــه اســت. بــاب یازدهــم کتــاب بــا عنــوان »در ذکــر امــام 
هشــتم علــی بــن موســی الرضا g« مشــتمل بــر چهــار فصــل شــامل: والدت، فضایــل، معجــزات 
و مــّدت عمــر و ســبب وفــات )شــهادت( امــام g اســت. شــیعی ســبزواری مطالــب ایــن بخــش 
را بــه اســتناد کتبــی ماننــد عیــون اخبــار الرضــا، اعــالم الــوری، مناقــب آل ابیطالــب، االرشــاد و 
روضةالواعظیــن و بــه  صــورت ترکیبــی و اختصــار آورده و بــه  خوبــی عنوان بنــدی کــرده؛ امــا بــه 
منابــع اشــاره ای نکــرده و سلســله کامــل راویــان را حــذف کــرده و فقــط راوی اصلــی و در مــواردی 
هــم چنــد نفــر را نــام  بــرده و در غالــب مــوارد بــه عبــارت »روایــت اســت« اکتفا کــرده اســت. نگارنده 
در متــن واژه هایــی بــه  کار بــرده کــه فاقــد معناســت، بــرای نمونــه از واژۀ پادشــاه بــه  جــای خلیفــه 

بــرای هــارون و امین)شــیعی ســبزواری، 1378: 233( اســتفاده کــرده کــه صحیــح نیســت.

کتــاب »بحــار النــوار الجامعــة لــدرر أخبــار الئمــة الطهــار علیهــم الســالم« تألیــف محمدباقــر 
مجلســی)1037-1110 ق( اســت. کتــاب بحــار النــوار، دایرةالمعــارف بزرگــی در زمینــه حدیث، 
تفســیر قــرآن، فقــه و کالم اســت. مجلســی 114 روایــت از کتاب هــای اصــول کافی، کشــف الغمة، 
ــیخ  ــی ش ــن و أمال ــة الواعظی ــة، روض ــف الغم ــاد، کش ــا، الرش ــار الرض ــون اخب ــوری، عی ــالم ال اع
طوســی در 23 بخــش دربــارۀ امــام رضــا g)مجلســی، 1363، ج78: 191-253( در محورهایی 
شــامل: والدت، ألقــاب، جایــگاه مــادر حضــرت، نصــوص امامــت، معجــزات، مناقــب اخالقــی، 
هجــرت بــه خراســان، حضــور در نیشــابور و حدیــث سلســلة الذهــب، والیت عهــدی، مناظره هــای 
امــام g، علــل و کیفیــت شــهادت امــام g، اصحــاب امــام g و اشــعاری در مــدح و ثنــای امام 

g گفتــه  شــده اســت.

کتــاب »أنیــس المؤمنیــن« تألیــف محمــد بــن اســحاق حمــوی در موضــوع زندگانــی دوازده امــام 
تدوین شــده اســت. مؤلــف پــس از مقدمــه ای طوالنــی در زندگــی پیامبــر n و حــوادث دوران آن 
حضــرت، در 12 بــاب بــه زندگانــی ائمــه می پــردازد و در بــاب هشــتم بــا عنــوان »در ذکــر آن ســرو 
چمــن اصطفــا و عندلیــب گلســتان مــا اوحــی میــوه بــاغ هــل اتــی حضــرت ابی الحســن علــّی بن 
موســی الّرضــا علیــه الّتحیــة و الّثناء«)حمــوی، 1363: 203( زندگانــی امــام رضــا g را شــرح 
داده اســت. حمــوی در ایــن کتــاب ابتــدا توضیحــی دربــارۀ والدت، کنیــه، ألقــاب و فرزنــدان امــام 
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g ارائــه داده)همــان: 204( و بعــد معجــزات و فضایــل آن حضــرت را برشــمرده)همان: 205( و 
 g ســپس بــا عنــوان »ذکــر واقعــات زمــان آن قبلــه اربــاب حاجــات« بــه زندگی نامــه سیاســی امام

اشــاره  کــرده اســت)حموی، 1363: 206-202(.

کتــاب »روضــة الواعظیــن و بصیــرة المتعظیــن« تألیــف فتــال نیشــابوری )508 ق( دربــارۀ تاریــخ 
و مناقــب معصومیــن b اســت. ایــن کتــاب در 96 مجلــس تنظیــم  شــده و در مجلــس بیســت و 
پنجــم بــا عنــوان »در امامــت و مناقــب امــام ابوالحســن علــی بــن موســی الرضا g« بــه حیــات 
ــا زمــان والیت عهــدی اشــاره ای  ــه زندگانــی امــام g ت امــام رضــا g پرداختــه اســت. مؤلــف ب
نکــرده و ابتــدا نصــوص امامــت حضــرت را شــرح داده)فتــال نیشــابوری، 1366: 365( و در ادامــه 
بــه موضــوع والیت عهــدی و براهیــن امــام g در زمینــۀ پذیــرش آن پرداخته اســت)همان: 369(.  
نیشــابوری در ادامــۀ جریــان هجــرت اجبــاری امــام g از مدینــه بــه مــرو، والیت عهدی)همــان: 
371( آمــدن دعبــل خزاعــی بــه مرو)همــان: 372( و نمــاز عیــد امــام g )همــان: 373( را شــرح 
داده و بــدون اینکــه بــه علــل بازگشــت مأمــون بــه بغــداد اشــاره کنــد، قتــل فضــل بــن ســهل در 
ســرخس )همــان: 375( و جریــان شــهادت امــام g را بنــا بــه روایــت اباصلــت هروی)همــان: 

377( و ضــرورت زیــارت بــارگاه امــام g )همــان: 385( را گــزارش کــرده اســت.

کتــاب کشــف الغمــة فــی معرفــة االئمــة b تألیــف علــی بــن عیســی إربلــی )692-620 ق( در 
 n شــرح  حــال و فضایــل چهــارده معصــوم نوشــته  شــده اســت. مؤلــف بــه ترتیــب از احــوال پیامبــر
تــا آخریــن امــام شــیعه ســخن گفتــه و در ضمن اشــاره ای هــم بــه حضــرت خدیجــه h دارد. در جلد 
ســوم کتــاب اربلــی بــا عنــوان »ذکــر امــام هشــتم ابــی الحســن علــی الرضــا ابــن موســی بــن جعفر« 
بــه حیــات امــام رضــا g در قالــب والدت، کنیــه، ألقــاب، جایــگاه مــادر حضــرت، مناقــب و صفــات 
)اربلــی، 1382: 70-74( را توضیــح داده و در ادامــه شــعر دعبــل خزاعــی در مــدح حضــرت را آورده 
)همــان: 74-86( و ســپس نصــوص امامــت امــام g )همــان: 87-97( را شــرح داده اســت. مؤلف 
ســپس مطالبــی را دربــاره مــدت عمــر حضــرت و روایــات مربــوط بــه آن بیــان کــرده )همــان: 98( و 
ــا امــام g، نمــاز  در ادامــه جریــان هجــرت امــام g بــه خراســان، والیت عهــدی، بیعــت مــردم ب
عیــد )همــان: 98-109( را توضیــح داده اســت. مؤلــف در ادامــه دربــارۀ علــل تصمیــم مأمــون در 
ــرد و از  ــه می ک ــیار موعظ ــون را بس ــام g مأم ــت: »ام ــته اس ــام g نوش ــاندن ام ــهادت رس ــه ش ب
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خــدا می ترســانید، مأمــون به ظاهــر قبــول می کــرد، امــا در باطــن خشــمگین بود«)همــان: 109( 
همچنیــن »امــام g دســایس فضــل بــن ســهل و بــرادرش را بــرای مأمــون گفــت و اینــان علیــه او 
توطئــه کردنــد و بــر قتــل او اتفاق«)همــان: 110( مؤلــف ســپس جریان شــهادت امام g به  وســیلۀ 
ســم از طــرف مأمــون و دفــن حضــرت در شــهر طــوس را شــرح داده اســت)همان: 111(. ترجمــۀ 
اربلــی از احــوال امــام هشــتم واجــد ویژگی  هــای شــایان توجهــی اســت، از جملــه اینکــه بــاب امــام 
رضــا g یکــی از مطول تریــن فصــول آن کتــاب اســت و اخبــار اربلــی از امــام رضا g منحصـــر بـــه 
بـــاب آن امــام نیســت، بلکــه بــه  تنــاوب روایاتــی را از آن حضــرت در دیگر ابــواب کتاب در احوال ســایر 

ائمــه ذکــر کــرده اســت)ابوئی مهریــزی، 1393: 28-24(.

2-2.کتب حدیثی مورد بررسی و تبیین 

»عیــون اخبــار الرضــا« ایــن کتــاب اولیــن مجموعــه متشــکل دربــارۀ زندگی نامــه یکــی از ائمــه 
أطهــار b اســت کــه توســط یکــی از علمــای شــیعی تصنیف شــده و به همیــن خاطــر کاری بدیع 
ــدی  ــدی و فصل بن ــم، عنوان بن ــد نظ ــاب فاق ــه کت ــت ک ــر اس ــور ذک ــه درخ ــت. البت ــدگار اس و مان
مناســب اســت کــه مهم تریــن ایــراد وارد شــده بــر کتــاب اســت. در مــوارد مختلفــی ترتیــب زمانــی 

حــوادث رعایــت نشــده اســت. 

»الرشــاد فــی معرفــة حجــج اللــه علــی العبــاد« مطالــب ایــن کتــاب به  صــورت اختصــار، ســاده و 
روان بیان شــده و در تمامــی روایــات، اســامی راویــان ذکــر شــده اســت. البتــه مؤلــف در کنــار آوردن 
روایــات، توضیحــات مناســبی نیــز ارائــه کــرده کــه به رغــم اختصــار، بــه  صــورت متنــوع و در قالــب 

تاریخــی کالمــی بیان شــده  اســت. 

»الکافــی« کتــاب الکافــی از مهم تریــن و معتبرتریــن منابــع حدیثــی شــیعه و جــزو کتــب اربعــه  و 
مطالــب دربــارۀ حضــرت رضــا g کامــل و جامــع اســت. 

»إعــالم الــوری بأعــالم الهــدی«؛ طبرســی در کتــاب بــه هیــچ منبعــی اســتناد نکــرده و فقــط نــام 
راویــان را ذکــر کــرده اســت. همچنیــن در بعضــی جاهــا عنــوان مطالــب بــا محتــوا مغایــرت دارد. 
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»تذکــرة الخــواص مــن المــة فــی ذکــر خصائــص الئمــة« ابــن جــوزی در ایــن کتــاب نتوانســته 
ادلــه ای محکــم دربــارۀ تبرئــۀ مأمــون در قضیــه شــهادت امــام رضــا g ارائــه دهــد.  

»راحــة الرواح و مونــس الشــباح«؛ بــه  صــورت ترکیبــی و اختصــار آورده و بــه  خوبــی عنوان بنــدی 
کــرده اســت، امــا بــه منابــع اشــاره ای نکــرده و سلســله کامــل راویــان را حــذف کــرده و فقــط راوی 

اصلــی ذکــر شــده اســت. 

»بحار النوار الجامعة لدرر أخبار الئمة الطهار b« کامل است. 

»أنیس المؤمنین« به زندگی نامه سیاسی امام g اشاره کرده است.

بنابرایــن در بیــن کتــب حدیثــی ذکــر شــده بــه دو دســته کتــب تســنن و تشــیع می تــوان اشــاره 
کــرد. کتــب حدیثــی کــه توســط مؤلفان شــیعه  مذهــب تألیــف شــده از جامعیــت کامل تــری دربارۀ 

حضــرت رضــا g نســبت بــه دیگر کتــب برخــوردار اســت.

3. کتب ادبی،  اشعار فارسی و عربی

 زندگانــی امــام رضــا g از قــرن دوم و ســوم قمــری تاکنــون مــورد توجــه شــاعران عرب زبــان و 
فارســی زبان بــوده و بــا عشــق و ارادت، اشــعاری را در نعــت و ســتایش امــام هشــتم g ســروده اند. 
در ایــن قســمت نگارنــده بــه منظــور ارائــه منســجم تر مطالــب اشــعار را در دو دســته اشــعار عربــی 
و اشــعار فارســی تقســیم کــرده اســت کــه در قســمت ذیــل بــه شــرح جداگانــه هــر کــدام از ایــن 

ــود؛ ــه می ش ــمت ها پرداخت قس

3-1. اشعار عربی

حســن بــن هانــی معــروف بــه ابونــواس )193-133ق( از بارزتریــن شــعرای عصـــر عـبـاســـی 
)فـاخـــوری، 1422ق: 692 ( اســت و دیــوان شــعری دارد کــه آقابــزرگ تهرانــی آن را از »تصانیــف 
شیعـــه ذکــر می کند«)آقابــزرگ تهرانــی، 1408 : 140 (. ابونواس در جواب کســی که وی خواســته 

بــود، شــعری دربــارۀ امــام رضــا g بســراید، گفتــه اســت:
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قیل انت اوحدالناس حرا          اذ تفوهت بالکالم البدیه

لک من جوهرالکالم بدیع                       یثمرالدر فی یدی مجتنیه

فعلی ماترکت مدح ابن موسی             والخصال التی تجمعن فیه

قلت ال استطیع مدح امام                         کان جبرئیل خادما البیه

قصرت السن الفصاحة عنه                        و لهذا الفریض الیحتویه

)  ابن منظور، 1422ق: 245(

»بــه مــن گفتــه شــد کــه تــو تنهــا مــرد آزاده هســتی/ناگاه کــه لــب بــه ســخن می گشــایی/کالم 
تــو سرشــار از گوهرهــای ادبــی اســت کــه گویــا گوهــر را در اختیــار انســان قــرار می دهد/پــس چــرا 
بــا ایــن شــرایط دســت از ســتایش فرزنــد موســی )امــام رضــا g( و بازگــو کــردن خصالــی کــه در 
اوســت کشــیده ای/در پاسخ شــان گفتــم: مــن تــوان ســتایش امامــی را کــه جبرئیل خدمتــکار پدر 
اوســت، نــدارم/ زبان هــای گویــا و فصیــح از مــدح او ناتــوان هســتند و بــه همیــن جهــت شــعر و 

ســخن مــن نمی توانــد آن گونــه کــه ســزاوار اســت او را مــدح و ســتایش کنــد.«

3-1-1. حاصل استنباط از اشعار ابو نواس

ــر و  ــه فخ ــی g را مای ــام عل ــه ام ــاب ب ــاعر، انتس ــن ش ــزد ای ــت در ن ــگاه اهل بی ــودن جای واال ب
مباهــات عنــوان کــرده اســت و اقــرار بــه آگاه بــودن خانــدان عصمــت و طهــارت بــه اســرار و معارف 

قــرآن کریــم. 

g را از خاندانــی می دانــد کــه پــاك و پاکیــزه و  در ایــن ابیــات، »شــاعر امــام رضــا 
پاک دل هایــی هســتند کــه هرکجــا نامشــان بــرده شــود، درود و ســالم بــر آنــان جــاری می گــردد 
و مفهــوم کالم ابونــواس ایــن اســت کــه ائمــه معصــوم هســتند، زیــرا بـــه عقیــده شــیعه، امامــان 

.)82  :1390 معصوم اند«)فــالح، 
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دعبــل بــن علــی خزاعــی )245-148ق( اشــعار زیــادی دربــاره فضایــل امــام علــی g، امــام 
حســین g و امــام رضــا g بــر جــای نهــاده اســت. »قصیــده تائیــه دعبــل از بهتریــن نــوع شــعر 
و شــکوه مندترین نمـونـــه مداحــی اســت کــه دربــارۀ خانــدان پیامبــر n ســروده اند«)اصفهانی، 
 g می گویــد: در قــم کــه خبــر وفــات حضرت رضـــا g 1374: 29( دعبــل در وصــف امــام رضــا

را شــنیدم، »قصیــده رائیــه« خــود را در ســوگ آن حضــرت ســرودم:

أری امّیه معـذورین ان قـتلــوا وال أری لبـنی العبــاس من عــذر

واوالد حـرب و مروان واســرتهم بنو معیط والة الحقــد والوغــر

قوم قتلتم علی االســالم اّولهــم حتی اذا استمسکوا جازوا علی الکفــر

اربع بطوس علی قبر الّزکــی بـه ان کنت تربع من دین عــلی وطــر

قبران فی طوس خیر الناس کّلهــم و  قبر شّرهم هـذا مـن العــبر

ما ینفع الرجس من قرب الزکی و ما علی الّزکی بقرب النجــس من ضـرر

هیهات کل امری ء رهن بما کسبـت له یداه فخـذ ما شــئت أو فــذر

 )خزایی، 1367: 107(

»بنی امیــه در کشــتار اهل بیــت b می تواننــد معــذور باشــند، امــا بــرای بنی عبــاس مــن 
عــذری نمی بینــم. در کنــار مرقــد امــام در طــوس توقف نـمـــا و بــدان هرگز بــرای طلــب حاجتی در 
مکانــی نظیــر آن توقــف نکــرده ای. اگــر غــم دیــن در دل  داری یــا ادعــای دیــن داری می کنــی! دو 
قبــر در طــوس اســت؛ یــک قبــر متعلــق بــه بهترین مــردم و دیگــری متعلق بــه بدتریــن آن هــا و این 
مایــۀ عبــرت و درس آمــوزی اســت. انســان پلیــد و کثیــف از نزدیــک بــودن بــه ایــن شــخص پــاک، 
ســودی نمی بــرد. بــه ایــن انســان شــریف نیــز بــه خاطــر نزدیــک بــودن بــه ایــن شــخِص پلیــد و 
ناپــاک، ضــرری نمی رســد. بعیــد اســت )کــه حــق کســی ضایــع شــود( هــر انســانی درگــرو اعمالی 
اســت کــه انجــام داده اســت و تــو هــر یــک از افعــال نیــک یــا بــد را کــه می خواهــی برگزیــن یــا آن 
را رهــا کــن؛ امــام رضــا g کــه در فضیلت هــا ســرآمد بــود، از ایــن دنیــا رحلــت کــرد و دانش هــای 
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گران قــدر بــا رحلــت او از دسترســی مــا رفــت. در تــو دانــش و پرهیــزگاری و صبــر و ذکاوت و دیــن 
و دنیــا نهفتــه اســت و تــو نگه دارنــده و حافــظ آن هســتی. ای جوینــدگان بخشــش و کرامــت! بــا 
چمدان هــای خالــی و ناامیدانــه بازگردیــد؛ زیــرا بــا رحلــت امــام رضــا g کــه معــدن بخشــش و 
بزرگــواری بــود؛ دیگرکســی نیســت کــه بــه شــما کمــک کنــد. تــو بــا مــرگ از دنیــا نرفتــه ای، بلکه تو 
را مســموم کرده انــد و بــه شــهادت رســیده ا ی. شــما )دشــمنان اهل بیــت( بــه شــهادت جوانمــرد 
آزاده ای خوشــحال شــدید کــه پیامبــر خــدا و دیــن روشــنگر اســالم بــر او گریــه کــرد. چشــمان مــن 
بــر آن کســی گریــه می کننــد کــه زمیــن  بــر او گریســت و قله هــای کوه هــای بلنــد بــر او فریــاد »إّنــا 

للــه و اّنــا الیــه راجعــون« کشــیدند و در مقابــل او ســر تســلیم و خشــوع فــرود آوردنــد.«

 3-1-2. نکات مندرج در شعر دعبل خزاعی

شــاعر بــا شــجاعت و بــه  صــورت صریــح و شــفاف بــه ســفاکی و رفتــار زشــت عباســیان نســبت 
ــو  ــان جل ــه از اموی ــن زمین ــی در ای ــدان عباس ــت خان ــد اس ــد و معتق ــاره می کن ــان اش ــه علوی ب
افتاده انــد. دعبــل خزاعــی تأکیــد دارد عباســیان بــه علــت قرابــت بــا علویــان و شــناخت جایــگاه 
آنــان، نمی تواننــد اذیــت، آزار و جنایــات خــود نســب بــه آل علــی g را توجیــه کننــد. عاشــقان 
 g ــا ــام رض ــد ام ــت. مرق ــرده اس ــوس ک ــهر ط ــذر از ش ــارت و گ ــه زی ــوت ب ــا g را دع ــام رض ام
بــرای تظلم خواهــی، حاجت خواهــی و شــفاعت نظیــری نــدارد )در قیــاس بــا دیگــر افــراد بشــر(. 
دوســتداران حضــرت رضــا g، مســلمانان و دینــداران علــم بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد کــه 
قبــر هــارون زشــت کردار در کنــار علــی بــن موســی g نیکــوکار، هیــچ فایــده ای در دنیــا و آخــرت 
بــرای هــارون نــدارد و ایــن امــر مایــه پنــد و انــدرز اســت. هــارون بــه علت جرایــم و ســتمکاری هایش 
در آخــرت بایــد جوابگــو باشــد و ایــن مایــه عبــرت اســت. امــام g معــدن علــم، کرامــت و صفــات 
نیــک اســت. شــایعۀ مــرگ طبیعــی امــام g دروغ محــض اســت و امــام g بــا نیرنــگ و توســط 
مأمــون و بــا زهــر بــه شــهادت رســیده اســت و خانــدان عباســی نمی تواننــد ایــن عمــل زشــت خــود 

را الپوشــالی کننــد. 

 g در نــزد خداونــد و مظلومیتــی کــه داشــته اســت، امــام g نظــر بــه جایــگاه رفیــع امــام رضــا
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شایســته ســوگواری و ســتایش اســت. مخاطــب شــاعر، فقط دوســتداران امــام g نیســتند، بلکه 
کل بشــریت و دیــن داران علــم مــورد مخاطب هســتند.

3-1-2-1. حاصل استنباط از ابیات دعبل

شجاعت، شهامت و صداقت دعبل. 

درک عمق دشمنی عباسیان با علویان.

.g و شفاف سازی شهادت امام رضا g اشاره به جایگاه معنوی حضرت رضا

3-2. اشعار فارسی

 g ــا ــام رض ــتایش ام ــادی در س ــعار زی ــر اش ــا دوران معاص ــج  ت ــرن پن ــی، از ق ــعر فارس  در ش
ســروده شــده کــه بیشــتر بیانگــر عشــق و ارادت آنــان بــه اهل بیــت b و امــام رضــا g اســت و 
بــا توجــه بــه ایــن فاصلــه زمانــی، نمی تــوان اشــعار فارســی را بــه  عنــوان منبــع تحقیقاتــی دربــارۀ 
زندگانــی امــام رضــا g در نظــر گرفــت، بلکــه اکثریــت ایــن اشــعار در وصــف و ســتایش امــام 
هشــتم ســروده شــده اســت و درمجمــوع می تــوان ایــن اشــعار را در چنــد محــور بــه شــرح ذیــل 

ــرد: ــته بندی ک دس

g 3-2-1. عظمت و جایگاه واالی امام رضا

ــن  ــه قدیمی تری ــن ب ــعارش را مزی ــوان اش ــه دی ــت ک ــنایی اس ــم س ــن »حکی ــی ای در ادب فارس
قصیــده در مــدح شــمس الشــموس خّطــه طــوس نمــوده است«)شــفیعی کدکنــی، 1372: 20( 

وی در مدیحــه ای اســتوار ســروده اســت:

ایمان نه و رستگار ازو خلق                   توبه نه و عذرهای عصیان

از خاتم انبیا در او تن                            از سید اوصیا در او جان
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آن بقعه شده به  پیش فردوس       آن تربه به روضه کرده رضوان

از جمله شرط های توحید                      از حاصل اصل های ایمان

این دعوی کرده در خراسان زین معنی زاد در مدینه                    

در عهدۀ موسی آل جعفر                      با عصمت موسی آل عمران

کینش مدد هالک و خذالن مهرش سبب نجات و توفیق                 

)سنایی، 1362: 451(

عبدالرحمن جامی شاعر قرن نهم دربارۀ عظمت امام g سروده است:

شه کاخ عرفان، گل شاخ احسان                      ُدِر ُدرج امکان مه برج تمکین

علی بن موسی الّرضا کز خدایش           رضا شد لقب چون رضا بودش آیین 

ز فضل و شرف بینی او را جهانی                  اگر َنْبَوَدْت تیره چشم جهان بین

)جامی، 1341: 68(

خالد نقش بندی عارف و شاعر شافعی قرن سیزدهم قمری در این زمینه سروده است:

این جای حضرتی است که از شرق تا به غرب            وز قاف تا به قاف جهان سایه گستر است

این روضه رضاست که فرزند کاظم است                             سیراب نو گلی ز گلستان جعفر است

سرو سهی ز گلشن سلطان اولیا است                                         نوباوۀ صدیقه زهرا و حیدر است  

)خالد نقش بندی، 1302 ق: 17(

3-2-2. هیبت و عظمت حرم امام g در خراسان

سنایی غزنوی بعد از توصیف امام g در قصیدۀ خود دربارۀ حرم آن حضرت سروده است:
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دین را حرمی است در خراسان            دشوار تو را به محشر آسان

از ُمعجزهای شرع احمد                           از حجت های دین یزدان

همواره رهش مسیر حاجت                  پیوسته درش مشیر غفران

چون کعبه پر آدمی ز هر جای       چون عرش پر از فرشته هزمان

)سنایی، 1362: 451(

در همین زمینه خالد نقش بندی با ظرافت سروده:

این بارگاه کیست که از عرش برتر است                  وز نور گنبدش همه عالم منّور است 

از شرم شمسه های زرش کعبتین شمس       در تخته نرد چرخ چهارم به شش در است

وز انعکاس صورت گل آتشین او                          بر سنگ جای لغزش پای سمندر است 

نعمان خجل ز طرح اساس خور نقش            کسری شکسته دل پی طاق مکّسر است

)خالد نقش بندی، 1302 ق: 17(

سپس فرخی یزدی به زیبایی سروده کرده است که:

در نزد رفعتش خلد برین کم است    در بارگاه او پشت فلک خم است

آن بارگه به عرش هم از او محرم است    خورشید نزد او تشبیه انجم است

)فرخی یزدی، 1381: 161(

و در نهایت اشعار فروزانفر را داریم که ایشان نیز با بیانی شیوا سروده اند:

باغ رضوان است اینجا، یا خراسان است اینجا         هیچ مشکل نیست در ره، کار آسان است اینجا

کعبه است این یا خراسان، یا بهشت عدن و رضوان       هست نعمت، نیست نقمت، َرْوح و ریحان است اینجا
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بحر بی پایان رحمت، موج در موج است اینك         ذات حق اندر تجّلی، عرش رحمان است اینجا

)فروزانفر، 1382: 97(

4. کتب ادعیه

کتاب هــای شــامل ادعیــه معصومیــن انــواع مختلفــی دارد کــه در ایــن تحقیــق بیــان نمی شــود 
بلکــه نگارنــده در ایــن قســمت نیــز همچنــان بــه کتاب هایــی پرداختــه اســت کــه بــه زندگــی امــام 
رضــا g مربــوط می شــود. در ادامــه چهــار کتــاب ادعیــه مهــم در ایــن زمینــه معرفــی می شــود:

 b کتــاب » کامــل الزیــارات« تألیــف ابــن قولویــه قمــی مجموعــه ای از زیارت نامــه اهــل بیــت
ــت.  ــیعه اس ــا در ش ــی و دع ــای روای ــع کتاب ه ــن مراج ــی از معتبرتری ــه یک ــت ک ــزادگان اس و امام
مؤلــف در بــاب صــد و یکــم بــه ثــواب زیــارت بــارگاه حضــرت امــام رضــا g شــامل 12 حدیــث 
ــن  ــپس مت ــه،1377 : 928( و س ــن قولوی ــه می پردازد)اب ــر ائم ــواد g و دیگ ــام ج ــل از ام ــه نق ب
 g را آورده اســت.)همان: 942(. کل متــن زیارت نامــه حضــرت امــام رضــا g زیارت نامــه امــام
ــه کار رفتــه،  از هفــت بخــش تشکیل شــده اســت کــه هــر بخــش از لحــاظ مفاهیــم و مضامیــن ب
اهــداف و جایــگاه توصیه شــده بــرای قرائــت آن بــا دیگــر بخش هــا متفــاوت اســت )پهلــوان نــژاد و 

رجــب زاده، 1389: 54(.

»کتــاب المــزار«؛ َمناِســُک اْلَمــزار معــروف بــه َاْلَمــزاُر الّصغیــر مجموعــه روایاتــی دربــارۀ زیــارت 
پیامبــر اکــرم n و ائمــه أطهــار b تألیــف شــیخ مفیــد در 96 بــاب تنظیــم شــده اســت.  شــیخ 
مفیــد، کتــاب المــزار را بــه ســبک کتاب هــای روایــی تألیــف کــرده؛ بدیــن صــورت کــه پیــش از هــر 
روایــت، ســند آن را آورده و ســپس از امــام معصــوم روایــت را نقــل کــرده اســت. در آنچــه مربــوط بــه 
امــام هشــتم اســت، مؤلــف ابتــدا ارزش زیــارت امــام رضــا g را بیــان کــرده و ســپس متــن زیــارت 

نامــه امــام g را آورده اســت)مفید، 1413ق: 195(. 

کتــاب »مــزار« تألیــف محمــد بــن مکــی معــروف بــه شــهید اول دربــارۀ اعمــال و آداب مشــاهد 
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ــات  ــا g، روای ــام رض ــارت ام ــه ارزش زی ــاب ب ــم کت ــل هفت ــت. فص ــن b اس ــّرفه معصومی مش
ــت)مکی،1410 ق: 196(.  ــه اس ــاص  یافت ــرت اختص ــه حض ــه آن و زیارت نام ــوط ب مرب

کتــاب »المــزار الکبیــر« تألیــف محمــد بــن المشــهدی، در مشــاهد مشــّرفه معصومیــن b در 
هشــت بخــش تدویــن  شــده اســت. بخــش هشــتم کتــاب بــا عنــوان »فــی زیــارت االئمــه« شــامل 
 »b ــی الرضا ــن موس ــی ب ــاره لعل ــر زی ــوان »مختص ــا عن ــاب اول ب ــه در ب ــت ک ــاب اس ــت ب هف
ــرت  ــه حض ــن زیارت نام ــا g و مت ــام رض ــارگاه ام ــه ب ــرای ورود ب ــا ب ــال و ذکره ــده اعم دربردارن

اســت)ابن مشــهدی، 1419 ق: 654(.

5. کتب جغرافیایی

ــارۀ  ــی درب ــهد« توضیحات ــاد« و »مش ــنا ب ــوس«، »س ــوان واژۀ »ط ــل عن ــای ذی ــب جغرافی  در کت
بــارگاه حضــرت رضــا g آمــده اســت. زکریــا بــن محمــد بــن محمــود قزوینــی کــه دارای تعصــب 
مذهبــی بــوده، در کتــاب » آثــار البــالد و إخبــار العبــاد« ذیــل عنــوان »ســنا بــاد« نوشــته اســت:

»دهــی اســت در نیــم فرســنگی طــوس کــه قبــر رشــید آنجاســت. رضــا g در قبــری اســت کــه 
مشــهور اســت بــه قبــر رشــید و رشــید در قبــری اســت کــه مشــهور اســت بــه قبــر حضــرت . اهــل 
قریــه ســنا بــاد، شــیعی مذهب می باشــند و قبــری را کــه رشــید در آن اســت زینــت داده و زیــارت 

ــی، 1373: 462(. ــا g«)قزوین ــر رض ــوض قب ــد به ع می کنن

نویســنده بــه علــت تعصــب مذهبــی، اعتبــار و شــهرت قبــر امــام g را همســان رشــید عنــوان 
کــرده کــه بــه  هیــچ  وجــه صحیــح نیســت. اینکه اهــل قریه ســنا بــاد شــیعه هســتند کاماًل درســت، 
امــا ایــن ادعــا کــه شــیعیان به جــای قبــر امــام رضــا g، قبــر هارون الرشــید را زیــارت می کننــد، 
ادعایــی دروغ، کــور و مایــه تعجــب اســت. در کتــاب »حــدود العالــم مــن المشــرق الی المغــرب« به 
مؤلفــی ناشــناس ذیــل عنــوان کلمــه طوس اشــاره  شــده اســت کــه قبر امــام رضــا g در آنجــا قرار 
دارد و مــردم زیــادی بــه زیــارت آنجــا می روند)حــدود العالــم من المشــرق الــی المغــرب، 1423 ق : 
116( همچنیــن محمــد بــن عبــد المنعــم حمیــری در کتاب »الــروض المعطــار فی خبــر االقطار« 
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ــام رضــا g و خاک ســپاری آن حضــرت در آنجــا توضیــح می دهد)حمیــری،  ــت ام ــارۀ رحل درب
ــالمی  ــان اس ــد از جغرافی دان ــه تقلی ــندگانی ب ــار نویس ــلطنت قاج ــل س 1984: 399(.  در اوای
ــه  ــوان ب ــه می ت ــد ک ــی پرداختن ــا نویس ــه جغرافی ــد ب ــر جدی ــای عص ــردن ویژگی ه ــاظ ک ــا لح و ب
ــرح  ــندگان مط ــلطنه از نویس ــرد. اعتمادالس ــاره ک ــیروانی اش ــن ش ــلطنه و زین العابدی اعتمادالس
ایــن عصــر در جلــد ســوم کتــاب مــراة البلــدان، بــا بیــان اینکــه قدمــت شــهر مقــدس طوالنــی زیاد 
نیســت، تأکیــد دارد کــه ایــن منطقــه »از هنگامی کــه مضجــع حضــرت مقــدس رضــوی شــده، رو 
بــه آبــادی نهاده«)اعتمادالســلطنه، 1367:  1542( و در ادامــه توضیحاتــی را دربــارۀ صحن مطهر 
مرقــد امــام g، مــدارس اطــراف و خیابان هــای منتهــی بــه آن ارائــه می کند)همــان: 1544(. 

زین العابدین شیروانی در کتاب بستان السیاحه ذیل عنوان طوس نوشته است:

»شــهری اســت از شــهرهای خراســان ... کــه جمشــید آن را بنــا نمــوده ... تــا زمــان خالفــت 
ــاد  ــنا ب ــه س ــاء در قری ــة و الّثن ــه الّتحّی ــا علی ــی الّرض ــام عل ــام الهم ــرت ام ــون حض ــون، چ مأم
ــا را  ــون آنج ــد و اکن ــهر ش ــاد ش ــنا ب ــه س ــود و قری ــی نم ــه ویران ــوس روی ب ــارت ط ــود، عم بیاس
مشــهد مقــّدس خواننــد. جمعــی کثیــر از اهــل فضــل و کمــال آنجــا ظهــور کرده اند«)شــیروانی، 
1253 ق: 354(.»لفــظ مشــهد محــل شــهود اســت و مشــاهده جمــع آن اســت یــا آنکــه بــه معنی 
شــهادتگاه باشــد و در عــرف نــام چنــد موضــع اســت و از مشــهد مطلــق مراد مشــهد رضاســت و آن 

شــهری اســت دلگشــا و مدینــه ای اســت روح افزا«)همــان(.

6. سفرنامه ها

 ســفرنامه نویســانی کــه از خراســان، طــوس، ســنا بــاد و بعدهــا مشــهد عبــور کرده انــد، بــه  تناوب 
مطالبــی را دربــارۀ امــام رضــا g و حــرم آن حضــرت آورده انــد. ابن بطوطــه جهانگــرد مراکشــی در 
ســفرنامۀ خــود دربــارۀ بــارگاه حضــرت رضــا g نوشــته اســت:  از طــوس بــه مشــهد آمدیــم ... کــه 
ــادی دارد، ... مشــهد مکــّرم امــام  ــزرگ و پرجمعیــت اســت و میوه هــا و آســیاب های زی شــهری ب
رضــا قّبه هــای بــزرگ دارد. قبــر امــام g در داخــل زاویــه ای اســت بــا مدرســه ای و مســجدی در 
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کنــار آن و ایــن عمــارات همــه بــا ســبکی بســیار زیبــا ساخته شــده و دیوارهــای آن کاشــی اســت. 
ــا صفحــات نقــره پوشــانیده اند. از ســقف  روی قبــر ضریحــی چوبــی قــرار دارد کــه ســطح آن را ب
مقبــره قندیل هــای نقــره آویــزان اســت. آســتان در قّبــه هــم از نقــره اســت و پــرده ابریشــم زردوزی 
بــر درآویختــه. داخــل بقعــه بــا فرش هــای گوناگــون مفــروش گردیــده، روبــه روی قبــر امــام، قبــر 
امیرالمؤمنیــن هارون الرشــید واقع شــده کــه آن هــم صندوقــی دارد و شــمعدان ها و چراغ هــا روی 
آن می گذارنــد. هنگامی کــه رافضیــان وارد بقعــه می شــوند، قبــر هــارون را بــه لگــد می زننــد و امــام 
ــال های  ــن س ــه بی ــپانیایی ک ــوی اس ــه،1376: 470(. کالویخ ــالم می کنند)ابن بطوط ــا را س رض
1403 تــا 1406 میــالدی از ایــران دیــدن کــرده اســت، دربارۀ دیدار از شــهر مشــهد نوشــته اســت:

»همچنــان راندیــم تــا بــه شــهر مشــهد )یعنــی محــل شــهادت امــام رضــا( کــه بــه نــام ســلطان 
 n ــد ــوادگان محم ــیدیم. وی از ن ــرار دارد، رس ــا ق ــش در آنج ــت و آرامگاه ــهور اس ــان مش خراس
ــاکان می داننــد و در مســجدی بــزرگ و در تابوتــی کــه از نقــره و طــال  اســت کــه ایرانیــان او را از پ
ســاخته  شــده، مدفــون اســت. مشــهد شــهر عمــدۀ زیارتــی همــه این حوالــی اســت و ســاالنه گروه 
بی شــماری بــرای زیــارت بــدان جــا می آینــد. هــر زائــری کــه از مشــهد بازگــردد، همســایگانش نــزد 
او می آینــد و لبــه قبــای او را می بوســند، چون کــه وی از زیــارت چنیــن محــل محترمــی بازگشــته 
اســت. وقتــی وارد شــهر شــدیم، مــا را بــرای زیــارت بــه آرامــگاه بردنــد. بعــدًا به هــر جا کــه می رفتیم 
و چــون بــر ســر زبــان افتــاده بــود کــه مــا بــه زیــارت مشــهد مشــرف شــده ایم، مردمــان می آمدنــد و 

لبــه قبــای مــا را بوســه می زدند«)کالویخــو، 1374: 192(.

انگلبــرت کمپفــر پزشــک آلمانــی کــه در دورۀ صفویــه از ایــران دیــدن کــرده اســت، دربــارۀ زیــارت 
امــام رضــا g و جایــگاه آن حضــرت در بیــن ایرانیــان نوشــته اســت:

زیــارت امــام هشــتم، رایج تریــن زیــارت در ایــران اســت. زیــرا از دوازده امــام، فقــط قبــر امــام رضــا 
g در ایــران و در شــهر مشــهد مدفون شــده اســت و اعتبــار و شــهرت مشــهد بــه همیــن ســبب 
اســت. در خراســان اســم ایــن امــام دایــم ورد زبــان بیمــاران اســت. از آن هنــگام که شــاه عباس اول 
مدفــن امـــام رضـــا g را از چنـــگ ازبکـــان تاتــار خارج کــرد، این مــزار در اثر وقوع معجــزات مکرر 
حیرت انگیــز، ســخت مشــهور شــده اســـت. بیشـــتر ایــن شــهرت بــه آن علــت اســت کــه تعــدادی 
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از نابینایــان شــهادت داده انــد بــر اثــر توســل بــه امــام رضــا، بــار دیگــر بینایــی خــود را بــه دســت 
آورده اند)کمپفــر، 1360: 178(.

عبدالمحمــد میــرزا ســیف الدوله از شــاهزادگان قاجــار در ســفرنامه خــود در شــرح بنــای حــرم 
ــد: ــام g می نویس ام

ــن گل و  ــوم نیســت ای ــای حــرم کــه از خشــت و گل اســت، از بناهــای  عجیــب اســت. معل  »بن
ــدون  ــد کــه از فــوالد ســخت تر اســت و سال هاســت ب ــا چــه ســاخته و از چــه ورزیده ان خشــت را ب
تزلــزل ایســتاده اســت. .... قدمــت کاشــی های داخــل حــرم و دم در حــرم کــه بعضــی از خطــوط 
آن هــا برجســته از شــش صد ســال متجــاوز اســت ... ضریــح مطّهــر از فــوالد ساخته شــده و بــا زمــّرد 

ــان: 318(. ــع کرده اند«)هم ــوت مرص و یاق

آلکــس بارنــز انگلیســی کــه در حــدود ســال  1210 شمســی یعنــی زمان ســلطنت فتحعلی شــاه 
قاجــار بــه بهانــۀ دیــدار بــا عبــاس  میــرزا نایب الســلطنه بــه مشــهد آمــده بود)بارنــز، 1366: 111(، 
وی بــه  اشــتباه امــام رضــا g را پنجمیــن ســالله امــام علــی g می نامــد و می نویســد: »در شــهر 
مقــدس مشــهد مقبــره امــام رضــا g یعنــی پنجمیــن ســالله علــی g اســت« )همــان: 112(. 
بارنــز دربــاره علــت حضــور امــام رضــا g در ایــن ناحیــه بــه گفته مــردم ترکســتان اســتناد می کند 
: »مــردم ترکســتان می گوینــد امــام رضــا بــه  واســطۀ اخــالق مــردم مشــهد بــه آنجــا هجــرت نمــود 
زیــرا ایــن وضــع حضــور آن حضــرت را در آن شــهر ایجــاب می کــرد«. ازبک هــا تک بیتــی دارنــد کــه 
می گویــد:» اگــر مشــهد آن گنبــد نیلگــون را نداشــت، اصــواًل جــای خوبــی نبــود.« از ســوی دیگــر، 
ایرانی هــا مشــهد را بــا زبــان توصیــف می کننــد: »مشــهد نورانی تریــن نقطــۀ روی زمیــن اســت زیــرا 
 g محــل اشــراق انــوار الهــی اســت«)همان: 114(. وی در ادامــه بــه توصیــف حــرم امــام رضــا
می پــردازد: »مدفــن امــام رضــا g تقریبــًا در وســط شــهر در زیــر گنبــدی بــا پوششــی از طــال قرار 
داشــت کــه بــا دو منــاره طــال پــوش درخشــان اطرافــش برابــری می کــرد. ایــن گنبــد و مناره هــا 
در زیــر پرتــو خورشــید بــا درخشــش زیــادی نورافشــانی می  کردنــد. نزدیــک قبــر مطهــر و در پشــت 
آن، مســجد بزرگــی بــا گنبــد و مناره هــای آبــی الجــوردی قــرار دارد کــه بــه دســتور گوهرشــادآغا 
یکــی از اعقــاب تیمــور بــزرگ، ساخته شــده اســت. زائــری کــه بــه زیــارت می آیــد بایــد ابتــدا از بــازار 
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ــا وارد بســت شــود؛ جایــی کــه در آن هیــچ مجرمــی قابل تعقیــب  عبــور کنــد. از زنجیــر بگــذرد ت
نیســت، ســپس از گــذرگاه طــاق دار بلنــدی عبــور کنــد و بــه محوطــه وســیع چهارگوشــی کــه از 
ــگاه  ــران و آرام ــتراحت زائ ــل اس ــق، مح ــن عتی ــا صح ــد. اینج ــت، برس ــر اس ــاه عباس کبی ــار ش آث

درگذشــتگان اســت«)همان: 117(. 

نیکــوالی خانیکــوف روســی در عهــد قاجار ضمن شــرح مفصــل خود از مشــاهداتش در مشــهد، 
از آمــدن زائــران بــه حــرم امــام رضــا g، عریضه نویســی و حاجت خواهــی آنــان ســخن می گویــد. 
او بــا شــگفتی اظهــار مــی دارد کــه ایــن امــام بــا اینکــه حــدود هــزار ســال پیــش از دنیــا رفته اســت، 
گویــا هنــوز هــم در مســائل ایــن دینــا شــرکت فعــال دارد. وی بــر طبــق بــرآوردی از غــذای طبــخ 
ــال  ــر در س ــزار نف ــر 50  ه ــغ  ب ــا g را بال ــام رض ــران ام ــمار زائ ــرت، ش ــپزخانۀ حض ــده در آش ش
تخمیــن می زنــد و ایــن در حالــی اســت کــه جمعیــت شــهر مشــهد در آن زمــان 60 هــزار نفــر بــوده 

اســت)خانیکوف،  1375: 112(.

7. تحقیقات جدید    

 در تحقیقــات جدیــد، بررســی و تحلیــل حــوادث و رویدادهــای زندگانــی امــام رضــا g جایــگاه 
خاصــی دارد. ایــن تحقیقــات یــا بــه  صــورت جداگانــه زندگانــی امــام g را بررســی کرده انــد یــا در 

کنــار ائمــه دیگــر، بــه حیــات آن حضــرت پرداختــه  شــده اســت.

کتــاب »مســند امــام رضــا g« تألیــف عزیزاللــه عطــاردی تحقیقــی جامــع و منحصربه فــرد از 
زندگانــی و احادیــث امــام رضــا g اســت. مؤلــف پــس از ذکــر مقدمــه ای در لــزوم پیــروی از روش 
اهــل بیــت b و اشــاره بــه فضیلــت علــم حدیــث و یــادآوری تاریخچــۀ تدوین حدیــث، بــه زندگانی 
امــام g شــامل: تولــد، دوران جوانــی، امامــت، هجــرت بــه مــرو، والیت عهــدی، شــهادت و ســیرۀ 
عملــی و مــکارم االخــالق می پــردازد و ســپس بــه  صــورت مبســوط احادیــث امــام g را بــر صورت 

کامــل و بــا ذکــر سلســله اســناد ذکــر می کند)عطــاردی، 1397: 808-254(.
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ــه رویدادهــای سیاســی  محمدجــواد فضل اللــه در کتــاب »المــام الرضــا، تاریــخ و دراســة«، ب
زندگانــی امــام g در بخــش اول و حیــات فکــری آن حضــرت در بخــش دوم پرداختــه 
اســت. مؤلــف در بخــش اول بــه  صــورت صریــح، عشــق و ارادت خــود را بــه امــام هشــتم بیــان 
می کند)فضل اللــه، 1382: 23( و بعــد از معرفــی مختصــر و شــخصیت و صفــات امام)همــان: 
45( بــه جایــگاه علمــی امــام می پــردازد و تأکیــد دارد طــرح والیت عهــدی از طــرف مأمــون بــرای 
ــی)همان: 111(  ــت عباس ــه خالف ــروعیت دادن ب ــان: 110( و مش ــار ائمه)هم ــتن از اعتب کاس
بــوده و امــام g بــه  اجبــار آن را پذیرفته)همــان: 112( و تصریــح می کنــد کــه طــّراح ایــن تدبیــر 
خــود مأمون)همــان: 126( بــوده اســت. از مطالــب خــوب کتــاب تبییــن روابــط پیچیــده مأمــون 
و فضــل و ســپس رابطــه آن دو بــا امــام g)همــان: 163-150( و تحلیــل درســت شــهادت امــام 
g توســط مأمــون )همــان: 171( اســت. مؤلــف دربــاره شــهادت امــام توســط مأمــون نوشــته 
اســت: قــول أقــوی ایــن اســت کــه مأمــون بــه  صــورت مخفیانــه و از طریــق زهــر امــام را بــه قتــل 
ــه تألیفــات، مناظــرات، تفســیر،  ــف ب ــاب، مؤل رســانده اســت)همان: 163(. در بخــش دوم کت
ــل و  ــی مفص ــاب، پژوهش ــن کت ــت. ای ــرده اس ــر ک ــام g ذک ــای ام ــث و رهنموده ــه، احادی فق

مبســوط و بــه اســتناد منابــع اصلــی اســت.

کتــاب »جغرافیــای تاریخــی هجــرت امــام رضــا g از مدینــه تــا مــرو« تألیــف جلیــل عرفــان 
ــی  ــف به صــورت تفصیل ــوان اســت. مؤل ــن عن ــا ای ــر ب ــو و مبســوط و کم نظی منــش، پژوهشــی ن
بیــان می کنــد کــه مســیر هجــرت امــام g از مدینــه بــه ســمت بصــره و بعــد به طــرف فــارس، 
یــزد و خراســان بــوده اســت و تأکیــد دارد انتخــاب مســیر »حساب شــده و زیرکانه«)عرفــان منش،  
ــیر  ــن مس ــام g در ای ــار ام ــد و رفت ــور نکن ــین عب ــهرهای شیعه نش ــا از ش ــوده ت 1376: 10( ب
شــامل وداع حزن آلــود بــا رســول خــدا )همــان: 14(، تعییــن جانشــین )همــان: 15(، وداع بــا 
ــتدارانش)همان:  ــه دوس ــین ب ــوان جانش ــه  عن ــواد ب ــام ج ــی ام ــان: 16( و معرف ــت )هم اهل بی
ــواب  ــا ث ــد ن ــدی و مقاص ــرح والیت عه ــول ط ــرت و قب ــام g در هج ــار ام ــه  اجب ــاره ب 28( اش

مأمــون در ایــن زمینــه اســت.

کتــاب »حیــات فکــری و سیاســی امامــان شــیعه b« تألیف رســول جعفریــان، به بررســی زندگانی 
امامــان شــیعه و تحلیــل جنبه هــای فکــری و سیاســی آن پرداخته اســت. مؤلــف در بخــش مربوط به 
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امــام رضــا g )جعفریــان، 1381: 425-469( در 44 صفحــه و بــه اســتناد منابــع اصلــی عربــی و 
فارســی بــا نگاهــی نــو ابتــدا به صــورت اجمالی بــه تولــد و امامت حضــرت پرداخته و ســپس حــوادث 
مربــوط بــه حیــات امــام g تــا قبــل از والیت عهــدی را بررســی کــرده و بعــد از تحلیــل والیت عهــدی 
مأمــون، موضــع امــام g در برابــر تبلیغــات ضــد علوی و مســائل کالمــی را بررســی کــرده و درنهایت 

بــه بعضــی مســائل حضــور امــام g در ایــران اشــاره  کرده اســت.

بــه منظــور درک صحیح تــر آنچــه کــه بیــان شــد در ادامــه در قالــب یــک جــدول لیســت منابعــی 
کــه در ارتبــاط بــا هــدف و عنــوان پژوهــش وجــود دارد آورده می شــود تــا ایــن بیــان گرافیکــی کلیت 

و انســجام محتــوای متــن را بهتر بــه نمایــش درآورد. 



100

سال نهم، شماره 36، زمستان 1400فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 



101
شناخت و تبیین منابع زندگانی امام رضا g     )فهیمه کلباسی)اصفهانی((

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال نهم، شماره 36، زمستان 1400

نتیجه گیری

 نظــر بــه اهمیــت موضــوع شــناخت ســیرۀ امامــان معصــوم و بــه  خصــوص حــوادث و رویدادهــای 
ــان واقفــه،  ــه ایــران، جری ــه زندگانــی امــام رضــا g همچــون والیت عهــدی، هجــرت ب مربــوط ب
 g تبلیغــات ضدعلــوی، قیام هــای علویــان و نشــر تشــیع، شــناخت جایــگاه و زندگانــی امــام رضا
بــرای کســب معرفــت و بصیــرت حقیقــی از اهمیت بســیار زیادی برخــوردار اســت و در ایــن زمینه، 
شــناخت و تبییــن منابــع مکتــوب مربــوط بــه آن حضــرت ضــرورت حتمــی دارد؛ بنابرایــن در ایــن 
پژوهــش بــه منظــور فهــم بهتــر ســیرۀ امــام رضــا g، در صــدد جســت وجوی ایــن منابــع برآمــده، 
ســپس  ایــن منابــع را در یــک قالــب ابداعــی شــامل: کتاب هــای تاریــخ عمومــی، کتــب حدیــث، 
ــه خصــوص در زمینــه اشــعار عربــی و فارســی، کتــب ادعیــه، کتــب جغرافیایــی،  متــون ادبــی ب

ســفرنامه ها و تحقیقــات جدیــد دســته بندی و بررســی گردیــد.

همچنانکــه مالحظــه شــد در کتاب هــای تاریــخ عمومــی کــه در ایــن پژوهــش بررســی گردیــد، 
اغلــب آثــار دارای چندیــن نقطــه  اشــتراک بــه لحــاظ محتوایــی اســت بدیــن صــورت کــه بیشــتر 
بــه مــواردی نظیــر هجــرت حضــرت رضــا g از مدینــه بــه مــرو، طــرح والیت عهــدی امــام رضــا 
g، شــورش عباســیان در بغــداد، بازگشــت مأمــون به طــرف بغــداد و شــهادت امــام g اشــاره 
 شــده اســت کــه در ایــن میــان مورخانــی همچــون طبــری، مقدســی، ابــن اثیــر و ابــن خلــدون، که 
متمایــل بــه خلفــا بوده انــد، بــه  صــورت مختصــر و آن  هــم فقــط موضــوع والیت عهــدی امــام رضــا 
g را مطــرح کرده انــد. امــا نکتــۀ قابــل توجــه ایــن اســت کــه در میــان ایــن آثــار رحلــت امــام رضــا 
g را بــه طــور طبیعــی بیــان کرده انــد ولــی در ایــن بیــن مورخانــی ماننــد یعقوبــی و مســعودی 
ــتم  ــام هش ــدی ام ــان والیت عه ــه جری ــوط تر ب ــورت مبس ــد، به ص ــل بوده ان ــیع متمای ــه تش ــه ب ک

پرداختــه و شــهادت امــام رضــا g بــه  وســیله مأمــون را بــا صراحــت بیشــتری بیــان کرده انــد.

زندگی نامــه، احادیــث و ســیره امــام رضــا g بــه  عنــوان امــام هشــتم شــیعیان و نــواده رســول 
خــدا n بیشــتر در کتــب حدیــث شــیعه و ســنی انعــکاس یافتــه اســت. علمــای شــیعه همچــون 
شــیخ صــدوق، شــیخ مفیــد، کلینــی، طبرســی،  شــیعی ســبزواری، مجلســی، فتــال نیشــابوری و 
إربلــی مطالــب تاریخــی مربــوط بــه زندگانــی امــام رضــا g را در کنــار مباحــث کالمــی و حدیثــی 
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آن حضــرت بــا عشــق و ارادت شــرح داده انــد. همچنیــن افــرادی از اهــل تســنن همچــون ســبط 
ــدان،  ــان و معان ــات مخالف ــان از اتهام ــر آن ــرای تطهی ــه و ب ــگاه ائم ــطه جای ــوزی به واس ــن ج اب
ــود.  ــم می ش ــا g ه ــام رض ــامل ام ــر ش ــن ام ــع ای ــته اند و بالطب ــام را نگاش ــه دوازده ام زندگینام
نــکات خاصــی از زندگی نامــه و رویدادهــای مربــوط بــه زندگانــی امــام رضــا g و حــرم آن حضــرت 
در خراســان، در اشــعار عربــی همچــون شــعر ابونــواس و دعبــل خزاعــی انعــکاس یافتــه، در حالــی 
کــه اشــعار فارســی نمی تواننــد بــه  عنــوان یــک منبــع دربــاره شــناخت زندگانــی امــام رضــا g بــه 
طــور اصولــی مــورد اســتناد قــرار بگیرنــد. هرچنــد شــاعران فارســی زبانــی چــون حکیــم ســنایی، 
عبدالرحمــان جامــی، خالــد نقش بنــدی، فرخــی سیســتانی و فروزانفــر و ... در بیــن ســروده های 
خــود اشــعاری را در وصــف و کمــاالت امــام رضــا g ســروده اند امــا ایــن گونــه ســروده ها بســیار 

انــدک و ناچیــز اســت.

در همیــن زمینــه مطالبــی دربــارۀ زندگانــی، ســیره، تدفیــن، زیــارت و حــرم امــام هشــتم در کتب 
جغرافیایــی، کتــب ادعیــه و ســفرنامه ها انعــکاس یافتــه کــه بــه عللــی نظیر تعصــب مذهبی، آشــنا 
نبــودن بــا واقعیــات تاریــخ اســالم و عــدم درک صحیــح جایــگاه امــام رضــا g بایــد در مطالعــه 
این گونــه آثــار دقــت و احتیــاط بیشــتری بــه خــرج داد تــا اخبــار نادرســت آن هــا مشــخص گــردد و 

از اســتنباط نادرســت اجتنــاب کــرد. 

ــد، بررســی و تحلیــل حــوادث و رویدادهــای زندگانــی امــام رضــا  همچنیــن در تحقیقــات جدی
g جایــگاه خاصــی دارد و نویســندگان زیــادی در ایــن زمینــه دســت بــه تألیــف زده انــد کــه در 
ایــن پژوهــش نگارنــده مقالــه چهارکتــاب اصلــی را از بیــن آنــان انتخــاب و بررســی گردیــد. ایــن آثار 
شــامل: مســند امــام رضــا g تألیــف عزیز اللــه عطــاردی، المام الرضــا، تاریــخ و دراســه تألیــف 
محمدجــواد فضل اللــه، جغرافیای تاریخــی هجــرت امــام رضــا g از مدینــه تــا مــرو تألیــف جلیــل 
عرفان منــش و حیــات فکــری و سیاســی امامــان شــیعه b تألیــف رســول جعفریــان بــه  واســطۀ 
مطالــب نــو، تحلیل هــای درســت، اســتناد بــه منابــع اصلــی عربــی و فارســی، رعایــت اخــالق در 

نویســندگی و نثــر ســاده و روان آن هــا در ایــن مقالــه برگزیــده و معرفــی  شــدند.

ــه  ــیعیان ب ــترده ش ــرت گس ــکل گیری مهاج ــبب ش ــان، س ــه خراس ــا g ب ــام رض ــرت ام مهاج
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مناطــق ایــران شــد و ایــن امامــزادگان و خانــدان آن هــا در طــول تاریــخ نقــش بســزایی در پــرورش 
فکــری جامعــه ایــران و پیوســتن آن بــه جامعــه شــیعه ایفــا کردنــد. ترویج فرهنــگ رضــوی می تواند 
جامعــۀ مــا را در برابــر هجمه هــای گســتردۀ غــرب مصــون نگــه دارد و نهادهــای دینــی و فرهنگــی 
بایــد از همــه ظرفیت هــای موجــود بــرای جهانی ســازی ایــن فرهنــگ غنــی بهــره گیرنــد. انســان 
مســلمان همــواره بایــد تــالش کنــد تا ســبک زندگــی خــود را بر مبنــای بهره گیــری از ســیرۀ نورانی 
ائمــه أطهــار g قــرار دهــد کــه می توانــد ضامــن ســعادت انســان باشــد و جامعــۀ مســلمانان را 
نجــات دهــد. در آخــر شــایان  ذکــر اســت کــه مطالــب ارائــه  شــده بــه اجبــار بــه  صــورت فشــرده در 
حــد مقالــه گنجانــده  شــده اســت؛ امــا پیشــنهاد می شــود کــه بــرای روشــن کــردن دقیــق مباحــث 

بهتــر اســت مطالــب در قالــب و بــا حجــم کتــاب گــردآوری و نگاشــته شــود. 
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