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چکیده
امامشناســی یکــی از مهمتریــن موضوعــات شــیعیان و از مســائل حائــز اهمیــت جامعــۀ شــیعه بــه شــمار
میآیــد .امامــان شــیعه نقــش شــاخص و پــر رنــگ و بیبدیلــی در حــوادث و جریانهــای دینــی و سیاســی
جامعــه اســامی در طــول تاریــخ اســام داشــتهاند .شــناخت جایــگاه امامــان شــیعه در جوامــع مســلمان
در اعصــار مختلــف و ابعــاد فــردی ،اجتماعــی ،سیاســی و شــخصیت آن حضــرات در قــرون مختلــف بــه
گفتمانهــای اجتماعــی و سیاســی گوناگونــی منجــر شــده اســت .بــر ایــن اســاس شــناخت و تبییــن
منابعــی کــه بتوانــد راهگشــای کســب معرفتــی از زندگــی و ســیره و ســنت ائمــه  bگــردد از اهمیــت
بســیار زیــادی برخــوردار اســت و میتوانــد بــه عنــوان چراغــی فــروزان ،فــرا راه باورمنــدان ســیره و ســنت
ائمــۀ اطهــار bقــرارگیــرد .ایــن رهیافــت نخســت بــه نســبت دیــن و سیاســت میپــردازد و در گام بعــدی
نــوع حکومــت و ســاختار آن در جوامــع مســلمان بــه خصــوص شــیعیان را روشــن میکنــد .ایــن مقالــه بــا
اســتفاده از روش کتابخانـهای و بــه شــیوۀ توصیفــی تحلیلــی بــه دنبــال شــناخت و تبییــن منابــع زندگانــی
امــام رضــا  gاســت .نتیجــۀ ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه ســیره و زندگانــی امــام رضــا  gدر منابع
مختلــف شــامل :کتــب تاریخــی عمومــی ،کتــب حدیــث ،اشــعار عربــی و فارســی ،کتــب ادعیــه ،کتــب
جغرافیایــی ،ســفرنامهها و تحقیقــات جدیــد انعــکاس یافتــه اســت.
کلیدواژهها :امام رضا  ،gتاریخ ،منابع ،امامت ،شهادت.
 .1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور استان تهرانDr.kalbasi@lavasan.tpnu.ac.ir :
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بیان مسئله
امامــان شــیعه در حــوادث و جریانهــای سیاســی و دینــی تاریخ اســام نقش محوری داشــتهاند
و ســیره و زندگانــی آنهــا برای مســلمانان و بهخصوص شــیعیان از اهمیت بســیار زیــادی برخوردار
ینگریســتهاند .امامــان
بــوده و متفکــران مســلمان اعــم از شــیعه و ســنی بهعنــوان الگــو بــه آنــان م 
شــیعه در شــرایط مختلــف سیاســی و اجتماعــی بــه گونههــای متفــاوت انجــام وظیفــه میکردنــد.
در مجمــوع در زندگــی امامــان شــیعه  ،bیــک حرکــت مســتمر و طوالنــی دیــده میشــود کــه در
نهایــت بــه حفــظ فرهنــگ تشــیع منجــر خواهــد شــد .در بینــش امــام رضــا  ،gامــام شایســته و
توانمنــد ،تنهــا عهــدهدار بیــان احــکام و تبییــن حــال و حــرام مــردم نیســت ،بلکــه امامــت دینــی
هــرگاه بــه حــق باشــد بــر جریــان سیاســی و اجتماعی جامعه اســامی نیــز نظــارت و رهبــری دارد.
از نــگاه اهــل بیــت  bدیــن در صورتــی کامــل بــه شــمار میآیــد کــه بــرای رهبــری اجتماعــی،
تدبیــری اندیشــیده باشــد و مــردم را در تعییــن رهبــری دینــی و سیاســی ،ســرخود و ســرگردان رها
نساخته باشــد(احمدی.)2 :1394 ،
در ایــن راســتا ســیره و زندگانــی امــام رضــا  gبــهعنــوان امــام هشــتم شــیعیان ،بــه علــت قــرار
گرفتــن در برهــۀ حســاس تاریخــی ،کســب عنــوان والیتعهــدی و چالــش قــدرت در خالفــت
عباســی ،وقــوع توســعه قیامهــای شــیعی و شــکلگیری جریانهــای فکــری از اهمیــت باالیــی
برخــوردار اســت .بــر همیــن اســاس ،شــناخت و تبییــن منابــع زندگانــی امــام رضــا gمیتوانــد
در کســب معرفــت ،فهــم حقایــق تاریخــی ،جریــان شناســی رویدادهــا و حــوادث قــرن دوم و ســوم
هجــری اســتفاده شــود .در زمینـ ۀ تاریــخ زندگــی امامــان و از جملــه امــام رضــا  gپژوهشهــای
مختلفــی صــورت گرفتــه و کتــب بیشــماری نوشــته شــده کــه از جملــه میتــوان بــه تاریــخ
طبــری ،عیــون اخبــار الرضــا ،اصــول کافــی و  ...اشــاره کــرد کــه در ایــن مقالــه تمامــی کتبهــای
قدیمــی و تحقیقــات جدیــد اســتفاده شــده اســت .منابــع مربــوط بــه زندگانــی امــام رضــا  gاز
نظــر شــکل و محتــوا و مطالــب منــدرج ،مختلــف و متنــوع هســتند و هــر یــک بــه شــکل خاصــی،
زندگانــی آن حضــرت را روایــت کردهانــد .بــا مراجعــه بــه منابــع فریقیــن در خصــوص زندگانــی امــام
هشــتم ،gمیــان منابــع اهــل ســنت و شــیعه کــم و بیــش تفاوتهایــی دیــده مــی شــود و میــزان
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اعتبــار و ایقــان بیــن ایــن منابــع بــه لحــاظ موضوعــات ،جــای بررســی و دقــت نظــر دارد و لــذا
تــاش شــده اســت تــا مهمتریــن منابــع شــناخت و تبییــن زندگــی اجتماعــی سیاســی امــام رضــا
 gرا بررســی و ابعــاد مختلــف زندگــی آن حضــرت را تبییــن کنــد .هــدف ایــن پژوهــش شــناخت،
تبییــن و دســتهبندی منابــع زندگانــی امــام رضــا  gاســت.
ایــن مقالــه در چنــد قســمت تنظیم شــده اســت :ابتــدا به بررســی ادبیــات موجــود در ایــن زمینه
پرداختهاســت ،در قســمت دوم نگارنــده مقالــه دســت بــه یــک تقســیمبندی ابتــکاری زده و آثــار و
منابــع موجــود مرتبــط بــا زندگــی و ســیره امــام رضــا  gرا 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
نتیجهگیــری موضــوع پرداختــه اســت.

پیشینۀ پژوهش
بــا توجــه بــه بررسـیهای انجــامشــده ،دربــارۀ ایــن مبحــث تاکنون هیــچ پژوهشــی با ایــن عنوان
ثبــت نشــده اســت؛ امــا ب ـ ه صــورت مجــزا دربــارۀ زیرمجموعههــای تحقیــق بهتنــاوب مقاالتــی
ن گردیــده کــه در ادامــۀ بحــث معرفــی میشــود؛ صفــری فروشــانی( )1396در مقالـ ۀ خــود
تدویـ 
بــا عنــوان «بررســی دو اثــر تاریــخ نــگاری شــیخ صــدوق» دو کتــاب «عیوناالخبــار الرضــا  »gو
«کمالالدیــن و تمــام النعمــة» را بررســی کــرده؛ البتــه بیشــتر ،شــخصیت شــیخ صــدوق ،انگیــزه،
منابــع ،راویــان و نقــاط قــوت و ضعــف کتــاب عیــون االخبــار الرضــا  gرا بررســی کــرده اســت.
ابوئیمهریــزی( )1393در مقالــۀ خــود بــا عنــوان «تأملــی در احــوال علــی بــن عیســی اربلــی
و اخبــار امــام رضــا  gدر کشــف الغمــة» ،ابعــاد شــخصیتی و شــهرت تشــیع اربلــی را بررســی
کــرده و ســپس رویکــرد خــاص اربلــی بــه احــوال امــام رضــا  gو روابــط آن حضــرت بــا خلیفــه
وقــت یعنــی مأمــون عباســی را توضیــح داده اســت .پهلواننــژاد و رجـبزاده( )1389در مقالـهای
بــا عنــوان «تحلیــل متنشناســی زیارتنامــه امــام رضــا gبــر پایــۀ نظریــه کنــش گفتــار» ،ب ـه
صــورت تحلیلــی متــن زیارتنامــه امــام هشــتم gرا بحــث و بررســی کردهانــد .شــاکری ()1363
در مقالــۀ «منابــع و مآخــذ تاریــخ مشــهد و طــوس» منابــع و مآخــذی را کــه مطالبــی دربــارۀ
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ویژگیهــای جغرافیایــی ،طبیعــی و مردمشناســی شــهر مشــهد در آنهــا ذکرشــده ،بررســی کــرده
اســت .براتــی و نیــدی( )1396در مقالــهای بــا عنــوان «مقایســۀ قصیــدۀ تائیـ ه دعبــل خزاعــی بــا
قصیــدۀ مــدح امــام رضــا  gاز صائــب تبریــزی» محورهــا و ویژگیهــای اشــعار دعبــل خزاعــی و
صائــب تبریــزی دربــاره امــام رضــا  gرا مقایســه کردهانــد .پــوالد چنــگ نجفآبــادی( )1391در
مقالـ ۀ خــود «ســیمای امــام رضــا  gدر شــعر دعبــل خزاعــی و ســنایی» تفاوتهــای دیدگاههــا
در ســرودههای ســنایی غزنــوی و دعبــل خزاعــی را بررســی کردهاســت .هــادی( )1388در
مقالـ ۀ «ســیمای امــام رضــا  gدر شــعر پارســی از ســنایی تــا جامــی» ســرودههای هفــت شــاعر
فارس ـیزبان دربــارۀ امــام رضــا  gرا مــورد توجــه قــرار داده و در نهایــت فــاح( )1390در مقال ـۀ
خــود بــا عنوان«ســیمای امــام رضــا در اشــعار شــعرای شــیعی معاصــرش» بــهصــورت تحلیلــی
محتــوای اشــعار ابــو نــواس و دعبــل خزاعــی دربــارۀ امــام رضــا  gرا بررســی کــرده اســت.

چهارچوب نظری
اگــر چهارچــوب روشــی کوهــن در انقالبهــای علمــی را مبنــا قــرار دهیــم و اجمــاع علمــای
حوزههــای دانــش را بــر اصولــی مشــترک «پارادایــم» 1بنامیــم ،میتــوان ایــن مفهــوم را بــه حــوزۀ
معــارف دینــی نیــز تعمیــم داد(بشــیریه .)179 :1377 ،بــهعنــوان نمونــه بــا توجــه بــه اینکه بحث
ـرح «پارادایــم امامــت» بحــث را ادامــه
مــا دربــارۀ امــام رضــا gاســت ،میتوانیــم بــر اســاس طـ ِ

دهیــم .در پارادیــم امامــت محــور اصلــی ،شــخص «امــام» اســت و بــر اســاس نظــر برخــی علمــای
ّ
نصیرالدیــن طوســی ،عالمه حلی و ســایر علمــای بزرگوار ،امام کســی اســت
شــیعه ماننــد خواجــه
کــه طبــق قاعــده کالمی«لطــف» 2بــه نیابــت از پیامبــر اکــرم  nمنصــوب 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  gو  11فرزنــد ایشــان ثابــت اســت کــه بایــد متکــی بــر
ـون کاربــرد آنهــا کــه اعضــای جامعــۀ علمــی خاصــی آنهــا را در
 .1پارادیــم مشــتمل اســت بــر مفروضــات کلــی نظــری و قوانیــن و فنـ ِ
بــر میگیرند(چالمــرز.)108 :1390 ،
 .2قاعــدۀ لطــف ،یکــی از قواعــد مهــم کالمــی اســت کــه متکلمــان عدلیــه ،بســیاری از مســائل کالمــی را بــر اســاس آن تبییــن کردهانــد.
از دیــدگاه متکلمــان امامیــه ،امامــت ،از مصادیــق ایــن قاعــده کالمی اســت.
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نــص خــاص پیامبــر nو 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
میشــود و بــر همیــن اســاس در تعامــل بــا ایــن حکومــت غاصــب (حکومــت جــور) ،تعینــات
خاصــی شــکل میگیــرد کــه بررســی آن در قالــب گفتمــان ممکــن اســت .برخــی پژوهشهــا 9
گفتمــان را بــرای ّ
ائمــه bدر دورههــای مختلــف سیاســی اجتماعــی شناســایی کردهانــد:
« .1دورۀ حضــرت علــی gســکوت آگاهانــه و عدالتمحــوری .2 ،دورۀ حســنین gصلــح
و شــهادت .3 ،دورۀ امــام ســجاد gعرفــان خدامحــور .4 ،دورۀ باقریــن bفرهنگســازی
اســامی .5 ،دورۀ موســی بنجعفــر gمبــارزه منفــی بــا بزرگنمایــی مظلومیــت کامــل .6 ،دورۀ
امــام رضــا  gضــرورت انتقــال حکومــت بــه امامــان .7 ،دورۀ امــام جــواد gآغــاز جـ ّـدی عصــر
مبــارزۀ منفــی .8 ،دورۀ عســکریین gادامــه مبــارزۀ منفــی و آمادهســازی بــرای غیبــت .9 ،دورۀ
قائــم آل محمــد fعصــر غیبــت و انتظار»(بشــیر.)148 :1392 ،
بــا توجــه بــه عنصــر زمــان و مــكان و نیــز توجــه بــه گفتمانهــای رقیــب ،در دورههــای
مختلــف ّ
ائمــه  ،bگفتمانهــای گوناگونــی در حیــات سیاســی آنــان شــکل گرفتــه اســت؛ امــا

بایــد توجــه کــرد کــه تفاوتهــای گفتمانــی ّ
ائمــه  bدر دورههــای مختلــف بــه معنــی وجــود
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 شــیوههای متفاوتــی شــده
اســت .بــر ایــن اســاس ،در ایــن قســمت از تحقیــق بــا توجــه بــه اهمیــت و ضــرورت موضــوع،
نگارنــده دســت بــه یــک دســتهبندی ابداعــی زده و کتــب موجــود در زمینــه شــناخت منابــع
زندگانــی و ســیره امــام رضــا  gرا در هفــت بخــش کتــب تاریخــی ،کتــب حدیــث ،متــون ادبــی
(اشــعار عربــی و فارســی کــه هــر کــدام خودشــان بــه دو دســته تقســیم میشــوند) ،کتــب ادعیه،
کتــب جغرافیایــی ،کتــب ســفرنامه و تحقیقــات جدیــد تقســیمبندی کــرده اســت کــه در ادامــه به
تفصیــل بــه شــرح و معرفــی و نقــد هــر کــدام از ایــن بخشهــای هفتگانــه پرداختــه میشــود.
در نهایــت هــم بــه منظــور درک کلیــت و انســجام مطالــب ایــن پژوهــش آنچــه در ادامــه بیــان
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میشــود در قالــب جــدول ( )1بــه صــورت گرافیکــی ترســیم میشــود.
 .1کتب تاریخ عمومی
وجــه مشــترک مطالــب مطرحشــده در کتابهــای تاریــخ عمومــی ،دربــارۀ امــام رضــا g
شــامل :هجــرت حضــرت رضــا  gاز مدینــه به مــرو ،طــرح والیتعهــدی امــام  gو واکنشهای
«الرســل و ُ
مربــوط بــه آن و شــهادت آن حضــرت اســت .کتــاب ُ
الملــوک» یــا تاریــخ طبــری ،تألیــف
محمــد بــن جریــر طبــری ( 224-310ه.ق) از مورخــان مشــهور تاریــخ اســام اســت .بنــای تاریــخ
طبــری بــر ســه اصــل «وثــوق ،امانــت ،اتقــان» (آیینهونــد )3511360:،اســتوار اســت؛ امــا کتــاب
وی خالــی از ایــراد نیســت و نویســندگان(زرینکوب26- 7 :1379 ،؛ ســجادی ،عالــم زاده-118 :
121؛ جعفریــان165-1591382:،؛ منتظــر القائــم )17-16 :1391،نقدهــای گوناگونــی را بــر
ایــن کتــاب نوشــتهاند .طبــری در جریــان بحــث دربــارۀ حــوادث و رویدادهــای مربــوط بــه خالفــت
مأمــون ،هفتمیــن خلیفــه عباســی(198-218ق) بــه موضــوع والیتعهــدی امــام رضــا g
پرداختــه اســت .مؤلــف بــه جریــان هجــرت امــام  gاز مدینــه بــه مــرو و اهــداف مأمــون در ایــن
زمینــه هیــچ اشــارهای نکــرده و فقــط جریــان انتصــاب امــام  gبــه ســمت والیتعهــدی را مطــرح
ج .)5658 :13طبــری هیــچ اشــارهای بــه دالیــل احتمالــی مأمــون
کــرده اســت(طبری ،1375،
در مطــرح کــردن طــرح والیتعهــدی امــام رضــا  gنــدارد و مســائل مربــوط بــه هجــرت امام g
بــه خراســان ،ســکونت امــام  gدر مــرو ،گفتوگوهــای بیــن مأمــون و امــام  gو مناظرههــای
امــام  gرا مســکوت گذاشــته اســت .مؤلــف ســپس مینویســد:
«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 میکــرد تــا اینکــه علــى
بــن موســى  gحقایــق را بــرای وی بازگــو کرد»(همــان:.)5671
طبــری ســپس در ذیــل حــوادث ســال  203قمــری بــه جریــان شــهادت امــام  gبــا عنــوان
«مــرگ طبیعــی رضــا» اشــارهکــرده اســت .وقتــی مأمــون و همراهانــش بــه طــوس رســیدند« ،على
بــن موســى انگــورى 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 كردند»(همــان: .)5675میتــوان دربــارۀ ایــن روایــت جــور دیگــر هــم
قضــاوت کــرد و تأکیــد بــر مــرگ حضــرت رضــا  gبــا خــوردن انگــور توســط نویســنده را اینطــور
تفســیر کــرد کــه طبــری بــه علــت مالحظــۀ قــدرت خانــدان عباســی ،خــود بــه ایــن ادعــا بــاور
نداشــته و بــا آوردن ایــن جملــه «علــى بــن موســى انگــورى خــورد و ناگهــان درگذشــت»(همان:
 ،)5675خواســته قضــاوت را بــه خواننــدگان واگــذار کنــد.
کتــاب «تاریــخ یعقوبــی» ،تألیــف احمــد بــن ابــی یعقــوب واضــح اصفهانــی ،تاریــخ عمومــی
س ـهجلدی اســت کــه در دو بخــش تاریــخ پیــش از اســام و تاریــخ اســام تــا ســال  259قمــری
تدویــنشــده اســت .کتــاب تاریــخ یعقوبــی« ،قدیمیتریــن تاریــخ عمومــی اســت کــه در تمــدن
اســامی نگاشــته شــده اســت»(جعفریان )121 :1380،و شــیوۀ مؤلــف «تاریخــی اســت و نــه
حدیثی»(بختیــاری )122-107 :1388 ،و بــه جهــت «بهکارگیــری شــیوههای ن ـ ه چنــدان رایــج
و امــا علمــی در قلمــرو تاریخنــگاری ،یعقوبــی را در ســطح تاریخنویســان عالیقــدری چــون
مســعودی و ابــن مســکویه قــرار داده» اســت(حضرتی .)118-83 :1380،یعقوبــی در جریــان
توضیــح حــوادث مربــوط بــه خالفــت مأمون عباســی ،مطالبــی را دربــارۀ امــام رضا  gبیــان کرده
اســت .مؤلــف ابتــدا جریــان هجــرت امــام  gبــه همــراه رجــاء بــن ابــى الضحــاك مأمــور مأمــون را
از مدینــه بــه مــرو ،توضیــح میدهــد و ســپس بــه موضــوع والیتعهــدی میپــردازد« .مأمــون در
روز دوشــنبه هفتــم مــاه رمضــان ســال  201بــه ولیعهــدى پــس از خــود بــا وى بیعــت نمــود و مــردم
را ســبزپوش كــرد و فرمــان آن را بــه اطــراف و نواحــى نوشــت و بــراى رضــا بیعــت گرفــت و بــه نــام
وى بــر منبرهــا خطبــه خواندنــد و دینــار و درهــم بــه نــام آن حضــرت زدند»(یعقوبــی  ،1371ج:2
 .)465یعقوبــی در ادامــه جریــان شــهادت امــام  gتوســط مأمــون بــا ســم را گــزارش کرده اســت.
«گفتهشــده كــه علــى بــن هشــام انــار مســمومى بــه او خورانیــد و مأمــون بــر وى ســخت بیتابــی
نشــان داد»(همــان: .)466مؤلــف ســپس ســوگواری ُمزورانــه مأمــون را گزارش(همــان) و در پایــان
احادیثــی را از حضــرت رضــا  gنقــل کــرده اســت(همان:.)469
 .۱-۱نکات مهم روایت یعقوبی درباره والیتعهدی و شهادت امام رضا g
در زمینــۀ روایــت یعقوبــی از والیتعهــدی و شــهادت امــام رضــا  gمیتــوان بــه نکاتــی چنــد
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توجــه داشــت:
گــزارش یعقوبــی دربــارۀ والیتعهــدی و شــهادت امــام رضــا  gمبســوطتر و کاملتــر از گــزارش
طبــری اســت و مؤلــف بــه جزئیــات بیشــتری در ایــن زمینــه اشــاره دارد؛ امــا در ایــن گــزارش کوتاه
هیــچ اشــا رهای بــه علــل احتمالــی مأمــون در طــرح والیتعهــدی امــام رضــا  ،gگفتوگوهــای
بیــن مأمــون و امــام  gو شــروط امــام  gدر ایــن زمینــه نشــده اســت .مؤلــف بهرغــم اینکــه بــه
تشــیع شــهرت دارد(روزنتــال ،1366 ،ج ،)156 :1امــا گــزارش وی جانبدارانــه نیســت .یعقوبــی
نتوانســته حــوادث و رویدادهــای مختلــف دربــارۀ والیتعهــدی و شــهادت امــام رضــا  gرا بــه
هــم ربــط دهــد و نتیجهگیــری کنــد .یکــی از گفتههــای مؤلــف ،در زمینــۀ اینکــه عامــل ســم دادن
بــه امــام  ،gعلــی بــن ٍهشــام بوده(یعقوبــی ،1371 ،ج )466 :2فاقــد اعتبــار اســت .علــی بــن

هشــام بــا مأمــون در مــرو همــکاری و مــراوده داشــته؛ امــا اینکــه وی عامــل ســم دادن بــه امــام
رضــا  gبــوده باشــد صحیــح نیســت؛ زیــرا اکثریــت منابــع عامــل ســم دادن بــه امــام  gرا خــود
مأمــون ذکــر کردهانــد.
ن الجوهــر بــه فارســی َ(مرغزارهــای زر و کانهــای گوهــر) تألیــف علــی
کتــاب ُمروجالذهــب و معــاد 
بــن حســین مســعودی از مورخــان و جغرافیدانــان قــرن چهــارم قمــری اســت .مســعودی بــا «عبــور
از روش نقلــی روایــی و بــا نگرش عقلی فلســفی به بررســی پدیدههــای تاریخی و اجتماعی در بســتر
جغرافیایــی آنهــا میپردازد»(پــرگاری و شــعبان زاده لمــر .)72-55 :1393 ،مســعودی در توضیــح
حــوادث مربــوط بــه ســال  200قمــری بــه جریــان هجــرت امــام رضــا  gاز مدینــه بــه ســمت مــرو
میپــردازد« .مأمــون ،رجــاء بــن ضحــاك و ســایر خــادم را فرســتاد تــا علــى بــن موسـیالرضا  gرا
محترمانــه نــزدش بیاورنــد ... ،مأمــون او را در منزلــى شایســته جــا داد و در جمع یاران خــود گفت :در
چ کــس را از علــى بــن موسـیالرضا  gبراى
بیــن اوالد عبــاس و فرزنــدان علــى  gنگریســتم و هیـ 
خالفــت شایســتهتر ندیــدم .بعــد بــهعنــوان ولیعهــد خــود بــا او بیعــت كــرد 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 جــاى آن لبــاس و پرچــم ســبز بپوشــند .علــى بــن موسـیالرضا
 gدر صفــر ســال  203قمــری در شــهر طــوس بــه علــت خــوردن انگــور و بــه قولــى انگــور زهرآلــود
درگذشــت و مأمــون بــر او نمــاز كرد(مســعودی ،1374 ،ج.)442 :2
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ن مطهربــن طاهرمقدســی متوفــای ســال 355
کتــاب «البــدء و التاریــخ» تألیــف ابونصربــ 
قمــری اســت .شــیوۀ تاریخنــگاری مقدســی« ،ترکیــب بــه هــم پیوســتهای از علــوم و اخبــار اســت
کــه نشــاندهندۀ جامعنگــری در کار اســت»(بختیاری .)122-109 :1385 ،مقدســی در جریــان
بحــث دربــاره خالفــت مأمــون ،در مجمــوع  9خبــر کوتــاه دربــارۀ والیتعهــدی امــام رضــا  gو
حــوادث مرتبــط بــا آن ارائــه داده اســت« .مأمــون كــس نــزد علــى بــن موســى بــن جعفــر فرســتاد تا
او را بــه خراســان آوردنــد و او را ولیعهــد خویــش گردانیــد و او را رضــا نــام داد و دختــرش ا م حبیبــه را
بــه همســرى او درآورد و جامــه خویــش و لبــاس و رایتهــا را ســبز كــرد و فرمــان داد تــا رنــگ ســیاه
را از تــن كنند»(همــان .)972:ادعــای مقدســی مبنــی بــر اینکــه مأمــون لقــب «رضــا» را بــه علــی
بــن موســی  gداد ،قابــل اســتناد نیســت .امــام جــواد  gدر ایــن زمینــه فرمــوده اســت« :بــه
خــدا دروغ مىگوینــد ،خــاف مىگوینــد ،بلكــه خداونــد او را «رضــا» نامیــد ،زیــرا او بــراى خداونــد
در آســمانش و بــراى رســولش و ّ
ائمــه بعــد از او علیهمالســام در زمینــش مرضــی بود»(ابــن
بابویــه ،1372،ج )25-24 : 1آنــان كــه «مدعىانــد لقــب «رضــا» از ســوى مأمــون تعیینشــده
اســت ،آن را بــه جریــان والیتعهــدی مربــوط ســاختهاند ،درحالىكــه در اســناد مربــوط بــه دوران
قبــل از والیتعهــدی همیــن لقــب دیــده مىشــود»(تقی زاده داوری .)351 :۱۳۸۵ ،از جملــه در
نامـهاى كــه از ســوى فضــل بــن ســهل بــراى حضــرت ارسالشــده و در آن از امــام  gدعوتشــده
تــا بــه طــوس عزیمــت كنــد ،لقــب «رضــا» آمــده اســت:
«بســمالله الرحمــن الرحیــم .لعلــى بــن موســیالرضا  ...مــن ّ
ولیــه الفضــل بــن ســهل
(»...عاملــى 1416 ،ق )466 :بــر اســاس روایتهــا و مدرکهــای یادشــده مىتــوان اطمینــان
یافــت كــه لقــب رضــا بــه ماجــراى والیتعهــدی بــاز نمیگردد(تقــی زاده داوری.)351 :۱۳۸۵ ،
مقدســی بــدون اشــاره بــه حــوادث مــرو و علــل رفتــن مأمــون بــه عــراق مینویســد« :مأمــون روى
بــه عــراق نهــاد .چــون بــه ســرخس رســید فضــل بــن ســهل را در گرمابــه ناگهانــى كشــتند و علــى
بــن موسـیالرضا در طــوس درگذشــت و نزدیــك گــور هــارون بــه خــاك ســپرده شــد .دربــارۀ ســبب
مــرگ او اختــاف كردهانــد .بعضــى گوینــد وى را زهــر دادهانــد و بعضــى گوینــد كــه او انگــورى
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 ،درحالیکه
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ً
مأمــون شــخصا دســتور ایــن اقــدام را صــادر کرد(طبــری ،1375،ج5672 :13؛ ابن اثیــر،1371 ،
ج.)290 :16
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  ۶۲۸قمــری اســت .ابــن اثیــر در
تاریــخ خــود بــه «ذکــر روایــات مختلــف یــک واقعــه تاریخــی نمیپــردازد ،بلکــه بــه ذکــر کاملتریــن
روایاتــی کــه فکــر میکــرده درسـتتر 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 مقدم ـهای در جریــان وقایــع ســال  202قمــری بــه موضــوع والیتعهــدی حضــرت
رضــا  gاشــاره دارد و مینویس ـد« :در آن ســال علــى بــن موســى بــن جعفــر بــن محمــد بــن
علــى بــن الحســین بــن علــى بــن ابیطالــب بــه والیتعهــدی مأمــون منصــوب شــد و او را (الرضــا
مــن آل محمــد) لقــب داد .بــه ســپاه خــود دســتور داد كــه لبــاس ســیاه (شــعار بنــى العبــاس) را
تــرك و لبــاس ســبز را بپوشــند و بــه تمــام اطــرافو اکنــاف نوشــت كــه چنیــن كنند»(ابــن اثیــر،
 ،1372ج  .)270 :16مؤلــف در ادامــه جریــان شــهادت حضــرت رضــا  gرا بــا عنــوان «وفــات
علــى بــن موسـیالرضا» در ذیــل وقایــع ســال  203قمــری بــه علــت خــوردن انگــور ذکــر میکنــد
و مینویســد« :او در طــوس در خــوردن انگــور افــراط كــرد و بــه مــرگ مفاجــاة دچــار شــد و مأمــون
جنــازهاش را در مقبــره رشــید بــه خــاك ســپرد»(همان .)294 :ابــن اثیــر حــوادث و رویدادهــای
تاریــخ اســام را تــا ســال  310قمــری بــه اتــکای کتــاب طبــری نوشــته و در بحــث والیتعهــدی
امــام رضــا  gنیــز 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 األکبر»
تألیــف عبدالرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون ( 808–732ق) ،تاریخــی عمومــی اســت .مؤلــف
در کنــار توصیــف و نقــل روایــات و مباحــث ،نظــرات ،دیدگاههــا و تحلیلهــای خــود را نیــز ارائــه
داده اســت .امــا بهرغــم ایــن مطلــب ،ابــن خلــدون بــه دلیــل تعصــب مذهبــی ،مطالــب خــاف
واقعــی را بــه امــام علــی  gو فرزندانــش نســبت داده اســت .بــرای نمونــه ابــن خلــدون ماجــرای
تحریــکات عبداللــه بــن َســبا در جریــان شــورش علیــه عثمــان و حمایــت وی از امــام علــی g
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را نقــل کــرده اســت کــه بــر اســاس تحقیقــات انجامشــده ایــن شــخص وجــود خارجــی نداشــته
است(عســکری .)121 :1381 ،ابــن خلــدون در جریــان بحــث دربــاره خالفــت مأمــون بــه
موضــوع والیتعهــدی امــام رضــا  gو حــوادث و بازتابهــای آن و شــهادت ایشــان اشــاره دارد.
مؤلــف ابتــدا بــدون هیــچ اشــارهای بــه هجــرت اجبــاری حضــرت رضــا  gاز مدینــه بــه مــرو ،در
عبارتــی کوتــاه نوشــته اســت-« :مأمــون در خراســان بمانــد و علــى بــن موس ـیالرضا را ولیعهــد
خویــش ســاخت»(ابنخلدون ،1371،ج .)306 :1ابــن خلــدون بعــد از ایــن عبــارت کوتــاه
بازتــاب والیتعهــدی امــام  gدر جامعــه اســامی آن روز و اعتــراض خانــدان عباســی بــه ایــن امر
را شــرح داده اســت(همان) .ســپس بــه ذکــر ســابقۀ والیتعهــدی در اســام میپــردازد و همــه
مشــکالت پیشآمــده بــرای مســلمانان و مأمــون را بــه والیتعهــدی حضــرت رضــا  gنســبت
میدهــد« .مگــر داســتان مأمــون را نشــنیدهاى كــه چــون علــى بــن موســى بــن جعفــر صــادق
را بــه والیتعهــدی برگزیــد و او را بــه رضــا موســوم كــرد؛ چگونــه عباســیان ایــن عمــل او را انــكار
كردنــد و بــه نقــض بیعــت بــا وى پرداختنــد و بــا ابراهیــم بــن مهــدى عمــوی وی ،بیعــت كردنــد و
ن همــه هــرجو مــرج و اختــاف و راهزنیهــا روى داد و انقالبــات پدیــد آمــد و انقالبگــران و خــروج
آ
كننــدگان بســیارى آشــكار شــدند و چیــزى نمانــده بــود كــه حكومــت او واژگــون شــود تــا آنكــه
مأمــون بهســرعت از خراســان بــه بغــداد آمــد و امــر خالفــت آنــان را بــه قبــل آن بازگرداند»(ابــن
خلــدون ،1371 ،ج .)386 :2متأســفانه 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 والیتعهــدی امــام  gرا
عامــل اصلــی همــه بحرانهــای شــکلگرفته کــه ریشــۀ تاریخــی داشــته و بــه عملکــرد خلفــای
عباســی بازمیگشــته ،معرفــی کــرده اســت.
 .2-1استنباط حاصل از بررسی کتب تاریخی درباره حضرت رضا g
«تاریــخ طبــری»؛ بیــان موضــوع والیتعهــدی امــام رضــا  ،gاشــاره نکــردن بــه اهــداف مأمــون
و مســکوت گذاشــتن مســائل مربــوط بــه هجــرت امــام  gبــه خراســان ،ســکونت امــام  gدر
مــرو ،گفتوگوهــای بیــن مأمــون و امــام  gو مناظرههــای امــام  ،gجریــان شــهادت امــام
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 gبــا عنــوان «مــرگ طبیعــی رضــا» کــه یــا بــه دلیــل مالحظات قــدرت سیاســی یــا واگــذار کردن
قضــاوت بــه خواننــده باشــد ،بـ ه هــر روی عــدم بیان شــهادت حضــرت رضــا  gنقصــان بزرگی در
ایــن کتــاب محســوب میشــود.
«تاریــخ یعقوبــی»؛ بــه جریــان هجــرت امــام  ،gموضــوع والیتعهــدی ،جریــان شــهادت امــام
 gتوســط مأمــون بــا ســم اشــارهشــده و مبســوطتر بــه تاریــخ امــام رضــا  gپرداختــه امــا بــا این
وجــود بـ ه صــورت جامــع مباحــث را بررســی نکرده اســت.
ُ
ن الجوهــر»؛ جریــان هجــرت امــام رضــا  ،gوالیتعهــدی امــام ،جریــان
«مروجالذهــب و معــاد 
شــهادت اشارهشــده اســت ،مباحــث در ایــن کتــاب مســتدل بیانشــده اســت.
«البــدء و التاریــخ»؛ جریــان هجــرت امــام رضــا  ،gوالیتعهــدی 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  gداد ،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 األکبــر»؛ ابن
خلــدون تمــام حــوادث پیشآمــده در ممالــک اســامی را بــه والیتعهــدی امــام رضــا  gنســبت
داده اســت ،بــر مبنــای گــزارش منابــع اصلــی دیگــر و هیــچ محاســبه عقلــی قابلقبــول نیســت و
متأســفانه نویســنده بــه علــت مالحظــات مذهبــی کــه داشــته ،آن را در نویســندگی خــود دخالــت
داده اســت.

 .2کتب حدیث
زندگینامــه ،احادیــث و ســیرۀ امــام رضــا  gب ـ ه عنــوان امــام هشــتم شــیعیان و نــوادۀ رســول
خــدا  nدر کتــب حدیثــی شــیعه و ســنی انعــکاس یافتــه اســت کــه بــه تفصیــل بــه ایــن مبحــث
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پرداختــه میشــود:
کتــاب «عیــون اخبــار الرضــا» تألیــف محمــد بــن علــی بــن حســین بــن بابویــه قمــی مشــهور
بــه شــیخ صــدوق( 381-306ق) اســت .شــیخ صــدوق بزرگتریــن محــدث مکتــب قــم در قــرن
چهــارم هجــری (طوســی1417 ،ق )237 :کــه از ســوی دانشــمندان مختلــف ســتوده شــده
اســت ،نجاشــی از وی بهعنــوان «شــیخنا و فقیهنا»(نجاشــی1407،ق )389 :و شــیخ طوســی
ً
ً
لألخبار»(طوســی ۱۴۱۳ ،ق )237 :یــاد
بــا عبارتهــای «جلیــل القــدر ،بصیــرا بالرجــال ،ناقــا ِ
میکننــد .بــه گفتــۀ شــیخ صــدوق در مقدمــۀ کتــاب ،زمانــی کــه صاحــب بــن عبــاد ،وزیــر وقــت
آلبویــه در مــدح و ســتایش امــام رضــا  gاشــعاری را میســراید و آن را بــه او هدیــه میدهــد،
وی نیــز کتــاب عیــون اخبــار الرضــا را بــهپــاس زحمــات صاحــب بــن عبــاد نگاشــته و بــه او اهــدا
میکنــد و مینویســد« :هدیــهای بهتــر از ایــن کتــاب کــه از معــارف بیکــران امــام رضــا g
تألیــف شــده نیافتــم تــا در پاســخ دو قصیــدۀ ابــن عبــاد بفرســتم»(ابن بابویــه ،1372 ،ج.)5 :1
عیــون االخبــار الرضــا ،مشــتمل بــر  69بــاب اســت كــه نظــم خاصــى نــدارد و میتــوان کلیــت
کتــاب را بــر اســاس محتــوا در ســه بخــش شــامل :اول :مباحثــات علمــی امــام g؛ جایــگاه
علمــی امــام  ،gمناظرههــای امــام  gبــا نماینــدگان اقلیتهــای مذهبــی ،مناظــره بــا
علمــای مســلمان در مــرو ،پاســخ بــه ســؤاالت مأمــون ،رســاله ذهبیــه امــام  gو رســاله فقــه
امــام  ،gدوم :دینــی و مذهبــی؛ نظــرات امــام دربــاره توحیــد ،نصــوص امامــت ،تبیین شــرایط
و جایــگاه امامــت ،عتــرت ،زندگانــی پیامبــر  ،gبرخــورد امــام  gبــا جریــان واقفیــه ،برخــورد
امــام  gبــا جریــان غــات و مفوضــه و ســوم :حیــات فکــری و سیاســی امــام  :gوالدت،
کنیــه ،القــاب ،جایــگاه مــادر حضــرت ،علــت ملقــب شــدن حضــرت بــه رضــا ،مناقــب اخالقــی،
هجــرت بــه مــرو ،رویدادهــای مســیر هجــرت ،والیتعهــدی ،مواجهــه حضــرت بــا مأمــون و
فضــل بــن ســهل ،جریــان شــهادت امــام  ،gغســل و کفنودفــن حضــرت ،حضــور امــام جــواد
 gدر طــوس ،زیارتنامــه حضــرت ،مرثیههــای ســروده شــده بــرای امــام  ،gکرامــات مقبــره
امــام  gو زیارتنامــه امــام  gاســت.
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 .1-2ویژگیهای کتاب عبون اخبار الرضا
ایــن کتــاب اولیــن مجموعــۀ متشــکل دربــارۀ زندگینامــه یکــی از ائمــه أطهــار  bاســت کــه
توســط یکــی از علمــای شــیعی تصنیــف شــده و بــه همیــن خاطــر کاری بدیــع و مانــدگار اســت.
مؤلــف بــهخوبــی توانســته معجــزات و کرامــات امــام  gرا بــا مســائل دیگــر در هــم آمیــزد« .از
مهمتریــن نکتههــای محتوایــی ایــن کتــاب ،ترکیــب دو دیــدگاه تاریخــی و فــرا تاریخــی در مــورد
ائمــه اســت»(صفری فروشــانی.)207-166 :1386 ،
شــیخ صــدوق از علمــای بــزرگ تشــیع اســت و همانطــور کــه در مقدمــه کتــاب بیــان کــرده،
کتــاب را در مــدح و ســتایش امــام رضــا  gنوشــته اســت ،بهرغــم ایــن مــوارد ،نگارنــده روایــات را
بــهصــورت 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 خوشنام» ذکر شده است.
گســتردگی و تنــوع روایــات حاکــی اســت کــه نویســنده وقــت زیــادی را بــرای نــگارش کتــاب
گذاشــته ،از افــراد زیــادی پرسوجــو 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 بهتناسب از اشعار شاعران در مدح و ثنای امام رضا  gاستفادهشده است.
کتــاب فاقــد نظــم ،عنوانبنــدی و فصلبنــدی مناســب اســت کــه مهمتریــن 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 نمیدهد.
مؤلف گاه مسائل را طول داده که باعث خستگی خواننده میشود.
کتــاب «االرشــاد فــی معرفــة حجــج اللــه علــی العبــاد» تألیــف ابوعبداللــه محمــد بــن محمــد بــن
نعمــان معــروف بــه شــیخ مفیــد ( 413-338ق) از علمــای معــروف شــیعه اســت کــه در دو جلــد
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تدوینشــده کــه جلــد اول بــه زندگینامــه ،احادیــث و مناقــب حضــرت علــی  gاختصــاص دارد و
در جلــد دوم زندگینامــۀ یــازده امــام بعــدی بـ ه صــورت فشــرده گنجانــدهشــده اســت .شــیخ مفید
در جلــد دوم کتــاب و در ســه بــاب بــه حیــات فکــری و سیاســی امــام رضــا  gپرداختــه اســت کــه
بعــد از توصیــف شــخصیت امــام ( gمفیــد ،1380،ج  )590 :2جریــان تولــد حضــرت را شــرح
داده و بعــد مــادر گرامــی آن حضــرت را معرفــی کــرده اســت(همان .)591:نویســنده در ادامــه
نصــوص امامــت آن حضــرت را از قــول داود رقــى ،اســحاق بــن عمــار ،حســین بــن نعیــم صحــاف،
حســین مختــار ،زیــاد عبــدى ،مخزومــى ،داود ســلیمان ،نصــر بــن قابــوس ،داود بــن زربــى ،یزیــد
بــن ســلیط و ابــن ســنان از اصحــاب امــام کاظــم ( gهمــان) شــرح داده اســت .نگارنــده ســپس
بــه مناقــب اخالقــی و جایــگاه علمــی امــام رضــا  gاشــاره دارد و در ادامــه جریــان والیتعهدی و
هجــرت حضــرت را توضیــح داده اســت .مؤلــف در ادامــه جریــان والیتعهــدی و پذیــرش اجبــاری
آن توســط امــام ( gهمــان ،)605 :نمــاز عیــد ،برگشــت مأمــون بــه بغــداد ،کشــته شــدن فضــل
بــن ســهل در حمــام و شــهادت حضــرت رضــا ( gهمــان )608 :را تشــریح کــرده اســت .مطالــب
شــیخ مفیــد دربــارۀ زندگینامــه امــام هشــتم بــهصــورت اختصــار ،ســاده و روان بیانشــده و در
تمامــی روایــات ،اســامی راویــان ذکــر گردیــده و در کنــار آوردن روایــات ،توضیحــات مناســبی نیــز
ارائــه کــرده کــه بهرغــم اختصــار ،بــهصــورت متنــوع و در قالــب تاریخــی کالمــی بیان شــده اســت.
كتــاب «الكافــی» تألیــف محمــد بــن یعقــوب کلینــی ( 255-329ق) اســت کــه شــیخ صــدوق از
وی بـ ه عنــوان شــیخ فقیــه (ابــن بابویــه 1390 ،ق ،ج  )126 :4یادکــرده اســت .کتــاب الكافــی از
مهمتریــن و معتبرتریــن منابــع حدیثــى شــیعه و جــزو كتــب اربعـ ه اســت .ایــن كتــاب مشــتمل بــر
ســه قســمت اصــول و فــروع و روضــه اســت .اصــول كافــى بــه روایــات اعتقــادى ،فــروع آن بــه اخبار
فقهــى و روضــه كافــى بــه تاریــخ مىپــردازد .بخــش اصــول ،خــود دربردارنــده چنــد كتــاب اســت
كــه یكــى از آنهــا كتــاب الحجة اســت .كتــاب الحجــة ابــواب متعــددى دربارۀ مقــام و منزلــت ائمه
أطهــار  bدارد و  12بــاب آن بــا عنــوان «االشــارة و النــص علــى  »...بــه نصــوص امامــت یكایــك
ائمــه اختصاصیافتــه اســت .مطالــب کلینــی دربــارۀ امــام رضــا  gمشــتمل بــر والدت(کلینــی،
 ،1375ج )422-420 :3معجــزات و کرامــات امــام ( ،gهمــان )429-422 :هجــرت امــام g
بــه خراســان(همان )429 :والیتعهــدی ،نمــاز عیــد ،بازگشــت مأمــون بهطــرف بغــداد و شــهادت
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امــام ( gهمــان )430:اســت.
طبرســى ( ۵۴۸ -۴۶۸ق) دربارۀ
کتــاب «إعــام الــورى بأعــام الهــدى» تألیف فضــل بــن حســن ِ

زندگینامــه چهــارده معصــوم اســت .کتــاب چهــار ركــن دارد کــه رکــن اول به شــرح زندگانى رســول
ح حال
خــدا  nو حضــرت زهــرا  ،hركــن دوم بــه زندگینامــه امــام علــی  ،gركــن ســوم بــه شــر 
امــام حســن  gتــا امــام یازدهــم و ركــن چهــارم بــه امــام عصــر  fاختصــاص دارد .طبرســی
حیــات امــام رضــا  gرا بــا عنــوان «احــواالت حضــرت رضــا ( »gطبرســی 1417 ،ق-423 :
 )459در هفــت عنــوان شــامل :تولــد حضــرت رضــا  ،gنصــوص امامت حضــرت ،معجــزات امام
 ،gمناقــب اخالقــی ،والیتعهــدی ،شــهادت و فرزنــدان امــام  gآورده اســت .طبرســی علــل
شــهادت امــام  gتوســط مأمــون را بنــا بــه دالیــل ذیــل میدانــد:
علــت اینكــه مأمــون حضــرت رضــا  gرا شــهید كــرد ،ایــن بــود كــه «امــام  gهمــواره جلــوی
خرابكاریهــاى وى را میگرفــت و موجبــات خشــم و غضــب وى را فراهــم میکــرد ،مأمــون
ناراحــت میشــد ولیکــن خشــم خــود را اظهــار نمیكرد»(همــان .)452 :امــام  gهمــواره
مأمــون را نصیحــت میکــرد و از عواقــب اعمالــش میترســانید« .او ســخنان امــام  gرا در ظاهــر
قبــول میکــرد ،امــا در نهــان ناراحــت میشــد.
حضــرت رضــا  gب ـ ه صــورت متنــاوب اقدامــات و توطئههــای فضــل بــن ســهل و بــرادرش را
بــرای مأمــون مطــرح میکــرد و او را از گــوش دادن بــه ســخنان ایشــان بــر حــذر میداشــت« .آنــان
وقتــی از ایــن قضیــه مطلــع شــدند ،از آن جنــاب بدگویــى كردنــد و رأى و نظــر مأمــون را دربــارۀ آن
حضــرت تغییــر دادند»(همــان.)452 :
مؤلــف در ادامــه جریــان شــهادت امــام  gتوســط مأمــون را بــا اســتفاده از ســم شــرح
دادهاســت« .حضــرت رضــا  gاز انگــور خوشــش مىآمــد ،مقــدارى انگــور بــراى آن جنــاب
فراهــم كردنــد و در تــه دانههــاى آن ســوزن فروکــرده و ایــن ســوزنها چنــد روز در آن دانــه مانــد،
پــساز آن ســوزنها را بیــرون كردنــد و انگورهــا را خدمــت آن جنــاب آوردنــد .حضــرت چنــد دانــه
از آن انگورهــا را میــل فرمودنــد و در اثــر خــوردن همیــن انگــور از دنیــا رفتند»(همــان.)453:
طبرســی در ایــن بخــش بــه هیــچ منبعــی اســتناد نکــرده و فقــط نــام راویــان را ذکــر کــرده اســت.
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همچنیــن در بعضــی جاهــا عنــوان مطالــب بــا محتــوا مغایــرت دارد .بــرای نمونــه مؤلــف در
صفحــه  452از عنــوان «وفــات حضــرت رضــا  »gاســتفاده کــرده ،امــا بهصــورت مســتدل
شــهادت امــام  gرا شــرح داده اســت.
کتــاب «تذكــرة الخــواص مــن األمــة فــى ذكــر خصائــص األئمــة» تألیــف ســبط ابــن جــوزى
( 582-654ق) حنبلــی مذهــب در شــرححال ائمــه أطهــار دوازدهگانــه اســت .مؤلــف حجــم
بیشــتر كتــاب را بــه شــرح زندگانــى و فضایــل امــام علــی  gو حســنین  gاختصــاص داده و
زندگانــى ائمــه دیگــر را بــهاختصــار بیــان کــرده اســت .ســبط بــن جــوزی در بــاب دوازدهــم کتــاب
بــهصــورت اختصــار بــه زندگینامــه امــام رضــا  gپرداختــه و مباحثــی شــامل :والدت ،القــاب،
کنیــه ،هجــرت امــام  gبــه مــرو ،پذیــرش مشــروط والیتعهــدی ،متــن عهدنامــه والیتعهــدی
امــام  ،gاعتــراض خانــدان عباســی ،بازگشــت مأمــون بــه عــراق ،مــرگ فضــل بــن ســهل در
ســرخس ،شــهادت امــام  gدر طــوس و اشــعاری در مــدح حضــرت رضــا  gآورده اســت.
نوشــتههای ابــن جــوزی بــه ایــن جهــت کــه وی از علمــای اهــل ســنت بــوده دربــارۀ ائمــه حائــز
اهمیــت اســت .مؤلــف دربــارۀ شــخصیت امــام رضــا  gنوشــته اســت« :علــى بــن موســى g
از پــدر ،عموهــا و دیگــران حدیــث شــنیده و ثقــه بــود ،در مســجد رســول خــدا  nفتــوا مــىداد
درحالیکــه بیســت ســال و انــدى داشــت و او از طبقــه هشــتم تابعــان مدینــه بود»(طبرســی،
1417ق .)463:مؤلــف ،مأمــون را از اتهــام بــه شــهادت رســاندن امــام  gتبرئــه کــرده اســت.
«گروهــى معتقدنــد كــه مأمــون او را زهــر داد ،ایــن نظــر درســت نیســت زیــرا وقتیکــه علــى بــن
موســى  gاز دنیــا رفــت مأمــون بــه خاطــر او اندوهگیــن بــود و اظهار غــم و انــدوه مىكــرد و روزى
چنــد هیــچ غذایــى نمىخــورد و هیــچ مایعــى نمىآشــامید و تــرك لذایــذ كرد»(همــان.)468:
ابــن جــوزی نتوانســته ادلـهای محکــم دربــارۀ تبرئــه مأمــون در قضیــه شــهادت امــام رضــا  gارائه
دهــد ،بــرای اینکــه نمیتــوان بــه ســوگواری مأمــون اســتناد کرد(دینــوری1410،ق.)442 :
كتــاب «راحــة األرواح و مونــس األشــباح» در شــرح زندگانــى ،فضایــل و معجــزات ائمــه أطهــار،
تألیــف حســن بــن حســین ســبزوارى اســت .ایــن اثــر بــه زبــان فارســى نوشــت ه شــده و نثــرى روان
دارد .بــا آنکــه در عنــوان كتــاب ســخن از ائمــه أطهــار آمــده ،لیكــن مؤلــف در مقدمــه خــود نــام
كتابــش را «راحــة االرواح و مونــس االشــباح» نهــاده اســت ،بــدان معنــا كــه «جانهــاى مؤمــن بــا
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خوانــدن آن آســایش مىپذیــرد ».بــرای همیــن ،كتــاب اختصــاص بــه زندگــى ائمــه نــدارد و بــه
شــرح زندگانــی چهــارده معصــوم پرداختــه اســت .بــاب یازدهــم کتــاب بــا عنــوان «در ذكــر امــام
هشــتم علــى بــن موسـیالرضا  »gمشــتمل بــر چهــار فصــل شــامل :والدت ،فضایــل ،معجــزات
و مـ ّـدت عمــر و ســبب وفــات (شــهادت) امــام  gاســت .شــیعی ســبزواری مطالــب ایــن بخــش
را بــه اســتناد کتبــی ماننــد عیــون اخبــار الرضــا ،اعــام الــوری ،مناقــب آل ابیطالــب ،االرشــاد و
روضةالواعظیــن و ب ـ ه صــورت ترکیبــی و اختصــار آورده و ب ـ ه خوبــی عنوانبنــدی کــرده؛ امــا بــه
منابــع اشــارهای نكــرده و سلســله كامــل راویــان را حــذف كــرده و فقــط راوى اصلــى و در مــواردى
هــم چنــد نفــر را نــامبــرده و در غالــب مــوارد بــه عبــارت «روایــت اســت» اكتفا کــرده اســت .نگارنده
در متــن واژههایــی بــهکار بــرده کــه فاقــد معناســت ،بــرای نمونــه از واژۀ پادشــاه بــهجــای خلیفــه
بــرای هــارون و امین(شــیعی ســبزواری )233 :1378 ،اســتفاده کــرده کــه صحیــح نیســت.
كتــاب «بحــار األنــوار الجامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــار علیهــم الســام» تألیــف محمدباقــر
مجلســى( 1110-1037ق) اســت .کتــاب بحــار األنــوار ،دایرةالمعــارف بزرگــی در زمینــه حدیث،
تفســیر قــرآن ،فقــه و كالم اســت .مجلســی  114روایــت از کتابهــای اصــول کافی ،کشــف الغمة،
اعــام الــوری ،عیــون اخبــار الرضــا ،اإلرشــاد ،کشــف الغمــة ،روضــة الواعظیــن و أمالــی شــیخ
طوســی در  23بخــش دربــارۀ امــام رضــا (gمجلســی ،1363،ج )253-191 :78در محورهایی
شــامل :والدت ،ألقــاب ،جایــگاه مــادر حضــرت ،نصــوص امامــت ،معجــزات ،مناقــب اخالقــی،
هجــرت بــه خراســان ،حضــور در نیشــابور و حدیــث سلســلة الذهــب ،والیتعهــدی ،مناظرههــای
امــام  ،gعلــل و کیفیــت شــهادت امــام  ،gاصحــاب امــام  gو اشــعاری در مــدح و ثنــای امام
 gگفتــهشــده اســت.
کتــاب «أنیــس المؤمنیــن» تألیــف محمــد بــن اســحاق حمــوى در موضــوع زندگانــى دوازده امــام
تدوینشــده اســت .مؤلــف پــس از مقدمـهاى طوالنــى در زندگــى پیامبــر  nو حــوادث دوران آن
حضــرت ،در  12بــاب بــه زندگانــى ائمــه میپــردازد و در بــاب هشــتم بــا عنــوان «در ذكــر آن ســرو
چمــن اصطفــا و عندلیــب گلســتان مــا اوحــى میــوه بــاغ هــل اتــى حضــرت ابى الحســن علـ ّ
ـى بن
ّ
الرضــا علیــه ّ
موســى ّ
التحیــة و الثناء»(حمــوی )203 :1363 ،زندگانــی امــام رضــا  gرا شــرح
داده اســت .حمــوی در ایــن کتــاب ابتــدا توضیحــی دربــارۀ والدت ،کنیــه ،ألقــاب و فرزنــدان امــام
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 gارائــه داده(همــان )204 :و بعــد معجــزات و فضایــل آن حضــرت را برشــمرده(همان )205 :و
ســپس بــا عنــوان «ذكــر واقعــات زمــان آن قبلــه اربــاب حاجــات» بــه زندگینامــه سیاســی امام g
اشــار ه کــرده اســت(حموی.)206-202 :1363 ،
كتــاب «روضــة الواعظیــن و بصیــرة المتعظیــن» تألیــف فتــال نیشــابورى ( 508ق) دربــارۀ تاریــخ
و مناقــب معصومیــن  bاســت .ایــن كتــاب در  96مجلــس تنظیــمشــده و در مجلــس بیســت و
پنجــم بــا عنــوان «در امامــت و مناقــب امــام ابوالحســن علــی بــن موس ـیالرضا  »gبــه حیــات
امــام رضــا  gپرداختــه اســت .مؤلــف بــه زندگانــی امــام  gتــا زمــان والیتعهــدی اشــارهای
نکــرده و ابتــدا نصــوص امامــت حضــرت را شــرح داده(فتــال نیشــابوری )365 :1366 ،و در ادامــه
بــه موضــوع والیتعهــدی و براهیــن امــام  gدر زمینــۀ پذیــرش آن پرداخته اســت(همان.)369 :
نیشــابوری در ادامــۀ جریــان هجــرت اجبــاری امــام  gاز مدینــه بــه مــرو ،والیتعهدی(همــان:
 )371آمــدن دعبــل خزاعــی بــه مرو(همــان )372 :و نمــاز عیــد امــام ( gهمــان )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  gرا بنــا بــه روایــت اباصلــت هروی(همــان:
 )377و ضــرورت زیــارت بــارگاه امــام ( gهمــان )385 :را گــزارش کــرده اســت.
کتــاب كشــف الغمــة فــی معرفــة االئمــة  bتألیــف علــى بــن عیســى إربلــى ( 620-692ق) در
ح حــال و فضایــل چهــارده معصــوم نوشــتهشــده اســت .مؤلــف بــه ترتیــب از احــوال پیامبــر n
شــر 
تــا آخریــن امــام شــیعه ســخن گفتــه و در ضمن اشــارهاى هــم بــه حضــرت خدیجــه  hدارد .در جلد
ســوم کتــاب اربلــی بــا عنــوان «ذکــر امــام هشــتم ابــی الحســن علــی الرضــا ابــن موســی بــن جعفر»
بــه حیــات امــام رضــا  gدر قالــب والدت ،کنیــه ،ألقــاب ،جایــگاه مــادر حضــرت ،مناقــب و صفــات
(اربلــی )74-70 :1382 ،را توضیــح داده و در ادامــه شــعر دعبــل خزاعــی در مــدح حضــرت را آورده
(همــان )86-74 :و ســپس نصــوص امامــت امــام ( gهمــان )97-87 :را شــرح داده اســت .مؤلف
ســپس مطالبــی را دربــاره مــدت عمــر حضــرت و روایــات مربــوط بــه آن بیــان کــرده (همــان )98 :و
در ادامــه جریــان هجــرت امــام  gبــه خراســان ،والیتعهــدی ،بیعــت مــردم بــا امــام  ،gنمــاز
عیــد (همــان )109-98 :را توضیــح داده اســت .مؤلــف در ادامــه دربــارۀ علــل تصمیــم مأمــون در
بــه شــهادت رســاندن امــام  gنوشــته اســت« :امــام  gمأمــون را بســیار موعظــه میکــرد و از
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خــدا میترســانید ،مأمــون بهظاهــر قبــول میکــرد ،امــا در باطــن خشــمگین بود»(همــان)109 :
همچنیــن «امــام  gدســایس فضــل بــن ســهل و بـرادرش را بـرای مأمــون گفــت و اینــان علیــه او
توطئــه کردنــد و بــر قتــل او اتفاق»(همــان )110 :مؤلــف ســپس جریان شــهادت امام  gبهوســیلۀ
ســم از طــرف مأمــون و دفــن حضــرت در شــهر طــوس را شــرح داده اســت(همان .)111 :ترجمــۀ
یهــای شــایان توجهــی اســت ،از جملــه اینكــه بــاب امــام
اربلــی از احــوال امــام هشــتم واجــد ویژگ 
رضــا  gیكــی از مطولتریــن فصــول آن كتــاب اســت و اخبــار اربلــی از امــام رضا  gمنحصـــر بـــه
بـــاب آن امــام نیســت ،بلكــه بــهتنــاوب روایاتــی را از آن حضــرت در دیگر ابــواب كتاب در احوال ســایر
ائمــه ذكــر كــرده اســت(ابوئی مهریــزی.)28-24 :1393 ،
.۲-۲کتب حدیثی مورد بررسی و تبیین
«عیــون اخبــار الرضــا» ایــن کتــاب اولیــن مجموعــه متشــکل دربــارۀ زندگینامــه یکــی از ائمــه
أطهــار  bاســت کــه توســط یکــی از علمــای شــیعی تصنیف شــده و به همیــن خاطــر کاری بدیع
و مانــدگار اســت .البتــه درخــور ذکــر اســت کــه کتــاب فاقــد نظــم ،عنوانبنــدی و فصلبنــدی
مناســب اســت کــه مهمتریــن ایــراد وارد شــده بــر کتــاب اســت .در مــوارد مختلفــی ترتیــب زمانــی
حــوادث رعایــت نشــده اســت.
«اإلرشــاد فــی معرفــة حجــج اللــه علــی العبــاد» مطالــب ایــن کتــاب ب ه صــورت اختصــار ،ســاده و
روان بیانشــده و در تمامــی روایــات ،اســامی راویــان ذکــر شــده اســت .البتــه مؤلــف در کنــار آوردن
روایــات ،توضیحــات مناســبی نیــز ارائــه کــرده کــه بهرغــم اختصــار ،بـ ه صــورت متنــوع و در قالــب
تاریخــی کالمــی بیان شــدهاســت.
«الكافــی» کتــاب الكافــی از مهمتریــن و معتبرتریــن منابــع حدیثــى شــیعه و جــزو كتــب اربعـ ه و
مطالــب دربــارۀ حضــرت رضــا  gکامــل و جامــع اســت.
«إعــام الــورى بأعــام الهــدى»؛ 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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«تذكــرة الخــواص مــن األمــة فــى ذكــر خصائــص األئمــة» ابــن جــوزی در ایــن کتــاب نتوانســته
ادلـهای محکــم دربــارۀ تبرئــۀ مأمــون در قضیــه شــهادت امــام رضــا  gارائــه دهــد.
«راحــة األرواح و مونــس األشــباح»؛ بــهصــورت ترکیبــی و اختصــار آورده و بـ ه خوبــی عنوانبنــدی
کــرده اســت ،امــا بــه منابــع اشــارهای نكــرده و سلســله كامــل راویــان را حــذف كــرده و فقــط راوى
اصلــى ذکــر شــده اســت.
«بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار  »bکامل است.
«أنیس المؤمنین» به زندگینامه سیاسی امام  gاشارهکرده است.
بنابرایــن در بیــن کتــب حدیثــی ذکــر شــده بــه دو دســته کتــب تســنن و تشــیع میتــوان اشــاره
کــرد .کتــب حدیثــی کــه توســط مؤلفان شــیعهمذهــب تألیــف شــده از جامعیــت کاملتــری دربارۀ
حضــرت رضــا  gنســبت بــه دیگر کتــب برخــوردار اســت.
 .3کتب ادبی ،اشعار فارسی و عربی
زندگانــی امــام رضــا  gاز قــرن دوم و ســوم قمــری تاکنــون مــورد توجــه شــاعران عربزبــان و
فارسـیزبان بــوده و بــا عشــق و ارادت ،اشــعاری را در نعــت و ســتایش امــام هشــتم  gســرودهاند.
در ایــن قســمت نگارنــده بــه منظــور ارائــه منســجمتر 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
قســمتها پرداختــه میشــود؛
 .1-3اشعار عربی
حســن بــن هانــی معــروف بــه ابونــواس (133-193ق) از بارزتریــن شــعرای عصـــر عـبـاســـی
(فـاخـــوری1422 ،ق )692 :اســت و دیــوان شــعری دارد كــه آقابــزرگ تهرانــی آن را از «تصانیــف
شیعـــه ذكــر میكند»(آقابــزرگ تهرانــی .)140 :1408 ،ابونواس در جواب كســی كه وی خواســته
بــود ،شــعری دربــارۀ امــام رضــا  gبســراید ،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 منظور1422،ق)245 :

«بــه مــن گفتــه شــد کــه تــو تنهــا مــرد آزاده هســتی/ناگاه کــه لــب بــه ســخن میگشــایی/کالم
تــو سرشــار از گوهرهــای ادبــی اســت کــه گویــا گوهــر را در اختیــار انســان قــرار میدهد/پــس چــرا
بــا ایــن شــرایط دســت از ســتایش فرزنــد موســی (امــام رضــا  )gو بازگــو کــردن خصالــی کــه در
اوســت کشــیدهای/در پاسخشــان گفتــم :مــن تــوان ســتایش امامــی را کــه جبرئیل خدمتــکار پدر
اوســت ،نــدارم /زبانهــای گویــا و فصیــح از مــدح او ناتــوان هســتند و بــه همیــن جهــت شــعر و
ســخن مــن نمیتوانــد آنگونــه کــه ســزاوار اســت او را مــدح و ســتایش کنــد».
 .1-۱-3حاصل استنباط از اشعار ابو نواس
واال بــودن جایــگاه اهلبیــت در نــزد ایــن شــاعر ،انتســاب بــه امــام علــی  gرا مایــه فخــر و
مباهــات عنــوان کــرده اســت و اقــرار بــه آگاه بــودن خانــدان عصمــت و طهــارت بــه اســرار و معارف
قــرآن کریــم.
در ایــن ابیــات« ،شــاعر امــام رضــا  gرا از خاندانــی میدانــد كــه پــاك و پاكیــزه و
پاکدلهایــی هســتند كــه هرکجــا نامشــان بــرده شــود ،درود و ســام بــر آنــان جــاری میگــردد
و مفهــوم كالم ابونــواس ایــن اســت كــه ائمــه معصــوم هســتند ،زیــرا بـــه عقیــده شــیعه ،امامــان
معصوماند»(فــاح.)82 :1390 ،
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دعبــل بــن علــی خزاعــی (148-245ق) اشــعار زیــادی دربــاره فضایــل امــام علــی  ،gامــام
حســین  gو امــام رضــا  gبــر جــای نهــاده اســت« .قصیــده تائیــه دعبــل از بهتریــن نــوع شــعر
و شــكوهمندترین نمـونـــه مداحــی اســت كــه دربــارۀ خانــدان پیامبــر  nســرودهاند»(اصفهانی،
 )29 :1374دعبــل در وصــف امــام رضــا  gمیگویــد :در قــم كــه خبــر وفــات حضرت رضـــا g
را شــنیدم« ،قصیــده رائیــه» خــود را در ســوگ آن حضــرت ســرودم:
أرى ّ
امیه معـذورین ان قـتلــوا وال أری لبـنى العبــاس من عــذر
واوالد حـرب و مروان واســرتهم بنو معیط والة الحقــد والوغــر
قوم قتلتم على االســالم ّاولهــم حتى اذا استمسكوا جازوا على الكفــر
اربع بطوس على قبر ّ
الزكــى بـه ان كنت تربع من دین عــلى وطــر
ّ
كلهــم و قبر ّ
شرهم هـذا مـن العــبر
قبران فى طوس خیر الناس
ما ینفع الرجس من قرب الزكى و ما على ّ
الزكى بقرب النجــس من ضـرر
هیهات كل امرىء رهن بما كسبـت له یداه فخـذ ما شــئت أو فــذر
(خزایی)107 :1367 ،
«بنیامیــه در كشــتار اهلبیــت  bمیتواننــد معــذور باشــند ،امــا بــرای بنیعبــاس مــن
عــذری نمیبینــم .در كنــار مرقــد امــام در طــوس توقف نـمـــا و بــدان هرگز بــرای طلــب حاجتی در
مكانــی نظیــر آن توقــف نكــردهای .اگــر غــم دیــن در دلداری یــا ادعــای دیـنداری میکنــی! دو
قبــر در طــوس اســت؛ یــک قبــر متعلــق بــه بهترین مــردم و دیگــری متعلق بــه بدتریــن آنهــا و این
مایــۀ عبــرت و درسآمــوزی اســت .انســان پلیــد و کثیــف از نزدیــک بــودن بــه ایــن شــخص پــاک،
ـخص پلیــد و
ســودی نمیبــرد .بــه ایــن انســان شــریف نیــز بــه خاطــر نزدیــک بــودن بــه ایــن شـ ِ

ناپــاک ،ضــرری نمیرســد .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 میخواهــی برگزیــن یــا آن
را رهــا کــن؛ امــام رضــا  gکــه در فضیلتهــا ســرآمد بــود ،از ایــن دنیــا رحلــت کــرد و دانشهــای
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گرانقــدر بــا رحلــت او از دسترســی مــا رفــت .در تــو دانــش و پرهیــزگاری و صبــر و ذکاوت و دیــن
و دنیــا نهفتــه اســت و تــو نگهدارنــده و حافــظ آن هســتی .ای جوینــدگان بخشــش و کرامــت! بــا
چمدانهــای خالــی و ناامیدانــه بازگردیــد؛ زیــرا بــا رحلــت امــام رضــا  gکــه معــدن بخشــش و
بزرگــواری بــود؛ دیگرکســی نیســت کــه بــه شــما کمــک کنــد .تــو بــا مــرگ از دنیــا نرفتـهای ،بلکه تو
را مســموم کردهانــد و بــه شــهادت رســید های .شــما (دشــمنان اهلبیــت) بــه شــهادت جوانمــرد
آزادهای خوشــحال شــدید کــه پیامبــر خــدا و دیــن روشــنگر اســام بــر او گریــه کــرد .چشــمان مــن
ّ
بــر آنکســی گریــه میکننــد کــه زمیــنبــر او گریســت و قلههــای کوههــای بلنــد بــر او فریــاد «إنــا
ّ
للــه و انــا الیــه راجعــون» کشــیدند و در مقابــل او ســر تســلیم و خشــوع فــرود آوردنــد».
 .2-۱-3نکات مندرج در شعر دعبل خزاعی
شــاعر بــا شــجاعت و ب ـ ه صــورت صریــح و شــفاف بــه ســفاکی و رفتــار زشــت عباســیان نســبت
بــه علویــان اشــاره میکنــد و معتقــد اســت خانــدان عباســی در ایــن زمینــه از امویــان جلــو
افتادهانــد .دعبــل خزاعــی تأکیــد دارد عباســیان بــه علــت قرابــت بــا علویــان و شــناخت جایــگاه
آنــان ،نمیتواننــد اذیــت ،آزار و جنایــات خــود نســب بــه آل علــی  gرا توجیــه کننــد .عاشــقان
امــام رضــا  gرا دعــوت بــه زیــارت و گــذر از شــهر طــوس کــرده اســت .مرقــد امــام رضــا g
بــرای تظلمخواهــی ،حاجتخواهــی و شــفاعت نظیــری نــدارد (در قیــاس بــا دیگــر افــراد بشــر).
دوســتداران حضــرت رضــا  ،gمســلمانان و دینــداران علــم بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کننــد کــه
قبــر هــارون زشـتکردار در کنــار علــی بــن موســی  gنیکــوکار ،هیــچ فایــدهای در دنیــا و آخــرت
بــرای هــارون نــدارد و ایــن امــر مایــه پنــد و انــدرز اســت .هــارون بــه علت جرایــم و ســتمکاریهایش
در آخــرت بایــد جوابگــو باشــد و ایــن مایــه عبــرت اســت .امــام  gمعــدن علــم ،کرامــت و صفــات
نیــک اســت .شــایعۀ مــرگ طبیعــی امــام  gدروغ محــض اســت و امــام  gبــا نیرنــگ و توســط
مأمــون و بــا زهــر بــه شــهادت رســیده اســت و خانــدان عباســی نمیتواننــد ایــن عمــل زشــت خــود
را الپوشــالی کننــد.
نظــر بــه جایــگاه رفیــع امــام رضــا  gدر نــزد خداونــد و مظلومیتــی کــه داشــته اســت ،امــام g
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شایســته ســوگواری و ســتایش اســت .مخاطــب شــاعر ،فقط دوســتداران امــام  gنیســتند ،بلکه
کل بشــریت و دیـنداران علــم مــورد مخاطب هســتند.
 .1-2-1-3حاصل استنباط از ابیات دعبل
شجاعت ،شهامت و صداقت دعبل.
درک عمق دشمنی عباسیان با علویان.
اشاره به جایگاه معنوی حضرت رضا  gو شفافسازی شهادت امام رضا .g
 .2-3اشعار فارسی
ج تــا دوران معاصــر اشــعار زیــادی در ســتایش امــام رضــا g
در شــعر فارســی ،از قــرن پن ـ 
ســروده شــده کــه بیشــتر بیانگــر عشــق و ارادت آنــان بــه اهلبیــت  bو امــام رضــا  gاســت و
بــا توجــه بــه ایــن فاصلــه زمانــی ،نمیتــوان اشــعار فارســی را بـ ه عنــوان منبــع تحقیقاتــی دربــارۀ
زندگانــی امــام رضــا  gدر نظــر گرفــت ،بلکــه اکثریــت ایــن اشــعار در وصــف و ســتایش امــام
هشــتم ســروده شــده اســت و درمجمــوع میتــوان ایــن اشــعار را در چنــد محــور بــه شــرح ذیــل
دســتهبندی کــرد:
 .1-2-3عظمت و جایگاه واالی امام رضا g
در ادب فارســی ایــن «حکیــم ســنایی اســت کــه دیــوان اشــعارش را مزیــن بــه قدیمیتریــن
ّ
قصیــده در مــدح شــمس الشــموس خطــه طــوس نمــوده است»(شــفیعی کدکنــی)20 :1372 ،
وی در مدیح ـهای اســتوار ســروده اســت:
ایمان نه و رستگار ازو خلق
از خاتم انبیا در او تن

توبه نه و عذرهای عصیان
از سید اوصیا در او جان
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آن بقعه شده بهپیش فردوس

آن تربه به روضه کرده رضوان
از حاصل اصلهای ایمان

از جمله شرطهای توحید
زین معنی زاد در مدینه

این دعوی کرده در خراسان

در عهدۀ موسی آل جعفر

با عصمت موسی آلعمران

مهرش سبب نجات و توفیق

کینش مدد هالک و خذالن
(سنایی)۴۵۱ :۱۳۶۲ ،

عبدالرحمن جامی شاعر قرن نهم دربارۀ عظمت امام  gسروده است:
ن
شه كاخ عرفان ،گل شاخ احسا 

ُد ِر ُدرج امكان مه برج تمكین

على بن موسى ّ
الرضا كز خدایش

ن
رضا شد لقب چون رضا بودش آیی 

ز فضل و شرف بینى او را جهانى

َ ْ
اگر ن ْب َو َدت تیره چشم جهانبین
(جامی)68 :1341 ،

خالد نقشبندی عارف و شاعر شافعی قرن سیزدهم قمری در این زمینه سروده است:
این جاى حضرتی است كه از شرق تا به غرب
ت
این روضه رضاست كه فرزند كاظم اس 

 وز قاف تا به قاف جهان سایهگستر است
سیراب نو گلی ز گلستان جعفر است

سرو سهى ز گلشن سلطان اولیا است

نوباوۀ صدیقه زهرا و حیدر است
(خالد نقشبندی 1302 ،ق)17 :

 .2-2-3هیبت و عظمت حرم امام  gدر خراسان
سنایی غزنوی بعد از توصیف امام  gدر قصیدۀ خود دربارۀ حرم آن حضرت سروده است:
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،36زمستان 1400
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از حجتهای دین یزدان
پیوسته درش مشیر غفران

چون کعبه پر آدمی ز هر جای چون عرش پر از فرشته هزمان
(سنایی)۴۵۱ :۱۳۶۲ ،
در همین زمینه خالد نقشبندی با ظرافت سروده:
وز نور گنبدش همه عالم ّ
ت
منور اس 

این بارگاه كیست كه از عرش برتر است

س در تخته نرد چرخ چهارم به ششدر است
از شرم شمسههاى زرش كعبتین شم 
وز انعكاس صورت گل آتشین او
نعمان خجل ز طرح اساس خور نقش

ت
بر سنگ جاى لغزش پاى سمندر اس 
كسرى شکستهدل پى طاق ّ
مكسر است
(خالد نقشبندی 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)161 :1381 ،
و در نهایت اشعار فروزانفر را داریم که ایشان نیز با بیانی شیوا سروده اند:
باغ رضوان است اینجا ،یا خراسان است اینجا

هیچ مشكل نیست در ره ،كار آسان است اینجا

كعبه است این یا خراسان ،یا بهشت عدن و رضوان هست نعمت ،نیست نقمتَ ،ر ْوح و ریحان است اینجا
سال نهم ،شماره  ،36زمستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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بحر بیپایان رحمت ،موج در موج است اینك

ّ
ذات حق اندر تجلى ،عرش رحمان است اینجا
(فروزانفر)97 :1382 ،

 .4کتب ادعیه
کتابهــای شــامل ادعیــه معصومیــن انــواع مختلفــی دارد کــه در ایــن تحقیــق بیــان نمیشــود
بلکــه نگارنــده در ایــن قســمت نیــز همچنــان بــه کتابهایــی پرداختــه اســت کــه بــه زندگــی امــام
رضــا  gمربــوط میشــود .در ادامــه چهــار کتــاب ادعیــه مهــم در ایــن زمینــه معرفــی میشــود:
کتــاب «كامــل الزیــارات» تألیــف ابــن قولویــه قمــى مجموع ـهای از زیارتنامــه اهــل بیــت b
و امامــزادگان اســت کــه یکــی از معتبرتریــن مراجــع کتابهــای روایــی و دعــا در شــیعه اســت.
مؤلــف در بــاب صــد و یكــم بــه ثــواب زیــارت بــارگاه حضــرت امــام رضــا  gشــامل  12حدیــث
بــه نقــل از امــام جــواد  gو دیگــر ائمــه میپردازد(ابــن قولویــه )928 :1377،و ســپس متــن
زیارتنامــه امــام  gرا آورده اســت(.همان .)942:كل متــن زیارتنامــه حضــرت امــام رضــا g
از هفــت بخــش تشکیلشــده اســت كــه هــر بخــش از لحــاظ مفاهیــم و مضامیــن ب ـهکار رفتــه،
اهــداف و جایــگاه توصیهشــده بــرای قرائــت آن بــا دیگــر بخشهــا متفــاوت اســت (پهلــوان نــژاد و
رجــبزاده.)54 :1389 ،
«کتــاب المــزار»؛ َمناسـ ُ
ـزار ّ
ـک ْال َمــزار معــروف بــه َا ْل َمـ ُ
الصغیــر مجموعــه روایاتــی دربــارۀ زیــارت
ِ

پیامبــر اکــرم  nو ائمــه أطهــار  bتألیــف شــیخ مفیــد در  96بــاب تنظیــم شــده اســت .شــیخ
مفیــد ،کتــاب المــزار را بــه ســبک کتابهــای 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  gرا بیــان کــرده و ســپس متــن زیــارت
نامــه امــام  gرا آورده اســت(مفید1413 ،ق.)195 :
کتــاب «مــزار» تألیــف محمــد بــن مکــی معــروف بــه شــهید اول دربــارۀ اعمــال و آداب مشــاهد
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ّ
مشــرفه معصومیــن  bاســت .فصــل هفتــم کتــاب بــه ارزش زیــارت امــام رضــا  ،gروایــات
ص یافتــه اســت(مکی 1410،ق.)196 :
مربــوط بــه آن و زیارتنامــه حضــرت اختصــا 
کتــاب «المــزار الكبیــر» تألیــف محمــد بــن المشــهدی ،در مشــاهد مشـ ّـرفه معصومیــن  bدر
ن شــده اســت .بخــش هشــتم کتــاب بــا عنــوان «فــی زیــارت االئمــه» شــامل
هشــت بخــش تدویـ 
هفــت بــاب اســت کــه در بــاب اول بــا عنــوان «مختصــر زیــاره لعلــی بــن موســیالرضا »b
دربردارنــده اعمــال و ذکرهــا بــرای ورود بــه بــارگاه امــام رضــا  gو متــن زیارتنامــه حضــرت
اســت(ابن مشــهدی 1419،ق.)654 :

 .5کتب جغرافیایی
در کتــب جغرافیــای ذیــل عنــوان واژۀ «طــوس»« ،ســنا بــاد» و «مشــهد» توضیحاتــی دربــارۀ
بــارگاه حضــرت رضــا  gآمــده اســت .زكریــا بــن محمــد بــن محمــود قزوینــی کــه دارای تعصــب
مذهبــی بــوده ،در کتــاب «آثــار البــاد و إخبــار العبــاد» ذیــل عنــوان «ســنا بــاد» نوشــته اســت:
«دهــى اســت در نیــم فرســنگى طــوس كــه قبــر رشــید آنجاســت .رضــا  gدر قبــرى اســت كــه
مشــهور اســت بــه قبــر رشــید و رشــید در قبــرى اســت كــه مشــهور اســت بــه قبــر حضــرت .اهــل
قریــه ســنا بــاد ،شــیعیمذهب مىباشــند و قبــرى را كــه رشــید در آن اســت زینــت داده و زیــارت
مىكننــد بهعــوض قبــر رضــا (»gقزوینــی.)462 :1373 ،
نویســنده بــه علــت تعصــب مذهبــی ،اعتبــار و شــهرت قبــر امــام  gرا همســان رشــید عنــوان
ً
کــرده کــه بــههیــچوجــه صحیــح نیســت .اینکه اهــل قریه ســنا بــاد شــیعه هســتند کامال درســت،
امــا ایــن ادعــا کــه شــیعیان بهجــای قبــر امــام رضــا  ،gقبــر هارونالرشــید را زیــارت میکننــد،
ادعایــی دروغ ،کــور و مایــه تعجــب اســت .در کتــاب «حــدود العالــم مــن المشــرق الى المغــرب» به
مؤلفــی ناشــناس ذیــل عنــوان کلمــه طوس اشــار ه شــده اســت کــه قبر امــام رضــا  gدر آنجــا قرار
دارد و مــردم زیــادی بــه زیــارت آنجــا میروند(حــدود العالــم من المشــرق الــى المغــرب 1423 ،ق:
 )116همچنیــن محمــد بــن عبــد المنعــم حمیــری در کتاب «الــروض المعطــار فى خبــر االقطار»
سال نهم ،شماره  ،36زمستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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دربــارۀ رحلــت امــام رضــا  gو خاکســپاری آن حضــرت در آنجــا توضیــح میدهد(حمیــری،
 .)399 :1984در اوایــل ســلطنت قاجــار نویســندگانی بــه تقلیــد از جغرافیدانــان اســامی
و بــا لحــاظ کــردن ویژگیهــای عصــر جدیــد بــه جغرافیــا نویســی پرداختنــد کــه میتــوان بــه
اعتمادالســلطنه و زینالعابدیــن شــیروانی اشــاره کــرد .اعتمادالســلطنه از نویســندگان مطــرح
ایــن عصــر در جلــد ســوم کتــاب مــراة البلــدان ،بــا بیــان اینکــه قدمــت شــهر مقــدس طوالنــی زیاد
نیســت ،تأکیــد دارد کــه ایــن منطقــه «از هنگامیکــه مضجــع حضــرت مقــدس رضــوى شــده ،رو
بــه آبــادى نهاده»(اعتمادالســلطنه :1367 ، )1542و در ادامــه توضیحاتــی را دربــارۀ صحن مطهر
مرقــد امــام  ،gمــدارس اطــراف و خیابانهــای منتهــی بــه آن ارائــه میکند(همــان.)1544 :
زینالعابدین شیروانی در کتاب بستان السیاحه ذیل عنوان طوس نوشته است:
«شــهری اســت از شــهرهاى خراســان  ...کــه جمشــید آن را بنــا نمــوده  ...تــا زمــان خالفــت
ّ
الرضــا علیــه ّ
الت ّ
مأمــون ،چــون حضــرت امــام الهمــام علــی ّ
حیــة و الثنــاء در قریــه ســنا بــاد
بیاســود ،عمــارت طــوس روى بــه ویرانــى نمــود و قریــه ســنا بــاد شــهر شــد و اكنــون آنجــا را
مشــهد مقـ ّـدس خواننــد .جمعــى كثیــر از اهــل فضــل و كمــال آنجــا ظهــور كردهاند»(شــیروانی،
 1253ق«.)354 :لفــظ مشــهد محــل شــهود اســت و مشــاهده جمــع آن اســت یــا آنكــه بــه معنى
شــهادتگاه باشــد و در عــرف نــام چنــد موضــع اســت و از مشــهد مطلــق مراد مشــهد رضاســت و آن
شــهری اســت دلگشــا و مدینـهای اســت روحافزا»(همــان).

 .6سفرنامهها
ســفرنامه نویســانی کــه از خراســان ،طــوس ،ســنا بــاد و بعدهــا مشــهد عبــور کردهانــد ،بـ ه تناوب
مطالبــی را دربــارۀ امــام رضــا  gو حــرم آن حضــرت آوردهانــد .ابنبطوطــه جهانگــرد مراکشــی در
ســفرنامۀ خــود دربــارۀ بــارگاه حضــرت رضــا  gنوشــته اســت:از طــوس بــه مشــهد آمدیــم  ...کــه
شــهرى بــزرگ و پرجمعیــت اســت و میوههــا و آســیابهاى زیــادى دارد ... ،مشــهد مكـ ّـرم امــام
رضــا ّقبههــاى بــزرگ دارد .قبــر امــام  gدر داخــل زاوی ـهاى اســت بــا مدرس ـهاى و مســجدى در
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كنــار آن و ایــن عمــارات همــه بــا ســبكى بســیار زیبــا ساختهشــده و دیوارهــاى آن كاشــى اســت.
روى قبــر ضریحــى چوبــى قــرار دارد كــه ســطح آن را بــا صفحــات نقــره پوشــانیدهاند .از ســقف
مقبــره قندیلهــاى نقــره آویــزان اســت .آســتان در ّقبــه هــم از نقــره اســت و پــرده ابریشــم زردوزى
بــر درآویختــه .داخــل بقعــه بــا فرشهــاى گوناگــون مفــروش گردیــده ،روب ـهروى قبــر امــام ،قبــر
امیرالمؤمنیــن هارونالرشــید واقعشــده كــه آنهــم صندوقــى دارد و شــمعدانها و چراغهــا روى
آن مىگذارنــد .هنگامیکــه رافضیــان وارد بقعــه مىشــوند ،قبــر هــارون را بــه لگــد مىزننــد و امــام
رضــا را ســام مىكنند(ابنبطوطــه .)470 :1376،کالویخــوی اســپانیایی کــه بیــن ســالهای
 ۱۴۰۳تــا  ۱۴۰۶میــادی از ایــران دیــدن کــرده اســت ،دربارۀ دیدار از شــهر مشــهد نوشــته اســت:
«همچنــان راندیــم تــا بــه شــهر مشــهد (یعنــى محــل شــهادت امــام رضــا) كــه بــه نــام ســلطان
خراســان مشــهور اســت و آرامگاهــش در آنجــا قــرار دارد ،رســیدیم .وى از نــوادگان محمــد n
اســت كــه ایرانیــان او را از پــاكان میداننــد و در مســجدى بــزرگ و در تابوتــى كــه از نقــره و طــا
ســاختهشــده ،مدفــون اســت .مشــهد شــهر عمــدۀ زیارتــى همــه این حوالــى اســت و ســاالنه گروه
بیشــماری بــرای زیــارت بــدان جــا میآینــد .هــر زائــرى كــه از مشــهد بازگــردد ،همســایگانش نــزد
او میآینــد و لبــه قبــاى او را مىبوســند ،چونکــه وى از زیــارت چنیــن محــل محترمــى بازگشــته
ً
اســت .وقتــی وارد شــهر شــدیم ،مــا را بــراى زیــارت بــه آرامــگاه بردنــد .بعــدا به هــر جا کــه میرفتیم
و چــون بــر ســر زبــان افتــاده بــود كــه مــا بــه زیــارت مشــهد مشــرف شــدهایم ،مردمــان مىآمدنــد و
لبــه قبــاى مــا را بوســه مىزدند»(كالویخــو.)192 :1374 ،
انگلبــرت کمپفــر پزشــک آلمانــی کــه در دورۀ صفویــه از ایــران دیــدن کــرده اســت ،دربــارۀ زیــارت
امــام رضــا  gو جایــگاه آن حضــرت در بیــن ایرانیــان نوشــته اســت:
زیــارت امــام هشــتم ،رایجتریــن زیــارت در ایــران اســت .زیــرا از دوازده امــام ،فقــط قبــر امــام رضــا
 gدر ایــران و در شــهر مشــهد مدفونشــده اســت و اعتبــار و شــهرت مشــهد بــه همیــن ســبب
اســت .در خراســان اســم ایــن امــام دایــم ورد زبــان بیمــاران اســت .از آن هنــگام که شــاهعباس اول
مدفــن امـــام رضـــا  gرا از چنـــگ ازبکـــان تاتــار خارج کــرد ،این مــزار در اثر وقوع معجــزات مکرر
حیرتانگیــز ،ســخت مشــهور شــده اســـت .بیشـــتر ایــن شــهرت بــه آن علــت اســت کــه تعــدادی
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از نابینایــان شــهادت دادهانــد بــر اثــر توســل بــه امــام رضــا ،بــار دیگــر بینایــی خــود را بــه دســت
آوردهاند(کمپفــر.)178 :1360،
عبدالمحمــد میــرزا ســیفالدوله از شــاهزادگان قاجــار در ســفرنامه خــود در شــرح بنــای حــرم
امــام  gمینویســد:
«بنــاى حــرم کــه از خشــت و گل اســت ،از بناهــاى عجیــب اســت .معلــوم نیســت ایــن گل و
خشــت را بــا چــه ســاخته و از چــه ورزیدهانــد كــه از فــوالد ســختتر اســت و سالهاســت بــدون
تزلــزل ایســتاده اســت .... .قدمــت كاشـیهاى داخــل حــرم و دم در حــرم كــه بعضــى از خطــوط
آنهــا برجســته از شـشصد ســال متجــاوز اســت  ...ضریــح ّ
مطهــر از فــوالد ساختهشــده و بــا زمـ ّـرد
و یاقــوت مرصــع كردهاند»(همــان.)318 :
ل  ۱۲۱۰شمســی یعنــی زمان ســلطنت فتحعلی شــاه
آلکــس بارنــز انگلیســی کــه در حــدود ســا 
قاجــار بــه بهانــۀ دیــدار بــا عبــاسمیــرزا نایبالســلطنه بــه مشــهد آمــده بود(بارنــز،)111 :1366 ،
وی بــهاشــتباه امــام رضــا  gرا پنجمیــن ســاله امــام علــی  gمینامــد و مینویســد« :در شــهر
مقــدس مشــهد مقبــره امــام رضــا  gیعنــی پنجمیــن ســاله علــی  gاســت» (همــان.)112 :
بارنــز دربــاره علــت حضــور امــام رضــا  gدر ایــن ناحیــه بــه گفته مــردم ترکســتان اســتناد میکند
« :مــردم ترکســتان میگوینــد امــام رضــا بـ ه واســطۀ اخــاق مــردم مشــهد بــه آنجــا هجــرت نمــود
زیــرا ایــن وضــع حضــور آن حضــرت را در آن شــهر ایجــاب میکــرد» .ازبکهــا تکبیتــی دارنــد کــه
ً
میگویــد «:اگــر مشــهد آن گنبــد نیلگــون را نداشــت ،اصــوال جــای خوبــی نبــود ».از ســوی دیگــر،
ایرانیهــا مشــهد را بــا زبــان توصیــف میکننــد« :مشــهد نورانیتریــن نقطــۀ روی زمیــن اســت زیــرا
محــل اشــراق انــوار الهــی اســت»(همان .)114 :وی در ادامــه بــه توصیــف حــرم امــام رضــا g
ً
میپــردازد« :مدفــن امــام رضــا  gتقریبــا در وســط شــهر در زیــر گنبــدی بــا پوششــی از طــا قرار
داشــت کــه بــا دو منــاره طــا پــوش درخشــان اطرافــش برابــری میکــرد .ایــن گنبــد و منارههــا
در زیــر پرتــو خورشــید بــا درخشــش زیــادی نورافشــانی میکردنــد .نزدیــک قبــر مطهــر و در پشــت
آن ،مســجد بزرگــی بــا گنبــد و منارههــای آبــی الجــوردی قــرار دارد کــه بــه دســتور گوهرشــادآغا
یکــی از اعقــاب تیمــور بــزرگ ،ساختهشــده اســت .زائــری کــه بــه زیــارت میآیــد بایــد ابتــدا از بــازار
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عبــور کنــد .از زنجیــر بگــذرد تــا وارد بســت شــود؛ جایــی کــه در آن هیــچ مجرمــی قابلتعقیــب
نیســت ،ســپس از گــذرگاه طــاقدار بلنــدی عبــور کنــد و بــه محوطــه وســیع چهارگوشــی کــه از
آثــار شــاهعباس کبیــر اســت ،برســد .اینجــا صحــن عتیــق ،محــل اســتراحت زائــران و آرامــگاه
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  ،gعریضهنویســی و حاجتخواهــی آنــان ســخن میگویــد.
او بــا شــگفتی اظهــار مـیدارد 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
غ بــر 50هــزار نفــر در ســال
شــده در آشــپزخانۀ حضــرت ،شــمار زائــران امــام رضــا  gرا بالــ 
تخمیــن میزنــد و ایــن در حالــی اســت کــه جمعیــت شــهر مشــهد در آن زمــان  60هــزار نفــر بــوده
اســت(خانیکوف.)112 :1375،

 .7تحقیقات جدید
در تحقیقــات جدیــد ،بررســی و تحلیــل حــوادث و رویدادهــای زندگانــی امــام رضــا  gجایــگاه
خاصــی دارد .ایــن تحقیقــات یــا بــهصــورت جداگانــه زندگانــی امــام  gرا بررســی کردهانــد یــا در
کنــار ائمــه دیگــر ،بــه حیــات آن حضــرت پرداختـ ه شــده اســت.
کتــاب «مســند امــام رضــا  »gتألیــف عزیزاللــه عطــاردی تحقیقــی جامــع و منحصربهفــرد از
زندگانــی و احادیــث امــام رضــا  gاســت .مؤلــف پــس از ذکــر مقدمـهای در لــزوم پیــروی از روش
اهــل بیــت  bو اشــاره بــه فضیلــت علــم حدیــث و یــادآوری تاریخچــۀ تدوین حدیــث ،بــه زندگانی
امــام  gشــامل :تولــد ،دوران جوانــی ،امامــت ،هجــرت بــه مــرو ،والیتعهــدی ،شــهادت و ســیرۀ
عملــی و مــکارم االخــاق میپــردازد و ســپس بـ ه صــورت مبســوط احادیــث امــام  gرا بــر صورت
کامــل و بــا ذکــر سلســله اســناد ذکــر میکند(عطــاردى.)808-254 :1397 ،
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محمدجــواد فضلاللــه در کتــاب «اإلمــام الرضــا ،تاریــخ و دراســة» ،بــه رویدادهــای سیاســی
زندگانــی امــام  gدر بخــش اول و حیــات فکــری آن حضــرت در بخــش دوم پرداختــه
اســت .مؤلــف در بخــش اول ب ـ ه صــورت صریــح ،عشــق و ارادت خــود را بــه امــام هشــتم بیــان
میکند(فضلاللــه )23 :1382 ،و بعــد از معرفــی مختصــر و شــخصیت و صفــات امام(همــان:
 )45بــه جایــگاه علمــی امــام میپــردازد و تأکیــد دارد طــرح والیتعهــدی از طــرف مأمــون بــرای
کاســتن از اعتبــار ائمه(همــان )110 :و مشــروعیت دادن بــه خالفــت عباســی(همان)111 :
بــوده و امــام  gبــهاجبــار آن را پذیرفته(همــان )112 :و تصریــح میکنــد کــه طـ ّـراح 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 (gهمــان )150-163 :و تحلیــل درســت شــهادت امــام
 gتوســط مأمــون (همــان )171 :اســت .مؤلــف دربــاره شــهادت امــام توســط مأمــون نوشــته
اســت :قــول أقــوی ایــن اســت کــه مأمــون بـ ه صــورت مخفیانــه و از طریــق زهــر امــام را بــه قتــل
رســانده اســت(همان .)163 :در بخــش دوم كتــاب ،مؤلــف بــه تألیفــات ،مناظــرات ،تفســیر،
فقــه ،احادیــث و رهنمودهــای امــام  gذکــر کــرده اســت .ایــن کتــاب ،پژوهشــی مفصــل و
مبســوط و بــه اســتناد منابــع اصلــی اســت.
کتــاب «جغرافیــای تاریخــی هجــرت امــام رضــا  gاز مدینــه تــا مــرو» تألیــف جلیــل عرفــان
منــش ،پژوهشــی نــو و مبســوط و کمنظیــر بــا ایــن عنــوان اســت .مؤلــف بهصــورت تفصیلــی
بیــان میکنــد کــه مســیر هجــرت امــام  gاز مدینــه بــه ســمت بصــره و بعــد بهطــرف فــارس،
یــزد و خراســان بــوده اســت و تأکیــد دارد انتخــاب مســیر «حسابشــده و زیرکانه»(عرفــان منش ،
 )10 :1376بــوده تــا از شــهرهای شیعهنشــین عبــور نکنــد و رفتــار امــام  gدر ایــن مســیر
شــامل وداع حزنآلــود بــا رســول خــدا (همــان ،)14 :تعییــن جانشــین (همــان ،)15 :وداع بــا
اهلبیــت (همــان )16 :و معرفــی امــام جــواد ب ـ ه عنــوان جانشــین بــه دوســتدارانش(همان:
 )28اشــاره بــهاجبــار امــام  gدر هجــرت و قبــول طــرح والیتعهــدی و مقاصــد نــا ثــواب
مأمــون در ایــن زمینــه اســت.
کتــاب «حیــات فکــری و سیاســی امامــان شــیعه  »bتألیف رســول جعفریــان ،به بررســی زندگانی
امامــان شــیعه و تحلیــل جنبههــای فکــری و سیاســی آن پرداخته اســت .مؤلــف در بخــش مربوط به
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امــام رضــا ( gجعفریــان )469-425 :1381 ،در  44صفحــه و بــه اســتناد منابــع اصلــی عربــی و
فارســی بــا نگاهــی نــو ابتــدا بهصــورت اجمالی بــه تولــد و امامت حضــرت پرداخته و ســپس حــوادث
مربــوط بــه حیــات امــام  gتــا قبــل از والیتعهــدی را بررســی کــرده و بعــد از تحلیــل والیتعهــدی
مأمــون ،موضــع امــام  gدر برابــر تبلیغــات ضــد علوی و مســائل کالمــی را بررســی کــرده و درنهایت
بــه بعضــی مســائل حضــور امــام  gدر ایـران اشــارهکرده اســت.
بــه منظــور درک صحیحتــر آنچــه کــه بیــان شــد در ادامــه در قالــب یــک جــدول لیســت منابعــی
کــه در ارتبــاط بــا هــدف و عنــوان پژوهــش وجــود دارد آورده میشــود تــا ایــن بیــان گرافیکــی کلیت
و انســجام محتــوای متــن را بهتر بــه نمایــش درآورد.
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نتیجهگیری
نظــر بــه اهمیــت موضــوع شــناخت ســیرۀ امامــان معصــوم و بـ ه خصــوص حــوادث و رویدادهــای
مربــوط بــه زندگانــی امــام رضــا  gهمچــون والیتعهــدی ،هجــرت بــه ایــران ،جریــان واقفــه،
تبلیغــات ضدعلــوی ،قیامهــای علویــان و نشــر تشــیع ،شــناخت جایــگاه و زندگانــی امــام رضا g
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  ،gدر صــدد جسـتوجوی ایــن منابــع برآمــده،
ســپس ایــن منابــع را در یــک قالــب ابداعــی شــامل :کتابهــای تاریــخ عمومــی ،کتــب حدیــث،
متــون ادبــی بــه خصــوص در زمینــه اشــعار عربــی و فارســی ،کتــب ادعیــه ،کتــب جغرافیایــی،
ســفرنامهها و تحقیقــات جدیــد دســتهبندی و بررســی گردیــد.
همچنانکــه مالحظــه شــد در کتابهــای 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  gاز مدینــه بــه مــرو ،طــرح والیتعهــدی امــام رضــا
 ،gشــورش عباســیان در بغــداد ،بازگشــت مأمــون بهطــرف بغــداد و شــهادت امــام  gاشــاره
شــده اســت کــه در ایــن میــان مورخانــی همچــون طبــری ،مقدســی ،ابــن اثیــر و ابــن خلــدون ،که
ن هــم فقــط موضــوع والیتعهــدی امــام رضــا
متمایــل بــه خلفــا بودهانــد ،بــهصــورت مختصــر و آ 
 gرا مطــرح کردهانــد .امــا نکتــۀ قابــل توجــه ایــن اســت کــه در میــان ایــن آثــار رحلــت امــام رضــا
 gرا بــه طــور طبیعــی بیــان کردهانــد ولــی در ایــن بیــن مورخانــی ماننــد یعقوبــی و مســعودی
کــه بــه تشــیع متمایــل بودهانــد ،بهصــورت مبســوطتر بــه جریــان والیتعهــدی امــام هشــتم
پرداختــه و شــهادت امــام رضــا  gبـ ه وســیله مأمــون را بــا صراحــت بیشــتری بیــان کردهانــد.
زندگینامــه ،احادیــث و ســیره امــام رضــا  gبــهعنــوان امــام هشــتم شــیعیان و نــواده رســول
خــدا  nبیشــتر در کتــب حدیــث شــیعه و ســنی انعــکاس یافتــه اســت .علمــای شــیعه همچــون
شــیخ صــدوق ،شــیخ مفیــد ،کلینــی ،طبرســی ،شــیعی ســبزواری ،مجلســی ،فتــال نیشــابورى و
إربلــى مطالــب تاریخــی مربــوط بــه زندگانــی امــام رضــا  gرا در کنــار مباحــث کالمــی و حدیثــی
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آن حضــرت بــا عشــق و ارادت شــرح دادهانــد .همچنیــن افــرادی از اهــل تســنن همچــون ســبط
ابــن جــوزى بهواســطه جایــگاه ائمــه و بــرای تطهیــر آنــان از اتهامــات مخالفــان و معانــدان،
زندگینامــه دوازده امــام را نگاشــتهاند و بالطبــع ایــن امــر شــامل امــام رضــا  gهــم میشــود.
نــکات خاصــی از زندگینامــه و رویدادهــای مربــوط بــه زندگانــی امــام رضــا  gو حــرم آن حضــرت
در خراســان ،در اشــعار عربــی همچــون شــعر ابونــواس و دعبــل خزاعــی انعــکاس یافتــه ،در حالــی
کــه اشــعار فارســی نمیتواننــد بـ ه عنــوان یــک منبــع دربــاره شــناخت زندگانــی امــام رضــا  gبــه
طــور اصولــی مــورد اســتناد قــرار بگیرنــد .هرچنــد شــاعران فارســی زبانــی چــون حکیــم ســنایی،
عبدالرحمــان جامــی ،خالــد نقشبنــدی ،فرخــی سیســتانی و فروزانفــر و  ...در بیــن ســرودههای
خــود اشــعاری را در وصــف و کمــاالت امــام رضــا  gســرودهاند امــا ایــن گونــه ســرودهها بســیار
انــدک و ناچیــز اســت.
در همیــن زمینــه مطالبــی دربــارۀ زندگانــی ،ســیره ،تدفیــن ،زیــارت و حــرم امــام هشــتم در کتب
جغرافیایــی ،کتــب ادعیــه و ســفرنامهها انعــکاس یافتــه کــه بــه عللــی نظیر تعصــب مذهبی ،آشــنا
نبــودن بــا واقعیــات تاریــخ اســام و عــدم درک صحیــح جایــگاه امــام رضــا  gبایــد در مطالعــه
اینگونــه آثــار دقــت و احتیــاط بیشــتری بــه خــرج داد تــا اخبــار نادرســت آنهــا مشــخص گــردد و
از اســتنباط نادرســت اجتنــاب کــرد.
همچنیــن در تحقیقــات جدیــد ،بررســی و تحلیــل حــوادث و رویدادهــای زندگانــی امــام رضــا
 gجایــگاه خاصــی دارد و نویســندگان زیــادی در ایــن زمینــه دســت بــه تألیــف زدهانــد کــه در
ایــن پژوهــش نگارنــده مقالــه چهارکتــاب اصلــی را از بیــن آنــان انتخــاب و بررســی گردیــد .ایــن آثار
شــامل :مســند امــام رضــا  gتألیــف عزیزاللــه عطــاردی ،اإلمامالرضــا ،تاریــخ و دراســه تألیــف
محمدجــواد فضلاللــه ،جغرافیایتاریخــی هجــرت امــام رضــا  gاز مدینــه تــا مــرو تألیــف جلیــل
عرفانمنــش و حیــات فکــری و سیاســی امامــان شــیعه  bتألیــف رســول جعفریــان بــهواســطۀ
مطالــب نــو ،تحلیلهــای درســت ،اســتناد بــه منابــع اصلــی عربــی و فارســی ،رعایــت اخــاق در
نویســندگی و نثــر ســاده و روان آنهــا در ایــن مقالــه برگزیــده و معرفــیشــدند.
مهاجــرت امــام رضــا  gبــه خراســان ،ســبب شــکلگیری مهاجــرت گســترده شــیعیان بــه
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مناطــق ایــران شــد و ایــن امامــزادگان و خانــدان آنهــا در طــول تاریــخ نقــش بســزایی در پــرورش
فکــری جامعــه ایــران و پیوســتن آن بــه جامعــه شــیعه ایفــا کردنــد .ترویج فرهنــگ رضــوی میتواند
جامعــۀ مــا را در برابــر هجمههــای گســتردۀ غــرب مصــون نگــه دارد و نهادهــای دینــی و فرهنگــی
بایــد از همــه ظرفیتهــای موجــود بــرای جهانیســازی ایــن فرهنــگ غنــی بهــره گیرنــد .انســان
مســلمان همــواره بایــد تــاش کنــد تا ســبک زندگــی خــود را بر مبنــای بهرهگیــری از ســیرۀ نورانی
ائمــه أطهــار  gقــرار دهــد کــه میتوانــد ضامــن ســعادت انســان باشــد و جامعــۀ مســلمانان را
ن ذکــر اســت کــه مطالــب ارائــهشــده بــه اجبــار بــهصــورت فشــرده در
نجــات دهــد .در آخــر شــایا 
حــد مقالــه گنجانــدهشــده اســت؛ امــا پیشــنهاد میشــود کــه بــرای روشــن کــردن دقیــق مباحــث
بهتــر اســت مطالــب در قالــب و بــا حجــم کتــاب گــردآوری و نگاشــته شــود.
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ـ ابن قتیبه دینوری ،عبدالله بن مسلم1410( .ق) .االمامة و السیاسة .بیروت :داراألضواء.
ـ ابن قولویه ،جعفر بن محمد.)1377( .کامل الزیارات .ترجمه محمد جواد ذهنی تهرانی .قم :انتشارات پیام حق.
ـ ابن مشهدی ،محمد 1419( .ق) .المزار الكبیر .قم :قیوم.
ـ ابن منظور اإلفریقی .محمد 1424(،ق) .نوادر ابی نواس .تحقیق یوسف البقاعی .بیروت :موسسه االعلمی للمطبوعات.
ـ ابوئی مهریزی ،محمدرضا« .)1393( .تأملی در احوال علی بن عیسی اربلی و اخبار امام رضا  gدر کشف الغمه» .آینه میراث.
شماره  .55صص.24-9:
ـ احمدی ،علی « .)1394( .مدیریت و نقش امام رضا  gدر تحکیم والیت مداری ایرانیان» .ماه نامه پژوهش ملل .دوره اول.
شماره اول.صص.43 -30:
ـ اربلى ،على بن عیسى .)1381( .كشف الغمه فی معرفة االئمة .تحقیق سید هاشم رسولى .تبریز :مكتبة بنیهاشمی.
ـ اصفهانی ،ابوالفرج.)1374( .اآلغانی .ج .2ترجمه محمد حسین مشایخ فریدی .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
ـ اعتمادالسلطنه ،محمدحسن .)1367( .مرآت البلدان .به کوشش عبدالحسین نوایی .تهران :دانشگاه تهران.
ـ بارنز ،الکس .)1366( .سفرنامه .ترجمه سلطانی فر .مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی.
ـ بختیاری ،زهرا« .)1388( .فلسفه تاریخ یعقوبی» .مجله فرهنگ پژوهش .سال اول .شماره  .4صص.122 -109:
ـ بشیریه ،حسین و جمالزاده ،ناصر« .)1377( .اشکال گفتمانی علمای شیعه از صفویه تا مشروطیت» .مدرس علوم انسانی .شماره
 .8صص.199-178:
ـ بشیر ،حسن« .)1392( .امام رضا (ع ) و گفتمان امامت :تحلیل گفتمانی» .ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام رضا  .gاحمد
پاکتچی (سرپرست علمی) و مرتضی سلمان نژاد (به اهتمام) .تهران :دانشگاه امام صادق .g
ـ براتی ،فرهاد؛ نیدی ،عزیزه« .)1396( .مقایسه قصید ه تائی ه دعبل خزاعی با قصیده مدح امام رضا  gاز صائب تبریزی».
مطالعات ادبیات ،عرفان و فلسفه .دوره  .3شماره  .1صص.18-1:
ـ پرگاری ،صالح؛ شعبان زاده لمر ،بهمن« )1393( .رویکرد جغرافیایی مسعودی در نگارش مروج الذهب و معادن الجوهر».
فصلنامه تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران و اسالم .سال اول .شماره  .3صص.16-1 :
بزاده ،مهدی« .)1389( .تحلیل متنشناسی زیارتنامه امام رضا  gبر پایۀ نظریه کنش گفتار».
ـ پهلوان نژاد ،محمدرضا؛ رج 
مطالعات اسالمی (فلسفه و كالم) .سال چهل و دوم .شماره پیاپی  .85/2صص.54-37:
ـ تقی زاده داوری ،محمود .)۱۳۸۵( .تصویر امامان شیعه در دایره المعارف اسالم .قم :انتشارات شیعهشناسی.
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ـ تهرانی ،آقابزرگ .)1408( .الذریعـه إلی تصانیف الشیعه .قم :موسسه اسماعیلیان.
ـ جامی ،نورالدین عبدالرحمن .)1341( .دیوان اشعار .ویراسته هاشم رضی .تهران :انتشارات پیروز.
ـ جعفریان ،رسول .)1382( .منابعتاریخ اسالم .چاپ قم :انصاریان.
ـ ــــــــــــــــ .)1381( .حیات فكرى و سیاسى امامان شیعه .قم :انصاریان.
ـ چالمرز ،آلن اف« .)1390( .چیستی علم» .ترجمه سعید زیبا کالم .تهران ،سمت.
ـ حدود العالم من المشرق الى المغرب 1423( .ق) .القاهره :الدار الثقافیه للنشر.
ـ حضرتی ،حسن« .)1380( .مشکله فرهنگ در تاریخنگاری یعقوبی» .تاریخ اسالم .سال دوم .شماره دوم.)6(.صص.118 -83 :
ـ حموی ،محمد بن اسحاق .)1363( .أنیس المؤمنین .تهران :بنیاد بعثت.
ـ حمیری ،محمد بن عبدالمنعم1984( ،م).الروض المعطار فی خبر األقطار.تحقیق :احسان عباس .بیروت :انتشارات مکتبة لبنان.
ـ خانیکوف ،نیکوالی والدیمیر وویچ .)1375( .سفرنامه خانیکوف .ترجمه اقدس یغمایی و ابوالقاسم بیگناه .مشهد :موسسه چاپ
و انتشارات آستان قدس رضوی.
ـ خزاعی ،دعبل .)1367( .دیوان دعبل خزاعی .شرح عبدالکریم االشتر .دمشق :مجمع اللغه العربیه.
ـ روزنتال ،فرانتس .)1366( .تاریخ تاریخنگاری در اسالم .ترجمه اسدالله آزاد .مشهد :موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس
رضوی.
ـ زرینکوب ،عبدالحسین .)1379( .تاریخ ایران بعد از اسالم .تهران :امیرکبیر.
ـ سجادی ،سید صادق ،عالم زاده ،هادی .)1380( .تاریخنگاری در اسالم .تهران :سمت.
ـ سنایی ،ابوالمجد مجدود بن آدم .)1362( .دیوان اشعار .به اهتمام مـدرس رضـوی .تهران :انتشارات كتابخانه سنایی.
ـ سیدی ،حسین؛ پوالد چنگ نجف آبادی ،هاجر« .)1391( .سیمای امام رضا  gدر شعر دعبل خزاعی و سنایی» .مجموعه
مقاالت هفتمین همایش ترویج زبان و ادب فارسی .ج .5صص.717-699:
ـ شاکری ،رمضان علی« .)1363( .منابع و مآخذ تاریخ مشهد و طوس» .مجله مشکوه  .شماره .5تابستان  .1363صص 152 :تا
.178
ـ شفیعی کدکنی ،محمدرضا.)1372( ،تازیانه های سلوک .تهران :انتشارات آ گاه.
ـ شیروانی ،زین العابدین بن اسکندر.)1253( .بستان السیاحة .بی جا .دانشنامه جهان سالم ،بنیاد دائرة المعارف اسالمی.
ـ شیعی سبزواری ،حسن بن حسین .)1378( .راحة االرواح درشرح زندگانی ،فضائل ومعجرات ائمه أطهار .تهران :اهلقلم .
ـ صفری فروشانی ،نعمتالله« .)1386( .بررسی دو اثر تاریخ نگاری شیخ صدوق» .نامه تاریخ پژوهان .شماره  .10صص-166:
.207
ـ طبرسی ،فضل بن حسن 1417( .ق) .إعالم الورى بأعالم الهدى .قم :آل البیت.
ـ طبری ،محمد بن جریر .)1375( .تاریخ الرسل و الملوک .ترجمه ابوالقاسم پاینده .تهران :اساطیر.
ـ طوسی ،محمدبن حسن1417( .ق) .الفهرست .نجف اشرف :مکتبةالمرتضویة.
ـ ـــــــــــــــــــــــ1413( .ق) .رجال طوسی .قم :جامعه مدرسین.
ـ عاملی ،جعفر مرتضی1416(.ق) .الحیاة السیاسیة لالمام الرضا .gبیروت :مرکز اإلسالمی للدراسات.
ـ عاملی(شهید اول) ،محمد بن مکی 1410( .ق) .المزار .قم :مؤسسه اإلمام مهدى.f
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ـ عرفان منش  ،جلیل .)1376( .جغرافیاى تاریخى هجرت امام رضا  gاز مدینه تا مرو .مشهد :بنیاد پژوهشهاى اسالمى آستان
قدس رضوى.
ـ عسکری ،سید مرتضی .)1381( .آراء و أصداء حول عبدالله بن سبأ و روایات سیف فی الصحف السعودیه .قم :اصول دین.
ـ عطاردى ،عزیز الله .)1397( .مسند اإلمام الرضا أبى الحسن على بن موسى علیهماالسالم .تهران :كتابخانه صدر.
ّ
الفاخوری،حنا.)1422( .الجامع فی تاریخ األدب العربی .ج  .1قم :انتشارات ذوی القربی.
ـ
ـ فتال نیشابوری ،محمد بن حسن بن علی .)1366( .روضة الواعظین و بصیره المتعظین .تهران :نشر نی.
ـ فرخی یزدی ،محمد .)1381( .دیوان اشعار .تصح ی ح و مقدم ه و شر ح احوال شاعر ب ه قل م حسین مکی .تهران :بدرق ه جاویدان.
ـ فروزانفر ،بدیعالزمان .)1382( .دیوان اشعار .به اهتمام عنایتالله مجیدی .تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
ـ فالح ،ابراهیم« .)1389( .سیمای امام رضا  gدر اشعار شعرای شیعی معاصرش» .دانشنامه (واحد علوم و تحقیقات) .شماره
 .79صص.82-71:
ـ کالویخو ،روی گونزالس .)1374( .سفرنامه .ترجمه مسعود رجب نیا .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
ـ كلینى ،محمد بن یعقوب .)1375( .اصول كافى .ترجم ه آیتالله کمره ای .قم :اسوه.
ـ کمپفر ،انگلبرت .)1360( .سفرنامه .ترجمه کیکاووس جهان داری .تهران :خوارزمی.
ـ مجلسی ،محمدباقر .)1363( .بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار  .bتهران :اسالمیه.
ب و معادن الجوهر .ترجمهابوالقاسم پاینده .تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.
ـ مسعودی ،علی بن حسین .)1374( .مروجالذه 
ـ مفید ،محمد بن نعمان .)1380( .االرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد .ترجمه محمدباقر ساعدى خراسانى .تهران :اسالمیه.
ـ ___________ 1413( .ق) .المزار .قم :كنگره شیخ مفید.
ـ منتظر القائم ،اصغر .)1391( .تاریخ اسالم .اصفهان :سمت.
ـ نجاشی ،احمد بن علی1407( .ق) .رجال النجاشی .قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.
ـ نقشبندی ،خالد 1302( .ق) .دیوان اشعار .استانبول :کتابخانه سلیمانیه .ش .3700
ـ هادی ،روح الله«.)1388( .سیمای امام رضا gدر شعر پارسی از سنایی تا جامی» .ماهنامه سبك شناسی نظم و نثر فارسی (بهار
ادب) .شماره .4تابستان  .1388صص.170-155 :
ـ یعقوبی ،ابن واضح .)1371( .تاریخ یعقوبی .ترجمه محمدابراهیم آیتی .چاپ ششم .تهران :علمى و فرهنگى.
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