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چکیده
اهل بیت(ع) به ویژه امام رضا(ع) مورد اقبال خاص ایرانیان ازجمله اهل حدیث بودند و حاکم 
نیشابورى به  تفصیل از حضور آن امام(ع) در خراسان و عنایت ویژة مشایخ اهل حدیث به 
ایشان یاد کرده است. بر اساس این گزارش ها، بزرگان حوزة حدیثى اهل سنت نیشابور 
که استادان اصحاب جوامع روایى ازجمله کتاب هاى شش گانه بودند، اهتمام زیادى به امام 

رضا(ع) به عنوان فرزند پیامبر(ص) و سند اختصاصى روایى حضرت داشتند.
مالحظه و تحلیل گزارش هاى ابوعبداهللا حاکم از قصد و زیارت آستان امام رضا(ع) توسط 
استادانى چون ابن خزیمه نیشابورى در کنار روایت هایى از پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) مبنى بر 
سفارش به زیارت آن امام(ع) از مشروعیت و بلکه برکت هاى این زیارت حکایت دارد و 
نشان مى دهد رفتار مدعیان پیروى از سلف صالح در دوره هاى بعد به ویژه در دورة معاصر 
در تحریم زیارت و تکفیر مسلمانان به سبب جرم هایى از این قبیل، بدعت و انحرافى بوده 
که در دوره هاى متأخر از سوى امثال ابن تیمیه طرح و توسط جریان هایى خاص ترویج 
شده است. مقالۀ حاضر به روش توصیفى ـ تحلیلى پى جوى این گزارش ها و بررسى چند 

و چون آنهاست.
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مقدمه
امـام رضـا(ع) به دلیـل سـفارش پیامبـر(ص) نسـبت بـه ایشـان و حضـور در ایـران، مـورد 
عنایـت بیشـتر مـردم شـرق اسـالمى به ویـژه اهـل حدیـث1 بودنـد و ابوعبـداهللا محمد بـن 
عبـداهللا معـروف بـه حاکم نیشـابورى از دانشـمندان برجسـتۀ اهل حدیث و سـنت و یگانۀ 
دوران، در دورة خـود(405-321) به شـمار می آیـد. او نگاشـته هاى مانـدگارى در علـوم 
حدیـث از خـود به جـا گذاشـت. از معروف تریـن آثار حاکـم، تاریـخ نیشـابور، معرفة علوم 
احلديـث و املسـتدرک علـی الصحيحني هسـتند. عالوه بـر آن، کتاب هایی همچـون فضائل فاطمة  

الزهـراء(س)، مقتـل احلسـني(ع) و مناقـب (مفاخـر) الرضـا(ع) نیـز در شـمار آثار حاکم ذکر مى شـود 

کـه ویژة اهل بیت(ع) نگاشـته شـده اسـت. حاکم نیشـابورى به سـبب تألیف مسـتدرك و ذکر 
و تصحیـح اخبـارى چـون «طري مشـوی» و «مـن كنت مواله» از سـوى برخى دانشـمندان اهل 
تسـنن مـورد بى مهـرى و حتـى حملـه قـرار گرفـت و بـا وجـود آنکـه در فقـه، شـافعى و 
در  کالم، اشـعرى بـود، بـه تشـیع و رفـض متهم شـد (رك: حاکـم نیشـابورى، 1400ق: ز 

(مقدمـه)؛ سـبکى، بى تـا، ج1: 193؛ حیدرى نسـب، 1390: 89).
او که عالقۀ خاصى به اهل  بیت(ع) ازجمله امام رضا(ع) داشت. برخالف دیگر بزرگان اهل 
حدیث عالوه بر استخراج روایت هاى بیشتر و صریح تر در فضل اهل  بیت(ع) تا حدودى از 
دشمنان ایشان فاصله گرفت. گزارش هاى حاکم در ارتباط با حضور امام هشتم(ع) در نیشابور 
و اهتمام اهل حدیث به ایشان  ـ قبل و پس از شهادت ـ  از برجستگى خاص و مفاهیمى برتر 
برخوردار است. این گزارش ها که از عنایت ویژه و شیفتگى بسیارى از بزرگان اهل تسنن 
دارند،  حکایت  مشکالت  از  گره گشایى  در  زیارتش  و  تربت  برکت هاى  و  رضا(ع)  امام  به 
در تعارض با باور بعضى مدعیان تسنن و سلفى گرى در دوران معاصر است. محور اصلى 

1. مراد از جریان اهل حدیث در اینجا، رویکردى در میان اکثریت جامعۀ اسالمى در سده هاى اول تاریخ اسالم است که در برابر 
اهل رأى و کالم، قرار داشتند و دانشمندان ایشان بیشتر با نقل، جمع و تألیف روایت ها سروکار داشته و به اهل سنت و جماعت یا 

اهل تسنن نیز به ویژه در ادامه معروف  شدند.
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بحث در این نوشتار ذکر، بررسى و تحلیل محتوایى گزارش هاى حاکم نیشابورى در اهتمام 
بزرگان اهل حدیث (و تسنن) به امام رضا(ع)و برکت زیارت ایشان است.

اهل  بیت(ع) و ایرانیان 
اهل  بیت(ع) به  علت قرابت و همچنین سفارش پیامبر(ص)، مورد اهتمام اصحاب مذاهب مختلف 
اسالمى هستند، اما در ارتباط با مصادیق ایشان اختالف وجود دارد. گاهى مراد از اهل  بیت(ع) 
همان اصحاب خمسۀ کساء دانسته شده، گاه همسران پیامبر(ص) هم به ایشان افزوده  شده اند و

گاهى نیز همۀ بنى هاشم و حتى همۀ امت، اهل  بیت حضرت خوانده شده اند (رك: نیشابورى، 
بى تا، ج7: 123؛ حاکم نیشابورى، 1422ق، ج3: 158 و رى شهرى، 1375: 21 به بعد).

در این میان، امامیه مراد از اهل  بیت مورد سفارش خاص پیامبر(ص) را همان 12 امام(ع) 
امیر  خبر 12  مانند  سنت  اهل  حدیثى  میراث  در  شواهد  پاره اى  از  باور  این  که  دانسته اند 
قریشى هم برخوردار است (کلینى، 1363، ج1: 286 به بعد و 525؛  بخارى، 1401ق، ج8 

.(127 :
عموم اهل حدیث ازجمله اصحاب کتاب هاى شش گانه، از بین 12 امام(ع) تنها به اهل کساء 
که در شمار اصحاب اند اهتمام ویژه داشته، برخى تا امام صادق(ع) را در شمار دانشمندان 
و راویان برتر قرار داده اند ولى براى شش امام دیگر اهل  بیت(ع) آن جایگاه را قائل نبوده 
و از طریق شان نیز حدیث نقل نکرده اند و با آنکه امام صادق(ع) استاد بسیارى از بزرگان 
مذاهب بودند بسیارى از اصحاب حدیث نقل از ایشان را به دالیلى چون ترس از عباسیان، 
نقل انحصارى حضرت از پدران و عدم نقل از دیگر مشایخ فروگذاشته و دربارة حضرت 

اختالف دارند (عسقالنى، 1404ق، ج2: 87).
سفر،  اثناء  در  و  بودند  ایران  در  والیتعهدى  جایگاه  در  مدتى  که  رضا(ع)  امام  از  ایشان 
به ویژه در نیشابور با مردم و مشایخ گفت و گو و مناظره داشتند نیز ستایش و به ندرت برخى 



فرهنگ رضوى100

13
94 

تان
بس

، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  

روایت ها را از طریق ایشان نقل کرده اند.
حاکم نیشابورى که گاهى از اهل  بیت(ع) با تعبیر «اصحاب کساء» نام برده درباره شان ده ها 
خبر و منقبت ذکر کرده است که هم از جهت تعداد و هم از نظر محتوا با اخبار مناقب 
دیگران تفاوت دارد. وى تنها در کتاب معرفة الصحابة، در باب مناقب على(ع)، 132 خبر و 

تحت عنوان اهل  بیت(ع)، 126 روایت آورده است (1422ق، ج3: 116 به بعد).
حاکم تحت عنوان «اهل رسول اّهللا(ص)» 16 خبر ذکر و معلوم کرده که از نظر او، مراد 
از اهل  بیت پیامبر(ص) در رتبۀ نخست على، فاطمه و حسنین(ع) است. البته وي در پاره اى 
تعبیرها از سادات نیز به «اهل  بیت» یاد کرده است (1400ق: 55؛ همان، 1375: 159، 161 
و 174) که مراد، مفهوم عمومى آن یعنى هاشمى  بودن، بوده و نه اهل  بیت اصطالحى که 

مورد اهتمام خاص خدا و رسول(ص) است.
از جهت نقل نیز به عنوان نمونه على(ع) در سند بیش از 50 روایت در کتاب التفسري مستدرک 
قرار دارد. حداقل نقل حاکم از دیگر معصومان(ع) در مستدرك چنین است: حضرت فاطمه(س) 
سه روایت، امام حسن(ع) شش روایت، امام حسین(ع) چهار روایت، امام سجاد(ع) 9 روایت و 
امام باقر و امام صادق(ع) هر کدام هشت روایت. حاکم، برترین طریق روایى اهل  بیت(ع) را 

طریق امام صادق(ع) دانسته است (1400ق: 55؛ حیدرى نسب، 1390: 345).
او در تاریخ نیشابور، امام رضا(ع) را فرزند پیامبر(ص) به حساب آورده و از حضرت اخبار و 

گزارش هاى ممتازى نقل کرده است که در ادامه محور سخن این نگاشته خواهد بود.
گفتنـى اسـت بـا توجـه بـه جایگاه ویـژه اى کـه پیامبـر اکـرم(ص) براى اهـل  بیـت(ع) بیان 
کرده انـد، ایرانیـان، به ویـژه در شـرق اسـالمى ـ خراسـان و سجسـتان ـ اهتمـام خاصـى بـه 
خانـدان رسـالت نشـان دادند (عاملـى، 1403ق: 171 به بعد). ایشـان با وجـود دورافتادگى 
از مرکـز تحـوالت جهـان اسـالم ـ  حجـاز، عـراق و شـام ـ بـه  نیکـى پایبنـدى خـود بـه 
وصایـاى پیامبـر(ص) در ارتبـاط بـا خاندانش را ابراز کردنـد؛ خوددارى از عمل به بخشـنامۀ 
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عمومـى لعـن امـام على(ع) توسـط مردم سیسـتان (حمـوى، بى تـا، ج3: 191)، پنـاه  دادن به 
مخالفـان دسـتگاه خالفـت و احیانًا اخراج والیان اموى، سـاماندهى نخسـتین شـورش ها و 
اعتراض هـا بـر ضـد امویـان به  محـض اطـالع از رخـداد کربال، همراهـى بـا یحیى بن زید 
و در ادامـه، برانـدازى خالفـت امـوى و بـه  قـدرت رسـاندن عباسـیان به عنـوان اهل بیـت 
رسـالت(ع) یـا اسـتقبال بى ماننـد از امـام رضـا(ع) در فرصـت حضـور در ایـران و اهتمـام به 
زیـارت آسـتان  آن حضـرت در ادامـه از شـواهد ایـن اهتمـام اسـت. بى مهـرى و احیانـًا 
بدرفتـارى، آن گونـه کـه در حجـاز، عـراق و شـام با اهـل  بیت(ع)، پیـروان یا مراقد شـریف 
و مراسـم ایشـان گزارش شـده اسـت (به عنوان نمونه رك: مرعشـى نجفى، 1405ق، ج18: 
255؛ ذهبـى، 1406ق، ج12: 35؛ امیـن، بى تـا، ج1: 627 و کورانى عاملـى، 1431ق: 12 و 
22)، در ایـران و به خصـوص شـرق اسـالمى پیـش نیامـده یا بـا آنچه در نواحـى پیش گفته 
اتفـاق افتـاده اسـت قابـل قیـاس نیسـت. به عنـوان نمونه از قتـل امامـان(ع) و برخـى پیروان 
آنـان در حجـاز و عـراق کـه بگذریـم، اختفاى آثـار و مراقدشـان در این مناطـق یا تخریب 
آنهـا یـا درگیرى هـاى متعـدد حنابلـۀ بغـداد بـا شـیعیان به عنـوان نمونه هایـى از بدرفتارى 
اعـراب در ایـن ارتبـاط مى تـوان یـاد کـرد، چیـزى کـه در ارتبـاط با امـام رضـا(ع) و بارگاه 
ایشـان در شـرق اسـالمى بـه چشـم نمى خـورد. ایـن عالقه منـدى و محبـت کـه احیانـًا از 
آن بـه تشـیع هـم یـاد مى شـود، غالبـًا توسـط زیدیـان، اسـماعیلیان و جعفرى هـا بـه ایران 
منتقـل و بـه دو صـورت گسـترش یافـت، شـکل نخسـت آن، گرایـش کلى به سـمت اهل 
 بیـت(ع) اسـت کـه از طریـق داعیـان عباسـى تبلیغ شـد و دیگـر، از طریق شـیعیان اعتقادى 

یـا امامى مذهبان صـورت گرفـت (جعفریـان، 1384: 148). 
بـا وجـود آنکـه به سـبب پیشـامد بعضـى مشـکالت ازجملـه فتنـۀ واقفى هـا ـ کـه مدعى 
بودنـد امـام کاظـم(ع) مهـدى امـت بوده ـ شـناخت امام اهـل  بیت(ع) پـس از امام کاظـم(ع) با 
برخـى دشـوارى ها حتى در بین هاشـمیان روبرو بوده اسـت (صـدوق، 1404ق، ج2: 135؛ 
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عاملـى، 1403ق: 323 و معـارف، 1389: 292)، گزارش هـاى مربـوط بـه اسـتقبال از امـام 
رضـا(ع) در اثنـاى مسـیر بـه طـرف مـرو از صـواب رأى و رفتار عموم مـردم ایـران به ویژه 
بـزرگان اهـل  سـنت در نیشـابور حکایـت دارد. البتـه رفتـار امام(ع) طـى این سـفر تاریخى 
ازجملـه ترسـیم جایـگاه امامـت بـا بیـان حدیث «سلسـلة الذهـب» (صـدوق، بى تـا: 25) و 
پیونـد دادن امامـت اهـل  بیـت(ع) بـا توحیـد یـا مناظره هـاى متعـدد بـا اصحـاب مذاهب و 
ادیـان مختلـف سـبب معرفـى هرچـه بهتر مکتـب اسـالم و میـراث داران حقیقى شـریعت 
یعنـى ائمـه(ع) (مجلسـى، 1403ق، ج49: 100) و گرایش بیشـتر جامعه بـه طرف خط اصیل 
امامـت اهـل  بیـت(ع) شـد. لذا پـس از آن، تشـیع در ایـران، خاصه در شـرق اسـالمى عمق 

و گسـترش بیشـترى یافت.

اهتمام خاص حاکم به امام رضا(ع)
همان گونه که اشاره شد ابوعبداهللا حاکم عنایت خاصى به اهل  بیت(ع) ازجمله امام رضا(ع) 
داشت. کتاب مناقب (مفاخر) الرضا(ع) او از معرفت و عالقه اش به خط اصیل اسالم و وارثان 
حقیقى پیامبر(ص) و اهل  بیت(ع) حکایت دارد. البته دربارة اینکه حاکم، کتاب مستقلى به نام 

مفاخر یا مناقب دربارة امام رضا(ع) داشته یا نه اختالف است (جعفریان، 1384: 369).
برخـى افـراد ماننـد ابن حمزه طوسـى یا جوینى خراسـانى از کتابى به این نـام براى حاکم 
یـاد یـا اخبـارى از آن دربـارة امـام رضا(ع) نقـل کرده انـد (رك: ابن حمزه طوسـى، 1412ق: 
483 و546 و جوینى خراسـانى، 1400ق، ج2: 175 بـه بعـد) که مشـابه ایـن اخبار در دیگر 
آثـارش چـون تاريـخ نيشـابور و معرفـة علـوم احلديـث نیز به چشـم مى خـورد. آنچـه در این 
ارتبـاط بـا قاطعیـت مى تـوان گفـت عالقـۀ ویـژة او بـه اهـل  بیـت(ع) به ویـژه امـام رضا(ع) 
اسـت. لـذا بعیـد نیسـت کـه حاکـم ایـن قبیـل گزارش هـا را در اثـر مسـتقلى جمـع کرده 
باشـد. گرچـه بعیـد هم نیسـت کـه او در ضمن تاریخ نیشـابور بـه این امـور پرداخته و آن 
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بخـش به گونـه اى مسـتقل در دسـترس قـرار گرفته باشـد؛ مانند آنچـه در ارتباط با نسـائى 
گفتـه شـده کـه او چون انحراف مردم شـام از امام علـى(ع) را دید خصایـص امیرالمؤمنین(ع) 
را تألیـف کـرد؛ درحالى کـه از رهگـذر بررسـى معلـوم مى شـود کتـاب خصایـص درواقع 
همـان بخـش فضائـل امـام على(ع) در سـنن کبراى نسـائى اسـت که جداگانه منتشـر شـده 
اسـت. البتـه گزارش هـاى جوینـى آن گونـه که خـود تصریـح کرده و مقایسـه بـا گزیده اى 
کـه اینـک از تاریـخ نیشـابور توسـط خلیفـه نیشـابورى به دسـت رسـیده نشـان مى دهد از 

ایـن کتاب برگرفته شـده اسـت.
آن  تفصیل  ادامه  در  و  اشاره  رضا(ع)  امام  حضور  دربارة  حاکم  گزارش  هاى  به  اینجا  در 
ذکر مى شود. به نوشتۀ حاکم در سال 200 ه. نیشابور با آمدن امام(ع) منور شد و چون خبر 
آمدن حضرت به شیخ بزرگ نیشابور، اسحاق بن راهویه رسید با وجود کبر سن و به قصد 
قربت، همراه با چند هزار نفر از دوستان تا قریۀ مؤیدیه به استقبال آن امام همام(ع) رفت. 
حاکم مى افزاید: اسوة آزادگان، شیخ محمد بن اسلم طوسى به  حکم تکلیف و امید ثواب، 
زمام مرکب سلطان(ع) را گرفت و با نهایت احترام وارد شهر شد. از حضرت احکام و اسرار 
مى پرسید و مى گفت: «به روز قیام [نزد] ملک عّالم جّل جالله وسیلۀ نجاح و فالح من این 

است که روزى در دنیا خادم و مهارکش مرکب حضرت سلطان خود بوده ام.»
بنا بر مشهور چهار سال در نیشابور اقامت کردند؛ اقامتگاه حضرت مهبط ارواح مقّربان و 
مطاف مالئکه شد و این اقامت موجب برکت، بقاى شهر و اجابت دعا شد (حاکم نیشابورى، 

1375: 208 و 209).

محدثان و رجالیان اهل سنت و امام رضا(ع) 
حضور امام رضا(ع) در شهر بزرگ نیشابور و پس از آن در مرو و در جایگاه والیتعهدى 
باعث توجه هرچه بیشتر عام و خاص از حوزة بزرگ علمى تسنن به ایشان شد. ایرانیان 
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محب اهل  بیت(ع) از نزدیک با فرزند رسول خدا(ص) روبرو و از فیض وجودى اش بهره مند 
شدند. رفتار مشایخ حوزة علمى بزرگ اهل حدیث در نیشابور که امام(ع) را فرزند پیامبر(ص) 
به حساب آوردند سبب شد پیشوایان اهل حدیث براى روایت ها و سند روایى ایشان اعتبار 

خاصى قائل شوند. 
طوسى،  اسلم  محمد بن  چون  حدیث  اهل  بزرگان  نیشابور،  در  امام(ع)  حضور  هنگام 
بزرگوار  آن  برابر  در  رازى  ابوزرعه  و  یحیى  یحیى بن  راهویه،  اسحاق بن  حرب،  احمد بن 
و سند روایى اش تعظیم و تواضع کردند. ابن حنبل، عنایت ویژه اى به امام رضا(ع) داشت و 
سند روایى ایشان را فوق العاده خواند: اباصلت هروى از طریق امام رضا(ع) از پدرانش و از 
پیامبر(ص) نقل کرد: ایمان سخنى است که گفته شود، عملى است که انجام گیرد و معرفت 
خردهاست. وى افزود: این حدیث را در جلسۀ ابن حنبل خواندم و احمد گفت: اگر این 
اسناد بر دیوانه ها خوانده شود هشیار شوند (صدوق، 1404ق، ج1: 205؛ طوسى، 1414ق: 

36 و عطاردى، 1406ق، ج1: 262).
همچنین اباصلت گفت: 

همراه با على بن موسى(ع) که سوار بر مرکب بودند، وارد نیشابور شدیم. دانشمندان آن 
سامان چون یاسین بن نضر، احمد بن حرب، یحیى بن یحیى و شمارى از دانشمندان دیگر 
ما  براى  طاهرت  پدران  حق  به  گفتند:  و  گرفتند  را  مرکب  لجام  شتافتند؛  امام(ع)  به سوى 
حدیثى که از پدرت شنیده اى نقل کن! حضرت(ع) فرمودند: پدرم، بندة نیک خدا، موسى بن 
جعفر(ع)... از سرور عرب، على(ع) نقل نمود که از پیامبر(ص) پرسیدم: ایمان چیست؟ فرمودند: 
شناخت قلبى، اعتراف زبانى و عمل به واجبات. احمد حنبل گفت: اگر این نمونۀ سند 
ندارد!  سند  نیکویى  جز  عیبى  حدیث  این  شود!  هشیار  شود،  خوانده  دیوانه  بر  روایى 

(قندوزى حذفى، 1416ق، ج3: 124؛ عطاردى، 1406ق، ج1: 262).

در ارتباط با مدت حضور امام(ع) در نیشابور، اقوال مختلفى بیان شده است؛ درحالى که 
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حاکم، آن را چهار سال دانسته است، دیگران از حضورى محدود یاد کرده اند. برخى گفته  اند 
امام(ع) پس از اقامت چند روزه از آن شهر به قصد مرو خارج شدند. سایبانى بر سر حضرت 
همراه  طوسى  اسلم  محمد بن  و  رازى  ابوزرعه  حافظان  نبود.  پیدا  پشتش  که  داشت  قرار 
انبوهى از طالبان علم و حدیث راه ایشان را گرفتند و با زارى و تضرع خواستند تا چهرة 
کنند.  روایت  حدیثى  برایشان  پدرانشان  از  و  دهند  نشان  آنان  به  را  مبارکشان  و  شریف 
پس مرکب را نگه داشتند و از خدمتکاران خواستند تا ستار را کنار زنند. با دیدن صورت 
مبارکشان چشم آن جمعیت روشن شد؛ دستار بر شانه شان آویزان بود؛ برخى مردم فریادزن 
و گریان و بعضى دیگر خود را بر خاك مى انداختند و پاى مرکبشان را مى بوسیدند؛ داد و 
شیون باال گرفت، پس عالمان فریاد کردند: هان مردم گوش فرا دهید! حضرت در پاسخ 
به درخواست آن عالمان، سلسلۀ سندشان از طریق پدران خود را تا امام على(ع) و ایشان از 
قول صاحب رسالت(ص) و از قول جبرئیل و خدا حدیث «َکِلَمُة إَال اِله ِاالَّ اّهللاُ ِحْصِنِی...» بر مردم 
خواندند و سپس چهره در ستار و حرکت کردند. نویسندگان بیش از 20 هزار بودند. در 
جاى دیگر از قول اباصلت آمده است که گفت: احمد بن حرب، یحیى بن یحیى، اسحاق بن 
راهویه و گروهى از عالمان همین درخواست را داشتند که حضرت برایشان حدیث فوق 
را نقل کردند و در جایى هم ذکر شده که وقتى کاروان حرکت کرد امام(ع) افزودند: توحید، 
شرط هایى دارد و من و اقرار به امامت من براى مسلمانان از شرط هایش است (صدوق، 
1404ق، ج2: 144؛ قندوزى حذفى، 1416ق، ج3: 122؛ حسینى میالنى، 1426ق، ج10: 68 

و همان، 1425ق، ج1: 23). 
در گزارش حاکم، تنها سخن از استقبال و آمادگى چند هزار قلم و دوات براى نگاشتن 

افاضات امام(ع) آمده است (1375: 212).
همچنین دربارة علم و شخصیت امام رضا(ع) گفته اند: او در جایگاهى از دین و دانش قرار 
داشت که در سن 20 و اندى سال در مسجدالنبى فتوا مى داد (جوینى، 1400ق، ج2: 199؛ 
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ابن دمیاطى، 1417ق، ج4: 135).
داناترین مردم روزگار، فقیه ترین و بزرگ ترین آنان بود. دانشمندان اسالم مطالب بسیارى 
در ابواب مختلف از او گرفته و در تألیف خود آورده اند. ابراهیم صولى گفت: ندیدم از امام 
رضا(ع) چیزى سؤال شود مگر آنکه آن را بداند. در دورانش کسى را آگاه تر از وى به آنچه 
تا آن زمان اتفاق افتاده بود، ندیدم. در هر مسئله اى که مأمون او را مى آزمود جواب هایى 
برایش  فضل  در  بگوید  کس  هر  افزود:  همچنین  بود.  قرآن  از  برگرفته  همه اش  که  مى داد 
مانندى دیده، دروغ گفته است. رجاء بن ابى ضحاك که به فرمان مأمون براى جلب حضرت 
همراهش بود،  گفت: در هیچ آبادى فرود نمى آمد مگر آنکه مردم سراغ حضرت مى آمدند، 
دربارة معارف دینى از او مى پرسیدند و او هم پاسخ مى داد. برایشان از طریق پدر و اجدادش 
از على(ع) و از رسول خدا(ص) بسیار نقل مى کرد. رجاء افزود: هنگامى که بر مأمون وارد شدم 
از من در خصوص رخدادهاى مسیر پرسید و وقتى خبر دادم، گفت: او برترین و آگاه ترین 

مردم روى زمین است (مجلسى، 1403ق، ج49: 95؛ امین، بى تا، ج1: 101 و ج2: 14).
امام(ع) ذکر  از  سجستانى و ترمذى روایت هایى  قزوینى، ابوداوود  حنبل، ابن ماجه  احمد 
کرده اند (ذهبى، 1413ق، ج6: 270؛ عسقالنى، 1404ق، ج7: 340 ـ 338؛ حسینى میالنى، 

1425ق، ج1: 23).
ابن ماجه که امام رضا(ع) را سرور بنى هاشم مى دانست، از طریق اباصلت چنین روایت کرده 
است: ... ثنا علی بن موسی الرضا، عن أبيه، عن جعفر بن حممد، عن أبيه، عن علی بن احلسني، عن أبيه، 
عن علی بن ابی طالب، قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم «االميان معرفة بالقلب و قول باللسان و عمل 

مى دانست  مریض  سالمت  موجب  را  سند  این  اباصلت  که  است  افزوده  سپس  باألركان.»1 
(بى تا، ج1: 26).

1. ایمان، شناخت قلب، سخن با زبان و عمل به واجبات است. ـ اگر این سند بر دیوانه خوانده شود هشیار شود. ـ اسناد این روایت 
به دلیل اتفاق بر ضعف اباصلت ضعیف است. این خبر در بسیارى از جوامع روایى فریقین آمده است. ابن ماجه، اباصلت را مجروح و 

در نتیجه، این روایت را ضعیف دیده است (به عنوان نمونه رك: بیهقى، 1410ق، ج 1: 49 ـ 48).
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ابن حبان نیز پس از نقل جریان شربت مسموم توسط مأمون که بالفاصله سبب شهادت 
امام(ع) شد؛ نوشته است:

مقبرة حضرت در سناباد، بیرون نوقان در کنار قبر هارون الرشید قرار دارد که مشهور 
و مزار است. نوبت هاى متعدد آن را زیارت کردم و هنگام اقامت در توس هیچ مشکلى 
برایم پیش نیامد مگر آنکه قبر على بن موسى الرضا(صلوات اهللا على جده و علیه) را زیارت نموده و از 
خدا رفع مشکل را درخواست نمودم، پس اجابت و سختى آن از من برطرف شد و این 
مسئله اى است که مکرر تجربه کرده و نتیجه گرفته ام؛ خداوند ما را با محبت مصطفى و 

تمامى خاندانش بمیراند (1393ق، ج8: 456).
به  مى آید،  به  حساب  رجال  منابع  ازجمله  که  نیشابور  تاریخ  کتاب  در  نیشابورى  حاکم 
 تفصیل و مکرر از امام رضا(ع) یاد و ستایش هاى فراوان کرده است. اصل این اثر که نوشتۀ 
مفصلى بوده، اینک در دست نیست و اکنون تنها گزیده اى از آن وجود دارد که توسط خلیفه 
نیشابورى روایت شده است. خلیفه از چگونگى گزینش خود چیزى نگفته، اما طبق شواهد، 
این گزیده برآیند دیدگاه هاى حاکم ازجمله درباره امام(ع) است که در ادامه به  تفصیل مى آید.
حاکم از ابوبکر محمد بن مؤمل نقل کرده است که گفت: همراه امام اهل حدیث، ابن خزیمه و 
باجناقش، ابوعلى ثقفى و گروه بسیارى از مشایخ به قصد زیارت على بن موسى(ع) در توس خارج
شدیم. ابن خزیمه در برابر آن بقعه به گونه اى تعظیم، تواضع و زارى نشان داد که تعجب 
ج7:  عسقالنى، 1404ق،  ج6: 270؛  ذهبى، 1413ق،  ج2: 198؛  کردیم (جوینى، 1400ق، 

340 ـ 338 و حسینى میالنى، 1425ق، ج1: 23).
ذهبى، امام(ع) را چنین معرفى کرده است:

امام ابوالحسن على الرضا(ع) از پدر، عموهایش و ... حدیث شنید و در جایگاه برترى از 
علم، دین و سیادت بود؛ گفته شد در روزگار مالک و در جوانى فتوا مى داد؛ مأمون او را به 
خراسان خواند؛ وى را بسیار تعظیم و به عنوان ولیعهدش تعیین کرد که با مخالفت خاندانش 
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مواجه شد. زود از دنیا رفت و ضعفایى چون اباصلت و طائى از او روایت کردند؛ گفته شده 
ابن حنبل و امیر خالد ذهلى و ... هم از او روایت کردند. طرق روایى اش کمتر صحیح است. 
عظیم الشأن و شایستۀ خالفت بود، ولى بر او دروغ بسته اند. رافضیان درباره اش دروغ گفته 

و با ناروا او را ستوده اند (1413ق، ج9: 392 ـ 387 و 1407ق، ج14: 269). 
ابن حجر هیثمى، امام رضا(ع) را پرآوازه ترین و ارجمندترین بنى هاشم در روزگارش شمرد؛ 
لذا مأمون او را در موقعیت خواص خود قرار داد؛ دخترش را به او داد و در امر خالفتش 
شریک کرد. وى سپس به  تفصیل از برخى کرامت هاى امام(ع) و استقبال بزرگان نیشابور چون 
ابوزرعه رازى، محمد بن اسلم طوسى و طالب از امام(ع) یاد کرده است. حضرت حدیث «إَال 
اِله ِاالَّ اّهللاُ ِحْصِنِی...» را با سند ویژة اهل  بیت(ع) براى مردم خواندند که بالغ بر 20 هزار کاتب 

مى نوشتند. وى همچنین حدیث «اْإلِميَاُن َمْعِرَفٌة بِاْلَقْلِب...» را از قول امام(ع) یاد کرده و افزوده 
است: احمد حنبل این سند را موجب هشیارى مجنون دانسته است (1420ق: 309).

تفصیل گزارش هاى حاکم نیشابورى از امام رضا(ع)
حـوزة علمیـۀ نیشـابور، بزرگ تریـن و باسـابقه ترین حـوزة اهـل سـنت در  بى گمـان 
شـرق اسـالمى اسـت و عمـوم بـزرگان حدیث و رجـال اهل سـنت در این سـامان تربیت 
یافته انـد. حضـور بسـیارى از بـزرگان و اقامـت آنـان در این حـوزه چـون عبداهللا بن احمد 
حنبـل، بخـارى و مسـلم از جایـگاه برتـر ایـن حـوزه در ارتباط بـا دانش حدیث و سـنت 
حکایـت دارد. رفتـار بـزرگان ایـن حـوزه کـه احیانـًا امیرالمؤمنیـن فـى الحدیـث خوانـده 
شـده اند (زقـزوق و دیگـران، 1424ق: 162) و از اسـتادان بخـارى، مسـلم و دیگر محدثان 
بوده انـد چـون اسـحاق راهویـه، محمد بـن اسـلم طوسـى، محمد بـن رافع، یحیى بـن یحیى 
نیشـابورى، احمد بـن حـرب، ابوزرعـه رازى و اهتمام بى مانندشـان به سـخن و شـخصیت 
امـام رضـا(ع) از جایـگاه رفیـع ایـن امـام و اهل بیـت(ع) در شـریعت اسـالم و معرفـى خـط 
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صحیـح پیشـوایى دینـى حکایـت دارد کـه بـه ایـن ترتیـب حجـت بـراى پیروان سـنت و 
حدیـث و سـلف صالـح تمـام خواهـد شـد. حاکـم، در تاریـخ نیشـابور از اهتمـام عمـوم 
ایرانیـان بـه امـام رضا(ع) هنـگام حضور در نیشـابور یا پـس از آن گزارش کرده اسـت. این 

گزارش هـاى متنـوع در چنـد محـور قابـل ذکـر و تحلیل اسـت:

1. والدت امام(ع) و حرکت به سوى خراسان
حاکم، با اوصاف و القاب خاصى از امام(ع) چنین یاد کرده است:

چون سلطان اوليا، برهان اتقيا، وارث علوم املرسلني، مهبط اسرار رّب العاملني، وىل اّهللا، صفى 

اّهللا، فلذة كبد رسول اّهللا، غوث االّمه و كشف الغّمة يوم االخذ بالنواص و اضطرار املذنبني اىل 

اخلالص المتحان االعمال مبوازين االخالص حني البحاث و االستبثاث يوم البعث ـ كما وعد 

ىف املواقف الثالث: ... سلطان املقّربني يوم احلشر و اجلزا االمام ابو احلسن على بن موسی الرضا، 

صلوة اّهللا و سالمه على رسول اّهللا و على آله االئمة املعصومني و اتباعهم امجعني اىل يوم الدين 

در مدينه در شهور مثان و اربعني و مائة نور مقدس ايشان ظهور يافت و در شهور اربع و تسعني 

و مائة، به بصره، به درس حدیث و نشر علم به نصرت دین، آفتاب هدایت ایشان بر امت 
تافت و به تدوین نسخۀ مبارك صحیفه تقویت مّلت حنیفه فرمودند، پس به مقتضاى قضاى 

ازل و حکم مبرم قدیم لم یزل به صوب خراسان عزیمت نمودند (1375: 207).

2. ورود امام(ع) به نیشابور
ابوعبداهللا حاکم گفته است: ابوالحسن رضا، امام شهید در سال 200 وارد نیشابور شد و 
پس از چندى اقامت در نیشابور به درخواست مأمون راهى مرو شد. مدتى در آنجا بود و 

در 203ق. با 49 سال و شش ماه در سناباد طوس شهید شد.
او نوشته است:
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 سلطان اولیا برهان اتقیا ... میراث بر دانش پیامبران، فرود آمد نگاه الهام پروردگار جهان، 
ولى خداوند، برگزیده او، پارة جگر رسول خداى، پناهگاه اّمت و اندوه زاى خاطرها، در 
روز رستاخیز و درماندگى گناهکاران از براى رهایى و آزمون و سنجش اعمال به سنجۀ 
اخالص، هنگام انگیزش و جستجو از رازها، آن گونه که خود وعده فرمود که در سه موقف: 
...بساط شفاعت و بخشندگى بگسترد، آن سلطان مقّربان حق در روز پاداش امام ابوالحسن 

على بن موسى (ع) ... (همان: 91 و 247).
روز  کند،  زیارت  سرایم،  دورى  با  مرا،  کو  هر  گفت:  «رضا(رضى اهللا عنه)  مى افزاید:  حاکم   
رستاخیز در سه جایگاه او را درمى یابم و از هول هاى رستاخیز مى رهانم. آنگاه که نامه هاى 
اعمال از چپ و راست فراز آیند و به هنگام گذر از صراط و در برابر میزان»1 (همان: 238).

3. استقبال بزرگان حوزة نیشابور از امام(ع)
حاکم، استقبال از امام(ع) را به گونه ا ى زائدالوصف چنین گزارش کرده است: 

و در سنة مأتني من اهلجرة نیشابور به مقدم حضرت ایشان روضات جنان شد و چون 
بشارت سطوات شعشعۀ اشعۀ آن نور بر قطر نیشابور میان سّکان شهر مشهور شد قطب 
األنام، كهف العلما، برهان املجتهدين این محب محبوب حقیقى نه مجازى شیخ ابویعقوب 

اسحاق راهویه مروزى قّدس سّره، شیخ شهر و مقدم ارباب کشف و والیت بود در کبر سن 
آن شیخ مسن، زین منن به اقدام بر اشغال اقدام نمود به تأیید توفیق غیبیه تا قریۀ مؤیدیه 

با چند هزار صدیق رفیق در پى پیشوا رفتند.
و نقل است که حضرت سلطان، صلواة اّهللا على رسول اّهللا و على آله، در حمّفه بر ناقه عضباء 
خود سوار بودند و قدوه اهل انس و ایناس شیخ محمد بن اسلم طوسى را، قّدس سّره، در 
محّفه دیگر اجالس فرموده بودند ـ فایده، قبر این دو بزرگوار، در نیشابور، بر کنارة خندق 

1. این روایت نیز در منابع متعدد فریقین وارد شده است ازجمله: صدوق، 1404ق، ج2: 285؛ عطاردى، 1406ق، ج1: 145.
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شادیاخ بر طرف راه روضه تالجرد، در بناى یک صفه قوى به هم قریب است ـ و آن اسوه 
احرار کمر بندگى بسته و به  حکم من اغّربت قدماه ىف سبيل اهللا حّرمه اهللا تعاىل على الّنار 
دامن تا تتمۀ ساق برکشیده و شربت وعدة کمال قربت چشیده زمام خطام مرکب حضرت 
امام اولیاء ملک عّالم بر دوش احترام گرفته و نقل است که متوجه به آن [قدوه] ابرار، 
ذّره وار، در هواء والء از ورا قهقرى، به شهر باز آمد. استفادة احکام و استکشاف اسرار 
مى کرد و به زبان فصیح و عبارت صریح مى گفت که «به روز قیام [نزد] ملک عّالم جّل 
جالله وسیلۀ نجاح و وسیلۀ فالح من این است که روزى در دنیا خادم و مهارکش مرکب 

حضرت سلطان خود بوده ام.»
به  است،  شمرده  نیشابور  افتخارهاى  از  و  مشهور  را  امام(ع)  از  استقبال  ماجراى  وى 
این صورت که در پاى منبر امام(ع) چند هزار ادوات و قلم اعیان امم براى نگارش افادات 

ایشان به کار آمد. 
او افزوده است: «حضرت سلطان این حدیث معنعن از آباء اولیاء اصفیاء خود تا حضرت 
خواجه کائنات، صلوة اهللا و سالمه عليهم و على آهلم االئمة املعصومني امجعني اىل يوم الدين، روایت 

َفَقُة َعَلى َخْلِق اَهللاِ»1 (همان:212). فرمودند که «التَّْعِظيُم َألْمِر اهللاَِّ َوالشَّ

4. کرامت ها و برکت هاى وجود امام(ع) در نیشابور
حاکم، از برخى کرامت هاى بى مانند امام(ع) طى مدت حضور در نیشابور به قرار زیر یاد 

کرده است:

اقامتگاه پربرکت
او گفته است:

1. تعظیم به فرمان الهى و مهربانى نسبت به خلق خدا.
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 امام(ع) در محلۀ فز مقام اختیار کردند. بنا بر مشهور چهار سال در نیشابور توّطن فرمودند 
و العلم عند اّهللا و آن آستانۀ منزل مبارك ـ که مهبط ارواح مقّربین و مطاف مالیکه علیین 
بود ـ مانده. بقاى آن شهر [و] مآل اوليا و مالذ اصفيا و محل اجابت دعا و اشراف آن شهر 
بود و خّدام آن آستانۀ والیت مرتب و به انواع اعزاز و اکرام موظف مى بودند (همان: 208).

رونق  گرفتن حمام سلطان
خراب  حمامى  بازسازى  پایان  از  پس  که  است  آن  امام(ع)  حضور  برکت هاى  ازجمله 
توسط مردم در آن محله، بدون هزینه و تالش، آب در قنات بایر روان شد. حاکم مى افزاید: 
«حضرت سلطان، صلوة اهللا على رسول اهللا و على آله االئمة املعصومني امجعني، به آن حمام درآمدند 
و به شرف انتساب به حضرت ایشان متبرك شد و آن حمام به نام مبارك ایشان شرف اضافه 
یافت، «حمام سلطان» گفتندى.» حاکم، از وجود آن حمام و تبرك  جستن خلق تا قرن چهارم 

گفته است (همان: 209).

کاشتن بادام و بارآورى زودهنگام آن و سرنوشت بدکاران
کرامت دیگر، غرس بادامى به امر امام(ع) است که در همان تابستان بار بسیار آورد و برگ، 
شکوفه، پوست و میوه اش سبب برگ و نوا و صحت و شفاى مرضى بود. حاکم مى افزاید: 

سال ها پس از آن ایام، حاکم نادان و ستمگرى قصد کرد با قطع درخت بادام در آنجا 
قصرى بنا کند. عمارت تمام نشده بود که آن ظالم، معمار، نجار و دیگر عوامل در زمانى 
اندك مردند. بعد از چند سال حاکم ظالم دیگرى همان قصد را کرد. به او ماجرا را یادآور 
شدند. او هم جدى نگرفت. بن آن درخت را که در زمین بود درآورد. باز هم وى و همۀ 

اقوامش قبل از پایان عمارت در مدتى کوتاه هالك گشتند (همان).
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تعلیم و تربیت
از دیگر کرامت هاى حضور حضرت در نیشابور آن است که، توانگرى، امام(ع) را دعوت 
به مهمانى کرد و مطابق معمول بزرگان مهمان را در بلندى صدر جلسه و دیگران را در 
کنار مى نشاندند. چون امام(ع) وارد شدند، به تشریفات رایج توجه نکردند و در کنار جلسه 

نشستند، عادت و رسم جلسه ها عوض شد. حاکم گوید:
حضرت سلطان به متکا و نمارق مصفوفه پیشان صفه التفات نفرمودند و کنار صفه به 
شرف ذیل خلعت والیت حضرت ایشان شرف یافت. از آن حین تا قیام قیامت، در این دیار 
و سایر اقطار، کناره هاى صفه ها صدر صدور و منازل افاضل شد و به تبعیت آن یک بقعه، 

سایر بقاع ـ که آن نام داشت ـ دولت آن مکرمت و تعزز برداشت (همان: 210).

تعیین قبله
یکى از مفاخر نیشابور تعیین جهت قبله توسط امام(ع) است؛ نوشته اند: 

روزى حضرت سلطان، صلوة اهللا و سالمه على رسول اهللا و على آله املعصومني، در مجلسى 
به نماز قصد فرمودند. کسى سؤال کرد که «محراب بر موضع قبله مستقیم هست؟» دست 
آن کس گرفتند و به انگشت مبارك اشارت فرمودند. باب کعبه در مواجهه نموده شد و آن 
محل تا [این] غایت متعین است بر طرف قبله شارع عام [که] از امام قهندز مى گذرد واقع 

است (حاکم نیشابوري، 1375: 210).

5.  امام رضا(ع) و زیارت
گزارش هاى حاکم در این ارتباط متفاوت و در چند محور قابل ذکر است:

دارند؛  حکایت  امر  این  به  سفارش  و  امامان(ع)  قبور  زیارت  اهمیت  از  گزارش ها  برخى 
حاکم، روایت کرده است: «قال علی بن موسی الرضا(ع): "التشد الرحال الی شيئ من القبور اال الی 
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قبورنا»1 (جوینى، 1400ق، ج2: 218).
ابوعبداهللا حاکم، سفارش معصومان(ع) به زیارت قبر امام رضا(ع) در خراسان را نیز نقل کرده 
است. وى آورده است که پیامبر(ص) فرمودند: پارة وجودم به زودى در خراسان دفن مى شود. هیچ 
مؤمنى او را زیارت نکند مگر اینکه خداوند بهشت را بر او واجب و بدنش را بر آتش حرام کند. 
حاکم با سندش روایت نمود: الف. قال رسول اهللا(ص): «ستدفن بضعة منی بأرض خراسان ال يزورها
مؤمن إال أوجب اهللا له اجلنة و حرم جسده على النار.»2 ب. روایت دیگرى که حاکم از طریق خود 

نقل کرده، چنین است: 
مسعت وارث علم األنبياء أبا جعفر حممد بن علی ابن احلسني بن علی بن ابی طالب يقول: 

حدثنی سيد العابدين علی بن احلسني، عن سيد الشهداء احلسني بن علی، عن سيد األوصياء علی 

بن ابی طالب(ع) قال: قال رسول اهللا(ص): ستدفن بضعة منی بأرض خراسان، ما زارها مكروب إال 

نفس اهللا كربتهوال مذنب إال غفر اهللا ذنوبه۳ (جوينی،۱۴۰۰ق، ج۲: ۱۹۰ـ۱۸۹).

ابوعبداهللا نيشابوری از امام کاظم(ع) در سفارش به قرب فرزندش و اينکه ثواب ۷۰ حج و ... دارد هم 

ياد کرده است (جوينی، ۱۴۰۰ق، ج۲: ۱۹۴).

از امام هادی(ع) نيز مهني سفارش و آداب زيارت را نقل کرده است: 

صقر بن دلف قال: مسعت علی بن حممد بن علی الرضا يقول: من كانت له إىل اهللا حاجة فليزر 

قرب جدی الرضا بطوس و هو على غسل و ليصل عند رأسه ركعتني و يسأل اهللا تعاىل حاجته 

فی قنوته فإنه يستجاب له ما مل يسأله فی مأمث أو قطيعة رحم. و إن موضع قربه لبقعة من بقاع 

1. به قصد هیچ قبرى جز قبور ما نباید حرکت کرد.
2. به زودى پارة وجودم در خراسان دفن مى شود، هیچ مؤمنى او را زیارت نکند مگر آنکه خداوند بهشت را بر او واجب و جسدش 

را بر آتش حرام گرداند. 
این حدیث در منابع مختلف حدیثى آمده است ازجمله نک: صدوق، 1404ق، ج2: 286؛ مجلسى، 1403ق، ج99 : 30.

3. از وارث علم پیامبران(ع) ابوجعفر محمد بن على ... شنیدم که گوید: سید عابدان على بن حسین(ع) برایم روایت نمود از سید 
شهیدان حسین بن على(ع) و او از سرور اوصیا على بن ابى طالب(ع) که پیامبر(ص) فرمودند: به زودى پارة وجودم در خراسان 
دفن مى شود، هیچ صاحب اندوهى آن را زیارت نکند، مگر آنکه خداوند اندوهش را ببرد و هیچ گناهکارى زیارتش 

نکند، مگر آنکه خداوند گناهش را بیامرزد.
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اجلنة، ال يزورها مؤمن إال أعتقه اهللا من النار و أدخله دار القرار1 (همان: 193).

ابوعبداهللا حاکم نقل کرده است که خود امام(ع) نیز از شهادت و محل دفن خود و اینکه هر 
کس به زیارتش آید گرفتار نخواهد شد یا خواب برخى افراد با حضور امام(ع) تأویل شده 

و گفته است (همان:191 به بعد).
بعضى گزارش هاى حاکم نیشابورى از اهتمام حضرت به زیارت برخى امامزادگان(ع) چون 

رفتن به زیارت امامزاده محروق(ع) در کنار ستایش هاى حاکم از عترت نیز از مشروعیت 
امر زیارت حکایت دارد. 

حضور  بسیارى  هاشمیان  و  سادات  نیشابور،  ازجمله  و  خراسان  ناحیۀ  در  است  گفتنى 
یافتند و اندیشۀ تشیع را با خود به این ناحیه آوردند. همین امر آشنایى و عالقه مندى ایرانیان 

با تشیع را به دنبال داشت. حاکم گفته است: 
از مفاخر نیشابور دیگر آنکه حضرت سلطان، صلوة اهللا و سالمه على رسول اهللا و على آله االمية 
املعصومني و سّلم، روزى فرمودند عبارتى که فى الجمله حکایت آن این است که «مخدوم ما اینجا 
مدفون است به زیارت ایشان رویم.» و به روضۀ سلطان محمد محروق، در تالجرد، تشریف 
آوردند... و حال آنکه سلطان محمد محروق در مرتبۀ نسب با والد حضرت سلطان، صلوة اهللا 
و سالمه على رسول اهللا و على مجيع آله األئمة املعصومني، مساوات دارند. بیان هر دو نسب چنین 

ثابت و محقق است: االمام موسى بن االمام جعفر بن االمام حممد بن االمام زين العابدين على بن 
االمام امرياملؤمنني ابوعبداّهللا احلسني بن امرياملؤمنني و يعسوب املسلمني كّرم اّهللا وجههم و نسب 

دوم: االمام حممد بن االمام حممد بن االمام زيد بن االمام زين العابدين على بن االمام امرياملؤمنني 

اىب عبداّهللا احلسني بن امرياملؤمنني و يعسوب املسلمني كّرم اّهللا وجههم (1375: 211).

1. صقربن دلف گفت: از امام هادى(ع) شنیدم که گوید: هر کس نزد خدا حاجتى دارد پس غسل کند و به زیارت قبر جدم 
على بن موسى(ع) برود و نزد سر حضرت دو رکعت نماز خواند و در قنوتش از خدا حاجت خواهد؛ قطعًا اگر درخواستش 
جز در باب گناه یا قطع رحم باشد مستجاب شود. همانا آرامگاهش بقعه اى از بقاع بهشت باشد که هیچ مؤمنى آن را 

زیارت نکند مگر آنکه خدا او را از آتش آزاد و به بهشت وارد گرداند.
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بعضى از گزارش هاى حاکم از اهتمام مشایخ اهل حدیث و سنت به زیارت امام(ع) و قصد قبر 
وى و آثار این اهتمام مى گوید که همۀ این امور از مشروعیت زیارت قبر امامان(ع) و برکت هاى 
این زیارت ها حکایت دارد. گاهى از تجربۀ خودش و گاهى از تجارب دیگران در رفع نیاز 
و اهتمام به زیارت امام(ع) یاد کرده است. بعضى گزارش ها چنین است: حاکم نیشابورى از 
ابوبکر محمد بن مؤمل نقل کرده است که گفت: همراه امام اهل حدیث، ابن خزیمه، باجناقش، 
خارج  توس  در  موسى(ع)  على بن  زیارت  قصد  به  مشایخ  از  بسیارى  گروه  و  ثقفى  ابوعلى 
شدیم. ابن خزیمه در برابر آن بقعه به گونه اى تعظیم، تواضع و زارى نشان داد که تعجب کردیم 

(عسقالنى، 1404ق، ج7: 338).
محمد بن على بن سهل هم گفت: امر مهم دینى یا دنیایى برایم پیش نیامد که به سبب آن 
قبر امام رضا(ع) را زیارت نموده و در آنجا دعا کنم، جز آنکه درخواستم اجابت شود. این را 

تجربه نموده ام (رك: جوینى،1400ق، ج2: 220).
ابوعبداهللا حاکم گفت: 

خداوند بهترین کرامت این تربت را به من نشان داد. گرفتار نقرس بودم به گونه اى که 
جز با زحمت نمى توانستم حرکت کنم. خارج شدم؛ زیارت کردم و با پاپوشى از کرباس 
به نوقان بازگشتم. صبح فردا در نوقان بودم و مالحظه کردم که آن درد از من رفته است و 

سالم به نیشابور برگشتم (همان).
حاکم از شفا یافتن زید فارسى با زیارت قبر امام(ع) و دعا در آنجا چنین گفته است: 

زید فارسى مى گوید: دو سال در مرورود گرفتار نقرس بودم به گونه اى که نمى توانستم بایستم 
و نماز را ایستاده بخوانم. در خواب دیدم که مى گویند چرا به زیارت قبر رضا(ع) نمى روى تا پایت 
را به قبرش بمالى و در آنجا خداى متعال را بخوانى تا مشکل تو رفع شود؟ مرکبى تهیه نمودم 
و به طوس آمدم و پایم را به قبر مالیدم و خداى باعزت و جاللت را خواندم. پس آن نقرس و 

درد رفع شد و اکنون دو سال است که دیگر گرفتار نیستم (همان: 219).
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حاکم گفت و گویى از ابونواس با امام رضا(ع) نقل کرده است که اشعار زیر را در مدح 
امام(ع) خواند و ایشان به او صله دادند. اشعار چنین است:

مطهــرون نقيــات ثيـــابهم           جتــری الصالة عليهـم أينا ذكروا

من مل يكن علويا حني تنسبه           فمـــا له فــی قدمي الدهر مفتخر

ــا بدا خـلقا فأتقنه           صفــاكم و اصطفــاكم أيها البشر و اهللا ملــ
و أنتم املأل األعلـى و عندكم           علم الكتاب و ما جاءت به السور 1

ابوعبداهللا سپس افزوده است: 
این فضل نسب امام على بن  موسى الرضا(ع) فرزند مصطفى(ص) و این مذهب اهل سنت و 
جماعت و اجماع علماى حجاز است و هر کس با این سخن مخالف باشد با کتاب خدا 
و سنت، مخالفت و با حق، دشمنى نموده و بر سروران بهشت و اوالدشان تا قیامت اظهار 

تعصب نموده است (همان: 202).
حاکم جز این، موارد متعدد دیگرى از بزرگوارى ایشان بر اساس آیات قرآن یا اینکه امام 
رضا(ع) در برابر بدخواهان در دربار و در حضور مأمون ایستاد، نماز باران خواند و ... را 
هم آورده است2 (رك: ابن حمزه طوسى، 1412ق: 483-481؛ جوینى، 1400ق، ج2: 203 

به بعد).

1. امامان اهل بیت(ع) پاك و پاکیزه اند و هرگاه نام آنان برده مى شود، بر آنان درود و سالم فرستاده مى شود. هر آن کس که 
علوى نبوده و منسوب به خاندان على(ع) نباشد، داراى بزرگى و عظمت نخواهد بود. چون خداوند، مخلوقات را آفرید، 
شما را از هر عیب و نقص پاك کرد و شما را از تمام مخلوقاتش برگزید. شما اهل بیت(ع) از عالم قدس و ملکوتید و 

دانش تمام قرآن و سوره هاى قرآن نزد شما است.
2. گفتنى است اهتمام به زیارت امام رضا(ع) محدود به موارد فوق و نقل حاکم نیست. از سوى بعضى زمامداران یا دانشمندان 

بزرگ دیگر تسنن چون ابومنصور بن عبدالرزاق، سلطان محمود غزنوى، ابوالفضل محمد بن حسین بیهقى، منتجب الدین جوینى و 
امام محمد غزالى نیز همین رفتار نقل شده است (رك: جعفریان، 1378، دفتر پنجم: 227 به بعد).
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بررسى و تحلیل
1. طهارت و عصمت امامان(ع)

مسئلۀ طهارت و صداقت، از خصلت هاى برتر و صفات ضرورى براى پیشوایى دینى است؛ 
امرى که در امامان اهل  بیت(ع) به نحو کامل ترى وجود داشته است، اما دورافتادگان از مکتب 
امامت با وجود نیافتن هرگونه آلودگى و لغزش از امامان(ع) کمتر بدان اعتراف کرده اند. ایشان که 
در بستر فکرى متفاوتى زیسته و پاره اى اندیشه ها را از قبل پذیرفته اند، در برابر برخى روایت هاى 
امام(ع) را منقول از امامان(ع) که با باورهاى پیشین آنان هماهنگ نمى نماید گاهى اوقات خودِ 

تخطئه کرده اند و گاهى تقصیر را به گردن راویان و طرق نقل از ایشان انداخته اند. به عنوان نمونه، 
ابن حبان با آنکه در پاره اى موارد از تجارب موفقش در زیارت بارگاه امام رضا(ع) یاد مى کند، در 

جاى دیگر حضرت را به نقل برخى مطالب خطا و پندارى متهم مى سازد (بى تا، ج2: 106).
در برابر این برخورد، برخى رجالیان تسنن، امام(ع) را تبرئه کرده و مى گویند: تقصیر در 
ارتباط با نقل هایى که ابن حبان خطا دیده و متوجه راویان وى چون اباصلت و طایى است 

(ذهبى، 1413ق، ج9: 392 ـ 387، ج13: 11 و 1407ق، ج14: 269).
در این میان، رفتار محدثان بزرگ نیشابور به ویژه حاکم از وجود باور به طهارت و وثاقت 
حاکم  کالم  در  «معصومین»  و  «طاهرین»  مکرر  تعابیر  دارد.  حکایت  ائمه(ع)  به  نسبت  آنان 
در این جهت بسیار قابل توجه است. این در حالى است که بعضى متأخران مدعى اند اهل 
سنت بر نفى عصمت حتى از خلفا و افاضل مسلمانان ادعاى اتفاق نظر دارند (رك: غزالى، 

1417ق: 168؛ ابن تیمیه، 1406ق،ج3: 374؛ ج6: 434، 435 و 451). 

2.  امامان(ع) و نقل از رسول خدا(ص)
در گزارش هاى حاکم، سخن از اهتمام خاص مشایخ نیشابور به سخن امام(ع) و درخواست 
نقل آنچه از پدران خود شنیده اند و اینکه حضرت به نقل حدیث «معنعن» از آنان(ع) پرداخته، 
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آمده است. باید گفت رخدادهاى پس از رحلت رسول اهللا(ص) گام به گام، اهل  بیت(ع) را از 
در  که  به گونه اى  کرد؛  فراهم  را  آنان  فراموشى  و  انزوا  اسباب  و  دور  خود  واقعى  جایگاه 
واقع  انکار  و  تردید  مورد  پیامبر(ص)  سنت  با  گفتارشان  و  رفتار  انطباق  و  هماهنگى  ادامۀ 
شدند و احیانًا سیرة دیگران بر میراث بى مانند و اصیل ایشان ترجیح یافت. به عنوان مثال 
ابوبکر بن ابى عیاش، مسموعاتش از امام صادق(ع) را به این دلیل که نقل از پدرانش(ع) است 
نقل نمى کرد (عسقالنى، 1404ق، ج2: 87؛ معارف، 1389: 263) یا ابن تیمیه در ارتباط با 
سنت، زهرى را از ابوجعفر باقر(ع) داناتر شمرده و نوشته است: «به اتفاق اهل علم، زهرى به 
احادیث، احوال، اقوال و افعال پیامبر(ص) از معاصر خود ابوجعفر محمد بن على داناتر بود» 

(1406ق، ج2: 460 و470؛ ج4: 51 ـ 50 و ج5: 164). 
این در حالى است که امام باقر(ع) شکافندة علم معرفى شده اند (خزاز قمى، 1401ق: 243 

و ابن صباغ، 1422ق، ج2: 882).
سند  از  تجلیل  و  امام(ع)  سخن  شنیدن  به  نیشابور  مشایخ  اشتیاق  گزارش  وصف،  این  با 
اهل  پیشوایان  توسط  بیت(ع)  اهل   روایت هاى  بى مانند  اعتبار  و  مقبولیت  از  حضرت  روایى 
حدیث نیشابور حکایت دارد. از سوى دیگر، اینکه حضرت در چنین مواردى طریق خود 
در نقل را ذکر مى کنند ولى در بسیارى موارد طریقشان را نمى آورند، حاکى از آن است که 
امامان(ع) هنگام مواجهه با کسانى که ایشان و طریق دانش آنان(ع) را همانند دیگران مى دیدند ـ  
مانند اهل سنت نیشابور ـ طریق نقل را ذکر مى کردند، ولى هنگامى که با شیعیان مواجه بودند 
نیازى به ذکر طریق روایى خود نمى دیدند، زیرا ایشان به امانت و صداقت امامان(ع) اعتقاد 

داشتند (معارف، 1389: 263).

3. زیارت امام رضا(ع)
در بعضى منابع، اخبارى وارد شده و حاکى از آن است که پیامبر(ص) از نماز خواندن در 
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قبرستان، زیارت کردن مقابر، مسجد ساختن بر قبور و گذاشتن چراغ بر آنها را ممنوع و 
مرتکبان را لعن کرده اند. به عنوان نمونه از ابن عباس نقل است که حضرت خانم هاى زائر 
قبر و کسانى که بر مقابر مسجد بسازند یا بر آن چراغ بگذارند را لعنت کرده اند (سجستانى، 

1410ق، ج2: 87؛ ابن ماجه، بى تا، ج1: 502).
 بدین لحاظ، برخى مدعیان سلفى گرى، زیارت قبور، نماز و دعا در قبرستان و بناى بر 
قبر را انکار نموده اند و آن را نامشروع دانسته اند. ابن قیم گوید: اگر دعا و نماز یا تبرك به آن 
فضیلت، سنت و مباح بود مهاجر، انصار و تابعان چنان مى کردند و این امر نقل شده بود 

(غریب، بى تا، ج1: 3).
ایشان اخبارى از قبیل آنچه توسط حاکم در ارتباط با اهمیت زیارت قبور آمده را ساختۀ 
رافضیان و شیطانى دانسته اند و ادعا کرده اند نماز و دعا در گورستان به گمان اینکه به اجابت 
نزدیک تر بوده، به اجماع مسلمانان ضاللت و حرام است. قصد سفر به طرف قبر و حتى 
مسجدى جز سه مسجد (مکه، مدینه و اقصى) و حتى براى عبادت، ممنوع و گناه است 

(ابن تیمیه، 1406ق، ج1: 474 و 483؛ ج2: 436، 439، 440 و ج3 : 451).
ایشان که وجود حرم براى اولیاى الهى و ازجمله امامان على و حسین(ع) را خالف شرع 
دانسته اند، گویند ساختن و بناى بر قبور، کار باطنى ها و آل بویه بوده که به قصد تخریب 
کار  همانند  مراقد  زیارت  است.  شده  پاشیده  شیعه  توسط  بذرش  و  دنبال  اسالمى  عقاید 
مشرکان و هندویان است، لذا ابن قیم، تخریب این مراقد را واجب تر از ویرانى مسجد ضرار 

مى داند (غریب، بى تا، ج1: 11، 44، 45، 59، 69 و 103).
ابن تیمیه، روایت هاى مربوط به جواز زیارت قبور یا حاکى از اجابت دعا با زیارت را 
دروغ، اشتباه یا بى ارزش دانسته و افزوده است: «چه بسا سبب اجابت دعا در هنگام زیارت 
قبور اضطرار و صداقت دعاکننده و شاید هم مجرد رحمت الهى به فرد، قضاى الهى ـ  نه 

به خاطر دعایش ـ  یا دالیل دیگر باشد» (1369ق، ج1: 320؛  غریب، بى تا، ج1: 86).



121  امام رضا(ع) و اهل حدیث ...
13

94 
تان

بس
، تا
هم
ة د
مار

، ش
وم
ل س

سا
  

در مقام تحلیل باید گفت 1. سخنان ابن تیمیه با رفتار بزرگان اهل حدیث ناسازگار است؛ 
این  با  اگر  و  باشد!  دعا  اجابت  مانع  باید  قبور  زائران  شرك آلود  رفتار  و  اخالص  عدم   .2
وجود، دعا و زیارت موجب اجابت شود، این امر اغراء به جهل و تأیید آن رفتار توسط 
شارع است؛ 3. نزول رحمت یا قضاى الهى تنها بر اساس حکمت و در چارچوب توحید 
خواهد بود که اگر امر زیارت قبور منافى توحید باشد دعا نباید اجابت شود؛ 4. آنچه از 
سخنان وى آشکار است اصرار بر انکار شواهد و دالیل زیارت است که آن را بدون برهان 

بر دالیلى نامعلوم معلق کرده است.
مطابق این رویکردها در دوره هاى مختلف ازجمله در دورة معاصر و به ویژه در سال هاى 
که  چیزى  است؛  افتاده  راه  مقدس  اماکن  به  تهاجم  و  مسلمانان  تکفیر  از  امواجى  اخیر، 
درست بر خالف رفتار مشایخ بزرگ اهل حدیث چون ابن خزیمه، ثقفى، ابن حبان و حاکم 
نیشابورى است. مطابق گزارش هاى حاکم، پیامبر(ص) و اوالد طاهرین ایشان به زیارت امام 
رضا(ع) سفارش کرده اند. لذا بزرگان اهل حدیث ازجمله ابن خزیمه نیشابورى از آن سامان 
به قصد زیارت امام رضا(ع) حرکت کرده اند و به گونه اى در برابر آن بقعه، تواضع، تعظیم 
با  و  کرده اند  تعجب  آن  از  حاضر  مختلف  گروه هاى  و  خاندان ها  که  داد  نشان  فروتنى  و 
مالحظۀ این رفتار از کسى چون ابن خزیمه پى به مشروعیت و فضل این زیارت  برده اند 

(جوینى خراسانى، 1400ق، ج2: 198).
همچنین حاکم از تجربه هاى خود و دانشمندان مختلف تسنن در زیارت مشهدالرضا و 

شفابخشى آن مکرر گزارش داده است.
با توجه به جایگاه ممتاز این دانشمندان که بعضًا امیرالمؤمنین فى الحدیث خوانده شده اند 
و رفتار حوزة نیشابور در ارتباط با امام رضا(ع) و زیارت مرقدشان، جایگاه رفیع این امام(ع) و 
اصالت فرهنگ اهل  بیت(ع) از سویى و میزان درستى و اصالت رفتار مدعیان پیروى از سلف 
صالح ـ  که درواقع پیرو کسانى چون ابن تیمیه در قرن هاى بعدى هستند  ـ از طرف دیگر 
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معلوم مى شود. همچنین در جهت جمع میان اقوال متقابل مى توان گفت حتى اگر احادیث 
نهى از زیارت قبور صحیح هم باشد به مقابر اهل  بیت(ع) ارتباطى نخواهد داشت؛ زیرا ایشان 
به موجب امثال حدیث ثقلین همسنگ قرآن و میراث داران معصوم علم پیامبر(ص) هستند و 

تمام هستى خود را براى نشر اسالم و ترویج توحید صرف کردند.

4. شفاعت امام(ع)
مطابق پاره اى از اظهارهاى مدعیان سلفى گرى، حق شفاعت و انتظار آن از غیر خدا ممنوع 
و خالف توحید بوده و درخواست شفاعت از مرده، درخواستى نادرست و ناممکن است 

(وادعى، 1420ق: 19 به بعد).
گزارش هاى حاکم مبنى بر اینکه زیارت امام(ع) سبب مى شود ایشان در سه موقع (آنگاه 
که نامه هاى اعمال از چپ و راست فراز آیند و به هنگام گذر از صراط و در برابر میزان) 
براى گستراندن بساط شفاعت حاضر شوند یا اینکه بزرگان اهل تسنن به این امید به زیارت 

حضرت مى رفتند، در تعارض با آن اظهارهاست.

نتیجه گیرى
حضور امام رضا(ع) در ایران اسباب آشنایى هرچه بیشتر مردم ایران را با معارف اسالمى 
به روایت اهل  بیت(ع) فراهم آورد و ایشان به ویژه مشایخ حوزة بزرگ حدیثى نیشابور اهتمام 
خاصى به اهل  بیت(ع) و ازجمله امام رضا(ع) نشان دادند که این امر از اصالت خط ایشان در 

ارتباط با دین حکایت دارد.
گزارش هاى برجستۀ حاکم نیشابورى از حضور امام رضا(ع) و توجه خاص بزرگان تسنن 
به آن امام(ع) و آستان او از مشروعیت این زیارت حکایت دارد. این گزارش ها سبب تصحیح 

نگرش اهل تسنن به اهل  بیت(ع) بوده است.
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بى قرارى عام و خاص و ازجمله عالمان طراز اول اهل حدیث و بیش از 20 هزار کاتب، 
در استقبال و درخواست حدیث از امام(ع) در حوزة بزرگ نیشابور براى استماع و نگارش 
سخن امام(ع) ـ آن هم از طریق پدران(ع) ـ  از وثاقت، طهارت، صداقت، ضبط، اعلمیت و امارت 
دینى این امام(ع) در امر دین و صحت و اصالت سند اختصاصى روایى اهل بیت(ع) حکایت 

دارد.
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