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فصل اول :شخصیت امام رضا 

 19والدت و شهادت

 شسرپپرپزمان دقیق تولد و شهادت امامرضا را بیان کنید.
ُ
 20کنیه
ُ
 شسرپپرپمشهورترین کنیه امام رضا چه بود؟
 21لقب رضا

 شسرپپرپبه چه دلیل امام هشتم لقب «رضا» گرفتهاند و آیا این ادعا صحیح است
که مأمون این لقب را به ایشان داده است؟

 23عا ِلم آلمحمد

 شسرپپرپلقب «عا ِلم آلمحمد» را چه کسی برای امامرضا قرار داد؟
 24ضامن آهو
 شسرپپرپچرا به امامرضا «ضامن آهو» میگویند؟
 27فرزندان
 شسرپپرپامامرضا چند فرزند داشتند؟ آیا امامجواد یگانه یادگار امام هستند؟
 30علت شهادت

 شسرپپرپچرا مأمون تصمیم گرفت امامرضا را بهشهادت برساند؟
 32شیوهشهادت
 شسرپپرپمأمون به چه شیوهای امام را بهشهادت رسانید؟
 34روزشمار
 شسرپپرپدورههای مختلف زندگی امامرضا را بهصورت روزشمار و بهاختصار
یاد کنید.

فصل دوم :سیرت امام رضا 
معاشرت کریمانه
 شسرپرپرپحضرت رضا در برخورد با دیگران چه سبکی داشتند؟ از اخالق کریمه آن
بزرگوار یاد کنید.

37

احسان و دستگیری
ً
 شسرپرپرپکمک و احسان امام به نیازمندان چگونه بود؟ لطفا نمونههایی از آن را
بیان کنید؟

40

سادهزیستی
 شسرپرپرپسبک و شیوهی زندگی امامرضا چگونه بود؟ نظر ایشان دربارهی
سادهزیستی و ّ
تجملگرایی چه بود؟

43

جایگاه علمی
 شسرپرپرپدربارهی شخصیت و جایگاه علمی امامرضا چه اطالعاتی وجود دارد؟
توضیح دهید.

45

پاسخ به پرسش
 شسرپرپرپمشهور است که امامرضا در پاسخدهی به پرسش مخالفان،
زبانزد دوست و دشمن بودند .در اینباره چه اطالعات دقیقی وجود دارد؟
ُ
انس با قرآن 50
ُ
 شسرپرپرپسیرهی امامرضا در انس با قرآن چگونه بود؟ به چه نحوی میتوانیم با
تأسی از امام با قرآن انس گیریم؟

47

سفر اجباری
 شسرپرپرپآیا امامرضا با میل و رغبت به خراسان آمدند؟

52

حدیث سلسلة الذهب
 شسرپرپرپگویا حدیث سلسلةالذهب واقعهای بسیار مهم از حوادث و اتفاقات
گزارششده در مسیر خراسان است .ماجرا چیست؟

55

حرکت به مرو
 شسرپرپرپمسیر حرکت امام چگونه بود و ایشان در چه روزی به مرو رسیدند؟

57

سکونت در مرو
 شسرپرپرپرفتوآمد و معاشرت امام در زمان حضورشان در مرو چگونه بود؟

59

چرایی پیشنهاد والیتعهدی
 شسرپرپرپچرا مأمون پیشنهاد واگذاری خالفت یا والیتعهدی را به امامرضا داد؟
بهراستی ،او با فراهمکردن مهاجرت اجباری امام ،چه هدفی دنبال میکرد؟

61

 68راز پذیرش والیتعهدی

 شسرپرپرپامامرضا با چه دالیلی ولیعهدی مأمون را پذیرفتند؟
 71برپایی مناظره
 شسرپرپرپعلت برپایی مناظرهها در مرو چه بود؟ مأمون چه هدفی برای این منظور
دنبال میکرد؟
 73موضوع مناظره

 شسرپرپرپدر مناظرهها چه موضوعاتی مطرح شد؟ امامرضا با چه تدبیری به
عرصهی مناظرهها وارد میشدند؟
 77جامعترین اثر
 شسرپرپرپقدیمیترین و جامعترین کتاب دربارهی تاریخ زندگانی احادیث و سیره
امامرضا کدام است؟
 78دیدگاه اهلسنت
 شسرپرپرپجایگاه امام هشتم در میان دانشمندان اهلسنت چگونه است؟ از توصیف
آنان یاد کنید.
فصل سوم  :باورها از نگاه امام رضا 
 83توحید

 شسرپرپرپتوحید در نگاه امام رضا چیست؟
 85نفی جسم انگاری خدا
 شسرپرپرپپاسخ امام رضا درباره جسمانگاری خدا چیست؟
 89نبوت
 شسرپرپرپامام رضا در باب نبوت چه نظری دارند؟
 90خروج آدم از بهشت
 شسرپرپرپعلت واقعی خروج آدم از بهشت چه بود؟ ویژگی درختی که آدم و حوا
از آن خوردند و سبب خروجشان شد،چه بود؟
 92کیفیت ازدواج فرزندان آدم
ً
 شسرپرپرپفرزندان آدم چگونه ازدواج کردهاند؟ آیا واقعا برادر و خواهر ،با هم
ازدواج کردهاند؟
 93عذاب قوم نوح

 شسرپرپرپچرا خداوند همه افراد قوم نوح را غرق کرد؟ مگر اطفال آنان گناهی کرده
بودند؟ از قوم نوح چند نفر باقی ماندند؟

امتحان ابراهیم 94

 شسرپرپرپامامرضا دربارهی امتحان حضرت ابراهیم و مأموریتی که برای
ذبح اسماعیل داشت چه پاسخی دارند؟

عصمت داوود 96

 شسرپرپرپدر برخی متون ،از حضرت داوود بهگونهای یاد میشود که با
عصمت این پیامبر خدا منافات دارد .چه پاسخی از امام رضا در اینباره
وجود دارد؟

عصمت موسی 99

 شسرپرپرپبا خواندن آیات  ۱۵و  ۱۶سورهی قصص ،این سؤال پیش میآید که
چرا حضرت موسی به درگیری آن دو جوان وارد شدند و یکی از
ُ
آنان را کشت .آیا این کار و همچنین طلب مغفرتی که کردند ،با عصمت ایشان
منافاتی ندارد؟
نبوت محمد 101

 شسرپرپرپنبوت حضرت محمد و مقاطع زمانی مهم زندگی ایشان ،از تولد تا
وفات را از نگاه امام رضا بیان کنید.

کنیه ابوالقاسم
 شسرپرپرپچرا به حضرت رسول ابوالقاسم میگویند؟

104

قرآن مجید
 شسرپرپرپامام رضاچه توصیفی از قرآن مجید دارند؟

106

عدل
 شسرپرپرپامام رضا  در باره عدل به عنوان یک باور شیعه چه نظری دارند؟

107

امامت
 شسرپرپرپمنزلت و جایگاه امامت را از نگاه امامرضا بیان کنید.

108

ائمه اطهار 112

 شسرپرپرپآیا امام رضا درباره ائمه اطهار و نام آنان نکتهای بیان
فرمودهاند؟

جایگاه عترت
 شسرپرپرپدر نگاه امام رضا ،عترت چه جایگاهی در قرآن کریم دارد؟

113

اولواالمر
 شسرپرپرپاولواألمری که در قرآن اطاعتش واجب شده ،به چه معناست؟
آیا امامرضا مصداقی از اولواألمرند؟ راز این اطاعت چیست؟

115

 117وارثان کتاب الهی
 شسرپرپرپبرگزیدگان از میان بندگان خدا و وارثان کتاب الهی چه کسانیاند؟
جایگاه امامرضا در میان آنان کجاست؟
 119اهل ذکر
 شسرپرپرپارتباط اهل ذکر با جایگاه امامت چیست؟ اهل ذکر که در قرآن به آنان
اشاره شده است ،چه کسانیاند؟

 120گواه اعمال
 شسرپرپرپیکی از باورهای ما شیعیان این است که امامرضا شاهد اعمال ما
هستند .چه دلیلی در اینباره وجود دارد؟
 121علت دوری از موالی مؤمنان
 شسرپرپرپچرا مردمی که از فضیلت علیبنابیطالب آ گاه بودند ،بهدیگران
متمایل شدند؟
 122دفاع از غدیر
 شسرپرپرپواکنش امامرضا در برابر کسانیکه درصدد انکار غدیر برآمدند،
چه بود؟
 124راز سکوت در دوره ۲۵ساله
 شسرپرپرپچرا امیرمؤمنان در دورهی ۲۵ساله خالفت خلفا سکوت کردند و دست
به شمشیر نبردند؟
 125راز برنگرداندن فدک
 شسرپرپرپچرا امیرمؤمنان فدک را در دورهی خالفت بازنگرداندند؟
 126علم امیرمومنان به شهادت
 شسرپرپرپعلی که میدانستند شهید میشوند ،چرا به مسجد رفتند؟
 127حیات فاطمه و مزار او
 شسرپرپرپاز تاریخ زندگانی حضرت فاطمه ،چه نکتههایی از زبان امامرضا
ثبت شده است؟ آیا امام درباره محل دفن ایشان نکتهای فرمودهاند؟
 129والدت با برکت جواد

 شسرپرپرپگویا والدت امامجواد  ،برای پدر و یاران ایشان بسیار مهم و بابرکت

بوده است .علت چیست؟
 131نشانه های مهدی

 شسرپرپرپامامرضا چه توصیفی از حضرت مهدی دارند؟

وقت ظهور
 شسرپرپرپحضرت مهدی چگونه ظهور میکنند؟ آیا میتوان زمان ظهور را
تعیین کرد؟

133

مرگ و معاد
 شسرپرپرپامامرضا دربارهی مرگ و معاد چه نکتهای بیان کردهاند؟

135

فصل چهارم :رفتارها از نگاه امام رضا 
توکل
 شسرپرپرپخداوند همگان را به توکل و اعتماد به خود تشویق میکند .توکل
به چه معناست؟ سخنی از حضرت رضا در تفسیر کالم خدا بیان کنید.

139

گناهان کبیره
 شسرپرپرپگناهان کبیره کدامند؟

141

یادگیری معارف
 شسرپرپرپتالش ما برای یادگیری معارف و تعالیم اهل بیت چه جایگاهی دارد؟

142

نشانههای خردورزی
 شسرپرپرپآیا خردورزی نشانهای دارد که بتوان با آن شاخص ،انسان خردمند را
شناخت یا خود را با آن سنجید؟

143

تلخیها و خوشیهای زندگی
 شسرپرپرپبرای هر فردی در زندگی فراز ونشیبها و یا تلخی و خوشیهایی وجود
دارد .امام رضا  برای عبور از این وضع چه توصیههایی دارند؟

144

قناعت و مصرف معتدل
 شسرپرپرپدر فرهنگ امام رضا قناعت به چه معناست؟ در ادارهی زندگی و
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مقـد مـه
«پرسشگری» از آغاز آفرینش انسان ،ر خنمایی کرده؛ بر بال سبز خود ،فرشتگان
را فرانشانده ،بر برگ زرد خود ،شیطان را فرونشانده و در این میان ،مقام آدمیت را
نشان داده است .آفتاب کوفه چه زیبا فرموده است:
حس َن السؤال َع ِل َم» و «من َع ِل َم َا َ
َ«من َا َ
حس َن السؤال».
ُ
همچنانکه خار و گل از خاک و آب
هم سؤال از علم خیزد هم جواب
آری! هر که سؤالهایش آسمانی است ،دانش و بینش پاسخش خواهد بود .پویایی
و پایایی «جامعه» و «فرهنگ» ،در گرو پرسشهای حقیقتطلبانه و پاسخهای
ِخردورزانه است.
از افتخارات ایران اسالمی ،آن است که از سویی ،سرشار از جوانانی پا کدل،
کمالخواه و پرسشگر میباشد و از دیگر سوی ،از مکتبی غنی برخوردار است
که معارف بلند آن ،گوارانوش دلهای عطشناک پرسشگر و دانشجوست.
اداره مشاوره و پاسخ پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی نهاد نمایندگی مقام
معظم رهبری در دانشگاهها ،محفل انسی فراهم آورده است ،تا «ابر رحمت»
پرسشها را به «زمین اجابت» پذیرا باشد و نهال سبز دانش را بارور سازد .ما ا گر
بتوانیم سنگ صبور جوانان اندیشمند و بالنده ایران ُپرگهرمان باشیم ،به خود
خواهیم بالید.

شایان ذکر است در راستای ترویج فرهنگ دینی ،اداره مشاوره و پاسخ نهاد،
تاکنون بیش از هفتصد هزار پرسش دانشجویی را در موضوعات مختلف اندیشه
دینی ،مشاوره ،احکام و ...پاسخ داده است .این اداره دارای گروههای علمی
و تخصصی ،به شرح زیر است:
		
 قرآن و حدیث؛			
 احکام؛ فلسفه ،کالم و دینپژوهی ؛		
 حقوق و فلسفه احکام؛		
 -اخالق و عرفان؛

 تربیتی و روانشناسی ؛ اندیشه سیاسی ؛ فرهنگی و اجتماعی ؛ تاریخ و سیره؛ -ادیان و مذاهب.

آنچه پیشرو دارید ،بخشی از پرسشها و پاسخهای دانشجویی پیرامون تاریخ و
سیره امام رضا میباشد که توسط محقق ارجمند ،حجتاالسالم آقای محمدباقر
پورامینی پاسخدهی شده است.

برآنیم با توفیق خداوند ،به تدریج ،مجموعههایی از این دست ،تقدیم شما
خوبان کنیم .پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما ،راهنمای ما در ارائه خدمات
فرهنگی هرچه شایستهتر و پربارتر خواهد بود.
در پایان از همه همکاران اداره مشاوره و پاسخ ،بهخصوص حجتاالسالم
والمسلمین صالح قنادی که در بازپژوهی و آمادهسازی این اثر تالش کردهاند،
تشکر و قدردانی میشود و دوام توفیقات این عزیزان را در جهت خدمت بیشتر
به مکتب اهلبیت و ارتقاء فرهنگ دینی جامعه  -به ویژه دانشگاهیان -
از خداوند متعال مسألت داریم.
اهلل ولی التوفیق
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی نهاد
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والدت و شهادت
شسرپپ

زمان دقیق تولد و شهادت امامرضا را
بیان کنید.

امامرضا در ماههای پایانی سال ۱۴۸ق ،در مدینهی منوره بهدنیا آمدند.
این تاریخ والدت برطبق نظر بیشتر دانشمندان بزرگ شیعی 1و نیز عالمان و
مورخان ُسنی 2است.
مورخان روز والدت ایشان را۱۱ ،ذیقعده ذکر کردهاند 3.این تاریخ با ۱۰دیماه
4
سال ۱۴۴ش نیز برابر است.
امام در صفر سال ۲۰۳ق ،در ۵۵سالگی ،در دهکدهی سناباد ،5یکی از روستاهای
نوغان ،از توابع شهر توس بهشهادت رسیدند 6.آخر ماه صفر مشهورترین زمان
شهادت امامرضا است 7این تاریخ با روز شنبه۱۷ ،شهریورماه سال ۱۹۷ش
8
برابر است.
 .1کلینى ،الکافى ،ج ،1ص۴۸۶؛ صدوق ،تهذیب االحکام ،ج ،۶ص۸؛ مفید ،اإلرشاد ،ج ،1ص۲۴۶؛
کفعمى ،المصباح ،ص.۶۹1
 .2ابناثیر ،الکامل فى التاریخ ،ج ،۵ص۵۰۴؛ صفدی ،الوافی بالوفیات ،ج ،۲۲ص۲۴۸؛ گنجی شافعی،
کفایة الطالب ،ص۴۵۷؛ ذهبیِ ،س َیر أعالم النبالء ،ج ،۹ص۳۸۷؛ ابنصباغ ،الفصول المهمة ،ج،۲
ص.۹۶۹
 .3طبرسى ،أعالم ٰ
الورى ،ج ،۲ص.۴1
 .4مکتب اسالم ،ش.۱۳۷۸ ،۲
 .5عمادالدین طبرى ،بشارة المصطفى ،ص۲۱۷؛ عیون أخبار الرضا ،ج ،۱ص.۱۸

 .6اإلرشاد ،ج ،۲ص۲۴۷؛ الکافى ،ج ،1ص۴۸۶؛ تهذیب األحکام ،ج ،۶ص۸۴؛ شعیری ،جامع االخبار ،ص.۳۲
 .7نوبختیِ ،فرق الشیعة ،ص۹۶؛ طبرسی ،أعالم ٰ
الورى ،ج ،۲ص۴1؛ ذهبی ،تاریخ االسالم ،ج ،1۴ص.1۳

 .8مکتب اسالم ،ش.۱۳۷۸ ،۲

ُ
کنیه
شسرپپ

ُ
مشهورترین کنیه امام رضا چه بود؟

ُ
«ابوالحسن» مشهورترین کنیهی امامرضا است 1.امامکاظم فرزند خود را
ابوالحسن خطاب میکردند.

2

کنیهی پدر گرامی ایشان نیز ابوالحسن بود؛ ازاینرو در حدیث ،در یادکرد
کنیهی امام رضا ،ابوالحسن ثانی میگویند؛ 3زیرا ابوالحسن اول کنیهی
امامکاظم است .ابنشهرآشوب از کنیهی «ابوعلی» نیز یاد میکند.

4

بهنظر عالمهمجلسی ،کنیهی حضرت رضا در میان مردم «ابوالحسن»
و میان خواص «ابوعلی» بوده است 5.البته از کنیهی خاص امامرضا

بهعنوان «ابومحمد» نیز یاد شده است 6.این کنیه ناظر به فرزندی است که
پس از حضرت رضا ،نهمین امام شیعیان شدند.

 .1ابوالفرج اصفهانی ،مقاتلالطالبیین ،ص. ۴۵۳
 .2مجلسی ،بحا ر األنوار ،ج ،۴۹ص.۴
 .3طوسی ،رجال ،ص.۳۳۹
 .4ابن شهر آشوب ،مناقب آل ابیطالب ،ج ،۴ص.۳۶۷
 .5بحاراألنوار ،ج ،۴۹ص.1۰
 .6طبری ،دالئلاالمامة ،ص.1۸۳

لقب رضا
شسرپپ

به چه دلیل امام هشتم لقب «رضا»
گرفتهاند و آیا این ادعا صحیح است که
مأمون این لقب را به ایشان داده است؟

امامکاظم پیوسته فرزند خود را رضا خطاب میکردند و میفرمودند:
ْ ُ ََ
ّ
الر َضا»1؛ «من او را رضا میخوانم».2
«قلت ِلول ِدی ِ
3
دربارهی لقب رضا ،برخی معتقد بودند که مأمون عباسی به امام لقب رضا داد؛
از جمله ابنخلدون مینویسد« :چون مأمون ،علیبنموسی را به والیتعهدی
برگزید و با او بیعت کرد ،او را الرضا من آلمحمد لقب داد».

4

اما در پاسخ ،میتوان به این روایت دقت کرد :احمد بزنطی به حضرت
جواد عرض کرد« :عدهای از مخالفان شما خیال میکنند مأمون پدر شما
َ َّ
را به رضا ُملقب ساخته است؛ زیرا آن حضرت والیتعهدی او را پذیرفت و متعهد
خواستهی او شد».
امامجواد فرمودند:
«بهخدا سوگند ،اینان مردمی بدکار و درو غگو هستند و خیال نابجایی
کردهاند؛ بلکه خدای متعال او را رضا نامیدهاست؛ زیرا آن حضرت در آسمان،
 .1بحاراألنوار ،ج ،۴۹ص.۴
 .2خواندمیر ،تاریخ حبیبالسیر ،ج ،۲ص.۸۲
 .3ابوعلی مسکویه ،تجارباألمم ،ج ،۴ص.1۳1
 .4ابنخلدون ،تاریخ ابنخلدون ،ج ،1ص۲۶۲؛ ج ،۳ص.۳1۰
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َمرضی خدا و در زمین ،مورد خشنودی رسول ا کرم و ائمهی هدی

بود».

بزنطی پرسید« :از کجا چنین لقبی مخصوص پدر بزرگوار شما شده ،با آنکه خدا و
رسول و ائمهی طاهر از همهی پدران و اجداد شما راضی بودهاند؟»
فرمودند:
«علت اینکه پدر من از میان تمام ائمه بدینمقام ارتقا یافت ،این بود که
دوست و دشمن از وی خرسند بودند؛ اما هرگاه ،پدران او کانون توجه و عالقهی
1
دوستان بودند ،دشمنان از آنان رضایتی نداشتند».

 .1صدوق ،معانىاألخبار ،ج ،1ص.1۳

عا ِلم آلمحمد
شسرپپ

لقب «عا ِلم آلمحمد» را چه کسی برای
امامرضا قرار داد؟

این لقب را امامکاظم با استناد به فرمایش پدر گرامیشان ،امامصادق،
بر زبان جاری ساختند.
اسحاقبن موسی ،برادر امامرضا ،میگفت که پدرم به فرزندانشان
میفرمودند:
ُ
َ ْ َُ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ
ََ َ ُ
ُ
محمد فاسألوه عن أدیا ِنکم و احفظوا
«هذا أخوک ْم علیبنموسی َعا ِل ُم آل
ٍ
َ
ُ ُ
ُ ُ َُ َ
َ
َ
َما َیقول لک ْم؛ ف ِإ ّ ِنی َس ِم ْع ُت أ ِبی َج ْعف َربن ُم َح َّم ٍد غ ْی َر َم َّر ٍة َیقول ِلیِ :إ َّن َعا ِل َم
َ َ
ُْ َ َ
َ
َ ْ
ک َو ل ْی َت ِنی أ ْد َرک ُت ُه؛ ف ِإ ّن ُه ُس ّمی امیرالمؤمنین َع ِل ٍّی»1؛ «این
آلمحمد ل ِفی صل ِب
برادر شما علی ،عالم آلمحمد است .مسائل خود را از وی بپرسید و مطالب او
را نگهداری کنید .من از پدرم ،جعفربنمحمد ،شنیدم که مکرر میگفت :عا ِلم
آلمحمد در ُصلب توست و کاش من او را میدیدم .وی با امیرالمؤمنین همنام
است و علی نام خواهد داشت».

ٰ
الورى ،ج ،۲ص۶۵؛ بحار األنوار ،ج ،۴۹ص1۰۰؛ نباطی البیاضی ،الصراط المستقیم ،ج،۲
 .1أعالم
ص.1۶۴

ضامن آهو
شسرپپ

چرا به امامرضا «ضامن آهو»
میگویند؟

دربارهی «ضامن آهو» ،به سه گزارش تاریخی زیر اشاره میکنیم:
 .۱امام پس از ورود به نیشابور ،دستور ساخت ّ
حمام و حفر قنات و ساخت
حوض آب را در جوار مسجد صادر کردند که این مکان به گرمابهی رضا

شهرت یافت .در آنجا ،مادهآهویی [از دست شکارچی] به آن بزرگوار پناه آورد.
ُ
َ
الظبیة و ُ
القوم
به این مصر ع از شعر ابن َح ّم ِاد شاعر توجه کنید« :الذی الذ ِب ِه
1
ٌ
جلوس...؛ کسیکه آهو بدو پناه برد ،درحالیکه مردم نشسته بودند»...
 .۲شخصی به نام عبداهلل که زیدیمذهب بود و اعتقادی به امامت
َ
امامرضا نداشت ،میگوید :همراه امام بودیم و در صحرا گلهآهویی پیدا
ً
شد .ناگاه آن َ
سرور به بچهآهویی اشاره کردند .دیدیم فورا آن بچهآهو آمد تا
مقابل آن حضرت ایستاد و امام دست مرحمت بر سر آن بچهآهو کشیدند و او
را به غالم خود سپردند .در آن حال ،بچهآهو مضطرب شد و خواست به چرا گاه
خود برگردد .آنحضرت سخنی با آن بچهآهو فرمودند که ما نفهمیدیم؛ اما
بچهآهو آرام گرفت و از اضطراب افتاد.
چون این پیش آمد ،آن حضرت به من فرمودند« :آیا ایمان نیاوردی؟ یعنی
 .1مناقب آل ابیطالب ،ج ،۴ص.۳۴۸
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پس از دیدن این معجزه ،به امامت من اعتقاد پیدا نکردی؟» عرض کردم:
«چرا ،ای آقای من .تویی ّ
حجت خدا و من توبه میکنم بهسوی خدا از اینکه
تا حال ،قائل به امامت تو نبودم ».آنگاه آن حضرت به آن بچهآهو فرمودند:
«اینک برو بهسوی چرا گاه خود ».آن بچهآهو شروع کرد به گریهکردن و دیدیم
اشک از چشمان او جاری شد و خود را به آن جناب میمالید .آنگاه آن حضرت
رو به من کردند و فرمودند« :آیا میدانید این بچهآهو چه میگوید؟» عرض
کردم« :خدا و پسر پیغمبرش داناترند ».فرمودند میگوید« :چون مرا به جانب
خود خواندی و من اطاعت کرده و به خدمتت آمدم ،امید داشتم که از گوشت
من تناول فرمایی؛ اما حال که مرا مرخص فرمودی ،من گریان و محزونم که
قابل نبودم از گوشت من بخوری تا به آن فیض برسم».1
 .۳حاکم رازی ،دوست ابیجعفر عتبی میگوید :ابوجعفر عتبی مرا به نزد
ابومنصوربنعبدالرزاق فرستاد و چون روز پنجشنبه بود ،از او اذن خواستم که
به زیارت حضرت رضا بروم .گفت« :بشنو برای تو در امر این مشهد و زیارتگاه
مقدس چیزی بگویم ».آنگاه گفت« :من در ایام جوانی نادان بودم و بر ّزوار

و اهل این مشهد آزار میرساندم و راه را بر ّزوار آن میبستم و ّ
متعرض زائران
میشدم و آنان را برهنه میکردم و اموالشان را میربودم .روزی به شکار رفته
بودم و آهویی دیدم و تازی (سگ شکاری) خود را در پی آن فرستادم و پیوسته
آن تازی او را تعقیب میکرد تا اینکه آهو به داخل محیط آن مشهد پناه برد و
ایستاد .تازی نیز مقابل آن ایستاد و نزدیک آن نمیرفت و من هرچه میکردم که
سگ نزدیک به آن شود ،نمیشد.
وقتی آهو از جای خود حرکت میکرد ،تازی آن را دنبال میکرد تا آهو داخل
صحن شد .تازی در همان موضع بایستاد و داخل نشد؛ پس آهو داخل حجرهای
از حجرههای صحن مقدس رفت و من به صحن داخل شدم و آهو را ندیدم.
 .1راوندی ،الخرائج ،ج ،1ص.۳۶۵
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از ابونصر قاری پرسیدم :آهویی که اآلن داخل صحن شد کجا رفت؟ گفت :آن را
آمدن آهو را دیدم؛
ندیدم .به مکانی رفتم که آهو داخل آن شده بودِ .پشک و اثر ِ
اما خود آن را ندیدم .با خدا عهد کردم که از آن پسّ ،زوار را اذیت نکنم و متعرض
آنان نشوم ،مگر برای کار خیر و رفع حاجتشان.
پس از آن ،هرگاه برای من مشکلی روی میداد ،به زیارت آن حضرت میرفتم
و در آنجا دعا و ناله و زاری میکردم و حاجت خود را از خداوند میخواستم و
خداوند حاجت مرا مرحمت میفرمود .در آنجا ،از خداوند خواستم که به من
پسری عنایت فرماید .دعایم مستجاب شد و پسردار شدم؛ اما وقتی به حد رشد
و بلوغ رسید ،او را کشتند .باز به مشهد رفته و از خداوند خواستم پسری به من
روزی کند .خداوند برای بار دوم ،فرزند پسر به من عطا فرمود .تاکنون در آنجا
حاجتی از خدا نخواستهام ،جز اینکه خداوند به من عطا فرموده است و این آن
چیزی است که برای من ،از برکت این مرقد مطهر که خداوند بر ساکنش درود
فرستد ،بهظهور رسیده است».

1

 .1صدوق ،عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۸۵

فرزندان
شسرپپ

امامرضا چند فرزند داشتند؟
آیا امامجواد یگانه یادگار امام
هستند؟

امامجواد یگانه فرزند بازماندهی امامرضا هستند و حضرت پس از
1
شهادت ،بهجز ایشان ،فرزندی نداشتند.
اصلیترین منابع شیعه ،بر تنها یادگار و بازماندهی امام رضا ،یعنی
امامجواد تأ کید دارد.
مسعودی (وفات ۳۴۶ق) در روایتی از امامرضا نقل میکند که حضرت
ّ ُ
«إنما أرزق ولد واحد و هو یرثنی»2؛ «همانا یک فرزند ارزانیام میشود
فرمودند:
و هماو وارث من است».
ابوجعفر محمدبنجریربنرستم طبری ،از علمای شیعه قرن چهارم میگوید:
3
«تنها فرزند آن حضرت ،اماممحمدتقی بوده است».
شیخ مفید (وفات 413ق) مینویسد« :مضی الرضا علیبنموسی ولم یترک
ً
ّ
ولدا نعلمه اال ابنه االمام بعده ابا جعفربنمحمد علی و کانت سنه یوم وفاة
ابیه سبع سنین و اشهرا»4؛ «امامرضا از دنیا رفت و تا آنجاکه ما میدانیم،
 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص۲۵۰؛ اإلرشاد ،ج ،۲ص.۲۷1
 .2مسعودی ،إثبات الوصیة ،ص.۲1۷
 .3دالئل االمامة ،ص.1۸۴
 .4اإلرشاد ،ج ،۲ص.۲۷1
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فرزندی از او جز اماممحمدتقی باقی نمانده بود و سن شریف او در روز وفات
پدرش ،هفتسال و چند ماه بود».
اما دو شخصیت ُسنی ،به نامهای سبطبنجوزی 1و فخر رازی 2و همچنین
دو عالم شیعی ابنخشاب 3و اربلی 4مدعیاند که امام پنج پسر و یک دختر
بهنامهای محمدتقی ،حسن ،حسین ،جعفر ،ابراهیم و عایشه داشتهاند؛ البته
فخر رازی بهجای ابراهیم و جعفر و عایشه ،از علی و موسی و فاطمه نام میبرد.
افرادی نیز از دو فرزند پسر ،به نامهای محمد (جواد) و حسین 5یا محمد و
موسی 6یاد میکنند.
مرحوم شیخعباس قمی نیز ضمن اشاره به وجود دختری برای امام ،چنین مدعی
7
است« :امام در زمان شهادت ،تنها یک پسر ،اماممحمدتقی ،داشتهاند».
در اینباره ،چند نکته شایان ذکر است:
 .۱ادعای وجود فرزندانی ،جز امامجواد ،با مطالب مندرج در منابع اصیل
شیعی منافات دارد.
 .۲ممکن است افرادی که بهعنوان فرزندان امامرضا مطرح هستند ،از
نوادگان ایشان تلقی شوند.
 .۳بهروایت صدوق ،برخی از واقفیه ،فرزند نداشتن امام را بهانهای برای
تردید در امر امامت ایشان قرار دادند و به روایتی از امامصادق استناد
کردند که فرموده بودند« :امام ممکن نیست عقیم باشد ».امامرضا در
پاسخ فرمودند« :بهزودی خداوند متعال به من فرزندی عطا خواهد کرد».
عبدالرحمنبنابینجران گوید« :ما از آن روز تاریخ گذاشتیم و در کمتر از
 .1ابن جوزی ،تذکرة الخواص ،ص.۲۵۸
 .2فخر رازی ،الشجرة المبارکة ،ص.۷۷
 .3ابنخشاب ،موالید االئمة و وفیاتهم (مجموعهی نفیسه) ،ص.1۹۲
 .4اربلی ،کشف الغمة ،ج ،۲ص.۲۸۴
 .5اندلسی ،جمهرة انساب العرب ،ص.۶۲
ّ
 .6حلی ،العدد القویة ،ص.۲۹۴
 .7قمی ،منتهى اآلمال ،ج ،۲ص.۵۴۹
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یکسال ،خداوند ابوجعفر جواد را به آن حضرت عطا کرد».
2
 .۴اربلی در جای دیگر کتاب خود ،بر یک فرزند داشتن امام تصریح دارد.
او همچنین از این سخن امامرضا یاد میکند که فرمودند« :جز یک نفر،
فرزندی نخواهم داشت».3
 .۵ممکن است امامرضا پسران و دخترانی داشتهاند؛ اما در هنگام شهادت،
فقط اماممحمدتقی تنها یادگار امام بودهاند و دیگر فرزندان در دورهی
حیات پدرشان از دنیا رفته باشند .یک گزارش تاریخی ،از تسلیت بالذری به
4
امامرضا ،دربارهی درگذشت فرزندشان حکایت میکند.
1

 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۰۹
 .2کشف الغمة ،ج ،۲ص۳۳۲
 .3همان ،ص.۳۰۲
 .4نویری ،نهایة االرب ،ج ،۵ص.1۶۸

علت شهادت
شسرپپ

چرا مأمون تصمیم گرفت امامرضا را
بهشهادت برساند؟

مأمون با مشکالت متعددی در آغاز خالفت خود مواجه بود؛ از جمله:
 .۱موضعگیری مخالف علویان در برابر مأمون و وجود برخی قیامهای علوی؛
 .۲تفاوت نگاه عباسیان به امین و مأمون و ناخشنودی آنان از عملکرد مأمون؛
 .۳قتل امین و عوارض پس از آن؛
 .۴کسب اعتماد عمومی مردم و جلب محبت آنان؛
 .۵بیعت برخی عباسیان با ابراهیم عباسی در بغداد بهعنوان خلیفه و خلعکردن
مأمون از جانب آنان ،از منصب خالفت.
خلیفهی عباسی به اجبار ،امام را از مدینه به مرو برد و با پیشنهاد تحمیلی
والیتعهدی به حضرت ،در پی ترمیم و تثبیت موقعیت خود بود .ورای علل
پذیرش این منصب از سوی امام ،نوع عملکرد حضرت ،سخنان ،هشدارها و
موضعگیری روشنگرانهی ایشان بهگونهای بود که مأمون خود را در رسیدن
به اهداف ناکام احساس کرد؛ لذا حضور امام را مانع و تهدیدی برای حکومت
1
خویش دید .در نتیجه ،به قتل امام تصمیم گرفت.
احمدبنعلی انصاری گوید که از اباصلت هروی پرسیدم« :چگونه مأمون حاضر
شد که حضرت رضا را بهقتل برساند؟ با اینکه آن جناب را تعظیم و تکریم
 .1نک :اإلرشاد ،ج ،۲ص.۲۶۹

لوا لصف  -اضر ماما تیصخش (تداهش تلع) 31 /

میکرد و ایشان را ولیعهد خویش ساخت ».اباصلت گفت« :مأمون او را به این
سبب گرامی میداشت و احترام میکرد که امام فضل و علم داشتند .ایشان را
ولیعهد خود قرار داد ،برای اینکه به مردم بفهماند که حضرت اهل دنیاست و
در نظر داشت موقعیت او را متزلزل کند و مقام او را در جامعه کاهش دهد .سپس
مشاهده کرد که فعالیتهایش نتوانست مقام و موقعیت امامرضا را در انظار
جامعه کاهش دهد؛ بلکه روزبهروز بر اعتبار و آبروی آن حضرت افزوده میشد.
ازاینرو ،متکلمان و دانشمندان را از شهرهای مختلف در مرو گرد آورد و در نظر
داشت از نظر علمی آن حضرت را ُمجاب کند و او را به پندار خود شکست دهد.
متکلمان و دانشمندان از ِف َرق مختلف در مرو گرد آمدند و با آن جناب گفتوگو
کردند .علمای نصاری ،یهود ،مجوس ،برهمنان ،صابئانُ ،ملحدان و دهریه و
همچنین علمای مسلمانان از هر فرقه ،با حضرت رضا به مجادله و مباحثه
پرداختند و امام همهی آنها را مجاب کردند و پیروز شدند.
در این هنگام ،مردم گفتند :حضرت رضا از مأمون برای خالفت شایستهتر
است .مأموران این اخبار را به مأمون میرسانیدند و او از شنیدن این مطالب
بهخشم میآمد و حسد میورزید .امامرضا همواره کلمات حق را بر زبان جاری
میساختند و از مأمون و َس َ
طوت او نمیترسیدند و او هم از سخنان آن جناب
ناراحت میشد؛ لکن چیزی اظهار نمیکرد و در دل خود آنها را حفظ میکرد؛
1
سرانجام ،با حیله و تزویر حضرت رضا را مسموم کرد».
بیان صریح حق و همچنین بیباکی امامرضا در برابر مأمون نیز یکی از علل
شهادت آن حضرت ذکر شده است :و عادت امامرضا این بود که از بیان حق
در برابر مأمون باک نداشت و در بسیاری از حاالت ،به او جوابهایی میداد
که برای وی ناپسند میآمد .اینها موجب خشم مأمون میشد و در دلِ ،حقد
و کینه میبست؛ اما بر امامرضا ظاهر نمیکرد ،تا اینکه باالخره تصمیم به
2
مسموم کردن حضرت گرفت.
 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۳۹
 .2بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۲۹۰

شیوه شهادت
شسرپپ

مأمون به چه شیوهای امام را
بهشهادت رسانید؟

امام بهوسیلهی َسم بهشهادت رسیدند .اباصلت هروی میگوید :بر علیبن
موسیالرضا درآمدم ،ایشان بیمار بودند .وقتی مرا دیدند ،فرمودند:
اباالصلت ،قد سقونی السم؛( 1مرا زهر دادند).
مأمون ایشان را به نوشیدن آب انار مسموم مجبور کرد و بهدست خود ،آن را
به امام خوراند که این زهر سبب شهادت امام شد .دو روز پس از حادثه،
ملکوت اعال پیوستند .شیخ مفید ضمن بیان عامل فوق ،به
حضرت رضا به
ِ
ی بر اینکه مأمون
گزارش دیگری دربارهی مسمومیت امام اشاره میکند ،مبن 
2
به امام انگور مسموم خورانید و حضرت بهشهادت رسیدند.
ابوالفرج اصفهانی نیز به دو گزارش اشاره میکند که شیوهی مسمومکردن امام
را توسط مأمون شرح میدهد .به گزارش او دقت کنید:
 .۱محمدبن َجهم میگوید :امامرضا انگور بسیار دوست میداشتند .برای
وی انگور تهیه کرده بودند؛ اما به آن انگور سوزن زده بودند .امامرضا در
3
انگور سوزنزده که با َس ّم لطیفی آلوده شده بود ،خوردند.
بیماری خود از آن
ِ
 .1مقاتل الطالبیین ،ص.۴۵۷
 .2اإلرشاد ،ج ،۲ص۲۷۰؛ نک :ابنطقطقی ،الفخرى ،ص.۲1۶
 .3مقاتل الطالبیین ،ص.۴۵۸
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 .۲عبداهللبنبشیر میگوید مأمون مرا طلبید و گفت« :با دست خود برای ما آب
انار بگیر ».من با همان دستهای آلوده انارها را آب گرفتم .مأمون از آن آب انار
1
به علیبنموسی نوشانید .دیگر بیش از دو روز ،در این دنیا بهسر نبرد.
ابنشادی ،نویسندهی مجمل التواریخ (نوشته۵۲۰ :ق) نیز چنین مینویسد:
2
«مأمون او را به توس زهر داد ،اندر آب نار ،بهدست خویش و ِب ُمرد».
دقت در این نکته نیز الزم و شایسته است که پیامبر اکرم پیشتر ،از شهادت
نوادهی خود اینگونه خبر داده بودند:
ً
ْ
«س ُی ْق َت ُل َر ُج ٌل م ْن ُو ْلدی ب َأ ْرض ُخ َر َاس َان ب َّ
َ
الس ِ ّم ُظلما»3؛ «بهزودی مردی از
ِ
ِ
ِ ِ ِ
فرزندانم در خراسان ،مظلومانه با سم کشته خواهد شد».
خود امامرضا نیز فرموده بودند:
َ
ُ
ّ َُْ ٌ َ َ ْ ُ ٌ َ َْ ُ ٌ ْ
ض غ ْر َبة»4؛ «بهدرستی که من در سرزمین
ِ«إ ِنی مقتول و مسموم و مدفون ِبأر ِ
غربت کشته و مسموم خواهم شد و در آنجا مدفون میشوم».
حضرت نیز در پاسخ به پرسش اباصلت ،قاتل خود را بدترین خلق خدا نامیدند
و فرمودند:
5
«شر خلق اهلل فی زمانی یقتلنی ّ
ّ
بالس ّم».

 .1مقاتل الطالبیین ،ص ۴۵۷و .۴۵۸
خ و القصص ،ص.۴۵۸
 .2ابنشادی ،مجملالتواری 
 .3عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۵۸
 .4بحار األنوار ،ج ،۹۹ص.۳۴
 .5محمدتقی مجلسی ،لوامع صاحبقرانی ،ج ،۸ص.۵۶۲

روزشمار
شسرپپ

دورههای مختلف زندگی امامرضا را
بهصورت روزشمار و بهاختصار یاد کنید.

دورههای مختلف زندگی امامرضا عبارتاند از:
• ۱۱ذیقعدۀ۱۴۸ق :تولد ایشان در مدینهی منوره؛
• ۲۵رجب۱۸۳ق :شهادت امامکاظم؛
• ۲۶رجب۱۸۳ق :آغاز امامت ایشان؛
• ۱۰رجب ۱۹۵ق :تولد فرزندشان ،امامجواد؛
1
• ۲۰جمادیالثانی۲۰۱ق :ورود حضرت به مرو؛
• ۷رمضان۲۰۱ق :آغاز والیتعهدی ایشان؛
• آخر صفر۲۰۳ق :شهادت آن جناب.

 .1قاضی نعمان ،شرح االخبار ،ج ،۳ص.۳۴۰
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سیرت امام

فصل دوم

رضا

فصل دوم :سیرت امام رضا

معاشرت کریمانه
شسرپرپ

حضرت رضا در برخورد با دیگران
چه سبکی داشتند؟ از اخالق کریمه آن
بزرگوار یاد کنید.

نوع برخورد و معاشرت پسندیدهی امام بهگونهای بود که بدون استثنا،
در دلهای مردم نفوذ فراوان داشتند 1.همواره ّ
متبسم و خوشرو بودند و
میفرمودند:
«عیسی میگریست و میخندید؛ ولیکن یحیی میگریست و نمیخندید.
2
سیرهی عیسی نیکوتر است».

امام در معاشرت نیکو ،سرآمد و مثالزدنی بودند .ابراهیمبنعباس میگفت:
«امامرضا با سخن هرگز به هیچکس جفا نکرد و کالم کسی را نبرید تا مگر
شخص از گفتن باز ایستد .حاجتی را که میتوانستبرآورده سازد ،رد نمیکرد.
پاهایش را دراز نمیکرد و هرگز روبهروی کسیکه نشسته بود ،تکیه نمیداد و
هیچکس از غالمان و خادمان خود را دشنام نمیداد .هرگز آب دهان بر زمین
3
نمیافکند و در خندهاش قهقهه نمیزد؛ بلکه ّ
تبسم مینمود».
مردم بهراحتی به حضور امام میرسیدند و خواست و سؤال خویش را طرح
میکردند؛ زیرا حضرت بعد از اینکه از نماز و سجدهی خود فارغ میشدند،
 .1ذهبیِ ،س َیر أعالم النبالء ،ج ،1ص.121
 .2کافی ،ج ،۲ص.۶۶۶
 .3اربلی ،کشف الغمة ،ج ،2ص.316
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جلوس میکردند ،مردم در خدمتشان حاضر میشدند و احتیاجات خود را عرضه
1
میداشتند.
امام با مردم بسیار نرم و آرام سخن میگفتند 2و دربارهی کسی سخن ناروا بر
زبان نمیراندند 3.هر کس با وی صحبت میکرد ،آن حضرت به سخنان او گوش
میدادند و تا مطلب او تمام نمیشد ،سخن او را قطع نمیکردند 4.این سفارش را
به یاران خود میفرمودند:
ُ
«هرگاه با مردی حضوری خواستی سخن بگویی ،او را با کنیه مخاطب قرار بده
و هرگاه خواستی از کسیکه غایب است ،سخن بگویی ،او را با نامش عنوان
5
کن».
امامرضا با زیردستان و خادمان خود با مهربانی و مالیمت رفتار میکردند.
هنگامیکه تنها میشدند ،همهی آنان را از بزرگ و کوچک جمع میکردند و با
ُ
آنان سخن میگفتند .ایشان به آنان انس میگرفتند و آنان با او .در تنهایی،
هنگامیکه برای امام غذا میآوردند ،آن حضرت خادمان و حتی دربان و نگهبان
را بر سر سفرهشان مینشاندند و با آنها غذا میخوردند.
مردی از اهالی بلخ میگفت :در سفر خراسان با امامرضا همراه بودم .روزی
سفره گسترده بودند و امام همهی خدمتگزاران و غالمان حتی سیاهان را بر آن
سفره نشاندند تا همراه او غذا بخورند .به امام عرض کردم« :فدایتان شوم .بهتر
است اینان بر سفرهای جدا گانه بنشینند ».فرمود:
«چنین سخن مگو .پروردگار همه یکی است ،پدر و مادر همه یکی است و پاداش
َ
6
هم به اعمال است».
 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص.179
 .2همان.
 .3همان ،ص.184
 .4همان.
 .5کافی ،ج ،2ص.671
 .6همان ،ج ،8ص230
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حضرت به آمد و شد مؤمنان با یکدیگر ،تأ کید داشتند و میفرمودند:
«سخی از غذای مردم میخورد تا مردم هم در سر سفرهی او حاضر شوند و از
غذاهای او بخورند؛ اما بخیل برای اینکه مردم از طعام او نخورند ،از خوردن
1
طعام دیگران خودداری میکند».

ایشان مهمان را دوست میداشتند و بر اکرام او پای میفشردند .شبی امام
میهمان داشتند .در میان صحبت ،چراغ نقصی پیدا کرد .میهمان امام دست
پیش آورد تا چراغ را درست کند .امام نگذاشتند و خود اینکار را انجام دادند و
2
فرمودند« :ما گروهی هستیم که میهمانان خود را بهکار نمیگیریم».
تواضع و فروتنی امام مثالزدنی بود .روزی شخصی که امام را نمیشناخت ،در
ّ
حمام از امام خواست تا او را کیسه بکشد .امام پذیرفتند و مشغول شدند.
دیگران امام را بدانشخص معرفی کردند و او با شرمندگی به عذرخواهی
پرداخت؛ ولی امام بیتوجه به عذرخواهی او همچنان او را کیسه میکشیدند و او
3
را دلداری میدادند که طوری نشده است.
امام در کنار تأ کید بر معاشرت کریمانه با مردم ،دربارهی معاشرت با اشرار هشدار
میدادند و میفرمودند:
«هرگاه شنیدی مردی حق را انکار میکند یا تکذیب مینماید یا اهل حق را
دشنام میدهد ،از نزد او برخیز و با او مجالست مکن».4

 .1همان ،ج ،4ص.41
 .2همان ،ج ،6ص.283
 .3مناقب آل ابیطالب ،ج ،4ص.362
 .4عیاشی ،تفسیر العیاشی ،ج ،1ص.281

احسان و دستگیری
شسرپرپ

کمک و احسان امام به نیازمندان چگونه
ً
بود؟ لطفا نمونههایی از آن را بیان کنید؟

انفاق و دستگیری بخشی از رابطهی فرد با جامعه است .انسان باید در برابر
روزیهایی که خداوند به وی عطا کرده است ،انفاق کند.
هرکس از حضرت رضا درخواستی داشت ،ایشان درصورتی که قدرت و
توانایی داشتند ،خواستهی او را انجام میدادند 1.امام احسان فراوانی داشتند
و به تنگدستان در نهان صدقه میدادند و بیشتر ،این کار را در شبهای
تاریک به انجام میرساندند 2تا احسان ایشان ،شرمندگی نیازمند را در پی
نداشته باشد.
روزی غریبی خدمت امام رسید .سالم کرد و گفت« :من از دوستداران شما
خرجی راه تمام کردهام.
و پدران و اجدادتان هستم .از حجبازگشتهام و
ِ
ا گر مایلید مبلغی به من مرحمت کنید تا خود را به وطنم برسانم و در آنجا
از جانب شما معادل همان مبلغ را به مستمندان صدقه خواهم داد؛ زیرا من
در شهر خویش فقیر نیستم و اینک در سفر نیازمند ماندهام ».امام برخاستند
و به اتاقی دیگر رفتند .دویست دینار آوردند و از باالی در دستخویش را فراز
آوردند .آن شخص را خواندند و فرمودند« :این دویست دینار را بگیر و توشهی
 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص.184
 .2کشف الغمه ،ج ،2ص.316
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راه کن و به آن ّ
تبرک بجوی .الزم نیست که از جانب من معادل آن صدقه
بدهی ». ...آن شخص دینارها را گرفت و رفت .امام از آن اتاق به جای اول
بازگشتند .از ایشان پرسیدند« :چرا چنین کردید که شما را هنگام گرفتن دینارها
نبیند؟»
فرمودند:
ّ
«خواستم وی [در آن حال] صورت مرا نبیند و من هم ذلت سؤال را در چهرهی
او مشاهده نکنم .آیا نشنیدهاید که حضرت رسول فرمود :کسیکه نیکی را
بپوشاند ،مانند این است که هفتاد عمل نیک را انجام داده است و کسیکه
َ
بدیها را علنی انجام دهد ،رسوا میشود و کسیکه اعمال بد را پنهانی انجام
َ
1
دهد ،خداوند آن اعمال زشت را خواهد بخشید ».
احسان حضرت رضا مرزی نداشت و ایشان حتی پیش از شروع به غذا
خوردن سهم مساکین را جدا میکردند .روایت است که هرگاه سر سفرهی غذا
مینشستند ،ظرفی پیش آن جناب میگذاشتند .حضرت قبل از اینکه شروع
به میل کردن غذا بفرمایند ،از غذاهای گوناگونی که در سفره حاضر بود ،از هر
کدام مقداری برمیداشتند و در آن ظرف مخصوص میگذاشتند و سپس دستور
میدادند آن غذا را به فقرا بدهند .حضرت رضا در این هنگام ،آیهی شریف
ََ ْ
ْ َ
<فلا اق َت َح َم ال َعق َبة > را قرائت میکردند و میفرمودند:
«خداوند متعال میدانست همهی بندگانش قدرت ندارند برده بخرند و آزاد
کنند ،ازاینرو اطعام مساکین را مانند آزادکردن بردگان تلقی کرده است و از این
2
طریق بندگانش را بهطرف بهشت راهنمایی کرده است».

امامرضا هرچه داشتند ،برای حل مشکل نیازمند هزینه میکردند .مردی به
امام برخورد کرد و گفت« :به قدر مردانگیات بر من ببخش».
امام فرمودند« :به این مقدار ندارم».
 .1کافى ،ج ،4ص24؛ مناقب ،ج ،4ص360؛ بحار األنوار ،ج ،4ص.360
 .2کافی ،ج ،4ص.52
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مرد گفت« :به قدر مردانگی خودم ببخش».
امام فرمودند« :این قدر دارم ».سپس امر کردند« :ای غالم ،دویست دینار به او
1
بده».
حضرت رضا در واکنش به سخن فضلبنسهل که امام را برای انفاق همهی
مال خود مالمت میکرد ،چنین فرمودند:
«التعدن مغرما ما اتبعت به اجرا و مکرما»2؛ «چیزی را که پاداش و کرامت بدان
تعلق میگیرد ،ضرر حساب مکن».

حضرت رضا هنگامیکه در خراسان بودند ،در روز عرفه تمام ثروت خود را
بهمردم بخشیدند .فضلبنسهل عرض کرد« :این عمل شما موجب ضرر و زیان
است ».حضرت فرمودند:
«خیر چنین نیست؛ بلکه در این عمل غنیمت و سود فراوانی است .اگر
بهوسیلهی مال ،اجر و مزدی برای انسان حاصل شد ،آن را هرگز ضرر و زیان
3
تلقی نکن».

 .1بحار األنوار ،ج ،49ص.100
.2نوری ،مستدرک الوسائل ،ج ،7ص.235
 .3مناقب آل ابیطالب ،ج ،4ص.361

سادهزیستی
شسرپرپ

سبک و شیوهی زندگی امامرضا

چگونه بود؟ نظر ایشان دربارهی
سادهزیستی و ّ
تجملگرایی چه بود؟

ّ
سادگی و بیتکلفی در زندگی امام جاری بود .آن حضرت کمخوراک بودند و
ً
غذای سبک میخوردند .در خانه جامهای ساده و غالبا پیراهنی از پارچههای
خشن بر تن میکردند و فقط در مجالس عمومی و در میان مردم ُج ّبهای لطیف
بر رویش میپوشیدند.
لاّ
ُمعمربنخ د گوید :از حضرت رضا شنیدم که میفرمودند:
«بهخداوند سوگند ،اگر خالفت امت در دستم قرار گیرد ،طعامهای ناگوار و
لباسهای درشت خواهم خورد و خواهم پوشید و خود را بعد از راحتی ،به
سختی و زحمت خواهم افکند ».حضرت رسول در وصیتهای خود به
ابوذر فرمودند« :ای ابوذر ،من لباسهای درشت و خشن میپوشم و روی
زمین مینشینم و انگشتهای خود را پاک میکنم و بر االغ بدون زین سوار
میشوم و دیگری را هم دنبال خود سوار میکنم .هرکس از روش من دوری
گزیند ،از من نیست .ای ابوذر ،اکنون لباسهای خشن در بر کن تا ّ
تکبر و
ّ
1
نخوت بر تو مسلط نشود».

ابنعباد میگوید« :امام تابستانها روی حصیری مینشستند و زمستانها بر
.1طبرسی ،مکارم االخالق ،ص.1۱۵
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گلیمی استراحت مینمودند و تنها برای برخی نشستهای جمعی ،خویشتن را
1
در مواقعی میآراستند».
گاه بههنگام آراستگی و پوشش ،به ایشان اعتراض میکردند و ایراد میگرفتند.
وی در پاسخ میفرمودند:
«یوسفبنیعقوب ،پیغمبر و فرزند پیغمبر بود .پارچههای دیبا میپوشید و
در مجالس آلفرعون مینشست و این لباسها و معاشرتها او را از مقامش
2
فرود نیاورد».

امام ضمن نفی زهدفروشی و پشمینهپوشی صوفیان 3همه را به سادهزیستی
توصیه میکردند و یاران خود را به توصیهی پیشگفتهی حضرت رسول به
ابوذر یادآوری میکردند.

 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص.187
 .2مکارم االخالق ،ص.۹۸
 .3بحار األنوار ،ج ،10ص.352

جایگاه علمی
شسرپرپ

دربارهی شخصیت و جایگاه علمی
امامرضا چه اطالعاتی وجود دارد؟
توضیح دهید.

امامرضا عا ِلم آلمحمد لقب گرفتهاند 1و بهاقرار همگان ،علم و دانش
علیبنموسیالرضا بسیار و سرشار بود 2.شخصیت علمی امام را در نگاه چند
اندیشمند ،بهنظاره مینشینیم:
 .۱اباصلت هروی گوید« :داناتر از علیبنموسیالرضا ندیدم و هر دانشمندی
هم که با وی نشست و برخاست میکرد ،بر این مطلب تصدیق میکرد .مأمون
علمای ادیان و فقهای شرایع را در مجلسی گرد آورد و حضرت رضا را دعوت
کرد تا با آنان گفتوگو کنند .در آن مجلس ،حضرت همهی آنها را مجاب
کردند و همگان فضل و دانش ایشان را ستودند و عجز و ناتوانی خود را ثابت
3
کردند».
 .۲ابراهیمبنعباس صولی میگفت« :هرگز ندیدم که از امامرضا چیزی
4
پرسیده شود و او نداند و از او داناتر ندیدهام».
 .۳حاکم نیشابوری (وفات۴۰۳ :ق) در تاریخ نیشابور نوشته است« :وی با
 .1نباطی بیاضی ،الصراط المستقیم ،ج ،۲ص.۱۶۴
 .2ذهبیِ ،س َیر أعالم النبالء ،ج ،۱۳ص.۱
 .3طبرسی ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،ج ،۲ص.۶۴
 .4عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص ۱۸۰تا .۱۸۳
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آنکه بیستواندی از سنش میگذشت ،در مسجد رسول خدا مینشست و
1
فتوا صادر میکرد».
 .۴فخر رازی (وفات۶۰۶ :ق) در توضیح معنای «کوثر» در کتابش ،امامرضا
2
را از اکابر علما برمیشمارد.
 .۵ابنابیالحدید معتزلی (وفات۶۵۶ :ق) نیز امامرضا را «اعلمالناس» یعنی
3
داناترین مردم ،میشمارد.
سخنان و احادیث حضرت رضا در غالب متون معتبر شیعی قرار دارد .فراوانی
و گستردگی روایات حضرت رضا در سخن محمدبنعیسی یقطینی نیز
مشهود است .او میگوید« :وقتی مردم دربارهی حضرت رضا اختالف کردند،
من ۱۵هزار مسئله از مسائلی را جمع کردم که از آن جناب پرسیده شده بود و
4
ایشان پاسخ داده بودند».
در میان متون حدیثی معتبر ،کتاب فاخر عیون أخبار الرضا از ارزش واالیی
برخوردار است .شیخ صدوق در این کتاب ،دو دسته روایت جمعآوری کرده
است :اول ،روایتهای ائمه راجع به امامرضا؛ دوم ،مجموعه روایاتی
خود حضرت روایت کردهاند؛ لذا شیخ صدوق با تدوین این کتاب،
که راویان از ِ
چشمههایی از سخنان و روایات حضرت رضا را به جامعهی بشری عرضه
کرده است.

 .1جوینی ،فرائد السمطین ،ج ،۲ص۱۹۹؛ نک :ابنجوزی ،المنتظم ،ج ،۱۰ص.۱۲۰
 .2فخررازی ،مفاتیح الغیب ،ج ،۳۲ص.۳۱۳
 .3ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،ج ،۱۵ص.۲۹۱
 .4شیخ طوسی ،الغیبة ،ص.۵۲

پاسخ به پرسش
شسرپرپ

مشهور است که امامرضا
در پاسخدهی به پرسش مخالفان،
زبانزد دوست و دشمن بودند.
در اینباره چه اطالعات دقیقی
وجود دارد؟

بر طبق گزارش مورخان ،هرچه از امام پرسیده میشد ،ایشان جواب میدادند
و هیچ پرسشی را بدون پاسخ نمیگذاشتند .نکتهی درخور توجه آن است
که تمام آنچه در پاسخ بیان میفرمودند ،مستند به قرآن بود .خود حضرت
میفرمودند:
«در مدینه ،در روضهی حضرت رسول مینشستم و علما هم در آنجا زیاد
بودند .هرگاه آنان در مسئلهای درمیماندند ،بهطرف من اشاره میکردند
و مسائل خود را از من میپرسیدند و من نیز به تمام سؤاالت آنها پاسخ
1
میگفتم».

اسحاقبنموسی از توصیهی پدر گرامی خود ،امامکاظم ،یاد میکند که
میفرمود« :مسائل خود را از برادرتان علی ،بپرسید و مطالب او را نگهداری
2
کنید».
بهگفتهی ابراهیمبنعباس ،امام از هرچیز از گذشته تا روزگار خویش ،بسیار
آ گاه بودند؛ مأمون نیز با پرسیدن هر چیز ،ایشان را میآزمود و حضرت پاسخ
کامل میدادند که البته ،بیشترین گفتار و پاسخهایی که میدادند ،با استناد
 .1إعالم الورى بأعالم الهدى ،ص.۳۲۸
 .2بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۱۰۰
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به آیات قرآنی بود.
مأمون حتی دانشمندان دیگر ادیان ،همچون :جاثلیق 2و رأسالجالوت 3و سران
صابئین ،مانند عمران صابی ،هربذ اکبر ،4ابواسماعیل سندی و نیز متکلمان
مسلمانی مانند :سلیمان َ
مروزی را جمع میکرد و آنگاه حضرت رضا را نیز
احضار میساخت .آنان به نظر خودشان اشکالهای سخت از حضرت رضا
مطرح میکردند و آن حضرت یکی پس از دیگری ،آنان را با پاسخهای قاطع خود
5
شکست میدادند.
محمدبنعیسی یقطینی نیز خاطرنشان کرده است« :مسائل پرسششده از آن
شمار آنها ۱۸هزار مسئله بود».
حضرت را گرد آوردم که ِ
حسنبنمحمد نوفلی به ماجرایی اشاره میکند که آن ماجرا گواه اعجاب دوست
و دشمن از دانش بیکران حضرت است .او این گزارش را پس از موفقیت حضرت
در مناظره با دانشمندان ،بهخصوص با عمران صابی ،نقل میکند:
همین که دانشمندان و متکلمان مغلوب شدند و اسالم آوردند ،عمران را
کنندگان مغلوبشده بود؛ با اینکه کسی را یارای
مشاهده کردند که جزو مناظره
ِ
بحث و مناظره با او نبود و کسی تاکنون او را مغلوب نکرده بود .دیگر کسی
جرئت اشکالگرفتن و به ُسخریهگرفتن نداشت .شب که شد ،مأمون و حضرت
رضا از جای حرکت کرده و داخل منزل رفتند و مردم نیز متفرق شدند .من با
چندنفر از دوستان بودم که محمدبنجعفر (عموی حضرت رضا) از پی من
فرستاد .نزد او رفتم .گفت« :دیدی دوست تو چه کرد؟ بهخدا ،گمان نمیکردم
علیبنموسیالرضا تاکنون در این مسائل بحث کرده باشد .او سابقهی
این کارها را نداشت .گاهی در مدینه از او سؤال میکردند و او جواب میداد.
1

 .1ابنفتال ،روضة الواعظین ،ترجمه مهدوى دامغانى ،ص.۳۷۷
 .2عنوانی است که برای رهبر ارشد کلیسایی به کار میرود.
 .3مقصود ،رئیس یهودیان است.
 .4عنوان پیشوایان بزرگ زرتشتیان است.
 .5عیون أخبار الرضا ،ج ،۱ص.۱۵۴
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آیا متکلمان در آنجا پیش او اجتماع میکردند؟»
در پاسخ گفتم« :حاجیان که رهسپار مکه بودند ،از مسائل حالل و حرام
میپرسیدند و حضرت به آنها پاسخ میدادند .برخی هم که اهل بحث و مناظره
بودند ،امام با آنها مناظره میکردند ».محمدبنجعفر گفت« :میترسم مأمون
بر او َرشک َبرد و عاقبت ،او را با َسم از میان بردارد یا بالیی بر سرش درآورد.
به او گوشزد کن تا از این کارها خودداری کند ».گفتم« :از من نمیپذیرد .مأمون
میخواهد او را آزمایش کند و ببیند از علوم اجدادش بهرهای دارد [یا نه]».
گفت« :بگو عمویت از این کار خوشش نمیآید و مایل است به دالیل بسیاری،
در این کارها خوددار باشی ».وقتی خدمت حضرت رضا در منزلشان رسیدم،
پیغام عمویشان را نقل کردم؛ اما امام لبخندی زده و فرمودند« :خدا عمویم را
حفظ کند .خوب او را میشناسم .چرا کار مرا دوست نمیدارد؟»
1
حضرت رضا مذاکرهی علم و گفتوگو در مباحث علمی را عبادت میشمارند.
همایشان از ّ
جدشان رسول خدا روایت کردند:
«العلم خزائن و مفاتیحه السؤال ،فاسئلوا یرحمکم اهّلل فانه یوجر فیه أربعة:
ّ
السائل و المعلم و المستمع و المجیب له»2؛ «دانش مانند گنجی است که
کلید آن سؤال است .خداوند شما را رحمت کند ،هرچه میخواهید بپرسید و بر
دانش خود بیفزایید .بهدرستی که در پرسشهای علمی ،چهار نفر اجر میبرند:
سؤالکننده ،معلم ،شنونده و پاسخدهنده».

 .1طوسی ،امالی ،ج ،۲ص.۱۰۲
 .2عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۸

انس با قرآن
شسرپرپ

ُ
سیرهی امامرضا در انس با قرآن
چگونه بود؟ به چه نحوی میتوانیم با
ُ
تأسی از امام با قرآن انس گیریم؟

امام خود بر تالوت فراوان قرآن تأ کید کرده و همگان را به خواندن قرآن ترغیب
میکردند.
سیره و سخن امام بر قرآن تکیه میکرد و همه پاسخهای ایشان مستند به قرآن
بود 1.امام قرآن را سخن خدا میدانستند و فقط بر هدایتجستن از قرآن تأ کید
میورزیدند 2و پناهبردن به آن را در همهی حاالت توصیه میکردند .ایشان
میفرمودند:
«هرگاه از چیزی ترسیدی ،صد آیه از قرآن مجید را از هرجا که خواستی قرائت
3
کن و سپس سه مرتبه بگو :اللهم اکشف عنی البالء».

برنامهی نقلشده دربارهی سیرهی امامرضا ،درخصوص خواندن قرآن
چنین است:
4
 .۱بعد از نماز صبح ،قرآن کریم را باز کرده و از روی آن تالوت میکردند؛
5
 .۲شبهنگام که در بستر قرار میگرفتند ،آیات قرآن را تالوت میفرمودند؛
 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص 180تا .183
 .2صدوق ،توحید ،ص.224
ّ
 .3ابنفهد حلی ،عدة الداعى ،ص.294
 .4صدوق ،من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص.504
 .5عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص.183
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 .۳هرگاه به آیهای میرسیدند که در آن از بهشت یا دوزخ سخن رفته بود ،گریه
1
میکردند و از خداوند درخواست بهشت میفرمودند.
توصیه به خواندن پنجاه آیهی قرآن ،یکی از نکات مهمی است که در فرمایش
امامرضا وجود دارد .ایشان میفرمایند:
َ
َ
َ
َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ ْ
ََْ
یب َخ ْم ِس َ
ین َآیة»2؛ «سزاوار است که
«ینب ِغی ِللرج ِل ِإذا أصبح أن یقرأ بعد التع ِق ِ
مردم بعد از تعقیب نماز صبح ،پنجاه آیه از قرآن مجید تالوت کنند».
در کیفیت خواندن قرآن ،امام این سخن را از پیامبر نقل میکردند که
فرمودند:
َ ْ َ ُ ْ َ َّ َّ
الص ْو َت ْال َح َس َن َیز ُید ْال ُق ْر َآن ُح ْس ًنا َو َق َر َأ َو اهلل َیزیدُ
ّ
«حسنوا القرآن ِبأصوا ِتکم ف ِإن
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ِفی الخل ِق ما َیشاء»3؛ «قرآن را با صداهای خود آرایش دهید؛ زیرا که صوت
َح َسن ،قرآن را نیکو کند و زینت دهد».
تأمل و درنگ در آیات قرآن نیز از نکات مهمی است که میتوان از سیرهی
امامرضا آموخت .رجاءبن ّ
ضحاک در گزارش سفر امام به خراسان ،از حاالت
سحرگاهی ایشان چنین یاد میکند :امام در یکسوم پایان شب از بسترشان با ذکر
تسبیح و حمد و تکبیر و تهلیل و استغفار برمیخاستند و شبها در بستر خویش
بسیار قرآن میخواندند و چون به آیهای دربارهی بهشت یا دوزخ میرسیدند،
4
میگریستند و از خدا بهشت میخواستند و از دوزخ به او پناه میبردند.

 .1همان.
 .2طوسی ،تهذیب االحکام ،ج ،2ص.138
 .3عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص.69
 .4بحار األنوار ،ج ،73ص.193

سفر اجباری
شسرپرپ

آیا امامرضا با میل و رغبت به خراسان
آمدند؟

امام این سفر را با میل و رضایت خود انجام ندادند؛ بلکه بهنوعی ،با اکراه و
اجبار مأمون عباسی صورت گرفت .از هروی نقل کردهاند که گفت« :بهخدا
ِ
1
[سر] میل و رغبت ،این امر را نپذیرفت».
سوگند که حضرت رضا از ِ
حسنبنمحمد قمی ،دانشمند قرن چهارم ،مینویسد« :امام علیبن
2
موسیالرضا را از مدینه بیرون کردند تا به مرو رود».
ابنجوزی حنبلی از عالمان قرن ششم نیز بر سفر جبری امام اینگونه اشاره
3
میکند« :همان مأمون دستور بیرونآوردن ایشان را از مدینه صادر کرد».
مأمون در آغاز ،امام را به مرکز خالفت دعوت کرد که حضرت نپذیرفتند؛ اما
با فرستادن نامههای متعدد بر دعوت خود پای فشرد و سرانجام ،مأمورانی را
4
برای آوردن و همراهی امام ،به مدینه فرستاد و ایشان را به مرو آورد.
5
مورخان نیز بر احضار امام ازسوی مأمون تصریح دارند.
مسعودی چنین نوشته است« :به سال دویستم ،مأمون ،رجاءبن ّ
ضحاک
 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.1۴1
خ قم ،ص.۲1۳
 .2تاری 
 .3المنتظم ،ج ،1۰ص.1۲۰
 .4کشف الغمة ،ج ،۳ص.۶۵
 .5ابناثیر ،الکامل ،ج ،۶ص.۳1۹
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یاسر خادم را پیش علیبن موسیبن جعفربن محمدبن علیبن حسینبن
و ِ
علیالرضا فرستاد که او را بیاورند».1
ذکر این نکته زیر ضروری است:
ّ
 .1امامرضا ناخرسندی خود را از انجامدادن این سفر کتمان نکردند .مخول
سجستانی میگوید :وقتیکه امام برای وداع با پیامبر ،در کنار حرم ّ
جد خود
ایستادند ،چندینبار وداع کردند؛ سپس بهسوی قبر پیامبر بازگشتند و با
صدای بلند گریستند .نزد امام رفتم و پس از سالم ،سفر ایشان را تهنیت گفتم.
امام فرمودند« :مرا بنگر .از کنار ّ
جدم دور میشوم و در غربت جان میسپارم و
در کنار هارون دفن میشوم 2».بیشک ،این نوع خداحافظی و سخنگفتن،
عادینبودن و اجباریبودن این سفر را روایت میکند.
 .2مأمون ،امامرضا و جمعی از بزرگان آل ابیطالب را بهاجبار از مدینه
فراخواند و سرانجام ،جمعی از علویان آن حضرت را همراهی کردند 3.البته این
موضوع بهمعنای همراهی خاندان نزدیک امام نیست؛ بلکه متون روایی ما از
همراه نبودن خانواده و فرزند امام گزارش میدهد .امامرضا به حسنبنعلی
ّ
وشاء فرمودند:
«زمانیکه میخواستم از مدینه خارج شوم ،خانوادهی خود را جمع کردم و از
آنان خواستم که برای من گریه کنند تا صدای آنان را بشنوم .سپس گفتم:
«انی الارجع الی عیالی ابدا»؛« 4من دیگر هرگز بهمیان خانوادهام برنخواهم
گشت».

در روایتی دیگر ،امام به این نکته اشاره میفرمایند که ۱۲هزار دینار نیز در میان
5
آنها تقسیم کردم و میدانستم که دیگر نزد آنها برنخواهم گشت.
 .1ذهبی ،مروج الذهب ،ج ،۳ص.۴۴۰
 .2عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲1۷
 .3کشف الغمة ،ج ،۳ص.۶۵
 .4عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲1۸
 .5إثبات الوصیة ،ص.۲۰۴
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امام سپس دست فرزندشان ،ابوجعفر (امام جواد) را گرفتند و او را کنار قبر
پیغمبر آوردند .دست فرزند را روی دیوار قبر گذاشتند و او را به رسول خدا
سپردند .ابوجعفر گفت« :ای پدر ،بهخداوند سوگند ،تو بهسوی خداوند
میروی ».سپس حضرت رضا به همهی وکالیشان توصیه فرمودند که مطیع
ابوجعفر باشند و با او مخالفت نکنند و امامت او را نزد اصحاب ثقهی خود تصریح
فرمودند .سپس گفتند« :بعد از وفاتم ،او امام شماست».

حدیث سلسلة الذهب
شسرپرپ

گویا حدیث سلسلةالذهب واقعهای بسیار
مهم از حوادث و اتفاقات گزارششده در
مسیر خراسان است .ماجرا چیست؟

ورود امام به نیشابور و بیان حدیث سلسلةالذهب مهمترین واقعهی ماندگار
این سفر است .در مسیر سفر خراسان ،حضرت رضا با عبور از شهرهای
مختلف ،به نیشابور رسیدند و با استقبال باشکوه مردم آن شهر روبهرو
شدند؛ بهگونهایکه دانشمند اهلسنت ،حاکم نیشابوری شافعی ،مینویسد:
«بههنگام استقبال از امام ،گروهی گریان و زار بودند و عدهای خود را به خاک
1
میساییدند و برخی نیز پای اشتر امام را میبوسیدند».
گزارش حاکم نیشابوری در تاریخ نیشابور 2خواندنی است .او مینویسد« :وقتی
حضرت رضا وارد نیشابور شد ،سوار بر قاطری خاکستریرنگ بود .در بین
راه ،دو پیشوای حافظ حدیث پیامبر ،ابوزرعه و محمدبناسلم طوسی ،مهار
استر آن جناب را گرفته و عرض کردند :آقای ما،ای پیشوایی که فرزند ائمهی
طاهرینی ،ای بازماندهی نژاد پسندیده ،تو را بهحق اجداد ارجمندت قسم
میدهیم سایبان مهد را یک طرف فرما تا جمال مبارک شما را ببینیم و حدیثی
از اجداد خود بیان کن که یادبودی برای ما باشد.
امام استر را نگه داشت و سایبان را کناری زد .چشم جمعیت به جمال انورش
 .1ابنصباغ ،الفصول المهمة ،ج ،۲ص.۱۰۰۲
 .2متأسفانه اثری از کتاب تاریخ نیشابور نیست و گزارشهای این کتاب در متون حدیثی علمای شیعه
ُ
نی پس از آن درج است.
وس ِ
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روشن شد .گیسوان مبارکش شبیه گیسوان پیامبر اکرم بود .تمام طبقات
ایستاده محو در تماشای رخسار مبارکش بودند .بعضی با مشاهدهی آن جناب،
فریادی از شادی کشیدند .عدهای والهگونه اشک شوق میریختند از این موهبت
[و] هر کدام بهطریقی ابراز احساسات میکردند .بعضی از شوق ،گریبان چاک
میزدند و خویش را در خاک میانداختند و لجام استر را میبوسیدند[ .برخی نیز]
گردن برافراشته تا آن جناب را مشاهده کنند .تا ظهر بهطول انجامید .در این
موقع ،نویسندگان و قضات فریاد کشیدند :مردم گوش کنید و حفظ نمایید .فرزند
پیامبر را نیازارید [و] ساکت باشید۲۴ .هزار قلمدان خارج شد ،غیر از کسانیکه
1
دوات بهکار بردند».
َ
آنگاه امامرضا که در عماری (کجاوه) نشسته بودند ،سر بیرون آورده و فرمودند:
«از پدرم ،موسیبنجعفر شنیدم که گفت :از پدرم جعفربنمحمد شنیدم که گفت:
از پدرم محمدبنعلی شنیدم که گفت :از پدرم علیبنالحسین شنیدم که گفت:
از پدرم حسینبنعلی شنیدم که گفت :از پدرم امیرالمؤمنین علیبنابیطالب
شنیدم که گفت :از پیامبر شنیدم که گفت :از خدای عزوجل شنیدم که گفت:
لاّ
«الاله ا اهّلل حصنی ،فمن دخل حصنی أمن من عذابی»؛ «ال اله اال اهّلل دژ من
است؛ پس هرکس به دژ من درآید ،از عذاب من ایمن خواهد بود»».
اسحاقبنراهویه گوید« :چون کاروان به راه افتاد ،امام فریاد زدند :بشروطها و
أنا من شروطها؛ (با وجود شرطهای آن و من از شرطهای آنم 2»).مقصود این
است که اقرار به کلمهی توحید هنگامی سبب نجات است که جامعه بهدست
حاکم الهی اداره شود و حکومت بهحق باشد تا مردم بتوانند به حقیقت توحید
برسند؛ زیرا حقیقت توحید ،پرستش خدای یگانه است بدون هیچ شریکی.
این حدیث به سلسلةالذهب (زنجیر طال) معروف است؛ زیرا رجال سند آن تا
حضرت جبرئیل ،همه از معصومان هستند؛ همچنین از احادیث قدسی نیز
محسوب میشود؛ چون گویندهی آن ذات اقدس الهی است.
 .1اربلی ،کشف الغمة ،ج ،۲ص.۳۰۸
.2صدوق ،التوحید ،ص۲۵؛ مناوی ،فیض القدیر ،ج ،۴ص.۴۸۹

حرکت به مر و
شسرپرپ

مسیر حرکت امام چگونه بود و ایشان در
چه روزی به مرو رسیدند؟

بهدستور مأمون ،مسیر حرکت کاروان امام از راه بصره و اهواز و فارس بود.
یعقوبی (وفات۲۸۴ :ق) مینویسد« :آن بزرگوار را از راه بصره آوردند تا به مرو
2
رسید».
خطیب بغدادی نیز به دستور مأمون در انتخاب مسیر اشاره میکند که مدینه،
بصره ،اهواز ،فارس ،نیشابور و مرو بود؛ حتی امام را در مسیر فارس به نیشابور
به انتخاب راه «بست» ُملزم کرد تا راه جبال را نپیماید 3.البته از هروی چنین
نقل است« :او [امام رضا] را به کوفه بردند و از آنجا ،از راه بصره به مرو
رفت 4».البته این نکته را باید اضافه کرد که قرار گرفتن کوفه در مسیر حجاز و
بصره بعید بهنظر میرسد.
بههرحال ،مأمون این مسیر را با این هدف انتخاب کرد که حضرت رضا
از مرا کز تجمع شیعیان ،مثل شهر کوفه ،عبور نکنند 5.رجاءبنابی ّ
ضحاک
که از طرف مأمون ،مأموریت آوردن امامرضا را داشت ،نقل کرده است که
1

 .1کافى ،ج ،1ص۴۸۶؛ مقاتل الطالبیین ،ص.۴۵۴
خ یعقوبى ،ج ،۲ص.۴۷۳
 .2ترجمه تاری 
 .3خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد ،ج ،1۹ص.1۴1
 .4عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.1۴1

 .5سیدعلى محقق ،زندگانى پیشواى هشتم  ،ص.۷۴
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امام به هر شهری که قدم میگذاشتند ،مردم آن شهر بهسوی ایشان میآمدند
و مسائل دینی خود را از حضرت میپرسیدند و حضرت نیز پاسخ آنان را
میدادند .همچنین برای آنان احادیث بسیاری از پدر و پدرانشان ،از علی
و رسولخدا نقل میکردند 1.در این بین ،مهمترین گزارش ،حضور امام در
نیشابور است و حضرت پس از ترک این شهر ،در توس ،از قریههای سناباد عبور
کردند .سناباد آن زمان ،مشهد فعلی است .بعد ،به سرخس رفتند و سرانجام،
پس از تحمل حدود چهار ماه سفر و گذر از مناطق مختلف ،در نیمهی اول سال
2
۲۰۱ق وارد مرو ،مرکز حکومت مأمون شدند.

 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.1۸۳
 .2همان ،ص.1۳۶

سکونت در مر و
شسرپرپ

رفتوآمد و معاشرت امام در زمان
حضورشان در مرو چگونه بود؟

خانه و محل اقامت امام در مرو ،از کانونهای مهم رفتوآمد دانشمندان و مردم
مشتاق بود .محمدبنعیسی از همراهی خود با یونسبنعبدالرحمن برای رفتن
به دیدار با امامرضا یاد میکند و میگوید« :بهسبب وجود جمعیت فراوان،
در خانهی امام ایستادیم .افرادی که پیش از ما منتظر بودند ،اجازهی
کنار ِ
ورود گرفتند و سپس به ما اجازهی ورود دادند .آنگاه یونسبنعبدالرحمن
همراه آلیقطین وارد شدند و ما نیز با کسب اجازه وارد شدیم .وقتی اجازهی
1
نشستن دادند ،یونسبنعبدالرحمن سؤاالتی مطرح کرد و جواب گرفت».
حسنبنعلی وشاء مینویسد :هنگامیکه به منزل علیبنموسی رسیدم،
مشاهده کردم که رجال کشور و بزرگان و مردم عادی به منزل او رفتوآمد
میکنند .در گوشهای نشستم و با خود فکر کردم من چه وقت میتوانم خود را
2
به او برسانم .انتظار من طول کشید و تصمیم گرفتم از منزل بیرون بروم. ...
ابومونس جلودی در وصف عالقهی شدید مردم به امام بهعنوان حجت الهی،
خطاب به مأمون گفت« :یا امیرالمؤمنین ،بهخدا قسم ،این کسیکه پهلوی تو
3
نشسته است ،مثل ُبت پرستیده میشود».
 .1بحار األنوار ،ج ،۴۹ص.۲۶۹
 .2همان ،ص.۶۹
 .3عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.1۶1
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در دورهی حضور امام در مرو ،مأمون تالش کرد مجالس علمی متعددی ایجاد
کند تا مخالفان امام در این مجالس ،با امامرضا ،دربارهی موضوع امامت و
نبوت بحث و مناظره کنند 1.این نکته را باید یادآوری کرد که مأمون با هدف
تضعیف و فروکاستن جایگاه علمی امام ،این محافل را دنبال میکرد؛ 2اما
تشکیل این مجالس علمی سبب اقبال بیشتر علما و مردم به فراگیری دانش از
امام شد ،بهگونهایکه کارها برخالف اهداف مأمون سمتوسو پیدا کرد .خانهی
امام کانون رفتوآمد دوستداران حضرت شد؛ همچنین امام زمینهی نشر مکتب
ّ
تشیع را ایجاد کردند.
عبدالسالمبنصالح هروی نقل میکند :به مأمون خبر رسید که امام مجالس
بحث کالم برپا کرده است ،بهگونهایکه مردم جذب دانش او شدهاند .مأمون
به محمدبنعمر طوسی گفت« :مردم را از مجلس امام طرد کنید ».وقتی امام
متوجه این نکته شدند ،او را نفرین کردند و از خداوند چنین خواستند« :و انتقم
لی ممن ظلمنی و استخف بی و طرد الشیعة من بابی»3؛ «خدایا ،از کسیکه به
در خانهی من دور کرده است،
من ظلم کرده و مرا خوار ساخته و شیعیان را از ِ
انتقام بگیر».
از برنامههای مأمون عباسی برای امام ،کنترل رفتوآمدهای امام بود که
گزارش کردهاند دراینباره ،مأمون از هشامبنابراهیم عباسی بهره میگرفت،
بدینصورت که او را دربان حضرت رضا کرد .بنابراین کسی میتوانست
خدمت حضرت رضا برسد که او اجازه دهد .هشامبنابراهیم بر آن جناب
سخت میگرفت ،بهطوریکه بعضی غالمان حضرت نمیتوانستند خدمتش
برسند .هر حرفی که حضرت رضا در خانهی خود میگفتند ،هشام به مأمون
4
و ذوالریاستین (فضلبنسهل) گزارش میداد.
 .1نک :عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.1۸۳
 .2نک :شوشتری ،مجالس المؤمنین ،ج ،۲ص.۲۷۴
 .3عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.1۷۰
 .4همان ،ص.۳۹۳

چرایی پیشنهاد والیتعهدی
شسرپرپ

چرا مأمون پیشنهاد وا گذاری خالفت
یا والیتعهدی را به امامرضا داد؟
بهراستی ،او با فراهمکردن مهاجرت
اجباری امام ،چه هدفی دنبال میکرد؟

در پاسخ ،باید ظاهر و واقع آن ماجرا را از هم تفکیک کرد تا به تحلیلی درست
و منطقی رسید:

▪▪

 .۱رویههای ماجرا:

اعتراف مأمون به برتری شخصیت و مقام امام ،چیزی است که بارها ،در
فرصتهای گوناگون رخ داده بود و او آن امام ُهمام را بهترین فرد روی زمین
ترین انسانها 1توصیف کرده بود .مأمون به
و دانشمندترین و عبادتپیشه ِ
عباسیان چنین نگاشته بود« :اما اینکه برای علیبنموسی بیعت میخواهم،
پس از احراز شایستگی او برای این امر و گزینش وی از سوی خودم است...؛
اما اینکه پرسیدهاید آیا مأمون در زمینهی این بیعت ،بینش کافی داشته
است ،باید بدانید که من هرگز با او بیعت نکردهام ،مگر با داشتن بینایی کامل
و علم به اینکه کسی در زمین باقی نمانده که از نظر فضیلت و پا کدامنی از
او وضع روشنتری داشته یا ازنظر پارسایی ،زهد در دنیا و آزادگی بر او فزونی
گرفته باشد .کسی از او بهتر جلب خشنودی خاص و عام را نمیکند و در برابر
2
خدا ،از وی استوارتر کسی دیگر یافت نمیشود».
 .1بحار األنوار ،ج ،49ص.95
 .2همان ،ج ،12ص.63
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طبیعی بود که در این موقعیت ،امام شخصیتی شناختهشده برای تمام مسلمانان
بهشمار میرفتند .دکتر شیبی مینویسد« :امامرضا پس از ولیعهدشدن ،دیگر
پیشوای تنها شیعیان نبود؛ بلکه اهلسنت و زیدیه و دیگر فرقههای متخاصم
1
شیعه ،همه ،بر امامت و رهبری وی اتفاق کردند».
بنابراین ،ابراز عالقه و اذعانداشتن به شخصیت امام ،جبران گذشته ،توصیهی
ابنسهل وُ ...رویههای این ماجرایند و این ادعا که «مأمون در میان فرزندان
عباس و اهلبیت ،کسی مانند او واجد شرایط پیدا نکرد؛ ازاینرو خالفت را
بهوی وا گذاشت» 2و حتی ادعای «عمل به عهد و نذر» نیز پوستهی تصمیم
مأمون عباسی است؛ هرچند که شیخ مفید و شیخ صدوق با تکیه بر نظر اخیر،
مدعیاند که او (مأمون) در ابتدا ،با خلوص ّنیت به امام پیشنهاد والیتعهدی
میدهد؛ اما بعد ،از کار خود پشیمان میشود.

▪▪

 .۲الیههای ماجرا:

در کنار ظاهر ماجرای واگذاری والیتعهدی ،بایستی به واقع و الیهی آن نیز
پرداخت .گویا ابتکار این کار بهدست مأمون بود و او با این اقدام ،اهداف زیر را
دنبال میکرد:
 .۱جلب نظر ایرانیان:

بیشتر آنها مشتاق علویان بودند و با شعار «الرضا ِمن آلمحمد»
زیرا
ِ
میجنگیدند؛ لذا مأمون با ولیعهدکردن امام اعالم کرد که او همان است که شما
برایش قیام کردید.
 .۲فر ونشاندن قیام علویان:

دستکم،
مأمون برای اینکه علویان را راضی کند و آنها را آرام نگه دارد یا
ِ
خلع سالحشان کرده باشد ،والیتعهدی امام را مطرح کرد تا در برابر قیامهای
علویان علیه حکومت مانع باشد .مأمون میخواست با ولیعهدی امامرضا،
 .1شیبی ،الصلة بین التصوف و التشیع ،ص.256
 .2البدایة و النهایة ،ج ،10ص.247
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شعلهی شورشهای پیدرپی علویان را فرونشاند؛ زیرا این قیامها تمام شهرها
را فراگرفته بود.
 .۳محدو دسازی جایگاه مردمی امام و تحت نظر گرفتن تمام ارتباطها:
نفوذ حضرت رضا در میان جامعه ،مشهود و انکارناپذیر بود؛ تاحدیکه همگان

معترف بودند که امام در دلهای مردم نفوذ فراوان دارند 1.امام شخصیتی نادر
بودند که سخنان ارزندهشان در شرق و غرب نفوذ فراوان داشتند و نزد خاص و
عام ،به اعتراف مأمون از همه محبوبتر بودند .مأمون برای داشتن احساس
ایمنی از شخصیت امامرضا که او را تهدید تلقی میکرد ،میخواست امام را از
شیعیان و دوستانشان جدا سازد تا با قطع رابطهشان ،از یکدیگر پرا کنده شوند
و دیگر نتوانند دستورهای امام را دریافت کنند .مأمون گمان کرده بود که ا گر
امام ولیعهد شوند ،دیگر نخواهند توانست مردم را به شورش یا هرگونه حرکت
دیگری علیه حکومت دعوت کنند .در تاریخ نقل کردهاند ابویونس که از بیعت
با امام سرباز زد ،رو به مأمون کرد و گفت« :قسم به خدای ،او که در کنار تو
2
نشسته است ،مردم او را چون ُبتی میپرستند».
مأمون نیز از بیان این هدف ابایی نداشت و میگفت« :اگر علیبنموسی را بهحال
خود رها سازم ،خوف آن میرود که مسائل نگرانکننده پدید آید و دیگر نتوان آن
را جبران کرد 3».او حتی در دوران اقامت حضرت در مرو ،بهشدت بر مراقبت
حضرت کوشید؛ افزون بر این ،خواهرش 4را بهعقد امام درآورد تا در زندگی
داخلی حضرت نیز چشمهای دیگری ازسوی مأمون امامرضا را مراقبت کند.
گویند که او تمام حرکات و اعمال حضرت را به مأمون گزارش میکرد .مراقب
دیگری که برای امام گماشت ،هشامبنابراهیم راشدی بود .هشام از نزدیکان
امام نیز بهشمار میرفت و تمامی کارهای ایشان بهدست وی صورت میگرفت.
ِ .1س َیر أعالم النبالء ،ج ،1ص.121
 .2عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص.161
 .3همان ،ج ،2ص.170
 .4الخصیبی ،الهدایة الکبرى ،ص.280
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ولی هنگامیکه امام را به مرو بردند ،هشام به ذوالریاستین و مأمون خبر داد و
موقعیت ویژهی خود را به آنان عرضه کرد .مأمون نیز او را دربان امام قرار داد.
از آنپس ،کسی میتوانست امام را مالقات کند که هشام اجازه دهد؛ در نتیجه،
1
دوستان امام کمتر به ایشان دسترسی پیدا میکردند.
ً
البته ،ناکامی مأمون در این ُبعد کامال مشهود بود و نمونههای تاریخی زیر گواه
حفظ و گسترش موقعیت مردمی امام است:
براساس گزارشی ،زمانیکه فضلبنسهل پیکی به کوفه فرستاد تا برای
والیتعهدی امامرضا بیعت بستاند ،آنان از بیعت خودداری کردند و گفتند« :ما
با علیبنموسیالرضا برای والیتعهدی بیعت نمیکنیم؛ بلکه او را شایستهی
2
خالفت دانسته و برای این مقام ،با وی بیعت میکنیم».
بنابر گزارش تاریخی دیگر ،مأمون بارها از امام درخواست کرد تا با شیعیان برخی
3
مناطق مکاتبه کنند؛ زیرا معتقد بود آنان در برابر امام گوشبهفرماناند.
همچنین پس از قتل فضل ،جماعتی از اهالی خراسان در اطراف قصر مأمون
جمع شدند و او را عامل قتل فضل میدانستند .مأمون برای نجات خود از شورش
عمومی مردم ،به امام پناه برد و حضرت نیز با حضور در میان جمع معترض ،با
فرمانی ،آنان را پراکندند 4.این نمونه نشان از موقعیت ویژهی مردمی و اجتماعی
5
امام داشت؛ آن هم در گسترهای که مأمون عباسی بر آن حکم میراند.
 .۴ستاندن اعتراف:

مأمون در پی تثبیت خالفت در خاندان عباسی بود؛ بهگونهای که میخواست
با حربهی والیتعهدی ،از علویان این اعتراف را بستاند که خالفت فقط
 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص.153
 .2تاریخ الطبری ،ج ،8ص.560
 .3کافی ،ج ،8ص.151
 .4اإلرشاد ،ج ،2ص.267
 .5سیدمحمدباقر صدر ،أئمة أهل البیت و دورهم فی تحصین الرسالة االسالمیة ،موسوعة الشهید
الصدر ،ج ،20ص.617
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از ِآن مأمون است و دیگران در آن سهمی ندارند.
مأمون میگفت« :ایشان دور از چشم ما ،مردم را به امامت خود فرامیخواند؛
ازاینرو ،بر آن شدیم او را ولیعهد خود قرار دهیم تا مردم را بهسوی ما دعوت
کند و حکومت ما را بپذیرد و به آن اقرار کند و بدینگونه ،همهی آنان که به او
2
دلبستهاند ،اعتراف خواهند کرد که حکومت و زمامداری از ِآن ماست».
پاسخ امام این توطئه را ناکام گذاشت.
1

 .۵تخریب چهرهی امام:

پذیرش والیتعهدی موجب خدشهدارشدن چهرهی امام نزد مردم میشد
و ادعای شیعیان مبنیبر زهد و پارسایی امام و بیاعتنایی ایشان به دنیا ،با
اینکار نقض شده و چنین وانمود میشد که آن حضرات فقط در موقعیتی که به
دنیا دسترسی ندارند ،به آن زهد میورزند و ا کنون که درهای بهشت دنیا بهروی
آنان باز شد ،بهسوی آن شتافته و مثل دیگران ،خود را از آن بهرهمند ساختهاند.
مأمون میپنداشت که ا گر ولیعهدی را به امام بقبوالند ،بهشهرت امام لطمه
زده و حس اطمینان مردم به امام را جریحهدار ساخته است .از سوی دیگر،
تفاوت ِسنی میان آن دو نیز بسیار بود :امام ۲۲سال از مأمون بزرگتر بودند و
قبول والیتعهدی از چنان ِسنی غیرطبیعی مینمود؛ در نتیجه ،سبب میشد تا
مردم پذیرش آن را بر ُح ّب مقام و دنیاپرستی امامرضا حمل کنند 3.البته،
امامرضا نیز این نقشهی مأمون را دریافته بودند؛ زیرا در جایی فرمودند:
«مأمون میخواهد مردم بگویند علیبنموسی از دنیا روگردان نیست...؛ مگر
نمیبینید چگونه بهطمع خالفت ،والیتعهدی را پذیرفته است؟»

در گزارشی که اباصلت ِهروی نقل کرده نیز این نکته به چشم میخورد.
ازسوی امام مواجه
اباصلت گفته است :زمانیکه مأمون با رد پیشنهاد خود
ِ
 .1جعفر مرتضی العاملی ،الحیاة السیاسیة لالمام الرضا ،ص.۲۱۳
 .2عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص.170
 .3الحیاة السیاسیة لالمام الرضا ،ص.۲۱۳
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شد[ ،به امام] گفت« :با این گفتار میخواهی خود را آسوده کنی و والیتعهدی
مرا نپذیری تا مردمان بگویند علیبنموسی چهقدر زاهد و بیرغبت به ریاست
دنیاست ».امام در پاسخ فرمودند:
«بهخدا سوگند ،از روزی که خدای عزوجل مرا آفریده ،تاکنون دروغ نگفتهام
و دنیا را برای رسیدن به دنیا ترک نگفتهام و من خوب میدانم تو چه
میخواهی . ...نظر تو این است که مردم بگویند علیبنموسی به دنیا و ریاست
بیرغبت نیست؛ بلکه این دنیاست که به او بیرغبت است .مگر نمیبینید
چگونه بهسبب آز و طمع ،والیتعهدی را پذیرفت .باشد که به خالفت نائل
1
شود».
 .۶کسب آبر و:

مأمون تالش کرد برای خود وجهه و حیثیتی معنوی کسب کند و بهنوعی ،به
پایگاه اجتماعی دست یابد که خود دارا نبود .همچنین با این هدف ،امام به
2
توجیهکنندهی کارهای مأمون و ظلم و جنایات او ُم ّبدل میشد.
 .۷مشر وعیتبخشی به خالفت خو د:

مأمون که با قتل برادرش ،امین ،بر َمسند خالفت تکیه زده بود ،در میان
عباسیان ،جایگاهی متزلزل یافت؛ در نتیجه ،عباسیان این انتقال قدرت
را متکی بر خدعه و خون میدانستند .مأمون در پی مشروعیتبخشی این
جایگاه ،بهدنبال گروهی از مردم برآمد که دوستدار خاندان علوی بودند و بر
خالفت این خاندان ،بهعنوان حقی الهی پای میفشردند .مأمون با پیشنهاد
خالفت به امام ،این هدف را دنبال میکرد؛ بدینصورت که با نپذیرفتن این
سوی حضرت ،خود عهدهدار این جایگاه شود و جایگاهش مشروعیت
منصب از ِ
3
یابد.
 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص.140
 .2خامنهای ،حساسترین دورانهای تاریخ ،ص.17
 .3أئمة أهل البیت و دورهم فی تحصین الرسالة االسالمیة ،موسوعة الشهید الصدر ،ج ،20ص.628
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وقتی مأمون برای بیعت والیتعهدی امام پای فشرد ،حضرت از پذیرش آن سرباز
زدند و این اقدام را حرکتی ناتمام دانستند و از خلیفه عذر خواستند؛ اما مأمون
1
نپذیرفت.
استادمطهری در اینباره میفرماید:
«حضرت رضا در ابتدا ،این مسئله را قبول نمیکردند؛ چون خود حضرت
بعدها هم به مأمون فرمود« :تو مال چه کسی را داری میدهی؟ این مسئله برای
حضرت رضا مطرح بود که مأمون مال چه کسی را دارد میدهد و قبولکردن
این َمنصب از وی بهمنزلهی امضای اوست .اگر حضرت رضا خالفت را ِمن
جانب اهلل ،حق خودش میداند ،به مأمون میگوید :حق نداری مرا ولیعهد
کنی .تو باید واگذار کنی و بروی و بگویی من تاکنون حق نداشتم؛ [خالفت]
حق تو بود .مشکل واگذاری قبولکردن توست و اگر انتخاب خلیفه بهعهدهی
2
مردم است ،باز به او چه مربوط است».

 .1ابن العمرانى ،االنباء ،ص.96
 .2مجموعه آثار ،ج ،18ص.126

راز پذیرش والیتعهدی
شسرپرپ

امامرضا با چه دالیلی ولیعهدی
مأمون را پذیرفتند؟

ذکر این نکته ضروری است که مأمون با تهدید ،امام را مجبور به پذیرش
والیتعهدی کرد .او از آغاز ،دربارهی واکنش منفی امام تصمیم گرفته بود و این
نکته در متون تاریخی و کالم امام نیز به چشم میخورد .به این گزارش تاریخی
بنگرید :حسن و فضل ،پسران سهل ،بهدستور مأمون ،به دیدار علیبنموسی
رفتند و جریان را به عرض وی رسانیدند .علیبنموسی از قبول این مقام
خودداری کرد .حسن و فضل اصرار و پافشاری کردند؛ اما علیبنموسی باز
هم سرباز زد ،تا اینکه از این دو تن ،یک تن گفت« :اگر قبول نکنی ما به
وظیفهی خویش قیام خواهیم کرد ».این سخن لحنی تهدیدآمیز داشت .آن
دیگری گفت« :بهخدا قسم ،او [مأمون] ما را فرمان داد که اگر از قبول این مقام
خودداری کنی ،با شمشیر گردنت را بزنیم».
عبداهلل مأمون ،امامعلیالرضا را به حضور خود فراخواند و با او سخن گفت.
علیبنموسیالرضا در پاسخ مأمون هم از قبول خالفت خودداری میفرمود.
مأمون در این نوبت ،به لحن خود صورت تهدید داد و گفت« :عمربنخطاب
بههنگام مرگ ،خالفت را به شورا واگذاشت .این شورا بهعهدهی شش نفر
افتاده بود و از این شش نفر ،یکی ّ
جد تو ،علیبنابیطالب بود .عمر ّ
مقرر
کرد که اگر هریک از این شش تن راه خالف در پیش گرفت ،گردنش را بزنید.
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من هم چنین مقرر میدارم؛ بنابراین چارهای جز قبول نیست .در این وقت،
1
علیبنموسی پیشنهاد مأمون را پذیرفت».
ابنطقطقی نیز بر این نکته تأ کید دارد که علیبنموسیالرضا در آغاز ،از
پذیرش آن خودداری کردند؛ ولی پس از آن ،جواب مأمون را با خط خود در
پشت نامهاش بدین مضمون نوشتند :إنی قد أجبت امتثاال لألمر و إن کان الجفر
و الجامعة یدالن علی ّ
ضد ذلک؛ (من برای امتثال امر ،فرمان تو را میپذیرم؛
ولی َجفر و جامعه 2خالف آن داللت دارند ).سپس ،گواهان شهادت خود را
3
دراینباره ادا کردند.
امامرضا برای روشنشدن و بهخطانرفتن یاران و نزدیکان ،بر مجبوربودن
خود در پذیرش والیتعهدی تصریح کردهاند .شخصی به امامرضا اعتراض
کرد که شما چرا والیتعهدی را پذیرفتید و در دستگاه طاغوتی مأمون وارد شدید؟
شما اهلبیت که انسانهای پاک و مطهر و از ستمگران بیزار هستید .امامرضا
در پاسخ فرمودند« :آیا شأن پیامبر باالتر است یا شأن جانشین پیامبر؟» گفت:
«شأن پیامبر ».امام دوباره از شخص معترض پرسیدند« :پادشاه ُمشرک بدتر
است یا پادشاه مسلمان فاسق؟» گفت« :پادشاه مشرک ».فرمودند« :آیا جرم
کسیکه همکاری با دستگاه جور را خود درخواست کند ،بدتر است یا کسیکه
بهزور ،وادار به همکاریاش کنند؟» گفت« :آنکسیکه خود درخواست کند».
امامرضا بعد از این پاسخها فرمودند:
کافر مشرک .حضرت یوسف خود
ِ
«یوسف صدیق ،پیامبر بود و عزیز مصرِ ،
 .1مقاتل الطالبیین ،ص 454و .455
َ .2جفر و جامعه :در حدیث است که رسول خدا َجفر و جامعه را بر امیرالمؤمنین على امال کردند.
جفر و جامعه همانطور که در حدیث تفسیر شده ،عبارت از پوست بز و پوست قوچى بوده که جمیع
علوم حتى جریمهی خدشه و یک تازیانه و نصف تازیانه در آن بیان شده است .از محقق شریف،
میرسیدشریف جرجانى ،در شرح مواقف نقل شده است که جفر و جامعه دو کتاب از ِآن على بوده که
َ
جمیع حوادث تا انقراض عالم بهطریق علم حروف در آن ذکر شده است و ائمهی معروف از اوالد وى
آن را مىدانستند و با آنُ ،حکم و داورى مىکردند (طریحى ،مجمع البحرین ،ج ،3ص.)248
 .3الفخری ،ص.215
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ن زمینه ،از زبان آن
تقاضا کرد که با حکومت کفر همکاری کند .قرآن در ای 
ْ
ْ
ٌ
َ
َ
الا ْر ِض ِانّی َحفیظ ع ٌ
لیم >؛« 1مرا
زائ ِن
نبی واالمقام میفرمایدْ < :اج َعلنی َعلی خ ِ
ِ
به سرپرستی خزینههای سرزمین [مصر] بگمار که پاسداری دانا هستم[ ».البته
حضرت یوسف با این عمل خود میخواست مقامی را بگیرد که بتواند از آن،
بهترین استفاده را بکند ].عزیز مصر کافر بود و مأمون مسلمان فاسق .یوسف
پیامبر بود و من وصی پیامبرم .یوسف پیشنهاد همکاری با حکومت داد؛
2
ولی مرا به اینکار مجبور کردهاند».

فراوان مأمون ،با تکیه بر شروطی ،والیتعهدی را
امام با اجبار و تهدیدهای
ِ
پذیرفتند 3و فرمودند:
«قد علم اهلل کراهتی لهذا فلما خیرت بین قبول ذلک و بین القتل اخترت القبول
َ
علی القتل»4؛ «خداوند میداند که اینکار بهاجبار بود .هنگامیکه من ُمخ َّیر
شدم در قبول این امر یا قتل[ ،لذا] قبول را بر قتل ترجیح دادم».

همچنین نباید از این نکته غافل باشیم که حضرت رضا به خرسندی برخی
َ
یاران واکنش نشان دادند .بهگزارش ف ّتال نیشابوری (وفات۵۰۸ :ق) ،یکی از
حاضران در مجلس بیعت که از خواص اصحاب حضرت رضا بود ،چنین نقل
کرده است :من آن روز برابر ایشان بودم و از آنچه میگذشت ،بسیار شاد بودم.
ایشان به من نگریستند و اشاره فرمودند که نزدیک بیا .چون نزدیک رفتم،
آنچنانکه کسی جز من نشنود ،فرمودند« :دل به این کار َمنه و شاد مباش که
5
کاری است که به انجام نمیرسد».

 .1یوسف ( ،)12آیه .55
 .2عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص.137
 .3مقاتل الطالبیین ،ج ،4ص.7
 .4ابنزهره ،غایة االختصار ،ص.670
 .5ابنفتال ،روضة الواعظین ،ج ،1ص.226

برپایی مناظره
شسرپرپ

علت برپایی مناظرهها در مرو چه بود؟
مأمون چه هدفی برای این منظور
دنبال میکرد؟

مأمون در میان خلفای عباسی ،به علمدوستی تظاهر میکرد؛ ولی برپایی این
مناظرهها را باید در حسادت او به جایگاه امامرضا و تالش او درفروکاستن
مقام بینظیر حضرت جستوجو کرد .او میخواست با کشاندن امام به بحث،
تصور عموم مردم دربارهی اهلبیت را از بین ببرد؛ زیرا مردم ائمه را
صاحب علم خاص ،از نوع علم ّ
1
لدنی میدانستند.
ن اندیشمندان
شیخ صدوق به راز برپایی مناظرهها چنین اشاره میکند« :مأمو 
سطح باالی هر فرقه را در مقابل امام قرار میداد تا حجت آن حضرت را
بهوسیلهی آنان از اعتبار بیندازد و این بهسبب حسادت او به امام و منزلت
علمی و اجتماعی ایشان بود؛ اما هیچکس با آن حضرت روبهرو نمیشد ،جز
آنکه به فضل او اقرار کرده و به حجتی که از طرف امام علیه او اقامه میشد،
2
ملتزم میگردید».
مأمون تالش میکرد خود را دوستدار امام نشان دهد؛ لذا با ظاهرسازی در پی
جلب نظر امام بود .اما آن حضرت به اصحاب خود میفرمودند:
ن به شهادت
«فریب ظاهرسازیهای او را نخورید که من بهدست مأمو 
 .1جعفریان ،حیات فکری و سیاسی ائمه ،ص.۴۴۲
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خواهم رسید».

1

برپایی این مجالس بهرغم تصمیم مأمون ،روزبهروز بر شکوه امام میافزود؛
ازاینرو ،برای خلیفه بسیار ناخوشایند بود و خلیفه تصمیم گرفت امام را محدود
کند .دراینباره ،به گزارش عبدالسالم هروی بنگرید :به مأمون اطالع دادند
امامرضا مجالس کالمی تشکیل داده و بدینوسیله ،مردم شیفتهی آن بزرگوار
میشوند .مأمون به محمدبنعمرو طوسی مأموریت داد تا مردم را از مجلس آن
2
ن نفرین کردند.
حضرت طرد کند .پس از آن ،امام در حق مأمو 
بر این اساسّ ،
تفوق امام در مناظرات علمی ،از عوامل مهم شهادت امامرضا
نیز بهشمار میرود .شاهد بر این مطلب ،گواهی اباصلت بر این موضوع است:
ن والیتعهدی را بدینجهت به امامرضا داد که به مردم نشان دهد آن
«مأمو 
حضرت رغبت به دنیا دارد ،تا از چشم مردم بیفتد؛ اما وقتی از امام جز آنچه
ن نشان میداد ،چیزی برای مردم آشکار نمیشد ،دست به
برتری او را بر مأمو 
دعوت و جلب متکلمان تمامی سرزمینهای اسالمی زد تا توسط آنان ،امام را
از نظر علمی محکوم کند و از این رهگذر ،نقص آن حضرت میان عامهی مردم
ثابت شود؛ ولی امام با هر عالم یهودی و نصرانی و ...روبهرو میشدند ،بر او
برتری مییافتند و مردم میگفتند :آن حضرت شایستهتر از مأمون برای ّ
تصدی
مقام خالفت است .جاسوسان نیز چگونگی امر را به اطالع خلیفه میرساندند.
3
بدینترتیب بود که مأمون امام را مسموم کرد».

 .1همان ،ج ،۲ص.۱۸۳
 .2همان ،ص.۱۷۱
 .3همان ،ص.۲۴۱

موضوع مناظره
شسرپرپ

در مناظرهها چه موضوعاتی مطرح
میشد؟ امامرضا با چه تدبیری به
عرصهی مناظرهها وارد میشدند؟

موضوع بیشتر مناظرهها دربارهی مسائل اعتقادی و فقهی بود که شیخ صدوق
و طبرسی به بخشی از آنها اشاره کردهاند 1.امامرضا بهسبب برخورداری
از نیروی عظیم علمی ،در تمام این مجالس ورود پیدا کردند و بر حریفان و
دشمنانشان پیروز شدند ،بدون اینکه خود را وارد مغالطات جدلی کنند؛
عکس برخی مناظرهکنندگان که بدان پناه میبردند تا بنای حجت رقیب را
به
ِ
ویران کنند و قوت استدالل او را از میان ببرند .اما آنحضرت با بیان و روشی
2
روشن و رهگشا ،بهدالئل مطمئن خود در اثبات حق تکیه میفرمودند.
این گزارش خواندنی است :مأمون از جاثلیق رئیس اسقفها و رأسالجالوت
دانشمند برجستهی یهود و نیز رؤسای صابئیها و بزرگترین ُ
هیربد و رئیس
و دانشمند هندوها و زردشتیها ،همچنین نسطاس رومی پزشک و گروهی از
متکلمان خواست که با امامرضا مناظره و مباحثهی علمی کنند .سپس،
یاسر خادم را نزد امامرضا روانه کرد و توسط او ،تشکیل جلسهی مناظرهی
علمی و تاریخ انعقاد آن را به آ گاهی امام رسانید و از آن حضرت خواست که در
جلسه حضور یابند .نوفلی میگوید :زمانیکه یاسر بیرون رفت و جز او و امام
 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص ۱۲۶تا ۱۶۷؛ االحتجاج ،صص  ۱۷۱تا .۲۳۷
 .2فضلاهلل ،تحلیلى از زندگانى امامرضا ،ص.۲۰۲

 / 74امام رضا (تاریخ و سیره)

کسی حضور نداشت ،آن حضرت رو به او کردند و فرمودند« :ای نوفلی ،تو عراقی
ّ
پسرعم من [مأمون] از
هستی و عراقی نرمخوی است .دربارهی اجتماعی که
مشرکان و صاحبان مذاهب مختلف برای مناظره با ما گرد آورده ،چه نظر و
خبری داری؟» گفتم« :فدایت شوم .او میخواهد شما را بیازماید و دوست دارد
که قدر شما شناخته شود؛ ولی بنا را بر پایهای قرار داده که شالودهی آن محکم
نیست .بهخدا سوگند ،بد بنایی گذاشته است».
اما م فرمودند« :بنای او در این خصوص بر چه چیزی چیست؟» عرض کردم:
«اهل کالم و بدعت َرویهای خالف علما دارند :عالمان جز باطل و ناروا را انکار
نمیکنند؛ ولی مشرکان و اهل کالم و بدعت همهچیز را انکار میکنند و تهمتهای
حیرتآور و ُبهتانگیز میزنند .اگر برای آنها استدالل شود که خداوند یکی
است ،میگویند دلیل صحیح برای یگانگی او بیاور و اگر گفته شود :محمد
پیامبر خداست ،گویند پیامبری او را ثابت کن؛ سپس ،با حربهی تهمت و افترا
آدمی را مات و مبهوت میکنند .در همان هنگام که انسان دالیل آنها را با حجت
و برهان باطل میکند ،آنچنان او را به مغالطه میاندازند تا انسان بهناچار ،قول
خود را رها میکند .بنابراین ،قربانت شوم ،از آنها دوری فرما».
امام ّ
تبسمی کردند؛ سپس فرمودند« :ای نوفلی ،آیا بیم داری که آنها مرا در
اقامهی ّ
حجت و دلیل ناتوان سازند؟» عرض کردم« :نه ،بهخدا سوگند ،من هرگز
چنین بیمی ندارم؛ بلکه امیدوارم خداوند شما را بر آنها پیروز فرماید ».پس از آن
ن در چه موقع پشیمان خواهد
فرمودند« :ای نوفلی ،آیا دوست داری بدانی مأمو 
ن استدالل مرا با توراتیان،
شد؟» عرض کردم« :بلی ».فرمودند« :هنگامیکه مأمو 
به تورات آنها و با انجیلیان ،به انجیل آنها و با زبوریان ،به زبور آنها و با
هیربدها ،به پارسی و با رومیان ،به رومی و با فرقههای مختلف ،به زبان هر
یک بشنود و ببیند که زبان همهی اینها بند آمده و برهان آنها دفع شده و
همگی ادعای خود را رها کرده و به نظر من رجوع کردهاند .در آن هنگام ،او
خواهد دانست درخور این نیست که در این راه گام بردارد و در این موقع است که
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لاّ
پشیمانی او را فرا میگیرد و ال حول و ال قوة ا باهّلل العلی العظیم».
بههرحال ،مأمون بر آن شد که این سران را گرد آورد و در برابر امام قرار دهد
تا با توانمندیشان در مغالطه و جدل ،راه برهان و استدالل را بر آن حضرت
ببندند؛ ولی امام بیاعتنایی خود را به امثال اینها اظهار کردند و موضوع را حقیر
و بیاهمیت تلقی فرمودند.
هنگامیکه این مجلس برپا شد ،با تشریففرمایی امام گفتوگو آغاز شد و آن
حضرت مناظرهی خود را با جاثلیق شروع کردند .نخست ،در اثبات یگانگی خدا
خداوندی عیسی و شریکدانستن او با خداوند سبحان،
و بطالن اعتقاد به
ِ
انجیل را مبنا و مرجع برای اقامهی دلیل و برهان قرار دادند .سپس ،بحث
انجیل متداول غیر از انجیل نازل شده
جالبی در اثبات این بیان کردند که کتاب
ِ
از جانب خداوند است و انجیل کنونی نوشتهی برخی شاگردان دانشمند مسیح
است و همانها اناجیل اربعه را بهوجود آوردهاند .در همین راستا ،به اختالف
وسیعی استناد فرمودند که در بیان وقایع ،میان نوشتههای آنها وجود دارد.
در نهایت ،جاثلیق در پاسخ آن حضرت دچار تناقض آشکار شد؛ زیرا از یکسو،
ی دیگر،
صاحبان اناجیل را از آلودگی ُم ّنزه و از افترا به مسیح ُم ّبرا میشمرد؛ از سو 
امام را تصدیق کرد و لب به اعتراف گشود که آنها بر مسیح دروغ بستهاند.
پس از آن ،اما م مناظرهی خود را متوجه رأسالجالوت ،دانشمند یهود کردند و در
اثبات نبوت پیامبر ،به محتوای کتب آسمانی گذشته اشاره فرمودند و پس از
طرح بحث منطقی جالبی ،اینگونه استدالل کردند« :ازجمله عالیم پیامبری معجزه
است؛ یعنی آوردن چیزی که دیگران از آوردن مانند آن عاجزند ».سپس ،از جاثلیق
پرسیدند« :آنها به چه سبب معجزات پیامبران ،جز معجزهی موسیبنعمران،
را تصدیق نمیکنند؟» رأسالجالوت پاسخ داد« :بر ما واجب نیست نبوت هرکس
را که ادعای پیامبری کند ،بپذیریم و تصدیق کنیم؛ مگر اینکه نشانههایی را که
موسی برای پیامبری خود آورده است ،با خویش داشته باشد».
امامرضا فرمودند« :در این صورت ،چگونه به نبوت پیامبرانی که پیش از
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موسی آمدند ،اقرار کردهاید؟ آنان دریا را نشکافتند و از سنگ دوازده چشمهی
آب روان نساختند یا اینکه دست از آستین بیرون نیاورده و ید بیضا نکردند و
عصا را به اژدهای دوان بدل نساختند ».در اینجا ،رأسالجالوت از عناد و انکار
خود دست نگه داشت و در برابر این دلیل تسلیم شد؛ همچنین اعتراف کرد که
هرمعجزهای که آوردن آن از توان بشر بیرون باشد ،نشانهی پیامبری است.
پس از آن ،اما م از او پرسیدند« :به چه سبب به پیامبری عیسی ایمان نیاوردید،
مانند آنها ناتوان بود؟ او که مردگان
درحالیکه او معجزاتی آورد که بشر از آوردن ِ
را زنده میکرد و کوران مادرزاد و دیوانگان و پیسان را شفا میداد ».همچنین امام
از سبب اینکه اینان به محمد ،پیامبر اسالم ایمان نیاوردند ،اینگونه پرسش
فرمودند« :پیامبر اسالم قرآن را آورد که معجزهای خارقالعاده است ،با اینکه
ُ
ا ّمی و درسناخوانده بود و خط نمینوشت ».در این موقع ،رأسالجالوت سکوت
اختیار کرد و نتوانست پاسخی بگوید.
ُ
در ادامه ،نوبت مناظرهی امام با هیربد اکبر رسید .آن حضرت دربارهی دلیلی
که هیربد بر پیامبری زردشت داشت ،با او مباحثه کردند .هیربد گفت« :آنچه
زردشت آورد ،پیش از او کسی نیاورده بود .ما او را ندیدهایم؛ ولی اخباری که از
گذشتگان ما بهدستمان رسیده ،میگوید که آنچه دیگران حرام میپنداشتند ،او
بر ما حالل کرد؛ ازاینرو ،او را پیروی کردیم ».اما م فرمودند« :جز این است که
به شما اخباری رسیده است و متابعت کردهاید؟» گفت« :آری ».اما م فرمودند:
«امتهای دیگر نیز همین گونهاند :اخباری به آنها رسیده که پیغمبران و موسی
و عیسی و محمد چه معجزاتی با خود داشتهاند؛ در نتیجه ،به آنان ایمان
آوردهاند .عذر شما در اینکه به پیامبران ایمان نیاوردهاید ،چیست؟ زیرا شما بر
طبق آنچه گفتید ،از طریق اخباری که به شما رسیده ،ب ه نبوت زردشت ایمان
آوردهاید و معتقد شدهاید که او چیزی آورده است که دیگران نتوانستهاند بیاورند».
در اینجا ،هیربد ساکت ماند.

1

 .1طبرسی ،االحتجاج ،ج ،۲ص.۴۱۶

جامعترین اثر
شسرپرپ

قدیمیترین و جامعترین کتاب دربارهی
تاریخ زندگانی ،احادیث و سیره
امامرضا کدام است؟

شیعی بسیار جامع و معتبر در
در میان آثار کهن ،عیون أخبار الرضا کتاب
ِ
ُ
اینزمینه است که شیخ صدوق آن را برای کتابخانهی پررونق صاحببنع ّباد،
1
وزیر بنام و شیعی و مشهور دیلمیان ،تألیف کرد.
خزانهی کتب صاحببن ُع ّباد دربردارندهی ۱۱۷هزار کتاب بود .سبب تألیف
کتاب را چنین بیان کردهاند که صاحببن ُع ّباد دیلمی ،وزیر وقت و حاکم
شیعی آن دوران ،در مدح و ستایش علیبنموسیالرضا اشعاری میسراید
و آن را به شیخ صدوق هدیه میدهد .وی نیز کتاب عیون أخبار الرضا را
بهپاس زحمات صاحببنعباد مینگارد و به او هدیه میدهد.
میرداماد در مدح این کتاب ،ابیاتی چنین سروده است:
عن القلب صداء الکرب
عیون أخبار الرضا صیقل تجلو
ً
لناظر فی الشرق و الغرب
لم یبد للدهر نظیرا لها
یکفیک و تخلیة السرب
و کل فن فی أ سا لیبها
بالسلم یقضی وطر القلب
کالشمس من نور الهدی مشرق
عیون أخبار الرضا کتابی شفاف است که قلب انسان را شفا میدهد؛
در تمام روزگار و در نگاه هیچ بینندهای ،کتابی مانند این کتاب نگاشته نشده است؛
هر دانشی که بخواهی در آن است و تو را بینیاز میسازد؛
مانند خورشید از نور هدایت میدرخشد و آرزوی قلب را برآورده میکند.
 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۱ص.۴

دیدگاه اهلسنت
شسرپرپ

جایگاه امام هشتم در میان دانشمندان
اهلسنت چگونه است؟ از توصیف آنان
یاد کنید.

از میان چهرههای مختلف ُسنیمذهب ،توصیف این افراد نامور جالب است:
 .۱حسنبنهانی اهوازی ،معروف به ابونواس شاعر چیرهدست و معروف
عرب (وفات۲۰۰ :ق) :شخصی به او گفت که چرا دربارهی امام رضا شعری
نسرودهای .او با بیان این جمله که «موقعیت من در ّ
حدی نیست که دربارهی
1
ایشان شعری بسرایم» ،این ابیات را در مدح حضرت رضا سرود:
ً
َ
ْ َ لاَ َ
َ ْ َ َ ْ َ ُ َّ
ُُ
ون ِم َن الک ِم ّالن ِب ِیه
اس ُط ّرا
الن
ِقیل ِلی أنت أوحد
ِفی فن ٍ
ِ
ْ َ لاَ
َل َ
یثمر ّ
الدر فی یدی مجتنیه
ک ِم ْن َج ْو َه ِر الک ِم َب ِد ٌیع
َ َّ
ْ
فعلی من َت َر ْک َت َم ْد َح ابن ُم َ
َو ال ِخ َصال ال ِتی َت َج َّم ْع َن ِف ِیه
وسی
ُ َ ً َ
َْ
ُ ْ ُ لاَ َ ْ َ
َ
َک َ
ان ِج ْب ِر یل خ ِاد ما لأِ ِبیه
ام
قلت أ هت ِد ی ِلمد ِح ِإ م ٍ
کسی بگفت :تویی یگانهی جمیع مردم در فنون سخنوری و نکتهسنجی و تکلم شریف و زیبا

تو راست از جوهران سخن بدیع و ظریف که میوه دهد در دو دست چینندهی آن
کسی که سخنان تو را استدراک کند ،بهرههای وافر به او عطا کند
پس از چه جهت ترک کردی مدح علیبنموسیالرضا را و ترک کردی ذکر آن خصال
حمیده و صفات پسندیده را که در آن بزرگوار اجتماع یافته است
ٰ
الورى ،ص .۳۲۷متأسفانه ،در دیوان
 .1المنتظم ،ج ،۱۰ص۱۲۰؛ تاریخ االسالم ،ج ،۱۴ص۲۷۲؛ أعالم
موجود این شاعر ،این ابیات نیست و حذف شده است!
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من در جواب گفتم که مرا راهی نیست از برای مدحکردن امامی که جبرئیل امین خادم پدر
بزرگوارش بود.

جاحظ ،ادیب معروف و از علما و ّقراء مشهور
 .۲ابوعثمان عمروبنبحر ،مشهور به ِ
اهلسنت (وفات۲۵۵ :ق)« :یک گروه از کسانیکه توسط طالبیان از قبیلهی
قریش معرفی شدهاند ،گروه دهنفری هستند که تمام آنها عا ِلم ،پارسا ،باتقوا،
شجاع ،بخشنده و پاک میباشند و آنها عبارتاند از :حسن(عسکری) ،فرزند
علی ،فرزند محمد ،فرزند علی(الرضا) ،فرزند موسی ،فرزند جعفر ،فرزند محمد،
فرزند علی ،فرزند حسین ،فرزند علی .چنین گروهی در هیچ خانهای از خانههای
1
عرب و عجم جمع نشدهاند».
شعر
 .۳محمدبنیحیی صولی(وفات۳۴۰ :ق) :در گزارشی ،شعبی باافتخارترین ِ
سرودهشده برای اسالم را این شعر انصار در روز بدر دانست:
و ینیر بدر إذ نرد وجوههم

جبریل تحت لوائنا و محمد

اما صولی دربرابر ،این نکته را بیان کرده است« :باافتخارتر از آن ،شعری است که
2
ابونواس دربارهی علیبنموسیالرضا سروده است».
 .۴ابن ّ
حبان ُبستی شافعی (وفات۳۵۴ :ق)« :علیبنموسیالرضا از بزرگان و عقال
و نخبگان و بزرگواران اهلبیت و بنیهاشم است .اگر از وی روایتی شود ،واجب
3
است حدیثش معتبر شناخته شود». ...
 .۵خطیب بغدادی (وفات۴۶۳ :ق)« :او از نظر علم و دین جایگاهی واال داشت.
4
در مسجد رسولاهلل فتوا میداد ،درحالیکه بیست سال از عمر او میگذشت»...
داناترین مردم و
 .۶ابنابیالحدید معتزلی (وفات۶۵۶ :ق)« :علیبنموسیالرضا
ِ
5
سخاوتمندترین مردم و بزرگوارترین آنان از نظر اخالق بود».
ِ
 .1جاحظ ،الرسائل السیاسیة ،ص.۴۵۳
 .2تاریخ بغداد ،ج ،۱۹ص.۱۳۵
ّ
 .3کتاب الثقات ،ج ،۸ص.۴۵۷
 .4تاریخ بغداد ،ج ،۱۹ص.۱۳۵
 .5ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،ج ،۱۵ص.۲۹۱
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 .۷شمسالدین ذهبی (وفات۷۴۸ :ق)« :او آقای بنیهاشم زمان خود بود و
ترین آنها بهشمار میآمد 1.او برای خالفت شایسته
باعظمتترین و بافضیلت ِ
2
بود».
شرافت نسب
 .۸سمعانی (وفات« :)۵۶۲ :او اهل دانش و فضیلت بود و آن را با
ِ
جمع ساخته بود 3».فخر رازی (وفات۶۰۶ :ق) پس از توضیح معنای کوثر،
4
امامرضا را از اکابر علما برمیشمارد.
5
 .۹ابنخلدون(وفات۸۰۸ :ق)« :او را در میان بنیهاشم ،مرتبتی عظیم بود».
 .۱۰نورالدین عبدالرحمان جامی (وفات ۸۹۸ :ق)« :و هرچند ،آنچه دربارهی
مناقب و فضائل رضا بر زبانها جاری و در کتابها مسطور است ،اندکی است
از بسیار و قطرهای است از دریای خروشان که این مختصر را گنجایش آنها
6
نیست .ناچار بر بعضی از کرامات و خوارق عادات بسنده میشود». ...
ُ
 .۱۱ابنروزبهان خنجی (وفات۹۲۷ :ق)« :او مظهر علوم نبوی و وارث صفات
مصطفوی و امام برحق و رهنمای مطلق و صاحب زمان امامت خود ،وارث نبوت
و حق استقامت خود [بود]».
7
هنوز ره به کمال علی نشاید برد
هزار دفتر ا گر در مناقبش گویند
 .۱۲مناوی شافعی (وفات۱۰۳۱ :ق)« :او شخصیتی واالمرتبه و بلندآوازهاست که
8
دارای کرامات بسیاری است».

 .1تاریخ االسالم ،ج ،۱۴ص.۲۷۰
ِ .2س َیر أعالم النبالء ،ج ،۸ص.۲۵۱
 .3سمعانى ،األنساب ،ج ،۶ص.۱۴۰
 .4فخر رازی ،مفاتیح الغیب ،ج ،۳۲ص.۳۱۳
 .5تاریخ ابنخلدون ،ج ،۴ص.۳۸
 .6جامی ،شواهد النبوة ،ص.240
 .7مهماننام ه بخارا ،ص.۳۳۶
 .8عبدالرؤوف مناوى شافعى ،الکوکب الدریة ،ج ،۱ص.۲۶۵

امام رضا (تاریخ و سیره)

فصل سوم

باورها از نگاه امام رضا

فصل سوم  :باورها از نگاه امام رضا

توحید
شسرپرپ

توحید در نگاه امام رضا چیست؟

امامرضا که به درخواست مأمون ،عقاید صحیح اسالم را بهاختصار بیان
کردند؛ در باره خدا چنین فرمودند:
شهادت به وحدانیت خداوند و اینکه پروردگار شریک و همتا ندارد .او یکتا،
شنوا ،بینا ،همیشگی ،دانا ،توانا ،قادر ،بینیاز ،دادگر و قدیم است .آفرینندهی
همهی کائنات است .ضد و نظیری برای او نیست .مردم باید در هنگام عبادت
و دعا به او روی آورند و در درگاهش تضر ع و زاری کنند و حوایج خود را از وی
بخواهند.1
امام رضا در پاسخ به «عمران صابی» گفت :بفرمایید که ما یگانگى خدا را به
کنه و حقیقت مىشناسیم یا به وصف؟ (و به تعبیر دیگر :یگانگى خدا به ذات
او مربوط است یا صفتى است براى او؟) فرمود:
«همانا نور ابدى ،یگانه ،نخستین موجود ،یگانه است ،شریک ندارد ،چیزى
(در این منزلت) با او نیست ،یکتائى است که دو بر نمىدارد ،نه (به کنه)
معلوم است ،نه بهکلى مجهول ،نه سر راست و روشن است ،نه مبهم ،نه
در یاد است ،نه از یاد رفته ،و نه چیزى است که نام هیچ چیز دیگر بر او
 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص ۱۲۱تا .۱۲۷
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توان نهاد .بنابر این هستى نخستین ،موجودى است قائم به ذات خود ،نورى
است بىنیاز ،بىنیاز از هر چه جز اوست ،نه آغاز دارد نه انجام ،نه بر چیزى
قرار گرفته (و به دیگر تعبیر نه زمان دارد و نه مکان) ،نه در پشت چیزى نهان
شده ،نه در درون چیزى پنهان گشته ،چون یاد او در خاطر گذرد آدمى کلمهاى
نمىیابد که بتواند براى تعبیر از او بهکار برد (آنچه بهکار برد) ،پرتوى است،
مثالى است ،شبحى است یا سایهاى .این همه پیش از آن بوده که آفرینشى
در کار باشد و مخلوقی وجود داشته باشد و ا کنون نیز همانگونه است که
بوده است».

1

 1تحف العقول عن آل الرسول ،ص .423

نفی جسم انگاری خدا
شسرپرپ

پاسخ امام رضا درباره جسم انگاری
خدا چیست؟

امام با جسم انگاشتن خداوند مخالفت کرده و به تفسیر آیات متشابه
میپرداختند ،عبداهللبنقیس گوید :از امامرضا شنیدم که میفرمودند:
َْ ََ ُ َ ْ ُ َ َ
ان] .عرض کردم« :آیا خداوند مانند ما دو دست دارد؟»
«[بل یداه مبسوطت ِ
1
فرمودند« :خیر ،اگر چنین بود که از مخلوقات بهشمار میرفت».
فردی از امامرضا دربارهی توحید و بهخصوص ،جسمبودن خدا پرسید و
حضرت در پاسخ ،به سه جریان دربارهی توحید اشاره کردند و فرمودند :مردم
را در توحید سه مذهب است :یکی ،مذهب اثبات با تشبیه و دیگری ،مذهب
نفی و سوم ،مذهب اثبات بدون تشبیه؛ پس مذهب اثبات با تشبیه روا نباشد
و مذهب نفی نیز جایز نیست و طریق درست در مذهب ،طریق سوم باشد که
اثبات است بدون تشبیه.2
در میان مردم آن روزگار ،رؤیت جسمانی خداوند دهانبهدهان میچرخید .مراد
نیز اثبات رؤیت با چشم سر بود .در برابر این انحراف اعتقادی ،امامرضا
مسئلهی رؤیت را بهشدت انکار میکردند .صفوانبنیحیی گزارش میدهد:
ابوقره محدث تقاضا کرد که او را به خدمت حضرت رضا ببرم .از آن حضرت
 .1صدوق ،التوحید ،ص.۱۶۸
 .2التوحید ،ص.۱۰۱
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برای وی اذن خواستم .اذن دادند .شرفیاب شدیم .ابوقره از حالل و حرام و سایر
احکام دین مسائل بسیاری پرسید.
وقتی به مسئلهی توحید رسید ،پرسید« :روایتی در دست ماست که خداوند رؤیت
و کالم خود را بین دو پیغمبر تقسیم کرده است :کالم خود را به موسیبنعمران

و رؤیتش را به محمد اختصاص داده است ».امام فرمودند« :چه کسی از
صار >< ،1لا ُیح ُیط َ
ناحیهی خداوند به جن و انس تبلیغ میکرد که <لا ُت ْدر ُک ُه ْال َأ ْب ُ
ون
ِ
ِ
ْ ً َ ْ َ ََْ 2
ِبهِ ِعلما> < ،لیس
ک ِمث ِلهِ ش ْی ٌء> 3آیا محمد نبود؟!» ابوقره عرض کرد« :چرا
ایشان بودند ».امام بیان داشتند« :آیا ممکن است کسیکه خود را به جهانیان
چنین معرفی کرده که از ناحیهی خداوند آمده است تا بشر را به امر او بهسویش
دعوت کند و دربارهی خدای تعالی میگوید :چشمها او را نمیبینند ،علم بشر
به او احاطه نمییابد ،چیزی مثل او وجود ندارد ،بگوید :خدا را به چشم خود
دیده و به علم خود به وی احاطه یافته و او را بهصورت بشر دیدهام؟! آیا شرم
نمیکنید؟! زنادقه 4هم نتوانستند به خداوند چنین نسبتهای ناروایی بدهند و
بگویند از طرف پروردگار آمدهاند و سپس حرفهایی بزنند که انکار وجود خدا را
«خود خدای تعالی دیدهشدنش را در کالم خود خاطرنشان
برساند ».ابوقره گفتِ :
َ َ ْ َ َ َ ُْ
ساخته و فرموده استَ < :و لقد ر ُآه ن ْزلة أخری>».5
امام فرمودند« :این آیه دنبالهای دارد که معنای آن را روشن میسازد:
َ
ک َذ َب ْال ُف ُ
<… ما
ؤاد ما َرأی>؛« 6قلب و دل محمد آنچه او به چشمان خود دید،
ُ
ْ
َ
َ
ْ َ
7
آیات َر ِّبهِ الک ْبری>؛
تکذیب نکرد ».در آیهای دیگر نیز آمده است< :لقد رأی ِم ْن ِ
 .1انعام ( ،)6آیه .۱۰۳
 .2طه ( ،)20آیه .۱۱۰
 .3شورا ( ،)42آیه .۱۱
 .4جمع زندیق ،به معنای منکر خدا و ُملحد است.
 .5نجم ( ،)53آیه .۱۳
 .6همان ،آیه .۱۱
 .7همان ،آیه .۱۸
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«او از آیات بزرگ پروردگار خود چیزهایی دید» .همانطور که میبینی ،دنبالهی
آیهی مدنظرت مقصود از ما رأی؛ (آنچه دیده بود) را بیان کرده است :مقصود،
دیدن خود خدا منظور بود ،معنا نداشت
آیات خدا بوده است ،نه خود خدا .ا گر
ِ
ْ ً
َ
که در جای دیگر بفرمایدَ < :و لا ُی ِح ُیطون ِبهِ ِعلما> .وقتی چشم انسان خدا را
ً
ببیند ،قهرا به او احاطهی علمی نیز پیدا میکند ».ابوقره عرض کرد« :بنابراین
روایات مذکور را تکذیب میکنید ».حضرت فرمودند« :آری ،وقتی روایتی مخالف
با قرآن باشد ،آن را تکذیب میکنم .عالوه بر این ،روایت مدنظر تو مخالف با
اجماع مسلمانان هم هست؛ چون همهی مسلمانان بر اینکه خداوند ُمحاط
علم کسی واقع نمیشود و چشمها او را نمیبینند و چیزی شبیه و مانند او
نیست ،اجماع دارند».

1

روایات دیگری هم وجود دارند که مسئلهی رؤیت را بهمعنای دقیقتری که الیق
ساحت قدسی خدای تعالی است ،تبیین میکنند.

2

امام رضا زمانیکه با حدیث تحریفشدهای دربارهی نزول خداوند به آسمان
دنیا روبهرو شدند ،برای اصالح باور مردم به توحید ،از تحریف آن حدیث و حذف
عبارت «نزول فرشتگان» از متن روایت خبر دادند .ابراهیمبنمحمود میگوید که
به حضرت رضا عرض کردم« :نظر شما دربارهی حدیثی که مردم از حضرت
رسول نقل میکنند چیست؟ با این مضمون که پیامبر فرمودهاند«ِ :إ َّن اهلل
ُ
َت َب َار َک َو َت َع َالی َی ْنز ُل ُک َّل َل ْی َلة ُج ُم َعة إ َلی َّ
الس َم ِاء ّالد ْن َیا»؛ «خداوند تبارک و تعالی هر
ِ
ِ
شب جمعه به آسمان دنیا پایین میآید».
امامرضا در پاسخ فرمودند:
«خداوند لعنت کند کسانی را که کلمات را از محل خود جابهجا و تحریف
میکنند .بهخدا قسم ،رسول خدا چنین سخنی نگفتهاند؛ بلکه فرمودهاند:
 .1کافى ،ج ،۱ص ،۹۵ح.۲
 .2صدوق ،التوحید ،ص.۹۸
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لأْ َ

َ َ ْ
ُّ ُ
ُ ُ َّ َ َ
ََ َ ُْ ُ ََ ً
َّ
کا إ َلی َّ
الس َم ِاء ّالد ْن َیا کل ل ْیل ٍة ِفی الثل ِث ا ِخ ِیر َو ل ْیلة ال ُج ُم َعة
ِ«إن َ اهلل ت َعالی ین ِزل مل ِ
َ ّ
ِفی أ ّو ِل الل ْی ِل...؛ (خداوند تعالی در ثلث آخر هر شب و هر شب جمعه از اول
شب ،فرشتهای به آسمان دنیا میفرستد و آن فرشته به فرمان خداوند ندا
میکند :آیا هیچ درخواستکنندهای هست تا خواستهاش را برآورم؟ آیا هیچ
توبهکنندهای هست تا توبهاش را بپذیرم؟ آیا هیچ استغفارکنندهای هست تا او
را بیامرزم؟ ای که طالب خیر هستی ،به این سو بیا،ای که بهدنبال ّ
شر هستی،
دست نگهدار .این فرشته تا طلوع فجر این ندا را ادامه میدهد و چون فجر
طلوع کند ،به محل خود در ملکوت آسمان باز میگردد»».

 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۱ص.۱۲۷

1

نبوت
شسرپرپ

امام رضا در باب نبوت
چه نظری دارند؟

امامرضا در پاسخ به درخواست مأمون در تببین عقاید صحیح اسالم ،از
نبوت اینگونه یاد کردند:
«گواهی به اینکه محمد بنده و فرستاده و امین برگزیدهی خداوند از میان
مخلوقات است .اعتقاد به اینکه آن حضرت ّ
سید مرسلین و خاتم پیامبران و
برتر از جهانیان است و اینکه پس از ایشان دیگر پیغمبری نیست و با بعثت
آن بزرگوار ،طومار نبوت درهم پیچیده شده است .ملت و شریعت آن جناب
آخرین ملت و شریعت خواهند بود و در شریعت مقدس ایشان ،تا روز قیامت
تغییر و تبدیلی پیدا نخواهد شد .آنچه محمدبنعبداهلل از طرف خداوند
آورده ،تصدیق و تأیید شده است[ .سخن] ّ
حق و واضح همان است که ایشان
آورده ،همهی آنها را تصدیق میکنم و به همهی ادیان قبل از ایشان نیز
اعتقاد و ایمان دارم .همهی پیامبران و کتابهایی را که بر آنان فرود آمد،
تصدیق کرده و به آن اعتراف میکنم».1

 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص ۱۲۱تا .۱۲۷

خروج آدم از بهشت
شسرپرپ

علت واقعی خروج آدم از بهشت
چه بود؟ ویژ گی درختی که آدم و حوا
از آن خوردند و سبب خروجشان شد،
چه بود؟

هروی از حضرت رضا پرسید« :یابنرسولاهلل ،از درختی برایم بگو که آدم
و حوا از آن خوردند .میخواهم بدانم چگونه درختی بود .مردم دربارهی آن
اختالفنظر دارند :بعضی روایت میکنند که گندم بوده و بعضی دیگر میگویند
درخت حسد بوده است ».حضرت فرمودند« :هر دو درست است ».عرض کردم:
«با اینکه دو معنای متفاوت دارد ،چطور ممکن است هر دو درست باشد؟»
ایشان جواب دادند:
«ای اباصلت[ ،یک] درخت بهشت ممکن است چند نوع باشد :درخت گندم
بهشتی میتواند انگور هم بدهد؛ چون مانند درختهای دنیا نیست .بعد از
آنکه خدای تعالی به آدم احترام کرد و مالئکه را واداشت تا بر او سجده
کنند و او را به بهشت داخل کرد ،آدم در دل با خود گفت :آیا خدا بشری
گرامیتر از من خلق کرده است؟ خدای ّ
عزوجل از آنچه در دل او گذشت،
خبردار شد؛ پس او را ندا داد :سر خود را بلند کن و به ساق عرش بنگر .چه
میبینی؟ آدم سر بهسوی عرش بلند کرد و در آن دید که نوشته شده است:
ُ
ٌ
علیبنابیطالب امیرالمؤمنین و ُ
اهلل و ُّ
زوجه فاطمة
ال اله االاهلل و محمد رسو ُل ِ
ُ
النساء العالمین و الحسن و الحسینّ ،
سیدا شباب اهل الجنة .آدم
سیدة
ِ
ُ
پرسید :پروردگارا ،اینان کیستند؟ خدا فرمود :ای آدم ،اینان ذ ّریههای تو
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هستند و از تو بهترند و از همهی خالیق من برترند .ا گر اینها نبودند ،تو را و
بهشت و دوزخ و آسمان و زمین را خلق نمیکردم؛ پس مبادا به چشم حسد بر
اینان بنگری که از جوار من بیرون خواهی شد .اما آدم به مقام محمد

رشک ُبرد و با وسوسهی شیطان ،از درختی تناول کرد که از آن نهی شده بود
و از بهشت رانده شدّ .
حوا نیز با رشک به مقام فاطمه اینچنین از بهشت
1
رانده شد»...

عالمهطباطبایی در تفسیر این فرمایش امام مینویسد:
لذت ماندن در بهشت ،که میثاق در آنجا واقع
«حضرت آدم میخواست از ِ
درخت نهیشده ،بهرهمند شود:
شده که جز بهخدا توجه نکند و [نیز] استفاده از
ِ
ُ
ّ
ّ
آن پیامبر ا کرم
اولی ،مقام قرب الهی را برایش میسر میساخت؛ مقامی که از ِ
سختی دلبستگی به دنیا را برایش بهارمغان داشت .بدیهی
بود و دومی،
ِ
است که جمع آن دو ممکن نبود و سرانجام به زمین هبوط کرده و آن میثاق را
فراموش کرد .آنگاه خداوند زمینهی دلبستگی او از دنیا را با توبه برایش فراهم
2
ساخت و به آن میثاق که از یاد برده بود ،ملحق کرد».

 .1صدوق ،عیون أخبار الرضا ،ج ،۶۷ص.۳۰۶
 .2طباطبایی ،المیزان ،ج ،۱ص.۱۴۴

کیفیت ازدواج فرزندان آدم
شسرپرپ

فرزندان آدم چگونه ازدواج کردهاند؟
ً
آیا واقعا برادر و خواهر ،با هم ازدواج
کردهاند؟

چگونگی ازدواج فرزندان آدم از پرسشهای همیشگی بوده است .شخصی
ِ
بهنام احمدبنمحمدبنابینصر ،نمونهی این سؤال را از امامرضا کرد.
حضرت در پاسخ فرمودند:
ُ
ً
«حملت ّ
حواء هابیل و أختا له فی بطنّ ،ثم حملت فی البطن الثانی قابیل و
ُ ً
فزوج هابیل التی مع قابیل ،و ّ
ختا له فی بطنّ ،
تزوج قابیل التی مع هابیل،
أ
1
ّ
ثم حدث التحریم بعد ذلک» ؛ «حوا در یک زایش ،هابیل و دختری را بهدنیا
آورد و در زایشی دیگر ،قابیل و دختری را متولد کرد .هابیل با همزاد قابیل و
قابیل با همزاد هابیل ازدواج کرد .پس از این ،ازدواج خواهر و برادر با یکدیگر
تحریم شد».

میریُ ،ق ُ
ِ .1ح َ
رب االسناد ،ص ،۳۶۶ح.۱۳۱۱

عذاب قوم نوح
شسرپرپ

چرا خداوند همه افراد قوم نوح

را غرق کرد؟ مگر اطفال آنان گناهی
کرده بودند؟ از قوم نوح چند نفر باقی
ماندند؟

حضرت رضا دربارهی عذاب قوم نوح اینگونه بیان کردهاند« :در میانه
ایشان طفلی نبود؛ زیرا که خدای ّ
عزوجل چهل سال ُصلبهای قوم نوح و
ِرحمهای زنان ایشان را عقیم و خشک گردانید که کسی را فرزند نیامد و نسل
میان ایشان نبود و خدای
ایشان منقطع شد .پس غرق شدند و هیچ طفلی در ِ
َ
ّ
عزوجل چنان نیست که به عذاب خویش هالک گرداند کسی را که گناهی
نوح
از برایش نباشد .اما باقیماندگان از قوم نوح غرق شدند بهجهت آنکه ِ
پیغمبر خدا را به دروغ نسبت دادند و سایر ایشان ،به رضامندی ایشان به
ّ
تکذیب ُمکذبان غرق شدند».1
َ
أمر فرضی به ،کان کمن شهده و أتاه»؛
امام سپس فرمودند« :و من غاب عن ٍ
«و هر که از امری پنهان باشد و به آن راضی شود ،مانند کسی است که در آن
مشارکت داشته و آن کار را انجام داده است».
ب ه فرمودهی حضرت رضا ،زمانیکه حضرت نوح با فرزندان و متابعانشان
از کشتی پیاده شدند ،هشتاد نفر بودند .آنان دهکدهای ساختند و در آن ساکن
2
شدند و چون هشتاد نفر بودند ،آن را «قریهی ثمانین» نامیدند.
 .1صدوق ،التوحید ،ص.۳۹۲
 .2صدوق ،علل الشرایع ،ج ،۱ص.۳۰

امتحان ابراهیم
شسرپرپ

امامرضا دربارهی امتحان
حضرت ابراهیم و مأموریتی که برای
ذبح اسماعیل داشت چه پاسخی دارند؟

حضرت رضا بخشهایی از زندگی حضرت ابراهیم را بهنقل از پدران پاک
خود چنین نقل میفرمایند :خداوند متعال ازاینجهت ابراهیم را برای خود
دوست گرفت که او هیچکس را ناامید نمیکرد و از احدی جز خداوند چیزی
درخواست نمیفرمود 1.ابراهیم اولین کسی است که مردم را به مهمانی
2
دعوت کرد.
همچنین امامرضا میفرمودند:
«هنگامیکه ابراهیم را در آتش افکندند ،ما [اهلبیت] را نزد خدا
واسطه قرار داد و دعا کرد .پروردگار ،آتش را بر او سرد فرمود و او را سالم از آنجا
3
بیرون آورد».

در روایت فضلبنشاذان از حضرت رضا ،امتحان ابراهیم اینگونه
بیان شده است 4:خداوند تبارکوتعالی به حضرت ابراهیم امر فرمود
بهجای اسماعیل ،گوسفندی را ذبح کند که او فرستاده است .در آن زمان،
 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.۷۶
 .2طوسی ،امالی ،ج ،۱ص.۳۳۸
 .3راوندی ،قصصاألنبیاء،ص.۱۰۶
 .4عیون أخبار الرضا ،ج ،۱ص.۲۰۹

 موس لصف  -اضر ماما هاگن زا اهرواب  (میهاربا ناحتما) 95 /

ابراهیم در دل آرزو کرد که ایکاش فرزندش را بهدست خود ذبح میکرد و
ُ
خداوند دستور کشتن گوسفند را نمیداد .او میخواست به این طریق ،احساس
پدری را داشته باشد که عزیزترین فرزندش را بهدست خود قربانی میکند و در
نتیجه ،شایستهی رفیعترین درجات ثواب در صبر بر مصائب شود.
خداوند ّ
عزوجل نیز به او وحی فرمود« :ای ابراهیم ،محبوبترین خلق من ،در
نگاه تو کیست؟» ابراهیم پاسخ داد« :خدایا ،مخلوقی خلق نکردهای که از
حبیبتّ ،
محمد ،نزد من محبوبتر باشد ».خداوند فرمود« :ای ابراهیم،
او را بیشتر دوستداری یا خودت را؟» ابراهیم گفت« :او را بیشتر دوست
دارم ».خداوند بیان کرد« :فرزند او را بیشتر دوست داری یا فرزند خودت را؟»
عرض کرد« :فرزند او را ».خداوند فرمود« :بریدهشدن سر فرزند او از روی ظلم،
بهدست دشمنانش ،دل تو را بیشتر به درد می َآورد یا بریدن سر فرزندت بهدست
خودت ،بهعلت اطاعت از فرمان من؟» گفت« :بریدهشدن سر فرزند او بهدست
دشمنانش ،دل مرا بیشتر به درد میآورد ».خداوند گفت« :گروهی که خود را از
امت محمد میدانند ،فرزندش حسین را از روی ظلم و ستم ،مانند گوسفند ذبح
خواهند کرد و با این کار ،مستوجب غضب من خواهند شد ».ابراهیم دلش
َ
به درد آمد و بر این مطلب َج َز ع وف َز ع کرد .خداوند هم به او چنین وحی فرمود:
َ
«ای ابراهیم ،بهعلت این ناراحتی و َج َز عو ف َز َعت بر حسین و قتل او ،ناراحتی
و اندوهت بر اسماعیل را ،در صورتیکه او را ذبح میکردی ،پذیرفتم و رفیعترین
درجات ثواب در صبر بر مصائب را به تو خواهم داد».
این همان مطلبی است که آیهی < َو َف َد ْی ُ
ناه ِب ِذ ْب ٍح َع ِظ ٍیم>؛« 1ذبح بزرگی را جایگزین
لاّ
او کردیم» ،بدان اشاره میکند« .وال حول وال ّقوة إ باهلل ّ
العلی العظیم».

 .1صافات ( ،)37آیه .۱۰۷

عصمت داوود
شسرپرپ

در برخی متون ،از حضرت داوود

بهگونهای یاد میشود که با عصمت این
پیامبر خدا منافات دارد .چه پاسخی از
امام رضا در اینباره وجود دارد؟

دربارهی حیات حضرت داوود نکتهای بیان شده است که در تضاد با
عصمت ایشان است و امامرضا در دفاع از شخصیت الهی این پیامبر ،آن
را رد میکنند .در تورات موجود ،نسبت ناروایی به داوود در شیفتگی به زن
اوریا داده شده است« :داوود پس از شیفتگی به آن زن ،نقشهی کشتن اوریا را
کشید و او را به بعضی جنگها فرستاد تا کشته شد و همسرش را جزو زنان خود
درآورد و سلیمان از او پدید آمد 1».مالئکه این صحنهی ساختگی را برای این
ایجاد کردند که به او بگویند«َ :مثل توَ ،مثل آدمی است که  ۹۹گوسفند دارد و
رفیقش  ۱گوسفند .این فرد باوجود داشتن  ۹۹گوسفند ،به  ۱گوسفند دیگران
هم طمع بسته است ».داوود تازه متوجه میشود که گناه کرده است .توبه
میکند و خدا هم توبهاش را میپذیرد.
همین نکته در مجلس امامرضا و مأمون ،در محفلی که برای مناظره با
رهبران مذاهب و ادیان برپا شده بود ،مطرح شد وابن َج ْهم نیز همین گزارش
تورات را نقل کرد و مدعی شد« :میگویند داوود در محرابش به نماز مشغول بود
و ابلیس در برابرش ،بهصورت مرغی ظاهر شد که زیباتر از آن وجود نداشت.
 .1تورات ،ب ،۱۱ص.۴۹۰
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پس داوود نمازش را شکست و برخاست که مر غ را بگیرد .مر غ پرید و داوود آن
را دنبال کرد .مر غ باالی بام رفت و داوود هم بهدنبالش .مر غ به خانهی اوریا،
فرزند حیان ،داخل شد .داوود بهدنبالش رفت و ناگهان چشمش به زن اوریا
افتاد»...
حضرت رضا وقتی این سخن را از ابنجهم شنیدند ،دست به پیشانی خود
زدند و فرمودند« :إ َّنا ِهلِل َو إ َّنا إ َل ْی ِه راج ُع َ
ون» .سپس گفتند« :آیا به یکی از انبیای
ِ
ِ ِ
ِ
ُ
خدا نسبت میدهید که نماز را سبک شمرده و آن را شکسته و بهدنبال مر غ ،به
خانهی مردم درآمده و به زن مردم نگاه کرده و عاشق شده و شوهر او را بهعمد
کشته است؟!» ابنجهم پرسید« :یابنرسولاهلل ،پس گناه داوود در داستان دو
متخاصم چه بود؟»

1

امام فرمودند« :وای بر تو ،خطای داوود این بود که در دل خود گمان
کرد که خدا هیچ خلقی داناتر از او نیافریده است .خدای تعالی برای تربیت او و
دورنگهداشتنش از ُعجب ،دو فرشته نزدش فرستاد تا از دیوار محرابش باال روند.
یکی گفت :دو خصم هستیم که یکی به دیگری ستم کرده است .بین ما به حق
داوری کن .از راه حق منحرف مشو و ما را به راه عدل رهنمون کن :این آقا،
برادر من ۹۹ ،میش دارد و من  ۱میش .میگوید میشت را در اختیارم بگذار .این
سخن را بهگونهای میگوید که مرا زبون میکند .داوود بدون اینکه از طرف
مقابل بپرسد که چه میگویی یا از مدعی ،شاهد مطالبه کند ،در قضاوت عجله
کرد .او علیه طرف دیگر و بهنفع صاحب یک میش حکم کرد و گفت :او که از تو
میخواهد یک میشت را در اختیارش بگذاری ،به تو ظلم کرده است .خطای
داوود در همین بوده که از رسم داوری تجاوز کرده است ،نهآنکه تو میگویی!
مگر نشنیدهای که خدای ّ
عزوجل در آیهی  ۲۶سورهی «ص»میفرماید:
َّ

ْ

َ

َْ

َ

ُ

َ

ْ

داو ُد إنا َج َعل َ
ُ
ناک َخ ِلیفة فِی الأ ْر ِض ف ْاحک ْم َب ْی َن ّالن ِاس ِبال َح ّ ِق>...
<یا ِ

 .1نک :ص ۲۱تا .۲۴
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ابنجهم عرضه داشت« :یابنرسولاهلل ،پس داستان داوود با اوریا چه بوده
است؟»
حضرت رضا فرمودند:

«در عصر داوود ،حکم چنین بود که اگر زنی شوهرش می ُمرد یا کشته میشد،
دیگر حق نداشت شوهر دیگری اختیار کند .اولین کسیکه خدا این حکم را
ُ
شوهرمرده ازدواج کند ،داوود بود.
برایش برداشت و به او اجازه داد که با زن
او با همسر اوریا ،بعد از کشتهشدنش و گذشتن عده ،ازدواج کرد و این بر مردم
1
آن روز گران آمد».

 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۱ص.۱۹۳

عصمت موسی
شسرپرپ

با خواندن آیات  ۱۵و  ۱۶سورهی قصص،
این سؤال پیش میآید که چرا حضرت
موسی به درگیری آن دو جوان وارد
ُ
شدند و یکی از آنان را کشت .آیا اینکار و
همچنین طلب مغفرتی که کردند،
با عصمت ایشان منافاتی ندارد؟

برای تبیین پاسخ ،نخست به این دو آیه بنگرید« :موسی بیخبر از اهل
شهر و ناشناس وارد شهر شد و دید دو نفر به نزاع مشغولاند :یکی از پیروان
[بنیاسرائیل] و دیگری از دشمنانش بود .آنکه از پیروانش بود ،در برابر
دشمنش از او یاری خواست .موسی مشت محکمی بر دشمن زد و با آن مشت،
ُ
او را کشت .موسی گفت :این از عمل شیطان بود و او دشمن و گمراهکنندهی
آشکاری است .موسی گفت :پروردگارا ،به خود ظلم و ستم کردم .از من درگذر.
1
خدا از او درگذشت که او بسیار بخشنده و مهربان است».
این نکته در محضر امامرضا مطرح شد و پاسخ حضرت در تبیین و دفاع از
عصمت حضرت موسی است .ابنجهم میگوید :در مجلس مأمون حضور
یافتم .وقتی امامرضا هم نزد او بود ،مأمون به آن جناب عرضه داشت:
«یابنرسولاهلل ،آیا اعتقاد تو آن نیست که انبیا ،معصوم از گناهاند؟»
امام فرمودند« :بلی».
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
گفت« :پس بگو که معنای آیهی <ف َوک َز ُه ُموسی فقضی َعل ْیهِ قال هذا ِم ْن ع َم ِل
َّ
طان>؛ «موسی مشت محکمی بر دشمن زد و با آن مشت ،او را کشت.
الش ْی ِ
موسی گفت :این از عمل شیطان بود» چیست؟»
 .1قصص ( ،)28آیات  ۱۵و .۱۶
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امامرضا پاسخ دادند:
«موسی وارد یکی از شهرهای فرعون شد .هنگامی وارد شد که مردم از
ورودش غافل بودند؛ یعنی بین مغرب و عشا بود .در همان موقع ،دو نفر را
دید که یکدیگر را میزنند :یکی از پیروانش و دیگری از دشمنانش بود .دشمن
را به حکم خدای تعالی دفع کرد و لطمهای به او زد که به مرگش منجر شد.
موسی با خود گفت :این از عمل شیطان بود .منظورش این بود که نزاع
در گرفته بین این دو نفر ،نقشهی شیطان بود ،نه اینکه کشتن من از عمل
شیطان بود «إنه» ،یعنی شیطان ،دشمنی گمراهکننده و آشکار است».
ّ َ َ ُ َْ
مأمون گفت« :پس چه معنا دارد که موسی بگویدَ < :ر ِّب ِإنِی ظل ْمت نف ِسی
َ ْ
فاغ ِف ْر ِلی>؛ «پروردگارا ،به خود ستم کردم .مرا بیامرز»؟
امام فرمودند« :معنایش این است که پروردگارا ،با ورود به این شهر ،خود را در
َ ْ
غیر از آن موقعیتی که باید در آن میبودم ،قرار دادهام .فاغ ِف ْر لِی ،یعنی پس مرا
از دشمنانت پنهان کن [غفران بهمعنای پوشاندن است] تا به من دست نیابند
َ
<...ف َغ َف َر َل ُه إ َّن ُه ُه َو ْال َغ ُف ُور َّ
الر ِح ُ
و مرا به قتل نرسانند.
یم>؛...« 1پس خدا هم او را
ِ
از چشم دشمنان پوشانید که او پوشانندهی رحیم است».

 .1قصص ( ،)28آیه .۱۶

نبوت محمد
شسرپرپ

نبوت حضرت محمد و مقاطع زمانی
مهم زندگی ایشان ،از تولد تا وفات را از
نگاه امام رضا بیان کنید.

امام رضا در پاسخ به سؤال مأمون ،به نبوت جدشان اشاره کرده،
میفرمایند:
«محمد بنده و فرستاده او است ،و امین و برگزیده خلق او است،
سیدالمرسلین و خاتم پیغمبران و افضل جهانیان است ،پس از وى پیغمبرى
نیست و ملتش را عوض و دیگرگونى نباشد ،و گواهیم که هر آنچه محمد

آورده حق مبین است و او را باور داریم».

1

نصربنعلی جهضمی از حضرت رضا دربارهی مدت زندگی پیامبر پرسید.
امام در پاسخ ،بهنقل از امیرمؤمنان فرمودند:
«حضرت رسول در ۶۳سالگی رحلت فرمودند و هنگام رحلت ایشان ،سال
دهم هجرت بود .رسول ا کرم ۴۰سال در مکه اقامت کردند که وحی بر
ایشان نازل شد و مدت سیزده سال پس از بعثت ،در مکهی معظمه اقامت
فرمودند .هنگامیکه به مدینهی ّ
طیبه وارد شدند ۵۳ ،سال از عمر شریفشان
میگذشت .مدت ۱۰سال نیز در آنجا زندگی کردند»2.
 .1تحف العقول عن آل الرسول ،ص .416
 .2ابنخشاب ،موالید االئمة ،ص.۲
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حضرت رضا میفرمایند:
ّ ً
محمدا رحمة للعالمین فی سبعة و عشرین من رجب»1؛ «پروردگار،
«بعث اهلل
محمد را در ۲۷رجب مبعوث کرد تا رحمتی برای عالمیان باشد».
پیامبر اکرم در دورهی سیزدهسالهی پس از بعثت که در مکهی معظمه اقامت
داشتند ،برای دعوت مردم به اسالم بهصورت مرحلهای عمل کردند :سه سال
نخست ،بهصورت پنهانی بود و سپس دعوت خویش را آشکار کرده و دوران
سخت و طاقتفرسایی را سپری کردند .در این روزگار سخت ،با مدد و لطف الهی
راه بر ایشان هموار میشد .در این مقطع ،فشارهای ابولهب نمونهای شاخص و
درخور درنگ است.
حضرت رضا در این زمینه میفرمایند:
«ابولهب خدمت حضرت رسول آمد و گفت :از کارهایت دست بکش .او
پیامبر را تهدید کرد .حضرت فرمودند :اگر از تو خدشهای به من برسد ،بدان
که در ادعای خود راستگو نیستم .این اولین معجزهای بود که از پیغمبر
2
ظاهر شد».
در دورهی حضور حضرت محمد در مکه ،دو حادثه اتفاق افتاد :یکی ّ
شقالقمر

و دیگری معراجّ .
شقالقمر اتفاقی بود که طی آن اجزای قرص ماه از هم جدا شده
و ماه به دو نیم شد .این واقعه یکی از معجزات مهم پیامبر اسالم بود که در
قرآن مجید بدان اشاره شده است:
َّ َ ُ َ َّ ْ َ
َْ
3
<اقت َربَ ِت
الساعة َوانشق الق َم ُر >؛

«قیامت بسیار نزدیک شد و ماه شکافت».

حضرت رضا از پدرانشان روایت کردهاند که امیرمؤمنان فرمودند:
ّ
ّ
«انشق القمر بمکة فلقتین؛ ماه در مکه از هم شکافته و دو نیم شد».
 .1طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،۲ص.۳۰۴
 .2عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.۲۱۲
 .3قمر ( ،)54آیه .۱
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رسول اکرم فرمودند:
«اشهدوا اشهدوا بهذا؛ 1به این گواهی دهید».

انشقاق قمر برای پاسخ به مشرکانی صورت گرفت که میخواستند به ارتباط
2
پیامبر با علم و قدرت بیپایان خداوند پی ببرند.
البته چنین انشقاقها و شکافهایى در زندگانى پیامبران گذشته نیز سابقه
داشته و بهصورت ضعیفتر جلوهگر شده است؛ چنانکه در بخشی از آیهی ۷۷
سورهی طه ،دربارهی حضرت موسى مىخوانیم:
ْ
َ
َ
ً
<ف ْ
اض ِر ْب ل ُه ْم َط ِريقا فِي ال َب ْح ِر َي َب ًسا>3؛

«و راهى خشک براى آنان در دریا باز کن».

 .1طوسی ،امالی ،ج ،۱ص.۳۵۱
 .2مکارم شیرازى ،تفسیر نمونه ،ج ،۲۳ص.۹
 .3طه (،)20آیه .77

کنیه ابوالقاسم
شسرپرپ

چرا به حضرت رسول ابوالقاسم
میگویند؟

ُ
ابوالقاسم کنیه حضرت محمد است و ناظر بر وجود پسری بهنام قاسم
برای آنحضرت است .گویا این کنیه ،به واقعیتی دیگر نیز اشاره میکند.
حسنبنعلیبنفضال میگوید :از حضرت رضا پرسیدم« :چرا حضرت
 ُ َّ
کنی به ابوالقاسم بودند؟»
رسول م
ایشان پاسخ دادند« :آن جناب فرزندی بهنام قاسم داشتند؛ ازاینرو ایشان را
ابوالقاسم میگفتند».
عرض کردم« :یابنرسولاهلل ،اگر مرا اهل میدانید ،بیش از این بفرمایید».
فرمودند« :آری ،مگر نمیدانی که حضرت رسول پدر امت خود هستند و
علی نیز در میان امت ،بهمنزلهی آن جناباند».
عرض کردم« :چرا ،همینطور است».
حضرت فرمودند« :أما علمت أن علیا قاسم الجنة و النار»؛ «مگر نمیدانی
علی قاسم [قسمتکننده] بهشت و دوزخ است؟»
گفتم« :آری ،چنین است».

امامرضا بیان کردند« :پیغمبر را ابوالقاسم گفتند؛ زیرا پدر قاسم ّ
جنت و نار
هستند( ».و علی تربیتیافته و شاگرد پیامبر و به مثابه فرزند ایشان بود).
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عرضه داشتم« :معنی آن چیست؟»

فرمودند« :محبت حضرت رسول به ّامتشان ،مانند محبت اوالد است .افضل

ت به امت
امت آن حضرت ،علیبنابیطالب هستند و محبت علی نسب 
بعد از رسول خدا ،مانند نبیاکرم است؛ زیرا ایشان وصی و جانشین و امام
بعد از پیامبر هستند .بههمین علت ،پیامبر فرمودند« :أنا و علی َأبوا هذه
االمة»؛ «من و علی دو پدر این امت هستیم».
ایشان در منبر فرمودند« :هرکس بمیرد و مقروض باشد یا حقی بر گردن داشته
باشد ،از عهدهی آن بیرون میآیم و هرکس ُمرد و مالی از خود بهجای گذاشت،
ّ
متعلق به ورثهاش است .پیغمبر اکرم نسبتبه مسلمانان ،از پدر و مادرشان
ُ
به آنان سزاوارترند .همچنین از خودشان نیز اولی هستند .امیرالمؤمنین نیز
در این مسائل ،مانند رسول خدایند».

1

 .1معانى االخبار ،ص.۵۲

قرآن مجید
شسرپرپ

امام رضاچه توصیفی از قرآن مجید
دارند؟

حضرت رضا قرآن این کتاب الهی را چنین توصیف میکردند« :قرآن
ریسمان محکم خداست و دستگیرهی مطمئن او و راه نمونهی او که
بهبهشت میرساند و از آتش میرهاند .با گذشت زمان کهنه نمیشود
و بر زبانها ناخوش نمیآید؛ چه برای زمان خاصی جز زمان دیگر قرار داده
نشده؛ بلکه دلیل و برهان است و ّ
حجت بر هر انسان و از هیچ سوی ،باطل را
1
به آن راهی نیست و فرو فرستادهای از خدای حکیم حمید است».
امامرضا در پاسخ به درخواست مأمون در تببین عقاید صحیح اسالم ،از
قرآن چنین یاد فرمود:
به قرآن مجید که باطل در آن راه ندارد و از طرف خداوند متعال فرود آمده
است ،اقرار میکنم .قرآن مجید بر همهی کتابها برتری دارد و از آغاز تا
انجامش حق است .به محکم و متشابه آن مؤمنیم و به خاص و عام ،وعد
و وعید ،ناسخ و منسوخ و نیز قصص و اخبار آن معتقدیم .هیچ بشری قدرت
2
ندارد که مانند آن را بیاورد.
 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص.130
 .2همان ،صص ۱۲۱تا .۱۲۷

عدل
شسرپرپ

امام رضا  در باره عدل به عنوان یک
باور شیعه چه نظری دارند؟

امام رضا در پاسخ به مأمون عباسی که از حضرت تبیین اسالم خالص را
درخواست نموده بود ،چنین فرمود:
«خداوند متعال اشخاص را بهاندازهی ُوسع و استعدادشان مکلف میسازد.
او افعال بندگانش را خلق کرده است و این آفرینش تقدیری است،
نه تکوینی .ایزد متعال خالق همهی اشیاست .به جبر و تفویض معتقد
نیستیم و خداوند ،نیکوکاران را به عمل بدکاران مؤاخذه نمیکند .کودکان
ّ
را به گناه پدرانشان معذب نمیسازد .هیچکس گناه دیگری را بهگردن
نمیگیرد .برای انسان فقط کوشش و فعالیت نتیجهی مطلوب بههمراه
دارد .خداوند میبخشد و احسان میکند و بر کسی ستم روا نمیدارد؛ زیرا
وی از همهی نقایص ّ
منزه است .او اطاعت امام و پیشوایی را که مردم را
گمراه کند و جامعه را از جادهی حق و حقیقت منحرف سازد ،واجب
نکرده است».1

 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲صص ۱۲۱تا .۱۲۷

امامت
شسرپرپ

منزلت و جایگاه امامت را
از نگاه امامرضا بیان کنید.

یکی از توصیفهای جامع و زیبایی که دربارهی جایگاه امامت بیان شده،
1
از حضرت رضا در مرو بهیادگار مانده است .عبدالعزیزبنمسلم میگوید:
با امامرضا در مرو بودیم .روز جمعهای در اوایل ورود ،با عدهای در
مسجدجامع اجتماع کردیم .سخن دربارهی مسئلهی امامت درگرفت و از
اختالفهای بسیاری که دربارهی آن شده است ،بحث بهمیان آمد .نزد آقای
خود [امامرضا] آمدم و ایشان را از اینکه مردمان دراینباره سخن میگفتند،
آ گاه کردم .ایشان لبخند زدند و گفتند« :ای عبدالعزیز ،مردمان ندانستند و در
اندیشههای خود دچار فریب شدند .خدای ّ
عزوجل جان پیامبر خود را نگرفت،
مگر آنگاه که دین را برای او تمام کرد و قرآن را بر او فرو فرستاد .در قرآن ،بیان
هر چیز است .در آن ،حالل و حرام ،حدود و احکام و همهی آنچه مردمان به آن
نیاز دارند ،بهتمامی واضح و آشکار است .خداوند میفرماید:
ْ
َ
َ َّ ْ
تاب ِم ْن ش ْی ٍء>؛
<ما فرطنا فِی ال ِک ِ

2

«در کتاب از هیچچیز فروگذار نکردیم».

در حجةالوداع که سال آخر عمر پیامبر بود ،این آیه نازل شد:
 .1کافی ،ج ،۱ص ۱۹۸تا .۲۰۳
 .2انعام ( ،)6آیه .۳۸
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َْ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ْ ُ َ َْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ
یت َل ُک ُم ْ
الاس َ
لام
<الیوم أکملت لکم ِدینکم و أتممت علیکم ِنعم ِتی و ر ِض
ً
1
ِدینا>؛
«امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسالم را برای
شما بهعنوان دین برگزیدم».

مسئلهی امامت ،متمم دین است .پیامبر از دنیا بیرون نرفت؛ مگر آنگاه که
نشانههای دین را برای امت آشکار ساخت ،راه درست را به ایشان نمود ،آنان را
بر راه راست قرار داد و علی را َع َلم و امام ایشان ّ
معین کرد .او هیچچیز را که
امت به آن نیازمند بودند ،بیانناکرده باقی نگذاشت .پس هرکس گمان برده که
خداوند دین خود را تمام نکرده ،کتاب خدا را رد کرده است .هرکس کتاب خدا را
رد کند ،به آن کفر ورزیده است».
امامرضا ادامه دادند« :آیا مردم قدر امامت و پایگاه آن را در برابر امت میدانند
که گزینش ایشان در آن روا باشد؟! امامت بلندقدرتر ،گرانمایهتر ،رفیعجایگاهتر،
استوارتر و ژرفتر از آن است که مردمان با ِخردهای خود بتوانند به آن برسند یا
با اندیشههای خود از آن آ گاه شوند یا امامی را به گزینش خویش اختیار کنند.
امامت آن است که خدای تبارکوتعالی ابراهیم خلیل را پس از پیامبری
و دوستی خود ،همچون پایگاه سومی ،به آن مخصوص گردانید .امامت
فضیلتی بود که خداوند ،ابراهیم را بدان ُم َّ
شرف ساخت و نامور کرد و فرمود:
ِ
ً
<إن ّی جاع ُل َ
ک ِل ّلن ِاس ِإماما>2؛ «تو را برای مردمان ،امام و پیشوا قرار میدهم».
ِ
ِِ
َ ْ ُ ّ َّ

خلیل که با این عنوان غرق شادی شده بود ،پرسید< :و ِمن ذ ِری ِتی>؛ (و از
ُ
ّ
الظ ِال ِم َ
ین>3؛ «عهد من [امامت]
فرزندانم؟) خدای متعال گفت< :لا َینال َع ْه ِدی
نصیب ستمکاران نخواهد شد ».پس این آیه ،امامت هر ستمگری را تا روز
بازپسین ،باطل کرده و این منصب ،مخصوص برگزیدگان است.
 .1مائده ( ،)5آیه .۳
 .2بقره ( ،)2آیه .۱۲۴
 .3همان.
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خداوند سپس ،اکرام را بر ابراهیم تمام کرد و در فرزندانش کسانی را اهل پاکی
قرار داد تا شایستهی مقام امامت باشند .باریتعالی فرمود:

ُ ًّ
ْ
َ َ َْ َُ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ
ین َو َج َع ْل ُ
ناه ْم َأئ َّمة َی ْه ُد َ
صال ِح َ
ون
ِ
نافلة َو کلا َج َعلنا ِ
<و وهبنا له ِإسحاق و یعقوب ِ
َ
َ
َ
ُ َ
َ َ َّ
َْ
َ َّ
ْ
َ
َ
رات و ِإقام الصلاة و ِإیتاء الزکاة و کانوا لنا
ِبأ ْم ِرنا َو أ ْو َح ْینا ِإل ْی ِه ْم ِف ْع َل الخی ِ
1
عاب ِد َین>؛
ِ

«به او اسحاق و یعقوب [نوادهی او] را بخشیدیم و همه را از صالحان قرار
دادیم .آنان را امامانی قرار دادیم که به فرمان ما راهنمایی کنند .نیکوکاری و
برپاداشتن نماز و دادن زکات را به ایشان وحی کردیم .آنان خود ،پرستندگان
ما بودند».

ُ
بدینگونه ،امامت در ذریهی او بود و از بعضی به بعضی دیگر ،در قرنهای
متوالی انتقال پیدا میکرد تا آنگاه که خدای متعال آن را میراث پیامبر قرار
داد و فرمود:
َّ
َ َّ
ْ
َّ
َ َّ
ُ
َّ َ َ ّ
ُّ
ؤم ِن َ
راه َ
ین>؛
یم لل ِذ َین ات َب ُع ُوه َو هذا الن ِب ُّی َو ال ِذ َین َآمنوا َو الله َو ِل ُّی ال ُم ِ
< ِإن أ ْولی الن ِاس ِب ِإ ْب ِ

2

ترین مردمان به ابراهیم آنان بودند که از او پیروی کردند و این پیامبر و
«نزدیک ِ
کسانیکه ایمان آوردند .خدا ّ
ولی مؤمنان است».

پیشوای هشتم ادامه دادند« :امامت به پیغمبر اختصاص یافت .او نیز به
فرمان خدا ،آن را بر دوش علی نهاد .سپس ،بنا بر آنچه خدا واجب کرده بود،
ُ
در اختیار برگزیدگان ذریهی او قرار گرفت :کسانیکه خدا به آنان علم و ایمان
ارزانی داشته و به آنان فرموده است:
ْ
َ َّ ُ ُ ْ ْ
َ ََ ْ َ ُْ
تاب ا ّلل ِه ِإلی َی ْو ِم ال َب ْع ِث>؛
< َو قال ال ِذ َین أوتوا ال ِعل َم َو الایمان لقد ل ِبثت ْم فِی ِ
ک ِ

3

«کسانیکه علم و ایمان بهرهی ایشان شده است ،گفتند که در [گورهای خویش،
چنانکه در] کتاب [تقدیر] خدا ثبت است ،تا روز رستاخیز درنگ خواهید کرد».

پس تا روز قیامت ،امامت مخصوص فرزندان علی است؛ زیرا پس از محمد،
 .1انبیا ( ،)21آیات  ۷۲و .۷۳
 .2آلعمران ( ،)3آیه .۶۸
 .3روم ( ،)30آیه .۵۶
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دیگر پیامبری نخواهد آمد .با این وصف ،آن نادانان از کجا میتوانند امامی
برای خود برگزینند؟! امامت منزلت پیامبران و ارث اوصیاست .جانشینی خدا و
رسول و مقام امیرالمؤمنین و میراث حسن و حسین است .زمام دین
ّ
اصل
است .نظام مسلمانان و اصالحکنندهی دنیا و مایهی عزت مؤمنان استِ .
رشدکنندهی اسالم و فر ِع بلندمرتبهی آن است.
نماز ،زکات ،روزه ،حج ،جهاد ،فراوانی غنائم و صدقهها ،روانشدن حدود و
احکام و نیز پاسداری از مرزها و اطراف ،با امام اتمام مییابد .امام ،حالل خدا را
حالل و حرامش را حرام میکند .او حدود الهی را روان میسازد .از دین خداوند
دفاع میکند .با حکمت و پند نیکو و برهان رسا ،مردمان را به راه پروردگار
میخواند .او امین خدا در میان آفریدگانّ ،
حجت الهی بر بندگان ،جانشین
باریتعالی در سرزمینها ،دعوتکننده بهسوی ایزد و مدافع حرم خداست .امام
از گناه پاک و از عیب تهی است .علم ،مخصوص به او و بردباری از ویژگیهای
اوست .نظام دین است و مایهی ّ
عزت مسلمانان و خشم منافقان و هالک
کافران .بار گران امامت را بر دوش دارد .از سیاست آ گاه است .فرمانبردن از او
واجب است .برپایدارندهی فرمان خدای ّ
عزوجل است .نصیحتگوی بندگان
و پاسدار دین خداست».

ائمه اطهار
شسرپرپ

آیا امام رضا درباره ائمه اطهار

و نام آنان نکتهای بیان فرمودهاند؟

دلیل و
امام رضا در پاسخ به پرسش مأمون اینگونه بیان داشتهاندِ :
راهنمای بعد از قرآن مجید ،حجت مؤمنان ،قائم به مسائل مسلمانانِّ ،
مفسر

قرآن کریم ،دانای به احکامش و نیز جانشین آن ،حضرت علیبنابیطالب

است .علی که در نزد پیغمبر مانند هارون در نزد موسی بود،
بهترین اوصیا
امیرمؤمنان ،پیشوای پرهیزکاران ،رهبر روسفیدان و رستگاران،
ِ
و وارث علوم پیغمبران است .بعد از وی ،حسن و حسین که دو جوان
اهل بهشتاند ،سپس علیبنالحسین زینالعابدین ،محمدبنعلی باقر
علوم انبیا ،جعفربنمحمد صادق وارث علوم اوصیا ،موسیبنجعفر کاظم،
علیبنموسیالرضا ،محمدبنعلی ،علیبنمحمد ،حسنبنعلی و حجت
منتظر قائم است .گواهی میدهم که آنان امام و ّ
وصی پیغمبر هستند
و زمین در هیچ عصر و زمانی ،خالی از ّ
حجت نیست .آنان تا آنگاه که خداوند
وارث زمین را برساند ،ریسمان استوار خداوند ،پیشوایان هدایت ،رهبران مردم
و برهان اهل دنیا هستند .هرکس با ایشان مخالفت کند ،گمراه است و مردم را
گمراه کرده و بهطرف باطل دعوت میکند .چنین شخصی حق را ترک گفته و
طریق هدایت را از دست داده است .ایشاناند که آنچه بگویند ،اساسش قرآن و
تفسیر و تعبیر آن است و ایناناند که گفتارشان گفتهی رسول خدا یا توضیح
آن است و هر کس بمیرد و آنان را نشناسد ،او به مرگ جاهلى ُمرده است. ...

جایگاه عترت
شسرپرپ

در نگاه امام رضا ،عترت چه جایگاهی
در قرآن کریم دارد؟

ُ َ
َّ
<ث َّم أ ْو َر ْث َنا ْال ِک َت َ
اب ال ِذ َین
در جلسهای ،مأمون از حاضران پرسید« :معنای آیه
ْ َ
َ
«منظور
اص َطف ْی َنا ِم ْن ِع َب ِادنا> 1را برایم بازگو کنید ».علما در پاسخ او گفتند:
ِ
خداوند همه امت است ».مأمون گفت« :ای اباالحسن ،شما چه میگویید؟»

حضرت رضا فرمودند:

«ال أقول کما قالوا و اما أقول :أراد اهلل تبارک و تعالی بذلک العترة الطاهرة»؛
«سخن آنان را نمیپسندم؛ بلکه میگویم :مراد خدای بزرگ از این آیه ،عترت
طاهر ه است».

ن گفت« :چگونه مراد عترت باشد ،بدون در نظر گرفتن امت؟»
مأمو 
حضرت رضا پاسخ دادند :ا گر امت مراد باشد ،باید همه آنان به بهشت
بروند؛ بهدلیل فرمودهی خداوند« :برخی از آنان بر خود ستم میکنند و برخی
دیگر میانهرو و گروه سومی به فرمان خداوند پیشگاماند؛ این همان ّ
تفضل
بزرگ است» .2سپس ایشان را در بهشت قرار داد و فرمود :در بهشتهای
جاویدانی که در آنها درخواهند آمد .پس وراثت تنها برای عترت طاهره
است ،نه غیر.
 .1فاطر ( ،)35آیه .۳۲
 .2همان.
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سپس علیبنموسی فرمودند :ایشان کسانی هستند که خداوند آنان را در
کتابش چنین میستاید« :خدا فقط مىخواهد آلودگى را از شما خاندان [پیامبر]
بزداید و شما را پاک و پاکیزه گرداند 1».رسول خدا دربارهی آنان فرمودند :من
دو چیز گرانبها میان شما وامیگذارم :کتاب خدا و اهلبیتم .این دو هرگز از
یکدیگر جدا نمیشوند تا در کنار حوض نزد من آیند .پس مراقب باشید که پس از
من ،چگونه با این دو رفتار خواهید کرد.ای مردم ،شما به ایشان علم نیاموزید؛
زیرا اینان از شما داناترند.

در پایان ،امامرضا خاطرنشان کردند :خدای عزیز ّ
جبار در کتاب محکمش،
ِ

عترت را بر مردم برتری داده است.

مأمون گفت« :در کجای کتاب خدا آمده است؟»
حضرت رضا فرمودند :در این فرمودهی خدای متعال است:

َّ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ً َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ً ُ
ین ذ ّ ِر ّیة َب ْعض َها
< ِإن الله اصطفى آدم و نوحا و آل ِإبر ِاهیم و آل ِعمران على العال ِم
ِم ْن َب ْع ٍض.3»>2

 .1احزاب ( ،)33آیه .۳۳
 .2آلعمران ( ،)3آیات  ۳۳و .۳۴
 .3عیون أخبار الرضا ،ج ،1ص.229

اولواالمر
شسرپرپ

اولواألمری که در قرآن اطاعتش واجب
شده ،به چه معناست؟ آیا امامرضا
مصداقی از اولواألمرند؟ راز این اطاعت
چیست؟

ابان میگوید :خدمت حضرت رضا رسیدم و دربارهی معنای این آیه از
ایشان سؤال کردم:
َ
َ ُ َّ
ُ
َ َ ُ َّ َ
<یا أ ّیها ال ِذ َین َآم ُنوا أ ِط ُیعوا اهلل و أ ِطیعوا
الر ُسول َو اولیالامر ِم ْنک ْم>1؛

«ای کسانیکه ایمان آوردهاید ،خدا و رسول و اولواألمر خویش را اطاعت کنید».

امام در پاسخ فرمودند« :علیبنابیطالب ».سپس سکوت فرمودند .وقتی
سکوتشان طول کشید ،گفتم« :بعد از آن کیست؟» فرمودند« :حسن».
بار دیگر سکوت کردند .پرسیدم« :بعد از آن کدام است؟» اظهار داشتند:
«حسین ».ایشان همچنان سکوت میکردند و من سؤال میکردم تا همهی
2
ائمه را نام بردند.
دربارهی راز این اطاعت ،امامرضا چنین میفرمایند« :اگر گوینده بگوید که
چرا اولواألمر قرار داده شدهاند و به اطاعت ایشان فرمان رفته است ،در جواب او
گفته میشود :به سببهای فراوان:
اول ،آفریدگان بر ّ
حد محدودی قرار گرفته و فرمان یافتهاند؛ پس برای
اینکه کارشان تباه نشود ،نباید از این حد درگذرند .این کار جز به آن ّ
میسر
 .1نساء ( ،)4آیه .۵۹
 .2تفسیر العیاشی ،ج ،۱ص.۲۵۱
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نمیشود که برایشان امینی بگمارند تا آنان را از تجاوز از حد و ورود به ناحیهی
خطر بازدارد؛ چه ،ا گر چنین نمیبود ،هیچکس لذتجویی و سودمندی خود
را بهدلیل جلوگیری از تباهشدن دیگران فرو نمیگذاشت .پس برای مردمان
سرپرستی قرار داده شد تا آنان را از فساد و تباهی بازدارد و حدود و احکام را در
میان ایشان اقامه کند.
دوم ،هیچ فرقهای از فرقهها و هیچ ملتی از ملتها را نمییابیم که جز با
داشتن سرپرست و رئیسی که به دین و دنیای ایشان رسیدگی کند ،باقی مانده
باشد .پس در حکمت [خداوند] حکیم جایز نیست که خلق از داشتن چیزی
که ناگزیر باید داشته باشند و دوام و قوامشان جز به آن ّ
میسر نیست ،محروم
شوند :کسیکه آنان به راهنمایی او با دشمنان خود میجنگند و غنائم را تقسیم
میکنند ،نماز جمعه و جماعت آنان را برپا میدارد و از ّ
تعدی ستمگران بر دیگران
1
جلوگیری میکند».

 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۰۰

وارثان کتاب الهی
شسرپرپ

برگزیدگان از میان بندگان خدا و وارثان
کتاب الهی چه کسانیاند؟ جایگاه
امامرضا در میان آنان کجاست؟

َّ
ُ
<ث َّم َا ْو َر ْث َنا ْال ِک َ
تاب ال ِذ َین
در اجتماع بزرگی از عالمان عراق و خراسان ،آیهی
ْ َ َ
بادنا>1مطرح شد و این پرسش بهمیان آمد که وارثان کتاب
اصطف ْینا ِمن ِع ِ

الهی و برگزیدگان از میان بندگان خدا چه کسانیاند .عالمان حاضر در مجلس
مأمون اظهار داشتند که همهی امت اسالمی ،برگزیدگان خداوند و وارثان کتاب
الهیاند.
اما اما م علیبنموسی لب به سخن گشودند و فرمودند« :این نظر را صحیح
نمیدانم .منظور آیه از وارثان کتاب و برگزیدگان ،فقط عترت طاهرهی
پیامبر است ،نه همهی امت .خداوند در آیهی بعد فرموده است:
ُُ َ
< َج ّن ُ
ات َع ْد ٍن َی ْدخلونها>...؛

2

«وارثان کتاب و برگزیدگان الهی ،همه اهل بهشت بوده و از نعمتهای بهشتی
برخوردار خواهند بود».

این درحالی است که خداوند در آیهی قبل ،امت اسالمی را به سه گروه تقسیم
کرده است .۱ :ظالم به خود؛  .۲میانهرو؛  .۳پیشتاز در نیکیها .شکی نیست که
این سه گروه با یکدیگر برابر نیستند و همه بیچون وچرا اهل بهشت نخواهند
 .1فاطر ( ،)35آیه .۳۲
 .2همان ،آیه .۳۳

 / 118امام رضا (تاریخ و سیره)

پیشتازان راه خیر و رستگاران و برخورداران از فضل گستردهی الهی ،از
بود.
ِ
این امتیاز برخوردارند ».امام در ادامه ،دالیلی از قرآن ارائه کردند که هرکدام
از آنها ،عترت پیامبر ا کرم را سرآمد امت اسالمی ،همچنین پاکیزهترین و
ترین امت برای تداومبخشیدن به راه نبی ا کرم ،وراثت کتاب الهی
شایسته ِ
1
و نیز تبیین و تفسیر آن برای رهپویان ایمان و اسالم معرفی کردهاند.

 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۱ص.۲۲۸

اهل ذکر
شسرپرپ

ارتباط اهل ذکر با جایگاه امامت چیست؟
اهل ذکر که در قرآن به آنان اشاره شده
است ،چه کسانیاند؟

در مجلس مأمون ،حضرت رضا در شمار آیاتی که برای فضیلت و برتری
ُ
َ ْ َُ ْ َ ْ َ ّ ْ
ك ُنت ْم َلا َت ْع َل ُم َ
ون>؛
الذك ِر ِإن
اهلبیت نقل میکردند ،آیهی <فاسألوا أهل ِ
(اگر نمیدانید ،از آ گاهان بپرسید) را تالوت کردند و فرمودند« :اهل ذکر ما
[اهلبیت] هستیم .اگر نمیدانید ،از خانوادهی ما بپرسید ».دانشمندان حاضر
در مجلس گفتند« :در این آیه ،مقصود خداوند از اهل ذکر ،یهود و نصاراست».
امام هشتم فرمودند« :سبحاناهلل! اگر پرسیدیم و آنان هم به دین خودشان دعوت
1

کردند و گفتند که دین ما بهتر از دین اسالم است ،آیا چنین کاری [یعنی گرایش
بهدینشان] بر ما جایز است؟»

مأمون گفت« :ای اباالحسن ،ممکن است این سخن را شرح دهید تا خالف
ادعای اینها ثابت شود؟» حضرت رضا فرمودند« :آری ،منظور از ذکر،
رسولاهلل است و ما [اهلبیت] اهل آن حضرتیم و اهل ذکریم .این نکته در
ُ
َّ
َ َ َ
َ َّ ُ َّ َ َ ْ ْ َ ْ َ
اب ال ِذ َين َآم ُنوا ق ْد أ َنزل
کتاب خدا ،چنین بیان شده است< :فاتقوا الله يا أو ِلي الألب ِ
َّ ُ َ ُ ْ َّ ً ْ ُ َ َ ُ
َّ
َّ
ات>2؛ «ای خردمندانی که ایمان
الله ِإل ْيك ْم ِذك ًرا .ر ُسولا َيتلوا عل ْيك ْم َآي ِ
ات الل ِه ُم َب ِين ٍ

آوردهاید ،از مخالفت با فرمان خداوند بپرهیزید .او ذکر را برای شما فرستاده است.
3

رسولی که آیات روشن خدا را برای شما تالوت میکند».
 .1انبیا ( ،)21آیه .۷
 .2طالق ( ،)65آیات  ۱۰و .11
 .3عیون أخبار الرضا ،ج ،۱ص.۱۸۷

گواه اعمال
شسرپرپ

یکی از باورهای ما شیعیان این است که
امامرضا شاهد اعمال ما هستند.
چه دلیلی در اینباره وجود دارد؟

بهفرمودهی امامرضا ،اعمال نیک و بد انسانها بر رسول خدا عرضه
میشود 1.ائمهی اطهار نیز گواه اعمالاند .عبداهللبنابان روغنفروش که
نزد حضرت رضا صاحبمنزلت بوده است ،میگوید :به ایشان عرض کردم:
«برای من و خانوادهام دعا کنید ».حضرت فرمودند« :مگر چنین نمیکنم؟!
بهخدا سوگند ،در هر شب و روز ،اعمال شما بر من عرضه میشود ».این سخن
را بزرگ پنداشتم.
آنگاه حضرت رضا فرمودند« :مگر کتاب خدای بزرگ را نخواندهای؟
<و ُقل ْاع َم ُل ْوا َف َس َي َرى ا ّلل ُه َع َم َل ُك ْم َو َر ُس ُول ُه َو ْال ُم ْؤم ُن َ
َ
ون>2؛
ِ
ِ

«بگو عمل کنید .خداوند و فرستادهی او و مؤمنان ،اعمال شما را میبینند».

 .1کافی ،ج ،۱ص.۲۲۰
 .2توبه ( ،)9آیه .۱۰۵
 .3کافی ،ج ،۱ص.۲۲۰

3

علت دوری از موالی مؤمنان
شسرپرپ

چرا مردمی که از فضیلت
علیبنابیطالب آ گاه بودند،
بهدیگران متمایل شدند؟

به فرموده امام رضا  ،در عصر رسولاهلل ،منافقان با بغضشان به علی

و فرزندان گرامیشان شناخته میشدند.
حسنبنعلیبنفضال از حضرت رضا پرسید« :چرا مردم با وجودیکه فضل
و سابقهی علی در اسالم را میدانستند و موقعیت و مقامشان را نزد حضرت
رسول درک کرده بودند ،از ایشان ِاعراض کردند و خالفت را به دیگری
دادند؟» حضرت رضا فرمودند:
1

«علت رویگردانی مردم این بود که علی پدران و خویشاوندان آنان را که
ُ
با خدا و رسولش جنگ میکردند [در جنگهای بدر و ا ُحد و ،]...کشته بودند.
آنان نیز کینهی علی را به دل گرفته بودند و نمیخواستند ایشان را بر خود
خلیفه کنند .بههمین سبب ،علی را ترک کرده و دیگری را بر خود خلیفه
2
کردند».

 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص ۶۷و .۶۸
 .2همان ،ص.۸۱

دفاع از غدیر
شسرپرپ

وا کنش امامرضا در برابر کسانیکه
درصدد انکار غدیر برآمدند ،چه بود؟

علیبنموسیالرضا ضمن تبیین فضیلت غدیر خم 1،از جایگاه واالی آن
دفاع میکردند .در گزارشی تاریخی ،احمدبنمحمدبنابینصر بزنطی چنین نقل
محدثان .پس
میکند 2:جمعی نزد حضرت امامرضا بودیم و آن خانه ُپر بود از ِ
حکایت روز غدیر را بهمیان آوردند .بعضی از ّ
عامه [اهلسنت] گفتند« :این واقعه
معلوم نیست و فضیلت آن روز ظاهر نیست».
حضرت فرمودند« :شهرت روز غدیر در آسمانها ،بیشتر از شهرت آن است در
زمین .بهدرستیکه حقتعالی را در فردوس اعال قصری است که یک خشت آن از
نقره است و یکی از طال .در آن قصر ،صدهزار خیمه یا خانه است از یاقوت سرخ و
صد هزار خیمه است از یاقوت سبز .خاک آن ،از مشک و عنبر است .در آن ،چهار
نهر است :یکی از شراب ،یکی از آب ،یکی از شیر و یکی از عسل .در اطراف آن،
درختانی است از جمیع میوهها .بر آن درختان ،مرغانی هستند که بدنهایشان
از مروارید است و بالهایشان از یاقوت و به انواع صوتها نغمهسرایی میکنند.
وقتی روز غدیر میشود ،فرشتگان همهی آسمانها به آن قصر میآیند و تقدیس و
تهلیل الهی میکنند .پس آن مرغان به پرواز درمیآیند و در آن آب فرو میروند و بر
الم َ
 .1طوسی ،مصباح ُ
ته ّجد ،ص ۵۵۲تا .۵۵۸
 .2عبدالکریمبنطاووس ،فرحة الغری ،ص.۱۲۰
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فرشتگان جمع میشوند ،آن مر غها
خاک ُمشک و عنبر میغلتند .پس زمانیکه
آن ِ
ِ

پرواز میکنند و بالهای خود را بر ایشان میافشانند».
امامرضا ادامه دادند« :منقول است که در شب زفاف حضرت امیرالمؤمنین
و حضرت فاطمه ،درخت طوبا یا سدره مأمور شد که بار و برگ عظیم بردارد.

نهایت فصاحت
اهل بهشت ،از حور و ِغلمان ،همه زیر آن حاضر شدند .راحیل در
ِ
و بالغت ،خطبهای خواند .جبرائیل از جانب علی خطبه کرد .حقتعالی از
جانب فاطمه ایجاب فرمود .جبرائیل از جانب امیرالمؤمنین قبول کرد.

پس درخت طوبا یا سدرةالمنتهی یا هر دو ،مروارید و جواهر و برگهای خود را بر
ایشان نثار کردند .پس هریک از حوران و غالمان ،بهرهی خود را از آن برداشتند و
در روز غدیر ،اینها را بههدیه برای دیگری میفرستند؛ چون هر یک از اینها را بو
و زینتی است که دیگری ندارد .در عرض سال ،از آن بو ّ
معطرند تا عید دیگر .وقتی
آخر روز میشود ،ندا میرسد که به جاهای خود برگردید که بهجهت ِاعزاز و ِا کرام
ِ


محمد و امیرالمؤمنین  ،شما را تا سال دیگر مثل این روز ،از خطا و لغزش
ایمن ساختند».

سپس حضرت رضا فرمودند« :ای پسر ابونصر ،هرجا که باشی ،سعی کن در روز
غدیر نزد حضرت امیرالمؤمنین حاضر شوی؛ زیرا خداوند جمیع مؤمنین و مؤمنات

و مسلمین و مسلمات را میآمرزد و از گناهان شصتسالهی ایشان [در این روز]
درمیگذرد و از آتش دوزخ آزاد میکند ،دو برابر آنچه در ماه رمضان و شب قدر و شب
فطر آزاد کرده استِ .درهمی که در این روز صدقه دهی ،برابر است با هزار درهمی که
به شیعیان اثناعشریدهند .پس هرچه مقدورت باشد ،به برادران مؤمنت احسان
کن و در این روز ،هر زن و مرد مؤمنی را شاد گردان .واهلل! که اگر مردمان فضیلت این
روز راآنگونهکه باید ،بدانند و به شرایط و آداب آن عمل کنند ،فرشتگان آسمانها،
در هر روز ده مرتبه با ایشان مصافحه میکنند .اگر ترس از طوالنیکردن سخن نبود،
هر آینه از فضیلت این روز و رتبههایی میگفتم که خداوند به شناسندگان این روز
عطا فرموده است :آنمقدار که کسی نمیتواند آن را حساب کند».

راز سکوت در دوره  25ساله
شسرپرپ

چرا امیرمؤمنان در دورهی ۲۵ساله
خالفت خلفا سکوت کردند و دست
بهشمشیر نبردند؟

امامرضا در پاسخ به پرسش هیثمبنعبداهلل رمانی به علت مهم سکوت
امیرمؤمنان اشاره میکنند:
«علیبنابیطالب در این زمینه به حضرت رسول اقتدا کردند.
پیامبر مدت سیزده سال در مکه و نوزده ماه در مدینه ،با کفار و مشرکان
جهاد نکردند .خودداری آن جناب بهعلت اندکبودن یارانشان بود .علی
نیز بههمین سبب با دشمنان نجنگیدند .همانطور که نبوت حضرت
1
رسول با ترک جهاد باطل نشد ،امامت علی نیز اینگونه بود».

امیرمؤمنان به چرایی سکوت خود نیز اشاره کردهاند:
«پس از وفات پیامبر و بیوفایی یاران ،به اطراف خود نگاه کردم و یاوری
2
جز اهلبیت خود ندیدم».

البته در فرمایش امامعلی ،به حفظ اتحاد اسالمی و جلوگیری از خطر
3
انحراف در اسالم نیز اشاره شده است.

 .1علل الشرایع ،ج ،۱ص.۱۴۸
 .2نهجالبالغه ،خطبه .۲۶
 .3ابنابیالحدید ،شرح نهجالبالغه ،ج ،۱ص.۳۰۸

راز برنگرداندن فدک
شسرپرپ

چرا امیرمؤمنان فدک را در دورهی
خالفت خود بازنگرداندند؟

س نگرفتن فدک از سوی امیرمؤمنان در دورهی ّ
تصدی خالفت
گاه بازپ 
ایشان ،بهمعنای رضایت امام به حکم تصرف فدک از سوی خلفا معنا میشود؛
اما پاسخ زیر درخور توجه است.
حسنبنعلیبنفضال دربارهی راز برنگرداندن فدک از حضرت رضا پرسید.
امام در پاسخ فرمودند:
«هرگاه خداوند اهلبیت را والیت دهد ،خودش حقوق ما را اخذ میکند .ما ّ
ولی
مؤمنانیم و فقط حقوق آنان را حفظ میکنیم و ّ
حق آنان را از ظالمان میگیریم
و از ّ
1
حق خود منصرف میشویم».

 .1علل الشرایع ،ص.۱۵۵

علم امیرمومنان به شهادت
شسرپرپ

علی که میدانستند شهید میشوند،
چرا به مسجد رفتند؟

روزی حسنبنجهم به حضرت رضا گفت« :امیرالمؤمنین قاتل خود
را میشناختند و میدانستند که در چه شبی کشته میشوند و در کجا به
شهادت میرسند .در آن هنگام که فریاد اردکها بلند شد ،ایشان فرمودند:
در خانه فریادهایی است که گریهها بهدنبال دارد .هنگامیکه ّ
امکلثوم گفت
که امشب در خانه نماز بگزارید و دیگری را بفرستید تا در مسجد نماز بگزارد،
امیرالمؤمنین به سخنان او توجهی نکردند و در آن شبّ ،
مکرر از اتاق بیرون
میرفتند و میدانستند که ابن ُملجم ایشان را با شمشیر خواهد کشت .اینها
مطالبی است که نمیشود از آن گذشت».
حضرت رضا در پاسخ فرمودند« :مطلب همینطور است که گفتی؛ ولی در آن
شب ،امیرالمؤمنین صاحباختیار بود که این حادثه را قبول کند تا تقدیرات
1
خداوند متعال دربارهی آن جناب جریان پیدا کند».

 .1کافی ،ج ،۱ص.۲۵۹

حیات فاطمه و مزار او
شسرپرپ

از تاریخ زندگانی حضرت فاطمه،
چه نکتههایی از زبان امامرضا
ثبت شده است؟ آیا امام درباره محل
دفن ایشان نکتهای فرمودهاند؟

حضرت در پاسخ پرسش نصربنعلی جهضمی درباره حیات فاطمه ،چنین
فرمودند« :فاطمه پنج سال بعد از بعثت ،هنگامیکه قریشیان کعبه را
میساختند ،متولد شدند و هنگام وفات هجده سال داشتند .هشت سال با
حضرت رسول در مکه زندگی کردند .ده سال پس از هجرت نیز در مدینه با
پدر بزرگوارشان زیستند و  ۷۵روز بعد از وفات پیغمبر در دنیا باقی بودند .در
سالگی ایشان ،حسنبنعلی متولد شدند».
یازده
ِ

1

ابونصر بزنطی از حضرت رضا در محل دفن حضرت فاطمه سؤال کرد.

امام در پاسخ فرمودند :عیسیبنموسی در مجلسی حاضر بود .مردی از جعفر
[بنمحمد همین نکته را] پرسید؛ اما عیسی پاسخ مرد را داد و گفت« :فاطمه

در بقیع دفن شدند».
آن مرد [دوباره از جعفربنمحمد] پرسید« :نظر شما چیست؟»
فرمودند« :عیسی جوابت را داد».
آن مرد گفت« :با عیسی کاری ندارم .نظر شما چیست؟ پدرانتان در این زمینه
چه گفتهاند؟»
 .1موالید االئمة ،ص.۳
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فرمودند:
ُ
«دفنت فی بیتها»1؛ «فاطمه در خانهی خود دفن شد».
در نقل دیگر ،حضرت رضا در پاسخ بزنطی فرمودند:
«دفنت فی بیتها ،فلما زادت بنو ّ
امیة فی المسجد صارت فی المسجد»2؛ «فاطمه
در خانهی خود دفن شد و هنگامیکه بنیامیه مسجد را بزرگ کردند ،قبرش
داخل مسجد افتاد».

ُ
 .1قرب االسناد ،ص.۱۶۱
 .2کافی ،ج ،۱ص.۴۶۱

والدت با برکت جواد
شسرپرپ

گویا والدت امامجواد ،برای پدر
و یاران ایشان بسیار مهم و بابرکت
بوده است .علت چیست؟

با برکت بودن والدت امامجواد نکتهای است که در کالم امامرضا
بهچشم میخورد .یحیی صنعانی میگوید 1:در مکه خدمت حضرت رضا

رسیدم .ایشان مشغول پوستکندن موز بودند و به فرزند خردسالشان ،حضرت
جواد ،موز میدادند .گفتم« :فدایتان شوم ،این کودک همان مولود مبارک
است؟» فرمودند« :نعم یا یحیی ،هذا المولود الذی لم یولد فی االسالم مثله
مولود أعظم برکة علی شیعتنا منه»؛ «آری یحیی ،این همان مولودی است که
در اسالم ،بابرکتتر از او برای شیعیان ما متولد نشده است».
نداشتن فرزند برای امام ،بهانهای برای واقفیها شده بود که حتی امامت
امامرضا را نیز منکر شوند .در زمانیکه هنوز ابوجعفر متولد نشده بودند،
ابنقیامای واسطی که از واقفیان بود ،به امامرضا گفت« :ممکن است [در
یکزمان] دو امام وجود داشته باشد؟» امام فرمودند« :نه؛ مگر اینکه یکی از
آنها ساکت باشد ».گفت« :اینک امام ساکتی همراه ندارید [تا جانشین و امام
بعد از شما باشد]؟» حضرت فرمودند« :بهخدا سوگند که به زودی خداوند به
من فرزندی عطا میفرماید که بهدست او ،حق و اهل حق را ثابت کند و باطل
 .1کافی ،ج ،۶ص.۳۶۰
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و اهل باطل را از میان ببرد ».بعد از یک سال ،ابوجعفر متولد شدند.

1

تولد امامجواد بهنوعی چشمروشنی یاران و همراهان راستین امامرضا
ِ

نیز بود .صفوانبنیحیی میگوید :به ابوالحسنالرضا گفتم« :پیش از

آنکه خداوند ابوجعفر جواد را به شما عنایت کند ،دربارهی او میپرسیدم
و میفرمودید :خداوند به من پسری عنایت خواهد کرد .باالخره خداوند آن
پسری که میخواستید ،به شما عطا کرد و چشم ما روشن شد .خدا کند که
مرگتان را نبینیم؛ ولی ا گر حادثهای رخ داد ،بعد از شما چه کسی امام است؟»
امامرضا با دست مبارکشان به ابوجعفر جواد اشاره کردند که در برابرشان
ایستاده بود .گفتم« :قربانتان شوم ،این کودک که فقط سه سال دارد!» امام
فرمودند« :خردسالی او چه ضرری دارد؟ عیسیبنمریم در سهسالگی ّ
حجت
خدا شد».

2

در روایتی دیگر آمده است :اسماعیلبنابراهیم به امامرضا میگفت« :زبان
ُ
پسرم لکنت و سنگینی دارد .فردا او را خدمت شما میفرستم تا دست به سرش
ُ َ َ
َ
«ه َو َم ْولی أ ِبی َج ْعف ٍر
بکشید و برایش دعا کنید که او غالم شماست ».امام فرمودند:
َ ً َ
َ ْ
ف ْاب َعث ِب ِه غدا ِإل ْیه»3؛ «او دوستدار ابیجعفر است .او را فردا نزد وی فرست».
این نکتهی تاریخی نیز نشاندهندهی اهتمام امام برای توجه یارانشان به
جواداالئمه است تا از برکت ایشان در خردسالی بهرهمند شوند.

 .1کافی ،ج ،۱ص.۳۲۱
 .2همان.
 .3همان.

نشانه های مهدی
شسرپرپ

امامرضا چه توصیفی از حضرت
مهدی دارند؟

ََ
امام رضا ،حضرت مهدی را خلف صالح مینامیدند و از او بهعنوان
صاحبالزمان یاد میکردند 1.ایشان میفرمایند:
«پدر و مادرم به فدای او که همنام ّ
جدم ،شبیه من و شبیه موسیبنعمران
است .بر او نوارهایی نورانی است که از نور قدس روشنایی میگیرند».

2

ّریانبنصلت از امامرضا میپرسد« :أنت صاحب هذا األمر»؛ «آیا صاحب این
امر [حکومت اهلبیت] تویی؟»
حضرت میفرمایند:
«صاحب آن [در عصر خود] هستم؛ اما آن کسی نیستم که زمین را ُپر از عدل
میکند ،همچنانکه پر از جور شده باشد .چگونه با این ناتوانی جسمی
میتوانم او باشم؟ بهدرستی که قائم کسی است که بههنگام قیامش ،در ّ
سن
پیرمردان و با چهرهی جوانان ظاهر میشود .او از چنان ّقوت بدنی برخوردار
درخت روی زمین دراز کند ،آن را
است که ا گر دستش را بهسمت بزرگترین
ِ
َ
از ریشه برمیکند .ا گر در بین کوهها فریاد کشد ،صخرهها متالشی میشوند.
 .1بحار األنوار ،ج ،۵۱ص.۴۳
 .2عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۷۰
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عصای موسی و خاتم سلیمان با اوست .او چهارمین فرزند من است.
خداوند او را تا زمانیکه بخواهد ،در پوشش خود غایب میسازد .سپس او را
آشکار میسازد تا زمین را آنچنانکه [پیشاز آن] از جور و ستم ُپر شده است ،با
او از قسط و عدل آ کنده سازد».

1

امامرضا دربارهی پرسش اباصلت هروی از نشانههای ظاهری حضرت
مهدی چنین فرمودند:
«نشانهی او این است که سن پیران و چهرهی جوانان دارد؛ تا آنجاکه وقتی
کسی او را مشاهده میکند ،گمان میبرد که چهل سال یا کمتر دارد .بهدرستی
که از نشانههای او این است که تا زمانیکه اجل او فرا رسد ،گذر شب و روز ،او را
2
پیر و سالخورده نمیسازد».

عبل خزاعی ،شاعر معروف اهلبیت ،خدمت امامرضا رسید .او
روزی ِد ِ
اشعاری دربارهی معصومان قرائت کرد .وقتی به ابیات ویژهی امامزمان
رسید ،حضرت امامرضا بیدرنگ دست بر سر نهادند و بهاحترام از جای
برخاستند و فرمودند:
ُ
ُ
«ای خزاعی ،بدان که روحالقدس این ابیات را بر زبانت جاری ساخته است».
براساس روایتی دیگر ،آن حضرت به دعبل فرمودند:
َ
3
«خداوند دیدنش را روزیات سازد و با او محشورت گرداند».

 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.۳۷۶
 .2همان ،ص.۶۵۲
 .3صافی گلپایگانی ،منتخب األثر ،ص.۵۰۵

وقت ظهور
شسرپرپ

حضرت مهدی چگونه ظهور
میکنند؟ آیا میتوان زمان ظهور را
تعیین کرد؟

ظهور حضرت مهدی حتمی و شدنی است و در رخدادی ناگهانی صورت
خواهد گرفت .امامرضا میفرمایند:
«او قبل از ظهورش ،مدتی از دیدگان پنهان است .هرگاه ظهور کند ،زمین را
روشن میکند و میزان و عدل را در جامعه برپا میسازد .مهدی همان است که
زمین برای او درهم پیچیده میشود .برای او سایه نیست و منادی ،مردم را
بهطرف او دعوت میکند .همهی اهل زمین دعوت منادی را میشنوند .او
میگویدّ :
حجت خداوند در زمین ظاهر شده است .از او متابعت کنید که حق
ْ
َ
ْ
َ
با اوست .خداوند متعال دراینباره فرمود< :إ ْن ن َشأ ُن َن ّزل َعل ْیه ْم م َن َّ
ماء َآیة
الس ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ َ َّ ْ َ ْ ُ َ
خاض ِع َ
ین>؛« 1اگر اراده کنیم ،از آسمان بر آنان آیهای نازل
فظلت أعناق ُه ْم لها ِ
2
میکنیم که گردنهایشان در برابر آن خاضع شود».

وقت ظهور حضرت مهدی برای مردم مخفی بوده و آ گاهی از زمان دقیق
آن ،تنها به خداوند اختصاص یافته است .در روایات فراوان ،مسئلهی تعیین
وقت ظهور نهی شده و موضوعی ناستوده دانسته شده است و وقتگذاران
تکذیب شدهاند 3.البته در گنجینهی احادیث شیعه ،ضمن اشاره به پارهای از
 .1شعرا ( ،)26آیه .۴
 .2طبرسی ،مشکاة االنوار ،ص.۴۳
 .3مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،۵۲ص.۱۰۱
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حکمتهای مکتومبودن (پوشیدهبودن) ظهور ،از نشانههای ظهور مهدی

یاد شده که تفاوت این دو روشن و ُم َب َ
رهن است .اباصلت هروی از دعبل خزاعی
چنین روایت میکند :هنگامیکه خدمت حضرت رضا رسیدم ،قصیدهی خود
را که اول آن بیت« :مدارس آیات خلت من تالوة و منزل وحی مقفر العرصات»
بود ،برای امام خواندم .به اینجا رسیدم:
خروج امام ال محالة خارج
یمیز فینا کل حق و باطل

یقوم علی اسم اهلل و البرکات
و یجزی علی النعماء و النقمات

(قیام امامی که بدون تردید ،در پناه نام خدا و برکات خداوند قیام خواهد کرد
امامی که میان ما هر حق و باطلی را آشکار میسازد و با نعمت و نقمت جزا و سزا میدهد)

در این هنگام ،حضرت رضا بهشدت گریه کردند .سپس سر مبارک خود را
بلند کرده و برایم دعا کردند و فرمودند« :آیا میدانی این امام کیست و چه وقت
قیام میکند؟» عرض کردم« :نمیدانم؛ جز اینکه شنیدهام امامی از شما قیام و
ظهور میکند و زمین را پس از اینکه ُپر از ظلم شده باشدُ ،پر از عدل میکند».
امامرضا ضمن معرفی حضرت مهدی چنین ادامه دادند:
«ا گر از دنیا جز یک روز َ
نماند ،خداوند آن را طوالنی میکند تا آن حضرت ظهور
کرده و جهان را پر از عدل کند .اما وقت ظهور و قیام او مانند روز قیامت معلوم
نیست و علم آن نزد خداوند است .پدرم از پدرانش از حضرت رسول روایت
کرده است که از آن جناب پرسیده شد :قائم چه وقت ظهور میکند؟ فرمود :قیام
ْ َّ
ّ
ََُ ْ
او مانند روز قیامت است که خداوند میفرماید< :لا ُی َج ِلیها ِل َوق ِتها ِإلا ُه َو ثقلت
َْ
َ ْ ُ َّ ْ
فی َّ
الس
ماوات َو الأ ْر ِض لا تأ ِتیک ْم ِإلا َبغ َته>؛« 1و هیچکس جز او [نمیتواند] وقت
ِ
ِ
آن را آشکار سازد[ .اما قیام قیامت حتی] در آسمانها و زمین ،سنگین [و بسیار
پراهمیت] است و جز بهطور ناگهانی ،بهسراغ شما نمیآید».

 .1انعام( ،)6آیه .۱۸۷
 .2عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص ۲۶۵و .۲۶۶

2

مرگ و معاد
شسرپرپ

امامرضا دربارهی مرگ و معاد
چه نکتهای بیان کردهاند؟

امامرضا در پاسخ به درخواست مأمون در تببین عقاید صحیح اسالم ،از
حیات پس از مرگ اینگونه یاد کردند :
به عذاب قبر ،نکیر و منکر ،روز قیامت ،صراط و میزان ایمان داریم.1
در نگاه امام هشتم ،وحشتنا کترین مواقع برای مردم سه جاست:
ُ
َ
ُ َ
ْ
«َ .۱ی ْو َم ُیول ُد َو َیخ ُر ُج ِم ْن َب ْط ِن أ ِّم ِه ف َی َری ّالد ْن َیا»؛ «روزی که زاییده شود و از
شکم مادر درآید و دنیا را ببیند».
ْ َ َ َ َْ
َ َْ َ َُ ُ َ
َ
وت ف َی َری اآل ِخرة و أهلها»؛ (و روزی که بمیرد و آخرت و اهل آن را
« .۲و یوم یم
ببیند)؛
َ
ُ
َ
ً
َ
َ
ُ
ّ
ْ
َ
ْ
َ
«َ .۳و َی ْوم ُی ْب َعث ف َی َری أحکاما ل ْم َی َرها ِفیدار الدن َیا»؛ «و روزی که برانگیخته
شود و مقرراتی را ببیند که در دنیا ندیده است».
خداوند بر یحیی در این سه مرحله سالم گفت و وحشت را از او برداشت و فرمود:
َ َ ٌ َ
ُ
ُ
2
لام َعل ْیهِ َی ْو َم ُو ِل َد َو َی ْو َم َی ُموت َو َی ْو َم ُی ْب َعث َح ًّیا>.
<و س
عیسیبنمریم برای خود در این سه جا سالمتی درخواست کردند و گفتند:
َ َّ ُ َ
ُ ُ
َ ُ
ُ
3
<و الس
لام َعل َّی َی ْو َم ُو ِل ْدت َو َی ْو َم أ ُموت َو َی ْو َم أ ْب َعث َح ًّیا>؛

 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص ۱۲۱تا .۱۲۷
 .2مریم( ،)19آیه .15
 .3همان ،آیه .33
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«سالم بر من باد ،روزی که زاییده شوم و روزی که خواهم ُمرد و روزی که زنده
1
برانگیخته خواهم شد».

امامرضا دربارهی مرگ میفرمایند :به امامصادق گفتند« :مرگ را برای ما
وصف فرما ».ایشان فرمودند« :برای مؤمن مثل خوشبوترین گلهاست که آن را
میبوید و از بوی خوش آن ،از حال میرود و خستگی و درد از او منقطع میشود.
برای کافر مانند نیش افعی و عقرب ،بلکه سختتر است».
ّ ّ
سؤال کردند« :بعضی میگویند که مرگ از تکهتکهشدن با اره و قیچی و
کوبیدهشدن با سنگ و چرخاندن سنگ آسیاها بر حدقهی چشم سختتر است.
نظر شما چیست؟» حضرت فرمودند« :برای بعضی از کافران و فاجران همینطور
است .آیا از این افراد ،کسی را ندیدهاید که این سختیها را میکشد؟ و آن چیزی
که از این هم شدیدتر است ،عذاب آخرت است؛ زیرا از عذاب دنیا سختتر و
شدیدتر است ».گفتند« :پس چرا ما میبینیم جانکندن بر بعضی از کفار آسان
است .درحالیکه میخندد و سخن میگوید ،میمیرد؟ و بعضی از مؤمنان هم
َ
همینطورند؟ ولی بعضی از مؤمنان و کافران در هنگام َسکرات موت دچار این
سختیها میشوند؟» حضرت فرمودند« :راحتی مؤمن در آن حال ،ثواب زودرس
است و سختی هنگام مرگ برای او باعث پا کشدن از گناه است تا با پاکی و
تمیزی به آخرت وارد شود و بدون هیچ مانعی استحقاق ثواب ابدی را داشته
باشد .اما راحتی کافر در آن حال ،بهدلیل آن است که اجر نیکیهای خود را
بهطور تمام و کمال در دنیا دریافت دارد و وقتی وارد آخرت میشود ،جز عذاب
نبیند .سختی حال کافر در موقع مرگ آغاز عذاب اوست و این بهدلیل آن است
2
که خداوند عادل است و ظلم نمیکند».

 .1صدوق ،الخصال ،ج ،1ص.107
 .2عیون أخبار الرضا ،ج ،1ص.275
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فصل چهارم

رفتارها از نگاه امام رضا

فصل چهارم :رفتارها از نگاه امام رضا

توکل
شسرپرپ

خداوند همگان را به توکل و اعتماد
به خود تشویق میکند .توکل به چه
معناست؟ سخنی از حضرت رضا در
تفسیر کالم خدا بیان کنید.

َّ َ
مردی از حضرت رضا تفسیر این گفته خدا را پرسید که َ
<و َم ْن َی َت َوک ْل َعلی اهلل
َ
ف ُه َو َح ْس ُب ُه>؛« 1هر که به خدا توکل کند ،او را بس است».

امام فرمودند:

«توکل را درجههایی است :یکی اینکه در همه کارت در آنچه با تو کند ،بدو
اعتماد کنی و به هر چه کند ،خشنود باشی و بدانی که او از خیرخواهی و رعایت
گذاری
حال تو کوتاهی نفرماید و بدانی که دراینباره فرمان او راست .پس با وا
ِ
همهی کارهایت به او ،به وی توکل کنی .یکی دیگر اینکه به امور غیبی خدا
که به دانش تو در نگنجد ،ایمان داشته باشی و دانش نهان را به او و آ گاهی او
2
بر آن ،واگذاری و در امور غیبی و جز آنها بدو اعتماد کنی».

تکیه بر حمایت الهی ،مرهون کوشش و اخالص و درستی راهی است که
برگزیدهاید .باید حضور خدا را باور داشت و بر ّ
مشیت او تسلیم شد و ضمن تالش
و ّ
جدیت ،به پروردگار کارگشا تکیه کرد.
حضرت علیبنموسیالرضا میفرمایند :ایمان چهار رکن است:
َ
َ َّ ْ ُ َ
َّ
«الت َو ُّک ُل َع َلی اهلل ،و ّالر َضا ب َق َض ِاء اهلل ،و َّالت ْس ِل ُ
یض ِإلی اهلل»؛
یم أل ْم ِر اهلل ،و التف ِو
ِ ِ
 .1طالق( ،)65آیه .3
 .2تحف العقول ،ص.443
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«توکل بر خدا ،خشنودی به قضای خدا؛ تسلیم به فرمان خدا ،وا گذاری [همهی
کار] به خدا».
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ّ
ّ
ُ
ّ
<و أف ّوض أ ْمری إلی الل ِه ...ف َو ُ
آن بندهی صالح 1گفتَ :
ئات ما َمک ُر وا>2؛
قاه الله َس ِی ِ
ِ ِ
ِ
«کارم را به خدا واگذار میکنم[ ،چرا که خداوند به احوال بندگانش بیناست] و

خداوند او را از عواقب سوء نیرنگی که میورزیدند ،در امان داشت».

 .1مؤمن آلفرعون.
 .2غافر ( ،)40آیه .45
 .3تحف العقول ،ص.445

3

گناهان کبیره
شسرپرپ

گناهان کبیره کدامند؟

امامرضا در پاسخ به پرسش مأمون عباسی به گناهان کبیرهای اشاره
َ
ُ
کردهاند که باید از آن دوری کرد؛ مانند قتل نفس ،زنا ،سرقت ،شرب خمر،
عقوق والدین ،فرار از جهاد ،خوردن مال یتیم ،خوردن میته ُ(مردار) ،خوردن
گوشت خوک ،خوردن خون ،خوردن حیواناتی که بدون بردن نام خداوند
ذبح شده باشند ،خوردن اموال َر َبوی بعد از آنکه پروردگار آنها را حرام
فرمود .رشوهگرفتن ،حرامخوردن ،قماربازیکردن و کمفروشی در وزنها و
پیمانهها حرام است و باید از آنها پرهیز کرد .پروردگار متعال متهمکردن
زنان پارسا و شوهردار به زنا را حرام کرده است .همچنین لواط ،شهادت به
ناحق ،ناامیدی از رحمت پروردگار ،آسودهبودن از عذاب خداوند ،کمککردن
به ظالم ،خضوع و خشوع نزد ستمگران ،سوگند دروغ ،حبس حقوق مردم
درحال فراخی زندگی ،دروغّ ،
تکبر ،اسراف و تبذیر ،خیانت ،سبکشمردن
حج ،جنگ با دوستان خداوند ،اشتغال به مالهی و ساز و آواز و نیز اصرار بر
گناهان ،حرام است».

1

 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص ۱۲۱تا .۱۲۷

یادگیری معارف
شسرپرپ

تالش ما برای یادگیری معارف و تعالیم
اهل بیت چه جایگاهی دارد؟

عبدالسالم هروی از حضرت رضا  شنیده است که امام میفرمودند:
ً
«رحم اهّلل عبدا أحیا أمرنا»؛ «خداوند رحمت کند آن بندهای را که دستورهای
ما را زنده کند».
عرض کردم« :چگونه دستورهای شما را زنده کند؟»
فرمودند:
ّ
ّ
1
یعلمها الناس؛ ّ
فإن الناس لو علموا محاسن کالمنا ّالتبعونا»؛
«یتعلم علومنا و
«علوم و معارف ما را بیاموزد و به مردم تعلیم دهد؛ زیرا ا گر مردم خوبیهای
سخنان و دستورهای ما را فراگیرند ،از ما پیروی خواهند کرد».

 .1بحار األنوار ،ج ،۲ص.۳۰

نشانههای خردورزی
شسرپرپ

آیا خردورزی نشانهای دارد که بتوان با
آن شاخص ،انسان خردمند را شناخت یا
خود را با آن سنجید؟

حضرت رضا میفرمایند:
«خرد مرد مسلمان کامل نیست ،مگر اینکه ده خصلت در او باشد .۱ :خیر
ِ
ّ
از او امید رود؛ [ .۲مردم] از شرش ایمن باشند؛  .۳خیر اندک را از دیگران
زیاد شمارد؛  .۴خیر بسیار خود را اندک انگارد؛  .۵از حاجتهایی که از او
میطلبند ،به ستوه نیاید؛  .۶در طول عمرش از طلب دانش دلتنگ نشود؛
.۷تهیدستی در راه خدا نزد او خوشتر از توانگری باشد؛  .۸خواری در راه خدا
را از ّ
عزت همراه با دشمن او دوستتر دارد؛  .۹گمنامی برای او دلانگیزتر از
نامداری باشد».

سپس امام فرمودند« :اما دهمی و چه دانی آن چیست؟» عرض کردند:
«چیست؟» ایشان فرمودند:
«بنده حقیقت ایمان را به کمال نیابد ،مگر آنکه در او سه خصلت باشد:
1
درستفهمی در دین و اندازهای در زندگانی و شکیبایی بر بالها».

 .1تحف العقول ،ص.446

تلخیها و خوشیهای زندگی
شسرپرپ

برای هر فردی در زندگی فراز و نشیبها
و یا تلخی و خوشیهایی وجود دارد.
امامرضا برای عبور از این وضع
چه توصیههایی دارند؟

برای پاسخ به این پرسش ،ماجرای زیر را بهنقل از احمدبنعمر و حسینبنیزید
تعریف میکنیم:
فراخی روزی و خوشکامی
خدمت [امام]رضا درآمدیم و عرض کردیم« :ما در
ِ
زندگی بودیم؛ ولی اینک حال ما اندکی دگرگون گشته .از خداوند بخواه که آن
وضع [خوش] پیشین را به ما باز ارزانی فرماید ».امام فرمود« :آیا میخواهید
شاهانه زندگی کنید؟ آیا خوش دارید که مانند طاهر و هرثمه 1باشید؟ و برخالف
این مذهبی که دارید ،باشید؟» گفتیم« :نه بهخدا ،شاد نیستیم که تمامی دنیا
و آنچه زر و سیم در آن است ،از ِآن ما باشد و ما برخالف مذهبی که داریم،
باشیم».
امام فرمود:
ً
ْ
َ
ُ
َ
ُ
«بهراستی ،خداوند میفرمایدْ :
<اع َملوا آل ُ
داو َد شکرا َو ق ِل ٌ
باد َی
یل ِم ْن ِع ِ
َّ ُ
الشک ُور>2؛«ای خاندان داوود ،سپاس ورزید و از بندگان من اندکی سپاسگزار
هستند ».به خداوند خوشگمان باشید؛ زیرا هر که به خدا خوشگمان است،
خدا با همان گمانی که به خدا دارد ،با اوست و هر که به اندکی از روزی خرسند
 .1طاهر بن حسین وهرثمةبن اعلین ،از سران دولت مأمون عباسی بودند.
 .2سبأ ( ،)34آیه .13
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است ،اندک کرداری از او پذیرفته شود و هر که به حاللی اندک خرسند است،
َ
بارش ُ
سبک است و خاندانش در نعمتاند و خداوند او را به درد دنیا و هم به
درمان آن بینا سازد و او را بهسالمت از دنیا به خانهی ایمنی [بهشت] درآورد».

1

بدیهی است تصحیح نگرش ما به زندگی و دنیا ،آرامش و اطمینان خاصی را
برایمان به ارمغان خواهد آورد؛ امامرضا میفرمودند:
َ
َ
َ َ َ
َ
افی فی َب َدنه ُم َخ ّاًل فی َس ْربه ع ْن َد ُه ُق ُ
وت َی ْو ِم ِه فکأ ّن َما ِح َیز ْت ل ُه
ِِ ِ
ِ
ِِ
َ«م ْن أ ْص َب َح ُم َع ً ِ
ُ
ّالد ْن َیا»2؛ «کسی که شب را در حالی صبح کند که بدنش سالم و خاطرش آسوده
و قوت روز خود را در اختیار داشته باشد ،چنان است که گویی همگی [خوشی]
دنیا را برای او گرد آوردهاند».

 .1تحف العقول ،ص.448
 .2من ال یحضره الفقیه ،ج ،4ص.420

قناعت و مصرف معتدل
شسرپرپ

در فرهنگ امام رضا قناعت
به چه معناست؟ در ادارهی زندگی و
شیوهی هزینهکردن چگونه عمل کنیم؟
کردن زیاد برای خانه و خانواده
آیا خرج ِ
اسراف است؟

از امام رضا درباره معنى قناعت پرسیدند؛ امام فرمود :قناعت باعث
خویشتنداری ،ارجمندی و آسوده شدن از زحمت فزونخواهی و بندگی در
برابر دنیاپرستان است .راه قناعت را جز دو کس نپیماید :عبادت پیشهای
که خواهان مزد آخرت است ،یا بزرگواری که از مردمان فرومایه و پست دوری
1
میکند».
شخصی به نام ّ
عباسى میگوید :از امامرضا براى خرج خانواده اجازه
ّ
خواستم .فرمودند« :بین المکروهین؛ میان دو حد ناپسند باشد ».گفتم:
«فدایت شوم .سوگند بهخدا ،نمىدانم دو ّ
حد ناپسند کدام است ».فرمودند:
«خدایت بیامرزاد .آیا نمىدانى که خداى بزرگ اسراف و اقتار (تنگگیرى در
خرج و مصرف) هر دو را مکروه و ناپسند خوانده است؟»

آنگاه امام این آیه را خواندند:
َّ
ً
َ
َْ َ ُ َ
َ
ُ
ْ
ُ
کان َب ْی َن ذل َ
َ
ک قواما>2؛
< َو ال ِذ َین ِإذا أنفقوا ل ْم ُی ْس ِرفوا َو ل ْم َیقت ُر واَ ،و
ِ

«[بندگان خداى رحمان] کسانیاند که وقتی خرج کنند ،نه اسراف کنند ،نه

تنگچشمى نشان دهند و میان این [دو حالت] ،حد قوام (معتدل) خواهد بود».

3

 .1بحاراالنوار ،ج ،75ص .349
 .2فرقان( ،)25آیه .67
 .3الخصال ،ص.55

لباس و پوشش
شسرپرپ

با توجه به سادهزیستی امامرضا در
کیفیت لباس و پوشش ،چگونه از ایشان
الگو بگیریم؟

حضرت رضا میفرمودند :پدرم میگفت« :نظر شما دربارهی لباس زیبا
چیست؟» گفتم« :در اخبار رسیده که امام حسن لباسهای زیبا میپوشید
و جعفربنمحمد لباسهای تازه میخرید و در آب فرو میبرد و سپس در بر
میکرد و به من میگفت تو هم بپوش و خود را نو کن .زیرا علیبنالحسین

ُج ّبههای خز را پانصد درهم میخرید و در برمیکرد و ُم َ
طر ِف خز 1را پنجاه درهم
میخرید و زمستان میپوشید و بعد آن را میفروخت و به فقرا انفاق مینمود و
َ َّ
َّ َ ْ
َ
َ
3 2
میفرمودَ :
الط ّی ِ َ ّ
الر ْز ِق>» .
<م ْن َح ّر َم ِزینة اهلل ال ِتی أخ َر َج ِل ِع ِ
بادهِ و ِ
بات ِمن ِ
با دقت در این روایت باید توجه کرد که مسلمان میتواند با انتخاب لباس
خوب و مناسب ،سادهزیست باشد.

یاسر خادم گوید که حضرت رضا فرمودند« :برای خود یک ّ
جبه خز بخرید
و ا گر خواستید پارچههای نقشدار تهیه کنید ».عرض کردم« :هر پارچهی
نقشداری را بخرم؟»
ایشان فرمودند« :مگر پارچهی نقشدار چیست؟» گفتم« :پارچههای
 .1ردایی که از خز درست میشود و روی آن نقش و نگار است.
 .2اعراف( ،)7آیه .32
 .3کافی ،ج ،6ص.451
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نقشداری که در آن پنبه نباشد ،میگویند حرام است».
ایشان فرمودند« :تو از آن پارچههایی بپوش که در آن پنبه هست».

1

یاسر خادم میگوید :امامرضا لباس را از سمت راست خود میپوشیدند و
هرگاه میخواستند لباس جدیدی بپوشند ،یک کاسه آب طلب میکردند و ده بار
َُ َ ْ
ُْ
ُْ ُ
<إ َّنا َأ ْن َز ْل ُ
کاف ُر َ
ون> بر آن
ناه> ،ده بار <قل ه َو اهلل> و ده بار <قل یا أ ّیها ال ِ
ِ
میخواندند .سپس آب را بر آن لباس میپاشیدند و میفرمودند« :هرکس قبل از
اینکه لباسش را بپوشد ،چنین کند ،مادامی که یک نخ از آن لباس باقی باشد،
زندگی باوسعت و راحتی خواهد داشت».
ِ

 .1کافی ،ج ،6ص.452
 .2عیون أخبار الرضا ،ج ،1ص.315

2

برترینها و بدترینها
شسرپرپ

آیا در زندگی جمعی ،میتوان از بهترینها
و بدترینها یاد کرد؟

در اینباره دو سخن از امامرضا مطرح شده است:
 .۱از امامرضا دربارهی بهترین بندگان خدا پرسیدند که آنان کیستند؟
َ َ
َ
امام فرمودند«ِ :إذا أ ْح َس ُنوا ْاس َت ْبش ُروا»؛ «چون نیکی کنند ،شاد شوند».
َ ُ
َ َ
َ
َ«و ِإذا أ َس ُاءوا ْاس َت ْغف ُروا»؛ «و چون بد کنند ،آمرزش خواهند»«َ .و ِإذا أ ْع ُطوا
َ ُ
َ َ
شک ُروا»؛ «و ا گر چیزیشان دهند ،سپاسگزارند»«َ .و ِإذا ْاب ُتلوا َص َب ُروا»؛ «و چون
َ َ
َ
گرفتار شوند ،شکیبا باشند»«َ .و ِإذا غ ِض ُبوا َعف ْوا»؛ «و چون خشمگین شوند،
1
گذشت کنند [و مانع خشم خود شوند]».
 .۲علیبنشعیب گفت :خدمت امامرضا رسیدم .به من فرمودند« :ای علی،
زندگانی چه کسی بهتر است؟» عرض کردم« :سرور من ،شما بدان آ گاهترید
َ َ
تا من ».حضرت فرمودند«َ :م ْن َح َّس َن َم َعاش غ ْی ِر ِه ِفی َم َع ِاش ِه»؛ «کسیکه
دیگری از پرتو زندگانی او زندگی خوبی داشته باشد ».بعد پرسیدند« :زندگانی
َ
چه کسی بدتر است؟» عرض کردم« :شما بدان آ گاهترید ».فرمودند«َ :م ْن ل ْم
ْ َ
ُی ِعش غ ْی َر ُه ِفی َم َع ِاش ِه»؛ «کسیکه در پرتو زندگانی او دیگری زندگانی نکند».
ای علی ،با نعمتها خوشبرخورد باش که گریزپایند و از قومی دور نشوند که
2
دگربار نزدشان بازآیند.
 .1تحف العقول ،ص.445
 .2همان ،ص.448

مالک ارزشگذاری
شسرپرپ

در دین اسالم ،ارزشگذاری افراد به
چیست؟ شاخص و مال ک بهتر بودن را
ّ
معین کنید؟

تقوا و پرهیزکاری مهمترین مالک برای ارزشگذاری انسان تلقی میشود و
پیشوایان معصوم بهترین فضیلت خود را برخورداری از تقوا دانستهاند.
مردی به حضرت رضا عرض کرد« :در روی زمین مردی بهتر از شما از جهت
پدر نیست ».حضرت رضا فرمودند« :تقوا بهترین فضیلت پدران من بود و
اطاعت از خداوند نیکوترین حظ و بهرهی آنان بهشمار میرفت».
فرد دیگری به امام گفت« :به خداوند سوگند تو بهترین مردم هستی».
حضرت رضا به آن مرد فرمودند:
«ای مرد ،بهخداوند قسم نخور .بهتر از من آن کسی است که تقوایش بیشتر و
فرمانبرداریاش از خداوند زیادتر باشد.
قرآن میفرماید:
َ
َ َ ُ َّ َ
ُ
ً
َ ْ
َ
ُ
ْ
ُ
ْ
ُ
َ
ْ
1
بائ َل ِلتعارفواِ ،إن أک َر َمک ْم ِعند اهلل أتقاک ْم>؛
<و َج َعلناک ْم ش ُعوبا َو ق ِ
«ما شما را دستهدسته قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید .گرامیترین شما در نزد
2
خداوند آن کسی است که تقوایش از همه بیشتر باشد».

 .1حجرات( ،)49آیه .13
 .2عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص.236

شوخی و شادابی
شسرپرپ

در نظر امام رضا شوخی و مزاح
چه جایگاهی دارد و مرز شوخی با دیگران
کجاست؟

لاّ
معمربنخ د میگوید :به ابوالحسنالرضا گفتم« :جانم به قربانت.
انسان در اجتماعی مینشیند ،بعد سخنی بهمیان میآید که مزاح میکنند و
میخندند ».امام فرمودند« :مانعی ندارد ،ا گر چیزی نباشد ».من تصور کردم
که منظور آن حضرت ،فحش و ناسزا بود .بعد از این سخن ،ابوالحسنالرضا
گفتند« :یک نفر اعرابی از صحرا میآمد و برای رسول خدا هدیه میآورد و
ً
هنوز از جایش برنخاسته بود که میگفت :ای رسول خدا ،پول هدیه را لطفا
بپردازید .رسولخدا از سخن او میخندید .بعدها هرگاه که رسول خدا
غمناک بودند ،میفرمودند :آن مرد اعرابی چه شد؟ کاش میآمد و ما را
1
میخنداند».
البته همانگونه که در این روایت نیز بیان شده بود ،رعایت مرز مزاح بر همگان
الزم است و بدیهی است شوخی باید از دروغ ،زشتی ،فحش و ناسزا دور باشد و
ضمن پرهیز از افراط در شوخی ،حریم شرعی نیز حفظ شود.

 .1کافی ،ج ،2ص.663

نیکی به والدین
شسرپرپ

رابطه ما با والدینمان چگونه باید باشد و
چرا عاق والدین حرام شده است؟

امام رضا در پاسخ به مأمون عباسی فرمود« :نیکی به پدر و مادر ،ا گرچه مشرک
باشند ،واجب است؛ اما در معصیت و نافرمانی خداوند ،اطاعت از آنان جایز نیست
1
و در این راه نباید از هیچکسی اطاعت کرد».
لاّ
معمربنخ د به امامرضا عرض کرد« :اگر پدر و مادرم مذهب حق را نشناسند،
دعایشان کنم؟» امام فرمودند« :برای آنها دعا کن و از جانب آنها صدقه بده
و اگر زنده باشند و مذهب حق را نشناسند ،با آنها مدارا کن؛ زیرا رسول خدا
2
فرمودند :خدا مرا به رحمت فرستاده نه به بیمهری و نافرمانی».
امام رضا نارضایتى پدر و مادر (عقوق والدین) را حرام میدانست و درباره علت
آن میفرمود« :نافرمانی پدر و مادر موجب از دست دادن توفیق طاعت خداوند
ّ ّ
عزوجل ،بیاحترامی به والدین ،ناسپاسی نعمت ،ناشکری و کم شدن و قطع نسل
میشود؛ زیرا نافرمانی پدر و مادر سبب میگردد که به پدر و مادر احترام گذاشته
نشود ،حقوقشان شناخته نگردد ،پیوندهای خویشاوندی قطع گردد ،پدر و مادر
به داشتن فرزند بیرغبت شوند و به علت نیکی نکردن و فرمان نبردن فرزند از پدر
و مادر ،آنان نیز کار تربیت او را رها سازند».

3

 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص ۱۲۱تا .۱۲۷
 .2کافی ،ج ،2ص.159
 .3عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص .91

انتخاب همسر
شسرپرپ

از امام رضا معیاری برای انتخاب
همسر بیان کنید؟

ُ
در کنار دینداریُ ،حسن خلق معیاری مهم تلقی میشود .نیکسیرتی و اخالق
خوش و برخورداری از فضائل اخالقی ،اساس و شیرازهی استحکام زندگی
زناشویی است و بیشک «سوءاخالق» بیاحترامی و نامهربانیهایی در پی دارد
و فروغ محبت را خاموش خواهد ساخت.
حسینبنبشار واسطی دربارهی نامهای که برای امامرضا نوشت ،چنین
میگوید :خدمت امامرضا نامهای نوشتم که یکی از بستگانم از دخترم
خواستگاری کرده است؛ ولی مرد بداخالقی است .امام در پاسخ چنین مرقوم
ُْ ُ
َ
َ
کردند« :ال ُت َز ّ ِو ْج ُه ِإ ْن ک َان َس ِّی َئ الخل ِق»1؛ «اگر بداخالق است ،دخترت را به
ازدواج او درنیاور».

 .1کافى ،ج ،5ص.563

رفتار با فرزند
شسرپرپ

امامرضا در خصوص تربیت فرزندان
چه فرمایشی دارند؟

امام رضا فرزنددوست بودند 1و به سالم کردن بر کودکان به عنوان سنت
2
رسول خدا اشاره کردهاند.
از امامرضا دربارهی شخصی پرسیدند که پسر نوجوانش را به نمازخواندن
وادار میکند و این فرزند گاهی نماز را ترک میکند.
امام فرمودند« :این پسر چند سال دارد؟»
گفتند« :آقا ،هشتساله است».
حضرت رضا با تعجب فرمودند« :سبحاناهّلل! هشتساله است و نمازش را
ترک میکند؟!»
گفتند« :بچه است ،گاهی خسته و ناراحت میشود».
3
امام فرمودند« :هر طوری که راحت است ،نمازش را بخواند».

 .1إثبات الوصیة ،ص.217
 .2علل الشرایع ،ص.54
 .3وسائل الشیعه ،ج ،4ص.20

وظیفه مدیران
شسرپرپ

مهمترین وظیفهای که هر مدیر و مقام
دولتی بر عهده دارد ،چیست؟

مدیران جامعه برای دنیاگرایی و جمعآوری ثروت و اعتبار ،عهدهدار مسئولیت
نشدهاند .هنر مردان خدا در این َمسند ،خدمت و دستگیری و همچنین رفع
ظلم است.
حسنبنحسین انباری از حضرت رضا نقل میکند :دربارهی استخدام در
کار سلطان ،به حضرت رضا چهارده سال نامه مینوشتم .در آخرین نامهای
که نوشتم ،توضیح دادم که من میترسم از این گرهی که از محبت شما به
گردن دارم و سلطان بگوید تو شیعه هستی؛ به همین دلیل خدمت سلطان و
کار دولت را قبول نمیکنی.
حضرت رضا در جوابم نوشتند« :نامهات رسید و متوجه شدم که بر جان
ّ
متصدی کاری شدی ،آنطورکه پیغمبر
خود میترسی .اگر میدانی که وقتی
اکرم فرمودهاند ،رفتار میکنی و همکارانت نیز همعقیده با تو باشند ،اگر
چیزی برای تو اختصاص یافت ،سهمی از آن را به فقیران مؤمن بدهی و همدرد
1
آنان گردی ،در این صورت مسئولیت را بپذیر وگرنه از آن دوری گزین».

 .1کافی ،ج ،3ص.111

امام رضا (تاریخ و سیره)

فصل پنجم

احکام از نگاه امام رضا

فصل پنجم :احکام از نگاه امام رضا

حالل و حرام الهی
شسرپرپ

حکمت و راز قرار دادن حالل و حرام
از سوی خداوند چیست؟

یکی از مکتوبات امامرضا پاسخ ایشان به پرسش محمدبنسنان است.
او میگوید که حضرت رضا در پاسخ سؤاالت من نوشتند:
«برای من نوشته بودی که گروهی از اهل قبله چنین عقیده دارند که خداوند
متعال برای علت خاصی نبوده که بعضی چیزها را حرام کرده است و بعضی
را حالل؛ بلکه خواسته بدینوسیله بندگان را به ّ
تعبد وادارد .باید بدانید
کسانیکه این عقیده را دارند ،گمراه و از راه حق و حقیقت منحرف هستند.
اگر مطلب چنین بود و مقصود خداوند از تشریع مسائل حالل و حرام ،واداشتن
مردم بهبندگی بود ،میبایست حاللها را حرام یا حرامها را حالل کند و مردم را
وادار کند که نماز نخوانند ،روزه نگیرند ،اعمال حسنه انجام ندهند ،پیغمبران
و کتب آسمانی را انکار کنند ،مرتکب سرقت و زنا شوند و حدود شر ع مقدس
را رعایت نکنند».

امام در ادامه نوشته بودند:
«خداوند متعال حالل و حرام را برای مصلحت بندگانش تشریع فرموده است.
کارهایی را حرام کرده است؛ زیرا فساد آن کارها بسیار روشن است .بعضی
اعمال ،جامعه را بهطرف فساد و تباهی میکشاند و اساس زندگی را متالشی
میکند و نیز موجب هالکت آدمی میشود؛ ازاینرو ،خداوند آن کارها را حرام

 / 160امام رضا (تاریخ و سیره)

کرده و بندگانش را برای مصالح اجتماع ،از ارتکاب آن کارها نهی فرموده و برای
مرتکب آن وعدهی دوزخ داده است .از سویدیگر ،پروردگار بعضی ّ
محرمات
را در زمان اضطرار یا هنگامیکه انسان احتیاج داشته باشد یا صالحش باشد،
بهطور موقت حالل کرده است؛ مانند خوردن میته (گوشت حیوان مرده) یا
گوشت خوک که هنگام خطر مرگ و نبودن چیزی برای رفع گرسنگی ،بهسبب
حفظ جان آدمی حالل میشود .پس معلوم میشود که خداوند حالل و حرام را
برای مصلحت جامعه وضع کرده و ِصرف به ّ
تعبد واداشتن بندگان مالک وضع
نبوده است .پیغمبران و اوصیا نیز دستورهای خداوند را برای صالح دین و
دنیای آنها ،به مردم ابالغ کردهاند».

 .1صدوق ،علل الشرایع ،ج ،۲ص.۵۹۲

1

حکمت نماز
شسرپرپ

چرا نماز واجب شده است و چرا ما باید
نماز بخوانیم؟

امامرضا در پاسخ نامه شخصی که از فلسفه و علل تشریع نماز پرسیده بود،
چنین فرمودند:
«علت تشریع نماز این است که بنده به ربوبیت پروردگار توجه و اقرار کند
نهایت فروتنی و اعتراف به
و مبارزه با شرک و قیام در پیشگاه پروردگار ،در
ِ
گناهان و تقاضای بخشش از معاصی گذشته و نهادن پیشانی بر زمین،
همهروزه انجام پذیرد .نیز هدف این است که انسان همواره هشیار و متذکر
شود ،گرد و غبار فراموشکاری بر دل او ننشیند ،مست و مغرور نشود ،خاشع و
مند افزونی در مواهب دین و دنیا شود .همین
خاضع باشد و نیز طالب و عالقه ِ
توجه او به خداوند متعال و قیام در برابر او ،انسان را از معاصی بازمیدارد و از
انواع فساد جلوگیری میکند».

امامرضا دربارهی سایر دستاوردهای نماز فرمودند:

«نماز و مداومت یاد خدا در شب و روز سبب میشود که انسان موال و ّ
مدبر و
خالق خود را فراموش نکند و روح سرکشی و طغیانگری در برابر خدا بر او غالب
1
نشود».

 .1من ال یحضره الفقیه ،ج ،۱ص.۲۱۵

احکام نماز
شسرپرپ

آیا از امام رضا درباره احکام نماز
نکتهای وجود دارد؟

امام رضا  در پاسخ به پرسش مأمون به برخی از احکام نماز اشاره نمودهاند:
خواندن  ۱۷رکعت نماز واجب روزانه ۲ :رکعت صبح ۴ ،رکعت ظهر ۴ ،رکعت
عصر ۳ ،رکعت مغرب ۴ ،رکعت عشا .همچنین  ۳۴رکعت مستحب است:
۸رکعت قبل از ظهر ۸ ،رکعت قبل از عصر ۴ ،رکعت بعد از مغرب و  ۲رکعت بعد
از عشا که [به علت نشسسته خواندن] یکرکعت بهحساب میآید ۸ ،رکعت
نماز شب ۲ ،رکعت شفع و  ۱رکعت وتر که قبل از طلوع فجر خوانده میشوند و
۲رکعت هم قبل از نماز صبح .نماز در اول وقت فضیلت دارد.
تقصیر (شکستن) [نماز] در هشت فرسخ انجام میگیرد .هرگاه نمازت را شکسته
خواندی ،روزهات را نیز افطار میکنی .اگر کسی در سفر افطار نکند ،روزهاش
قبول نیست و باید قضای آن را بهجا آورد.
در نماز میت باید پنج تکبیر گفت .هرکس کمتر بگوید ،با سنت مخالفت
کرده است .در همه نمازها «بسماهلل» بلند خوانده شود .نمازهای مستحبی
را نمیتوان با جماعت خواند .هرکس چنین کندُ ،مبدع است .هر بدعت هم
1
ضاللت است .پایان ضاللت نیز جهنم است.
 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص ۱۲۱تا .۱۲۷

نماز جماعت
شسرپرپ

امامرضا دربارهی نماز جماعت و
اهمیت و حکمت آن چه سخنی دارند؟

امام رضا  درباره فضیلت نماز جماعت بر این نکته تأ کید داشتند که هر
رکعت از جماعت ،برتر از دو هزار رکعت است .امام بر اهمیت جایگاه امام
جماعت تأ کید میکردند و میفرمودند:
لاَ
ّ َ َْ َ
« ُت َص ِل خلف ف ِاج ٍر»؛« 1پشت سر تبهکار نماز بهجای آورده نشود».
امام در پاسخ به این پرسش که «چرا نماز به جماعت قرار داده شده
است؟» به حکمت نماز جماعت اشاره میکنند« :برای آنکه اخالص و توحید
(یکتاپرستی) ،اسالم و عبادت پروردگار علنی و آشکارا باشد؛ زیرا که در اظهار آن
حجتی است بر اهل مشرق و مغرب که از برای خدا به تنهایی عبادت کنند و
از برای آنکه هر کسی که منافق است و در پی کوچک شمردن این خدا است
بهناچار آنچه را که اقرار کرده ،به ظاهر بهجای آورد .با فواید دیگری که در نماز
جماعت است؛ مانند رسیدگی به بینوایان و نیکوکاری ،پرهیز و پیشگیری از
2
وقوع بسیاری از گناهان».

 .1تحف العقول ،ص.417
 .2عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص.109

چرایی وضو
شسرپرپ

چرا مردم باید وضو بگیرند و برای چه
این شیوهی خاص را برای وضو واجب
کردهاند؟

به فرموده امام رضا ،وضوگرفتن با همان دستورهایی که خداوند متعال
در قرآن مجید داده عبارت است از :شستن صورت ،شستن دستها تا ِمرفق
(آرنج) و مسح سر و هر دو پا.1
فضلبنشاذان در ضمن روایاتی که از حضرت رضا نقل کرده است ،گوید:
اگر کسی بپرسد چرا مردم باید وضو بگیرند و برای چه این امر در اسالم واجب
شده است؟ در جواب گفته میشود :برای اینکه هرگاه بندهای میخواهد در
مقابل خداوند قرار گیرد و با پروردگار مناجات کند ،باید پاک و پاکیزه باشد و از
چرک و کثافت ،خود را تمیز کند و کسالت و ُسستی را از خود دور سازد و با دل
پاک و آرام در برابر خداوند قرار گیرد.
اگر کسی بگوید :چرا در وضو ،شستن دست ،پا ،سر و صورت واجب شد؟ در
پاسخ او گفته میشود :هرگاه بندهای در برابر خداوند قرار گیرد ،اعضا و جوارحی
که از وی ظاهر میشود ،همانها هستند که در هنگام وضو شسته شدهاند .زیرا
نمازگزار با چهرهی خود سجده میکند و خضوع و خشوع مینماید و با دست
خود از خداوند چیزی طلب میکند و با سرش به رکوع و سجود میرود و با
 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص ۱۲۱تا .۱۲۷
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پاهایش برمیخیزد و مینشیند.
اگر کسی بگوید :چرا شستن فقط مخصوص دست و صورت شده و به سر و پا
مسح مقرر شده است؟ و چرا نباید همهی اعضا و جوارح را شست یا همه را مسح
کشید؟ گفته میشود که این دستورها روی علل و جهاتی انجام میگیرد:
 .۱عبادت بزرگ رکوع و سجود است و رکوع و سجود با صورت و دستها انجام
میگیرد.
 .۲مردم قدرت ندارند در هروقت سر و پاهای خود را بشویند و در هنگام سفر یا
سردی یا کسالت و مرض ،بر آنها شستن بسیار سخت میشود و در شب و روز
انجامدادن آن مشکل است؛ ولیکن شستن صورت و دست از آن سبکتر است.
فرائض و واجبات بهاندازهی استعداد ضعیفترین مردم تشریع شده است و بعد
همهی مردم از ضعیف و قوی و سالم و مریض باید آن دستورها را بهکار بندند و
به آن عمل کنند.
 .۳سر و روی دو پا ،همیشه آشکار و پیدا نیست .اگر کسی بگوید :چرا وضو فقط
درصورت خروج بول و غائط یا خواب واجب شده و در سایر حاالت این امر مقرر
نشده است؟ گفته میشود که نجاست از انسان فقط از این دو محل خارج
میشود و در انسان جای دیگری نیست که از آن نجاست بیرون شود .ازاینرو
دستور داده شده است که هرگاه از انسان نجاست بیرون شد ،باید وضو گرفت.

1

 .1عیون اخبار الرضا ،ج ،۲ص.۱۰۴

روزه و رمضان
شسرپرپ

چرا مردم باید روزه بگیرند و چرا فقط
باید در ماه رمضان روزه گرفت؟

در جواب بخش نخست سؤال ،این پاسخ از امامرضا نقل شده است.
به پنجدلیل روزهگرفتن برای مردم واجب شده است:
 .۱درد گرسنگی و تشنگی را بیابند و درک کنند؛
 .۲با درک درد گرسنگی و تشنگی ،بر فقر و کمتوشهگی در آخرت پی ببرند؛
 .۳روزهدار خاشع و ذلیل و فروتن شده؛
 .4بر آنچه از ناحیه گرسنگی و تشنگی به وی متوجه میشود ،صاحب اجر و
عارف و صابر شود و در نتیجه مستحق ثواب میشود؛
 .5از طغیان شهوات جلوگیری میکند؛
 .6موجب عبرت و موعظه انسان در دنیا میگردد؛
 .7تمرینی برای آمادهسازی انسان جهت انجام تکالیف است؛
 .8انسان را برای ورود به عالم دیگر راهنمایی و آماده میکند؛
 .9گرسنگی و بینوایی فقرا در دنیا را لمس می نماید؛
 .10به پرداخت سهم مساکین و تهیدستان که در داراییاش است ،اقدام
میکند.
امامرضا در پاسخ به این پرسش که «چرا روزه درخصوص ماه رمضان
واجب شده است ،نه ماههای دیگر؟» نیز میفرمایند :بهدلیل امتیازاتی که
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این ماه از ماههای دیگر دارد که این چند نکته ازجملهی آنهاست:
 .۱قرآن در ماه رمضان نازل شده است؛
 .۲در این ماه ،حقتعالی بین اهل حق و باطل تفرقه انداخته است .همانطور
که خود در قرآن میفرماید:

َ َ ُ
َ
دی ِل ّلن ِاس َو َب ّ
ضان ّال ِذی أ ْنز َل ِفیهِ ْال ُق ْر ُآنُ ،ه ً
نات ِم َن ْال ُهدی َو ْال ُف ْ
قان>؛
ر
ی
<ش ْه ُر َر َم
ٍ
ِ
ِ
ِ
«ماه رمضان ماهی است که قرآن برای راهنمایی مردم و نشانههای هدایت و
ِ
فرق میان حق و باطل ،در آن نازل شده است».
1

 .۳لیلةالقدر در این ماه است که از هزار ماه بهتر بوده و در آن هر فرمان حکیم
تفریق و توزیع میشود و آن ابتدای سال بوده و آنچه از خیر و شر ،ضرر و منفعت
و نیز روزی و مرگ در آن برای انسان مقرر میشود .ازاینرو به آن لیلةالقدر
میگویند.
همچنین در جای دیگر از امام نقل است :ا گر بپرسند« :چرا خالیق فقط به
روزهی ماه رمضان امر شدهاند ،نه به کمتر و نه به بیشتر از آن؟» در جواب باید
گفت« :براى آنکه این مقدارّ ،
حدى است که از انجام آن ،هم ضعیف برمىآید
و هم قوى و جز این نیست که خداوند فرایض و واجبات را بهاندازهاى که در
امکان غالب افراد باشد ،تعیین فرموده؛ آنگاه ناتوانان را تخفیف داده و آنها را
مرخص مینماید و نیز توانایان را ترغیب و تحریص کرده که ا گر خواستند ،غیر
ماه رمضان را هم با گرفتن روزه ّ
تقرب جویند .چنانکه به کمتر از این صالحشان
بود ،خداوند کمتر میفرمود و ا گر محتاج به بیشتر از این بودند ،به زیاده از این
2
امر میفرمود».

 .1بقره ( ،)2آیه .185
 .2عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص.116

حکمت حج
شسرپرپ

چرا به انجامدادن حج تأ کید میشود
و حتی آن را واجب میشمارند.
امامرضا دربارهی آداب این سفر
چه نکاتی میفرمایند؟

در نگاه امام ،علت حج ،رسیدن به حضور خداوند متعال و طلب رحمت و
مغفرت و توبهکردن از گناهان است.
امام رضا درباره آداب حج چنین میفرمودند :کسیکه عازم بیتاهلل الحرام
میشود ،باید از گناهان گذشته توبه کند و در آینده ِگرد معاصی و کارهای
توأم با غفلت نرود و همواره در طلب ثواب و عبادت باشد .افرادی که به حج
ّ
میروند ،مقداری از اموال خود را خرج میکنند و در سفر گرفتار رنج و مشقت
میشوند .کسانیکه به زیارت خانهی خدا ّ
مشرف میشوند ،باید به دنبال
هوسها و لذات جسمانی نروند و همواره اوقات خود را به عبادت و پرستش
بگذرانند و موجبات نزدیکی پروردگار را برای خود فراهم سازند و پیوسته باید
خضوع و خشوع داشته باشند .در سرما و گرما در یاد خدا باشند و در هنگام
ترس و خوف پروردگار را فراموش نکنند یا اظهار نارضایتی از سفر نکنند .با
همراهان خود و سایر مردم با محبت و مهربانی رفتار کنند و ضرر و زیان به
کسی نرسانند و متوجه پروردگار باشند.
یکی از مسائلی که ُح ّجاج باید آن را مراعات کنند ،این است که در هنگام حج
قساوت قلب نداشته باشند و با همهی مردم مهربانی کنند و نیز باید خسیس
نباشند و اگر مشاهده کردند که یک نفر احتیاج دارد ،به او برسند و از ضعفا
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حمایت کنند.
ُح ّجاج باید از همگان امید خود را قطع کنند و آرزوهای دور و دراز را از خود دور
کنند و خود را از گرایش به فساد باز دارند و حقوق همدیگر را مراعات کنند و
منافع همه را درنظر بگیرند.
ُح ّجاج باید با ّ
تجار و بازرگانان و کسبهی اصناف مکه بهخوبی معامله کنند و
بهکسی ضرر و زیان نرسانند و تا قدرت دارند ،از حاجتمندان دستگیری نمایند و
به مستمندان و فقرا رسیدگی کنند تا از این راه سودهای بزرگ معنوی ببرند و خدا
1
و رسول را از خود راضی سازند.

 .1علل الشرایع ،ج ،۲ص.۴۰۴

طواف کعبه
شسرپرپ

چرا دور کعبه میچرخند و طواف
میکنند؟

امامرضا در پاسخ به پرسش محمدبنسنان دربارهی علت طواف کعبه
نوشتند:
«خداوند متعال به فرشتگان فرمود :میخواهم در زمین خلیفهای بگذارم.
فرشتگان گفتند :میخواهی در زمین ،کسانی را بگذاری که فساد کنند و
خون بریزند .پروردگار گفتهی آنها را رد کرد و فرمود :من میدانم آنچه شما
نمیدانید .فرشتگان دریافتند که سخن ناروایی گفتهاند؛ ازاینرو پشیمان
شدند و به عرش پروردگار پناه بردند و استغفار کردند .خداوند اراده فرمود که در
آسمان چهارم ،مقابل عرش خانهای بسازد .در آسمان دنیا نیز خانهای بهنام
بیتالمعمور ساخت .سپس روی زمین نیز کعبه را بنا نهاد و به آدم امر کرد
که آن خانه را طواف کند و این ّ
سنت در میان فرزندان او تا روز قیامت باقی
1
خواهد ماند».

 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص.91

احکام جهاد
شسرپرپ

امام رضا درباره جهاد به عنوان یک
تکلیف الهی چه فرمایشی دارند؟

امام در پاسخ به مأمون عباسی به این نکته اشاره کرده و میفرمایند:
«جهاد همراه امام عادل واجب است .هرکس برای دفاع از مالش کشته شود،
شهید است .در هنگام ّ
تقیه ،کشتن کفار جایز نیست؛ مگر اینکه فتنه و فساد
پیشه کنند یا مسلمانان را بکشند .این درصورتی است که بر خود و مسلمانان
تقیه در جایی که باید ،واجب است و اگر از روی ّ
ایمن باشیّ .
تقیه یا برای دفع
1
ظلم از خودش سوگند بخورد ،کفاره ندارد».

امام رضا درباره علت حرام بودن فرار از جهاد و میدان جنگ میفرمایند:
«خداوند به این دلیل فرار از جهاد را تحریم کرده که موجب ستمی در دین
و تحقیر برنامه پیامبران و امامان و پیشوایان عادل می گردد و نیز سبب می
شود که آنها نتوانند بر دشمنان اسالم پیروز شوند و دشمن را به خاطر مخالفت
با دعوت به توحید واجرای عدالت و ترک ستمگری و از میان بردن فساد کیفر
2
دهند».

 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص ۱۲۱تا .۱۲۷
 .2همان ،ص .88

زکات
شسرپرپ

چرا زکات واجب شده است؟

امام رضا در پاسخ ّ
محمد بن سنان میفرمایند:
حکمت زکات کمک به بینوایان و نیز حفظ اموال ثروتمندان و اغنیاء است،
َّ
و خداوند تبارک و تعالى اهل ّ
صحت و سالمت را مکلف ساخته تا به برآوردن
نیازهاى آفتزدگان و بالدیدگان برخیزند ،چنان که میفرماید:
َ ُ ْ َ ُ َّ َ ْ ُ َ ْ ُ ُ
والک ْم َو أنف ِسک ْم>1؛
<لتبلون فِی أم ِ
«در اموال و جانها و انفستان ،مورد امتحان و آزمایش واقع خواهید شد».

ّ ّ
عزوجل و امید زیادت نعمت
در پرداخت زکات ادای شکر نعمتهاى پروردگار
است ،و نیز رأفت و رحمت بر پریشانحاالن و مردم بینوا و کوخنشین و ضعفا
است ،و همچنین تحریص بر مواسات و همدردى با فقرا و اعانت ایشان بر امور
دینى است ،و این بینوایان خود موعظه و پندى هستند براى ثروتمندان که با
دیدن بدبختیهاى اینان در این دنیا ،اغنیاء یاد بینوایى آخرت افتند و از این
تهىدستى فقرا درس گیرند ،به فقیرى عالم قیامت و به بیچارگى و بىزادى
در آن روز پى برند ،و با دادن زکات بر شکرگزارى خداوند تبارک و تعالى ترغیب
شوند که به آنها ثروت داده و آنان را بىنیاز فرموده است ،و همچنین بر دعا و
2
ّ
تضر ع ترغیب گردند و بترسند از اینکه روزى مانند این بینوایان گردند.
 .1آل عمران ( ،)3آیه .186
 .2عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص .88

حرام بودن ربا و دزدی
شسرپرپ

چرا اسالم بر زشتی و حرام بودن ربا
تأ کید دارد؟ همچنین راز حرام شدن
دزدی چیست؟

امامرضا سبب ُحرمت ربا را از جنبهی اجتماعی آن اینگونه گوشزد کردهاند:
«علت تحریم ربا ،از میانرفتن نیکی و احسان ،تباهی اموال ،برانگیختهشدن
حرص سودجویی در مردم ،ترک قرضدادن ،اهمال واجبات و رهاکردن
1
کارهای نیک است».
امام رضا در پاسخ ّ
محمد بن سنان از حرمت دزدی چنین میفرمایند:
«حرمت دزدى از این جهت است که اگر دزدی جایز بود ،همه اموال از دست
میرفت و خونریزى و کشتار مردم به وجود مىآمد ،و همه در معرض تلف واقع
میشدند؛ زیرا براى غصب مال شخصى ناچار به قتل او یا درگیری با یکدیگر
کشانده میشدند و بر یکدیگر حسد مىبردند ،و تجارت و کسب و صناعت
تعطیل مىگشت و هیچکس بهکار و کوشش و تالش نمىپرداخت و چون
چنین شود آن ثروتی که با کوشش فردى پیدا شده همه (به ناحق) در اخذ
2
آن همسان میگشتند».

 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.۸۸
 .2همان.

حرام بودن زنا
شسرپرپ

علت حرام شدن زنا چیست
و چرا به زنا کار شالق میزنند؟

امامرضا در بیان سبب حرمت زنا میفرمایند:
«و زنا برای فسادی که در آن است ،حرام شده؛ از قبیل کشتن نفوس ،از میان
1
رفتن َنسبها ،ترک تربیت کودکان ،تباهی مواریث و مفاسد دیگر». ...

امام در این سخن ،انگیزههای اجتماعی حکم تحریم زنا را بیان فرمودهاند؛
زیرا در تشریع این حکمُ ،بعد اجتماعی آن بیش از ابعاد دیگر مدنظر بوده
است.
امام رضا در پاسخ ّ
محمدبن سنان از حکمت مجازات زناکار چنین یاد
میکنند:
ّ
«علت اینکه زناکار را با سختى تازیانه بر بدنش میزنند آن است که با آن
ّ
پیکر مباشر این عمل زشت گشته است و همه وجودش از آن لذت برده ،پس
ّ
ضرب تازیانه بر جسد او عقوبت آن لذت حرام است و موجب عبرت است
براى دیگران که بدانند که یکصد ضرب (تازیانه) عقوبت بزرگترین گناهان
2
است».
 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص.۸۸
 .2همان.

حرام بودن شراب
شسرپرپ

چرا شراب حرام شده است؟

امام رضا در پاسخ مأمون فرمودند:
اندک
«شراب حرام است :چه زیاد و چه کم .هرچیزی که آدمی را مست کندِ ،
1
آن هم حرام است».
امام در پاسخ پرسش ّ
محمد بن سنان نیز چنین فرمود:
«خداوند شراب را حرام کرد براى فسادى که در آن است و فکر و اندیشه شارب
ّ ّ
عزوجل مىنماید ،و به افتراء
خود را دگرگون میسازد ،و وادار به انکار خداى
بستن بر او و پیامبران او مىانجاماند ،و دیگر فسادهایى که در آن موجود است
از قبیل :قتل ،ناسزاگویى ،تهمت ،زنا و پروا نکردن از گناهان ،و بدینسبب
حکم کردیم بر حرام بودن هر مستکنندهاى از نوشیدنیها ،پس هر کس
بهخدا و قیامت ایمان دارد و والیت ما خاندان ّ
نبوت را داراست و دوستى ما را
ّادعا مىکند ،باید از آن و از هر نوع مستکنندهاى که باشد بپرهیزد؛ زیرا میان
ما و شرابخوار هیچ گونه رابطهاى برقرار نخواهد بود».

 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،۲ص ۱۲۱تا .۱۲۷

نگاه به نامحرم
شسرپرپ

چرا نگاه به زن نامحرم حرام است؟

امام رضا در پاسخ ّ
محمد بن سنان به حکمت حرام بودن نگاه به زن
نامحرم اشاره کرده و میفرماید:
«خداوند نظر کردن به موى زنان نامحرم را حرام کرده است به جهت اینکه
این دیدنها شهوت مردان را تحریک کند و به حرکت آمدن شهوت ،فساد
و تباهی را در پی دارد ،و باعث ورود در عمل حرام و کارهاى ناپسندیده و
نامشروع مىشود ،و همچنین نگاه کردن به هر عضو دیگرى غیر از موهایشان
که باید بپوشانند نیز حرام است مگر آن مواردی که خداى تعالى اجازه داده و
َّ
ً
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جات ِب ِزینةٍ > ؛ «و زنان از کار افتادهای که امید
أن یضعن ِث
یاب ُه ّن غ ْیر متب ِر ٍ
به ازدواج ندارند (مانند زنان سالخورده و بازشنسته از ازدواج) گناهی بر آنها
نیست که لباسهای (رویین) خود را بر زمین بگذارند ،به شرط اینکه در برابر
مردم خودآرایی نکنند».2».

 .1نور ( ،)24آیه .60
 .2عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص .88

تفاوت ارث زن و مرد
شسرپرپ

چرا مرد دو برابر زن ارث میبرد؟

امام رضا در پاسخ ّ
محمد بن سنان به حکمت تفاوت ارث مرد و زن چنین
اشاره کردهاند:
ّ
«علت اینکه به زنان نصف مردان ارث داده میشود آن است که چون زن
همسر اختیار کند مالى میستاند ولى مرد مىپردازد ،از این جهت است که
ّ
درآمد مرد را افزون کردهاند .و علت دیگرى که مرد دو چندان زن ارث مىبرد
آن است که زن عیال و نفقهخور مرد است و پرداخت نیازمندیهای او بر عهده
مرد استّ ،اما زن نه تنها نفقهدهنده مرد نیست بلکه نفقهی خود وی نیز بر
1
عهده شوهر اوست ،و از اینرو خداوند سهم مرد را افزونتر قرار داده است».

 .1عیون أخبار الرضا ،ج ،2ص .88

امام رضا (تاریخ و سیره)

فصل ششم

پیامهای امام رضا

پیام های امام رضا

 .1پاکیزگى از اخالق پیامبران است.
 .2بر صاحب نعمت واجب است که خانواده خویش را در رفاه و گشایش قرار
دهد.
 .3عبادت به روزه داشتن و نمازگزارى بسیار نیست ،بلکه به راستى و اندیشیدن
بسیار در امر خداوند است.
 .4امین به تو خیانت نمىکند ،بلکه این تویى که به خائنى امانت سپردهاى.
 .5برادر بزرگتر به منزلهی پدر است.
 .6دوست هر کس خرد او و دشمن هر کس نادانى اوست.
 .7اظهار دوستى با مردم نیمى از خرد است.
ّ
 .8ولیمه و میهمانی دادن به خوراک ،هنگام ازدواج ،یک سنت پسندیده
است.
 .9ایمان چهار رکن است :توکل بر خدا ،خشنودى به قضاى خدا ،تسلیم به
فرمان خدا و واگذارى (همه کارها) به خدا.
 .10پیوند خویشى نگهدار (و صلهرحم به جاى آر) گرچه با جرعهاى آب باشد،
و بهترین وسیلهاى که با آن صلهرحم توانى کرد خوددارى از آزار رساندن به
خویشاوندان است.

 / 182امام رضا (تاریخ و سیره)

 .11سخاوتمند از خوراک مردم بخورد تا مردم از خوراکش بخورند و بخیل از
خوراک مردم نخورد تا از خوراکش نخورند.
 .12یارى تو به ناتوان ،بهترین صدقهها است.
 .13بنده حقیقت ایمان را به کمال نیابد مگر آنکه در او سه خصلت باشد:
درستفهمى در دین ،اندازهداری خوب در زندگى و شکیبایى بر بالها.
 .14به خداوند خوشگمان باشید زیرا هر که به خدا خوشگمان است خدا با
همان گمانى که به خدا دارد با او رفتار میکند.
 .15هر که به حاللى اندک خرسند است بارش سبک است و خاندانش در
نعمتاند و خداوند به درد دنیا و هم به درمان آن بینایش سازد و او را به سالمت
از دنیا بهخانه ایمنى (بهشت) درآورد.
ّ
 .16بخیل را آسایش نیست و حسود را لذت نباشد و پادشاهان را وفا و دروغ زن
را ّ
1
مروت نیست.
 .17از خداوند عافیت دنیا و آخرت بخواهید.
 .18از حرص و حسد بپرهیزید؛ زیرا این دو صفت امتهاى پیشین را نابود کرده
است.
ُ
ُ
 .19از بخل بپرهیزید؛ زیرا بخل بیمارى است که در آزادمرد و مؤمن یافت
نمیشد ،چون ُبخل خالف ایمان است.
 .20به دیدن یکدیگر بروید.
 .21همدیگر را دوست داشته باشید.
 .22دست یکدیگر را بفشارید.
 .23با هم خشم نگیرید و به هم سخن ناروا نگویید.
 .24دنیا زندان مؤمن و قبر خانه اوست و بهشت جایگاهش ولى دنیا براى کافر
بهشت و قبر زندان و جهنم جایگاه اوست.
 .25راستگویى را از دست ندهید.
 .1تحف العقول عن آل الرسول ،ص .442
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 .26مبادا دروغ گویید که دروغ شایسته درو غگویان است.
 .27زیاد به یاد مرگ باشید.
 .28زیاد صلوات بر محمد و آلش بفرستید.
 .29زیاد براى مؤمنین و مؤمنات دعا کنید.
 .30برای رفع نیازمندیهاى مؤمنین و شاد کردن آنها و برطرف نمودن ناراحتى
از ایشان تالش کنید؛ زیرا بعد از انجام واجبات هیچ عملى بهتر از مسرور کردن
مؤمن نیست.
ُ
 .31مبادا اعمال نیک را به اتکاى ح ّب و دوستى آلمحمد رها کنید و مبادا
دوستى آلمحمد را به اتکاى اعمال صالح از دست بدهید؛ زیرا هیچکدام از این
دو به تنهایى پذیرفته نمیشود.
 .32سخن استوار بگویید تا اعمالتان را اصالح نماید و شما را به بهشتى برساند
که داراى نهرهاى جارى و منزلهاى عالى است.
 .33مبادا خیر دنیا از دست شما برود زیرا نمیتوان به آخرت رسید مگر بهوسیله
دنیا.
 .34عمل دائم کم با یقین و بینش در نزد خدا بهتر است از عمل زیاد بدون یقین
و با کوشش.
 .35ورعى سودمندتر از ترک کارهاى حرام و خوددارى از آزار مؤمنین نیست.
 .36هیچ زندگى گواراتر از اخالق خوب نیست.
 .37مالى سودمندتر از قناعت نیست.
 .38نادانى زیاندارتر از خودپسندى نیست.
 .39هر کس از خدا به روزى کم خشنود باشد ،خداوند نیز از او به عمل کم
راضى مىشود.
 .40هر که حساب خود را برسد سود میبرد و هر که غافل از نفس خود باشد
1
زیان میکند.
 .1بحاراالنوار ،ج ،75ص.352 – 346
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5656عبدالرحمن جامی ،شواهد النبوة ،تهران :میرکسری1379 ،ش.
ّ
5757عدة الداعی و نجاح الساعی ،احمدبنمحمد ابنفهد حلی ،بیجا1407 ،ق.
5858عللالشرایع ،محمدبنعلىبنحسینبن َ
بابویه قمی (شیخ صدوق) ،قم :کتابفروشى
داورى1385 ،ق.
َ

5959عیون أخبار الرضا  ،محمدبنعلىبنحسینبنبابویه قمی (شیخ صدوق) ،تهران:
جهان1378 ،ق.
تحقیق سید بحرالعلوم ،نجف :مطبعة الحیدریة1962 ،م.
6060غایة االختصار ،ابنزهره ،به
ِ
6161فرائد السمطین ،ابراهیمبنمحمدبنموید جوینی ،بیروت :مؤسسة المحمودی1400 ،ق.
6262فرحة الغرى فی تعیین قبر أمیرالمؤمنین علیبنأبیطالب فی النجف ،عبدالکریم
بنطاووس ،قم :منشورات الرضی ،بىتا.
ِ 6363فرق الشیعة ،ابیمحمد الحسنبنموسی نوبختی ،نجف :مطبعة الحیدریة1936 ،م.
6464فیض القدیر ،فیض القدیر ،بیروت :دار الفکر1391 ،ق.
ُ

6565قرب ِاالسناد ،عبداهللبنجعفر حمیرى ،قم :آلالبیت 1413 ،ق.
6666قصص األنبیاء ،سعیدبنهبةاهلل قطب راوندی ،مشهد :مرکز پژوهشهاى اسالمى،
1409ق.
6767کتاب مقدس؛ شامل تورات ،انجیل و ملحقات آنها ،تهران :انجمن کتاب مقدس ایران،
1932م.
6868کشف الغمة فی معرفة األئمة ،علىبنعیسى اربلى ،تبریز :بنىهاشمى1381 ،ق.

6969کفایة الطالب ،محمدبنیوسف گنجی شافعی ،تهران :دار احیاء تراث اهلالبیت،
1404ق.
7070لوامع صاحبقرانی المشتهر بشرح الفقیه ،محمدتقیبنمقصود مجلسی ،قم :اسماعیلیان،
1414ق.
7171مجالس المؤمنین ،قاضی نوراهلل شوشتری ،تهران :اسالمیه1354 ،ش.
7272مجله مکتب اسالم ،ش.۱۳۷۸ ،۲
7373مجمع البحرین ،فخرالدینبنمحمد طریحى ،تهران :مرتضوى1375 ،ش.
7474مجملالتواریخ و القصص ،ابن شادی.
7575مجموعه آثار ،مرتضی مطهری ،تهران :صدرا.
7676مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع االسالم ،زینالدینبنعلىبناحمد (شهیدثانی) ،قم:
مؤسسة المعارف االسالمیة1413 ،ق.
7777مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،حسینبنمحمدتقى نوری ،قم :آلالبیت،
1408ق.
7878مشکاة االنوار فی غرر األخبار ،علىبنحسن طبرسی ،نجف :المکتبة الحیدریة1344 ،ش.
ّ
ّ
المتعبد ،محمدبنالحسن طوسى ،بیروت :مؤسسة فقهالشیعة،
المتهجد و سالح
7979مصباح
1411ق.
َ
8080معانى االخبار ،محمدبنعلىبنحسینبنبابویه قمی(شیخ صدوق) ،قم :دفتر انتشارات
اسالمی1403 ،ق.
8181مفاتیح الغیب ،محمدبنعمر فخر رازی ،بیروت :دار احیاء التراث العربى1420 ،ق.
8282مقاتلالطالبیین ،علیبنالحسین ابوالفرج اصفهانى ،قم :شریف رضى1372 ،ش.
ل طبرسى ،قم :الشریف الرضى1412 ،ق.
8383مکارم االخالق ،حسنبنفض 
8484مناقب آل ابیطالب ،ابنشهرآشوب مازندرانی ،قم :عالمه1379 ،ق.
8585منتخب األثر فی أحوال االمام الثانی عشر ،لطفاهلل صافی گلپایگانى ،قم1422 ،ق.
8686المنتظم فى تاریخ األمم و الملوک ،عبدالرحمنبنعلىبنمحمد ابنجوزی ،بیروت:
دارالکتب العلمیة1412 ،ق.
8787منتهى اآلمال ،شیخ عباس قمی ،قم :هجرت1374 ،ش.
8888موالید االئمة و وفیاتهم (مجموعهی نفیسه) ،ابنخشاب ،بهکوشش شهابالدین
الحسینی مرعشی نجفی ،قم :بصیرتی.
َ
8989من ال یحضره الفقیه ،محمدبنعلىبنحسینبنبابویه قمی(شیخ صدوق) ،قم :دفتر
انتشارات اسالمی1413 ،ق.
ُ
9090مهماننامه بخارا ،ابنروزبهان خنجی ،به اهتمام منوچهر ستوده ،تهران :علمی و فرهنگی.
9191نهایة االرب فی فنون األدب ،شهابالدین نویرى ،قاهره :دارالکتب و الوثائق القومیة،
1423ق.
9292وسائل الشیعه ،محمدبنحسن ّ
حر عاملی ،قم :آلالبیت1409 ،ق.

معرفى مجموعه کتب پرسشها و پاسخهاى دانشجویى
پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی نهاد  -اداره مشاوره و پاسخ
ارتباط با ما و طرح سؤالWWW.Porsemani.ir - WWW.Porseman.org :

سامانه پیامکى 30001619 :

▪▪
فرجامشناسی ،محمدرضا کاشفی
▪▪دفتر دوم
▪▪دفتر سوم راهنماشناسی ،محمدرضا کاشفی
▪▪دفتر چهارم امامشناسی ،محمدرضا کاشفی  -حمیدرضا شاکرین
▪▪دفتر پنجم قرآنشناسی ،صالح قنادی و گروه مؤلفان
▪▪دفتر ششم دینشناسی ،حمیدرضا شاکرین
▪▪دفتر هفتم پرسش و پاسخهای برگزیده ،حمیدرضا شاکرین و گروه مؤلفان
▪▪دفتر هشتم حکومت دینی ،حمیدرضا شاکرین
ویژه ماه مبارک رمضان ،گروه مؤلفان
▪▪دفتر نهم
▪▪دفتر دهم احکام خمس ،سیدمجتبی حسینی
▪▪دفتر یازده عرفان و عشق ،محمدرضا کاشفی
▪▪دفتر دوازدهم چرا دین؟ چرا اسالم؟ چرا تشیع؟ ،حمیدرضا شاکرین
▪▪دفتر سیزدهم ویژه ماه محرم ،گروه مؤلفان
▪▪دفتر چهاردهم دعا و توسل ،کاشفی -روحانی
▪▪دفتر پانزدهم دین و سیاست ،حمیدرضا شاکرین  -علیرضا محمدی
▪▪دفتر شانزدهم رساله دانشجویی ،سیدمجتبی حسینی
▪▪دفتر هفدهم احکام روزه ،سیدمجتبی حسینی
▪▪دفتر هجدهم احکام نگاه و پوشش ،سیدمجتبی حسینی
▪▪دفتر نوزدهم احکام تقلید و بلوغ ،سیدمجتبی حسینی
▪▪دفتر بیستم توصیهها و پرسشها و پاسخها (در محضر آیتاهّلل جوادی آملی)
دفتر اول

خداشناسی ،محمدرضا کاشفی  -حمیدرضا شاکرین

▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

احکام ازدواج ،سیدمجتبی حسینی

دفتر بیست و یکم

احکام موسیقی ،سیدمجتبی حسینی

دفتر بیست و دوم

مجلس خبرگان رهبری ،علیرضا محمدی

دفتر بیست و سوم

پیامبر اعظم (سیره و تاریخ) ،محمدباقر پورامینی و گروه مؤلفان

دفتر بیست و چهارم

روابط پسر و دختر ،محمدرضا احمدی و گروه مؤلفان

دفتر بیست و پنجم

راز آفرینش ،حمیدرضا شاکرین و گروه مؤلفان

دفتر بیست و ششم

مهدویت (پیش از ظهور) ،رحیم کارگر

دفتر بیست و هفتم

مهدویت (دوران ظهور) ،رحیم کارگر

دفتر بیست و هشتم

اختالالت رفتاری ،ابوالقاسم بشیری

دفتر بیست و نهم

احکام وضو ،غسل و تیمم ،سیدمجتبی حسینی

دفتر سیام

شیعه و اهل سنت ،علی اصغر رضوانی -مصطفی عزیزی

دفتر سی و یکم

احکام ویژه بانوان ،سیدمجتبی حسینی

دفتر سی و دوم

احکام روابط زن و شوهر و همسرداری ،سیدمجتبی حسینی

دفتر سی و سوم

احکام اعتکاف ،سیدمجتبی حسینی

دفتر سی و چهارم

جریانشناسی بهائیت ،علیرضا محمدی

دفتر سی و پنجم

تفسیر آیات برگزیده (ج ،)1علیرضا مستشاری

دفتر سی و ششم

تفسیر آیات برگزیده (ج ،)2علیرضا مستشاری

دفتر سی و هفتم

شخصیت و حقوق زن ،سید ابراهیم حسینی و گروه مؤلفان

دفتر سی و هشتم

حقوق خانوادگی زن ،سید ابراهیم حسینی و گروه مؤلفان

دفتر سی و نهم

گناه و توبه ،گروه اخالق و عرفان

دفتر چهلم

عصمت،حمیدرضا شاکرین

دفتر چهل و یکم

انسانشناسی ،مصطفی عزیزی

دفتر چهل و دوم

نماز (چیستی و چرایی) ،سیدحسن موسوی

دفتر چهل و سوم

حضور قلب در نماز ،رحیم کارگر

دفتر چهل و چهارم

خودسازی ،گروه اخالق و عرفان

دفتر چهل و پنجم

آراستگی و ُمدگرایی ،سیدحسن موسوی

دفتر چهل و ششم

خواستگاری ،محمدرضا احمدی

دفتر چهل و هفتم

مهارتهای زندگی (ویژه متأهلین) ،علی احمد پناهی

دفتر چهل و هشتم

▪▪
جریانشناسی سیاسی ،علی مجتبیزاده – محمدعلی لیالی
▪▪دفتر پنجاهم
▪▪دفتر پنجاه و یکم امام علی (تاریخ و سیره) ،پورامینی – حسین پور
▪▪دفتر پنجاه و دوم پیرامون نهج البالغه ،مصطفی عزیزی
▪▪دفتر پنجاه و سوم امام هادی (تحلیلی بر زندگانی و زیارت جامعه کبیره) ،یداهللپور
▪▪دفتر پنجاه و چهارم علم و دین ،عبدالحمید آ کوچکیان
▪▪دفتر پنجاه و پنجم اخالق علمآموزی در فضای دانشگاه ،مسلم محمدی
▪▪دفتر پنجاه و ششم مشاوره همراه ،محمدرضا احمدی  -رضا وظیفهمند
▪▪دفتر پنجاه و هفتم قسمت و قضا و قدر ،علیرضا حیدرزاده و گروه مؤلفان
▪▪دفتر پنجاه و هشتم امر به معروف و نهی از منکر ،سیدحسن موسوی
▪▪دفتر پنجاه و نهم آداب معاشرت در سبک زندگی اسالمی ،سیدحسن موسوی
نگاهی دوباره به مسئله حجاب ،سیدحسن موسوی
▪▪دفتر شصتم
▪▪دفتر شصت و یکم آداب و احکام زیارت ،گروه اخالق و عرفان
▪▪دفتر شصت و دوم احکام پزشکی و بیماران ،سیدمجتبی حسینی و سیدمحمدتقی
محمدی
▪▪دفتر شصت و سوم احکام امر به معروف و نهی از منکر ،علی گرجی
▪▪دفتر شصت و چهارم امام سجاد (تاریخ و سیره) ،گروه مؤلفان
▪▪دفتر شصت و پنجم نمادها ،شعائر و ظواهر دینی ،ناصر صفری افالکی
▪▪دفتر شصت و ششم عرفان و سراب ،گروه مؤلفان
▪▪دفتر شصت و هفتم پاسخ به شبهات قرآن (نقد دکتر ُسها) ،محمدعلی رضایی اصفهانی
▪▪دفتر شصت و هشتم نامزدی ،عباسعلی هراتیان  -فاطمهسادات شمسینژاد
▪▪دفتر شصت و نهم اندیشه و راهبردهای امام خمینی ،طالعی  -محمدی
احکام نماز ،علوی  -یگانه
▪▪دفتر هفتادم
▪▪دفتر هفتاد و یکم امام محمدباقر (تاریخ و سیره) ،خوشنویس
▪▪دفتر هفتاد و دوم امام صادق (تاریخ و سیره) ،محمدمهدی رضایی
▪▪دفتر هفتاد و سوم امام موسی کاظم (تاریخ و سیره) ،محمدمهدی رضایی
▪▪دفتر هفتاد و چهارم امام رضا (تاریخ و سیره) ،محمدباقر پورامینی
دفتر چهل و نهم

دختران و نیازهای پیش رو ،افخمالسادات حسینی و گروه مؤلفان

کتابهای آماده چاپ

امام جواد (تاریخ و سیره)؛
امام حسن عسکری (تاریخ و سیره)؛
فلسفه احکام (در دو جلد)؛
مبانی فکری رشد اخالقی؛

ديگر آثار منتشر شده
صحیفه زندگى (در پرتو سیره و سخن امام سجاد) ،گروه مؤلفان
پژوهشى در سند و محتواى زیارت عاشورا ،محمدهادی یداهّللپور
مثنوى بلند عشق (پژوهشى در صدور و محتواى زیارت جامعه کبیره) ،یداهّللپور
نهضت تفسیرى (ویژه ماه محرم)،صالح قنادى و گروه مؤلفان
پاسخها و پیامهاى پیامبر اعظم ،محمدرضا داداشزاده
پاسخها و پیامهاى حضرت على ،محمدمهدى رضایى
پاسخها و پیامهاى حضرت زهرا  ،محمدمهدى رضایى
کوثر کویر (آشنایى با مقام حضرت معصومه) ،علیرضا مستشارى
گفتمان قرآنى «وسیله» ،صالح قنادى
مراحل عرفان ،محمدجواد رودگر
فمینیسم ،سیدابراهیم حسینى

