تذکراین کتاب توسط مؤسسه فرهنگی  -اسالمی شبکة االمامین الحسنین علیهما السالم بصورت
الکترونیکی برای مخاطبین گرامی منتشر شده است .
الزم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی ،روی این کتاب انجام نگردیده است .
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زندگانى ثامن االئمّه حضرت على بن موسى
هدايتگران راه نور
نويسنده :آيت اهلل سيد محمد تقي مدرسي
مترجم :محمد صادق شريعت
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پيشگفتار
الحمد للَّه ربّ العالمین ،و صلّى اللَّه على سیّد الخلق محمّد و على آله اجمعین.
زندگى چهارده معصوم از عشق و معرفت و پندها و اندرزها تابان ودرخشاان اسات ،ولاى از
نور برخى از آنها بیشتر بهره مند مى شویم .امام رضا

یکى از امامانى است که ایان فرصات

را براى ما فراهم مى آورد تا بیشتر فضایل حضرتش بهره مند شویم.
از آنجاکه ائمه

همگى در پیشگاه خداوندنورى واحد هستند ،بناابراین باابهره گیارى از

مسیره امام رضا و شناخت آن درواقع درپى این مقصود هستیم که سیره دیگر ائماه بزرگاوار را
که درود خدابرایشان باد ،بشناسیم.
نگارنده براین باور است که دوران زندگى امام رضا آغاز مرحله ناوین حیاات تشایّع اسات،
زیرا در این مرحله افکار ودیدگاههاى شیعه از مرحله پنهانى به درآمد و آشکار شد.
پس از این دوره بود که شیعیان در برخى ازمناطق خاص ،همواره به ناام گروهاى مخاالف و
مبارز مطرح مى شدند ،و در تمام شهرها وجود شیعیان علنى گردید .علاى بان موساى را بادین
دلیل ملقب به لقب «رضا» کردند که پیشتوانى بود که موافاق و مخاالف بادو خرساند و راضاى
بودند.
اینك ما به گفتار از زندگى و سیماى آن امام بازر

تبارك ماى جاوییم و ازپرودگاار ماى

خواهیم که شناخت او و پیروانش را باه ماا روزى گرداناد و ماا را ازشافاعت آن اماام و نیاز
شفاعت جدّش محمد مصطفى

بهره مند سازد.
محمّد تقى مدرّسى
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درباره امام رضا
نام :على
پدر و مادر :امام موسى كاظم و نجمه
شهرت :رضا
كنيه :ابو الحسن
زمان و محلّ تولّد 11 :ذيقعده سال  148ه .ق در مدينه.
زمان و محلّ شهادت :آخر صفر  203ه .ق در سنّ  55سالگى ،به وسيله مأمون ،مسمموم و در سمناباد
نوقان (كه امروز يكى از محلّه هاى مشهد است) به شهادت رسيد.

مرقد شريف :مشهد مقدّس
دوران زندگى ،در سه بخش:
 - 1قبل از امامت 35 ،سال ( 148تا  183ه .ق)
 - 2بعد از امامت 17 ،سال در مدينه.
 - 3بعد از امامت ،سه سال در خراسان ،كه حسّاسترين دوره زندگى سياسى آن حضرت ،بشمار مى آيد.
آن حضرت ،تنها يك فرزند (امام جواد) داشت كه هنگام شهادت پدر ،در سن هفت سالگى بود.
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بخش اول :مولود فرخنده
«حمیدة المصفاة» نام داشت.

راویان مى گویند :مادر امام موسى کاظم

این زن از بزرگان عجم بود .وى کنیزى خرید که در سرزمین عرب پا باه هساتى گاذارده و
رشد و نمو کرده بود .چون حمیده این کنیز را آزمودو دریافت که او در دیان و خارد از دیگار
مردمان برتر و واالتر است ،وى رابراى فرزندش امام موساى بان جعفار

برگزیاد و باه او

گفت :فرزندم! تکتم (یکى از نامهاى این کنیز) کنیز است ،امّا هرگز کنیزى بهتر و برتر ازاو ندیده
ام و تردید ندارم که اگر او را سالله اى باشد ،خداوند متعال سالله اش را بزودى پااکیزه خواهاد
گردانید .من او را به تو مى بخشم و تو راسفارش مى کنم که در حق او نیکى به جاى آورى.
راویان در باره فضل این کنیز مى نویسند:
چون او ،امام رضا

را بدنیا آورد ،نوزاد بسیار شیر مى خورد و قوى بنیه بود .پس تکاتم

گفت :دایه اى براى کمك به من بیاورید .به او گفته شد :مگر شیر ندارى؟
تکتم پاسخ داد :شیر دارم ،امّا در نماز و نیایشم خلل وارد شاده و اززماانى کاه رضاا را زاده
ام ،از نماز و عباداتم کاسته شده است.

()1

تاریخ نگاران نامهاى متعدّدى براى مادر امام رضا

ذکر کرده اندشاید به این خااطر یاك

کنیز در نزد هر موالیى به نامى دیگر خوانده مى شده است.
نامهایى که براى ایشان ذکر کرده اند ،عبارتند از:
نجمه ،اروى ،سکن ،سمان ،تکتم و طاهره .امّا مشهورترین نام وى تکتم بوده و پس از متولاد
شدن امام به نامهاى طاهره و ام البنین نیز خوانده شده است.
در سال  141ه .ق و در روز یازدهم ذى القعدة الحرام ،امام رضا دیاده باه جهاان گشاود ،و
بیت رسالت را موجى از سرور و شادى فراگرفت.
تکتم ،مادر آن حضرت ،گوید:
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چون به نطفه فرزندم ،على ،باردار شدم ،سنگینى حمل را احساس نکردم و در خواب آهنا
تسبیح و تهلیل و ستایش را از درون شکمم مى شنیدم این امر موجب بیم و هراس من مى شاد.
چون بیدار مى شدم هیچ صدایى به گوشم نمى خورد .هنگامى که ناوزاد متولاد شاد ،بار زماین
افتاد و دستهایش را روى زمین قرار داد و سرش را به سوى آسمان بلند کردولبانش را جنباناد
چنان که گویى حرف مى زد .در این هنگام پدرش امام موسى بن جعفار

باه ساویم آماد و

گفت :اى نجمه! کرامت پروردگارت بر تو مبارك باد!
من نوزاد را در جامه اى سپید پیچیده به دست اماام دادم و آن حضارت در گاوش راساتش
اذان و در گوش چپش اقامه گفت و آب فرات خواست واز آن به کام کودك مالیاد و ساپس او
را به من بازگرداند و گفت :او رابگیر که او بقیّةاللَّه در زمین است.
امام موسى بن جعفر

()2

 ،از همان اوان لقب «رضا» و کنیه «ابوالحسن» را براى این ناوزاد

برگزید .امام بسیار این کودك را دوست مى داشت .مفضل بن عمرو در روایتى در این بااره ماى
گوید:
«نزد حضرت موسى کاظم رفتم .على فرزند آن امام در دامانش نشسته بود و اماام او را ماى
بوسید و زبانش را مى مکید .کودك را بر دوشش مى گذارد و در آغوشاش ماى گرفات و ماى
فرمود:
پدرم فدایت! تو چه خوشبویى و چه پاکیزه خویى و داراى چه فضل تابان و درخشنده اى!
عرض کردم :فدایت شوم! در قلب من نسبت به این کودك محبّتى افتاده است که باراى هایچ
کس جز شما این محبّت نیست!
پس امام به من فرمود:

َْ
ُ ِّ َّ ً َ ْ ُ َ
َا َّ ُ
هُ
«اى مفضل! او در نظر من همچون من در نظر پدرم مى باشد .ذريةبعضها ِمن بعن و
َسم ٌ
يع َع ِل ٌ
يم ».
ِ

مفضل گوید :پرسیدم :آیا این کودك پس از شما صاحب مقام پیشوایى است؟
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فرمود« :آرى .هر که اورا فرمان برد هدایت یافته و آن که نافرماانى اش کناد ،کفار ورزیاده
است».

()2

بدین سان این کودك در سایه پدرش پرورش یافت و امام موسى کااظم

او را باه آداب

امامت تزکیه داد و اسرار امامت را بدو آموخت وگنجینه هاى نهفته نبوّت را بر وى آشکار کرد.
مطابق آنچه در حدیثى آمده است ،امام مى فرمود:
«على ،پسرم بزر

ترین فرزند من است و سخنانم را شنواتر .وفرمانهایم را مطیع تر .با مان

در کتاب جفر و جامعه که جز پیامبر یاوصى پیامبر در آنها نمى نگرد ،نگاه مى کند».

()4

چنین پیداست که آن حضرت در حیات پدر بزرگوارش باه اداره برخاى از اماور شایعه ،باه
نیابت از پدرش ،مى پرداخته است .شاید حدیث زیرحاکى از همین نکته باشد.
زیاد بن مروان قندى مى گوید:
بر ابوابراهیم (امام موسى بن جعفر) داخل شدم .فرزندش ،على ،نیزدر نزد او بود .حضرت باه
من فرمود:
«اى زیاد! این (امام رضا) مکتوبش مکتوب من ،گفتارش گفتار من ،فرساتاده اش ،فرساتاده
من است و هر آنچه مى گوید ،سخن ،سخن اوست».

()5

امام موسى کاظم در باره فضایل فرزندش ،امام رضا ،و اینکه اوجانشین وپیشواى امت اسات،
فراوان سخن گفته تا آنجا که این پرسش درذهن ایجاد مى شود که حکمت ایان هماه تعریاف و
تأکید چه بوده است؟
شاید یکى از عواملى که ما را به فهم این حکمت یارى مى کند ،شرایطبسیار دشاوار سیاساى
زمان آن امام باشد ،بطورى که تقیّه در شدیدترین حالت اعمال مى شد واهل بیات از جاایى باه
جاى دیگر رانده مى شدند.
هارون الرشید ،اصحاب و انصار اهل بیت را از دیارى باه دیاار دیگرماى فرساتاد و آنهاا را
بشهادت میرسانید و امام موسى کاظم به فرمان هارون از زندانى به زندان دیگر منتقل مى شد.
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بنابر این در چنین شرایطى امکان تفرقه و پراکندگى شیعه پس از وفات موسى بن جعفر ایان
حکمت را اقتضا مى کرد که آن حضرت بر والیت امام رضا پس از خود ،بیشتر تأکید کند.
اصحاب نیز به سهم خود از احتمال شهادت امام موسى بان جعفار

ونشاناختن پیشاواى

پس از وى ،بسیار بیمناك بودند .که مى توان ازاحادیث زیر ،به روشنى این مسئله را دریافت:
یزید بن سلیط زیدى گوید:
با امام موسى بن جعفر دیدار کردم و به آن حضرت گفتم:
مرا از امام پس از خود آگاه کن چنان که پدرت ما را از امامت توآگاه کرد.
امام پاسخ داد:
«پدر من در دوره اى غیر از این دوره مى زیست!».
عرض کردم :هر که از این وضع که براى شما پیش آمده خشنود است نفارین خداوناد بار او
باد.
پس امام خندید و فرمود:
تو را آگاه مى کنم.
«اى ابوعماره! من از خانه ام بیرون شدم و در ظاهر به فرزندانم وصیّت کاردم و آناان را باا
على فرزندم ،شریك ساختم ،امّا در نهان فرزندم را تنها به این وصیّت اختصاص دادم».

()6

على بن عبداللَّه هاشمى گوید:
در کنار مزار رسول خدا

بودم کاه حضارت موساى بان جعفار در حاالى کاه دسات

فرزندش على را در دست خود گرفته بود ،به سوى ما آمدوپرسید:
آیا مى دانید من کیستم؟
گفتیم :تو موال و بزر

ما هستى.

فرمود :مرا به نام و نسب بخوانید.
گفتیم :شما موسى بن جعفر هستى.
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فرمود :چه کسى همراه من است؟
گفتیم :او ،على ،پسر موسى بن جعفر است.
فرمود :پس گواه باشید که او در زمان حیات من وکیلم و پس از مرگم جانشین من است.

() 2

امام موسى کاظم از تمام وسایل موجود براى بیان امامت امام رضا اساتفاده ماى کارد .ماثال
نامه اى در این باره نگاشت و شصت تن از سران مدینه را بر آن گواه گرفت.

()1

آن حضرت در دوران حیات خویش ،کارها را به امام رضا ارجاع مى داد .چنان که یك باار
او را به بصره فرستاد تا نامه هایى به عبداللَّه بن وحوم تحویل دهد و به عبداللَّه نیاز دساتور داد
که پاسخ نامه ها را به دست فرزندش رضا در مدینه بسپارد.

()9

همچنین وى در بصره الواحى نگاشت و آن را به شیعیان بصرى خویش سپرد .در این الاواح
نوشته شده بود:
« وصیّت من به بزرگترین فرزند من است».

()12

آن حضرت برخى از حقوقى را که نزد او مى آوردند ،مى گرفت و برخى دیگر را بااقى ماى
گذاشت تا به جانشینش پس از او پرداخت شود .در واقع امام کاظم باا ایان کاار ماى خواسات
نشانه اى آشکار براى جانشین پس از خودباقى گذارد چنان که این کار را باا داوود بان زرباى
انجام داد.

()11

چنین اقداماتى برغم شرایط سیاسى دشوارى انجام مى شاد کاه اماام در زماان حیاات پادر
خویش با آن مواجه بود و این شرایط امام کاظم را وامى داشات تاا سایماى امامات را پاس از
خود از ت ردیدها و دو دلیها دور نگه دارد.
این نکته از وصیّت آن حضرت به فرزند برومندش بخوبى آشکارمى شود.
امام موسى کاظم در این وصیّت خطاب به فرزندش فرموده بود تازمانى کاه هاارون الرشاید
زنده است ،سکوت پیشه کند و چون هارون ازدنیا رفت ،لب به گفتار حق بگشاید.
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از سوى دیگر در چنین شرایط توان فرسایى که شایعیان در دوران طااغوت بداداد ،هاارون
الرشید ،با آن مواجه بود امکان داشت خرافاتى ،که باه هنگاام شادّت گارفتن بحرانهاا از باازار
گرمى بر خوردار است ،انتشاریابد.
چه بسا برخى از جریانهاى سیاسى براى رسایدن باه اهادافى معاین ،درپاس انتشاار چناین
خرافاتى دست داشته اند .بنابراین امام کاظم براى جلوگیرى از ایان خرافاات ،بادین روشانى و
صراحت امامت فرزندش امام رضا را بیان مى کند.
اگر چه مسأله غیبت امام کاظم ،مدّت زیادى باعث رواج شایعاتى شادو دساتهاى خاائن باا
همکارى دستهاى جاهل به این شایعات دامن زدندوگفتند که امام کاظم نمارده و او مهادى ایان
امّت است و بر امام هفتم توقف کردند و مشهور به «واقفیه» شدند ،دیرى نگذشت که این توطئاه
برمال ومعلوم شد که یکى از عوامل بى اثر بودن این شاایعات تأکیاد اماام کااظم بار شناسااندن
جانشین واقعى اش ،امام رضا ،به شیعیان بوده است.
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اخالق و فضايل امام هشتم
او قرآن ناطق بود و سرچشمه همه اخالق و دانش و کرامااتش از قارآن باود .ومگار قارآن
خود نشانه بزر

خداوند در میان بندگانش نیست؟

مگر پروردگار ما قرآن را براى هر کس از بندگانش که مى خواهد به راه راست او رهنماون
شود ،آسان نگردانیده است؟ و آیا شگفت انگیز خواهدبود بنده اى که قرآن را در طاول حیاات
خویش سرلوحه خود قرار داده ،آیت بزر
پیامبر

پروردگار جهانیان شود؟

برترین و بزرگترین امتیازش آن بود که چون بنده اى مردم را به او دعوت ماى

کرد وقتى از شخصى درباره اخالق شریف پیامبر سؤال مى شد مى گفت« :قرآن خوى اوست».
وبزرگترین امتیاز امام على

نیز آن بود که خداوند گوشهاى او راشنواى قارآن گردانیاده

بود.
پیامبر به ما یادآورى کرد که پس از خود دو چیز گرانبها بر جاى مى نهد .کتاب خدا (قارآن)
و عترتش .سپس گفت که این دو هرگز از هم جدا نخواهند شد تا اینکه کنار حوض (کاوثر) بار
حضرتش وارد شوند.
آیا این سخن به این معنى نیست که خانادان رساالت ،مشاکات ناوردانش ومعادن وحاى و
جایگاه علم الهى اند؟
امام رضا

با تمام وجود خویش ،مصداق این نور آلهى بود تاا آنجاکاه در حادیث آماده

است :ابوذکوان گفت :از ابراهیم بن عبّاس شنیدم که مى گفت« :امام رضا را ندیدم مگر آنکاه از
چیزى که سؤال مى شد ،اومى دانست و در عصر و روزگارش کسى را ندیدم که نسبت به آنچاه
درزمان بود از او داناتر باشد .مأمون از هر چه مى پرسیدش ،بدو پاسخ مى گفت.
همه کالم و پاسخ وى ،گزیده هائى از قرآن بود .او ه ر سه روزیك بار قرآن را ختم مى کارد
ومى فرمود:
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اگر بخواهم ،مى توانم در کمتر از سه روز هم قرآن را ختم کنم ،امّااهرگز باه آیاه اى برنماى
خورم جز آنکه در آن آیه و اینکه در باره چه چیزى فرود آمده و در چه وقتى نازل شاده ،ماى
اندیشم .از این رو قرآن را هر سه روز یکبار ختم مى کنم».
امّا چگونه پیشواى ما ،امام رضا

()12

 ،تا بدین درجه به قرآن مأنوس وپاى بند بود؟

و آیا ما هم مى توانیم پیرو او در این امر مهم باشیم؟
قرآن کتاب خدااست و آن کس که دلش به نور خدا پیوند نیافته است نمى تواناد کتااب او را
دریابد .آیا مگر خداوند سبحان نفرموده است:
َ َّ َ َ ً
يد َّ
ني َا ََل يَز ُ
اء َا َر ْْحَ ٌة لِلْ ُم ْؤ ِمن َ
َن ُل ِم َ هلْ ُق ْرآن َما ُه َو ِش َف ٌ
َا ُن َ ِّ
()12
هلظال ِ ِمني ِإَلخساره
ِ
ِ
ِ
«و فرو مى فرستیم از قرآن آنچه را که شفا و رحمت است براى مؤمنان و برساتمگران جاز
زیان نیفزاید».
انسان به درجه ایمان ویقین خود و نیز به اندازه تجلّاى عظمات پروردگااردر قلابش از ناور
خداوند ،که در کتابش متجلّى است ،بهره مند مى شود.
امام رضا خداى را بزر

داشت و او را پاس نهاد و امر خویش رابدو واگذار کارد و جاز او

هر چیزى را خوار و حقیر انگاشت و در راه او هر بالیى را به جان خرید .تمام اینهاا وسایله او
براى رسیدن به پروردگارش بود.
اجازه دهید براى آنچه گفتیم شواهد و دالیلى ارائه دهیم تا ناه تنهانسابت باه اماام شاناخت
بیشترى حاصل کنیم بلکه دلهاى ما از این سیره اى که از روحى الهى و تابناك آکنده اسات ،باه
کرنش افتند.
یکى از عبادتهاى آن حضرت این بود که چون نماز صبح را در اوّل وقت به جاى ماى آورد،
براى پروردگارش به سجده مى افتاد و تا زمانى که خورشید باال نمى آمد ،سر از ساجده برنماى
داشت.

()14

هنگامى که مأمون ،خلیفه عبّاسى ،والاى خاود را در مدیناه باه همراهاى اماام تاا خراساان
مأموریت داد ،از او در باره حاالت امام در راه پرسید .والى بسیار از درجات عباادت و ذکار و
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توجّه آن حضرت به خدا سخن گفت .مأمون چون سخنان والى خویش را شنید ،به وى دساتور
داد که این سخنان را از مردم پنهان دارد!
از جمله سخنان والى در این باره به مأمون این بود که گفت:
چون صبح فرامى رسید امام رضا نماز صبح مى گزارد و چون سالم نمازش را ماى گفات در
جایگاه نمازش مى نشست و خداى را تسبیح مى گفت و مى ستود .تکبیر و تهلیل ماى گفات و
بر پیامبر و دودمانش درودمى فرستاد تا آنکه خورشید سربرمى زد سپس به سجده مى افتااد و
تا باالآمدن روز در همان حال باقى مى ماند.
سپس به سوى مردم مى رفت وتا نزدیك وقت زوال ،با آنان سخن ماى گفات و اندرزشاان
مى داد .آنگاه تجدید وضو مى کرد و به جایگاه نمازخویش برمى گشت...
والى پس از آنکه کیفیت نماز ،سجده ها و نوافل آن حضرت را تا وقت عصر ،چناان کاه در
فقه معروف است بیان کرد ،گفت سپس :اقامه مى گفت و نمااز عصار را باه جااى ماى آورد و
چون سالم نمازش را مى گفت در همان جاى مى نشست به تسبیح و ستایش و تکبیر و تهلیال
خداوندزبان مى گشود سپس به سجده مى افتاد و در آن حال یك صد بار ماى فرماود« :حمادا
للَّه».
آنگاه والى ذکر مى کند که امام

چگونه پس از غاروب خورشاید نماازمى گازارد و باه

تسبیح خداوند مشدول مى شد تا آنکه یك سوم از شب سپرى مى گشات و آنگااه باه بساترش
مى رفت و چون یك سوم آخر شب فرامى رسید براى خواندن نافله بار ماى خاسات و آنقادر
نماز مى خواند تاسپیده سرمى زد .سپس تا طلوع خورشید به تعقیبات نماز ماى پرداخات و تاا
باال آمدن خورشید به سجده مى افتاد.
والى افزود :در بستر خویش ،بسیار قرآن مى خواند و چون باه آیاه اى کاه در آن یاادى از
بهشت و جهنم شده بود ،بر مى خورد مى گریست و ازخداوند بهشات را ماى طلبیاد و از آتاش
جهنّم به خدا پناه مى برد.

()15
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امام عقیده داشت که برترى او تنها به تقواسات و ناه باه خااطر انتسااب اوباه رساول خادا
.
بیهقى از صولى از محمّد موسى بن نصر رازى نقل مى کند که گفت :از پدرم شانیدم کاه ماى
گفت :مردى به امام رضا گفت :به خدا سوگند بر زمین کساى از جهات پادر از تاو شاریف تار
نیست.
آن حضرت به وى فرمود:
«تقوا بدیشان شرافت بخشید و طاعت خداى بزرگشان کرد».
یکى دیگر به او عرض کرد :به خدا تو بهترین انسانها هستى .آن حضرت به او فرمود:
« سوگند مخور اى مرد! بهتر از من کسى است که خداترس تر باشد و اورا فرماانبردارتر .باه
َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ْ
م ْم عنندَ
نر َم ُ
َ
خدا قسم این آیه نسخ نشده است که :اجعلناكم شعوبا اقبائِل ِِلعنارُوه إِن َْ
ِ
هُ ََ ْت َق ُ
َّ
اك ْم .
ِ
این گفتگو ،روایتى از امام صادق

را به یاد ما مى آورد که فرمود:

« همانا والیت و دوستى من با حضرت محمّد

در نازد مان محباوب تار از والدتام از

اوست».
بدین سان امام رضا در تمام ابعاد حیاتش ،خداى را فرماانبردار بودوخادا هام او را دوسات
داشت و دلش را به نور معرفت درخشان و از علم ودانش آکنده ساخته بود و او را حجّت بالداه
خویش بر مخلوقاتش گردانیده بود.
آیا سوره «ص» را نخوانده ایم که چگونه خداوناد مواهاب خاویش را باه بنادگان درسات
کردارش بیان مى کند؟
او این همه مواهب را فقط و فقط به خاطر عبادت و اخالصى که اینان دارند ،بدیشان ارزاناى
مى بخشد ،مثالمى فرماید:
ْ ْ ََ َ َُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ََ َ َُ َ َْ
ََ َ َْ ُ ْ َ ُ َ ََْ ُ ْ ْ َ
هْليْد إنَّ ُه ََ َّا ٌ
هْلَ َمنة
ناُ
ن
ي
آت
ا
ه
َ
ل
اُ
ن
د
ند
ش
ا
..
*.
هب
هص ِِب َع ما يقولون اهذكر عبدنا دهاد ذه
ِ
ِ ِ
ََ ْ َ ْ
هْل َ
()16
اب
ط
اُصل
ِ
ِ
15

«بر آنچه مى گویند شکیبایى ورز و یاد آر بنده ما داوود نیرومند را .او بسیارباز گردنده باود.
و ما مُلکش را استوار کردیم و بدو حکمت و نیروى داورى دادیم».
سپس در ادامه همین آیات مى فرماید:
َْ
ْ
َ ً
َ ََ ْ َ َُ َ
ْ
ك َاإ َّن ََلُ ع َ
نزلْ َ َا ُح ْسن َ َمنٍب * يَنا َد ُ
ندنَا ل َ ُ
ها ُد إِنَّنا َج َعلنَنا َ َخ ِليفنة ِي هْلر ِِ
ِ
فغفرنا َل ذل ِ
و
ِ
ْ
َّ
ْ
ُّ
َّ
َ
َ ْ
َّ
َّ
َ ِّ َ َ َّ
اح ُ
َ َ َ
هُ إ َّن ِ َ َ
َ َ َ
ََ َُ
مم َب ْ َ
هُ
ُ
ني هنلَّ ِ
يل ِ
يل ِ ِ
هَّلي ي ِضلون ع سن ِب ِ
اس ِباْلق اَل تت ِب ِع هلهوى في ِضلك ع س ِب ِ
َُ ْ َ َ ٌ َ ٌ
يد ب َما ن َ ُسوه يَ ْو َم ْ ِ َ
()12
اب
هْلس ِ
لهم عذهب ش ِد ِ
« پس براى او بخشیدیم و همانا براى او در نزد ما منزلتاى نزدیاك و عااقبتى نیکوسات .اى
داوود ما تو را در زمین خلیفه قرار دادیم پس بین مردم باه حاق داورى کان و از هاواى نفاس
پیروى مکن که تو را از راه خدا گمراه مى سازد.
کسانى که از راه خدا گمراه مى شوند چون روز حساب را فراموش کرده اند ،عاذابى ساخت
در انتظار آنان است».
امام رضا

این گونه به پروردگارش توجه داشت و خداوند نیز .هرچه خاود از کرامات و

علم خواست ،بدو بخشید.
او از دنیا کناره گرفته و آن را خوار شمرد ،فریبهاى دنیا را پس زدوخاداهم پارده میاان او و
حقایق را فروافکند ،زیرا دنیا دوستى اساس هرخطایى است وعشق به دنیا پارده اى اسات بلناد
که میان او و حقایق مخلوقات آویخته شده است.
بیهقى از صولى نقل کرده است که:
امام رضا در تابستان روى بوریا ودر زمستان روى پالس مى نشست .جاماه اش از پوشااك
خشن بود و چون در برابر مردم ظاهر مى شد ،خود رابراى آنان مى آراست.

()11

این امر مربوط به روزگارى بود که دنیا به او روى آورده بود ،امّا اونماى پاذیرفتش و فریاب
آراستگیهاى آن را نمى خورد .هنگامى که خالفت عبّاسى در اوج عظمت و شکوه خاود باود و
در ناز و نعمت ،امام رضا

منصب والیتعهدى این امپراتورى را در ظاهر بر عهده داشت ،امّاا

با وجوداین از دنیا چشم پوشید و زرق و برقهاى آنرا پشت سر انداخت.
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کنیزى به نام «عذر» چنین مى گوید:
« همراه با گروهى از کنیزان از کوفه خریدارى شدیم .من دختربچّه بودم (وى در کوفه به دنیا
آمده بود) .ما را نزد مأمون آوردند و ما درخانه او بودیم ،در بهشاتى از خاوردنى و نوشایدنى و
بوى خوش و دینارفراوان.
مأمون مرا به امام رضا

بخشید .چون به خانه او رفتم از آن هماه نااز و نعمات خبارى

ندیدم.
زنى سرپرست ما بود که شب ما را بیدار مى کرد و به نماز وامى داشت وایان بار ماا بسایار
دشوار بود .من همیشه آرزو مى کردم که از خانه او نجات پیدا کنم.
بزر

()19

ترین زهد امام زهد وى در خالفت بود به گونه اى که مأمون خود ایان منصاب را باه

امام پیشنهاد کرده بود.
آرى کسانى هستند که از دنیا دورى مى جویند تا متاعى بزر
حال آنکه هیچ چیز در چشم آدمى بزر

تار از آن باه دسات آورناد،

تر از ریاست نیست.

فضل بن سهل که خود شاهد گفتگوى مأمون با امام رضاا

در بااره خالفات باود ،ماى

گوید:
خلیفه را هیچ گاه همانند آن روز خوار ندیدم.
مأمون عبّاسى گوید:
بسیار کوشیدم تا طمع او را به خالفت و غیر آن جلب کنم ،امّا موفق نشدم.
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()22

راه خدا
هر کس خداى را بزر

دارد اولیاى او را نیز پاس خواهاد داشات و هرکاه در بزرگداشات

اولیاى خدا کوتاهى ورزد ،راه خود را به سوى خدا گم خواهد کارد .اماام رضاا از ساالکان راه
پروردگار بزر

بود.

شیطان ،مخالفت با اولیاى خدا را در نظر آدمى ،زیبا جلاوه ماى دهاد تاااو را از راه راسات
پروردگارش گمراه کند و در بیابان حیرت زا و راههاى پراکنده سرگردانش سازد.
هرگاه درجه تسلیم و عشق انسان به رهبرى دینى و ولّى امر واولیاى خدا ،اعم از پیاامبران و
امامان و صالحان ،فزونى گیرد .به پروردگارش هم نزدیك تر مى شود.
امام رضا ،همچون دیگر امامان

 ،مطیع ترین ماردم در مقابال ولاى امار خاویش ،اماام

موسى کاظم بود و از همین رو خداوند او را پس از آن امام ،حجّت خاویش بار مردماان قارار
داد.
امام کاظم

مى فرماید:

«على ،پسرم ،بزرگترین فر زندانم و سخن شنوترین و فرمانبردارترین آنان است».
و نیز مى فرماید« :على بزر
است».

()21

ترین و نیکوکارترین و محبوب تارین فرزنادانم در نظار مان

()22

در واقع میان انسان و اولیاى خدا ،حجابى از غرور و تکبّر قرار گرفته است.
هر کس که با تمایالت نفسانى خود مخالفت کرد و با غرور خویش به مبارزه برخاست و باا
تکبّر نفسش به جن

پرداخت ،این حجاب را پاره نموده و در حزب خدا داخل مى شاود و باه

اولیاى او مى گراید و در جایگاه خویش در پیشگاه خدا استقرار مى یاباد .از ایان روسات کاه
قرآن سخن کافران را در این باره با تأکید بیشتر نقل کرده است:
َ
ًَ
ً
َ ً
()22
َب َ ََشه ِمنَّا َاه ِحده نَتَّ ِب ُع ُه ِإنَّا ِإذه ل ِِف َضال ول َا ُس ُع ور
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«پس گفتند :آیا سزاوار است که ما بشرى از جنس خودمان را پیروى کنیم؟ در این صاورت
به گمراهى و ضاللت سخت در افتادیم».
در گذشات

در حدیثى از ابن ابى کثیر روایت شده است که گفت :چون موسى بن جعفر

مردم در امامت او متوقّف شدند .در این سال من به حج رفتم ناگهان با امام رضاا مواجاه شادم.
در قلبم چیزى را نهان داشتم و باخود گفتم:
ً
َ ً
َب َ ََشه ِمنّا اه ِحده نَتَّ ِبعه  ،ناگهان وى همچون جرقه اى بر من گذر کردوفرمود:
«به خدا من همان بشرى هستم که پیروى از من بر تو واجب است.
گفتم :از خدا و تو پوزش مى طلبم .فرمود( :این خطا) براى تو آمرزیده شد».
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()24

شجره طيبه
امام رضا

از شجره پاکى بود که خداوند آن را گرامى داشته و در آن باراى امّات محمّاد

برکت قرار داده و فرموده است:
َْ
ُ ِّ َّ ً َ ْ ُ َ
هُ َسم ٌ
َا َّ ُ
يع َع ِل ٌ
يم
ِ
ذرية بعضها ِم بع و

()25

«نسلى برخى از برخى و خداوند شنوا و داناست».
خداوند یحیى بن زکریا را به واسطه حکمت بالده خود و نیاز باراى گرامیداشات زکریاا باه
پیامبرى برگزید و حکم نبوّت را در ایّام کودکى اش به وى ارزانى داشت.
همچنین مریم صدیقه را به هنگامى که مادرش او رادر شکم خویش نذر خداوند کرد و باراى
خدا آزاد ساخت برگزید و نیزعیسى پسر مریم را براى گرامیداشت مادر صدیقه اش به پیاامبرى
برانگیخت و عیسى در گاهواره لب به سخن گشود و گفت :من بنده خدایم و او مرا کتاب داد.
بنابراین چرا باید شگفت زده شویم هنگامى که خداوند باه حکمات بالداه خاویش و باراى
گرامیداشات نزدیاك تارین مردماان در پیشاگاه خودحضارت محماد

 ،دوازده پیشاواى

هدایتگر و فرخنده را از خانه اوبرگزیند؟!
مفضل بن عمر گوید :بر امام موسى بن جعفر

وارد شدم .پسرش ،على ،در داماان او باود

و حضرت او را مى بوسید و زبانش را مى مکید وبرشانه اش مى نشاند و به آغوشش مى فشارد
و مى فرمود:
«پدرم فدایت باد! چه بوى خوش و چه خوى پاکیزه و چه فضل آشکارى دارى!»
عرض کردم :فدایت شوم! مودّتى در دل من به خاطر این بچّه افتاده که براى کسى جاز شاما
چنین نبوده است.
فرمود:
«اى مفضل او نسبت به من همچون من نسبت به پدرم مى باشد.
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ذریه بعضها من بعض واللَّه سمیع علیم».
عرض کردم :او پس از شما عهده دار امامت است؟ فرمود:
«آرى هر که فرمانش بُ رد رستگار شده و هر که نافرمانى اش کند کفرورزیده است».
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()26

خوى پاك
از این روح پاك ،خلق و خویى بزر

به چشم مى خورد که کتابهاى تااریخ شامه اى از آن

را براى ما بازگو کرده اند.
و مگر نه این است که بوى خوش نشانه گل و نور ،نشانه خورشید است؟ و آیا ایمان چیازى
جز عشق و نشانه عشق چیزى جز همین اخالق نیکوست؟!
آن حضرت

در قلّه فروتنى و خوش رفتارى با مردم بود .ابراهیم بن عبّاس در این بااره

چنین مى گوید :هرگز ندیدم که امام رضا در گفتار خودبه کسى بى احترامى کند .هیچ گااه نشاد
سخن کسى را قطع کند و اجازه مى داد تا شخص خود از گفتار بازایستد و هرگاز دسات رد بار
سینه کسى که مى توانست حاجتش را روا کند ،نمى زد.
هیچ گاه در برابر کسى که روبه رویش نشسته بود پاهایش را درازنمى کرد وتکیه نمى داد.
هیچ گاه ندیدم به غالمان و بردگان خود ناسزا گوید.
هرگز ندیدم که آ ب دهان به بیرون افکند و ندیدم که با قهقه بخندد بلکه خنده وى تبسم بود.
چون خلوت مى کرد و برایش سفره مى گستردند ،بندگانش حتّى دربان ونگهبان با او بر سار
سفره مى نشستند و غذا مى خوردند.
شبها کم مى خوابید وبیشتر بیدار مى ماند .اکثر شبها از آغاز شب تا صبح احیامى گرفت
بسیار روزه مى گرفت و در هر ماه سه روز ،روزه از وى فوت نماى شاد .ماى فرماود :ایان
روزه تمام روزگار است .او بسیار اهل نیکى کردن و دادن صدقه در نهان بود.
بیشتر در شبهاى تاریك صدقه مى داد .پس هر کس ادعا کند که کسى را در فضل و بزرگاى
همچون وى دیده ،باورش مکنید.

()22

از تواضع آن حضرت این بود که روزى به حمام وارد شد .مردى به اوگفت :مرا مشت و ماال
بده .امام

پذیرفت .حاضران به مرد فهماندند که این شخص امام است.
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در این هنگام مرد زبان به پوزش گشود ،امّاحضرت دل او را آرام کرد و همچنان به مشات و
مال دادنش مشدول شد.

()21

مردى از اهل بلخ که همراه امام به خراسان مى رفت ،مى گوید:
روزى سفره اى خواست و تمام بندگان خود را از سیاهان و غیر آنهاا باراین سافره نشااند.
عرض کردم :فدایت شوم! اى کاش مى فرمودید براى اینان سفره اى جداگانه بگسترانند .فرماود:
خاموش باش و بدان که پروردگار تبارك وتعالى یکى ،مادر یکى پدر هم یکى است و جزا تنهاا
بسته به اعمال آدمى است.

()29

آن حضرت خوش نداشت غالمانش وقتى بر سفره نشسته اند باه احتارام او برخیزناد و ماى
فرمود:
«اگر در حالى که غذا مى خورید بر باالى سر شما آمدم برنخیزید تاا وقتاى کاه از خاوردن
فارغ شدید».

()22

بسیار بردبار و بخشنده بود .در باره بردبارى آن حضرت نقل کرده اندکه یکاى از فرمانادهان
بنى عبّاس به نام «جلودى» از سوى هارون الرشیدمأموریت یافت باه مدیناه بارود و لباساهاى
زنان خانواده ابو طالب را غارت کند و براى هر یك از آنان جز یك پیراهن باقى نگذارد.
«جلودى» فرمان هارون را به اجرا گذارد .این امر موجبات خشم امام رضاا را فاراهم آورد،
امّا بعدا هنگامى که آن حضرت به والیتعهدى مأمون برگزیده شد ،جلودى به مخالفت برخاسات
و از بیعت با امام رضا ابراز ناخشنودى کرد.
مأمون بر او خشم گرفت و پس از آنکه دو نفر را پیش از او کشته بود ،وى را نیز بیرون بارد
تا به قتل رساند.
همین که او را در برابر مأمون حاضرکردند امام رضا در نزد خلیفه به میانجیگرى برخاست و
فرمود:
«یا امیرالمؤمنین! این پیرمرد را به من ببخش».
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«جلودى» خیال کرد که امام نیز همدست مأمون است از ایان رو ماأمون را ساوگند داد کاه
سخن امام را نپذیرد.
مأمون هم گفت :به خداسخن او را در باره تو نمى پذیرم ،سپس دساتور داد ،تاا گاردنش را
زدند.

()21

او گشاده دست و بزرگوار بود .یکى از آداب وى در صدقات آن بود که چون باراى خاوردن
مى نشست ،بشقابى مى آورد و آن را کنار سفره مى نهادو از گاواراترین خوراکهاا قادرى در آن
بشقاب مى گذارد و آنگاه دستورمى داد که آن بشقاب را براى نیازمندان ببرند .سپس این آیاه را
تالوت مى فرمود:
َ َ َْ َ ْ َ َ
ح َم هل َعقبَة
ُال هقت

()22

«پس گردنه را نپیمود».
آنگاه مى گفت:
« خداوند عزّ و جل مى دانست که هر انسانى قادر به آزاد کردن بناده نیسات ،بناابر ایان راه
بهشت را براى آنان از طریق اطعام قرار داد».

()22

در روز عرفه تمام دارایى خویش را در خراسان بخشید .فضل بن سهل به او گفات :براساتى
این زیان است.
امام

فرمود « :بلکه این استفاده است کارى را که پاداش و کرم درپى دارد ،زیان مادان».

()24

هر گاه چیزى مى بخشید ،تالش مى کرد مبادا آبرو و شخصیّت فرد رالکاه دار کناد .داساتان
زیر به ما مى آموزد که چگونه خالصانه صدقات خاودرا باراى خداوناد قارار دهایم و از منّات
گذاردن و برترى جویى در این باره ،پرهیز کنیم.
الیسع بن حمزه روایت کرده است:
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« من در مجلس امام رضا نشسته بودم و با او سخن مى گفتم .خلق بسیارى گرد او را گرفتاه
بودند و از حالل و حرام مى پرسیدند .در این هنگاام ماردى بلنادباال و گنادمگون وارد شاد و
گفت:
السالم علیك اى فرزند رساول خادا .ماردى هساتم از دوساتداران تاو و پادران واجادادت
از حج بازمى گردم در حالى که نفقه ام را گم کرده ام و چیزى ندارم کاه حتّاى باه
منزل بروم.
پس اگر صالح بدانى مرا به شهرم روانه سازى .پس چون به دیار خویش رسیدم به جاى تاو
آن پول راصدقه خواهم داد .چون من مستحق گرفتن صدقه نیستم.
امام به اوفرمود :بنشین .خداى رحمتت کند! سپس به مردم روکرد و با آنان درسخن شاد تاا
اینکه مردم از محضرش پراکنده شدند و تنها همان مرد و سلیمان جعفرى و خیثمه و من در نزد
او باقى ماندیم.
امام فرمود :آیا اجازه مى دهید داخل شوم سلیمان به او پاسخ داد :خداوند فرمان تاو را مقادّم
داشت پس امام

برخاست و به اتاق رفت وچندى درن

کرد و سپس بیارون آماد و در را

بست و دستش را از باالى در برون آورد و فرمود :آن مرد خراسانى کجاست؟
مرد گفت :من اینجاهستم .امام

به او فرمود :این دویست دیناار را باراى خرجاى خاود

بگیرو بدان تبرك کن و از جانب من با این پول صدقه مده وبیرون شو تا نه من تو را ببینم و ناه
تو مرا.
پس مرد بیرون شد .سلیمان به امام رضا عرض کرد :فدایت شاوم رحام آوردى و کاار نکاو
کردى .پس چرا چهره ات را از او پوشاندى؟
امام پاسخ داد:
از بیم اینکه مبادا چون حاجتش را روا ساختم ذلّت سؤال و تقاضا رادر سیمایش ببیانم .آیاا
مگر سخن رسول خدا

را نشینده اى که فرمود:آنکه نهانى حسنه دهد ،برابر با هفتاد حاج
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است و آنکه بدى را فاش مى سازد ،خوار و بى یاور است و آنکه بدى را نهاان بادارد ،بار وى
ببخشند ،آیا قول اوّل را نشینده اى که مى گوید:
رجعات الااى ىهلاى و وجهااى بمائااه

متاااى آتاااه یوماااا طلاااب حاجاااة

()25

آن حضرت  222درهم به ابونواس بخشید و چون جز این پولى نداشت استرى را کاه خاود
بر آن سوار مى شد نیز بدو هدیه کرد.
همچنین آن حضرت  622دینار به دعبل خزاعى بخشید و از وى پوزش هم طلبید.
بسیار صدقه مى داد و بیشتر در شبهاى تاریك و بصاورت پنهاان بادین کاار مباادرت ماى
ورزید.

()26

آن حضرت

قوى هیکل و پرهیبت بود.

هر نیازمندى که نزد وى مى آمد مبهوت شکوه و هیبت او مى شد ،امّا او خود در رفاع نیااز
آنان پیشقدم مى شد .اکنون گوشه اى از فضل ودانش آن حضرت را یادآورمى شویم.
امام دانش خود را آنچنان که باید جارى ساخت.
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افق هاى علم امام
چهار تن از امامان شیعه فرصت نشر اسالم را پیدا کردند .این چهار تن عبارت بودناد از اماام
على ،امام باقر ،امّا جعفر صادق و امام رضا

.

اگر چه تمام ائمه در این مهم کوششهایى بخرج داده اند ،اما شرایط براى این چهار تان بایش
از دیگران آماده بود.
پیش از این ،در شرح زندگانى و سیماى امام باقر از علم ائمه و منابع متعدد آن سخن گفتایم
و در اینجا نیازى به تکرار آن نمى بینیم و در اینجا تنها در بااره افاق هااو کراناه هااى علام و
دانش امام رضا که از احادیث آن حضرت به دست مى آید ،به بحث و گفتگو مى پردازیم.
یقطینى روایت کرده است:
چون مردم در امامت امام رضا اختالف نظر پیدا کردند مسائلى را که از آن حضارت پرسایده
بودند و پاسخهایى که او داده بود گرد آوردند ،که به  15هزار مسأله رسید.
امام

()22

خود یك بار فرمود« :در روضه مى نشساتم .در مدیناه علمااى بسایارى بودناد و

هرگاه یکى از آنان از پاسخ در مى ماند به من اشاره مى کردو مسائلى را پیش من ماى فرساتاد
و من بدانها پاسخ مى گفتم».

()21

امام در حالى که تنها بیست و اندى از عمر شریفش مى گذشت ،درمساجد رساول خادا ماى
نشست و فتوا مى داد.
براى آنکه با نقش امام رضا در این باره بیشتر آشنایى حاصال کنایم بایاد انادکى باه عقاب
بازگردیم.
حزب عبّاسى که پس از خالء سیاسى ناشى از عدم سالطه اماوى ،برگارده مسالمانان ساوار
شده بود خود را در برابر جریانهاى سیاسى مخالف یافت.
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این جریانها بر فکر و اندیشه تکیه داشتند و به نظریات فرهنگاى و علماى مسالّح بودناد .در
مقدّمه جریانها باید از جریان علوى یاد کرد .این جریاان عاالوه بار رهبارى ماردم در مساائل
فکرى ،رهبرى مخالفتهاى سیاسى را نیزدر دست داشت.
حزب عبّاسى که در خالء فکرى کُشنده اى به سرمى بردچاره اى جز این نیافت که در صادد
کاوش از منابع فکرى خارجى برآیدوبر همین اساس بود که نهضات ترجماه را نیارو بخشاید و
پیش از پرداختن به کتابهاى علمى به ترجمه کتابهاى فلسفى توجّه کرد.
این حرکت موجب اضطراب فکرى و آشفتگى فرهنگى امّت اسالمى شاد و وحادت امّات را
باخطر روبه رو ساخت .عوامل متعددى در پدیدآوردن این خطر نقش داشتند:
اوّالً :دور نگه داشتن متفکران از مسائل و مشکالت سیاسى.
ثانياً :ازدیاد نافرمانى هاى سیاسى و جنگهاى داخلى که طبعا امّت رابه نگرانى فکارى بیشاتر
مى کشانید.
ثالثاً :وجود جریانهاى ناآشنا که هدف آنها تباه کردن فرهن

جامعه و مبارزه با اسالم به ناام

اسالم بود .این امر از طریق حرکتهاى سیاسى مرتبط با کفّار تدذیه مى شد.
در دوران خالفت مأمون ،این اضطراب فکرى به اوج خود رسیدوهمین مساأله موجاب شاد
تا امام رضا

عهده دار برخورد با آن شود.

انتقال آن حضرت به پایتخت دیار اسالم و پذیرفتن والیتعهدى مأمون ،باعث شاد کاه وى در
متن برخوردهاى فکرى قرار بگیرد.
امام رضا با ارباب ملل ومذاهب گوناگون ،مناظره هاى بسیارى ترتیب داد .ایان منااظره هاا
توسّط علماى بزرگوار ما ،همچون شیخ صدوق رحمه اهلل ،در کتابهاى مستقلى مثل عیون اخباار
الرضا به رشته تحریر درآمده است.
هنگامى که در سخنان و دالیل امام رضا در مقابل مخالفان دقیق ماى شاویم ،آنهاا را بسایار
علمى و عمیق مى یابیم.
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این خصوصیات خودبیانگر سطح فرهنگى روزگار آن حضرت اسات ،زیارا ائماه
همچون پیامبران

نیاز

متناسب با عقول مردم و در حدّ افکار و اندیشه هاى آنان ،با آنها ساخن

مى گفتند.
همچنین از تأمل در سخنان آن حضرت در مى یابیم که وى در صددبرخورد باا تشاکیکها و
تردیدهایى بوده که از سوى دشمنان ،به ویژه جنبه عقالنى احکام آن ،انتشار مى یافته است.
از همین روست که احادیاث بسایارى از اماام رضاا در خصاوص علال وفلسافه شارایع و
حکمتهایى که درپس احکام دینى نهفته ،نقل شده است.
دسته اى دیگر از سخنان درخشان آن حضرت به امور مرباوط باه زنادگى اختصااص دارد.
رساله طبى آن حضرت موسوم به «طب الرضا» جزوهمین دسته است.
یکى از ویژگیهاى حیات علمى امام رضا آن است که ساخنان آن حضارت در تماام محافال
اسالمى مورد قبول واقع مى شد .به نظر نگارنده حتّى ورودامام

به شاهر نیشاابور ،یکاى از

پایتخت هاى علمى جهان اسالم در آن روزگار ،نمودار توجّه و اهتمام علماى اسالم به احادیاث
امام رضامى تواند باشد.
اجازه دهید به این ماجراى شگفت انگیز گوش بسپاریم:
امام رضا

در سفر خود که منجر به شهادت او شد ،به نیشابور قدم نهاد .او در کجااوه اى

که بر استرى سیاه و سپید قرار داشت و رکابى از نقره خالص بر آن بود ،نشسته بود.
دو تن از پیشوایان و حافظان احادیث نبوّى ،ابوزرعه و محمّد بن اسلم طوسى ،کاه خدایشاان
رحمت کند ،دربازار با آن حضرت برخورد کردند و گفتند:
اى سرور فرزند سروران ،اى امام فرزند امامان ،اى از تبار طااهره رضایه ،اى چکیاده پااك
نبوّى! به حق پدران پاك و اجداد بزرگوارت ،سیماى مبارك و خجسته ات را باه ماا بنمایاان و
حدیثى از پدرانت و ازجدّت (رسول خدا

) براى ما روایت کن.

29

امام فرمود تا استر را نگه دارند .سایبان را کنار زد و چشامان مسالمانان باه دیادن رخساار
مبااارك و خجسااته اش روشاان گردیااد .دو ساار گیسااوان اوهمچااون گیسااوان رسااول خاادا
بود .مردم از هر صنف و طبقه اى بر پاى ایستاده بودند.
عدّه اى فریاد مى زدند و گروهى مى گریستند و دسته اى جاماه چااك ماى زدناد و برخاى
چهره در خاك مى مالیدند .گروهى پیش مى آمدند تا افسار استر او را به دست گیرند وعادّه اى
هم به طرف کجاوه گردن مى کشیدند .روز باه نیماه رسایده باود .سایل اشاك جاارى شاد و
صداهافروخوابید و پیشوایان و قاضیان بان

برآوردند:
 ،او را میازاریاد و

«اى جماعت بشنوید و به یاد بسپرید و با آزردن عترت رسول خدا
خاموش باشید».
آنگاه امام رضا حدیث زیر را براى آنان ایراد فرمود.

 24هزار قلمدان بجز مرکب دانها در آن روز شمرده شد .ابوزرعاه رازى و محمّاد بان اسالم
طوسى آماده نوشتن حدیث رضا امام شدند.
پس آن حضرت فرمود « :حدثنى ابى موسى بن جعفر الکاظم قال :حدثنى ابى جعفر بن محمّاد
الصادق قال :حدثنى ابى محمّد بن على الباقر قال :حدثنى ابى على بان الحساین زیان العابادین
قال :حدثنى ابى الحسین بن على شهید ارض کربالء قال :حدثنى ابى امیرالمؤمنین علاى بان اباى
طالب شهید ارض الکوفه قال :حدثنى اخى و ابن عمى محمّد رساول اللَّاه

قاال :حادثنى

قال سمعت رّب العزة سبحانه و تعالى یقول:
جبرئیل
َ ْ َ
َ
َ ُ
َ
َ ْ
َ َّ َّ ُ ْ
هُ ِحصىن ،ف َم ْ قاَلا َد َخل ِحصىنَ ،ا َم ْ َد َخل ِحصىن َ ِم َ ِم ْ َعذهىب».
َك َمة َل ِإَل ِإَل
« ِ
صدق اللَّه سبحانه و صدق جبرئیل و صدق رسول اللَّه و االئمة

.

استاد ابوالقاسم قشیرى گوید« :این حدیث با این سند به یکى ازامیران سامانى رسید.
او این حدیث را با طال بنوشت و وصیّت کرد که آنرابا وى به خاك ساپارند .چاون بمُارد در
خواب دیده شد.
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از او سؤال کردند ،خداوند با تو چه کرد؟
پاسخ داد :خداوند مرا با گفتن ال اله الَّا اللَّه وتصدیق خالصانه ام باه رساالت محمّاد
نوشتن این حدیث به طال از روى تعظیم و احترام مرا آمرزید.
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()29

و

بخش دوم :دوران امامت و رنج ها
امام رضا

در دو دوره مختلف زندگى کارد .دوره خالفات هاارون الرشاید کاه یکاى از

سخت ترین دورانها بر اهل بیت بود.
و در شرح سیره امام کاظم

خواندیم که عبّاسیّان چگونه بر پیروان اهل بیت ساختگیرى

مى کردند و امام را مى آزردند و او را از خانه اش که در کنار قبر جدّبزرگوارش بود به بصاره و
از آنجا به بدداد بردند.
امام هفتم همیشه یا به اقامت جبرى محکوم بود و یا در سیاهچالهاى تاریك بسرمى بارد تاا
آنکه سرا نجام با زهرى که به حضرت خوراندند ،مظلومانه به شهادت رسید.
امام رضا در چهار سال نخست از امامت خویش ،همچون پدر بزرگاوارش جاام تلاخ درد و
رنج را سرکشید .دو ماجراى زیر سرشت این دردهاورنجها را نمودار مى سازد:
 - 1ابوصلت هروى روایت مى کند که روزى امام رضا در منزل خویش نشسته بود که پیاك
هارون بر او وارد شد و گفت :نزد خلیفه حاضرشوید .امام برخاست و به من فرمود:
اى ابا صلت! او (هارون) مرا در این وقت نمى خواند مگر آنکه کارمهمى در میاان باشاد .باه
خدا سوگند امکان ندارد با من بدى کند به خاطرسخنى که از جدّم رساول خادا

باه مان

رسیده است.
ابا صلت گوید :من نیز با امام رضا خارج شدم و نزد هارون رفتیم .چون امام رضا به هاارون
نگریست این حرز را خواند (حرز را ذکر مى کند) چون روبه روى هارون قرار گرفات ،خلیفاه
بدو نگریست وگفت :اى ابوالحسن! ما فرمودیم تا صد هزار درهم به تو بدهند.
نیازمندیهاى خانواده ات را هم بنویس .چون امام رضا از نزد او برمى گشت ،هاارون کاه باا
نگاه او را از پشت تعقیب مى کرد ،گفت :من اراده کردم و خدا هم اراده کارد و اراده خادا بهتار
بود.

22

یحیى برمکّى ،به هارون پیشنهاد داد که امام رضا

را بکشد ،امّاهارون این کاار را ساخت

و دشوار شمرد و به او گفت :گویا تو مى خواهى همه آنان را بکشى.
 - 2پیشتر گفتیم که جلودى از سوى هارون مأموریت یافت که به محلّ سکونت اهال بیات
رفته ،خانواده آن حضرت را غارت کند .چون هارون ازدنیا رفت و میان وارثان هارون نازاع و
اختالف در گرفت ،امام با آزادى نسبى فعالیت خود را آغاز کرد.
هارون سه تن از پسرانش ،امین و مأمون و مؤتمن را به ترتیب به والیتعهادى برگزیاده باود.
او چون از میل و گرایش عبّاسیّان به امین که تحت پرورش مادرش زبیده قارار داشات ،مطلاع
بود بر جان مأمون مى ترسید .او مأمون را براى اداره امور کشور شایسته تر مى دید و از هماین
رو برخى از مناصب دولتى را به عهده وى گذارده بود.
ایرانیان که على رغم کنار رفتن برامکه هنوز در دساتگاه دولات عبّاساى از نفاوذ و قادرت
برخوردار بودند به مأمون گرایش داشتند ،زیرا مادرمأمون ایرانى ودست پرورده ایرانیان بود.
این بود که ابرهاى طوفان زاى فتنه در آسمان امّت اسالم گرد آمدنادومر

زودرس هاارون

در خراسان ،پیش از آنکه اوضاع کشاور سار و ساامان یاباد ،زودتار از انتظاار آتاش فتناه را
برافروخت .همراهى نمودن و نزدیك بودن مأمون با پدرش که به اشاره فضل بن ساهل تحقیاق
مى یافت نقش بارزى در فتنه یاد شده داشت.
امین ،چه بسا به اشاره برخى از فرماندهان عبّاسى خود فورا مأمون را خلاع وپسارش را باه
عنوان ولیعهد تعیین کرد .طبیعى بود که این عزل و نصب از سوى مأمون ،مردود شمرده شود.
خوددارى مأمون ،امین را واداشت که برخى از فرماندهان خاود را باراى دساتگیرى ماأمون
روانه سازد تا وى را دست بسته به محضرش آورند.
برخى از سران سپاه مأمون ،بویژه ایرانیان ،مأمون را به سرپیچى ازامین تشاویق ماى کردناد.
مأمون نیز سخنان آنان را پذیرفت و در نتیجه میان دو برادر جنگى درگرفات کاه سارانجام باه
خلع امین از مقام خالفت و به قدرت رسیدن مأمون انجامید.
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این جن  ،نخستین نبرد میان عبّاسیّان بود که از بدترین جنگهاى داخلى مسلمانان باه شامار
مى آید .این جن

اعتماد مردم را به نظام سیاسى حاکم بر آنها متزلازل کارد و مخالفاان را بار

انقالب و شورش علیه این نظام تشویق کرد .در همین برهه است که ماى بینایم در گوشاه اى از
کشورمردم انقالب کرده و حاکم را خلع مى کنند و با یکى از علویّان دست بیعت مى دهند.
مهم ترین و بزر

ترین این انقالب ها جنبش ابوالسرایا در کوفه بود که از ساوى کساى باه

نام السرى بن منصور رهبرى مى شد .وى پرچم زعامت رابراى یکاى از فرزنادان اماام حسان
مجتبى به نام محمّد بن ابراهیم بن اسماعیل به اهتزاز در آورده بود.
این انقالب فراگیر شد و شعاع آن تا کوفه و واسط و بصاره و حجااز و یمان امتاداد یافات.
سپاهیان بنى عبّاس به رویارویى با این انقالب پرداختند .نبردهاى سخت و خونینى در گرفت و
سرانجام عبّاسیّان با حیله و نیرن

توانستند آتش این انقالب را فروبنشانند.

در مکّه ،محمّد فرزند امام جعفر صادق

()42

قیام کرد ،برخى با وى به نام خلیفه بیعت کردناد

و او را امیرالمؤمنین خواندند.
انقالبهاى دیگرى هم در شام و مدرب روى داد که خود نشانگر تزلزل اوضاع بود تا آنجا کاه
مردم به مأمون بیعت نمى کردند ،تا او پس ازجنگهاى متعادد کاه موجاب کشاتار صادها هازار
مسلمان گردید پایه هاى حکومت خود را محکم نموده به بدداد بازگشت.
چنانکه پیشتر هم گفتیم ویژگى عصر مأمون رشد جریانهاى فکارى بیگاناه اى باود کاه باه
هدف م تزلزل کردن نظام فرهنگى امّت ،در جامعه رواج مى یافت .این امر نتیجه طبیعاى نهضات
"ترجمه" بود که عبّاسیّان بدون هیچ آگاهى و بینشى ،به ترویج آن مى پرداختند.
همچنین فرماندهان سپاه که رکن اصلى نظام بودند ،هیچ اعتمادى باه نظاام ماأمون نداشاتند.
هرثمة بن حازم ،یکى از رهبران سپاه ،خطاب به مأمون ماى گویاد« :اى امیار الماؤمنین آنکاه
دروغت مى گوید هرگز خیر تو رانمى خواهد و آنکه به تو راست مى گوید هرگز خیانتت نماى
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کند .فرماندهان را جرىت خلع مده که تو را خلع مى کنند و آنان را به نقض پیمان سوق مده کاه
پیمان و بیعت تو را خواهند شکست.

()41

شاید بتوان به تمام اینها ،حالت گستاخى و ریخات وپاشاى را کاه میاان دولتماردان و افاراد
نزدیك به دستگاه آنها شایع و حاکم بود ،نیز افزود.
نظام خود براى سرگرم ساختن دولتمردان از توجّه و پرداختن به حقایق تلخى که مسالمانان
در آن به سرمى بردند ،بدین حالت دامن مى زد .اگر تاادیروز خانادان برماك ،شهساواران ایان
میدان بودند ،اینك خاندان سهل جاى آنان را گرفته اند و آنچه برخى مؤرّخاان در بااره ازدواج
خلیفه باپوران و اسراف و تبذیرهایى که در این میانه به انجام رسیده بود ،ماى گویناد خاود بار
این نکته گواهى مى دهد.
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امام رضا و مبارزه با فساد
هنگامى که در سوره هود یا دیگر سوره هاى قرآنى که داساتان رساالت پیاامبران سالف را
بازگو مى کند مى اندیشیم ،در مى یابیم که تمام پیامبران در مقابل فساد و باه ویاژه فساادى کاه
در میان قومشان شیوع داشت ،به مبارزه برخاستند.
آنان هر فساد سیاسى یا اجتماعى یا اقتصادى و یا فکرى رامنتهى به گمراهى و شارك وکفار
قلمداد مى کردند و از همین رو خدا را به یاد مردم مى آوردناد و آنهاا را از عاذاب خداوناد در
دنیا و عقابش در آخرت بیم مى دادناد ،زیارا ایان شایوه ،راه اصاالح انساان و بازداشات او از
ارتکاب هرگونه جرم و فساد است.
ائمه نیز به راه پیامبران مى رفتند .آنان با تمام انواع و اشکال فساد با همین وسیله ،به مباارزه
برمى خاستند .امام رضا

نیز همچاون اجاداد خاود فرزنادان مخلاص امّات را در ایان راه

هدایت کرد و در راه خدا متحمّل هر گونه آزار وشکنجه شد.
او حکومت جاهلیّتى را که عبّاسیّان به نام اسالم بنیان نهاده بودناد ،ماردود شاناخت و آن را
کال حکومتى غاصب ،ستمگر و فاسد معرفى کرد.
وى با جریانهاى فکرى مخالف با اصول اسالمى به رویارویى برخاست و با استفاده از تعالیم
آیین اسالم با فساد اخالقى امّت به ستیز پرداخت.
امام

در این مبارزات تنها نبود بلکه گروهى از نخبگان امّت وبرگزیادگان ودانشامندان و

فرزانگان و رهبران فداکار که پیروان اهل بیت بودند ،وى را همراهى مى کردند.
پیش از این خواندیم که ائمه چگونه و با چه شیوه اى امّت را رهبرى مى کردند.

()42

امّا در اینجا سزاوار است اندکى در باره حادثه اى که براى مؤرخاان ایان پرساش را ایجااد
کرده است و به نظر ما نقطه درخشانى در زندگى امام رضاو نقطاه عطفاى در حرکات شایعه باه
شمار مى آید ،سخن بگوییم .پرسش این است:
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چرا آن حضرت والیتعهدى مأمون را پذیرفت؟
پیش از هر چیز باید این پرسش را نیز مطرح کنیم که:
چه عواملى خلیفه عبّاسى را واداشت تا چنین گام بزر
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و جسورانه اى بردارد؟!

مأمون در انديشه تقرّب به امام
آیا مأمون که از مادرى پارسى زاده و در دامان هواخواهان بیت علوى پرورده شده باود و از
تاریخ اسالم آگاهیهاى بسیار داشت و در علم کالم چیرگى حاصل کرده بود ،یاك شایعى تماام
عیار بود؟
آیا انتخاب امام رضا از سوى او به والیتعهدى ،ابتدا با انگیازه اى ساالم صاورت پاذیرفت و
بعداوى از تصمیم خود منصرف شد و آن حضرت را با زهر مسموم کرد ،زیراچناان کاه پادرش
هارون روزى به وى گفته بود ،سلطنت عقیم است و اگرروزى (امام) على بن موساى الرضاا باا
وى به منازعه بر مى خواست حکومت را از او مى گرفت؟
یا اینکه انتخاب امام رضا

به والیتعهدى ،نقشه اى باود کاه ازجاناب فضال بان ساهل و

همدستان او طرح ریزى شده بود و مأمون بدون هیچ التفاتى نقشه آنها را پذیرفت و ساپس باه
عواقب آن پى برد و از تصمیم خود بازگشت و فضل را در حمام ترور کرد و باا دادن زهار باه
امام رضا ،آن حضرت را به شهادت رساند؟
یا اینکه این نقشه از سوى شخص مأمون و برخى از سران طراحى شده بود وتنها یك باازى
سیاسى به شمار مى آمد؟
آیا تمام این احتماالت ممکن بوده است .نگارنده با مطالعه در تاریخ به دلیلى که بطاور قطاع
بر یکى از این احتماالت داللت کند ،دست نیافته است ،افزون بار آنکاه ماا بایاد تماام عوامال
تاریخى را بشناسیم و به هنگام تفسیر یك پدیده معیّن ،همه این عوامل را دقیقا در نظر بگیاریم،
زیراچنین عواملى در حیات ما با یکدیگر هماهنگى دارند و کال حیات معاصرما را مى سازند.
بنابراین چرا باور نکنیم که گذشته هم مانند حال بوده وتمام عوامل مؤثر در حیاات انساانى،
در ساختن آن نقش داشته اند؟
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از این رو نگارنده به این نظر اعتقاد دارد که پیشینه فرهنگى مأمون وشارایط سیاساى و نیاز
دیدگاه همدستان و محرمان وى در طرح ریزى این نقشه گستاخانه بسیار تاأثیر داشاته اناد ،آن
چنان که اگر یکى از این عوامل کم مى شد مأمون به چنین کارى دست نمى زد.
این سخن بدان معنى است که انقالب مأمون علیه امام رضاا ،پاس ازتحاوّل و تدییار شارایط
سیاسى ،به وقوع پیوست .مأمون به معنى واقعى کلمه شیعه نبود.
بلکه تابعیّت وى از اهل بیت و تعبّاد او در اطاعات ازخادا ،از برخاى اندیشاه هااى شایعى
همچون برتر دانستن امیرمؤمنان

برسایر خلفا و اعتقاد به خیانت معاویه و نظایر آنهاا مایاه

مى گرفت .امّااعتقاد به موارد ذکرشده ،در نظر ائمه

فرد را شیعى نمى کند.

از طرفى او خلیفه بود و پیش از آنکه در پى جستجوى اصول ارزشها باشد باه دنباال یاافتن
قدرت و دفاع از آن بود.
شاید پدرش ،هارون ،همچون دیگر زمامداران خودسار ،کاه در نزدفرزنادان و محرماان راز
خود به حقانیّت مخالفانشان اعتراف مى کردند ،به پسر و یاران نزدیك خویش به حقانیّات اماام
رضا

اشاره کرده وهمین امر موجب شده است که وجدانهاى آنان و لو براى مادّتى محادود

بیدارشود.
مأمون خود نقل مى کند که به دست پدرش شیعه شده است و داستانى را در ایان بااره نقال
مى کند که ذکر آن الزم نیست.
شاید مأمون براى اقناع بنى عبّاس به درست بودن راى خاویش ،چناین داساتانهایى را ماى
ساخته است .اینك به یکى از این داستانها که از زبان شخص ماأمون نقال شاده اسات ،توجّاه
فرمایید:
از ریان بن صلت روایت شده است که گفت :بسیارى از ماردم وفرمانادهان و کساانى کاه از
بیعت امام رضا نا خشنود بودند ،در باره این بیعت سخنان بسیارى مى گفتند .آنان بر این عقیاده
بودند که انتخاب امام رضا به عنوان ولیعهد ،نقشه فضل بن سهل ذوالریاستین بوده است.
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این خبر به مأمون رسید .وى در دل شب بدنبال من فرستاد .من بدرگاه اورفتم .مأمون گفت:
اى ریان به من خبر رسیده که مردم مى گویند :بیعت (امام) رضاا نقشاه فضال بان ساهل باوده
است؟ گفتم :اى امیرالمؤمنین!!
چنین مى گویند .گفت :واى بر تو اى ریان! چه کسى را گستاخى آن است که نزد خلیفاه اى
که مردم و سران در برابرش بر پاى ایستاده اند و خالفت براى او قارار گرفتاه ،بیایاد و باه وى
بگوید که خالفت را از دست خویش رها کن و به دست دیگرى بسپار .آیا عقل چنین کاارى را
روا مى شمرد؟ گفتم :نه به خدا اى امیرالمؤمنین هایچ کاس را یااراى چناین جساارتى نیسات.
مأمون گفت :به خدا چنین نیست که مردم مى گویند ،امّا من تو را از علّت این والیتعهادى آگااه
مى سازم.
چون برادرم محمّد نامه اى به من نگاشت و مرا به سوى خاود فراخوانادو مان از رفاتن باه
سوى او سرپیچیدم ،سپاهى را به فرماندهى على بن عیسى بن ماهان بسیج کارد و بادو دساتور
داد که مرا زنجیر کرده طوق بر گردنم گذارده و نزد او ببرد.
این خبر به گوش من رسید .من هرثمة بن اعین را به سجستان و کرماان گسایل داشاتم ،امّاا
کار من دگرگون شد و هرثمة شکست خورد و صاحب تاج وتخات خاروج کارد و بار ناحیاه
خراسان تسلّط یافت .تمام این حوادث در ظرف یك هفته بر من باریدن گرفت.
چون این حوادث بر من واقع شد براى مواجهه با آنها نه قدرتى داشتم ونه مالى که بدان نیارو
گیرم .شکست و ترس را در سیماى فرماندهان ومردانم مى دیدم .تصمیم گارفتم باه شااه کابال
بپیوندم ،امّا با خود گفتم که پادشاه کابل مردى کافر است و محمّد بادو اماوالى ماى بخشاد و او
هم مرا به وى تسلیم مى کند .بنابر این راهى بهتر از این ندیادم کاه از گناهاان خاود باه ساوى
خداوند عزّ وجل توبه کنم و از او در این حوادث یارى بجویم و بدوپناهنده شوم.
پس فرمان دادم تا این اتاق (به اتاقى اشاره کرد) را جاروکنناد .بار مان آب ریختناد (غسال
کردم) و دو جامه سپید دربرکردم و چهاررکعت نماز گزاردم و در آن هر چه از قرآن از برباودم
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خواندم و خواندم وخداى را یاد کردم و بدو پناه بردم با نیّتى صادقانه باوى پیمانى استوار کاردم
که اگر خداوند مارا باه خالفات برسااند و در برابار دشامنانم یاارى ام رسااند ،خالفات را در
جایگاهى که خداوند خود آن را گزارده بود ،قرار دهم
سپس قلبم نیرو گرفت پس طاهر را به سوى على بن عیسى بن ماهان روانه داشتم و کاارش
بدانجا رسید که رسید .هرثمة را نیز به سوى رافع بن اعین فرستادم .او بر رافع چیرگاى یافات و
او را کشت .از آن پس سپاهى به سوى صاحب سریر گسیل کردم و با او از در صلح و ساازش
در آمدم و بدواموالى بخشیدم تا اینکه بازگشت .کار من همچنان نیرو مى گرفت تا آنکاه محمّاد
نیز بدان عاقبت دچار شد و سرانجام خداوناد خالفات را باراى مان هماوار کارد و مارا بادان
برگماشت.
چون خداوند عزّ و جل ،بدانچه با او پیمان بسته بودم وفا کرد من هام تمایال یاافتم کاه باه
پیمان خود با خداوند تعالى وفا کنم .بنابر این هیچ کس را بدین کار (خالفت) سزاوارتر از علاى
بن موسى الرضا نیافتم .امّا اوخالفت را با شروطى که بر من تعیین کرد و تو خود نیز آنها را ماى
دانى نپذیرفت .این علّت برگزیدن امام رضا به والیتعهدى بود.
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شاید این علّت هم یکى از همان عوامل مساعد باشد افزون بر آنکه برجساته تارین عاواملى
که مأمون را به چنین اقدامى واداشت همان شرایطسیاسى باود کاه پایش از ایان بادانها اشااره
کردیم ،زیرا رابطه مأمون باعبّاسیّان ،به خاطر اینکه برادرش امین را به قتل رسانده باود ،بسایار
تیره بود .همچنین فرماندهان عرب به خاطر برتریهایى که مأمون به فرماندهان ایرانى ماى داد از
وى چندان دل خوشى نداشتند ،امّا هواخواهان بیت علوى فرصات را باراى انتقاام از حکومات
جبار عبّاسى آماده دیدند ودرهر دیارى پرچم قیاام و مخالفات برافراشاتند بناابراین باا چناین
اوضاعى مأمون نمى توانست در مسند قدرت دوام بیاورد.
امّا نتایج نقشه هاى مأمون و بادهاى تقدیرى کاه در جهات او وزیادن گرفتاه باود ،عباارت
بودند از:
 - 1كسب دوستى ومودّت طرفداران علوى ها باواليتعهدى امام رضا
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.

 - 2فرونشاندن آتش انقالبها ،با اندكى بذل و بخشش به جاى استفاده از عمليّات نظامى.
 - 3توجّه به عبّاسيّان و كسب دوستى آنان و بازگشت به خطّ آنها پس از تصفيه فضل بن سمهل و بمه
شهادت رساندن امام رضا.

بدین ترتیب ب ود که مأمون توانست در مساند حکومات بااقى بمانادوپس از خاود از تخات
خالفت عبّاسى محافظ کند.
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امام در ميدان مبارزه
چرا امام رضا

و الیتعهدى مأمون را پذیرفت و اگر باه ایان کاارمجبور باود چگوناه در

برابر او به مبارزه ایستاد؟
پیش از گفتن پاسخ به این پرسش ،ناچا ر باید به وضاع جنابش مکتباى ،هنگاام باه امامات
رسیدن آن حضرت پس از پدرش ،نگاهى بیفکنیم.
در حدیثى آمده است :تقدیر آن بود که امام موسى کاظم ،قاائم آل محمّاد

باشاد ،امّاا

شیعه این امر را افشا کرد و خداوند تدییر مشیت داده و آن را تاا سارآمدى ناامعلوم باه تاأخیر
انداخت.
این سخن بدان معنى است که جنبش مکتبى در آن روز در سطح تصدّى امور امّت باود .اگار
چه امام کاظم در زندان هارون به زهر کشته شد ،جنبش -همچنان که از حادیث اساتنباط ماى
شود -چندان آسیب ندید.
بدین ترتیب امامت امام رضا یکى از دو فرصت به شمار مى آمد:
نخست :اقدام به حرکت مسلحانه که منجر به نابودى جنبش مى شد.
دوّم :پاسخ به رویارویى و مبارزه مأمون باا پاذیرفتن والیتعهادى اوجهات اقادام از طریاق
حکومت بدون آنکه آن را قانونى بشناسد .همچنان که یوسف پیامبر

از عزیز مصر خواست

تا او را بر گنجینه هاى زمین بگمارد و سپس از راهى که مى توانست از درون نظاام ،دسات باه
اصالحات زد و نیز همان گونه که امام امیرالمؤمنین

با خلفاى پیش از خود به عنوان یکاى

از اعضاى شوراى شش نفره همکاریهایى مى کرد.
کمترین فایده این فرصت دوّم عبارت بود از حمایات جنابش مکتباى ازحاذف و ناابودى و
پذیرش آن به عنوان یك جنبش مخالف رسمى.
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بنابراین درمى یابیم که امام

رهبرى جنبش مکتبى را رها نکردبلکه از مرکز جدید خاود

براى حمایت و تقویت جنبش مکتبى شیعه سودجُست و بدین ترتیب شیعیان توانساتند خاود را
بر نظام تحمیل کنند.
براى تحقیق این اهداف ،امام از شیوه زیر استفاده کرد:
اوّالً :از پذیرفتن خالفتى که مأمون در ابتدا بر او عرضه داشته بود ،خوددارى ورزیاد و عادم
پذیرش خود را به مأمون اعالم کرد .شاید ردّخالفت از سوى اماام باه خااطر دو مساأله باوده
است:
الف  -چنین خالفتى جامه اى بود دوخته شده بر قامت مأمون و امثال او و نه زیبنده حجّت
بالده الهى ،زیرا این خالفت بر شالوده اى فاسداستوار شده بود .سپاه ،نظام ،قاوانین و هار آنچاه
در این خالفت وجودداشت فاسد و نادرست بود و اگر امام چنین خالفتى را مى پاذیرفت ،ماى
بایست آن را ویران مى کرد و از داخل مى ساخت و چنین کاارى در آن شارایط امکاان پاذیر
نبود.
ب  -مأمون در پیشنهاد خود صادق نبود بلکه او و حزب نیرنا

باازش نقشاه اى را طارح

ریزى مى کردند تا پس از کسب مشروعیت براى خود ازامام ،او را از باین ببرناد همچناان کاه
همین توطئه را در ارتباط با والیتعهدى آن حضرت عملى ساختند.
ثانیا :امام رضا شرط پذیرش والیتعهدى خود را این قرار داد که او به هیچ وجاه در کارهااى
حکومتى دخالت نکند .این امر موجب شد تاحکومت نتواند کارها را به نام امام پیش ببرد و یاا
از آن حضرت کسب مشروعیت کند.
بدین گونه براى جهانیان و نیز براى تاریخ تا ابد روشن شدکه آن حضرت به هایچ وجاه باه
شرعى بودن نظام اعتراف نکرد .مأمون بارها کوشید تا امام را اندك اندك باه دخالات در اماور
حکومتى بکشاند ،ولى امام کوششهاى او را بى پاسخ گذارد .حادیث زیار نشاانگر هماین نکتاه
است.
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هنگامى که مأمون خواست براى خود به عنوان امیرالمؤمنین و باراى اماام رضاا باه عناوان
ولیعهد و براى فضل بن سهل به عنوان وزارت بیعت گیرد ،دساتور داد ساه صاندلى باراى آنهاا
بگذارند .چون هر سه نشستند به مردم اذن ورود داده شد .مردم داخال ماى شادند و باا دسات
راست خویش به دست راست هر سه نفر ،از باالى انگشت ابهام تا انگشت کوچك ،مى زدناد و
بیرون رفتند .پس امام رضا تبسّمى کرد و فرمود:
« تمام کسانى که با ما بیعت کردند ،به فسخ بیعت ،بیعت کردند جزاین جوان که به عقد بیعات،
با ما بیعت کرد».
مأمون پرسید :تفاوت فسخ بیعت با عقد آن چیست؟ امام فرمود:
« عقد بیعت از باالى انگشت کوچك تا باالى انگشات ابهاام اسات وفساخ بیعات از بااالى
انگشت ابهام تا باالى انگشت کوچك!».
مردم با شنیدن این سخن برآشفتند و مأمون دستور داد تا مردم رابازگردانناد تاا دوبااره باه
شیوه اى که امام فرموده بود ،تجدید بیعت کنند.
مردم مى گفتند :چگونه کسى که به عقد بیعت آگاهى ندارد باراى پیشاوایى شایساته اسات و
بدرستى آن کس که این نکته را مى داند از او ،که نمى داند ،سزاوارتر و شایسته تار اسات .راوى
این حدیث گوید :همین امر موجب شد که مأمون ،امام رضا را با دادن زهر از میان بردارد.
ثالثا :از همان روزهاى نخستین والیتعهدى ،امام رضا
گسترش فرهن
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از هرفرصت به دست آماده باراى

وحى سود مى جست و اعالم مى کارد کاه از دیگاران باه خالفات سازاوارتر

است .به عنوان نمونه درعهدنامه والیتعهدى آن حضرت به نکاتى بر مى خوریم حااکى از آنکاه
مأمون در ابراز لطف و مهربانى به اهل بیت رسالت به تکلیف واجب خویش عمل کرده است!!
اجازه دهید عهد نامه زیر را با هم بخوانیم و درآن بیندیشیم:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحیمِ

45

سپاس خداى را که هر چه خواهد ،کند .نه فرماانش را چیازى بازگرداناد و ناه قضاایش را
مانعى خواهد بود .خیانت چشمها و آنچه را که درسینه ها نهان است ،مى داند .و درود خادا بار
پیامبرش محمّد

 ،پایان بخش پیامبران وخاندان پاك و پاکیزه او باد!

من ،على بن موسى بن جعفر ،مى گویم :امیرالمؤمنین! که خداوند او را به استوارى یاار بااد و
به راه راست و هدایت توفیقش دهد آنچه را که دیگران از حق ما نشناخته بودند ،بااز شاناخت.
پس ارحامى را که از هم گسسته بود بهم بازپیوست وجانهایى را کاه باه هاراس افتااده بودناد،
ایمنى بخشید.
بل آنها را پس ازآنکه بى جان شاده بودناد ،جاان داد وچاون نیازمناد شاده بودناد تاوانگر
کردواین همه را در پى رضایت پروردگار جهانیان کرد و از کسى جز اوپااداش نماى خواهاد و
بزودى خداوند سپاسگزاران را پاداش دهد و مزدنکوکاران را تباه نگرداند.
او والیت عهد و نیز امارت کبرى (خالفت) را از پس خویش به من واگذارد .پس هار کاس
گرهى را که خداوند به بستن آن فرمان داده ،بگشاید و ریسامانى را کاه خداوناد پیوسات آن را
دوست دارد ،بگسلد هماناحریم خدا را مباح شمرده و حرام او را حاالل کارده اسات .چاون او
بدین کار پاس امام را نگاه نداشته و پرده حرمت اسالم را دریده است.
گذشتگان نیز چنین کردند :آنان بر لدزشها شکیبایى ورزیدند و از بیم پراکندگى دین و تزلازل
وحدت مسلمانان ،متعرّض امور دشوار (واختالف برانگیاز) نماى شادند ،زیارا ماردم باه عصار
جاهلیّت نزدیك بودند وبرخى در انتظار فرصت بودند تا راهى براى فتنه بگشایند.
و من خدا را بر خود گواه گرفتم که اگر کار مسلمانان را به من واگاذاردو زنجیار خالفات را
برگردن من نهد در میان تمام مسلمانان و بویژه بنى عبّاس بن عبدالمطلّب چنان رفتار کنم که باه
طاعت خداى ورسولش

مطابق باشد .هیچ خون حرامى نریزم و ناموس و ماال کساى را

مباح نکنم مگر آنکه حدود الهى ریختن آن خون را مباح و تکالیف و دستورات الهاى اباحاه آن
را جایز شمرده باشد و در حدّ توان و طاقت خویش در انتخاب افراد شایسته و الیق مى کوشام
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و آن را ب ر خود پیمانى سخت مى دانم که خداوند از من در باره آن پرسش خواهاد فرماود کاه
خود (عزّ و جل) گفته است:
ً
ْ ْ َ
َ ُ ْ ْ
َاَ ْاُوه ِبال َعه ِد ِإ َّن هل َعه َد َك َن َُ ْسؤاَل .
و اگر حکمى تازه آوردم یا حکمى را تدییر دادم ،مستحق سرزنش وسزاوار عذاب و شاکنجه
ام و به خداى پناه مى برم از خشمش و بدو روى مى کنم در توفیق براى طاعتش و اینکه میاان
من و معصیتش حایل شود و برمن و مسلمانان عافیت ارزانى دارد.
(جامعه و جفر) بر خالف این امر داللت مى کنند و من نمى دانم که بامن وشاما چاه خواهاد
شد .فرمان و حکم تنها از آن خداست او به حق داورى مى کند و بهترین داوران است.
«امّا من فرمان امیرالمؤمنین را به جاى آوردم و خشنودى او رابرگزیدم .خاداى مان و او را
حفظ کند و خداى را در این پیمان بر خود گواه گرفتم و هم او به عنوان گواه بس است».
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در این نامه نکاتى است که از سخنان درخشان امام بدانها پى مى بریم:
اوّالً :آن حضرت مى فرماید:
«(مأمون) آنچه را که دیگران از حق ما نشناخته بودند ،بازشناخت».
زیرا آن حضرت با هارون ،پدر مأمون ،و نظام عبّاسى برخوردداشات و آناان اصاال حرمات
رسول خدا

را پاس نمى داشتند.

ثانياً :او فرمود:
« هر کس گرهى را که خداوند به بستن آن فرمان داده ،بگشاید»...
اشاره به خباثت ضمایر و نقشه هاى توطئه آمیز بر ضدّ والیت است.
ثالثاً :او فرمود« :گذشتگان نیز چنین کردند»...
شاید این فرمایش اشاره به سکوت امیرمؤمنان على

از یك سو و صبر و تحمّل ائمه بار

آزارها و شکنجه به خاطر بیم از پراکندگى دین وتزلازل ریسامان وحادت مسالمانان از ساوى
دیگر باشد.
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رابعاً :آنگاه آن حضرت به تبیین برنامه حکومتى خود مى پردازد که عموما مخالف با برناماه
بنى عبّاس و از جمله مأمون بود.
خامساً :امام در پایان این وثیقه مى فرماید:
« جامعه و جفر بر خالف این داللت مى کنند».
در واقع آن حضرت بادین وسایله بیاان ماى کناد کاه آناان صااحبان داناش رساول خادا
و به امارت شایسته تر از مأمون و بنى عبّاس هستند.
چون مردم براى بیعت آماده مى شوند و امام نظر مأمون را به شیوه نادرست بیعت کردن آنها
جلب مى کند .و این امر اسباب اعتراض مردم رافراهم مى آورد .در این باره باه گفتگاوى زیار
که بین مأمون وامام

رخ داد توجّه فرمایید:

مأمون گفت( :اى ابوالحسن والیت این شهرها را که اوضاع نابسامانى پیدا کرده اناد ،باه هار
کس که مورد اعتماد خود توست بسپار .به مأمون گفتم :توبه وعده اى کاه باه مان داده اى وفاا
کن تا من نیز به وعده خود وفاکنم .من والیتعهدى را به آن شرط پذیرفتم که در آن امار و نهاى
از من نباشد ،نه احدى را برکنار کنم ونه کسى را بکاار بگماارم و ناه کاارى رابعهاده گیارم تاا
خداوند مرا پیش از تو بمیراند.
به خدا سوگند! خالفت چیزى نیست که نفسم از آن سخن گوید .حاال آنکاه مان در مدیناه
بودم ،برمرکوبم ماى نشساتم و در جااده هاا رفات وآماد ماى کاردم .ماردم مدیناه و دیگاران
نیازهایشان را از من درخواست مى کردند و من آنها را بارآورده ماى سااختم و آناان همچاون
عموهاى من بودند .نامه هایم در شهرها نافذ بود و تو نعمتى بر من نیافزودى ،آنها از خادا باود.
مأمون با شنیدن این سخنان گفت :من به قولى که به تو داده بودم ،وفا خواهم کرد).
یکى از بزر
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ترین نشانه هاى آشکار فضل امام هشتم ،مجالس مناظره و بحث و گفتگاویى

بود که گاهى به وسیله مأمون تشکیل مى شد.
اینك اجازه دهید با هم در یکى از این مجالس حاضر شویم و ببینم در آنجا چه مى گذرد:
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حسن بن محمّد نوفلى گوید :ما در پیشگاه حضارت رضاا

در حاال گفتگاو باودیم کاه

یاسر ،پیشکار امام رضا ،وارد شد و عرض کرد:
سرورم! امیر تو را سالم مى رساند و مى گوید :بارادرت باه فادایت!اصاحاب اندیشاه هاا و
پیروان ادیان و متکلمان از هر کیش و آیینى به نزد من گردآمده اند اگر گفتگو و مناظرة با آناان
را خوش دارید ،فردا صبح به نزدما بیایید و اگر آمدن بدین جا بار شاما گاران اسات ،خاود را
رنجه مکنید و اجازه دهید که ما خدمت شما برسیم.
امام به یاسر فرمود :به امیر سالم برسان و بگو من از خواسته تو آگاه شدم و فردا صبح ،اگار
خدا بخواهد ،به نزد تو خواهم آمد.
آنگاه امام هدف مأمون را از تشکیل چنین مجالسى بیان کرد و گفت که مأمون ماى خواهاد
از ارج و عظمت وى بکاهد ،زیرا مأمون گمان مى بردکه وى در برابر طارف مقاابلش از گفاتن
پاسخ در مى ماند .امام به نوفلى (راوى این ماجرا) گفت:
«اى نوفلى! آیا مى خواهى بدانى که مأمون چه وقات از ایان کاار خودپشایمان ماى شاود؟
گفتم :آرى .فرمود :مأمون هنگامى از این کار پشیمان خواهد شد که ببیند من پیروان تاورات را
با استدالل به تورات و پیروان انجیل را با استدالل به انجیل و پیاروان زباور را باا اساتدالل باه
زبور و صابئیان را به زبان عبرى و آتش پرستان را به زبان پارسیشاان و رومیاان را باه زباان
رومى و سایر اصحاب اندیشه ها را هر یك به زبان خود آنهامجاب و محکاوم ساازم .هنگاامى
که هر گروهى را محکوم و بطالن سخن ودلیلش را آشکار ساختم و به گفتاه خاود متقاعادش
کردم مأمون در مى یابدکه جایگاهى که او بر آن تکیه داده است سزاوار وى نیست.
َ َ ْ َ َ ُ َّ َ ّ
َّ
ناُ
در این هنگام است که مأمون از کرده خود پشیمان خواهد شاد« .اَلحنول اَل ق
نو إَِل ِب ِ
ْ
َْ
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ظيم».
هل ِع ِِل هلع ِ
در ادامه این حدیث آمده است :چون امام به مجلس مأمون وارد شد ،خلیفه از جا برخاست.
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محمّد بن جعفر (عموى امام رضا) و تمامى بنى هاشم نیز به احترام امام از جاى برخاساتند و
همچنان ایستاده بودندوامام رضا ومأمون نشسته بودند تا امام به آنها اجازه جلاوس داد .ماأمون
روبه امام رضا کرد و ساعتى با آن حضرت مشدول گفتگو شد و سپس به جااثلیق روى کارد و
گفت :اى جاثلیق! این پسر عمویم على بن موسى بن جعفر است .دوست دارم با انصااف باا وى
در مباحثه شوى .جاثلیق گفت :اى امیرالمؤمنین! چگونه مى توانم با مردى که کتاب و پیامبرش
را باورندارم مناظره کنم؟
حضرت رضا بدو فرمود:
«اى نصرانى! اگر من از انجیل خودت براى تو دلیل آورم آیا بدان اقرارمى ورزى؟»
جاثلیق پاسخ داد :آیا مگر من مى توانم آنچه را که انجیل گفته ،انکارکنم؟ بلاى بخادا ساوگند
اگر هم مخالف اعتقاد من باشد ،بدان گردن مى نهم.
سپس امام رضا آیاتى از انجیل را براى او خواند و به وى ثابات کارد ناام پیاامبر
انجیل آمده است و تعداد حواریین عیساى

در

و احاوال آناان را باراى وى بازگفات و دالیال

فراوان دیگرى براى وى آورد که جاثلیق به هر کدام اقرار کرد.
سپس آن حضرت قسمتهایى از کتاب اشعیا و غیار آن را باراى جااثلیق برخواناد تاا آنکاه
جاثلیق گفت :باید کسى جز من از تو پرسش کند به حق مسیح سوگند گمان نمى کردم درمیاان
دانشمندان مسلمانان مانند تو باشد .سپس رو به مأمون کرد وگفت:
به خدا سوگند گمان نمى کنم که على بن موسى در مورد این مسائل بحث کرده باشد ،وماا از
او این را ندیده بودیم ،آیا او در مدینه در این گونه موارد سخن مى گفت ویا اهال کاالم گارد او
جمع مى شدند؟
گفتم :حجاج به نزد حضرتش مى آمدند و از حالل و حرام از اوماى پرسایدند و او بدیشاان
پاسخ مى گفت و چه بسا کسانى هم که حاجتى داشتند نزد او مى آمدند.
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محمّد بن جعفر گفت :اى ابومحمّد! من بیم آن دارم که این مرد (مأمون) به امام رضاا رشاك
ورزد و او را مسموم کند و یا به بالیى دچارسازد پس بدو اشاره کن که دسات از ایان ساخنان
بردارد .گفتم :اونمى پذیرد .این مرد (مأمون) تنها مى خواهد امام را بیازمایاد کاه آیاا چیازى از
علوم پدرانش در نزد آن حضرت هست یا نه.
محمّد بن جعفر به من گفت :به امام رضا بگو که عمویات از ایان ساخنان خشانود نیسات و
مایل است به خاطر برخى مسائل از ادامه این سخنان خوددارى کنى.
چون به منزل امام رضا برگشتیم ،آن حضرت را از گفتار محمّد بن جعفر (عموى امام) مطلاع
ساختم .پس امام تبسّمى کرد و فرمود« :خداوند عمویم را حفاظ کناد! نماى دانام چارا از ایان
سخنان اظهارناخشنودى کرد .اى غالم به نزد عمران صائبى برو و او را نزد من آر».
عرض کردم :فدایت شوم من جاى او را مى شناسم .او نزد برخاى ازبارادران شایعه ماسات.
فرمود :اشکال ندارد .استرى براى او ببرید.
من به سوى عمران روانه شدم و او را نزد حضرت بردم .او بسیارشادشد وجامه اى خواسات
و به وى خلعت بخشید و ده هزار درهم نیزخواست و به وى صله داد.
پس من عرض کردم :فدایت شوم کار جدّت ،امیرالمؤمنین

 ،راکردى .فرمود :چناین ماى

بایست کرد .سپس شام خواست و مرا در طرف راسات و عماران را در طارف چا

خاویش

نشانید .چون از خوردن دست کشیدیم ،به عمران فرمود :با همراه برگرد و صبح نزد ما بیا تا تاو
را ازخوراك مدینه اطعام کنیم.
پس از این دیدار متکلّمان ادیان نزد عمران گرد مى آمدند و او بطالن ساخنان و عقایاد آنهاا
را ثابت مى کرد تا آنجا که ازگفتگو با او اجتناب مى کردند ومأمون نیز باه وى ده هازار درهام
صله دادوفضل هم پول و استر به وى بخشید وامام رضا
بدین ترتیب وى به ثروتى سرشار دست یافت.
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هم صدقات بلاخ رابادو بخشاید و

داستان آماده شدن امام براى برگزارى نماز عید ،که نظام را با بیم وهراس مواجه کارد ،خاود
گواه دیگرى است بر آنکه امام فرصتى را ازدست نمى داد مگر آنکه از آن باراى اعاالن دعاوت
خویش و اینکه وى به خالفت از بیت عبّاسى ،سزاوارتر و شایسته تر اسات بهاره باردارى ماى
کرد.
چون عید فرا رسید ،مأمون فرستاده اى به سوى امام رضا روانه کردواز او خواست بار اساتر
خویش سوار شود و در مراسم عید حضور یابد تادل مردم آرام گیرد و فضایلتش را بشناساند و
دلهایشان بدین حکومت خجسته روشن شود .امام رضاا باه ماأمون پیداام داد و فرماود :تاو از
شروطمیان من وخود درباره عدم دخالت من در امور حکومت آگاهى.
مأمون پاسخ داد :من بدین وسیله مى خواهم والیتعهدى تاو در ژرفااى دل ماردم و ساپاه و
چاکران استوار شود و دلهاى آنان آرام پذیرد و به فضلى که خداوند متعال به تو ارزاناى داشاته،
اقرار ورزند ،چون مأمون در این باره بسیار گفت و اصرار کرد.
امام بدو فرمود« :اى امیرالمؤمنین! اگر مرا از این تکلیف عفو کنى ،براى مان خوشاتر اسات
واگر نکنى چنان بیرون خواهم آمد که رسول خدا

و على بن ابى طالب

بیارون ماى

آمدند».
مأمون پاسخ داد :هر طور که مى خواهى بیرون آى.
مأمون به فرماندهان و مردم دستور داد که صبح زود بر در سراى امام رضا گردآیند .مردم از
زن و مرد و کودك به خاطر آن حضرت در خیابانهاو بامها نشسته بودند .فرماندهان نیاز بار در
خانه امام رضا گردآمده بودند.
چون خورشید بر آمد ،امام رضا

غسل کرد و عمامه اى ساپید ازکتاان بار سار بسات و

قسمتى از آن را بر روى سینه اش و قسمتى دیگر را میان شانه هایش افکناد .ساپس انادکى از
جامه خود را باال گرفت و به خادمان خویش فرمود :شما نیز همان کنید که من مى کنم .ساپس
عصایى به دست گرفت و از خانه بیرون آمد ما روبه روى حضرتش بودیم.
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او پابرهنه بودو جامه اش را تا نیمه ساق باالزده ودامن لباسهاى دیگار را هام باه کمار زده
بود .او به راه افتاد و ما هم پیشاپیش او به راه افتادیم .وى سرش را به سوى آسمان باال کارد و
چهار تکبیر گفت .به نظر ما مى رسید که هواودیوارها هم به آن تکبیرهاى حضارت پاساخ ماى
گفتند.
فرماندهان آراسته و مسلّح در حالى که بهترین جامه هااى خاود رادربرکارده بودناد بار در
سراى آن حضرت انتظار وى را مى کشیدند .ماپاى برهنه و دامن به کمر زده در برابر آنها ظااهر
شدیم .چون امام از خانه بیرون آمد ،توقف کوتاهى کرد و فرمود:
َََ ْ َ َ َْْ
ْ ْ ُ َّ
َ
َّ ُ َ ْ َ ُ َ
َّ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ َ ْ َ ُ َ
ُِ
«هُ َِْب ،هُ َِْب ،هُ َِْب َع ما هدهنا ،هُ َِْب َع ما رزقنا ِم بهيم ِة هْلنعامِ َ ،اهْلَمد ِ
َ
ََع ما َبْالنا».
آن حضرت صداى خویش را باالبرد ما نیز صداهاى خود را باالبردیم.
شهر مرو از گریه و فریاد به لرزه درآمد .امام سه بار این ذکر را تکرارفرماود .فرمانادهان از
مرکوبهاى خویش پایین آمدند و چکمه هایشان را ازپاى بیرون کردند.
شهر مرو یکپارچه مى گریست و هیچ کس نمى توانست از گریاه و شایون خاوددارى کناد.
امام رضا

هر ده گامى که برمى داشت مى ایستاد و چهار تکبیار سارمى داد چناان کاه ماا

خیال مى کردیم زمین ودیوارها به حضرتش پاسخ مى گویند.
خبر این مااجرا باه گاوش ماأمون رساید .فضال بان ساهل ذو الریاساتین باه اوگفات :اى
امیرالمؤمنین! اگر رضا بدین گونه به مصلى برسد مردم فریفته اوخواهند شد ،به مصالحت اسات
که از او بخواهى بازگردد!!
مأمون نیز فورا کسى را پیش آن حضرت روانه کرد .امام رضا کفش خودرا خواسات و آنارا
به پاکرد و بازگشت.
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بخش سوم :شهادت ،مرقد و مزار شريف
سرانجام امام

را زهر دادند و او بسان دیگر امامان به شاهادت رسایدتا ایان حادیث در

باره او مصداق پیدا کند که:
«از ما کسى نیست جز آنکه به او زهر داده یا کشته با شندش»
امّا چه کسى او را زهر داد؟ بسیارى از علما بر این باورند که مأمون درپس این توطئاه باوده
است ،امّا عدّه اى دیگر این نظر را بعید مى دانندومى پرسند آیا ماأمون براساتى تاا ایان انادازه
پست و پلید بوده که دستان خود را بدین جنایت زشت بیاالید؟!
برخى از این علما دهها دلیل بر بى گناهى مأمون در ارتباط با خاون اماام هشاتم ارائاه ماى
دهند .امّا وقتى این دالئل را یك به یك تحلیل مى کنیم درمى یابیم که تمام آنها باه یاك دلیال
باز مى گردد و آن بعید شمردن وقوع چنین جنایتى است .از شخصى کاه مادافع افکاار ماذهب
شیعه و قایل به برترى و افضلیت امام على

است!

ولى ما مأمون را شناختیم .او یکى از خلفاى عبّاسى و وابسته باه خانادانى اسات کاه رژیام
آنان در خیانت به یاران و هواخواهان خود ازابومسلم خراسانى گرفتاه تاا برماك و فضال بان
سهل ،پر آوازه و متمایزاست .و مأمون در رىس هرم این رژیم ،که بنیان آن بار نیرنا

و ساتم

وکشتار استوار شده است ،جاى دارد.
بنابر این چه عاملى او را از پیروى سیره پیشینیانش و تکرار جنایات نیاکاانش بااز خواهاد
داشت؟ همچنین باورهاى وى در مورد خلق قرآن یا قائل باودن باه افضالیت اماام علاى
برسایر صحابه یا نظایر آنها ،هیچ گاه او را در زمره شیعیان علاى و آل علاى جااى ناداد ،زیارا
ادامه حکومت او بر مسلمانان خود بزرگترین جنایت وگناه و سخت ترین طدیان در منطق اماام
على و شیعیان او به شمارمى آمد ،زیرا این حکومت در واقع نوعى ادعاى ربوبیات و ساتیزه باا
خدا درالوهیتش بود!
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از طرفى شیوه برخورد او با مردم و کشاتارها و شاکنجه هاا و گساترش فسااد از راههااى
بودن ،منافات داشت .بنابر این چه عاملى ماى

گوناگون با ساده ترین اصول شیعه اهل بیت

توانست او را از ارتکاب چنین جنایت پلیدى در حق خاندان رسالت باز دارد؟!
ما در تاریخ به نکاتى بر مى خوریم که نشاان ماى دهاد شاخص ماأمون ازطریاق دساتگاه
اطالعاتى و مخفیانه خود که شبیه باه دساتگاههاى جاسوساى کااخ فرمانادهى یاا ریاسات در
بدترین حکومتهاى دیکتاتورى جهان در عصرما بوده ،کامال بر نحاوه اجاراى نقشاه تارور اماام
رضا نظارت داشته است.
این نقشه موقعى به مرحله اجرا گذارده شد که انقالبهااى علویّاان درگوشاه وکناار سارزمین
اسالم یا سرکوب شده و یا فرو کش کرده بودندوفلسفه دعوت امام به خراسان نیاز پایاان یافتاه
بود و ابرها بر فراز بددادگرد آمده و بنیانهاى انقالب عبّاسیّان آشکار شده بودند و ماأمون باراى
جلب خشنودى پسر عموهایش بازگشت به بدداد را در سر ماى پروراناد و شایوه نیاکاانش در
پوشیدن جامه سیاه وتقسیم مناصب به خویشان ونزدیکانش را از نو آغاز کرده بود.
شاید حدیث زیر این حالت را که امام رضا نسبت به آن هشدار داده وآن را به ماأمون اظهاار
کرده بود ،براى ما تبیین کند.
در واقع امام مى خواست بدین وسیله به مأمون بگوید که وى بدانچه او مى کناد آگااه اسات،
امّا بر حسب مصلحت عموم حرکت مى کند .در این حدیث آمده اسات :روزى اماام رضاا
در گفتگویى طوالنى به مأمون گفت:
«اى امیر المؤمنین! در امور مسلمانان از خدا بترس و به بیت نبوّت ومعدن مهاجران و انصاار
بازگشت کن».
آنگاه فرمود« :من چنین مى بینم که تو از این شهر بیارون ماى شاوى و باه جایگااه پادران
ونیاکانت بر مى گردى و در امور مسلمانان مى نگرى و این سخن پیش خود نگاه دار و (بادان)
که خداوند عزّ و جل از تو در باره آنچه تو را بر آن گماشته ،پرسش خواهد کرد».
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فضل بن سهل نیز این نکته را به مأمون یاد آور مى شود .او را مى بینایم کاه از همراهاى باا
مأمون سرپیچى مى کند ،و با گفتن این ساخن از او پاوزش ماى خواهاد کاه :گنااه مان پایش
خاندانت و عامه مردم بزر

است و مردم مرا به خاطر کشتن برادر مخلوعت و بیعت امام رضاا

به والیتعهدى ازروى نیکى یا حسادت نکوهش مى کنند و ساتمگران باه ساعایت از مان برماى
خیزند پس اجازه فرماى در خراسان بمانم.
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امّا مأمون خواسته او رانمى پذیرد .چون براى او تدبیرى اندیشیده است .مأمون نماى خواهاد
فضل را در پایگاه قدرت و در میان یاران و هواخواهانش به کام مر

فرستدبلکه قصاد دارد او

را در راه از میان بردارد.
در روایت آمده است :مدّتى از گفتگوى میان مأمون و فضل سپرى شده بود و ما در یکاى از
منازل (بین راه) بودیم که فضل به حمام رفت .در این هنگام گروهاى باا شمشایر بار او داخال
شدند و به قتلش رساندند .پس ازکشته شدن فضل ،فرماندهان و ساپاهیان و گروهاى از ماردان
ذو الریاستین بر در سراى مأمون حاضر شده گفتند :او را کشت اینك ما به خونخواهى او آماده
ایم.
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بدین سان مأمون از برجسته ترین و بزر

تارین کاانون قادرت در درون دساتگاه حاکماه

خالصى یافت .اینك پیش روى او جز امام رضا ،که اوهم اندکى بعاد باه شاهادت رساید ،کاس
دیگرى باقى نمانده بود .براستى آیاهمین نزدیکى شهادت امام رضا

باا کشاته شادن فضال

خود نمى تواندحاکى از وجود توطئه اى پلید بر ضدّ آن حضرت باشد؟
با این دالیل و شواهد ،قول مشهور علماى شیعه مبنى بر شهادت اماام رضاا

باه خااطر

خورانیدن زهر به آن حضرت از سوى مأمون درست وراست جلوه مى کند.
عالمه مجلسى در این باره مى گوید :قول مشهور در میان ما آن است که اماام رضاا
واسطه زهر مأمون به شهادت رسید.
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اینك اجازه دهید به خبر شهادت آن حضرت از زبان معاصرانش گوش فرا دهیم:
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باه

الف  -ابا صلت هروى از معاصران امام و از حادثه سازان یا از ناظران بر حوادث باوده و باا
امام

ارتباطى نزدیك و استوار داشته است .وى درپاسخ به احمد بان علاى انصاارى کاه از

وى پرسیده بود « :چرا مأمون با وجودآنکه در بزرگداشت امام رضا و اظهار محبّت و دوستى به
وى مى کوشیدواو را به والیتعهدى خود برگزید ،راضى به کشتن آن حضرت شد؟»
مى گوید :مأمون او را گرامى داشت ،و به وى محبت مى کرد چون به فضایلت او آگااه باود.
وى والیتعهدى را از پس خویش بدان حضرت اختصاص داد تا به مردم بنمایاند کاه اماام رضاا
به دنیا رغبت دارد و بدین ترتیب جایگاه خود را در دل وجان مردم از دست بدهاد ،امّاا چاون
امام رغبتى به دنیا نشا ن نداد و این امر جز به مراتب فضل وى در نزد مردم وارج او در جاان و
دل آنها نیفزود ،متکلّمان را از شهرهاى گوناگون دعوت کرد بدین امید کاه یکاى از آنهاا بار آن
حضرت غلبه یابد واز منزلت وى در نزد علما بکاهد و در نتیجه ماردم هام باه ضاعف وى پاى
ببرند.
امّا آن حضرت با هر ک س از یهاود و نصاارا و مجاوس و صاابئیان وبرهماییهاا وملحادان و
دهریها و یا سایر فرق مسلمان که با وى مخالف بودند مناظره ماى کارد ،هماه را مدلاوب ماى
ساخت و بر آنها دلیل و حجّت مى آورد تا آنجا که مردم مى گفتناد :باه خادا او از ماأمون باه
خالفت سزاوارتر است.
خبر چینان هم سخن مردم را به گوش مأمون مى رساندند .وى از این بابت بسیار خشامگین
مى شد و حسادتش شدّت مى یافت .امام هم از گفتن حقیقت در حضور ماأمون پروانداشات و
در بیشتر موارد به وى پاسخهایى مى داد که او را خوش نمى آمد از ایان رو ماأمون خشامگین
مى شد و به آن حضرت کینه مى ورزید ،امّا کیناه و خشام خاود را نمایاان نماى سااخت ،امّاا
هنگامى که در باره آن حضرت هیچ چاره اى نیافت ،او را با دادن زهربه شهادت رساند».
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ب  -شیخ مفید نیز مجملى از ماجراى شهادت آن حضارت را هماراه باایکى از تفسایرهاى
مربوط به علّت دشمنى مأمون با امام رضا نقل کرده وچنین گفته است:
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روزى امام رضا بر مأمون وارد شد و دید که او باراى نمااز وضاو ماى ساازددر حاالى کاه
غالمش بر دستان او آب مى ریزد .پس امام رضا به مأمون گفت:
«اى امیرالمؤمنین! در عبادت پروردگارت کسى را شریك مکن» .مأمون ،غالم را رد کارد و
خود وضویش را به اتمام رساند ،امّا کینه آن حضرت را به دل گرفت.
همچنین آن حضرت

در نزد مأمون زبان به نکاوهش فضال و حسان ،فرزنادان ساهل،

گشود و خطاهاى آنان را به مأمون باز نمود وى را ازشنیدن ساخنان آن دو مناع کارد .فضال و
حسن از آنچه امام در باره آنها گفته بود مطلع شادند و در حضاور ماأمون خطاهاایى بار اماام
بستند و به وى امورى نسبت دادند کاه دور از سااحت مقادس حضارتش باود و ماأمون را از
گرایش مردم به او بیمناك کردند و در این باره چندان گفتند تا سر انجام نظار او رادربااره اماام
رضا عوض کردند و مأمون هم به قتل حضرتش همّت گماشت.
راویان اتفاق نظر دارند که روزى ا و و مأمون از یك طعام خوردندودر نتیجه اماام رضاا
بیمار شد و مأمون هم خود را به تمارض زد .محمّد بن على بن حمزه از منصور بن بشر از قول
برادرش عبداللَّه بن بشر نقل کرده است که گفت:
مأمون مرا فرمود که ناخنهایم را دراز کنم و این گفته را به کساى باازنگویم مان نیاز چناین
کردم .سپس مرا طلبید و چیزى شبیه به تمر هندى بیرون آورد و به من داد و گفات :ایان را باا
دستانت به هم بمال و خمیر کن من نیز چنین کردم .سپس برخاست و مرا واگذاشت و نزد اماام
رضا رفت و از او پرسید :چه خبر؟
امام رضا فرمود :امیدوارم بهتر شوم .مأمون ازوى پرسید :من نیز بحمد اللَّه امروز خاوبم .آیاا
کسى از پرستاران امروز نزدشما آمده است؟ امام فرمود :نه .مأمون خشمگین شد و بر غالمانش
فریاد زد و سپس گفت :همین حاال آب انار بگیر که از خوردن آن چاره اى نیست ساپس مارا
(عبداللَّه بن بشر) ف را خواند و گفت :انارى براى ما بیاور .من انارى آوردم و مأمون به من گفات:
با دست خویش آب این انار رابگیر .من آب انار را گرفتم و مأمون آن را به دسات خاویش باه
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امام رضانوشانید و همین امر موجب مر

آن حضرت شد .او دو روز بعد از ایان مااجرا جاان

سپرد.
از ابا صلت هروى نقل شده است که گفت :نزد حضرت رضا رفتم درحالى که (پیش از ورود
من) مأمون از حضور آن امام بیرون آمده بود .پس او به من فرمود« :اى ابا صلت کاار خاود را
کردند».
و آنگاه به توحید و ستایش خداوند مشدول شد.
از محمّد بن جهم روایت شده است که گفت :امام رضا بسیار شیفته انگور بود .پاس مقادارى
انگور تهیه کردند و در بیخ دانه هاى آن سوزنهاى زهر آلود قرار دادند و چناد روزى باه هماان
حال نگاه داشتند سپس سوزنهارا بیرون آوردند و در آن هنگام که امام

بیمار بود ،انگاور را

به نزد اوبردند و او از آن انگور خورد وهمان باعث مرگش شد .وى گویاد ایان زهار ،یکاى از
کارى ترین زهرها بوده است.
چون امام رضا وفات یافت ،مأمون یك شبانه روز مر

او را نهاان داشات .ساپس در پاى

محمّد بن جعفر و گروهى از خاندان ابوطالب که درنزدش حضور داشاتند فرساتاد .چاون آناان
پیش او آمدند ،مأمون اظهار تألّم و ناراحتى کرد وگریست و جسد سالم اماام را باه آنهاا نشاان
داد و گفت :اى برادر! بر من بسى گران است که تو را در این حال ببیانم .مان امیادواربودم کاه
پیش از تو از دنیا بروم ،امّا خداوند چنین نخواست.
سپس دستور داد آن حضرت را بشویند و کفن و حنوطش کنند و خود باجنازه او بیرون آمد
و جنازه را بردوش مى کشید تا آن را به محلّاى کاه اکناون اماام

در آنجاا مادفون اسات،

بیاورد .این محل خانه حمید بن قحطبه در قریه اى به نام سناباد از ناواحى نوقاان طاوس باود.
قبر هارون الرشید در این خانه بود و امام رضا در برابر روى او در محل قبله این خانه به خااك
سپرده شد .امام رضا از دنیا رفت در حالى که پسرى جز امام ابوجعفر محمّد بن على کاه در آن
هنگام هفت ساله بود ،برجاى خویش باقى نگذاشت.
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()55

ج  -یاسر خادم ،واپسین لحظات زندگى امام رضا را که در آن روح ربّاانى وخلاق محمّادى
اش جلوه گر شده بود ،چنین توصیف مى کند:
«ما با طوس هفت منزل فاصله داشتیم که امام رضاا

بیماار شاد .پاس باه طاوس وارد

شدیم در حالى که بیمارى آن حضرت شدّت یافتاه باود .درطاوس چناد روز مانادیم .ماأمون
روزى دو بار به عیادت امام مى آمد .درآخرین روز حیاتش ،امام که بسایار ضاعیف شاده باود
پس از به جاى آوردن نماز ظهر از من پرسید :اى یاسر! آیا مردم غذا خوردند؟
عرض کردم :سرورم با این حالى که شما دارید چه کسى مى تواند غذابخورد؟!
در بستر خود نشست و فرمود« :سفره بیاورید».

پس امام

آن حضرت تمامى اطرافیان و خدمتکارانش را بر سفره دعوت کرد و یکایك آنهاا را ماورد
تفقّد قرار داد .چون غذا خوردند ،فرمود:
براى زنان غذا ببرید.
براى زنان غذا بُردند .چون همه از خوردن فارع شادند ،ضاعف بار اماام مساتولى شاد و از
هوش رفت .بان

و فریاد به پا خاست .کنیزان و زنان مأمون پا برهنه و سر برهنه بر باالین آن

امام حاضر شدند ،در طوس غریوو غوغا بلند شد .مأمون اندوهناك و در حالى که به سار خاود
مى زدومحاسن خود را مى گرفت و مى گریست ،وارد شد و در حالى که سیل اشاك بار گوناه
هایش جارى بود بر بالین امام رضا که به هوش آمده بود ایستاد و گفت :سرورم! به خادا نماى
دانم کدام یك از این دو مصیبت برمن بزر

است :آیا دورى و فراق من از تو یا شنیدن تهمات

مردم که مى گویند من تو را کشتم .امام چشمانش را به سوى او باال آورد و فرمود:
اى امیرالمؤمنین! با ابوجعفر خوش رفتارى کن که عمر تو و عمر اومانند دو انگشات سابابه
یکسان است.

()56

یاسر همچنین حوادثى را که پس از وفات آن حضرت رخ داد ،چنین توصیف مى کند:
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«پاسى از شب گذشته بود که امام

جان سپرد .چون صبح فرارسید ،مردم گارد آمدناد و

گفتند :مأمون او را کشت .و نیز گفتند :مأمون فرزند رسول خدا را کشت .آنان همچنین ساخنان
دیگرى هم گفتند.
محمّد بن جعفر بن محمّد از ماأمون اماان خواساته و باه خراساان آماده باود .وى عماوى
ابوالحسن بود .مأمون به او گفت :اى ابوجعفر! به سوى مردم برو به ایشاان بگاو کاه اماام رضاا
امروز بیرون نمى آید.
مأمون خوش نداشت جنازه آن حضرت را در روز بیرون ببارد ،زیراماى ترساید حادثاه اى
روى دهد .پس محمّد بن جعفر به سوى مردم رفت وگفت :اى مردم! اماام رضاا اماروز بیارون
نمى آید .مردم پراکنده شدند و ابوالحسن را شبانه غسل دادند و به خاك سپردند».
مزار آن حضرت همواره مورد توجّه شیعیان اهل بیت
زیرا پیامبر

()52

و دوستداران آناان باوده اسات،

و دیگر ائمه در باره مرقد وى و زیارت او ترغیب وتوصیه کرده اناد .پیاامبر

فرموده است:
«در آینده پاره اى از تن من در دیار خراسان به خاك سپرده مى شود که هار ماؤمنى آن را
زیارت کند خداوند عزّ و جل بهشت را بروى واجب وآتش را بر بدنش حرام مى کند».
همچنین از امام صادق

()51

روایت شده است که فرمود« :مردى ازفرزندان پسرم موساى باه

دنیا مى آید که نامش نام امیر المؤمنین

 ،است و به دیار طوس کاه در خراساان اسات ماى

رود و در آنجا با زهر کشته مى شودو غریبانه در همانجا به خاك سپرده مى شود .هار کاس او
را در حالى که عارف ب ه حق اوست زیارت کند خداوند متعال به او پاداش کسى را کاه پایش از
فتح مکّه انفاق کرده و (با مشرکان) جنگیده است عطا خواهد کرد».
شعرا نیز در سو

()59

حضرتش مرثیه هایى سروده اناد کاه دل سان

را ازدرد آب ماى کناد.

همچنین آنان در اشعار خود خائنانى که امام را با زهر ازپاى در آوردند ،به رسوایى کشیده اناد.
دعبل در ضمن قصیده معروف خوددر این باره مى گوید:
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()62

رعاااتهم ذئااااب مااان امیاااة وانتحااات

علااایهم دراکاااا ازماااة وسااانون

()61

و عاثاات بنوالعباااس فااى الاادین عیثااة

تحکاااام فیااااه ظااااالم وظنااااین

()62

وسااموا رشاایدا لاایس فاایهم لرشااده

وماااا ذاك ماااأمون وذاك امااااین

()62

فماااا قبلااات بالرشاااد مااانهم رعایاااة

وال لاااااولى باالماناااااة دیااااان

()64

رئیسااااهم غاااااو وطفاااااله بعااااده

لهااااذا رزایااااا دون ذاك مجااااون

()65

اال ایهااااا القباااار الدریااااب محلااااه

بطااوس علیااك الساااریات هتااون

()66

ابوفراس حمدانى نیز در سو

امام سروده است:

()62

بااااوا بقتاال الرضااا ماان بعااد بیعتااه

وابصروا بعضاه مان رشادهم وعماوا

()61

عصااابة شااقیت ماان بعااد مااا سااعدت

ومعشار هلکاوا مان بعاد ماا ساالموا

()69

ال بیعااااة ردعااااتهم عاااان دمااااائهم

وال یماااین و ال قرباااى و ال رحااام

()22
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سخنان تابناك امام
آیا بدون شناخت امام رضا

و بهره گیرى از نور و دانش و معارف او ماى تاوان ادعااى

پیروى از حضرتش را داشت؟
و چگونه کسى که از سنن معصومان
در روزقیامت امید شفاعت پیامبر

تبعیت نکرده و از نور هدایت آنان بهره مند نشاده
و اهل بیت او را دارد؟!

بر ماست که در گفتارها و وصایاى آنان که به مثابه گنجینه هاى تمام ناشدنى ونعمتهااى باى
نظیرند ،بخوبى کاوش کنیم.
امام هشتم میراثى عظیم از معارف و علوم ،بویژه در حکمت الهى وبیان فلسفه و علل احکاام
و رد بر مذاهب باطله ،از خویش بر جاى نهاده است.
ما در پایان کتاب خود که باه ناام حضارتش تشارف یافتاه ،ساخنان خردمنداناه وپنادهاى
حکیمانه او را نقل مى کنیم بدین امید که از آنهابهرمند شویم.
وارد شدم .از مان پرساید :اى علاى! زنادگى

على بن شعیب گوید« :بر ابوالحسن الرضا
کدام یك از مردم بهتر است؟

عرض کردم :سرورم! شما از من بدان آگاه ترید .فرمود :اى على! هر کس که زندگى دیگرى
در زندگى او نکو شود .اى على! زندگى کدام یك از مردم بدتروناگوارتر اسات؟ عارض کاردم:
شما داناترید؟
فرمود :کسى که دیگرى در زندگى او زندگى نکند .اى على! با نعمتهااخوش همساایه باشاید
که آنها رام نشده هستند واگر از قومى گرفته شدند به آنها باز نخواهند گشت.
اى على! بدترین مردمان کسى است که میهمانش را باز دارد و به تنهاایى بخاورد و بناده اش
را بزند .به خداوند خوش گمان باش.
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هر کس که گمان خود را به خداوند نکو کند ،خداوند نیز او را نا امید نخواهد کرد .وهار کاه
به روزى کم راضى شد ،به عمل کم از او را راضى خواهد شد و هرکه به اندك از حالل خرساند
شود ،هزینه اش سبك گردد و خانواده اش ازنعمت برخوردار خواهاد شاد و خداوناد او را باه
درد و درم ان دنیا بینا سازدو او را به سالمت از دنیا به دار السالم بیرون برد .بخیال را آراماش،
حسود را لذّت ،ملول را وفا و دروغگو را مروّت نیست».

()21

و نیز از آن حضرت نقل شده است که فرمود:
«وحشتناك ترین (صحنه ها) براى انسان سه جاست :روزى که زاده مى شود و دنیاا را ماى
بی ند ،و روزى که مى میرد و آخرت و اهل آن را مشاهده مى کند ،و روزى کاه برانگیختاه ماى
شود و احکامى را مى بیند که در سراى دنیاندیده است .خداوناد در ایان ساه جاا بار یحیاى و
درود فرستاده است .در باره یحیى فرمود:
عیسى
ََ ٌَ ََْ ََْ ُ َ َََْ َ ُ ُ َََْ َُْ ُ َ ًّ
()22
اسالم علي ِه يوم ا ِِل ايوم يموت ايوم يبعث حيا
« و درود بر او روزى که زاده شد و روزى که ماى میارد و روزى کاه زناده برانگیختاه ماى
شود».
و در باره عیسى فرمود:
َ َّ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُّ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ
ً
ُ
َ
ْ
َ ّ ()22
(اهلسالم َّ
لَع يوم ا ِِلت ايوم َُوت ايوم َبعث حيا)
«ودرود بر من روزى که زاده شدم و روزى که مى میارم و روزى کاه زناده برانگیختاه ماى
شوم».
خرد انسان مسلمان تمام نگردد مگر آنکه در او ده ویژگى باشد :از او امیدخیر باشد ،از بادى
او در امان باشند ،خیر اندك از سوى دیگران را بسیارشمارد ،خیر بسیار خود را کم انگارد ،هار
چه حاجت از او خواهند دلتن

نشود ،در طول عمر خود از دانش جویى خسته نشاود ،فقار در

راه خدا برایش محبوب تر از توانگرى باشاد ،خاوارى در راه خداوناد بارایش محباوب تار از
سرفرازى در راه دشمن خدا باشد ،گمنامى برایش شیرین تر از شهرت و بلندآوازگى باشد.
سپس فرمود :دهم ،و دهمى چیست؟
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گفته شد :چیست؟ فرمود :کسى را نبیند جز آنکه مى گوید او بهتر و پرهیزکارتر از من است.
همانا مردم دو دسته اند :یکى بهتر و با تقواتر از او و دیگر بدتر و پست تراز او .پاس چاون
با بدتر و پست تر از خود دیدار کند ،گوید :شاید خوبى این مرد پنهان باشاد ایان باراى او بهتار
باشد و خوبى من نمایان است و این براى من بدتر است و چون به کسى که بهتر و با تقوا تار از
اوست بر خورد کند براى اوفروتنى کند تا بد و ملحق شود پس چاون چناین کناد ،بزرگاى اش
فزونى گیردوخوبى اش بهتر شود و یادش نکو گردد و بر اهل زمانه سرورى یابد».
آن حضرت اشعارى میخواند که شاید سروده خود ایشان باشد.

()24

()25

اذا کاااان دوناااى مااان بلیااات بجهلاااه

ابیاات لنفساااى ان اقابااال بالجهااال

()26

و ان کاان مثلااى فااى محلاى ماان النهااى

اخذت بحلمى کاى اجال عان المثال

()22

وان کنت ادنى منه فاى الفضال والحجاى

عرفاات لااه حااق التقاادّم و الفضاال

()21

و نیز سروده است:

()29

انااااك فاااای دنیااااا لهااااا مُاااادّة

یقباااال فیهااااا عماااال العاماااال

()12

امّاااا تااارى الماااوت محااایط بهاااا

یصاااالب فیهااااا اماااال ا ماااال

()11

تجعاااال الااااذنب بمااااا تشاااااتهى

وتأماااال التوبااااة ماااان قاباااال

()12

والماااااوت یاااااأتى اهلاااااه بدتاااااة

ماااا ذاك فعااال الحاااازم العاقااال

()12

در همین جا گفتار کوتاه خود را در باره زندگى تابناك امام رضا

به پایان مى رساانیم و

از خداوند مى خواهیم که ما را در روز قیامت به این کتاب سود رساند و آن را وسیله اى باراى
پیروى ما از او در دنیاوبرخوردارى از شفاعتش در آخرت قرار دهد« .آمین»

65

پي نوشت ها:
 .1بحاراالنوار ،ج  ،49ص .5
 .2بحاراالنوار ،ج  ،49ص .9
 .2بحاراالنوار ،ج  ،49ص .21
 .4همان مأخذ ،ص .19
 .5همان مأخذ ،ص .19
 .6بحاراالنوار ،ج  ،49ص .11
 .2همان مأخذ ،ص .15
 .1همان مأخذ ،ص .12
 .9همان مأخذ ،ص .16
 .12بحاراالنوار ،ج  ،49ص .19
 .11از برخى احادیث معلوم مى شود که این مرد در تقیه به سر مى برده و همین امار اقتضاامى کارده اسات کاه بار
خوردى مناسب با حال او انجام پذیرد.
 .12بحاراالنوار ،ج  ،49ص  92و .15
 .12سوره اسراء ،آیه .12
 .14بحار االنوار ،ج  ،49ص .5
 .15بحاراالنوار ،ج  ،49ص ( 92 - 94به اختصار..
 .16سوره ص ،آیات .12 - 22
 .12سوره ص ،آیات  25و.26
 .11بحار االنوار ،ج  ،49ص .19
 .19بحاراالنوار ،ج  ،49ص .19
 .22همان مأخذ ،ص .22
 .21همان مأخذ ،ص  ،145در صفحات آینده به طور مفصّل در بااره آنچاه کاه میاان وى وماأمون رخ داده ،ساخن
خواهیم گفت.
 .22بحاراالنوار ،ج  ،49ص .24
 .22سوره قمر ،آیه .24

66

 .24بحار االنوار ،ج  ،29ص .21
 .25سوره آل عمران ،آیه .24
 .26بحار االنوار ،ج  ،49ص .21
 .22بحاراالنوار ،ج  ،49ص .91
 .21بحاراالنوار ،ج  ،49ص .99
 .29همان مأخذ ،ص .121
 .22همان مأخذ ،ص .122
 .21فى رحاب ائمّة ىهل البیت ،ص .151
 .22سوره بلد ،آیه .11
 .22بحار االنوار ،ج  ،49ص .92
 .24همان مأخذ ،ص .122
 .25بحاراالنوار ،ج  ،49ص  ،151ترجمه بیت :چون روزى براى طلب حاجت نزد اوآیام پایش خاانواده ام بااز ماى
گردم در حالى که آبرویم را حفظ کرده ام.
 .26بحاراالنوار ،ج  ،49ص .115
 .22بحاراالنوار ،ج  ،49ص .92
 .21همان مأخذ ،ص .122
 .29بحار االنوار ،ج  ،49ص .126 - 122
 .42التاریخ االسالمى ..دروس و عبر .نگارنده ( ،ص .292 - 296
 .41همان مأخذ ،به نقل از تاریخ مسعودى ،ج  ،2ص .219
 .42در کتاب "التاریخ االسالمى ..دروس و عبر" در این باره سخن گفته ایم.
 .42بحار االنوار ،ج  ،49ص  122و .121
 .44بحاراالنوار ،ج  ،49ص .144
 .45بحاراالنوار ،ج  ،49ص .152 - 152
 .46بحاراالنوار ،ج  ،49ص .144
 .42بحاراالنوار ،ج  ،49ص  124و.125
 .41بحاراالنوار ،ج  ،49ص . 125 - 122با اختصار (.
 .49بحاراالنوار ،ج  ،49ص  124و .125
 .52بحاراالنوار ،ج  ،49ص .165
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 .51بحاراالنوار ،ج  ،49ص .165
 .52همان مأخذ ،ص .169
 .52بحاراالنوار ،ج  ،49ص .169
 .54بحاراالنوار ،ج  ،49ص .292
 .55بحاراالنوار ،ج  ،49ص .221 - 229
 .56بحاراالنوار ،ج  ،49ص ( 299یعنى عمر تو و عمر او مساوى است..
 .52بحاراالنوار ،ج  ،49ص .299 - 222
 .51همان مأخذ ،ص .214
 .59همان مأخذ ،ص .216
 .62همان مأخذ ،ص  ،215به نقل از مقاتل الطالبیّین ،ص .222 - 222
 .61گرگانى از بنى امیّه بر آنان حکومت کردند و سختى پیاپى بر ایشان روى آورد.
 .62وبنى عبّاس در دین ایجاد فساد کردند و در حکومت آنان ستمگر و متهم به فرمانروایى پرداختند.
 .62رشید نامیدند کسى را که در آنان رشد نیافته بود و این هم نه مأمون است و آن یك هم امین نیست.
 .64نه رشد و خردمندى از آنها در حفاظت از حقوق دیگران پذیرفته شد و نه دینى درامانتى.
 .65هم رئیسشان و هم دو فرزندش پس از وى گمراه بودند و براى همین مصیبتهاى سختى براى مردم پیش آمد.
 .66هان اى قبرى که جایگاهش در طوس غریب است همواره برتو اشکها جارى است.
 .62همان مأخذ ،ص .214
 .61قتل امام رضا

را مرتکب شدند پس از بیعت با وى و اندکى بینایى یافتند ودوباره کور شدند.

 .69گروهى پس از آنکه خوشبخت شدند تیره روز گشتند و جماعتى پس از آنکه در امان ماندند نابود شدند.
 .22نه بیعت اینان را از (ریختن .خون آنها باز داشت و نه سوگند و نزدیکى و پیمان خویشى.
 ،ص .141

 .21فى رحاب ائمّة اهل البیت  -سیره حضرت امام رضا
 .22سوره مریم ،آیه .15
 .22سوره مریم ،آیه .22

 ،ص .142

 .24فى رحاب ائمّة اهل البیت  -سیرة حضرت امام رضا
 .25همان مأخذ ،ص .152

 .26هرگاه کسى پست تر از من باشد و من به نادانى او مبتال باشم خود را از مقابله بانادانى او منع مى کنم.
 .22و اگر کسى از نظر عقل و خرد با من برابر باشد در برخورد با او حلم را پیشه خودمى ساازم تاا از همانناد خاود
برترى گیرم.

61

 .21و اگر من در فضل و خرد از او پایین تر باشم براى او حق تقدم و فضیلت قایل مى شوم.
 .29همان مأخذ.
 .12تو در دنیایى هستى که آن را سر آمدى است و کردار عمل کننده در این مدّت پذیرفته مى شود.
 .11آیا مر

را نمى بینى که این دنیا را احاطه کرده است و آرزوى آرزومندان را در آن به چهار میخ مى کشد.

 .12گناه را بدانچه دوست مى دارى جلو مى اندازى و توبه را براى آینده آرزو مى کنى.
 .12حال آینده آنکه مر

ناگهان بر اهل خود وارد مى شود و این ،کردار فرد دور اندیش و خردمند نیست.
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