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 ۱۳۹۶ زمستان)، ۱۱۵(پیاپی  چهارمو سوم، شمارۀ های اجتماعی اسالمی، سال بیست پژوهش

 درتقابل با بدعت  بررسی نقش امام رضا
 با تأکید بر روایات عیون اخبار الرضا

 ١سوسن فخرایی                                                                                                
 ٢زهرا مردنژاد   

 چکیده: 
تا بـه  سألۀ بدعت، یکی از مسائل مهمی است که از زمان رحلت پیامبر اکرمم

های دینـداران و بـه ویـژه، متولیـان بشـری هـدایت  امروز، همواره یکی از دغدغـه
 انسان به سوی کمال و سعادت، یعنی وجود شریف حضرات ائمۀ معصـومین

در شـبه جزیـرۀ بوده است. مسألۀ بدعت و بدعتگذاری در دین، با ظهور وهابیت 
یابـد،  های آنان تا عصر ما، اهمیـت خـاص می عربستان و گسترش افکار و اندیشه

ویژه  های ایمـان و اعتقـادات شـیعه و بـه چه این گروه، با هدف سست نمودن پایه
رسانی، اعم از اینترنت، مـاهواره و...  های نوین اطالع جوانان، با استفاده از روش
 نمایند.  گذاری در دین متهم می عتشیعه و مذهب تشیع را به بد

گیرد، کیفیت تقابل و رویارویی بـا مسـألۀ  آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می
است. عرصۀ زنـدگی امـام علـی  بدعت در زندگانی امام علی بن موسی الرضا

ویژه عصر امامت ایشان، چه به لحاظ معنا و چه به لحـاظ  و به بن موسی الرضا

                                                 
 .۱۰/۱۰/۱۳۹۶تاریخ پذیرش:  - ۱۱/۰۳/۱۳۹۶تاریخ دریافت:  
 .)s_fakhraie@yahoo.com( . استادیار دانشگاه پیام نور خوزستان١
  ،. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حـدیث، دانشـگاه پیـام نـور، مرکـز اهـواز (نویسـندۀ مسـئول)٢

)zahra_mardnezhad@yahoo.com(  . 
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ن با خالفت هـارون، امـین و مـأمون عباسـی بـوده و از لحـاظ بُعـد ظاهر که مقار 
تواند شایستگی تحقیق و پـژوهش  زمان، بیست و پنج سال طول کشیده است، می

را در زمینۀ بدعت و کیفیت مواجهۀ امام با آن را بیابد. به دلیـل گسـتردگی دامنـۀ 
نحوۀ مواجهۀ های علمی و کالمی امام، در این پژوهش، موضوع بدعت و  فعالیت

امام با آن مورد بررسی قرار گرفته اسـت. جامعـۀ آمـاری محقـق در ایـن تحقیـق، 
و جلـد  ویژه کتاب عیـون اخبـار الرضـا کتب مربوط به زندگی آن حضرت، به

) چهل و نهم از مجموعۀ بحار االنوار (شرح زندگی امام علی بن موسی الرضـا
دیگر نیـز مـورد بررسـی قـرار گرقتـه است. اما برای رسیدن به نتیجۀ قطعی، منابع 

 باشد.  ای و بررسی اسناد تاریخی می است. روش تحقیق به صورت کتابخانه
 ، بحث، مناظره بدعت، امام علی بن موسی الرضا واژگان کلیدی:

 مقدمه
کــه در تعــاریف » نــو آوری در دیــن«بــدعت در اصــطالح دینــی آن عبــارت اســت از 

باشد. برای نمونه، ابن حجـر عسـقالنی  ه و سنی یکسان میاندیشمندان اسالمی، اعم از شیع
محدثات (کارهای نوآورانه) اموری است کـه ریشـه «) معتقد است: صحیح بخاری(شارح 

شود، امـا امـوری کـه اصـلی در  در شریعت نداشته باشد و در عرف شرع، بدعت نامیده می
 .)۳۶، ۱۳۹۰ی، (البیات» شود شرع به آنها داللت کند، شرعًا بدعت محسوب نمی

، در بیان معنای بدعت در اصطالح شرع بحار االنوارعّالمه مجلسی درکتاب وزین  
ایجاد  گردد که بعد از رسول خدا بدعت در شرع، به اموری اطالق می«آورده است: 

نیز داخـل  ١شده، هیچ نّصی در خصوص آن وجود نداشته و در هیچ کدام از عمومات
امثال آنها که بدعت نیست، چون در عموماتی مثـل پنـاه نباشد؛ مثل ساخت مدارس و 

های علمـی  شود یا نوشتن کتاب دادن، اسکان دادن و کمک کردن به مؤمنان داخل می
های شرعی ارتباط دارند، همچون پوشیدن لباسـهایی کـه پوشـیدن آنهـا در  که به دانش

عمـوم حلیـت مرسوم نبوده یا غذاهای جدید و... همـه داخـل در  زمان رسول اکرم
کـه بـه دلیـل وارد  - است و نهی از آنها وارد نشده است، البته اگر کسی ایـن کارهـا را

انجام دهد و معتقد باشد که کارش به صورت خاص،  - بودن در عمومات حالل است
                                                 

 ). ۳۷، ۱۳۹۰باشد که اشاره شد (رک: البیاتی،  اص میمنظور از عمومات، دالیل شرعی عام و خ .١
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نزد شارع مطلوبیتی دارد، کار او بدعت است، چـه در اصـل بـدعت بـوده باشـد یـا در 
های ارائـه شـده از  . اما با نگاهی به تعریف)۷۴/۲۰۲، ۱۳۹۸(مجلسی، » خصوص این مورد
 توان قدر جامعی را برای بدعت در نظر گرفت.  سوی فریقین، می

وارد کـردن چیـزی بـه دیـن یـا «بر این اساس، بدعت در اصطالح عبارت است از: 
، ۱۴۰۵(علـم الهـدی، » خارج کردن چیزی از آن، بـدون اجـازۀ شـارع و بـا اسـتناد بـه وی

۳/۸۳(  . 
بگـذریم، آنچـه در خصـوص بـدعت در مجلـدات  بحاراگر از تعریف بدعت در 

 خورد، روایاتی از ائّمه به چشم می بحار االنواردر کتاب  مربوط به زندگانی ائّمه
شود که بدعت در نگـاه ائّمـۀ  است که در بیان اهمیت سّنت وارد گشته و نتیجه آن می

دربـارۀ سـنت و  شخصـی از امـام علـی«باشـد:  در تقابل با سّنت می معصومین
سّنت، همان روش پیامبر است و بدعت «بدعت و افتراق و اجتماع پرسید، امام فرمود: 

هر چه مخالف آن باشد. اما افتراق، جمعیت کفار است گرچه زیـاد باشـند و اجتمـاع، 
 . )۴۶،  ۷۵، ۱۳۶۴(مجلسی،هماهنگی اهل حق است گرچه کم باشند 

از مجموعـۀ شـریف  زندگانی امـام علـی بـن موسـی الرضـابرابر مستندات شرح 
، در روایات منقول از این امام شریف، روایتی کـه دال بـر تعریـف بـدعت االنوار بحار

بوده یا تعریفی که در آن سنت و بدعت را مقایسه نموده باشد، مشاهده نگردیـد؛ آنچـه 
ررسی در شرح حال ایشان گذرد، نتایج ب در پژوهش ذیل از نظر خوانندۀ محترم مقاله می

در این کتاب (به خصوص) و برخی از مستندات تـاریخی و مقـاالت معتبـر اسـت کـه 
 نشر یافته است.  پیرامون زندگی امام

  الف. اوضاع فرهنگی عصرامام رضا
نامند. در ایـن دوره،  می» عصر طالیی«زیست  در آن می عصری راکه امام رضا

تمسک به عقل و منطـق در امـور دینـی و سـازش دادن علم و معرفت رواج پیدا کرد و 
 .)۹۷۴، ۱۳۹۲(صفی زاده، مذهب با فلسفه، طبق عقاید معتزله آغاز گردید 
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ق ۱۸۳ - ۲۰۳های  هــای فکــری ســال ویژه انحراف و بــه١ها در ایـن تحقیــق، بــدعت
(یعنی آن مقطع از تاریخ عباسی که هـم زمـان بـا دورۀ خالفـت  )۱۲/۵۲۲۶، ۱۳۷۵(پاینده، 

است)، به طور خالصه مورد بحـث قـرار  ٤و عبدالله ٣و فرزندانش محمد ٢ارون الرشیده
 گیرد.  مورد تحلیل قرار می گرفته و نقش امام رضا

آنچه که از متون تاریخی و حدیثی در تحلیـل شـرایط و اوضـاع فکـری و فرهنگـی 
د از پـدر نمایان است، این که ایشان در زمـانی رسـالت امامـت را بعـ زمان امام رضا

های متعدد مذهبی  های فکری و ساختن فرقه بزرگوار خویش برعهده گرفتند که جریان
شروع شده بود، به سـبب یـافتن فضـای  در شیعه و اهل سنت که از زمان امام سجاد

باز سیاسی و نیز پشتیبانی حاکمان بنی عباس از آنها، جامعۀ اسالم آن روز را با اندیشه و 
هـای فکـری در  سـاختند. جریـان انحراف تی نـو از دیـن مواجـه میسخنی تازه و برداش

روزگار بنی عباس رواج یافته و این خود، به شهادت متون تاریخی، بـه دلیـل حمایـت و 
های خلفای بنی عباس بوده و اثر خود را به صورت سرگرم شدن مردم و دوری  پشتیبانی

رف، در جامعه منتشـر شـده و های عقلی ص داد. اندیشه آنان از صحنۀ سیاست نشان می
، ۱۳۷۵(پاینـده، دامنۀ جدل دربارۀ جبر، تفویض، ارجاء، تجسیم و تشـبیه گسـترش یافـت 

۱۳/۵۷۶۴(. 
از رفتارهــای حاکمــان بنــی عبــاس در برابــر رواج عقائــد گونــاگون، تــرویج آراء و 

جدال وسیله، جامعۀ اسالمی را سرگرم  ای بود تا بدین نظریات خود ساخته یا دیگر ساخته
قرآن را پذیرفت » قدیم بودن«های کالمی نمایند. به عنوان مثال، هارون نظریۀ  و مناقشه

. در روزگار مـأمون، )۱۳/۵۷۵۱(همان، و به سرکوب و کشتن مخالفان این نظریه پرداخت 
. هـارون در )۵۷۵۱(همان، خواند » قدیم«و نه » مخلوق«وی برعکس پدر خود، قرآن را 

از آن رو او را «د کشته شدن مردی از هارون سؤال شد، گفـت: پاسخ کسی که در مور 

                                                 
بدعت، به همۀ آن مواردی اطالق شده است که براساس مستندات تاریخی، خالف نص شـریف قـرآن  .١

 ، بدان عمل شده است. کریم و سنت رسول اکرم
 . ۳۸۴و  ۲۹۵، ۱۴۰۶؛ سیوطی، ۸/۲۹۸، ۱۳۸۷ر.ک: طبری،  .٢
 .۲/۳۹۵، ۱۴۰۹ر.ک: مسعودی،  .٣
 .۲/۲۹۴۰، ۱۳۸۲؛ شریف قرشی، ۳۰۶، ۱۴۰۶ر.ک: سیوطی،  .٤
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 .)۱۰/۲۱۵، ۱۴۱۱(ابن کثیر، » گفت: قرآن مخلوق است کشتم که می
ــه می ــواردی ک ــان  از دیگــر م ــث در زم ــات و احادی ــل روای ــر جع ــاهدی ب ــوان ش ت

گوی خلیفـه بـرای کسـب  الرشید ذکر کرد، نمونۀ ذیل است که چاپلوسان تمّلق هارون
 کردند:  بیشتر بیان میامتیاز 

روزی ابو معاویه ضریر به حضور هارون رسید. در آن مجلس یکی از بزرگان قریش 
 حضور داشت. ابو معاویه حدیثی از ابوهریره نقل کـرد کـه او آن را بـه رسـول خـدا

دیدار کرده، به او  با حضرت آدم موسی ]روزی[نسبت داده بود، بدین شرح که: 
ستی که ما را از بهشت بیرون کردی؟ آن مرد قریشی گفت: کجا گفت: تو همان آدم ه

آدم و موسی با یکدیگر دیدار کردند؟ همان ایراد ناچیز هارون را عصبانی کرد و دستور 
به خدا او زندیق است که حدیث رسول «داد تا وسایل قتل وی را آماده سازند و گفت: 

نجات جان آن مرد قریشـی گفـت: ابومعاویه برای ». دهد را مورد طعن قرار می خدا
ای امیر المؤمنین، او دچار لغزش شده است و همچنـان هـارون را بـا ایـن گفتـار آرام «

. یکی )۱۰/۲۱۵(همـان، کرد تا این که هارون از کشتن آن مرد قریشی صرف نظر کرد  می
سـازان  سـازی و مماشـات در برابـر بدعت توان بر ترویج بدعت دیگر از شواهدی که می

کرد، حمایت و محبت به عالمانی است که برای جلب رضایت خلفا حاضر بودند،  ذکر
 سخن به ناحق بگویند و گاه چنانچه گفته شد، دست به جعل روایت بزنند. 

» امـین اللـه«گوی خود کـه در ضـمن اشـعاری او را  هارون به یکی از شاعران تمّلق
افزودی، بـه یقـین مـا نیـز  اگر می«خوانده بود، دستور داد تا هزار دینار بدهند و گفت: 

 .)۲۳۳، ۱۴۰۶(سیوطی، » افزودیم می
ای از  خلفای عباسـی در زمینـۀ اقتصـادی نیـز رفتارهـایی را انجـام دادنـد کـه گونـه

 کند که: نقل می االغانیگذاری آنان بود: از جمله، ابوالفرج اصفهانی در  بدعت
ستاده شد. هارون دستور داد خراج سنگین و اموال هنگفتی از موصل برای هارون فر «

تا آنها را به یکی از کنیزکان او بدهند. مردم این کار او را اقدامی بزرگ و غیر طبیعـی 
گفتند. ابوالعتاهیه گفت: شگفتا! هارون این چنین ثروتی را بـه  دانسته، از آن سخن می
سـرود و بهره باشم؟ آنگاه بر هارون وارد شد، سه بیـت شـعر  زنی بدهد و من از آن بی

هارون بیست هزار درهم به او داد و فضل بن ربیع که در آن جا بود، پنج هزار درهم بر 
 ».  آن افزود
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. چنانچه ١توان ذکر کرد های بسیار می از این موارد، در مستندات تاریخ عباسی نمونه
 (پاینـده،» دارایی والی هارون در خراسان، به هشتاد میلیون رسیده بود«نویسد:  طبری می

۱۳۷۵ ،۱۲/۵۳۴۵(. 
ــه گونــه ای کــه در عصــر امــام رضــا مســأله کنــد،  ای واضــح خــود نمــایی می ب

گذاری در مباحث کالمی است. هرچند که با توجـه بـه روایـات و احادیـث آن  بدعت
نبـود، در عرصـۀ  بدیل حضرت امـام رضـا آید که اگر نقش بی حضرت، چنین برمی

 شد.  می های زیادی گذاشته نیز، بدعت ٢مسائل فقهی
ق) ۱۰۱ - ۹۹دیدگاه منع تدوین حدیث، که تا عهد خلیفۀ اموی عمر بن عبد العزیز (

، به گونۀ جدی بر به بهانۀ انس مردم با قرآن و عدم اختالط وحی الهی با کالم پیامبر
شد، باعث شد تعداد زیادی روایات مجعول و تحریـف شـده در دایـرۀ  آن پافشاری می

و  وارد گردد؛ اما طرح شبهات در حضور امـام رضـا ر اکرمروایات منقول از پیامب
های دیگر و تحـت  نیز ترجمۀ کتب یونانی به زبان عربی و آمد و شد مسلمانان با کشور

 نفوذ قرار گرفتن دائرۀ فکری و عقیدتی مردم، عواملی بودند که باعث شد امام رضـا
عنوان دو مقطع مهم زندگی آن چه قبل از پذیرش امر والیت عهدی و چه بعد از آن (به 

حضرت)، از این ناحیه احساس خطر نموده و چونان ستارۀ پر نـوری، روشـنگر فضـای 
کنده از انواع شبهات دینی و عقیدتی باشند.   آ

تأسیس یا رشد ِفَرق مختلف در جامعـۀ اسـالمی، همچـون شـیعیان امامیـه، واقفیـه، 
هـای فکـری در عصـر  رین جریانتـ صوفیه، غالت، خوارج و غیره، فقط بخشی از مهم

های  ای از ایـن فرقـه دادند. کثرت، تنوع و انحرافی بودن پـاره را تشکیل می امام رضا
کرد. در نتیجه، رسالت الهـی  اسالمی، لزوم یک پاالیش و تصفیۀ درونی را یادآوری می

هـا را  کرد کـه ماهیـت ایـن جریان ، یعنی حفظ مرزهای شریعت، اقتضا میامام رضا
 های انحرافی گرفتار نیایند.  ای مردم روشن کند تا آنها در دام جریانبر 

                                                 
ــر، ۴۴۳و  ۳۹۴و  ۳/۳۹۲، ۱۴۰۹؛ مســعودی، ۳۲۷، ۱۴۰۶؛ ســیوطی، ۸/۵۵۱، ۱۳۸۷. طبــری، ١  ــن اثی ؛ اب

۱۳۷۱ ،۶/۲۹۴. 
هزار  ۱۸) و برخی، ۷۳، ۱۴۱۱هزار (طوسی،  ۱۵را  های فقهی منقول از امام رضا . برخی، تعداد گزاره٢ 

 اند. ) دانسته۴/۳۵۰، ۱۳۷۹ (ابن شهر آشوب،
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 با بدعت  ب. کیفیت تقابل امام رضا

توان از چند نظرگاه مورد بررسـی قـرار  در مقابل بدعت را، می بحث مواجهۀ امام
 داد: 

 و حرکت بر مدار سنت نبوی ج. امام رضا
علم به شهادت خود، از دالیل پـذیرش  بنا بر امر رسالت الهی، با وجود امام رضا

در ایـن بـاره  فرماینـد. امـام ذکـر می والیت عهدی مأمون را، احیای سّنت نبـوی
خداوندا، حکومتی نیست جز حکومت تو و من والیتی ندارم جز آنچه از «فرمایند:  می

ا موفـق فرمـا، زیـر  تو به من عطا شود؛ مرا در اقامۀ دین و احیای سنت پیامبر، محمـد
. )۱/۳۶، ۱۳۷۲(مســتفید، » تــویی مــوال و یــاور مــن و چــه خــوب مــولی و یــاوری هســتی!

 در این بخش به چند روش عمل نمودند:  دهد که امام مستندات حدیثی نشان می

 . تبیین مسائل فقهی ۱
گـذاری  توانـد در پیشـگیری از بدعت که می های رفتاری امام رضا یکی از جلوه

در بیـان مسـائل  حرافات نقش مهمی داشته باشد، نقش امامدر دین و جلوگیری از ان
مانند اجداد بزرگوارخویش بـا تربیـت فقهـای بـزرگ در دورۀ  فقهی است. امام رضا

پاکسازی و تصنیف کتب حدیثی، توانستند در پویایی فقه شیعه قدمی بـزرگ بردارنـد. 
روات احادیـث، از شد و یا جرح و تعدیل  تصحیح کتب حدیثی که نزد ایشان آورده می

بود. عالوه بر آن، امام در زمینۀ مسائل مستحدثه نیز فتوی  های امام جملۀ این فعالیت
های مختلف فقهی، روایات فراوانی از آن حضرت به ارث رسـیده  و در زمینه ١دادند می

 است. 
آید پژوهشگری، بابی  آمده است: کمتر پیش می سیرة األئمة اإلثنی عشردر کتاب 

در آن روایتی  های آن را بررسی کند و از امام رضا های فقه یا بخشی از بخش باز با
(معـروف حسـنی، ها حدیث از ایشان برخـورد کنـد  های فقهی، به ده نیابد. چه بسا در باب

                                                 
هایشان را از جلـوی آرنـج بشـویند و مـردان، از پشـت آرنـج و  نهـی از  امر به بانوان در وضو، که دست .١

 ). ۹۸، ۱۳۸۸کمک گرفتن در وضو و شرط نبودن طهارت در نماز میت (محبی پور، 
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کـه بـه  با تبیین احادیث فقهی رسیده از ائمۀ معصـومین . امام رضا)۲/۱۱۴، ۱۴۳۳
وسیله، از اینکـه آنهـا از  نمودند و بدین ا راهنمایی میشد، شیعیان خود ر  ایشان ارجاع می

نمودند. احادیث فراوانی  های شخصی عمل نمایند، جلوگیری می پیش خود به برداشت
 .)۱/۶۲۵ ، ۱۳۷۲(مستفید، نقل شده است  از این شمار، در کتب فقهی و حدیثی از امام

 . تأیید یا تکذیب اخبار و احادیث رسیده۲
، در تأییـد یـا تکـذیب اخبـار رسـیده از اجـداد مانند سایر ائمـهنیز  امام رضا

بزرگوارشان حساسیت داشته تا اوًال بدعتی جای سّنتی را نگیرد و ثانیًا، راوی حـدیث در 
 ١، تعهد بیشتری به خرج دهد.یا رسول خدا استناد مطالب خود به امام

 . مبارزه با رأی و قیاس۳
، و امـام صـادق بـه ویـژه امـام بـاقر ئمـههای عمدۀ تعالیم ا یکی از محور

زدایش قیاس و استحسان از محیط فقاهت بود. در اهل سـنت، یکـی از مصـادر فقهـی 
خـود، قیـاس را در  اصول الفقـهپذیرفته شده، قیاس است و محمد ابوزهره، در کتـاب 

 ،۱۳۷۶(معـارف، دانـد  جایی که روایت یا اجماع نباشد، نظر جمهور علمای اهل سـنت می

 داشتند. همواره یاران خویش را از قیاس برحذر می . امام رضا)۲۴۷
فرمایند: احمد بـن ابـی  است که در رد قیاس می نمونۀ ذیل از احادیث امام رضا

گفتم: فدایت شوم ! همانـا برخـی اصـحاب مـا  به امام رضا«گوید:  نصر بزنطی می
کنیم و بـه آن  با آن قیـاس مـیشنویم، سپس  گویند حدیثی که از شما و پدرانتان می می

نیســت.  ســبحان اللــه! بــه خــدا قســم، ایــن دیــن جعفــر«کنیم. فرمــود:  عمــل مــی
اند و  کنندگان قومی هستند که ما به آنها نیاز نداریم. آنها از اطاعت ما خارج شده قیاس

 و ابـاجعفر اند. پس کجاست تقلیدی که جعفر از طریق و راه و روش ما بازگشته
فرمود: قیـاس را بـه کـار نبریـد و چیـزی بـا قیـاس تعـدیل  بودند؟ جعفر مقلدان آن

 .)۵۹، ۱۳۸۸(محبی پور، » شکند شود، مگر اینکه قیاس آن را می نمی

                                                 
 .۵/۲۲، ۱۳۸۸و  ۷/۳۴۲، ۱۳۸۸؛ کلینی، ۱۸/۲۸۶، ۱۴۱۳ر.ک: خویی،  .١
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 . تبیین احادیث۴

، سعی داشت بـرای جلـب سازی فعال در عصر امام رضا اشاره گردید که جریان
ریف و یا آن را بر طبـق رأی و را تح اعتماد و اطمینان مردم، احادیث ائمۀ معصومین

خواست خود تأویل و تفسـیر نمایـد. آن حضـرت، بـه تعبیـر و تفسـیر احادیـث مجمـل 
(مستفید، ساختند  آمد، روشن می پرداخته و ابهاماتی را که در احادیث برای مردم پیش می

۱۳۷۲ ،۱/۶۲۰ - ۶۲۶(.١  
حضـرت محّمد بن موسی بـن نصـر رازی از پـدرش روایـت کـرده کـه گفـت: از 

، »الخ -  اصحابی کالّنجوم«پرسیدند که فرموده است:  از سخن رسول خدا رضا
اصحاب من مانند ستارگان آسمانند، به هر کدام اقتـدا کنیـد راه یابیـد؛ و سـخن دیگـر 

فرمـود:  ، اصحاب مرا به من واگذاریـد؟ امـام»دعوا لی أصحابی«ایشان که فرمود: 
مراد کسانی هستند که پس از او تغییر حـال پیـدا  این درست است، (و در این احادیث)

نکردند و در دین تغییر و تبدیل ندادند. راوی گوید: به آن حضرت عـرض کردنـد: از 
کجا دانسته شود که آنان تغییر یافتند و یا اینکه دین را تبدیل دادند؟ فرمود: از آن جا که 

مردانـی از اصـحاب مـن فرمـود: در روز قیامـت،  انـد کـه پیغمبـر خود روایت کرده
راننـد و مـانع  شوند، چنان که اشتران غریـب را از آبشـخور می ازحوض کوثر ممنوع می

گویم: پروردگارا! اصحابم؟! اصحابم؟، یعنی اینهـا یـاران مننـد، مـن  شوند، و من می می
دانـی پـس از تـو چـه حـوادثی  شود که: تو نمی شناسم، به من پاسخ داده می آنان را می

سوی أصحاب الّشمال)، و  برند (به دند و ایشان را گرفته و رو به جانب چپ میایجاد کر 
گـاه  دوری بـاد آنـان را و نـابودی بـاد ایشـان را. آن» بعدا لهم و سـحقا«گویم:  من می

برای کسی است که تغییر و تبـدیل  فرمود: آیا این گفتۀ رسول خدا حضرت رضا
 .)۱۶۷، ۱۳۷۸(شیخ صدوق، در دین نداده است؟ 

 د. نقش امام و تبیین مسائل کالمی
اشاره گردید که یکی از عواملی که باعث رواج علم و معرفـت در عصـر عباسـیان، 

                                                 
 و...  ۶۲۰، ۱/۶۲۶: عیون اخبار الرضا،  ترجمۀ حمید رضا مستفید و علی اکبر غفاری، ر.ک .١
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به خصوص در زمان مأمون شد، ترجمۀ کتب یونانی، هندی و... بود که باعـث انتقـال 
فرهنگ یونان و عقاید یهود و مسیحیت به جهان اسالم گردیـد. ترجمـه از دورۀ امویـان 

از و در دوران بنی عباس، یعنی از زمان منصور تا عهد مأمون بـه نهایـت کمـال خـود آغ
مـأمون، مترجمـان را بسـیار تشـویق «. به گفتۀ ویـل دورانـت: )۱۴۶، ۱۳۶۹(محقـق، رسید 
(محبـی پـور، » داد های ترجمه شده، طـال مـی ای که درمقابل وزن کتاب کرد، به گونه می

۱۳۸۸ ،۱۸(. 
های مختلف  ها و فرهنگ ها را نتیجۀ برخورد اسالم با کیش هطه حسین، پیدایش فرق

داند که باعث شد مسلمانان فریفتۀ فلسفۀ یونان شوند و مانند فالسـفۀ یونـان،  بیگانه می
 .(همان)سعی کردند با عقل خویش، طبیعت و ماوراء طبیعت را دریابند 

ی و نیــز بــا توجــه بــه رواج ترجمــۀ کتــب و مباحــث و مجــادالت علمــی و اعتقــاد
 های گوناگون اعتقادی و کالمی در مباحث قرآنی و دینی، نقش امام رضا کشمکش

در این جنبش و نهضت کالمی حائز اهمیت است. یکی از صاحب نظران در این رابطه 
و  ، حضرت امـام جعفـر صـادقپس از امیرالمؤمنین از میان ائمۀ«گوید:  می

(خرمشـاهی،  »کـالم تـأثیر شـایانی داشـتند و اصحاب ایشان در باروری علم امام رضا
 . تا) بی

های خویش را در جهت رفع شبهات و در پاسخ  ، توضیحات و استداللامام رضا
و  )۱/۲۵، ۱۳۷۵(کلینـی، ها در چهارچوب مناظره و در دو قالب تمّسـک بـه عقـل  پرسش

، چنــین بردنــد. از احادیــث وارده از آن حضــرت کار می های قرآنــی بــه اســتفاده از آیــه
آید کـه ایشـان مسـائلی چـون اثبـات صـانع، خـالق بـودن خـدا و بیـان صـفات و  برمی

 نمودند.  خصوصیات پروردگار را به براهین عقلی اثبات می

 . توحید۱
ترین مباحثی است که درصد بسیاری از روایات حضرت  مسألۀ توحید، یکی از مهم

تشـبیه و توجیـه و تأویـل قـرآن  را به خود اختصاص داده است. این احادیـث دربـارۀ ردّ 
کریم، جبر و تفویض، قضا و قـدر، میـزان قـدرت و اسـتطاعت انسـان و... اسـت کـه 

انـد. از دالیـل زیـاد بـودن احادیـث  های مستدل به روشـنگری پرداخته حضرت با پاسخ
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های زیادی اشاره داشت که شیعیان آن حضرت دربارۀ  توان به پرسش توحیدی امام، می
سـازان  یا خواستار تبیین ابهامات خود راجع بـه تـرویج افکـار الحـادی فرقه توحید داشته

 اند، مانند پرسشهایی در مورد جبر، تفویض وغیره.  بوده
توان از دالیل دیگـر فراوانـی روایـات کالمـی در  فعالیت فرقۀ اهل حدیث را نیز، می

بـر تشـبیه  خصوص توحید دانست. این فرقه، ظاهر برخـی از آیـات قـرآن کـریم را کـه
در این زمینه نیز، به پاسخگویی و  کردند، لذا امام تعالی است تفسیر می خداوند باری

 .)۲۸۲، ۱۳۷۱(جعفریان، پرداختند  تبیین شبهات شیعیان و یاران خویش می
 در این مورد است:.  های روایات امام رضا احادیث ذیل، از نمونه 

 یک. مشّبهه
 فرمایند:  ّبهه و افکار آنان میدر معرفی جریان مش امام علی

ه«...  ه سبحانه محمدًا رسول اللَّ ، النجـاز عدتـه و تمـام نبّوتـه، مـأخوذا أن بعث اللَّ
علی النبّیین میثاقه، مشهورة سماته، کریمًا میالده و أهل األرض یومئذ ملـل متفرقـة، و 

ه بخلقـه أو ملحـد فـ  أهواء منتشرة، و طرائق متشّتتة، بین مشّبه ی اسـمه أو مشـیر الـی للَّ
؛ )۲/۳۶، ۱۳۸۰(حکیمـی،  »غیره، فهداهم به من الضاللة و انقذهم بمکانه من الجهالـة

هـایی پراکنـده بودنـد و هواهـای  در آن روز که او مبعـوث گشـت، مـردم زمـین ملت
کردند، یا در نام  های او شبیه می های پریشان داشتند؛ خدا را به آفریده گوناگون و راه

گرفتند؛ خـدا آنـان را بـه وسـیلۀ  ورزیدند و با این نام، غیر او را در نظر می یاو الحاد م
 ، از گمراهی به راه راست رهبری کرد و از جهالت رهانید. محمد

همانگونه که اشاره شد، یکی از تفکرات منحرف که توجه عدۀ زیـادی از مـردم را 
هـر کـس «آنـان فرمـود:  در ردّ  بود. امـام» مشّبهه«به خود جلب کرده بود، جریان 

کند مشرک است و هر کس، چیزی را کـه خداونـد نهـی   خداوند را به مخلوقین تشبیه
 ١.)۱/۲۲۹ ، ۱۳۷۲(مستفید، » فرموده، به خدا نسبت دهد، کافر است

هـیچ  خدایا، قدرتت بـی«فرمایند:  در بیان خصوصیات قائلین به تشبیه، حضرت می
اند، و (با معیارهای ماّدی مثل جسم  نشناخته ضعف و سستی آشکار است، خالیق تو را

                                                 
؛ صـدوق، ۴۰۷ - ۲/۴۰۶ ، ۱۳۸۱؛ جعفـری، ۲۳۴ - ۲۲۹ر.ک: سایر احادیث شریف، همان منبـع: ص  .١

۱۳۷۸ ،۱/۱۲۶ - ۱۲۷. 
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سنجند و این نـوع  بودن، مکان داشتن، محدود بودن به زمان، دیده شدن و...) تو را می
کـردن (تـو بـه   سنجش، با اعتقاد به ربوبّیت تو مغایر است و من، از کسانی که با تشبیه

یزی همانند تو نیست جویم. هیچ چ خلق) در پی معرفت و شناخت تو هستند، تبّری می
خواستند که تو را  توانند تو را ادراک کنند، اگر می گاه نمی و آنها نیز (با این روش) هیچ
های ظاهری تو، برای آنها بهترین راهنما بوده و برای شـناخت  واقعًا بشناسند، این نعمت

هند ُکنـه آن تو، کافی بود در مخلوقین تو بیندیشند، نه اینکه به سراغ ذات تو رفته، بخوا
را دریابند، ولی آنها (از این کار غفلت نموده) تو و مخلوقات را یکسـان پنداشـتند و بـه 

هایـت را رّب  همین دلیل است که تو را نشناختند و به جای تو، بعضی از آیات و نشـانه
خویش دانستند و تو را آن گونه وصف کردند. خـدایا! تـو برتـر و بـاالتر از آن مطـالبی 

 .)۱/۲۳۴(همان، اند  کنندگان، تو را با آنها وصف نموده تشبیههستی که 

 دو. جبر و تفویض
رسـاند کـه  های مردم، این امر را می های امام به شبهات و سؤال اشارات و پاسخ

ادامه داشـته اسـت و ایشـان ضـمن  های آنان تا زمان امام جریان جبریه و اندیشه
نمودند.  زمینه، از رواج آن جلوگیری میهای یاران و اصحاب در این  پاسخ به سؤال

توان اشاره نمود: یزیـد بـن عمـر گویـد: در مـرو بـه  برای مثال، به روایات ذیل می
حدیثی  رسیدم و از آن حضرت پرسیدم: از امام صادق خدمت حضرت رضا

نه جبر است، نه تفویض، بلکـه چیـزی «برای ما نقل شده که آن حضرت فرموده: 
هر کس پندارد که خداوند «معنای این حدیث چیست؟ فرمود: » است بین دو امر

کند، قائل به جبـر  خاطر آنها ما را عذاب می دهد و سپس به کارهای ما را انجام می
شده و کسی که پندارد خداوند مسألۀ خلق و رزق و روزی دادن به مخلوقات را به 

ر کـافر اسـت و واگذار نموده است، قائل به تفویض شده و قائل به جبـ امامان
، چیـزی بـین دو امـر عرض کردم: ای زادۀ رسول خدا» قائل به تفویض مشرک

یعنی راه باز است که آنچه را خدا دسـتور داده انجـام دهنـد و «یعنی چه؟ فرمود: 
آنچه را نهی فرموده ترک کنند. پرسیدم: مگر در این مورد (اعمال بندگان)، مشّیت 



 

ضا
م ر

 اما
ش

ي نق
رس

بر
 

ت
دع

با ب
ل 
تقاب

در
...

۸۵ 
ا در مـورد طاعـات، عبـارت اسـت از: «د: و ارادۀ خداوند جاری نیست؟ فرمـو  اّمـ

دستور و رضایت خداوند به آن عمل و یاری نمودن ایشان در انجام آن است و اراده 
و مشّیت خدا در مورد معاصی، عبارت از نهی کردن و خشمگین بودن از آن عمل 

پرسیدم: آیا خداوند در مورد اعمـال بنـدگان ». و یاری نکردن بندگان در انجام آن
آری، هیچ فعلی را بندگان از خیر و شّر انجام ندهند، مگر «دارد؟ فرمود: » قضاء«

پرسیدم: معنی ایـن قضـاء چیسـت؟ ». اینکه خداوند در مورد آن کار، قضائی دارد
کند آن ثواب و عقـابی کـه در دنیـا و آخـرت بـه  اینکه خداوند حکم می«فرمود: 

 ه شود. خاطر اعمالشان مستحّق آن هستند، به ایشان داد
میان آمد، پس فرمـود:  ، سخن از جبر و تفویض بهنقل است که نزد آن حضرت

خواهید در این مورد، اصلی را به شما آموزش دهم که هیچ وقت دچـار اخـتالف  آیا می
نشوید و با هر کس بحث کردید، پیروز شـوید؟ گفتـیم: اگـر صـالح اسـت بفرماییـد. 

کننـد، از  ت نشود و اگر آدمیان نیز نافرمانی مـیخداوند با اجبار بندگان، اطاع«فرمود: 
اند و در عین حال، او بنـدگان خـود را بـه  این بابت نیست که بر خداوند غلبه پیدا کرده

حال خویش رها نکرده است. او، خود مالک همان چیزهایی اسـت کـه بـه آنـان عطـا 
و توانا است، اگر مردم،  فرمود و نیز، نسبت به آنچه آنان را در آن مورد توانا ساخته، قادر

تصمیم به اطاعت خدا گیرند، خداوند مانعشان نخواهد شد و اگر تصمیم به معصیت و 
کند، ولی اگر از کار آنان جلوگیری  نافرمانی بگیرند، اگر بخواهد از آنان جلوگیری می

سـپس آن ». نکرد و آنان مرتکب معصیت شدند، او ایشـان را بـه گنـاه نینداختـه اسـت
ادامه فرمود: هر کس حدود این گفتار را دریابـد و مراعـات کنـد، بـر هـر  حضرت

 .)۴۱۹ - ۴۱۷، ۱۳۸۱(جعفری، مخالفی در این موضوع چیره و غالب گردد 
که، به عنوان شـاخص رفتـاری در برابرمعتقـدین بـه  یکی از فرمایشات امام رضا

ع رابطۀ اجتماعی با تواند معرفی شود، دستور حضرت مبنی بر قط های انحرافی می عقیده
آنان است. راوی گوید: از آن حضرت پرسیدم: آیـا خداونـد بنـدگانش را بـر ارتکـاب 

دهـد تـا  سازد و مهلت می نه، بلکه ایشان را مخّیر می«کند؟ فرمود:  معصیت مجبور می
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کنـد؟  پرسیدم: آیا بندگانش را به کارهایی که توان آن را ندارند، مکّلف می» توبه کنند
فرماید: پروردگار تو به بندگان ظلم  چگونه چنین کند و حال اینکه خودش می«فرمود: 
فرمــود: پــدرم موســی از قــول پدرشــان جعفــر بــن  ســپس آن حضــرت». کنــد نمـی
هر کس گمان کند که خداوند بندگانش را بر گنـاه مجبـور «نقل کرده که:  محّمد
اش را  مایـد، گوشـت قربـانین کند و یا بر کارهایی که طاقتش را ندارند، مکّلف می می

نخورید، شهادتش را نپذیرید و پشـت سـرش نمـاز نخوانیـد و از زکـات، چیـزی بـه او 
 .)۲/۴۱۶ ، ۱۳۸۱(جعفری، » ندهید

 . امامت: ۲
ــه ــه گون ــی آن ب ــاه اله ــین جایگ ــت و تبی ــألۀ امام ــۀ  مس ــواره ائم ــه هم ای اســت ک

تـرین  هم، بـه عنـوان یکـی از م، پس از رحلت حضـرت رسـول اکـرممعصومین
های فعالیتی روشنگرانۀ خویش به آن پرداخته اند. در این میان، وجود گرامی امام  عرصه
گیـری از بـدیهیات عقلـی،  های عقلـی و بهره ها و بحث به سبب رواج اندیشه هشتم
های عقلی را در زمینۀ امامت بیان فرموده است، چنانچه آقای  ترین روایات و بحث مهم

در زمینـۀ امامـت،  های عقلی امام رضا بحث«نویسد:  ص میجعفریان در این خصو 
 .)۳۱۲، ۱۳۷۱(جعفریان، » از همۀ ائمه، بیشتر است

توان در تقابل بـا مسـألۀ بـدعت  در این خصوص را، از چند منظر می روایات امام
 نگریست: 

در رابطه با اثر پذیرش والیت عهدی مأمون بـر امـر امامـت،  پذیرش والیت عهدی:
 فرمایند:  ای سخن مبسوطی می مام خامنهحضرت ا

زند که در تاریخ زندگی ائمه، پس از  امام با قبول والیت عهدی، دست به حرکتی می«
در سال چهلم هجری تا آن روز و تا آخر دوران خالفـت،  پایان خالفت اهل بیت

نظیر بوده است و آن، برمال کردن داعیـۀ امامـت شـیعی در سـطح عظـیم اسـالم و  بی
یدن پردۀ غلیظ تقیه و رساندن پیام تشیع به گوش همۀ مسلمانهاست. تریبون عظـیم در 

خالفت در اختیار امـام قـرار گرفـت و امـام در آن، سـخنانی را کـه در طـول یکصـد 
وپنجاه سال جز در خفا و با تقیه و به خصیصین و یاران نزدیک گفتـه نشـده بـود، بـه 

کانات معمولی آن زمـان، کـه جـز در اختیـار صدای بلند فریاد کرد و با استفاده از ام
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گرفت، آن را به گوش همه رساند. منـاظرات  خلفا و نزدیکان درجۀ یک آنها قرار نمی
ترین اسـتدالل امامـت را بیـان  امام در مجمع علما و در محضر مأمون که در آن قـوی

را فرموده است، نامۀ جوامع الشریعه که در آن همۀ رئـوس مطالـب عقیـدتی و فقهـی 
برای فضل بن سهل نوشته است، حدیث معروف امامت که در مرو برای عبـد العزیـز 
بن مسلم روایت کرده اسـت، قصـائد فراوانـی کـه در مـدح آن حضـرت بـه مناسـبت 

ای،  (خامنـه». والیت عهدی سروده شـده، نمایشـگر ایـن موفقیـت عظـیم امـام اسـت
۱۳۶۵(. 

ر برابـر پـذیرش والیـت عهـدی را د های امـام رضـا توان روشـنگری به جرأت می
مأمون را، جلوۀ آشکاری از مبارزۀ آن حضرت در برابر بدعت و انحراف دانسـت. اگـر 

نگریسته شود و نیـز بـه اهـداف  از این زاویه به مسألۀ پذیرش والیت عهدی امام رضا
مأمون در اجبار آن حضرت به پذیرش والیت عهدی وی، به خوبی به اهمیت این نکتـه 

در ابتدای امر، مشروعیت خالفت مأمون را طی این روایت  م برد. امام رضاخواهی پی
ای است کـه خـدا بـر تـو پوشـانیده اسـت؟ اگـر  آیا خالفت جامه«برند:  زیر سؤال می

توانی آن را از خود دور سازی  ای است که خدا آن را بر تو پوشانیده است، تو نمی جامه
دا به تو عطا کرده باشد، پس چگونه چیزی و به من واگذاری و اگر چیزی نیست که خ
  ).۱۱۸، ۱۳۸۰(خسروی، » که مالک آن نیستی، به من وامی گذاری!؟

، در تبیین مسألۀ توحید و اینکه منصب خالفت وقتـی تقـدس دارد کـه امام رضا
دانـد و والیـت را  دست گرفته باشد، شرط توحیـد را امامـت می آن را به امام معصوم

فرماید نه از ناحیۀ خلفا. بنـابراین، گذاشـتن شـروطی  اوند معرفی میامری از جانب خد
رساند  پذیرند، این نکته را می مسألۀ والیت عهدی را می برای مأمون که طی آن، امام

برند و اینکه مأمون نتواند اعمال خـویش را، بـا  که ایشان، اصل خالفت را زیر سؤال می
این فرمایش گهربار خود، بـار دیگـر بـر بـدعت  با به انجام رساند. امام تأیید امام

نماینـد و طـی بیانـاتی دیگـر، دالیـل  بزرگ غصب جایگاه خالفت مسـلمین اشـاره می
، پـذیرش مسـؤلیت نمایند. از دیدگاه امام خویش از پذیرش والیت عهدی را ذکر می

والیــت عهــدی مــأمون، بــه مثابــۀ پــذیرش مســؤلیت عزیــزی مصــر از جانــب حضــرت 
 .)۱۴۵، ۱۴۴، ۱۲۸، ۱۲۴، ۱۱۹، ۱۱۸(همان،  است یوسف
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های  ، عصر تشّتت آراء و پردازش نظریـهگونه که اشاره شد، عصر امام رضا همان
ــه ــه الی اندیش ــان آن از الب ــه مروج ــاتی ک ــت، نظری ــاگون اس ــۀ  گون ــه ورط ــاه ب ها، گ

 شدند، لـذا امـام گذاری افتاده و حالل خدا را حرام کرده و مبدع احکام می بدعت
ابر امر رسالت الهی خود و با وجود علم بـه شـهادت خـود، از دالیـل پـذیرش والیـت بن

خداوندا، حکـومتی نیسـت جـز «فرمایند:  عهدی مأمون را، احیای سّنت نبوی ذکر می
حکومت و من والیتی ندارم جز آنچه از تو به من عطا شود. مرا در اقامۀ دیـن و احیـای 

تویی موال و یاور من و چه خوب مولی و یـاوری موفق فرما، زیرا  سنت پیامبر، محمد
 .)۱/۳۶، ۱۳۷۸(صدوق، !» هستی 

یک. تبیین جایگاه الهـی مقـام امامـت و ثبـوت عقلـی و نقلـی آن بـه صـورت 
 احتجاج و مناظره

و اصول حـاکم  الهی بودن منصب امامت و منصوب بودن و منصوص بودن امام
گردد کـه در دوران  ، لذا مشاهده میتبیین شد ، در زمان امام رضابر شناخت امام
 .)۹۰، ۱۳۸۸(محبی پور، ای در میان شیعیان رخ نداد  ، انشعاب گستردهپس از امام رضا

در خصوص تبیین جایگاه الهی مقام امامت و ثبـوت عقلـی و نقلـی آن بـه صـورت 
دست رسیده است کـه بـر ایـن امـر  ، روایات زیادی بهاحتجاج و مناظره از امام رضا

 ١گذارد. ه میصّح 

 های منحرف  د. دفاع از مقام امامت در برابر افکار و اندیشه
، از دوجهت قابل ارزیابی است: هم بـه جهـت خـود این ُبعد از زندگی امام رضا

هـای  ها و رفتارهـایی کـه از گروه نفس جایگاه و مقام امامت و هـم، بـه لحـاظ اندیشـه
ند آنچه در عقائد قدریه، مرجئه و... شد، مان منحرف در بین شیعیان حضرت منتشر می

تـا:  (آقـا نجفـی، بیگذاری در دیـن بـود  شد که خود سرچشمۀ انحرافات و بدعت دیده می
۲/۴۸۶(. 

                                                 
 .۴۹/۱۸۸؛ مجلسی، ۲۰۴و۲/۲۰۳؛ شیخ صدوق، ۱/۱۹۷رک: کلینی،  .١
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 اول. غالیان
های منحرف، غالیان هستند. آنچه به عنوان سرفصل در مرام و سلوک  یکی از گروه

د. در حقیقت، آنـان بـرای باش آنان در مستندات تاریخ مشهود است، عقاید مشرکانه می
نمودند و گاه، درجۀ  سوء استفاده می پیشبرد اهداف خود، از نفوذ و جایگاه معصوم
را کافی از  ای بود که معرفت به معصوم انحراف آنان از اصول مسلم اسالم، به اندازه

نمودند. سابقۀ طـوالنی ایـن  را ترویج می» گری اباحه«عبادات و احکام دانسته و نوعی 
ویژه جریان تشیع، باعـث گسـترش عقایـد آنـان در  جریان منحرف در تاریخ اسالم و به

بـه دور مانـد.  شیعیان شده بود و این، همۀ چیزی نبود که از چشم بصـیر امـام رضـا
آنچه به عنوان عامل اصلی در دور ماندن این گروه از حقیقت مسّلم شیعه یاد شده، عدم 

 است. معرفت به جایگاه و مقام امامت 
دشـمنان مـا، زمـانی «نمایند:  چنانکه امام در فرمایشی گهربار به این مهم اشاره می

کنند و آنان را به اعتقـاد بـه  که احادیث غلو را در حق ما بشنوند، شیعیان ما را تکفیر می
کنند  کنند، زمانی که احادیثی که فضایل ما را محدود می ربوبیت و پرستش ما متهم می

شـنوند، اعتقـاد پیـدا  یقت بیان شـده، بشـنوند بـه همـان احادیـث کـه میو کمتر از حق
های آنان را به نامشـان بشـنوند،  کنند و زمانی که احادیث مثالب و معایب و سرزنش می

کننـد. امـام در ایـن روایـت، اخبـار دروغـین دربـارۀ  ما را به نـام سـرزنش و اهانـت می
تصریح به مثالـب و «؛ »تقصیر«؛ »غلو«کند:  را به سه دسته تفکیک می معصومین
(کارخانـه، داند  را با تکفیر برابر می و در این روایت، اعتقاد به ربوبیت معصوم» معایب

۱۳۹۲ ،۱۴۲(. 
امام در مواجهه با افراد این گروه، بسته به اینکه فرد در اثر عـدم عرضـۀ حقیقـت بـه 

و در قدم اول، از روش ارشاد و خطا رفته ویا شبهاتی او را از پذیرش حق باز داشته، ابتدا 
و در گام بعدی، در برابـر افـرادی کـه از  )۲۵۳، ۱۴۱۳(شیخ مفید، نمود  موعظه استفاده می

کوشیدند، آن حضرت در روایـات متعـدد،  سر عناد و لجاجت در انتشار عقاید خود می
، کننـد و در مرحلـۀ آخـر ضمن نکوهش آنان، دستور به قطع رابطه با آنـان را صـادر می
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 اعالم انزجار و برائت حضرت از این گروه است. 
کنند که حضـرت  از حسین بن خالد صیرفی روایت می محّمد بن موسی بن متوّکل

  فرمود: هر کس معتقد به تناسخ باشد کافر است. سپس فرمود: خداوند ُغالت رضا
را از رحمتش دور گرداند، کاش یهودی بودنـد، ای کـاش مجوسـی بودنـد، ای کـاش 

د، کــاش ـبودنــ ٢ ب بودنــد، کــاش از مرجئــهـمذهــ ١ صــرانی بودنــد، ای کــاش قــدرین
بودند!؟ (یعنی غالی از همۀ این منحرفین بدتر است). آن گاه فرمود: با اینـان  ٣ روریـح

(یعنی غالت) همنشـینی نکنیـد، رفاقـت و دوسـتی ننماییـد و از آنـان بیـزاری جوئیـد، 
 خداوند از آنان بیزاری جسته است. 

مراد از غالت، جمـاعتی هسـتند کـه «گوید:  عیون اخبار الرضاترجم کتاب م 
معتقد بودند اگر کسی امام زمان خود را شـناخت، دیگـر تمـامی تکـالیف از او سـاقط 

کردند و محّرمات  شود و حالل و حرام برای او معنی ندارد، لذا واجبات را ترک می می
یز نداشتند و گاهی محّرمات و واجبـات شدند و از هیچ حرامی پره الهی را مرتکب می
پنداشتند. به کّلیـه کسـانی کـه دارای  آوردند و یا اینکه علی را خدا می را نیز به جا نمی
گفتند، نه آنکه هر کـس در  ای بودند غالی و به جماعتشان، غالت می این چنین عقیده

رگز، این قـول روی کند، غالی است، ه زیاده فضائل علی بن ابی طالب و ائّمۀ دیگر
اّطالعی است. در میان بزرگان ما، کسانی هستند که بول و غـائط  نادرست و از روی بی

داند،  را می» ما کان و ما یکون و ما هو کائن«دانند و معتقدند امام علم  امام را پاک می

                                                 
گفتند: همگی افعال و اعمال ایشان مخلوق خودشان است و خـدا را در آن  ند که می. قدرّیه، قومی هست١

شـود و او کسـی  هیچ قدری بـه بهشـت داخـل نمی«اعمال، قضائی نیست و در حدیث آمده است که: 
». شـود یابد و آنچه شـیطان بخواهـد، متحّقـق مـی گوید: چیزی که خدا بخواهد تحّقق نمی است که می

 ). ۲/۴۸۶ ، ۱۳۷۲، (مستفید و غفاری
طور  رساند، همان ای از مسلمانانند که به عقیدۀایشان، با بودن ایمان، هیچ معصیتی زیان نمی مرجئه، فرقه .٢

دهد و وجه تسمیۀ ایشان این است که به عقیدۀ این گروه، خدا عذاب ایشـان  که با کفر طاعتی سود نمی
 ان). را در برابر گناهان، به تأخیر افکنده است... (هم

بیزاری جستند و به کفـر او گـواهی دادنـد و ایـن عنـوان،  ای از خوارجند که از علی حروریه، طائفه .٣
ای در بیرون کوفه است، زیرا این فرقه در  دهکده  - بفتح اّول و دوم و سکون واو  - »حرورا«منسوب به 

آمدنـد و از ایـن رو، بـه آن از در مخالفـت در  آغاز کار خود در آن مکان اجتمـاع کردنـد و بـا علـّی 
 دهکده منسوب شدند. 
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و همۀ کائنات بـه اذن او در حرکـت و گردشـند و در آسـمان و زمـین، چیـزی از امـام 
بیند، و بدون فرمان او  بیند، همان طور که از پیش رو می و از پشت سر میمخفی نیست 

جنبد، و از این قبیل مطالب یا با دلیل  روید، و پر کاهی از جای نمی از زمین چیزی نمی
اصطالحی آن زمـان نیسـتند و » غالی«دلیل و بعضی پوچ، ولی هیچ کدام اینان  و یا بی

دانند و برای خداوند، در عبـادت شـریک  حالل نمیحالل خود را، حرام و حرام او را 
کنند، و تنهـا و تنهـا از  پرستند و حالل و حرام او را پیروی می آورند و تنها او را می نمی

انـد  بدین مطالب معتقد شده - که صحیح یا ناصحیح - جهت روایاتی که رسیده است
حضـرت، ایـن گونـه  گردنـد. مـراد و اگر بدانند نادرست است، از عقیدۀ خـود بـازمی

گردد که قبًال بدان اشاره شد، یعنی اهـل  اشخاص نیست، بلکه شامل همان گروهی می
  )۲/۴۸۶ ، ۱۳۷۲(مستفید: ». الحاد، نه تندروان در فضائل اهل البیت

کنـد کـه گفـت: از امـام  محّمد بن علّی بن بّشار از ابو هاشم جعفـری روایـت می 
ضــه پرســیدم؟ فرمــود: غــالت، کــافر و مفّوضــه، از غــالت و مفّو  ابوالحســن الّرضــا

مشرکند، هر کس با ایشان همنشین شود یا رفت و آمد کند، یا هم خوراک و هم مشرب 
شود، یا مواصلت نماید، یا مزاوجت کند، دختر بدهد یا بستاند، یا آنان را امان دهد یا در 

المـی یـاری نمایـد، از امانتی امین داند، یا حدیثشان را تصدیق کنـد، یـا ایشـان را در ک
خـارج گشـته و از دائـرۀ والیـت مـا  حریم والیت خداوند عّزوجّل و رسول گرامیش

 .)۲/۴۹۰ (همان،  ١ خاندان بیرون رفته است

 دوم. واقفیه
با نگاهی  ٢کردند، واقفیه بودند. هایی که در زمان حضرت فعالیت می از دیگر گروه

ت برای مقابله با این جریـان پـی بـرد. امـام توان به عزم جدی حضر  به احادیث امام، می
گیری فرمودند و با آنـان بـه طـور آشـکار برخـورد  در برابر این گروه نیز، موضع رضا

                                                 
 .۴۲۱ - ۴۱۹، ۱۳۸۱رک: جعفری،  .١
سران این فرقه، از جایگاه علمی، اجتماعی و روایی باالیی در بین مردم برخوردار بودند، بـه طـوری کـه  .٢

شـدند  یرهبران این گروه و تعداد زیادی از کسانی که به آنان پیوستند، از فقهای بزرگ شیعه محسوب م
کـرد و  و پایگاه واالیی در نزد شیعیان داشتند که این موضوع، تعداد زیادی از شیعیان را به آنان ملحق می

 ). ۱۳۷۸داد (صفری فروشانی،  یا حداقل، در حالت شک و تردید قرار می
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شود که آن حضرت در جمع یاران خویش، واقفیه را لعنت کـرده،  نمودند. لذا دیده می
(کشـی، » اند خدا آنان را لعنت کند که دروغـی بـس بـزرگ پرداختـه و سـاخته«فرمود: 

و حتی در برخی از موارد، دستور به قتل آنـان را صـادر  )۲/۵۹، ۱۴۱۶؛ طبرسـی، ۴۵۸، ۱۴۰۹
کسانی کـه در «یا گاهی اوقات از آنان با تعابیری همچون   )۱۳۵، ۱۳۹۲(کارخانه، فرمودند 

ت و يادر رواقت کننـد کـه د یـاد می (همـان)» میرند کنند و زندیق می حیرت زندگی می
ــنشســیده، ی ر هاارش گز ــمن اـ ــهديـ ــين كابر وه عال، ضام رمااد كه ـ در دوران ه ـ
در ي ـــحت، تـــساخته داپر ميفرقۀ واقفیـه با رزه مباو گويي  به پاسخ، مدينهر دروـحض

ين مهم توجه ابه و نیـز، مرد خوو و همچنـین در رـــه مـــه بـــمديند از وـــخمسیر راه 
در مســیر راه ه ـــد كـــيكنـــمبیــان كه ست ايتي ، رواين گفتهاست. شاهد بر اشته دا

م اــمدن ابوه ندزمبني بر ، شـبهۀ واقفیـه وفليـجعفر بن محمد نم شخصي به نار، مذكو
پاسخ ارائـۀ ه ــب، اــنهآن ــلعنامیـدن و غگو از دروپس م ماو اميكند را بیـان  کاظم
 .)۲/۵۹، ۱۴۱۶(طبرسی، دازد پر مي

فیه، بایـد گفـت مجموعـه سـخنان و با گروه واق در مورد نحوۀ مواجهۀ امام رضا
. ۲؛ مكاتبهری و . نامهنگا۱نمایـد کـه شـامل:  رفتارهای امام از الگـوی زیـر پیـروی می

؛ تحريفو جعل از يث دحازِی ا. پاكسا۳؛ مكاتبه)ه و قالب مناظرت (در پاسخ به شبها
ــان ۴ ــرف؛  دی جریانقتصاو اجتماعي ا. تحريم ۵ن؛ ناآعاقبت . بی ــای منح و . لعن ۶ه
 .)۱۳۹۱(صفری فروشانی، بختیاری، باشد  میفرين ن

بی تردید، بررسی روایات امام در این زمینه، نشان از خطـر وجـود ایـن گـروه داشـته 
است، زیرا وجود این گروه و فعالیت آنان، عـالوه بـر اینکـه بـه انشـقاق بیشـتر شـیعیان 

ا به همراه داشت، انجامید، آثار فکری و عقیدتی منفی و مفاهیم و شبهات دشواری ر  می
 سنجی، در برابر این جریان ایستادگی نمودند.  لذا ایشان بدون تقیه و مصلحت

 سوم. صوفیه
توان اشاره نمـود کـه خصوصـیاتی چـون  از منظر موضوع پژوهش یعنی بدعت، می 

، اسـقاط »قـرب الـی اللـه«برای رسیدن به مقـام  اعتقاد به عدم نیاز به وساطت ائمه
رسیدن به مراحـل بـاال، رسـیدن بـه مقـام امامـت از طریـق ریاضـت، تکلیف به هنگام 
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اعتباری عبادات، اعتقاد به جبر، ادعای علم غیب، حرام دانستن دعا برای رفـع بـال،  بی
مذمت غنی بودن و ترک دنیا و متهم نمودن انبیا بـه دنیـاطلبی، مـواردی هسـتند کـه در 

در ایـن  . آنچـه از امـام رضـایابنـد دائرۀ تعریف بدعت در دیـن قابلیـت تعریـف می
خصوص رسیده، نشان از مخالفـت صـریح ایشـان بـا ایـن فرقـه دارد. حضـرت دربـاره 

گـردد، مگـر از روی فریـب،  هـیچ کـس قائـل بـه تصـوف نمی«فرماینـد:  تصوف می
گمراهی وحماقت، امـا اگـر کسـی از روی تقیـه خـود را صـوفی بنامـد، گنـاهی بـر او 

فرمایشی در نقد افکـار متحجرانـۀ صـوفیانی کـه از همچنین حضرت، در طی ». نیست
خصوصیات رهبر جامعه، داشتن لباس و خوراک خشن و مرکب عادی و... را دانستند 

داد و با  های فرعونیان تکیه می پوشید و بر بالش لباس فاخر می یوسف پیامبر«فرمود: 
ف را تـالوت نمودنـد اعرا ۳۲کردند و پس از بیاناتی، آیۀ شریفۀ  این حال امر و نهی می

ای پیامبر) بگو: زیورهایی راکه خدا برای بنـدگانش پدیـد آورد و (نیـز) روزهـای «(که 
ــد ــاکیزه، را چــه کســی حــرام گردانی ــه، » پ ــام رضــا)۱۵۰ - ۱۴۶، ۱۳۹۲(کارخان ــا  . ام ب

فکـری شـیعیان  - روشنگری و معرفی حقیقت زهد، بر تحرک اجتماعی و بلوغ سیاسی
کید داشته و با ا  نمودند.  نزواگری اجتماعی، مخالفت میتأ

  های رفتاری مبارزه با بدعت و جلوه . امام رضا  ه
 . پذیرش والیت عهدی ۱

ترین  همانگونه که اشاره گشت، این فصل از زندگی امام هشتم، یکی از بـا اهمیـت
باشد که موضوع انگیزۀ مأمون و پذیرش اختیـاری و یـا  های زندگی آن حضرت می برهه
ری امام، بخش زیادی از اقوال محققین و مورخین را به خود اختصاص داده اسـت اجبا

 .)۲۴۶ - ۲۴۰، ۱۳۹۲(کارخانه، 
نماید کـه آن  سیرۀ رفتاری حضرت در مهاجرت از مدینه تا مرو، این امر را ثابت می

حضرت، از این مهاجرت اجباری ناراضی هستند و این عدم رضایت خـویش را اعـالم 
ن در هنگام قصد عزیمت از مدینه به اهل بیت خود فرمودند: برای ایشان فرمودند. ایشا

 عیون اخبـاردر کتاب ». جّمع عیالُه وأمرهم بالُبکاِء والنحیب«گریه و عزاداری کنند: 
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، بر بـاالی آمده است که حضرت در هنگام وداع با قبر شریف پیامبر اکرم الرضا
ْخـُرُج ِمـْن ِجـَواِر «... رمودنـد: ف مزار مطهر ایستاده بودنـد و بـا گریـه می

َ
َذْرِنـی َفـِإنِّی أ

ی ـی  َجدِّ یِقـِه َحتَّ ِبعـًا ِلَطِر ْدَفُن ِفی َجْنِب َهاُروَن، َقاَل َفَخَرْجـُت ُمتَّ
ُ
ُموُت ِفی ُغْرَبٍة َو أ

َ
َو أ

؛ زیـارت کردنـد و از جـوار قبـر جدشـان خـارج »َماَت ِبُطوَس َو ُدِفَن ِإَلی َجْنِب َهاُرونَ 
در غربت به شهادت رسیدند و در کنار هارون دفن شدند، امام فرمودند: از این شدند و 
، ۱۳۷۸(شـیخ صـدوق، روم تا در طوس به شهادت برسم ودر کنار هارون دفـن شـوم  جا می

۲۱۷(. 
شبیه این رفتار، در مراسم وداع با بیت الله الحرام و انتصاب فرزند بزرگوارشـان امـام 

شـود. امـام بـار دیگـر، نارضـایتی خـود را  چنان دیده می  م به مقام امامت نیز ه جواد
 .)۲۵/۳۸۰، ۱۳۸۲(شریف القرشی، فرمایند  اعالم و از عدم بازگشت صحبت می

ْقِضـی َوَال «با توجه به سخنان امام نظیر این فرمایش: 
َ
ْفِتـی َوَال أ

ُ
ْنَهـی َوَال أ

َ
َال آُمُر َوَال أ

ُر  َغیِّ
ُ
ْعِزُل َوَال أ

َ
ی َوَال أ َولِّ

ُ
ـهِ  أ ُموُن ِإَلـی َذِلـَك ُکلِّ

ْ
َجاَبـُه اْلَمـأ

َ
ا ُهَو َقاِئٌم َفأ ، ۱۴۱۳(مفیـد، » َشْیئًا ِممَّ

که در هنگام پذیرش والیت عهدی با مأمون گفته شده و نیز، مطالعـۀ عهدنامـۀ  )۲/۲۶۰
، چـون اســالف آیـد کــه در نگـرش امـام دسـت می ایشـان بـا مـأمون، ایــن نتیجـه به

سلطان جائر به معنای مشروعیت بخشـیدن بـه حکومـت آنـان بزرگوارشان، همکاری با 
بوده و این امر، مخالف با اصول امامت و والیت است و پذیرش مشـروط ایـن امـر نیـز، 

فعلیة «بنابر این، حضرت میان  ١باشد. می خالف اصول و روش سیاسی امام معصوم
یت عهدی، شـهادت حق انتخاب داشته، با قبول مشروط وال » تأجیل التنفیذ«و » التنفیذ

 .)۲۶۷، ۱۳۹۲(کارخانه، خود را به تأخیر انداختند 
اگر به مسألۀ پذیرش والیت عهدی از منظر بدعت نگریسته شود، مجموعۀ بیانات و 

دهـد و  درس بزرگـی را بـه مـا می رفتارهای امام هشتم حضرت علی بن موسی الرضا
ر کـردن عـدم مشـروعیت آن، عدم پذیرش ذّلت همکاری با حاکم جـائر و نیـز، آشـکا

 حکومت غاصبین جایگاه خالفت مسلمین است. 

                                                 
و  ۲/۳۱۵و همان، ترجمۀ حمید رضا مسـتفید و علـی اکبـر غفـاری،  ۱۴۶و  ۲/۱۴۰رک: شیخ صدوق،  .١

 .۶۰۱خ مفید، شی
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 . اقامۀ نماز عید۲

شد،  های گذشته که بدان عمل می در برابر بدعت های رفتاری امام رضا از نمونه
برای اقامۀ نماز عید اشاره کرد. کیفیت اقامۀ نماز  توان به شرط گذاشتن امام رضا می

کتب مربوط به زندگی آن حضرت ذکر گردیده است  ، به طور مشروح درتوسط امام
 .)۶۰۸، ۱۳۸۰(ساعدی، 
به خوبی در این زمینه، نقش عدم تسامح خـویش را در برابـر بـدعت دینـی  امام

 دهد.  گزاردن نماز به غیر از آنچه در سیرۀ نبوی سفارش شده، نشان می

 گیری  نتیجه
با بیشترین آزادی برای بیان  ، امت اسالمچنانچه اشاره گردید، در عصر امام رضا

های گوناگون روبه رو است و این، به دلیل عـواملی از جملـه  ها و تفکرات گروه اندیشه
های غیـر  گستردگی عرصۀ جغرافیایی خالفت اسالمی، آمد و شـد اندیشـمندان کشـور

های یونانی به عربی و سرانجام، دخالت خلفـای عباسـی در امـر  اسالمی، ترجمۀ کتاب
 های کالمی است.  عقیدتی و رواج بحثمسائل 

 شود:  با بدعت دیده می چند محور در مواجهۀ امام رضا
، نفـوذ، بسـط، نهادینـه کـردن و دفـاع از منطق حاکم بر شیوه و رفتار امام هشتم

اصل امامت و حفظ جایگاه حقیقی امامت و والیت به عنوان مفسر واقعی قرآن کریم و 
به چشم  بوی است؛ آنچه در بررسی زندگانی امام رضاتداوم خط سیر جریان سنت ن

 خورد، این است که امام از سه روش برای رسیدن به این هدف استفاده نمودند:  می
بـا توجـه بـه شـرایط و اوضـاع فرهنگـی  الف. حرکت بر مدار سّنت نبوی: امام رضا

خبـار و عصر خویش، این مهم را از طریق تبیـین مسـائل فقهـی، تأییـد یـا تکـذیب ا
روایات رسیده، مبارزه با رأی و قیاس، تبیین احادیث رسیده و نیز، تربیت شاگردان به 

 انجام رساندند. 
هایی که با تحریف احادیث  ها و فرقه ب. تبیین مسائل کالمی: مبارزه با شبهات و گروه

 ها و عقایـد ، قصد ضربه زدن به اسالم را داشته و دقت در اندیشـهصادره از پیامبر
توانست  رساند که انتشار آنها و در صورت عدم برخورد و روشنگری امام، می آنها می
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هایی نظیر واقفیه، غالت، معتزله، اهل حدیث،  ساز بدعت در دین گردد، گروه زمینه
زنادقه، اهل جبر، مفوضه، مشبهه، مجسمه و قائلین به تناسخ؛ به طور خالصه، روش 

رت بود از روشنگری و ارشاد در گام نخست و در سایر ها، عبا امام در برابر این گروه
مراحل، از روش مبارزۀ منفی مثل قطـع ارتبـاط بـا آنـان و اعـالم برائـت و بیـزاری و 
مبارزۀ مثبت و عملی مانند لعن و در مواردی، حکم مولوی حضرت به قتـل غـالت 

کـه ایشـان خورد. مطالعه در مناظرات امام، گویای این واقعیت است  نیز به چشم می
گیری از نصوص دینـی و بـراهین عقلـی را،  باورها و متون مورد قبول مخاطب و بهره

 مبنای کار خویش قرارداده است. 
عالوه بر بیان مسـائل  ج. تقّید رفتاری به حفظ روش و سیره و سّنت نبوی: امام رضا

در اعمال  بندد، از اینکه گذاری می فقهی و کالمی که در آن راه را بر هرگونه بدعت
ای عـمل نماید که عــدم تطـابق آن را بــا سـنت برسـاند،  و رفتار دینی نیز، به گـونه

نـمایند، که دو نمـونه از آن در پذیـرش والیت عهـدی و اقامۀ نماز عیـد  اعـراض می
 گردد.  به امامت ایشان مشاهـده می

 نامه  کتاب
 ، تهران، انتشارات اسالمیه.اخبار الرضا ترجمۀ عیونتا)،  آقا نجفی اصفهانی، محمد تقی، (بی .۱
، ترجمـه ابوالقاسـم حالـت و عبـاس خلیلـی، تهـران، مؤسسـه الکامـل ش)،۱۳۷۱ابن اثیر، عـز الـدین، ( .۲

 مطبوعاتی علمی. 
 ، بیروت، مکتب المعارف.البدایة والنهایه ق)،۱۴۱۱ابن کثیر، حافظ عماد الدین، ( .۳
 ترجمۀ کاظم حاتمی طبری، تهران، مشعر. ارها، پیامدها)،البدعه (بدعت، معی )،۱۳۹۰البیاتی، جعفر، ( .۴
، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، ترجمۀ مروج الذهب و معادن الجوهر ش)،۱۳۷۴پاینده، ابولقاسم، ( .۵

 .۵چ 
 ، تهران، اساطیر.ترجمۀ تاریخ طبری ش)،۱۳۷۵ـــــــ ، ( .۶
 ، تهران، اسالمیه.ترجمۀ االحتجاج ش)، ۱۳۸۱جعفری، بهراد، ( .۷
 ، تهران سازمان تبلیغات اسالمی.حیات فکری و سیاسی امامان شیعه )،۱۳۷۱جعفریان، رسول، ( .۸
 ، قم، انصاریان.حیات فکری و سیاسی امامان شیعه )،۱۳۸۷ـــــــ ، ( .۹
یشـه)، ۱۳۸۲زاده، یدالله و صفری فروشانی، نعمـت اللـه؛ ( حاجی .۱۰ ها و علـل پیـدایش غلـو در عصـر  ر

 .۱۲اسالمی، شماره ، تاریخ فرهنگ و تمدنائمه
، مجلـۀ تـاریخ اسـالم، و چگونگی برخورد حضرت بـا آنهـا غالیان دورۀ امام رضا)، ۱۳۹۳ـــــــ ، ( .۱۱

 .۵۷شماره
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، ترجمـۀ احمـد آرام، تهـران، دفتـر نشـر الحیـات ش)،۱۳۸۰حکیمی، محمد رضـا، محمـد و علـی، ( .۱۲
 فرهنگ اسالمی.

، مشـهد، نخستین کنگرۀ جهانی امـام رضـا، مجموعه آثار »مقدمه«)، ۱۳۶۵ای، سید علی، ( خامنه .۱۳
 انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ اول.

، (بیانـات مقـام معظـم رهبـری دربـارۀ زنـدگی سیاسـی و مبـارزاتی ساله ۲۵۰انسان  )،۱۳۹۳ـــــــ ، ( .۱۴
 )، گردآوری: کمیته فرهنگی. ائمه

 . شیع(تشیع، عقاید و احکام) دائرة المعارف تتا)،  خرمشاهی، بهاءالدین، (بی .۱۵
بحـار  ۴۹(ترجمـه جلـد  زندگانی حضـرت علـی بـن موسـی الرضـاش)، ۱۳۸۰خسروی، موسی، ( .۱۶

 األنوار)، تهران، اسالمیه.
 ، قم، مدینة العلم.معجم الرجال الحدیث وتفصیل طبقات الرواتق)، ۱۴۱۳خویی، ابوالقاسم، ( .۱۷
 ، تهران، اسالمیه. ترجمۀ ارشاد شیخ مفیدش)، ۱۳۸۰ساعدی، محمد باقر ( .۱۸
 ، بیروت، دار القلم.تاریخ الخلفاء ق)، ۱۴۰۶طی، (سیو  .۱۹
، ترجمۀ حمید رضا مستفید و علی عیون اخبار الرضا)، ۱۳۷۲صدوق، محمد بن علی (ابن بابویه)، ( .۲۰

 اکبر غفاری، نشر صدوق، تهران. 
 ، تهران، نشر جهان.عیون اخبار الرضاق)، ۱۳۷۸ـــــــ ، ( .۲۱
 ترجمۀ محمد تقی آقا نجفی اصفهانی، علمیه اسالمیه، تهران. ،عیون اخبار الرضاتا)،  ـــــــ ، (بی .۲۲
 ای، محقق کتابچی، تهران.  ، ترجمۀ محمد باقر کمرهاالمالی ش)،۱۳۷۶ـــــــ ، ( .۲۳
هـای  ، پژوهشبا فرقۀ واقفیه تعامل امام رضا)، ۱۳۹۱فروشانی، نعمت الله و بختیاری، زهرا، ( صفری .۲۴

 .۱۴تاریخی، شمارۀ 
یان غلو رفتارشناسی امام رضا )،۱۳۹۱ـــــــ ، ( .۲۵  .۵۲، تاریخ اسالم، زمستان، شمارۀ در جر
 ، آرون، تهران.تاریخ پنج هزار ساله ایران)، ۱۳۹۲زاده، صدیق، ( صفی .۲۶
 ، ترجمۀ احمد غفاری مازندرانی، تهران. االحتجاج ش)،۱۳۷۱طبرسی، احمد بن علی، ( .۲۷
 ، قم، دار االسوه، چ دوم. احتجاج ق)،۱۴۱۶ـــــــ ، ( .۲۸
، تحقیق محمـد ابوالفضـل ابـراهیم، تاریخ االمم والملوک ق)،۱۳۸۷طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، ( .۲۹

 بیروت، دار التراث، ط ثانیه. 
 ، نجف، مطبع حیدریه. رجال طوسی ق)،۱۳۸۱طوسی، محمد بن حسن، ( .۳۰
مهـدی ، تحقیـق محمـد بـاقر میردامـاد، سـید رجال کشی (اختیـار معرفـة الرجـال) ق)،۱۴۰۴ـــــــ ، ( .۳۱

 حسینی، قم، مؤسسه آل البیت. 
 ، قم، دارالقرآنالرسائل ق)،۱۴۰۵علم الهدی، علی بن الحسین (شریف مرتضی)، ( .۳۲
  .ترجمۀ من ال یحضره الفقیهش)، ۱۳۶۷غفاری، ( .۳۳
، ترجمـه محمـد صـالحی، پژوهشی دقیق پیرامون زندگانی امـام رضـا)، ۱۳۸۲قرشی، باقر شریف، ( .۳۴

 تهران، دارالکتب اسالمیه.
، قـم، مؤسسـۀ بوسـتان و تحلیل مسألۀ والیت عهدی سیرۀ سیاسی امام رضا، ۱۳۹۲رخانه، علی، کا .۳۵

 کتاب.
، محقـق: محمـد بـن حسـن رجال الکشی (اختیـار معرفـة الرجـال)ق)، ۱۴۰۹کشی، محمدبن عمـر، ( .۳۶

 طوسی، مشهد، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.
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یق علی اکبر غفاری، چ دوم، تهـران، ، تحقکافی ق)،۱۳۸۸کلینی رازی، ابو جعفر محمد بن یعقوب، ( .۳۷
 نشر دارلکتب االسالمیه.

 ، ترجمۀ سید جواد مصطفوی، کتابفروشی علمیه اسالمیه، تهران.اصول کافی )،۱۳۶۹ـــــــ ، ( .۳۸
 ای، قم، اسوه. ، ترجمه محمد باقر کمرهکافی ش)،۱۳۷۵ـــــــ ، ( .۳۹
ی، چاپ دوم، تهران، نشـر مکتـب ، ترجمۀ موسی خسروبحار االنوار ق)،۱۳۹۸مجلسی، محمد باقر، ( .۴۰

 االسالمیه.
 بحار األنوار)، تهران، چاپ اول. ۷۵(ترجمۀ جلد  مواعظ امامان)، ۱۳۶۴ـــــــ ، ( .۴۱
 ، شرکت چاپ و نشر بین الملل.در حدیث شیعه نقش امام رضا)، ۱۳۸۸پور، صغری، ( محبی .۴۲
، تهـران، مؤسسـه مـیگفتـار در مباحـث تـاریخی، فلسـفی، کال ۲۰دومـین )، ۱۳۶۹محقق، مهـدی، ( .۴۳

 مطالعات اسالمی.
، تهـران، نشـر ترجمـۀ عیـون اخبـار الرضـاش)، ۱۳۷۲مستفید، حمید رضا و غفاری، علی اکبـر، ( .۴۴

 صدوق.
، ترجمـۀ ابـو القاسـم پاینـده، تهـران، مـروج الـذهب ش)،۱۳۷۴مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین، ( .۴۵

 .۵انتشارات علمی و فرهنگی، چ 
 .۲، تحقیق اسعد داغر، قم، دار الهجره، چلذهبمروج ا )،۱۴۰۹ـــــــ ، ( .۴۶
 ، تهران، مؤسسۀ فرهنگی هنری ضریح. پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه )،۱۳۷۶معارف، مجید، ( .۴۷
 ، به کوشش استاد ولی و علی اکبر غفاری، قم.االمالی )،۱۴۰۳مفید، محمد بن محمد ( .۴۸
 ، قم، مؤسسه آل البیت.االرشاد )،۱۴۱۳ـــــــ ، ( .۴۹
 ، قم، نشر ذوی القربی.سیرة األئمة االثنی عشر ق)،۱۴۳۳ف حسنی، (هاشم، معرو  .۵۰


