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پژوهشگر و عضو هیئت دایرة المعارف نیشابور اظهار داشت: 

حضرت امام رضا علیه السالم زمانی که به نیشابور تشریف 

فرما می شوند به زیارت امامزاده محروق می روند.حسن 

نظریان گفت: امامزاده محروق در اوایل سال ۲۰۰ هجری 

در نیشابور به شهادت می رسد که این زمان مصادف با ورود 

حضرت امام رضا علیه السالم به نیشابور است.وقتی که امام 

رضا علیه السالم از شهادت امامزاده محروق اطالع پیدا 

می کند به زیارت ایشان در همین محل فعلی آرامگاه ایشان 

می رود و باغی که درحال حاضر آرامگاه امامزاده محروق 

در آن قرار دارد حدود ۴۰۰ سال بعد به وجود می آید و در 

آن زمان گورستانی بوده که در منابع نام این گورستان ذکر 

نشده است.وی اظهار کرد: از آن مهم تر جنوب تپه ترب آباد 

نیشابور محل بیان حدیث گرانقدر سلسلة الذهب از زبان 

مبارک امام رضا علیه السالم است. این مکان به موازات 

محور راه آهن و در یکی از بازارهای نیشابور بوده است و 

در همین بازار عده ای از محدثین از حضرت امام رضا علیه 

السالم تقاضا می کنند که حدیثی نقل کنند.وی تصریح 

کرد: بین جاده بهشت فضل و جنوب تپه ترب آباد که راه آهن 

نیز به موازات آن قرار دارد مکانی است که حدیث سلسلة 

الذهب توسط حضرت رضا بیان شده و این جزو مسلمات 

است و در مورد سایر مکان های نیشابور با این اطمینان 

نمی توان گمانه زنی کرد. بنابراین حضور حضرت امام رضا 

)ع( در ۲ مکان در نیشابور یکی آرامگاه امامزاده محروق 

و همچنین جنوب تپه ترب آباد برای بیان حدیث سلسلة 

الذهب به طور قطع در منابع آمده و می توان به آن استناد 

کرد. وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که مکان نیشابور 

چندین بار تغییر کرده و ابتدا در محل تپه ترب آباد هسته 

مرکزی شهر نیشابور، محل تشکیالت حکومتی و ارگ شهر 

بوده و جمعیت و ساختمان های نیشابور در اطراف این محل 

به شعاع چندین کیلومتر تشکیل شده بود.

از 33 دانشگاه جهان اسالم 2۷ دانشگاه در 	 
نیشابور قرار داشته است

وی با اشاره به اینکه  آمار درباره تعداد افرادی که حدیث 

سلسلة الذهب را به نقل از حضرت امام رضا )ع( در آن زمان 

کتابت کرده اند رقم های ۱۲ هزار و ۲۴ هزار ذکر شده که 

چندان با واقعیت نمی تواند مطابقت داشته  باشد، یادآور 

شد: در زمان حال با وجود همه پیشرفت های فناوری و 

ارتباطات آمارگیری با این دقت و صحت هنوز امکان پذیر 

نیست اما آنچه که مسلم است جمعیت مشایعت کنندگان 

و کاتبان حدیث سلسله الذهب بسیار زیاد بوده است. در 

آن زمان نیشابور به قول خانم هانس برگر آمریکایی یک 

جهان شهر، شهری بزرگ و بین المللی بوده است در حالی 

که امروز یک شهر منطقه ای است. از شاخصه های نیشابور 

که این شهر را واجد شرایط یک شهر در حد بین المللی می 

کند این است که اولین پایتخت ایران در دوره اسالمی بوده  

است.حسن نظریان تاکید کرد: پس از استیالی اعراب بر 

ایران حدود ۱۸۴ سال حکومت های غیر ایرانی بر ایران 

مسلط بودند تا اینکه اولین دولت ایرانی به نام طاهریان به 

پایتختی نیشابور تشکیل می شود و از همین جا نیشابور 

روی خط ترقی قرار می گیرد. حضرت امام رضا نیز که از 

مدینه به سوی مرو حرکت می کنند در این فاصله حدود 

۶ هزار کیلومتری تنها جایی که حدیث سلسلة الذهب را 

بیان می کنند، نیشابور است. این نشان می دهد که امام 

رضــا)ع( این آمادگی را در نیشابور دیده و تشخیص داده 

اند که بهترین مکان برای بیان این حدیث نیشابور است 

و این حدیث گرانقدر را به مردم نیشابور هدیه می دهند.

وی افزود: اولین دانشگاه های تمدن اسالمی در نیشابور 

تاسیس می شود. یک محقق عراقی ۳۳ دانشگاه تمدن 

اسالمی را در آن دوران شناسایی کرده است و مایه افتخار 

است که همه این دانشگاه ها در آن زمان با وجود بیش از 

۵۰ کشور اسالمی در ایران دایر شده که از این تعداد ۲۷ 

دانشگاه در ابرشهر نیشابور بوده است. وی با اشاره به اینکه 

در حمله مغول این شهر بین المللی به حدی آسیب می بیند 

که تا کنون هنوز نتوانسته کمر راست کند، اظهار داشت: در 

آن حمله بنا به آماری که ذکر می شود یک میلیون و ۷۵۰ 

هزار نفر کشته می شوند و این غیر از افــرادی است که به 

اسارت گرفته می شوند. ضمن اینکه این آمار را نیز نمی توان 

با اطمینان بیان کرد ولی همین رقم هرچقدر هم از واقعیت 

دور باشد نشان دهنده جمعیت عظیم ساکن در نیشابور آن 

زمان است .وی ادامه داد: در جریان هجرت تاریخی امام 

رضــا)ع( داستان های مذهبی معروفی نیز در این زمینه 

وجود دارد مانند اینکه چون بر سر میزبانی حضرت رضا)ع( 

در میان بزرگان نیشابور اختالف می افتد ایشان می فرمایند 

که هر جا شترشان زانو زد همانجا اقامت خواهند کرد و یا 

روایت معروف ضمانت آهویی که از چنگال صیاد به دامان 

امام رضا)ع( پناه برده و در میان مردم بسیار مقبول افتاده 

است.حسن نظریان ادامه داد: در آن زمان نیشابور یکی 

از مراکز بزرگ اهل سنت بود و بالطبع بیشتر جمعیت آن 

سنی بوده اند و شیعیان در اقلیت قرار داشتند. نام راویان و 

درخواست کنندگان حدیث از حضرت رضا موجود است و 

جالب اینجاست که همه آنها اهل سنت بوده اند. 

مراسم های سالروز ورود امام رضا )ع( باید در 	 
شان آن حضرت باشد

حسن نظریان با بیان اینکه مراسم های سالروز ورود امام 

رضا )ع( باید در شان آن حضرت باشد گفت: در مکان بیان 

حدیث سلسلة الذهب توسط امام رضا )ع( شایسته است 

با همکاری دستگاه های متولی و هنرمندان یک المان 

فرهنگی طراحی، ساخته و نصب شود و در رسانه ها نیز به 

این موضوع پرداخته شود که حضرت رضا )ع( در فاصله ۶ 

هزار کیلومتری بین مدینه و مرو شهر نیشابور را برای بیان 

این حدیث انتخاب کردند.وی افــزود: این نشان دهنده 

ظرفیت و استعدادهای موجود در نیشابور آن زمان است 

و گرنه امام رضا )ع( در طول سفرشان از مدینه به مرو در 

همه جا از شهرهای مختلف عبور کرده اند و این فرصت را 

داشته اند که این حدیث را در جای دیگری بیان کنند. وی 

خاطرنشان کرد: مولف کتاب "جغرافیای تاریخی هجرت 

امام رضا از مدینه تا مرو" نیز که کل مسیر حرکت حضرت 

را مورد مطالعه قرار داده اذعان دارد بیشترین اطالعات 

در طول این سفر در بین همه شهر ها از نیشابور ثبت شده 

و اگر در مورد شهرهای دیگر در طول این سفر با احتیاط 

صحبت می شود ولی درباره نیشابور می توان با اطمینان 

صحبت کنیم. این مورد توسط جلیل عرفان منش در کتاب 

"جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا از مدینه تا مرو" تصریح 

شده است. در همین کتاب به نقل از منبعی دیگر زمان ورود 

حضرت رضا به نیشابور دهم تیر ماه ذکر شده است. وی 

تصریح کرد: سالروز ورود امام رضا )ع( با توجه به استنادات 

و مدارکی که ارائه گردیده مانند روزهای ملی خیام و عطار 

تثبیت شده است. در این روز لزم است با برگزاری سمینار 

و کارگاههای فرهنگی با دعوت از کارشناسان، محققان 

و پژوهشگران مقام حضرت رضا )ع( پاس داشته شود 

و لزمه این کار اهتمام مردم و مسئولن و دستگاه های 

فرهنگی است.

پژوهشگر و عضو هیئت دایرة المعارف نیشابور بیان کرد:

حدیث سلسلة الذهب هدیه امام رضا)ع( به مردم نیشابور است

دکتر مهدی نوروز استاد زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت 

علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور گفت: ویژه برنامه 

های سالروز ورود امام  رضا علیه السالم نسبت به سال های 

قبل گسترش پیدا کرده اما این برنامه ها در حد یک روز ملی 

نیست در حالی که این همایش باید در حد فرا ملی باشد.

وی با اشاره به اینکه برای برگزاری این برنامه در سطح ملی 

مستلزم گفتمان علمی و دریافت خروجی اســت، اظهار 

داشت: در این همایش حرکت نمادین کاروان امام رضا)ع( 

البته یادآور فضای آن دوران خواهد بود ولی خروجی آن 

چیزی نیست که در شان یک روز ملی باشد. 

وی تصریح کرد: برگزاری هرچه با کیفیت تر این برنامه ها 

با مشارکت مردم، مدیران و همکاری آستان قدس رضوی 

ممکن می شود و سالروز ورود امام رضا)ع( به نیشابور دارای 

یک ظرفیت ملی و فراملی است و این به شکل فراخوان در 

همه دانشگاه های اسالمی سایر کشورها امکان پذیر است.

وی ادامــه داد: در کنار ایــن مــوارد ایجاد یک کتابخانه 

تخصصی و تشکیل گروهی در قالب دبیرخانه به تولیت 

دفتر امام جمعه یا یکی از دانشگاه ها که در طول سال در 

این زمینه فعالیت کنند و برای سال آینده برنامه ریزی کنند 

بسیار ضروری است. این دبیرخانه باید از حمایت مادی و 

معنوی آستان قدس برخوردار باشد و با توجه به اینکه بیان 

حدیث گوهربار سلسلة الذهب از زبان مبارک امام رضا)ع( 

در طول مسیر هجرتشان تنها در نیشابور اتفاق افتاده این 

واقعه تاریخی مختص نیشابور است و باید از این ظرفیت 

کمال بهره و استفاده را برد و لزم است یک دبیرخانه دائمی 

در این خصوص برای برگزاری هرچه بهتر برنامه های سالروز 

ورود امام رضــا)ع( به نیشابور در این شهر تشکیل شود.

وی تصریح کرد: بدین ترتیب همه کسانی که درباره امام 

رضا)ع( در ایران و خارج از ایران تالیفاتی دارند آثارشان 

شناسایی و در این کتابخانه جمع آوری می شود و از این 

پس هر کس بخواهد در این مورد تحقیقی انجام دهد می 

تواند به این مرکز مراجعه کند و از طرف دیگر با فراخوان و 

دعوت از اساتید، محققان و پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی و 

برگزاری نشست ها و سمینارهای علمی برنامه های سالروز 

امام رضا)ع( در سطح ملی و بین المللی برگزار شود.وی 

یادآور شد: در همین رابطه امسال شاهد برگزاری همایش 

"هجرت تمدن ساز" با همکاری جهاد دانشگاهی نیشابور و 

حضور چند تن از اساتید دانشگاه و محققان هستیم. مقالت 

و سخنرانی های این برنامه ها باید جمع آوری شود و به عنوان 

یک خروجی برای برنامه ریزی بهتر در سالهای آینده مورد 

استفاده قرار گیرد که لزمه این اتفاق تشکیل دبیرخانه 

دائمی و پایگاهی برای جمع آوری اطالعات است. بدین 

ترتیب ثبت این روز به عنوان یک روز ملی صاحب جایگاه و 

پایگاه خواهد بود.دکتر نوروز گفت: حدود ۱۳ سال است 

که برنامه های سالروز ورود امام رضا)ع( به نیشابور در حال 

برگزاری است و از سال گذشته جنبه علمی این مراسم 

بیشتر مورد توجه قرار گرفته و امسال با همکاری دفتر امام 

جمعه، ستاد بزرگداشت در فرمانداری و ستاد نیروهای 

مــردمــی، جهاد دانشگاهی و ســازمــان میراث فرهنگی 

استقبال خوبی صورت گرفته است.امیدواریم در سال های 

آینده با غنی تر کردن بخش علمی این همایش ارزش های 

ماندگاری آفریده شود.وی بیان کرد: با هماهنگی شورای 

شهر نیشابور قــرار بر این است که خروجی برنامه های 

امسال ثبت، ضبط و منتشر شود که سنگ بنایی خواهد 

بود برای سال های آینده تا شورای فرهنگ عمومی برنامه 

ریزی بهتری جهت برگزاری این برنامه ها در سال آینده 

داشته باشد.عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

نیشابور گفت: در این رابطه باید تقویمی تدوین شود و برای 

طول سال برنامه ریزی صورت گیرد. در این صورت حامیان 

مالی مناسب هم پیدا می شود البته خوشبختانه همکاری 

و مشارکت های لزم از سوی آستان قدس انجام می شود 

منتهی پیگیری های لزم از سوی مسئولن شهرستان 

باید بیشتر شود ضمن اینکه اداره اوقاف سهم بزرگی در 

این برنامه ها دارد و زمین های زیادی در نیشابور متعلق به 

آستان قدس رضوی است که باید به طور جدی به این برنامه 

ها ورود کنند.وی خاطر نشان کرد: همایش سالروز ورود 

امام رضا)ع( ظرفیتی در حد ملی و بین المللی دارد و باید 

بخش های علمی، معنوی  و مستند این برنامه ها تقویت شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی نیشابور عنوان کرد:

همایش سالروز ورود امام رضا)ع( باید در حد فرا ملی باشد


