اندیشه(ویژه شهادت امام رضا )
(ع)
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گروه اندیشه – مشهد ،به اعتبار تو مشهد است ،ای
غریبالغربا .هــزار و  200ســال از آن فاجعه بزرگ
میگذرد ،اما گویا درد فراق را پایانی نیست .دلدادگان
تو از شرق و غرب عالم ،در این ایــام خود را به مشهد
میرسانند تا غربت تو را مویه کنند و با ذکر یا رضا(ع)،
«سنگ سراچه دل را به الماس آب دیده» بشویند .ای
مهربان امامی که زیارتت حج فقراست و دعا در َح َر َمت،
مستجاب؛ غربت تو را با کدام واژگان میتوان توصیف

امشب یادآور آن غربت جانکاه است؛ یادآور در انتظار
جواداالئمه(ع) ماندن ،یادآور عبا بر سر کشیدن ،یادآور
آن دقایق آخر ،دقایق عروج به سوی رفیق اعلی .کیست
که به یاد بیاورد آن لحظات غمفزا را ،لحظاتی که زهر جفا
بدن مطهرت را بیرمق کرد و تو ،ای امام مهربان من ،سر
بر سینه فرزندت ،به دیدار معبود شتافتی .آخرین روز ماه
صفر ،یادآور غمبارترین روز تاریخ مشهدالرضاست و ما،
به شوق قربت ،مهمان غریب توس هستیم.

کرد؟ مشهد این روزها ،کربالیی است؛ بیرون از شمارند
زائرانی که به عشق زیارت تو ،پای پیاده به جاده زدهاند؛
شهر تو ،میزبان کبوترانی است که خستهبال و در آرزوی
جانپناه و مأمنی ،به شوق دیدن گنبد طالییات ،خود
را به دروازه شهر تو ،مشهدالرضا(ع) رساندهاندَ .ح َر َمت
این روزها ،میعادگاه عاشقانی است که روحشان با یاد تو
تازه میشود و فرصت رسیدن به مقام بندگی خدا را در
صحن و سرای تو جستوجو میکنند .ای امام رئوف،

شیوه رسیدن به مقام بندگی در سیره عملی ثامنالحجج(ع)
درگفتوگوبادکترمحمودمهدویدامغانی،استاددانشگاهومترجمنامآشنا،بهبررسیشاخصهایمعنویواجتماعیسیرهامامهشتم(ع)پرداختهایم
جــواد نوائیان رودســـری – ایــام شهادت
حضرت ثــامـنالــحــجــج(ع) ،فرصتی است
بــرای بازخوانی سیره نورانی آنحضرت و
مجالی اســت بــرای آگاهانه عشق ورزیــدن
به آن وجــود مقدس .بــرای ما که مفتخر به
همسایگی و مجاورت مضجع شریف رضوی
هستیم،دانستندراینباره،ازاوجبواجبات
وضرورتیغیرقابلانکاراست.بههمیندلیل،
در آستانه سالروز شهادت ولینعمتمان،
پیشوای هشتم ،امام رئوف ،حضرت علی بن
موسیالرضا المرتضی(ع) ،به سراغ استاد
ارجمند و مترجم توانا ،دکتر محمود مهدوی
دامغانی رفتم تا از او درباره برخی ویژگیهای
سیرهاجتماعیثامنالحجج(ع)بپرسموبیشتر
بدانم.استاداما،دایرهبحثراگستردوازنفوذ
معنویامامرئوف(ع)درمیانعموممردم،طی
 12قرن گذشته تا مژده والدت آنحضرت از
سوی جد بزرگوارش ،امام صادق(ع) و تالش
ثامنالحجج(ع) برای رسیدن به مقام بندگی
خدا،ازطریقتکریمبندگاناووجلوههایاین
نگاه ،در سیره اجتماعی امام رضا(ع) سخن
گفت .بیاناتی شیوا و رسا که حیفم آمد با درج
سواالتم ،پیوستگی و زیبایی آن را خدشهدار و
بیان استوار استاد را با عرایض ناقص خویش
قطع کنم .آنچه در پی میآید ،مشروح این
گفتوگوست.
▪پیشینهطوالنییکعرضارادت

ایـــام ،ای ــام شــهــادت غــمافــزای ولینعمت
مــــا ،ح ــض ــرت ثــامــنالــحــجــج ،عــلــی بن
موسیالرضا(ع) اســت؛ اجــازه میخواهم
سخنم را بــا دو بیت از شــاعــر گــرانقــدر
ایرانزمین ،یعنی سنایی غزنوی آغاز کنم .او
نخستین کسی است که جرئت یافت به زبان
فارسی ،قصیدهای شیوا و مفصل و ابیاتی
پراکنده در مدح حضرت رضــا(ع) بسراید.
سنایی میگوید« :جهان ُپر َدرد میبینیم،
دل خوبان عالم را وفا کو؟  /سراسر
دوا کو؟ ِ /
جمله عالم ُپر امام است  /امامی چون علی
موسیالرضا(ع) کــو؟» سنایی در دورهای
میزیستکهدرآنبازارتعصبوسختگیری
علیه شیعیان داغ بود؛ این است که میگویم
او جرئت کرد و این کار را به انجام رساند .وی
به این میزان هم اکتفا نکرد و ارادت خود به
ثامنالحجج(ع) را در قالب قصیدهای 38
بیتی که ترجمهای اســت از قصیده عربی
«محمد ضبی» به شکلی بسیار شیوا و رسا
سرود .محمد ضبی ،این قصیده را در سده
سومهجریقمریوبهفاصلهاینسبت ًااندک،
بعد از شهادت امام رضــا(ع) ساختهاست.
سنایی میسراید« :دین را َح َرمی است در
خراسان  /دشــوار تو را به محشر آسان  /از
معجزههای شرع احمد  /از حجتهای دین
یزدان/هموارهرهشمسیرحاجت/پیوسته

ساله حضور امام رضا(ع) در مرو بیندازیم،
میتوانیم به وفــور چنین صحنههایی را
مشاهده کنیم .در روزگ ــاری که بزرگان
و ُا مـــــرای حــکــومــتــی ،ضعفا را بــه هیچ
میگرفتند ،ثامنالحجج(ع) بر سر سفره
غذا ،منتظر آمدن مهتر چارپایان (کسی که
از حیوانات مراقبت میکند) خود میماند؛
دست به غذا نمیزد تا فاصد ،یعنی کسی
که شغل وی حجامت کردن دیگران بود ،بر
سفره حاضر شود .برخی اینهمه مهربانی
و همدلی با طبقات فرودست را برای امام
رض ــا(ع) ،خاصه در جایگاه والیتعهدی،
مناسب نمیدانستند اما آن حضرت ،بدون
کمترین تردیدی در ُحسن انجام این کار،
همواره میفرمود :باید بکوشیم که عبودیت
خود را در پیشگاه خدا ثابت کنیم [و بزرگی
را از این طریق بجوییم].
▪یک روایت ظریف و زیبا

َد َرش ُمشیر غفران» و آن را با ابیاتی پرمعنا
و بسیار زیبا ادامه میدهد .در واقع سروده
سنایی ،همسنگ ارادتی است که امروزه به
ساحتقدسرضویمیشودوازخوانندگان
ارجمند روزنامه وزین خراسان استدعا دارم
کهازخواندناینشاهکار،غفلتنکنند.
▪پیشگویی امــــام صـــــادق(ع) دربــــاره
ثامنالحجج(ع)

برکاتوجودمقدسامامرضا(ع)،حتیپیش
از آنکه حضرتش پا به عرصه وجود بگذارد و
قبلازآنکهبهسنجوانیبرسد،براهلدین
و ایمان آشکار بود .جد بزرگوار آن حضرت،
یعنی حضرت جعفر بن محمد صــادق(ع)
پیش از آنکه ثامنالحجج(ع) متولد شود،
مژده این برکت را به امت داد .میدانیم که
والدت امــام رضــا(ع) بنا بر قولی ،در سال
148ق ،یعنی سال شهادت امام صادق(ع)
و بر اساس نقلی دیگر که به صحت نزدیکتر
اســت ،در سال  153یا 152ق واقــع شد.
وجود مقدس امام صادق(ع) ،بنا بر ضرورتی
که احساس میفرمود و برای نشان دادن راه
درست به شیعیان ،ضمن پاسخ به پرسشی
دربارهجانشینیآنحضرت،پسازتصریحبه
جانشینی فرزند بزرگوارش ،حضرت موسی
بنجعفر(ع)،بهارادتمندانمژدهمیدهدکه
این فرزند من ،پسری خواهد داشت که عالم
اسالمازوجوداوآراستهمیشود؛اوفریادرس
و نجاتبخش همه مردم خواهد بود« :غوث
هذه األمة وغياثها» (عیون اخبارالرضا(ع)،
ص  / 24انوارالبهیة ،شیخ عباس قمی ،ص
 .)210میدانید که جامعه شیعه ،بعد از

دربارهکتاب ارجمند «عیون اخبارالرضا(ع)»

شهادت امام صادق(ع) ،دوران پرتنشی را از
سر گذراند؛ گروهی به نام اسماعیلیه مسیر
خود را از جریان تشیع جدا کردند و بحث
درباره جانشین امام صادق(ع) باال گرفت.
شایددرآنزمان،تحققاینپیشگوییچندان
بهچشمحاضراننیامدامااکنونودر
پیگذرقرنها،میتوانیمتحقق
آن را به شکلی کامل و دقیق،
درک کنیم .امام صادق(ع)
میفرمایند که ایــن فرزند
مـــــن ،خــامــوشکــنــنــده
فتنههای بسیاری اســت و
مگر نه این است که با حرکت
اجباریامامرضا(ع)ازمدینهبهمرو
وقبولوالیتعهدیازسویایشان،بسیاری
از نزاعها و درگیریها که بــرای سرکوب
قیامهای علویان و مهار آن ها وجود داشت،
رفعشدومردمراازآسیبوتنش،آسودهکرد.
با آغاز والیتعهدی ثامنالحجج(ع) ،حجاز
که به دلیل قیام محمد بن جعفرصادق(ع)،
عمویامامرضا(ع)،درگیرجدالباعباسیان
بــود ،روی آرامــش را دید و همچنین است
اتفاقاتی مانند آنچه در بصره و یمن به وقوع
پیوستهبود.حقیقتآناستکهوجودمقدس
امــام(ع) ،بدون آن که دشمنان آنحضرت
و طراحان ماجرای والیتعهدی بخواهند،
اسباب آرامــش امــت را ایجاد و او به مثابه
فریادرس مسلمانان ،زمینه نجات آن ها از
فشاروتیرهروزیرافراهمکرد.
▪اصلبندگیخداست

نکته دیگری که باید در بررسی سیره امام

(ع)

نخستین تکنگاریجامعِ روایی درباره ثامنالحجج

عیوناخبارالرضا(ع)،یکیازمشهورترینوبهترین
معرفی کتاب
تکنگاریهای روایــی دربــاره ثامنالحجج(ع)
رودسری
اســت .ایــن کتاب ،توسط جناب شیخ صــدوق،
احتما ًالبعدازسال366ق355/ش،یعنیحدود 1046سال
قبل تألیف شد و در برگیرنده احادیث و روایات نقل شده از امام
هشتم(ع)است.درایناثرارجمند،مشهورتریناحادیثرضوی
گردآوریشدهوباذکرسند،دراختیارخوانندهقرارگرفتهاست.
برخی از این روایــات ،مانند احادیث مربوط به مناظرات امام
رضا(ع) با پیروان دیگر مذاهب و ادیان ،به ویژه بخشهایی که
مربوطبهمباحثاعتقادی،مانندتوحیداست،دردیگرآثارشیخ
صدوق ،مانند کتاب ارجمند «التوحید» نیز نقل شده .جامعیت
عیوناخبارالرضا(ع)بهگونهایاستکهخوانندهبامرورومطالعه
آن ،گویی در محضر ثامنالحجج(ع) حضور دارد و در ابواب
گوناگون علمی ،از آنحضرت کسب فیض میکند .با توجه به

رضــا(ع) مــورد توجه قــرار گیرد ،سیمای
نورانی آن حضرت در سیره اجتماعی است؛
دنیا سخت به آنحضرت رو آورد؛ به هر حال
پذیرش والیتعهدی ،زمینهساز رقم خوردن
حصول امــوال بسیار و کسب موقعیت
اجتماعی و اقتصادی باال بود.
مردم ،از هر مذهب و با هر
دیدگاهی ،به آن وجود
مقدس رو آوردن ــد؛ در
نــیــشــابــور ،چــنــان که
میدانید ،هزاران نفر
مقابل او زانـــوی ادب
زدنــد و به کتابت حدیث
ارجمند «سلسلةالذهب»
پرداختند اما او چنان ُبریده از دنیا
بود که به ظواهر آن کمترین توجهی نداشت
و غریبانه و در تنهایی به شهادت رسید و به
دیدار معبود شتافت .تا جایی که این حقیر،
با همه اندک بضاعت در اطالعات تاریخی،
دریافته است ،کمتر کسی را میتوان در
تاریخ سراغ گرفت که اینگونه دنیا به او رو
آورده و آن شخص ،با بیاعتنایی تمام از
کنار آن گذشته باشد و توجهی به زخارف
دنیوی نکند .امــام(ع) در برخورد با مردم
تکبر گریزان بود.
نیز ،همواره مهربان و از ّ
رجــاء بن ابیضحاک که هنگام سفر امام
رضا(ع) از مدینه به مرو ،ایشان را همراهی
م ـیکــرد ،در گ ــزارش خــود بــه مــأمــون ،به
تفصیل در این باره توضیحاتی ارائه میکند
و از مهربانی امام(ع) با مردمان عادی ،به
ویژه طبقه فرودست جامعه ،حکایتها بازگو
میکند .اگر نگاهی به تاریخ کوتاه و دو سه

وجودترجمههایخوبازاینکتاب،سزاواراستکهدوستداران
امام رضــا(ع) ،هنگام تشرف به حرم مطهر آن حضرت ،در کنار
قرائت زیارتنامه و انجام اعمال وارد شده ،این کتاب را نیز ،همراه
داشته باشند تا دقایقی از دریای بیکران دانش رضوی بهرهمند
شوند.
▪سببنگارشکتاب

خوشبختانه دربــــاره دلــیــل نــگــارش کــتــاب شــریــف «عیون
اخــبــارالــرضــا(ع)» ،اطالعات خوبی در اختیار داریــم .مؤلف
ارجمند کتاب در ابتدای آن ،به نقش صاحب بن َع ّباد ،وزیر
دانشمند و شیعی مذهب حکومت آلبویه اشــاره کرده است.
عباد ،در خانوادهای اهل فضل ،ظاهر ًا در منطقه
صاحب بن ّ
طالقاندیلمان،دیدهبهجهانگشود.اودرعلومگوناگون،بهویژه
ِ
فن کتابت و ادبیات عرب ،از سرآمدان روزگار خود بود .صاحب،
چنانکهگفتیم،مذهبشیعهداشتوازهمینرو،دانشمندانو
علمایشیعیمذهب،ازحمایتوهمراهیویبرخورداربودند.
او ضمن قصیدهای بلند ،امام رضا(ع) را مدح گفته است و شیخ
صدوق ،در کتاب خود ،فرازهایی از قصیده بسیار زیبای او را نقل

کتاب «عیون اخبارالرضا(ع)» ،از آثار بسیار
ارجمند شیخ صدوق است که آن را در نیمه
اول قرن چهارم هجری قمری به رشته تحریر
درآورده است .سطر به سطر این کتاب که
در نوع خــودش بینظیر و نخستین نمونه
اســت ،در برگیرنده این سیره بزرگوارانه
و ایــن مشی انسانی اســت؛ به راستی که
این سیره نورانی و تالش آنحضرت برای
رسیدن به مقام بندگی پــروردگــار ،چنان
است که بیاختیار این شعر زیبای سعدی
را به خاطر می آورد« :به پای خویش بیایند
ندت  /که هر که را تو بگیری،
عاشقان به َک َم َ
ز خویشتن برهانی» .امام(ع) چنان در حق
زیردستان مهربان بود که رفتار و برخوردش
باآنها،شگفتیاطرافیانرابرمیانگیخت.
نقل است که هنگام حضور در مرو ،روزی
فعالیت خدمتکاران را در محل زندگیاش،
بــررســی مـیفــرمــود؛ کسانی کــه مشغول
تنظیف و تعمیر منزل و لوازم آن بودند .در
این بین ،شخصی سیاه پوست نظر امام(ع)
را جلب کرد .امام رضا(ع) آن مرد را مورد
تف ّقد قرار داد و به مباشر فرمود :این عزیز
کیست؟ عرض کــرد :ای پسر رسولخدا!
شخصی اســت کــه در کــارهــا بــه مــا کمک
میکند و ما هم به او ،هر میزانی که بتوانیم،
کمک میکنیم .امــام(ع) پرسید :آیا با او
مزدش را طی کردهاید؟ عرض کرد :خیر!
ثامنالحجج(ع) با عتاب فرمود :آیا بارها به
شمانگفتمباکارگریکهاستخداممیکنید،
قراردادی ببندید و مزدی معین را برایش در
نظربگیریدودرپایانکار،بیشازآنمزدرابه
اوپرداختکنیدتاراضیباشد؟نگاهانسانی
آنحضرت به تمام انسانها ،از هر طبقه و هر
نژاد ،میتواند الگویی بینظیر برای جامعه
بشری باشد.

روایتی درسآموز از پیشوای هشتم(ع)

چرا امام رضا(ع) برادرش را توبیخ کرد؟
در کتابهای روایی شیعه ،حدیثی از امام رضا(ع) وجود
سخن اندیشه
ـاء
وسى ْبـ ِ
«ح َس ُن ْبـ ُ
دارد که توسط َ
ـن ُم َ
ـن َع ِل ٍّي ا ْلـ َـو َّشـ ُ
نوائیان
ا ْل َبغْ َد ِ
ادي» نقل شده؛ حدیثی مربوط به حاشیه یکی از
جلسات امام(ع) در مرو و توبیخ شدن زید ،برادر آنحضرت از سوی امام
رضا(ع) .قبل از آنکه به بررسی این روایت مهم بپردازیم ،بد نیست
درباره زید ،اطالعاتی داشته باشیم .او یکی از پسران امام کاظم(ع) بود
عباسیان ساکن بصره و آتش زدن منازل آن ها
که به دلیل شدت عمل با
ِ
و نیز شرکت در قیامهای مختلفی مانند قیام «ابوالسرایا» ،به «زید النّار»
شهرت داشت .رفتار و کردار وی مورد تأیید امام رضا(ع) نبود .زید را بعد
از قیام «ابوالسرایا» در جنوب عراق امروزی ،بازداشت کردند و به مرو
فرستادند .به دلیل اینکه زید برادر امام رضا(ع) بود ،مأمون دستور داد
به وی آسیبی نرسانند )1(.با این حال ،ظاهر ًا او دست از روش خود
برنداشت و به اقدامات خودسرانهاش ادامه داد.
▪پاسخ امام (ع) به ادعای زید

در یکی از روزهــا ،هنگامی که امام رضــا(ع) در حال تدریس بود و
جمع زیادی گرد آن حضرت حلقه زد هبودند ،زید نیز در گوشهای
از مسجد برای خودش محفلی تشکیل داده بود و سخن میگفت.
وی در میان صحبتهایش با اشاره به جایگاه واالی اهلبیت(ع)
نزد خداوند ،شروع به فخرفروشی کرد و مدعی شد که آن جایگاه
واال ،او و همه افراد منتسب به خاندان رسالت را شامل میشود و
ظاهر ًا در بیان این موضوع ،زیادهروی و ادعا کرد که همه منتسبان
به اهلبیت(ع) به بهشت خواهند رفت .امام رضــا(ع) ،درس خود
را قطع کرد و با عتاب به برادرش فرمود« :ای زید! آیا سخن ن ّقاالن
کوفه که میگویند فاطمه(س) پاکدامنی و عفت خویش را حفظ
کرد و به این سبب ،خداوند آتش را بر ذر ّیه او حرام فرمود ،تو را مغرور
کرده [و گمان بردهای که مشمول این وعده خواهی شد؟!] سوگند
به پروردگار که این حکم جز برای حسن و حسین و فرزندان بالفصل
آنحضرت مخصوص نشده است ،اما اینکه پدرت موسی بن جعفر(ع)
طاعت خدا میکرد ،روزها روزه میگرفت و شبها را به عبادت و نماز
میگذراند و تو که معصیت و نافرمانی خدا را میکنی ،در روز رستاخیز
برابر باشید و جایگاه هر دو شما بهشت باشد ،نشان میدهد که نزد
پروردگار ،عزیزتر از پدرت ،موسی بن جعفر(ع) هستی [که عمری
به هدایت خلق مشغول بود و در آخر شربت شهادت نوشید!] علی
بن حسین(ع) فرموده است :برای نیکوکا ِر ما [وابستگان به خاندان
رسالت] دو برابر پاداش و اجر نزد پروردگار است [و در همان حال]،
آن که از میان ما طریق معصیت پیش گیرد و بدکار باشد ،دو برابر
عذاب خواهد شد)2(».
پینوشت:
 -1میتوانید درباره این گزارش اطالعات بیشتری در کتاب عیون
اخبارالرضا(ع) (ج/1صص 515و /516ترجمه :حمیدرضا مستفید
و علیاکبر غفاری  /سال  )1372به دست آورید.
 -2عیون اخبارالرضا(ع) ،ج  ،2صص  564و 565

میکند؛ قصیدهای با مطلع «يا سائرا زائرا الى طوس مشهد طهر
و ارض تقديس  /ابلغ سالمى الرضا وحط على اكرم رمس لخير
مرموس»(عیوناخبارالرضا(ع)،جلد،2ص– 13چاپموسسة
االعلميللمطبوعاتبيروت)؛ایزائریکهبهزیارتتوس،مکان
پاک و سرزمین مقدس رهسپاری  /سالم مرا به رضا(ع) برسان و
بهترین درگذشتگان است ،فرود
نزد بهترین مزار که صاحب آن
ِ
آی .وقتی این قصیده زیبا به دست جناب صدوق رسید ،تصمیم
گرفت کتابی روایی با محوریت احادیث نقل شده دربــاره امام
عبادتقدیمکند
رضا(ع)بهرشتهتحریردرآوردوآنرابهصاحببن ّ
واینچنینبودکه«عیوناخبارالرضا(ع)»نوشتهشدودردسترس
عالقهمندانودوستدارانثامنالحجج(ع)قرارگرفت.
▪ویژگیهایمنحصربهفرد

هرچند کتاب شیخ صدوق دربــاره روایــات ثامنالحجج(ع)،
ارزشی زایدالوصف در حوزه دانش حدیث دارد ،اما معارفی
که میتوان از این کتاب ارجمند به دست آورد ،محدود به
روایــات نیست .مؤلف سلیقه به خرج داده و در کنار روایــات
جمعآوری شده با موضوعات گوناگون ،به برخی حواشی مهم

نیز پرداخته است؛ این حواشی ،گاه اطالعات دست اولی از
تاریخ مشهدالرضا(ع) و حرم رضوی در اختیار پژوهشگران
م ـیگــذارد؛ مث ً
ال گــزارشــی از چگونگی تنظیف و برقراری
روشنایی روضهمنوره در قرن چهارم هجری را در اختیار ما
میگذارد که در جای دیگری نمیتوان یافت یا دربــاره یکی
از نخستین مؤذنان حرم رضــوی ،یعنی ابونصر نیشابوری،
اطالعاتی به ما میدهد که در جای دیگری نمیتوانیم پیدا
کنیم .افزون بر اینها ،او گزارشهایی از کرامات اتفاق افتاده
در حرم رضوی نیز به مخاطب میدهد؛ گزارشهایی که نشان
میدهد مانند روزگــار ما ،عالقه و ارادت به ثامنالحجج(ع)
محدود به شیعیان نبود و تقریب ًا تمام مذاهب اسالمی ،به
داشتن این ویژگی ،موصوف بودهاند .جا دارد یادآوری کنیم که
«عیون اخبارالرضا(ع)» ،نخستین تکنگاری روایی با موضوع
احادیث رضوی نیست و ظاهر ًا پیش از شیخ صدوق ،اباصلت
هروی با نگارش «وفاةالرضا(ع)» و عبدالعزیز بن یحیی جلودی
با نگارش «مناظرات علی بن موسی الــرضــا(ع)» ،به این کار
مبادرت ورزیدهاند ،اما جامعیت هیچکدام از این آثار به پای
عیوناخبارالرضا(ع) نمیرسد.

