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 جايگاه مكاتبات رضوي در حل معضالت كالمي اماميه
 

 
0Fمهدي غالمعلي 15/10/1395تاريخ دريافت: 

1 
  18/03/1396تاريخ تأييد: 

 
 چكيده

مكتوبات بسياري باقي مانده است. اين پژوهش در پاسخ به اين پرسش  از امام رضا
هاي آن حضرت از چه  ميان نگاشته در سامان يافته است كه مكاتبات كالمي امام رضا

ها مورد توجه بوده است؟  جايگاهي برخوردار بوده و كدام معضالت كالمي بيشتر در اين نگاشته
پس از بررسي موردي و تحليلي مجموعة مكتوبات امام هشتم، مشخص شد كه نزديك به 

دارد. پژوهش چهارم كل مكتوبات ايشان به موضوعات كالمي رايج در آن دوران اختصاص  يك
ترين معضالت  هاي كالمي رضوي، به اين نتيجه دست يافته كه مهم حاضر با بررسي نامه

بوده » امامت«و » توحيد«موضوع  اعتقادي اماميه در نيمة دوم سده دوم هجري در دو كالن
ترين شبهات توحيدي، و صفات و عالمات امام معصوم و  است. تشبيه، تجسيم و رؤيت خدا مهم

ترين معضالت شيعه در مسئله امامت بوده است. از سوي ديگر، امام  واقفه نيز مهمشبهات 
هاي ارسالي به عالمان شيعه با چهار شيوة ارشاد، اعجاز، نكوهش و بحث به در نامه هشتم

 اند.  مصاف حل معضالت اماميه رفته
 

 واژگان كليدي
  اعتقادي شيعه. ، مكتوبات، احاديث كالمي، شبهات كالمي، معضالتامام رضا

                                                             
 . استاديار دانشگاه قرآن و حديث.1
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 درآمد

تدوين آثار مكتوب در قرن دوم هجري در ميان جامعة علمي متداول بوده است. ظهور 
جوامع اولية حديثي شيعه كه به همت مصنفان بزرگ اماميه چون يونس بن عبدالرحمان، 

عمير، صفوان بن يحيي، حسين بن سعيد، علي بن مهزيار و... شكل گرفته بود،  محمد بن ابي
 آورد همين نهضت نگارشي است. ره

ها و  اند. امروزه بخشي از نامه نيز از اين ظرفيت استفاده شاياني كرده امام رضا
هاي مختلف نگارشي در اختيار  هاي منسوب به ايشان در موضوعات گوناگون و سبك نوشته دست

در مراكز ماست. آن حضرت با تأسي به روش اجداد بزرگوارشان و با عنايت به فضاي موجود 
 كردند.علمي سدة دوم، از اين شيوه جهت نشر حديث بسيار استفاده مي

پژوهش حاضر در چهار بخش سامان يافته است. بخش نخست به وضعيت مكتوبات در عصر 
رضوي پرداخته و در بخش دوم معضالت كالمي آن دوران شمارش شده است و در بخش بعد 

راه مكتوبات اشاره خواهد شد. بخش پاياني نيز  هاي رضوي در حل اين معضالت از به تالش
 هاي كالمي امام را ترسيم كرده است. نموداري از نامه

 . وضعيت مكاتبات رضوي1

در آن زمان موجود نيست، اما شمار  هاي امام رضا اطالع دقيقي از تعداد نگارش
نوشته) در  111ها ( ننوشته است كه بيشتر آ 188هايي كه تا به امروز باقي مانده حدود  نگاشته

(حراني،  ترين مكتوبات منسوب به ايشان عبارتند از: كتاب فقه موضوع فقه است. برخي از مهم
)، متن دعاي سجده 109ـ95: 5ق، 1426نك: احمدي ميانجي، )، كتاب علل (406ق: 1376

طاووس، ابن؛ 303 ق:1411طاووس، ، نگارش ادعيه متعدد (ابن)307 ق:1411طاووس، (ابن
 .)327ـ306: 62ق، 1403(مجلسي،  ) و رسالة الذهبيه76: 1376

گرد آورده  مكاتيب االئمهرا در  هاي ائمه اهللا احمدي ميانجي كه مجموعه نگاشته آيت
؛ امامت و معجزات: 8بندي كرده است: توحيد:  گونه دسته هاي آن حضرت را اين است، نگاشته

 . 4؛ مسائل گوناگون: 4؛ سياسي: 7نامه به واقفه:  ؛10؛ مواعظ: 13؛ دعا: 1؛ طب: 111؛ فقه: 30
هايي بوده كه در پاسخ به سؤاالت شيعيان ارسال  هاي امام بيشتر در قالب نامه نگاشته

ها نيز به صورت ابتدايي از ناحية امام فرستاده شده است. در  شده است. تعداد اندكي از نامه مي
رسالة «ها  ترين آن هاي كوچك نگاشته شده كه مهم ها چند اثر به صورت كتابچه كنار اين نامه

 در طب است.» الذهبيه

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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از نكات جالب در روايات رضوي، امالهاي گوناگوني است كه آن حضرت براي شاگردان و يا 
اند. براي نمونه، بزنطي وقتي در بحث جبر و استطاعت و اختالف شيعيان  كنندگان داشته پرسش

فرمايد: قول صحيح است، امام پاسخ را به وي ديكته كرده و ميآورد و منتظر سخن به ميان مي
در منابع  هاي متعدد امام رضا ). أمالي49، ح144: 1ق، 1378بابويه، ابن؛ بنويس... (»اكتب...«

؛ 5، ح98ق، 1398 بابويه، التوحيد:؛ ابن3، ح105: 1، 1363كليني، روايي گزارش شده است (
 ).4، ح135: 2ق، 1378بابويه، ابن

هاي رضوي قابل  ويژه نامه و به توجه به پنج نكته در عالم مكتوبات از سوي معصومان
 توجه است:

بانان بعيد  هاي ميراث ها در منابع غيرمشهور و يا دريافته پيدا شدن برخي نامه نكتة اول:
سين، يافت به عامر بن زروامهر، مرزبان طَب اي از امام رضا نوشته كه اخيراً دست نيست، چه اين

1Fشده است

اي كه در يكي از تراث غيرروايي (كتاب  ها و منابع روايي نيست. يا نامه كه در كتاب 1
 ).13: ق1381 ) آمده است ( بخاري،سر سلسلة العلويه

اي ـ كه  ساحت نامه، امكان برمال شدن را داراست؛ از اين رو، نگارش هر نكته نكتة دوم:
داشت ـ چندان مرسوم نبوده است. به همين دليل است كه در  ضرر و خطر را براي شيعه در بر

: 1ق، 1380عياشي، اي نظير: ابوالحسن خراساني ( هاي رضوي، گاه از امام با عناوين تقيه نامه
) و... 4، ح284بابويه، التوحيد: ابن)، الرجل (2، ح86: 1، 1363كليني، )، الطيب (145، ح330

 گر نوعي احتياط بوده است. ها نيز بيان هي غالب نامهچنين شايد كوتا ياد شده است. هم
ها به دست حكومت افتاده و سبب آزار و اذيت شيعيان اگرچه امكان داشت نامه نكتة سوم:

نمود. شود، ولي بايد توجه داشت در دوره ائمه متأخر ارتباط با معصومان بسيار دشوار مي
رفت. بزنطي كه  ي شيعه و امام به شمار ميهاي ارتباط بنابراين روش مكتوب از بهترين شيوه

اي  خواهد به مدينه سفر كند، امام در نامهبراي رفع شك در برخي مسائل بنيادي اعتقادي مي
 »فان الدخول اليّ صعب و هوالء قد ضيقوا علي في ذلك...«... نويسد:  وي را برحذر داشته و مي

به خوبي دشواري ارتباط حضوري و ضرورت اين عبارت  ).18، ح212: 2ق، 1378بابويه، (ابن
 سازد.اي را آشكار مي مكاتبات تقيه

 ها به نكات ريزي همچون چگونگي خط امام نيز بختانه در برخي گزارش خوش نكتة چهارم:

                                                             
اهللا احمدي ميانجي در پايان  شود. آيت داري مي هاي اسالمي آستان قدس رضوي نگه . اين نامه در مركز پژوهش1
 ).301: 5ق، 1426آورده است (احمدي ميانجي، » مكاتيب امام رضا«

ـــــــــــ
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2Fاشاره شده است. در گزارشي آمده است: خط امام به صورت شكسته (ردي)

كشي، ( بوده است 1
شناختند. در برخي  ي بزرگان شيعه هميشه خط امام را ميچنين برخ ). هم1093، ح583:1348

 ).42، ح185ق: 1404(صفار قمي، » فكتب الي بخط الذي اعرفه«گويد:  ها راوي مي گزارش
فرهنگ قرائت و استنساخ نامة امام در ميان شيعه مرسوم بوده است. اين  نكتة پنجم:

اه به قرائت نامة خويش براي مخاطب فرهنگ در عصر رضوي نمود بيشتري دارد. خود امام نيز گ
 حديثي را از امام سجاد گويد: امام رضانجران مي ورزيد. عبدالرحمان بن أبيمبادرت مي

صفار ( »كَتَب أَبوالْحسنِ الرِّضَا رِسالَةً و أَقْرَأَنيها...«براي من نگاشت و سپس همان را قرائت كرد: 
 ).119 ق:1404قمي، 

نك: عطاردي، هاي امام را براي يكديگر نقل كنند ( وخته بودند كه نگاشتهشيعيان نيز آم
 ). حسين بن سعيد از جمله كساني است38، ح265؛ 26، ح193؛ 44، ح165: 2ق، 1406

 كرد و آن را براي شاگردانشرا به محمد بن ابراهيم، دريافت مي هاي ارسالي امام كه نامه
حتي استنساخ خط و استفتائات امام نيز مرسوم بوده ). 364: 2، 1365طوسي، گفت (باز مي

نَسخْت منْ كتَابٍ بِخَطِّ أَبِي «گويد: نصر بزنطي مي است. در روايتي احمد بن محمد بن أبي
 ).1، ح29: 7، 1363كليني، ( »الْحسنِ

كنندة  توانند ترسيم در پايان اين بخش، بايد يادآور شد كه مكتوبات به تنهايي نمي
هاي رضوي در حل معضالت كالمي شيعيان بوده باشند، بلكه آن حضرت از نگارش به  شتال

 اند. هاي انتقال مفاهيم بهرة وافري برده عنوان يكي از شيوه

 . معضالت كالمي اماميه2

). روايات 451: 11ق، 1414منظور، گويند (ابن» معضَل«هر امر پيچيده و دشواري را 
 عيان، نمود معضالت موجود در اعتقادات اماميه سدة دوم است.هاي شي رضوي و بسامد پرسش
ـ كه دربردارندة مجموعه احاديث رضوي است ـ  مسند االمام الرضادر بازخواني كتاب 

شود كه بيشتر روايات اعتقادي امام هشتم در سه موضوع اصلي توحيد، نبوت و امامت  روشن مي
شود. ش و پاسخي در موضوع نبوت ديده نميجلوه دارد. در ميان مكتوبات آن حضرت، پرس

 شود. خالصه مي» امامت«و » توحيد«بنابراين مكتوبات امام در مسائل اعتقادي در دو محور 

 . شبهات توحيدي2ـ1

 در اـاي توحيد الهي از امام رضـشماري در معن اي انگشتـه روايات بسيار و حتي نگاشته
                                                             

 سوم بوده است.. نوعي خط كه در آن زمان مر1

ـــــــــــ
فصلنـامــه
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ي موجود در جامعه كه به انديشة اماميه نيز ورود پيدا اختيار است، اما گويي غالب معضالت كالم
هايي در رؤيت و تشبيه خدا بوده است. بعيد نيست كه بخشي از شبهات توحيدي،  كرده بود، بحث

وارداتي بوده كه از اديان يا مذاهب ديگر به شيعه راه يافته بود. چه بسا نهضت ترجمه و حتي بيت 
تأثير نبوده است. دو دسته از شبهات توحيدي  گونه شبهات بي نالحكمه در اين دوران، در ورود اي

 كنيم:  هاي پاياني سدة دوم برخوردار هستند، ياد مي را كه از بسامد بيشتري در دهه

 . نفي رؤيت2ـ1ـ1

پروردگارش را ديده است. شيوع  در ميان مردم آن زمان شايع شده بود كه پيامبر خدا
هاي شفاهي (نك: سبب شده بود تا برخي از مردم با پرسش گونه مطالب واهي در جامعه اين

) 3، ح100: 1، 1363سؤال ابراهيم بن محمد خزاز و محمد بن حسين از امام هشتم در: كليني، 
 به عنوان عالم آل محمد رفع شبهه كنند.  و كتبي خويش از امام رضا

اي  محمد بن عبيد نيز در نامه پراكني آن روزگار دارد. ها نشان از فضاي شبهه گونه گزارش اين
نويسد كه مسئله رؤيت خدا را با توجه به روايات عامه و خاصه برايم تبيين كنيد. امام  به امام مي

نيز در متني نسبتاً كوتاه ـ حدوداً شش سطر ـ رابطة معرفت، رؤيت و ايمان را به نيكي  رضا
 ؛3، ح96: 1، 1363كنند (كليني،  مي بيان و با عباراتي مختصر عدم امكان رؤيت خدا را اثبات

). اين روايت از احاديث مشكل در متون روايي است كه شارحاني 14، ح109بابويه، التوحيد: ابن
: 3ق، 1421)، مالصالح مازندراني (مازندراني، 144: 3، 1383چون مالصدرا (صدرالدين شيرازي، 

 اند. ه شرح آن پرداخته) به تفصيل ب331: 1، 1363) و عالمه مجلسي (مجلسي، 224
خواستم ـ با توجه به روايات اهل سنت و  اي از امام رضاگويد: در نامهمحمد بن عبيد مي

گونه پاسخ داد:  شيعه ـ مسئله رؤيت و ديدن خدا را برايم شرح كند، امام به خط خودش اين
الرُّؤيةِ ضَرورةٌ، فإِذا جاز أَن يرَى اللَّه بِالعينِ، وقَعت  اتَّفَقَ الجميع ال تَمانُع بينَهم، أَنَّ المعرِفَةَ من جِهةِ«

همه اتفاق دارند و اختالفى در ميان نيست كه شناخت از راه ديدن «  ؛»المعرِفَةُ ضَرورة...
شود، قطعاً شناخت او ضرورى و قطعى است؛ پس اگر درست باشد كه خداوند با چشم ديده مي

گاه اين شناخت تنها دو حالت دارد؛ يا عين ايمان است و يا ايمان  نيز حاصل مي شود. آن
نيست. اگر اين شناخت از راه ديدن،[تنها راه رسيدن به] ايمان باشد، پس شناختي كه در دنيا 
از راه كسب دليل [و برهان عقلي] است، را نمي توان ايمان دانست، زيرا اين شناخت ضد آن 

 شناخت ديدني است.
ديگر در دنيا نبايد مؤمنى وجود داشته باشد، زيرا اين مومنان خداوند بلند مرتبه را  بنابراين 

 اند. به چشم خويش  در دنيا نديده
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بدانيم، پس اين شناختي كه از » ايمان«و حال اگر شناختي كه از راه ديدن است را نتوانيم 
ود. در حاليكه [بر اساس شود، بايد در معاد نابود شراه كسب دليل [و برهان عقلي] حاصل مي

روايات و ادله مي دانيم كه معرفتي كه از برهان و دليل حاصل مي شود در معاد] نابود نخواهد  
كه خداوند بلند مرتبه به چشم ديده نمي شود، زيرا ديدن با  اين شد. اين دليلي آشكار است بر

 .»چشم با همان چالش و مشكالتي  كه گفتيم روبرو مي شود
دشوار، ضمن بيان سه نظر از نظريات شارحان، نسبتا لسي در تبيين اين روايت عالمه مج

شناسايى خدا «گونه تبيين كرده است:  هاي آسماني است اين بهترين نظر را كه مطابق با آموزه
رسد كه خدا جسم نيست و از راه اكتساب دليل و راهنمايى قرآن و حديث به اين نتيجه مي

به چشم محال است. و اگر فرض شود كسى او را به چشم ببيند، قطعاً  مانند ندارد، پس ديدنش
او را شناخته است، ولى اين شناسايى مخالف و ضد شناسايى از راه دليل است. پس اگر ديدن 
به چشم، ايمان باشد، شناسايى از راه دليل ايمان نيست، در صورتى كه قرآن ايشان را مؤمن 

رود و هر رود و يا از بين نميان اكتسابى در قيامت يا از بين ميخوانده و اگر ايمان نباشد، ايم
دو باطل است، زيرا اگر از بين برود، مخالف اجماع است كه ايمان ثابت از دليل كه در دنيا 
حاصل شده، در آخرت محال است از بين برود و اگر از بين نرود، با ايمان از راه ديدن به چشم، 

 ).331: 1، 1363سي، مجل( »اجتماع نقيضين شود

 . نفي تشبيه2ـ1ـ2

هاي ناروا به شيعه كه در ميان برخي از جامعه اسالمي  در سدة دوم هجري يكي از نسبت
هاى شبه و صور را  در گفتارهاي متعدد همة رنگ شيوع داشت، اعتقاد به تشبيه بود. امام رضا

فتح بن يزيد جرجانى از مكه كردند. در گزارشي آمده كه آن حضرت با  از خداى متعال نفى مي
وگويي را با امام در اين زمينه  گشتند. فتح كه عازم خراسان بود، در راه بازگشت گفت بازمي

). در ميان 3، ح137: 1، 1363بختانه گزارش آن موجود است (كليني،  دهد كه خوش سامان مي
). 14، ح56بابويه، التوحيد: شود (ابن اي به فتح در همين زمينه ديده مي هاي امام نيز نامه نامه

گويد كه كند. جعفر مي اين نامه را بعدها فتح براي شاگردش جعفر بن محمد اشعري قرائت مي
 بود. اين نامه من نامه را از استادم فتح گرفتم و قرائت كردم. نامه به خط ابوالحسن الرضا

نفي تشبيه است. در هاي توحيدي حضرت است ـ در  ترين نامه در ميان نگاشته ـ كه مفصل
الخالقُ ال بِمعنى حرَكَةٍ، «كند: گونه نفي تشبيه مي بخشي از اين نامه، آن حضرت از خدا اين

أَولُ الديانَةِ معرِفَتُه، ... مسافَةٍ  السميع ال بِأَداةٍ، البصيرُ ال بِتَفريقِ آلَةٍ، الشَّاهد ال بِمماسةٍ، البائنُ ال بِبراحِ
و نهع فاتالص نَفي الُ التَّوحيدكَم و ،هعرِفَةِ تَوحيدالُ الم؛ آفريننده است نه به معنى حركت، »كَم
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جا  اي چون چشم، در همه اي چون گوش، بيناست اما نه به وسيلة واسطه شنواست نه با واسطه
كه  اما نه اين حاضر است نه به طورى كه مانند مردم مس و لمس كند، از هر چيزى جداست،

بردارى خدا معرفت اوست و كمال  دارى و انقياد و فرمان نيازمند مسافت و فاصله باشد... اولِ دين
معرفتش توحيد و اقرار بيگانگى اوست و كمال توحيدش نفى و دورى صفات زايده بر اصل ذات 

 ).14، ح56بابويه، التوحيد: ابن(  است
كه اعتقادات مردم آن روزگار را  مشرقي، ضمن آن در پاسخ به هشام چنين امام رضا هم

كنند، يك گروه را مذهب اهل تشبيه دانسته و در بندي مي در مسئله توحيد، در سه گروه دسته
(عياشي،  »ء و مذهب التَّشبيه ال يجوز و ذلك أَنَّ اللَّه ال يشبِهه شَي«كنند: نامه به هشام تصريح مي

كه در شمار غاليان  ). طاهر بن حاتم بن ماهويه قزويني ـ پيش از آن11، ح356: 1ق، 1380
نگاري داشت. او از كمترين حد معرفت خدا از امام پرسش كرده بود.  نامه درآيد ـ با امام رضا

به سؤالي در همين رابطه اشاره كرده  امام در ضمن پاسخ كوتاهش به حديث جدش امام باقر
رى كه در خداشناسى نبايد به كمتر از آن اكتفا شود، اين است كه كمترين مقدا«و نگاشتند: 

 ).2، ح86: 1، 1363(كليني،  »چيزى مانند و شبيه او نيست، هميشه دانا، شنوا و بيناست

 . نفي جبر2ـ1ـ3

اي به  و دانشمندان آن دوران، در نامه بيت نصر بزنطي، از شاگردان اهل احمد بن محمد بن أبي
 اندويسد كه برخي از شيعيان قائل به جبر و برخي قائل به استطاعت شدهنمي امام رضا

آيد كه اختالف جدي در ميان بعضي از عالمان  ). از ديگر متون نيز برمي6، ح338بابويه، التوحيد: (ابن
در پاسخ به نامة حمدان بن سليمان، از شيعيان  شيعي در موضوع جبر وجود داشته است. امام

 ).16، ح416بابويه، التوحيد: (ابن كنندور، مرز بين علم خدا و جبر را تبيين ميسرشناس نيشاب
رسد كه خاستگاه برداشت غلط و اتهام جبر، غالياني بودند كه با وضع حديث، به نظر مي

فشردند. اقدامات ناشايست ايشان سبب تأويل روايات و حتي آيات قرآن بر مسئله جبر پاي مي
لمي عامه گمان كند كه مجموعه شيعه قائل به جبر و تشبيه هستند. شده بود كه جامعة ع

است، با امام  بيت كرد منشأ اين باورهاي غلط، روايات اهل حسين بن خالد كه گمان مي
كند. امام به زيبايي دربارة شمار روايات نبوي و ولوي و تقابل اين دو دسته  احتجاج مي رضا

 ائالن به تشبيه و جبر را كافر و مشرك خوانده و سپسنشيند و قروايت با او به بحث مي
؛ »للَّه...يا ابنَ خَالد إِنَّما وضَع الْأَخْبار عنَّا في التَّشْبِيه و الْجبرِ الْغُلَاةُ الَّذينَ صغَّرُوا عظَمةَ ا«فرمايد: مي

ـ اخباري را از ناحية ما در اند  اى پسر خالد! تنها غاليان ـ كه بزرگى خدا را كوچك شمرده
 ).164بابويه، التوحيد: (ابن اند... اند و به دروغ از ما روايت كرده موضوع تشبيه و جبر ساخته
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فرمايد تا به گوش ايشان برسد. طليعة اين نگاشته  امام به بزنطي حديثي قدسي را امال مي
تى كه به مشيت و خواستة فرمايد: اى فرزند آدم! اين تو هس خداوند مى«رضوي چنين است: 

دهى و با نعمت من بر  توانى اراده كنى و به نيرو و قدرت من واجباتت را انجام مى من مى
 ق: 1398 بابويه،(ابن» ام... اى. تو را شنوا و بينا و قدرتمند كرده معصيت و نافرمانى توانا شده

 ).6، ح338

 . شبهات در مسئله امامت2ـ2

ها در كه در موضوعات كالمي جا گرفته است، بيشترين نگاشتههاي رضوي  در ميان نامه
گر آن است  هاي توحيدي نشان ها به نگاشته است. كثرت و نسبت اين نگاشته» امامت«موضوع 

ها و معضالت اعتقادي جا داشته است. شبهات كثير عامه و  كه مسئله امامت در رأس پرسش
ر اين زمينه فزوني يابد. در كنار اين ها د حتي حاكميت عباسي سبب شده بود تا پرسش

مذهبي سبب انحراف و دوگانگي در  و ايجاد شبهات درون» واقفه«شبهات، ظهور پررنگ فرقة 
پارچة تشيع گرديد. از اين رو، بخشي از سخنان رضوي به تنوير افكار  حركت منسجم و يك

 عمومي شيعه در اين زمينه اختصاص يافته است.
 گيري است:ضوع امامت در سه بخش قابل پيمكتوبات كالمي در مو

 . صفات امام2ـ2ـ1

نخستين امامي است كه در جلسات متعدد و عمومي، مسئله  رسد امام رضا به نظر مي
امامت را براي عموم مردم بدون تقيه تبيين فرمود؛ از اين رو، عالمان عامه و حاكمان عباسي به 

هاي گوناگوني در ميان عموم شيعه نيز  ، پرسشايراد شبهات پرداختند. در كنار اين شبهات
ظهور پيدا كرد. عبداهللا بن جندب، راوي مشهور شيعي در سدة دوم كه دوران كهولت خود را 

جعلْت فداك إِنِّي قَد كَبِرْت و ضَعفْت و عجزْت «نويسد:  اي به امام هشتم مي كرد، در نامهطي مي
ا كُنْتميرٍ منْ كَثي عي [بِرَببنْ ري منقَرِّبي كَلَاماً ينلِّمأَنْ تُع اكدف لْتعج بفَأُح هلَيى عي  أَقْونزِيدي و [

نويسد كه ائمه، وارثان علم  و امام در پاسخ به وي، جايگاه ائمه را برنموده و مي »فَهماً و علْما...
 ). 384، ح283ق: 1410د (فرات كوفي، رسول خدا و جميع انبيا و اوصيا هستن

) كه 2، ح176: 1، 1363فرق بين رسول، نبي و امام (كليني،  هاي امام در ميان نامه
شود؛ برخي نيز به دنبال پرسش متداول در آن روز بوده، به صورت مختصر و گويا ديده مي

)، انحصار 42، ح185ق: 1404صفار قمي، نزد امام ( سؤاالتي همچون وجود سالح پيامبر
) و گاه تقاضاي تفسير و يا تأويل آيات قرآن كه 13ق: 1421غسل امام توسط امام بعدي (حلي، 
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ق، 1380؛ عياشي، 206، ح260؛ 120ح 240: 1ق، 1380گيرد (عياشي، معصومان را در بر مي
 ).384، ح283ق: 1410؛ فرات كوفي، 160، ح117و  33، ح261: 2

ـ نيز در ميان  بن قياما ـ واقفي منكر امامت امام رضا اي با لحني تند از حسين نامه
چگونه شما امام هستي در حالي كه «نويسد:  شود كه در نيم خط به امام مي ها ديده مي نامه

 دهد دهد و هم از غيب خبر مي و امام در يك جمله هم پاسخ وي را مي» پسري نداري؟
 ).13، ح209: 2ق، 1378بابويه، (ابن

شود كه ديده مي» محبت آل محمد«هايي با موضوع  آميز در ميان نامه حبتاي م نگاشته
تقاضاي  سنت است، در پايان سفر از امام سليقة اصفهاني كه از اهل زيباست. شتربان خوش

كن «نويسد: و امام كوتاه مي» شرّفني من خطك أتبرك به.«گويد:  كند و مي نوشته مي دست
، 28ق: 1407(راوندي،  »ا و محباً لمحبيهم و ان كانوا فاسقينمحباً آلل محمد و ان كنت فاسق

 ).253: 69ق، 1403؛ مجلسي، 52ح
پرسش از وجود سالح و لوازم  گفتني است، يكي از سؤاالت پربسامد شيعه از امام هشتم

كه ائمه پيشين و حتي خود امام هشتم در عالمات و  نزد آن حضرت است، چه اين پيامبر
اسرائيل  اند كه سالح نبوي در شيعه مانند تابوت عهد در بني ين نكته تكيه كردهصفات امام به ا
 »تَكونُ اإلِمامةُ مع السالحِ حيثُما كانَ«) و تصريح شده كه 1، ح274: 1، 1363است (كليني، 

). بنابراين، راويان متعددي همچون احمد بن عمر حلّال (حلي، 1، ح274: 1، 1363(كليني، 
)، سليمان بن 1، ح274: 1، 1363نصر بزنطي (كليني،  )، احمد بن محمد بن أبي8ق: 1421
، 252ق: 1404صفار قمي، )، محمد بن فضيل صيرفي (42، ح185ق: 1404صفار قمي، جعفر (

)، 5، ح252ق: 1404صفار قمي، )، ابوالحسن بن بشير (6، ح663: 2ق، 1409؛ راوندي، 5ح
) در 89: 3ق، 1405اي گمنام (اربلي،  ) و شيعه6، ح663: 2ق، 1409حسين بن بشار (راوندي، 

اند. اين گستردگي پرسش، نشان از وجود  ها از وجود سالح در نزد امام آگاه شده نگاري نامه
 چنين مهم بودن اين عالمت در شناسايي امام دارد. ترديد در امامت و هم

 . استفاده از علم غيب2ـ2ـ2

چنين بخشي از مكتوبات آن حضرت، بيان اخبار غيبي  مو ه اي از روايات امام رضا پاره
براي شيعيان است. ميزان استفاده از علم غيب در روايات رضوي به نسبت روايات ديگر 

اي در  هاي حاوي خبر غيبي، به گونه معصومان بسيار بيشتر است. غالب اين روايات و يا نامه
 است.راستاي رفع ترديدها دربارة شبهات واقفه رخ داده 

 هـرستنده ـ كـرخي از اسرار وي را به درخواست فـا گاه امام، نامِ فرستنده و بـه در اين نامه

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ل 
سا

نج
پ

ره 
شما

م، 
ش

م، 
ده

انز
هار

ب
 

13
96

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

16 

 
 

) و گاه برخي ابهامات علمي و 1093، ح583 :1348داشتند (كشي،  واقفي بود ـ بيان مي
 ).18، ح212: 2ق، 1378بابويه، كردند (ابناختصاصي فرستندة نامه را رفع مي

تغيير انديشة وقف در برخي همچون حسن بن علي وشاء (طوسي،  ها سبب اين نامه
نصر بزنطي  ) و زدودن شك و ترديد بزرگاني مانند احمد بن محمد بن أبي76، ح71ق: 1411

؛ راوندي، 1375، ح393ق: 1413؛ حميري قمي، 18، ح212: 2ق، 1378بابويه، شد (ابن
 ).5، ح662: 2ق، 1409

 . واقفه2ـ2ـ3

هاي حاوي اخبار  دربارة واقفه است. اگر شمار نامه هاي امام رضا وعه نامهپنج نامه از مجم
ـ كه معموالً مرتبط با وقف است ـ را به اين آمار بيفزاييم، حدود شانزده نامه از  غيبي امام

 چنين در مجموعة روايات امام شود. هم هاي آن حضرت مربوط به واقفه مي مجموعه نگاشته
اهي ـ نيز روايات در موضوع واقفه حضور بسيار پررنگي دارد. اين همه ـ اعم از كتبي و شف

مذهبي امام در طول بيست سال امامت، انحراف  ترين معضل درون گر آن است كه مهم نشان
 مذهبي و پرقوت وقف است.

اهللا زبيري كه نظر امام را دربارة واقفه جويا شده  در پاسخ به نامة علي بن عبد  امام رضا
واقفى از حق بازمانده و بر گناه استوار مانده است. اگر در اين حالت «گونه نوشتند:  اين بود،

 ).860، ح755 :1348كشي، » (بميرد، جهنم جايگاه اوست و چه بد سرنوشتي است!

 هاي امام هاي حل معضالت كالمي در نگاشته . روش3

تواند معيار خوب و كاملي به تنهايي نمي تر گفته شد، مكتوبات كالمي امام چنانچه پيش
هاي  براي سنجش مجموعه عملكرد كالمي امام در حل معضالت باشد، اما به عنوان يكي از شيوه

توان دريافت  مهم و تأثيرگذار، شايستة تأمل بيشتري است. با نگاهي به مكتوبات كالمي امام مي
معضالت كالمي  هاي بنيادي در حل هاي مختلف كالمي از چه روش كه آن حضرت در عرصه

 :هاي اصلي امام در ذيل به اختصار خواهد آمد كردند. روشاستفاده مي

 . ارشاد3ـ1

هاي جامعة شيعي  در جهت تبيين و تنوير انديشه هاي كالمي امام رضا بخشي از نامه
توان ارشادات رضوي دانست. اين ارشادات معموالً به  گونه سخنان را مي صادر شده است. اين

 وع برخي شبهات مخالفان و منحرفان از ناحية امام بيان شده است. دنبال شي
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شود كه:  به دنبال شبهة جبر و اختيار، اين مسئله به صورت مكتوب از امام پرسيده مي
كارها و افعال بندگان «نويسند: و امام در پاسخ مي» افعال عباد مخلوق است يا غيرمخلوق؟«

بابويه، (ابن» پيش از آفرينش بندگان مقدر بوده استخدا نزد دانش حضرت حق، دوهزار سال 
 ).16، ح416: ق1389
هايي كه نافي تشبيه، تجسيم و رؤيت است نيز جهت ارشاد جامعة شيعي  چنين نامه هم

هاي ارشادي امام است. در پايان اين  ارسال شده است. نامه به فتح بن يزيد جرجاني يكي از نامه
دارى، انقياد و  ؛ اول دين»لُ الديانَةِ معرِفَتُه و كَمالُ الْمعرِفَةِ تَوحيده...أَو«... خوانيم:  نامه مي

بردارى خدا معرفت اوست و كمال معرفتش توحيد و اقرار به يگانگى اوست و كمال  فرمان
 كه هر صفتى گواهى توحيدش نفى و دورى صفات زايده بر اصل ذات از اوست؛ به جهت آن

دهد كه كه غير موصوف است و موصوف كه آن را به صفتى وصف نمودى، شهادت ميدهد مي
دهند به دوئيت و دوتا بودن كه ازليت به جهت آن  غير صفت است و هر دو بر خود شهادت مي

ممتنع و محال است، چه هر گاه تعدد و كثرت در او باشد، اجزا بر او سبقت دارند و اين مستلزم 
ث او خواهد بود. پس هر كه خدا را وصف كند بما به االشتراك و ما به نفى قدم و اثبات حدو

االمتياز، حد و اندازه را براي او قرار داده است... و معبوديت داشت در زمانى كه هيچ 
اي نبود كه عبادت كند و پروردگار ما را چنين وصف بايد نمود و آن جناب باالتر  كننده عبادت

 ). 14، ح56: ق1389، بابويهكنند (ابن و را وصف ميكنندگان ا است از آنچه وصف
 ايشان بدين سان و با زباني ساده، نفي صفات بشري از خدا را براي مخاطب تبيين كردند. 

 هايي ارشادي هستيم. پس از شهادت امام كاظم در موضوع امامت نيز، شاهد نامه
در جامعه ايجاد  مام رضاترديدهايي را كه واقفه در موضوع وفات امام هفتم و شخصيت ا

در پاسخ احمد بن عمر حلّال كه  كردند، سبب شد شيعه به دنبال عالمات امام باشد. امام رضا
. خداوند بِسم اللَّه الرَّحمن الرَّحيم«گونه نوشت:  اين» هاي امام چيست؟ نشانه«پرسيده بود: 

اي ـ هنگامي كه امام وفات  يدهنيكوترين عافيتش را نصيب ما و تو بگرداند! از عالمت امام پرس
ها عبارتند از:  شود؟ ـ. امام عالماتي دارد كه بعضي از آن كند، امام بعدي چگونه شناخته ميمي

ترين فرزند پدرش باشد، در حالي كه فضيلت نيز در او جمع شده است؛ [وصي پدرش  بزرگ
ست، مردم او را معرفي كنند؛ و باشد،] چنانچه كارواني به مدينه آيند و بپرسند كه وصي امام كي

اسرائيل است و شما نيز با هركه سالح در اختيار  در نزد ما مانند تابوت در بني سالح پيامبر
3F).33، ح64ق: 1421(حلي، » او بود، همراه باشيد

1  

                                                             
 ).35، ح284: 1 ،1363كليني، نيز اين روايت آمده، ولي مكتوب بودن آن گزارش نشده است ( الكافي. در كتاب 1
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ويژه كساني كه ترديد  اي جدي در ميان شيعه ـ و بهگويي مسئله» سالح پيامبر«مسئله 
هاي گوناگوني در دست است كه همين مسئله را از  است. روايات متعدد و نامه اند ـ بوده داشته

 كند كه من به امام اند. گذشته از نامة پيشين، سليمان بن جعفر نيز نقل مي جويا شده امام
دانم  شناسم و مي و امام به خطي كه من مي» در اختيار شماست؟ آيا سالح رسول خدا«نوشتم: 

ق: 1404صفار قمي، ؛ بله، سالح نزد من است (»هو عندي«اند:  است، نوشتهكه خط خود ايشان 
4F).89: 3ق، 1405هاي ديگري نيز پرسش از سالح مطرح بوده است (إربلي،  ). در نامه42، ح185

1 
در اين  است. امام رضا» حسن بن عباس معروفي«هاي ارشادي امام، نامه به  يكي از نامه

اي فرق  مي مورد اختالف پرداخته است. حسن بن عباس در نامهنامه، به تبيين سه مفهوم كال
گونه  در متني مختصر اين كند و امام بين رسول، نبي و امام را از آن حضرت سؤال مي

فرق بين رسول، نبي و امام چنين است: رسول كسي است كه جبرئيل بر او فرود «نويسد:  مي
شود و چه بسا او را شنود، وحي بر او نازل ميميبيند و سخنانش را آيد و او جبرئيل را ميمي

شود كه . و نبي هم به كسي گفته ميكند، مانند رؤياي حضرت ابراهيم در خواب مشاهده مي
شنود. اما امام  بيند، ولي چيزي از وحي نميشنود و چه بسا شخص را ميگاه سخناني را مي

 ).2، ح176: 1، 1363(كليني، » بيند ميشنود، ولي كسي را نكسي است كه كالم جبرئيل را مي
در جهت  هاي كالمي امام رضا توان گفت كه بيشتر نگاشته با بررسي مكتوبات رضوي مي

 تبيين و ارشاد شيعيان صورت گرفته است. 

 . نكوهش3ـ2

اگرچه در مجموعه روايات رضوي نكوهش و انذارهاي متعددي را دربارة واقفه شاهد هستيم، 
آن حضرت تنها بخش اندكي به نكوهش اين فرقة منحرف اختصاص يافته است. هاي  در نگاشته

سان در صدد تبيين مواضع و ماهيت واقفه و تحذير شيعة اماميه از چالش  امام هشتم بدين
)، مشركان (كشي، 861، ح456 :1348، ايشان را به زنادقه (كشي،  انحراف بودند. امام رضا

، 462 :1348)، مذبذبين (كشي، 864، ح457 :1348، )، كافران (كشي862، ح456 :1348
) 873، ح460 :1348 ) و ناصبيان (كشي،872، ح460 :1348 )، حمير الشيعة (كشي،880ح

 :1348 اند كه نه تنها به فقراي ايشان زكات نپردازند (كشي، و از شيعيان خواسته  تشبيه كرده
)، چه 864، ح457 :1348ند (كشي، ) ، بلكه از مجالست با ايشان نيز پرهيز كن862، ح456
) و به آنچه خداوند نازل 868،ح 458 :1348دروغ بستند (كشي،   كه آنان بر امام كاظم اين

                                                             
كند.  نويسد، ولي مسئله سالح را فراموش مي بپرسد و سؤاالت را مي . راوي، مسائل گوناگوني داشته كه از امام1

 اند. آن حضرت مسئله سالح را هم متذكر شده بيند كه رسد، مي كه به دستش مي امام هنام
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و..). حركت و  862، ح458و  457، 456  :1348كرده، كفر و قدرناشناسي كردند (كشي، 
، شرّ معصومان ) كه به تعبير866،ح 458 :1348 اي در شيعه بود (كشي، جريان واقفه، فتنه

)؛ 869و 866، ح459و  458 :1348 الناس (بدترين مردمان) از اين جريان پيروي كردند (كشي،
 ).865،ح 457، 1348: و مؤمنان هستند (كشي بنابراين، سزاوار لعن امامان

أن هؤالء القوم سنح لهم «نويسند:  در نامه به عبداهللا بن جندب در نكوهش واقفه مي امام
غترهم بالشبهة و لبس عليهم أمر دينهم، و ذلك لما ظهرت فريتهم ـ و اتفقت كلمتهم و كذبوا شيطانٌ ا

 ).206، ح260: 1ق، 1380(عياشي،  ...» [نقموا] على عالمهم
را شرح كرده و شيعيان  ، روايت جدشان امام باقر»حمزه زيات«در نامه به  امام رضا

). آن 882، ح462 :1348كنند (كشي، تفسير مي گردان از امامت را به واقفه آگاه ولي روي
هؤُالء و منْ يضْللِ   هؤُالء و ال إِلى  مذَبذَبينَ بينَ ذلك ال إِلى«اي ديگر مصداق آية  حضرت در نامه

 ).880، ح461 :1348اند (كشي،  ) را واقفه دانسته143(نساء:  »اللَّه فَلَنْ تَجِد لَه سبيالً

 . اعجاز3ـ3

كنندة اعجاز و علم غيب آن حضرت  اي بيان به گونه نگاشتة امام رضا 188هفده نامه از 
) و 6، ح27ق: 1413گويي آينده ـ امور حكومتي (حميري قمي،  ها پيش است. بخشي از اين نامه

كه  اي چهار ماه قبل از آن ) ـ است. امام در نامه12، ح358: 1ق، 1409يا شخصي افراد (راوندي، 
اي  در نامه جهم هشدار دادند. امام رضا ر بغداد رخ دهد، اين جريان را با يادكرد زمان به ابنكشتا

ديگر، مأمون را از رفتن به حمامي كه سبب قتل فضل بن سهل ذو الرياستين شد، برحذر داشته و 
» اريدجا قدم گذ روم و نه شايسته است كه تو و فضل به آن فردا نه من به اين حمام مي«نوشتند: 
 ). فضل اين سخن را ناشنيده گرفت و در حمام به قتل رسيد. 8، ح490: 1، 1363(كليني، 

هاي اعجازي خطاب به واقفيان يا شيعياني است كه در امامت امام گفتني است، بيشتر نامه
اند. پربسامد بودن روايات مرتبط با واقفه، نشان از چالش بزرگي است كه از ناحية  ترديد داشته

 يشان در ميان شيعه انجام شده بود.ا
ق: 1381در عراق بوده است (طوسي،  بن شعيب كه واقفي و از اصحاب امام كاظمابراهيم

گويد: در مسجد النبي با فردي آشنا شدم كه از مواليان  ) مي5222، ش353؛ 4946، ش332
ام را به علي بن  مهرشده كه نامم را به وي بگويم، از او خواستم تا نامة بود. بدون آن امام رضا

بسم اهللا الرحمن الرحيم. پدران بزرگوار تو به «موسي برساند. در نامه به ايشان نوشته بودم: 
دادند كه آن اخبار، داللت و برهاني بر امامت ايشان بود. دوست دارم كه از نام  مطالبي خبر مي

شده به غالم علي بن موسي  بستهسپس نامه را مهر كردم و » من و نام پدرم و فرزندم خبر دهي.
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اي را از ايشان مهرشده دريافت كردم. علي بن موسي زير سؤال  تحويل دادم. فرداي آن روز نامه
اي ابراهيم! نام پدران تو شعيب و صالح است و نام فرزندانت محمد، «گونه نوشته بودند:  من اين

 ).896، ح470 :1348(كشي، » علي و فالنة و فالنه است
شد؛ چنانچه حسن شد و فرد به راه راست هدايت ميها معموالً مؤثر واقع مي اين نامه صدور

 اي، بخشي از ترديدش رفع شد و پس از مباحثاتي با امام بن علي الوشاء با دريافت چنين نامه
 در برخي موارد نيز ).1، ح229و  1، ح228: 2ق، 1378بابويه، از وقف دست كشيد (ابن

طوسي، ( چنان در حالت شك و ترديد وقف باقي ماند يم بن شعيب ـ فرد همـ همانند ابراه
 ).2، ح197ق: 1417؛ عالمه حلي، 5222، ش353؛ 4946، ش332ق: 1381

 . بحث 3ـ4

ها كه  شد. اين نامهو برخي از شيعيان رد و بدل مي هايي به صورت دوجانبه بين امامنامه
هايي را دربارة مواضع مختلف  رفته است، بحثنگاري به خود گ گاه رنگ و بوي سبك مسائل
هاي مختلفي را با راوي بيان داشته،  هايي كه امام بحث ترين نامه سامان داده است. يكي از مهم

آشناي شيعه،  نگاري به درخواست راويِ نام است. اين نامه» واليت و امامت«اي با محوريت  نامه
من يكي از شيعيان «نويسد:  . وي به امام مياست» نصر بزنطي احمد بن محمد بن أبي«يعني 

بيت را داشته و مشتاق زيارت شما هستم تا  شما در كوفه هستم و توفيق اطاعت از شما اهل
برخي از شبهات را از شما بپرسم. آنچه سبب شده اين نامه را بنويسم اين است كه گروهي بر 

گويند كه سؤاالتي را از  ه هستند. آنان مياين باورند كه پدر شما يقيناً در دار دنيا بوده و زند
ايد كه برخالف پاسخ پدران بزرگوارتان است و شما  هايي را شما داده اند و پاسخ شما پرسيده

پاسخ كاملي را ارسال  به دنبال ارسال اين نامه، امام رضا.» ايد...  برخالف تقيه سخن گفته
اثبات كردند كه  قرآن و روايتي از امام باقر فرمودند. امام در نامة خود با استناد به شش آية

شان سخن  هاي اجداد گراميهدايت در اختيار خداست و اثبات كردند كه امام نيز خالف گفته
 اساسي را بيان دارند. اند، ولي گمراهي و ضاللت واقفه سبب شده كه سخنان بي نگفته

 پرسش نمود. امام ة امام كاظماي ديگر مجدداً دربارة سخنان واقفه دربار بزنطي در نامه
در نامه استناد كردند. بزنطي  نيز براي بار دوم پاسخ دادند و اين بار به دو روايت امام باقر

پذيرد كه  اش تمام شده است. او ديگر مي دارد كه شك و شبهه نامة سوم را در حالي ارسال مي
گويد و ضمن اقرار و  ه امام تسليت مياز دنيا رفته است؛ از اين رو، در اين نامه ب امام كاظم

در پاسخ اين نامه  ورزد. امام بيان شهادتين به توصيف امام زمانش به بزرگي و... اهتمام مي
ابتدا جايگاه امامت، سپس ضرورت معرفت به امام زمان و دست آخر به معرفي يكايك سران 
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آن، احاديث نبوي و ولوي استناد پردازد. امام در اين نامه نيز به آيات قرمنحرفان واقفه مي
 ).1260، ح348ق: 1413كنند (حميري قمي،  مي

ادبي و سخنان زشت و نابجا امام  كردند و با بيبرخي از مخالفان، ادب نگارش را رعايت نمي
است. وي از بزرگان و عالمان برجستة » حسين بن مهران«كردند. يكي از اين افراد  را خطاب مي

نوشت. نامه مي ه با لحنى كه حاكى از نفاق و عدم ايمانش بود، به امام رضاواقفه بود و پيوست
كرد.  كرد و در مكاتبه، مراعات مقام امام را نمى هايش به امام امر و نهى مى مهران در نگاشته ابن

بردارى كنند، كه مبادا  اى به او نوشت و به اصحابش دستور داد از آن نسخه از اين رو، امام نامه
). اين نامه نيز در شمار مناظرات 1121، ح861 :1348كشي، ( مهران بتواند آن را پنهان كند ناب

 هاي دوسوية امام قرار دارد. كتبي و بحث

 . نمودار مكتوبات كالمي4

گردآوري كرده است،  مكاتيب االئمهبر اساس آنچه  مجموعه مكتوبات كالمي امام رضا
كند. تعداد  ا كوتاه و معموالً از يك يا دو سطر تجاوز نميه نگاشته است. غالب اين نگاشته 45

شماري از اين مكتوبات افزون بر يك صفحه است. در جدول زير ضمن معرفي اجمالي اين  انگشت
 شناسي روش حل معضل ـ چنانچه در فراز آمد ـ نيز تنظيم شده است. ها، گونه نگاشته

كه در  اند، چه اين از روش ارشاد بهره جستهبيشتر  يابيم كه امامبا نگاهي به جدول درمي
هجده مورد از شيوة ارشاد، هفده مورد از روش اعجاز، شش مورد از شيوة نكوهش و در چهار 

 اند. هاي كتبي روي آورده مورد نيز به بحث

روش حل  موضوع مخاطب 
 معضل

 منبع

 330: 1 ياشي،ع يرتفس ارشاد يدتوح ي/ معنايدتوح يهشام مشرق 1
 3، ح105: 1 ي،الكاف ارشاد يهجسم و تشب ي/ نفيدتوح يدمد بن زمح 2
 949: حيرجال الكش نكوهش اهللا يت/ جوهريدتوح بن بهمن يونس 3
 3، ح96: 1: يالكاف بحث يترو ي/ نفيدتوح يدمحمد بن عب 4
 14، ح56: يدالتوح بحث و ارشاد يهتشب ي/ نفيدتوح يجرجان يزيدفتح بن  5
 49، ح ،1 :144اخبار الرضا يونع ارشاد و اراده يت/ مشيدتوح يبزنط نصر يأب احمد بن محمد بن 6
 16، ح416: يدالتوح ارشاد / مخلوق بودن افعاليدتوح يمانحمدان بن سل 7
 2، ح86: 1 ي،الكاف ارشاد / شناخت خدايدتوح طاهر بن حاتم 8
 2، ح176: 1 ي،الكاف ارشاد امام يشناس امامت/ مفهوم يحسن بن عباس معروف 9
 384، ح283فرات:  يرتفس ارشاد امامت/ صفات امام عبد اهللا بن جندب 10
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 261: 2 ياشي،ع يرتفس ارشاد امامت/ صفات امام نصر ياحمد بن محمد بن اب 11
 185بصائر الدرجات:  ارشاد امامت/ صفات امام بن جعفر يمانسل 12
 663: 2، الخرائج ارشاد امامت/ صفات امام يلمحمد بن فض 13
 4، ح ،2 :135اخبار الرضا يونع ارشاد امام يگاهامامت/ جا يشابورن يعلما 14
 13مختصر البصائر:  ارشاد امامت/ غسل امام سماكيبن اب يمابراه 15
 8مختصر البصائر:  ارشاد امامت/ عالمات امام احمد بن عمر حلّال 16
امامت/ نص بر امامت امام  يامابن ق ينحس 17

 جواد
 4، ح320: 1 ي،الكاف نكوهش

 260: 1 ياشي،ع يرتفس نكوهش و وجوب اطاعت يتامامت/ وال عبداهللا بن جندب 18
 348قرب االسناد:  بحث يتامامت/ وال نصر ياحمد بن محمد بن أب 19
 240: 1 ياشي،ع يرتفس ارشاد )يهآ يلامامت/ صفات امام (تأو حسن بن محبوب 20
 52، ح28الدعوات:  ارشاد امامت/ حب آل محمد امام يشتربان اصفهان 21
 896: حيرجال الكش اعجاز يبامامت/ علم غ يببن شع يمابراه 22
 1093: حيرجال الكش اعجاز يبامامت/ علم غ ابوجعفر 23
 18، ح ،2 :212اخبار الرضا يونع اعجاز يبامامت/ علم غ نصر ياحمد بن محمد بن أب 24
 41، ح ،2 :222اخبار الرضا يونع اعجاز يبغ امامت/ علم يمحمد مصر 25
 8، ح490: 1 ي،الكاف اعجاز يبامامت/ علم غ مأمون 26
 12، ح358: 1الخرائج،  اعجاز يبامامت/ علم غ يحييبن  ينبن حس يعل 27
 393قرب االسناد:  اعجاز يبامامت/ علم غ ابن الجهم 28
 76، ح71: يطوس يبةالغ ازاعج يبامامت/ علم غ نصر ياحمد بن محمد بن أب 29
 1، ح ،2 :229اخبار الرضا يونع اعجاز يبامامت/ علم غ وشاء يحسن بن عل 30
 1092: حيرجال الكش اعجاز يبامامت/ علم غ محمد بن سنان 31
 5، ح662: 2الخرائج،  اعجاز يبامامت/ علم غ نصر ياحمد بن محمد بن أب 32
 1، ح372: 1خرائج، ال اعجاز يبامامت/ علم غ ابوجعفر 33
 3، ح651: 2الخرائج،  اعجاز يبامامت/ علم غ احمد بن عمر حلّال 34
 383دالئل االمامه:  اعجاز يبامامت/ علم غ خواهر امام رضا يمه،حك 35
 38، ح ،2 :221اخبار الرضا يونع اعجاز يبامامت/ علم غ بن مهران يموس 36
 23، ح366: 1الخرائج،  ازاعج يبامامت/ علم غ وشاء يحسن بن عل 37
 1043: حيرجال الكش اعجاز يبامامت/ علم غ و اصحابش عمران يبن اب يحيي 38
 762: حيرجال الكش نكوهش مذاهب/ واقفه بن مبارك يحيي 39
 880: حيرجال الكش نكوهش مذاهب/ واقفه بن عبداهللا يعل 40
 3، ح ،1 :113الرضا اخبار يونع ارشاد مذاهب/ واقفه يرواس يسيعثمان بن ع 41
 882: حيرجال الكش نكوهش/بحث مذاهب/ واقفه ياتحمزه ز 42
 1121: حيرجال الكش بحث مذاهب/ واقفه بن مهران ينحس 43
 95، ح71: 49بحاراألنوار،  ارشاد مذاهب/ واقفه از واقفه يمرد 44
 801: حيرجال الكش ارشاد مذاهب/ واقفه مرد ناشناس 45
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 نتيجه
هاي گوناگون و مكتوبات روايي در  چه گذشت، در نيمة دوم سدة دوم هجري نگارشبنا بر آن

اي كه عالمان از اين شيوه براي نشر معارف و  جامعة اسالمي فزوني يافته بود، به گونه
نيز به نيكي از ابزار نگارش براي  امام رضا جستند.كنندگان، سود مي گويي به پرسش پاسخ

نگاشته از آن حضرت باقي مانده است كه  190د. امروزه نزديك به بردن نشر معارف بهره مي
ها ابتدا در موضوعات  ها در موضوعات كالمي است. اگرچه شمار بيشترين نگارش چهارم آن يك

گر وجود جدي شبهات  فقهي و سپس در موضوعات اعتقادي است، همين كثرت نسبي نشان
هاي كالمي  ت شيوع باورهاي نادرست گروهاست. نخس كالمي در كل دورة امامت امام رضا

كه در  ويژه آن منحرف عامه در مسئله توحيد است كه در جامعة شيعه نيز رخ برنموده بود؛ به
ميل نبودند. اين شبهات بيشتر در  ميان اصحاب اماميه نيز برخي به بخشي از اين باورها بي

 .همان اختالفات مشهور در مسئله تجسيم، رؤيت و تشبيه بود
 كه براي نخستين بار به بيان بدون تقيه و عمومي مسئله امامت سخنان امام رضا

هايي در حاكميت، علماي عامه و خاصه را به دنبال داشته  پرداخت نيز سبب شد پرسشمي
باشد. سؤال از عصمت، عالمات امام، تفاوت مفهومي رسول و امام و... از اين دست سؤاالت بود 

شد. از سوي ديگر، فتنة واقفه و ايجاد شبهات متعدد از عدم متعدد پرسيده ميكه از ناحية افراد 
از جمله شبهاتي بود كه  و غيبت ايشان گرفته تا نداشتن فرزند امام رضا وفات امام كاظم

پارچگي شيعة اماميه ايجاد خلل كرد. كثرت شبهات واقفه نيز سبب شد امام  بستگي و يك در هم
 گوي شبهات واقفه باشند.  امت خويش همواره پاسخدر طول بيست سال ام

ورزيدند. معمول گويي شبهات اهتمام مي هاي شفاهي و كتبي به پاسخ با شيوه امام رضا
با  ها امام اي ديگر از پاسخ مخاطب بود. در پاره» ارشاد و اقناع«هاي حضرت به شيوة  پاسخ

سعي در تفهيم مخاطب داشتند. » اعجازگونه«اي  خويش به شيوه» علم غيب«استفاده از 
گونه  بردند. اين مناظره در شيوة شفاهي بسيار كارآمد بود و امام از اين شيوه بسيار بهره مي

هشدار «ها نيز تا حدودي صورت گرفته است. در موارد اندكي نيز امام با  نيز در نامه» مباحثات«
 پرداختند.به هدايت جامعه مي» دادن، نكوهش و انذار

 بعمنا
 ـــــــــــــــــــــــــ

 تهران، منشورات جهان. ،عيون أخبار الرضاق)، 1378بابويه، ابوجعفر محمد بن علي (شيخ صدوق)، (ابن .1
، تحقيق: سيدهاشم حسينى تهرانى، قم، التوحيدق)، 1398ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ( .2

 جامعه مدرسين.
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 تهران، دار الكتب االسالمية. ،تحف العقول عن آل الرسولق)، 1376شعبه حرّانى، حسن بن على، (ابن .3
 . ، قم، دفتر تبليغات اسالمى، چاپ اولاإلقبال باألعمال الحسنة)، 1376طاووس، على بن موسى، (ابن .4
 . قم، دار الذخائر ، مهج الدعوات و منهج العباداتق)، 1411ـــــــــــــــــــــ، ( .5
 ، بيروت، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع ـلسان العربق)، 1414م، (منظور، محمد بن مكرابن .6

 دار صادر.
 قم، دار الحديث. ،مكاتيب األئمهق)، 1426احمدى ميانجى، على، ( .7
 ، بيروت،كشف الغمة فى معرفة األئمةق)، 1405الفتح، (إربلي، ابوالحسن على بن عيسى بن أبي .8

 دار األضواء، چاپ دوم. 
 ، نجف ، مطبعة الحيدريه. سر السلسلة العلويه ق)،1381ابو نصر سهل بن عبد اهللا، (بخاري،  .9

 ، قم، مؤسسة النشر اإلسالمي.مختصر بصائر الدرجاتق)، 1421حلى، حسن بن سليمان بن محمد، ( .10
 ، چاپ اول. البيت ، قم، مؤسسه آلقرب اإلسنادق)، 1413بن جعفر، (  حميري قمى، عبداهللا .11
، تهران، مؤسسه مطالعات و شرح أصول الكافي)، 1383زى، محمد بن ابراهيم، (صدرالدين شيرا .12

 تحقيقات فرهنگى.
 مرعشى.  اهللا، قم، كتابخانه آيتبصائر الدرجاتق)، 1404فروخ)، (صفار قمى، محمد بن حسن (معروف به ابن .13
ن، تهران، ، تحقيق: سيدحسن موسوى خرساتهذيب األحكام)، 1365طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، ( .14

 دار الكتب اإلسالميه.
 ، حيدريه. ، نجفرجال الطوسيق)، 1381ـــــــــــــــــــــــــ، ( .15
 ، قم، مؤسسه المعارف اإلسالميه، چاپ اول. الغيبةق)، 1411طوسى، ابوجعفر محمد بن حسن، ( .16
 الرضوي.مشهد، مركز البحوث آلستان القدس  ،مسند اإلمام الرضاق)، 1406 عطاردي، عزيزاهللا، ( .17
، تحقيق: جواد خالصة األقوال فى معرفة الرجالق)، 1417عالمه حلى، حسن بن يوسف بن مطهر، ( .18

 القيومى، قم، مؤسسة نشر الفقاهه. 
 ، تهران، المطبعة العلمية.تفسير العياشيق)، 1380عياشى، محمد بن مسعود، ( .19
 .ي، قم، مؤسسة اإلمام المهدواتالدعق)، 1407، ( اهللالدين راوندي، ابوالحسين سعيد بن هبةقطب .20
 .، قم، مؤسسة اإلمام المهديالخرائج و الجرائحق)، 1409، ( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ .21
 ، مشهد، دانشگاه مشهد.رجال الكشي)، 1348، ( كشي، محمد بن عمر .22
ان، دار الكتب ، تحقيق: على اكبر غفّارى، تهرالكافى)، 1363كلينى، ابوجعفر محمد بن يعقوب، ( .23

 اإلسالمية.
، تحقيق: محمد الكاظم، تهران، مؤسسه چاپ تفسير الفرات الكوفيق)، 1410كوفي، فرات بن إبراهيم، ( .24

 و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
 ، بيروت، دار احياء التراث العربي، چاپ اول.شرح اُصول الكافيق)، 1421مازندرانى، مولى محمد صالح، ( .25
تهران، دار الكتب  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول،)، 1363، ( جلسى، محمدباقر بن محمدتقىم .26

 اإلسالمية.
 ، دار إحياء التراث العربي. ، بيروتاألنوار بحارق)، 1403 ـــ، (ـــــــــــــــــــــــ .27
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