
 



 

 رضا علیه السالم شناخت مختصری از زندگانی امام
پدر ای امام کاظی ی .1 ذجری رددا به جهان گشیور 148علی بن موسیی الرضیالعلیه السیالمر رر ریز دازرذی عده دا سیا    امام

کنیه  .2 ، از طرف امام کاظیلعلیه السالمر »طاذرا« نام گرفتامامیلت به نام »تُکْتَْی« بور که پس از تولد  ماررش بانودی با فض
 35ذجریر، رر سین  183ای »ابوالحسین« ی لهش  »رضیا« اسیتو ای پس از شیهارر پدر بارگوارش رر زندان ب دار لرر سیا   

 .توسط مأمون به شهارر رسید 203سالگی عهدا رار مهام امامت ی رذشری امّت گرردد ی رر سا  

 امامخلفای م اصر 

بور که را سیا  آن م اصیر با خالفت »ذارین الرشیید«، پنا سیا  ، م اصیر با خالفت »مح د بیسیت سیا   اماممدر امامت آن 
 .امین«، ی پنا سا ، م اصر با خالفت »عشداهلل مأمون« بور

را به  امامامام تا آغاز خالفت مأمون رر زارگاا خور، شهر مهدس مددنه، اقامت راشت، یلی مأمون پس از رسیدن به حکومت،  
ذ ان شیهارر رسیید ی رر  سیالگیر به  55ذجری ق ری لرر سین  203رر ماا صیفر سیا    امامکرر ی سیرانجام  خراسیان رعور  

 و3سرزمین به خاک سپررا شد

 فتنه واقفیه

… 

ب دار، که مسیوولیت الهی امامت ی رذشری جام ه اسیالمی به عهدا فرزند گرانهدر  پس از شیهارر امام کاظیلعلیه السیالمر رر  
ای »علی بن موسیی«لعلیه السیالمر یاگرار گرردد، گریذی بر ا ر انگیاا ذای ماری، به بهانه ادن که امام کاظیلعلیه السیالمر  

شیهارت  را انکار کررند ی رر امامت ای    ذ ان »قائی« ی »مهدی« آ  مح د اسیت، ی غاد  شیدا اسیت، ای را زندا م رفی کررا 
کاظی  امامج ور ی »توقف« یرزددند ی امامت پیشیییوای ذشیییتی را انکار ن ورندو ادن گریا که به مناسیییشت توقف رر امامت 
 .»یاقفیه« نامیدا شدند، شریع به ف الیت برضد امام ذشتی کررا، به ادجار ششهه ی اشکا  رر میان شی یان پرراختند

 ذا که شیهارر پیشیوای ذفتی رر شیرادط بسییار خکرناک ی رر ایت اختناخ ی خفهان، رر گوشیه زندان، ی پس از سیااز آن جا 
جدادی اجشاری از مررم صیورر گرفت، ی ادن رر حالی بور که فرزند ارج ند ای »رضیا« رر مددنه به سیر می برر، مج وع ادن 

 .ساخته بور عوامل رست به رست ذی رارا فرصتی برای ادن گریا فراذی 

بورند، از ادن فرصت استفارا کررا برای آن   امامب ضی از سران ادن گریا که رر حیار امام کاظیلعلیه السالمر ن ادندگان آن  
رر اختیار راشتند تصرف کنند، منکر ررگرشت امام کاظیلعلیه السالمر ی امامت  امامکه اموالی را که به ن ادندگی از طرف آن 

 و4سالمر شدند ی س پاشی ذادی رر ادن زمینه به ع ل آیررندرضالعلیه ال امام

اما امام رضیالعلیه السیالمر ی نیا داران برجسیته امام کاظی که بین  ی آگاذی کاملی از ع س مسیائل راشیتند ی از طرف ردگر، 
انسیتند، رر برابر ادن موت انحرافی، به شیدر ادسیتارگی  رمیاصیل مسیلی اسیالمی   برای رذشری جام ه، »تدایم امامت« را دک

رضیالعلیه السیالمر پافشیاری کررند، تا سیرانجام آت  فتنه خاموش شیدو امام رضیالعلیه السیالمر به  امامر امامت  کررا ی رر ا شا
کاظی رر مصیر که اموا  زداری رر اختیار ای بور، پیام فرسیتار ی از ای خواسیت آن اموا  را    امامعث ان عیسیی ریاسیی، ن ادندا 
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را اسیت  امام رر پاسیخ ای نوشیتپ پدرم از رنیا رفت ی اموا  ای رر میان یرا   بفرسیتدو عث ان طی نامه ای نوشیتپ پدر شی ا ن ر
 .5ندکمیتهسیی شد ی اخشار صحیح ی ررست، مرگ ای را ا شار 

وددپ پدر شی ا زندا اسیت  گمیوددپ به امام رضیالعلیه السیالمر عرک کررمپ شیخصیی رر میان ما ذسیت که گمیدکی از شیی یان 
را اسیت! ، به خدا سیوگند  انیدو امام فرمورپ سیشحان اهلل ، رسیو  خدا از رنیا رفت، اما موسیی بن ج فر ن ررمیی خور شی ا ادن را  

 .6 ای ررگرشت ی اموا  ای رر میان یرا  تهسیی شد ی کنیاان ای ازریات کررند

سیییلعلیه السییالمر تا مدتی، یاقفیه ف ا  بورند ی بسیییاری از شییی یان را رتار شییشهه ی ترردد کررا از آغاز امامت علی بن مو
بورند، اما امام رضیالعلیه السیالمر رر مهابل آن ذا به شیدر ادسیتارگی کرر ی به ریشینگری ی رفا شیشهار ی پاسیخ سی ا ر  

پ نامه ای به محضیر امام رضیالعلیه السیالمرنوشیتی ی رر  وددگمیپرراخت ی به تدردا فتنه آن ذا فریک  کررو دکی از شیی یان 
آن، رر مورر یاقفیه سی ا  کررم، امام رر پاسیخ نوشیتپ یاقفی از راا حس منحرف، ی رر مسییر گناا کاری اسیت، اگر با ادن حا  

 .7 ب یرر، جاد  رر جهنی است ی جهنی بد جادی است

تنان که اشیارا شید، شیاگرران ی اصیحاب بارگ ی بابصییرر امام کاظی ی امام رضیالعلیه ا السیالمرنیا رر مشارزا با ادن انحراف  
بن عشدالرح ن بورو دونس رر اعتهار به اصیل »امامت« ی »رذشری« تنان ریشین  ذا تالش فرایانی کررندو دکی از آنان دونس

 رر ی از بدی برخورر با ادن مسأله، موضا قاط ی ش یرم  دا ل اشی را رر ادن زمینه ریا نبین ی استوار بور که کوتک تردن ن
راشیت به طوری که ذنگام شیهارر پیشیوای ذفتی، رر مج  ی رر ب دار حضیور راشیت که خشر شیهارر آن بارگوار را آیررند، ای  

 .8«لیه السالمرندارم، امام من ایستبه محض شنیدن ادن خشر، خکاب به حضار گفتپ »من امامی جا علی بن موسیلع

بورند ی ای را نیا ذ انند خور، فرری پو  پرسیت می پنداشیتند، ی از طرف ردگر، خور   گریا یاقفیه که دونس را خوب نشیناخته
ددند، رر صیدر تک یا ای برآمدند، اما ای کسیی نشور که رر برابر پو  ی  ریر یلو ذرقدر  رمیرا رر برابر مخالفت ای ضیربه پردر  

 :وددگمین را از زبان خور ای بشنودی، یی ذنگفت باشد موضا عهیدتی خور را ت ییر رذدو خوب است تفصیل ادن جردا

 امام رر عصر ذارین

ه امام ذفتی ررگرشیت، ذر دک از ن ادندگان ، مهدار فرایانی از بیت ال ا  رر رسیت راشیتند، مثالب مشلف ذفتار ذاار  کمیذنگا»
ردنار تحودل »زدار قندی« ی سیی ذاار ردنار رر اختیار »علی بن ابی ح اا« بورو جاعبه ادن اموا  باع  شید آنان شیهارر امام 

 .ا را با  بکشندرا انکار کنند تا بتوانند آن ذ

من یقتی ادن یضیا را رددم ی حس برادی ریشین گرردد ی امامت علی بن موسیی بر من  ابت شید، حهیهت را به مررم گفتی ی 
رعور کررم، ادن ری نفر به من پیام فرسیییتارند که ترا امامت »علی بن موسیییی« را تشلیف  امامآنان را به پردرش امامت آن 

نیی ی تضی ین کررند که رر برابر سیکور کمین کار، به رسیت آیررن پو  اسیت، ما تو را بی نیاز  نی!، اگر مهصیورر از ادکمی
 !من، را ذاار ردنار بپررازند
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ظاذر گرردد، بادد عالی، علی خور را آشیکار   ذاتیلی من پاسیخ رارمپ مگر ما از امام صیارخ ریادت نکررا ادی که »یقتی که بدع
من ذرگا ی رر ذیچ حالی، از جهار رر راا خدا، ی اجرای ایامر ای، خورراری  .9 رررگمیاد ان از قل  ای سیل     سیازر، ی گرنه نور

 .«نی ک ین

 .10 وددپ ادن ری نفر که تنین پاسخ قاط ی از من شنیدند بنای رش نی ی عدایر با من نهارندگمییی 

به رنشا  ادن تالش ذا، گریذی از رایدان شی ه ی بارگان اصحاب امام کاظی ی امام رضالعلیه ا السالمر که جاء یاقفیه بورند،  
رضیالعلیه السیالمر را پردرفتند که عشدالرح ن بن حجات، رفاعه بن موسیی، دونس بن د هوب، ج یل  امامبازگشیتند ی امامت  

 .11  د بن ابی نصر، ی حسن بن علی الوشّاء از ج له آن ذا بورندبن ررات، ح ار بن عیسی، اح د بن مح

 :یران امامت  با سه تن از خلفای عشاسی به ترتی  زدر م اصر بورتنان که قشالب گفته شد امام ذشتی رر ر

و عشداهلل ال أمونادنک یضیا امام ی نیا ایضیاع سییاسیی را رر ریرا ذر دک از آنان به ترتی   3مح د امینو  2 ذارین الرشییدو 1
 :ذیی رمیمورر بررسی قرار 

 در عصر هارون .1

ج فرلعلیه السیالمررر زندان ب دار به رسیتور ذارین مسی وم شید ی از رنیا  موسیی بن امامذجری که پیشیوای ذفتی   183از سیا  
 .را سا  رر ریران حکومت یی سپری گرردد رفت، امامت پیشوای ذشتی به مدر

ادن مدر، رر آن عصیر اختناخ ی اسیتشدار ی خورکامگی ذارین، ریران آزاری نسیشی ی ف الیت فرذنگی ی عل ی امام رضیالعلیه  
 ور، از ادن ری شیاگررانی که نمیآزارانه ف الیت   امامد ی شی ییر، زدرا ذارین رر ادن مدر مت رک امام نرمیالسیالمر به شی ار  

رر حوزا اسیالم منتشیر ن ور، ع دتاب رر ادن مدر    امامسیالمی ی حهادهی از ت لی ار قرآن که امام تربیت کرر ی علوم ی م ارف ا
 .صورر گرفت

شییادد علت مهی ادن کاذ  فشییار از طرف ذارین، نگرانی یی از عواق  قتل امام موسییی بن ج فرلعلیه السییالمر بور، زدرا  
یرر، اما سیرانجام جردان فاش شید ی موج  نفرر ی اناجار  گرته ذارین تالش فرایانی به منظور کت ان ادن جنادت به ع ل آ 

رر خور را از ادن جنادت تشرئه سییازرو گواا ادن م نا ادن اسییت که ذارین به ع وی خور  کمیمررم گرردد ی ذارین کوشیی  
تار کهپ »خدا  را از رسیت ع له ظلی یی گرفته با احترام به خاک سیپرر، پی ام فرسی امام»سیلی ان بن ابی ج فر«، که جنازا آن 

  12«سندی بن شاذک را ل نت کند، ای ادن کار را بدین اجازا من انجام رارا است

رین رر پاسیخ »دحیی بن خالد برمکی« رر مورر علی بن موسییلعلیه السالمر است، دحیی لکه ذارم دد ردگر ادن م نا اظهارا
 :قشالب نیا رربارا امام کاظیلعلیه السالمربدگودی ی س ادت کررا بورر به ذارین گفت

نظر یی ادن بور که بگودد بهتر اسیت از  ند لگودا  کمیپس از موسیی بن ج فر ادنک پسیرش جای ای نشیسیته ی ارعای امامت 
 .ذی اکنون علی بن موسیلعلیه السالمرتحت نظر مأموران خلیفه قرار گیرر ر

 :ذارین ل که ذنوز قتل موسی بن ج فر را فراموش نکررا بور ی از عواق  آن نگران بور ر، پاسخ رار

 !13واذی دکشارا ش شیر بررارم ی ذ ه علودّین را بکشی!خمیآن ته با پدرش کرردی کافی نیست! 
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 .به س ادت بپررازر امامخشی ذارین، ررباردان  را خاموش ساخت ی ردگر کسی جرأر نکرر رربارا آن 

الف پدران بارگوارش  رر ی رر ادن مورر بر خکمیعلی بن موسیی با اسیتفارا از ادن فرصیت رر زمان ذارین، علناب اظهار امامت 
اشییتند ی اماملعلیه السییالمر به آنان رمیتهیه نداشییت، تا آن جا که ب ضییی از مخلصییان ی ریسییتان آن بارگوار، ای را برحرر  

 !ار که از سوی ذارین آسیشی به یی نخواذد رسیدرمیاط ینان 

رشیت ی علی بن موسیی الرضیالعلیه السیالمر  وددپ تون امام ابوابراذیی موسیی بن ج فرلعلیه السیالمرررگگمیصیفوان بن دحیی 
 :عرک شد امامامر امامت ی خالفت خور را آشکار ساخت، به 

 .رسیی تمیاردد یما از ادن ست گر لذارین الرشیدر بر ش ا رمیش ا امر بارگ ی خکیری را اظهار 

 14وواذد کوش  کند، ای را بر من راذی نیستخمیفرمورپ ای ذرته 

 :رین عرک کررمذاتکهپ به ابی الحسن علی بن موسی الرضالعلیه السالمررر ادام خالف 15نیا از مح د بن سنان نهل شدا 

 !!ش ا امر خالفت ی امامت خور را آشکار ساخته به جای پدر نشسته ادد، ررحالی که ذنوز از ش شیر ذارین خون می تکد

ی بخشید که فرمورپ اگر ابوجهل توانسیت مودی از سیر من کی فرمورپ مرا گفتار پیامشر اکرملصیلی اهلل علیه یآلهر نیری ی جرأر م
 !!16 ودیپ اگر ذارین مودی از سر من گرفت بدانید من امام نیستی گمی کند، بدانید من پیامشر نیستی، ی من به ش ا

 ذا ی تضارذاتفایر ؛امین ی مأمون

ذیارین رر زمیان خالفیت خور، »مح ید امین« را ل کیه میاررش زُبییدا بورر یلی هید خور قرار رارا از مررم برای ای بی یت گرفیت ی 
 .» عشداهلل مأمون« را نیا ل که از مارری ادرانی تولد دافته بورر، یلی هد ریم قرار رار

ی خراسیان با  گرفته ی فرماندذان ارت ، با ذجری به ذارین گاارش رسیید که انهالب ی شیورش رر شیهرذا 193رر سیا   
 .ذند، از خاموش ساختن فردار انهالب عاجا ماندا اندرمیذ ه بی رح ی ی ررندگی که نشان 

ذارین پس از مشیایرا با یزدران ی مشیایران خود ، صیالی ردد که شیخصیاب به آن سیامان سیفر کند ی قدرر خالفت را دکجا 
ی خراسیانیان به کار گیررو یی پسیرش مح د امین را رر ب دار گراشیت ی مأمون را که ذاتبرای سیرکوبی انهالب ذا ی نهضی

 .ض ناب از طرف پدر یالی خراسان بور، ذ راا خور به خراسان برر

ذارین توانسیت ایضیاع آشیفته خراسیان را آرام کند ی به اصیکالی فتنه ذا را خاموش سیازر، اما ردگر نتوانسیت به ب دار مرکا  
ذجری رر طوس ررگرشییت ی ری برارر را رر صییحنه رقابت برجای  193ررو ای رر سییوم ج اری ا خری سییا  خالفت برگر

 و17گراشت
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 امامرر، تنان که ریزی به مأمون که به مناسییشت یلی هدی انتظاراتی از کمیخرسییندی دار   امام ب دذا رر خراسییان از موق یت ی محشوبیت خور رر ادن ریران رر مددنه با - 16
دم شمیدو رر آن موقا استر خور را سوار شی میراشیت، فرمورپ » ووو ادن امر ل یلی هدی ر ذرگا ن  تی برادی نیفایرا اسیتو من رر مددنه که بورم، رسیتخکی رر شیرخ ی غرب اجرا  

نیا   ؛151کلینی، الریضیه من الکافی، ص   ؛155، ص 49مددنه راا می پی ورم ی رر مددنه کسیی از من عاداتر ی محترم تر نشورووو« لمجلسیی، بحاراألنوار، تی آرام ررکوته ذای 
 .ر167، ص2رو ک پ صدیخ، عیون اخشار الرضا، ت

 .59 58ر، ص امام علی بن موسی الرضالعلیه السالم ؛محهس، سید علی، زندگانی پیشوای ذشتی - 17



 

 شکست امین

 .ششی که ذارین رر »طوس« ررگرشت، مررم با پسر ای مح د امین رر ب دار بی ت کررند

ریز نگیرشیییتیه بور کیه رر صیییدر بر آمید میأمون را از ی دت هید خلا کنید ی آن را بیه فرزنید خور،    18از خالفیت امین بی  از 
 .»موسی«، یاگرار کند

 ور ی آن ذا ادن کار را مصیلحت ندددند، مگر دک نفر به نام »علی بن عیسیی بن ماذان«، که ای رر ادن بارا با یزرا مشیایرا ن
 .اصرار بر خلا مأمون راشتو سرانجام امین، تص یی خور را مشنی بر خلا برارر اعالم کرر

 مأمون نیا رر یاکن  نسشت به ادن ع ل، امین را از خالفت خلا کرر

 .18 ذجری کشته شد198ی، سرانجام امین رر سا  ی پس از دک سلسله ررگیری ذای نظام

 .ر رست مأمون قرار گرفترمیبددن ترتی  پس از قتل امین، اختیارار کامل کشور اسال

دی که بین مرگ ذارین ی حکومت مأمون فاصیله شید، برخورری  ذا ی سیا رر ریران حکومت امین رر عصیر مح د امینو 2
ی ذا ورر ی پیداسیت که رسیتگاا خالفت بنی عشاس رر ادن سیاخ یمیان امام ی مأموران حکومت عشاسیی رر تاردخ به تشیی ن

ی ی مناقشیار امین ی مأمون ی خلا مأمون از یلی هدی ی یاگراری آن به موسیی فرزند امین بور،  کوتاا که گرفتار اختالف راخل
ر را ادام 198 193ل ذا وانیی ادن سیاتمیما  فرصیتی برای ادرا ی آزار علودان ع وماب ی امام رضیالعلیه السیالمرخصیوصیاب نیافت  

 .19 بدانیی  امامی فرذنگی آن ذاتآزاری نسشی امام ی فرصت خوبی برای ف الی

رر عصیر مأمون ارر مأمون کنیای خراسیانی به نام »مراجل« بور که رر ریزذای پس از تولد مأمون از رنیا رفت ی مأمون به  و3
صیورر نوزاری دتیی ی بی مارر پریرش دافتو مورخان نوشیته اند کهپ مارر یی زشیت تردن ی کثیف تردن کنیا رر آشیپاخانه 

 20و ندکمیتانی است که علت حامله شدن یی را بازگو ذارین بور ی ادن خور م دّد راس

 218ذجری، د نی رر ذ ان شیشی که پدرش به خالفت رسیید، رد رار ی رر گرشیت  رر سیا   170ی رر مأمون رر سیا  
 .ذجری رد رار

مأمون را پدرش به »ج فر بن دحیی برمکی« سییپرر تا ای را رر رامان خور بپریراندو مربی یی »فضییل بن سییهل« بور که به 
 .شهرر راشت ی ب د ذی یزدر خور مأمون گرردد 21«»عی الرداستین

 خصوصیار مأمون

ی آسیاد  آنننانی بور، ررسیت برعکس براررش امین که رر آغوش زندگی مأمون سیراسیر کوشی  ی ف الیت ی خالی از رفاا 
زبیدا پریرش دافته بورو ذرکس زبیدا را بشناسد، ررمی دابد که تا ته حد بادد زندگی امین غرخ رر خوشگررانی ی تفردح بورا 

رر ی نه تنها به آدندا خور مک ون نشور، بلکه برعکس، ک یاحسییاس ن  باشییدو مأمون مانند براررش اصییالت تندانی برای خور
ا فاقد ذرگونه ادن نکته را مسیییلی می پنداشیییت که عشاسییییان به خالفت ی حکومت ای تن رر نخواذند رار، از ادن ری خور ر

 
 .287، ص6ابن ا یر، الکامل فی التاردخ، ت - 18
 .60ب، ص محهس، سید علی، ذ ان کتا - 19
رر ی تون رشید بازی را باخت، زبیدا به ای حکی کرر که بادد با زشت تردن کنیا آشپاخانه اش کمیادن راستان تنین نهل شدا استپ زبیدا با ذارین الرشید شکرنا بازی  - 20

ی سیراسیر مصیر ی عراخ را به زبیدا بشخشید تا ای را از اجرای ادن حکی منصیرف سیازر، یلی زبیدا  ذارذ شسیتر شیورو رشیید که از ادن امر بسیی کراذت راشیت، حاضیر شید مالیا
رمیری، حیاا الحیوانرو ادن راسیتان  ل نپردرفتو رشیید به ناتار کنیای به نام »مراجل« را دافت که یاجد ذ ه ادن صیفار تنفر آمیا بور، ی با ای ذ شسیتر شید ی مأمون متولد گرردد

را رر اختیار راشیتندو مثال   ا آن ندارر که گفته اندپ مأمون رر شیشی زارا شید که رشیید به خالفت رسیید، زدرا یلی هدذا نیا پی  از رسییدن به خالفت بارگ تردن قل ریذامنافار ب
 .ر97امام، ترج ه رکتر سید خلیل خلیلیان، صذ ین رشید سراسر کشور خور را میان سه فرزندش تهسیی کررا بور ل مرتضی الحسینی، سید ج فر، زندگی سیاسی ذشت ین 

 .تون ذی یزارر را به عهدا راشت ی ذی فرماندذی کل سپاا را - 21



 

دد، به ذ ین رلیل آسیتین ذ ت با  زر ی برای آدندا به برنامه ردای پرراختو مأمون خکو   رمیپادگاذی که بدان تکیه کند  
آدنیدا خور را از لحظه ای ت یین کرر که به موق یت خور پی برر ی رانسیییت که براررش امین از ماادادی برخوررار اسیییت که 

 .سترست یی از آن ذا کوتاا ا

ای از اشیتشاا ذای امین نیا پند آموختپ مثالب »فضیل« با مشیاذدا امین که خور را به لهو ی ل   سیر گرم سیاخته بور، به مأمون 
رر، ذربیار کیه امین کیاری را بیا کمیفیت کیه تو پیارسیییادی ی ردنیداری ی رفتیار نیکو از خور بریز بیداو میأمون نیا ذ ین گونیه گمی

 .رفتگمیذ ان را با جددت رر پی  رر، مأمون کمیسستی آغاز 

 .رر ذرحا  مأمون رر علوم ی فنون مختلف تشحر دافت ی بر امثا  خود ، یحتی برت ام عشاسیان، برتری دافت

 .فتندپ رر میان عشاسیان کسی رانش ندتر از مأمون نشورگمیبرخی 

علیلعلیه السیالمر نیا نهل   امامی کالم بور«و از  ابن نددی« رربارا اش تنین گفته اسیتپ »آگاا تر از ذ ه خلفا نسیشت به فهه»
فت، تا بددنجا رسییدکه فرمورپ » ذفت ین آن ذا، از ذ ه شیان رانشی ندتر خواذد  گمیشیدا که ریزی رربارا بنی عشاس سیخن 

 «وبور

 :اندرا تنین ستورا  سیوطی، ابن ت ری برری،ی ابن شاکر کتشی نیا مأمون

اری، ران ، زدرکی، ذیشت، شیجاعت، سییارر ی فتور، »بهتردن مرر بنی عشاس بور، ذرتند به لحاظ ریرانددشیی، ارارا، بررب
 .«ذ ه ادن صفار را اعتهارش به مخلوخ بورن قرآن لکه رار کررا بور

پدر مأمون نیا خور به برتری یی بر براررش امین شیهارر رارا ی گفته بورپ »وووتصی یی گرفته ام ی دت هد را تصیحیح کنی ی 
  کسیی بسیپارم که رفتارش را بی  تر می پسیندم، خط مشیی  را می سیتادی، به حسین سییاسیت  اط ینان رارم ی از  به رسیت

ضی ف ی سیسیتی  آسیورا خاطرم ی ای کسیی جا »عشداهلل« ن ی باشیدو اما بنی عشاس به پیریی از ذوای نفس خود ، مح د را  
اسییت، رسییت  به اسییراف باز اسییت، زنان ی کنیاکان رر رأی ای    می طلشند، ته ای دکپارته به رنشا  خواذ  ذای نفسییانی

وند، رر حالی که عشداهلل شییوا ای پسیندددا ی رأدی اصییل رارر ی برای تصیدی تنین امری بارگ  شیمیشیردک ی م  ر یاقا  
 .22 «...شخصی قابل اط ینان است

صیفحه   ؛با اسیتهرار مأمون بر سیردر خالفت، کتاب زندگانی اماملعلیه السیالمر یرخ خورر ی صیفحه تازا ای رر آن گشیورا شید
 .ا اندیا ی نامالد ار بسیار به سر برردی را بذا ای که رر آن امام علی بن موسی الرضالعلیه السالمرسا

غاصیشین خالفت ته آن ذا که از بنی امیه بورند ی ته بنی عشاس بی  تردن یحشیت ی نگرانی را از جان  خاندان علیلعلیه  
انسییتند ی عالیا بر ادن، رمیکسییانی که مررم ی   اقل تورا انشوذی از آن ذا خالفت را حس مسییلّی آنان   ؛السییالمر راشییتند

گونه فضیییلتی را نیا رر یجور آنان می دافتندو ادن بور که فرزندان بارگوار علیلعلیه السییالمرذ وارا مورر شییکنجه ی آزار  ذر
 .سیدندرمیخلفای یقت بورند ی سرانجام ذی به رست آنان به شهارر 

رانیان بورند که نسیشت به آ  علی  رر ی گررانندگان رسیتگاا خالفت  ذی غالشاب ادکمیاما مأمون احیاناب اظهار عالقه به تشییا 
وانسیت ذ نون پدران خور، ذارین ی منصیور، اماملعلیه السیالمررا به ت ییامامان شیی ه عالقه ی محشتی خاص راشیتند ی لرا ن

زندان بیفکند ی مورر شییکنجه ی آزار قرار رذد، از ادن ری ریش تازا ای انددشییید که گرته تندان بی سییابهه نشور ی رر زمان 
ی گرشیییتیه ذی تجربه شیییدا بور، اما رر ذرحا  خوش ن یاتر ی کی محیریرتر بور ی به ذ ین جهیت ریش خلفیای ب ید نیا خلفیا

 .برذ ان مشنا قرار گرفت

 
 .100 97مرتضی الحسینی، ذ ان کتاب، ص - 22



 

 … واست خالفت را به امام یاگرار کند!خمیترا مأمون 

ی ریسییتی ی محشت بردار ی طر اماممأمون تصیی یی گرفت اماملعلیه السییالمر را به »مری«، مهر حکومت خور، بیایرر ی با آن 
 .، کارذای ای را تحت نظارر کامل قرار رذداماماجت اعی آن  ض ن استفارا از موق یت عل ی ی

 مام)علیه السالم( به خراساندعوت مأمون از ا

 .23 مأمون ابتداءاب از امام به صورتی محترمانه رعور کرر که ذ راا با بارگان آ  علی به مرکا خالفت بیادد

اماملعلیه السیالمر از قشو  رعور مأمون خورراری یرزدد، یلی از سیوی مأمون اصیرار ی تأکیدذای فرایانی صیورر گرفت ی 
ذای مت دری رر ی بد  شیید تا سییرانجام اماملعلیه السییالمر ذ راا با ج  ی از آ  ابی طال  به طرف مری مراسییالر ی نامه

 .24 فرمور حرکت

شیدا بور، رسیتور  امامر آیررن امام ی ذ راذی کاریان  مأمون به »جلوری« ی دا به نهل ردگر »رجاء بن ابی ضیحاک« که مأمو
رارا بور که به ذینوجه از ارای احترام به کاریانیان ی به خصییوص اماملعلیه السییالمر خورراری نکند، اما اماملعلیه السییالمر  

 . ورنمیبرای آگاذی مررم آشکارا از ادن سفر اظهار ناخشنوری 

ی از آنان خواسییت برای ای گرده کنند ی فرمورپ من ردگر  خاندان خور را گرر آیرر واسییت از مددنه حرکت کند،خمیریزی که 
 و 25برنخواذی گشت امبه میان خانوارا 

تنددن بار یراع کرر ی باز به سییوی قشر پیامشر بازگشییت ی با  امامآن گاا یارر مسییجد رسییو  خدا شیید تا با پیامشر یراع کندو  
 .صدای بلند گردست

م کررم ی سیفربخیر گفتیو فرمورپ مخو   مرا خوب  شیرفیاب شیدم ی سیال اماموددپ رر ادن حا  خدمت  گمیمخو  سییسیتانی« »
 !26 ومشمیوم ی رر غربت جان می سپارم ی رر کنار ذارین رفن شمیبنگر، من از کنار جدم ریر 

ر، شیادد به ادن 3طردس حرکت کاریان اماملعلیه السیالمر از مددنه به مری طشس رسیتور مأمون از راا بصیرا یاذواز ی فارس بور ل
، که مرکا اجت اع شی یان 27ی کوذستانی غرب ادران تا ذ دان ی قایدنر ی کوفه ی کرمانشاا ی قی ذاتجهت که از جشل لقس 

 و28بور، عشور نکنند
 
 

 
ادن فکری بورا که ب داب برای مأمون پی  آمدا ی دا   به میان نیامدا است ی ظاذراب امامرر مدارک اصیل تاردخی ذنگام رعور امام به مری، نامی از خالفت دا یلی هدی آن  - 23

ودسدپ طاذر رر عراخ با امام به ی دت هدی بی ت نمیررا استو رر ادن میان، تنها بیههی جردان را به نحو ردگری ضشط کررا، ی حتی  ک یاگر ذی قشالب ادن فکر را راشته، ابراز ن
را ذ ه از طردس بصیرا نوشیته اند ی  انیاب، نهل بیههی، از ابتدا بح  از یلی هدی رارر   امامدرا ای ب طاذر رر ب دار بورا ی مسییر  سید، زر ییلی ادن نهل تندان صیحیح به نظر ن ؛کرر

رر ب ضیی از رسیاله ذادی   ررو با ادن حا کمیابتداءاب پیشینهار انتها  خالفت   امامودسیندپ مأمون به  نمیی سیخنی از اصیل انتها  خالفت رر آن نیسیت، رر حالی که اغل  مورخان 
را رسی اب به عنوان رعور برای قشو  خالفت تلهی کررا اند ل محهس،   امامنگاشیته شیدا، مسیوله به کلی خلط شیدا ی رعور از آن  امامکه به فارسیی دا عربی رر شیری حا  آن  

 .ر72امام علی بن موسی الرضالعلیه السالمر، ص  ؛سیدعلی، زندگانی پیشوای ذشتی
 .247فتّا  نیشابوری، ریضه الواعظین، ص  ؛309شیخ مفید، اإلرشار، ص   ؛65، ص 3ی بن عیسی اربلی، کشف ال  ّه، تعل - 24

 
 .95، ص 3پ علی بن عیسی اربلی، ذ ان کتاب، ت، نیا روک به117، ص49مجلسی، بحاراألنوار، ت - 25
 .194، ص  2و عیون اخشار الرضا، ت 3و  117، ص49مجلسی، بحاراألنوار، ت - 26
ا توجه  ورو بشی  یبه قی نهل کررا اسیت که رر جای ردگری رددا ن اماما، شیرحی رر مورر یریر آن  693مرحوم سیید عشدالکردی بن طاییس، صیاح  فرحه ال ری، متوفای   - 27

ند، بلکه مسییر ردگری را عکر  ک یبه قی نهل ن امامنداشیته اسیت، تیای از آمدن آن  امامبه ادن که شییخ صیدیخلرح ه اهللرکه خور ق ی بورا ی فاصیله زداری ذی با زمان آن 
 .ر74ن موسی الرضالعلیه السالمر ، ص امام علی ب ؛سد ل محهس، سید علی، زندگانی پیشوای ذشتیر یند، نهل ابن طاییس تندان متهن به نظر نکمی
 .74 70محهس، ذ ان کتاب ص - 28



 

 پیشنهار خالفت به امام

مورر اسیتهشا  شیخم مأمون، فضیل   امامموک  اماملعلیه السیالمر ریز رذی شیوا  به مری رسییدو تند فرسین  به شیهر ماندا 
بن سیهل ی گریا کثیری از امرا ی بارگان آ  عشاس قرار گرفت ی با احترام شیادانی به شیهر یارر شید ی به رسیتور مأمون ذ ه 

 .قرار گرفت امامساد  رر اختیار آن گونه یسائل رفاا ی آ 

ی مأمون آغاز شید ی مأمون پیشینهار  امامپس از تند ریز که به عنوان اسیتراحت ی رفا خسیتگی راا گرشیت، مراکراتی بین آن 
 .یاگرار ن ادد امامآن  کرر که خالفت را دکسرا به

 .اماملعلیه السالمر از پردرفتن ادن پیشنهار به شدر امتناع کرر

فتپ خالفت را ذیچ گاا تون آن ریز بی ارزش ی خوار ندددم، مأمون به علی بن موسییلعلیه  گمیفضیل بن سیهل با شیگفتی  
 .29 ررکمی ور ی ای از قشو  آن خورراری نمیمر یاگرار السال

 .30 ادن گفتوگوذا ری ماا طو  کشید

 :مأمون که شادد خورراری امام را از پی  حدس می زر گفت

 !حا  که ادن طور است، پس یلی هدی را بپردر

 .م فرمورپ از ادن ذی مرا م ریر بداراما

 :مأمون ردگر عرر امام را نپردرفت ی ج له ای را با خشونت ی تندی گفت که خالی از تهددد نشورو ای گفت

نفر قرار رار که دکی از آن ذا امیرال  منین علیلعلیه السیالمر بور ی  6فت شیورا را رر میان رمیع ر بن خکاب یقتی از رنیا  »
تنین توصییه کرر که ذرکس مخالفت کند، گررن  زرا شیور وو شی ا ذی بادد پیشینهار مرا بپردری، زدرا من تارا ای جا ادن 

 ! 31«ن ی بینی 

 :ماملعلیه السالمر را تهددد ی اکراا ن ور ی گفتای از ادن ذی صردح تر ا

ذ وارا برخالف میل من پی  می آدی ی خور را از قدرر من رر امان می بینیو به خدا سوگند اگر از قشو  پیشنهار ی دت هد،  
 !!32 سانی رمینی، ی تنان ته باز ذی ت کین نکرری، به قتل کمیخورراری کنی تو را به جشر یارار به ادن کار 

 :اماملعلیه السالمر ناتار پیشنهار مأمون را پردرفت ی فرمور

م لکت مصیییدر امری نشاشیییی ی رر ذیچ دک از امور   من به ادن شیییر  ی دت هد تو را می پردرم که ذرگا رر امور ملک ی»
 .33«رستگاا خالفت، ذ نون عا  ی نص  حکام ی قضاء ی فتوا، مداخله ای نداشته باشی 

 مهام یلی هدی که ذرگا به انجام نرسید

ذجری آمیارا کررا بورنید کیه خشر یلی هیدی امیاملعلییه  201مررم »مری« خور را برای ریزا راری میاا مشیارک رمضیییان سیییا  
 .رندالسالمر منتشر شد ی ذ ه، ادن بشارر را با سریری آمیخته به شگفت تلهی کر

علی بن موسییی  امامریز ریشیینشه ذفتی ماا رمضییان منشییور یلی هدی به خط مأمون نگاشییته شیید ی رر پشییت ذ ان یرقه  
الرضیالعلیه السیالمر نیا با عکر مهدمه ای پر از اشیارا ی اد اء قشولی خور را اعالم فرمور، یلی دارآیری کرر که ادن امر به انجام  
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کتوب، بارگان ی فرماندذان کشوری ی لشگری ذ نونپ دحیی بن اکثی، عشداهلل بن طاذر، سد   یآن گاا رر کنار ذ ان مر ین
 و34فضل بن سهل، ادن عهدنامه را گواذی ن ورند

دی جلوس فرمورو  بر مسند یلی ه امامکوذ ند رر ریز پنجشنشه رذی ماا به ع ل آمد ی  ش یآن گاا تشیردفار بی ت، طی مراس
ایلین کسییی که به رسییتور خلیفه رسییت بی ت به اماملعلیه السییالمر رار، »عشاس« فرزند مأمون بور ی پس از ای »فضییل بن 
سییهل« یزدر اعظی، »دحیی بن اکثی« مفتی رربار، »عشداهلل بن طاذر« فرماندا لشییگر ی سییپس ع وم اشییراف ی رجا  بنی 

موج    امامموضیوع یلی هدی امام ذشیتی، طش اب برای ریسیتان ی شیی یان آن  .35 ت کررندبی  امامعشاس که حاضیر بورند، با آن 
یقتی که مرری را ردد که زدار اظهار خوشییحالی    از ادن امر اندیذگین ی متأ ر بور ی امامسییریر ی شییارمانی بور، یلی خور آن 

 :ند، ای را نار خور فراخواند ی فرمورکمی

 !36«داررنمیر  به ادن کار مشند ی به آن خشنور مشاش که ریا»

ذد که یی با دک سیلسیله  رمیمشیکالر ی رشیواری ذای سییاسیی مأمونشررسیی ایضیاع ی شیرائط سییاسیی زمان مأمون نشیان  
ررو ای سیرانجام به منظور حل کمیتالش    ذاتادن بن بسیرشیواری ذا ی مشیکالر سییاسیی ری به ری شیدا بور ی برای رذادی از  

ادن مشکالر، دک سیاست »تند ب دی« رر پی  گرفت که ذ ان طری یلی هدی امام رضالعلیه السالمر بورو عدالب مشکالر 
 :ذیی رمیسیاسی مأمون ی سپس سیاست »تند ب دی« را مورر بررسی قرار 

 ناخشنودی عباسیان از مأمون. 1

به گواذی مورخان، مأمون رر افکار ع ومی به مرات  از امین شیادسیته تر ی سیاایارتر به خالفت بور، اما بنی عشاس با با آن که 
یی مخالف بورند ی تنان که نهل کرردی، ذارین به تفایر آشیکار بین شیخصییت ادن ری برارر کامالب توجه راشیت ی از مخالفت 

 .ررکمیبنی عشاس با مأمون شِکْوا 

یرپ پدرش ذارین ی رمیددند براررش امین دک عشاسیی اصییل به شی ار رمیریگررانی عشاسییان از مأمون آن بور که   شیادد راز
فتو امین رر  رمیتردن زن عشاسیی به شی ار  ماررش زبیدا بورو زبیدا خور دک ذاشی ی ی ذی نوا منصیور ریانیهی بور، ای بارگ

اما مأمونپ یی، ای ب، رر رامان ج فر بن دحیی   تنفرتردن مرر ررباررامان فضییل بن دحیی برمکی، برارر رضییاعی رشییید ی م
رر، مرری بور  کمیکه امورش را تصیدی پریرش دافت که نفوعش به مرات  ک تر از براررش فضیل بورو  انیاب مربّی ی کسیی  

متهی بور به ادن که مادل به علودان اسیت، ضی ناب میان یی ی مربی    ؛یجه ر  خوشیی از ای نداشیتند، ته که عشاسییان به ذیچ
امین، فضیل بن ربی هی، کینه بسییار سیختی یجور راشیتو ادن شیخم ذ ان کسیی بور که ب داب یزدر ی ذ ه کارا مأمون گرردد،  

رسییدند ی از رسیتشیان به سیتوا آمدا بورند، از ادن ری به زیری جای آن تمیل بن سیهل ادرانیو عشاسییان از ادرانیان  د نی فضی
 .ذا را رر رستگاا خور به ترکان ی ردگران یاگرار کررند

 
 
 

 
ذجری مشیاذدا کررمو یی متن آن را نسیخه برراری ن ورا ررکتاب خور، کشیف  670وددپ من ادن عهدنامه را به خط امام ی مأمون رر سیا   گمیعلی بن عیسیی اربلی   - 34
 .ر128  123، ص3ل  ّه، آیررا است لتا

 .87 82محهس، سید علی، زندگانی پیشوای ذشتی، امام علی بن موسی الرضالعلیه السالمر، ص  - 35
 .249فتا  نیشابوری، ذ ان کتاب، ص  ؛312شیخ مفید، ذ ان کتاب، ص   ؛67، ص3علی بن عیسی، ذ ان کتاب، ت - 36

 .مرر عربی که جدش آزار شدا عث ان بور ی رر مهریرزد  نسشت به عشاسیان، کسی ترردد نداشت ؛یی، پریرش دافته، ی فضل بن ربیا نیا متصدی امورش گشته بور

 



 

 موقعیت برتر امین. 2

ررندو ادن ذا کمیا تثشیت قدرت  کار امین رارای رار ی رسییته ای بسیییار نیریمند ی داران بسیییار قابل اعت اری بور که رر را
 .ذاعشارر بورند ازپ رادی ذاد ، فضل بن دحیی برمکی، بی  تر برمکیان لاگر نگودیی ذ ه شانر، ماررش زبیدا ی بلکه عرب

ی بانفوعی بورند که رشیید را تحت تأ یر خور قرار رارا ی نهشیی بارگ رر  ذاتبا توجه به ادن نکته که ادنان ذ ان شیخصیی
 ادد که رشید رر برابر نیریی آنان اظهار ض ف کند ی رر نتیجه اطاعت از آنان، نمیین سیاست ریلت راشتند، ردگر طشی ی ت ی

مجشور شیییور کیه مهیام یلی هیدی را بیه فرزنید کوتیک تر خور، د نی امین، بسیییپیارر ی فرزنید بارگ تر خور، میأمون را بیه مهیام 
 .جانشینی ب د از امین گ ارر

گرادی ی ت صیی  نداری بنی عشاس ی ذ ننین بارگی مهام عیسییی بن ج فر ل رادی امین ر بور که رر پی    شییادد حس گریا 
سیور فرزند   انداختن یلی هدی امین، نه  مه ی ادفاء کررو رر ادن ماجرا نه  اصیلی رر رسیت زبیدا بور که ادن موضیوع را به

 .خور ت ام کرر

سیوله نس  رر انددشه عرب ذا رارر، رشید به احت ا  قوی رر ترجیح امین بر مأمون ادن گرشیته از ادن، با توجه به نهشیی که م
 :اندجهت را نیا مورر نظر راشته استو برخی از مورخان، ادن مکل  را به ادن عشارر بیان کررا 

بارگ تر از امین   رشید پی ان یلی هدی را برای مأمون پس از براررش امین بستو مأمون از لحاظ سنی دک ماا  176رر سا  
بور، اما امین، زارا زبیدا، رختر ج فر، از زنان ذاشی ی بور، رر حالی که مأمون از کنیای به نام »مراجل« زارا شیدا ی ای نیا رر  

 .ادام نهاذت پس از زاد ان ررگرشته بور

ی خور مأمون ذیچ گونه اط ینانی گرته پدر مأمون مهام ریم را پس از امین برای یی تض ین کررا بور، یلی ادن امر الشته برا
وانسیت از سیوی برارر ی فرزندان عشاسیی پدرش مک ون ت یای ن  ؛رر، تهک ینسیشت به آدندا اش رر مسیوله حکومت ادجار ن

 وانست رر صورر به خکر افتارن موق یت ، بر ردگران تکیه کند!تمیباشد که ریزی پی ان شکنی نکنند، بنابرادن آدا مأمون 

وانست به حکومت ی قدرر رست دابد! ی رر صورر رستیابی، تگونه می بادستی پاده ذای آن را مستحکی تمیه مأمون تگون
 !سازر!

اشیت ی ای می بادسیت با نهادت رقت ی ذشییاری ی توجه، پاسیخ  رمیدی بور که پیوسیته عذن مأمون را مشی و   ذا ادن ذا سی ا
 .دن پاسخ ذا شریع کندآن ذا را بجودد ی آن گاا حرکت خور را ذ اذن  با ا

 موضع علویان در برابر مأمون. 3

ارند، زدرا خور، کسییانی را  ر یطشی ی بور که علودان نه تنها به خالفت مأمون، که به خالفت ذیچ دک از عشاسیییان تن رر ن
راشیت که قلوب  راشیتند که به مرات  سیاایارتر از عشاسییان برای تصیدی حکومت بورندو به عالیا، مأمون به ریرمانی ت لس  

 .از رست آنان بی  از آن ته از بنی امیه رددا بورند، زجر ی آزار کشیدا بورند  ؛خاندان علی از رست رجا  آن ترکین بور، ته

انیی که بنی عشاس تگونه خون ذای علودان را ردخته، اموالشیان را ضیشط ی خورشیان را از شیهرذادشیان آیارا کررا ی رمیذ ه 
آزارذا ی شیکنجه ذا را رر حهشیان پیوسیته ریا راشیته بورندو برای مأمون ذ ین لکه نن  کافی بور که فرزند    خالصیه انواع

 .کسی که ررخت خاندان نشور را از شاد ی برگ برذنه کرر ی نها  یجور تند تن از امامان را از ردشه بر افکند ؛رشید بور

 شموضع گروه های عرب در برابر مأمون وسیستم حکومت. 4

ارنید ی ادن، بیه ادن علیت بور کیه تنیان کیه گفتیی میاررش، ر یگریا ذیای عرب نیا بیه خالفیت ی حک رانی میأمون تن رر ن
مربّی  ی متصیدی امورش ذ ه غیرعرب بورند، ی ادن امر با ت صّی  خشیک عربی، که ذ ه اقوام ی ملل را لبر خالف ت الیی 



 

خاصّیه آن که ادرانیان، با نشیان   ؛واسیت، سیازگار نشورخمیاسییر نداری خاص  قرآن ی پیامشرلصیلی اهلل علیه یآلهرر زدررسیت ی  
رارن اسیت دار شیگرف خود  رر تصیدّی مهامار عل ی ی سییاسیی، میدان را شیددداب بر عناصیر م ریر ی بی ماده عرب تن  کررا 

رر ارتشا  باشید، کینه بورزند، از   بورند ی با ادن حسیاب طشی ی بور که اعراب نسیشت به ادرانیان ی ذرکس که به نحوی با آنان
 .ادن ری مأمون مورر خشی ی نفرر اعراب بور

 کشتن امین و شکست آرزو. 5

ی نتادا منفی برضیید   ذالفت، یلی خالی از عکس ال  رمیکشییتن امین به ظاذر دک پیریزی نظامی برای مأمون به شیی ار 
ه مأمون برای تشیفّی خاطر خور اتخاع کررا بور، به ادن عکس مأمون ی ذدف ذا ی نهشیه ذای ای نشور، بهوددا شییوا ذادی ک

ال  لها رامن می زرپ ای رسیتور قتل امین را به »طاذر« صیارر کرر، ی به کسیی که سیر امین را به حضیورش آیرر پس از سیجدا 
ا ذرکس شیکر دک میلیون ررذی بخشیید، سیپس رسیتور رار سیر براررش را ریی تخته توبی رر صیحن بارگاذ  نصی  کنند ت

 !که برای گرفتن مواج  می آدد، نخست بر آن سر نفردن بفرستد ی سپس پول  را بگیرر

مأمون حتی به ادن امور بسیندا نکرر، بلکه رسیتور رار سیر امین را رر خراسیان بگررانند ی سیپس آن را نار ابراذیی بن مهدی 
 !!ندکمیفرستار ی ای را سرزن  کرر که ترا بر قتل امین سوگواری 

وانسیتند رر  تمیفت ی آنان ته موضی ی  رمیپس از ادن ن اد  ذا ردگر از عشاسییان ی عرب ذا ی حتی سیادر مررم ته انتظاری 
 !برابر مأمون اتخاع کنند

وان گفت، ادن اسییت که مأمون با کشییتن براررش ی ارتکاب تنان کررارذای زنندا ای، ا ر بدی بر  تمیکی تردن تیای که 
 .د  نهار، اعت ار مررم را نسشت به خور متالا  کرر ی نفرر آنان ته عرب ی ته ردگران را برانگیختریی شهرر خو

 های علویانشورش . 6

رر ادن میان، علودان نیا از فرصییت برخورر میان مأمون ی براررش به نفا خور بهرا برراری کررا، به صییف آرادی ی افایرن  
وانید یضیا رشیوار مأمون را رر نظر مجسیی کنید، بهوددا آن که فهرسیتی از  تمیی خور پرراختندو حا  شی ا خوب  ذاتف الی

 :کشور برخاسته بور، مورر توجه قرار رذید شورش ذای علودان را نیا که رر گوشه ی کنار

ابوالسیرادا که ریزی رر میان حاب مأمون جای راشیت، رر کوفه سیر به شیورش برراشیتو لشیگردان  با ذر سیپاذی که ری به ری  
 .ررندکمیسیدند، آن جا را تسخیر رمیررند ی به ذر شهری که کمیدند، آن را تار یمار شمی

رادا ریدسیت ذاار تن از داران خلیفه کشیته شیدند، ررحالی که از ریز قیام تا ریز گررن زرن یی بی  ودندپ رر نشرر ابوالسیگمی
 .از را ماا طو  نکشید

 .حتی رر بصرا، که تج ا گاا عث انیان بور، علودان مورر ح ادت قرار گرفتند، به طوری که زددالنار قیام کرر

 .دشمیشات«، قیام کرر که »امیرال  منین« خواندا رر مکه ی نواحی حجاز مح د بن ج فر، مله  به »رد

 .رر د ن، ابراذیی بن موسی بن ج فر بر خلیفه شوردد

 .رر مددنه، مح د بن سلی ان بن رایر بن حسن قیام کرر

سین بن رر یاسیط که بخ  ع دا مررم آن مادل به عث انیان بورند، قیام ج فر بن زدد بن علی، ی نیا حسیین بن ابراذیی بن ح
 .علی، رد رار

 .رر مدائن، مح د بن اس اعیل بن مح د قیام کرر



 

خالصیه، سیرزمینی نشور که رر آن دکی از علودان، به ابتکار خور دا به تهاضیای مررم، اقدامی به شیورش برضید عشاسییان نکررا 
ان ی آ  مریان شیهرر راشیتند، به حتی کار به جادی کشییدا شیدا بور که اذالی بین النهردن ی شیام که به تفاذی با امود  ؛باشید

مح د بن مح د علوی، ذ کار ی ذ رزم ابوالسیرادا، گریددا ضی ن نامه ای به یی نوشیتند که رر انتظار پیک  نشیسیته اند تا 
 !37 فرمان ای را ابالغ کند

 راه حل چند بُعدی

تنان که قشالب اشیارا شید، مأمون برای حل مشیکالتی که شی رردی، راا حل تندب دی رر نظر گرفتو ای رردافته بور که برای  
 :رذادی از ادن یرطه، بادد تند کار را انجام رذد

 .فری نشاندن شورش ذای علودانو 1

 .ستگرفتن اعتراف از علودان مشنی بر ادن که حکومت عشاسیان حکومتی مشریع او 2

 .ه علودان رر میان مررم از آن برخوررار بورندکمیاز بین بررن محشوبیت ی احتراو 3

 .کس  اعت ار ی مهر اعراب نسشت به خود و 4

 .ریام تادید ی مشریع ش ررا شدن حکومت یی از طرف اذالی خراسان ی ت ام ادرانیانو 5

 .راضی نگه راشتن عشاسیان ی ذواخواذانشانو 6

ای بر ا ر کشیتن برارر، شیهرر ی حس اعت ار مررم را نسیشت به  ؛ته ؛ ینان مررم نسیشت به شیخم مأمونتهودت حس اطو 7
 .خور سست کررا بور

ررو آری مأمون از  کمیادجار مصییونیت برای خودشییتن رر برابر خکری که ای را از سییوی شییخصیییتی گران قدر تهددد  و 8
 .واست خور را از ادن خکر رر امان نگاا راررخمیشت ی شخصیت با نفوع امام رضالعلیه السالمربسیار بیی را

 امامد، زدرا با شیرکت آن شیمیبددن ترتی  با یلی هدی امام رضیالعلیه السیالمر ی شیرکت ای رر حکومت، ادن ذدف ذا تأمین 
ی محشوبیتی د  شمیدند ی شی ارذادشیان از رسیتشیان گرفته شیمیکه رر رأس علودان قرار راشیت رر حکومت، علودان خلا سیالی 

 .فترمیکه رر ا ر قیام رر بین مررم راشتند، از بین 

د ی نیا تنین شییمیاز سییوی ردگر، مأمون از طرف خراسییانیان ی ع وم ادرانیان که طرفدار اذل بیت بورند، مورر تأدید یاقا  
 .رر که اگر برارر خود  را کشته، ذدف  تفودض حکومت به اذل آن بورا استکمییان ور 

دو تنها اعراب ی شیمیی ای، از خکر ای اد ن ذاتادن ذا گرشیته، با آیررن امام رضیالعلیه السیالمر به مری ی کنتر  ف الیاز ذ ه  
 .وانست به ک ک ادرانیان ی علودان رر برابر آنان مهایمت کندتمیعشاسیان می ماندند که مأمون 

 نقد و بررسی

قرائن ی نشیانه ذای ریشینی رر رسیت اسیت که صیداقت ی اخالص مأمون را رر طری ی دت هدی امام رضیالعلیه السیالمر کامالب 
 :سازرمشکوک می

 :واست خالفت را به علی بن موسیلعلیه السالمر منتهل کندخمیراستی اگر مأمون صارقانه ی از ریی عهیدا ی اد ان 

را با اکراا تحت نظر مأموردن به مری آیرر،  امامالسیییالمر رر مددنه بور، ادن کار را نکرر ی آن ترا ذ ان طور که اماملعلیه و 1
 نگه راری کند اماموانسیت رر مری به نام اماملعلیه السیالمرخکشه بخواند ی خکّه ادران را به ن ادندگی از طرف تمیررحالی که 

 نشور«، خالفت پیامشر را به عهدا بگیرر!ی اماملعلیه السالمرذی رر مددنه، رر پادگاا »
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راذی سیخت ی گرم ی ناراحت کنندا رارر ی   ترا رسیتور رار اماملعلیه السیالمر را از طردس بصیرا ی اذواز ی فارس که اتفاقابو 2
رر حالی که رر کوفه ی قی از اماملعلیه   38سد، عشور رذند ی از قی عشور نکنند!رمیاحت ا ب از میان کودر لور به خراسان ی مری  

 شت!گمید ی موق یت برای ذدف ظاذری مأمون آمارا تر شمیالسالمراستهشا  بی  تری 

ار، خور را یلی هد قرار رار، رر صییورتی که می بادسییت  رمیتین ریر مراکرار که پیشیینهار خالفت را به امام  ترا رر نخسییو 3
 رضالعلیه السالمررا به امام جوارلعلیه السالمر ی اگرارر ی دا  اقل به اختیار امام بگرارر! امامی دت هدی ب د از 

ا به رمیکه امام رر ذیچ کار حکومتی رخالت نکند ته مهدار امت اسیال  یلی هد بورن اماملعلیه السیالمر آن ذی با آن شیر و 4
سیا  بی  تر از مأمون بور ی طش اب ریی  20رر! با توجه به ادن که ع ر اماملعلیه السیالمر ررحدیر  کمییاقا ی حهیهت ناردک  

ند ی رر نتیجه ذرگا خالفت به آ  د که اماملعلیه السیالمر زیرتر از مأمون از رنیا رحلت کشیمیحسیاب ذای عاری پی  بینی 
 .سیدر یعلی ن

 امامرر، ترا یقتی مواجه با امتناع اماملعلیه السیالمر شید، رسیت به تهددد زر ی  کمیمأمون اگر از ریی اعتهار ی اد ان اقدام  و 5
 را با جشر یاکراا به قشو  یلی هدی یارار کرر!

ه شیهارر رسیید، مأمون که ذ ان ارارر را به امام جوارلعلیه السیالمر  علی بن موسیی الرضیا به ذر سیش  ب امامترا یقتی  و 6
 تفودض نکرر! امامرر، مهام یلی هدی را به آن کمیاظهار 

 جل  شور! امامرا از راا بازگررانید ی نخواست توجه تورا مررم به آن  امامترا مأمون رر جردان مشهور ن از عید، و 7

هد بور، ته مان ی  یلی   امامرر مری ب اند! اگر حهیهتاب   امام ف ب دار حرکت کرر نگراشیییت کهترا یقتی مأمون از مری به طرو 8
 راشت که رر مری باشد ی ادن قس ت از کشور را تحت نظر راشته باشد!

واند به خوبی ریشن سازر که مأمون تمیادن ذا س ا تی است که شادد ابتداءاب سهل ی سارا به نظر برسد، یلی رقت رر آن ذا 
  .39 اشترمیه ای را بددن کار یارر ادن اقدام مخلم ی راستگو نشور، بلکه موجشار ردگری رر میان بور ک

 ر ئل امام برای پردرفتن یلی هدی

ا پردرفت که ردد اگر امتناع یرزر، نه تنها جان خود  را به رادگان از رست  ذنگامی امام رضیالعلیه السیالمر یلی هدی مأمون ر
 .وندشمینیا ذ گی رر م رک خکر یاقا  امامذد، بلکه علودان ی ریستداران رمی

بر امام  زم بور که جان خودشییتن ی شییی یان ی ذواخواذان را از گاندذا برذاند، زدرا امت اسییالمی به یجور آنان ی آگاذی 
دنشیان نیاز بسییار راشیتو ادنان بادسیتی باقی می ماندند تا برای مررم تراغ راا ی رذشر ی مهتدا رر حل مشیکالر ی ذجوم بخشیی
 .ذا باشندششهه

رر آن زمان موت فکری ی فرذنگی بیگانه ای بر ذ ه  ؛آری، مررم به یجور امام ی رسیت پریررگان یی نیاز بسییار راشیتند، ته
ح  ذای فلسیفی ی ترردد نسیشت به مشاری خداشیناسیی، ارم ان کفر ی الحار می آیرر، از ادن ری بر  جا تیرا شیدا ی رر قال  ب

امام  زم بور که برجای ب اند ی مسیوولیت خود  را رر نجار امت به انجام برسیاند ی ردددی که امام نیا با یجور کوتاا بورن  
 .دریران زندگی  پس از یلی هدی تگونه ع الب یارر ادن کارزار ش

حا  اگر ای با رر قاطا ی ذ یشگی یلی هدی، ذی خور ی ذی پیریان  را به رست نابوری می سپرر، ادن فداکاری م لوم نیست  
 .شورگمیذ نون شهارر حیاتشخ  ی گرا گشای سید شهیدان، گرذی از کار بسته امت 
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فت رائر بر ادن مکل  که علودان نیا رمیعالیا بر ادن، نیل به مهام یلی هدی دک اعتراف ضی نی از سیوی عشاسییان به شی ار 
 .رر حکومت سهی شادسته ای رارند

ردگر از ر ئل قشو  یلی هدی از سیوی امام آن بور که مررم، خاندان پیامشرلصیلی اهلل علیه یآلهررا رر صیحنه سییاسیت حاضیر  
بیابند ی به رسیت فراموشییشیان نسیپارند، ی نیا گ ان نکنند که آنان ذ ان گونه که شیادا شیدا بور فهط عل ا ی فههادی ذسیتند 

شیادد امام نیا رر پاسیخی که به سی ا  »ابن عرفه« رار، نظر به ذ ین مکل  راشیتو   که رر ع ل ذرگا به کار ملت ن ی آدندو
 :پرسید امامابن عرفه از 

 ای فرزند رسو  خدا  به ته انگیاا ای یارر ماجرای یلی هدی شدی!

 .40 امام پاسخ رارپ ذ ان انگیاا ای که جدم علیلعلیه السالمر را یارار به یریر رر شورا ن ور

 هدی خود  تهرا یاق ی مأمون را به ذ ه شیناسیاند ی با افشیا سیاختن نیت ی ذدف گرشیته از ذ ه ادن ذا، امام رر ادام یلی
 .ار، ذرگونه ششهه ی تررددی را از عذن مررم زریررمیذای یی رر کارذادی که انجام 

 آدا امام خور رغشتی به ادن کار راشت!

اشد، بلکه ذ ان گونه که حوار  ب دی ا شار  ادن ذا که گفتیی، ذرگا رلیلی بر میل باطنی امام برای پردرفتن یلی هدی ن ی ب
انسیت که ذرگا از رسییسیه ذای مأمون ی رار ی رسیته اش رر امان نخواذد بور ی گرشیته از مهام، جان  نیا از  رمیکرر، ای 

رر که مأمون به ذریسییله ای که شیدا، رر مهام نابوری یی جسی ی  کمیآسیی  آنان محفوظ نخواذد ماندو امام به خوبی ررک  
 .ا م نوی برخواذد آمدد

ر ر  ندارر، تنان که گفتیی، با توجه به سن امام، امید زدستن  تا پس رمید که مأمون ذیچ نیت شوشمیتازا اگر ذی فرک  
 . ورو پس ادن ذا ذیچ کدام برای توجیه پردرفتن یلی هدی برای امام کافی نشورنمی از مرگ مأمون بسیار ض یف

اشییت،  رمیاز ذ ه ادن ذا گرشییته اگر فرک را بر ادن بگراردی که امام امید به زندا ماندن تا پس از ررگرشییت مأمون را نیا 
برخوررش با عوامل عی نفوعی که از شییوا حکی رانی یی خشینور نشورند، حت ی بورو ذ ننین توطوه ذای عشاسییان ی   یلی

رار ی رسیته شیان ی بسییا ذ ه نیریذا ی ناراضییان اذل رنیا برضیدحکومت امام که برنامه اش اجرای احکام خدا به شییوا جدش  
 .ساختر، امام را با مشکالر زدانشاری ری به ری میپیامشرلصلی اهلل علیه یآلهری علیلعلیه السالمربو

 فقط اتخاذ موضع منفی درست بود

با توجه به ت ام آن ته گفته شد، ررمی دابیی که برای اماملعلیه السالمر طشی ی بور که انددشه رسیدن به حکومت را از تنین 
سیاند، بلکه برعکس سیش  ر یی یی را به تحهس نراذی پر زدان ی خکر از سیر بیرین کند، زدرا نه تنها ذیچ دک از ذدف ذا

 .ررددگمینابوری علودان ی پیریانشان ذ راا با ذدف ذا ی آمالشان نیا 

 .دشمیبنابرادن، اقدام مثشت رر ادن جهت دک ع ل انتحاری ی بی منکس قل دار 

 مواضع منفی امام در برابر ترفند مأمون

وانسیت ادن مهام را یسییله ت یحا  با توجه به ادن که امام رضیالعلیه السیالمر رر پردرفتن یلی هدی از خور اختیاری نداشیت ی ن
وانسییت سییاکت بنشیییند ی رر برابر اقدامار ریلت رران،  ت یرسیییدن به اذداف مهدّس خود  قرار رذد ی از سییودی ذی امام ن

 .41 امه ای بردار که رر جهت خنثی کررن توطوه ذای مأمون پی  بریرتهرا موافس نشان بدذد، پس بادستی برن

 
 .140، ص  49مجلسی، بحاراألنوار، ت  ؛141، ص 2ن اخشار الرضا، تصدیخ، عیو ؛364، ص4ابن شهرآشوب، مناق  آ  ابی طال ، ت - 40
 .با تلخیم ی اندکی ت ییر رر عشارر  165 162مرتضی الحسینی، سیدج فر، ذ ان کتاب، ص  - 41

 



 

موضیا گرفت که مأمون آن ذا را قشالب   ذای مأمونی گوناگونی برای خنثی کررن توطوهذارامام رضیالعلیه السیالمر به صیور
 :ذاو ادنک ادن موضا گیریبه حساب نیایررا بور

 نخستین موضع گیری

امام تا یقتی که رر مددنه بور، از پردرفتن پیشینهار مأمون خورراری کرر ی آن قدر سیرسیختی نشیان رار تا بر ذ گان م لوم  
که رعور    بدارر که مأمون به ذیچ قی تی از ای رست بررار ن ی باشدو حتی برخی از متون تاردخی به ادن نکته اشارا کررا اند

 .امام از مددنه به مری با اختیار خور ای صورر نگرفت ی اجشار محض بور

یرر ی به خوبی  گ یاتخاع تنین موضیا سیرسیختانه ای برای آن بور که ردگران بدانند که امام رسیتخوش نیرن  مأمون قرار ن
 .به توطوه ذا ی ذدف ذای پنهانی  آگاذی راررو با ادن شیوا، امام توانسته بور شک مررم را پیرامون آن ریددار برانگیار

 موضع گیری دوم

واذد ذ راا خود  به مری بییایرر، یلی امام با خور  خمیاسیییتیه بور که از خانوارا اش ذر کس را که  اگر ته مأمون از امام خو
ذیچ کس، حتی فرزندش جوارلعلیه السییالمررا ذی نیایرر، ررحالی که آن دک سییفر کوتاا نشور، بلکه سییفر ی مأموردتی بس 

 .ا به رست بگیرررمیالبارگ ی طو نی بور که می بادست امام طشس گفته مأمون رذشری امت اس

 موضع گیری سوم

رر ادسیتگاا نیشیابور، امام با ن اداندن تهرا محشوب  برای را ذا یبلکه صیدذا ذاار تن از مررم اسیتهشا  کنندا، ریادت زدر را  
 :خواند

  .خدایند مت ا  می فرماددپ کل ه توحید ل  اِلهَ اِ ّ اهللر رِژِ من است، ی ذر کس به رِژِ من راخل شور، از کیفرم مصون می ماند 
ن ریز ادن حدد  را حدیر بیست ذاار نفر به محض شنیدن از زبان امام، نوشتندو جال  توجه آن که می بینیی امام رر آن رر آ 

شییرائط ذرگا مسییائل فرعی ردن ی زندگی مررم را عنوان نکرر، از ن از ی ریزا ی ادن قشیل مکال  تیای را گفتنی نددد ی نیا 
فت، ذرگا مسیائل سییاسیی رمیدس نکرر ی با آن که راشیت به دک سیفر سییاسیی به مری  مررم را به زذد رر رنیا ی امثا  آن تشیو

 .دا شخصی خود  را با مررم رر میان ننهار

به جای ذ ه ادن ذا، امام به عنوان رذشر حهیهی مررم توجه ذ گان را به مسییوله ای م کوف کرر که مهی تردن مسییائل رر  
 .فترمیزندگی حا  ی آدندا شان به ش ار 

به  ذاتتوحید پاده ذر زندگی با فضییلتی اسیت که مل ؛ری، امام رر آن شیرائط حسیاس فهط بح  »توحید« را پی  کشیید، تهآ 
ک یک آن از ذر نگون بختی ی رنجی، رذیادی می دیابنید ی اگر انسیییان توحیید را رر زنیدگی خود  گی کنید ذ یه تیا را از کف 

واسیت بفه اند که جام ه یسییا ی پر تکاپوی اسیالمی آن خمیه ب د فرمور،  ه تند لحظکمیباخته اسیتو ضی ناب، با توجه به کال
 .ریز، از حهیهت توحید عاری ی خالی است

 رابکه مسوله ی دت با توحید

پس از فری خواندن حدد  توحید، ناقه امام به راا افتار، یلی ذنوز رددگان ذااران انسیان شییفته به سیوی ای بورو ذ ننان که 
فکار خود  بورند ی دا به حدد  توحید می انددشییدند، ناگهان ناقه ادسیتار ی امام سیر از ع اری لکجایار بیرین  مررم غرخ رر ا

 :آیرر ی کل ار جایددان ردگری به زبان آیرر ی با صدای رسا گفت

 .«کل ه توحید شریطی ذی رارر، من از ج له شری  آن ذستی »

وان کررپ مسیوله » ی دت« را که تون تنه ای برآمدا از ردشیه ررخت توحید  رر ادن جا امام دک مسیوله بنیاری ردگری را عن
 .است



 

آری، اگر ملت خواذان زندگی بافضیییلتی اسییت، پی  از آن که مسییوله رذشری حکی انه ی رارگرانه براد  حل شییور، ذرگا 
دی خواذد بور  ذارز سیت گران ی طاغوامورش به سیامان نخواذد رسییدو اگر مررم به ی دت نگریند، جهان صیحنه تاخت ی تا

که برای خودشیتن حس قانون گراری که مختم خداسیت، قائل شیدا ی با اجرای احکامی غیر از حکی خدا جهان را به یاری 
 ...بدبختی، نکشت، شهایر، سرگررانی ی بکالت خواذند کشانید

ه امامپ »ی من از ج له شییری  آن ذسییتی« با دک اگر به راسییتی رابکه ی دت با توحید را ررک کنیی، خواذیی دافت که گفت
واسیت دک موضیوع اسیاسیی ی کلی را خاطر نشیان کند، خمیمسیوله شیخصیی به نفا خور ای سیر ی کار نداشیت، بلکه با ادن بیان 

لرا پی  از خواندن حدد  مابور، سییلسییله سییند آن را ذی عکر کرر ی به ما فه اند که ادن حدد ، کالم خداسییت که از زبان  
درش ی جدش ی ردگر اجدارش تا رسیو  خدا شینیدا شیدا اسیتو تنین شییوا ای رر نهل حدد  از امامان ما بسییار کی سیابهه پ

واسیت مسیوله »رذشری امت« را به مشدأ اعلی ی خدا پیوسیته سیازر ی خمیرارر، مگر رر موارر بسییار نارری مانند ادن جا که امام 
 .به امت اسالمی م رفی کند ض ناب شجرا نامه تاردخی امامت م صوم را

امام رر شیهر نیشیابور برای بیان ادن حهیهت از فرصیت حسیاسیی که به رسیت آمدا بور، حکی انه سیور جسیت ی رر برابر صیدذا 
ذاار تن خودشیتن را به حکی خدا، پاسیدار رژ توحید م رفی کررو بنابرادن، بارگ تردن ذدف مأمون را با ادن آگاذی بخشییدن  

واسییت که با کشییاندن امام به مری از یی اعتراف بگیرر که بلی حکومت ای ی بنی عشاس خمیی کوبید، زدرا ای  به تورا ذا ررذ
 .دک حکومت مشریع ی اسالمی است

 موضع گیری چهارم

فتو نه پیشنهار خالفت  گمیذا گرشت ی ای ذ ننان از موضا منفی با مأمون سخن اماملعلیه السالمر تون به مری رسید، ماا 
 .پردرفت تا آن که مأمون با تهدددذای مکرر به قصد جان  برخاستن ی پیشنهار یلی هدی ذیچ کدام را ی نه

واذی کاری کنی که خمیامام با ادن گونه موضا گیری زمینه را طوری تید که مأمون را ریداریی حهیهت قرار رارو امام گفتپ  
ادن رنیاسیت که از پی ای ریان شیدا اسیتو با ادن ریدّه به مأمون فه اند که  مررم نگودند علی بن موسیی به رنیا تسیشیدا، بلکه

نیرنگ  تندان موفهیت آمیا نیست ی رر آدندا نیا بادد رست از توطوه ی نهشه ردای برراررو رر نتیجه از مأمون سل  اط ینان 
ر ادن، رر ر  مررم نیا برضییید میأمون ی واسیییت انجیام رذید، بیه تالا  رر انیداخیتو عالیا بخمیکرر ی ای را رر ذر ع لی کیه 
 .کارذاد  شک ی ترردد افکند

 موضع گیری پنجم

رر که مأمون ای را به اجشار ی با تهددد به کمیامام رضیالعلیه السیالمر، به ادن ذا نیا بسیندا نکرر، بلکه رر ذر فرصیتی تأکید 
 .قتل، به یلی هدی رساندا است

ن موضییوع نیا آگاا می سییاخت که مأمون به زیری رسییت به نیرن  زرا، پی ان خور را  افاین بر ادن، مررم را گاا گاا از اد
فت که به رسیت کسیی جا مأمون کشیته نخواذد شید ی کسیی جا مأمون ای را مسی وم گمیخواذد شیکسیتو امام به صیراحت  

 .نخواذد کررو ادن موضوع را حتی رر پی  ریی مأمون ذی گفته بور

رر، بلکه رفتارش نیا رر طو  مدر یلی هدی ذ ه از عدم رضادت یی ی مجشور بورن  حکادت ک یامام تنها به گفتار بسندا ن
 .آیرراشت، به بار میرمیررو بددهی است که ادن ذا ذ ه عکس نتیجه ای را که مأمون از یلی هدی یی انتظار کمی
 
 
 



 

 موضع گیری ششم

رر که کمیاماملعلیه السییالمر از کوتک تردن فرصییتی که به رسییت می آیرر سییور جسییته، ادن م نا را به ردگران دارآیری 
کررا، جا آن که رر راا برگرراندن حس مسیلی ای، که قشالب از رسیت  به ن یمأمون رر اعکای سی ت یلی هدی به یی، کار مه

 .برادن امام پیوسته مشریع نشورن خالفت مأمون را به مررم خاطر نشان می ساختبور، گام برراشته است، بنا غص  ربورا 

 موضع گیری هفتم

 :امام برای پردرفتن مهام یلی هدی شریطی قائل شد که طی آن ذا از مأمون تنین خواسته بور

تیای از یضا موجور را رگرگون   ارر، نه کسی را عا  کند، نه رسی ی سنتی را براندازر ی نه گمیامام ذرگا نه کسی را بر مها
 .سازر، بلکه از ریر مشایر رر امر حکومت باشد

مأمون نیا ت ام ادن شیییری  را پردرفتو بنابرادن می بینیی که امام بر پارا ای از ذدف ذای مأمون خط بکالن کشیییید، زدرا  
 :اتخاع تنین موض ی رلیل گودادی بور بر امور زدر

 .ن سیستی حکومتی ییالفو اعتراف نکررن به مشریع بور

 .ررک یب و سیستی موجور ذرگا نظر امام را به عنوان دک نظام حکومتی تأمین ن

وانسییت کارذادی را به نام امام ی به ت یت و مأمون برخالف نهشییه ذادی که رر سییر پریراندا بور، ردگر با قشو  ادن شییری  ن
 .رست ای انجام رذد

  .42 رر حاکی را اجرا سازرر و امام ذرگا حاضر نشور تص یی ذای قد

 … ر عصر عشاسیانرمیشرائط خاص فرذنگی جام ه اسال

 ر عصر عشاسیانرمیشرائط خاص فرذنگی جام ه اسال

 علیه یآلهر از محیط حجاز بیرین نرفت، یلی تون زدربنادی محکی ی اسیتوار راشیت،  باادن که اسیالم رر عصیر پیامشرلصیلی اهلل
به سیرعت ری به گسیترش نهار، آنننان که ررمدر کوتاذی سیراسیر رنیای مت دن آن عصیر را فراگرفت ی   امامب د از رحلت آن  

ر شی ا ، شیرخ، غرب ی جنوب حجاز بورند،  باقی اندا ت دن ذای پنا گانه عظیی ریم، ادران، مصیر، د ن، کلدا ی آشیور را که ر
رر کورا راغ خور فری برر تا آن ته خرافه ی ظلی ی انحراف ی فسیار ی اسیتشدار بور، بسیوزر ی آن ته مثشت ی مفید بور، زدر تتر 

 .ت دن شکوذ ند اسالمی با صش ه الهی ی توحیدی باقی ب اند، بلکه رشد ی ن و دابد

ی سییاسیی ی عهیدتی رر کشیورذای مختلف جهان، علوم ی ذاته به موازار پیشیرفطشی ت علی ریسیتی اسیالم سیش  شید ک
دگران از دونان گرفته تا مصیر ی از ذند تا ادران ی ریم  ر یاا دابد ی کت  علرمیران  ذای آن کشیورذا به محیط جام ه اسیال
 .به زبان تازی، که زبان قرآن بور، ترج ه شور

ا از مشیی ل قرآن گرفته بورند، ران  ذای ردگران را مورر نهد ی بررسییی قرار رارند ی عل ای اسییالم که فریغ انددشییه خور ر
 .ابتکارار ی ابداعار جددد ی فرایانی بر آن افایرند ی بر »مارّا« فرذن  ی ت دن گرشته، »صورر« نو ی صش ه اسالمی زرند

بیگانه بورندر شییریع شیید ی رر عصییر عشاسیییان، دگران از زمان حکومت امودان ل که خور با علی ی اسییالم  ر یترج ه آ ار عل
مخصیوصیاب زمان ذارین ی مأمون، به ایت خور رسیید لذ ان گونه که رر ادن زمان یسی ت کشیور اسیالمی به با تردن حد خور  

 .رر طو  تاردخ رسیدر

 
 .، با تلخیم ی اندکی ت ییر رر عشارر183  168مرتضی الحسینی، سید ج فر، ذ ان کتاب، ص  - 42

 



 

نتیجه مسیتهیی ت لی ار اسیالم    ؛نالشته ادن حرکت عل ی تیای نشور که بهوسییله عشاسییان دا امودان پاده گراری شیدا باشید، اد
یَلَوْ بِسَفْکِ الْ ُهَاِ   رر زمینه علی بور که برای علی ی ران ، یطنی قائل نشور ی به حکیپ »اُطْلُشُوا اْل ِلَْی یَلَوْ بِالصِّینِ یَ اُطْلُشُوا الْ ِلَْی

تردن نها  جهان د نی تین، ی با پرراختن ذرگونه   یَ خَوْکِ اللُجَاِ«، مسل انان را به رنشا  آن می فرستارو ذرتند رر ریرافتارا 
 .بها رر ادن راا، حتی خون قل  بور

رر تواردخ آمدا اسیت که مأمون شیشی ارسیکاطالیس، فیلسیوف مشیهور دونانی را رر خواب ردد، از ای مسیائلی پرسیید ی تون از  
ریم نوشیت ی از یی خواسیت مج وعه ای از   خواب برخاسیت، به فکر ترج ه کتاب ذای آن فیلسیوف افتار، نامه ای به پارشیاا 

 .علوم قددی که رر بالر ریم بور، برای ای بفرستدو پارشاا ریم پس از گفتوگوی بسیار، ادن ررخواست را پردرفت

مأمون ج  ی از رانشی ندان را مانند »حجات بن مکر« ی »ابن بکردس« ی »سیل ا«، سیرپرسیت »بیت الحک ه« لکتابخانه بسییار 
 .بارگ ی مشهور ب دارر را مأمور انجام ادن مهی ن ور

 و43ذا را رار آنان آن ته را از بالر ریم دافتند ی پسندددند ج ا آیری کررا، نار مأمون فرستارند ی مأمون رستور ترج ه آن

 !بدین شک خواب ذای سیاست بازان کهنه کاری ذ نون مأمون، سارا نیست ی قاعدتاب جنشه سیاسی رارر

آن ذا رر ادن خواب ذا اموری را می بینند که پاده ذای کاد بی رارگری شیییان را محکی می سیییازر ی به ذرحا ، ادن ع ل 
 :مأمون از نظر تحلیل سیاسی احت ا تی رارر

خور را مسیل انی طرفدار علی ی ران  قل دار کند، رسیت به ادن کار زر تا از ادن طردس امتیاز ی یجهه  مأمون برای ادن کهو 1
 .ای کس  کند

 .ای مررم رر برابر مشکالر اجت اعی ی خفهان سیاسی ررست کندواست به ادن یسیله دک نوع سرگرمی برخمیای  و2

 .ذدف ای جل  افکار انددش ندان ی متفکران جام ه اسالمی به سوی خور ی رر نتیجه تهودت پاده ذای حکومت بور و3

ن علی ی ران  رر  واسیت از ادن طردس رکانی رر برابر مکت  عل ی اذل بیت پیامشرلصیلی اهلل علیه یآلهرکه رر میداخمیای   و4
 .ایت شهرر بورند، باز کند ی بددنوسیله مشتردان آن مکت  را کی کند ی از فریغ آن بکاذد

واسیت  ابت کند که رسیتگاا خالفت بنی عشاس شیادسیتگی حکومت بر کشیورذادی ذ نون ادران، ریم ی مصیر را  خمیای   و5
 .رارر

م کن است ذ ه آن ذا مورر توجه مأمون بورا، یلی علت ذرته باشد،   الشته منافاتی رر میان ادن احت ا ر پنا گانه نیست ی
رر ادن مسیوله شیک نیسیت که ای رر ترج ه کتاب ذای دونانی کوشی  بسییار ن ور، ی پو  زداری رر ادن راا صیرف کرر، به 

که ریی ذر کتابی ار، ی به قدری به ترج ه کتاب ذا توجه راشیییت  رمیودند گاا رر مهابل یزن کتاب ذا طال گمیطوری که 
رر، با حک ا خلور  کمیراشییت ی مررم را به خواندن ی فرا گرفتن آن علوم تشییودس  گمید عالمتی شییمیکه به نام ای ترج ه  

ی به ادن ترتی  نشیر علوم ی ران  ذای ردگران، رر کنار ران  ذای 44ررکمی ور ی از م اشیرر آن ذا اظهار خشینوری  نمی
اسیالمی، مسیوله مکلوب ریز شید، حتی اشیراف ی اعیان ریلت که م  و ب شیامه تیا ی حسیاسیی رر ادن گونه امور رارند، خط 

ز عراخ، شیام، ادران به اشیتند ی رر نتیجه، مترج ین بسییاری ارمیمأمون را ت هی  کررند، ارباب علی ی فلسیفه، منکس را گرا
 .45 ب دار آمدند
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 :ودسدنمیجرجی زددان« مورد مشهور مسیحی ررادن زمینه »

ر موق ی به خالفت رسیید که به یاسیکه آمد ی شید رانشی ندان ی پاشیکان ذندی ی ادرانی ی 193  170ذارین الرشیید لحک
ه اعذان ع ومی به علوم یکت  پیشیییینیان توسییی ه دافته بورو  سیییردانی به ب دار، افکار مررم تاحدی پخته شیییدا بور ی توج

رانشی ندان غیرمسیل ان که زبان عربی آموخته بورند ی با مسیل انان م اشیرر راشیتند، آنان را به فراگرفتن علوم گرشیته تشیودس  
رند که جا ط ّ، علوم  رکمیررند، یلی باز ذی مسیل انان از توجه به علوم بیگانه جا علی پاشیکی بیی راشیتند، ته، فکر  کمی

بیگانه ردگر، مخالف اسیالم اسیتو با ادنه ه، تون پاشیکان نار خلفا مهرب شیدند ی غال  آنان ریستدار منکس ی فلسفه بورند ی 
اشییتندو رفته رفته خلفا با رمیاز آن علی بهرا ای راشییتند، خواا ناخواا خلفا را به شیینیدن مکال  منکهی ی فلسییفی مشیی و   

ررند، کتاب ذای آن جا را آت  کمیشینا شیدند ی با آن خو گرفتند، تا آن جا که اگر کشیوری دا شیهری را فتح  فلسیفه ی منکس آ 
ارند کتاب ذا را به ب دار بیایرند ی به زبان عربی ترج ه کنند، تنان که ذارین رمین ی زرند ی نابور ن ی ساختند، بلکه رستور  

ای ریم کتاب ذای بسیییاری رر آن بالر به رسییت آیررا، آن ذا را به ب دار  پس از فتح »آنکارا« ی »ع ورده« ی سییادر شییهرذ
ح ل کرر ی طشی  خور، »دوحنا بن ماسیوده« را رسیتور رار آن کتاب ذا را به عربی ترج ه کندو اما کتاب ذای مابور، راجا به 

 .دش یط  دونانی بور ی تیای از فلسفه رر آن دافت ن

برای مرتشه ای  توسییط »حجات بن مکر« به عربی ترج ه شیید ی ادن ترج ه را »ذارینیِّه«   رر زمان ذارین کتاب »اُقلیدِس«
واننیدو »دحیی بن خیالید خمیا »میأمونیّیه«  رمیودنید ی بیار ردگر رر زمیان میأمون آن کتیاب بیه عربی ترج یه شییید ی ادن ریگمی

کی« را به عربی ترج ه کرر ی عدا ای آ  ن کتاب را تفسیییر کررند ی تون به خوبی از  برمکی« رر زمان ذارین کتاب »مِجَسییْ
عهدا برنیامدند، ذارین »ابا حسان« ی »سل ا«، مددر بیت الحک ه، را به آن کار گ اشت ی آنان مجسکی را با رقت تصحیح ی 

 .تفسیر ن ورند

 مأمون و فلسفه و منطق

کتاب ذای فلسیییفی رر زمان مأمون ترج ه شییید ی آن ذی به خاطر عالقه مندی خور مأمون به آن کار بورو از آغاز اسیییالم  
مسیل انان به آزاری گفتار ی فکر ی مسیایار م تار بورند ی اگر ذردک از آنان رربارا امور سییاسیی ی غیرا فکری به خاطرش 

اشیت، ذ ین قسیی رر  ر یرر ی ابهت مهام فرمانریادی ای را از ادن کار باز نکمیبراز  سیید، بی پریا آن را به خلیفه ی دا امیر ارمی
رر ی آن را مخالف نظر ردگران  کمیامور ردنی نیا آزاری عهیدا راشیییتند ی اگر کسیییی تیای از م نای آده ی دا حدد  ررک  

ذ ین آزاری فکر ی عهییدا، سیییشی  پییداد   رر ی  کمیفیت ی بیا مخیالفیان منیاظرا ی مجیارلیه  گمیدید، نظر خور را آشیییکیارا رمی
ه پس از انهضیای ریرا صیحابه ی آغاز قرن ریم ذجری فرقه ذای مت دری رر جهان اسیالم  ک یمراذ  مختلف گشیت، به قسی

پددد آمد که از ج له آن ذا فرقه »م تاله« بورو م تاله گریا بسیییاری بورند که اسییاس مرذ  آنان تکشیس ردن ی عهل می 
ررر که ب ضیییی از افکار ی آرای آنان با جدددتردن آرای گمیا رقت رر افکار ی عهادد آنان مکال ه شیییور، م لوم  باشییید ی اگر ب

 .آددانتهاری مرذشی امریز موافس رر می

 مأمون ی م تاله

  مرذ  اعتاا  رر ایاخر قرن ای  ذجری پددد آمد ی تون اصییو  ادن مرذ  پیریی از احکام عد  ی منکس بور، لرا رر مدر
کوتیاذی پیریان زدیاری پییدا کرر ی رر زمینیه فهیه، منصیییور عشیاسیییی بیا پیریان طردهیه رأی ی قییاس موافس بور ی از ذ ین ری  
ابوحنیفه را پی  انداخته ی با نظر ای ذ راا شییدو ادن فکر ی نظر منصییور پس از یی نیا رر میان عشاسیییان باقی ماندو اتفاقاب 

ز رأی ی قیاسر بسییار ناردک اسیت، تون طادفه مابور کوشی  راشیتند عهادد خور را با مرذ  م تاله با ادن طردهه ل پیریی ا
رفتند ی از ای  گمیددند، رنشا  ای را  رمیارله عهلی  ابت کنند ی بددن جهت ذرکس را که مکلا از منکس ی گفته ذای ارسییکو  



 

ن خالفت مهدی به علّت کثرر زنارقه، ادن فکر ل پیریی از  ررندو رر زماکمیجدا  با مخالفان است دار   برای تأدید نظر خور ی
 .منکسر بی  تر شادا شد

طادفه برامکه نیا از پیریان رأی ی قیاس بورند ی طش اب به علی توجه ی اشیتیاخ راشیتند، ی بدان جهت پی  از مأمون به ترج ه 
شیکیل رارندو ظاذراب ذارین با ادن کار آنان کتاب ذای عل ی مشی و  شیدند ی رر خانه ذای خود  انج ن مشاحثه ی مناظرا ت

 .ررندک یموافس نشور ی برامکه از بیی یی، تظاذر به آن ع ل ن

مأمون مرر با ذوش ی مکل ی بور ی به طردهه قیاس  ؛ر ایضییاع ت ییر دافتو ته218 198ذ ین که مأمون خلیفه شیید لحک 
میل یافر راشیت ی بسییاری از کت  قددی را که قشل از یی ترج ه شیدا بور، مکال ه ی بررسیی کررا بور ی رر نتیجه بی  از  

 تاله را پردرفته ی بارگان آن طادفه لابی الهردل عالف، ابراذیی بن پی  به طردهه قیاس مت ادل گشیت ی سیرانجام مرذ  م
سییار ی غیرا ر را به خور ناردک سیاخت ی مجالس مناظرا با عل ای علی کالم تشیکیل رار ی رر مرذ  اعتاا  پابرجا ماند ی 

ت بیی از فههیای عیامّیهر م کن پیریان آن طردهیه را ذ راذی کررو رر ا ر ادن توجیه میأمون، حرف ذیادی کیه اظهیار آن ل بیه علّ
 .صحشت از مخلوخ بورن قرآن بور که دکی از رعایی م تاله می باشد ؛نشور، بی پررا رر میان مررم شادا شد ی از آن ج له 

رسییدند که مشارا مأمون تمیاتفاقاب مأمون پی  از رسییدن به مهام خالفت، به آن موضیوع ل خلس قرآنر م تهد بور ی مسیل انان  
فیتپ من از خیدا برای ذیارین طو  ع ر  گمیشیییور ی آن عهییدا را تریدا کنید، تیا حیدی کیه »فُضیییییل بن عییاک« علنیاب خلیفیه 
 .واذی تا از شر خالفت مأمون رر امان باشی خمی

ن  اما با خرا مأمون خلیفه شید ی به پیریی از م تاله تظاذر کررو فههای عامه که ادن را رددند، جار ی جنجا  برپا کررند ی تو 
وانسییت از نظر خور  ت یاکثردت مسییل انان نیا برخالف م تاله بورند، ادن ذیاذو برای مأمون تولید زح ت کررو مأمون که ن

گفتوگو تشییکیل رار تا گفته ذای طرفین با عهل ی منکس   برگررر، از راا مناظرا ی مشاحثه عل ی یارر شیید ی مجالس بح  ی
منکهی، رسیتور ترج ه کت  فلسیفی ی منکهی را صیارر کرر تا ذرته زیرتر از دونانی به سینجیدا شیور ی برای تأدید مشاح  

رر ی عهیدا اش رربارا م تاله رر ا ر مکال ه کت  مابور محکی تر کمیعربی ترج ه شیییور ی خور نیا آن ترج ه ذا را مکال ه 
نداشیت ی زمانی که مأمون ادن را رانسیت ی از    شیت، یلی ادن ت هیدار رر جل  عامه مررم به عهادد مأمون، تأ یر تندانیگمی

ه کمیم اشیار نومید شید، به قوای قهرده رسیت زر ی رر ایاخر خالفت خود  با مخالفان اعتاا  به خشیونت رفتار کرر ی ذنگا
ام آنان خارت از ب دار بور، به »اسیحاخ بن ابراذیی«، یالی ب دار، رسیتور رار قضیار ی شیهور یاذل علی را امتحان کند ی ذرکد

 .46 که به مخلوخ بورن قرآن اقرار رارر، آزار گررر ی کسانی که آن عهیدا را ندارند، به آنان ت لیی رارا شور

سییید که مأمون به علّت کثرر اطالعار ی آزاری عهییدا ی ت یادل به قییاس عهلی، از رمیبا توجه بداننیه گفتیی، تنیان به نظر  
 علوم دونانی به عربی باک نداشت ی ابتداءاب برای تأدید مرذ  م تاله به ترج ه کت  منکس ی ترج ه

 ست زر، سپس به ترج ه کلیه تألیفار ارسکو از فلسفه ی غیرا پرراختفلسفه ر

ی بددن گونه رر ایائل قرن سییوم ذجری، ترج ه آن کتاب ذا آغاز گشییتو م تاله مانند تشیینه ای که به آب برسیید، مکال   
فان، حربه تازا ای به رسیت  فلسیفی ارسیکو را رردافتند ی آن را کامالب بررسیی ی مکال ه کررند ی رر نتیجه برای مشارزا با مخال

 .47 آیررند
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 ارجیخمیترجمه کتب عل

 :ودسدنمیرکتر »ابراذیی حسن« نیا رر ادن بارا تنین 

ترج ه کتاب ذای بیگانه به زبان عربی رر ریران امودان ریاجی نداشییت »خالد بن دادد بن م ایده« نخسییتین کسییی بور که 
عربی ررآیرر، یی گریذی از دونانیان مهیی مصر را فراخواند ی خواست تا بسیاری از کتاب ذای دونانی    ا به زبانر یط  ی شی

ر تا از راا شی ی طالی مصنوعی رکمیی مصری را که از شی ی ع لی سخن راشت، برای ای به عربی برگررانندو یی کوش   
به رست آیررو رر ریران »عشدال لک مریان« رفترذای ریلت را که تا آن ریز به فارسی ی دونانی بور، به زبان عربی برگرراندند  

 .ی ردوان مصر را نیا که به زبان مصری ی دونانی بور، به عربی ترج ه کررند

که ادن ریلت ری به پارسییان راشیت، عربان ی پارسییان رر پادتخت ادشان با ذی زمانی که ریلت عشاسیی ریی کار آمد، از آن جا 
اختال  ی آمیاش دافتند ی خلفا به رانسیتن علوم دونان ی ادران رغشت نشیان رارندو »منصیور« فرمان رارا بور تا تیای از کتاب 

الینوس« را برای یی به عربی برگرراندو  ذای بیگانه را ترج ه کنندو »حنین بن اسحاخ« ب ضی از کتاب ذای »سُهرا « ی »ج
»ابن مُهَفَّاْ«، »کلیله« را به عربی ررآیرر ی نیا کتاب »اُقلیدس« را ترج ه کرر ی جا »ابن مهفا« بسییاری ردگر از رانشی ندان  

ح د بن نیا رر کار ترج ه متون به زبان فارسییی شییهرتی دافتند، مانند خاندان نوبختیان ی حسیین بن سییهل لیزدر مأمونر ی ا
دحیی بالعریلم لف فتوی الشلیدانر ی ع ری بن فرخیان طشریو رر ریران ذیارین، ترج یه ریاجی ردگر دیافیتپ از ب ضیییی از  
شهرذای بارگ ریم کتاب ذادی به تصرف یی افتار ی ای گفتپ از کتاب ذای دونان ذرته به رست آمد ترج ه کنندو تشودهی  

ارند، رر ریات ترج ه م  ر بورو خور مأمون ذی ترج ه رمیان را عکاذای خوب  ررند ی ادشیییکمینیا که برمکیان از مترج ان  
ررو ای مخصیوصیاب به ترج ه کتاب ذای دونانی ی ادرانی عالقه راشیت ی کسیانی را به قُسیکنکنیه فرسیتار تا کتاب ذای کمی

پارشیاا ریم نامه ذادی رر ی بد  شد وددپ میان مأمون ی گمیک یاب فلسیفه ی ذندسیه ی موسییهی ی ط  را بیایرندو »ابن نددی«  
ی از ای خواسییت تا از علوم قددی که رر خاانه ریم بور، کتاب ذادی بفرسییتد ی ای از پس امتناع پردرفت ی مأمون گریذی را که 

 ذا ذرته»حجات بن مکر« ی »ابن بکردس« ی »سییل ا«، سییرپرسییت »رارالحک ه«، از آن ج له بورند، فرسییتار تا از آن کتاب
خواسیتند برگرفتند ی تون نار مأمون بررند، رسیتور رار تا آن ذا را به عربی برگررانندو ی آنان نیا ادن کار را کررندو »قسیکا بن 
لوقا« رر کار ترج ه از دونانی ی سیردانی ی کلدانی نظارر راشیت ی دحیی بن ذارین مراق  ترج ه ذای فارسیی بورو تشیودس ی 

فتنید ی بسیییییاری از کتیاب ذیا بیه ذ یت توان گران بیه عربی  رمینشور کیه مررم بیه ردن ملوک تیأدیید مترج یان، خیاص میأمون  
ترج ه گررددو از آن ج له مح د ی اح د ی حسین پسیران »شیاکر« منجی بورند که ما  بسییاری برای فراذی کررن کتاب ذای 

حنین بن اسحاخ« را به ردار ریم فرستارند تا آ ار گران بها راشتند، ذی آن ذا »  رداضییار رارند ی رر ذندسه ی موسیهی ینجوم
 .کتاب ذای ک یاب بیایرر

رر ریران مأمون رداضیی ران ذای بارگ پددد آمدند که مح د بن موسیی خوارزمی از آن ج له بورو یی نخسیتین کسیی بور  
شییت که بسیییاری از  که رربارا جشر مکال ار منظی کرر ی آن را از علی حسییاب جدا کررو ریات ترج ه دک نتیجه طشی ی را

مسیل انان رربارا ترج ه ذا بح  ی تحهیس کررند ی بر آن حاشییه زرند ی خکاذا را به اصیالی آیررند که از آن ج له »د هوب  
بن اسیحاخ کندی« را بادد نام بررو یی رر ط  ی فلسیفه ی حسیاب ی منکس ی ذندسیه ی نجوم تشحر راشیت ی رر تألیفار خور از  

ی بسییاری از کتاب ذای فلسیفه را ترج ه کرر ی مشیکالر آن را توضییح رارو به جا ای، سیه تن  ررکمیریش ارسیکو پیریی  
 . ردگر رر ادن مرحله شهرر راشتندپ حنین بن اسحاخ ی  ابت بن قرا حرانی ی ع ری بن فرخان



 

ج رافیا ی تاردخ ی  عشاسییان ذ ه علوم دونانی ی پارسیی را از فلسیفه ی ط  ی نجوم ی رداضییار ی موسییهی ی منکس ی ذیوت ی
یَر ترج ه کررندو »ابن نددی«  وددپ فرزندان شییاکر منجی ذر ماذه به گریا مترج ان که حنین بن اسییحاخ ی گمیحِکَی ی سییِ

 .ارندرمیجی  بن حسن ی  ابت بن قرا از آن ج له بورند، قرد  پانصد ردنار مهرری 

اسیی، کار ترج ه با  گرفت ی کاغرسیازی پی  رفت، یرّاقان پیدا  رر ریران اموی کتابخانه اذ یتی نداشیت ی تون به ریران عش
اردشان رر آن جا فراذی   شیدند که کارشیان نودسیانیدن ی خردد ی فریش کتاب بور ی مکانهای یسیی ی راشیتند که رانشیوران ی

د ی ب دذا  شییمینگه راری    رآنر یدندو به رنشا  ادن نهضییت، کتابخانه ذای بارگ پددد آمد که کتاب ذای ردنی ی علشییمی
 .ذ ین کتابخانه ذا م ریفتردن مراکا فرذنگی رنیای اسالم شد

 … نه  امام رضا لعلیه السالمر رر برابر اموات فکری بیگانه

رارالحک ه« که به احت ا  قوی ذارین بنیانگرار آن بور ی مأمون پس از پدر، آن را تأدید کرر ی کتاب ذای بسیییار بدان رار،  »
ردن کتابخانه ذای ریران عشاسییی بور ی ذ ننان باقی بور تا ب دار به رسییت م و ن افتارو ادن کتابخانه از ذ ه علوم  بارگ ت

یران خود  نفوع بسییار  ر یفتند رر نهضیت علرمیمتدای ، کتاب ذا راشیت ی عال ان ی اردشان که به قصید مکال ه به آن جا 
 .ارندرمیمسل انان ی ذ ه مررم ردگر ریات  راشتند ی فرذن  اسالم ی فرذن  قددی را میان

وددپ دحیی بن خالد گمیررندو »مسی وری« کمیتریدا علی، خاص خلفا نشور، بلکه یزدران ی بارگان ریلت نیا تهلید از ادشیان  
 .48 دندشمیبرمکی به بح  ی مناظرا راغ  بور ی مجلسی راشت که متکل ان اسالم ی ملل ردگر رر آن فراذی 

 نه  امام رضالعلیه السالمر رر برابر اموات فکری بیگانه

امیا بیا یجور ادن ذ یه تالش ذیای عل ی، آن تیه میادیه نگرانی بور، ادن بور کیه رر بین ادن گریا مترج یان، افراری از پیریان  
مت صی  ی سیرسیخت مراذ  ردگر مانند زررشیتیان، صیابویان، نسیکوردان، ریمیان ی برذ ن ذای ذند بورند که آ ار عل ی  

 .ررندکمی، ذندی،  تین ی غیرا به عربی ترج ه بیگانه را از زبان ذای دونانی، فارسی، سردانی

ر کررا ی ماذی بگیرند ی از  ررند که آب را گل آلوکمی  دهیناب ذ ه آن ذا رر کار خور حسن نیّت نداشتند ی گریذی از آنان س ی
ادن بازار راغ انتها  علوم بیگانه به محیط اسیالم، فرصیتی برای نشیر عهادد فاسید ی مسی وم خور به رسیت آیرند ی ررسیت به 

ر  بالی ادن کت  به ظاذر عل ی، به محیط اسیالم راا دافت، ی به رمیذ ین علت عهادد خرافی ی افکار انحرافی ی غیر اسیال
 .49 کار گریذی از جوانان ی افرار سارا ر  ی بی آ د  نفوع کررسرعت رر اف

ه از تهوا ی رلسییوزی برخوررار باشیید، رر رربار عشاسیییان یجور نداشییت که آ ار ک یمسییل اب رر آن زمان دک ذیأر نیریمند عل
عل ی بیگانگان را مورر نهد ی بررسیی رقیس قرار رذد ی آن را از صیافی جهان بینی اصییل اسیالمی بگرراند ی ناخالصیی ذا را  

 .ل ی غ  است، رر اختیار جام ه اسالمی بگرارربگیرر ی تنها آن ته را که صافی ی بی غ

مهی ادن جاسیت که ادن شیرائط خاص فکری ی فرذنگی یظیفه سینگینی بر ریش امام علی بن موسیی الرضیالعلیه السیالمر  
گرارر ی آن امام بارگوار که رر آن عصر می زدست ی به خوبی از ادن یضا خکرناک آگاا بور، رامن ذ ت بر ک ر زر ی انهالب  

 
 .299 296، ص2رکتر ابراذیی حسن، تاردخ سیاسی اسالم، ترج ه ابوالهاسی پادندا، ت - 48
ودسیدپ سیپس تیای  نمیکتر طه حسیین، انددشی ند م اصیر مصیری، رربارا تأ یر ناریادی که آشینادی مسیل انان با فرذن  ذای بیگانه به خصیوص فرذن  دونانی گراشیت،  ر - 49

ریی مسیل انان ا ر گراشیت ی آن را یسییله  نگرشیت که مسیل انان با فرذن  ذای بیگانه به خصیوص با فرذن  دونانی ی از ذ ه بی  تر با فلسیفه دونان آشینا شیدندو ادن ذا ذ ه 
م رفت اسیت ی تدردجاب خور را بی  رفاع از ردن خور قرار رارند، آن گاا قدمی فراتر نهارند ی عهل قاصیر بشیری را بر ذر تیای حاکی شی ررند ی گ ان کررند تنها عهل، سیرتشی ه 

فته سیاخت ی به افرا  ی ریری از حس گرفتار آمدندو ذ ین اشیتشاا بور که ررذای اختالف را به ریی آنان نیاز از سیرتشی ه یحی رانسیتندو ادن اد ان افراطی به عهل، آنان را فرد
 .ر266آدتی، ص گشور ی ذر ج  یتی به استد  ر یاذی ت سک جستند ی ش ارا فرقه ذای آنان را از ذفتار گرراند لآئینه اسالم، ترج ه رکتر مح د ابراذیی 



 

ا حفظ رمیری ع یهی ادجار فرمور ی رر برابر ادن اموات سیه گین ی تندبار خکرناک، اصیالت عهیدا ی فرذن  جام ه اسیالفک
 .کرر ی سرانجام ادن کشتی را با رذشری حکی انه خود  از سهو  رر گرراب خکرناک انحراف ی التها  رذادی بخشید

ر عصیر ذارین ی مأمون به آخردن حد خور  رمیور که بدانیی یسی ت کشیور اسیالشیمیریشین تر  اذ یت ادن مسیوله آن گاا  
رسییدا بور، به طوری که ب ضیی از مورخان م ریف، تصیردح کررا اند رر ذیچ عصیر ی زمان، تنان حکومت گسیتررا ای رر  

 .انندررمیجهان یجور نداشت ل تنها یس ت کشور اسکندر کشیر را با آن قابل مهادسه 

 :رر آن زمان کشورذای زدر ذ ه رر قل ری اسالم قرار راشت

ادران، اف انسیتان، سیند، ترکسیتان، قفهاز، ترکیه، عراخ، سیورده، فلسیکین، عربسیتان، سیوران، الجاادر، تونس، مراک ، اسیپانیا 
مسیاحت ت ام قارا اریپا  ر عصیر عشاسییان بدین محاسیشه اسیپانیا برابر با رمیلاندلسر ی به ادن ترتی  مسیاحت کشیورذای اسیال

 !50 بور دا بی  تر

رر ی ادن نفوع، ماده اختال  ی آمیختگی آن ذا با کمیطشی ی اسییت که فرذن  پیشییین ادن کشییورذا به مرکا اسییالم نفوع  
انددشیه ی فرذن  اصییل اسیالمی بور، ررحالی که غ ّ ی سی ین لررسیت ی ررسیتر ی سیرا ی ناسیرا رر آن فرذن  ذا با ذی 

 .و  بورمخل

 انگیزه اصلی مأمون برای تشکیل جلسات مناظره

مأمون پس از تح یل مهام یلی هدی بر امام علی بن موسیی الرضیالعلیه السیالمررر خراسیان جلسیار گسیتررا بح  ی مناظرا 
 .تشکیل رار ی از اکابر عل ای زمان، اعی از مسل ان ی غیرمسل ان، به ادن جلسار رعور کرر

رشته ذای مختلف علوم ی مکت  اسالم    دن رعور، ا شار ی تشیین مهام یا ی اماملعلیه السالمر رربی شیک پوش  ظاذری ا
 .بور، اما رر ادن که رر زدر ادن پوش  ظاذری ته صورتی پنهان بور، رر میان محههان گفتوگو است

گرند ی حس رارند که بدبین باشیند، ترا که اصیل رر تفسییر نگرش ذای سییاسیی نمیرا گریذی که با بدبینی ادن مسیائل و 1
ودندپ مأمون ذدفی جا ادن نداشیت که به پندار خود  مهام اماملعلیه السیالمر را رر انظار مررم، گمیجشاران بر بدبینی اسیت  

شیس میورزددند، پادین بیایرر، به گ ان ادن مخصیوصیاب ادرانیان که سیخت به اذل بیت عصی تلعلیهی السیالمرعالقه راشیتند ی ع
 .که اماملعلیه السالمر تنها به مسائل سارا ای از قرآن ی حدد  آشناست ی از فنون علی یاستد   بی بهرا است

نندو تنان که رر ریادتی  کمیگریا فوخ، برای ا شار ادن مدعا به گفتار خور مأمون که رر متون اسیالمی آمدا اسیت، اسیتد    
 :وانیی خمینوفلی، دار ناردک اماملعلیه السالمر، از 

اشیت ی ان ام فرایان رارو سیپس رمیسیلی ان مریزی، عالی مشیهور علی کالم، رر خکه خراسیان نار مأمون آمدو مأمون ای را گرا
 :به ای گفت

ان ادن علی را ریسیت رارر،  پسیر ع ودی علی بن موسییلعلیه السیالمر از حجاز نار من آمدا ی ای علی کالم لعهادد ر ی رانشی ند
اگر مادلی ریز تریده ل ریز ذشییتی ماا عی الحجهر، ل انتخاب ادن ریز شییادد برای اجت اع گریا بی  تری از عل ا بورا اسییتر  

 .نار ما بیا ی با ای به بح  ی مناظرا بنشنین

سلی ان که به علی ی ران  خور م ریر بور، گفتپ ای امیرم منان  من ریست ندارم از مثل ای رر مجلس تو رر حضور ج اعتی  
 !وانی سخن را با امثا  ای زدار ت هی  کنی ت یاز بنی ذاشی س ا  کنی، مشارا از عهدا برنیادد ی مهام  پادین آدد، من ن

 
وددپ حهیهت مکل  ادن اسیت که سیلکنت سییاسیی اعراب رر زمان ذارین ی پسیرش مأمون به ایت قدرر رسیید، زدرا حد شیرقی سیلکنت آن ذا گمیگوسیتایلوبون فرانسیوی  - 50

ذ ننان تا کرانه ذای اقیانوس اطلس پی  رفتندووو ل رر آسییا، مرز تین بور، ی رر آفردها، اعراب، قشائل یحشیی را تا مرزذای حششیه، ی ریمیان را تا تنگه بسفور به عه  راندند ی  
 .ر211تاردخ ت دن اسالم ی عرب، ترج ه سید ذاشی حسینی، ص 



 

 !انی تو رر علی ی مناظرا توانا ذستیرمیست که راا را بر ای بشندی، ترا که من مأمون گفتپ ذدف من نیا تیای جا ادن نی

رعور کن ی رر ادن صیورر مرمتی برمن نخواذد    سیلی ان گفتپ اکنون که تنین اسیت مان ی ندارر، رر مجلسیی از من ی ای
 .51 بور

ادن مناظرا با قرار قشلی ترتی  دافت ی اماملعلیه السیالمر رر آن مجلس سیلی ان را سیخت رر تنگنا قرار رار ی ت ام راا ذای ل
 رورا بر ای بست ی ض ف ی ناتوانی ای را آشکار ساختجواب 

ه مأمون مجالس بح  ی مناظرا کمیشیاذد ردگر، حددثی اسیت که از خور امام علی بن موسیی الرضیا نهل شیدا اسیتو ذنگا
شییسییت ی امامت امیرم منان علیلعلیه  نمیار، ی شییخصییاب رر مهابل مخالفان اذل بیتلعلیهی السییالمربه بح   رمیتشییکیل  

المر ی برتری ای را بر ت ام صیحابه ریشین می سیاخت تا به امام علی بن موسیی الرضیالعلیه السیالمرتهرب جودد، اماملعلیه  السی
 :السالمر به افراری از داران  که مورر ی وخ بورند، تنین فرمور

صییشر ندارم تا ریران    سییاند، یلی تارا ای جار یفرد  سییخنان ای را نخوردد، به خدا سییوگند ذیچ کس جا ای مرا به قتل ن»
 !52«زندگیی به سر آدد

الشته مأمون حس راشیت که ادن گونه با ک ا  صیراحت از مکت  امیرم منان علیلعلیه السیالمررفاع کند، زدرا از دک سیو شی ار 
نخسیتین حکومت عشاسییان شی ار »الرضیا من آ  مح د« بور ی به برکت آن توانسیته بورند ریی کار آدند ی از سیوی ردگر 

ارند که عاشیس مکت  اذل بیتلعلیهی السیالمربورند ی برای  رمیشیکیل  سیتون فهرار لشیگر ی رجا  حکومت  را ادرانیان ت
 .حفظ آن ذا راذی جا ادن نداشت

ذد که مأمون رر برنامه ذاد  ررمورر جلسییار  رمیبه ذر حا  ت شیرار اماملعلیه السییالمر رر حدد  فوخ به خوبی نشییان 
 :وددگمی مناظرا صداقتی نداشت، تنان که ابوصلت، پیشکار امام، رر ادن بارا 

از آن جا که امام رر میان مررم به علت فضییائل ی ک ا ر م نوی خور محشوبیت ریزافاین می دافت، مأمون برآن شیید   ...»
که عل ای کالم را از ذر نهکه کشییور فراخواند، تا رر مشاحثه، امام را به موضییا عجا اندازند ی بددن یسیییله مهام  از نظر  

وری، مسییحی، ک شورذاد  بشرند، یلی اماملعلیه السیالمررشی نان خور از ده همررم نیا پی ب رانشی ندان پادین بیادد، یعامه
  .53 «...زررشتی، برذ ن، صابوی، منکر خدا یووو ذ ه را رر بح  محکوم ن ور

توجه آن که رربار مأمون پیوسییته محل برگااری ادن گونه مشاحثار بور، یلی پس از شییهارر اماملعلیه السییالمر ردگر جال   
 .ددا نشد ی ادن مسوله قابل رقت استرمیا ری از آن مجالس عل ی ی بح  ذای کال

ذل تورار به توراتشیان، با اذل ه من با اکمیخور اماملعلیه السیالمر ذی که از قصید مأمون آگاذی راشیت، می فرمورپ ذنگا
انجیل به انجیلشیان، با اذل زبور به زبورشیان، با سیتارا پرسیتان به شییوا عشرانیشیان، با م بدان به شییوا پارسییشیان، با ریمیان به 
سشک خورشان، ی با اذل بح  ی گفتوگو به زبان ذای خورشان استد   کررا، ذ ه را به تصددس خور یارار کنی، مأمون خور  

 ....54 خواذد فه ید که راا خکا را برگاددا ی دهیناب پشی ان خواذد شد

 .ورشمیی به ادن ترتی  نظر بدبینان رر ادن زمینه کامالب تهودت 
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واسیت مهام خمیند، ادن اسیت که مأمون کمیاگر از ادن انگیاا صیرف نظر کنیی، انگیاا ردگری که رر ادن جا جل  توجه و 2
یا ی امام ذشیتیلعلیه السیالمر را تنها رر ب د عل ی منحصیر کند، یتدردجاب ای را از مسیائل سییاسیی کنار باند ی تنین نشیان 

ر مسیائل عل ی اسیت، یلی ای کاری با مسیائل سییاسیی ندارر ی به ادن رمیاا امت اسیالرذد که امام مرر عال ی اسیت ی پناا گ
 !ترتی  ش ار تفکیک ردن از سیاست را ع لی کند

سید، ادن اسیت که ذ یشیه سییاسیت مداران شییّار ی کهنه کار اصیرار رارند رر مهکا رمیانگیاا ردگری که رر ادن جا به نظر  و 3
جام ه ی ضی ف  ا به ادن یسییله از مسیائل اصیلیرمیی تورا مررم ررسیت کنند تا افکار ع وذای مختلف، سیرگرمی ذادی برا

ذای حکومت خور منحرف سیازندو ای مادل بور که مسیوله مناظرا امام علی بن موسیی الرضیالعلیه السیالمر با عل ای بارگ  
السیالمررر جلسیار خور  عصیر ی زمان خور نهل محافل ی مجالس باشید ی ذ ه عالقه مندان ی عاشیهان مکت  اذل بیتلعلیهی  

به ادن مسیائل بپررازند ی از پیریزی ذای امام رر ادن مشاح  سیخن بگودند ی مأمون کارذای سییاسیی خور را با خیا  راحت  
 .رنشا  کند ی پوششی بر نها  ض ف حکومت  باشد

نشور، ت ادل راشیت به عنوان    سید، ادن اسیت که مأمون خور، آرم بی فضیلیرمیتهارمین انگیاا ای که رر ادن جا به نظر  و 4
دک زمام رار عالی رر جام ه اسیالمی م رفی گررر، ی عشیس ای را به علی ی ران  آن ذی رر محیط ادران خصیوصیاب ی رر محیط 
اسیییالم آن ریز ع ومیاب ذ گیان بیایر کننید، ی ادن دیک امتییاز برای حکومیت ای بیاشییید ی از ادن طردس گریذی را بیه خور متوجیه 

 .سازر

از آن جا که ادن جلسار بح  ی مناظرا به ذرحا  قک اب جنشه سیاسی راشت ی مسائل سیاسی م  و ب تک علتی نیستند، ذیچ 
 .مان ی ندارر که بگودیی احت ا ب ذ ه ادن انگیاا ذای تهارگانه برای مأمون مکری بورا است

مأمون تشیکیل شید، یلی تنان که خواذیی ردد،   رر ذر صیورر با ادن انگیاا ذا جلسیار بح  ی مناظرا گسیتررا ای از سیوی
 .مأمون از ادن جلسار ناکام بیرین آمد ی نه تنها به ذدف  نرسید، بلکه نتیجه م کوس گرفت

یدی، ذرتند با ک ا  تأسییف رر  رمیاکنون با رر نظر گرفتن ادن مهدمار، به سییراغ قسیی تی از ادن جلسییار بح  ی مناظرا  
ار بح  ذادی که رر ی بد  شیدا اصیالب عکر نگررددا، بلکه بسییار خالصیه شیدا اسیت، ی ای متون تاردخ ی حدد  گاذی جائی

کاش امریز ذ ه آن جائیار رر اختیار ما بور تا بتوانیی به ع س سییخنان اماملعلیه السییالمرپی بشردی ی از ز   کو ر عل   
ار حدد  ی ناقالن تاردخ، کی نیسیت که تنها بنوشییی ی سییراب شیودی لی ادن گونه کوتاذی ذا ی سیهل انگاری ذا رر کار ری

واند مشتی از تمیدی را مشریی نهل کررا اند که ذ ان ذا ذاتتأسیف  امریز برای ما باقی ماندا اسیتر، یلی خوششختانه قس 
 .خریار باشد

 مناظرار امام با پیریان اردان ی مکات 

فرایان اسییت، یلی از ذ ه مهی تر ذفت مناظرا اسییت که عدالب    گرته مناظرار امام علی بن موسییی الرضییالعلیه السییالمر
 :رررگمیفهرستوار از نظر 

 مناظرار ذفتگانه

 49ادن مناظرار را عالی بارگوار، مرحوم شییخ صیدیخ، رر کتاب عیون اخشارالرضیا آیررا ی مرحوم عالمه مجلسیی نیا رر جلد  
 :نیا آمدا استو ادن مناظرار عشارتند از 2إلمام الرضا جلد بحار األنوار از کتاب عیون نهل کررا ی رر کتاب مسند ا

 .55 مناظرا با جا لیسو 1
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 .ادن تهار مناظرا رر دک مجلس ی با حضور مأمون ی ج  ی از رانش ندان ی رجا  خراسان صورر گرفت

 .که مستهالب رر دک مجلس با حضور مأمون ی اطرافیان  صورر گرفت 59مناظرا با سلی ان مریزی و5

  .60 مناظرا با علی بن مح د بن جهی  و6

 .مناظرا با ارباب مراذ  مختلف رر بصرا و 7

ذر دک از ادن مناظرار رارای محتوای ع یس ی جالشی اسیت که امریز ذی با گرشیت حدیر ذاار ی ریدسیت سیا  از آن تاردخ،  
 .را گشا ی ریشن گر ی بسیار آموزندا ی پربار است، ذی از نظر محتوا ی ذی از نظر فن مناظرا ی طرز یریر ی خریت رر بح  ذا

 :یدی رمییس که رر دکی از جلسار بارگ مأمون یاقا شدا، به عنوان ن ونه به سراغ مناظرا با جا ل

 تالش مأمون

ه علی بن موسیی الرضیالعلیه السیالمربر مأمون یارر شید ای به فضیل کمیوانییپ ذنگاخمیرر عیون اخشارالرضیا رر ادن بارا تنین 
مسییحیر ی رأس الجالور    بن سیهل، یزدر مخصیوصی ، رسیتور رار که پیریان مکات  مختلف را مانند جا لیس لعالی بارگ

بارگ زررشیتیانر ی نسیکاس ریمی لعالی بارگ نصیرانیر ی   لپیشیوای بارگ دهوردانر ی رسسیای صیابوین ی ذربا اکشر لپیشیوای
 .سخنان آن ذا را امامرا بشنوند ی ذی آن  امامذ ننین عل ای ردگر علی کالم را رعور کند تا سخنان آن 

 .! ا شدند، نار مأمون آمد ی گفتپ ذ ه حاضرنده جکمیفضل بن سهل آن ذا را رعور کرر، ذنگا

 :مأمون گفتپ ذ ه آن ذا راخل شوندو پس از یریر، به ذ ه خوش آمد گفت، سپس افایر

من شی ا را برای کار خیری رعور کررا ام ی ریسیت رارم با پسیر ع ودی که اذل مددنه اسیت ی تازا برمن یارر شیدا، مناظرا 
احدی از شی ا غیشت نکندو ذ ه گفتندپ تشیی، ذ ه سیر بر فرمانیی  ی فررا صیشح ذ گی نار تو  کنیدو فررا ذ گی نار من آدید ی 

 .خواذیی آمد

وددپ ما خدمت امام علی بن موسیی الرضیا مشی و  صیحشت بوردی که ناگاا داسیرِ خارم که عهدا گمی 61حسین بن سیهل نوفلی
ودد براررر به قربانت بار  اصحاب مکات  مختلف گمیساند ی  رمیبور، یارر شد ی گفت مأمون به ش ا سالم   امامرار کارذای 

گر ریسیت راردد قشو  زح ت فرمورا فررا به مجلس ما آدید ی ارباب اردان ی عل ای علی کالم از ت ام فرخ ی مراذ  ج  ند، ا
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انند، یلی به ری گریا موحد ی مشیرک رمیدحیی  امامررو صیابوین گریذی ذسیتند که خور را پیری کمیع ران صیابی، تنان که از نام  پیداسیت، از مرذ  صیابوین رفاع  - 58

امندو مرکا آن ذا سیابهاب شیهر حران رر عراخ بور، سیپس به مناطس نمیآن ذا را گاا به عنوان سیتارا پرسیتان تهسییی شیدا اندپ گریذی از آنان ریبه سیتارا پرسیتی آیررا اند، لرا 
نند ی ذی اکنون گریذی از آنان رر اذواز ی ب ضیی مناطس ردگر به کمیردگری از عراخ ی خوزسیتان ریی آیررندو آن ذا طشس عهادد خور، بی  تر ررکنار نهرذای بارگ زندگی  

 .برندسر می  
 .دشمیسلی ان مریزی مشهورتردن عالی علی کالم رر خکه خراسان رر عصر مأمون بور ی مأمون برای ای احترام زداری قائل  - 59
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نی ی نیا اگر مادل باشیید ما به خدمت شی ا می آدیی یادن برای ما ک یی سیخنان آن ذا را بشینودد ی اگر ریسیت نداردد، اصیرار ن
 !آسان است

 :اماملعلیه السالمر رر دک گفتار کوتاا ی پر م نا فرمور

  .62 «واذی! من ان شاءاهلل صشح نار ش ا خواذی آمدخمیانی ته رمی سالم مرا به ای برسان ی بگو»

، اماملعلیه السیییالمر نگاذی به من کرر ی بیرین رفت سیییر خارم از مجلس اماموددپ یقتی داگمیبور،   امامنوفلی که از داران  
فرمورپ تو اذل عراخ ذسیتی ی مررم عراخ ظردف ی باذوشیند، ررادن بارا ته می انددشیی! مأمون ته نهشیه ای رر سیر رارر که 

 اذل شرک ی عل ای مراذ  را گرر آیررا است!

 ا تا ته حد اسیت! یلی کار خور  شی یپاده علواذد شی ا را به محک امتحان باند ی بداند  خمیوددپ عرک کررم ای  گمینوفلی  
 .!را بر پاده سستی بنا نهارا، به خدا سوگند طری بدی ردخته ی بنای بدی نهارا است

 اماملعلیه السالمر فرمورپ ته بنادی ساخته ی ته نهشه ای طری کررا!

مأمون گرفتار یحشییت شییدا بور ر  نوفلی ل که گودا ذنوز نسییشت به مهام شییامخ عل ی امام م رفت کامل نداشییت ی از توطوه
ند، اما ادن ذا ک یرا انکار ن  ذاتعرک کررپ عل ای علی کالم اذل بدعتند ی مخالف رانشی ندان اسیالمند، ترا که عالی، یاق ی

ودند ادن رلیل را قشو  نداردی ی اگر بگودی مح د رسیو  گمیاذل انکار ی سیفسیکه اند، اگر رلیل بیایری که خدا دکی اسیت،  
ودند رسیالت  را ا شار کن، خالصیه ل آن ذا افراری خکرناکند یووور رر برابر انسیان رسیت به م الکه می زنند، ی گمی اسیت،  اهلل

 !نند تا انسان رست از حرف خور بررارر، فدادت شوم از ادن ذا برحرر باشکمیآن قدر سفسکه 

 !ئل مرا باطل کنند ی راا را برمن بشندند!رسی ر تمیاماملعلیه السالمر تشس ی فرمور ی گفتپ ای نوفلی، تو 

رسیی، امیدیارم که خدایند تو را بر ذ ه ت ینوفلی لکه از گفته خور پشیی ان شیدا بورر گفتپ نه به خدا سیوگند  من ذرگا برتو ن
 .آن ذا پیریز کند

 ور!شمیامام فرمورپ ای نوفلی، ریست راری بدانی کی مأمون از کار خور پشی ان 

 .ریعرک کررپ آ 

ه اسیتد  ر مرا رر برابر اذل تورار به توراتشیان بشینور ی رر برابر اذل انجیل به انجیلشیان ی رر مهابل اذل کمیفرمورپ ذنگا
صیابوین به زبان عشردشیان ی رر برابر م بدان به زبان فارسییشیان ی رر برابر اذل ریم به زبان ریمی   زبور به زبورشیان ی رر مهابل

 .پیریان مکت  ذای مختلف به زبان خورشانی رر برابر 

ه رلییل ذر گریذی را جیدا گیانیه ابکیا  کررم بیه طوری کیه میرذی  خور را رذیا کننید ی قو  مرا بپیردرنید، آن گیاا کیمیآری ذنگیا
ا که ای رر صیدر آن اسیت، مسیتحس نیسیت  آن یقت پشیی ان خواذد شید ی ذیچ حرکت ی قوا ای جا به رمیاند مهارمیمأمون 
 .«ند مت ا  عظیی نیستپ »یَ  حَوْ َ یَ  قُوََّا اِ ّ بِاللّهِ الْ َلِیِّ الْ َظِیِْیخدای

ه صیشح شید فضیل بن سیهل خدمت اماملعلیه السیالمر آمد ی عرک کررپ فدادت شیوم پسیر ع ودت  کمیوددپ ذنگاگمینوفلی  
 لمأمونر رر انتظار ش است ی ج  یت نار ای حاضر شدا اند، نظرتان رر ادن بارا تیست!

نوشید ی به ما ذی رار نوشیددی،  63  هیامام فرمورپ تو جلوتر بری، من ذی ان شاءاهلل خواذی آمد، سپس یضو گرفت ی شربت سود
 .بیرین آمددی تا یارر بر مأمون شددی  امامسپس ذ راا 

 
 .155، ص 1صدیخ، ذ ان کتاب، ت - 62
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با ج اعتی از بنی ذاشیی ی آ  ابی طال  ی ج  ی از فرماندذان   64مجلس پر از افرار مشیهور ی سیرشیناس بور ی مح د بن ج فر
ه اماملعلیه السیالمر یارر مجلس شید مأمون برخاسیت، مح د بن ج فر ی ت ام بنی ذاشیی کمیلشیگر نیا حضیور راشیتندو ذنگا

السیالمر ذ راا مأمون نشیسیت، اما آن ذا به احترام اماملعلیه السیالمرذ ننان ادسیتارا بورند تا رسیتور   نیا برخاسیتندو اماملعلیه
جلوس به آن ذا رارا شید ی ذ گی نشیسیتندو مدتی مأمون بگرمی مشی و  سیخن گفتن با اماملعلیه السیالمر بور، سیپس ری به 

 :جا لیس کرر ی گفت

بن ج فرلعلیه السیالمر اسیتو ای از فرزندان فاط هلعلیها السیالمر، رختر پیامشر ای جا لیس  ادن پسیر ع وی من علی بن موسیی  
ما ی فرزند علی بن ابی طال لعلیه السیالمراسیت، من ریسیت رارم با ای سیخن بگودی ی مناظرا کنی، اما طردس عدالت را رر  

 .بح  رذا مکن

ند که کمیجا لیس گفتپ ای امیرم منان  من تگونه بح  ی گفتوگو کنی که لبا ای قدر مشیترکی ندارمر ای به کتابی اسیتد    
 .امارر که من به ای اد ان نیایررا من منکر آنی ی به پیامشری عهیدا ر

 مناظرا با جا لیس

 :رر ادن جا اماملعلیه السالمر شریع به سخن کرر ی فرمور

 ای نصرانی  اگر به انجیل خورر برای تو استد   کنی، اقرار خواذی کرر!

 .وانی گفتار انجیل را انکار کنی! آری به خدا سوگند اقرار خواذی کرر ذرتند بر ضرر من باشدتمیجا لیس گفتپ آدا 

 .واذی بپرس ی جواب  را بشنوخمیاماملعلیه السالمر فرمورپ ذرته 

 نی!کمیودی! آدا تیای از ادن ری را انکار گمیجا لیسپ رربارا نشور عیسی ی کتاب  ته 

ه السیالمرپ من به نشور عیسیی ی کتاب  ی به آن ته به امت  بشیارر رارا ی حواردون به آن اقرار کررا اند، اعتراف  اماملعلی
نی، ی به نشور لآنر عیسیی که اقرار به نشور مح دلصیلی اهلل علیه یآلهر ی کتاب  نکررا ی امت  را به آن بشیارر ندارا  کمی

 !کافرم

 نی!ک یشاذد عار  استفارا نجا لیسپ آدا به ذنگام قضایر از ری 

 .اماملعلیه السالمرپ آری

 ارند بر نشور مح دلصیلی  شی یجا لیسپ پس ری شیاذد از غیر اذل مرذ  خور، از کسیانی که نصیاری شیهارر آنان را مرریر ن
 .اهلل علیه یآلهر اقامه کن ی از ما نیا بخواا که ری شاذد بر ادن م نا از غیر اذل مرذ  خور بیایردی 

عیسیی بن مردی  ؛لعلیه السیالمرپ ذی اکنون انصیاف را رعادت کرری ای نصیرانی، آدا کسیی را که عار  بور ی نار مسییحامام
 مهدم بور، می پردری!

 .جا لیسپ ادن مرر عار  کیست، نام  را بشر

 ودی!گمیاماملعلیه السالمرپ رربارا »دوحنای« ردل ی ته 

 !ا بیان کرریجا لیسپ به به  محشوب تردن فرر نار مسیح ر

مسیییح مرا از ردن مح د  امامند که دوحناگفتپ  کمیذی آدا انجیل ادن سییخن را بیان رمیاماملعلیه السییالمرپ تو را سییوگند  
عربی با خشر سیاخت ی به من بشیارر رار که ب د از ای تنین پیامشری خواذد آمد، من نیا به حواردون بشیارر رارم ی آن ذا به 

 ند!ای اد ان آیرر

 
 .فرزند امام صارخلعلیه السالمر ی ع وی امام علی بن موسی الرضالعلیه السالمر - 64



 

جا لیس گفتپ آری  ادن سیخن را دوحنا از مسییح نهل کررا ی بشیارر به نشور مرری ی نیا بشیارر به اذل بیت ی یصیی  رارا 
 .ور ی ادن گریا را برای ما نام نشررا تا آن ذا را بشناسیی شمیاست، اما نگفته است ادن رر ته زمانی یاقا 

اماملعلیه السالمرپ اگر ما کسی را بیایردی که انجیل را بخواند ی آداتی از آن را که نام مح دلصلی اهلل علیه یآلهر ی اذل بیت  
 آیری!ی امت  رر آن ذا است تالیر کند، آدا اد ان به ای می

 .جا لیسپ بسیار خوب است

 یل را از حفظ راری!اماملعلیه السالمر به نسکاس ریمی فرمورپ آدا سِفْرِ سوم انج

 .نسکاس گفتپ بلی، از حفظ رارم

وانی! گفیت آری بیه جیان خورم  خمیسیییپس امیام بیه رأس الجیالور ل بارگ دهوردیانر ری کرر ی فرمورپ آدیا تو ذی انجییل را  
، شیهارر سیوگندو فرمور سِیفْرِ سیوم را بر گیر، اگر رر آن عکری از مح د ی اذل بیت  بور، به نفا من شیهارر را ی اگر نشور

نداو سیپس اماملعلیه السیالمر سِیفْرِ سیوم را قرائت کرر تا به نام پیامشرلصیلی اهلل علیه یآلهررسیید، آن گاا متوقف شید ی ری به 
 جا لیس کرر ی فرمورپ ای نصرانی  تو را به حس مسیح ی ماررش آدا قشو  راری که من از انجیل باخشرم!

 .جا لیسپ آری

پیامشرلصیلی اهلل علیه یآلهر ی اذل بیت ی امت  را برای ای تالیر کرر، سیپس افایرپ ای نصیرانی    سیپس اماملعلیه السیالمر نام
ودد، موسیی ی عیسیی گمیودی، ادن سیخن عیسیی بن مردی اسیت! اگر تکرد  کنی آن ته را که انجیل رر ادن زمینه  گمیته 

 .ذرری را تکرد  کررا ای ی کافر شدا ای

 .نی ی به آن اعتراف رارمک یا که یجور آن رر انجیل برای من ریشن شدا است انکار نجا لیسپ من آن ته ر

 .واذی بکنخمیاماملعلیه السالمرپ ذ گی شاذد باشید ای اقرار کرر، سپس فرمورپ ای جا لیس ذر س ا  

 جیل تند نفر بورند!جا لیسپ از حواردون عیسی بن مردی خشر را که آن ذا تند نفر بورند ی نیا خشر را که عل ای ان

اماملعلیه السیالمرپ از شیخم آگاذی سی ا  کرری، حواردون ریازرا نفر بورند ی اعلی ی افضیل آن ذا لوقا بورو اما عل ای بارگ  
ر رجاز، ی نام پیامشر ی اذل ر ینصیاری سیه نفر بورندپ دوحنای اکشر رر سیرزمین باد، دوحنای ردگری رر قرقیسیا ی دوحنای ردل

 .نار ای بور ی ای بور که به امت عیسی ی بنی اسرائیل بشارر راربیت ی امت  

سیپس فرمورپ ای نصیرانی، به خدا سیوگند ما اد ان به آن عیسیی راردی که اد ان به مح دلصیلی اهلل علیه یآلهر راشیت، یلی 
 !واندخمیرفت ی کی ن از گمیتنها ادراری که به پیامشر ش ا عیسی راردی ادن بور که ای کی ریزا 

جا لیس ناگهان متحیر شید ی گفتپ به خدا سیوگند علی خور را باطل کرری، ی پاده کار خود  را ضی یف ن وری، ی من گ ان 
 !ررم تو اعلی مسل انان ذستیکمی

 اماملعلیه السالمرپ مگر ته شدا!

ک ریز را افکار نکرر ی ودی عیسیی ضی یف ی کی ریزا ی کی ن از بور، ررحالی که عیسیی حتی دگمیجا لیسپ به خاطر ادن که 
 .ذیچ ششی را ل به طور کاملر نخوابید ی صائی الدذر ی قائی اللیل بور

 !واند!خمیرفت ی ن از گمیاماملعلیه السالمرپ برای ته کسی ریزا 

 .رر با ارعای الوذیت ای سازگار نشوررکمیجا لیس نتوانست پاسخ گودد ی ساکت شد ل زدرا اگر اعتراف به عشوردت عیسی 

 .اماملعلیه السالمرپ ای نصرانی، س ا  ردگری از تو رارم

 .ودی گمیجا لیس، با تواضا، گفتپ اگر بدانی پاسخ 

 رر!کمینی که عیسی مررگان را به اعن خدایند مت ا  زندا کمیاماملعلیه السالمرپ تو انکار 



 

ی کور ماررزار ی مشتال به برص را شییفا رذد، ای پریررگار  نی، ترا که آن کس که مررگان را زندا کند  کمیجا لیس گفتپ انکار  
 .است ی مستحس الوذیّت

رر ی ای بر ریی آب راا رفت ی مررگان را زندا کرر ی نابینیا ی مشتال به کمیالیسیییا نیا ذ ین کار را   اماماماملعلییه السیییالمرپ  
ر نکررو حاقیل پیامشر نیا ذ ان کار مسییح را انجام  برص را شیفا رار، اما امت  قائل به الوذیت ای نشیدند ی کسیی ای را عشار

 .رار ی مررگان را زندا کرر

سیییپس ری به رأس الجالور کررا فرمورپ ای رأس الجالور، آدا ادن ذا را رر تورار می دابی که بخت النصیییر اسییییران بنی 
د حاقیل را به سیوی آن ذا فرسیتار ی ای  اسیرائیل را رر آن زمان که حکومت با بیت ال هدس مشارزا کرر، به بابل آیرر ی خداین

 .نندک یمررگان آن ذا را زندا کرر! ادن یاق یت رر تورار مضشو  است، ذیچ کس جا منکران حس آن را انکار ن

 .انیی رمیرأس الجالورپ ما ادن را شنیدا ادی ی 

ودی، سیپس افایرپ ای دهوری ادن سِیفْر از تورار را بگیر ی آن گاا خور شیریع به خواندن آداتی گمیاماملعلیه السیالمرپ راسیت  
 .از تورار کرر، مرر دهوری تکانی خورر ی رر شگفت فری رفت

ررا رربارا زندا شیدن ب ضیی  سیپس اماملعلیه السیالمر ری به نصیرانی کرر ی قسی تی از م جاار پیامشر اسیالملصیلی اهلل علیه یآله
از مررگان به رسیت ای ی شیفای ب ضیی از بی اران غیر قابل عالت را به برکت ای بر شی رر ی فرمورپ با ادن ذ ه ما ذرگا ای را  

انیی، اگر به خاطر ادن گونه م جاار، عیسییی را خدای خور بدانید بادد »الیسییا« ی »حاقیل« را نیا م شور ر یپریررگار خور ن
کررند ی نیا ابراذیی خلیل پرندگانی را گرفت ی سییر بردد ی آن ذا را بر کوا   بشیی اردد، زدرا آن ذا نیا مررگان را زندا خود  

ذای اطراف قرار رار، سیپس آن ذا را فرا خواند ی ذ گی زندا شیدند، موسیی بن ع راننیا تنین کاری را رر مورر ذفتار نفر که 
انی ادن حهادس را انکار کنی، زدرا تورار ی انجیل وت یبا ای به کوا طور آمدا بورند ی بر ا ر صیاعهه مررند انجام رار، تو ذرگا ن

 .ی زبور ی قرآن از آن سخن گفته اند، پس بادد ذ ه ادن ذا را خدای خود  بدانیی 

 .جا لیس پاسخی نداشت بدذد، تسلیی شد ی گفتپ سخن، سخن تو است ی م شوری جا خدایند دگانه نیست

ی رأس الجالور سی ا  کررو ای گفتپ من از آن به خوبی آگاذیو فرمورپ ادن  سیپس اماملعلیه السیالمر رر باب کتاب اشی یا از ای
ج له را به خاطر راردد که اشی یا گفتپ من کسیی را رددم که بر ررازگوشیی سیوار اسیت ی لشاس ذادی از نور ررتن کررا لاشیارا 

یامشر اسیالم لصیلی اهلل علیه یآلهرر مسییحر ی کسیی را رددم که بر شیتر سیوار اسیت ی نورش مثل نور ماا لاشیارا به پ امامبه 
 .گفتندپ آری اش یا تنین سخنی را گفته است

اماملعلیه السیالمر افایرپ ای نصیرانی، ادن سیخن مسییح را رر انجیل به خاطر راری که فرمورپ من به سیوی پریررگار شی ا ی 
آن گونه که من رربارا ای شیهارر رارا امر   ذد لرمییم ی »بارقلیکا« می آدد ی رربارا من شیهارر به حس  رمیپریررگار خورم  

 65ند!کمیی ذ ه تیا را برای ش ا تفسیر 

 .ودی، ما به آن م ترفیی گمیجا لیسپ آن ته را از انجیل 

سپس اماملعلیه السالمر س ا ر ردگری رربارا انجیل ی از میان رفتن نخستین انجیلو ب د نوشته شدن آن بهوسیله تهار نفرپ  
مسییحیان   دی که ذی اکنون موجور ی رر رسیتذالمرقس، لوقا، دوحنا ی متی که ذرکدام نشیسیتند ی انجیلی را نوشیتند ل انجی

 .استر، سخن گفت ی تناقض ذادی از کالم جا لیس گرفت

 
ی   14مح دلصلی اهلل علیه یآلهرمی باشد ی ادن پیشگودی رر انجیل »دوحنّا« رر ابواب  اماممسیح از آمدن ای خشر رارا است،  اماممهصور از »بارقلیکا« دا »فارقلیکا«، که  - 65
لسالمر نهل کررا است ل برای اطالع بی  تر رر ادن زمینه رجوع شور  عیسیلعلیه ا اماماز سورا صَفّ، ادن م نا را از قو   6، یارر شدا است، ی قرآن مجید نیا رر آده 16ی  15

 .ر133 97به کتاب » اح د موعور انجیل «، تألیف استار ج فر سشحانی، ص



 

ه اماملعلیه السیالمر بار ردگر به ای فرمورپ  کمیجا لیس به کلی ررماندا شیدا بور، به گونه ای که ذیچ راا فرار نداشیت، لرا ذنگا
واذی سی ا  کن، ای از ذرگونه سی الی خورراری کرر ی گفتپ اکنون شیخم ردگری غیر از من سی ا   خمیای جا لیس، ذرته 

 .66 ررم رر میان مسل انان کسی مثل تو باشدک یکند، قسی به حس مسیح که گ ان ن

 محدیردت شددد امام از طرف مأمون رر مری

ذر تند امام ذشیتی، یلی هدی را به ادن شیر  پردرفته بور که رر امور کشیور ی عا  ی نصی  کارگااران لشیکری ی کشیوری  
دک مهام تشییردفاتی بور ی گرته مأمون منالی رر اختیار آن  اماممداخله نکند ی مأمون، ادن شییر  را پردرفته بور ی رر یاقا،  

گ اشیته بور، اما با ادن  امامقرار رارا ی یسیادل آسیاد  برای ای فراذی سیاخته ی رربان ی خدمت کارانی برای پردرادی آن  امام
آزاری ع ل نداشت ی به شدر تحت نظارر ی کنتر  مأموران امنیتی مأمون قرار راشت، رر یاقا حاج  ی رربان   امامحا  آن  

 :را به عهدا راشتو برای ن ونه بد نیست بدانیی  امامدت خشرتینی از زندگی ررینی ی خدمت کاران، ذرکدام به نوعی مأمور

به طوری که فهط دک رر، بین آن ری،  67محل اقامت امام رر کنار مهر حکومت مأمون ی متصییل به آن انتخاب شییدا بور و1
شیورو بددن گونه محل اقامت امام از فاصیله  اماموانسیت به سیهولت ی سیرعت یارر منا  تمی، ی مأمون ذر لحظه 68فاصیله بور

 .بسیار ناردک تحت نظر ی ذر لحظه قابل بازرسی محترمانه  بور

لکه ذ ه امور کشیور را رر رسیت راشیتر، شیخصیی به نام ذشیام بن ابراذیی  69از طرف مأمون ی فضیل بن سیهل عیالرداسیتین و2
رضییالعلیه   امامراشییدی ذ دانی به رربانی امام منصییوب شییدا بورو ذشییام قشل از انتها  امام به مری، از ناردک تردن داران  

 .ه تحودل اموا  ارسا  شدا توسط شی یان، به امام بورار ی یاسکرمیرا ای انجام  امامالسالمر بور ی بسیاری از امور آن 

اما پس از انتها  امام به مری، فضییل بن سییهل ای را جرب کرر ی مأمون تربیت پسییرش عشاس را به ای سییپرر ی ای را ذشییام 
رر ی کمینتر  ررو ای رفت ی آمد به منا  امام را به شیدر ککمیعشاسیی نامیدو ای ذ ه اخشار امام را به مأمون ی فضیل گاارش  

ار ی ذر سیخنی را که امام بر زبان می ر یرا راا ن امامار، اما ریسیتداران  رمیاشیخاص را به رلخواا خور به محضیر امام راا  
رر، ی از ادن نظر نار آن ری جادگاا یددا ای کسی  کررا بورو رر حالی که فضیل به شیدر کمیآیرر، به مأمون ی فضیل گاارش  

 .70 حسد میورزدد امامر ی به آن رکمیبا امام رش نی 

 .71 وشت، فضل بن سهل ت یین کررا بورنمیذ ننین منشی مخصوص امام را که مکاتشار شخصی امام را 3 و

 موضع معترضانه و انتقادی امام

ا یضیا امت اسیالمی بی  د امام رربارشی یی نیا ت هد امام بر عدم مداخله رر امور جاری کشیور، موج  ن  ذاتاما ادن محدیرد
ادن ری رر   تفایر باشیید دا رر برابر مظالی ی خالف کاری ذای مأمون سییکور کند ته رسیید به ادن که آن ذا را تأدید کند از
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به ای سپرر، ی از ادن ری عیالرداستین له  گرفتو فضل با امام رضالعلیه السالمر رش نی راشت  را به فضل سپررو مأمون رر ریرا خالفت ، ذی یزارر ی ذی فرماندذی سپاا را 
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، به سیییاسییت ناررسییت مأمون 73«ی »افضییل الجهار کل ه عد  عند امام جائر72«، از باب »نصیییحه ائ ه ال سییل ینموارری
برای ریشین  .74 ر ی از بیان حهیهت باکی نداشیترکمیرر ی ای را ارشیار ی به یظادف ی مسیوولیت سینگین  آشینا کمیاعتراک  

میاان آشیفتگی ایضیاع کشیور رر آن ریز،  زم اسیت دارآیری کنیی که فضیل بن سیهل،  شیدن اذ یت نه  امام رر ادن زمینه ی
با تراغ سشا مأمون مانند برامکه رر عصر ذارین ذ ه امور کشور را قشضه کررا بور ی حلهه ای امنیتی ریر مأمون ادجار کررا، 

ار کسیی به مأمون رسیترسیی پیدا  ر یای اجازا ن  رروکمیای را از ایضیاع کشیور بی خشر نگه راشیته بور ی خور مسیتشدانه حکومت  
کررا مشیکالر را به ای گاارش کند دا از ظلی ذا ی سیتی ذا شِیکْوا کندو حتی فرماندذان بارگی مانند ذر  ه بن اعین، دحیی 

ادا ی بن مُ اع ی عشدال ادا بن ع ران رسییترسییی به مأمون نداشییتندو تنان که ذر  ه بن اعین پس از سییرکوب قیام ابی السییر
وش خدمتی ذاد  به مأمون ی پدرش، از عراخ عازم مری شید تا یضیا آشیفته عراخ را به خمیمح د بن مح د علوی، به رلگر

ارر ی لرا صیالی اسیت  رمیند ی ای را رر بی خشری نگه کمییی گاارش کررا اعالم کند که فضیل، اخشار کشیور را از ای کت ان 
رسییدن ذر  ه به مری، فضیل تنان عذن مأمون را نسیشت به ای مشیوش کررا ای را داغی که مأمون به عراخ بریر، اما پی  از  

ی مفسیدا جو م رفی کرر که یقتی ای یارر مجلس مأمون شید، خلیفه حتی فرصیت صیحشت کررن به ای را ندار  ی بدین اجازا 
 و75رفاع به ای، رستور رار نخست ای را بازراشت کررند ی سپس کشتند

ذرت ی مرت حکی فرما شید ی سیربازان فاسیدِ حکومت ی   رر ا ر اسیتشدار فضیل ی بی خشری مأمون کار به جادی رسیید که رر ب دار
بورند، به راذانی می پرراختند ی اموا  مررم رمیارا اراع  ی ایباش، شیهر را ناامن کررند به طوری که زنان ی کورکان را آشیک

د، تا آن که مررم به سیتوا آمدند ی رر ذر محله، گریذی از صیالحان، گریا شی یرفتند، ی کسیی حردف آن ذا نگمیرا به زیر  
ی امنیت را به رایطل  امر به م ریف ی نهی از منکر تشییکیل رارند ی با گریا آشییوب طل  مهابله کررند ی توانسییتند تا حدیر

 .76 شهر برگررانند

لیه السالمر ی رش نان فضل بن حسن، رر  از طرف ردگر گریذی از طرفداران حکومت عشاسی ی مخالفان یلی هدی امام رضالع
رر حیالی کیه .77 ب یدار اجت یاع کررا میأمون را از خالفیت خلا ی بیا ابراذیی پسیییر مهیدی عشیاسیییی بیه عنوان خلیفیه بی یت کررنید

 !مأمون با حیله ذای فضل، رر گوشه ی کنار مری از کل ادن حوار  بی خشر بور

وانسیت ادن گونه اخشار را به ای  تمیرر ادن ایضیاع ی احوا ، امام تنها کسیی بور که مسیتهی اب به مأمون رسیترسیی راشیت ی  
گاارش خواسییته ذای برحس مررم ی رارخواذی آن ذا ی انتها  اخشار    برسییاندو از ادن ری امام از ادن فرصییت بی بددل، برای

ار که به مشیکالر مررم رسییدگی کندو رر ادن زمینه به رمیرر ی به ای ذشیدار  کمیایضیاع آشیفته کشیور به مأمون اسیتفارا 
 :نیی کمیعنوان ن ونه به ری مورر تاردخی اشارا 

مح د امین برخاسیته بور ی خیانت فضیل را رر بی خشر نگه راشیتن ای از    ریزی امام فتنه ذادی را که پس از کشیته شیدن و1
ایضییاع، به یی گاارش کرر ی ای را کامالب رر جردان ایضییاع ی حوار  قرار رار ی فرمورپ رر ب دار عشاسیییان تو را خلا کررا با 
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عنوان حاکی شییهر انتخاب کررا اند،  فضییل به من گفته که مررم ای را به  ؛ابراذیی بن مهدی بی ت کررا اندو مأمون گفتپ نه
 !نه به عنوان خلیفه

اسیت ی   فرمورپ فضیل به تو رریغ گفته اسیت، ذی اکنون آت  جن  بین ابراذیی ی حسین بن سیهل لبرارر فضیلر شی لهور امام
 .مررم به علت رفتارذای حسن بن سهل ی تو ی نیا به خاطر یلی هدی من، نسشت به تو خش گین ی م ترک ذستند

 مأمون گفتپ غیر از ش ا، ته کسی از فرماندذان سپاا، از ادن قضادا خشر رارر!

 .قضادا اطالع رارندامام فرمورپ از فرماندذان، دحیی بن مُ اع، عشدال ادا بن ع ران ی عدا ای ردگر از ادن 

مأمون آن ذا را احضیار ی رر ادن بارا از آن ذا اسیتفسیار کررو آن ذا از ترس فضیل بن سیهل، پس از اخر امان نامه از مأمون، 
 .78 سخنان امام را تأدید کررند ی قضیه ذر  ه ابن اعین را نیا مورر تأدید قرار رارند ی ای را تشرئه کررند

شید ی پس از اسیتهرار رر برابر امام، با  امامریزی مأمون رر حالی که نامه بلندی رر رسیت راشیت، سیرزرا یارر محل اقامت   و2
 .خوشحالی، نامه را خواند که حاکی از فتح برخی از مناطس اطراف کابل، توسط نظامیان مأمون بور

 حا  کررا است!امام فرمورپ فتح تند تا آباری از آباری ذای شرک، تو را خوش

مأمون گفتپ مگر جای خوشییحالی نیسییت! امام فرمورپ رر مورر امت مح د که امریز حکومت بر آن ذا به رسییت تو افتارا 
است، رر پیشگاا خدا پریا راشته باشو امور مسل انان را تشاا ساختی ی آن ذا را به رست ردگری سپرری که رر میان آن ذا بر  

ندو رر ادن گوشییه کشییور نشییسییته ای ی شییهر ذجرر ی کانون یحی را رذا سییاخته ایو ادنک کمیخالف امر خدایند رفتار  
نند نه عهد ی کمیوند، رر مورر مسییل انان، نه خودشییایندی را رعادت  شییمیمهاجران ی انصییار رر حکومت تو مورر ظلی یاقا  

ریزانه محریمنید، ی کسیییی را ن ی دابنید که نار ای   ننید ی از قور ی آعیقهکمیمظلومان، ریزگار را با رنا سیییپری .79 پی یان را
به مهد نشور ی کانون مهاجران ی  شیکوا کنند، دا اعانه ای از ای رردافت کنندو رربارا امور مسیل انان از خدا پریا راشیته باش ی

انی که یلیّ امر مسیل انان مانند ع ور خی ه اسیت، ذر کس بخواذد خی ه را بخواباند، سیتون آن را از جا ر یانصیار برگررو آدا ن
 ند!کمیبر

خور بر امور    فرمورپ از ادن سیرزمین بری، ی به محل آباء ی اجدارر برگرر، ی  اماممأمون گفتپ سیریر من پیشینهار شی ا تیسیت! 
 .مسل انان نظارر کن ی آن را به ردگری مسپار، ترا که خدایند رر مورر کارگاارانت از تو س ا  خواذد کرر

 .مأمون از جا برخاست ی گفتپ سریرم ، فرماد  خوبی کرری، رأی صحیح ذ ین است

ه الشته فضییل بن سییهل با آن مخالفت به رنشا  ادن گفتوگو، مأمون رسییتور رار مهدمار بازگشییت به ب دار را فراذی کنند ک
 ... 80 کرر
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 شهارر امام

ذرتند مأمون به بخشیی از اذداف خور از طری یلی هدی امام رضیالعلیه السیالمررسیید، اما حضیور امام رر مری ی ررخشی  
که گوشه ذادی از آن  امامشخصیت ای ی افااد  ریزافاین محشوبیت ی نفوع ای رر افکار ع ومی، بهوددا مناظرار طنین افکن 

واسیت به ریش رسو  خدا خمیلیه السیالمر، ن از عید فکر با شیکوذی که امام  ذا گرشیت، ی مواضیا م ترضیانه ی انتهاری اماملع
ی  81ی امیرم منانلعلیه السیالمر برگاار کند که موجی ادجار کرر که الشته با شییکنت فضیل بن سیهل، امام از نی ه راا برگشیت

مج وع ادن ذا مأمون را رتار بیی ی نگرانی   82ذ ننین ن از اسییتسییهائی که امام برگاار کرر ی باران رح ت الهی ناز  گرردد
را تح ل نکرر ی به حکی »ال لک عهیی   رحی له«، رر بازگشیت   امامردد ی    کرر ی حکومت ی خالفت خور را رر م رک خکر

ذجرر  203شیهارر امام رر ماا صیفر سیا  .83 شیهارر رسیانیدبه ب دار، امام را با رسییسیه ای پینیدا ی مایّرانه با زذر به  
 و85، رر س ت قشله قشر ذارین به خاک سپررا شدامامی پیکر پاک آن 84بور
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