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گزارش هــای معتبر تاریخی حاکی از این اســت که بقعه 
امام رضا)ع( از همان زمان خاکسپاری دارای گنبد و بارگاه بوده 
و در طول تاریخ ایران و در زمان های مختلف، هرچند تکمیل و 
تعمیر و بازسازی آن فراز و فرودهایی را به خود دیده است، اما 
همواره توسط شیعیان و حکومت های گوناگون، اعم از شیعه و 
ســنی، مورد توجه قرار گرفته و به مرور زمان کامل شده است 
و به سبب عالقه و عشق ایرانیان به اهل بیت عصمت و طهارت 
علیهم السالم، بارگاه امام رضا)ع( همواره ملجأ عاشقان خداوند و 
دلدادگان پیامبر و خاندان او بوده است.در مقاله حاضر به بررسی 
روند ساخت حرم و بارگاه امام رضا)ع( در طول تاریخ و صحت و 
سقم این ادعا که صفویان برای اولین بار به ساختن بقعه و بارگاه 

و رواج زیارت امام هشتم همت گماشتند پرداخته شده است.
یکی از شــبهاتی که مطرح می شود این است که اولین بار صفویان 
بودند که مشــهد را برای ایرانیان، به عنوان یک مکان مقدس زیارتی 
ســاختند. جایی که امروزه قبر و  بارگاه امام رضا در آن قرار دارد، ابتدا 
محل قبر هارون الرشید و نام آن به »مشهد امیرالمومنین هارون الرشید 
عباسی« مشهور بود؛ چون امام رضا)علیه السالم( از دنیا رفت، به دستور 
»مامون« او را در کنار هارون الرشید به خاک سپردند و به تدریج نام آن 
به »مشهد امام رضا« تغییر یافت؛ قبر امام رضا تا پیش از صفویان، مکان 
زیارتی و البته با این وســعت خیره کننده نبود؛ صفویان برای مشغول 
کردن شــیعیان به اموری که برای دولتشان خطرساز نباشد، آن را به 

زیارتگاه بزرگی تبدیل کردند)1(
بدون شک صفویان نقش برجسته و پررنگی در توسعه و گسترش 
مذهب تشیع در ایران داشته اند؛ مذهب تشیع برای اولین بار در دولت 
صفویان، به جایگاه مذهب رســمی کشور پهناور ایران ارتقایافت؛ تفکر 
شیعی در پیوند با قدرت سیاسی صفویه، همچنانکه از زمینه های سیاسی 
آن بهره گرفت و ایران گیر شــد، به تقویــت و تحکیم پایه های قدرت 
سیاسی صفویان یاری رساند؛ صفویان در کنار خطاها و اشتباهات و احیانا 
جنایت هایی که مرتکب شدند، خدمات زیادی را به کشور ایران کردند؛ 
مهم ترین خدمت صفویه این بود که ایران را به صورت کشوری مقتدر و 
یکپارچه آباد ساخت و از تجزیه آن به دست رقیبان جدی اش، جلوگیری 
کرد؛ کســانی که غیرمنصفانه به این قطعه از تاریخ ایران نگریسته اند، 
هم در بیان اشتباهات و احیانا جنایات صفویان اغراق کرده اند و هم در 
نســبت آنان با مذهب شیعه، به افراط و دروغ  روی آورده اند؛ در حالی 
که اخالق تحقیق حکم می کند که همه مســائل را بدون پیش  داوری 
مــورد توجه قرار داده و از گرفتن نتایج بی اســاس و متاثر از تعصب و 

دشمنی پرهیز کنیم!
تاریخچه بنای حرم امام رضا)ع(

مرقد مطهر حضرت علی بن موسی الرضا)ع( )۲۰۳-1۴۸( هشتمین 
پیشوای شیعیان، در شهر مشهد واقع است؛ پیکر پاک امام رضا)ع( پس 
از شــهادت، در کنار قبر هارون الرشید، که در خانه حمیدبن قحطبه و 
در دهی به نام ســناباد نزدیک نوغان، از توابع طوس قرار داشــت، به 

خاک سپرده شد.
مشهور است که مامون عباسی پیش از شهادت امام رضا)ع(  قبه ای 
بر فراز گور هارون ساخته بود و امام)ع( نیز در زیر همان قبه به خاک 
سپرده شد؛ بنابراین نخستین بنای حرم مطهر رضوی را می توان همان 
بقعه هارونی به شمار آورد؛ پس از آن تا روزگار دیلمیان، نشانه ای حاکی 

بررسی تاریخچه و سیر تحول  ساخت بقعه و بارگاه امام رضا)ع( 
از آغاز تا کنون

از تجدید بنا یا مرمت حرم مطهر در دست نیست، ولی مسلم است که 
زیارت حرم در میان شیعیان رواج داشته است! چنانکه مردم قم و آوه، 
برای زیارت مرقد مطهر امام رضا)ع( به مشهدالرضا مسافرت می کردند 
و امام هادی)ع( به همین سبب آنها را »مغفور لهم« وصف کرده اند.«)۲(
همچنین مشهور است دیلمیان بقعه نخستین را به پاره ای تزئینات 
آراستند و در روزگار آنان، که امیرانی شیعی مذهب بودند، زیارت حرم 

رضوی رواج یافت! )۳(
مشهد الرضا در دوره غزنویان

در قرن ۴ )ه -ق( ســبکتکین غزنوی، حــرم مطهر را ویران کرد و 
زیارت آن را ممنوع ســاخت)۴( اما پسر او یمین الدوله محمود، حرم را 
مرمت کرد و »بارگاهی نیک بپرداخت«؛)5( پس از وی عمیدالدوله فایق، 
که بیهقی او را »خادم خاصه« نامیده، به تکمیل بقعه رضوی و آبادانی 
مشهد دست زد؛ آنگاه سوری بن معتز یا معز، مشهور به صاحب دیوان 
که از سوی سلطان محمود بر خراسان حکومت داشت »و مردی نیکو 
صدقه و نماز بودو آثارهای خوش، وی را به طوس هست«، )6( چیزهای 
دیگری بر حرم افزود و مناره ای برای آن بساخت »و دیهی خرید، فاخر 

و بر آن وقف کرد« )7( و اولین حصار را به دور شهر برافراشت؛ بنابراین 
می بینیم که تا قرن ششم و دوره حکومت سلجوقیان حرم امام رضا)ع( 
چندین بار تجدید بنا شده است و گروه های مختلفی از مردم به زیارت 

آن می رفتند و آنجا را مقدس می داشتند!
مشهدالرضا در دوره سلجوقیان

در روزگار سلجوقیان در اثر درگیری بین فرق مسلمین، حرم تخریب 
شد؛ در سال 515 )ه.ق( فرامرز بن علی، حصاری پیرامون مشهد مقدس 
کشید و آن حصار بلند موجب شد مشهد از گزند حوادث محفوظ بماند 
و کســی نتواند به آنجا صدمه ای وارد کند؛ )۸( وی پس از مرمت بنای 
حرم، گنبدی نیز بر آن ساخت؛ کاشی های هشت ضلعی بسیار نفیسی، 
معروف به »کاشی های سنجری« که در ازاره حرم به کار رفته و اکنون 
در زیر قاب های بزرگ شیشه ای محافظت می شوند، از آثار ترکان زمرد 
ملک، دختر محمود سلجوقی است که پس از )557ق( نصب شده است.

مشهد الرضا در دوره خوارزمشاهیان
در روزگار خوارزمشاهیان نیز روضه رضوی مورد توجه بود و تزئینات 
نوینی بر آن افزوده شد؛ از جمله دو محراب کاشی چینی نما و کاشی های 
نفیس برجسته اطراف سردر پیش روی مبارک، از تزیینات علی بن محمد 
مقری و کتیبه ای حاوی دو بیت شعر فارسی از عبداهلل بن محمود بن 
عبداهلل، در دیوار حرم مطهر، که »سنه 61۲« بر آن کتابت شده، از آثار 

همین دوره است. )9(
مشهدالرضا در دوره مغوالن

در 61۸ ق با حمله تولی پسر چنگیز به روضه مقدس، بقعه رضوی 
دچار ویرانی شد، ولی به انهدام کامل نینجامید؛ زیرا کاشی های سنجری 
ازاره حرم که پس از )557ق( نصب شــده اســت، هنوز در حرم وجود 

دارد.)1۰(
ابــن بطوطه در این دوره حرم رضــوی را چنین توصیف می کند: 
مشــهد مکرم امام رضا)ع( قبه ای بزرگ دارد؛ قبــر در داخل زاویه ای 
است با مدرسه ای و مسجدی در کنار آن و این عمارت ها همه با سبکی 
بسیار زیبا ساخته شده و دیوارهای آن کاشی است؛ روی قبر، ضریحی 
چوبی قرار دارد که ســطح آن را با صفحات نقره پوشــانده اند؛ از سقف 
مقبره، قندیل های نقره آویزان است؛ آستان در قبه هم از نقره است و 
پرده ابریشــم زردوزی بر در آویخته؛ داخل بقعه با فرش های گوناگون 
مفروش گردیده و قبر هارون هم کنار آن واقع شده است ولی شیعیان 
موقع زیارت قبر امام، آن را لگد می زنند و به امام رضا سالم می کنند! )11(

مشهدالرضا در دوره تیموریان
در روزگار شــاهرخ تیموری همسر او گوهرشــاد، آثار ارزنده ای در 
حرم مطهــر و اطراف آن پدید آورد؛ از جملــه دو رواق »دارالحفاظ« 

و »دار الســیاده« را بنا کرد و مســجد جامع معروف »گوهرشاد« را در 
)۸۲1ق( زیرنظر معمار بزرگ، قوام الدین شــیرازی ســاخت؛ شاهرخ 
دومین حصار شــهر مشهد را بنا کرد؛ سلطان حسین بایقرا، که نامش 
در کتیبه ســردر ایوان طالی »صحن عتیق« آمده است، به پایمردی 
وزیرش امیرعلیشــیر نوایی، نیمی از صحن عتیق فعلی را که بعدها به 
وسیله شاه عباس صفوی توسعه یافت، بنا گذارد؛ صفویان نیز در توسعه 
و تکمیل آستان قدس رضوی آثار ارزنده ای برجای گذاشتند؛ طالکاری 
گنبد توسط سلطان محمد خدابنده و ترمیم و طالکاری مناره روزگار 
غزنویان، در زمان حکومت شاه طهماسب اول به انجام رسید و آخرین 
حصار شهر هم در روزگار او ساخته شد؛ شاه عباس اول عالوه بر توسعه 
صحن عتیق، طالکاری گنبد حرم را نیز که محتاج مرمت شــده بود، 
طی ســالهای )1۰1۰( تا )1۰16 ق( تجدید کرد؛ کتیبه گنبد به خط 
علیرضا عباسی بر این معنی تصریح دارد؛ شاه عباس همچنین تعدادی 
قرآن خطی منسوب به ائمه اطهار )علیهم السالم( تقدیم آستان قدس 
کرد و الماس درشتی را که ازبک ها از آستانه قدس به غارت برده بودند 
و او آن را بازپس گرفته بود، به فتوای علما فروخت و با بهای آن امالک 
زیادی خرید و وقف حرم کرد؛ شــاه عباس دوم صحن عتیق را تعمیر و 
کاشیکاری کرد و شاه سلیمان گنبد مطهر را که بر اثر زلزله )1۰۸۴ق( 
شــکاف برداشته بود )به تصریح کتیبه ای که بر آن نصب شده( مرمت 
کرد و چندین مدرسه ساخت؛ دو بنای مهم آستان قدس، یکی رواق اهلل 
وردی خان و دیگری رواق حاتم خانی نیز از ساخته های اهلل وردی خان و 
حاتم بیک اردوبادی از امیران بزرگ دولت صفوی اســت؛ ایوانی هم که 
در ضلع غربی »دارالضیافه« قرار دارد، از بناهای اهلل وردی خان است.)1۲(

چکیده سخن
بنابراین حرم مقــدس رضوی در طول تاریخ، همواره محل تردد و 
مرکز عالمان و عارفان و عاشــقان حقیقت و جایگاه عباد و زهاد بوده 
اســت؛ شیخ صدوق که در سال )۳5۲ه.ق( این مکان مقدس را زیارت 
کرده است می نویسد: زائرانی را دیدم که از مصر آمده بودند و به اصرار 
از متولیان حرم اجازه می خواســتند شب را در جوار علی بن موسی )ع( 
به راز و نیاز و دعا بپردازند و نیز زائری را دیدم که از مناطق ترک نشین 
آمده بود و به زبان ترکی دعا می کرد!)1۳( نه تنها این مکان برای شیعیان 
مقدس بود؛  بلکه برای بزرگان و عالمان اهل ســنت نیز مقدس بوده و 
هســت؛ بسیاری از اهل ســنت با خضوع تمام به زیارت آن می رفته و 
می روند؛ ابوبکر محمدبن مؤمل می گوید: روزی با پیشوای اهل حدیث 
ابوبکر بن خزیمه و ابوعلی ثقفی و دیگر مشایخ خود به زیارت قبر علی بن 
موســی الرضا)ع( در طوس رفتیم؛ در حالی که آنها بسیار به زیارت قبر 
ایشان می رفتند! وی می گوید: احترام، بزرگداشت و تواضع ابن خزیمه 
نزد قبر و بقعه علی بن موســی الرضا)ع( همگی را شــگفت زده کرد )1۴( 
اکنون بیش از هزار و دویست ســال از تاریخ مشهد مقدس می گذرد و 
دراین مدت طوالنی، حوادث و وقایع بسیاری را تجربه کرده است ولی 
همچنان محل آمد و شد محبان و شیعیان اهل بیت علیهم السالم است!
* مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

* مشهور است که مامون عباسی پیش از شهادت 
امام رضا)ع(  قبه ای بر فراز گور هارون ساخته بود و 
امام)ع( نیز در زیر همان قبه به خاک سپرده شد؛ 

بنابراین نخستین بنای حرم مطهر رضوی را می توان 
همان بقعه هارونی به شمار آورد؛ پس از آن تا روزگار 
دیلمیان، نشانه ای حاکی از تجدید بنا یا مرمت حرم 
مطهر در دست نیست، ولی مسلم است که زیارت 

حرم در میان شیعیان رواج داشته است!

قال االمام الرضا)ع(: »الیستکمل عبد حقیقه االیمان حتی تکون 
فیه خصال ثالث: التفقه فی الدین، و حسن التقدیر فی المعیشه و 
الصبر علی الرزایا« امام رضا)ع( فرمود: هیچ بنده ای به کمال حقیقت 
ایمان نمی رسد مگر اینکه سه خصلت داشته باشد: 1- فهم و اندیشه عمیق 
در دیــن ۲- برنامه و اندازه گیــری صحیح در معاش و زندگی ۳- صبر و 

بردباری در برابر مصائب و بالها.)1(
ـــــــــــــــــــ

1- تحف العقول، ص۴71

کمال ایمان

حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا)ع( فرمود: در خراسان قطعه زمینی است 
که زمانی محل آمد و شــد فرشتگان و نزول مالئکه می شود و همواره گروهی از 
مالئکــه پایین می آیند و گروهی باال می روند تا وقتی که در صور دمیده شــود. 

پرسیدند: ای فرزند رسول خدا! این کدام قطعه زمین است؟
حضرت فرمود: این قطعه در سرزمین طوس است. به خدا سوگند این قطعه 
»باغی از باغ های بهشت است« هرکس مرا در این منطقه زیارت کند، چنان است 
که رســول خدا)ص( را زیارت کرده باشــد، و به پاداش این زیارت، خداوند ثواب 
هزار حج واجب پذیرفته شــده، و هزار حج عمره مقبول برای او می نویسد، و من 

و پدران بزرگوارم در روز قیامت از او شفاعت می کنیم.)1(
ـــــــــــــــــــ

1- عیون اخبار الرضا)ع(، ج۲، ص۲55

مشهد، قطعه ای از بهشت

)بدان ای ســالک عزیز!( ســیر الی اهلل و طلب کردن حق تعالی با صدق نیت 
اســت. با صدق نیت ســالک می تواند راه را تا به آخر بپیماید. صدق نیت موجب 
می گردد که سالک تالفی ایام غفلت را بنماید، خرابی ها را آباد و آنچه را از دست 

رفته است تدارک نماید.
عالئمی که ســالک واجد می گردد و حاکی است که او به صدق نیت رسیده 
است، یکی این است که هیچ حادثه و داعیه ای نمی تواند او را از مسیرش منحرف 
سازد و دیگر اینکه او در هیچ حالی از کوشش و جدیت در راه وصول به حق باز 
نمی ایستد. سوم اینکه او نمی تواند با هواپرستان و کسانی که به دنبال مشتهات 

نفسانی هستند مصاحبت و رفاقت کند.)1(
ــــــــــــــــــــ

1- مقامات معنوی، محسن بینا، ج۲، ص6۰

صدق نیت سالک

حجت االسالم سیدعبداهلل فاطمی نیا استاد اخالق در دیدار با کاروان 
قرآنی جمهوری اســالمی ایران اعزامــی به حج تمتع با بیان خاطراتی 
از مرحوم نقش بندی گفت: مرحوم نقش بندی)مبتهل وقاری برجســته 
مصــری( از نظر قدرت صدا از نــوادر روزگار بود. به یاد دارم در محفلی 
بودیم برق رفت، وی آنچنان تالوت کرد که با زمانی که برق بود و سیستم 

صوتی کار می کرد چندان تفاوت نداشت.
وی با اشــاره بــه ارادت نقش بندی به اهل بیــت)ع( گفت: یک بار 
نقش بندی در جایی آرام به من گفت: بیا برویم قدم بزنیم، من یک کتاب 
صحیفه سجادیه به وی دادم و او مدام به فراز های کتاب نگاه می کرد و 
ماشاءاهلل می گفت. دو کتاب دیگر هم در این زمینه به وی دادم و بعد از 
آن ارتباط ما بسیار نزدیک شد. حتی او به مشهد رفت و بعد از بازگشت از 
مشهد سراغ من را گرفته بود و به دیدارم آمد. نقش بندی به اهل بیت)ع( 
ارادت داشت و او هم مانند محمد صدیق منشاوی شیعه 1۲ امامی است.

توسل عبد الباسط به امام موسی بن جعفر)ع( 
فاطمی نیا عبد الباسط را هم محب اهل بیت)ع( دانست و گفت: من 
دوستی در نجف دارم که هنوز هم زنده است. وی می گفت: هنگامی که 
عبدالباســط تالوت معروف حشر و تکویر را در عراق خواند من حضور 
داشــتم. وی قبــل از تالوت به من گفت: برای این تالوت متوســل به 

موسی بن جعفر)ع( شدم.
 این استاد اخالق علم تجوید را علمی بزرگ دانست و گفت: من در 
تجوید شاگرد میرزا جواد آقای تبریزی بودم. با دو سال حضور در جلسات 

ایشان دریافتم که تجوید علم بزرگ و مهمی است.
صدای بهشتی محمد رفعت

وی با اشــاره به اعجاز تالوت گفت: برخی قدر تالوت را نمی دانند، 
برخی از تالوت ها مانند سوره هود مصطفی اسماعیل بیمار را شفا می دهد 
و یا صدای محمد رفعت صدایی بهشتی است و آوای این استاد فراتر از 
این حرف ها است که بگوییم حجاز خواند یا رست، تالوت وی انسان را 

مات و مبهوت می کند.

فاطمی نیا ارادت شــیعیان به اهل بیت)ع( را سبب ارتقای آنها در 
علوم قرآن دانست و گفت: من سال ها کتب مختلف تفسیری را خوانده ام 
نکاتی که در المیزان است در هیچ کتابی نیست و اینها به خاطر محبت 

اهل بیت)ع( است.
وی با آرزوی موفقیت برای کاروان قرآنی جمهوری اسالمی در ایام 
حج گفت: شما ها همگی اســتاد و روشن هستید بروید و تالش کنید 
که مبلغ قرآن و اسالم باشید، در این ایام انسان های زیادی هستند که 
ضجه می زنند و لبیک می گویند اما حاجی واقعی کم است، شما سعی 
کنید از ضجه زنندگان نباشــید. خداوند همه جا هست کعبه برای این 
اســت که به یاد خدا دور آن بچرخی و وقتی آمدی دور خدا بچرخی.  
باید رفتار ما بعد از حج تغییر کند نه اینکه بعد از چهل حج به محض 

اینکه اسم طرف را ببرند خانواده اش بر خود بلرزد.
از :فارس

توسل استاد عبد الباسط به امام موسی  بن جعفر)ع(

امیرالمومنین علی)ع( وقتی در بازار می گشت و موعظه می کرد، چنین می فرمود: 
* خیرخواستن از خدا را مقدم بدارید.

* با آسان گرفتن در معامله، به کار خود برکت دهید.
* با خریداران متواضع باشید.

* خود را به داشتن حلم و بردباری )پرهیز از عصبانیت( زینت دهید.
* از قسم خوردن پرهیز کنید.

* از دروغ گفتن فاصله بگیرید.
* از ستم کردن بترسید.

* در حق مظلوم، با انصاف باشید.
* به رباخواری نزدیک نشوید.

* در وزن و ترازو، درست و تمام وزن کنید )کم فروشی نکنید(.
* اموال مردم را به حرام نستانید.

* زمین خدا را با کارهای بد اقتصادی تان، به فساد و تباهی نکشید.
)بحاراالنوار، ج 7۸ ص 5۴( 

سفارش امام علی )ع( به  کسبه  و بازاریان

آنچه در پی می آید توصیه ها و رهنمودهای حضرت آیت اهلل 
محمدتقی بهجت )ره( پیرامون آداب زیارت امام رضا)ع( وکرامات 
آن حضرت است  که در مالقات حضوری جمعی از ارادتمندان در 
آستان قدس رضوی با ایشان بیان شده و ما آن را در آستانه میالد 
گرامی حضرت ثامن الحجج)ع( به نقل از فارس و کتاب »برگی از 

دفتر آفتاب« تقدیم عاشقان آن حضرت می کنیم.
***

زیارت شــما قلبی باشد. در موقع ورود اذن دخول بخواهید، اگر حال 
داشتید به حرم بروید. هنگامی که از حضرت رضا)ع( اذن دخول می طلبید 
و می گوئید: »أ أدخل یا حجت اهلل:  ای حجت خدا، آیا وارد شوم«؟ به قلبتان 
مراجعه کنید و ببینید آیا تحولی در آن به وجود آمده و تغییر یافته است 
یا نه؟ اگر تغییر حال در شــما بود، حضرت به شما اجازه داده است. اذن 
دخول حضرت سیدالشهداء)ع(گریه است، اگر اشک آمد امام حسین)ع( 

اذن دخول داده اند و وارد شوید.
اگر حال داشتید به حرم وارد شوید. اگر هیچ تغییری در دل شما به 
وجود نیامد و دیدید حالتان مســاعد نیست، بهتر است به کار مستحبی 
دیگری بپردازید. سه روز روزه بگیرید و غسل کنید و بعد به حرم بروید 

و دوباره از حضرت اجازه ورود بخواهید.
زیارت امام رضا)ع(از زیارت امام حسین)ع( باالتر است، چرا که بسیاری 
از مسلمانان به زیارت امام حسین)ع(می روند ولی فقط شیعیان اثنی عشری 

به زیارت حضرت امام رضا)ع( می آیند.
بسیاری از حضرت رضا)ع( سؤال کردند و خواستند و جواب شنیدند، 
در نجف، در کربال، در مشهد مقدس - هم همین طور – کسی مادرش را 

به کول می گرفت و به حرم می برد. چیزهای عجیبی را می دید.
ملتفت باشید! معتقد باشید! شفا دادن الی ماشاءاهلل به تحقق پیوسته. 
یکی از معاودین عراقی غده ای داشــت و می بایستی مورد عمل جراحی 
قرار می گرفت. خطرناک بود، از آقا امام رضا)ع( خواست او را شفا بدهد، 
شب، حضرت معصومه)س( را در خواب دید که به وی فرمود: »غده خوب 
می شود. احتیاج به عمل ندارد!« ارتباط خواهر و برادر را ببینید که از برادر 

خواسته، خواهر جوابش را داده است.
همه زیارتنامه ها مورد تأیید هستند. زیارت جامعه کبیره را بخوانید. 
زیارت امین اهلل مهم است.  قلب شما )این زیارات را( بخواند. با زبان قلب 
خود بخوانید. الزم نیست حوائج خود را در محضر امام)ع( بشمرید. حضرت 
می دانند! مبالغه در دعاها نکنید! زیارت قلبی باشد. امام رضا )ع(به کسی 

فرمودند: »از بعضی گریه ها ناراحت هستم«.
یکی از بزرگان می  گفت: من به دو چیز امیدوارم؛ نخست آنکه قرآن 
را با کسالت نخوانده ام. بر خالف بعضی که قرآن را آنچنان می خوانند که 
گویی شاهنامه می خوانند. قرآن کریم موجودی است شبیه عترت. دوم، 

در مجلس عزاداری حضرت سیدالشهداء گریه کرده ام.
حضرت آیت اهلل العظمی بروجردی )ره( مبتال به درد چشــم شــدند، 
فرمودند: »در روز عاشــورا مقداری از  گل عزاداری امام حســین )ع(را بر 

توصیه های
 حضرت آیت اهلل بهجت 

برای زیارت امام رضا)ع(

چشمان خود مالیدم، دیگر در عمرم مبتال به درد چشم نشدم و از عینک 
هم استفاده نکردم!«

پــس از حادثه بمب گذاری در حرم مطهر حضرت رضا )ع( حضرت به 
خواب کســی آمدند، سؤال شــد: در آن زمان شما کجا بودید؟ فرمودند: 
کربال بودم. این جمله دو معنی دارد: معنی اول اینکه حضرت رضا)ع( آن 
روز بــه کربال رفته بودند. معنی دوم یعنی این حادثه در کربال هم تکرار 
شــده است. دشمنان به صحن امام حسین)ع( ریختند و ضریح را خراب 

کردند و در آنجا آتش روشن کردند!
کســی وارد حرم حضرت رضا)ع( شد، متوجه شد سیدی نورانی در 
جلوی او مشغول خواندن زیارتنامه می باشد، نزدیک او شد و متوجه شد 
که ایشــان اســامی معصومین – ســالم اهلل علیهم – را یک یک با سالم 
ذکر می فرمایند. هنگامی که به نام مبارک امام زمان ـ) عج (  رســیدند 
ســکوت کردند! آن کس متوجه شد که آن سید بزرگوار خود موالیمان 

امام زمان )عج( است.
در همین حرم حضرت رضا)ع( چه کراماتی مشاهده شده است. کسی 
در رؤیا دید که به حرم حضرت رضا)ع( مشــرف شــده و متوجه شد که 
گنبد حرم شکافته شد و حضرت عیسی و حضرت مریم علیهماالسالم از 
آنجا وارد حرم شدند. تختی گذاشتند و آن دو بر آن نشستند و حضرت 

رضا)عج( را زیارت کردند.
روز بعد آن کس در بیداری به حرم مشــرف شد. ناگهان متوجه شد 
حرم کامال خلوت اســت! حضرت عیسی و حضرت مریم)ع( از گنبد وارد 
حرم شدند و بر تختی نشستند و حضرت رضا)ع( را زیارت کردند. زیارتنامه 
می خواندنــد. همین زیارتنامه معمولی را می خواندنــد! پس از خواندن 
زیارتنامه از همان باالی گنبد برگشــتند. دوباره وضع عادی شد و قیل و 

قال شروع شد.حال آیا حضرت رضا)ع( وفات کرده است؟
حــرف آخر اینکه: عمل کنیم به هر آنچه که می دانیم. احتیاط کنیم 

در آنچه خوب نمی دانیم. با عصای احتیاط حرکت کنیم.

صفحه معارف روزهای: یک شنبه، سه شنبه
 و پنج شنبه منتشر می شود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221

*حرم مقدس رضوی در طول تاریخ، همواره محل 
تردد و مرکز عالمان و عارفان و عاشقان حقیقت و 
جایگاه عباد و زهاد بوده است؛ شیخ صدوق که در 

سال )352ه.ق( این مکان مقدس را زیارت کرده است 
می نویسد: زائرانی را دیدم که از مصر آمده بودند و به 
اصرار از متولیان حرم اجازه می خواستند شب را در 
جوار علی بن موسی )ع( به راز و نیاز و دعا بپردازند و 
نیز زائری را دیدم که از مناطق ترک نشین آمده بود و 

به زبان ترکی دعا می کرد!

پرسش:
با توجه به اینکه مأمون قصد به شهادت رساندن امام رضا)ع( را داشت، 

دالیل پذیرفتن ولیعهدی از طرف امام رضا)ع( چه چیزی بوده است؟
پاسخ:

1 ـ حفظ جان علویان
هنگامی امام رضا)ع( ولیعهدی مامون را پذیرفت که به این حقیقت پی برده بود 
که در صورت امتناع بهایی را که باید بپردازد تنها جان خودش نمی باشد بلکه علویان و 
دوستدارانشان همه در معرض خطر واقع می شوند. در حالیکه اگر بر امام جایز بود که 
در آن شرایط، جان خویشتن را به خطر بیفکند، ولی در مورد دوستداران و شیعیان خود 
و یا سایر علویان هرگز به خود حق نمی داد که جان آنان را نیز به مخاطره در اندازد.
افزون بر این، بر امام الزم بود که جان خویشــتن و شــیعیان و هواخواهان را از 
گزندها برهاند. زیرا امت اسالمی بسیار به وجود آنان و آگاهی بخشیدنشان نیاز داشت. 
اینان باید باقی می ماندند تا برای مردم چراغ راه و راهبر و مقتدا در حل مشکالت و 

هجوم شبهه ها باشند.
آری، مردم به وجود امام و دســت پروردگان وی نیاز بســیار داشتند، چه در آن 
زمان موج فکری و فرهنگی بیگانه ای بر همه جا چیره شده بود و با خود ارمغان کفر 
و الحاد در قالب بحث های فلسفی و تردید نسبت به مبادی خداشناسی، می آورد. بر 
امام الزم بود که بر جای بماند و مسئولیت خویش را در نجات امت به انجام برساند. 
و دیدیــم که امام نیز با وجود کوتاه بــودن دوران زندگیش پس از ولیعهدی چگونه 

عمال وارد این کارزار شد.
حال اگر او با رد قاطع و همیشگی ولیعهدی، هم خود و هم پیروانش را به دست 
نابودی می ســپرد این فداکاری کوچکترین تاثیری در راه تالش برای این هدف مهم 

در بر نمی داشت.
2 ـ اعتراف به سهم علویان در حکومت

عالوه بر این، نیل به مقام ولیعهدی یک اعتراف ضمنی از ســوی عباســیان به 
شمار می رفت دایر بر این مطلب که علویان نیز در حکومت سهم شایسته ای دارند.

3 ـ حضور اهل بیت)ع( در صحنه سیاست
دیگر از دالیل قبول ولیعهدی از سوی امام آن بود که اهلبیت را مردم در صحنه 
سیاســت حاضر بیابند و به دســت فراموشیشان نسپارند، و نیز گمان نکنند که آنان 
همانگونه که شــایع شــده بود، فقط علما و فقهایی هستند که در عمل هرگز به کار 
ملت نمی آیند. شاید امام نیز خود به این نکته اشاره می کرد هنگامی که )ابن عرفه( 
از وی پرســید: ای فرزند رسول خدا، به چه انگیزه ای وارد ماجرای ولیعهدی شدی؟ 

امام پاسخ داد:
بــه همان انگیزه ای که جدم علی )ع( را وادار به ورود در شــورا نمودند. )عیون 

اخبار الرضا، ج ۲، ص 1۴۰(
4ـ معرفی چهره واقعی مأمون

گذشته از همه اینها، امام در ایام ولیعهدی خویش چهره واقعی مامون را به همه 
شناساند و با افشا ساختن نیت و هدفهای وی در کارهایی که انجام می داد، هرگونه 

شبهه و تردیدی را از نظر مردم برداشت .
مردم به وجود امام و دست پروردگان وی نیاز بسیار داشتند، چه در آن زمان موج 
فکری و فرهنگی بیگانه ای بر همه جا چیره شده بود و با خود ارمغان کفر و الحاد در 
قالب بحث های فلسفی و تردید نسبت به مبادی خداشناسی، می آورد. بر امام الزم بود 

که بر جای بماند و مسئولیت خویش را در نجات امت به انجام برساند.
آیا امام خود رغبتی به این کار داشت؟

اینها که گفتیم هرگز دلیلی بر میل باطنی امام برای پذیرفتن ولیعهدی نمی باشد. 
بلکه همان گونه که حوادث بعدی اثبات کرد، او می دانســت که هرگز از دسیسه های 
مامون و  دار و دسته اش در امان نخواهد بود و گذشته از جانش، مقامش نیز تا مرگ 
مامون پایدار نخواهد ماند. امام بخوبی درک می کرد که مامون به هر وســیله ای که 

شده در مقام نابودی وی جسمی یا معنوی بر خواهد آمد.
تازه اگر هم فرض می شــد که مامون هیچ نیت شــومی در دل نداشت، با توجه 
به ســن امام امید زیستنش تا پس از مرگ مامون بسیار ضعیف می نمود. پس اینها 

هیچکدام برای توجیه پذیرفتن ولیعهدی برای امام کافی نبود.
از همه اینها که بگذریم و فرض را بر این بگذاریم که امام امید به زنده ماندن تا 
پس از درگذشــت مامون را نیز می داشــت، ولی برخوردش با عوامل ذی نفوذی که 
خشــنود از شیوه حکمرانی وی نبودند، حتمی بود. همچنین توطئه های عباسیان و  
دار و دســته شان و بســیج همه نیروها و ناراضیان اهل دنیا بر ضد حکومت امام که 
اجرای احکام خدا به شیوه جدش پیامبر)ص( و علی)ع( باید پیاده می شد، امام را با 
همان مشــکالت زیانباری روبرو می ساختند که حتی مردم نیز حکومت حق و عدل 

امام )ع( را در آن شرایط نمی توانستند تحمل کنند.
)رک: زندگی سیاسی هشتمین امام حضرت علی بن موسی الرضا)ع( جعفر مرتضی 

حسینی، ترجمه دکتر سید خلیل خلیلیان(

دالیل پذیرفتن والیتعهدی امام رضا)ع(
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مذهبی ایرانیان

۲- شیخ صدوق؛ عیون اخبار الرضا 
ج ۲، ص۲6۰

۳- برگرفته از سایت آستان قدس.
الموسوعه  انصاری؛  اسماعیل   -۴

الکبری؛ ج 7؛ ص ۳۰7.
5- مقدســی، محمدبــن احمد، 
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