
 1111 تابستان 111شمارة  112

 
 
 
 

 الرضا بررسی و نقد مدخل علیٌّ

 المعارف اسالمدایرةدر 
(Encyclopedia of Islam) 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2محمد صادقیان هرات - 1دکتر محمد باغستانی  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 
 

 
 

ر  اسالم با تاریخ تشوی  و کوالم المعادایرةناآشنایی کام  برخی نویسندگان 

عشووري در ایوون هاي موورتبط بووا تشووی  ابنیموودخ  اسووالمی، سووبب ضووعف

هایی است که به از جمله مدخ  «الرضاعلیٌّ»المعار  گردیده است. مدخ  دایرة

دلی  تکیه بیش از حد نویسنده بر مناب  اه  سونت، از ضوعف یکسوونگري در 

وجب شده تا نقص منواب  غیرشویعی در معرفی آن حضرت برخوردار است و م

در این مدخ  نیز رسوخ کرده  سیاسی امام رضاهاي اجتماعیگزارش فعالیت

هاي مأمون بذردازد. از آنجوا کوه ایون و بیش از بیان زندگی ایشان، به فعالیت

عنوان یکی از مناب  اصلی در معرفی اسالم مطرح است، نقد و المعار  بهدایرة

آن، به رفو  نوواقص، اصوالح اشوتباهات و ارتقواي سوط   هايبررسی مدخ 

کند. این نوشوتار در راسوتاي اطالعات در زمینة تاریخ تشی  کمک شایانی می

اهدا  یادشوده، بوه روش تحلیلوی تواریخی، چهوار بخوش والدت و وفوات، 

 ها، والیتعهدي و مناب  این مدخ  را نقد و بررسی کرده است.فعالیت
 

 ــــــــــ
 استاایار پووهشکدة علو  و فرهنگ اسالمی.  .1

 اانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع اانشگاه فراوسی مشهد.  .2
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 و نقد. الرضا، بررسیاسالم، علی  ف ارلمعادایرةلوئیس،  ردبرنا ها:کلید واژه
 

 مقدمه
«Encyclopedia of Islam» عالةائردترین تخصصی ار موضود اسال  است  ارفم
های محققانة نویستندگان ، ختالی از اشتکال نیستت؛ از جملته رغم تالشکه به

عة های مترتبط بتا متذهب شتتیبرانگیز ار ایتن خصتو ، متتدخلعنتاوین بحتث
ها به االیل مختلف از جملته توجته بتی  از حتد امامی است. این مدخلاوازاه

نویسندگان آن به منابع اهل سنت، عالوه بر اشکاالت کالمی از ضتعف جامعیتت 
« الرضاعلی»رور مثال، مدخل های تاریخی نیز برخوراار است؛ بهار بررسی گزاره

 تصر بتر زنتدگانی امتا  رضتاار این کتاب، با گذر و نظری بسیار محدوا و مخ
ترین فرازهای زنتدگی آن حضترت، بتر هایی از مهمگرفتن بخ عالوه بر ناایده

ای بر این صورت حاشیهرا به های مأمون متمرکز شده و زندگانی اما  رضاتالش
ها عنوان نمواه است که خوا الیلی بر عد  تتبع کتافی نویستنده ار منتابع تالش

 باشد. ضود مدخل میمختلف و خروج از مو
مسلمان اربارة اسال  ترین منابع پووهشگران غیراز آنجا که کتاب مزبور از مهم

باشد، توجه به صحت مطالب و اصالب اشتکاالت آن وجهتة همتت محققتان می
های مربو  به امامان شیعه ار این بسیاری بواه و ار معرفی، نقد و بررسی مدخل

عالةائرد توان به صورت پذیرفته است که از جملة آن می های چندی، تالشارفم
نظتری بتر چنتد مقالته از »و  «المعارف استالمیهةائاردانعکاس شیعه ار »به مقالة 

عالةایرد عالةائردسخنی اربارة »، اثر محموا مهدوی اامغانی، «اسال  ارفم  ارفم
عالةائارد تشابه اسمی، تفاوت متاهوی، »، نوشتة عبدالهاای حائری، «اسال  ارفم

عالةایاردار  رالبابیة علی بننقدی بر مقال رضتا ، نوشتتة محمد«استال  ارفم
عالةایاردار  حستینآنچه خوا ااشت...: نقدی بر مقالتة اما »پناه، هدایت  ارفم
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بررسی و نقد مدخل ]اما [ حستن »، کاری از علی بیات و علیرضا عسکر، «اسال 
عالةایرد عسکری سعید راووستی عباس احمدوند و  ، نوشتة اکتر«اسال  ارفم

عالةایردامامان شیعه ار »مسرور،  علی آقایی ، اثر مهرااا عباسی و سید«اسال  ارفم
زیر نظر آقای محمتوا  ،اسالم عداي مالةدايرتصویر امامان شیعه در آقایی و کتاب 

  اشاره کرا.زااه ااوری تقی
ه پرااخته کت« الرضاعلی»از میان منابع یااشده، تنها آخرین منبع به نقد مدخل 

باشد؛ زیرا ار این نقد، ایدگاه کالمی بر ایدگاه تاریخی غلبه خالی از ضعف نمی
یافته است، غافل از اینکه نگارنده مسلمان نبواه و با تکیه بر منابع تاریخی مدخل 

های اعتقاای و کالمی را کنتار نهتااه و بته مستئله ااوریرا نگارش کراه و پی 
رو، تعهدی نسبت به می نگریسته است. از اینصرفاً از نگاه تاریخی و با روش عل

نتایج کالمی تحقیق خوا نداشته است. پس نقتد او نیتز بایتد بتر همتین استلوب 
شد. با توجه به این رراحی شده و از ررب اشکاالت کالمی مطالب خواااری می

نکات، ار مقاله حاضر سعی شده تا با تکیه بر منابع عمدتاً تتاریخی بته محتتوای 
ریسته شده، از این ایدگاه مورا نقد و بررسی قرار گیرا. این مقالته بتر مدخل نگ

تاریخی این مدخل را مورا نقد و آن است تا ضمن بررسی اسناا، با روش تحلیلی
 بررسی قرار اااه، ار پاالی  اشکاالت آن بکوشد.

 اسالم المعارفدایرة

عالةایرداین  عالةایرد لیناوّتوان را می ارفم  و اسال  اربارة جدید بکس به ارفم
 هتایشخصتیت به مربو  موضوعات به آن مقاالت. اانست اسال  جهان و اسال 

 و علمتی مکتتوب آثتار ،استال  جغرافیتای قلمترو ار موجوا هایمکان ،مسلمان
؛ گراابرمی  1712 سال به آن تألیف تاریخ .است یافته اختصا  اسالمی مفاهیم
 کتتابی چنتین تدوین ضرورت ،شناسیشرق المللیبین کنگرة اراسمیت  کهزمانی

عالةایرد. نخستین جلد این کرا مطرب را   نشر بریل ار لیدن 1111ار سال  ارفم
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لیدن هلنتد منتشتر کترا و ار بستیاری از جوامتع استالمی بته لطتف استتفااه از 
رو شتد و های بدیع ار کار علمی با استقبال گستراه و شیفتگی فراوان روبهروش

عالةایرد، پاکستان و افغانستان ترجمه گراید. این ار مصر، ترکیه، ایران  لیناوّ  ارفم

عالةائرد موضود ار جدی اقدا  لیناوّ  و است جهانی سطح ار اسال  نگاریارفم
 علمتی استتاوراهای ویتوهبته ،پیشتین تجتارب همتة از آن پشتتیبانی الیل به و

 یکشورها ار و شد روروبه جهانی استقبال با ،غرب شناسیاسال  و خاورشناسی
 .کرا باز جا اندیشمندان و پووهشگران نمیا ار مختلف،

عالةایارداگر چه اعتبار و اتقان علمی این  ورزی گاهی به شائبة غترض ارفم
آلواه شده و گاهی نیز به سبب رهور ارالعات جدید نقتض گرایتده استت، ار 

  به الیل اهمیت آن، تجدید چا  شد و ویراست او  آن ار نیمة راه قترار 1187
عالةایرد»ل رفت. عنوان کامل چا  اوّ گ شناسی اسال ، فرهنگ، جغرافیا، قو  ارفم

عالةایرداست. به تدریج این « شناسی و رجال مرا  مسلمانقو  همگا  بتا  ارفم
های اصلی تمدن اسالمی، یعنی عربی و ترکی و اراو، مورا اقتباس ترجمه به زبان

های پتس از جنتگ ار ستالهایی بر آن افزواه شد. ها و تعلیققرار گرفت و ذیل
عالةایردل جهانی او ، ضرورت بازنگری و بازنویسی مقاالت چا  اوّ اسال   ارفم

اندرکار تدارک و تدوین ربعی جدید از ایتن اسال  احساس شد و بانیان آن است
  از سوی انتشارات بریل 1161مجموعه شدند. نخستین جلد از ویراست او  ار 

صفحه عرضه گراید. کار تتدوین و  1111ار  Bو Aشهر لیدن هلند شامل حرف 
  1161رول انجامید. پتس از ستال سال بهانتشار کامل این مجموعه بی  از پنجاه

گرایتد و تدریج و ار فواصل مختلف جلتد جدیتدی آمتااه و روانتة بتازار میبه
صتفحه  181ار  Zتا  Vسرانجا  مجلد یازاهم و پایانی این ربع که شامل حروف 

منتشتتر شتتد. ار رتتی ایتتن ستتالیان، برختتی از سرویراستتتاران   2112بتتوا، ار 
عالةایرد نفر که عالوه بتر چهتاراسال  جای خوا را به ایگران اااند؛ چنان ارفم

گفته، نا  کسانی چون لویس، پالت، منتاگ، لکومتته، بتازورت، ون اونتزل و پی 
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استت خورند. گفتنی هاینری  ار میان سرویراستاران مجلدات بعدی به چشم می
عنوان ضمیمة این مجموعه انتشار   به1171نیز ار  i ات A مستدرکی شامل حروف

های بدیع پووهشتی و برختورااری از امکانتات کارگیری روشیافت. با وجوا به
های آنان امتروز ناارستت و ها و یافتهمناسب تحقیق، ممکن است برخی پووه 

هتای آشتکار میتان ر، تفاوتترین شواهد ایتن امتفاقد ارزش علمی باشد. از مهم
عالةایردل و او  چا  اوّ ها ار اگر چه برخی از این ضتعف 1.اسال  است ارفم
های محتتوایی آن بستیار های بعدی اصالب گراید، امتا همچنتان ضتعفویرای 

های مربو  به امامان شیعه، مدخل مرتبط با امتا  رور مثال ار مدخلنماید؛ بهمی
ترایتد متدخل امتا  کته بیستون استت، ار حالی ای اواار و اما  جواا صااق
مانندی که هم از ایدگاه شیعیان و هم اهل سنت، اارای شأن و جایگاه بی صااق

 هایی مانند اما  علیتوانست ار حد مدخلاست، جای کار بسیاری ااشت و می
 هاست. ترین مدخلقرار گیرا که پرستون و اما  حسین

 الرضاندة مدخل علیٌّبرنارد لوئیس، نویس

  ار لنتدن استت. 1116اه می سال م 11 و متولد یهوای االصلبرنارا لوئیس، 
ل ستاگرفتت و سته ار اانشگاه لندن  1116به سال تاریخ را  کارشناسی ارشداو 

عنتوان   1141ار ستال  بعد موفق به کسب مدرک اکترا ار همتین رشتته شتد و
لوئیس عضو بستیاری است آورا. انه بهمیپروفسوری را ار تاریخ خاور نزایک و 

نگاران ترک؛ آکاامی انگلیس؛ جامعه تاریخ با بوا و ها و مراکز پووهشیاز انجمن
ی ی هنر و علم؛ مدرسة مطالعات آسیایآکاامی آمریکای انجمن فیلسوفان آمریکایی؛

اکنون وی هماست. همکاری ااشته آسیایی پاریس  موسسة و آفریقایی ار لندن و
اننبرر برای تحقیقات یهوای است که کارش پیگیری و حمایتت  ئول موسسةمس

 ــــــــــ
و  84، شکتهاب مهاه دیهن، «ف استال ارمعالةایاردامامان شیعه ار »آقایی، سیدعلی،  -عباسی، مهرااا . 1

81  ،46. 
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 اسرائیل ارتبا  اارا. از تحقیقاتی است که به نوعی با یهوا و بنی
 ید کته وی تحقیقتات ختوا را ار اایترةآاست میاز تألیفات لوئیس چنین به

خالفتت  انه و نیتز اربتارةوسیعی از مباحث تاریخ اسال  تا تاریخ معاصر خاورمی
تمدن استالمی  ا ترکیه جدید توسعه اااه و اربارة بسیاری از مسائل مهمعثمانی ت
فهدائیان وان بته تتاو بته فارستی متی نظر نمواه است. از آثار ترجمه شتدةارهار 

، مقالتة ظهور ترکیة نهوین، تاریخ اسماعیلیان، نخستین مسلمانان در اروپا، اسماعیلی
، عرب در تاریخه کرا. ایگر تألیفات او عبارتند از: اشار« مفاهیم انقالب ار اسال »

، حافظة تاریخی کشهف و بازسهازی آن، اسالم در گذر تاریخ، تاریخ اسالم کمبریج
تفستیری از »، مقالتة «کمونیستم و استال »، مقالتة کشف اروپا توسهط مسهلمانان

ن منابع تاریخ حشاشهی، الدین و حشاشینصالح، اصول اسماعیلیه، «بازگشت اسال 
مالحظهاتی دربهاره ، هها در فهارسحشاشهین در سهوریه و اسهماعیلی، در سوریه

هتایی از ، کته تنهتا بخت گرایی در تهاریخ اسهالم، اسهالم و عهالم عربهیبدعت
 1.های علمی اوستنگارش

عالةایرداو عضو هیئت تحریریه چا  او    اسال  است که تا کنون یازاه ارفم
هتای ایتن ئیس ار نگارش بستیاری از متدخلمجلد آن نشر یافته است. برنارا لو

عالةایرد  مشارکت ااشته و اصوالً انتخاب او ار اینجا کمک زیاای به وجهة ارفم
الخطاب، علویان، باب، ایوب ابی ،عباسیان هایی مانند:مدخل .اش کراه استعلمی

اار، ، افتتر، افتترشناجرباشی ،شاکرجی پاشاصبری پاشا، بهجت مصطفی افندی، 
ایتتن  از جملتتة دخل امتتا  رضتتا و امتتا  هتتاایزبیتتده و او متت ،فتنتته ،نیهمتتایو
ل ار جلتد اوّ الرضتای اوهاست که ما ار اینجتا بته بررستی متدخل علتیمدخل
 پراازیم.می (111) 

 ــــــــــ
، 12، شآئینة پژوهشترجمه رسول جعفریان، « فهرست آثار برنارا لوئیس»مطبقاتی، مازن بن صالب،  . 1

 16. 
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 الرضاعلیٌّ

اما  هشتم شیعة اثناعشری است. وی ار مدینه و ار سال  الرضاموسیبنعلی»
نظران کته احتمتاالً ا بنابر قتول ستایر صتاحبقول صفدی( ی   )بنابر861ق/ 147
  )نوبختی، ابن خلکان، میرخواند( متولد شد. 881ق/111اند، ار سال تر بواهمطلع

  وفات یافتت. منتابع ار ستال وفتات او 717ق/211او ار شهر روس و ار سال 
اتفاق نظر اارند، اما اربارة روز و ماه آن اختالف نظر اارند. )آخر صتفر: ربتری، 

ذوالحجته: ابتن خلکتان( پتدر او  1ذی القعده یتا 11رمضان: صفدی؛ 21فدی، ص
بوا و متاارش یتک ا ّ ولتد اهتل نوبته بتوا کته نتا  او بته  الکارم]اما [ موسی

خلکتان؛ های مختلفی ذکر شده است. )شهد یا نجیته: نتوبختی؛ ستکینه: ابنشکل
فا نکرا، اما به جوزی( او ار بخ  عمدة حیات  هیچ نق  سیاسی ایخیزران: ابن

نقتل  ةارطا سبب علم و تقوای  معروف بوا. او از پدر ختوا و از عبیتداهلل بتن 
لین رهور وی بتر صتحنة ااا. اوّکرا و ار مسجدالنبی ار مدینه فتوا میحدیث می

که خلیفه مأمون او را به مرو فراخواند   بوا؛ هنگامی716ق/211سیاست ار سال 
به او ااا. منتابع متفقتاً « رضا»منصوب کرا و لقب و او را ار مقا  وار  خالفت 

تمایلی به پذیرش ایتن انتصتاب نداشتت و  الرضاموسیبناارند که علیبیان می
ها و رجال بزرر عباسی و علوی کته ار فقط تسلیم پافشاری خلیفه شد. شاهزااه

، رأس آنان پسر مأمون یعنی عباس بوا با وار  جدید که لباسی سبز به تن ااشت
هتتای هتتا و لباسبیعتتت کرانتتد. بتته استتتور خلیفتته ار سراستتر امپراتتتوری پرچم

رنتگ الشتکل ستیاههتای متحدهتا و لباسالشکل سبزرنگ جتایگزین پرچممتحد
رور ختا  بتا عباسی شد. بعید است که رنگ ستبز ار ایتن اوران نخستتین بته

قس. )و  است.مرتبط بواه باشد و معنای اقیق این تغییر رنگ نامعل خاندان علی
4 weil, ii, 216, n. 1; Gabrieli, 18 n. ) متن کامل سند انتصاب ثبتت و ضتبط شتده

جوزی، مرآت، پاریس، نسخه خطتی ؛ ابن166-162، 1، جصبحاست )قلقشندی، 
 Gabrieli؛ ترجمتته ار کتتتاب 111-141، نستتخة فرانستتوی،  1111عربتتی،  
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تری که میان اصولی بزرراهد که مأمون از مسئلة این سند نشان می (17-41 
وجتوا ااشتت، احتتراز کتراه و صترفاً  ااعاهای خاندان عباس و خاندان علتی

ترین شتخص، ]بته هتای فترای، مناستبرا به الیتل ویوگی الرضاموسیبنعلی
عبارت ایگر، به االیل سنی ] این کار را جانشینی خوا[ منصوب ساخته است؛ به

مزبور به مسئلة حساس جانشینی پس از ]اما [ انجا  ااا[ نه شیعی. همچنین سند 
هتتای شتتدید و متضتتاای کنتتد. ایتتن انتصتتاب، واکن ای نمیهتتیچ اشتتاره رضتتا

جعفر ار بصره، با وفتاااری  بن جز اسماعیلبرانگیخت. والیان مختلف عباسی، به
ها را اجرا کراه، به زور بترای وار  جدیتد بیعتت گرفتنتد. البتته شتیعیان فرمان

شناختن ااعایشان به این شکل رسمیتاحساس پیروزی بواند، گرچه بهسرشار از 
ناقص و محدوا، ابداً نظر موافق آنان را جلب نکرا، اما ار عراق ایتن مرحلته ار 
کنار انتقال مؤثر پایتخت از بغداا به مرو، خشم اهالی را برانگیخت و باعث قیتا  

یز به آنان پیوستتند و یکتی از علیه خلیفه شد. سربازان و امرای عباسی ار بغداا ن
خصتو  متوجته امرای عباسی را به خالفت برگزیدنتد. نفترت مترا  عتراق به

اااند. راهراً ختوا سهل بوا و همة مشکالت خوا را به آنان نسبت میبرااران ابن
بوا که خالی از حب و بغض، معنای واقعی قیا  عراق را برای خلیفه  ]اما [ رضا

تدریج سیاست خوی  ار نهایت موقعیت را ارک کرا، به فاش ساخت. مأمون که
  وی عاز  بغداا شد و ستال بعتد وارا آن ایتار 717ق/211را تغییر ااا. ار سال 

ارگذشتند؛ فضل ار سرخس  سهل و هم ]اما [ رضا بن گراید. ار راه هم فضل
پس از یک بیماری کوتاه، ار روس ارگذشت. مورختان  کشته شد و ]اما [ رضا

هشتا  بته وی  بن اانند که به است علیعه علت وفات او را انار مسمومی میشی
یا آب انار مسمومی که یکی از ارباریتان تهیته  (111،  2)یعقوبی، جاااه شد. 

. ربتری (186-166)مقاتتل،  کراه بوا و به است خوا خلیفه به او اااه شتد. 
مومی برای وی عتزاااری کند. خلیفه ار انظار عای به احتمال قتل نمیهیچ اشاره

الرشید افتن شتد و کرا و بر جنازة او نماز میت خواند. اما  ار کنار مقبره هارون
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تر رتوس نا  حرم  )مشهد( را بر آن شهر نهااند و این نا  جایگزین نا  قدیمی
  1.«شد. شیعیان ار آثار خوا معجزات فراوانی به وی نسبت می اهند

 بررسی و نقد

مربو  به جایگاه ایشان به عنوان هشتمین امتا   اما  رضا ترین چهرةبرجسته
های متعدا خوا که بتا عنتوان قیتا  علویتان ار شیعیان است. شیعیان به الیل قیا 

تاریخ مطرب گرایده، از جایگاه مهمی ار تاریخ اسال  برخوراارند. اهمیتت ایتن 
ه شتیعه بترای ها برای استگاه حاکمه سبب گرایده بوا تا نتود عملکترا ائمتقیا 

علی » آغاز مدخلزیر نظر باشند. با وجوا این، ار  استگاه حاکمه مهم بواه، اائماً
ای کوتاه به جایگاه اینی آن حضرت ار میان شیعیان گرایتده و تنها اشاره« الرضا

شتوا و نستبت بته احتمتال تا پایان آن به این بُعد از زندگی ایشان پرااختته نمی
های منشعب از شیعة امامیته بعتد از های علویان یا فرقهارتبا  آن حضرت با قیا 

و نحوة تثبیت جایگاه امامتت ایشتان ار میتان شتیعیان  الکارموفات اما  موسی
ل زندگی آن حضرت را که مربو  به پی  از گوید. نویسنده، بخ  اوّسخنی نمی

حرکت ایشان به مرو است، بخشتی آرا  و بتدون هتیچ فعالیتت سیاستی عنتوان 
عنوان ولیعهتدی اارا و الیل اعوت مأمون از ایشتان بته مترو و برگزیتدن بتهمی

ااند؛ نه جنبة معنوی و های فرای آن حضرت میخالفت را تنها مربو  به ویوگی
حقانیت ایشان نستبت بته جایگتاه خالفتت کته متأمون ختوا ار آغتاز پیشتنهاا 

لت اعوت اما  نکتراه عای به. نویسنده حتی اشاره2کندوالیتعهدی بدان اشاره می
تواند گزینشی ای که با این برهه از تاریخ اسال  آشنایی ندارا، میو برای خواننده

الیل یا حداقل بر اساس میل شخصی مأمون تلقی گراا. ار پایان مدخل، تنهتا بی
با بیان این نکته که شیعیان مدعی برخی معجزات نستبت بته مرقتد آن حضترت 

 ــــــــــ
 .141،  ف اسالمعايمالةدايرتصویر امامان شیعه در زااه ااوری، محموا، تقی . 1

 .111،  2، جاعیون أخبار الرضابن بابویه، محمد بن علی )شیخ صدوق(،  . 2
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 کند. می کوتاه بر ایدگاه شیعیان به اما  رضاای مجدا و هستند، اشاره
عنتوان ون ذکر ماه بهرا بد 111و  147های سالنویسنده، : و وفات والدت. 1
ی که نویستنده منابع .کراه است یااوالات آن حضرت اربارة های ااعا شده سال

وفیات نتوبختی و  فرق الشیعهاز آن ار خصو  این بخ  بهره براه است، کتاب 
ق را زمتان 211ستال او . باشتدمی میرخواند الصفای ةضويخلکان و ابن یانعاأل

مورا اتفاق همة مورخان ار وفات آن حضرت اانسته، اما نسبت به روز و ماه آن 
ها وفات ایشتان را ار که برخی نقلبه بیان اختالف نظرها پرااخته است، ار حالی

 21و  آخر صفرشان و صفدی را ماه وفات ای آخر صفراانند. ربری می 212سال 
 1القعتده و ذی11عنوان زمان احتمالی وفات ایشان عنتوان ااشتته و را به رمضان

نکتة مورا توجته ار ایتن بخت ، کامتل است. شده خلکان نقل از ابنالحجه ذی
 1،روز مانتده بته پایتان متاه رمضتانهای وفات ایشان است. هفتنبوان همة نقل

از ایگتر اقتوال  1،صتفر متاه18 4ل متاه صتفر،اوّ 1،حجهالآخر ذی  2،القعدهذی21
باشد که نویسنده به سبب عتد  تتبتع مندرج اربارة زمان شهاات آن حضرت می

خصو  منابع شیعی به همان اقوال گفته شده اکتفا نمواه است. کافی ار منابع، به
 باشد، به ارستی اشاره کراه است. می 211اینکه قول مشهور سال به البته 

خیزران، نجمته، ستمّان، تکتتم، رتاهره  شهد، سکینه، نجیّه، ،نا  ماار حضرت
ها فقتط )همان( آمده است که تکتم مشهورترین آنهاست. نویسنده از میان این نا 

خصتو  نتا  مشتهور تکتتم هتای ایگتر، بهل را ذکر کراه و بته نا چهار نا  اوّ
نتا  فرزنتدان ایشتان ستکوت کند. همچنین نسبت به بیان تعداا یتا ای نمیاشاره

 ــــــــــ
، األنهوار بحهارمجلستی،  ؛111 إعالم الهوری، ربرسی،  ؛11،  1، جالرضا عیون أخبارصدوق،  . 1

 .211،  41ج

 .121،  41، جاألنوار بحارمجلسی،  . 2

 .227،  ةصیوالإ بات مسعوای،  . 1

 .114،  التنبیه واالشرافمسعوای،  . 4

 .211،  األنوار بحارمجلسی،  . 1
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ای، شتک، بته الیتل پیونتدهای قتومی و قبیلتهگوید. بیاختیار کراه، سخنی نمی
باشتند، از اهندگان اصلی راه پتدران ختوا میفرزندان اشخا  معروف که  ااامه

جایگاه و اهمیت خاصی برخوراارند. به همتین ستبب، معمتوالً ار آغتاز چنتین 
شتوا. بتا توجته بته ای هرچند کوتتاه میان اشارههایی به تعداا این فرزندمدخل

ترین امامان شیعه ار تاریخ به عنوان یکی از مطرب جایگاه و اهمیتی که اما  رضا
اسال  ااشته و پس از شهااتشان مسئله جانشینی ایشان به الیتل کمتی ستنّ امتا  

ن حضرت از مسائل مهم شیعیان بواه است، اشاره به تعداا یا نا  فرزندان آ جواا
رسد؛ به خصو  که این مسئله ار تاریخ متورا اختتالف امری بایسته به نظر می

بواه و ار آن اقوال مختلفی وجتوا اارا. برختی یتک فرزنتد بترای ایشتان ذکتر 
، و حتتی برختی منتابع تتا هفتت 1، برخی ش  فرزند2، برخی او فرزند1اندکراه

 .4اندفرزند نیز برای آن حضرت برشمراه
هتای اجتمتاعی ایشتان اشتاره تترین فعالیتار ااامه وی به مهم ها:فعالیت. 1
کنتد. ار متورا بخ  قبل و بعد از والیتعهدی تقستیم می نماید و آن را ار اومی

ل آنکه ایشان تنها به آمتوزش و نماید: اوّل تنها به ذکر او نکته بسنده میبخ  اوّ
ان شخصیتی پرهیزکتار ار میتان عنوکراه و بهااان ار مسجد پیامبر بسنده میفتوا

مرا  شهره بواه است. او  آنکه آن حضرت روایتت  را از رریتق پتدرش امتا  
زمتان بتا حکومتت کراه است. این بخ  همنقل می ةارط  بن هللادبیعو  کارم

 هارون الرشید، خلیفة مقتدر عباسی و امین و مأمون، فرزندان او بواه است.
 ، غفلت نویسنده از ررب بحث امامتت ایشتان از موارا قابل ذکر ار این بخ

 ــــــــــ
 .261،  2ج، اإلرشادمفید، شیخ  ؛171،  مةاماإلالئل دربری،  . 1

، تهاریخ االئمههبته نقتل از  11،  منادی توحید و امامهت امام علی بن موسی الرضاترابی،  –معینی  . 2
 21. 

 .146 ، االتحاف بحبّ االشرافشبراوی،  ؛811 ، 2ج، الغمه کشفاربلی،  . 1

 .رشحات الفنوننقل از  به، 11،  امامتمنادی توحید و  امام علی بن موسی الرضاترابی،  -معینی  . 4
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فتراوان  الیل تمرکتزپس از شهاات پدر بزرگوارشان است. احتماالً این غفلت به 
 عبداهلل اشتعریبنسعد باشد. با توجه به مطالبی که میشیعی نویسنده بر منابع غیر

ن میان شتیعیا ار خصو  انشقاق بعد از شهاات اما  کارم المقاالت و الفرق ار
تتن از یتاران نزایتک امتا  های شیخ مفید از تالش اوازاهو گزارش 1ابراز ااشته

یقطتین و  بن ، علیعمار بن اسحاق بن ، محمدکثیر رقیاز جمله ااوا بن  کارم
توان چنتین نتیجته گرفتت کته می 2از امامت آن حضرتار افاد سنان  بن محمد

، از پویایی و تحرک مناستبی های مطرب زمان خواشیعیان به عنوان یکی از گروه
تحرکی که از گزارش ایتن اند که این پویایی و تحرک با تصویر بیبرخوراار بواه

به عنوان رهبر چنتین جریتانی بته ذهتن خواننتده  مدخل ار خصو  اما  رضا
رسد، قابل جمع نیست. سخن یحیی بتن خالتد بته هتارون الرشتید مبنتی بتر می

توانتد از می 1ل اعتوت مترا  بته امامتت ختوابته الیت پیشنهاا کشتن اما  رضا
 های سیاسی آن حضرت حکایت کند. تالش

عنوان شیخ روایت آن حضترت نیتز از ایگتر نکتات به ةارط ذکر عبیداهلل بن 
مهم ار این بخ  است. از ایدگاه کالمی شیعه، ائمه ار آموختن مطالب جتز بته 

. با توجه بته ایتن ایتدگاه، باشنداما  پی  از خوا، نیازمند به ایگر اشخا  نمی
باشد. از نگاه اَسناا نیز، این  توانسته شیخ روایت اما  رضانمی ةارطا عبیداهلل بن 

یتک از کتتب رجتالی و تتراجم شخص کامالً ناشناخته بواه و اثری از او ار هیچ
باشد. ار میان تراجم اهل سنت و شیعه و همچنین کتب رجالی آنان، نا  ایتن نمی

( تنها ار همین بخ ، یعنی ذکر مشایخ روایت امتا  ةارطا  بان هللادبیعشخص )
آمده است، و حتی ار زمرة افراا مجهول یا ضعیف نیز ذکر نشده استت. از  رضا

اشاره کراه و او را از زمره مشایخ روایتت  ةارط  بن جمله کتبی که به نا  عبیداهلل

 ــــــــــ
 .71،  المقاالت والفرقاشعری،  . 1

 .114 ، 2ج، اإلرشادمفید،  . 2

 .221،  ةصیوالإ بات مسعوای،  . 1
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تههذیب و   1اسهماء الرجهالتهذیب الکمال فهی توان به اند، مینا  براه اما  رضا
عجمتی  بتن محمد ررابلستی معتروف بته ستبط بن اشاره کرا. ابراهیم 1التهذیب

 بانبته نتا  عبیتداهلل  االصهول ةسد ّ ال ةاويالسؤل فی  ةنهدای نیز ار (ق741-811)

شوا، . چنان که مالحظه می1اشاره نکراه و با لف  و غیره آن را آوراه است ةارط 
را ار سلسله راویانی آوراه که اما  از  ةارط  بن هللادبیعه ترین منبع رجالی کقدیم

باشتد. البتته اینکته ق می842اند، مربو  به مزّی متوفتای از آنها نقل حدیث کراه
پی  از او اثری از چنین شخصیتی یافت نشده، االلت بر جعتل ایتن نتا  توستط 

خصیت نیاوراه ی ندارا، اما بدان سبب که خوا او نیز ار کتاب  نامی از این شمزّ
کند، احتمال ضتعف ستندی را ای به او نمیو ار بیان راویان احاایث، هیچ اشاره

 نماید. تر میی به استناا آن چنین گزارشی را آوراه، قویکه مزّ
از زمتانی ار همتة منتابع  اما  رضتا حرکت سیاسی ترینمهموالیتعهدی: . 1

عنتوان ولیعهتد و ار آنجتا بتهنده خوافرا به مرو ایشان را که مأمون  هآغاز گراید
نارضتایتی  ،منابعهمة  کند که ارمؤلف به این نکته اشاره می. کراه استمنسوب 

ذکر شده است و پذیرش آن از رترف ایشتان تنهتا بته ستبب انتساب اما  از این 
او بته همتین . بواه، اما الیل این اکراه و آن اصرار را نیتاوراه استتاصرار خلیفه 
کراه و مشخص ننمواه آیا ایتن اکتراه بته االیتل اخالقتی صتورت مقدار بسنده 

صورت خواه  بتواه پذیرفته یا به االیل سیاسی؟ اصرار مأمون بر والیتعهدی به
یا به اجبار و از روی قهر و فشار؟ برخی منتابع بتر ایتن نکتته تأکیتد اارنتد کته 

او  .4استتپیشنهاا والیتعهدی از روی اجبتار و همتراه بتا تهدیتد بته قتتل بتواه 
همچنین نسبت به هدف مأمون از این کار اشاره صریحی نکراه و تنها با ذکر این 

 ــــــــــ
 .417  ،11ج ،تهذیب الکمالالمزّی،  . 1

 .212 ، 4ج، تهذیب التهذیبعسقالنی،   . 2

 .1122  ،6ج، األصول ةس ّ لا ةاويالسئول فی  ةنهایبلسی، ارر . 1

 .161،  مقاتل الطالبیینالفرج اصفهانی،  واب . 4
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ار موضتود  نکته که مأمون با این عمل نسبت به اختالف خاندان عباس و علتی
خالفت اقدا  خوبی کراه و آنان را نستبت بته آینتده خوشتبین ستاخته و عامتل 

، اکتفا کراه است. ار حالی کته ایگتر اختالف میان او خانوااه را از میان برااشته
منابع سخنی بر خالف آن ذکر نمواه و اهداف ایگری را به نقل از ختوا متأمون 

هتای اند که از جمله آن، استفااة ابزاری از جایگاه اما  برای تحکیم پایتهبرشمراه
حکومت و تأیید عملکرا مأمون و مخدوش نموان چهترة آن حضترت ار میتان 

 .1پیروان  است
ای رریف به اعتقااات متأمون کتراه استت؛ او همچنین ار این موضود، اشاره

نزا برخی متهم   زیرا به الیل مناررات ثبت شده از مأمون ار اثبات خالفت علی
رو، نویسنده با اشتاره بته الیتل انتختاب . از این2های شیعی بواه استبه گرای 

به الیل خصوصیات شخصتیتی  ایشان که نه بر اساس اعتقااات شیعی بلکه کامالً
» خوا آن حضرت صورت گرفته، چنین احتمالی را مورا خدشه قرار اااه استت: 

های فرای عنوان شخصی منسوب کرا که به الیل ویوگیرا به ]مأمون[ اما  رضا
بهترین گزینه ]برای جانشینی[ بوا. این بدان معناست که ]انتخاب او[ بتر استاس 

 1«فته تا اعتقااات شیعی.های سنی صورت پذیرنگرش
این مطلب همچنین حاکی است که نویسنده به اختالف موجوا میان علویان و 

عنوان یکی از مدعیان مهتم ایتن به عباسیان ار مسئلة خالفت و وجوا اما  رضا
ای به این مسئله نکراه و جا از مقالة خوا اشارهامر آگاهی ااشته است، اما ار هیچ

ار این خصو  یا علویان را ار مورا ایشان بیتان ننمتواه  ایدگاه آن حضرت را
بوان یا تواند محسوب گراا؛ زیرا مدعیهای مقاله میاست که این خوا از ضعف

 ــــــــــ
 .171،  41، جاألنوار بحارمجلسی،  . 1

 .111  ،4، جمروج الذهبمسعوای،  . 2

1. " appointed ,Ali al- Rida as the person best fitted by his personal qualities – that is 

to say , on Sunni rather than Shii grounds ". 
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نبوان اما  رضا نسبت به خالفت و ایدگاه علویان نسبت به اما  ار این موضتود 
از مسافرت به های اما ، چه قبل و چه بعد تواند معانی مختلفی از فعالیتخوا می

پذیرش پیشنهاا مأمون برای پذیرش امتر خالفتت و ستپس مرو ایجاا نماید. عد 
های مختلفتی معنتا کترا و از هتر یتک، صورتتوان بهپذیرفتن والیتعهدی را می

است آورا که متأسفانه نویسنده از این بخ  غفلتت کتراه و از نتایج مختلفی به
 آن با سکوت گذشته است. 

از ایگر موارا قابل تأمل ار این نوشتار است.  به اما  رضا« ضار»اعطای لقب 
این مسئله ار کتب مختلف محل بحث و بررسی بواه استت. منتابع اهتل ستنت 
عموماً اعطای این لقب را به متأمون و پتس از پتذیرش والیتعهتدی از ستوی آن 

کرا کته  اشاره 1تاریخ طبریتوان به اند. از جمله این منابع میحضرت نسبت اااه
اهتد، کته شتواهد نشتان میباشتد، ارحالیترین کتب تاریخی موجوا میاز قدیم

 اند؛ از جمله ار نامة فضتلملقب بواه« رضا»ایشان پی  از حرکت به مرو نیز به 
که مربو  به قبل از حرکتت آن حضترت بته  سهل، وزیر مأمون به اما  رضا بن

 خوانده است: باشد، فضل ایشان را با لقب رضاسمت مرو می
 ا  یرساتین مر عزم ا مأمون علی تفاوی  ا عهاد ا یاه  ای ا ای ا  ضاری بساعی ْی»

 بااان  علااای. ا ااا حیم ا ااا حمن للا بسااام: ا  یرساااتینْو ا یاااه کتااا ... ساااهل بااان  فضااالا

از ایتن  .2...«ساهل بان ا فضال و یاه مان... ا مَاْفی للا  ساول ابان و ا  ضارموسی
پیشنهاا نشده و ایشان این  والیتعهدی به اما  رضا آید که هنوزنوشته کامالً برمی
 خواند.سهل ایشان را با این نا  می بن اند. با این حال، فضلسمت را نپذیرفته

فرزنتد ختوا را بتا ایتن نتا   الیل ایگر روایاتی است که ار آن، امتا  کتارم
راحت ااعای اعطای این لقب از سوی مأمون را بته صت ، یا اما  جواا1خوانندمی

 ــــــــــ
 .118 ، 1ج، تاریخ طبریربری،  . 1

 .  ،446لإلمام الرضا ةالسیاسی ةالحیاعاملی،  . 2

سهن  » . 1 یم  ا  حه ع فها    ی   عهن  عهب د  ا  عهظ  ف ا   قهارله كهارنه ُموسها  ب اُن جه رنه ب ان  حه ام    عهن  سُلهی مه ل  ییُسه وه هادههُ عهل ی ار
  

ر وه كهرنه یهقُ  ضه َُ   وه هاد   یه وه هد   یوُل اد عُوا    ا     ر وه قُل  ضه ار وه قهارله   ا یه ا     ضه ها  یه وه هاد   یا     ار وه ِْ  ضه ا    
← 
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 1کنند.را می
ار حاشتیه عملکترا  از ایگر نکات قابل ذکر ار این مدخل، معرفی اما  رضا

مأمون است. بیشترین حجم مدخل به جای پرااختن به عملکرا آن حضترت، بته 
عملکتترا متتأمون ار برابتتر ایشتتان اختصتتا  اارا. همتتة آنچتته اربتتارة گتتزارش 

ش ار مستجد النبتی، حرکتت بته های اما  عنوان گرایده، محدوا به آموزفعالیت
سمت مرو و عد  تمایل به پذیرش والیتعهدی است، اما نکتات مهمتی همچتون 

حضتور ار هتای علویتان قبتل و بعتد از والیتعهتدی، ارتبا  آن حضرت بتا قیا 
تشتکیل جلستات علمتی و منتارره بتا  آن حضترت،نیشابور و استقبال مترا  از 

 اسال  ار برابر ایگتر اایتان و مستئلةهای فکری و اینی ار معرفی حقانیت گروه
ه، ار زمتان والیتعهتدی ایشتان بتوا اتتترین اتفاقتمعروفاز جمله که  نماز عید

عشتری ار ار گسترش تشتیع اثنتیشان مزارو آن حضرت همچنین تأثیر حضور 
، امتا نویستنده از 2است که جای بحث و اشاره ااشته مهمی نکاتجمله از ، ایران

 کراه و گذشته است.پوشی بیان آنها چشم
این مسئله شاید به الیل عد  توجه نویسنده به منابع شیعی بواه است؛ زیرا او  

شتیخ صتدوق  یعیون اخبار الرضهاشیخ مفید و  ارشادار فهرست منابع خوا، به 
اهتد بتا منتابع شتیعی عنوان او منبع برای مطالعة بیشتر اشاره کراه و نشان میبه

او شاید به الیل اعتماا بی  از حد به منابع اهل سنت آشنایی ااشته و عد  توجه 

→ ______________________________________________________  
سهن   ْهبههُ قهرله یهر أهبهر ا  حه ر  .6ب ،4 ، 41ج، األنوار بحارمحمدباقر، . مجلسی، «خه

1.  «  ْ ن  هب   ی   عهن  ا  بهزه َُ ْل  د  ب ن   یقهرله قُل  م  ع فه   ُمحه عُُماونه أهن   ب ن  ُموسه  ی   عهل   جه ار  ف یكُم  یهز  ن  ُمخه ل م  مر ِ ن  قهو 

رهُ ا    ر سهم  ه  فهقهرله ـأهبهركه ِ ن مه د  یهة  عهه  اله یههُ   و  ض  ر  ه ر   مه ضه أ ُموُن ا     ُ وا بهل  للاُ  كهْهبُوا وه للا   :مه كه  وه فهجه تهبهر ه

ر ضه رهُ ب ر     وه تهعهر ه  سهم 
  ه ض  ْل  ل  ف   ِ   یه ن هُ كهرنه  ه ض   یعهز  وه جه رئ ه  وه  ه ادههُ  یه سهمه ة  بهع  هئ م  سُو  ه  وه اْل     ه

َُ للا   ا لهوه م  ف   َه ن  آبهرئ كه ا    یعهلهی ه  د  م  اح  َُ  ههُ أه  هم  یهكُن  كُلُّ وه ه  قهرله فهقُل  ض  ینه ـأه   رض  ض   مه عهاز   ِ   یه  ه
سُو    ل  وه    ه ة  بهع دههُ وه جه هئ م  ه  وه اْل 

    فهل مه سُم َُ ض   أهبُوكه  یه فهقهرله بهله  فهقُل  هن هُ  ه ر قهرله ْل  ضه ُم ا     ن  بهی ن ه   یه م 
اـ  ب ه  ا  ض  ر  ه دهائ ه  كهمه ن  أهع  ر  فُونه م  ان  آبه ـب اه  ا  ا یه ُمخه اد  م  هحه ان  أهو   یهرئ اه  وه  هام  یهكُان  ْه  اكه ْل  اف قُونه م   رئ اه  ُموه

ر یه فهل ْه  كه سُم    ضه ُم ا     ن  بهی ن ه   .1همان، ب .«م 
 .168 و 126  ،1ج، الرضا عیون أخبارصدوق،  . 2
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 بواه است. 
، هسمت بغداا همتراه کترارا با حرکت مأمون به او ااستان شهاات اما  رضا

های متعدا شتاهزااگان عباستی به الیل شورشسرانجا  مأمون اارا که عنوان می
گراانتدن ستمت بغتداا و بازگرفتن تصمیم سختی شد و آن حرکت بتهمجبور به 

عامل اختالف و شتورش، یعنتی  رول همین سفر، اوار  بوا. آن شهرپایتخت به 
 رضا از انیا رفتند. فضل ار سرخس کشته شد و اما  و اما  رضاسهل  بن فضل

بوان این او فوت که هم ار روس بر اثر بیماری فوت نموا. نویسنده به مشکوک
های تحت تستلط عباستیان سرزمینترین بهانة شاهزااگان شورشی ار هر او مهم
صورت امری عاای تلقتی نمتواه استت. البتته ار ای نکراه و آن را بهبواه، اشاره

کتراه و عنتوان  ااامه اشارة کوتاهی به ایدگاه شیعیان نسبت به فوت امتا  رضتا
 بتن اند؛ زهری که توسط علیبا زهر مسمو  شده ااشته که از نظر آنان اما  رضا

و ریخته شده یکی از ارباریان ار آب انار  به وسیلهشده یا  ااخلی هشا  ار انار
 . به آن حضرت خورانده شده است مأمون خوااست به 

هیچ عنوان مؤید این نقل نیست؛ به خصو  که ار ااامه اشتاره بیان مؤلف به
کند، ربری سخنی ار این مورا عنوان نداشته است. تأکید نویسنده بر عد  نقل می

تواند شاهدی بر اعتماا فراوان نویسنده بر منابع غیرشیعی باشد. ار ااامه ربری می
ستوگواری کتراه و بعتد از خوانتدن  خلیفه ار مرر اما  رضتاکند که اشاره می

 نمواه است.الرشید افن ، ایشان را نزایک قبر هارونآخرین نمازش
بنی بر قتل نتوانست بر ایدگاه علویان م حرکت مأمون ار سوگواری اما  رضا

آن حضرت توسط استگاه حاکمه تأثیر بگذارا. این نکته از مکاتبات میان متأمون 
ار پاستخ بته  موستی بتن کتامالً آشتکار استت. عبتداهلل و برخی خانتدان امتا 

اش، به صراحت، او را بته قتتل امتا  ارخواست مأمون برای پذیرفتن والیتعهدی
خواهی مرا گتول بزنتی؟ك بتدان یز میآیا به چه چ»گوید: کند و میمتهم می رضا

موسی انجا  ااای و او را با انگور مسمو  بته قتتل بنکاری که با ابوالحسن، علی
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رساندی؟ك به خدا سوگند اینکه من حاضر نیستم به نزا تو بیایم، به ستبب تترس 
را ار منطقته بته همتین میتزان  مؤلف تأثیر قبر اما  رضا .1«من از مرر نیست...

آن حضرت وس از یااها رفت و نا  مشهد به احترا  رنا  کند که بعدها مطرب می
، اما اینکه بعدها ایتن جایگتاه چته تتأثیری بتر جتذب و بر این شهر گذاشته شد

او همچنتین  .کندای نمیگسترش تشیع ار منطقه و حتی کل ایران گذاشت، اشاره
نمایتد و بتا مینسبت به معجزاتی که از قبر آن حضرت نقل شده اشاره کوتتاهی 

 برا. این جمله این مدخل را به پایان می
صورت ار پایان متدخل ذکتر منابع استفااه شده ار این مدخل بدین منابع:. 4

 ،خلکتان، ابتناثیترابتن ،یعقتوبی ،مستعوای ،مروج الهذهب، ربری گرایده است:
 روضات الصهفای ،ابوالمحاسن نجوم ،جوزیابن میراث الزمان، جهشیاری ،صفدی
بترای  .نیمقاتهل الطهالبینتوبختی و  فرق الشهیعه: ، بلعمی. منابع شتیعیانندوامیرخ

شتیخ مفیتد قابتل  االرشادبابویه قمی و ابن خبار الرضاأعیون مطالعه بیشتر کتاب 
 مراجعه است.

شوا، ار ایتن شتیوه از نگتارش منتابع، نتا  برختی از همچنان که مشاهده می
ا  نویسنده اکتفا شده است. ایتن مستئله ممکتن ها ذکر گرایده و بیشتر به نکتاب

است زمینة اشتباه خوانندگان را پدید آورا؛ چنان که برای متترجم محتتر  کتتاب 
اتفاق افتااه است؛ زیرا او بترای رفتع  اسالم عداي مالةدايرتصویر امامان شیعه در 

هتایی نمتواه کته نقیصه این مدخل ار بخ  منابع، اقدا  بته نگتارش نتا  کتاب
مقاتل ویسنده ذکر نکراه است. همین مسئله سبب شده تا ایشان به اشتباه، کتاب ن

کته ایتن کتتاب متعلتق بته . ار حالی2شهرآشتوب نستبت اهتدرا به ابن الطالبیین
 .1شهرآشوب چنین کتابی ذکر نگرایده استابوالفرج اصفهانی است و برای ابن

 ــــــــــ
 .627،  مقاتل الطالبییناصفهانی،  . 1

 .147،  ف اسالمعايمالةدايرتصویر امامان شیعه در ، زااه ااوریتقی . 2

 .268،  2، جةاعیلیمساإل - ةالزيای – ةیماماال ة يشالخی ؤرّمعجم معبدالحمید،  . 1
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ت چنتدی رخ نمتواه ار جداسازی نویسندگان شیعی از غیرشیعی نیز اشتکاال
است؛ زیرا او کسانی چون یعقوبی و مسعوای را ااخل ار نویسندگان غیرشتیعی 

و ابوالفرج اصفهانی  1اندکه یعقوبی و مسعوای شیعه بواهقرار اااه است، ار حالی
امتامی ار بخ  شیعیان آوراه شتده، شتیعة اوازاه مقاتل الطالبیینهم که با کتاب 

 . 2مذهب بواه استفعی و خوا او زیدینبواه، بلکه پدرش سنی شا

 نتیجه

های بستیاری اارا کته ، کاستتیاسالم  عايمالةدايرار « الرضاعلی». مدخل 1
ناشی از عد  توجه نویسنده به منابع شیعی و اعتماا بی  از حتد بته منتابع اهتل 

ار میان شیعیان، بُعتد مهمتی از  سنت است. او با ناایده گرفتن جایگاه اما  رضا
بعاا زندگی آن حضرت را رها کراه و با اشاره نکران به آن، ابهامات بستیاری را ا

 های آن حضرت ایجاا نمواه است.ار نقل فعالیت
روا، پاسخگوی تواند به میزانی که از آن انتظار مینمی اسالم عاي مالةدائر. 2

از جملته  مندند تا اربارة فرق مختلف استالمیشناسانی باشد که عالقهنیاز اسال 
عشری تحقیتق نماینتد؛ زیترا عتد  تستلط برختی از نویستندگان ایتن شیعه اثنی

عالةایرد امامی، بته بر منابع شیعی و کمی تحقیقات ار مورا شیعیان اوازاه  ارم
عد  معرفی کامل و گاهی ارائه برااشتی ناارست از موضود مورا بحث انجامیده 

هتا ار خصو  و افتزای  همکاری رو تالش نخبگان علمی ار ایناست، از این
 های تخصصی آن، موجبات رفع این مشکل را فراهم خواهد ساخت. زمینة مدخل

المللتی ار خصتو  رترب مبتانی نظتری و های بین. نیاز به برپایی همای 1
ای شیعه ار کشورهای مختلتف و تقویتت امتر ترجمته منتابع شتیعی بته اندیشه
امتامی بته مخاربتان ایی مناسب شتیعه اوازاههای زندة انیا ار راستای شناسزبان

 ــــــــــ
 .77و  71،  1همان، ج . 1

 .112،  6، جبزرگ اسالمی عاي مالةداير . 2
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توانتد عتالوه بتر افتزای  میتزان هایی است که میغیرمسلمان از جمله ضرورت
های مرتبط با شناخت این مذهب ار میان این استه از مخاربان، به اصالب مدخل

تشیع کمک کراه، ار معرفی کامل و ارست این متذهب گتامی متؤثر محستوب 
 گراا. 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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 ش.1161فرهنگی، 
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