بررسی و نقد مدخل علیٌّ الرضا

در دایرةالمعارف اسالم
)(Encyclopedia of Islam
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ دکتر محمد باغستانی - 1محمد صادقیان هرات _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2

ناآشنایی کام برخی نویسندگان دایرةالمعار اسالم با تاریخ تشوی و کوالم
اسووالمی ،سووبب ضووعف موودخ هاي موورتبط بووا تشووی ابنیعشووري در ایوون
دایرةالمعار گردیده است .مدخ «علیٌّالرضا» از جمله مدخ هایی است که به
دلی تکیه بیش از حد نویسنده بر مناب اه سونت ،از ضوعف یکسوونگري در
معرفی آن حضرت برخوردار است و موجب شده تا نقص منواب غیرشویعی در

گزارش فعالیتهاي اجتماعیسیاسی امام رضا در این مدخ نیز رسوخ کرده
و بیش از بیان زندگی ایشان ،به فعالیتهاي مأمون بذردازد .از آنجوا کوه ایون
دایرةالمعار بهعنوان یکی از مناب اصلی در معرفی اسالم مطرح است ،نقد و
بررسی مدخ هاي آن ،به رفو نوواقص ،اصوالح اشوتباهات و ارتقواي سوط
اطالعات در زمینة تاریخ تشی کمک شایانی میکند .این نوشوتار در راسوتاي
اهدا یادشوده ،بوه روش تحلیلوی تواریخی ،چهوار بخوش والدت و وفوات،
فعالیتها ،والیتعهدي و مناب این مدخ را نقد و بررسی کرده است.

ــــ ـ
 .1استاایار پووهشکدة علو و فرهنگ اسالمی.
 .2اانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع اانشگاه فراوسی مشهد.
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کلید واژهها :برنارد لوئیس ،دایرةالمعارف اسالم ،علیالرضا ،بررسی و نقد.

مقدمه

« »Encyclopedia of Islamتخصصیترین دائرةالم عارف ار موضود اسال است

که بهرغم تالشهای محققانة نویستندگان  ،ختالی از اشتکال نیستت؛ از جملته
عنتاوین بحتثبرانگیز ار ایتن خصتو

 ،متتدخلهای مترتبط بتا متذهب شتتیعة

اوازاهامامی است .این مدخلها به االیل مختلف از جملته توجته بتی

از حتد

نویسندگان آن به منابع اهل سنت ،عالوه بر اشکاالت کالمی از ضتعف جامعیتت
ار بررسی گزارههای تاریخی نیز برخوراار است؛ بهرور مثال ،مدخل «علیالرضا»
رضتا

ار این کتاب ،با گذر و نظری بسیار محدوا و مختصر بتر زنتدگانی امتا
عالوه بر ناایدهگرفتن بخ هایی از مهمترین فرازهای زنتدگی آن حضترت ،بتر

تالشهای مأمون متمرکز شده و زندگانی اما رضا را بهصورت حاشیهای بر این
تالشها عنوان نمواه است که خوا الیلی بر عد تتبع کتافی نویستنده ار منتابع
مختلف و خروج از موضود مدخل میباشد.
از آنجا که کتاب مزبور از مهمترین منابع پووهشگران غیرمسلمان اربارة اسال
میباشد ،توجه به صحت مطالب و اصالب اشتکاالت آن وجهتة همتت محققتان
بسیاری بواه و ار معرفی ،نقد و بررسی مدخلهای مربو به امامان شیعه ار این
دائرةالم عارف ،تالشهای چندی صورت پذیرفته است که از جملة آن میتوان به

به مقالة «انعکاس شیعه ار دائارةالمعارف استالمیه» و «نظتری بتر چنتد مقالته از

دایرةالم عارف اسال » ،اثر محموا مهدوی اامغانی« ،سخنی اربارة دائرةالم عارف
دائارةالم عارف اسال » ،نوشتة عبدالهاای حائری« ،تشابه اسمی ،تفاوت متاهوی،

نقدی بر مقالة علی بنابیرالب ار دایارةالم عارف استال » ،نوشتتة محمدرضتا

هدایتپناه« ،آنچه خوا ااشت :...نقدی بر مقالتة اما حستین ار دایارةالم عارف
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اسال » ،کاری از علی بیات و علیرضا عسکر« ،بررسی و نقد مدخل [اما ] حستن
عسکری دایرةالم عارف اسال » ،نوشتة اکتر عباس احمدوند و سعید راووستی
مسرور« ،امامان شیعه ار دایرةالم عارف اسال » ،اثر مهرااا عباسی و سیدعلی آقایی
آقایی و کتاب تصویر امامان شیعه در دايرةالمعداي اسالم ،زیر نظر آقای محمتوا

تقیزااه ااوری اشاره کرا.
از میان منابع یااشده ،تنها آخرین منبع به نقد مدخل «علیالرضا» پرااخته کته
خالی از ضعف نمیباشد؛ زیرا ار این نقد ،ایدگاه کالمی بر ایدگاه تاریخی غلبه
یافته است ،غافل از اینکه نگارنده مسلمان نبواه و با تکیه بر منابع تاریخی مدخل
را نگارش کراه و پی ااوریهای اعتقاای و کالمی را کنتار نهتااه و بته مستئله
صرفاً از نگاه تاریخی و با روش علمی نگریسته است .از اینرو ،تعهدی نسبت به
نتایج کالمی تحقیق خوا نداشته است .پس نقتد او نیتز بایتد بتر همتین استلوب
رراحی شده و از ررب اشکاالت کالمی مطالب خواااری میشد .با توجه به این
نکات ،ار مقاله حاضر سعی شده تا با تکیه بر منابع عمدتاً تتاریخی بته محتتوای
مدخل نگریسته شده ،از این ایدگاه مورا نقد و بررسی قرار گیرا .این مقالته بتر
آن است تا ضمن بررسی اسناا ،با روش تحلیلیتاریخی این مدخل را مورا نقد و
بررسی قرار اااه ،ار پاالی

اشکاالت آن بکوشد.

دایرةالمعارف اسالم

این دایرةالم عارف را میتوان اوّلین دایرةالم عارف به سبک جدید اربارة اسال و

اسال و جهان اسال اانست .مقاالت آن به موضوعات مربو به شخصتیتهتای
مسلمان ،مکانهای موجوا ار قلمترو جغرافیتای استال  ،آثتار مکتتوب علمتی و
مفاهیم اسالمی اختصا یافته است .تاریخ تألیف آن به سال  1712برمیگراا؛
زمانیکه اسمیت ار کنگرة بینالمللی شرقشناسی ،ضرورت تدوین چنتین کتتابی

را مطرب کرا .نخستین جلد این دایرةالم عارف ار سال  1111نشر بریل ار لیدن
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لیدن هلنتد منتشتر کترا و ار بستیاری از جوامتع استالمی بته لطتف استتفااه از
روشهای بدیع ار کار علمی با استقبال گستراه و شیفتگی فراوان روبهرو شتد و

ار مصر ،ترکیه ،ایران ،پاکستان و افغانستان ترجمه گراید .این دایرةالم عارف ا ّولین

اوّلین اقدا جدی ار موضود دائرةالم عارفنگاری اسال ار سطح جهانی است و
و به الیل پشتتیبانی آن از همتة تجتارب پیشتین ،بتهویتوه استتاوراهای علمتی
خاورشناسی و اسال شناسی غرب ،با استقبال جهانی روبهرو شد و ار کشورهای
مختلف ،ار میان پووهشگران و اندیشمندان جا باز کرا.

اگر چه اعتبار و اتقان علمی این دایارةالم عارف گاهی به شائبة غترضورزی

آلواه شده و گاهی نیز به سبب رهور ارالعات جدید نقتض گرایتده استت ،ار
 1187به الیل اهمیت آن ،تجدید چا
گرفت .عنوان کامل چا

شد و ویراست او آن ار نیمة راه قترار

ا ّول « دایرةالم عارف اسال  ،فرهنگ ،جغرافیا ،قو شناسی

قو شناسی و رجال مرا مسلمان» است .به تدریج این دایرةالم عارف همگا بتا
ترجمه به زبانهای اصلی تمدن اسالمی ،یعنی عربی و ترکی و اراو ،مورا اقتباس
قرار گرفت و ذیلها و تعلیقهایی بر آن افزواه شد .ار ستالهای پتس از جنتگ
جهانی او  ،ضرورت بازنگری و بازنویسی مقاالت چا

اوّل دایرةالم عارف اسال

اسال احساس شد و بانیان آن استاندرکار تدارک و تدوین ربعی جدید از ایتن
مجموعه شدند .نخستین جلد از ویراست او ار  1161از سوی انتشارات بریل
شهر لیدن هلند شامل حرف  Aو Bار  1111صفحه عرضه گراید .کار تتدوین و
انتشار کامل این مجموعه بی

از پنجاهسال بهرول انجامید .پتس از ستال 1161

بهتدریج و ار فواصل مختلف جلتد جدیتدی آمتااه و روانتة بتازار میگرایتد و
سرانجا مجلد یازاهم و پایانی این ربع که شامل حروف  Vتا  Zار  181صتفحه
بتتوا ،ار  2112منتشتتر شتتد .ار رتتی ایتتن ستتالیان ،برختتی از سرویراستتتاران
دایرةالم عارف اسال جای خوا را به ایگران اااند؛ چنانکه عالوه بتر چهتارنفر

پی گفته ،نا کسانی چون لویس ،پالت ،منتاگ ،لکومتته ،بتازورت ،ون اونتزل و
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هاینری

ار میان سرویراستاران مجلدات بعدی به چشم میخورند .گفتنی استت

مستدرکی شامل حروف  Aتا  iنیز ار  1171بهعنوان ضمیمة این مجموعه انتشار
یافت .با وجوا بهکارگیری روشهای بدیع پووهشتی و برختورااری از امکانتات
مناسب تحقیق ،ممکن است برخی پووه ها و یافتههای آنان امتروز ناارستت و
فاقد ارزش علمی باشد .از مهمترین شواهد ایتن امتر ،تفاوتهتای آشتکار میتان
اوّل و او دایرةالم عارف اسال است 1.اگر چه برخی از این ضتعفها ار

چا

ویرای های بعدی اصالب گراید ،امتا همچنتان ضتعفهای محتتوایی آن بستیار
مینماید؛ بهرور مثال ار مدخلهای مربو به امامان شیعه ،مدخل مرتبط با امتا
صااق و اما جواا اارای او ستون استت ،ار حالیکته بیترایتد متدخل امتا

صااق که هم از ایدگاه شیعیان و هم اهل سنت ،اارای شأن و جایگاه بیمانندی
است ،جای کار بسیاری ااشت و میتوانست ار حد مدخلهایی مانند اما

و اما حسین قرار گیرا که پرستونترین مدخلهاست.

علی

برنارد لوئیس ،نویس ندة مدخل علیٌّالرضا

برنارا لوئیس ،یهوای االصل و متولد  11ماه می سال  1116ار لنتدن استت.
او کارشناسی ارشد تاریخ را به سال  1116ار اانشگاه لندن گرفتت و ستهستال
بعد موفق به کسب مدرک اکترا ار همتین رشتته شتد و ار ستال  1141عنتوان
پروفسوری را ار تاریخ خاور نزایک و میانه بهاست آورا .لوئیس عضو بستیاری
از انجمنها و مراکز پووهشی بوا و با آکاامی انگلیس؛ جامعه تاریخنگاران ترک؛
انجمن فیلسوفان آمریکایی؛ آکاامی آمریکایی هنر و علم؛ مدرسة مطالعات آسیایی
و آفریقایی ار لندن و موسسة آسیایی پاریس همکاری ااشته است .وی هماکنون
مسئول موسسة اننبرر برای تحقیقات یهوای است که کارش پیگیری و حمایتت
ــــ ـ

 .1عباسی ،مهرااا -آقایی ،سیدعلی« ،امامان شیعه ار دایارةالمعارف استال » ،کتهاب مهاه دیهن ،ش 84و
.46 ،81
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از تحقیقاتی است که به نوعی با یهوا و بنیاسرائیل ارتبا اارا.
از تألیفات لوئیس چنین بهاست میآید کته وی تحقیقتات ختوا را ار اایترة
وسیعی از مباحث تاریخ اسال تا تاریخ معاصر خاورمیانه و نیتز اربتارة خالفتت
عثمانی تا ترکیه جدید توسعه اااه و اربارة بسیاری از مسائل مهم تمدن استالمی
ارهار نظر نمواه است .از آثار ترجمه شتدة او بته فارستی متیتتوان بته فهدائیان

اسماعیلی ،تاریخ اسماعیلیان ،نخستین مسلمانان در اروپا ،ظهور ترکیة نهوین ،مقالتة
«مفاهیم انقالب ار اسال » اشاره کرا .ایگر تألیفات او عبارتند از :عرب در تاریخ،
تاریخ اسالم کمبریج ،اسالم در گذر تاریخ ،حافظة تاریخی کشهف و بازسهازی آن،
کشف اروپا توسهط مسهلمانان ،مقالتة «کمونیستم و استال » ،مقالتة «تفستیری از
بازگشت اسال » ،اصول اسماعیلیه ،صالحالدین و حشاشین ،منابع تاریخ حشاشهین
در سوریه ،حشاشهین در سهوریه و اسهماعیلیهها در فهارس ،مالحظهاتی دربهاره

بدعتگرایی در تهاریخ اسهالم ،اسهالم و عهالم عربهی ،کته تنهتا بخت هتایی از
نگارشهای علمی اوست.

1

او عضو هیئت تحریریه چا

او دایرةالم عارف اسال است که تا کنون یازاه

مجلد آن نشر یافته است .برنارا لوئیس ار نگارش بستیاری از متدخلهتای ایتن

دایرةالم عارف مشارکت ااشته و اصوالً انتخاب او ار اینجا کمک زیاای به وجهة

علمیاش کراه است .مدخلهایی مانند :عباسیان ،ابیالخطاب ،علویان ،باب ،ایوب
صبری پاشا ،بهجت مصطفی افندی ،شاکرجی پاشا ،شناجرباشی ،افتتر ،افتتراار،

همتتایونی ،فتنتته ،زبیتتده و او م تدخل امتتا رضتتا و امتتا هتتاای از جملتتة ایتتن
مدخلهاست که ما ار اینجتا بته بررستی متدخل علتیالرضتای او ار جلتد اوّل
(

 )111میپراازیم.

ــــ ـ
 .1مطبقاتی ،مازن بن صالب« ،فهرست آثار برنارا لوئیس» ترجمه رسول جعفریان ،آئینة پژوهش ،ش،12
.16
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علیٌّالرضا

«علیبنموسیالرضا اما هشتم شیعة اثناعشری است .وی ار مدینه و ار سال

147ق( 861 /بنابر قول صفدی) یا بنابر قتول ستایر صتاحبنظران کته احتمتاالً
مطلعتر بواهاند ،ار سال 111ق( 881/نوبختی ،ابن خلکان ،میرخواند) متولد شد.
او ار شهر روس و ار سال 211ق 717/وفات یافتت .منتابع ار ستال وفتات او
اتفاق نظر اارند ،اما اربارة روز و ماه آن اختالف نظر اارند( .آخر صتفر :ربتری،
صفدی21 ،رمضان :صفدی؛ 11ذی القعده یتا  1ذوالحجته :ابتن خلکتان) پتدر او
[اما ] موسیالکارم بوا و متاارش یتک ا ّ ولتد اهتل نوبته بتوا کته نتا او بته
شکلهای مختلفی ذکر شده است( .شهد یا نجیته :نتوبختی؛ ستکینه :ابنخلکتان؛
خیزران :ابنجوزی) او ار بخ
سبب علم و تقوای

عمدة حیات

هیچ نق

سیاسی ایفا نکرا ،اما به

معروف بوا .او از پدر ختوا و از عبیتداهلل بتن ارطا ة نقتل

حدیث میکرا و ار مسجدالنبی ار مدینه فتوا میااا .اوّلین رهور وی بتر صتحنة
سیاست ار سال 211ق 716/بوا؛ هنگامیکه خلیفه مأمون او را به مرو فراخواند
و او را ار مقا وار

خالفت منصوب کرا و لقب «رضا» به او ااا .منتابع متفقتاً

بیان میاارند که علیبنموسیالرضا تمایلی به پذیرش ایتن انتصتاب نداشتت و
فقط تسلیم پافشاری خلیفه شد .شاهزااهها و رجال بزرر عباسی و علوی کته ار
رأس آنان پسر مأمون یعنی عباس بوا با وار جدید که لباسی سبز به تن ااشت،
بیعتتت کرانتتد .بتته استتتور خلیفتته ار سراستتر امپراتتتوری پرچمهتتا و لباسهتتای
متحدالشکل سبزرنگ جتایگزین پرچمهتا و لباسهتای متحدالشتکل ستیاهرنتگ
عباسی شد .بعید است که رنگ ستبز ار ایتن اوران نخستتین بتهرور ختا

بتا

خاندان علی مرتبط بواه باشد و معنای اقیق این تغییر رنگ نامعلو است(.قس.
 )weil, ii, 216, n. 1; Gabrieli, 18 n. 4متن کامل سند انتصاب ثبتت و ضتبط شتده
است (قلقشندی ،صبح ،ج166-162 ،1؛ ابنجوزی ،مرآت ،پاریس ،نسخه خطتی
111-141؛ ترجمتته ار کتتتاب Gabrieli
عربتتی ،1111 ،نستتخة فرانستتوی،
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 )41-17این سند نشان میاهد که مأمون از مسئلة اصولی بزررتری که میان

ااعاهای خاندان عباس و خاندان علتی وجتوا ااشتت ،احتتراز کتراه و صترفاً

علیبنموسیالرضا را به الیتل ویوگیهتای فترای ،مناستبترین شتخص[ ،بته
جانشینی خوا] منصوب ساخته است؛ بهعبارت ایگر ،به االیل سنی [ این کار را
انجا ااا] نه شیعی .همچنین سند مزبور به مسئلة حساس جانشینی پس از [اما ]

رضتتا هتتیچ اشتتارهای نمیکنتتد .ایتتن انتصتتاب ،واکن هتتای شتتدید و متضتتاای
برانگیخت .والیان مختلف عباسی ،بهجز اسماعیل بن جعفر ار بصره ،با وفتاااری
فرمانها را اجرا کراه ،به زور بترای وار

جدیتد بیعتت گرفتنتد .البتته شتیعیان

سرشار از احساس پیروزی بواند ،گرچه بهرسمیتشناختن ااعایشان به این شکل
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
علیه خلیفه شد .سربازان و امرای عباسی ار بغداا نیز به آنان پیوستتند و یکتی از
امرای عباسی را به خالفت برگزیدنتد .نفترت مترا عتراق بهخصتو

متوجته

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

فاش ساخت .مأمون که ار نهایت موقعیت را ارک کرا ،بهتدریج سیاست خوی
را تغییر ااا .ار سال 211ق 717/وی عاز بغداا شد و ستال بعتد وارا آن ایتار
گراید .ار راه هم فضل بن سهل و هم [اما ] رضا ارگذشتند؛ فضل ار سرخس
کشته شد و [اما ] رضا پس از یک بیماری کوتاه ،ار روس ارگذشت .مورختان

شیعه علت وفات او را انار مسمومی میاانند که به است علی بن هشتا بته وی
اااه شد( .یعقوبی ،ج،2

 )111یا آب انار مسمومی که یکی از ارباریتان تهیته

کراه بوا و به است خوا خلیفه به او اااه شتد( .مقاتتل .)186-166 ،ربتری
هیچ اشارهای به احتمال قتل نمیکند .خلیفه ار انظار عمومی برای وی عتزاااری
کرا و بر جنازة او نماز میت خواند .اما ار کنار مقبره هارونالرشید افتن شتد و
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نا حرم

(مشهد) را بر آن شهر نهااند و این نا جایگزین نا قدیمیتر رتوس

شد .شیعیان ار آثار خوا معجزات فراوانی به وی نسبت می اهند».

1

بررسی و نقد

برجستهترین چهرة اما رضا مربو به جایگاه ایشان به عنوان هشتمین امتا

شیعیان است .شیعیان به الیل قیا های متعدا خوا که بتا عنتوان قیتا علویتان ار
تاریخ مطرب گرایده ،از جایگاه مهمی ار تاریخ اسال برخوراارند .اهمیتت ایتن
قیا ها برای استگاه حاکمه سبب گرایده بوا تا نتود عملکترا ائمته شتیعه بترای
استگاه حاکمه مهم بواه ،اائماً زیر نظر باشند .با وجوا این ،ار آغاز مدخل «علی
الرضا» تنها اشارهای کوتاه به جایگاه اینی آن حضرت ار میان شیعیان گرایتده و
تا پایان آن به این بُعد از زندگی ایشان پرااختته نمیشتوا و نستبت بته احتمتال
ارتبا آن حضرت با قیا های علویان یا فرقههای منشعب از شیعة امامیته بعتد از
وفات اما موسیالکارم و نحوة تثبیت جایگاه امامتت ایشتان ار میتان شتیعیان
سخنی نمیگوید .نویسنده ،بخ

اوّل زندگی آن حضرت را که مربو به پی

از

حرکت ایشان به مرو است ،بخشتی آرا و بتدون هتیچ فعالیتت سیاستی عنتوان
میاارا و الیل اعوت مأمون از ایشتان بته مترو و برگزیتدن بتهعنوان ولیعهتدی
خالفت را تنها مربو به ویوگیهای فرای آن حضرت میااند؛ نه جنبة معنوی و
حقانیت ایشان نستبت بته جایگتاه خالفتت کته متأمون ختوا ار آغتاز پیشتنهاا
والیتعهدی بدان اشاره میکند .2نویسنده حتی اشارهای بهعلت اعوت اما نکتراه
و برای خوانندهای که با این برهه از تاریخ اسال آشنایی ندارا ،میتواند گزینشی
بی الیل یا حداقل بر اساس میل شخصی مأمون تلقی گراا .ار پایان مدخل ،تنهتا
با بیان این نکته که شیعیان مدعی برخی معجزات نستبت بته مرقتد آن حضترت
ــــ ـ

 .1تقیزااه ااوری ،محموا ،تصویر امامان شیعه در دايرةالمعايف اسالم،
 .2ابن بابویه ،محمد بن علی (شیخ صدوق) ،عیون أخبار الرضا ،ج،2
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هستند ،اشارهای مجدا و کوتاه بر ایدگاه شیعیان به اما رضا میکند.
 .1والدت و وفات :نویسنده ،سالهای  147و  111را بدون ذکر ماه بهعنتوان
سالهای ااعا شده اربارة والات آن حضرت یاا کراه است .منابعی که نویستنده
از آن ار خصو

بهره براه است ،کتاب فرق الشیعه نتوبختی و وفیات

این بخ

األعیان ابنخلکان و يوضة الصفای میرخواند میباشتد .او ستال 211ق را زمتان
مورا اتفاق همة مورخان ار وفات آن حضرت اانسته ،اما نسبت به روز و ماه آن
به بیان اختالف نظرها پرااخته است ،ار حالیکه برخی نقلها وفات ایشتان را ار

سال  212میاانند .ربری آخر صفر را ماه وفات ایشان و صفدی آخر صفر و 21
رمضان را بهعنوان زمان احتمالی وفات ایشان عنتوان ااشتته و 11ذیالقعتده و 1
ذیالحجه از ابنخلکان نقل شده است .نکتة مورا توجته ار ایتن بخت  ،کامتل
نبوان همة نقلهای وفات ایشان است .هفتروز مانتده بته پایتان متاه رمضتان،

1

21ذیالقعده 2،آخر ذیالحجه 1،اوّل متاه صتفر18 4،متاه صتفر 1،از ایگتر اقتوال
مندرج اربارة زمان شهاات آن حضرت میباشد که نویسنده به سبب عتد تتبتع
کافی ار منابع ،بهخصو

منابع شیعی به همان اقوال گفته شده اکتفا نمواه است.

البته به اینکه قول مشهور سال  211میباشد ،به ارستی اشاره کراه است.
نا ماار حضرت ،شهد ،سکینه ،نجیّه ،خیزران ،نجمته ،ستمّان ،تکتتم ،رتاهره
(همان) آمده است که تکتم مشهورترین آنهاست .نویسنده از میان این نا ها فقتط
چهار نا اوّل را ذکر کراه و بته نا هتای ایگتر ،بهخصتو

نتا مشتهور تکتتم

اشارهای نمیکند .همچنین نسبت به بیان تعداا یتا نتا فرزنتدان ایشتان ستکوت
ــــ ـ

 .1صدوق ،عیون أخبار الرضا ،ج،1
.2
.1
.4
.1

11؛ ربرسی ،إعالم الهوری،

111؛ مجلستی ،بحهار األنهوار،

ج.211 ،41
مجلسی ،بحار األنوار ،ج.121 ،41
مسعوای ،إ بات الوصیة.227 ،
مسعوای ،التنبیه واالشراف.114 ،
مجلسی ،بحار األنوار.211 ،
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اختیار کراه ،سخنی نمیگوید .بیشتک ،بته الیتل پیونتدهای قتومی و قبیلتهای،
فرزندان اشخا

معروف که ااامهاهندگان اصلی راه پتدران ختوا میباشتند ،از

جایگاه و اهمیت خاصی برخوراارند .به همتین ستبب ،معمتوالً ار آغتاز چنتین
مدخلهایی به تعداا این فرزندان اشارهای هرچند کوتتاه میشتوا .بتا توجته بته
جایگاه و اهمیتی که اما رضا به عنوان یکی از مطربترین امامان شیعه ار تاریخ
اسال ااشته و پس از شهااتشان مسئله جانشینی ایشان به الیتل کمتی ستنّ امتا

جواا از مسائل مهم شیعیان بواه است ،اشاره به تعداا یا نا فرزندان آن حضرت
امری بایسته به نظر میرسد؛ به خصو

که این مسئله ار تاریخ متورا اختتالف

بواه و ار آن اقوال مختلفی وجتوا اارا .برختی یتک فرزنتد بترای ایشتان ذکتر
کراهاند ،1برخی او فرزند ،2برخی ش

فرزند ،1و حتتی برختی منتابع تتا هفتت

فرزند نیز برای آن حضرت برشمراهاند.4
 .1فعالیتها :ار ااامه وی به مهمتترین فعالیتهتای اجتمتاعی ایشتان اشتاره
مینماید و آن را ار او بخ
بخ

قبل و بعد از والیتعهدی تقستیم میکنتد .ار متورا

اوّل تنها به ذکر او نکته بسنده مینماید :اوّل آنکه ایشان تنها به آمتوزش و

فتواااان ار مسجد پیامبر بسنده میکراه و بهعنوان شخصیتی پرهیزکتار ار میتان
مرا شهره بواه است .او آنکه آن حضرت روایتت

کارم و عبی دهللا بن ارط ة نقل میکراه است .این بخ

را از رریتق پتدرش امتا
همزمتان بتا حکومتت

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

 .1ربری ،دالئل اإلمامة،

171؛ شیخ مفید ،اإلرشاد ،ج،2
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 .2معینی – ترابی ،امام علی بن موسی الرضا منادی توحید و امامهت،
.21
 .1اربلی ،کشف الغمه ،ج811 ،2؛ شبراوی ،االتحاف بحبّ االشراف.146 ،
 .4معینی  -ترابی ،امام علی بن موسی الرضا منادی توحید و امامت ،11 ،به نقل از رشحات الفنون.

 11بته نقتل از تهاریخ االئمهه،

پس از شهاات پدر بزرگوارشان است .احتماالً این غفلت به الیل تمرکتز فتراوان
نویسنده بر منابع غیرشیعی میباشد .با توجه به مطالبی که سعدبنعبداهلل اشتعری
ار المقاالت و الفرق ار خصو

انشقاق بعد از شهاات اما کارم میان شتیعیان

ابراز ااشته 1و گزارشهای شیخ مفید از تالش اوازاهتتن از یتاران نزایتک امتا

کارم از جمله ااوا بن کثیر رقی ،محمد بن اسحاق بن عمار ،علی بن یقطتین و
محمد بن سنان ار افاد از امامت آن حضرت 2میتوان چنتین نتیجته گرفتت کته
شیعیان به عنوان یکی از گروههای مطرب زمان خوا ،از پویایی و تحرک مناستبی
برخوراار بواهاند که این پویایی و تحرک با تصویر بیتحرکی که از گزارش ایتن
مدخل ار خصو

اما رضا به عنوان رهبر چنتین جریتانی بته ذهتن خواننتده

میرسد ،قابل جمع نیست .سخن یحیی بتن خالتد بته هتارون الرشتید مبنتی بتر
پیشنهاا کشتن اما رضا بته الیتل اعتوت مترا بته امامتت ختوا 1میتوانتد از

تالشهای سیاسی آن حضرت حکایت کند.

ذکر عبیداهلل بن ارط ة بهعنوان شیخ روایت آن حضترت نیتز از ایگتر نکتات

مهم ار این بخ
اما پی

است .از ایدگاه کالمی شیعه ،ائمه ار آموختن مطالب جتز بته

از خوا ،نیازمند به ایگر اشخا

نمیباشند .با توجه بته ایتن ایتدگاه،

عبیداهلل بن ارطا ة نمیتوانسته شیخ روایت اما رضا باشد .از نگاه اَسناا نیز ،این
شخص کامالً ناشناخته بواه و اثری از او ار هیچیتک از کتتب رجتالی و تتراجم
نمیباشد .ار میان تراجم اهل سنت و شیعه و همچنین کتب رجالی آنان ،نا ایتن
شخص ( عبی دهللا بان ارطا ة) تنها ار همین بخ  ،یعنی ذکر مشایخ روایت امتا

رضا آمده است ،و حتی ار زمرة افراا مجهول یا ضعیف نیز ذکر نشده استت .از
جمله کتبی که به نا عبیداهلل بن ارط ة اشاره کراه و او را از زمره مشایخ روایتت

ــــ ـ
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 .1اشعری ،المقاالت والفرق،
 .2مفید ،اإلرشاد ،ج.114 ،2
 .1مسعوای ،إ بات الوصیة.221 ،
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اما رضا نا براهاند ،میتوان به تهذیب الکمال فهی اسهماء الرجهال 1و تههذیب

التهذیب 1اشاره کرا .ابراهیم بن محمد ررابلستی معتروف بته ستبط بتن عجمتی

(811-741ق) نیز ار نهدایة السؤل فی يواة السد ّة االصهول بته نتا عبیتداهلل بان
ارط ة اشاره نکراه و با لف و غیره آن را آوراه است .1چنان که مالحظه میشوا،

قدیمترین منبع رجالی که عبی دهللا بن ارط ة را ار سلسله راویانی آوراه که اما از
از آنها نقل حدیث کراهاند ،مربو به مزّی متوفتای 842ق میباشتد .البتته اینکته
از او اثری از چنین شخصیتی یافت نشده ،االلت بر جعتل ایتن نتا توستط

پی

مزّی ندارا ،اما بدان سبب که خوا او نیز ار کتاب

نامی از این شخصیت نیاوراه

و ار بیان راویان احاایث ،هیچ اشارهای به او نمیکند ،احتمال ضتعف ستندی را
که مزّی به استناا آن چنین گزارشی را آوراه ،قویتر مینماید.

 .1والیتعهدی :مهمترین حرکت سیاسی اما رضتا ار همتة منتابع از زمتانی

آغاز گرایده که مأمون ایشان را به مرو فرا خوانده و ار آنجتا بتهعنتوان ولیعهتد
منسوب کراه است .مؤلف به این نکته اشاره میکند که ار همة منابع ،نارضتایتی
اما از این انتساب ذکر شده است و پذیرش آن از رترف ایشتان تنهتا بته ستبب
اصرار خلیفه بواه ،اما الیل این اکراه و آن اصرار را نیتاوراه استت .او بته همتین
مقدار بسنده کراه و مشخص ننمواه آیا ایتن اکتراه بته االیتل اخالقتی صتورت
پذیرفته یا به االیل سیاسی؟ اصرار مأمون بر والیتعهدی بهصورت خواه بتواه
یا به اجبار و از روی قهر و فشار؟ برخی منتابع بتر ایتن نکتته تأکیتد اارنتد کته
پیشنهاا والیتعهدی از روی اجبتار و همتراه بتا تهدیتد بته قتتل بتواه استت .4او
همچنین نسبت به هدف مأمون از این کار اشاره صریحی نکراه و تنها با ذکر این
ــــ ـ
.1
.2
.1
.4

المزّی ،تهذیب الکمال ،ج.417 ،11
عسقالنی ،تهذیب التهذیب ،ج.212 ،4
ررابلسی ،نهایة السئول فی يواة الس ّة األصول ،ج،6
ابو الفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبیین.161 ،
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نکته که مأمون با این عمل نسبت به اختالف خاندان عباس و علتی ار موضتود
خالفت اقدا خوبی کراه و آنان را نستبت بته آینتده خوشتبین ستاخته و عامتل
اختالف میان او خانوااه را از میان برااشته ،اکتفا کراه است .ار حالی کته ایگتر
منابع سخنی بر خالف آن ذکر نمواه و اهداف ایگری را به نقل از ختوا متأمون
برشمراه اند که از جمله آن ،استفااة ابزاری از جایگاه اما برای تحکیم پایتههتای
حکومت و تأیید عملکرا مأمون و مخدوش نموان چهترة آن حضترت ار میتان
پیروان

است.1

او همچنین ار این موضود ،اشارهای رریف به اعتقااات متأمون کتراه استت؛

زیرا به الیل مناررات ثبت شده از مأمون ار اثبات خالفت علی نزا برخی متهم
به گرای های شیعی بواه است .2از اینرو ،نویسنده با اشتاره بته الیتل انتختاب
ایشان که نه بر اساس اعتقااات شیعی بلکه کامالً به الیل خصوصیات شخصتیتی
خوا آن حضرت صورت گرفته ،چنین احتمالی را مورا خدشه قرار اااه استت« :

[مأمون] اما رضا را بهعنوان شخصی منسوب کرا که به الیل ویوگیهای فرای
بهترین گزینه [برای جانشینی] بوا .این بدان معناست که [انتخاب او] بتر استاس
نگرشهای سنی صورت پذیرفته تا اعتقااات شیعی».

1

این مطلب همچنین حاکی است که نویسنده به اختالف موجوا میان علویان و

عباسیان ار مسئلة خالفت و وجوا اما رضا بهعنوان یکی از مدعیان مهتم ایتن
امر آگاهی ااشته است ،اما ار هیچجا از مقالة خوا اشارهای به این مسئله نکراه و
ایدگاه آن حضرت را ار این خصو

یا علویان را ار مورا ایشان بیتان ننمتواه

است که این خوا از ضعفهای مقاله میتواند محسوب گراا؛ زیرا مدعیبوان یا
ــــ ـ
 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج.171 ،41
 .2مسعوای ،مروج الذهب ،ج.111 ،4

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
خوا میتواند معانی مختلفی از فعالیتهای اما  ،چه قبل و چه بعد از مسافرت به
مرو ایجاا نماید .عد پذیرش پیشنهاا مأمون برای پذیرش امتر خالفتت و ستپس
پذیرفتن والیتعهدی را میتوان بهصورتهای مختلفتی معنتا کترا و از هتر یتک،
نتایج مختلفی بهاست آورا که متأسفانه نویسنده از این بخ

غفلتت کتراه و از

آن با سکوت گذشته است.

اعطای لقب «رضا» به اما رضا از ایگر موارا قابل تأمل ار این نوشتار است.

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
حضرت نسبت اااهاند .از جمله این منابع میتوان به تاریخ طبری 1اشاره کرا کته
از قدیمترین کتب تاریخی موجوا میباشتد ،ارحالیکته شتواهد نشتان میاهتد،
ایشان پی

از حرکت به مرو نیز به «رضا» ملقب بواهاند؛ از جمله ار نامة فضتل

بن سهل ،وزیر مأمون به اما رضا که مربو به قبل از حرکتت آن حضترت بته
سمت مرو میباشد ،فضل ایشان را با لقب رضا خوانده است:

« مر عزم ا مأمون علی تفاوی ا عهاد ا یاه ای ا ای ا ضاری بساعی ْیا یرساتین
ا فضااال بااان ساااهل ...کتااا ا یاااه ْوا یرساااتین :بسااام للا ا ااا حمن ا ااا حیم .علااای بااان
موسیا ضار و ابان ساول للا ا مَاْفی ...مان و یاه ا فضال بان ساهل .2»...از ایتن

نوشته کامالً برمیآید که هنوز والیتعهدی به اما رضا پیشنهاا نشده و ایشان این

سمت را نپذیرفتهاند .با این حال ،فضل بن سهل ایشان را با این نا میخواند.

الیل ایگر روایاتی است که ار آن ،امتا کتارم فرزنتد ختوا را بتا ایتن نتا

میخوانند ،1یا اما جواا ااعای اعطای این لقب از سوی مأمون را بته صتراحت
ــــ ـ
 .1ربری ،تاریخ طبری ،ج.118 ،1

 .2عاملی ،الحیاة السیاسیة لإلمام الرضا .446 ،
علیار ل

سامی هو هادهه ُ ه
سنی ه
عن ه
 « .1ه
سا با ُن هجعفها ی ُ ه
عن سُلهی همرنه بان هحفا قهار هل هكارنه ُمو ه
عبد ا هعظیم ا هح ه
ُ
ُ
ه
ه
ه
ضار هو ِْاه
ه
یا ه
یا ه
یا ه
ا ه
ضار هو قار هل ای هو اد ه
ضر هو قلَُ هو اد ه
ضر هو هكرنه یهقو ُل ادعُوا ی هو د ه
←
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را میکنند.

1

از ایگر نکات قابل ذکر ار این مدخل ،معرفی اما رضا ار حاشتیه عملکترا

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

اارا .همتتة آنچتته اربتتارة گتتزارش

فعالیتهای اما عنوان گرایده ،محدوا به آموزش ار مستجد النبتی ،حرکتت بته
سمت مرو و عد تمایل به پذیرش والیتعهدی است ،اما نکتات مهمتی همچتون
ارتبا آن حضرت بتا قیا هتای علویتان قبتل و بعتد از والیتعهتدی ،حضتور ار
نیشابور و استقبال مترا از آن حضترت ،تشتکیل جلستات علمتی و منتارره بتا
گروههای فکری و اینی ار معرفی حقانیت اسال ار برابر ایگتر اایتان و مستئلة
نماز عید که از جمله معروفتترین اتفاقتات ار زمتان والیتعهتدی ایشتان بتواه،
همچنین تأثیر حضور آن حضرت و مزارشان ار گسترش تشتیع اثنتیعشتری ار
ایران ،از جمله نکات مهمی است که جای بحث و اشاره ااشته ،2امتا نویستنده از
بیان آنها چشمپوشی کراه و گذشته است.
این مسئله شاید به الیل عد توجه نویسنده به منابع شیعی بواه است؛ زیرا او
ار فهرست منابع خوا ،به ارشاد شیخ مفید و عیون اخبار الرضهای شتیخ صتدوق
بهعنوان او منبع برای مطالعة بیشتر اشاره کراه و نشان میاهتد بتا منتابع شتیعی
آشنایی ااشته و عد توجه او شاید به الیل اعتماا بی

از حد به منابع اهل سنت

→ ______________________________________________________

خهر ه
سن» .مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،ج ،4 ،41ب.6
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بواه است.

او ااستان شهاات اما رضا را با حرکت مأمون بهسمت بغداا همتراه کتراه،

عنوان میاارا که سرانجا مأمون به الیل شورشهای متعدا شتاهزااگان عباستی
مجبور به گرفتن تصمیم سختی شد و آن حرکت بتهستمت بغتداا و بازگراانتدن
پایتخت به آن شهر بوا .ار رول همین سفر ،او عامل اختالف و شتورش ،یعنتی

فضل بن سهل و اما رضا از انیا رفتند .فضل ار سرخس کشته شد و اما

رضا

هم ار روس بر اثر بیماری فوت نموا .نویسنده به مشکوکبوان این او فوت که
هر او مهمترین بهانة شاهزااگان شورشی ار سرزمینهای تحت تستلط عباستیان
بواه ،اشارهای نکراه و آن را بهصورت امری عاای تلقتی نمتواه استت .البتته ار
ااامه اشارة کوتاهی به ایدگاه شیعیان نسبت به فوت امتا رضتا کتراه و عنتوان

ااشته که از نظر آنان اما رضا با زهر مسمو شدهاند؛ زهری که توسط علی بتن
هشا ار اناری ااخل شده یا به وسیله یکی از ارباریان ار آب انار ریخته شده و
به است خوا مأمون به آن حضرت خورانده شده است.
بیان مؤلف بههیچ عنوان مؤید این نقل نیست؛ به خصو

که ار ااامه اشتاره

میکند ،ربری سخنی ار این مورا عنوان نداشته است .تأکید نویسنده بر عد نقل
ربری میتواند شاهدی بر اعتماا فراوان نویسنده بر منابع غیرشیعی باشد .ار ااامه
اشاره میکند که خلیفه ار مرر اما رضتا ستوگواری کتراه و بعتد از خوانتدن

آخرین نمازش ،ایشان را نزایک قبر هارونالرشید افن نمواه است.

حرکت مأمون ار سوگواری اما رضا نتوانست بر ایدگاه علویان مبنی بر قتل

آن حضرت توسط استگاه حاکمه تأثیر بگذارا .این نکته از مکاتبات میان متأمون

و برخی خانتدان امتا  کتامالً آشتکار استت .عبتداهلل بتن موستی ار پاستخ بته
ارخواست مأمون برای پذیرفتن والیتعهدیاش ،به صراحت ،او را بته قتتل امتا
رضا متهم میکند و میگوید« :آیا به چه چیز میخواهی مرا گتول بزنتی؟ك بتدان
کاری که با ابوالحسن ،علیبنموسی انجا ااای و او را با انگور مسمو بته قتتل
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رساندی؟ك به خدا سوگند اینکه من حاضر نیستم به نزا تو بیایم ،به ستبب تترس

من از مرر نیست .1»...مؤلف تأثیر قبر اما رضا را ار منطقته بته همتین میتزان
مطرب میکند که بعدها نا روس از یااها رفت و نا مشهد به احترا آن حضرت
بر این شهر گذاشته شد ،اما اینکه بعدها ایتن جایگتاه چته تتأثیری بتر جتذب و
گسترش تشیع ار منطقه و حتی کل ایران گذاشت ،اشارهای نمیکند .او همچنتین
نسبت به معجزاتی که از قبر آن حضرت نقل شده اشاره کوتتاهی مینمایتد و بتا
این جمله این مدخل را به پایان میبرا.
 .4منابع :منابع استفااه شده ار این مدخل بدینصورت ار پایان متدخل ذکتر
گرایده است :ربری ،مروج الهذهب ،مستعوای ،یعقتوبی ،ابتناثیتر ،ابتنخلکتان،
صفدی ،جهشیاری ،میراث الزمان ابنجوزی ،نجوم ابوالمحاسن ،روضات الصهفای

میرخواند ،بلعمی .منابع شتیعیان :فرق الشهیعه نتوبختی و مقاتهل الطهالبیین .بترای
مطالعه بیشتر کتاب عیون أخبار الرضا ابنبابویه قمی و االرشاد شتیخ مفیتد قابتل

مراجعه است.
همچنان که مشاهده میشوا ،ار ایتن شتیوه از نگتارش منتابع ،نتا برختی از
کتابها ذکر گرایده و بیشتر به نا نویسنده اکتفا شده است .ایتن مستئله ممکتن
است زمینة اشتباه خوانندگان را پدید آورا؛ چنان که برای متترجم محتتر کتتاب

تصویر امامان شیعه در دايرةالمعداي اسالم اتفاق افتااه است؛ زیرا او بترای رفتع
نقیصه این مدخل ار بخ منابع ،اقدا بته نگتارش نتا کتابهتایی نمتواه کته
ن ویسنده ذکر نکراه است .همین مسئله سبب شده تا ایشان به اشتباه ،کتاب مقاتل

الطالبیین را به ابنشهرآشتوب نستبت اهتد .2ار حالیکته ایتن کتتاب متعلتق بته
ابوالفرج اصفهانی است و برای ابنشهرآشوب چنین کتابی ذکر نگرایده است.1
ــــ ـ
 .1اصفهانی ،مقاتل الطالبیین.627 ،
 .2تقیزااه ااوری ،تصویر امامان شیعه در دايرةالمعايف اسالم.147 ،
 .1عبدالحمید ،معجم مؤرّخی الشي ة االمامیة – الزيایة  -اإلسماعیلیة ،ج،2
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ار جداسازی نویسندگان شیعی از غیرشیعی نیز اشتکاالت چنتدی رخ نمتواه
است؛ زیرا او کسانی چون یعقوبی و مسعوای را ااخل ار نویسندگان غیرشتیعی
قرار اااه است ،ار حالیکه یعقوبی و مسعوای شیعه بواهاند 1و ابوالفرج اصفهانی
هم که با کتاب مقاتل الطالبیین ار بخ

شیعیان آوراه شتده ،شتیعة اوازاهامتامی

نبواه ،بلکه پدرش سنی شافعی و خوا او زیدیمذهب بواه است.2
نتیجه

 .1مدخل «علیالرضا» ار دايرةالمعاي اسالم ،کاستتیهای بستیاری اارا کته

ناشی از عد توجه نویسنده به منابع شیعی و اعتماا بی

از حتد بته منتابع اهتل

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

 .2دائرةالمعاي اسالم نمیتواند به میزانی که از آن انتظار میروا ،پاسخگوی

نیاز اسال شناسانی باشد که عالقهمندند تا اربارة فرق مختلف استالمی از جملته
شیعه اثنی عشری تحقیتق نماینتد؛ زیترا عتد تستلط برختی از نویستندگان ایتن
دایرةالم عار بر منابع شیعی و کمی تحقیقات ار مورا شیعیان اوازاهامامی ،بته

عد معرفی کامل و گاهی ارائه برااشتی ناارست از موضود مورا بحث انجامیده
است ،از اینرو تالش نخبگان علمی ار این خصو

و افتزای

همکاریهتا ار

زمینة مدخلهای تخصصی آن ،موجبات رفع این مشکل را فراهم خواهد ساخت.
 .1نیاز به برپایی همای های بینالمللتی ار خصتو رترب مبتانی نظتری و
اندیشهای شیعه ار کشورهای مختلتف و تقویتت امتر ترجمته منتابع شتیعی بته
زبانهای زندة انیا ار راستای شناسایی مناسب شتیعه اوازاهامتامی بته مخاربتان
ــــ ـ
 .1همان ،ج 71 ،1و .77
 .2دايرةالمعاي بزرگ اسالمی ،ج،6
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غیرمسلمان از جمله ضرورتهایی است که میتوانتد عتالوه بتر افتزای

میتزان

شناخت این مذهب ار میان این استه از مخاربان ،به اصالب مدخلهای مرتبط با
تشیع کمک کراه ،ار معرفی کامل و ارست این متذهب گتامی متؤثر محستوب
گراا.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 .1اربلی ،علی بن عیسی ،کشف ال مة فی معر ة األئمهه ،قتم ،منشتورات رضتی،
1181ش.
 .2اشعری ،سعد بن عبتداهلل ،المقاالت والفهرق ،تهتران ،مرکتز انتشتارات علمتی و
فرهنگی1161 ،ش.
 .1اصفهانی ،ابوالفرج ،مقاتل الطالبیین ،بیروت ،اارالمعرفه ،بیتا.

 .4تقیزااه ااوری ،محمتوا ،تصویر امامهان شهیعه در دايدرةالمعداي اسهالم ،قتم،
شیعهشناسی1171 ،ش.

 .1دايددرةالمعدداي بههزرگ اسههالمی ،تهتتران ،مرکتتز دایاارةالمعارف بتتزرر استتالمی،
1168ش.
 .6شبراوی ،عبداهلل بن محمد ،االتحاف بحب االشراف ،قم ،اار الکتتاب االستالمی،
1421ق.

 .8صدوق ،محمد بن علی بن بابویه ،عیهون أخبهار الرضها ،قتم ،شتریف رضتی،
1187ش.
 .7ربرسی ،فضل بن حسن ،اعهالم الهوری بهاعالم الههدی ،بیتروت ،اار المعرفته،
1111ق.
 .1ربری ،محمد بن جریتر بتن رستتم ،دالئهل االمامهه ،قتم ،منشتورات رضتی،
1161ش.
 .11تتتتتتتتتت  ،تاریخ االمم و الملوک ،بیروت ،اارالکتب العلمیه1417 ،ق.

 .11روسی ،محمد بن حسن ،اختیار معر ة الرجال (معروف به رجهال الکشهی)،
تهران ،سازمان چا

و نشر وزارت فرهنگ و ارشاا اسالمی1172 ،ش.

 .12عاملی ،جعفر مرتضی ،الحیاة السیاسدیة لالمام الرضا ،قتم ،جامعته مدرستین
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حوزه علمیه قم1411 ،ق.

 .11عباسی ،مهرااا – آقتایی ،ستیدعلی« ،امامتان شتیعه ار دایارةالمعارف استال »،
کتاب ماه دین ،ش 84و 1172 ،81ش.

 .14عبتتتد الحمیتتتد ،صتتتائب ،معجهههم مهههؤرّخی الشيددد ة اإلمامیة  -الزيدددایة

-

اإلسماعیلیة ،قم ،مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسالمی1424 ،ق.

 .11عجمی ،ابراهیم بن محمد ،نهدایة السول فهی يواة السد ّة االصهول ،بیتروت،
اارالفکر1421 ،ق.
 .16عسقالنی ،ابن حجر ،تهذیب التهذیب ،بیروت ،اارالمعرفه1418 ،ق.
 .18مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت ،اار احیار الترا

العربی1411 ،ق.

 .17المزّی،یوسف ،تهذیب الکمال فی اسماء الرجال ،بیروت ،اارالفکر1414 ،ق.

 .11مسعوای ،علی بن حسین ،ا بات الوصدیة لالمام علی بن ابیطالب ،بیتروت،
ااراالضوار1411 ،ق.
 .21تتتتتتتتتت  ،التنبیه و االشراف ،ترجمه ابوالقاسم پاینده ،تهران ،بنگاه ترجمه و
نشر کتاب1141 ،ق.
 .21تتتتتتتتتت  ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،قم ،شریف رضی1171 ،ش.
 .22مطبقانی ،مازن بتن صتالب« ،فهرستت آثتار برنتارا لتوئیس» ترجمته رستول
جعفریان ،آئینه پژوهش ،ش 1188 ،12ش.

 .21مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ،االرشهاد ،قتم ،مؤسا ة آل البیتت الحیتار
الترا 1416 ،ق.

 .24معینی ،محمدجواا – ترابی ،احمد ،امام علی بن موسیالرضا منادی توحیهد و

امامت ،مشهد ،بنیاا پووهشهای اسالمی1171 ،ش.
21. B.Lewis, ALI AL RIDA, Encyclopaedia of Islam, p.111.
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