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چکیده 

ســنت نبــوی یکــی از منابــع دیــن و اشــتراکات فریقیــن در اصــول و فروع اســت. اهمّیــت این مهــم از آنجا 
مشــخص می شــود کــه نقطــۀ اشــتراك تمامــی مســلمانان با هــر مذهبی، ســنت قطعــی پیامبر   اســت. 
بــر همیــن اســاس، اســتناد بــه ایــن ســنت در تقویــت اشــتراکات و تقلیــل اختالفــات حائــز اهمیــت اســت. 
امــام رضــاg در دوران امامــت خــود بــا توجــه بــه شــرایط موجــود بــا اســتناد بــه احادیــث نبــوی بــه تبییــن 
جایــگاه و مقــام اهــل بیــتb پرداختنــد. ایــن پژوهــش بــه روش توصیفی تحلیلــی بــه بررســی جایــگاه 
اهــل بیــتb در منقــوالت امــام رضــاg از پیامبــر اکــرم   بــا تکیــه بــر منابــع اهــل ســنت می پــردازد و 
مصادیــق متعــدد ایــن تبییــن را مــورد مداّقــه قــرار می دهــد. درنتیجــه، امــام رضــاg در شــرایط گوناگون، 
جایــگاه اهــل بیــتb در ســنت نبــوی را در محور هــای متعــددی همچــون معرفــی مــوردی مقــام و منزلت 
 ،bو والیــت ایشــان، جایــگاه والیــت اهــل بیــت gتبییــن جایــگاه امــام علــی ،bبرخــی اهــل بیــت
جایــگاه محبــت و مــودت بــه اهــل بیــتb، لــزوم پیــروی از اهــل بیــتb و اجتناب از دشــمنی بــا آن ها، 
 bبــرای مــردم تبییــن کرده انــد کــه غایــت ایــن امــر، افزایــش محبــت و مــودت مســلمانان بــه اهــل بیــت

بــوده اســت.
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1. مقدمه

اهــل ســنت روایــات زیــادی از ائمــه معصومیــنb در کتــب خــود نقــل کرده انــد. بخشــی از ایــن 
روایــات بــه فضایــل و مناقــب اهــل بیــتb اختصــاص دارد، زیــرا پیامبــر اکــرم   احادیثــی را در 
بیــان فضایــل و مقــام معنــوی ائمــه معصومیــنb بیــان فرمودنــد و از ایــن طریــق، جایــگاه آن ها را 
بــرای مــردم روشــن کردنــد. به عنــوان نمونــه، حدیــث ثقلیــن یکــی از احادیــث متواتــر نقــل شــده 
ــکُتْم ِبــِه لــن  ــی تــاِرٌك فیُکــم مــا إن تمسَّ در منابــع اهــل ســنت اســت کــه پیامبــر   فرمودنــد: »إنِّ
ــماِء إلــی األرِض.  ــِه َحبــٌل ممــدوٌد مــَن السَّ ــوا َبعــدی أحُدُهمــا أعَظــُم مــَن الخــِر: کتــاُب اللَّ تضلُّ
ــِردا علــیَّ الحوَض...«1)ترمــذی، 1998، ج6: 133؛  ــی َی قــا حتَّ ــن یتفرَّ ــُل بیتــی، وَل ْه

َ
وِعترتــی أ

بــرای مطالعــه بیشــتر ن.ک: ابــن حنبــل، 1420ق، ج17: 169-170؛ دارمــی، 1407ق، ج2: 
ــل  ــگاه اه ــت جای ــه اهمی ــت ب ــوی به صراح ــر نب ــت متوات ــن روای ــلم، ج4: 1873(. ای 524؛ مس
بیــتb در کنــار قــرآن اشــاره می کنــد. عالوه بــر ایــن کــه پیامبــر اکــرم   در مواضــع گوناگــون، 
جایــگاه والیــت و مــودت اهــل بیــتb را بــرای مــردم تبییــن کردنــد. خــود اهــل بیــتb نیــز در 
شــرایط گوناگــون بــا توجــه بــه مقتضیــات زمانــی خــود بــه تبییــن جایــگاه خــود بــه لحــاظ علمی و 
عملــی اقــدام می کردنــد کــه بــا توجــه بــه ایــن اقــدام، بــه محبــان و پیــروان ایشــان در هــر عصــری 
افــزوده می شــد. امــام رضــاg عالــم آل محمــد   بــا توجــه بــه موقعیتــی کــه در دوران ایشــان 
پیــش آمــد، در مواضــع گوناگــون بــه ایــن رســالت ادامــه دادنــد و بــا رویکــرد اشــتراکی مســلمانان 
ایــن مســئله را بیــش از پیــش تبییــن کردنــد. بــه ایــن صــورت کــه بــا اســتناد بــه احادیــث نبــوی که 

مــورد قبــول همــه مســلمانان بــود، ایــن نکتــۀ مهــم را مــورد تأکیــد قــرار دادنــد. 

2. پیشینۀ تحقیق

دربـارۀ فضایـل اهـل بیـتb در منابـع اهـل سـنت تحقیقاتـی صـورت گرفتـه اسـت کـه عبارت 

1. پیامبر  فرمودند: »به راستی من ]دو امر[ در بین شما به جا می گذارم که بدان تمسک جویید ]و[ هرگز بعد از من گمراه 
نشوید، یکی از آن دو، بزرگ تر از دیگری است: کتاب خدا که ریسمانی است که از آسمان تا زمین کشیده شده و ]دیگر[ عترتم اهل 

بیتم، و]آن دو[ هرگز از یک دیگر جدا نشوند تا آنکه در حوض ]کوثر[ بر من وارد شوند ]بازگردند[.«
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اسـت از: کتـاب »فضائـل اهـل بیـتb از منابـع اهـل سـنت«، محمدرضـا امیـن زاده)1377(؛ 
کتـاب »مناقـب اهـل بیـتb از دیـدگاه اهل سـنت«، محمـد طاهر هاشـمی)1381( بـه اهتمام 
ناصـر حسـینی میبـدی؛ پایان نامـه »فضائـل اهل بیـتb در اهم تفاسـیر اهل سـنت«،مصطفی 
آذرخش)1376(؛ پایان نامه »جایگاه اهل بیت در تفاسـیر اهل سـنت«، جواهر محمدی)1390(؛ 
 gدر منابع اهل سـنت«، نـوروز امینـی)1387(؛ مقالۀ »منزلت امـام رضا bروایـات اهـل بیـت«
در تفاسـیر اهـل سـنت«، قاسـم بسـتانی)1394(؛ مقالـۀ »سـخنان امام رضـاg در تفاسـیر اهل 
سـنت«، سـیده فاطمـه حسـینی میرصفـی)1394(. پژوهـش فـرارو ضمـن توجه بـه پژوهش های 
پیشـین متمایـز از ایـن آثار نگاشـته شـده اسـت؛ اواًل با تکیه بر رویکـرد امام رضاg و نقش ایشـان 
در نشـر احادیث نبوی دربارۀ اهل بیتb اسـت. ثانیًا این احادیث را در محور های متعدد بررسـی 
و تقسـیم بنـدی کـرده اسـت کـه می تـوان از ایـن تقسـیم بندی، رویکـرد امـام رضاg بـه این مهم 
را اسـتنباط کـرد و بـرای ایـن امـر، ابتـدا کلید واژه های »الرضـا« و »علی بن موسـی« با اسـتفاده از 
 g نرم افزار های تخصصی در منابع اهل سـنت جسـت وجو شـد. سـپس احادیثی را که امام رضا
از پیامبـر اکـرم    دربـارۀ اهـل بیـت b و جایـگاه و فضایل آن ها نقـل کرده بودند، اسـتخراج و با 
توجـه بـه محتـوا دسـته بندی شـد. ایـن مقاله بـه دنبال پاسـخگویی به این پرسـش اسـت که نقش 
امـام رضـا g در تبییـن جایـگاه اهل بیت b چگونـه بوده اسـت و امام از چه راهبـردی در تبیین 

و تأکیـد هـر چه بیشـتر این مهم بهـره گرفتند؟

3. دســته بندی روایــات امــام رضــاg منقــول از پیامبــر اکــرم   دربــارۀ تبییــن جایــگاه 
bــل بیت اه

عصــر امــام رضــاg دوران تشــتت آرا و شــکل گیری نحله هــای مختلــف فکــری و عقیدتی اســت. 
تعامــالت وســیع عباســیان بــا ســایر دول، ترجمه متــون علمی یونــان و فضای نســبتًا باز سیاســی، 
زمینــۀ آشــنایی مســلمانان بــا افــکار گوناگــون را فراهــم کــرده اســت. امــام رضــاg بــا حضــور در 
ــه بیــان  ــان و رهبــران مکاتــب پرداختــه و از ایــن راه ب ــا ســران دیگــر ادی ــه احتجــاج ب مجالــس، ب

معــارف نــاب اســالم می پرداختند)جلیلیــان، 1391: 10(. 
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در منابــع اهــل ســنت، روایاتــی از امــام رضــاg بــه نقــل از رســول خــدا   وجــود دارد کــه در 
 gاشــاره و تأکیــد شــده اســت. امــام رضــا bایــن روایــات بــه مقــام، فضایــل و جایــگاه اهــل بیــت
بــا ذکــر سلســله ســند ایــن روایــات کــه از ائمــه قبــل از خودشــان شــروع و بــه پیامبر ختمــی مرتبت 
ختــم می شــود، به خوبــی و روشــنی بــه معرفــی اهــل بیــت نبــوی و جانشــینان برحــق ایشــان و 
تبییــن جایــگاه ایشــان پرداختنــد و از ایــن طریــق، بــه بازشناســی و احیــای ســنت نــاب محمــدی 
کمــک شــایانی کردنــد. می تــوان گفــت کــه تکیــه ائمــه g بــر طریــق آبــاء خــود در نقــل روایــت، 
بهتریــن عالمــت بــرای ترویج تفکــر شــیعی بــوده اســت)جعفریان، 1388: 219(. امــام رضاg با 
توجــه بــه عصــر خویــش و مقتضیــات آن، جایــگاه اهــل بیــتb در ســنت نبــوی را در محور هــای 

متعــددی بــرای امــت تبییــن کردنــد کــه بــه بخش هــای ذیــل، قابــل تقســیم  اســت: 

b3-1. تبیین موردی مقام اهل بیت

بعــد از رحلــت پیامبــر اکــرم   جامعــۀ اســالمی از مســیر حقیقــی و درســت خــود دور شــد و بــا 
ــه  ــد به نحوی ک ــر ش ــاع بد ت ــز اوض ــاس نی ــه و بنی عب ــدن بنی امی ــا روی کار آم ــان و ب ــت زم گذش
 bدرنهایــت، خالفــت و امامــت بــه یــک منصــب عــادی اجتماعــی مبــدل شــد. ائمــه معصومیــن
در هــر دوره ای بــا اقدامــات علمــی و عملــی خــود بــه جنــگ انحرافــات رفتنــد و امــام رضــاg نیــز 
ــارۀ امامــت، بخــش  ــات منقــول از ایشــان درب ــد، به طوری کــه روای از ایــن قاعــده مســتثنی نبودن
عظیمــی از روایات شــان را بــه خــود اختصــاص داده اســت و از کلیــات آن بر می آیــد کــه حضــرت در 
هــر جایــی بــه هــر نحــوی بــا ایــن جریــان انحرافــی بــه مبــارزه پرداختنــد و مهم تریــن تذکــر ایشــان 
دربــارۀ امامــت، الهــی بــودن ایــن منصــب و دور بــودن شــأن آن از انتخابــات مردمــی اســت)ن.ك: 

بهادری نیــا، 1392: 107-106(.

امامــت حضــرت رضــاg بــا دو دشــواری مهــم قریــن گشــته بــود: از یــک طــرف، بــا رواج ترجمۀ 
کتــب فلســفی یونانــی و جنبــش پیــروان ادیــان دیگــر در خرده گیــری بــر اســالم، عرصــه فرهنگــی 
ــکار در  ــه ناب ــن خلیف ــاکاری ای ــر، ری ــوی دیگ ــود و از س ــری ب ــاد و هدایت گ ــد ارش ــه نیازمن جامع
پوشــیدن جامــۀ زهــد و برگزیــدن لقــب »امــام« بــرای خــود، ابهامــات زیــادی میــان مردمــان پدیــد 
ــر  ــد و در کانون هــای پ ــا در میــدان رزم فکــری نهادن ــود. در ایــن شــرایط، امــام رضــاg پ آورده ب

نقش امام رضاg در نشر احادیث نبوی دربارۀ جایگاه اهل بیتb با تکیه بر منابع اهل سنت
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تشــّتتی چــون بصــره و خراســان، پاســخگوی پرسشــگران و علمــای ادیــان شــدند؛ در عیــن حــال 
بــه روشــنگری اذهــان مســلمانان در جهــت افشــای تزویر هــای مأمــون اقــدام کردنــد. یکــی از ایــن 
ــات  ــوی، 1379: 95( اقدام ــام« بود)عل ــأن »ام ــام و ش ــاندِن مق ــت شناس ــنگری ها، در جه روش

راهبــردی امــامg در مصادیــق متعــدد قابــل بررســی اســت.

g3-1-1. مقام امام علی

احادیــث »یــا علــّی، إّنــك ســّید المســلمین و إمــام المتقیــن و قائــد الغــّر المحّجلیــن و یعســوب 
المؤمنین«2)ابن مردویــه، 1424ق: 64-65؛ ابــن  مغازلــی، 1427ق: 130( و »یــا علــی أنــا 
مدینــة العلــم و أنــت البــاب، کــذب مــن زعــم أنــه یصــل إلــی المدینــة إال مــن الباب«3)ابــن مغازلی، 
 ،g1424ق: 142؛ 1427ق: 156(، بــه امــت یــاد آوری می کنــد کــه امیر المومنیــن علــی
ــر  ــگاه برت ــر مرجعیــت علمــی و جای ــوده اســت و به وضــوح ب امــام و پیشــوای بر حــق مســلمین ب
علمــی ایشــان تأکیــد می نمایــد. امــام رضــاg بــه زیبایــی بــه نقــل از پیامبــر اکــرم   ، والیــت 
و جانشــینی امــام علــیg و همچنیــن اصــل توّلــی و تبــّری را بــا ذکــر ایــن حدیــث »َمــْن ُکْنــُت 
ُهــمَّ َواِل َمــْن َواالُه َو َعــاِد َمــْن َعــاَداُه َو اْنُصــْر َمــْن َنَصــَرُه َو اْخــُذْل َمــْن  َمــْواَلُه َفَهــَذا َعِلــیٌّ َمــْواَلُه اللَّ

ــه امــت گوشــزد کــرده اســت. ــن عســاکر، 1995، ج42: 212( ب َخَذَلُه«4)اب

حدیــث »یــا علــی إّن الّلــه عــّز و جــّل قــد غفــر لــك و ألهلــك و لشــیعتك و لمحّبــی شــیعتك، و 
ــزع البطیــن؛ المنــزوع مــن الشــرك، البطیــن مــن  ــك األن ــی شــیعتك ، فأبشــر فإّن ــی محّب لمحّب
العلم«5)ابــن مغازلــی، 1427ق، 476( بیانگــر مقــام امــام علــیg و تأثیــر پذیــرش والیــت ایشــان 
اســت. ایــن حدیــث رضــوی بــه نقــل از پیامبــر اکــرم   »... هبــط جبریــل علــی النبی صلــی الله 
علیــه و ســلم قــال یــا محمــد إن ربــك یقرئــك الســالم و یقــول لــك علــی منــك بمنزلــة هــرون مــن 

2. پیامبر اکرم  فرمودند: »ای علی! همانا تو، سرور مسلمانان، امام پرهیزگاران، رهبر سپیدرویان نامدار و پیشوای مؤمنان 
هستی.«

3. پیامبر اکرم  فرمودند: »ای علی! من شهر علمم و تو درب آنی، دروغ می گوید کسی که گمان می کند جز از درب، به شهر 
می رسد.«

4. پیامبر اکرم  فرمودند: »هرکس من فرمانروای اویم، علی فرمانروای اوست، خدایا هرکس که او را دوست بدارد، دوست بدار و 
هرکس که او را دشمن بدارد، دشمن بدار و هرکس او را یاری کند، یاری کن و هرکس او را خوار سازد، خوار کن.«

5. پیامبر اکرم  فرمودند: »ای علی! به درستی که خدای عزوجل، تو، خانوادۀ تو، پیروان تو، دوستان پیروان تو، دوستداران 
دوستان پیروان تو را می بخشد، پس بر تو بشارت باد، به درستی تو کناره گیر لبریز هستی؛ از شرک بر کنار شده ای، از علم و دانش 

سرشار شده ای.«
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موســی لکــن ال نبــی بعدك«6)محــب الدیــن طبــری، 1356: 64( کــه بــه حدیــث منزلــت معــروف 
ــن  ــد ب ــر دارند)احم ــاق نظ ــودن آن اتف ــدور ب ــی الص ــت و قطع ــر صح ــز ب ــنت نی ــل س ــت و اه اس
ــکانی،  ــری، 1403ق، ج3، 104؛ حس ــل، 1420ق، ج3: 95، 97، 114؛ ج17: 373؛ طب حنب
1411ق، ج2: 21؛ ابــن ابــی الحدیــد، 1404ق، ج18: 24(، بیانگــر منزلــت، مقــام و جایگاه امام 
علــیg اســت؛ عالوه بــر احادیــث فــوق، امــام رضــاg احادیــث متعــدد دیگــری را نیــز از پیامبــر 
اکــرم   در ایــن بــاره نقــل کردنــد کــه بیانگــر اهتمــام ایشــان بــه نشــر احادیــث نبــوی و تبییــن 
ــه، 1424ق: 179-180؛ میبــدی، 1371،  ــوده اســت)ن.ک: ابن مردوی والیــت امــام علــیg ب
ج3: 150؛ ابــن مغازلــی، 1427ق: 132، 135-136؛ خوارزمــی، 1411ق، ج1: 294-295؛ 
ابــن عســاکر، 1995، ج42: 57-58؛ رافعــی، 1408ق، ج3: 481-482؛ محــب الدیــن طبــری، 

1356: 61؛ جوینــی، ج1: 106-105، 142، 310-309(.

3-1-2. مقام حضرت زهرا

بزرگداشــت حضــرت زهــرا توســط نبــی مکــرم اســالم در ســیرۀ نبــوی بــرای امــت اســالمی، 
امــری کامــاًل عیــان بــود و احادیــث زیــادی در منابــع شــیعه و ســنی همچــون »ِإنَّ َفاِطَمــُة َبْضَعــٌة 
ــن  ــی فم ــة من ــة بضع ــه، 1414ق: 105( و »فاطم ــن بابوی ــْد آَذاِنی... «7)اب ــا َفَق ــْن آَذاَه ــی َم ِمنِّ
ــم  ــم و تعظی ــرم   در تکری ــول اک ــاری، 1407ق، ج3: 1374(، از رس ــا أغضبنی«8)بخ أغضبه
ایشــان نقــل شــده اســت کــه بــر مقــام و عظمــت واالی حضــرت زهــرا داللــت دارد. احادیــث 
رضــوی منقــول از رســول ختمــی مرتبــت در منابــع اهــل ســنت مبنــی بــر آســمانی بــودن پیونــد 
ــن طبــری، 1356: 31-32(، محشــور شــدن و داخــل شــدن در  حضــرت زهرا)محــب الدی
بهشــت بــه بهتریــن شــکل، بــا بهتریــن و کامل تریــن کرامت)ابــن مغازلــی، 1424ق: 468؛ همان، 
1427ق: 477-478؛ ابــن عســاکر، 1995، ج13: 334؛ محــب الدیــن طبــری، 1356: 48( و 
همچنیــن درخواســت حضــرت زهــرا  مبنــی بر محاکمــۀ قاتل فرزندانــش در عالم محشــر)ابن 
ــام  ــت و مق ــر منزل ــی، 1424ق: 117؛ 1427ق: 127-129؛ جوینــی، ج2: 265-266( ب مغازل

6. جبرئیل بر پیامبر اکرم نازل شد، گفت  ای محمد! همانا پروردگارت بر تو سالم رسانید و فرمود: »علی برای تو به منزله هارون 
برای موسی است، اما بعد از تو، پیامبری نیست )نخواهد آمد(.«

7. همانا فاطمه پارۀ تن من است، هر کس فاطمه را بیازارد، مرا آزرده است.
8.  فاطمه پارۀ تن من است، پس هرکه او را به غضب آورد، مرا غضبناک کرده است.
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ــا بیــان ایــن حدیــث رســول اکــرم   »إّنمــا ســّمیت  واالی ایشــان داللــت دارد. امــام رضــاg ب
ابنتــی فاطمــة ألن الّلــه عــّز و جــّل فطمهــا و فطــم مــن أحّبهــا مــن النار«9)ابــن مغازلــی، 1427ق: 
129؛ محــب الدیــن طبــری، 1356: 26؛ جوینــی، ج2: 58؛ مقریــزی، 1419ق: 196(، جایگاه 
منحصــر بــه فــرد حضــرت زهــرا و بــا نقــل حدیــث نبــوی کــه حضــرت زهــرا را »طاهــرة 
مطهــرة« نامیدند)محــب الدیــن طبــری، 1356: 44(، پاکــی و عصمــت ظاهــری و باطنــی ایــن 
  بــا نقــل ایــن حدیــث پیامبــر g بانــوی بزرگــوار را دوبــاره بــه امــت خاطــر نشــان کردنــد. امــام
»یــا فاطمــة اّن اللــه عزوجــل یغضــب لغضبــك و یرضــی لرضاك«10)محــب الدیــن طبــری، 1356: 
39(، حجــت را بــر امتــی کــه مقــام عتــرت نبــوی را فرامــوش کردنــد، تمــام ســاختند، زیــرا حدیــث 
مذکــور، غضــب و رضایــت الهــی را وابســته بــه غضــب و رضایــت حضــرت زهرا  دانســته اســت.

ایــن نــوع تعظیــم و تکریــم از ســوی نبــی مکــرم   در منابــع اهــل ســنت، بــر عظمــت مقــام 
معنــوی، جایــگاه واال و محبوبیــت خــاص حضــرت زهــرا داللــت دارد و امــام رضــاg بــا نقــل 
چنیــن احادیثــی بــه باز شناســی و تبییــن مقــام معنــوی و جایــگاه الهــی حضــرت زهــرا بــرای 
ــن پــس از رحلــت پیامبــر  ، وجــود حضــرت  مــردم عصــر خــود و آینــدگان پرداختنــد؛ بنابرای
زهــرا، مهم تریــن ســند و مــالک بــرای تشــخیص حــق از باطــل بــوده اســت، چرا کــه بررســی 
تاریــخ اســالم حاکــی از مخالفت هــا و اعتراضــات حضــرت زهــرا  نســبت بــه خلفاســت11 کــه 

9. پیامبر اکرم فرمودند: »همانا دخترم، فاطمه نامیده شد؛ زیرا خداوند عزوجل، او و دوستدارانش را از آتش بازگرفته است)دور 
کرده است(.«

10. پیامبر اکرم  فرمودند: »ای فاطمه! همانا خداوند عزوجل به غضب تو غضب می کند و به رضای تو راضی می گردد.«
11. محمدبن اسماعیل بخاری با نقل سلسله سندی از عایشه می گوید: »حضرت زهرا، ابوبکر را به خاطر )ماجرای فدک( ترک 

کرد و با او صحبت نکرد تا وفات یافتند، حضرت زهرا  شش ماه بعد از پیامبر  زندگی کرد، هنگامی که وفات نمودند، 
همسرش علیg او را شبانه دفن کرد و به ابوبکر اجازه نداد تا در تشییع و تدفین او شرکت کند.« »فوجدت فاطمه علی ابی 
بکر فی ذلک فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت و عاشت بعد النبی سته اشهر، فلما توفیت دفنها زوجها علی لیال و لم یوذن بها 

أَبَابکر...«)بخاری، 1407ق، ج4: 1549(؛ بیهقی در»سنن الکبری« با نقل سلسله سندی از عایشه می گوید: »...حضرت فاطمه بر 
ابوبکر غضب کرد و خشمناک شد، و از او اعراض نمود و با او صحبت نکرد تا این که فوت شد؛ پس علیg  او را شبانه دفن کرد و 
به ابوبکر اجازه نداد تا در تشییع و تدفین او شرکت کند...« »فغضبت فاطمه رضی اهلل عنها و هجرته، فلم تکلمه حتی ماتت فدفنها 
علی رضی اهلل عنه لیال، و لم یؤذن بها أَبَا بکر رضی اهلل عنه...«)بیهقی، 1424ق، ج6: 489(؛ ابن  قتیبه در کتاب »االمامة و السیاسة« 

آورده است: »عمر به ابوبکر گفت: بیا با هم به پیش فاطمه برویم؛ زیرا ما او را غضبناک کردیم، پس به راه افتادند و از فاطمه اذن 
ورود خواستند، ولی او اجازه نداد. به نزد علیg  رفته و با او سخن گفتند، او آن ها را به داخل خانه آورد و چون نزد فاطمه 

 ! نشستند، آن حضرت صورتش را به طرف دیوار برگرداند و جواب سالم آنان را نداد. پس ابوبکر گفت: ای محبوب رسول خدا
به خدا سوگند خویشاوندی رسول خدا نزد من دوست داشتنی تر از خویشاوندی خودم است و من تو را از دخترم عایشه بیشتر 

دوست دارم، روزی که پدرت وفات کرد دوست داشتم من هم می ُمردم تا بعد از او باقی نمانم. آیا گمان می کنی من با این که تو را 
می شناسم و فضل و شرف تو را می دانم تو را از حق و میراثت محروم می کنم؟ اما از پدرت رسول خدا شنیدم که می گفت »ما 

ارث به جا نمی گذاریم و هر چه از ما باقی بماند، صدقه است.«

نقش امام رضاg در نشر احادیث نبوی دربارۀ جایگاه اهل بیتb با تکیه بر منابع اهل سنت 
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ــز  ــد، هرگ ــرار می دادن ــش ق ــی خوی ــرلوحه زندگ ــان را س ــای ایش ــرات و دیدگاه ه ــردم، نظ ــر م اگ
بــر خــالف ســنت نبــوی رفتــار نمی کردنــد، گمــراه نشــده و گرفتــار فتنــه و انحــراف اعتقــادی و 
سیاســی نمی شــدند، بــا توجــه بــه اینکــه تاریــخ تکــرار می شــود، امــت اســالمی در هــر دوره ای بــا 
معرفــت پیــدا کــردن و شــناخت مقــام و عظمــت وجــودی ائمــه b   به ویــژه مقــام معنــوی حضــرت 

زهــرا و پیــروی از عتــرت نبــوی، هرگــز گمــراه نخواهنــد شــد.

 g3-1-3. مقام امام حسن و امام حسین

ــا  ــن ب ــع فریقی ــنین   در مناب ــه حس ــبت ب ــالم نس ــرم اس ــی مک ــر نب ــت بی نظی ــق و محب عش
متونی همچون »ســیدا شــباب أهــل الجنة«)ترمــذی، 1998، ج6: 117؛ نســائی، 1406ق، ج1: 
143؛ ابــن بابویــه، 1413ق، ج4: 179؛ طوســی، 1414ق: 312( و »ریحانتــی مــن الدنیا«)بــزار، 
1988-2009، ج12: 313؛ کلینــی، 1407ق، ج6: 2( بیــان شــده کــه دلیــل محکــم و قاطعــی 
بــر فضایــل و برتــری مقــام حســنین   بــوده اســت. امــام رضــا g  بــا بیــان احادیثــی از پیامبــر 
ــن  ــگام والدت حســنین 12)محــب الدی ــه دادن هن ــر عقیقــه کــردن و صدق اکــرم   مبنــی ب

در این هنگام فاطمه فرمود: »اگر حدیثی از رسول خدا برای شما نقل کنم آیا آن را تأیید می کنید و به آن عمل می کنید؟« 
گفتند: آری! فرمود: »شما را به خدا سوگند می دهم آیا شما دو نفر از رسول خدا نشنیدید که فرمود: »خشنودی فاطمه 

خشنودی من و ناراحتی او ناراحتی من است. هر کس دخترم فاطمه را دوست بدارد و احترام کند مرا دوست داشته و احترام کرده 
است و هر کس فاطمه را خشنود نماید مرا خشنود کرده است و هر کس فاطمه را ناراحت کند مرا ناراحت کرده است؟!«، ابوبکر 

و عمر هر دو اعتراف کرده و گفتند: »آری ما از رسول خدا این گونه شنیده ایم. سپس صدیقه طاهره فرمود: »پس من خدا و 
فرشتگان را شاهد می گیرم که شما دو نفر مرا اذیت و ناراحت کرده اید و در مالقات با پدرم از شما دو نفر شکایت خواهم کرد«، 

به خدا قسم پس از هر نماز بر تو نفرین می کنم. به خدا قسم پس از هر نماز بر تو نفرین می کنم.« »فقال عمر ألبی بکر، رضی اهلل 
عنهما: انطلق بنا إلی فاطمة، فإنا قد أغضبناها، فانطلقا جمیعا، فاستأذنا علی فاطمة، فلم تأذن لهما، فأتیا علیا فکلماه، فأدخلهما علیها، 

فلما قعدا عندها، حولت وجهها إلی الحائط، فسلما علیها، فلم ترد علیهما السالم، فتکلم أبو بکر فقال: یا حبیبة رسول اهلل! و اهلل إن 
قرابۀ رسول اهلل أحب إلی من قرابتی، و إنک ألحب إلی من عائشۀ ابنتی، و لوددت یوم مات أبوک أنی مت، و ال أبقی بعده، أفترانی 

أعرفک و أعرف فضلک و شرفک و أمنعک حقک و میراثک من رسول اهلل، إال أنی سمعت أباک رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم یقول: 
ال نورث، ما ترکنا فهو صدقة، فقال: أرأیتکما إن حدثتکما حدیثا عن رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم تعرفانه و تفعالن به؟ قاال: نعم. 

فقالت: نشدتکما اهلل أ لم تسمعا رسول اهلل یقول: رضا فاطمة من رضای، و سخط فاطمة من سخطی، فمن أحب فاطمة ابنتی فقد 
أحبنی، و من أرضی فاطمة فقد أرضانی، و من أسخط فاطمة فقد أسخطنی؟ قاال: نعم سمعناه من رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم، 

قالت: فإنی أشهد اهلل و مالئکته أنکما أسخطتمانی و ما أرضیتمانی، و لئن لقیت النبی ألشکونکما إلیه....و اهلل ألدعون اهلل علیک فی 
کل صالة أصلیها...«)ابن قتیبه، 1410ق، ج1: 31(؛ برای مطالعه بیشتر ن.ک: مسلم، ج3: 1380(.

12. »....أسماء بنت عمیس قالت عق رسول اهلل صلی اهلل علیه و سلم عن الحسن یوم سابعه بکبشین أملحین و أعطی القابلة الفخذ 
و حلق رأسه و تصدیق بزنۀ الشعر ثم طلی رأسه بیده المباركة بالخلوق ثم قال یا أسماء الدم من فعل الجاهلیۀ، فلما کان بعد حول 
ولد الحسین فجاء النبی صلی اهلل علیه و سلم ففعل مثل االول قالت و جعله فی حجره فبکی صلی اهلل علیه و سلم قلت فداک أبی 

و أمی مم بکاؤک فقال إبنی هذا یا أسماء إنه تقتله الفئة الباغیة من أمتی ال أنالهم اهلل شفاعتی یا أسماء ال تخبری فاطمة فانها قریبة 
عهد بوالدة« »اسماء بنت عمیس گفت: »رسول خدا  برای ]امام[ حسن ]g[ در روز هفتم ]تولدش[، دو گوسفند خاکستری 
رنگ عقیقه کرد و به قابله یک ران گوسفند و یک دینار پرداختند، سر کودک را تراشیدند و هم وزن موهایش نقره صدقه دادند و 
سپس بر سر کودک با دست مبارکش خلوق)ماده  ای خوشبو( مالیدند و فرمودند: ای اسماء! مالیدن خون بر سر نوزاد از کارهای 
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طبــری، 1356: 119( و نام گــذاری حســنین  توســط پیامبــر اکــرم  )همــان: 120(، توجــه 
ویــژۀ پیامبــر   را بــه ایــن بزرگــواران نشــان داده اســت.

امــام رضــاg  بــا نقــل ایــن حدیــث نبــوی »ِإنَّ َقاِتَل اْلُحَســْیِن ْبــِن َعِلــیٍّ g  ِفی َتاُبــوٍت ِمــْن َناٍر- 
ــاِر  ــٌس ِفــی النَّ ْنَیــا- َو َقــْد ُشــدَّ َیــَداُه َو ِرْجــاَلُه ِبَساَلِســَل ِمــْن َنــاٍر- ُمَنکَّ ْهــِل الدُّ

َ
َعَلْیــِه ِنْصــُف َعــَذاِب أ

ِة َنْتِنــِه- َو ُهــَو ِفیَهــا  ِهــْم ِمــْن ِشــدَّ ــاِر ِإَلــی َربِّ ْهــُل النَّ
َ
ُذ أ ــَم- َو َلــُه ِریــٌح َیَتَعــوَّ ــی َیَقــَع ِفــی َقْعــِر َجَهنَّ َحتَّ

ُه  َل اللَّ مــا َنِضَجــْت ُجُلوُدُهْم َبــدَّ ِلیــِم- َمــَع َجِمیــِع َمــْن َشــاَیَع َعَلی َقْتِلــِه- ُکلَّ
َ
َخاِلــٌد َذاِئــُق اْلَعــَذاِب اأْل

ــُر َعْنُهــْم َســاَعًة- َو ُیْســَقْوَن  ِلیــَم ال ُیَفتَّ
َ
ــی َیُذوُقــوا اْلَعــَذاَب اأْل َعــزَّ َو َجــلَّ َعَلْیِهــُم اْلُجُلــوَد َغْیَرَهــا- َحتَّ

ــی، 1427ق: 131- ــن مغازل ــه عــّز و جّل«13)اب ــْم مــن عــذاب الّل ــُل َلُه ــَم َفاْلَوْی ــِم َجَهنَّ ــْن َحِمی ِم
132(، جایــگاه الهــی امــام حســینg  و حقانیــت ایشــان را بــه روشــنی نشــان داده انــد؛ زیــرا 
وصــف عــذاب اخــروی قاتــِل امــام حســینg ، بیانگــر اوج ظلــم و جنایتــی اســت کــه دشــمنان 

اهــل بیــتb  مرتکــب شــده اند و در طــول تاریــخ اســالم، نظیــری بــرای آن وجــود نــدارد. 

یکــی از نــکات مهــم و قابــل تأمــل حدیــث مذکــور ایــن اســت کــه خداونــد متعــال بــه هیچ وجــه از 
خــون امــام حســین g  نمی گــذرد و ایــن امــر، هشــدار و عبرتــی بــرای ســتم گران و جنایــت کاران 
عالــم اســت کــه آســوده نباشــند، چرا کــه تخطــی از امــر الهــی و دشــمنی بــا عتــرت نبــوی، عواقب 

دنیــوی و اخــروی خــاص خــود را دارد.

 g3-1-4. مقام امام رضا

امــام رضــاg  در حدیثــی ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه »إّنــی مقتــول مســموم مدفــون بــأرض 

دورۀ جاهلی است، هنگامی که بعد از مدتی ]امام[ حسین ]g[ متولد شد، پس پیامبر آمدند، پس مثل اول )یعنی کارهایی را 
که برای والدت امام حسن g  انجام دادند برای والدت امام حسین g نیز انجام دادند(.... پس پیامبر  گریستند، گفتم: پدر 

و مادرم فدای تو باد، چرا می گریی ؟ پس فرمودند: ای اسماء! همانا این پسرم را گروهی ستمگر و سرکش از امتم می کشند، خداوند 
شفاعت مرا بهرۀ ایشان نفرماید. ]سپس فرمودند:[ ای اسماء! این موضوع را به ]حضرت[ فاطمه ][ مگو که تازه زایمان کرده 

است«)محب الدین طبری، 1356: 119(. 
13. به تحقیق قاتل حسین در تابوتی از آتش است، و نصف عذاب اهل آتش بر اوست و دست ها و پا های او با زنجیر هایی از آتش 
بسته خواهد بود، به آتش نگونسار می گردد تا در ته دوزخ واقع شود، و برای او بویی است که اهل آتش از شدت بوی عفونتش به 
خدای عزوجل پناهنده می شوند و در آن آتش تا ابد خواهد ماند تا آن عذاب بزرگ را بچشد، هر چه پوست تن آن ها بسوزد آنان 
را پوست دیگری جایگزین کنیم تا )سختی( عذاب دردناک را بچشند، ساعتی از آن ها قطع نمی گردد و از آب داغ دوزخ خواهند 

نوشید، وای بر آن ها از عذاب خدای عزوجل.
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)اصغر طهماسبی بلداجی؛  روناک امامی(



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 1 . بهار1401

66

ــه نقــل از پیامبــر اکــرم   نقــل می فرمایــد »أعلــم ذلــك بعهــد  غربــة«14، از پــدران بزرگــوارش ب
عهــده إلــّی أبــی عــن أبیــه عــن آبائــه عــن علــی بــن أبــی طالــب رضــی الّلــه عنــه عــن رســول الّلــه 
صلــی الّلــه علیــه و ســلم أال فمــن زارنــی فــی غربتــی کنــت أنــا و آبائــی شــفعاؤه یــوم القیامــة و مــن 
کّنــا شــفعاؤه نجا و لــو کان علیه مثــل وزر الثقلین«15)جوینــی، ج2: 192(. متن مذکور به روشــنی 
و صریــح پــاداش زیــارت امــام رضــاg  را شــفاعت پیامبــر اکــرم   و ائمــه معصومیــنb  در روز 
قیامــت دانســته اســت. امــام رضــاg  بــا بیــان ایــن حدیــث نبــوی، مقــام ائمــهb  را به خوبــی 
بــرای مــردم تبییــن می نمایــد، زیــرا وجــود مبــارک ائمــه معصومیــنb  چــه در زمــان حیــات و چــه 

در زمــان ممات شــان بــرای امــت سرشــار از خیــر و برکــت اســت.

 b3-2. جایگاه والیت اهل بیت

مســئلۀ والیــت و رهبــری به طــور کلــی و امامــت بــه معنــای جانشــینی پیامبــر اکــرم   به طــور 
خــاص، از مهم تریــن مباحــث  عقیدتــی ، تفســیری و روایــی در تاریــخ اســالم اســت و در طــول تاریخ 
طوالنــی اســالم دربــارۀ هیــچ مســئله ای ایــن مقــدار ســخن گفتــه نشــده اســت)مکارم شــیرازی، 

1386، ج9: 18(.

والیــت در مکتــب اســالم از چنــان جایــگاه واالیــی برخــوردار اســت کــه بــزرگان و علمــای اســالم 
از آن بــه عنــوان رکــن و اســاس توحیــد و دژ مســتحکم الهــی یــاد کرده اند)خارســتانی و ســیفی، 
1393: 89(، ایــن حدیــث از امــام باقــرg  »بنــی  الســالم  علــی  خمــس  الصــالة و الــزکاة و الحــج 
ــی،  ــی، 1371، ج1: 286؛ کلین ــودی بالوالیة«16)برق ــا ن ــی ء م ــاد بش ــم تن ــة و ل ــوم و الوالی و الص
1407ق، ج2: 18؛ ابــن بابویــه، 1376: 268؛ طوســی، 1414ق: 124(، نیــز والیــت را به عنــوان 
یکــی از ارکان دیــن اســالم معرفــی کــرده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه امامــت و والیــت، اصلــی الزم 
بــرای هــر جامعــه و مکتــب بــوده اســت، اهــل بیــت عصمــت و طهــارتb  نیــز نگاهبانــی از دیــن 

14. »همانا من کشته شده مسموم در سرزمین غربت هستم.«
15. »آن را می دانم به سفارشی که پدرم از پدرش از پدران خود از ]امام[ علی بن ابیطالب ]g[ از رسول خدا  به من]روایت 

کرده اند[، آگاه باشیدکه هرکس مرا در غربت زیارت کند، من و پدرانم شفاعت کننده او در روز قیامت خواهیم بود و هرکس ما شفیع 
او باشیم، نجات یابد، هرچند برای او مثل گناه ثقلین باشد.«

16. »اسالم بر پنج ]پایه[ بنا شده است )استوار است(؛ نماز، زکات، حج، روزه، والیت، و برای هیچ  چیز آنچنان فریاد نشد که برای 
والیت شد.«

نقش امام رضاg در نشر احادیث نبوی دربارۀ جایگاه اهل بیتb با تکیه بر منابع اهل سنت
)اصغر طهماسبی بلداجی؛  روناک امامی(
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اســالم و هدایــت جامعــه را زیــر لــوای امامــت و والیــت تحقق پذیــر می دیدنــد و در دفــاع از آن، تمــام 
  gکوشــش خــود را بــه کار بســتند)مطلبی جونقانــی و زمانــی محجــوب، 1391: 93(. امــام رضــا
بــا نقــل ایــن حدیــث نبــوی کــه بــه حدیث ثقلیــن مشــهور اســت »إنی تــارك فیکــم الثقلیــن: کتاب 
ــگاه  ــی، ج2: 146-147(، جای ــی الحوض«17)جوین ــردا عل ــی ی ــا حت ــن یتفرق ــی و ل ــه و عترت الّل

والیــت اهــل بیــتb  را بــرای امــت، به صــورت روشــن و صریــح تبییــن کردنــد.

بــا توجــه بــه اینکــه رســول خــدا   بارهــا در حدیــث ثقلیــن بیــان فرمودنــد کــه راه نجــات امــت، 
تمســک بــه ثقلیــن یعنی قــرآن و عترت اســت، اما پــس از ارتحــال پیامبــر  ، عترت عماًل توســط 
حــکام کنــار گذاشــته شــد و قــرآن هــم نقــش حاشــیه ای بــه خــود گرفــت، از اقدامــات مهــم امــام 
رضــاg ، تعالــی بخشــیدن به جایگاه ایــن دو ثقــل بود)خاکپور و همــکاران، 1393: 34(. شــایان 
ذکــر اســت کــه بــا اســتناد و اســتدالل بــه حدیــث متواتــر ثقلیــن کــه مــورد تأییــد فریقیــن اســت و 
همچنیــن آیــات قــرآن، می تــوان به ســادگی عصمــت عتــرت نبــوی را نشــان داد، زیــرا بــر اســاس 
تیــِه اْلباِطــُل ِمــْن َبْیــِن َیَدْیــِه َو ال ِمــْن َخْلِفــِه َتْنزیــٌل ِمــْن َحکیــٍم َحمیٍد«18)فصلــت،42(، 

ْ
آیــه »ال َیأ

هیــچ باطلــی در قــرآن راه نــدارد، پــس قــرآن دارای عصمــت بــوده و حقانیــت و حجیــت آن تــا روز 
قیامــت باقــی اســت. از طــرف دیگــر بــر اســاس حدیــث متواتــر ثقلیــن، عتــرت پیامبــر   و قــرآن 
دو ثقــل هســتند کــه هرگــز از هــم جــدا نخواهنــد شــد؛ درنتیجــه عتــرت نبــوی نیــز دارای عصمــت 

و حقانیــت و حجیــت آن هــا نیــز تــا روز قیامــت باقــی اســت.

امـام رضـا g  با ذکر این احادیث نبوی »الحسـن و الحسـین سـیدا شـباب أهل الجنـة و أبوهما 
خیر منهما«19)ابن عسـاکر، 1995، ج27: 399( و »یا محمد ان الله عزوجل یقرأ علیك السـالم و 
یقـول: قـد زوجـت فاطمة من علی، فزوجها منه و قد أمرت شـجرة طوبی ان تحمـل الدر و الیاقوت 
و المرجـان و ان أهـل السـماء قـد فرحوا بذلك، و سـیولد منهما ولدان، سـیدا شـباب أهـل الجنة و 
بهـم یزین أهل الجنة، فابشـر یا محمد فانك خیـر األولین و الخرین«20)خوارزمـی، 1411ق، ج1: 

17. همانا من دو چیز گران سنگ میان شما باقی می گذارم، کتاب خدا و عترتم و هرگز از یکدیگر گسسته نمی شوند تا کنار حوض 
کوثر پیش من آیند.«

18. »از پیش روی آن و از پشت سرش باطل به سویش نمی آید؛ وحی ]نامه [ ای است از حکیمی ستوده ]صفات[«)فوالدوند، 
1418ق، ج5: 728(.

19. »حسن و حسین دو سید جوانان اهل بهشتند و پدر شان بهتر از آن هاست.«
20. »ای محمد! همانا خداوند عزوجل به تو سالم می رساند و به تو می فرماید: من فاطمه را به علی تزویج کردم، تو نیز فاطمه را به 

نقش امام رضاg در نشر احادیث نبوی دربارۀ جایگاه اهل بیتb با تکیه بر منابع اهل سنت 
)اصغر طهماسبی بلداجی؛  روناک امامی(



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 1 . بهار1401

68

343( جایـگاه عترت نبـوی را به مردم گوشـزد کرده اند.

در ایـن روایـت رضـوی از پیامبـر اکـرم   »من أحب أن یستمسـك بدینی و یرکب سـفینة النجاة 
بعـدی فلیقتـد بعلـی بـن أبی طالـب و لیعاد عـدوه و لیـوال ولیه فإنـه وصیی و خلیفتـی علی أمتی 
فـی حیاتـی و بعـد وفاتی و هو إمام کل مسـلم و أمیر کل مؤمن بعدی قوله قولـی و أمره أمری و نهیه 
نهیـی و تابعـه تابعـی و ناصره ناصری و خاذله خاذلی ثم قال: علیه السـالم مـن فارق علیا بعدی لم 
یرنـی و لـم أره یـوم القیامـة، و مـن خالف علیـا حّرم الّله علیـه الجنة و جعل مـأواه النـار، و من خذل 
علیـا خذلـه الّلـه یوم یعـرض علیه، و مـن نصر علیا نصـره الّله یوم یلقـاه و لّقنه حجته عند المسـألة 
ثـم قـال علیـه السـالم: و الحسـن و الحسـین إماما أمتـی بعد أبیهما و سـّیدا شـباب أهـل الجنة، و 
أّمهما سـیدة نسـاء العالمین، و أبوهما سـید الوصیین و من ولد الحسـین تسعة أئمة تاسعهم القائم 
مـن ولـدی طاعتهم طاعتی و معصیتهـم معصیتی إلی الّله أشـکو المنکرین لفضلهم و المضّیعین 
لحرمتهـم بعـدی و کفـی بالّلـه ولیـا و ناصرا لعترتـی و أئمة أمتـی و منتقما من الجاحدیـن حقهم )و 
 b سـیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلبون(«21)جوینی، ج1: 54-55(، جایگاه والیت اهل بیت
، امامت امیر المؤمنین علیg ، حسـنین  و امامان بعدی از نسـل امام حسـینg  به زیبایی 

نشـان داده شده است.

منطــق حاکــم بــر شــیوه و رفتــار امــام رضــاg ، نفــوذ، بســط، نهادینــه کــردن و دفــاع از اصــل 

علی تزویج کن و درخت طوبی را امر کردم که بار آن ُدر و یاقوت و مرجان شود و همانا اهل آسمان به سبب آن مسرور و شادمان 
شدند و به زودی از فاطمه دو فرزند متولد شود که دو سید جوانان اهل بهشت باشند و به سبب آن ها اهل بهشت زینت یابند پس ای 

محمد! مژده باد تو را همانا تو، بهترین اولین و آخرین هستی.«
21. »هر کس دوست دارد که به دین من تمسک جوید و کشتی نجات را بعد از من سوار شود، باید به علی بن ابی طالب اقتدا 

کند و باید دشمن او را دشمن دارد و دوستش را دوست دارد؛ زیرا او وصی من و خلیفه بر امت من می باشد در زندگی من و پس 
از مردن من و او امیر هر مسلمانی است و امیر هر مؤمنی بعد از من، گفتارش گفتار من است و دستور ش دستور من است، نهی او 

نهی من است و پیرو او، پیرو من است و ناصر ش ناصر من است و واگذار ش واگذار من است، سپس فرمود: هر کس از علی جدا شود 
بعد از من، روز قیامت مرا نبیند و او را نبینم و هر کس با علی مخالفت کند، خدا بهشت را بر او حرام کند و دوزخ را جای او نماید 

و هرکس علی را واگذارد خدا در روز عرض حساب، او را واگذارد، هر کس علی را یاری کند، خدا روزی که او را مالقات می کند 
)روز قیامت(، او را یاری کند و صحبت خود را در موقع سؤال و جواب به او تلقین نماید، سپس فرمود: حسن و حسین دو امام امت 
باشند بعد از پدر خود و دو سید جوانان اهل بهشتند، مادر شان سرور زنان بهشت است و پدر شان سرور اوصیا و از فرزندان حسین، 
نُه امام باشد که نهمین آن ها قائم اوالد من است. طاعت آنان، طاعت من است و معصیت آنان، معصیت من. به خدا شکایت می کنم 
از منکران فضل آن ها و ضایع کنند گان حرمت آن ها بعد از من و خدا بس است که ولی و ناصر عترتم و ائمه امتم باشد و از منکرین 
حق آن ها انتقام کشد »و حتما کسانی که ظلم کرده  اند به زودی خواهند دانست واژگون و سرنگون می شوند چه واژگون و سرنگون 

شدنی.«

نقش امام رضاg در نشر احادیث نبوی دربارۀ جایگاه اهل بیتb با تکیه بر منابع اهل سنت
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امامــت و حفــظ جایــگاه حقیقــی امامــت و والیــت به عنــوان مفســران واقعــی قــرآن کریــم و تــداوم 
خــط ســیر جریــان ســنت نبــوی اســت)فخرایی و مرد نــژاد، 1396: 95(.

 b3-3. جایگاه محبت و مودت به اهل بیت

در منابــع اهــل ســنت ذکــر شــده کــه رســول اکــرم   بــر ایــن مطلــب تأکیــد کردنــد کــه »علــی 
را دوســت نمــی دارد مگــر مؤمــن و دشــمن نمــی دارد او را مگــر منافق«)مســلم، ج1: 86؛ ترمــذی، 
1998، ج6: 78؛ نســائی، 1406ق، ج1: 118؛ طبرانــی، 1404ق، ج23: 375(. تأکیــد بــر 
دوســتی علــیg  و اوالد او، در حقیقــت اشــاره بــه مطلــب مهمــی دارد و آن، تــداوم خــط رهبــری 
پیامبــر  و ادامــه مســئله والیــت الهــی اســت. بدیهــی اســت کــه قبــول والیــت و رهبــری علــی

ــت و  ــلمانان اس ــت مس ــعادت و هدای ــب س ــر   موج ــوت پیامب ــد نب ــان، همانن g  و معصوم
ــه آن هــا وســیله ای اســت بــرای قبــول  ــان بر می گــردد. درواقــع، محبــت ب نتیجــه اش بــه خــود آن
امامــت و رهبــری ایشــان کــه پشــتوانه ای بــر ادای رســالت پیامبر ند)رضــا زاده جویبــاری و جمعــی 

ــندگان،1390: 122(. از نویس

مکتــب اهــل بیــتb  نمایانگــر اســالم نــاب محمــدی   و تنهــا نماینــده واقعــی آن اســت و 
درنتیجــه والیــت اهــل بیــتb  فــرع دیــن نبــوده بلکــه جــزو اصــول دیــن اســت. محبــت ورزی و 
ــدار  ــرد والیت م ــای ف ــاخصه ها و ویژگی ه ــته ترین ش ــدا، از برجس ــی خ ــر ول ــری در براب اطاعت پذی
اســت. البتــه بایــد توجــه داشــت کــه محبــت بــه ولــی خــدا در پرتــو محبــت بــه خــدا و فرمانبــری از 

آن هــا، اطاعــت از خداست)خارســتانی و ســیفی، 1393: 103(.

ائمـه معصومیـنb  به ویـژه امـام رضـاg  از هـر فرصتـی بـرای ترویـج مـودت و محبـت بـه اهل 
بیـتb  در میـان امـت و یـادآوری جایـگاه آن  اسـتفاده می کردنـد. امـام رضـاg  بـا ذکـر ایـن 
حدیـث نبـوی »إذا کان یـوم القیامـه لم تزل قدما عبد حتی یسـأل عـن أربع: عن عمـره فیم أفناه؟ 
و عـن شـبابه فیـم أبـاله؟ و عـن مـال اکتسـبه مـن أیـن اکتسـبه و فیمـا ذا أنفقـه؟ و عن حّبنـا أهل 
البیت«22)جوینـی، ج2: 301(، جایـگاه مـودت و محبـت بـه اهل بیـت b  را نشـان داده و با بیان 

22. »هرگاه روز قیامت شود، هیچ بنده  ای قدم بر ندارد تا اینکه از چهار چیز پرسیده می شود: از عمرش که در چه سپری نموده، از 
جوانی اش که در چه آزموده، از آنچه به دست آورده که از کجا آورده و در چه موردی صرف کرده است، و از دوستی ما اهل بیت.«

نقش امام رضاg در نشر احادیث نبوی دربارۀ جایگاه اهل بیتb با تکیه بر منابع اهل سنت 
)اصغر طهماسبی بلداجی؛  روناک امامی(
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این حدیث »أن رسـول الله صلی الله علیه وسـلم أخذ بید الحسـن و الحسـین فقال: من أحبنی و 
أحـب هذیـن و أبـا هما و أمهما کان معی فـی الجنة، المرء مع من أحب، المـرء مع من أحب، المرء 
مـع مـن أحب«23)ابـن عدیـم، ج6: 2578-2579(، نتیجۀ سـعادت بخش مـودت و محبت به اهل 
بیـت b  را مـورد توجـه و تأکیـد قرار داده انـد، می توان گفت که یکی از نتایج مهـِم مودت و محبت 

بـه عتـرت نبوی، همنشـینی با نبی مکرم اسـالم و عترت ایشـان در بهشـت اسـت.

ایــن حدیــث رضــوی از قــول نبــی اکــرم   »أربعــة أنــا لهــم شــفیع یــوم القیامــة المکــرم لذریتــی 
ــة و  ــم بقلب ــة له ــه و المحب ــم إلی ــد اضطراره ــم عن ــی أموره ــاعی ف ــم و الس ــی حوائجه و القاض
لســانه«24)محب الدیــن طبــری، 1356: 18؛ بــرای مطالعــه بیشــتر ن.ک: جوینــی، ج2: 276-

277(، قاطعانــه شــفاعت نبــی مکــرم اســالم در روز قیامــت را پــاداش اکــرام کننــده، تــالش کننده 
و محــب قلبــی و زبانــی )مــودت و محبــت نســبت بــه اهــل بیــت b ( عتــرت نبــوی و ایــن حدیــث 
منقــول امــام رضــاg  از پیامبــر اکــرم   »مــن  أحب  أن  یرکب  ســفینة النجاة و یستمســك  بالعروة 
ــکانی،  ــن ولده «25)حس ــداة م ــم باله ــا و لیأت ــوال علی ــن فلی ــه  المتی ــل  الل ــم  بحب ــی  و یعتص الوثق
1411ق، ج1: 168(، مــودت و محبــت بــه علــیg  و اوالد او و پذیــرش والیــت آنــان را »ســفینة 
النجــاة، عــروة الوثقــی و حبــل  اللــه  المتیــن« دانســته اســت. احادیــث فــوق کــه از منابــع اهــل 
ــه عتــرت نبــوی را خاطــر نشــان  ــزوم و وجــوب محبــت و مــودت ب ســنت نقــل شــد، به روشــنی ل

می کنــد؛ البتــه ایــن مــودت و محبــت، بایــد بــا پذیــرش والیــت ائمــه b  همــراه باشــد.

3-4. لزوم پیروی از اهل بیتb و اجتناب از دشمنی با آن ها

پذیـرش والیـت ائمـه معصومیـنb ، تنهـا راه سـعادت بشـر اسـت. ایـن حدیـث رضـوی از نبـی 
مکـرم   »حرمـت الجّنـة علـی من ظلم أهل بیتـی و آذانی فی عترتـی، و من اصطنع صنیعة إلی 

23. »همانا رسول خدا دست حسن و حسین را گرفت پس فرمودند: »هرکس که دوست دارد مرا و دوست دارد این دو را و پدر 
و مادر شان را، همراه من در بهشت است، )همراه من وارد بهشت می شود(، انسان همراه با کسی است که او را دوست  دارد]در روز 

قیامت هر شخصی به همراه کسی است که دوستش می دارد[.... «
24. »من دربارۀ چهار نفر در روز قیامت شفاعت می کنم؛ اکرام کننده به فرزند انم )کسی که فرزند انم را گرامی دارد(، برآورنده 
نیاز های آن ها)کسی که نیاز های آنان را برآورد(، کسی که برای کار های آنان به هنگام نیاز شان بکوشد و دوستدار آن ها با دل و 

زبانش )کسی که با دل و زبانش آنان را دوست بدارد(.«
25. »هر کس دوست دارد به کشتی نجات سوار شود و به دستگیرۀ محکم چنگ بزند و به ریسمان قوی خدا پناه برد ]اعتصام 

جوید[،باید ]بعد از من[ علی را دوست بدارد و به ائمه هدایتگر از فرزندان او اقتدا نماید.«

نقش امام رضاg در نشر احادیث نبوی دربارۀ جایگاه اهل بیتb با تکیه بر منابع اهل سنت
)اصغر طهماسبی بلداجی؛  روناک امامی(
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أحـد مـن ولد عبد المطلب و لـم یجازه علیها، فأنا أجازیه غدا إذا لقینـی فی یوم القیامة«26)ثعلبی، 
1422ق، ج8: 312( نشـان می دهـد کـه یکـی از پیامد هـای اطاعـت نکـردن از اهـل بیـتb  و 
آزار و اذیـت عتـرت نبـوی، حـرام شـدن بهشـت بـر آن ها سـت. امام رضـاg  بـا ذکر ایـن حدیث از 
پیامبـر   »الویـل لظالمـی أهل بیتی، عذابهم مع المنافقین فی الدرك األسـفل من النار«27)ابن 
مغازلـی، 1427ق، 131(، مجـازات و عاقبـت دشـمنی بـا اهـل بیـتb  و ظلم بـه آن هـا را دوزخ و 
عـذاب دردناک دانسـته اسـت. مضمون احادیث فوق بیانگر این مطلب اسـت کـه اطاعت و پیروی 

از اهـل بیـتb ، امنیـت آفریـن و موجـب حفظ شـدن از عذاب اخروی اسـت.

 b3-5. مصداق تفسیری آیات با معرفی اهل بیت

بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از کارکرد هــای روایــات در فهــم آیــات قــرآن، بیــان مصادیــق آیات اســت، 
روایاتــی از امــام رضــاg  بــه نقــل از پیامبــر اکــرم   در منابــع اهــل ســنت یافــت می شــود کــه 
در آن هــا، مصــداق تفســیری آیــه ای از قــرآن را اهــل بیــتb  معرفــی کرده انــد. امــام رضــاg  بــا 
نقــل ایــن حدیــث پیامبــر   »مــن النبییــن  محمــد، و مــن  الصدیقیــن  علــی  بــن  أبــی  طالــب ، و 
مــن  الشــهداء حمــزه، و مــن  الصالحیــن  الحســن و الحســین  و حســن أولئــك رفیقــا قــال: القائــم 
َه  مــن آل محمــد   «28)حســکانی، 1411ق، ج1: 197(، مصــداق تفســیری آیــۀ »َو َمن ُیِطــِع اللَّ
اِلِحیــَن   یِقیــَن َو الشــّهَداِء َو الصَّ دِّ ــَن َو الصِّ ِبیِّ ــَن النَّ ــُه َعَلیْهــم مِّ ْنَعــَم اللَّ

َ
ِذیــَن أ ْوَلئــَك َمــَع الَّ

ُ
ُســوَل َفأ َو الرَّ

ــاg  در  ــام رض ــته اند. ام ــوی دانس ــرت نب ــت و عت ــل بی ــاء،69( را اه ــَك َرِفیًقا«)نس ْوَلئ
ُ
ــَن أ َو َحُس

حدیثــی منقــول از پیامبــر  ، مصــداق »صاِلُح اْلُمْؤِمِنیــَن« درآیــۀ »...َو ِجْبِریُل َو صاِلــُح اْلُمْؤِمِنیَن 
َو اْلَمالِئَکــُة َبْعــَد ذِلــَك َظِهیٌر«29)تحریــم،4(، را امیر المؤمنیــن علــیg  دانســته است)حســکانی، 
1411ق، ج2: 342(. ایــن نمونه هــا به خوبــی جایــگاه امــام رضــاg  در تبییــن و تشــریح 

صحیــح ســنت نبــوی دربــارۀ اهــل بیــتb  را بیــان می کنــد.

26. »بهشت حرام شده بر هرکسی که بر اهل بیت من ستم روا دارد و مرا درباره عترتم بیازارد، هر کس یک نیکی به فرزندان 
عبدالمطلب نماید و پاداش آن را نبیند، من در روز قیامت پاداش او را خواهم داد، وقتی که مرا ببیند.«

27. »وای بر ستم کنندگان )ظالمان( نسبت به اهل بیت من، عذاب آنان همراه با منافقان در درک اسفل)پایین ترین مرتبۀ جهنم( از 
آتش دوزخ است.«

28. »)من النبیین( محمد، و )من الّصدیقین( علی  بن ابی طالب، و )من الشهداء( حمزۀ، و )من الصالحین( حسن و حسین، و )حسن 
أولئک رفیقا( قائم آل محمد است.«

29. »و جبرئیل و مؤمنان صالح و فرشتگان بعد از آن ها پشتیبان او هستند.«

نقش امام رضاg در نشر احادیث نبوی دربارۀ جایگاه اهل بیتb با تکیه بر منابع اهل سنت 
)اصغر طهماسبی بلداجی؛  روناک امامی(
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نتیجه گیری

مهم ترین دستاورد مقاله را می توان در موارد زیر بیان کرد:

بــا توجــه بــه شــرایط پیــش آمــده پــس از رحلــت پیامبــر اکــرم   و ممنوعیــت نــگارش احادیــث 
نبــوی، آســیب جــدی و مهمــی در ایــن منبــع مهــم دیــن ایجــاد شــد کــه بــا شــکل گیری جعــل 
حدیــث توســط بنــی امیــه بــه وضعیــت وقیــح و فجیعــی رســید. اهــل بیــتb  از همــان آغــاز بــا 
ایــن رویکــرد مبــارزه کردنــد و بــا نقــل احادیــث نبــوی و تأکیــد بــر نگاشــتن آن هــا مانــع از انحطــاط 
و از میــان رفتــن ایــن ســنت شــدند. امــام رضــاg  در دوران امامــت خویــش کــه نســبت بــه ســایر 
ائمــه موقعیــت خاص تــر پیــدا کــرد، ایــن رویکــرد را بــا قــوت بیشــتری ادامــه داد. هــدف امــام رضــا
g  در ایــن بــاره اول ایــن بــود کــه احادیــث نبــوی باز نشــر پیدا کنــد و از ورطۀ فراموشــی و نســیان 
رهایــی یابــد و دوم اینکــه ســنت صحیــح نبــوی را از جعلیات و انتســابات دروغین بازشناســی نماید 

تــا مســلمانان بــا هــر مذهبــی، احادیــث صحیــح پیامبــر   را بشناســند. 

ــث  ــث نبــوی، بیــان احادی ــن اقدامــات امــام رضــاg  در نشــر و تبییــن احادی یکــی از مهم تری
پیامبــر   راجــع بــه اهــل بیــتb  بــود. بــا توجــه بــه مهجوریــت اهــل بیــتb  از زمــان رحلــت 
پیامبــر   و نبــود شــناخت صحیــح از ایــن ثقــل ارزشــمند، الزم بــود امــام رضــاg  همچــون ائمه 

پیشــین بــا تأکیــد بــر احادیــث نبــوی ایــن موضــوع مهــم را بــرای مــردم تبییــن نمایــد.

امــام رضــاg  در دوران امامــت خــود بــا توجــه بــه شــرایط و مقتضیــات عصــرش و بــا اســتناد بــه 
احادیــث نبــوی بــه تبییــن جایــگاه و مقــام اهــل بیــتb  در محور های متعــددی همچــون معرفی 
مــوردی مقــام و منزلــت برخــی از اهــل بیــتb ، تبییــن جایــگاه امــام علــیg  و والیــت ایشــان، 
جایــگاه والیــت اهــل بیــتb ، جایــگاه محبــت و مــودت بــه اهل بیــتb ، لــزوم پیــروی و اطاعت 
از اهــل بیــتb  و اجتنــاب از دشــمنی آن هــا پرداختنــد و از ایــن طریــق، بــه بازشناســی و احیــای 

ســنت نــاب محمــدی، پاســداری و دفــاع از فرهنــگ والیــت، کمــک شــایانی کردند.

نقش امام رضاg در نشر احادیث نبوی دربارۀ جایگاه اهل بیتb با تکیه بر منابع اهل سنت
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