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 ** هیفق ینیمحسن حس دیس

 دهیچک
هدشکیده  ابن تیمیه با تدجه به روش همیشگی خدد در ان ار ف کایل اهکل بیکت

را با طکرح شکبهاتی م کدوش سکازد و ایشکان را   مدقعیت علمی امام رضااست.
بهاتی نسکبت بکه مقکام علمکی امکام وارد انسانی عادی، مانند دیگران جلده دهد. او ش

 اند:  هرده و مدعی شده هه دیگران درباره جایگاه آن ح رت غلد هرده
دلیل بدده و میان معاصران اندیشمندانی اعلم از ایشان  بی . ادعای اعلمیت امام1

 وجدد دارند. 
 اند.  یک از علمای معروف از امام روایت نقل ن رده . هیچ2
 اند.  رویگردان بدده از أخذ حدیث از امام رضا. بزرگان فقها 3

این پژوهش هدشیده است با بررسی هلمکات بزرگکان و بیکان شکداهدی از اشک االت 
و نقل روایات مدجدد در هتب حدیثی و تفسیری اهکل  علمی معاصران امام رضا

سنت، جدابی متقن به اش االت فدق دهد و در پایان به این نتیجکه رسکیده اسکت هکه 
های ابن تیمیه با دیکدگاه بزرگکان اهکل سکنت و شکداهد مدجکدد تعکارض دارد و  هشبه

 است. همگی یا نشان از جهل او دارد یا بیانگر بثض او نسبت به اهل بیت
 ، ابن تیمیه، منهاج السنه، جایگاه علمی، اهل سنت.: امام رضاواژگاا کلیدی

                                                 
  مسئدل  سندهی.)ندیمذاهب اسالم یقیمطالعات تطب یرشته هالم مقارن مرهز ت    چهار پژوه سطح دانش* 

alabd.1362@gmail.com 
 hosseini@gmail.com خراسان. یهعلم همدرس دروس خارج حدز** 
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   مقدمه
ق  در دوران 728ک  661« )ابکن تیمیکه»بکن عبکدالحلیم، معکروف بکه الدین احمد  تقی

زندگی خدد، با بیان عقاید و دیدگاه خدد سکبب تزلکزل باورهکای مکردم شکد و مکدجی از 
های بزرگان و اندیشمندان را به دنبکال داشکت. وی تألیفکات فراوانکی دارد هکه از  اعتراض
ت هکه اس منهاج السنة النبویة فی نقض کالم الشیعة القدریهترین آنها هتاب  مشهدر

کر   منهاج الکرامة فی معرفة االمام واالمامةدر رد هتاب  ی )حسن بن مطه  عالمه حل 
خدانکده و در « ابکن مکنجس»ندشته است. وی با زبان و قلم تندش ابتدا مرحدم عالمه را 

روی  های هتاب خدد، تا آنجا هه تدانسته به عقاید شکیعه تاختکه اسکت. بکدین تمام ف ل
اند. او به ف کایل امامکان  وی را از جرگه مسلمانان خارج دانستهبسیاری از اندیشمندان، 

، اش االت هبروی و صثروی وارد ساخته و بسیاری ، به ویژه امام رضامع دم
 کک هایي از سککدي برخي از ندیسککندگان از آنها را مجعدل خدانده است. با آن ه پژوهش

یح بککه ترجمککه   و محمککدد السککید صککب41، ص1390همچککدن )آل مجککدد شککیرازی،
تا  ک صدرت گرفته، امکا مطالکب  محسن طبسی، بی تا  و )محمد عبدالحسین طالعی، بی

کدد  مناسبی در خ دص مدضدع این ندشتار در آنها یافت نمی شکدد؛ زیکرا مقالکه آل مج 
شیرازی در ذیل مدضدعی دیگر است و به صدرت تلدیحی فقط به اش االت ابکن تیمیکه 

هرده است. محمدد السید صبیح نیز با این ه به صدرت اشاره  در خ دص امام رضا
هکای  مستقیم اش االت ابن تیمیه را ذهر هکرده، امکا تمکام اشک االت را نیکاورده و جداب

محسن طبسی هم چدن نگاه هلی هتابش زندگی  اجمالی به اش االت داده است. محمد
 کرده است، بحث مجزایی در خ دص اش االت و جداب آنهکا مطکرح ن امام رضا

 است. بر این اساس اهمیت بحث حاضر و ضرورت آن همچنان باقی است.

عالوه بر ان کار ف کایل معنکدی، علمکی،  ابن تیمیه با روی رد تنقیص مقام امام
، به ایشان تدهین هرده است. این ندشتار به دیدگاه اجتماعی و سیاسی ح رت رضا

ین پرسش پاسخ داده هه اش االت پرداخته و به ا وی درباره جایگاه معندی امام رضا
 وی در این باره چیست؟
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  اشکال اول: اعلمیت برخی انديشمندان معاصر نسبت به امام رضا

ادعایی گزاف  ابن تیمیه اش االت خدد را با این هالم آغاز هرده هه اعلمیت امام رضا
ن همکه افراد متعددی هستند هکه بکه اذعکا بن مدسیاست؛ زیرا میان معاصراِن علی 

بن حنبل بن راهدیه، احمد اند؛ افرادی همچدن شافعی، اسحاق  قطعاط اعلم از ایشان بدده
)ابکن تیمیکه،  1العزیز هه اعلمیت ایشان زبانزد خاص و عام بدده اسکت. بن عبد  و اشهب

  60، ص4ق، ج1406

 نقد و بررسی

 عاصر ايشانبا انديشمندان م پاسخ اول: اشتباه ابن تیمیه در مقايسه امام رضا

همچکدن احمکد، شکافعی، اسکحاق و _  را با افراد معاصر ایشان ابن تیمیه امام رضا
شمارد و ایکن قیاسکی ناصکداب و  هند و سپس آنها را اعلم از امام می مقایسه می _دیگران

دور از ان اف است. در این ب ش با بیان خطاهای این اندیشمندان در علکدم گدنکاگدن، 
 گردد: قایسه واضح میناصداب بددن این م

بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع هاشمی مطلبکی در سکال . شافعی: محمد 1
ه متدلد شد. وی در هددهی، با وجدد فقر شدید عالقه زیکادی بکه علکم  150 قمری در غز 

حنیفه حاضکر شکد و  داشت. در جدانی بر درس مالک، و پس از آن بر درس شاگردان ابد
گرفت. پس از گذشت دو سال به مدینه برگشت و به فتکدا دادن پرداخکت. فقه او را نیز فرا

  ی ی از رفتارهای من فانه علمی شافعی آن است هکه هرگکاه 25صق، 1418 ،دیسد)
گشکت و  می  فهمید در آن خطا هرده، با شجاعت تمام از نظکر خکدد بر داد و می نظری می

 گفت:  می خدفی از اقرار به اشتباه نداشت و 

ت پیکامبر اهکرمهیچ   هنکد.  را فرامکدش می انسانی نیست مگر این ه گکاهی سکن 
بنابراین، هرگاه به اشتباه ح می را بر خالف قدل پیامبر بگدیم، پس قدل حق همان هالم 

  168، ص1جق، 1429 ؛ سیدطی،16، ص1ج، دریة العیطةاست. ) رسدل الله

                                                 
. ... والناس یعلمدن أنه هان في زمانه من هد أعلم منه....هالشافعي وإسحاق بن راهدیه وأحمد بن حنبل، وأشهب بکن عبکد 1

 العزیز... .
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ند، اما بیان محمد سدید در ه نمی چه هالم شافعی وجدد خارجی اشتباه را ا بات اگر
ح ایکت از وقکدع غفلکت نسکبت بکه رأی صکحیح دارد،  المذاهب االسرالمیه الممسره

اصالط اشتباه و لثزشی مشاهده نشکده و هسکی چنکین   حالی هه در سیره امام رضا در
بینیم هکه ابکن تیمیکه وی را اعلکم از ح کرت  چیزی نقل ن رده است. با ایکن حکال مکی

 داند. می رضا
برای هیچ مسلمانی روا نیست هکه بکه »گدید:  جنید به نقل از یحیی بن معین می ابن

تر از عمل بکه آرای شکافعی  حنیفه نزد من محبدب آرای شافعی نظر هند. عمل به آرای ابد
  این تعبیکر ابکن معین،هکه 137ص ،4ق، ج1430و دیگران، بشار عداد معروف«. )است

، خطیکب بثکداديدیْث مکالک و ضکابطه اسکت )گفته احمد بن حنبل در رد  و قبدل احا
هند؛ زیرا طبق بیکان ابکن   ، ادعای اعلمیت شافعی را نقض می263،ص16ق، ج1417

حنیفه هسی است هه اقکرار  های علمی ابدحنیفه برتر از شافعی است. ابد معین آرا و دقت
« شککدم نبککدد، هککالک می ام نککزد امککام صککادق سککاله اگککر شککاگردی دو»هنککد:  می

دانکد. بکه  چنین ذلیل و متداضع نزد امکام می   و خدد را این8،ص1ق، ج1373،)دهلدی
نیز هست.  و دیگر امامان مع دم عقیدة شیعه همان علم و ف ْل نزد امام رضا

حنیفه به اقرار ابن معین برتر از شافعی است و مدقعیت او هم در مقایسه  حال هه آرای ابد
 شدد. معلدم میتش نسبت به امام رضابا امامان نیز معلدم است، هذب اعملی

  احمکد»بن اسد، معروف به بن هالل بن حنبل بن محمد بن حنبل: احمد . احمد 2
، 5ق، ج1417الله اسکت. )خطیکب بثکدادی،  عبد اش ابد ، امام حنابله، و هنیه«بن حنبل

و ف ایل اند. مدافقان در وصف ا فرسایی هرده اش قلم   مدافقان و م الفان درباره178ص
اند؛ تا آنجا هه ب شی از ف کایل، غلکِد  در حکق اوسکت و شکباهت بکه  عجیبی نقل هرده

1معجزه دارد.
 

 برخی از تعابیر م الفان بدین شرح است:
اگر قکدرت داشکتم، بکر حنابلکه »گدید:  بن محمد بروی  از علمای شافعی میمحمد 

                                                 
یُلُه 1 یِلِه َفَ ِشَي َأْن َیْسُقَط َسَراِو ُة َسَراِو ا ُأِقیَم ِلُیْ َرَب اْنَقَطَعْت ِت َّ ُه َلمَّ ُیْرَوی َأنَّ َك َشکَفَتْیِه فکدعا اللکه فعکاد . َو َفُتْ َشَف َعْدَرَتُه َفَحرَّ

... فقال أحمد فان رفت فلما هان من اللیل طرحت إلي رقعة   336و  335، ص10ق، ج1418، ریهث ابنسراویله هما هان )
قبکر احمکد  ارتیخدا به ز  340، ص5م، ج1995ابن عساهر،. )فیها م تدب بسم الله الرحمن الرحیم قد فعلنا ولدینا مزید

  454تا، ص ی، بیابن جدز. )دیآ یبن حنبل م
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  370 ، ص6ق، ج1406)ابن عماد حنبلی، «. دادم جزیه قرار می

بن حنبل را در زمره فقها نام نبرده و او را بنا بر نقل ابن جدزی، خطیب بثدادی احمد 
ت دین و تع ب مت  ف هرده است. )ابن جدزی،    فقیکه 132، ص16جق، 1412به قل 

دانسکتند  بددن احمد هم محل خالف بدده است هه جماعتی وی را فقط یک محدث می
  دیدگاه م الفان 144، ص1ق، ج1418دند. )هثیری، دا و او را در زمره فقیهان قرار نمی

شاهدی بر اتفاق نداشتن امت بر علم اوست؛ چه رسد به اعملیت وی. ابن تیمیکه ادعکا 
هه فقاهت احمد محل بحث بکدده و  حالی است. در هند احمد اعلم از امام رضا می

و آن را بکه شد، از جداب عاجز بکدد  ای فقهی هه مطرح می حتی خدد احمد گاهی مسئله
  75، ص12ق، ج1405داد. )ذهبی،  ارجاع می 1غیر خدد، همچدن ابا در

محمکد بکن راهدیکه مکروزي،  بن م لد ابدبن إبراهیم بن راهدیه: إسحاق . اسحاق 3
زیسکت.  بکن حنبکل می  ق ، در ع کر احمکد238 )م: «اسحاق بن راهدیه»معروف به 

سرور »و « امام هبیر»چنان ه ذهبی او را بزرگان اهل سنت برایش ف ایل بسیاری قایلند؛ 
ی در وصکف او 358، ص11داند )همان، ج می« زمین بزر  مشرق»و « حافظان   یا مکز 

ی ی از امامان در حدیث، و از علمای دین است. وی جکامع فقکه و حکدیث »گدید:  می
  با 373، ص2ق، ج1400)مزی، «. است و صدق و ورع و زهد در او جمع شده است

از قکدل واقکدی دربکاره او چنکین نقکل  ترذررة المروا بن جدزی در ، سبط این وصف
 هند:  می

را به مرو آورد در طدل مسکیر، زمکانی هکه بکه  هه مأمدن امام رضا 200در سال  
بن راهدیه خارج شدند و بکرای دریافکت نیشابدر رسیدند علمای منطقه همراه با اسحاق 

ایشان بکه سکمت محکل اسکتقرار ح کرت بکه راه حدیث و نقل روایت از امام و تبرک به 
  649 ، ص1ق، ج1429افتادند. )سبط بن جدزی، 
گردد؛ چکرا  ها تعارض گفتار ابن تیمیه با چنین نقلی واضح می با تدجه به این گزارش

باشد، اما برای این ه بتداند روایتی  هه چگدنه مم ن است اسحاق اعلم از امام رضا
 ند و خدد را به آن متبرک سازد سر از پا نشناسد؟!دریافت ه را از ح رت رضا

                                                 
ق  ی ی از فقهای بثداد م احب با شافعي و معاصر احمکد بکن حنبکل. )ذهبکی، 240الیمان، م . )ابراهیم بن خالد بن ابی1

  72 ، ص12در پاورقی، و ج 31، ص21ق، ج1405
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بن ابراهیم قیسکی از بزرگکان بن داود العزیز  بن عبد  العزیز: أشهب بن عبد.  أشهب 4
ق، 1405هند. )ذهبکی،  عامه است هه ذهبی وی را امام، عالمه و مفتی م ر معرفی می

اسکت. وی « أشکهب»، و لقکب او «مسک ین»  بنا بر برخی اقکدال نکام او 500، ص9ج
م ْر افقه از »بن انس بدده و شافعی در وصف او گفته است: ترین شاگرد مالک  برجسته

  با این ه شافعی از أشهب تعریکف هکرده، 501همان، ص«.)أشهب به خدد ندیده است
معرفی نمدده و این صفت خدد نقص بزرگکی بکرای « طیش»اما در ادامه أشهب را دارای 

اسکت. )حسکینی زبیکدی، « سکری وهمکی عقکل سبک»به معنای  اوست؛ زیرا این هلمه
تنها اش ال أشهب این اسکت هکه در او طکیش »گدید:    وی می136 ، ص9ق، ج1414

  حتی به تعبیر برخی، این صفت به معنای 501، ص9ق، ج1405 ،یذهب«. )وجدد دارد
  ایکن 136 ، ص9ق، ج1414 ،یدیکزب ینیحسکاز بین رفتن عقل و جاهل شدن است. )

مثزی از سدی شافعی نسبت  سری و سبک هالم شافعی جای تأمل دارد؛ زیرا اتهام سبک
دانکد!  اش نقض هالم ابکن تیمیکه اسکت؛ آنجکا هکه أشکهب را اعلکم می به أشهب، الزمه

 سری چگدنه با اعلمیت سازگاری دارد؟! سبک  عقلی و هم
مالکک نقص دیگر أشهب نفرین او برای شافعی اسکت. وی از تکرس این که مکذهب 

های شافعی ک هه در رد  مالک ندشته است ک قرار بگیرد و بکا ورودش بکه  تحت تأ یر هتاب
م ر، مردم از این مذهب رویگردان شدند، همداره آش ارا و در سجده شافعی را نفکرین 

  شاید همین هکالم وی سکبب 239 ، ص1تا، ج هرد تا از دنیا رفت. )ابن خل ان، بی می
شده و در نهایت به ُمردن و بل ه هشته شدن او خکتم گردیکده  تحریک مردم علیه شافعی

چند ذهبی سعی هرده است هه ایکن رفتکار  تا، پایگاه اینترنتی  هر ، بیعبد المنعمباشد. )
  اما 503، ص9ق، ج1405 ،یذهبتدجیه هند، )« وارد نبددن جرِح معاصر»أشهب را با 

آید و مقایسه چنکین ش  کی بکا  می شمار  با این حال، نقص علمی و اخالقی برای او به
 سازد. را باطل می امام رضا

 پاسخ دوم: اعتراف علمای اهل سنت به اعلمیت امام رضا
از سدی هسانی  تاریخ م تدب اهل سنت گداه بر ارادت، تحسین و ستایش امام رضا

 انکد؛ خالف مسلک امامیه بدده و همداره نقدهای شدیدی بر شکیعه وارد هرده است هه بر
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اند. اما پرسش این است هه چگدنه  ولی به عظمت مقام علمی آن ح رت اعتراف نمدده
دچکار  هه همه جا خدد را پیرو سلف دانسته، در بحث امکام رضکا حالی ابن تیمیه در

تناقض شده و برخالف مبنای خدد، م الف بزرگکان و سکلف مشکی هکرده و علمیکت و 
 را تنقیص هرده است؟  اعلمیت امام رضا

این ب ش اعترافات برخی اندیشمندان اهل سنت پیرامدن جایگاه علمی ح رت  در
 شدد: بیان می رضا 

بن سکهل دربکاره مقکام علمکی امکام . ابن ا یر در هتاب تاریخ خدد به نقل از حسن 1
 ندیسد:  چنین می این رضا

بکن محمکد خبکر ای به عیسکی  بن سهل پس از مراجعت به بثداد در نامه حسن»
وقتی مأمدن ق د داشت »را داد و در آن نامه ندشت:  عهدی امام رضا والیت

هسکی را  علکی عباس و بنی ولی  عهد انت اب هند، هرچه گشت در میان بنی
نیافت. به همین سکبب امکام را ولکی  عهکد  اف ل و اورع و اعلم از امام رضا

  484 ، ص5ق، ج1417)ابن ا یر،  «.خدد قرار داد
خ و مللف بزر  اهکل سکنت، وقتکی بکه نکام امکام الدین ذهب . شمس2 ی، عالم، مدر 
 بکن مدسکی الرضکاعلی »گدید:  رسد با عظمت از ایشان یاد هرده، می می رضا

دارای شأن و علم و بیان بسیار است و میان مردم مدقعیت ممتازی دارد و به سبب همکین 
، 13ق، ج1405 ،یبکذه«. )ایشکان را ولکی  عهکد خکدد قکرار داد ]مأمدن[جاللت قدر، 

  121ص
ای هه از ارتباز مردم و عالمان اهل سنت  تدان گفت زیباترین صحنه . به جرئت می3

در نیشابدر صدرت گرفته است را ابن حجر هیتمی به ت کدیر هشکیده و  با امام رضا
دهد بزرگان و تدده مردم به تبع عالمانشان، چکه ارادتکی بکه ایشکان داشکتند هکه  نشان می
شناختند و برای زیارت و دریافت حدیث از امام به سدی ایشان در  سر از پا نمی مشتاقانه

 ندیسد: حرهت بددند. ابن حجر می
به نیشابدر، ایشان بر محملی سدار بر مرهب بددند هه  هنگام ورود امام رضا

بزرگکان و )شکد. در ایکن زمکان  ای آویزان بدد و چهره امام دیکده نمی روی آن پرده
زرعکه رازی  ، همچدن حافظان و امامان حدیثی اهل سنت، مثل ابد سران حدیثی

شمار از طالب و علمکای حکدیث،  ای بی بن مسلم طدسی همراه با عدهو محمد 
خدد را به امام رساندند و با ت رع فراوان از ایشان خداستند هکه روی خکدد را بکه 
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مکام امکر هردنکد ایشان نشان دهد و برایشان حدیثی نقل نماید. در ایکن هنگکام، ا
هند و به غالمان دستدر دادند هه پرده محمل را هنار بزنند و چشمان  مرهب تدقف

حالی هه مدهای سر ایشکان از دو   مردم با دیدن روی مبارک ایشان روشن شد. در
هردند و  طرف بر دوش مبارک قرار گرفته بدد و مردم منتظر بددند، بع ی گریه می

ای خدد را به خاک انداخته بددند و برخی خکدد را  ههشیدند و عد بع ی فریاد می
روی پای استر حامل امام انداخته بددند و وضعیت از هنتکرل خکارج شکده بکدد. 

آرام  «!م اشر الناس! أنصتوا و اسم وا متا يتنف كم»علمای اهل سنت فریاد زدند: 
 هنید تا مطلبی بشندید هه بکرای شکما گدش خداهند صحبت هنن  آقا می)باشید! 

زرعه و ابن اسلم طدسی شروع بکه ندشکتن هردنکد و امکام  ابد«. نفعی داشته باشد
 فرمددند: 

از  العابکدین از پکدرش زین از پکدرش جعفکر صکادق پدرم امام هاظم
قال »هند هه او فرمدد:  نقل می از پدرش علی مرت ی پدرش شهید هربال

نقکل  هه جبرئیل از خدای عزیکز بکرای پیکامبر «حبيبى و قّره عينى رسول الله
و من دفل حصتنى امتن  ،فمن قالها دفل حصنى ،َل اله اَل الله حصنى ةكلم»هرد: 

  .«من عذابى
ها را انداختند. مدرخان تعداد  ح رت پس از این س نرانی هدتاهی هردند و پرده

  595، ص2ج تا، اند. )ابن حجر، بی خبرنگاران را بالغ بر بیست هزار تن گفته
تعبیر شکده و از «  قه»و « حاف « »امام»ناقل این روایت ابدزرعه رازی است هه از او به 

گانه اسکت؛ مکردی نامکدار و از بزرگکان اهکل سکنت هکه  علمای مشهدر و از امامان یازده
   برد. )همان عظمت نام می حاتم از وی با ابد

ه احمکد دربکاره عظمکت ایکن ه را فرمددند سلالة الوآهلدر ادامه، ح رت حدیث 
 جا . )همان «هند. اگر این سند بر مجندن قرائت شدد شفا پیدا می»حدیث گفته است: 

   در مناظرات پاسخ سوم: جايگاه علمی امام رضا

شدد هکه ایشکان  با دیگر اش اص داشته است مش ص می از مناظراتی هه امام رضا
هکای دیگکر ادیکان  های گدنکاگدن و هتاب اعلم علمای زمان خددشان بددند؛ زیرا به زبان

گفتنکد و در منکاظرات  تسلط هامل داشتند و با تدجه به منابع خددشان با آنهکا سک ن می
هردی، بی های عقلی و استداللی استفاد می خدد از روش ؛ 160 تا، ص هردند )طاهری آ

هه قرآن  ن؛ چنا نمددند   و بر اصدل مشترک بین ادیان ت یه می172 ، ص1تا، ج قرشی، بی
قل يا اهل الكتاب ت الوا الى كلمه سواء بيننتا و » فرماید: می هریم خطاب به پیامبر اهرم
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)آل عمران:  .«يتخذ ب ضنا ب ضًا اربابًا من دون الله نشرک به شيئًا و َل بينكم اَل ن بد اَل الله و َل
بکر تسکلط هردند هه خدد شاهدی واضکح  چنان با دیگران ف یح بحث می   ایشان آن64

  عنایکت زیکاد ایشکان بکه 98ک  94تا، ص ایشان بر مبانی علمی است. )خدشندیس، بی
اح ام الهی و تسلط بر ارائه انداع ادله علمی در برابر عالمان م تلف و تسلط بکر هتکب 

هایی است هه    از دیگر ویژگی419، ص1تا، ج سایر ادیان پیش از خدد آنها )قرشی، بی
رساند. بر این اساس، خطای ابکن تیمیکه  بر سایران به ا بات میرا  اعلمیت امام رضا

 در مقایسه ایشان با دیگر اندیشمندان واضح گردد.
وهیفیت پاسخ ایشان به بزرگان  بجاست در اینجا به برخی از مناظرات امام رضا

هکای  هکای مزبکدر باشکد. میکان بحث م اتب گدناگدن اشاره شدد تا شکاهدی بکر ویژگی
فراد گدناگدن، مناظره با جا لیق، رأس الجکالدت، عمکران صکابی و سکلیمان با ا امام

 شدد:  مروزی از اهمیت خاصی برخدردار است. در ادامه به دو نمدنه از آنها اشاره می
 مناظره با جا لیق یهددی. 1

در جداب جا لیق یهددی، شداهدی را از انجیکل مبنکی بکر پس از آن ه امام رضا
یادآور شدند، بعد از رد  و بکدل شکدن هلمکاتی، در آخکر  اهرم حقانیت بعثت پیامبر

بهتر است دیگر سلالی ن نم. سدگند به حکق  مسکیح »گفت:  جا لیق خطاب به امام
)طبرسی، «. هردم میان علمای مسلمان هسی مثل شما وجدد داشته باشد هه من ف ر نمی

  416 ، ص2تا، ج بی
 مادی  مناظره با عمران صابی )دانشمند شبه. 2

ا بات وحکدانیت خکدا و هکدف از آفکرینش و نیکز این که اگکر »عمران صابی، درباره 
« ای در هار نبدده، این امری است غیر مت کدر آفرینش از عدم صدرت گرفته و هیچ ماده

پرسید. وقتی او در برابر سلال خدد، جداب منطقی و دقیکق ح کرت را  از امام رضا
گرایانکه  ازی خدا به خلق را ترسیم هردنکد و مبنکای مادینی مشاهده هرد هه چقدر زیبا بی

گدنه  دهم هه خداوند تعالی همان گداهی می»وی را ابطال ساختند، به ایشان عرض هرد: 
د است هه تدضیح دادید و به ی تایی وصفش نمددید و گداهی می بنکده   دهم هه محم 

رو به قبله، به سجده افتاد  گاه آن«. اوست هه به ندر هدایت و دین حق  مبعدث شده است
  301 ، ص1ق، ج1417و اسالم آورد. )ابن ندیم، 
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 پاسخ چهارم: جايگاه امام در علوم گوناگون در نهضت ترجمه

نه ت ترجمه هتب غیر اسالمی بدد هه در  های ع ر امام رضا ترین ویژگی از مهم
بیکت » جسکته درزمان هارون ایجاد، و به دستدر مأمدن، تدسط گروهکی از مترجمکان بر

به ریاست یدحنای ماسدیه بکه طکدر جکدی پیگیکری شکد. ابکن نکدیم دربکاره « الح مه
 گدید:  دوستی مأمدن می علم

 بن بطریکق، حنکینبن مطر مأمدن گروهی از مترجمان معروف، همچدن حجاج 
های گدنکاگدن آشکنایی داشکتند، بکه  بن ماسدیه را، هه به زبانبن اسحاق و یدحنا 

هکای یدنکانی و رومکی را بکه  فرستاد و آنان نیز سیل عظیمی از هتاب سرزمین روم
 جا  جهان اسالم آوردند. )همان

برای تشدیق بیشتر مترجمان و ایجاد انگیزه هافی در آنها، مأمدن برای هر ترجمکه بکه 
آمد مترجمکان بکدد، هکر  بن اسحاق، هه سرهه حنین  داد؛ چنان وزن آن طال به مترجم می

هکدب،  هرد. )زرین هرد، به اندازه وزنش از مأمدن طال دریافت می ترجمه می هتابی را هه
  با وجدد فداید ترجمه، مش الت متعدد دیگری نیز وجدد داشت؛ همچدن 49تا، ص بی

تع ب مترجمان مذاهب غیر اسالمی برای نشر عقاید انحرافی و خرافی خدد هه سکبب 
هه بتداند آ ار علمی بیگانگان  قابل، هسیشد جامعه نیز به انحراف هشیده شدد و در م می

ها و هتکب ایشکان، هکه  را ارزیابی هند وجدد نداشت. بر همین اساس، وجدد برخی فرقه
دادند، سبب شکد عکده زیکادی بکه  گرایی را مطابق هتب یدنانی و سریانی ترویج می عقل

، عقکل اسکت و عقیده اعتزال گرایش پیدا هنند و بر این باور شدند هه تنها منبکع معرفتکی
افکزایش یافکت و بکا تبیکین  نیازی به وحی نداریم. در این ف ا مسئدلیت امکام رضکا

معارف دینی، راه و رسم تحقیق و تح یل علم را به مردم معرفکی هردنکد تکا از انحکراف 
  27ک  26ش، ص1388نجات پیدا هنند. )م ارم شیرازی، 

است. ذهبی در « یم و تشبیهتجس»ی ی از عقاید باطل در مسئله خداشناسی، عقیده 
« تدحیکد»هتاب خدد عبارات بزرگانی از اهل سنت را به همراه آرائشان نسبت به مدضدع 

دهد تجسیم و تشکبیه و امثکال آن دربکاره خداونکد متعکال بکه  شدد هه نشان می آور می یاد
 گیری بدده است. شدت رواج داشته و این انحراْف میان تدده مردم در حال ش ل

رود هه بکه  راف امامان اهل سنت و ائمه حدیث، چه انتظاری از عمدم مردم میبا انح
بن حنبل سلال شد آیا خدا باالی آسکمان این عقاید باطل معتقد نشدند؟! وقتی از احمد 
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بله، او بر روی عرش است و به همه عکالم »هفتم و بر عرش قرار دارد، در جداب گفت: 
زرعه رازی )امکام    همین سلال را نیز از ابد176 ، ص1ق، ج1416)ذهبی، «. تسلط دارد

 الترحمن علتى ال ترس استتوىدر حدیث اهل سنت  پرسیدند هه رأی تد در تفسکیر آیکه 
؛ «گدید می تفسیر آیه همان است هه خدد آیه »چیست؟ او با ناراحتی و خشم جداب داد: 

آن هکم غیکر از  ؛ یعنی طبق ظاهر آیْه خدا بر عرش است و تفسیر 186، ص1)همان، ج
ای به تبیین حقیقکت تدحیکد  اهتمام ویژه ظاهر آن نیست. در چنین ف ایی امام رضا

هکای تدحیکدی از  روی امروزه در منابع روایکی بیشکترین روایکات و بحث داشتند و بدین
 ایشان رسیده است.

های م تلفی هم از درون جامعه اسکالمی  با وجدد هتب فراوانی هه ترجمه شد، فرقه
برای حف  فرقه قطعیه )هه همان شیعیان واقعی و معتقد به  عی بروز هرد و امامو شی

 ها های انحرافکی بکا بزرگکان ایکن فرقکه امامت ایشان بددند  از گزند آسیب تبلیثات فرقه
هردند هه برخی از این مباحثات نیازمند سفرهای متعدد به شکهرهای گدنکاگدن  بحث می

؛ مرت ککدی، 161ش، ص1361الله، ردنککد. )ف ککله بککدد هککه امککام بککدانجا عزیمککت می
  30ک  28ش، ص1375

هردند هکه ایکن آ کار و  چنین اسالم را با روی رد عقالنی معرفی می این امام رضا
های  ها و مجادلکه برهات فراوانی داشت؛ از جمله: با این روی رد راه بسکیاری از مثالطکه

 کرات رایکج در آن زمکان، واضکح ها و تف غیر منطقی بسته شد و بطالن بسیاری از فرقکه
گشت و برای آیندگان هم راهی همدار ایجاد شد تا مسکلمانان بتداننکد بکا نگکرش ف کری 

شده جامعه اسالمی را از خطرات و انحرافکات محافظکت هننکد. )شکریعتمداری،  ایجاد
بر ف ای علمی فقط در دایره دنیای اسالم    تأ یر امام رضا178، ص1ش، ج1366

ای هکه ایکن  گدنکه آمکد؛ به المللکی در ح رت به صدرت بین علدم و ف ایل آننبدد، بل ه 
وگدهکا و منکاظرات ایشکان واضکح و  الی گفت بکه واقعیت برای علمای غیر مسلمان از ال

  12 ش، ص1388، نژاد یسبحانآش ار است. )

 از سوی اهل علم اشکال دوم: عدم نقل روايت از امام رضا
اخذ هرده  عاِلمی نیست هه حتی یک حدیث از امام رضاهیچ »گدید:  ابن تیمیه می
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    60ص ،4ق، ج1406ه،یمیابن ت) 1«.باشد

 نقد و بررسی

اعم از صحاح و غیکر های حدیثی ) رغم ادعای ابن تیمیه، روایات متعددی در هتاب علی
صحاح  و تفسیری اهل سنت آمده و هرهدام از روایات نیز در هتب گدناگدنی بیان شکده 

 شدد: ضمن نقل تعدادی از آنها، به برخی از هتب نیز به اخت ار اشاره میاست. 

 پاسخ اول: روايات غیر تفسیری امام رضا

 «.اإليمان م رفة بالقلب و قول باللسان و عمل بالركان»روایت اول: 
  46، ص1ق، ج1430این حدیث را بزرگانی مانند ابن ماجه قزوینکی، )ابکن ماجکه،

ق، 1417  خطیب بثکدادی، )خطیکب بثکدادی،226 ، ص6تا، ج یطبرانی، )طبرانی، ب
ی، )مزی،315، ص12ج ، 15ق، ج1405  ذهبی )ذهبکی، 82، ص18ق، ج1400  مز 

 اند. ذهر هرده   از امام رضا119، ص1ق، ج1413  و سب ی )سب ی،400ص
 «.أنا مدينة ال لم و علي بابها، فمن أراد المدينة فلياتها من بابها»روایت دوم: 

تکا،  روایت نیز در هتب بزرگان متعددی آمده است؛ ماننکد: طبکری، )طبکری، بی این
  حککاهم نیشککابدری، )حککاهم 65، ص11تککا، ج   طبرانککی، )طبرانککی، بی105 ، ص3ج

، 3ق، ج1417  خطیب بثدادی، )خطیکب بثکدادی، 137، ص3ق، ج1411نیشابدری،
)ابکن ا یکر،   ابکن ا یکر، 379، ص42م، ج1995  ابن عساهر، )ابن عسکاهر، 655ص

ی، )مزی،597، ص3ق، ج1409   82، ص18ق، ج1400  مز 
إني أنا الله َل إله إَل أنا، متن أقتر لتي بالتوحيتد دفتل حصتني، و متن دفتل »روایت سوم: 

 «.حصني أمن من عذابي
عثمواا  الرابو  مون فاائود ابيانکد عبارتنکد از:  برخی هتب هه این حکدیث را آورده

نعیم األصککبهانی،  )ابککد ،االولیةةا  حلیةةة  83، ص1م، ج2004، )بحیککری، البحیووري
  101، ص34م، ج1995، )ابن عساهر، تاریخ مدینه دمشق  479، ص1ق، ج1394

أل لم فزائن و مفتاحها السمال، فاسألوا يرحمكم الله، فإنه يمجر فيه أرب تة: »روایت چهارم: 
 «.السائل و الم لم و المستمع و المجيب لهم

                                                 
 .. ...هذا ولم یأخذ عنه أحد من أهل العلم بالحدیث شیئا ... 1
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نعیم  نعیم اصفهانی آن را نقل هرده اسکت. )ابکد و ابد این حدیث حسن و معتبر است
  همچنککین از طککرق دیگککری نیککز رسککیده اسککت. 479، ص1ق، ج1394األصککبهانی، 

  61، ص1م، ج2004)بحیری، 

 پاسخ دوم: روايات تفسیری امام رضا

هم در منکابع  عالوه بر روایات غیر تفسیری، احادیث تفسیری نقل شده از امام رضا
گدنه روایت را در  حالی است هه ابن تیمیه وجدد هر خدرد. این در چشم می اهل سنت به

 از: هرد. برخی از روایات عبارتند صحاح و غیر آن نفی می
 (39رعد: )   محا الل  ما  شا  و ثب. تفایر ت   1

، یعنکی خداونکد «يمحو الله ما يشتاء و يببتت» هنند هه از پدرانشان نقل می امام رضا
پرستی را محد و  مچدن هفر، من ر، غفلت، بثض، ضعف، جهل، شک و هداچیزهایی ه

دارد.  مکی  در مقابل آن، ایمان، معروف، ذهر، محبت، قدت، یقکین و عقکل را  ابکت نگکه
  355، ص1ق، ج1421)سلمی، 

 1القاسم اس ندرانی نقل شده هه از نظر اعتبار مقبدل است. این روایات غالباط از ابد
 ل  الریمن الرییمبام ال. تفایر 2

بکای آن نشکانه بقکای »فرمایند:  می «بسم الله»از پدران گرامیشان در تفسیر امام رضا
ق، 1421)همکان، «. خداست، سین عالمت اسمای الهی است، مکیم ملکک اوسکت...

  106 ، ص1ج
 . تفایر ساره یمد، یکم جهر بامل 3

 هند: نقل می  علبی از امام رضا
را باید بلند  «بسم الله الرحمن الرحيم» اجتماع دارند: اول آل پیثمبر بر سه مطلب

و آش ار گفت. دوم ق ای نماز شب در روز آن شب ق ا شدد. سکدم نسکبت بکه 
بهتکرین گفتکار بیکان   هه ظاهراط مراد عثمان است)ب ر و عمر و صاحب آن دو  ابد

  106، ص1ق، ج1422شدد. ) علبی، 
 (153)تل عمراا:  جمیعا واعتصماا بحبل الل . تفایر ت  : 4

هنکد هکه هرهکه  روایکت می به نقل از پیامبر اهکرم  حسین بن خالد از امام رضا
                                                 

 العزیز ، ذیل عیسی بن عبدجاام  الکلم. نرم افزار  1
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اللکه  چنب زند و به حبل الوثقی عروةخداهد هم بر هشتی نجات سدار شدد و هم به  می
و فرزندانش را داشته باشکد.  طالب بن ابی  المتین اعت ام هند، پس باید والیت علی

  158، ص1تا، ج بی )حس انی،
 ( 87)یجر:  ولقد تتینا  سبعًا من المثاني. تفایر ت  : 5

 هند:  در تفسیر این آیه نقل می اس ندرانی به سندش از امام رضا
تکد را اهکرام هکردیم، بکه  ما به تد نعمتهایی دادیکمفرمدد:  خدا به پیامبر اهرم

نمددیم، تد را هدایت سکاختیم و سدی تد نازل هردیم، تد را فرستادیم، به تد الهام 
تد را مسلط گرداندیم. بعد از اینها تد را به هفت چیز ت ریم هردیم: بکه هکدایت، 
ت و الفت، نعیم و نعمت بزر  و در آخر هم س ینه  نبدت، رحمت، شفقت، مدد 
و قرآن را هه در آن اسکم اعظکم خکدا وجکدد دارد بکه تکد عطکا هکردیم. )سکلمی، 

  382 ، ص1ق، ج1421
 (23)جا ی : أفرأ   من اتخآ اله  هااهتفایر ت  :  .6

هرهه آخکرین »هند هه ح رت فرمددند:  نقل می آلدسی حدیثی قدسی از امام رضا
«. باشد، بدون حساب وارد بهشت خداهد شکد“ الاله اال الله”هالمش در این دنیا هلمه 

  216، ص13ق، ج1415)آلدسی، 
 ( 12)طال : ماا  و من ا رض مثلهنالل  الآی رلق سب  س. تفایر ت   7

آورد هه ح رت هفت  می آلدسی ذیل این آیه روایتی از حسین بن خالد از امام رضا
ق، 1415آسمان و هفت زمین را شرح دادنکد و م کادیق آن را تبیکین هردنکد. )آلدسکی، 

  339، ص14ج

 پاسخ سوم: ارتکاز عقالئی

هه  دقت علمکی و امتیکاز ش  کی هدهمشایک اصل مشترک بین عقال آن است هه برای 
های حقکدقی و  خداهان زیکادی داشکته و ش  کیت هنند ببینند او بد گذشته، دقت می در

اند و بکه سانسکدر و  حقیقِی فراوانی ق د جلدگیری از گسکترش محبدبیکت وی را داشکته
گکاه عکدم نقکل  اند یا نه. در صدرت وجدد چنکین ف کایی هیچ تحریف آ ار او اقدام هرده

شدند تا از همین عدم نقل،  آورند، بل ه بر آن می مات او را نقص بر وی به حساب نمیهل
 دربکارهگذاری او در جامعه را همراه با جمع قرائن به ا بات برسانند.  زمینة عظمت و تأ یر

دقیقاط همین مدضدع مشهدد است: بکا اصکراری هکه خلفکا پکس از غ کب  امام رضا
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داشتند، حاهمان امدی و عباسی نیز همین شکیده را  خالفت و بر هنار زدن اهل بیت
با همکین ق کد هدشکیدند آن ح کرت را هنکار  پیش گرفتند و در زمان امام رضا  در

تکدان  بزنند. بنابراین جلدگیری از نقل هلمات و روایات ایشان طبیعی است و ایکن را نمی
 نقدی بر علم و ف ل ایشان دانست.

  فقها در نقل حديث از امام رضا اشکال سوم: رويگردانی بزرگان
بکن مدسکی ابن تیمیه معتقد است: نقل حدیث بسکیاری از فقهکای اهکل سکنت از علکی 

، دروغکی بکیش نیسکت، بل که مشکهدر فقهکا روایکت معروفکی از ایشکان نقکل الرضا
آینکد.  اند؛ اگر هم نقلی رسیده تدسط برخی افرادی است هه از فقها به حساب نمی ن رده

تر از خدد  آن زمان، عالمان از افراد متدسط در فقه، بل ه حتی از افرادی پایین طبق مرسدم
، هیکمیابکن ت) 1هردند؛ اما فقها خیر، چنین هاری در میانشان مرسدم نبدد. حدیث نقل می

  61ص ،4ق، ج1406

 نقد و بررسی

 پاسخ: کالم ذهبی

 ندیسد:  آنجا هه میشاید بهترین جداب به این اش ال ابن تیمیه، عبارت ذهبی باشد؛ 
ش  یتی است دارای شأن و منزلکت بکاال، صکاحب  بن مدسی الرضاعلی 

ای نزد مردم دارد. مأمدن هم بکه خکاطر جاللکت قکدر  علم و بیان، و جایگاه ویژه
  283، ص10ق، ج1405عهد خدد قرار داد. )ذهبی،   آنح رت، ایشان را ولی  

، 7ق، ج1326حجکر )ابکن حجکر،    و ابکن46، ص1ق، ج1430ابن ماجه )ابن ماجه،
هنکد هکه برخکی  اند: ابن حجکر ت کریح می خالف رأی ابن تیمیه نظر داده  ، بر387ص

هکه ابکن تیمیکه  حالی هردنکد، در روایت نقل می حدیث از ح رت رضا  بزرگان اهل
 آش ارا این امر را من ر شده است.

برای نقکل روایکت از امکام  بن راهدیه در نیشابدرعالوه بر این، اشتیاق فراوان اسحاق 
  649، ص1ق، ج1429و متبرک ساختن خدد به ح رت )سبط بن جکدزی،  رضا

                                                 
. ... وأما قدله: " إنه أخذ عنه فقهاء الجمهدر هثیرا " فهذا من أظهر ال ذب. هلالء فقهاء الجمهکدر المشکهدرون لکم یأخکذوا 1

ء قکد یأخکذون عکن عنه ما هد معروف، وإن أخذ عنه بعض من ال یعرف من فقهاء الجمهدر فهذا ال ین کر، فکإن طلبکة الفقهکا
 المتدسطین في العلم، ومن هم دون المتدسطین ... . 
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 گذارد. نمیاز دیگر نمدنه هایی است هه جایی برای این اش ال ابن تیمیه باقی 

 نتیجه
دارنکد،  با تدجه به هلمات بزرگان اهل سنت و تعابیری هه در خ کدص امکام رضکا

مدقعیککت علمککی امککام وارد نیسککت. برتککری علمککی امککام در اشکک االت ابککن تیمیککه بککر 
های گدناگدن همچدن مناظرات ایشان با بزرگان اقدام و ادیکان و ضکعف علمکی  مدقعیت

بکن حنبکل و سنت در فقیه دانسکتن احمکد ، اختالفات خدد اهل معاصران امام رضا
ی به حنیفه بر شافعی، شیفتگی اسحاق  تقدیم آرای ابد و نیکز  امام رضابن راهدیه سن 

تیمیکه او را  هکه ابنالعزیز تدسط اهل سنت )ش  یتی  بن عبدعقل شمردن أشهب  سبک
تیمیه باطل گردد و در نهایت، این  شدد ادعای ابن دانسته  سبب می برتر از امام رضا

، آید هه اصرار ابن تیمیه بر نفی مدقعیت برتکر علمکی امکام رضکا نتیجه به دست می
دارد هه با وجدد روایکات متعکدد  ن افی و عداوت او نسبت به امام رضاا نشان از بی

تفسیری و غیر تفسیری از امام، باز هم من ر نقل روایات ایشکان در منکابع حکدیثی شکده 
 است.
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 .14ک  13ال تب العلمیه، چاپ اول، جلدالباري عطیه، بیروت، دار  تحقیق علي عبد

، م طدز ُنشر عثماا البحیري بيالراب  من فاائد ام ، 2004بن محمد )عثمان سعید  بحیری، ابد .17
 .1في برنامج جدامع ال لم، چاپ اول، جلد

شژا  اسژی،ی،    پژووش  ، فی تفاسیر اهول الاون  االمام الرضا ش(، 1388بستانی، قاسم ) .18

 ، ز،ستان، سال دوم. 5شماره

ماساع  اقاال  حیی بن معین فوي الجورح و التعود ل و علول ق ، 1430بشارعداد و دیگران ) .19
 .4الثرب االسالمي، چاپ اول،، جلد، بیروت، دار الحد ا

، تحقیکق امکام الکش  و البیاا عن تفایر القرتاق ، 1422بن محمد )اسحاق احمد   علبي، ابد .21
 .1بن عاشدر، بیروت، دار إحیاء التراث العربي،چاپ اول، جلدمحمد  ابي

، تحقیکق م کطفی الصحیحینالماتدر  علی ق ، 1411بن عبد الله )حاهم نیشابدری، محمد  .21
 .3القادر عطا، بیروت، دار ال تب العلمیه، چاپ اول، جلد عبد

شااهد التنا ل لقااعد التفضویل فوي اآل وا  تا ،  الله )بی بن عبدالله  القاسم عبید حس انی، ابد .22
باقر محمددي، مشهد، ملسسکه الطبکع والنشکر، چکاپ دوم،  ، تحقیق محمدالنارل  في اهل البی 

 .1جلد

، تحقیکق علکی تاج العروس مون جوااهر القواماس،  ق 1414حسیني زبیدي، محمد مرت ی ) .23
 .9، جلد ، بیروت، دار الف ر، چاپ اول هاللی و سیری علی

القادر عطا،  ، تحقیق م طفی عبدتار ن بغدا ق ، 1417بن علي )ب ر احمد  خطیب بثدادي، ابد .24
 .12و 5و 3ال تب العلمیه، چاپ اول، جلد  بیروت، دار

 نا. جا، بی ، بیفضا ل علمی و ارالقی امام هشتم ، خدشندیس، احمد  .25

گرفتکه از پایگکاه هتاب انکه مدرسکه  ، بر«فق  العبا ا  علوی الموآهل الشوافعي»، دریة العیطه .26
  http://lib.efatwa.ir/1/43877فقاهت، ب ش اهل سنت، در: 

، ترجمکه اسکلمی، تحقیکق  التحفو  اال نوي عشور  مختصورق ، 1373العزیز) دهلدي، شاه عبد .27
 .1الدین خطیب، قاهره، المطبعه السلفیه، جلد محب  

، تحقیکق مجمدعکه مکن سویر أعوالم النوبال  ق ،1405بکن احمکد )الدین محمکد  ذهبي، شمس .28
 12و  10و 9المحققین بإشراف الشیخ شعیب أرناؤوز، بیروت، ملسسه الرساله، چاپ سدم، جلد 

 .13و 

وار فوي إ ضواح صوحیح ا ربوار و سوقیمها العلاق ، 1416کککککککککک ) .29 ، تحقکق للعلوي الغفا
د اشرف   .1جلد ،بن عبدالمق دد، ریاض، م تبه أضداء السلف، چاپ اولابدمحم 



 

 

گر 
ازن

ب
ید ی

گاه
د

 
ن ت

اب
یپ هیمی

ون
رام

 
لم

 ع
قام

م
 ی

تأک
با 

ضا 
م ر

اما
 دی

نة
لس

ج ا
نها

ب م
کتا

بر 
 

89 

 نا. جا، بی ، بیکارنام  اسالمتا ،  هدب، عبدالحسین )بی زرین .31

 ر  پا روواه علموی یضوور  رضووا »ش ، 1388نژاد، مهککدی و نکدروزی، محمککد) سکبحانی .31
 ، زمستان.105، مجله مش ات، شماره«شکافاسارَی علاَم  وراا را  اصالح و

توآکرف الخوااش المعوروف بتوآکرف  ق ،1429بن ِقْزُأوْغِلي )ِقُزْغِلي  )بن جدزي، یدسف سبط  .32
 .1، تحقیق عامر نجار، م تبه الثقافه الدینیه، چاپ اول، جلدرااش ا م  في رصائص ا ئم 

، تحقیکق محمکدد طبقوا  الشوافعی  الکبوریق ، 1413بن علکی)الدهاب  الدین عبد سب ي، تاج .33
م، جلد جا، بی الفتاح محمد حلد، بی محمد طناحي و عبد  .1نا، چاپ دو 

، تفاویر الاولمي و هوا یقوائق التفاویرق ، 1421بن حسکین )الرحمن محمد  عبد سلمي، ابد .34
 .1ال تب العلمیه، چاپ اول، جلدعمران، بیروت، دار  تحقیق سید

واَفَعيق ، 1429ب کر ) بکن ابيالرحمن  عبکد سیدطی، .35 واَفي الَعوي علوی ماوند الشَّ ، تحقیکق الشَّ
 .1الله، ریاض، جامعه أم القری، جلد اسعدالرزاق بن  عبد

، مجمدعکه آ کار دومکین هنگکره های یضر  رضوا  و ژگیش ، 1366شریعتمداری، علی ) .36
 .1نا، جلد جا، بی ، بیح رت رضا

هردی، محمد .37 کید بر   دگاه ، حسین  طاهری آ پیشینی  تار خی گفترای اسالم و مایحی  با تأ
 نا. جا، بی ، بیشیع  و کاتالیک

الله، قکاهره، دار الحکرمین،  ، تحقیق طارق بن عدضالمعجم االوسط، بن احمد   طبراني، سلیمان .38
 .6جلد

، م تبکه ابکن المجیکد سکلفي، قکاهره بن عبد، تحقیق حمدي المعجم الکبیر .......................، .39
 .11تیمیه، چاپ دوم، جلد

 .2، جلدالمکتبة الشامله، قاهره،  اإلیتجاج علی اهل اللجاجق ، 1417طبرسی، ف ل حسن ) .41

، جلکد، تهآ ل اآل ار و تفصیل الثاب  عن رسوال اللو  مون ا ربوار، بن جریر  طبري، محمد .41
 .المکتبة الشامله تحقیق محمدد محمد شاهر، قاهره، مطبعه المدني،

هاذیکب تاری یکه )»، المنعم، محمد م کطفی بدع .42 قاتکل اإلمکام  العزیز هکد  : أشکهب بکن عبکد1أ
 ، برگرفته از پایگاه:«الشافعي

https://mqqal.com/2018/05/ 
صادق محمد   سید  ، ترجمهتحلیلی ار رندگانی امام رضاش ، 1361جداد ) الله، محمد ف ل .43

 ی.های آستان قدس رضد عارف، مشهد، بنیاد پژوهش

ودق ، 1418سدید، قاضی محمد ) .44  ، بیکروت، المآاهل اإلسالمی  الخما  و الموآهل المایِّ
 دار التقریب بین المذاهب اإلسالمیه، چاپ دوم.

، 1جلکد ،پژوهشی  قیق  ر رندگانی امام علی بن ماسی الرضا،  باقر شریف قرشی، محمد .45 
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 .المکتبة الشاملهمحمد صالحی، قاهره،  ترجمه سید

 .1، بیروت، الثدیر، چاپ اول، جلدالالفی  بین أهل الان  واإلمامی ق ، 1418هثیري ) .46 

، مشکهد، ملسسکه نهض  کالمی  ر عصور اموام رضواش ، 1375محمد ) مرت دی، سید .47
 چاپ و انتشارات آستان قدس رضدی.

ی، یدسف  .48 ، تحقیق بشکار عکداد تهآ ل الکمال في أسما  الرجالق ، 1400الرحمن ) بن عبدمز 
 .18ک  2پ اول، جلدمعروف، چا

بوا پیورواا  مناظرا  تار خی امام علی بن ماسی الرضاش ، 1388م ارم شیرازی، ناصر ) .49
 ، مشهد، آستان قدس رضدی، چاپ دوم.مآاهل و مکاتل مختل 

 


