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چکیده
سرگذشــت حســینبن موســیالکاظم ،بــرادر امــام هشــتم (علیهالســام) همچــون بســیاری از
امامــزادگان تــا حــدودی مبهــم اســت .یکــی از زوایــای تاریــک حیــات وی مــکان دفــن اوســت کــه
ش مشــهور ،در شــهر طبــس بــه خــاک ســپرده
اقــوال متعــددی دربــاره آن وجــود دارد .او بنــا بــه گــزار 
شــده اســت .از جملــة مســتندات مربــوط بــه دفــن وی در طبــس ،نام ـهای منســوب بــه امامرضــا
(علیهالســام) خطــاب بــه حکمــران طبــس اســت کــه گمــان مـیرود دربــارة وی نوشــته شــده اســت.
در ایــن نامــه از اخبــار رســیده دربــارة قصــد نوجوانــی از عتــرت رســول خــدا (صلیاهللعلیهوآلــه) و
دوازدهســاله بــه نــام حســین بــرای آمــدن بــه طبــس و ســکونت در آن شــهر ســخن گفتــه شــده و از
حکمــران ـ کــه بنــا بــه ادعــای نامــه ،عامــر بــن زروامهــر نــام داشــته ـ خواســته شــده آن حضــرت را
در یافتــن وی یــاری برســاند و بــه محــض اطــاع از او ،امــام را از آن آگاه ســازد .مســئله مقالــة حاضــر
اعتبارســنجی صــدور چنیــن نامـهای از ســوی امــام (علیهالســام) اســت .بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود،
یـتحلیلــی بررســی شــده اســت .نتایــج از وجــود
ســند و محتــوای نامــه بــا بهرهگیــری از روش توصیف 
اشــکالهای ســندی و محتوایــی متعــدد در ایــن نامــه پــرده برمـیدارد .واحــد بــودن خبــر ،نقــل متــن
ـن حســین مذکــور در
نامــه در منبعــی متأخــر ،ناشــناختهبودن عام ـ ر بــن زروامهــر ،ناســازگاری سـ ّ
نامــه بــا برخــی از گزارشهــای تاریخــی و نارســایی ادبــی و اغــاط امالیــی موجــود در نامــه ،از جملــه
مهمتریــن اشــکالهای ســندی و محتوایــی آن شــمرده میشــود.

کلیدواژهها:
امام رضا (علیهالسالم) ،حسینبن موسی ،طبس ،عامر بن زروامهر ،منشیباشی.
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ تشیع دانشگاه فردوسی مشهدm84bagheri@gmail.ir :
 .2استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسندة مسئول)hr.sanaei@um.ac.ir :
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مقدمه
امامــزادگان فرزنــدان بیواســطه یــا باواســطه امامان(علیهمالســام) هســتند .زادگاه بیشــتر

ایشــان حجــاز و بهویــژه مدینــه بــوده اســت .بــا اینهمــه ،عوامــل مختلفــی هماننــد فشــار
حـ ّکام زمانــه و فراهمنبــودن بســتر زندگــی آرام ســبب شــد بســیاری از ایشــان موطــن خویــش
را تــرک کننــد و ســختی آوارگــی و ســکونت در غربــت را بــر خــود همــوار ســازند .پراکندگــی

مقصــد مهاجــرت امامــزادگان بــه وســعت قلمــر ِو ســرزمینهای اســامی بــوده اســت؛ ولــی
شــمار فراوانــی از ایشــان بــه جهــت شــرایط سیاســی و فرهنگــی شــرق قلمــر ِو خالفــت ،ایــن
بخــش از قلمــرو اســامی را هــدف کــوچ خویــش قــرار دادنــد .از همیــن روســت کــه امــروز

مشــاهد و زیارتگاههــای بســیاری در ایــران مشــاهده میشــود کــه بــه امامــزادگان منســوبند.

در ایــن میــان ،نــام برخــی از بــرادران امامرضا(علیهالســام) نیــز در فهرســت امامــزادگان
مدفــون در ایــران دیــده میشــود .کــوچ ایشــان احتمــاالً بهخاطــر حضــور امــام هشــتم در
عمــال خلیفــگان عباســی بــوده اســت.
خراســان یــا گریختنشــان از چنــگ ّ

یکــی از بــرادران امامرضا(علیهالســام) کــه زیارتگاههــای متعــددی در ایــران بــه او نســبت
داده شــده ،حسینبنموســی اســت کــه قلّــت اطالعــات منابــع کهــن و معتبــر دربــارة وی،
ـم مطــرح دربــارة وی مکان
سرگذشــت وی را در هالـهای از ابهــام فــرو بــرده اســت .موضــوع مهـ ّ

دفــن اوســت کــه گزارشهــا و دیدگاههــای متعــددی دربــارة آن وجــود دارد .یکــی از ایــن
گزارشهــا از دفــن وی در شــهر طبــس ســخن میگویــد و گنبــد و بــارگاه نســبتاً باشــکوه
منســوب بــه او کــه امــروز در شــهر طبــس سربرافراشــته ،آن را تأییــد میکنــد.

ـم مطــرح دربــارة وی مــکان دفــن اوســت کــه بررســی مبســوط
بنابرایــن ،یکــی از مســائل مهـ ّ

آن مجــال دیگــری را میطلبد(اخــوان مهــدوی413 :1395 ،ـ)433؛ ولــی آنچــه در ایــن جــا

اهمیــت دارد ،مســتنداتی اســت کــه هــر کــدام از گزارشهــا و دیدگاههــا بــدان اتــکا دارد .یکــی

از مســتندات تأییدکننــدة دفــن امامــزاده در طبــس ،نامـهای اســت کــه گفتــه میشــود امــام

هشتم(علیهالســام) ،بــرادر امامــزاده ،خطــاب بــه والــی وقــت طبــس نوشــته اســت .اظهــری
در مقالــة خــود بــا عنــوان «امامــزادة طبــس» دربــارة دفــن حسینبنموســی در طبــس آورده
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اســت« :در بــاب ایــن انتســاب ،مــردم [طبــس] بــه نام ـهای اســتناد میکننــد کــه منســوب

بــه حضــرت رضا(علیهالســام) اســت»(اظهری .)142 :1347 ،امــام در ایــن نامــه از حکمــران

طبــس کــه در نامــه ،عامربــن زروامهــر خوانــده شــده ،میخواهــد اگــر اطالعــی از حســین ـ که

قصــد عزیمــت بــه طبــس و ســکونت در آن داشــته ـ یافــت ،آن حضــرت را از آن آگاه ســازد.

مســئلة اساســی در مقالــة حاضــر آن اســت کــه آیــا چنیــن نامــهای بهواقــع از ســوی

امام(علیهالســام) صــادر شــده و اگــر پاســخ مثبــت اســت ،آیــا نامــة مذکــور همیــن نام ـهای

ـی
ـی ســندی و محتوایـ ِ
اســت کــه بــه دســت مــا رســیده اســت .پاســخ بــه ایــن مســئله بررسـ ِ
یـتحلیلــی ،ســند و محتــوای نامــه را بررســی و
نامــه را میطلبــد و ایــن مقالــه بــا روش توصیف 

از صحــت و ســقم آن پــرده برمـیدارد .پرسـشهایی در راســتای مســئلة اساســی مقالــه مطــرح

اســت .در بحــث ســند نامــه میتــوان پرســید کــه آیــا منبــع معتبــری از ایــن نامهنــگاری
ســخنی بــه میــان آورده اســت؟ متــن نامــه در چــه منبعــی نقــل شــده اســت و آیــا ایــن

منبــع متقــدم و معتبــر اســت؟ در بحــث محتــوا میتــوان ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه
آیــا منبــع معتبــری از عامــر بــن زروامهــر خبــر داده اســت؟ همچنیــن میتــوان از ســازگاری
عناصــر ســازندة محتــوای نامــه بــا آن دســته از حقایــق تاریخــی ســؤال کــرد کــه پیشتــر

دربــارة امامــان هفتــم و هشتم(علیهماالســام) بــه اثبــات رســیده اســت .از جملــة ایــن عناصــر

ســن حسینبنموســی و مدتــی کــه از مفقــود شــدن وی میگــذرد ،تاریــخ و
میتــوان بــه
ّ
ســال نــگارش نامــه و لقــب حاکــم طبــس اشــاره کــرد.

 .1پیشینة تحقیق دربارة نامه
اولیــن پژوهــش دربــارة امامــزاده حســین بــن موســی الکاظم(علیهماالســام) بــا نــام «امامزادة

طبــس» را محمدرضــا اظهــری 1در شــماره  33و  34مجلــة نامــة آســتان قــدس در ســال
 .1محمدرضا اظهری در سال 1300ش در طبس به دنیا آمد و در سال 1372در مشهد از دنیا رفت .وی مقطع کارشناسی را در
رشته ادبیات فارسی در دانشگاه فردوسی مشهد گذراند و سپس به شغل معلمی مشغول شد .مقاالت متعدد وی در مجالت زمان
خود چاپ شده است .مجموعه مقاالت وی با تالش محمد باقری در کتاب اظهری نامه؛ مجموعه مقاالت محمدرضا اظهری(مشهد:
خانة آبی )1394 ،گردآوری و چاپ شده است.
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1347ش بــه چــاپ رســانده اســت(.اظهری139 :1347 ،ـ145؛ همــان137 :1394 ،ـ)144
اظهــری مقالــه خــود را بــا تشــریح موقعیــت جغرافیایــی بنــای امامــزاده ،جایــگاه امامــزاده
در میــان مــردم طبــس و شــهرهای اطــراف آغــاز کــرده ســپس بــه تشــریح بنــا ،راهروهــا،

نقاشــیها ،گچبریهــا ،ایوانهــا ،صحــن امامــزاده و کتیبــة موجــود در امامــزاده میپــردازد.

بــا توجــه بــه ویرانــی کلــی شــهر طبــس در زلزلــة بــزرگ ســال 1357ش و بهتبــع تخریــب
بقعــه امامــزاده ،توصیفــات اظهــری از بنــای امامــزاده حائــز اهمیــت اســت .وی در ادامــه ،روایات

شــفاهی موجــود میــان مــردم دربــارة امامــزاده را ارائــه کــرده اســت.

در ایــن مقالــه بــرای اولینبــار از نامــة منســوب بــه امامرضا(علیهالســام) خطــاب بــه حاکــم

طبــس یــاد شــده اســت .اظهــری ایــن نامــه را از نســخة خطــی دیــوان منشــی باشــی نقــل
کــرده اســت(اظهری .)143 :1347 ،بــا آنکــه گویــا قصــد اظهــری صرفـاً نقــل ایــن خبر بــوده و

خــود در عباراتــی کوتــاه در اصالــت آن تردیــد کــرده اســت(همان140:ـ )141آثاری کــه پس از

وی دربــارة امامــزاده حســینبن موسی(علیهماالســام) نوشــته شــده ،نامــه را صحیــح پنداشــته

و بــدان اســتناد جســتهاند.

گویــا نســخة دیگــری از ایــن نامــه در اختیــار شــخصی بــه نــام شــیخ حجــت الهــی بــوده

اســت .در مــرداد ســال  1365کــه کنگــرة جهانــی امامرضا(علیهالســام) برگــزار شــد ،شــخص
مذکــور ایــن نامــه را در اختیــار علــی احمــدی میانجــی ،مؤلــف مکاتیــب االئمه(علیهمالســام)

قــرار داد و او آن را در اثــر خویــش گنجاند(احمــدی میانجــی ،1426 ،ج301 :5ـ .)303از آنجــا

ب االئمه(علیهمالســام) بــا متــن نامــه در اثــر
کــه الفــاظ برخــی از مواضــع نامــه در مکاتی ـ 

منشیباشــی تفــاوت دارد ،1گویــا ایــن نســخة دیگــری از نامــة مذکــور اســت.

پــس از نشــر مقالــة اظهــری ،ایــن نامــه در کتابهــا و مقالههایــی کــه در ادامــه ذکــر خواهــد

شــد ،صحیــح پنداشــته شــده و اســاس کا ر قــرار گرفتــه اســت .مواضــع ســخن از ایــن نامــه در
ایــن آثــار ،در پاورقــی ذکــر شــده اســت.

 .1حسین بن موسی ستارة پرفروغ آسمان کویر نوشتة بزرگ عالمزاده(مشهد :به نشر:1377 ،
 .1نکـ  :ذیل «نقد محتوا» ،ش.9
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43ـ.)53
« .2برادر امامرضا(علیهالسالم) یادگاری از ساللة پیامبر(صلیاهللعلیهوآله) در طبس» ،از همان

مؤلف(طبس پژوهی ،مشهد :خانه آبی10 :1394 ،ـ.)15

 .3گمشدة بنیهاشم ،خورشید نورانی کویر عشق حسین بن موسی بن جعفر(علیهماالسالم)
نوشتة محمدرضا دهدست(بینا :بیتا ،بیجا19 :ـ.)22
 .4جفرافیای تاریخی و توریستی طبس به قلم رستم صابریفر و زهرا فتحی(همدان :روشن،

86 :1384ـ.)87

 .5طبس شهری که بود ،بناهای تاریخی طبس نگارش یعقوب دانشدوست(تهران :سروش،

72 :1376ـ.)75

 .6طبس؛ وارث میراث فرهنگی ،نوشتة محمود امینی و سعید برقی(طبسپژوهی ،مشهد :خانه

آبی16 :1394 ،ـ.)18

 .7خورشیدی در دل گلشن؛ سیر و کنکاش شخصیت امامزاده حسین بن موسی
الکاظم(علیهماالسالم) در منابع از علی ابراهیمی و زهرا بهروزیفر(در مجموعة مقاالت برگزیدة
اولین همایش پژوهشی بزرگداشت حضرت حسینبن موسی الکاظم(علیهماالسالم) ،تهران :فکر
بکر253 :1393 ،ـ.)254
 .8نگین کویر در میقات الرضا(علیهالسالم)؛ شرحی بر زندگی حضرت حسین بن موسی
الکاظم(علیهماالسالم) برادر حضرت امام رضا(علیهالسالم) که توسط آستان مبارک امامزاده تهیه
شده است(طبس :آستان حسین بن موسی الکاظم(علیهماالسالم) بیتا3 :ـ.)4
 .9حضرت حسین بن موسی الکاظم(علیهماالسالم) پرتوی از نور والیت به قلم حسن

فروزان(طبس :آستان مبارک حسین بن موسی الکاظم12 :1384 ،ـ.)15

 .10حسین بن موسی الکاظم(علیهماالسالم) کوکب آستانه خورشید ،پسر نازدانه توحید از

همان نویسنده(طبس :آستان مبارک حسین بن موسی الکاظم14 :1385 ،ـ.)16
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 .2نامه و منبع آن
چنانکــه اجمــاالً بیــان شــد ،نامــة مــورد بحــث نخســتینبار در یکــی از آثــار محمدعلــی

منشیباشــی(د1345.ق) آمــده اســت .میــرزا محمدعلــی منشیباشــی فرزنــد زینالعابدیــن

در ســال 1267ق در تربتحیدریــه بــه دنیــا آمــد و در ســال 1345ق در طبــس وفــات یافــت.
وی از طبعــی نیکــو و قریحــهای سرشــار و خطــی خــوش برخــوردار بــود .او در جوانــی در

مشــهد بــا میــرزا باقرخــان عمادالملــک اول ،حاکــم طبــس ،کــه در ســفری در مشــهد بــه ســر

میبــرد ،آشــنا شــد و جــذب او گردیــد و بــرای همیشــه بــه طبــس مهاجــرت کــرد و ســمت
دبیــری دیــوان رســائل حاکــم طبــس را برعهــده گرفــت .او در ســفر و حضــر بــا والــی همــراه

بــود و پــس از وی ،تــا پایــان عمــر در همیــن منصــب بــه فرزندانــش نیــز خدمــت کــرد .او لقب

منشیباشــی را بــه یمــن تصــدی همیــن منصــب داشــت .چهــار نســخۀ خطــی از او باقــی

مانــده اســت :دیــوان اشــعار ،شــلغم شــوروا ،شــغال نامــه و روزنامــه خاطــرات .از ایــن میــان،

تنهــا روزنامــة خاطــرات تصحیــح و منتشــر شــده است(منشیباشــی :1394 ،هجــده ـ بیســت).
چنانکــه در پیشــینه ذکــر شــد ،اظهــری در مقالــۀ خــود گفتــه اســت کــه متــن نامــه را از

دیــوان خطــی منشیباشــی نقــل کــرده اســت(اظهری .)143 :1347 ،ایــن نامه و ترجمــة آن در
دیگــر کتــاب وی ،روزنامــة خاطــرات نیــز نقــل شــده است(منشیباشــی197 :1394 ،ـ.)201

در ادامــه اصــل و ترجمــة نامــه آمــده اســت .ترجمــه ایرادهایــی دارد کــه در ایــن جــا تصحیــح

شــده اســت.
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بسماهلل الرحمن الرحیم
من علیبن موسیبن جعفر الرضا
الی عامر بن زروامهر؛ مرزبا ن الطبسین
محمــد
ســام علیــک فانّــی احمــد الیـ 
ک اهلل الــذی ال الــه اال هــو و اســئلک ان تص ّلــی علــی ّ
عبــده و رســوله ص ّلـیاهلل علیــه و آلــه و سـ ّلم .الحمــدهلل االحــد الصمــد القاهر ،فــوق عبــادهالقادر

علــی مــا یشــاء مــن امــره ،الــذی یجیــر مــن اســتجاره و یعیــذ مــن اســتعاذه ،ملکالملــوک و

رباالربــاب ،لیــس احــد یســابق الــی نفســه قســم لــه و الیصــارف عنهــا جــری القلــم بــه فاتّقوا
ـر و العالنیــه.
لــه فــیالسـ ّ
امــا بعــد فانّــه عرضــت لنــا مــناالمــور و الحاجــه مــا ال اعتمــد علــی احــد بهــذه الناحیــه

دونــک و أن انّــه فقــد ولــد مــن اوالد قریــش مــن عتــرةالنبــی صلـیاهلل علیــه و آلــه قــد ورثنــی
ن ابــن اثنیعشــر ســنه ،اســمر اللــون ،فــی
حزنــه المســمی بالحســین قــد راهــق الحلــم و کان مـ 

بیــاض عینــه الیمنــی نقطـ ة الحمــراء ،ناتــئ الوجنتیــن ،ســبطالشــعر ،طویــل ســاعداه ،اطــول من

ـی فقــده تســع ســنین و قــد بلغنــا انّــه قصــد الــی هــذه الناحیــه بابَی
ســائر النــاس ،منــذ اتــی علـ ّ
خراســان واقفـ ًا بهمــا فأســئلک ان تســتعین باولیائــک و تتولّــی اثــر هــذا المفقــود فــإن وجدتــه
ـح عنــدک الصفــه و الحلیــه ألقف واســئلک تعاهــده و بــره و لطفــه ازاحه
فبیـــن لــی بعــد مــا یصـ ّ
ّ

ـن لــک بهــذه الناحیــه
ـی بمــا تُعرضـ ّ
علتــه ان یــرد اهلل بخبــره المعظــم المتفــرق و اکــرم و اکتــب الـ ّ
دقیقــک و جلیلــک تجدنــی عنــد ذلــک موفـّــق ًا إن شــاءاهلل تعالــی و احفــظ امــر اهلل عزوجــل و

وصیتــه فــی ســورهالنســاء الکبــری(إناهلل یأمرکــم ان تــؤ ّدوا االمانــات الــی اهلهــا و اذا حکمتــم
بیــنالنــاس أن تحکمــوا بالعــدل إناهلل نعمــا یعظکــم بــه ا ن اهلل کان ســمیع ًا بصیــرا  ...و اولــیاالمر
منکــم فــان تنازعتــم فــی شــییء فــردوه الــیاهلل و الرســول)

و الســام علیــک و رحمــه اهلل و برکاتــه و علــی جمیــع اولیائــک المســلمین المســتضعفین

المطیعیــن بطاع ـ ة اهلل و رســوله صل ـیاهلل علیــه وآلــه .کتــب ذلــک فــی شــعبان ســنة تســع و
ن الهجــرةالنبویــه.
تســعین و مائــة م ـ 

سال ششم ،شماره  ،22تابستان  1397فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی

214
بسم اهلل الرحمن الرحیم
ی بن جعفر الرضا
از علیبن موس 
به عامر بن زروامهر ،مرزبان طبسین
ســام بــر تــو ،مــن و تــو خداونــد را ســتایش میکنیــم کــه غیــر از او خدایــی نیســت و از
تــو مســئلت میکنیــم بــر محمــد صلیاهللعلیــه وآلهوس ـ ّلم بنــده و پیامبــرش درود فرســتی.

ســتایش خــدای یکتایــی را سزاســت کــه از همــة جهانیــان بینیــاز اســت و همــه بــه او
نیازمندنــد.

آن خــدای قاهــری کــه برتــر از همــه اســت و بــر آنچــه بخواهــد و اراده کنــد تواناســت .خدایی

کــه هــر کــس او را بخوانــد او را اجابــت کنــد و آنکــس کــه بــدو پنــاه بــرد او را پنــاه دهد .شــاه

مقدم نیســت
مقدســش ّ
شــاهان و پرورنــدۀ پرورشیافتــگان اســت و هیــچ موجــودی بــر وجــود ّ

و بــرای او هیــچ جایگزینــی وجــود نــدارد .از ایــن روی ،قلــم بــر حمــد و ثنایــش در گــردش
اســت .بایــد کــه در نهــان و آشــکار از نافرمانــی خــدا بپرهیزیــد.

امــا بعــد ،کاری و نیــازی بــرای مــا پیــش آمــده اســت کــه در آن ناحیــه جــز بــر تــو بــر

هیــچکــس اعتمــاد نــدارم و آن ایــن اســت کــه پســری از اوالد قریــش و از عتــرت پیغمبــر
صلیاهللعلیهوآلــه مفقــود شــده اســت کــه فقدانــش موجــب حــزن و انــدوه مــن گردیــده
ســن بلــوغ و دوازدهســاله اســت .رنــگ
اســت .او بــه حســین موســوم اســت و نزدیــک بــه
ّ

چهــرهاش گندمگــون اســت و در ســپید ۀ چشــم راســتش نقطــه قرمــزی اســت .گونههایــش

برجســته اســت و موهایــش صــاف و نــرم اســت .بازوانــش طویــل و از بــازوان ســایر مــردم
بلندتــر اســت .از زمانیکــه مفقــود شــده اســت ن ُــه ســال میگــذرد .آگاهــی یافتــم کــه او

قصــد آن ناحیــه کــه دو دروازه خراســان اســت کــرده و قصــد دارد در آنجــا ســکونت گزینــد .از
تــو میخواهــم کــه بهوســیله دوســتانت مــا را یــاری کنــی و ایــن گمشــده را پیگیــری کنــی

و چنانچــه او را یافتــی پــس از آنکــه صفــات و مشــخصاتش در نــزد تــو مســلم گشــت ،مــرا از
جریــان آگاه ســاز و در ایــن کار درنــگ مکــن و از تــو خواســتارم کــه بــا او غمخــواری و نیکــی
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و مهربانــی کنــی تــا اینکــه خداونــدی کــه بــر همــه والیــت دارد ،او را بــه خانــواده بزرگــوارش
کــه پریشــان گشــته اســت برگردانــد و از راه کــرم کارهــای کوچــک و بزرگــی کــه در آن ناحیــه

برایــت پیــش میآیــد برایــم بنویــس کــه انشــاءاهلل تعالــی مــرا در انجــام آن موفــق خواهــی
یافــت و فرمــان و ســفارش خــدای عزوجــل را کــه در ســوره مبارکــه نســاء میفرمایــد حافــظ

بــاش کــه إناهلل یأمرکــم ان تــودوا االمانــات الــی اهلهــا و اذا حکمتــم بیــنالنــاس ان تحکمــوا
بالعــدل اناهلل نعمــا یعظکــم بــه اناهلل کان ســمیعاً بصیــرا  ...و اولیاالمــر منکــم فــان تنازعتــم
فــی شــی فــر ّدوه ال ـیاهلل و الرســول.

ســام و رحمــت خــدا بــر تــو و جمیــع دوســتان مســلمانت کــه شــنونده و مطیــع بــه طاعــت

هلل علیــه وآلــه ـ هســتند .ایــن نامــه در مــاه شــعبان ســال  199از
خــدا و پیغمبــر ـ صل ـیا 
هجــرت نبــوی نوشــته شــد(اظهری143 :1347 ،ـ.)145

 .3نقد سند و محتوای نامه
نامــه اشــکالهای متعــددی دارد کــه در مقالــة حاضــر در دو بخــش ســندی و محتوایــی

ارائــه شــدهاند .مــوارد اول ،ششــم و نهــم از ایرادهــای محتوایــی ،پیشتــر توســط برخــی از
نویســندگان بیــان شــده کــه در مقالــة حاضــر بــه آنهــا ارجــاع داده شــده اســت.

 .1 .3نقد سند
 .1هیــچ کــدام از منابــع تاریخــی ،رجالــی ،حدیثــی و ...متقــدم بــر کتــاب منشیباشــی،

ایــن نامــه را نیاوردهانــد و حتــی از آن هــم یــاد نکردهانــد .بــا توجــه بــه نقــش برجســتة

امامرضا(علیهالســام) در دورة اقامــت ایشــان در خراســان بهعنــوان ولیعهــد خلیفــه ،انتظــار
ـدم از آن یــاد کــرده باشــند؛ ولــی جــای تعجــب اســت کــه نخســتینبار
م ـیرود منابــع متقـ ّ

منشیباشــی در ســدة 14ق ،ذکــری از آن بــه میــان آورده اســت.
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 .2منشیباشــی در روزنامــة خاطــرات از رؤیــت اصــل نامــه بــه یــاری یکــی از ســادات در ســال

1335ق ســخن گفتــه و ســپس ســواد آن را عرضــه کــرده اســت .او مینویســد« :مدتهــا پــا

پــی بــودم کــه آن دسـتخط مبــارک بــه دســت آورده ،زیــارت کنــم تــا ایــن وقــت کــه ســنة
یکهــزار و ســیصد و سـیوپنج هجــری اســت ،آن دســتخط مبــارک را بــه دسـتیاری جنــاب

مســتطاب شــریعتمآب ... ،حاجــی آقــا ســیدکاظم  ...زیــارت کــرده ،چشــمم روشــن و قلبــم
ـرکاً در اینجــا درج شد(».منشیباشــی .)197 :1394 ،ســخنان
گلشــن گردیــد و ّ
تیمن ـاً و تبـ ّ

او در دیــوان اشــعارش در اینبــاره بــا مضمــون آنچــه در روزنامــة خاطــرات آمــده تفــاوت
دارد .او در دیوانــش نیــز بــه رؤیــت اصــل نامــه اشــاره کــرده امــا میگویــد کــه آن را نــزد

متولــی امامــزاده ،میــرزا غالمحســین متولــی ،دیــده ،بوســیده و ســپس استنســاخ کــرده اســت.
محمدرضــا اظهــری ضمــن گــزارش ایــن حکایــت ،از قــول آگاهــان محلــی طبــس مینویســد:

پــس از مــرگ متولــی ،اصــل نامــه از ورثــة وی گرفتــه شــده تــا بــه کتابخانــة آســتان قــدس
رضــوی ســپرده شــود؛ ولــی هرگــز ایــن اتفــاق نیفتــاده و از خصوصیــات و نامــة مزبــور در ایــن

کتابخانــه اثــری بــه دســت نیامــده اســت(اظهری142 :1347 ،؛ همــان140 :1394 ،ـ.)141

اگــر نگوییــم هــر دو حکایــت ،قطعـاً یکــی از آن دو نادرســت اســت؛ زیــرا بــه فــرض وجــود

اصــل نامــه ،اوال ایــن ســند واحــد بــوده و همزمــان در دو جــا نمیتوانســت وجــود داشــته
باشــد؛ مگــر آنکــه نامــه پــس از مــرگ متولــی بــه دســت حاجــی ســیدکاظم افتــاده باشــد؛

ولــی در ایــن صــورت نیــز بــاز مشــکلی دیگــر مطــرح میشــود و آن اینکــه منشیباشــی در دو
اثــر خــود هرگــز از زیــارت و رؤیــت مجــدد اصــل نامــه ســخن نگفتــه اســت .فــارغ از قضــاوت

دربــارة اقــوال متفــاوت و گیجکننــدة منشیباشــی دربــارة کیفیــت رؤیــت اصــل نامــه کــه اصل
موضــوع را بــا تردیــد جــدی مواجــه میســازد ،بــه هــر رو ،مســلم اســت نام ـهای کــه اصــل

شــمرده میشــده ،اکنــون موجــود نیســت .بــا اینهمــه ،باقــی مانــدن اصــل نامــه تــا زمــان

حیــات منشیباشــی در ســدة 14ق نیــز بعیــد بــه نظــر میرســد.
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 .2 .3نقد محتوا
امامــان شیعه(علیهمالســام) بــرای ارتبــاط بــا شــیعیان خــود شــبکه وکالــت را شــکل دادند و

هرچــه بــه پایــان عصــر امامــت نزدیــک میشــویم فعالیــت ایــن شــبکه پررنگتــر میشــود .اوج
آن را در زمــان امــام هــادی و امــام حســن عسکری(علیهماالســام) و امــام زمان(عــج) مشــاهده

میکنیــم .معمــوال امامان(علیهمالســام) اگــر در منطقــه یــا شــهری خواســتهای داشــتند ،از

طریــق شــبکۀ وکالــت انجــام میدادنــد .شــیعیان هــم اگــر ســؤالهای شــرعی داشــتند و یــا

میخواســتند خمــس و زکات خــود را بــه امــام برســانند ،از طریــق وکال انجــام میدادنــد .البتــه
شــمار اندکــی ماننــد علــی بــن یقطیــن ،از یــاران امــام کاظم(علیهالســام) نیــز بودهانــد کــه در

دســتگاه خالفــت نفــوذ میکردنــد .بســیار بعیــد مینمایــد کــه امامرضا(علیهالســام) بــرای
آگاهــی از امــری بــه کارگــزار دســتگاه خالفــت نامــه بنویســد؛ بلکــه معقولتــر آن اســت کــه از

طریــق وکیــان خــود موضــوع را پیگیــری کند.

 .1در نامــه آمــده اســت« :در آن ناحیــه جــز بــر تــو بــر هیــچکــس اعتمــاد نــدارم» .بــا توجــه

بــه آنکــه ســال نــگارش ایــن نامــه در خــود آن ،ســال 199ق گــزارش شــده ،امــام هنــوز در این

زمــان راهــی مــرو نشــده و از ایــن رو ،ولیعهــد خلیفه نبــوده اســت .امامرضا(علیهالســام) در روز

دوشــنبه هفتــم مــاه رمضــان 201ق ولیعهــد شــدند و مــردم بــا ایشــان بیعــت کردند(یعقوبــی،

1372ق ،ج .)465 :2بــا ایــن وصــف ،حاکــم مــورد نظــر بایــد شــیعه یــا متمایــل بــه شــیعیان

ـیع بــودن وی بعید
بــوده باشــد .از آنجاکــه حاکــم طبــس تابــع عباســیان بــوده ،شــیعه یــا متشـ ّ

به نظــر میرســد.1

 .2در متــن نامــه آمــده اســت« :آگاهــی یافتــم کــه او قصــد آن ناحیــه کــه دو دروازه خراســان

اســت کــرده و در آنجــا ســاکن اســت» .ایــن عبــارت حاکــی از آن اســت کــه فــرد یــا افــرادی

خبــر حضــور حســین در طبــس را بــه امامرضا(علیهالســام) رســاندهاند .پــس طبیعــی اســت
کــه ایــن فــرد یــا افــراد مــورد اطمینانترنــد تــا امام(علیهالســام) از طریــق آنهــا خبــری از
حســین بگیــرد تــا عامــر بــن زروامهــر کــه حاکــم محلــی وابســته بــه عباســیان بــوده اســت.

 .1نخستینبار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است (اخوان مهدوی63 :1392 ،ـ.)64
سال ششم ،شماره  ،22تابستان  1397فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی

218
 .3نــام عامــر بــن زروامهــر بهعنــوان حاکــم طبــس در زمــان مأمــون در هیــچ منبــع تاریخــی

و غیرتاریخــی پیــش از منشیباشــی تــا ســدة 14ق ذکــر نشــده اســت.

 .4حســین مذکــور در ایــن نامــه در ســال 199ق دوازده ســاله بــوده اســت و بــر

ایــن اســاس ،ســال والدت وی بایــد 187ق بــوده باشــد .منابــع در میــان پســران امــام

کاظم(علیهالســام) از وجــود پســری بــه نــام حســین ســخن گفتهاند(خطیــب بغــدادی،

1417ق ،ج32 :13؛ ابــن اثیــر1385 ،ق ،ج164 :6؛ طبرســی1403،ق ،ج165 :2؛
نویــری1432 ،ق ،ج )134 :22ولــی هیــچ کــدام تاریــخ والدت وی را ثبــت نکردهانــد.

هــارون در ســال 179ق پــس از ســفر حــج دســتور داد امــام کاظم(علیهالســام) را

در بنــد کنند(خطیــب بغــدادی1417 ،ق ،ج32 ،13؛ ابــن اثیــر1385 ،ق ،ج164 :6؛
طبرســی1403،ق ،ج165 :2؛ نویــری1432 ،ق ،ج .)134 :22امــام کاظم(علیهالســام)

پــس از تحمــل چهــار ســال حبس(ابـن شــعبه410 :1352 ،؛ مجلســی1403 ،ق ،ج:75

 )322ســرانجام در  25رجــب ســال 183ق در زنــدان بــه شــهادت رســید(ابن بابویــه،

 ،1372ج104 :1؛ خطیــب بغــدادی1417 ،ق ،ج33 :13؛ طوســی1411 ،ق566 :؛

مفیــد1413 ،ق :ج .)215 :2در زمانــی کــه امــام کاظم(علیهالســام) در زنــدان بــه ســر

عمــال عباســی ،کســی از محــل نگهــداری او اطــاع نداشــت و
میبــرد جــز برخــی از ّ
بــه همیــن منظــور چنــد بــار محبــس را تغییــر دادنــد .پــس طبیعــی اســت کــه هیــچ

کــدام از همســران امام(علیهالســام) در مــدت ایــن چهــار ســال بــا ایشــان زندگــی
نمیکردهانــد و فرضــاً اگــر بپذیریــم طــی ایــن مــدت همســران یــا یــک همســر آن

حضــرت هــم بــا ایشــان بودهانــد ،ســال 187ق ســال والدت حســین بــن موســی

نمیتوانــد صحــت داشــته باشــد؛ زیــرا چنانکــه گفتــه شــد امــام در ســال 183ق بــه
شــهادت رســید .همچنیــن اگــر فــرض بگیریــم کــه حســین بنموسی(علیهماالســام)

در آخریــن ســال حبــس پــدر یعنــی 183ق متولــد شــده باشــد ،ســن وی در ســال
199ق بایــد  16بــوده باشــد و اگــر در ســالهای پیــش از بــه زنــدان افتــادن امــام
کاظم(علیهالســام) بــه دنیــا آمــده باشــد ،در ســال 199ق بایــد حداقــل  20ســال
ســن میداشــت.
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 .5در ایــن نامــه مشــخص نشــده اســت شــخصی کــه نامــه دربارة وی نوشــته شــده پســر امام
موســی کاظم(علیهالســام) اســت بلکــه صرفـاً آمــده پســری از اوالد قریــش از عتــرت رســول

خدا(صلیاهللعلیهوآلــه) کــه نامــش حســین اســت .1بنابرایــن ،هویــت شــخصیت موضــوع نامــه
کامال مشــخص نیســت.

 .6در متــن نامــه آمــده اســت« :از زمانیکــه [ایــن کــودک] مفقــود شــده اســت نُــه ســال

میگــذرد» .بــر ایــن پایــه ،حســین مذکــور در نامــه در ســه ســالگی مفقــود شــده اســت.
چگونــه کودکــی سهســاله خــود بــه ســفری بــه ایــن دور و درازی مـیرود؟ همچنیــن امــکان

اینکــه وی را در آن ســن ربــوده باشــند ،بعیــد مینمایــد.

 .7از آنجاکــه بــر اســاس محتــوای نامــه ،حســین مذکــور در ســه ســالگی گــم شــده ،آگاهــی

ایــن کــودک از هویــت و انتســاب خویــش بــه خانــدان امــام کاظم(علیهالســام) بــا تردیــد

ـدی مواجــه خواهــد شــد.
جـ ّ

 .8متــن نامــه بــه لحــاظ ســبک نــگارش ،دســتور زبــان عربــی و امــای کلمــات ،ضعــف و

کاســتی دارد .بنابرایــن ،بــا توجــه بــه جایــگاه علمــی امامرضا(علیهالســام) نمیتــوان پذیرفــت

کــه ایــن نامــه را آن حضــرت نوشــته باشــد؛ مگــر بگوییــم در متــن نامــه تصحیفهایــی راه
یافتــه اســت .بــه نوشــتة احمــدی میانجــی ،بــا اغالطــی کــه در تصویــر نامــه پدیــد آمــده

تنهــا بــا مراجعــه بــه اصــل نامــه میتــوان بــه نتیجــه مطلــوب دســت یافت(احمــدی میانجــی،

1411ق209 :ـ .)210افــزون بــر آن ،چنانکــه پیشــتر گفتــه شــد ،الفــاظ نامــه در دو نســخة
موجــود از نامــه ـ کــه یکــی در اثــر منشیباشــی و دیگــری در مکاتیــب االئمه(علیهمالســام)

درج شــده ـ متفــاوت نقــل شــده کــه حاکــی از دسـتکاری متــن نامه اســت .از جملــة اغالط و

جمــات مبهــم نامــه ،بــه عبــارت «قســم لــه» در جملــة «لیــس احــد یســابق الی نفســه قســم

لــه» یــا «و أن انــه فقــد ولــد مــن اوالد قریــش» میتــوان اشــاره کــرد کــه عبــارت و مفهــوم

آنهــا مبهــم یــا غلــط بــه نظــر میرســد .چنانکــه گفتــه شــد ،برخــی از بخشهــای نامــه

در دو نســخة موجــود متفــاوت نقــل شــده اســت .بــه عنــوان نمونــه« ،فاتقــوا لــه فــی الســر و
 .1نخستین بار اظهری در مقاله خود به این اشکال اشاره کرده است (اظهری.)142 :1347 ،
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العالنیــه» در نســخة موجــود در مکاتیــب االئمه(علیهمالســام) «فاتقــوا اهلل فــی الســر و العالنیه»

و عبــارت «الیصــارف عنهــا» بــه صــورت «الیصــارف فیمــا» آمــده اســت(همان1426 ،ق :ج،5

301ـ.)303

 .9چنانکــه در متــن نامــه آمــده اســت« :کارهــای کوچــک و بزرگــی کــه در آن ناحیــه

برایــت پیــش میآیــد برایــم بنویــس کــه انشــاءاهلل تعالــی مــرا در انجــام آن موفــق خواهــی
یافــت» .عبــارت مذکــور را تنهــا میتــوان زمانــی پذیرفــت کــه امامرضا(علیهالســام) ولیعهــد

بــوده باشــد .امامرضا(علیهالســام) منصــب والیتعهــدی را در هفتــم رمضــان ســال 201ق

پذیرفتند(طبــری1387 ،ق ،ج )554 :7امــا در ســال 199ق کــه هنــوز آن حضــرت در مدینــه به
ســر میبــرد ،آیــا میتوانســت حاکــم یــک شــهر یــا والیــت را خطــاب قــرار داده و از او چنــان

درخواســتی کنــد و وعــدة دهــد درخواس ـتهای ریــز و درشــت وی را اجابــت خواهــد کــرد؟

ـین بــن موسـیبن جعفر(علیهمالســام) نقــل شــده،
 .10بــا توجــه بــه احادیثــی کــه از حسـ 

او در ســال 199ق بیــش از  12ســال داشــته اســت .در ادامــه برخــی از ایــن احادیــث نقــل و
بررســی شــده اســت.

جعفر(عليهماالســام) هــر
ن موسى(علیهماالســام) گفــت :پــدرم ،موسىبن
حســينب 
ّ

وقــت تصميــم مىگرفــت بــه حمــام بــرود دســتور مـيداد ســه مرتبــه حمــام را آتــش كننــد
بهگون ـهاى گــرم ميشــد كــه نمىتوانســت وارد شــود .هنگامــی کــه ســياهان حبشــى بــراى

پــدرم فــرش ميگســتردند ،وارد مىشــد .ســپس گاهــى مىنشســت و گاه مىايســتاد .روزی
در زمــان خــارج شــدن پــدرم از حمــام ،مــردى از اوالد زبيــر ،بــه نــام ُک َنیــد ،بــه او برخــورد.

ُکنیــد در دســت اثــر حنــا داشــت .گفــت :ایــن نشــانه روی دســتت چیســت؟ عــرض كــرد:

حنــا .پــدرم گفــت :وای بــر تــو! پــدرم كــه دانشــمندترين فــرد زمــان خــود بــود از پــدرش از

جــدش نقــل كــرد كــه پيامبــر اكرم(صلیاهللعلیهوآلــه) گفــت :هــر كــس داخــل حمــام شــود

ابتــدا نــوره بكشــد و ســپس از فــرق ســر تــا كــف پــا را حنــا بمالــد ،از جنــون و جــذام و بــرص

و خــارش پوســت تــا زمانــی کــه دوبــاره نــوره كشــد ،در امــان است(مجلســی1403 ،ق ،ج:48
110ـ111؛ همــان.)96 :1355 ،
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ایــن حدیــث نشــان میدهــد کــه حســینبن موسی(علیهماالســام) در زمــان حیــات پــدر

بزرگــوار خــود پیــش از ســال 179ق ،کــه در آن امــام کاظم(علیهالســام) بــرای نخســتینبار
در زنــدان جــور هــارون گرفتــار آمــد ،خردســال نبــوده اســت؛ زیــرا توصیــف حمــام رفتــن و

مالزمــت بــا امــام و نقــل دقیــق تمــام ســخنان و رفتارهــا از یــک کــودک خردســال بعیــد
مینمایــد .بــا فــرض صحــت حدیــث ،احتمــاال او در ایــن زمــان در ســنین نوجوانــی بــوده
اســت.

همچنیــن از او روایــت شــده كــه گفــت همــراه بــا جمعــى از جوانــان بنىهاشــم گــرد حضرت

ن عمــر علــوى پژمــرده و بدحــال و بــا جامـهای
رضا(علیهالســام) بوديــم كــه بــه نــاگاه جعفربـ 

کهنــه از کنــار مــا گذشــت .برخــى از مــا بــه یکدیگــر نــگاه كرديــم و بــه هيئــت او خندیديــم.
حضــرت رضا(علیهالســام) گفــت :بــه زودی او را ببينيــد كــه مــال بســيار و متابعانــى بيشــمار
داشــته باشــد .تنهــا یــک مــاه یــا مدتــی در همیــن حــدود نگذشــت كــه جعفربــن عمــر والــى

مدينــه و حالــش نيكــو شــد و بــا همراهــی خواجهســرايان و خــدم و حشــم از کنــار مــا

میگذشــت و ايــن جعفــر همــان جعفربــن محمدبــن عمربــن حســنبن علىبــن عمربــن

حســنبن علــى بــن ابىطالــب اســت(ابن بابویــه ،بیتــا ،ج456 :2ـ ،457ترجمــة غفــاری
و مســتفید ،1372 ،ج505 ،2؛ طبرســی1390 ،ق433 :؛ اربلــی ،1382 ،ج153 :3؛ مجلســی،

215 ،25 :1380؛ ابــن بابویــه ،1372 ،ج.)503 :2

عبــارت «نحــن شــباب مــن بنــی هاشــم» در ایــن حدیــث بیانگــر جوانــی حســینبن

موسی(علیهماالســام) در دوران امامــت امــام رضا(علیهالســام) اســت .بنابرایــن ،بــه نظــر

میرســد او در آغــاز امامــت امامرضا(علیهالســام) یعنــی در محــدودة ســالهایی پــس از

ســال 183ق ،جــوان بــوده اســت .همچنیــن از ایــن روایــات معلــوم میشــود کــه وی در ســنین

نوجوانــی و جوانــی در مدینــه زندگــی میکــرده اســت.
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نتیجه
در هیــچ کــدام از منابــع معتبــر و متقــدم ســخنی از نامهنــگاری امامرضا(علیهالســام) بــه

حاکــم طبــس دربــارة بــرادرش ،حســینبن موسی(علیهماالســام) بــه میــان نیامــده اســت.

فــارغ از ایــن مســئله ،نامــة منســوب بــه آن حضــرت خطــاب بــه والــی طبــس کــه در روزنامــة

خاطــرات منشیباشــی و دیــوان شــعر او نقــل شــده ،دارای اشــکالهای ســندی و محتوایــی
متعــددی اســت .از نظــر ســند ،متــن نامــة مذکــور در هیــچ منبــع معتبــر و متقــدم ذکــر

نشــده و یگانــه منبــع آن ،آثــار منشیباشــی(د1345.ق) اســت کــه منابعــی متاخــر مربــوط

بــه ســدة 14ق هســتند .منشیباشــی در دو کتــاب دیــوان اشــعار و روزنامــة خاطــرات مدعــی

اســت اصــل نامــه را دیــده اســت ،ولــی گزارشهــای وی در ایــن دو کتــاب در کیفیــت رؤیــت
اختــاف دارنــد و ایــن امــر تاحــدودی اصــل موضــوع را بــا تردیــد مواجــه میکنــد .بــا فــرض

پذیــرش رؤیــت نامــهای کــه اصــل شــمرده میشــده ،باقیمانــدن ســند نامــه در شــرایط

عــادی نگهــداری اســناد در خانــه یــا شــبه آن از ســدة ســوم تــا ســدة چهاردهــم هجــری بعیــد

بــه نظــر میرســد.

از اشــکالهای ســندی کــه بگذریــم ،ایرادهــای محتوایــی جــدی و متعــددی در ایــن نامــه

دیــده میشــود کــه از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد :نخســت :عامــر

بــن زروامهــر کــه بــه ادعــای نامــه ،والــی وقــت طبــس بــوده ،در هیچیــک از منابــع موجــود
نــام بــرده نشــده اســت .دوم ،ســن حســین مذکــور در نامــه بــا تاریــخ حبــس و شــهادت

امــام موســی کاظم(علیهالســام) همخوانــی نــدارد .بــه عبــارت دیگــر ،بــا فــرض آنکــه حســین

مذکــور در نامــه ،حسینبنموسی(علیهماالســام) اســت و بــا توجــه بــه آنکــه امــام هفتــم
در ســال 179ق بــه زنــدان خلیفــه هــارون مبتــا شــد و در 183ق بــه شــهادت رســید،

حســینبن موسی(علیهماالســام) نمیتوانســت در ســال 199ق دوازدهســاله بــوده باشــد.
ســوم ،امامرضا(علیهالســام) در نامــه بــه عامــر کــه قــرار اســت در یافتــن حســین بــه آن

حضــرت یــاری برســاند ،وعــدة انجــام کارهایــش را میدهــد .از آنجاکــه امــام در ســال 199ق
هنــوز والیتعهــدی خلیفــة وقــت را تقبــل نکــرده بــود ،وعــدة انجــام کارهــای حکمــران پیش از
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والیتعهــدی ،نامعقــول بــه نظــر میرســد؛ هرچنــد بــا نظــر بــه شــرط امــام در دخالتنکــردن

در امــور ،حتــی اگــر نامــه بــه پــس از تصــدی والیتعهــدی هم مربــوط بــود ،آن حضــرت چنین

وعــدهای بــه ایــن حکمــران نمـیداد .چهــارم ،گــم شــدن کودکــی ســه ســاله از خانــدان امــام

کاظم(علیهالســام) و یافــت شــدن وی 9 ،ســال پــس از آن در شــهر طبــس بعیــد بــه نظــر

میرســد .پنجــم ،ایرادهــای موجــود در متــن نامــه بــه لحــاظ ادبــی و اغــاط امالیــی آن ،اصــل

وجــود چنیــن نام ـهای را مخــدوش میســازد .ششــم ،مضمــون نامــه بــا احادیــث منقــول از
حســینبن موسی(علیهماالســام) ســازگاری نــدارد.

در مجمــوع ،بــه نظــر میرســد نامــه توســط شــخصی ـ کــه از لحــاظ علمــی در ســطح باالیی

قــرار نداشــته ـ نوشــته شــده و بــه امامرضا(علیهالســام) منســوب گردیــده اســت .بنابرایــن،

گویــا ایــن نامــه مکتوبــی جعلــی اســت کــه جاعــل آن اطالعــات اندکــی از ســیرة امامــان هفتم

و هشتم(علیهالســام) و حتــی آگاهــی مختصــری از زبــان عربــی داشــته اســت .شــاید انگیــزة

ـین بــن موسی(علیهماالســام) در طبــس بــوده اســت.
جعــل چنیــن نامـهای اثبــات دفــن حسـ 
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