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 آیت هللا حسینی قزوینی مطرح کرد:

 مغفول مانده است امام رضا)ع( با اصحاب ادیان و علمای مذاهب مناظرات و احتجاجات

 

در « ها و کارکردهاسیره امام رضا)ع(؛ آموزه»های چهارمین جشنواره علمی فرهنگی یکی از برنامه

های علمی و تخصصی با نخبگان، فضال و فرهیختگان در حوزه و دانشگاه ، انجام مصاحبه9911سال 

هللا پژوهی امام رضا)ع( در محضر حضرت آیت است. امروز برای انجام مصاحبه ای با موضوع سیره

های خودتان در سیره امام ، درباره مطالعات و پژوهشاولین سوالبه عنوان لطفا حسینی قزوینی هستیم. 

 رضا)ع( توضیح بفرمایید؟

یکی از کارهایی که ما در رابطه با امام رضا)ع( انجام داده ایم، انتشار یک موسوعه هشت جلدی است که 

افزارهای علوم از شیعه و اهل سنت؛ چه از طریق نرم انجام آن نزدیک ده سال طول کشید. هیچ کتابی

ها و غیره ، نبود که ما بررسی نکرده باشیم. قبال جناب آقای عطاردی اسالمی و چه از طریق کتابخانه

ای در دو جلد نوشته بودند. ما به آن هم مراجعه کردیم و دیدیم، هم احادیث امام رضا)ع(زیاد بوده موسوعه

هایی که تاریخ و سیره امام رضا)ع( دارد، هیچ کدام از معصومین حضرت. اما ویژگیو هم مطالب سیره 

ندارند. آزادی عملی که حضرت در بیان حقایق داشتند، حتی برای حضرت امیر)ع( اتفاق نیفتاد. البته 

ی موسوعه امام جواد)ع(، امام هادی)ع( و امام عسکری)ع( را قبال نوشته بودیم. دوستان ما تجربه خوب

م که رسیدیداشتند. ما شروع کردیم کل کتب شیعه و سنی را صفحه به صفحه مطالعه کردیم، هرکجا می

مطلب مربوط به امام رضا)ع( بود اعم از اینکه از خود ایشان باشد، از ائمه قبل از ایشان، از علمای شیعه، 

فصل،  26باب،  9یم و در آوری کرداز علمای اهل سنت و یا بعضا از علمای مسیحی و... همه را جمع

 روایت.  2746

این مطالب را در هشت جلد، هر جلد پانصد تا ششصد صفحه به صورت مناسب گرد آوردیم. سپس آن را 

را بنویسیم، تالش تمام افرادی را که در داخل و یا خارج  بندی کردیم، البته قبل از اینکه موسوعهموضوع

موسوعه انگلیسی که در اروپا نوشته بود، بررسی کردیم. سپس  از کشور موسوعه نوشته بودند، حتی چند

 اساسنامه مستقلی برای روش کار در موسوعه خودمان تدوین کردیم. 

بر و مهم است تا یک شکل خوب  و جذاب برای مخاطب بشود. اوال بندی موسوعه، خیلی زمانموضوع

ان ، بشارت ائمه قبل از ایشان، کیفیت کل آنچه که مربوط به وجود حضرت رضا)ع( بود، از والدت ایش

والدت و آنچه که مربوط به شخص حضرت بود، اینها را تفکیک و جدا کردیم. یک بخشی قرار دادیم، در 

حقیقت در مقدمه آنچه که مربوط به خود وجود امام رضا)ع( بود، یعنی بدون کلمات و سیره ایشان، به خود 

مان جلد اول مطرح کردیم، تاریخ والدت، نسب ، نام، لقب، حضرت مربوط بود، مستقل آوردیم و در ه

مدت عمر، تاریخ شهادت، مدفن، همه اینها را جدا کردیم. بعد به اقوال حضرت و سیره حضرت رسیدیم. 

بندی کردیم. اقوال حضرت را ابتدا شروع کردیم مثال اقوال حضرت از کجا شروع و به اینها را نیز دسته

ا دسترسی برای مخاطب آسان باشد. اوال اقوال حضرت را هم در عقاید، از توحید کجا به پایان برسد ت

)امامت عامه، امامت خاصه، نبوت عامه، نبوت خاصه( اینها را تفکیک و جدا کردیم.  گرفته تا امامت

اقوال حضرت در رابطه با احکام، از طهارت تا دیات، هرچه روایت از امام رضا)ع( بود را استخراج 

 م. کردی
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بعد مواعظ حضرت را هم جدا کردیم، یعنی کال تمام اینها را تفکیک کردیم که مخاطب فقط چند روایتی از 

خواهد بگوید در رابطه با نماز آیات روایتی از امام رضا)ع( مواعظ حضرت را مطرح کند، یکدفعه می

ندی بز طهارت تا دیات دستهداریم، یا فروع نماز روایتی داریم یا خیر؟ احکام به ترتیب همین جواهر و.. ا

کردیم. بعد اقوال در تفسیر قرآن. از سوره حمد شروع کردیم، هرچه روایت از امام رضا)ع( بود، از 

 سوره حمد تا سوره الناس و تمام روایات حضرت در تفسیر را استخراج کردیم. 

کنم اگر یک لجنه هزار نفری هم باشد، شاید پنج درصد مطلب مانده باشد. بنابراین کار من احساس می

تکمیل، فقط کار معصوم است و هرچه هم ما بگوییم تکمیل کنیم، اما  باز هم کار بشر و غیرمعصوم ناقص 

اده است. یم و یا از چشم ما افتااست. شاید پنج درصد یا بیشتر، مطالبی بوده که ما به آن دسترسی پیدا نکرده

 یژهایم، یک ترتیب وبه این شکل اینها را انجام دادیم. در رابطه با سیره حضرت، این ترتیبی را که ما داده

است. مثال سیره خانوادگی حضرت را جدا کرده ایم، برخورد حضرت با همسران، فرزندان، غالمان و 

کنند، تمام اینها را تفکیک و جدا باغ برای حضرت کار میبرخورد حضرت با کارگرانی که در مزرعه و 

 بندی کرده ایم. و فصل

سال زحمت  9دهد که دوستان ما در این اگر شما فهرست این هشت جلد را مالحظه بفرمایید، نشان می

 زیادی کشیده اند. 

ان با مخالفانشپس از آن، ما سیره سیاسی حضرت رضا)ع( را با مخالفانشان تفکیک کرده ایم. حضرت 

خواهد برای ما الگو باشد. عرض کردم در آن مدتی که حضرت از مدینه چه برخوردی داشتند؟ اینها می

به طوس آمدند، یک فضای باز سیاسی برای ایشان ایجاد شد و توانستند خیلی از حقایق را که برای دیگر 

 ائمه مقدور نبود، به گوش عموم برسانند. 

با خلفای عصرشان، چه برخوردی داشتند. مثال با مأمون چه برخوردی داشتنند؟ بررسی کردیم که حضرت 

 شدند، داشتند. قبل از مأمون ، چه برخوردی با خلفا، حکما و کسانی که از طرف خلفا منصوب می

های پژوهشی درباره فرهنگ و سیره و حدیث امام ها و چالشها، مسئلهاز نگاه حضرتعالی مهمترین ایده

 کدام هستند؟  رضا)ع(

کند. ما در جلد اول همین موسوعه، االن چند مشکل در جامعه داریم؛ مشکل تربیتی داریم که دارد بیداد می

سیره حضرت را در رابطه با تربیت فرزندانشان بررسی کردیم که بدانیم حضرت رضا)ع( الگوهای تربیت 

ا عرض می کنم،حضرت به امام جواد)ع( شان چطور بوده است؟ یکی دو نمونه برای شمفرزند و خانواده

د تا اورنخواهی بیرون بیایی، از درب پشتی شما را بیرون میام وقتی مینویسد، پسرم من شنیدهنامه می

مردم شما را نبینند. از درب اصلی بیرون بیا و بگذار مردم تو را ببینند و تالش کن که همواره اموالی در 

آیند و توقع کمک دارند، به آنها کمک کنی. به منصوبین و بستگان، زدت میاختیارت باشد، تا افرادی که ن

ها را حضرت بیان کاریهایشان پانزده هزا دینار. تمام ریزههر کدام کمتر از سی هزار دینار نده. به زن

ه دهایی استفاکنند. حتی در رابطه با اینکه چطور لباس بپوش، چه غذاهایی را مصرف کن، از چه میوهمی

شان آورده است. این یک نکته است که باید کن. تمامی این موارد را حضرت در مسائل تربیت خانوادگی

 خیلی روی این قضیه بیشتر تکیه کنیم که حضرت آنچه که در رابطه با تربیت فرزندانشان داشتند، 
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شان ت با منصوبیناینها می تواند برای ما الگو باشد. عنایت حضرت به تربیت فرزندان و برخورد حضر

های آرام که کار به کار کسی نداشتند. خیلی مهم است. منصوبین حضرت دو دسته بودند، یک دسته آدم

 کردند که اینها را اذیت نکنید. برخورد حضرت با اینها، برخورد ِسلمی بوده و به دیگرن توصیه می

در رابطه با  744جلد دوم، صفحه  اما سیره اجتماعی حضرت با بستگان. دو روایت از امام رضا)ع( در

افتد، و ظاهرا حضرت ها در میدهد، با حکومتقضیه برادر ایشان به نام زید که کارهای سیاسی انجام می

پذیرد و ابن شهر آشوب تعبیری دارد که زید خدمت کند، زید نصیحت حضرت را نمیاو را نصیحت می

قال انا ابن ابیک و ال ترد »، امام سالم برادرش را جواب نداد. «فََسلم َعلیه فَلَم یوجده»امام رضا)ع( آمد، 

دهی. حضرت من فرزند پدرت هستم، از یک پدر هستیم، اما شما جواب سالم من را نمی« علّی سالمی.

 شود. حضرتکند که. اگر این برای ما الگو باشد، کشورمان گلستان میاینجا مالکی را اینجا معین می

تقوایی نکنی. در ر من هستی مادامی که در اطاعت خدا باشی، تقوا را رعایت کنی، بیگوید: تو برادمی

روی خواری و زیادهامور سیاسی، اقتصادی، قضایی و در هر مسئولیتی داری، به قول امروزی ها رانت

ل ونکنی. اما وقتی تو کار خالف کردی، دیگر برادری میان من و شما نیست. اینکه مثالً برادر من مسؤ

خالفی کرده و من قهر کنم، فردا بروم حرفهایی بزنم، حتی مقامات مملکت را زیر سوال ببرم، نه! این در 

 سیره امام رضا)ع( نیست. 

های مهم دیگری هم دارند مثل برخوردهایشان با فرق و مذاهبی که در زمان حضرت در سیره خود الگو

کردند، کردند و چه شبهاتی را مطرح میهایی میها در زمان امام رضا)ع( چه غوغاحضرت بود. زیدی

هایی با خود امام داشتند که معتقد به حی بودن ها چه مخالفتها چه بساطی درست کرده بودند، واقفیفطحی

حضرت امام کاظم)ع( بودند. برخورد حضرت  رضا)ع( با این فرق چطور بود. اینها را ما بررسی کرده 

 ایم.

 صه های مغفولی در سیره پژوهی امام رضا)ع( وجود دارد؟به نظر حضرتعالی چه عر

به نظر من مناظرات و احتجاجات که امام رضا)ع( با اصحاب ادیان و علمای مذاهب داشتند، برای ما 

 مغفول عنه قرار گرفته و ضرورت دارد روی این کار کنیم.

توانیم انون و فن مناظره را میتوانیم از برخورد حضرت رضا)ع( به دست آوریم. قما روش مناظره را می

از این سیره عملی حضرت کشف کنیم. مثال حضرت با یهودی چه برخوردی داشت، با مسیحی ها، باخوارج 

 های لجوجی بودند و قصد شبهه افکنی داشتند. هایی که آدمبا سنی ها چه برخوردی داشت؟! سنی

هوری اسالمی هستیم و مدعی وحدت میان تواند برای ما که در فضای نظام جمامروز سیره حضرت می

شیعه و سنی هستیم، الگو باشد. شاخص وحدت میان شیعه و سنی، تقریب بین مذاهب چیست؟ معیار چیست؟ 

آیا می توانیم حقایق را که در تاریخ اتفاق افتاده است به طور کامل بیان کنیم؟ یا نه، اصال نباید بیان کنیم؟ 

باید بیان کنیم؟ اگر طرف، لجوج است و به دنبال شبهه افکنی است، شبهه افکنی اگر بیان کنیم، با چه زبانی 

 ها را امام رضا)ع( چطور مقابله می فرمود؟

االن زمان ما، در این نظام مقدس جمهوری اسالمی، اشبه الزمان به زمان امام رضا)ع( است. چون زمینه 

مه مسائل را بیان کنیم. گرچه این طوری که توانیم هکار سیاسی برای ما باز است. ما خیلی راحت می

جمهوری اسالمی مفتوح الید است، امام رضا)ع( مفتوح الید نبودند. معیارهایمان را اگر بتوانیم در بحث 

 تقریب، روش و برخورد امام رضا)ع( قرار دهیم، گمانم فصل الخطاب در این زمینه خواهد بود. 
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ک طرف بنی امیه و از یک طرف بنی عباس همواره امام صادق)ع(، یک عصر خاصی داشت، از ی

مراقب امام بودند. امام باقر)ع( تحت نظر حکومت بودند. امام سجاد)ع( که کامال مشخص است، امام 

ها بودند. در این میان، فقط کاظم)ع( هم که دائم در زندان بودند. دیگر ائمه هم همه تحت سیطره حکومت

ای برای امام مامون با شیطنت و سیاستی که داشت، یک آزادی نسبی امام رضا)ع( کمی آزادتر بودند.

 رضا)ع( ایجاد کرد.

گویند که اینها مسلمان نیستند، اینها مشرک ها بودند، و حضرت صراحتا میترین فرقهواقفی ها از خطرناک

 ها این گونه نبودند.ها یا زیدیو کافر هستند. ولی با فطحی

حیی بن ضحاک را که به تعبیر شیخ صدوق، مثل او در خراسان وجود نداشت، به عنوان نمونه مامون، ی

آورد تا با امام رضا)ع( مناظره کند. ولی هدف او مناظره و بحث نظیر اهل سنت بود را میو عالم بی

افکنی است و حضرت در جواب، اگر به شبهه جواب بدهد، یک فتنه درست علمی نیست. هدف شبهه

شود. مثال شما ببینید یحیی بن ضحاکی که مثل او جواب ندهد، عقیده شیعیان متزلزل می شود، و اگر هممی

زند، به طوری که جلد ششم موسوعه است. او در لفافه یک حرفی می 62در خراسان نبود، این در صفحه 

م فهمد که یحیی بن ضحاک چه سوالی کرد و شاید خیلی از علمایی که آنجا بودند، هحتی مامون نمی

نفهمیدند. حضرت رضا)ع( نیز همانطور که او در لفافه سوال کرده بود، در لفافه جواب داد. یحیی بن 

ضحاک سرش را پایین انداخت. مامون به یحیی گفت جواب حضرت را بده، یحیی گفت جوابی ندارم. 

د. در مناظره باید بینید، این گونه مناظره باید برای ما الگو باشها را بر من بست. میحضرت، تمام راه

ببینیم طرف ما کی هست؟ دنبال چیست؟ دنبال کشف حقیقت است، یا دنبال خورد کردن شخصیت ماست؟ 

با  764و  766خواهد مذهب ما را زیر سوال ببرد، یا نه، من این دو روایت را در جلد دوم صفحات می

افی، مستدرک و.... هرچه مصدر ام. از عیون االخبار الرضا، وسائل الشیعه، الکهمه مصادرش آورده

 داشته، همه را مستند کردیم.

پژوهی امام رضا)ع( در داخل و خارج کشور چطور تشکر از توضیحات ارزنده و کافی شما. وضعیت سیره

 بینید؟می

ایم. با توجه به اطالعی که دارم، خارج از کشور، پژوهش جدی ای وجود ندارد. کشورهای مختلف رفته

ها سروکار داشتیم. در ام. غالباً کار ما سخنرانی در مراکز شیعه بود. با وهابیهند بوده شهرهای مختلف

ای در رابطه با سیره امام رضا)ع( منتشر کرده باشند. در داخل هم آلمان، هلند و... جایی ندیدم یک جزوه

ه حضرت امیر)ع( خیلی کتاب ایم. نسبت بایم و مابقی را رها کردهعمدتاً به سیره دو یا سه امام روی آورده

ایم. به طوری که اگر کسی بخواهد در مورد امیرالمؤمنین)ع( مطالعه کند، منابع کافی وجود دارد. نوشته

یا در رابطه با امام حسین)ع( یا حضرت امام زمان)ع( به همین شکل است. ولی در رابطه با سیره امام 

 ر)ع( و امام رضا)ع( کافی نبوده است. جواد)ع(، امام هادی)ع( و حتی امام موسی بن جعف

امام رضا)ع( در کشور خودمان است و افتخارمان این بزرگوار است. زیر سایه حضرت هستیم. امام 

شود، رضا)ع( صاحب نعمت ما هست. به برکت این حضرت است که خیلی از بالها از کشور ما دور می

واالنصاف پژوهشهای در خصوص ایشان را کافی  آید، الحقها زائر داخلی و خارجی ساالنه میمیلیون

 .دانمنمی

 های رایج در سیره پژوهی امام رضا)ع( چیست؟به نظر حضرتعالی آسیب
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ایم. برخی پژوهشگران به ما گفتند این ج: ما این هشت جلد موسوعه امام رضا)ع( را تنظیم کرده

الت مالی روبرو هستیم. برخی مراکز پژوهشی نیاز کرد. ولی ما متاسفانه با مشکهای شما ما را بیموسوعه

ها مشکالت مالی دارند. ما حتی یک لایر دهند. اما طلبههای نجومی میگیرند، حقوقهای دولتی میبودجه

از دولت کمک مالی نگرفته ایم. در آمریکا و کالیفرنیا که بودم، تعدادی از دانشجویان دانشگاه تورنتو کانادا 

ها هر گفتند وهابیایم از شما بابت سایت حضرت ولی عصر)عج( تشکر کنیم. میا آمدهآمدند و گفتند که م

 ای را مطرح کنند، ما به سایت شما مراجعه می کنیم.شبهه

 کنید؟های علمی آستان قدس رضوی در زمینه سیره پژوهی امام رضا)ع( چطور ارزیابی میپژوهش

 توانم بکنم.ندارم و هیچ اظهار نظری هم نمیج: از انتشارات آستان قدس رضوی اطالع دقیقی 

های پژوهشی در ای هست. موضوعات یا اولویتهای مطالعاتی جدید، مطالعات میان رشتهیکی از حوزه

 ید؟کنای علوم اسالمی انسانی با تاکید بر سیره رضوی را چطور ارزیابی میعرصه مطالعات میان رشته

باید یک موضوع علمی را با دیگر رشته ها برای تقویت و  ی کنیم،ج: ما امروز اگر بخواهیم کار پژوهش

خواهیم مناظرات امام رضا)ع( را مطرح کنیم، مثال مباحث دیگر توسعه آن موضوع، ممزوج کنیم. مثال می

فرق، شبهات و غیره را در کنارش بررسی کنیم ولی موضوعات را مخلوط به هم نکنیم و در عرض هم 

 جلو ببریم. 

، 6، در کافی ، کتاب الحجه، باب االضطرار الی الحجه، حدیث 747صادق)ع( در رجال کشی حدیث امام 

خواهد با امام صادق)ع( مناظره کند، این را شما برای جواب آید و می، مردی از شام می742-746ص 

ط توانمند فقکارتان الگو قرار دهید. یکی از کارهایی که امام صادق)ع( کرد، تربیت نیروهای ورزیده و 

برای مناظره بود. گفتند کار شما فقط مناظره است. شما با مخالفین و صاحبان فرق، کسانی که تشکیکی 

خواهم با شما مناظره کنم. در حضور گوید من میکنند، با اینها مناظره کنید. این مرد شام میایجاد می

فرماید بزرگان همه هستند. حضرت میحضرت، زراره، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب و چند نفر که از 

خواهی با من مناظره کنید؟ اول موضوع را معین کن. یکی از اشکاالتی که ما در ای میدر چه زمینه

کنند و پنجاه مطلب کنند. گاه یک ساعت با هم گفتگو میها داریم، موضوع معین نمیبعضی از مناظره

 ه بحث دقیقا سر چه موضوعی است. شود کرود، اما مخاطب متوجه نمیآید و میمی

فرماید: یا حمران! قُم فناظره. . حمران خواهم در علوم عربی با شما مناظره کنم. حضرت میگوید میاو می

خواهم با خود شما مناظره کنم با گوید من میخورد و میبن اعین برادر زراره است. به مرد شامی برمی

صادق)ع( می فرماید: اگر حمران را شکست دادی، مرا شکست داده ای. خواهم مناظره کنم. امام اینها نمی

ببینید امام صادق)ع( چه شاگردی تربیت کرده است. یعنی در سطح خودش که بتواند با اینها مبارزه کند. 

خواهم در رابطه با مسائل علوم قرآنی مناظره گوید میخورد. میکند و فرد شامی شکست میمناظره می

فرماید: خواهم در فقه مناظره کنم. حضرت میگوید من میبه ابان اشاره می کند. مرد می کنم. حضرت

خواهم در کالم عام مناظره کنم و... خواهم در امامت مناظره کنم؛ من میگوید میزراره مناظره کند. می

 حضرت برای هر رشته، افراد مستعد و متخصص تربیت کرده است. 

گوید حاال من خواهشی از شما دارم، اجازه بدهید من در سلک شاگردان شما در بیایم بعد همین شخص می

و از خرمن علم شما استفاده کنم. شخصی که با آن ادعا و دبدبه و کبکبه آمده است، تقاضای شاگردی امام 

که در کالس درس من بنشین. فرماید را می دهد. امام به هشام بن حکم می فرماید به او آموزش بده. نمی
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ام، چون او در حد این نیست که در درس امام شرکت کند. شاید من پنجاه بار این روایت را مطالعه کرده

دهد که تلفیق شود. اینها نشان میبرم و چیز جدیدی در ذهن من وارد میکنم لذت میهر دفعه مطالعه می

گیرد. خواستم عرض کنم که امام صادق)ع( همین نمی دو موضوع اگر در عرض هم باشد، به نظرم نتیجه

که دشمنان شبهه تولید کنند و بیخبر باشد. االن فضای مجازی به تعبیر مقام معظم رهبری  طور ننشسته

های ما )مشهد، قم، شود. حوزهقتلگاه جوانان شده است. اگر حوزه در میدان باشد، دیگر قتلگاه جوانان نمی

 وضعی مواجه است.تهران و...( با چه 

 ای هست بفرمایید.در پایان اگر نکته

کنیم. نشر فرهنگ رضوی کار ارزشمندی است. حضرت رضا)ع( صاحب نعمت ما از شما تشکر می

ها را کوچک منتشر و چاپ کنید. مثال سیره هستند، هم خودشان و هم خواهر بزرگوارشان. معتقدم کتاب

ای چاپ کنید. مردم تا حدودی با کتابخوانی بیگانه زوه پنجاه صفحهامام رضا)ع( را در تربیت اوالد، یک ج

شده اند. در فضاهای مجازی پربیننده مانند واتس آپ، تلگرام و... در کانال تشکیل دهید، نیروهایی را 

بیاورید، شبهاتی که در رابطه با امام رضا)ع( برخی مطرح کنند، نیرو تربیت کنید، تا جواب بدهند. االن 

کننده داریم. در فضای ر مؤسسه ولی عصر)عج( به طور متوسط روزانه صد و پنجاه هزار نفر مراجعهما د

مجازی به چهار زبان فارسی، عربی، انگلیسی و اردو مطلب می گذاریم. وقتی شما در فضای مجازی به 

که تقریبا تا  های مختلف وارد شدید، حداقل به چهار زبان زنده )فارسی، عربی، انگلیسی و اردو(زبان

المللی است مطلب بگذارید. تالش کنید شبهاتی که در حوزه امامت امام رضا)ع( وجود دارد حدودی بین

کنم که فضای مجازی قتلگاه جوانان شده جواب دهید. همین فرمایش مقام معظم رهبری را باز تکرار می

 ند؟ امیدوارم موفق باشید. والسالمدهاست. این فرمایش مقام معظم رهبری را دوستان شما چه پاسخی می

 

 


