ﻋﻠـﺖ ﮔﻔﺘـﻦ ﮐﻨﯿـﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴـﻦ ﺑـﻪ
اﻣـﺎم رﺿـﺎ ع /ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﻓﺮزﻧـﺪان
اﻣﺎم رﺿﺎ ع
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪای ﻟﻮح و ﻗﻠﻢ
ﺑﺮگ ﻫﺎی ﺗﻘﻮﯾﻢ را ﮐﻪ ورق ﻣﯽ زﻧﯿﻢ در آدﯾﻨﻪ ای ﻣﻬﺪوی از ﻣﺮداد ﻣﺎه
 ۱۳۹۶ﺑﻪ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﯾﺎزدﻫﻢ ذی اﻟﻘﻌﺪه ،ﺳﺎﻟﺮوز ﻣﯿﻼد ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ
اﻟﺮﺿﺎ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻣﯽ رﺳﯿﻢ و از ﻃﺮﻓﯽ در اﯾﻦ روز دﻫﻪ ﮐﺮاﻣﺖ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.
در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯿﻼد ﻓﺮﺧﻨﺪه اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﺑﺎ ﺣﻀﺮت آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ
ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ  ،ﻣﻮﻟﻒ و ﻣﺤﻘﻖ ﺣﻮزوی و اﺳﺘﺎد اﺧﻼق ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻧﺒﯽ
اﮐﺮم )ص( ﺗﻬﺮان در ﻣﻨﺰﻟﺸﺎن دﯾﺪار ﮐﺮدم و در اﯾﻦ دﯾﺪار ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﻋﻠﺖ ﭼﺮاﯾﯽ ﮔﻔﺘﻦ ﮐﻨﯿﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺑﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( و ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان
اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﺑﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﺸﺮوح اﯾﻦ ﮔﻔﺖ و
ﮔﻮ ام ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ زﯾﺎرت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در اﯾﻦ اﯾﺎم و دﺳﺘﮕﯿﺮی اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(
از زوارش در ﺳﻪ ﻣﻮﻗﻒ
اﺳﺘﺎد در اﺑﺘﺪا ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ زﯾﺎرت ﻣﺸﻬﺪ اﻟﺮﺿﺎ )ع( در اﯾﻦ اﯾﺎم
ﻧﻤﻮدﻧﺪ و رواﯾﺘﯽ از ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﯽ
ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﻦ زارﻧﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻌﺪ داری و ﺷﻄﻮن ﻣﺰاری اﺗﯿﺘﻪ ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﻪ
ﻓﯽ ﺛﻼﻟﺚ ﻣﻮاﻃﻦ ﺣﺘﯽ اﺧﻠﺼﻪ ﻣﻦ اﻫﻮاﻟﻬﺎ .ﮐﺎﻣﻞ اﻟﺰﯾﺎرات ص  ۳۰۴٫ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻣﺮا در راه دور و وﻻﯾﺖ ﻏﺮﺑﺖ زﯾﺎرت ﮐﻨﺪ ﻓﺮدای ﻗﯿﺎﻣﺖ ﻣﻦ در ﺳﻪ
ﺟﺎی ﺣﺴﺎس و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﻪ دﯾﺪن او ﻣﯽ آﯾﻢ ﺗﺎ او را از ﺳﺨﺘﯽ ﻫﺎی آن
ﻣﻮارد ﻧﺠﺎﺗﺶ دﻫﻢ.
اوﻟﯿﻦ ﺳﻮاﻟﻢ را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ
)ع( ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ داﺷﺘﻪ و دﯾﺮ ﻓﺮزﻧﺪار ﺷﺪه اﻧﺪ و ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮی ﺟﺰء
اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ؟
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ در ﺟﻮاﺑﻢ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :درﺑﺎره ﺗﻌﺪاد ﻓﺮزﻧﺪان
ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( دو ﻗﻮل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﻮل اول ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺷﯿﺦ ﺑﺰرﮔﻮار
ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ارﺷﺎدش ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( در ﻫﻨﮕﺎم

ﺷﻬﺎدت ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ ﻣﺎ از آن آﮔﺎه ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع(
ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻤﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻗﻮل ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
اﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﭼﻨﺪ ﺟﻮاب داده اﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻨﺎی ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻮده و
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺧﻮد آن ﺑﺰرﮔﻮار در ﺻﻔﺤﻪ آﺧﺮ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ و ﻟﺬا آن ﭼﻪ را ﮐﻪ در ﮐﺘﺐ ﻃﻮﻻﻧﯽ دﯾﮕﺮان ﻫﺴﺖ در اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻫﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺳﺖ.
ﻋﺪه ای دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ آورده اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در ﻫﻨﮕﺎم
ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﺑﻪ ﺟﺰ اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮزﻧﺪان دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪه ﯾﺎ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ و ﯾﻘﯿﻦ ﻧﻔﺮﻣﻮده ﮐﻪ
اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻏﯿﺮ از اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ
ﻧﻔﯽ ﻋﻠﻢ از ﺧﻮدش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻼم ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان دﯾﮕﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻔﺤﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(
ﻏﯿﺮ از اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( ﻓﺮزﻧﺪان دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و در
ﮐﺘﺎب ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎﺗﯽ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﯾﻦ
رواﯾﺎت ﺗﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻮده و ﺟﺰء اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﻧﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ و ﻧﻈﺮﺗﺎن در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ
رواﯾﺎت ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ :ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺪود رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ دارد
ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻏﯿﺮ از اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ
اﺳﺖ رواﯾﺖ ﺣﻨﺎن ﺑﻦ ﺳﺪﯾﺮ ﺻﯿﺮﻓﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ رواﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ » :
اﯾﮑﻮن اﻣﺎم ﻟﯿﺲ ﻟﻪ ﻋﻘﺐ «  .و ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﻧﯿﺰ در ﺟﻮاب ﺣﻨﺎن
ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ  » :اﻣﺎ اﻧﻪ ﻻ ﯾﻮﻟﺪﻟﯽ اﻻ واﺣﺪ « ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ در آﯾﻨﺪه دارای
ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮاﻫﻢ ﺷﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ از آن ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﺴﻞ ﻣﺮا در روی زﻣﯿﻦ
زﯾﺎد ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺣﻨﺎن ﺑﻦ ﺳﺪﯾﺮ
ﺻﯿﻮﻓﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻢ رﺟﺎل ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ  ،ﻣﺮﺣﻮم ﮐﺸﯽ
 ،ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﺧﻮﺋﯽ و دﯾﮕﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻋﻠﻢ رﺟﺎل از ﮔﺮوه
واﻗﻔﯿﻪ و ﻫﻔﺖ اﻣﺎم ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( را
ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ آن ﺣﻀﺮت را ﻧﺎﻗﺺ و اﺑﺘﺮ

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
و رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ از ﮐﻠﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺘﺐ رﺟﺎﻟﯽ ﻧﺎﻣﯽ از آن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ و ﻣﺠﻬﻮل
اﻟﺴﻨﻪ اﺳﺖ.
ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(  ،اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( اﺳﺖ
ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﯿﻪ اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ؟
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﮐﻨﯿﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع(
» اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ « اﺳﺖ .اﮔﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻏﯿﺮ از اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( ﻓﺮزﻧﺪ
دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﮐﻨﯿﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻨﯿﻪ آن
ﺣﻀﺮت » اﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ « ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ » اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ«.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﻋﺮب رﺳﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﯿﻪ را ﺑﻪ اﺳﻢ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرگ ﻣﯽ
ﮔﺬارﻧﺪ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(
ﺣﺴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .و از ﻃﺮﻓﯽ آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ از اﻗﻮال ﻣﻮرﺧﯿﻦ و ﻋﻠﻤﺎی
ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( دارای ﭼﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ
ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﮔﻔﺘﺎر ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ را رد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آن ﭼﻪ در ﺑﯿﻦ ﻋﻮام ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(
ﯾﮏ اوﻻد داﺷﺘﻪ و ﺑﭽﻪ دار ﻧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻏﯿﺮ از اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( ﻓﺮزﻧﺪ
دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻗﻮال
ﻣﻮرﺧﯿﻦ و ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﺑﻪ ﯾﺎدﮔﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﺷﺶ اوﻻد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪه در ﮐﺘﺎب ﮔﻮﻫﺮ ﻫﺪاﯾﺖ از  ۲۵ﻣﺪرک از ﻋﻠﻤﺎی ﺑﺰرگ آورده ام ﮐﻪ
اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﺘﺎن در زﻣﯿﻨﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻓﺮزﻧﺪان
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﻪ  ۲۵ﺳﻨﺪ و ﻣﻨﺒﻊ رﺳﯿﺪﯾﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ اﯾﻦ  ۲۵ﺳﻨﺪ را
ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ؟
ﭘﺎﺳﺦ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ:
ﺑﺮرﺳﯽ  ۲۵ﺳﻨﺪ در اﺛﺒﺎت اﯾﻨﮑﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ
ﺳﻨﺪ اول :ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ارﺑﻠﯽ ﮐﻪ از ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻋﻠﻤﺎی ﺷﯿﻌﻪ

در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺟﻠﺪ دوم ﮐﺘﺎب ارزﻧﺪه »ﮐﺸﻒ اﻟﻐﻤﻪ «
 ،ﺻﻔﺤﻪ  ۲۶۷ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ
دﺧﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی آﻧﺎن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ -۱ :ﻣﺤﻤﺊ ﻗﺎﻧﻊ )اﻣﺎم
ﺟﻮاد ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم(  -۲ﺣﺴﻦ  -۳ﺣﺴﯿﻦ  -۴ﺟﻌﻔﺮ  -۵اﺑﺮاﻫﯿﻢ  -۶ﻓﺎﻃﻤﻪ.
ﺳﻨﺪ دوم :ﻋﻼﻣﻪ رﺑﺎﻧﯽ ﻣﺮﺣﻮم ﻣﻼ اﺣﻤﺪ ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ در ﺟﻠﺪ دوم
ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ »ﺣﺪﯾﻘﻪ اﻟﺸﯿﻌﻪ « ﺻﻔﺤﻪ  ۶۳۹ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم
رﺿﺎ )ع( دارای ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی  -۱ :اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﻠﯽ )اﻣﺎم ﺟﻮاد ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم(  -۲ﺣﺴﻦ  -۳ﺣﺴﯿﻦ  -۴ﺟﻌﻔﺮ  -۵اﺑﺮاﻫﯿﻢ و
اﻣﺎم ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺪس اردﺑﯿﻠﯽ ﻧﺎم آن ﺑﺎﻧﻮی ﻣﺤﺘﺮﻣﻪ
را ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪ ﺳﻮم :ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺟﻠﺪ  ۴۹ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ﺻﻔﺤﻪ
 ۲۲۱و  ۲۲۲ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( دارای ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ
دﺧﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی  -۱ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﻧﻊ )اﻣﺎم ﺟﻮاد ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم(
 -۲ﺣﺴﻦ  -۳ﺟﻌﻔﺮ  -۴اﺑﺮاﻫﯿﻢ  -۵ﺣﺴﯿﻦ  -۶ﻓﺎﻃﻤﻪ .ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺷﺶ اوﻻد را ﺑﺮای اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ اﺧﻀﺮ ﮐﻪ در ﮐﺸﻒ اﻟﻐﻤﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،دوم از ﻃﺮﯾﻖ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ و ﺳﻮم از ﻃﺮﯾﻖ اﺑﻦ ﺧﺸﺎب.
ﺳﻨﺪ ﭼﻬﺎرم :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺬﮐﺮه اﻻﺋﻤﻪ )ع( ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن
ﺗﺎرﯾﺦ اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ )ع( ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در آﺧﺮ ﺑﺎب
دﻫﻢ ﺻﻔﺤﻪ  ۱۵۹ﭼﻨﯿﻦ آورده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( دارای ﺷﺶ اوﻻد ﺑﻮده
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی -۱ :اﻣﺎم ﺗﻘﯽ )ع(  -۲ﺣﺴﻦ  -۳ﺣﺴﯿﻦ  -۴ﺟﻌﻔﺮ -۵
اﺑﺮاﻫﯿﻢ  -۶ﻓﺎﻃﻤﻪ .در ﺧﺼﻮص ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب ﺗﺬﮐﺮه اﻻﺋﻤﻪ )ع( را ﺑﻌﻀﯽ
ﻣﺮﺣﻮم ﺑﺎﻗﺮ اﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ ﻻﻫﯿﺠﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻤﺎء ﻗﺮن ﯾﺎزدﻫﻢ ﻫﺠﺮی
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ او را از ﺷﺎﮔﺮدان ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ و ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
را ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ دو ﺑﺰرﮔﻮار ﻫﺮ
دو از ﺑﺰرﮔﺎن و ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﻨﺪ ﭘﻨﺠﻢ :ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﻣﺮﺣﻮم ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎﺗﻮن آﺑﺎدی در ﮐﺘﺎب » ﺟﻨﺎت اﻟﺨﻠﻮد «
ﺑﻪ ﻗﻮل اﺻﺢ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ
 -۱ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﻧﻊ )اﻣﺎم ﺟﻮاد ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم (
 -۳ﺟﻌﻔﺮ  -۴اﺑﺮاﻫﯿﻢ  -۵ﺣﺴﯿﻦ  -۶ﻓﺎﻃﻤﻪ.

رﺿﺎ اﻣﺎﻣﯽ ﻣﺪرس ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ  ۳۳ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
دﺧﺘﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﻔﺼﻞ:
 -۲ﺣﺴﻦ ﻣُﮑﻨّﯽ ﺑﻪ اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪ

ﺳﻨﺪ ﺷﺸﻢ :اﺑﻦ ﺟﻮزی در ﮐﺘﺎب » ﺗﺬﮐﺮه اﻟﺨﻮاص ّ « ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( دارای ﭼﻨﺪ اوﻻد ﺑﻮده اﺳﺖ -۱ .ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﮐﻪ

اﻣﺎم ﺑﻮده اﺳﺖ -۲ .اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ  -۳اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ  -۴اﺑﺮاﻫﯿﻢ  -۵ﺣﺴﯿﻦ و
ﯾﮏ دﺧﺘﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻧﺎﻣﯽ از آن ﻧﯿﺎورده اﺳﺖ) .ﻣﺴﻨﺪ
اﻟﺮﺿﺎ )ع( ﺟﻠﺪ اول ﺻﻔﺤﻪ . (۱۴۱
ﺳﻨﺪ ﻫﻔﺘﻢ :در ﮐﺘﺎب »رﺷﺤﺎت اﻟﻔﻨﻮن «
ﭼﻨﺪﯾﻦ اوﻻد ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی:
اﮐﺒﺮ  -۳اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ اﺻﻐﺮ  -۴اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ
ﺑﺰرﮔﻮار ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) .
. (۱۴۲

ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( دارای
 -۱اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ  -۲اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ
ﺣﺴﻦ  -۵اﺑﺮاﻫﯿﻢ  -۶ﺣﺴﯿﻦ و آن
ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺮﺿﺎ )ع( ﺟﻠﺪ اول ﺻﻔﺤﻪ

ﺳﻨﺪ ﻫﺸﺘﻢ :در ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ » ﺣﺒﯿﺐ اﻟﺴﯿﺮ« ﺟﻠﺪ دوم ﺻﻔﺤﻪ  ۹۱ﭼﻨﯿﻦ
آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻮل اﮐﺜﺮ ارﺑﺎب ﺧﺒﺮ آن اﻣﺎم ﻋﺎﻟﯽ ﮔﻮﻫﺮ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع(
ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺎﻣﯽ آﻧﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ-۱ :
اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ  -۲ﺣﺴﻦ  -۳ﺟﻌﻔﺮ  -۴اﺑﺮاﻫﯿﻢ  -۵ﺣﺴﯿﻦ  -۶ﻓﺎﻃﻤﻪ و ﻗﺒﺮ
اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﯿﻦ در ﻗﺰوﯾﻦ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪ ﻧﻬﻢ :ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ آل ﺑﺤﺮ اﻟﻌﻠﻮم در ﮐﺘﺎب » ﺗﺤﻔﻪ
اﻟﻌﺎﻟﻢ « ﮐﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ در ﺟﻠﺪ  ۴۸ﺑﺤﺎر ﺻﻔﺤﻪ  ۳۲۰آن را آورده
اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮل اﺻﺢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( دارای
ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی  -۱ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﻧﻊ )اﻣﺎم
ﺟﻮاد ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم(  -۲ﺣﺴﻦ  -۳ﺣﺴﯿﻦ  -۴ﺟﻌﻔﺮ  -۵اﺑﺮاﻫﯿﻢ  -۶ﻓﺎﻃﻤﻪ.
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺰرﮔﻮار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎﻣﺰاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪ
ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( در ﻗﻮﭼﺎن زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ اﺳﺖ و دارای ﺣﺮم و ﮔﻨﺒﺪ و
رواق ﻫﺎی ﻣﺠﻠﻞ و ﺑﺎﺷﮑﻮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻨﺪ دﻫﻢ :ﺷﯿﺮواﻧﯽ در ﮐﺘﺎب » ﺑﺴﺘﺎن اﻟﺴﯿﺎﺣﻪ « ﺻﻔﺤﻪ  ۱۵۵ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( دارای ﭼﻨﺪ اوﻻد ﺑﻮده اﺳﺖ -۱ :اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ )ع( -۲
ﺣﺴﻦ  -۳ﺣﺴﯿﻦ  -۴اﺑﺮاﻫﯿﻢ  -۵ﻓﺎﻃﻤﻪ.
ﺳﻨﺪ ﯾﺎزدﻫﻢ :ﻋﻤﯿﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺴﯿﻨﯽ ﻧﺠﻔﯽ در ﮐﺘﺎب » ﺑﺤﺮ اﻻﻧﺴﺎب ﻣﺸﺠ ّﺮ «
ﺻﻔﺤﻪ  ۱۵ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ  ،اﺑﻮﻧﺼﺮ ﺑﺨﺎری ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ )ع( دارای ﭼﻨﺪ اوﻻد ﺑﻮده اﺳﺖ -۱ :اﺑﺎ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ
)ع(  -۲ﺣﺴﻦ  -۳ﺣﺴﯿﻦ  -۴ﺟﻌﻔﺮ  -۵اﺑﺮاﻫﯿﻢ  -۶ﻓﺎﻃﻤﻪ.
ﺳﻨﺪ دوازدﻫﻢ :آﻗﺎی ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻤﺎدزاده اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ در » ﮐﺘﺎب ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم
)ع( « ﺟﻠﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﺻﻔﺤﻪ  ۱۴۱ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺣﻀﺮت
رﺿﺎ )ع( ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی  -۱اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ
ﺗﻘﯽ )ع(  -۲ﺣﺴﻦ  -۳ﺣﺴﯿﻦ  -۴ﺟﻌﻔﺮ  -۵اﺑﺮاﻫﯿﻢ  -۶ﻓﺎﻃﻤﻪ  .ﺑﻌﺪ ﻣﯽ
ﻧﻮﯾﺴﺪ ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ را در ﻗﺰوﯾﻦ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺳﻨﺪ ﺳﯿﺰدﻫﻢ :در ﮐﺘﺎب » ﻧﻮر اﻻﺑﺼﺎر« ﺷﺒﻠﻨﺠﯽ ﻧﯿﺰ اوﻻد ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع(
را ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی  -۱ :اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ
)ع(  -۲ﺣﺴﻦ  -۳ﺣﺴﯿﻦ  -۴ﺟﻌﻔﺮ  -۵اﺑﺮاﻫﯿﻢ  -۶ﻓﺎﻃﻤﻪ ) .ﻧﺎﺳﺦ اﺣﻮاﻻت
اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم ﺻﻔﺤﻪ . ( ۱۵۵
ﺳﻨﺪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب » ﮐﻨﺰ اﻻﻧﺴﺎب « ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎم
رﺿﺎ )ع( دارای ﻫﻔﺖ اوﻻد ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ -۱ :اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ
)ع(  -۲ﻫﺎدی  -۳ﯾﻌﻘﻮب  -۴ﺣﺴﻦ  -۵اﺑﺮاﻫﯿﻢ  -۶ﻓﻀﻞ  -۷ﺟﻌﻔﺮ.
ﺳﻨﺪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »ﺑﺤﺮ اﻻﻧﺴﺎب« در ﺻﻔﺤﻪ  ۱۹۲ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( دارای ﭼﻨﺪ اوﻻد ﺑﻮده اﺳﺖ -۱ :اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ
 -۲ﻫﺎدی  -۳ﯾﻌﻘﻮب  -۴ﺣﺴﻦ  -۵اﺑﺮاﻫﯿﻢ  -۶ﻓﻀﻞ  -۷ﺟﻌﻔﺮ.
ﺳﻨﺪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ :ﺣﻤﺪاﻟﻠﻪ ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ در ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺰﯾﺪه« ﺻﻔﺤﻪ ۲۰۵
ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( دارای ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و
اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( در ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ و ﺣﺮﻣﺶ
زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻣﻮﻣﻨﯿﻦ و ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ :اﺑﻦ ﺷﻬﺮ آﺷﻮب ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮو ﻣﺴﺠﺪی اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﻣﺴﺠﺪ زرد ﮐﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در آن ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ
از ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( در آن ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ و ﮐﺮاﻣﺎت زﯾﺎدی از
آن اﻣﺎﻣﺰاده ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺮﺿﺎ ﺟﻠﺪ اول ﺻﻔﺤﻪ .(۱۴۱
ﺳﻨﺪ ﻫﺠﺪﻫﻢ :ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺘﺎب »ﻋﻮاﻟﻢ اﻟﻌﻠﻮم « در ﺟﻠﺪ ﻣﺨﺘﺺ
ﺑﻪ اﺣﻮاﻻت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در ﺻﻔﺤﺎت  ۳۷۰و  ۳۷۱ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺣﻀﺮت رﺿﺎ
)ع( دارای ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی  -۱ :اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع(  -۲ﺣﺴﻦ -۳
ﺟﻌﻔﺮ  -۴اﺑﺮاﻫﯿﻢ  -۵ﺣﺴﯿﻦ و آن ﺑﺰرﮔﻮار ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪ ﻧﻮزدﻫﻢ :ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺳﯿﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻣﯿﻦ ﺟﺒﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﮐﺘﺎب ﺷﺮﯾﻒ
و ارزﻧﺪه »ﻓﯽ رﺣﺎب اﺋﻤﻪ اﻫﻞ اﻟﺒﯿﺖ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم« ﺟﺰء دوم از ﺟﻠﺪ ۲
در ﺻﻔﺤﻪ  ۱۰۴ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﺣﻀﺮت دارای ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﻮده
اﺳﺖ  .ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی  -۱ :اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ )ع(  -۲ﺣﺴﻦ  -۳ﺟﻌﻔﺮ -۴
اﺑﺮاﻫﯿﻢ  -۵ﺣﺴﯿﻦ  -۶ﻓﺎﻃﻤﻪ.
ﺳﻨﺪ ﺑﯿﺴﺘﻢ :ﻣﺮﺣﻮم ﺳﭙﻬﺮ در ﮐﺘﺎب
ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺣﺴﻦ  -۳ﺟﻌﻔﺮ  -۴اﺑﺮاﻫﯿﻢ  -۵ﺣﺴﯿﻦ

»ﻧﺎﺳﺦ اﻟﺘﻮارﯾﺦ« ﺟﻠﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( دارای ﭘﻨﺞ ﻓﺮزﻧﺪ
ﻫﺎی  -۱ :اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ )ع( -۲
 -۶ﻓﺎﻃﻤﻪ.

ﺳﻨﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ و ﺑﯿﺴﺖ و دوم  :ﺷﯿﺮاوی در ﮐﺘﺎب »اﺗﺤﺎف« و اﺑﻦ ﺣﺠﺮ
در ﮐﺘﺎب »ﺻﻮاﻋﻖ« ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( دارای ﭘﻨﺞ اوﻻد ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ
دﺧﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎی  -۱ :ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﻧﻊ ) اﻣﺎم ﺟﻮاد ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم
(  -۲ﺣﺴﻦ  -۳ﺣﺴﯿﻦ  -۴ﺟﻌﻔﺮ  -۵اﺑﺮاﻫﯿﻢ  -۶ﻓﺎﻃﻤﻪ) .ﭼﻬﺎرده ﻣﻌﺼﻮم
ﻋﻤﺎد زاده ص .(۱۴۲
ﺳﻨﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮم :در ﮐﺘﺐ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﺪ ﺣﺪﯾﺚ آﻣﻮزﻧﺪه و
اﺧﻼﻗﯽ از ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺖ ﻣﮑﺮﻣﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ
اﺣﺎدﯾﺚ ارزﻧﺪه اﺧﻼﻗﯽ از آن ﺑﺎﻧﻮی ﻋﺎﻟﻤﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻨﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم :ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﻗﺎﻃﻊ ﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد
ﻓﺮزﻧﺪان ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮﯾﻒ و ﺻﺤﯿﺤﻪ » ﺑﺰﻧﻄﯽ « اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ
دﻟﯿﻠﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻌﺎوﺿﻪ ﮐﻨﺪ .اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺼﺮ
ﺑﺰﻧﻄﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻤﺎء ﺷﯿﻌﻪ و از ﺧﻮاص اﺻﺤﺎب اﻣﺎم ﮐﺎﻇﻢ )ع( و
اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( و اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :در ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( رﺳﯿﺪم و ﻋﺮض ﮐﺮدم ﻣﻦ از ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﻤﺎ ﺣﻀﺮت ﮐﺎﻇﻢ
)ع( از ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻌﺪ از ﺧﻮدﺷﺎن ﺳﻮال ﮐﺮدم و آن ﺑﺰرﮔﻮار ﺷﻤﺎ
را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .و در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻗﺒﻞ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪی ﻧﺪاﺷﺘﯿﺪ از ﺷﻤﺎ
درﺑﺎره اﻣﺎم ﺑﻌﺪ ازﺧﻮدﺗﺎن ﺳﻮال ﮐﺮدم  ،ﻓﺮﻣﻮدﯾﺪ :ﺑﺮای ﻣﻦ ﻓﺮزﻧﺪی
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﻌﺪ از ﻣﻦ اﻣﺎم ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ دو ﭘﺴﺮ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﺪام ﯾﮏ از آن دو ﺧﻠﯿﻔﻪ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ
ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و اﻣﺎم ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺷﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع(
ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﻨﻮز وﻗﺖ ﺟﻮاب دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و آن ﺑﺰرﮔﻮار
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد را ﻣﻮﮐﻮل ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ) .ﻗﺮب اﻻﻧﺴﺎب ﺻﻔﺤﻪ
 ۱۶۶و ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ﺟﻠﺪ  ۲۳ﺻﻔﺤﻪ (۶۷
ﺳﻨﺪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨﺠﻢ :در ﮐﺘﺎب » ﻣﻠﺤﻘﺎت اﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ « ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻋﻼﻣﻪ
ﻧﺴﺎﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﺟﻠﺪ  ۱۹ﺻﻔﺤﻪ  ۵۶۸ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( دارای ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ و ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎم
آﻧﻬﺎ  -۱ :اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع(  -۲ﺣﺴﻦ  -۳ﺣﺴﯿﻦ  -۴ﺟﻌﻔﺮ  -۵اﺑﺮاﻫﯿﻢ -۶
ﻓﺎﻃﻤﻪ اﺳﺖ.
را ﻋﻼﻣﻪ ﺷﻬﯿﺪ ﻗﺎﺿﯽ ﻧﻮراﻟﻠﻪ ﺷﻮﺷﺘﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ
ﺿﻤﻨﺎ ﮐﺘﺎب اﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ
اﺳﺖ و ﻣﻠﺤﻘﺎت آن ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻋﻼﻣﻪ ﻧﺴﺎﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮم آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺮﻋﺸﯽ
ﻧﺠﻔﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﯽ ﻣﺮﻋﺸﯽ ﻧﺠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﻋﻠﻢ

اﻧﺴﺎب ﺑﻮده اﻧﺪ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﺳﺖ ﺑﻨﺪه در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪار و
 ۲۵ﺳﻨﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده ام .ﻃﺎﻟﺒﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ
دﻫﻢ و ﯾﺎزدﻫﻢ ﮐﺘﺎب » ﮔﻮﻫﺮ ﻫﺪاﯾﺖ « ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﺎﻟﯿﻒ ﻧﻤﻮده ام
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎی ﺑﺤﺚ ﺑﺎ ﯾﺎن  ۲۵ﺳﻨﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻌﺪدی دارد  ،ﻟﻄﻔﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺻﺤﺒﺘﻬﺎﯾﺘﺎن را ﺟﻤﻊ
ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ.
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ:
از ﻣﺠﻤﻮع ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدم و  ۲۵ﺳﻨﺪی ﮐﻪ ﻧﺎم ﺑﺮدم ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽ رﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( دارای ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﻮده اﺳﺖ و
ﻓﺮزﻧﺪ آن ﺣﻀﺮت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ ﭼﻮن ﻧﺴﻞ آن
ﺑﺰرﮔﻮار از ﻃﺮﯾﻖ اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﮔﻤﺎن ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع(
ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ

ﻫﻢ اﺣﺘﻤﺎل دارد در زﻣﺎن ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﺣﻀﺮت

ﻓﺮزﻧﺪ دﯾﮕﺮی ﺟﺰء اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن در ﻗﯿﺪ
ﺣﯿﺎت ﻧﺒﻮده اﻧﺪ و ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻫﻔﺖ اﻣﺎﻣﯽ ﻫﺎ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم رﺿﺎ
)ع( را ﻗﺒﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺷﺒﻬﻪ در ﻓﺮزﻧﺪ دار ﻧﺸﺪن و
اﺑﺘﺮ ﺑﻮدن اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻦ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﭘﻮﺷﯽ ﺑﺮ ﻋﻘﯿﺪه
ﻓﺎﺳﺪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.اﻣﺎ در ﻣﺠﻤﻮع اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻓﺮزﻧﺪان دﯾﮕﺮی ﻫﻢ
داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم.
ﺣﻀﺮت اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﺛﺒﺎت ﺷﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻓﺮزﻧﺪان
آﯾﺎ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ؟
ﻣﺘﻌﺪدی داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻘﺪم ﻗﻮﭼﺎﻧﯽ:
اﮐﺜﺮ ﻓﺮزﻧﺪان اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن در اﯾﺮان ﻣﺪﻓﻮن
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﮐﺪام زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺮ ﻓﯿﺾ و ﺑﺎ ﺑﺮﮐﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭘﺴﺮان
ﺑﺰرﮔﻮار اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(  ،ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( در ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ  ،اﻣﺎﻣﺰاده
ﺣﺴﻦ )ع( در دو ﻓﺮﺳﺨﯽ ﻗﻮﭼﺎن ﻗﺪﯾﻢ  ،اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﯿﻦ )ع( در ﻗﺰوﯾﻦ ،
اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﻌﻔﺮ )ع( در اﺻﻔﻬﺎن  ،اﻣﺎﻣﺰاده اﺑﺮاﻫﯿﻢ در ﻗﻮﭼﺎن ﻗﺪﯾﻢ ،
 ،اﻣﺎ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﺧﺘﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم
ﻣﺪﻓﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﺳﺖ.

اوﻻد رﺿﺎ ﺟﻮاد و ﺟﻌﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ
آن ﮔﺎه ﺣﺴﻦ و ﺣﺴﯿﻦ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ اﺳﺖ
ﭘﺲ ﻓﺎﻃﻤﻪ آن ﻋﺎﻟﻤﻪ داﻧﺎ اﺳﺖ
اﻣﺎ ﺻﺪ ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﻣﺰارش ﻧﺎﭘﯿﺪا اﺳﺖ
ﺟﻮادش ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﺟﻌﻔﺮ در ﺳﭙﺎﻫﺎن
ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺰوﯾﻦ و اﺑﺮاﻫﯿﻢ و ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﻮﭼﺎن
ﺑﻌﺪ از ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺎد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﻞ دﻓﻦ
ﻓﺮزﻧﺪان اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﻢ و ﻣﺰار اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮاران را ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮐﻨﻢ  ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ زﯾﺎرت ﻣﺸﻬﺪ اﻟﺮﺿﺎ )ع( را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ اﻣﺎ
در ﭼﻨﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﻣﺰار ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻼﻓﺼﻞ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﺑﺎﺷﯿﻢ و ﺧﻮد
از آن اﮔﺎه ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﺮﻗﺪ ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرﮔﻮار اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻣﺪﻓﻮن در
ﮐﺎﻇﻤﯿﻦ ﻋﺮاق
اﻣﺎم ﺟﻮاد ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم را ﻣﻌﺘﺼﻢ از ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻓﺮا ﺧﻮاﻧﺪ.
اﻣﺎم در ﺳﺎل دوﯾﺴﺖ و ﺑﯿﺴﺖ ،ﺷﺐ ﺑﯿﺴﺖ و ﻧﻬﻢ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم وارد ﺑﻐﺪاد ﺷﺪ
و در ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎل در ﻣﺎه ذﯾﻘﻌﺪه در  ۲۵ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ و در
ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن ﻗﺮﯾﺶ در ﭘﺸﺖ ﻗﺒﺮ ﺟﺪ ﺑﺰرﮔﻮارش ،ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻣﻮﺳﯽ ﮐﺎﻇﻢ ﻋﻠﯿﻪ
اﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.

اﻣﺎم ﺟﻮاد ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم در آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺐ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮﻣﻮد »:ﻣﻦ اﻣﺸﺐ ﻣﯽ
ﻣﯿﺮم .ﻣﺎ اﻣﺎﻣﺎن ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاﯾﻤﺎن دﻧﯿﺎ را
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ) «.ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار ،ج  ،۵۰ص  ،۲ح ۳
و .(۵

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ رﺿﺎ )ع( ﻣﺪﻓﻮن در ﻗﻮﭼﺎن
ﺳﺎﯾﺖ اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف در ﺧﺼﻮص اﯾﻦ اﻣﺎﻣﺰاده

ﺟﻠﯿﻞ اﻟﻘﺪر ﺑﺎ درج اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( اﺳﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
» آﺳﺘﺎن ﺷﺎﻫﺰاده ﺣﺴﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم(
ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۲۰۱ﻫـ .ق ﯾﮑﯽ از زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻗﺰوﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از
ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .آﺳﺘﺎن اﻣﺎﻣﺰاده
ﺷﺎﻫﺰاده ﺣﺴﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ،ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺷﻬﺮ
ﻗﺰوﯾﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮی ،ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻼﻣﮕﺎه واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﯾﮑﯽ از
ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ زﯾﺎرﺗﮕﺎﻫﻬﺎی ﺷﻬﺮ ﻗﺰوﯾﻦ و از ﯾﺎدﮔﺎرﻫﺎی دوره ﺻﻔﻮﯾﻪ و
ﻗﺒﻞ از آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ « .
ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺄﺧﺬی ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻣﺰار ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ ،ﮐﺘﺎب »ﺗﺎرﯾﺦ
ﻗﺰوﯾﻦ و ﻓﻀﺎﺋﻠﻬﺎ« ﻧﻮﺷﺘﻪ »ﺣﺎﻓﻆ اﺑﻮﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
ﻗﺰوﯾﻨﯽ« ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  ۴۴۶ﻫﺠﺮی اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ در »اﻟﺘﺪوﯾﻦ ﻓﯽ اﺧﺒﺎر
ﻗﺰوﯾﻦ« آﻣﺪه اﺳﺖ» :در اﯾﻦ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻣﺰار ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ
ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ )ع( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺮدﺳﺎﻟﯽ درﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد« .و در ﺟﺎﯾﯽ
دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( از ﻗﺰوﯾﻦ ﻋﺒﻮر ﻓﺮﻣﻮده و در ﺳﺮای
»داود ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻏﺎزی« ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻣﻌﺮوﻓﻪ »ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻟﺮﺿﺎ« را از وی
رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ ﻣﺪﻓﻮن
اﺳﺖ ،دو ﺳﺎﻟﻪ ﯾﺎ ﺧﺮدﺳﺎلﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ« .ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ رازی در ﮐﺘﺎب
»اﻟﻨﻘﺾ« ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺳﺎل  ۵۶۰ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :و اﻫﻞ ﻗﺰوﯾﻦ از
ﺳﻨّﯽ و ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ زﯾﺎرت اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ اﻟﺮﺿﺎ روﻧﺪ« .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﺰار اﻣﺎﻣﺰاده ﺣﺴﯿﻦ )ع( در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻌﺮوف ﺑﻮده و در ﻗﺮن ﺷﺸﻢ ،زﯾﺎرﺗﮕﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣﺎﻣﺰاده ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ رﺿﺎ )ع( ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺷﺎه ﮐﺮم ﻣﺪﻓﻮن در
اﺻﻔﻬﺎن
درﮐﺘﺎب ﻧﻔﯿﺲ »رﯾﺸﻪ ﻫﺎ و ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﺗﺸﯿﻊ اﺻﻔﻬﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ« ﻣﯽ
ﺧﻮاﻧﯿﻢ :اﻣﺎم زاده ﺟﻌﻔﺮ)ع( ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ اﻣﺎم زاده ﺷﺎه ﮐﺮم ﺑﻮده و
ﻣﺤﻞ ﺑﻘﻌﻪ و ﻣﺰار او واﻗﻊ در ﺟﺎده ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺻﻔﻬﺎن،
ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺸﺘﻢ ﺷﮑﺎری اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﻮار ،ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﺑﻦ
ﻣﻮﺳﯽ رﺿﺎ )ع( اﺳﺖ و اﯾﺸﺎن را ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ رﺿﺎ)ع( و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ اﺑﻦ
اﻟﺮﺿﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ .از اﯾﻦ اﻣﺎم زاده ﺑﺰرﮔﻮار ،ﮐﺮاﻣﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ دﯾﺪه
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
ﮐﺮاﻣﺘﯽ از اﯾﻦ اﻣﺎﻣﺰاده
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺸﺘﻢ ﺷﮑﺎری و ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﺻﻔﻬﺎن ،در
زﻣﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻘﻌﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ و
ﮐﻬﻦ اﯾﻦ اﻣﺎم زاده داﺧﻞ زﻣﯿﻦ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮف ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻫﺸﺘﻢ ﺷﮑﺎری
واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺤﻦ و ﺑﺎرﮔﺎه ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ،ﻣﺠﺮی ﻃﺮح
ﻧﻈﺎﻣﯽ دﺳﺘﻮر ﺗﺨﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﺑﻘﻌﻪ را داد .ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت ده ﻫﺎ ﻧﻔﺮ از
ﺷﺎﻫﺪان ﻋﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن از اﻓﺮاد ﮐﻬﻦ ﺳﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
اﻟﻬﯽ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻟﻮدر ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻘﻌﻪ از ﮐﺎر
اﻓﺘﺎد .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺗﮑﺮار ﺷﺪ و ﻣﺠﺮی ﻃﺮح ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﺮﯾﺐ اﺻﺮار
داﺷﺖ ،ﺷﮏ ﮐﺮد .از اﯾﻦ رو ،ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺧﻮد و ﻋﻈﻤﺖ اﻣﺎم زاده ﺟﻌﻔﺮ
ﺑﻦ رﺿﺎ )ع( ﭘﯽ ﺑﺮد و ﺑﺎ ﺧﻠﻮص و ﺻﻔﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺟﺒﺮان اﯾﻦ ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ

ﭘﺮداﺧﺖ و دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺑﻘﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ روﻧﻮﺷﺖ ﺷﺠﺮه ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم زاده ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ رﺿﺎ)ع( از
آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی )ع( درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﺴﯿﺎری از ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﺰرﮔﺎن
اﺻﻔﻬﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﻠﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﻋﺎﻟﯽ
ﻗﺪر و ﻣﺤﺪث ﮐﺒﯿﺮ ،ﺣﻀﺮت اﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﻮﺣﺪ اﺑﻄﺤﯽ و ﺑﺰرگ
اﺳﺘﺎدان ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺣﻀﺮت اﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺣﺎج ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﻘﯿﻪ
اﻣﺎﻣﯽ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ زده ﺷﺪ و ﺑﻘﻌﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮐﻬﻦ ﺧﺮاب ﺷﺪ.

ﻣﻌﺮﻓﯽ اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ رﺿﺎ )ع( ﻣﺪﻓﻮن در ﻗﻮﭼﺎن
اﻣﺎﻣﺰاده ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ )ع( ﺑﺮادر ﺣﻀﺮت رﺿﺎ )ع( دﻗﯿﻘﺎ” در ﻧﻘﻄﻪ
ورودی ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی و در  ۱۲ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﻗﻮﭼﺎن ﺑﻪ
ﻓﺎروج واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ  .آﺳﺘﺎن ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ی اﯾﻦ اﻣﺎﻣﺰاده ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
اﯾﻮان  ،ﮔﻨﺒﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻠﻨﺪ  ،ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ وﻏﺮب و ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ
ﻫﺎی دو ﺳﻮی ﺑﻨﺎ  ،رواق ،اﺗﺎق ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن آن اﺳﺖ  .ﻣﮑﺎن
ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﺑﺮ اﺛﺮ زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ و
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﯾﻦ ﺑﻘﻌﻪ در ﺳﺎل  ۱۳۴۴ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪه و در
زﻣﺮه آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺮار دارد  .ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺰاده واﻗﻊ ﺷﺪه ﻣﻌﺮوف
ﺑﻪ ﻗﻮﭼﺎن ﻋﺘﯿﻖ اﺳﺖ و روﺳﺘﺎی ﺷﻬﺮ ﮐﻬﻨﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻗﻮﭼﺎن ﻋﺘﯿﻖ دﻫﺴﺘﺎﻧﯽ
اﺳﺖ از ﺗﻮاﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﮐﺰی ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﻮﭼﺎن و ﮔﺮاﯾﺶ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮐﺸﺎورزی و داﻣﺪاری و ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺳﺒﺰی ﮐﺎری ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ .

در ﮐﺘﺎب ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار آورده اﺳﺖ :در ﻗﻮﭼﺎن ﻣﺸﻬﺪ ﻋﻈﯿﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ اﻟﺮﺿﺎ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻗﻠﻢ :اﻣﯿﺮﻣﺤﺴﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪی در ﺣﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﮑﻤﯿﻞ…… اداﻣﻪ
دارد….

