زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن اﻣﺎم رﺿﺎ در ﺳﺮﺧﺲ
ﮐﻠﯿﺪواژه :اﻣﺎم ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ،زﻧﺪاﻧﯽ ،اﺑﺎﺻﻠﺖ ھﺮوی ،ﻣﻨﺎﺟﺎت ،ﻧ ﻤﺎز.
ﭘﺮﺳﺶ :ﻣﺎﺟﺮای زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن اﻣﺎم رﺿﺎ )ﻋﻠﯿﻪاﻟ ّ
ﺴﻼم( در ﺳﺮﺧﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭘﺎﺳﺦ:
ﻓﮫﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪر ﺟﺎت
 - ١ﻣﻘﺪﻣﻪ
 - ٢دﻟﯿﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن اﻣﺎم
 - ٣ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن اﻣﺎم
 - ۴ﻋﺒﺎدت در ھ ﻤﻪ ﺣﺎل
 - ۵ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ۶ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﻘﺪﻣﻪ
در اﯾﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم در ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺖ ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ از طﺮف ﺣﮑﻮﻣﺖ ،اﯾﺸﺎن را در ﺧﺎﻧﻪای واﻗﻊ در ﺳﺮﺧﺲ ،زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
دﻟﯿﻞ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن اﻣﺎم
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن در ﮐﺪام ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻞ رخ داده اﺳﺖ .آﯾﺎ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺶ از ﭘﺬﯾﺮش وﻻﯾﺖﻋﮫﺪی اﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﺲ از آن.
آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠ ّﻢ اﺳﺖ ﺷﮫﺮ ﺳﺮﺧﺲ در راه ﻣﺮو ﺑﻮده و آن ﺣﻀﺮت ﭘﺲ از ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺳﺮﺧﺲ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھ ﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷﮫﺮ در راه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺎروان
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻧﯿﺰ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪاﻧﯽ ﺑﻮدن اﻣﺎم
ﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ )ﻋﻠﯿﻪاﻟ ّ
ﺴﻼم( را در آن
ﺗﻨﮫﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم را در زﻧﺪان ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺑﺎﺻﻠﺖ ھﺮوی اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :وﻗﺘﯽ در ﺳﺮﺧﺲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻋﻠ ّ
زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ رﻓﺘﻢ ،دﯾﺪم ﮐﻪ دﺳﺖ و ﭘﺎی اﯾﺸﺎن در زﻧﺠﯿﺮ اﺳﺖ .از زﻧﺪاﻧﺒﺎن درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم ،وﻟﯽ او ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺖ .زﻧﺪاﻧﺒﺎن وﻗﺘﯽ اﺻﺮار ﻣﺮا دﯾﺪ ،ﮔﻔﺖ:
ﻣ ﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺑﺎ او ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﯽ ﭼﻮن ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ )ﻋﻠﯿﻪاﻟ ّ
ﺴﻼم( در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ھﺰار رﮐﻌﺖ ،ﻧ ﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،و ﺗﻨﮫﺎ ﺳﺎﻋﺘﯽ در اوّل روز ،ھ ﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ
زوال و ﻧﺰدﯾﮏ ﻏﺮوب و زردی آﻓﺘﺎب ﻧ ﻤﺎز ﻧ ﻤﯽﮔﺬارد .وﻟﯽ در ھ ﻤﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ھﻢ از ﺟﺎی ﺧﻮد ﺣﺮﮐﺖ ﻧ ﻤﯽﮐﻨﺪ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺸﻐﻮل ذﮐﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﻨﺎﺟﺎت
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻋﺒﺎدت در ھﻤﻪ ﺣﺎل
ی ﻋﺒﺎدات اﻣﺎم ﺷﮕﻔﺖ زده ﺷﺪه ﺑﻮد از زﻧﺪاﻧﺒﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻧ ﻤﺎز ﻧ ﻤﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺑﺮای او اﺟﺎزه ﻣﻼﻗﺎت ﺑﮕﯿﺮد .اﺻﺮار او
اﺑﺎﺻﻠﺖ ﮐﻪ از ﺑﺴﯿﺎر ِ
ﮐﺎرﺳﺎز ﻣﯽﺷﻮد و در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺧﺪﻣﺖ اﻣﺎم ﻣﯽرﺳﺪ .اﻣﺎم ﮐﻪ ﻧ ﻤﺎزھﺎی ﺧﻮد را ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،در ﺟﺎی ﻧ ﻤﺎز ﺧﻮﯾﺶ ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ﺑﻮد....

][٢] [١

ﭘ ﺎ ﻧﻮ ﯾ ﺲ
 ↑ .١ﺻ ﺪوق ،ﷴ ﺑﻦ ﻋﻠ ﯽ ،ﻋﯿﻮن اﺧﺒ ﺎر اﻟﺮﺿ ﺎ )ﻋﻠﯿﻪاﻟ ﺴ ﻼم ( ،ج ،٢ص ،١٨٣ح.۶
 ↑ .٢ﻣ ﮫ ﺪی ﻏ ﻼﻣ ﻌﻠ ﯽ و ﻋﻠ ﯽﻧﻘ ﯽ ﻧﮕﺮان ،ﻣ ﺎ ه ھ ﺸﺘﻢ ،ص.١٢۴-١٢٣

ﻣﻨﺒﻊ
ﺣﺪﯾﺚﻧﺖ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻘﺎﻟﻪ »زﻧﺪاﻧﯽ ﺷﺪن اﻣﺎم رﺿﺎ در ﺳﺮﺧﺲ« ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ .١٣٩٧/١٢/١٨
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