
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 در سه حدیث معتبر از آن حضرت علت قبول والیتعهدی مامون از سوی امام رضا )ع( 
 مقدمه 

زندگانی امام رضا علیه السالم، ماجرای پذیرفتن  در وقایع مربوط به یکی از شبهات مشهور و سواالت پر تکرار 
مکتب اهل بیت علیهم  وارد معاندان و مخالفان  ه در بسیاری از مک  از سوی ایشان می باشد والیتعهدی مامون 

 آن را در قالب شبهه مطرح می کنند. السالم 

این شبهات و سواالت در حالی مطرح می شود که خود امام رضا علیه السالم در همان زمان به صورت صریح  
به ما  امون  چرایی پذیرفتن والیتعهدی میشان در مورد  در این مورد موضع گیری کرده اند و روایات فراوانی از ا

از نظر ما مراجعه به این روایات   ها ما را از مراجعه به هر نوع تفسیر و  و مطالعه ی دقیق آن  رسیده است که 
 تاویل دیگری بی نیاز می کند. 

شاره می کنیم و عالقه مندان  وارد شده اکه در این زمینه    ورد از روایات معتبریبه سه مدر این نوشتار ما تنها  
به   بیشتر  روایات  مطالعه ی  برای  توانند  ک  جلد می  از  »عیون  دوم  )ع(«تاب  الرضا  عاخبار  تحت  بابی  نوان  ، 

من  و  وذکر ما جری فی ذلک والیة العهد من المامون  علی بن موسی الرضا )ع(  السبب الذی من اجله قبل  »
این زمینه وارد شده را  روایتی که در  30  « )چاپ مشهدی( مراجعه کنند و حدودمن رضی به وغیر ذلککرهه و

 مطالعه کنند. 

 روایت اول 



 بررسی سندی
 علي  أبو الهمداني  جعفر بن  زیاد بن  أحمد

 علی بن ابراهیم



 ابراهیم بن هاشم 

 ریان بن الصلت 

 روایت دوم 



 بررسی سندی روایت 
 علی بن الحسین بن بابویه 

 احمد بن ادریس 

 محمد بن احمد بن یحیی 



 بن حکیم اویةمع

 معمر بن خالد

 روایت سوم 





  



 بررسی سندی روایت 
 الحسین بن ابراهیم

 علی بن ابراهیم

 ابراهیم بن هاشم 

 الصلت أبو صالح بن  السالم عبد

 نتیجه 
امری کامال اجباری و از سر اکراه و به منظور حفظ  پذیرش والیتعهدی مامون از سوی امام رضا علیه السالم  

 به پذیرش والیتعهدی شدند. آن حضرت در برابر تهدید صریح مامون مجبور   وجانشان بوده است  



 ( افقموسسه مصاف )ومیت های قرق و فدیان، اتهیه شده در واحد 
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