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چکیده 

ــیاری از  ــون بس ــام( همچ ــتم )علیه الس ــام هش ــرادر ام ــی الکاظم، ب ــین بن موس ــت حس سرگذش
امامــزادگان تــا حــدودی مبهــم اســت. یکــی از زوایــای تاریــک حیــات وی مــکان دفــن اوســت کــه 
اقــوال متعــددی دربــاره آن وجــود دارد. او بنــا بــه گــزارش  مشــهور، در شــهر طبــس بــه خــاک ســپرده 
ــه امام   رضــا  ــه ای منســوب ب ــن وی در طبــس، نام ــه دف ــوط ب ــۀ مســتندات مرب شــده اســت. از جمل
)علیه الســام( خطــاب بــه حکمــران طبــس اســت کــه گمــان مــی رود دربــارۀ وی نوشــته شــده اســت. 
ــه( و  ــی از عتــرت رســول خــدا )صلی اهلل علیه وآل ــارۀ قصــد نوجوان ــار رســیده درب ــه از اخب ــن نام در ای
دوازده ســاله 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 مقالــۀ حاضــر 
اعتبارســنجی صــدور چنیــن نامــه ای از ســوی امــام )علیه الســام( اســت. بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود، 
ســند و محتــوای نامــه بــا بهره گیــری از روش توصیفی ـ تحلیلــی بررســی شــده اســت. نتایــج از وجــود 
اشــکال های ســندی و محتوایــی متعــدد در ایــن نامــه پــرده برمــی دارد. واحــد بــودن خبــر، نقــل متــن 
ــن زروامهــر، ناســازگاری ســّن حســین مذکــور در  ــر  ب نامــه در منبعــی متأخــر، ناشــناخته بودن عام
نامــه بــا برخــی از گزارش هــای تاریخــی و نارســایی ادبــی و اغــاط امایــی موجــود در نامــه، از جملــه 

ــود.  ــمرده می ش ــی آن ش ــندی و محتوای ــکال های س ــن اش مهم تری
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مقدمه

ــا باواســطه امامان)علیهم الســام( هســتند. زادگاه بیشــتر  ــدان بی واســطه ی امامــزادگان فرزن
ــا این همــه، عوامــل مختلفــی هماننــد فشــار  ــوده اســت. ب ــژه مدینــه ب ایشــان حجــاز و به وی
حــّکام زمانــه و فراهم نبــودن 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 
ــی  ــوده اســت؛ ول ــه وســعت قلمــروِ ســرزمین های اســامی ب مقصــد مهاجــرت امامــزادگان ب
شــمار فراوانــی از ایشــان بــه جهــت شــرایط سیاســی و فرهنگــی شــرق قلمــروِ خافــت، ایــن 
بخــش از قلمــرو اســامی را هــدف کــوچ خویــش قــرار دادنــد. از همیــن روســت کــه امــروز 
مشــاهد و زیارتگاه هــای بســیاری در ایــران مشــاهده می شــود کــه بــه امامــزادگان منســوبند. 
ــزادگان  ــت امام ــز در فهرس ــام( نی ــرادران امام رضا)علیه الس ــی از ب ــام برخ ــان، ن ــن می در ای
ــام هشــتم در  ــاالً به خاطــر حضــور ام ــوچ ایشــان احتم ــده می شــود. ک ــران دی ــون در ای مدف

خراســان یــا گریختن شــان از چنــگ عّمــال خلیفــگان عباســی بــوده اســت. 

ــه او نســبت  ــران ب ــرادران امام رضا)علیه الســام( کــه زیارتگاه هــای متعــددی در ای یکــی از ب
ــارۀ وی،  ــر درب ــع کهــن و معتب ــات مناب ــت اطاع ــه قلّ داده شــده، حسین بن موســی اســت ک
سرگذشــت وی را در هالــه ای از ابهــام فــرو بــرده اســت. موضــوع مهــّم مطــرح دربــارۀ وی مکان 
ــن  ــی از ای ــود دارد. یک ــارۀ آن وج ــددی درب ــای متع ــا و دیدگاه ه ــه گزارش ه ــن اوســت ک دف
ــارگاه نســبتاً باشــکوه  ــد و ب ــد و گنب ــن وی در شــهر طبــس ســخن می گوی ــا از دف گزارش ه

منســوب بــه او کــه امــروز در شــهر طبــس سربرافراشــته، آن را تأییــد می کنــد. 

بنابرایــن، یکــی از مســائل مهــّم مطــرح دربــارۀ وی مــکان دفــن اوســت کــه بررســی مبســوط 
آن مجــال دیگــری را می طلبد)اخــوان مهــدوی، 1395: 413ـ433(؛ ولــی آنچــه در ایــن جــا 
اهمیــت دارد، مســتنداتی اســت کــه هــر کــدام از گزارش هــا و دیدگاه هــا بــدان اتــکا دارد. یکــی 
از مســتندات تأییدکننــدۀ دفــن امامــزاده در طبــس، نامــه ای اســت کــه گفتــه می شــود امــام 
هشتم)علیه الســام(، بــرادر امامــزاده، خطــاب بــه والــی وقــت طبــس نوشــته اســت. اظهــری 
در مقالــۀ خــود بــا عنــوان »امامــزادۀ طبــس« دربــارۀ دفــن حسین بن موســی در طبــس آورده 
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اســت: »در بــاب ایــن انتســاب، مــردم ]طبــس[ بــه نامــه ای اســتناد می کننــد کــه منســوب 
بــه حضــرت رضا)علیه الســام( اســت«)اظهری، 1347: 142(.  امــام در ایــن نامــه از حکمــران 
طبــس کــه در نامــه، عامربــن زروامهــر خوانــده شــده، می خواهــد اگــر اطاعــی از حســینـ  که 
قصــد عزیمــت بــه طبــس و ســکونت در آن داشــته ـ یافــت، آن حضــرت را از آن آگاه ســازد. 

ــوی  ــع از س ــه ای به واق ــن نام ــا چنی ــه آی ــت ک ــر آن اس ــۀ حاض ــی در مقال ــئلۀ اساس مس
امام)علیه الســام( صــادر شــده و اگــر پاســخ مثبــت اســت، آیــا نامــۀ مذکــور همیــن نامــه ای 
اســت کــه بــه دســت مــا رســیده اســت. پاســخ بــه ایــن مســئله بررســِی ســندی و محتوایــِی 
نامــه را می طلبــد و ایــن مقالــه بــا روش توصیفی ـ تحلیلــی، ســند و محتــوای نامــه را بررســی و 
از صحــت و ســقم آن پــرده برمــی دارد. پرســش هایی در راســتای مســئلۀ اساســی مقالــه مطــرح 
ــگاری  ــن نامه ن ــری از ای ــع معتب ــا منب ــه آی ــوان پرســید ک ــه می ت اســت. در بحــث ســند نام
ــن  ــا ای ــل شــده اســت و آی ــی نق ــه در چــه منبع ــن نام ــان آورده اســت؟ مت ــه می ســخنی ب
منبــع متقــدم و معتبــر اســت؟ در بحــث محتــوا می تــوان ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه 
آیــا منبــع معتبــری از عامــر بــن زروامهــر خبــر داده اســت؟ همچنیــن می تــوان از ســازگاری 
ــر  ــا آن دســته از حقایــق تاریخــی ســؤال کــرد کــه پیش ت عناصــر ســازندۀ محتــوای نامــه ب
دربــارۀ امامــان هفتــم و هشتم)علیهماالســام( بــه اثبــات رســیده اســت. از جملــۀ ایــن عناصــر 
ــخ و  ــذرد، تاری ــود شــدن وی می گ ــه از مفق ــی ک ــّن حسین بن موســی و مدت ــه س ــوان ب می ت

ســال نــگارش نامــه و لقــب حاکــم طبــس اشــاره کــرد. 

1. پیشینۀ تحقیق دربارۀ نامه 

اولیــن پژوهــش دربــارۀ امامــزاده حســین بــن موســی الکاظم)علیهما الســام( بــا نــام »امامزادۀ 
ــدس در ســال  ــۀ آســتان ق ــۀ نام ــری1  در شــماره 33 و 34 مجل ــس« را محمدرضــا اظه طب

1. محمدرضا 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 مجات زمان 

خود چاپ شده است. مجموعه مقاالت وی با تاش محمد باقری در کتاب اظهری نامه؛ مجموعه مقاالت محمدرضا اظهری)مشهد: 
خانۀ آبی، 1394( گردآوری و چاپ شده است.
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ــان، 1394: 137ـ144(  ــت.)اظهری، 1347: 139ـ145؛ هم ــانده اس ــاپ رس ــه چ 1347ش ب
ــزاده  ــگاه امام ــزاده، جای ــای امام ــی بن ــا تشــریح موقعیــت جغرافیای ــه خــود را ب اظهــری مقال
ــا، راهروهــا،  ــه تشــریح بن در میــان مــردم طبــس و شــهرهای اطــراف آغــاز کــرده ســپس ب
ــردازد.  ــزاده می پ ــود در امام ــۀ موج ــزاده و کتیب ــن امام ــا، صح ــا، ایوان ه ــی ها، گچ بری ه نقاش
بــا توجــه بــه ویرانــی کلــی شــهر طبــس در زلزلــۀ بــزرگ ســال 1357ش و به تبــع تخریــب 
بقعــه امامــزاده، توصیفــات اظهــری از بنــای امامــزاده حائــز اهمیــت اســت. وی در ادامــه، روایات 

شــفاهی موجــود میــان مــردم دربــارۀ امامــزاده را ارائــه کــرده اســت. 

در ایــن مقالــه بــرای اولین بــار از نامــۀ منســوب بــه امام رضا)علیه الســام( خطــاب بــه حاکــم 
طبــس یــاد شــده اســت. اظهــری ایــن نامــه را از نســخۀ خطــی دیــوان منشــی باشــی نقــل 
کــرده اســت)اظهری، 1347: 143(. بــا آنکــه گویــا قصــد اظهــری صرفــاً نقــل ایــن خبر بــوده و 
خــود در عباراتــی کوتــاه در اصالــت آن تردیــد کــرده اســت)همان:140ـ141( آثاری کــه پس از 
وی دربــارۀ امامــزاده حســین  بن موسی)علیهما الســام( نوشــته شــده، نامــه را صحیــح پنداشــته 

و بــدان اســتناد جســته اند. 

گویــا نســخۀ دیگــری از ایــن نامــه در اختیــار شــخصی بــه نــام شــیخ حجــت الهــی بــوده 
اســت. در مــرداد ســال 1365 کــه کنگــرۀ جهانــی امام رضا)علیه الســام( برگــزار شــد، شــخص 
مذکــور ایــن نامــه را در اختیــار علــی احمــدی میانجــی، مؤلــف مکاتیــب االئمه)علیهم الســام( 
قــرار داد و او آن را در اثــر خویــش گنجاند)احمــدی میانجــی، 1426، ج5: 301ـ303(. از آنجــا 
ــر  ــه در اث ــا متــن نام ــه در مکاتیــب  االئمه)علیهم الســام( ب کــه الفــاظ برخــی از مواضــع نام

منشی باشــی تفــاوت دارد1،  گویــا ایــن نســخۀ دیگــری از نامــۀ مذکــور اســت. 

پــس از نشــر مقالــۀ اظهــری، ایــن نامــه در کتاب هــا و مقاله هایــی کــه در ادامــه ذکــر خواهــد 
شــد، صحیــح پنداشــته شــده و اســاس کار  قــرار گرفتــه اســت. مواضــع ســخن از ایــن نامــه در 

ایــن آثــار، در پاورقــی ذکــر شــده اســت. 

1. حسین بن موسی ستارۀ پرفروغ آسمان کویر نوشتۀ بزرگ عالم زاده)مشهد: به نشر، 1377:  

1. نکـ : ذیل »نقد محتوا«، ش9.
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43ـ53(. 

2. »برادر امام رضا)علیه السام( یادگاری از سالۀ پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( در طبس«، از همان 
مؤلف)طبس پژوهی، مشهد: خانه آبی، 1394: 10ـ15(. 

3. گمشدۀ بنی هاشم، خورشید نورانی کویر عشق حسین بن موسی بن جعفر)علیهماالسام( 
نوشتۀ محمدرضا دهدست)بی نا: بی تا، بی جا: 19ـ22(. 

4. جفرافیای تاریخی و توریستی طبس به قلم رستم صابری فر و زهرا فتحی)همدان: روشن، 
1384: 86ـ87(. 

5. طبس شهری که بود، بناهای تاریخی طبس نگارش یعقوب دانش  دوست)تهران: سروش، 
1376: 72ـ75(. 

6. طبس؛ وارث میراث فرهنگی، نوشتۀ محمود امینی و سعید برقی)طبس پژوهی، مشهد: خانه 
آبی، 1394: 16ـ18(. 

7. خورشیدی در دل گلشن؛ سیر و کنکاش شخصیت اما مزاده حسین بن موسی 
الکاظم)علیهما السام( در منابع از علی ابراهیمی و زهرا بهروزی فر)در مجموعۀ مقاالت برگزیدۀ 

اولین همایش پژوهشی بزرگداشت حضرت حسین  بن موسی الکاظم)علیهماالسام(، تهران: فکر 
بکر، 1393: 253ـ254(. 

8. نگین کویر در میقات الرضا)علیه السام(؛ شرحی بر زندگی حضرت حسین بن موسی 
الکاظم)علیهما السام( برادر حضرت امام رضا)علیه السام( که توسط آستان مبارک امامزاده تهیه 

شده است)طبس: آستان حسین بن موسی الکاظم)علیهما السام( بی تا: 3ـ4(. 

9. حضرت حسین بن موسی الکاظم)علیهماالسام( پرتوی از نور والیت به قلم حسن 
فروزان)طبس: آستان مبارک حسین بن موسی الکاظم، 1384: 12ـ15(. 

10. حسین بن موسی الکاظم)علیهما السام( کوکب آستانه خورشید، پسر نازدانه توحید از 
همان نویسنده)طبس: آستان مبارک حسین بن موسی الکاظم، 1385: 14ـ16(. 
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2. نامه و منبع آن 

ــی  ــار محمدعل چنان کــه اجمــاالً بیــان شــد، نامــۀ مــورد بحــث نخســتین  بار در یکــی از آث
ــن  ــد زین العابدی ــی فرزن ــی منشی باش ــرزا محمدعل ــت. می ــده اس ــی)د.1345ق( آم منشی باش
در ســال 1267ق در تربت حیدریــه بــه دنیــا آمــد و در ســال 1345ق در طبــس وفــات یافــت. 
ــی در  ــود. او در جوان ــوردار ب ــوش برخ ــی خ ــار و خط ــه ای سرش ــو و قریح ــی نیک وی از طبع
مشــهد بــا میــرزا باقرخــان عمادالملــک اول، حاکــم طبــس، کــه در ســفری در مشــهد بــه ســر 
می بــرد، 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 
ــی  ــار نســخۀ خطــی از او باق ــه یمــن تصــدی همیــن منصــب داشــت. چه منشی باشــی را ب
مانــده اســت: دیــوان اشــعار، شــلغم شــوروا، شــغال نامــه و روزنامــه خاطــرات. از ایــن میــان، 
تنهــا روزنامــۀ خاطــرات تصحیــح و منتشــر شــده است)منشی باشــی، 1394: هجــدهـ  بیســت(.

چنان کــه در پیشــینه ذکــر شــد، اظهــری در مقالــۀ خــود گفتــه اســت کــه متــن نامــه را از 
دیــوان خطــی منشی باشــی نقــل کــرده اســت)اظهری، 1347: 143(. ایــن نامه و ترجمــۀ آن در 
دیگــر کتــاب وی، روزنامــۀ خاطــرات نیــز نقــل شــده است)منشی باشــی، 1394: 197ـ201(. 
در ادامــه اصــل و ترجمــۀ نامــه آمــده اســت. ترجمــه ایرادهایــی دارد کــه در ایــن جــا تصحیــح 

شــده اســت. 
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

من علی بن موسی  بن جعفر الرضا 

الی عامر بن زروامهر؛ مرزبان  الطبسین 

ســام علیــک فانـّـی احمــد الیــک  اهلل الــذی ال الــه اال هــو و اســئلک ان تصّلــی علــی محّمــد 
عبــده و رســوله صّلــی اهلل علیــه و آلــه و ســّلم. الحمــدهلل االحــد الصمــد القاهر، فــوق عبــاده  القادر 
علــی مــا يشــاء مــن امــره، الــذی يجیــر مــن اســتجاره و يعیــذ مــن اســتعاذه، ملک الملــوك و 
رب االربــاب، لیــس احــد يســابق الــی نفســه قســم لــه و اليصــارف عنهــا جــری القلــم بــه فاتّقوا 

لــه فــی  الســّر و العانیــه. 

امــا بعــد فانـّـه عرضــت لنــا مــن  االمــور و الحاجــه مــا ال اعتمــد علــی احــد بهــذه الناحیــه 
دونــک و أن انـّـه فقــد ولــد مــن اوالد قريــش مــن عتــرة  النبــی صلــی اهلل علیــه و آلــه قــد ورثنــی 
حزنــه المســمی بالحســین قــد راهــق الحلــم و کان مــن  ابــن اثنی عشــر ســنه، اســمر اللــون، فــی 
بیــاض عینــه الیمنــی نقطــة  الحمــراء، ناتــئ الوجنتیــن، ســبط  الشــعر، طويــل ســاعداه، اطــول من 
ســائر النــاس، منــذ اتــی علــّی فقــده تســع ســنین و قــد بلغنــا انـّـه قصــد الــی هــذه  الناحیــه بابَی 
خراســان واقفــًا بهمــا فأســئلک ان تســتعین باولیائــک و تتولـّـی اثــر هــذا المفقــود فــإن وجدتــه 
ــن لــی بعــد مــا يصــّح عنــدك الصفــه و الحلیــه لقف واســئلک تعاهــده و بــره و لطفــه ازاحه  ـّ فبی
علتــه ان يــرد اهلل بخبــره المعظــم المتفــرق و اکــرم و اکتــب الــّی بمــا تُعرضــّن لــک بهــذه  الناحیــه 
دقیقــک و جلیلــک تجدنــی عنــد ذلــک موفــّـقًا إن شــاءاهلل تعالــی و احفــظ امــر اهلل عزوجــل و 
وصیتــه فــی ســوره  النســاء الکبــری)إن  اهلل يأمرکــم ان تــؤّدوا االمانــات الــی اهلهــا و اذا حکمتــم 
بیــن  النــاس أن تحکمــوا بالعــدل إن  اهلل نعمــا يعظکــم بــه ان  اهلل کان ســمیعًا بصیــرا ... و اولــی  االمر 

منکــم فــان تنازعتــم فــی شــییء فــردوه الــی  اهلل و الرســول( 

ــلمین المســتضعفین  ــک المس ــع اولیائ ــی جمی ــه و عل ــه اهلل و برکات ــک و رحم و الســام علی
ــک فــی شــعبان ســنة تســع و  ــه. کتــب ذل ــه وآل المطیعیــن بطاعــة  اهلل و رســوله صلــی اهلل علی

ــه. ــة مــن  الهجــرة  النبوي تســعین و مائ
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بسم اهلل الرحمن الرحیم

از علی بن موسی  بن جعفر الرضا 

به عامر بن زروامهر، مرزبان طبسین 

ســام بــر تــو، مــن و تــو خداونــد را ســتایش می کنیــم کــه غیــر از او خدایــی نیســت و از 
تــو مســئلت می کنیــم بــر محمــد صلی اهلل علیــه وآله وســلّم بنــده و پیامبــرش درود فرســتی. 
ــه او  ــه ب ــت و هم ــاز اس ــان بی نی ــۀ جهانی ــه از هم ــت ک ــی را سزاس ــدای یکتای ــتایش خ س

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 آن کــس کــه بــدو پنــاه بــرد او را پنــاه دهد. شــاه 
شــاهان و پرورنــدۀ پرورش یافتــگان اســت و هیــچ موجــودی بــر وجــود مقّدســش مقّدم نیســت 
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.

ــر  ــو ب ــر ت ــا پیــش آمــده اســت کــه در آن ناحیــه جــز ب ــرای م ــازی ب ــا بعــد، کاری و نی ام
هیــچ  کــس اعتمــاد نــدارم و آن ایــن اســت کــه پســری از اوالد قریــش و از عتــرت پیغمبــر 
ــده  ــن گردی ــدوه م ــزن و ان ــب ح ــش موج ــه فقدان ــت ک ــده اس ــود ش ــه مفق صلی اهلل علیه وآل
ــگ  ــاله اســت. رن ــوغ و دوازده س ــّن بل ــه س ــک ب ــه حســین موســوم اســت و نزدی اســت. او ب
چهــره اش گندم گــون اســت و در ســپیدۀ  چشــم راســتش نقطــه قرمــزی اســت. گونه  هایــش 
ــردم  ــازوان ســایر م ــل و از ب ــش طوی ــرم اســت. بازوان ــش صــاف و ن برجســته اســت و موهای
ــه او  ــم ک ــی یافت ــذرد. آگاه ــه ســال می گ ــود شــده اســت نُ ــه مفق ــر اســت. از زمانی ک بلندت
قصــد آن ناحیــه کــه دو دروازه خراســان اســت کــرده و قصــد دارد در آن جــا ســکونت گزینــد. از 
تــو می خواهــم کــه به وســیله دوســتانت مــا را یــاری کنــی و ایــن گم شــده را پیگیــری کنــی 
و چنانچــه او را یافتــی پــس از آن کــه 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 می آیــد برایــم بنویــس کــه ان شــاءاهلل تعالــی مــرا در انجــام آن موفــق خواهــی 
یافــت و فرمــان و ســفارش خــدای عزوجــل را کــه در ســوره مبارکــه نســاء می فرمایــد حافــظ 
بــاش کــه إن  اهلل یأمرکــم ان تــودوا االمانــات الــی اهلهــا و اذا حکمتــم بیــن  النــاس ان تحکمــوا 
بالعــدل ان اهلل نعمــا یعظکــم بــه ان اهلل کان ســمیعاً بصیــرا ... و اولی االمــر منکــم فــان تنازعتــم 

فــی شــی فــرّدوه الــی اهلل و الرســول. 

ســام و رحمــت خــدا بــر تــو و جمیــع دوســتان مســلمانت کــه شــنونده و مطیــع بــه طاعــت 
ــاه شــعبان ســال 199 از  ــه در م ــن نام ــه ـ هســتند. ای ــه وآل ــی اهلل  علی ــر ـ صل خــدا و پیغمب

هجــرت نبــوی نوشــته شــد)اظهری، 1347: 143ـ145(.

3. نقد سند و محتوای نامه

ــی  ــندی و محتوای ــش س ــر در دو بخ ــۀ حاض ــه در مقال ــددی دارد ک ــکال های متع ــه اش نام
ــر توســط برخــی از  ــی، پیش ت ــای محتوای ــم از ایراده ــوارد اول، ششــم و نه ــه شــده اند. م ارائ

نویســندگان بیــان شــده کــه در مقالــۀ حاضــر بــه آنهــا ارجــاع داده شــده اســت. 

3. 1. نقد سند 

ــی،  ــاب منشی باش ــر کت ــدم ب ــی و... متق ــی، حدیث ــی، رجال ــع تاریخ ــدام از مناب ــچ ک 1. هی
ــتۀ  ــش برجس ــه نق ــه ب ــا توج ــد. ب ــاد نکرده ان ــم ی ــی از آن ه ــد و حت ــه را نیاورده ان ــن نام ای
ــه، انتظــار  ــوان ولیعهــد خلیف امام رضا)علیه الســام( در دورۀ اقامــت ایشــان در خراســان به عن
مــی رود منابــع متقــّدم از آن یــاد کــرده باشــند؛ ولــی جــای تعجــب اســت کــه نخســتین بار 

ــت.  ــان آورده اس ــه می ــری از آن ب ــدۀ 14ق، ذک ــی در س منشی باش
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2. منشی باشــی در روزنامــۀ خاطــرات از رؤیــت اصــل نامــه بــه یــاری یکــی از ســادات در ســال 
1335ق ســخن گفتــه و ســپس ســواد آن را عرضــه کــرده اســت. او می نویســد: »مدت هــا پــا 
پــی بــودم کــه آن دســت خط مبــارک بــه دســت آورده، زیــارت کنــم تــا ایــن وقــت کــه ســنۀ 
یکهــزار و ســیصد و ســی وپنج هجــری اســت، آن دســتخط مبــارک را بــه دســت یاری جنــاب 
مســتطاب شــریعت مآب، ... حاجــی آقــا ســیدکاظم ... زیــارت کــرده، چشــمم روشــن و قلبــم 
ــّرکاً در این جــا درج شد.«)منشی باشــی، 1394: 197(. ســخنان  ــاً و تب ــد و تیّمن گلشــن گردی
ــاوت  ــده تف ــرات آم ــۀ خاط ــه در روزنام ــون آنچ ــا مضم ــاره ب ــعارش در این ب ــوان اش او در دی
ــزد  ــه آن را ن ــد ک ــا می گوی ــرده ام ــاره ک ــه اش ــت اصــل نام ــه رؤی ــز ب ــش نی دارد. او در دیوان
متولــی امامــزاده، میــرزا غامحســین متولــی، دیــده، بوســیده و ســپس استنســاخ کــرده اســت. 
محمدرضــا اظهــری ضمــن گــزارش ایــن حکایــت، از قــول آگاهــان محلــی طبــس می نویســد: 
پــس از مــرگ متولــی، اصــل نامــه از ورثــۀ وی گرفتــه شــده تــا بــه کتابخانــۀ آســتان قــدس 
رضــوی ســپرده شــود؛ ولــی هرگــز ایــن اتفــاق نیفتــاده و از خصوصیــات و نامــۀ مزبــور در ایــن 

کتابخانــه اثــری بــه دســت نیامــده اســت)اظهری، 1347: 142؛ همــان، 1394: 140ـ141(.

اگــر نگوییــم هــر دو حکایــت، قطعــاً یکــی از آن دو نادرســت اســت؛ زیــرا بــه فــرض وجــود 
ــان در دو جــا نمی توانســت وجــود داشــته  ــوده و همزم ــن ســند واحــد ب ــه، اوال ای اصــل نام
باشــد؛ مگــر آنکــه نامــه پــس از مــرگ متولــی بــه دســت حاجــی ســیدکاظم افتــاده باشــد؛ 
ولــی در ایــن صــورت نیــز بــاز مشــکلی دیگــر مطــرح می شــود و آن اینکــه منشی باشــی در دو 
اثــر خــود هرگــز از زیــارت و رؤیــت مجــدد اصــل نامــه ســخن نگفتــه اســت. فــارغ از قضــاوت 
دربــارۀ اقــوال متفــاوت و گیج کننــدۀ منشی باشــی دربــارۀ کیفیــت رؤیــت اصــل نامــه کــه اصل 
ــا تردیــد جــدی مواجــه می ســازد، بــه هــر رو، مســلم اســت نامــه ای کــه اصــل  موضــوع را ب
ــا این همــه، باقــی مانــدن اصــل نامــه تــا زمــان  شــمرده می شــده، اکنــون موجــود نیســت. ب

ــه نظــر می رســد.  ــد ب ــز بعی حیــات منشی باشــی در ســدۀ 14ق نی
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3. 2. نقد محتوا 

امامــان شیعه)علیهم الســام( بــرای ارتبــاط بــا شــیعیان خــود شــبکه وکالــت را شــکل دادند و 
هرچــه بــه پایــان عصــر امامــت نزدیــک می شــویم فعالیــت ایــن شــبکه پررنگ تــر می شــود. اوج 
آن را در زمــان امــام هــادی و امــام حســن عسکری)علیهما الســام( و امــام زمان)عــج( مشــاهده 
می کنیــم. معمــوال امامان)علیهم الســام( اگــر در منطقــه یــا شــهری خواســته ای داشــتند، از 
طریــق شــبکۀ وکالــت انجــام می دادنــد. شــیعیان هــم اگــر ســؤال های شــرعی داشــتند و یــا 
می خواســتند خمــس و زکات خــود را بــه امــام برســانند، از طریــق وکا انجــام می دادنــد. البتــه 
شــمار اندکــی ماننــد علــی بــن یقطیــن، از یــاران امــام کاظم)علیه الســام( نیــز بوده انــد کــه در 
ــرای  ــد کــه امام رضا)علیه الســام( ب ــد. بســیار بعیــد می نمای دســتگاه خافــت نفــوذ می کردن
آگاهــی از امــری بــه کارگــزار دســتگاه خافــت نامــه بنویســد؛ بلکــه معقول تــر آن اســت کــه از 

طریــق وکیــان خــود موضــوع را پیگیــری کند.

1. در نامــه آمــده اســت: »در آن ناحیــه جــز بــر تــو بــر هیــچ  کــس 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. امام رضا)علیه الســام( در روز 
دوشــنبه هفتــم مــاه رمضــان 201ق ولیعهــد شــدند و مــردم بــا ایشــان بیعــت کردند)یعقوبــی، 
1372ق،  ج2: 465(. بــا ایــن وصــف، حاکــم مــورد نظــر بایــد شــیعه یــا متمایــل بــه شــیعیان 
بــوده باشــد. از آنجاکــه حاکــم طبــس تابــع عباســیان بــوده، شــیعه یــا متشــّیع بــودن وی بعید 

به نظــر می رســد1. 

2. در متــن نامــه آمــده اســت: »آگاهــی یافتــم کــه او قصــد آن ناحیــه کــه دو دروازه خراســان 
اســت کــرده و در آن جــا ســاکن اســت«. ایــن عبــارت حاکــی از آن اســت کــه فــرد یــا افــرادی 
خبــر حضــور حســین در طبــس را بــه امام رضا)علیه الســام( رســانده اند. پــس طبیعــی اســت 
ــا امام)علیه الســام( از طریــق آنهــا خبــری از  ــد ت ــا افــراد مــورد اطمینان ترن کــه ایــن فــرد ی

حســین بگیــرد تــا عامــر بــن زروامهــر کــه حاکــم محلــی وابســته بــه عباســیان بــوده اســت.

1. نخستین بار اخوان مهدوی به این موضوع اشاره کرده است )اخوان مهدوی، 1392: 63ـ64(.
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3. نــام عامــر بــن زروامهــر به عنــوان حاکــم طبــس در زمــان مأمــون در هیــچ منبــع تاریخــی 
و غیرتاریخــی پیــش از منشی باشــی تــا ســدۀ 14ق ذکــر نشــده اســت.

ــر  ــت و ب ــوده اس ــاله ب ــال 199ق دوازده س ــه در س ــن نام ــور در ای ــین مذک 4. حس
ایــن اســاس، ســال والدت وی بایــد 187ق بــوده باشــد. منابــع در میــان پســران امــام 
کاظم)علیه الســام( از وجــود پســری بــه نــام حســین ســخن گفته اند)خطیــب بغــدادی، 
165؛  ج2:  طبرســی،1403ق،  164؛  ج6:  1385ق،  اثیــر،  ابــن  32؛  ج13:  1417ق، 
ــد.  ــی هیــچ کــدام تاریــخ والدت وی را ثبــت نکرده ان نویــری، 1432ق، ج22: 134( ول
ــام( را  ــام کاظم)علیه الس ــتور داد ام ــج دس ــفر ح ــس از س ــال 179ق پ ــارون در س ه
ــر، 1385ق، ج6: 164؛  ــن اثی ــدادی، 1417ق، ج13، 32؛ اب ــب بغ ــد کنند)خطی در بن
ــام کاظم)علیه الســام(  ــری، 1432ق، ج22: 134(. ام طبرســی،1403ق، ج2: 165؛ نوی
پــس از تحمــل چهــار ســال حبس)ابــن  شــعبه، 1352: 410؛ مجلســی، 1403ق، ج75: 
322( ســرانجام در 25 رجــب ســال 183ق در زنــدان بــه شــهادت رســید)ابن بابویــه، 
566؛  1411ق:  33؛ طوســی،  1417ق، ج13:  بغــدادی،  104؛ خطیــب  1372، ج1: 
مفیــد، 1413ق: ج2: 215(. در زمانــی کــه امــام کاظم)علیه الســام( در زنــدان بــه ســر 
ــال عباســی، کســی از محــل نگهــداری او اطــاع نداشــت و  ــرد جــز برخــی از عّم می ب
بــه همیــن منظــور چنــد بــار محبــس را تغییــر دادنــد. پــس طبیعــی اســت کــه هیــچ 
ــی  ــان زندگ ــا ایش ــال ب ــار س ــن چه ــدت ای ــام( در م ــران امام)علیه الس ــدام از همس ک
ــر آن  ــک همس ــا ی ــران ی ــدت همس ــن م ــی ای ــم ط ــر بپذیری ــاً اگ ــد و فرض نمی کرده ان
ــی  ــن موس ــین ب ــال والدت حس ــال 187ق س ــد، س ــان بوده ان ــا ایش ــم ب ــرت ه حض
نمی توانــد صحــت داشــته باشــد؛ زیــرا چنان کــه گفتــه شــد امــام در ســال 183ق بــه 
ــه حســین  بن موسی)علیهماالســام(  ــم ک ــرض بگیری ــر ف ــن اگ شــهادت رســید. همچنی
ــال  ــن وی در س ــد، س ــده باش ــد ش ــی 183ق متول ــدر یعن ــس پ ــال حب ــن س در آخری
ــام  ــادن ام ــدان افت ــه زن ــش از ب ــال های پی ــر در س ــد و اگ ــوده باش ــد 16 ب 199ق بای
ــال  ــل 20 س ــد حداق ــال 199ق بای ــد، در س ــده باش ــا آم ــه دنی ــام( ب کاظم)علیه الس

ــت. ــن می  داش س
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5. در ایــن نامــه مشــخص نشــده اســت شــخصی کــه نامــه دربارۀ وی نوشــته شــده پســر امام 
موســی کاظم)علیه الســام( اســت بلکــه صرفــاً آمــده پســری از اوالد قریــش از عتــرت رســول 
خدا)صلی اهلل علیه وآلــه( کــه نامــش حســین اســت1.  بنابرایــن، هویــت شــخصیت موضــوع نامــه 

کاما مشــخص نیســت. 

6. در متــن نامــه آمــده اســت: »از زمانی کــه ]ایــن کــودک[ مفقــود شــده اســت نُــه ســال 
ــود شــده اســت.  ــالگی مفق ــه در ســه س ــور در نام ــه، حســین مذک ــن پای ــر ای ــذرد«. ب می گ
چگونــه کودکــی سه ســاله خــود بــه ســفری بــه ایــن دور و درازی مــی رود؟ همچنیــن امــکان 

ــد.  ــد می نمای ــوده باشــند، بعی اینکــه وی را در آن ســن رب

7. از آنجاکــه بــر اســاس محتــوای نامــه، حســین مذکــور در ســه ســالگی گــم شــده، آگاهــی 
ــد  ــا تردی ــام کاظم)علیه الســام( ب ــدان ام ــه خان ــش ب ــت و انتســاب خوی ــن کــودک از هوی ای

جــّدی مواجــه خواهــد شــد. 

8. متــن نامــه بــه لحــاظ ســبک نــگارش، دســتور زبــان عربــی و امــای کلمــات، ضعــف و 
کاســتی دارد. بنابرایــن، بــا توجــه بــه جایــگاه علمــی امام رضا)علیه الســام( نمی تــوان پذیرفــت 
کــه ایــن نامــه را آن حضــرت نوشــته باشــد؛ مگــر بگوییــم در متــن نامــه تصحیف هایــی راه 
ــد آمــده  ــر نامــه پدی ــا اغاطــی کــه در تصوی ــه نوشــتۀ احمــدی میانجــی، ب ــه اســت. ب یافت
تنهــا بــا مراجعــه بــه اصــل نامــه می تــوان بــه نتیجــه مطلــوب دســت یافت)احمــدی میانجــی، 
1411ق: 209ـ210(. افــزون بــر آن، چنان کــه پیشــتر گفتــه شــد، الفــاظ نامــه در دو نســخۀ 
موجــود از نامــه ـ کــه یکــی در اثــر منشی باشــی و دیگــری در مکاتیــب االئمه)علیهم الســام( 
درج شــدهـ  متفــاوت نقــل شــده کــه حاکــی از دســت کاری متــن نامه اســت. از جملــۀ اغاط و 
جمــات مبهــم نامــه، بــه عبــارت »قســم لــه« در جملــۀ »لیــس احــد یســابق الی نفســه قســم 
لــه« یــا »و أن انــه فقــد ولــد مــن اوالد قريــش« می تــوان اشــاره کــرد کــه عبــارت و مفهــوم 
ــه  ــه شــد، برخــی از بخش هــای نام ــه نظــر می رســد. چنان کــه گفت ــط ب ــا غل ــا مبهــم ی آنه
در دو نســخۀ موجــود متفــاوت نقــل شــده اســت. بــه عنــوان نمونــه، »فاتقــوا لــه فــی الســر و 

1. نخستین بار اظهری در مقاله خود به این اشکال اشاره کرده است )اظهری، 1347: 142(.
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العانیــه« در نســخۀ موجــود در مکاتیــب االئمه)علیهم الســام( »فاتقــوا اهلل فــی الســر و العانیه« 
و عبــارت »اليصــارف عنهــا« بــه صــورت »اليصــارف فیمــا« آمــده اســت)همان، 1426ق: ج5، 

301ـ303(.   

ــه  ــه در آن ناحی ــی ک ــک و بزرگ ــای کوچ ــت: »کاره ــده اس ــه آم ــن نام ــه در مت 9. چنان ک
برایــت پیــش می آیــد برایــم بنویــس کــه ان شــاءاهلل تعالــی مــرا در انجــام آن موفــق خواهــی 
یافــت«. عبــارت مذکــور را تنهــا می تــوان زمانــی پذیرفــت کــه امام رضا)علیه الســام( ولیعهــد 
ــال 201ق  ــان س ــم رمض ــدی را در هفت ــب والیتعه ــام( منص ــد. امام رضا)علیه الس ــوده باش ب
پذیرفتند)طبــری، 1387ق، ج7: 554( امــا در ســال 199ق کــه هنــوز آن حضــرت در مدینــه به 
ســر می بــرد، آیــا می توانســت حاکــم یــک شــهر یــا والیــت را خطــاب قــرار داده و از او چنــان 
درخواســتی کنــد و وعــدۀ دهــد درخواســت های ریــز و درشــت وی را اجابــت خواهــد کــرد؟  

10. بــا توجــه بــه احادیثــی کــه از حســین   بــن موســی بن جعفر)علیهم الســام(  نقــل شــده، 
او در ســال 199ق بیــش از 12 ســال داشــته اســت. در ادامــه برخــی از ایــن احادیــث نقــل و 

بررســی شــده اســت.

هــر  موسی بن جعفر)علیهماالّســام(  پــدرم،  گفــت:  موسی )علیهما الســام(  حســین بن  
وقــت تصمیــم می گرفــت بــه حمــام بــرود دســتور مــي داد ســه مرتبــه حمــام را آتــش کننــد 
به گونــه ای گــرم مي شــد کــه نمی توانســت وارد شــود. هنگامــی کــه ســیاهان حبشــی بــرای 
ــدرم فــرش مي گســتردند، وارد می شــد. ســپس گاهــی می نشســت و گاه می ایســتاد. روزی  پ
در زمــان خــارج شــدن پــدرم از حمــام، مــردی از اوالد زبیــر، بــه نــام ُکَنیــد، بــه او برخــورد. 
ُکنیــد در دســت اثــر حنــا داشــت. گفــت: ایــن نشــانه روی دســتت چیســت؟ عــرض کــرد: 
حنــا. پــدرم گفــت: وای بــر تــو! پــدرم کــه دانشــمندترین فــرد زمــان خــود بــود از پــدرش از 
جــدش نقــل کــرد کــه پیامبــر اکرم)صلی اهلل علیه وآلــه( گفــت: هــر کــس داخــل حمــام شــود 
ابتــدا نــوره بکشــد و ســپس از فــرق ســر تــا کــف پــا را حنــا بمالــد، از جنــون و جــذام و بــرص 
و خــارش پوســت تــا زمانــی کــه دوبــاره نــوره کشــد، در امــان است)مجلســی، 1403ق، ج48: 

ــان، 1355: 96(. 110ـ111؛ هم
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ایــن حدیــث نشــان می دهــد کــه حســین بن موسی)علیهما الســام( در زمــان حیــات پــدر 
بزرگــوار خــود پیــش از ســال 179ق، کــه در آن امــام کاظم)علیه الســام( بــرای نخســتین بار 
در زنــدان جــور هــارون گرفتــار آمــد، خردســال نبــوده اســت؛ زیــرا توصیــف حمــام رفتــن و 
ــام و نقــل دقیــق تمــام ســخنان و رفتارهــا از یــک کــودک خردســال بعیــد  ــا ام مازمــت ب
ــوده  ــی ب ــان در ســنین نوجوان ــن زم ــاال او در ای ــث، احتم ــرض صحــت حدی ــا ف ــد. ب می نمای

اســت. 

همچنیــن از او روایــت شــده کــه گفــت همــراه بــا جمعــی از جوانــان بنی هاشــم گــرد حضرت 
رضا)علیه الســام( بودیــم کــه بــه نــاگاه جعفربــن  عمــر علــوی پژمــرده و بدحــال و بــا جامــه ای 
کهنــه از کنــار مــا گذشــت. برخــی از مــا بــه یکدیگــر نــگاه کردیــم و بــه هیئــت او خندیدیــم. 
حضــرت رضا)علیه الســام( گفــت: بــه زودی او را ببینیــد کــه مــال بســیار و متابعانــی بي شــمار 
داشــته باشــد. تنهــا یــک مــاه یــا مدتــی در همیــن حــدود نگذشــت کــه جعفربــن عمــر والــی 
ــا  ــار م ــم از کن ــدم و حش ــرایان و خ ــی خواجه س ــا همراه ــد و ب ــو ش ــش نیک ــه و حال مدین
ــن  ــن عمرب ــن بن علی ب ــن حس ــن عمرب ــن محمدب ــان جعفرب ــر هم ــن جعف ــت و ای می گذش
ــاری  ــۀ غف ــا، ج2: 456ـ457، ترجم ــه، بی ت ــت)ابن بابوی ــب اس ــن ابی طال ــی   ب ــن بن عل حس
ــی،  ــی، 1382، ج 3: 153؛ مجلس ــی، 1390ق: 433؛ اربل ــتفید، 1372، ج2، 505؛ طبرس و مس

ــه، 1372، ج 2: 503(. ــن بابوی 1380: 25، 215؛ اب

ــین بن  ــی حس ــر جوان ــث بیانگ ــن حدی ــم« در ای ــی هاش ــن بن ــباب م ــن ش ــارت »نح عب
ــر  ــه نظ ــن، ب ــت. بنابرای ــام( اس ــام رضا)علیه الس ــت ام ــام( در دوران امام موسی)علیهما الس
ــس از  ــال هایی پ ــدودۀ س ــی در مح ــام( یعن ــت امام رضا)علیه الس ــاز امام ــد او در آغ می رس
ســال 183ق، جــوان بــوده اســت. همچنیــن از ایــن روایــات معلــوم می شــود کــه وی در ســنین 

ــرده اســت. ــی می ک ــه زندگ ــی در مدین ــی و جوان نوجوان
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نتیجه

ــه  ــگاری امام رضا)علیه الســام( ب ــر و متقــدم ســخنی از نامه ن ــع معتب در هیــچ کــدام از مناب
ــه میــان نیامــده اســت.  ــرادرش، حســین بن موسی)علیهما الســام( ب ــارۀ ب حاکــم طبــس درب
فــارغ از ایــن مســئله، نامــۀ منســوب بــه آن حضــرت خطــاب بــه والــی طبــس کــه در روزنامــۀ 
ــوان شــعر او نقــل شــده، دارای اشــکال های ســندی و محتوایــی  خاطــرات منشی باشــی و دی
ــر و متقــدم ذکــر  ــع معتب ــچ منب ــۀ مذکــور در هی ــن نام متعــددی اســت. از نظــر ســند، مت
ــوط  ــار منشی باشــی)د.1345ق( اســت کــه منابعــی متاخــر مرب ــه منبــع آن، آث نشــده و یگان
بــه ســدۀ 14ق هســتند. منشی باشــی در دو کتــاب دیــوان اشــعار و روزنامــۀ خاطــرات مدعــی 
اســت اصــل نامــه را دیــده اســت، ولــی گزارش هــای وی در ایــن دو کتــاب در کیفیــت رؤیــت 
اختــاف دارنــد و ایــن امــر تاحــدودی اصــل موضــوع را بــا تردیــد مواجــه می کنــد. بــا فــرض 
ــرایط  ــه در ش ــند نام ــدن س ــده، باقی مان ــمرده می ش ــل ش ــه اص ــه ای ک ــت نام ــرش رؤی پذی
عــادی نگهــداری اســناد در خانــه یــا شــبه آن از ســدۀ ســوم تــا ســدۀ چهاردهــم هجــری بعیــد 

ــه نظــر می رســد.  ب

از اشــکال های ســندی کــه بگذریــم، ایرادهــای محتوایــی جــدی و متعــددی در ایــن نامــه 
دیــده می شــود کــه از مهم تریــن آنهــا می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: نخســت: عامــر 
بــن زروامهــر کــه بــه ادعــای نامــه، والــی وقــت طبــس بــوده، در هیچ یــک از منابــع موجــود 
ــهادت  ــس و ش ــخ حب ــا تاری ــه ب ــور در نام ــرده نشــده اســت. دوم، ســن حســین مذک ــام ب ن
امــام موســی کاظم)علیه الســام( همخوانــی نــدارد. بــه عبــارت دیگــر، بــا فــرض آنکــه حســین 
ــم  ــام هفت ــه ام ــه آنک ــه ب ــا توج ــه، حسین بن موسی)علیهما الســام( اســت و ب ــور در نام مذک
ــید،  ــهادت رس ــه ش ــد و در 183ق ب ــا ش ــارون مبت ــه ه ــدان خلیف ــه زن ــال 179ق ب در س
ــد.  ــوده باش ــاله ب ــال 199ق دوازده س ــت در س ــام( نمی توانس ــین بن موسی)علیهما الس حس
ــه آن  ــین ب ــن حس ــت در یافت ــرار اس ــه ق ــر ک ــه عام ــه ب ــام( در نام ــوم، امام رضا)علیه الس س
حضــرت یــاری برســاند، وعــدۀ انجــام کارهایــش را می دهــد. از آنجاکــه امــام در ســال 199ق 
هنــوز والیتعهــدی خلیفــۀ وقــت را تقبــل نکــرده بــود، وعــدۀ انجــام کارهــای حکمــران پیش از 
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والیتعهــدی، نامعقــول بــه نظــر می رســد؛ هرچنــد بــا نظــر بــه شــرط امــام در دخالت نکــردن 
در امــور، حتــی اگــر نامــه بــه پــس از تصــدی والیتعهــدی هم مربــوط بــود، آن حضــرت چنین 
وعــده ای بــه ایــن حکمــران نمــی داد. چهــارم، گــم شــدن کودکــی ســه ســاله از خانــدان امــام 
ــه نظــر  کاظم)علیه الســام( و یافــت شــدن وی، 9 ســال پــس از آن در شــهر طبــس بعیــد ب
می رســد. پنجــم، ایرادهــای موجــود در متــن نامــه بــه لحــاظ ادبــی و اغــاط امایــی آن، اصــل 
ــا احادیــث منقــول از  وجــود چنیــن نامــه ای را مخــدوش می ســازد. ششــم، مضمــون نامــه ب

ــدارد.  ــازگاری ن ــام( س ــین بن موسی)علیهما الس حس

در مجمــوع، بــه نظــر می رســد نامــه توســط شــخصیـ  کــه از لحــاظ علمــی در ســطح باالیی 
قــرار نداشــته ـ نوشــته شــده و بــه امام رضا)علیه الســام( منســوب گردیــده اســت. بنابرایــن، 
گویــا ایــن نامــه مکتوبــی جعلــی اســت کــه جاعــل آن اطاعــات اندکــی از ســیرۀ امامــان هفتم 
و هشتم)علیه الســام( و حتــی آگاهــی مختصــری از زبــان عربــی داشــته اســت. شــاید انگیــزۀ 
جعــل چنیــن نامــه ای اثبــات دفــن حســین   بــن موسی)علیهما الســام( در طبــس بــوده اســت. 
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