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 حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدجالل حسینی 

 رییس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی

 باموضوع : سیره پژوهی امام رضا علیه السالم
 

 



 

 

 

 

 

اهلل علی محمد و آله الطاهرین. با عرض سالم  و  بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی 

تبریک ایا  فرخنده دهة کرامت میمد کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه)س( و طلیعالة  

میمد حضرت علی بن موسی الرضا)ع( چهارمین جشنوارة علمی فرهنگی سیره اما  رضالا)ع(  

ل انجالا  هسالت. بیشالی از    در حا 99ها و کارکردها با گسترة ملی در دهه کرامت سال  آموزه

های علمی و تیصصی با نیبگان حالوزه و دانشالگاه اسالت.     های این جشنواره، مصاحبه برنامه

بدین منظور مصاحبه ای با جناب حجت االسم  و المسلمین دکتر سیدجمل حسینی، ریالی   

می  محتر  سازمان کتابیانه ها، موزه ها و اسناد آستان قدس رضوی انجا  داده ایم که در پی

 خوانید.

 و سالیره  فرهنال،،  دربارة پژوهشی های چالش و ها مسأله ها، ایده مهمترین شما، نگاه از س:

 است؟ کدا ( ع)رضا اما  حدیث

 بترای  کت   است   هایی پژوهش انجام )ع(رضا امام سیره مورد در پژوهشی های ایده ترین مهمج: 

. کنیم ورود جزئیات ب  باید ها پژوهش کردن کاربردی برای. باشد کاربردی و ملموس عادی مردم

 رعایت   را متواردی  چت   پوشیدن لباس در. کردند می رفتار کودکان با چگون  )ع(رضا امام ک  این

 متردم  کت   است   جزئیاتی ها این آوردند می جا ب  چگون  را احوالپرسی و سالم آداب. کردند می

 بتا  ایشتان  تبیهتی  و تند برخوردهای مورد در حتی. ببرند کار ب  خود روزمره زندگی در توانند می

 .  شود بررسی موردی باید کردند نمی رعای  را شرعی موازین  ک  کسانی



 ایتن  است   شتده  نوشت  )ع(رضا امام مورد در ک  تالیفاتی و ها پژوهش مورد در چالش ترین مهم

 امتام  بترای  هتارون  زنتدان  همتان  )ع(رضتا  امام برای مامون دربار ک  اس  شده فراموش ک  اس 

 نشتده  مطتر   ها پژوهش در اس  گذشت  ایشان بر ک  مصائبی و ها سختی. اس  )ع(کاظم موسی

 مباحت   بتودن  تکتراری . است   شتده  داده نشان منفعل حدی تا ایشان شخصی  گف  توان می و

 تتوان  متی  را مشتکل  ابن ک  دارد وجود زمین  این در ک  اس  دیگری های چالش از هم پژوهشی

 .دانس  کننده هماهنگ نهاد یا پژوهشگاه یک وجود عدم از ناشی

 ارزیالابی  چگوناله  را کشالور  خالار   و داخالل  در( ع)رضالا  امالا   پژوهشی سیره وضعیت س:

  کنید؟ می

 )ع(معصتوم  امامان سیره در پژوهش و تحقیق شیفتگان ویژه ب  و پژوهش شیفتگان خوشبختان ج: 

 از. اس  مناسبی وضعی   تعداد نظر از ها پژوهش وضعی  و نیستند کم کشور خارج و داخل در

 کتتاب  جشنواره برگزاری. شود ایجاد افزایی هم و انسجام زمین  و شود کار بیشتر باید کیفی  نظر

 کتار  کشتور  ختارج  و داختل  پژوهشتگران  ارتبتا   راستتای  در المللی بین صورت ب  رضوی سال

 .شوند تر کیفی  با و تر گسترده ها پژوهش تا شود تقوی  و حمای  باید ک  اس  اثربخشی

 چیست؟( ع)رضا اما  پژوهی سیره حوزه در جدید یا مغفول های عرصه س:

 در را زمتانی  دوره س  توانیم می کنیم بررسی زمانی نظر از را )ع(رضا امام زندگی بخواهیم اگرج: 

 مقتام  در و بودنتد  )ع(کتاظم  موستی  امتام  محضتر  در ایشان ک  اس  زمانی اول دوره. بگیریم نظر

 زمتان  امتام  مدت طوالنی بودن محبوس و عباسی حاکمان خصمان  رفتار دلیل ب  اما نبودند امام 

 مرحل . اس  ایشان عهده ب  عمال امام  خاندان سرپرستی و شیعیان رهبری()ع(کاظم موسی امام)

 ستفر  ستوم  دوره و دارنتد  حضتور  مدینت   ودر رسند می امام  مقام ب  ایشان ک  اس  زمانی دوم

  متورد  در. است   الرشید مامون دربار در ایشان حبس قولی ب  یا و حضور و مرو ب  مدین  از ایشان

 تحقیقتات  بت   نیتاز  قبلتی  هتای  دوره اما. اس  شده نوشت  زیادی تحقیقات امام زندگی سوم دوره



 علمتی  تتدابیر . است   شتدید  تحریم و اختناق دوران ک  اول  دوره ک  این ویژه ب . دارد تری دقیق

 هتای  تحتریم  بداننتد  متردم  اس  الزم. اس  ارزشمند بسیار دوره این در امام اقتصادی و فرهنگی

 احقاق دنبال ب  همیش  شیع  ک  چرا. اس  داشت  وجود کرات ب  شیع  درتاریخ ناعادالن  اقتصادی

 متورد  در امام  خاندان ک  مشکالتی. نیس  خوشایند زورگویان مذاق ب   طلبی حق و اس  حق

 . شود تحقیق بیشتر باید )ع(رضا امام زندگی اول دوره

 امتام  کت   گونت   همتان . است   امام شاگردان و یاران سیره و زندگی ب  پرداختن دیگر مغفول مورد

  را زیتادی  شتاگردان  و کردنتد  تاستیس  شتیعی  فقت   تعلتیم  برای دانشگاهی مدین  در صادق جعفر

 همتین  بت   و کردنتد  جمت   خود پیرامون را زیادی شاگردان مرو در هم )ع(رضا امام دادند پرورش

 و شتاگردان  متورد  در  کمی تحقیقات. اند داده لقب  )ص(محمد آل عالم را ایشان ک  اس  جه 

 چنتان  امتا  هستند مدفون مشهد اطراف و مشهد در افراد این از خیلی. اس  شده انجام  امام یاران

 شتود  پرستیده  آنهتا  از اگتر  امتا  رونتد  می مراد خواج  زیارت ب  مردم. شوند نمی شناخت  باید ک 

 .اس  مورد این در تحقیقات کمبود نشان  این و دانند نمی چیزی شود پرسیده اعین ابن هرثم 

 است؟ کدا ( ع)رضا اما  پژوهی سیره در رایج های آسیب س:

 و اشتتیاق . است   رضتوی  هتای  پتژوهش  حوزه ب  متخصص غیر افراد ورود آسیب ترین مهمج: 

 در نگتارش  ب  دس  و بشوند قلم ب  دس  ها خیلی ک  اس  شده موجب معصوم امامان ب  عالق 

 از یک هر یا )ع(رضا امام مورد در ک  کسی و نیس  کافی عالقمندی و اشتیاق اما. بزنند مورد این

 .باشد دینی علوم متخصص باید  شود می قلم ب  دس  معصوم امامان

 -اسالممی  علالو   ای رشالته  میان مطالعات عرصة در پژوهشی های اولویت یا موضوعات س:

  چیست؟ رضوی سیره و فرهن، بر تاکید با انسانی

 تحقیق قابل ای رشت  میان مباح  از مرو و مدین  در )ع(رضا امام زندگی دوران شناسی جامع ج: 

 زمینت   در هتایی  توصتی   و ایشتان  اقتصتادی  تفکتر  بت   توج  ای رشت  میان مباح  دیگر از. اس 



 زنتدگی  در مقتاومتی  اقتصتاد  عملتی  الگوهتای  ،کتارآفرینی  و کار فرهنگ ،طبیع  از بهین  استفاده

 و سیاستی  نتوع  از بیشتر ک   قدرت و زور ارباب با ایشان خاص مبارزه نوع همچنین. اس  ایشان

 شتیع   امامتان  دیگتر  زنتدگی  در پنهتان  زهرمبتا  این ک  چرا دارد تحقیق و تامل ایج اس  فرهنگی

 .اس  امروز جهان در فرهنگی و سیاسی مبارزه برای الگویی واق  رد و نیس  مشهود

 باسپاس از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید.


