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 زمزمه ای با معین الضعفا

 

  َ التَّقِیِّ النَّقِیِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا الْمُرْتَضَى الْإِمَامِ» 

حُجَّتِكَ عَلَى مَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ  َ مَنْ تَحْتَ الثَّرَى الصِّدِّیقِ الشَّهِیدِ صَلَاةً 

كَثِیرَةً تَامَّةً زَاكِیَةً مُتَوَاصِلَةً مُتَوَاتِرَةً مُتَرَادِفَةً كَأَفْضَلِ مَا صَلَّیْتَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ 

 «.أَ ْلِیَائِكَ

بر علی بن موسی الرضای برگزیده درود و رحمت گارا، پرود» 

آن پیشوای پارسا و منزه و حجت تو بر هر که روی زمین و زیر  .فرست

درودی خاک است. بر آن صدیق شهید درود و رحمت فراوان فرست، 

همچون برترین و درود و کامل و بالنده و از پی هم و پیاپی و پی در پی، 

 «.اولیائت فرستادیرحمتی که بر هریک از 

 

 (05، ص99)بحاراالنوار، مجلسی، ج
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 مقدمه
با توجه به ایام جاری یعنی دهه کرامت، به  و  حاضر مجموعه گردآوریدر 

مروری و حضرت معصومهاختصار به بعد علمی زندگی حضرت رضا
 . شده است

در راستای تقویت اطالعات همچنین  در ادامه با هدف ارتقای علمی و 
سیره شناسی به ویژه زندگی  عرصه قلم در کتاب شناختی محققان نو

نه شده است آثاری که در زمی سعیو حضرت معصومهحضرت رضا
به رشته تحریر در آمده این دو بزرگوار از خاندان عصمت و طهارت زندگی 

کردن قرار گیرد تا با مراجعه اجمالی به آن  است. مورد شناسایی و لیست
 ها بتواند جنبه معرفی و آگاهی کلی به مخاطب را داشته باشد.

از این رو با مداقه ای که در  سایت های مختلف صورت گرفته است 
از آن ها استخراج و مورد جداسازی قرار گرفته و سعی شده اطالعات آثار 

     ود.ناشر درج ش اولیه و اصلی از قبیل عنوان کتاب، نام مولف، سال نشر و
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 دهه کرامت
 «کرامت»به تبیین لغوی واژه « کرم»در کتاب قاموس قرآن ذیل واژه 

ک: رباشد.)می پرداخته است که به معنی سخاوت، شرافت، نفاست و عزّت 

 (351، ص6قاموس قرآن، قرشی، ج

که این صفت الهی در بندگان کریم نیز از اسماء خداوند متعال می باشد 

مصداق بارز دارندگان این صفت، هستند  )علیهم السالم(نیز جاری است. اهل بیت

که تاریخ گواه سخاوت و بخشندگی ایشان می باشد. در میان اهل بیت نیز 

 شهرت یافته اند.و کریمه اهل بیتبرخی به لقب کریم

به دهه او امام رضفاصله زمانی میان والدت حضرت معصومه

کرامت نامگذاری شده است. تاملی در زندگی این دو بزرگوار نشان می 

دهد که حیات پر برکت ایشان مملو از کرامت و بخشندگی بوده است.  

عالوه بر آن که به لحاظ علمی سرآمد عصر بود. دارای حضرت معصومه

 بوده است.  «بیتکریمه اهل»القاب فراوانی من جمله 

 زَارَ قَبْرَ عَمَّتِی مَنْ» فرمود: ایشان امام جواد زیارتفضیلت در باب  

کسی که قبر عمه ام را در قم زیارت کند، بهشت برای او  »، «الْجَنَّةُ فَلَهُ بِقُمَ

 (123، ص، ابن قولویه)کامل الزیارات«. است
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 البته اگر نگاهی به تقویم اسالمی کشورمان داشته باشیم در             

به نام های احمد و صالح این فاصله والدت دو فرزند دیگر امام کاظم

 را نیز مشاهده می نماییم. 

کرامت و بخشندگی، سخاوت، عزت نفس و ... در تمام شئون زندگی 

موج می زند به گونه ای که نمی توان در سیره ایشان آن را امامان

 نادیده گرفت. 

شور اسالمی مان ایران نیز در کوجود نورانی و پربرکت امام رضا

نمونه کامل این کرامت بخشی به ساکنان این سرزمین می باشد که در این 

 و نوشتار به تناسب بحث به صورت مختصر به ابعادی از سیره اخالقی

 شود.ایشان پرداخته میعلمی 

 محمد نگاهی به زندگی علمی عالم آل
ث برده بود. او وارث علم امامت بود که از رسول خدا به ارامام

چشمه جوشانی بود که تشنگان معرفت و دانش را سیراب می کرد و 

زندگانی پیشوای رک: گمشدگان وادی جهل و نادانی را ارشاد می نمود.)

 (13، محقق، صهشتم امام علی بن موسی الرضا
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 نیم نگاهی به آثار

لرضا، ه افقه رضوی، رساله ذهبیه در طب، صحیفاز قبیل  آثار متعددی 

محض االسالم، علل ابن شاذان، پاسخ مسائل ابن سنان منسوب به عالم آل 

که در مورد هر یک مباحثی مطرح شده و صحت و نوع می باشد  محمد

منسوب شده انتساب آن ها بررسی شده است و تنها کتابی که به امام

است رساله ذهبیه در طب می باشد که ایشان به خواهش مامون مرقوم 

 (399ـ 380، فضل اهلل، ص)رک: تحلیلی از زندگانی امام رضاود. فرم

عیون اخبار الرضا، مفاخر الرضا، فقه الرضا، طب آثار  قابل ذکر است که

الرضا، صحیفه الرضا، مسند االمام الرضا در واقع به عنوان آثار اختصاصی 

، تدوین شده درباره ایشان می باشند. )رک: اخبار و آثار حضرت رضا

 ( 33ـ  9طاردی، صع

 

 برخی اصحاب و شاگردان

پرورش یافتند، فراوان اصحابی که در مکتب علمی، اخالقی امام

 هستند که از گستره این نوشتار خارج است. 

شاگردان برجسته ایشان را این گونه می توان معرفی کرد که باب 

    ، محمد بن راشد بود و از ثقات روات ایشان  احمدحضرت ثامن االئمه

بن ابی نصر بزنطی، محمد بن فضل کوفی ازدی، عبداهلل بن جندب 

بجلی،اسماعیل بن سعد احوص اشعری و احمد بن محمد اشعری است. 

 (80، ص3، سحاب، جزندگانی  حضرت علی بن موسی الرضارک: )
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 تاملی در روش تفسیری امام

های تفسیری است که روش تفسیر قرآن به قرآن یکی از شیوه

نیز این روش جایگاه مبدء این روش بودند. در سیره علمی امامائمه

خاصی دارد. به این صورت که در تبیین و تفسیر برخی آیات از آیات دیگر 

استفاده می کردند. این روش در برخی از تفاسیر مانند المیزان نیز به کار 

 گرفته شده است. 

 لَعْنَةُ أَنْ بَیْنَهُمْ مُؤَذِّنٌ نَفَأَذَّ »...به عنوان نمونه در تفسیر عیاشی ذیل آیه

 که لعنت دهددرمى آواز آنان میان اىدهنده آواز پس» ، «الظَّالِمینَ عَلَى اللَّهِ

نقل ( از محمد بن فضیل از امام رضا33)اعراف/«. باد ستمکاران بر خدا

، 2، ج، عیاشىاست. )تفسیر العیّاشیشده، آن موذن، امیرالمومنین

 (  31ص

 نْأَ بَیْنَهُمْ مُؤَذِّنٌ فَأَذَّنَ »...در تبیین و تفسیر آیه واقع امام رضادر 

، ...« رَسُولِهِ وَ اللَّهِ مِنَ أَذانٌ وَ» ( به آیه 33اعراف/«)الظَّالِمینَ عَلَى اللَّهِ لَعْنَةُ

( استناد 1)توبه/...«. پیامبرش  و خدا جانب از است اعالمى[ آیات این] و» 

، ابن دانسته اند. ) عیون أخبار الرضاموذن را علی)کردند و آن 

 (35، ص2، جبابویه
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 توفیق زیارت

 

السَّلَامُ عَلَیْكِ یَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْكِ یَا بِنْتَ فَاطِمَةَ  َ » 

  َ لَیْكِ یَا بِنْتَ الْحَسَنِخَدِیجَةَ السَّلَامُ عَلَیْكِ یَا بِنْتَ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ السَّلَامُ عَ

الْحُسَیْنِ السَّلَامُ عَلَیْكِ یَا بِنْتَ  َلِیِّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْكِ یَا أُخْتَ  َلِیِّ اللَّهِ 

السَّلَامُ عَلَیْكِ یَا عَمَّةَ  َلِیِّ اللَّهِ السَّلَامُ عَلَیْكِ یَا بِنْتَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ  َ 

 « َ بَرَكَاتُهُ رَحْمَةُ اللَّهِ

 ،سالم بر تو اى دختر فاطمه و خدیجه، سالم بر تو اى دختر رسول خدا

سالم بر تو اى دختر امام حسن و امام مومنان، سالم بر تو اى دختر امیر 

، سالم بر تو اى خواهر ولىّ خدا، سالم بر تو اى دختر ولىّ خدا، حسین

تر موسى بن جعفررحمت سالم بر تو اى دخ، سالم بر تو اى عمه ولىّ خدا

 .و برکات خدا بر تو باد
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 حضرت معصومه نگاهی به سیره علمی

به عنوان عالمان دینی و معنوی زمان مطرح بودند. خاندان پیامبر

باشد. در زندگی گونه که در متون مختلف گزارشات آن موجود میآن

دثه حبه عنوان م کهنیز این بعد متمایز بوده است حضرت فاطمه معصومه

  شود.میاشاره  هایی از محدثه بودن  به مصداق مجالیاد شده است. در این 

 ـ حدیث منزلت1

از فاطمه دختر حضرت فاطمه معصومه از فاطمه دختر امام صادق

، از فاطمه و سکینه دختران ، از فاطمه دختر امام سجادامام باقر

کند که می از ایشان نقلکلثوم دختر حضرت فاطمهاز امامام حسین

من کنت مواله فعلی »یوم غدیرخماللّه قول رسول أنسیتم»فرمود:

آیا سخن رسول »، «و قوله: انت منّی بمنزلة هارون من موسی «مواله

در روز غدیر را فراموش کردید که فرمود: هر کس من موالی اویم علی 

انند مموالی اوست )و آیا فراموش کردید که( جایگاه تو)علی( نسبت به من 

عوالم العلوم و المعارف واألحوال .«) )جایگاه( هارون )در برابر( موسی است

 (103، ص23من اآلیات و األخبار و األقوال، بحرانى اصفهانى، ج
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 ـ دوستی اهل بیت2

زینب از حضرت فاطمه معصومهدر سند طوالنی مانند سند فوق 

اال من مات »د: که فرموکرده نقل دختر علی از مادرش فاطمه زهرا

همانا هر کس با محبت آل  »،«علی حبّ آل محمدّ مات شهیداً

عوالم العلوم و المعارف واألحوال من .«)بمیرد؛ شهید مرده استمحمد

 (103، ص23اآلیات و األخبار و األقوال، بحرانى اصفهانى، ج

 

 موالدوستداران ـ 3

ز افاطمه معصومهدر جای دیگری همچنین در سند مفصلی از 

که مرا به هنگامی»فرمود: که پیامبر نقل شدهفاطمه زهراحضرت 

آسمان بردند داخل بهشت شدم، در آنجا قصری از درّ سفید میان خالی 

ای دیدم که دارای دری بود زینت شده با درّ و یاقوت و روی آن پرده

 إِلَّا لَهَلَا إِ» اند: آویخته بود. وقتی سر بلند کردم دیدم بر باالی آن نوشته
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خدایی جز خدای یگانه نیست، » ،«الْقَوْمِ وَلِیُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌاللَّهُ 

و بر پرده  «محمد رسول خداست، علی ولیّ و صاحب اختیار مردم است

ه به به چه کسی مانند شیع»،«بَخْ بَخْ مِنْ مِثْلِ شِیعَةِ عَلِیٍّ »نوشته شده بود:

 «علی است.

داخل شدم قصری از عقیق سرخ در آن دیدم که وسط آن خالی وقتی 

ای مزیّن به زبرجد بر آن آویخته بود. بود این خانه نیز دری داشت که پرده

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِیٌّ وَصِیُّ »وقتی سرم را بلند کردم دیدم بر او نوشته

ته پرده نوش و بر« محمد رسول خدا، علی وصی مصطفی است»،«الْمُصْطَفَى

به شیعه علی بشارت بده به حالل »، «بَشِّرْ شِیعَةَ عَلِیٍّ بِطِیبِ الْمَوْلِدِ» بود

وقتی وارد شدم به قصری از زمرّد سبز رسیدم که زیباتر از آن را « زادگی

هرگز ندیده بودم. دری از یاقوت قرمز داشت که با انواع لؤلؤ زینت شده 

شیعیان علی »،«یعَةُ عَلِیٍّ هُمُ الْفَائِزُونَشِ »بود. بر پرده آن نوشته بود:

پرسیدم: دوست من جبرئیل، این کاخ از آن کیست؟پاسخ «.رستگارانند

یُحْشَرُ النَّاسُ یَا مُحَمَّدُ لِابْنِ عَمِّکَ وَ وَصِیِّکَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ»داد:

ای محمد! این خانه پسرعمو »،...«عَةَ عَلِیٍّ کُلُّهُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً إِلَّا شِی

و جانشین تو علی بن ابی طالب است، در روز قیامت همه مردم پا برهنه و 

و همه مردم با نام مادرشان صدا  «شوند، جز شیعیان علیعریان محشور می
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شوند.درباره راز شوند جز شیعیان علی که با نام پدرانشان خوانده میمی

لی چون ع»،«لِأَنَّهُمْ أَحَبُّوا عَلِیّاً فَطَابَ مَوْلِدُهُمْ»سیدم، پاسخ داد:این مسئله پر

.)بحار االنوار، مجلسی، «را دوست داشتند والدتشان پاک)و حالل( گردید

 (11ـ  16، ص60ج
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 غریب الغربامدح و  نسیم شمال

 دیشب به سرم باز هوای دگر افتاد

 در خواب مرا سوی خراسان گذر افتاد

 شمم به ضریح شه واال گهر افتادچ

 این شعر همان لحظه مرا در نظر افتاد

 ر افتادببا آل علی هر که در افتاد، 

 ، خسرو طوس استاین قبر غریبُ الغُرَبا

 ، شمس شموس استاین قبر مُعین الضعفا

 ارواح و نفوس استرجع خاک در او مَ

 باید ز ره صدق بر این خاک در افتاد

 ه خبت زده پهلواین روضه پر نور ب

 مغز ملک از عطر  نسیمش شده خوشبو

 حوران بهشتی زده اندر حرمش صف

 ها همه بر کف خیل مَلَک از نور طبق

 شاهان به ادب در حرمش گشته مُشَرّف

 اینجاست که تاج از سر هر تاجوَر افتاد
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 رَصاتندماوالد علی شافع یوم 

 دارای مقامات رفیعُ الدرجاتند

 سباب نجاتنددر روز قیامت همه ا

 ای وای بر آن کس که به این آل در افتاد

 کام و دهن از نام علی یافت حالوت

 گل در چمن از نام علی یافت طراوت

 هر کس که به این سلسله بنمود عداوت

 در روز جزا جایگهش در سقر افتاد

 (189ـ  188)رک: شمس والیت، مقدم، ص
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 یه السالم()علکتاب شناسی اجمالی زندگی امام رضا

 

 عنوان کتاب، نام مولف، مترجم و ناشر ـ 1

 ناشر مترجم مولف عنوان کتاب ردیف

 حکمت نامه رضوی جلد اول 1
محمد محمدی ری 

 شهری
 دارالحدیث حمیدرضا شیخی

حکمتهای رضوی: فرهنگ موضوعی از  2
  علیه السالم سخنان کوتاه امام رضا

محمدجواد مروجی 
 طبسی

 معروف عباس پور عبادی

ی بهزیستی و تندرستی رساله ذهبیه: آموزه ها 3
 امام رضا

منسوب به علی بن 
 موسی الرضا

 محمد دریایی
سفیر 
 اردهال

4 
 زندگانی ثامن االئمه امام علی بن موسی الرضا

 علیه السالم
 محمدصادق شریعت سیدمحمدتقی مدرسی

محبان 
 الحسین

 علیه السالم

5 
بن زندگی سیاسی هشتمین امام: حضرت علی

 معلیه السالالرضا موسی
 سیدخلیل خلیلیان سیدجعفرمرتضی عاملی

دفتر نشر 
فرهنگ 
 اسالمی

 نادری   ناصر من ستاره 6
نقاش: 

 صلواتیان محمدحسین
پیام 

 محراب

http://bookroom.ir/book/29870/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%20-%20%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D8%A7%D9%88%D9%84
http://bookroom.ir/?a=entity.id&id=22164
http://bookroom.ir/?a=entity.id&id=22164
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عشق هشتم: نگاهی نو به زندگی و زمانه  7
 علیه السالم و امام رضا الم اهلل علیهاسحضرت معصومه 

 حسین سیدی کمال السید

موسسه 
فرهنگی 
مدرسه 
 برهان

 اکبر غفاریعلی بابویهعلی ابنمحمدبن علیه السالمعیون اخبار الرضا  8
دار الکتب 
 االسالمی

 شیخ صدوق ج2  علیه السالم عیون اخبار الرضا 9
محمدتقی نجفی  :تحقیق

 اصفهانی
 نبوغ

 اسراء زینب کربالیی عبداهلل جوادی آملی  ه السالمعلی فلسفه الهی از منظر امام رضا 11

11 
علیه  هشتاد و هشت کالم از هشتمین امام رضا

 به هشت زبان السالم
  حسین حائری

بنیاد 
پژوهشهای 

 اسالمی

 
  

http://bookroom.ir/?a=entity.id&id=27349
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 و ناشرمولف عنوان کتاب، نام  ـ2

 

 ناشر مولف عنوان کتاب ردیف

 انعصر داست مجید پورولی کلشتری اقیانوس مشرق 1

 قدیانی حسین فتاحی هابرای دبستانی علیه السالم امام رضا 2

 منادی توحید و امامت علیه السالم امام علی بن موسی الرضا 3
و احمد  محمدجواد معینی

 ترابی
نشر بنیاد پژوهشهای 

 اسالمی

تحلیلهای :  علیه السالم آموزه های طبی و بهداشتی امام رضا 4
 نبر اساس طب نوی معلیه السال علمی طب الرضا

 سفیر اردهال محمد دریایی

5 
 تا مظلومانه غربت از( رضوی سیره) بهشت از ایپاره

 غریبانه شهادت
 پیام آزادی محسن غفاری

پنجره فوالد: روایتی از زندگی شمس الشموس، علی بن  6
 موسی الرضا علیه آالف التحیة و الثنا

 میراث اهل قلم امیر صادقی گیوی

 امینان عبد الرحیم سعیدی راد شتم: نثر ادبی پیرامون امام رضاپنجره ه 7

 باورداران برقعیحسین رضوی تحفه شاهیه عباسیه 8

جلد دهم: آفتاب هشتمین:  ـ چهارده خورشید و یک آفتاب 9
 روایت داستانی زندگی امام رضا

 لیال شمس
مان فرهنگی ساز

 تفریحی شهرداری

 سلسله علی اکبرزاده علیه السالم ای از زندگانی حضرت رضاخالصه 11

http://bookroom.ir/?a=entity.id&id=2347
http://bookroom.ir/?a=entity.id&id=2347
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 خورشید والیت 11
اداره 

 خراسانارشاداسالمیکل
 جلیل

 دارالحدیث حسین علیزاده در حضور دریا  12

13 
علیه  ام علی بن موسی الرضادر مکتب عالم آل محمد ام

 السالم
 امیری علی قائمی

 رساله تمام الشریعه المصطفویه فی اصول الدین 14
منسوب به علی بن موسی 

 الرضا
 

 سروش فریبا کلهر رضا، رضا: داستانی بر اساس زندگی امام رضا 15

 جمال علیرضا سبحانی نسب ا علیه السالمره توشه عاشقان امام رض 16

زندگی به سبک خورشید )سیری در سیره و سبک زندگی  17
 (علیه السالم امام رضا

 جمال مهدی غالمعلی

 به نشر محمدباقر پورامینی سبک زندگی: منشور زندگی در منظر امام رضا 18

 ربه نش محمدباقر پورامینی سیره سیاسی امام رضا: سلوک سیاسی 19

 به نشر احمد وفایی بصیر سیمای تابناک رضوی در آئینه حدیث، تاریخ و ادب فارسی 21

 شفا محمد غفوری علیه السالم شفا یافتگان از متوسلین به امام رضا 21

 انتشارات اسالمیدفتر  جواد قیومی اصفهانی ارضه الفیحص 22

 معراجی نصیرالدین امیرصادقی طب الرضا 23

 امیرکبیر هدی قزلیم غریب قریب 24

25 
: توصیه علیه السالم فرد و جامعه متعالی در کالم امام رضا

به شیعیان به نقل از حضرت عبد  علیه السالم های امام رضا
 العظیم 

 محیی محمد شجاعی

http://bookroom.ir/book/23793
http://bookroom.ir/book/18907
http://bookroom.ir/book/25797/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%DA%A9%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%D8%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://bookroom.ir/book/17962
http://bookroom.ir/book/17962
http://bookroom.ir/book/17962
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 واژگان خرد محمدجواد مروجی طبسی یه السالمعلفضایل االشهر الثالثه و صیامها فی احادیث الرضا  26

 اسوه کاشانیعباس مشفق قبله هفتم 27

 اسرا عبداهلل جوادی آملی قرآن کریم از منظر امام رضا 28

 کبوتران حرم: چهل روایت از دلداگی شهدا به امام رضا 29
گروه فرهنگی شهید 

 ابراهیم هادی
 امینان

 یارمهدی زادهعلی میرخلف علیه السالم رامات الرضویهک 31

 کرامت پروردگار 31
های اسالمی بنیاد پژوهش

 آستان قدس رضوی

های بنیاد پژوهش
اسالمی آستان قدس 

 رضوی

 دلیل ما ا انصاریمحمدرض به ایران علیه السالم گزارش لحظه به لحظه از سفر امام رضا 32

 دارالحدیث هادی ربانی  علیه السالمگزیده کتاب شناسی امام رضا  33

لوح فشرده چند رسانه ای بهار زندگانی با امام مهربانی:  34
 ازدواج و خانواده موفق از دیدگاه امام رضا

ی موسسه خدمات مشاوره ا
جوانان و پژوهش های 
اجتماعی آستان قدس 

 رضوی

موسسه خدمات مشاوره 
ای جوانان و پژوهش 
های اجتماعی آستان 

 قدس رضوی

ه علیوح فشرده نرم افزار فروغ والیت: دانشنامه امام رضا ل 35

 السالم

بنیاد پژوهش های اسالمی 
 آستان قدس رضوی

بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس 

 رضوی

 السالم علیهلوح فشرده نرم افزار کتابخانه تخصصی امام رضا  36
1 

مرکز تحقیقات کامپیوتری 
 علوم اسالمی )نور(

مرکز تحقیقات 
کامپیوتری علوم اسالمی 

 )نور(

 دارالحدیث مهدی غالمعلی  المعلیه الس ام علی بن موسی الرضاماه هشتم: شناخت نامه ام 37

 جامعه القرآن کریم مهدی وحیدی صدر (علیه السالم : غریب طوس )امام رضا11مجموعه باران  38

http://bookroom.ir/book/22161
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C
http://bookroom.ir/book/358
http://bookroom.ir/?a=entity.id&id=23790
http://bookroom.ir/disk/21155
http://bookroom.ir/disk/21155
http://bookroom.ir/book/23792
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حدیث برگزیده از امام  365 : لیهم السالم(ع)مدرسه آل الرضا  39
 فرزندان بزرگوارشانرضا و 

 جمال علی اکبر جاهدی

 دارالحدیث حمید احمدی جلفایی مسیحای طوس: چهل کرامت برگزیده از امام رضا 41

 به نشر محمدباقر پورامینی منزلت زیارت: ویژگی ها و آداب زیارت امام رضا 41

مهر والیت در آسمان ایران: نگاهی به زندگی و ابعاد  42
 شخصیتی حضرت رضا

 بوستان کتاب قم علی کریمی جهرمی

مینوی نگاه تو: مجموعه داستان های کوتاه بر اساس  43
 علیه السالم زندگی امام رضا

 دارالحدیث زهره عارفی

میهمان آسمانی: تجزیه و تحلیل زندگی سیاسی حضرت  44
 رضا

 سوره مهر علی محمد بشارتی

 خیمه زهرا نوری لطیف رضا هفت قدم تا تو: بازخوانی زیارت هفت حدیث امام 45

 به نشر محمدحسین پورامینی وصف آفتاب: والدت تا شهادت امام رضا 46

 به نشر جواد مقصودی ویژگیهای فقه امام رضا 47

 

  

http://bookroom.ir/book/18920
http://bookroom.ir/book/18920
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 مولف عنوان کتاب، نام ـ 3
 

 مولف عنوان کتاب ردیف

 دمحمدجواد جعفرنژا در ایران علیه السالمآثار حضور و برکات امام رضا  1

 حسن عالمه مصطفوی احادیث صعب و مشکل امام هشتم 2

 عزیزاهلل عطاردی علیه السالم اخبار و آثار حضرت رضا 3

 جواد محدثی علیه السالم اخالق تربیتی امام رضا 4

 فراهلل ملکوتیولی علیه السالم هایی برای زندگی از امام رضااخالق رضوی، درس 5

 اهلل میرزائیحبیب علیه السالم ارمغان ملکوت، نگاهی به کرامات امام رضا 6

 ایسید علی حسینی خامنه علیه السالمالب عاشورا در والیت عهدی امام رضا استمرار انق 7

8 
شامل شرح حال علی بن موسی  علیه السالمشتم آشنایی با قبله هفتم امام ه

 از والدت تا شهادت علیه السالم الرضا
ای محمدباقر حسینی زفره

 اصفهانی

 مرتضی طاهری آفتاب در نگاه خورشید 9

 لیال شمس آفتاب هشتمین 11

 محمدرضا یوسفی علیه السالم اقتصاد در تعالیم امام رضا 11

 لشتریمجید پورولی ک اقیانوس مشرق 12

 مجید کوثری علیه السالم امام رضا 13

 محمدرضا ناجی علیه السالمامام رضا  14

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%82%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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 از مدینه تا مرو علیه السالم امام رضا 15
حسین حسین پور و شهروز 

 ذوالفقاری

 از مدینه تا مرو علیه السالم امام رضا 16
شهروز  حسین حسین پور و
 ذوالفقاری

 اهلل احمدیحبیب الگوی زندگی علیه السالم رضاامام  17

 سید سعید ارجمند هاشمی امام هشتم شیعیان علیه السالم امام رضا 18

 محمد محسن طبسی به روایت اهل سنت علیه السالم امام رضا 19

 محمدرضا عطائی در آثار دانشمندان اهل سنت علیه السالم امام رضا 21

 سهراب علوی در رزمگاه ادیان علیه السالم امام رضا 21

 سید حسین حر و ایران علیه السالم امام رضا 22

 غالمرضا اکبری زیبدی و قرآن، جایگاه وحی در معارف رضوی علیه السالم امام رضا 23

 آبادیمظهر حاجیان حسین امام رئوف 24

 احمد ترابی رأفت و معرفتامام  علیه السالمامام علی بن موسی الرضا  25

 و احمد ترابی محمدجواد معینی منادی توحید و امامت علیه السالم امام علی بن موسی الرضا 26

27 
علیه  های امامت و والیت در کالم امام رضایگانه دوران، جلوه علیه السالمامام 

 السالم
 مرتضی طاهری

 محمد غروی علیه السالم لرضااالمثال و الحکم المستخرجة من کلمات االمام ا 28

 تحلیلهای علمی طب الرضا:  علیه السالم آموزه های طبی و بهداشتی امام رضا 29

 نبر اساس طب نوی علیه السالم
 محمد دریایی

 نجم الدین طبسی آموزه های مهدوی در کالم رضوی 31

 االنوار الوضیه فی العقائد الرضویه 31
حسین بن محمد عصفور بحرانی 

 یراز

http://bookroom.ir/book/14089
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 غالمرضا اکبری علیه السالم رضااهمیت نماز در سیره عملی و گفتاری امام  32

 محسن کتابچی علیه السالم رضاآیین زندگی از دیدگاه امام  33

 سیداحمد میرزاده برای نوجوانان علیه السالم هایی درباره امام رضابا کبوترهای گنبد؛ سروده 34

 حیدی صدر مهدی و یه السالمعل ابارانی از ستاره، امام رض 35

 محمد شجاعی علیه السالم رضابازتاب نور، شرح خطبه توحیدی امام  36

 نجمه کتابچی سال بی تو یک 37

 محسن غفاری غریبانه شهادت تا مظلومانه غربت از( رضوی سیره) بهشت از ایپاره 38

 باقر شریف قرشی پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی الرضا 39

پنجره فوالد: روایتی از زندگی شمس الشموس، علی بن موسی الرضا علیه  41
 آالف التحیة و الثنا

 امیر صادقی گیوی

 عبد الرحیم سعیدی راد نجره هشتم: نثر ادبی پیرامون امام رضاپ 41

 سیدحسین اسحاقی علیه السالم پیشوای مهر، سیری بر زندگانی امام هشتم 42

 اکبر واعظ موسویسید علی علیه السالم پیمان نامه والیتعهدی حضرت رضا 43

44 
 ای علوی دورههبر قیام علیه السالم تأثیر والیتعهدی علی بن موسی الرضا

 خالفت مأمون
 مهدی جلیلی

 برقعیحسین رضوی تحفه شاهیه عباسیه 45

 محمد نصیرالدین بن قاضی تحفه شاهیه عباسیه 46

 محمدتقی مجلسیمحمدباقربن بحاراالنوار دوازدهم جلد ترجمه 47

 قاضی سعید قمی التعلیقة علی الفوائد الرضویه یا شرح حدیث رأس الجالوت 48

 التفسیر المرتضی لالمام علی بن موسی الرضا 49
محمدکاظم بهنیا و مرتضی 

 طاهری

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81_%D9%82%D8%B1%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D9%85%DB%8C
http://bookroom.ir/book/27445/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C%20%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%A8%D9%86%20%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
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 محمدتقی جعفری با عمران صابی علیه السالم ضاتفسیری بر احتجاج امام علی بن موسی الر 51

 موسی نجفی علیه السالم تمدن رضوی: مولفه های تمدن ساز در مکتب سیاسی امام رضا 51

 منشجلیل عرفان از مدینه تا مرو علیه السالم جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا 52

 رسولیسید هاشم  علیه السالم جنبه های اخالقی و سیره علمی حضرت رضا 53
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%82%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D8%B1_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%BE%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%84%DB%8C
http://bookroom.ir/?a=entity.id&id=2347
http://bookroom.ir/?a=entity.id&id=2347
http://bookroom.ir/book/29870/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%20-%20%D8%AC%D9%84%D8%AF%20%D8%A7%D9%88%D9%84
http://bookroom.ir/?a=entity.id&id=22164
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http://bookroom.ir/book/23793
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C_%D9%82%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://bookroom.ir/book/18907
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%87%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85_%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C
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http://bookroom.ir/book/25797/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A7%DA%A9%20%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB%D8%8C%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%20%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85_%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%B7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%DB%8C
http://bookroom.ir/book/17962
http://bookroom.ir/book/17962
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AA%D9%82%DB%8C_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C
http://bookroom.ir/book/22161
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
http://bookroom.ir/?a=entity.id&id=27349
http://bookroom.ir/book/22452
http://bookroom.ir/book/22452
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C
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http://bookroom.ir/book/358
http://bookroom.ir/?a=entity.id&id=23790
http://bookroom.ir/disk/21155
http://bookroom.ir/book/23792
http://bookroom.ir/book/18920
http://bookroom.ir/book/18920
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