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چکیده
مــروری بــر ســيرۀ معصومــان bنشــان میدهــد کــه امــام رضــا gنیــز از اشــعار حکمتآمیــز دیگــران
در کالم خــود بهــرهبــرده و مضامیــن آن را تأییــد کــرده و گاه خــود ابیاتــی ســرودهاند .در احادیث نقلشــده
از امــام رضــا 52 ،gبیــت ذکــر شــده کــه بــه نظــر میرســد ایشــان بــه خاطــر مضامیــن ارزشــمند اخالقی
ن تمثــل جســتهاند .پــارهای از ایــن اشــعار تمثل شــعری
و حکمــی ،آنهــا را نقــل کــرده و در کالم خــود بــدا 
امــام رضــا gو چنــد بیــت نیز ســرودۀ خود ایشــان اســت .نگارنــدگان بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتوا،
از مجمــوع ایــن  52بیــت شــعر ،در حــدود  100مضمــون و  16موضــوع اصلــی اســتخراج کردهانــد کــه بــه
اصطــاح «جهتگیــری متــن» نامیــده میشــود .ایــن عناویــن کــه ایــده و پیــام اصلــی متــن هســتند بــا
توجــه بــه اصــل «تبــادر» بــه ذهــن مخاطــب خطــور میکنــد .بــا «طبقهبنــدی» جهتگیریهــا بــرای
دســتیابی بــه «مقوله»هــای تحقیــق روشــن شــد کــه از  16موضــوع اصلــی اســتخراج شــده9 ،مجموعــه
(56درصــد) بــه موضــوع چگونگــی روابــط اجتماعــی انســان بــا دیگــران ،چهــار مجموعــه (25درصــد)
بــه موضــوع امــور فــردی و اعمــال عبــادی انســان و ســه مجموعــه (19درصــد) نیــز بــه مســئله غصــب
خالفــت توســط حاکمــان ظالــم و دشــمنان اهلبیــت bاشــاره دارنــد .لــذا هــدف اصلــی مقالــه کــه بیــان
جهتگیــری اصلــی اخبــار شــعری رضــوی بــوده ،ذیــل ســه مقولــۀ روابــط اجتماعــی ،روابــط فــردی و
ی و موضوعــات اصلــی هــر یــک بــه تفصیــل بیــان شــده اســت.
روابــط سیاســی طبقهبنــد 
کلیدواژهها :امام رضا ،gشعر ،تمثل شعری ،روش تحلیل محتوا.
 .1استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)h.safareh@sru.ac.ir :
 .2استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی ،تهران ،ایرانEtratdoost@sru.ac.ir :
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طرح مسئله
طبــع شــعر و ســخن مــوزون یکــی از نعمتهــای ارزشــمند خــدای متعــال اســت کــه شــاید
پیشــینهای بــهانــدازۀ طــول حیــات انســان داشــته باشــد .شــعر هــم بــه دلیــل موســیقی و هــم
گزینشــی بــودن واژههــا و ترکیبهــای بدیــع ،گاه اثــر پیــام را در مخاطــب صدچنــدان میکنــد .از
ایــنرو شــاعران همــواره جایــگاه مهمــی در میــان مــردم داشــتهاند(ر.ک :موســوی ،بیتــا.)230 :
بــاوجــود ایــن شــاهد هســتیم کــه برخــی شــاعران ایــن هنــر را در مســیر باطــل بــه کار گرفتــه و
موجــب وهــن شــعر و شــاعری شــدهاند تــا آنجــا کــه خــدای متعــال در قــرآن کريــم فرمــودهَ :
«و
َْ ُ
ُّ
َ َ َ َ َّ
ي ُك ِّل واد َي ُ
هيمون* َو َأ َّن ُهـ ْـم َي ُق ُول َ
راء َي َّتب ُع ُهـ ُـم ْالغـ ُ
الشـ َـع ُ
اليف َعلون»(شــعراء،
ون ما
ن * ألـ ْـم تـ َـر أن ُه ْم فـ 
ـاوو 
ٍ
ِ
 )225-224و بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرده کــه شــاعران گمــراه را فقــط گمراهــان پيــروى مىكننــد.
آيــا نديــدهاى كــه آنــان در هــر واديــى ســرگرداناند و چيزهايــى مىگوينــد كــه انجــام نمىدهنــد.
البتــه ایــن وضعیــت بــرای همــه شــاعران یکســان نیســت و از ایــن آیــات قــرآن کریــم نمیتــوان
نفــی شــعر و شــاعری را برداشــت کــرد چراکــه در ادامــه همــان آیــات ،خداونــد متعــال عــدهای را
َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
َ َ
َّ َ ً ْ
َّ
ـات َو ذكـ ُـروا اللـ َـه كثيــرا َو ان َت َص ُروا
اســتثنا کــرده و فرمــوده اســت«ِ :إال الذيــن آمنــوا و ع ِملــوا الصا ِلحـ ِ
ُ
ْ َْ
ـد مــا ظ ِل ُموا»(شــعراء)227 ،؛ مگر كســانى [از شــاعران] كه ايمــان آورده و كارهاى شايســته
ِمــن بعـ ِ
كــرده و خــدا را بســيار بــه يــاد آورده و پــس از آنكه مورد ســتم قــرار گرفتهانــد[ ،از خداونــد و مؤمنان]
يــارى خواســتهاند .بیشــک ايــن اســتثنا بيانگــر آن اســت کــه شــعر درصورتیکــه بــا عمــل صالــح
و يــاد خــدا و همراهــی مظلومــان همــراه باشــد ،ممــدوح اســت و میتوانــد در خدمــت حــق و رشــد
و تعالــی انســان قــرار گيرد.
َّ َ ِّ ْ َ ْ ً
ــع ِر ل ِحك َمــة
ــن الش
بــه همیــن دلیــل پيامبــر اکــرمnدر خصــوص شــعر فرمودهانــد«ِ :إن ِم 

(»...ابنبابویــه1413 ،ق ،ج )379 :4پــار های از شــعر حکمــت اســت .فيــض کاشــانی در شــرح
ايــن حديــث گويــد« :پــارهای از اشــعار ســخن ســودمندی اســت کــه مانع جهل و ســفاهت اســت و
َ
پیامبــر اکــرمnاز آن دو نهــی میکنــد .مــراد ایــن ســخن موعظههــا و َمثلهايــی اســت کــه مــردم
از آنهــا ســود میبرنــد ماننــد حکمــت و دانــش و فهــم و داوری کــه بــر اســاس عــدل اســت»(فيض
کاشــانی1406 ،ق ،ج.)165 :26
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جــرج جــرداق ،عالــم مســیحی عالقهمنــد بــه مطالعــۀ نهجالبالغــه نیــز در ایــن بــاره مینویســد:
«از آنجــا کــه ائمــه اطهــار bســرآمد ســخنوران و بلیغان بــوده و ارزش باالی اشــارههای مســتقیم
َ
و غیرمســتقیم بــه شــعرَ ،مثــل و ماننــد آن را ب ـ ه خوبــی میدانســتهاند ،لــذا در ســخن شــفاهی
یــا مکتــوب خــود ،بــهمقتضــای حــال یــا مقــال ،بــهصورتهــای مختلــف از آن بهــره بــرده و بــا
گنجینــۀ منحصربــه فــرد دانــش خــود ،در برانگیختــن ذهن مخاطــب ،ایجاد شــوق شــنیدن در وی
و ســرعت انتقــال معانــی بــه او از طریــق ایــن اشــارات مبــادرت میورزیدند»(جــرداق ،بیتــا.)32 :
در ميــان اصحــاب پيامبــر اکــرمnو امامــان معصــوم bشــاعرانی وجــود داشــتند که شعرشــان
خدمــت حــق بــوده و خودشــان تــا زمانــی کــه در مســير حــق بودهانــد ،مــورد تحســين
در
ِ

معصومیــن bقــرار داشــتند .عــدۀ زيــادی از ايــن شــاعران را عالمــه امينــی در کتــاب «الغديــر»
يــاد کــرده اســت(ر.ک :امینــی1416 ،ق ،ج495-47 :2؛ ج.)463 -11 :3
مــروری بــر ســيرۀ معصومــان bنشــان میدهــد کــه ايشــان نیــز در برخــی مــوارد بــه ســرودن
شــعر پرداختــه و در مــوارد دیگــری نیــز از اشــعار حکمتآمیــز دیگــران در کالم خــود بهــرهجســت ه و
مضامیــن آن شــعر حکمتآمیــز را تأییــد کردهانــد.
در اخبــار و احادیــث نقــلشــده از امــام رضــا gمجموعــه ابیاتــی ذکــر شــده کــه بــه نظــر
میرســد امــام gبــه خاطــر مضامیــن ارزشــمند اخالقــی و حکمــی ،آنهــا را نقــل کــرده و در
ن تمثــل جســتهاند .برخــی از ایــن ابیــات نیــز ســرودۀ خــود حضــرت اســت کــه
کالم خــود بــدا 
همــه ایــن مــوارد نیازمنــد تحقیــق و بررســی اســت.
در ایــن مقالــه تــاش شــده بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا بــ ه عنــوان یکــی از بهتریــن
روشهــای تحقیــق میانرشــتهای و متــن محــور ،بــه تجزیــهو تحلیــل مضامیــن احادیــث شــعری
امــام رضــا gبپردازیــم کــه احادیــث شــعری رضــوی خوانــده میشــود .ضمــن اســتخراج کامــل
ایــن اشــعار از منابــع تاریخــی و روایــی ،مضامیــن اصلــی و فرعــی و نقــاط تمرکــز ایــن اشــعار احصــا
و دســتهبندی شــده اســت.
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روش تحقیق
در پــی توجــه بــه دانــش نشانهشناســی و ارتباطــات غیرکالمــی در بررســیهای زبانشــناختی و
متنپژوهــی در دهــۀ1960میــادی ،روش «تحليــل محتــوا» بــهعنــوان بهتريــن روش ترکیبــی ّ
کمــی

و کیفــی ،پــای بــه عرصــه تحقیقــات علمــی اندیشــمندان گذاشــت .در ايــن روشّ ،
«كميــت» و بــهطور
کلــی «رویکــرد ّ
كمــی» 1بــه متــن ،كليــد اصلــي حل معمــای فهم متــن به شــمار مـیرود که زمینهســاز

ورود بــه عرصــه تحلیلهــای کیفــی بوده و بســتر مناســبی بـرای متــن پژوهی ترکیبــی فراهم مـیآورد.
«تحلیــل محتــوا در حقیقــت فــن پژوهــش عینــی ،اصولــی و کمــی بــهمنظــور تفســیر و تحلیــل
محتواســت و تفکــر بنیــادی تحلیــل محتــوا عبــارت اســت از قــرار دادن اجــزای یــک متن(کلمات،
جمــات ،پاراگرافهــا و ماننــد آن برحســب واحدهایــی کــه انتخــاب میشــوند) در مقوالتــی کــه از
پیــش تعیینشــدهاند»(باردن .)29 :1375 ،کریپنــدورف نیــز در کتــاب خــود بــا عنــوان «مبانــی
روششناســی تحلیــل محتــوا» ،چارچوبــی را بــرای اســتفاده از ایــن روش معرفــی میکنــد کــه
دارای ســه کارکــرد؛ تجویــزی ،تحلیلــی و روششــناختی اســت(ر.ک :کریپنــدورف.)31 :1378 ،
برخــی نیــز ایــن روش را فــن «پرسشــنامه معکــوس» 2نامیدهاند(فیــروزان.)211 :1360 ،
روش «تحلیــل محتــوا» از جملــه روشهــای تحقیــق میانرشــتهای اســت کــه میتواند بـ ه عنوان
ابــزاری جدیــد ،بــه تحلیــل نصــوص دینــی اعــم از قــرآن کریم یــا احادیــث بپــردازد و مدلــول آنها را
شناســایی نماید(بــرای نمونــه ر.ک :جانــی پــور192-79 :1390 ،؛ عتــرت دوســت-75 :1397 ،
 .)103انــواع فنــون روش تحلیــل محتــوا در منابــع مختلــف معرفیشــده اســت(ر.ک :هولســتی،
93-47 :1373؛ جانیپــور و شــکرانی.)57-27 :1392 ،
ی مقالــۀ حاضــر از تکنیــک «تحلیــل محتــوای مضمونــی» بــهصــورت «کدگــذاری بــاز» بــا
بــرا 
تأکیــد «قالــب بیانــی» و «مخاطــب» اســتفاده شــده و ضمــن تأکیــد بــر نقــاط تمرکــز 3هــر متــن،
تــاش شــده تــا در نهایــت جهتگیــری 4هــای هــر کــدام از مجموعــه احادیــث شــعری رضــوی نیز
تعییــن و تحلیــل شــود.
1. Quantitative Perspective
2. Inverse Questionnaire
3. Attention
4. Direction
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یکــی از مراحــل مهــم در فراینــد اجــرای روش تحلیــل محتــوا« ،طبقهبنــدی» 1جهتگیریهــا
ً
بــرای دســتیابی بــه «مقولــه» 2هــای تحقیــق اســت .در مرحلــۀ طبقهبنــدی ،اوال فقــط بــه
جهتگیریهــای اصلــی متــن توجــه داشــته و تــاش میشــود تــا رابطــه َعرضــی میــان آنهــا
ً
و نــوع نســبتی کــه بــا همدیگــر دارنــد ،شناســاییشــده و ثانیــا از تجمیــع مــوارد مشــترک آنهــا،
«مقولــه» ســاخته شــود کــه در حقیقــت ،گویــای ّ
ماهیــت اصلــی و بنیادیــن متــن اســت.
ایــن مرحلــه از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت چراکــه بــا تغییــر هرکــدام از مضامیــن
اصلــی از یــک مقولــه بــه مقولـهای دیگــر ،حجــم انبوهــی از مضامیــن و متــون حدیثــی کدگــذاری
شــده ،بــه آن مقولــه جدیــد منتقلشــده و بــهنوعــیّ ،
ماهیــت جدیــد دریافــت میکننــد .لــذا در
ایــن مرحلــه میبایــد بســیار دقــت شــود کــه آیــا مقولــه انتخــابشــده بـ ه عنــوان مقولــه اصلــی،
ّ
قابلیــت تحمــل و پذیــرش حجــم انبوهــی از مضامیــن کدگــذاری شــده ذیــل خــود را دارد یــا خیر؟
و آیــا در ادامــه مســیر تحلیــل کیفــی و توصیفــی ،میتوانیــم ادعــا کنیــم کــه آن بخــش از مضامین،
ذیــل آن مقولــه هســتند یــا خیــر؟ ایــن اقــدام در نهایــت منتهــی بــه ســاخت مجموعــه موضوعــی
احادیــث شــده و مهمتریــن کارکــرد اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا بــرای فهــم حجــم انبوهــی از
اطالعــات حدیثــی پراکنــده منقــول از ائمــه اطهــار bاســت.

تحلیل محتوای روایات شعری امام رضاg
ّ
روایــات شــعری امــام رضــا gبــه دو دســته قابــل تقســیم اســت؛ برخــی شــامل تمثــل 3شــعری
حضــرت اســت و پــارهای نیــز اشــعاری هســتند کــه خــود آن حضــرت ســروده اســت کــه در اینجــا
1. Classification
2. Categories

َ َّ َ
ـل فـ ٌ
ـان
 .3تمثــل بــه شــعر ،یــک نــوع تضمیــن و صنعــت بالغــی اســت(ر.ک :موســوی ،بیتــا ،بخــش دوم) .ابــن منظــور گویــد« :ت َمثـ 
َ ً َ َّ َ
َ ً
ّ
َ
َ
ـل بالش ـيء ض َر َبـ ُـه َمثال»(ابــن منظــور1414 ،ق ،ج )612 :11یعنــی وقتــی گفتــه میشــود کســی بــه شــعری تمثــل
ضـ َـر َب َمثــا و ت َمثـ 
جســت یعنــی از آن شــعر ب ـ ه عنــوان ضربالمثــل اســتفاده کــرد.
ّ
ّ
عالمــه شــعرانی در حاشــیه شــرح کافــی ،ضمــن اشــاره بــه برتــری تمثــل بــه آیــات قــرآن کریــم در کالم خــود ،تمثــل بــه شــعر را نیــز جایــز
ّ
دانســته و نمونههــای متعــددی از تمثــل ائمــه اطهــار bبــه اشــعار دیگــران را بــهصــورت نمونــه ذکــر کــرده اســت(ر.ک :شــعرانی،
ّ
1382ق ،ج .)54 :7عالمــه مجلســی معتقــد اســت پیامبــر اکــرم nنیــز بــه شــعر تمثــل میجســت ،ولیکــن روش او چنیــن بــود کــه بــا
جابهجایــی کلمــهای ،شــعر را از حالــت نظــم خــارج کــرده و بــهاصطــاح آن را میشکســت(ر.ک :مجلســی1403 ،ق ،ج.)229 :15
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همــه ذیــل عنــوان روایــات شــعری امــام رضــا gذکــر و در خــال بحــث نــوع آن روشــن میشــود.
بررس ـیهای متعــدد در منابــع تاریخــی و روایــی نشــان میدهــد کــه مجموعــه اشــعار متعــدد و
پراکنــدهای بــه نقــل از امــام رضــا gوجــود دارد کــه در ایــن مقالــه تــاش شــده ضمــن احصــای
کامــل ،بــه تحلیــل محتــوای آنهــا نیــز پرداختــهشــده و مضامیــن اصلــی و فرعــی کشــف و تبییــن
شــود .ایــن روایــات بدیــن شــرح اســت:
 .1-1روایت اول
َ ْ
َ
«هــل َر َو ْيــت ِم َن
شــیخ کلینــی روایــت کــرده اســت کــه روزی مأمــون از حضــرت رضا gپرســيد:
ْ ْ ََ َ
ِّ ْ َ ْ ً َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ
ـت م ْنـ ُـه ْال َكثيـ َـر َف َق َال َأ ْنشـ ْـدني َأ ْح َسـ َ
ـن َمــا َر َو ْي َت ُه ِفــي ال ِحل ِم فقــال»g؛
ِ
الشــع ِر شــيئا فقــال قــد رويـ ِ
ِ ِ
آیــا تاكنــون چیــزی از شــعر روايــت كــردهای؟ حضــرت فرمــود :شــعر بســياری روایــت کــردهام.
مأمــون گفــت :پــس بهتريــن شــعرى كــه دربــارۀ حلــم بــراى تــو گفتهانــد بــراى مــا بازگــوى .امــام
 gفرمــود:
َ َ
ُ
ِإذا ك َان ُد ِوني َم ْن ُب ِليت ِب َج ْه ِل ِه		
َو إ ْن َك َان م ْثلي في َم َح ِّلي م َن ُّ
الن َهى		
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
ْ
ُ ُ َ
َْ ْ
َو ِإ ْن ك ْنت أ ْدنى ِم ْن ُه ِفي الفض ِل َو ال ِح َجى	

َ َُ َ ْ
َ ُ ْ
أ َب ْيت ِل َنف ِسي أ ْن تق ِابل ِبال َج ْه ِل
َ َ َّ
ََ ْ ُ ْ
ْ ْ
أخذت ِب ِحل ِمي ك ْي أ ِجل َع ِن ال ِمث ِل
ْ
َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ َّ َ
َ َ ْ 1
التق ُّد ِم و الفض ِل
عرفت له حق

(ابنبابویه1378 ،ق ،ج174 :2؛ ابن شهرآشوب1379 ،ق ،ج)372 :4
البتــه در کتــاب «الجلیــس الصالــح» ایــن گفتوگــو میــان نضــر بــن شــميل و مأمــون دانســته
شــده اســت(جريرى1426 ،ق .)246 :ابــن عبــد ربــه نیــز ایــن اشــعار را منقــول از أحنــف دانســته
اســت(ابن عبــد ّربــه1404 ،ق ،ج.)181 :1
 .1ترجمۀ ابیات:
 .1هر گاه من گرفتار رفتار بد كسى شوم ،اگر آن كس كمتر از من باشد ،خود را با او در نمىاندازم.
 .2اگر شأنش در ِخ َرد همانند من باشد ،با حلم و بردبارى با او رفتار مىكنم تا از وى باالتر باشم.
حق بزرگترى و ّ
 .3و ّاما نسبت به آن كه از من برتر و باالتر استّ ،
تقدم و فضل را بدو میدهم.
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در ادامــه مأمــون از شــنیدن ایــن ابیــات اظهــار خرســندی میکنــد و از امــام gمیپرســد:
ََ َ َ ُ ْ َُْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ََ َ
ـالَ :ب ْعـ ُ
ـض ِف ْت َي ِان َنــا»؛ چــه کســی ایــن ابیــات
«فقــال لــه المأمــون مــا أحســن هــذا مــن قالــه؟ فقـ
را ســروده اســت؟ امــام gپاســخ میدهنــد :یکــی از جوانــان مــا .ســپس مأمــون درخواســت
میکنــد بهتريــن شــعرى را كــه دربــارۀ ســکوت در برابــر جاهــل و تــرك ســرزنش دوســت بــراى آن
حضــرت گفتهانــد ،بخواننــد کــه امــام gدر پاســخ ایــن ابیــات را قرائــت میفرماینــد:
َُ َ
َ ً
َ ً
إ ِّني َل َي ْه ُج ُرني َّ
فأ ِر ِيه أ َّن ِل َه ْج ِر ِه أ ْس َبابا
			
الص ِد ُيق ت َج ُّنبا
ِ
ِ
َ
َ
َ
ً
ْ
َ
َ َ َ ُ َْ َ ْ َ
اب ِع َتابا
		
َو أ َر ُاه ِإ ْن َعات ْب ُت ُه أغ َر ْب ُت ُه
فأرى له ترك ال ِعت ِ
ُْ
ً
ْ َ
َ
ِّ
ُ
		
َو ِإذا ُب ِليت ِب َج ِاه ٍل ُم َت َحك ٍم
َي ِج ُد ال ُم َحال ِم َن ال ُم ِور َص َوابا
ً
َ َ ُّ ُ ُ
ُّ ُ َ
َأ ْو َل ْي ُت ُه م ِّ
وت َو ُر َّب َ
َ َ 1
وت َعن ْال َج َ
اب جوابا
و
ك
الس
ان
		ك
ا
م
ك
الس
ي
ن
ِ
ِ
ِ
(ابنبابویه1378 ،ق ،ج)175-174 :2
جریــری بــه نقــل از کتــاب «بهجــة المجالــس و انــس المجالــس» معتقد اســت این ابیــات متعلق
بــه ابوالعبــاس ناشــئ اســت .وی ســپس ابیــات دیگــری در همیــن معنــا بــا اندکــی اختــاف را از
شــاعران دیگــر نقــل کــرده اســت(جريرى1426 ،ق .)246 :ذهبــی نیــز معتقد اســت گوینــدۀاین
اشــعار ابــن خرشــة بــن زيــد (یزیــد) اســت(ذهبی1427 ،ق ،ج.)80 :8
در ادامــه مأمــون مجــدد ابــراز خرســندی میکنــد و از گوینــدۀ ابیــات میپرســد کــه امــامg
ََ َ
ـال ْال َم ْأ ُمـ ُ
ـون
هماننــد مــورد قبــل شــاعر ایــن اشــعار را از یکــی از جوانــان اهلبیــت میداننــد« :فقـ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ََ َ
ـال ل َب ْ
ـض ِف ْت َي ِان َنــا» .مأمــون ســپس از امــام gمیخواهــد کــه
ـ
ع
مــا أحســن هــذا هــذا مــن قالــه فقـ
ِ
ِ
بهتريــن شــعرى را كــه دربــارۀ جــذب دشــمن بــرای دوســت شــدن گفتهانــد ،بــراى وی بازگویــد.
امــام gدر پاســخ ابیــات ذیــل را قرائــت میفرماینــد:
 .1ترجمۀ ابیات:
 .1دوستم به قصد جدایى از من دورى مىگزيند و من بدو ميفهمانم كه دورى گزيدن او اسبابی داشته است.
 .2و به او نشان میدهم كه اگر در اين دوری جستن به او تندى كنم ،سبب دوری بیشتر او شدهام ،پس ترك عتاب را عتاب مىدانم.
 .3هر گاه مبتال شوم به دوست نادان و زورگویی كه امور ناشدنى را درست میداند.
 .4خاموشى در برابر او را سزاوار او ميدانم؛ زيرا كه خاموشى گاه جواب محسوب مىشود.
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َ َ
َّ
ََ ُ
[سال ْم ُت ُه] فق َه ْرت ُه
َو ِذي ِغل ٍة سالمة

َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ِّ َ
		
ات َع ُد ِّو ِه
و من ل يد ِافع سيئ ِ
َ َ
ْ َْ َ
َ ً
َو ل ْم أ َر ِفي الش َي ِاء أ ْس َر َع َم ْهلكا

َف َأ ْو َق ْر ُت ُه م ِّني ل َع ْفو َّ
الت َح ُّم ِل
ِ ِ ِ
َ ْ ُ َّ َ
ِب ِإ ْح َس ِان ِه ل ْم َيأخ ِذ الط ْول ِم ْن َع ِل
َ
ُ َ َّ 1
ِل ِغ ْم ٍر ق ِد ٍيم ِم ْن ِو َد ٍاد معج ٍل

(ابنبابویه1378 ،ق ،ج175 :2؛ ابن شهرآشوب1379 ،ق ،ج)372 :4
مأمــون بــرای دفعــه ســوم مجــدد ابــراز خرســندی میکنــد و از گوینــدۀ ابیــات میپرســد و امــام
 gهماننــد مــوارد قبــل ،شــاعر ایــن ابیــات را از یکــی از جوانــان اهلبیــت معرفــی مینماینــد.
مأمــون ســپس از امــام gمیخواهــد کــه بهتريــن شــعرى را كــه دربــارۀ رازداری بــراى وی
َ َ
ـال َف َأ ْنشـ ْـدني َأ ْح َسـ َ
ـن َمــا َر َو ْي َتـ ُـه فــي ك ْت َمــان ِّ
السـ ِّـر» .امــام gدر پاســخ
گفتهانــد ،بازگویــد« :قـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
درخواســت وی فرمودنــد:
َ
َ
ِّ َ َ ُ
ً
َ
ِّ َ َ ْ
ف َيا َم ْن َرأى ِس ّرا ُي َص ُان ِبأ ْن ُي ْن َسى
الس َّر ك ْي ل أ ِذ َيع ُه
َو ِإني لن َسى
َ َََ
َ َ َْ َ ْ
ْ َ
ْ
ف َي ْن ِبذ ُه قل ِبي ِإلى ُمل َت َوى ال َحشا
		
َمخافة أ ْن َي ْج ِر َي ِب َبا ِلي ِذك ُر ُه
ً
ً َ
َْ َ ُ َ َ
َُ ُ َ ْ َ ْ ُْ
َ
يق ل ُه َح ْبسا
اطر ِه أن ل ي ِط
ش ِس ّرا َو َجال ِفي
في ِ
خو ِ
وشك من لم يف ِ
(ابنبابویه1378 ،ق ،ج)175 :2
مأمــون در پایــان بــا کســب اجــازه از امــام رضــا ،gدســتور میدهــد کــه ایــن اشــعار را مکتــوب
نماینــد و بــرای فضــل بــن ســهل ببرنــد و  300هــزار درهــم نیــز بــه حضــرت هدیــه میدهنــد .در
توضیــح ایــن کــه چــرا امــام رضــا gپاســخ ســؤاالت مأمــون را داده و هدیــه او را دریافــت کردهانــد،
ً
بایــد گفــت کــه بــه نظــر میرســد ایــن اقــدام حضــرت اوال رعایــت ادب و احتــرام نســبت بــه
درخواســت مشــروع دیگــران بــوده باشــد ،چنانکــه از اخــاق کریمــه اهلبیــت ،bپاســخگویی به
 .1ترجمۀ ابیات:
 .1بسا شده است كه با شخص شرور و نيرنگ بازى از راه صلح و دوستى در آمده و بر وى غالب شدهام ،و او را زير بار گذشت خود برده
گرانبار نمودهام.
 .2و هر كس اعمال زشت دشمن خويش را با نيكى از خود دفع نكند ،او بخشش يا بردبارى را از مقام باالترى فرا نگرفته است.
 .3و من براى برطرف كردن کینۀ قدیمی ،راهى نتيجه بخشتر از دوستی و مهربانى فوری نديدهام.
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ســؤاالت و درخواسـتهای مشــروع مــردم اعــم از هممســلکان و مخالفــان و معانــدان بــوده اســت.
ً
ثانیــا پیامبــر اکــرم nنیــز هدايــای پادشــاهان را قبــول میفرمودنــد ،همانگونــه كــه امــام حســن
ً
مجتبــی gنیــز عطایــاى معاويــه را قبــول نمودنــد .اساســا ســیره اهلبیــت bایــن بــوده اســت
چ گاه رد احســان نکــرده و عطایــای دیگــران را میپذیرفتنــد اگرچــه بــدان بینیــاز بــوده و
کــه هیـ 
در اولیــن فرصــت آن را بــه مســتحقان و مســکینان جامعــه عطــا مینمودنــد .اســتغنا و بینیــازی
اهلبیــت bاز امــوال دنیــا و سادهزیســتی ایشــان از جملــه اخبــار متواتــری اســت کــه موافقــان و
مخالفــان بــدان اعتــراف کردهانــد.
 .2-1روایت دوم
ّ
روایــت دوم را شــیخ صــدوق از ّ
معمــر بــن خــاد و گروهــی نقــل کــرده اســت کــه بــر امــام رضــاg
َّ
َ َ
َ َ
َ
«ج َعل َنــا اللـ ُـه ِفـ َـداك َمــا ِلــي أ َراك
وارد شــدهاند و یکــی از آنــان خطــاب بــه امــام gعــرض کــرد:
َ ْ
ُم َتغ ِّيـ َـر ال َو ْجـ ِـه»؛ خــدا مــا را فدایــت گردانــد ،چــرا رنــگ چهــرهات را دگرگــون میبینــم؟! امــامg
َ ْ َ َ ْ َ
ً ُ َ َ ِّ ً
ْ َ
ِّ َ ُ
ـت َل ْي َلتــي َ
ـرا فــي قــول مـ ْ
ـن أ ِبــي َحف َصــة»1؛ مــن تمــام
ـ
ب
ان
و
ـر
ـ
ك
ف
ت
م
را
ـاه
ـ
س
میفرماینــد«ِ :إنــي ب ِقيـ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
شــب را بیــدار بــودم و بــه گفتــه مــروان بــن ابــی حفصــه فکــر میکــردم کــه گفتــه اســت:
َُ ْ َ
َ َّ َ ُ ُ َ
َ َ َ
َ ََْ
ْ َ 2
		
ون َو ل ْي َس ذاك ِبك ِائ ٍن
أنى يك
ات ِو َراثة العم ِام
ِلب ِني البن ِ
ســپس حضــرت میفرماینــد کــه اندکــی خوابیــدم و در خــواب دیــدم کــه گوینــدهای میگفــت:
ُ
ُ َّ ْ ُ
ـت َفــإ َذا َأ َنــا ب َقائــل َقـ ْـد َأ َخـ َـذ بع َضـ َ
ـادة ْال َ
ـاب َو ُهـ َـو َيقــول»:
ـ
ب
ِ
ِِ
«ثــم ِنمـ ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ْ َ
َ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ
ل ْل ُم ْشرك َ
ين َد َع ِائ ُم ِال ْسل ِم
		
ن
ائ
ك
ِ
ِ
ِِ
أنى يكون و ليس ذاك ِب ٍ
ْ
ٌ َ
َ ََْ َ
َو ال َع ُّم َم ْت ُروك ِبغ ْي ِر ِس َه ٍام
ات ن ِص ُيب ُه ْم ِم ْن َج ِّد ِه ْم
ِلب ِني البن ِ
َ َ َ َّ
َّ
الطل ُ
يق َم َخ َاف َة َّ
َما ِل َّلط ِل َ ُّ َ
الص ْم َص ِام
		
اث َو ِإن َما
سجد ِ
يق و ِللتر ِ
ِ
 .1مــروان بــن ابــى حفصــة از شــعراى عهــد ّ
عباســى اســت كــه بــه دلیــل مــدح بســیار از خلفــای عباســی بــه ویــژه مهــدى و رشــيد ،ثــروت
انبوهــى بــراى خــود فراهــم کــرده و بــه جهــت هجــو علويــان ،بــه دســتگاه هــارون نزديــك شــده بــود.
 .2ترجمۀ بیت« :از كجا مىشود و اين شدنى نخواهد بود كه ارث عموها به دخترزادهها برسد؟!».
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َ َ َْ َ ُْ
َ ْ
		
ق ْد ك َان أخ َب َرك الق ْر ُآن ِبفض ِل ِه
َ ْ
َّ ْ َ َ
اط َمة ال ُم َن َّو َه ِب ْاس ِم ِه		
ِإن ابن ف ِ
ََْ َ ً
ً
		
َو َب ِق َي ْاب ُن نثلة َو ِاقفا ُم َت َر ِّددا

ْ َّ
َ َ َْ َ
ف َمضى القض ُاء ِب ِه ِم َن ال ُحك ِام
َْ
ْ ََ
َح َاز ال ِو َراثة َع ْن َب ِني ال ْع َم ِام
َ َْ
ْ َ 1
َي ْب ِكي َو ُي ْس ِع ُد ُه ذ ُوو الرح ِام
(ابنبابویه1378 ،ق ،ج)176 :2

عالمــه مجلســی در توضیــح ایــن خبــر آورده اســت کــه مــراد از «طليــق» ،عبــاس اســت کــه
در جنــگ بــدر اســیر و ســپس بــا پرداخــت فدیــه آزاد شــد .مــراد از «صمصــام» نیــز شمشــیر
َ
ضلـ ِـه» نیــز بــه أميرالمؤمنيــن علــيg
ّبرنــدهای اســت کــه هماننــد نــدارد .ضميــر در عبــارت ِ«بف ِ
بازمیگــردد ،بــه دلیــل ســیاق و قرینـ ه آنچــه پــس از آن ذکرشــده زیــرا مــراد از «فاطمــة» ،فاطمــه
بنــت اســد ،مــادر آن حضــرت اســت و مــراد از «ابــن نثلــة» نیــز ّ
عبــاس اســت ،زیرا نــام مــادرش نثلة
بــوده اســت (مجلســی1403 ،ق ،ج.)110 :49
 .3-1روایت سوم
روایــت ســوم را شــیخ صــدوق بــه نقــل از پــدر بزرگــوارش نقــل میکنــد کــه بــا سلســله ســند
َ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ
ـال َح َّد َث َنــا َسـ ْـع ُد ْبـ ُ
ـن
خــود از امــام رضــا gنقــل کــرده اســت« :حدثنــا أ ِبــي ر ِضــي اللــه عنــه قـ
َ
ْ
َ ْ َ ْ َّ
ِّ َ
ُ
ـن إ ْب َراهيـ َـم ْبـ َ
َ
َ
اللــه ْبـ ْ ُ َ َ َ َ ْ
َع ْبـ َّ َ ْ
َ
ـن الرضــا
ـد اللـ ِـه عـ ِ ِ
اشـ ٍـم عــن عبـ ِ
ِ
ـن ه ِ
ـن الم ِغيــر ِة قــال سـ ِـمعت أبــا الحسـ ِ
ـد ِ ِ
ِ
َُ
 gيقول»:
َ
َّ َ
ٌ
ِإنك ِفي َد ٍار ل َها ُم َّدة

ُ ْ
ُي ْق َب ُل ف َ
يها َع َمل ال َع ِام ِل
ِ

 .1ترجمۀ ابیات:
 .1از چه رو و براى چه و اين شدنى نخواهد بود كه مشركان پرچمدار اسالم باشند.
 .2دخترزادگان نصيب ارث خود را از ّ
جدشان میبرند ،در حالى كه عمو بدون سهم االرث كنار میرود.
ّ
 .3آنكه در لشكر كفر بوده و اسير مسلمانان شده و با فديه آزاد گشته ،چگونه ارث نبوت برد؟ چه بسا آزاد شده كه از ترس شمشير
اظهار اسالم كرده.
 .4و قرآن از پيش ،تو را به فضل و مقام آنكه ارثبر بود (به آيه مباهله و آيه تطهير و آيه خاتم بخشى  )...خبر داده است و آنچه از
احكام در بارۀ او بود گفته است.
 .5آن فردى كه فرزند فاطمه (بنت اسد)؛ كه مشهور و زبانزد همگان است ،او ارث ّ
نبوت را میبرد از عموزادهها.
ّ
ّ
ّ .6اما فرزند نثله (بنت جناب ،مادر ّ
متحير مىايستد و مىگريد و خويشانش با وى همدمى میكنند.
عباس بن مطلب) در كنار
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ً
ُ َْ ُ َ َ ُ
ََ َ ْ َ
يها أ َمل ال ِْم ِل
يكذب ِف
أ ل ت َرى ال َم ْوت ُم ِحيطا ِب َها
َ
َْ
َ َ ْ ُ ُ َّ َ
ُ ُ َّ ْ
الت ْو َبة ِفي ق ِاب ٍل
و تأمل
ت َع ِّجل الذن َب ِل َما تش َت ِهي
ْ
َ َ َ ْ
ْ ُ ْ َ َ ْ ً
1
َما ذاك ِف ْعل ال َح ِاز ِم ال َع ِاق ِل
َو ال َم ْوت َيأ ِتي أ ْهل ُه َبغ َتة
(ابنبابویه1378 ،ق ،ج)176 :2
درخــور ذکــر اســت کــه در کتــاب در «ســراج الملــوک» ایــن ابیــات از عبدالواحــد بــن زید دانســته
شــده اســت(فهری1289 ،ق .)11 :شــیخ مفیــد نیــز در کتــاب «االختصــاص» خــود چنیــن ذکــر
میکنــد کــه ایــن ابیــات بــه درخواســت مأمــون بــرای موعظــه توســط امــام gگفته شــده اســت:
ََ َ
ََ َ ْ َُْ ُ َ
ِّ َ
ـال ع ْظني َف َك َتـ َ
ـب (»...مفیــد1413 ،ق.)98 :
«كتــب المأمــون ِإلــى الرضا gفقـ ِ ِ
 .4-1روایت چهارم
َ َ
«ح َّدث َنــا
روایــت چهــارم را احمــد بــن حســین کاتــب ابــی الفیــاض از پــدرش نقــل کــرده اســت:
ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َّ
ْ َ ْ َ ُّ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ َّ ْ ْ َ ْ
اللــه ْبــن َ
ـن الفض ِل
ـ
ب
ـد
ـ
م
ح
م
ن
ب
ـد
ـ
م
ح
أ
ـر
ـ
ك
ب
ـو
ـ
ب
أ
ـي
ـ
ن
ر
ب
خ
أ
ـال
ـ
ق
ي
ر
ـك
ـ
س
ع
ال
يد
ـع
ـ
س
ـد
ِ
ِ
ٍ
الحســن بــن عبـ ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َّ َ ِ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ٍ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ِ ُ َ َ
ـاز ســنة أربــع عشــرة و ثل ِث ِمائـ ٍـة قــال حدثنــا ِإبر ِاهيــم بــن أحمــد الك ِاتــب قــال
ـن الخ ْبـ ِ
الم َعــر َوف ِبابـ ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ـس َعل ِّي ْبن ُم َ
ـب أبــي الف َّيـ َ ْ
ـن أبيــه قــالَ :حض ْرنــا َم ْجلـ َ
َ َّ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ
وســى
ِ
ـاض عـ ِ ِ
حدثنــا أحمــد بـ ٌـن َالحسـ َـي ِن َك ِاتـ ِ
ِ ِ
ِ
ََ َ
َ ُ َ َْ ُ
ـاه فأنشــأ َيقــول» .وی گویــد :در مجلــس علــی بــن موســی gحاضر شــدیم
 gفشــكا َر ُجــل أخـ
کــه مــردی از بــرادرش شــکایت کــرد .در ایــن هنــگام امــام gخطــاب بــه وی فرمودنــد:
َ ِّ َ
َ ََ َ َ ُُ
َو ْاس ُت ْر َو غط َعلى ُع ُي ِوب ِه
أ ْع ِذ ْر أخاك َعلى ذن ِوب ِه
َ ُ ُ
َ ْ
َو ل َّلز َ
اصب ْر َع َلى ُب ْهت َّ
ان َعلى خط ِوب ِه
م
يه
ف
الس
ِ
ِ
ِ
ِ
و ِ
ِ
 .1ترجمۀ ابیات:
 .1تو اكنون در خانهای هستى كه مدت ماندنت محدود است و در همين مدت كوتاه عمل هر عمل کنندهای مورد قبول است.
 .2آيا نمىبينى كه مرگ از هر سو اين سرا را فرا گرفته و آرزوی آرزومندان را بر باد میدهد؟!
 .3و در اين مدت كوتاه شتابان در پی اميال نفسانى خود مرتکب گناه میشوی ،و توبه و بازگشت به سوى حق را به آینده موکول میکنی.
 .4از آنجا که مرگ ناگهانی به سراغ ما میآید ،چنین روشی کار انسان آیندهنگر و خردمند نیست.
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َ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ ً
اب تفضل
و د ِع الجو

َّ ُ َ
َو ِك ِل الظل َوم ِإلى َح ِس ِيب ِه

1

(ابن بابویه1378 ،ق ،ج)177 :2

ََْ َ َ ُ
بــا توجــه بــه عبــارت «فأنشــأ َيقــول» در متــن روایــت ،بــه نظــر میرســد ایــن اشــعار ســرودۀ خــود
امــام رضــا gباشــد .در هیــچ کــدام از کتــب تاریخــی و روایــی نیــز بــر انتســاب ایــن اشــعار بــه
شــخص دیگــر اشــاره نشــده اســت.
 .5-1روایت پنجم
شــیخ صــدوق بــا سلســله ســندی از ّریــان بــن صلــت نقــل میکنــد کــه امــام رضــا gبــرای
وسـ ْ
شــخصی بــه نــام عبدالمطلــب ایــن اشــعار را قرائــت فرمودنــدَ :
ـن ُم َ
«ح َّد َث َنــا ُم َح َّمـ ُـد ْبـ ُ
ـن
ـى ب َـ ِ
َ ْ َ
ْ ُ َ َ ِّ َ َ
َّ ْ َ
ـن إ ْب َراهيـ َـم ْبــن َ
الر َّيــان ْ
ـي ْبـ ُ
ـن أبيـ ِـه َعــن َّ
ـال َح َّد َث َنــا َع ِلـ ُّ
ـت قــال:
ـ
ل
الص
ـن
ـ
ب
ـ
ع
ـم
ـ
اش
ه
المتــوك ِل قـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ ْ ُ َّ
ِّ َ
َْ َ َ
ـد المط ِلـب»:
أنشــد ِني الرضــاِ gلعبـ ِ
ً
َ ُ َّ ُ ُ ُّ
اس كل ُه ْم َز َمانا
ي ِعيب الن

َ
َو َما ِل َز َم ِان َنا َع ْي ٌب ِس َوانا

َ ُ َ ْ
َ
َو َل ْو َن َط َق َّ
الز َم ُان ِب َنا َه َجانا
يب َز َمان َنا َو ال َع ْي ُب ِف َينا
ن ِع
ً ً
ُ َ
ْ
ِّ ْ
ْ ُُ ُ
َو ِإ َّن الذئ َب َي ْت ُرك ل ْح َم ِذئ ٍب َو َيأكل َب ْعض َنا َب ْعضا ِع َيانا
َ
َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ
َ ٌَْ َْ
َ َ َ 2
يب ِإذا أتانا
يب
و ويل ِللغ ِر ِ
ل ِبسنا ِلل ِخد ِاع مسوك ِط ٍ
(ابن بابویه1378 ،ق ،ج)177 :2

 .1ترجمۀ ابیات:
 .1برادرت را در كارهاى نادرستاش معذور بدار و بپوشان و روى زشتیهای او پرده كش.
 .2و بر بهتانى که بیخرد بر تو بندد ،و نیز بر حوادث سخت روزگار شكیبایى كن.
 .3و از روى لطف و بزرگى جواب او را مده و او را رها كن و ستمكار را به خدای حسابگرش واگذار.
 .2ترجمۀ ابیات:
 .1همه مردم از زمانه عيبجویی مىکنند و از آن بد مىگويند ،اما زمانه جز خود ما عيبى ندارد.
 .2ما بر زمانه عیب میگیریم ،حال آنکه عيب در ماست ،اگر زمانه به سخن بیاید از ما بدگویی خواهد کرد.
 .3هیچ گرگی گوشت گرگ دیگر را نمىخورد ،اما برخی از ما آشکارا گوشت برخی ديگرى را ميخوریم.
 .4ما از خود ظاهری فريبنده نشان میدهیم ،پس واى بر غريبی که به سوی ما بیاید!
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َْ َ
دربــارۀ ایــن ابیــات نیــز بایــد گفــت بــا توجــه بــه قرینــۀ متصــل در متــن یعنــی عبــارت «أنشـ َـد ِني
ِّ َ
الرضــاِ gلـــ »....بــه نظــر میرســد ایــن ابیــات نیــز ســرودۀ شــخص امــام رضــا gباشــند .البتــه

مشــخص نیســت کــه ایــن ابیــات بــرای شــخصی بــه نــام عبدالمطلــب در عصــر امــام رضــاg
ســروده شــده یــا منظــور جــد بزرگــوار پیامبــر اکــرم nاســت .برخــی شــارحان معتقدنــد کــه

مقصــود آن بزرگــوار ،مذمــت غيبــت کــردن از دیگــران اســت ،خاصــه در حــق اوالد عبدالمطلــب که
همانــا اهــلبیــت bو خانــدان ایشــان هســتند.
 .6-1روایت ششم
روایــت ششــم ،خبــری اســت کــه گویــا امــام رضــا gبــه نقــل از پــدران بزرگــوارش ،شــعری را از
َ ْ ْ َ َ َّ
امــام علــی gروایــت کردهانــدَ :
«ح َّد َث َنــا َأ ُبــو ْال َع َّبــاس ُم َح َّمـ ُـد ْبـ ُ
ـن إ ْب َ
الط َال َقانـ ُّ
ـي
ـن ِإســحاق
ـ
ب
ـم
ـ
ي
اه
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ٍّ ْ َ َ ُّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َّ
َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ
ـد الل ِه
يد الحســين بــن ع ِلــي ال َعــد ِوي قــال حدثنــا الهيثــم بـ َـن عبـ ِ
ر ِحمــه اللــه قــال حدثنــا أبــو سـ ِـع ٍ
ُّ َّ ُّ َ َ
َ
وســى ْبــن َج ْع َفــر َعـ ْ
ـن أبيــه ُم َ
الر َضــا َ gعـ ْ
ـن ُم َ
ـي ْبـ ُ
وســى ِّ
ـال َح َّد َث َنــا َع ِلـ ُّ
ـن أ ِبيـ ِـه َج ْعفـ ِـر
الرم ِانــي قـ
ِ
ٍ َ َ َ َ َ
ْ ِ ْ ُ َ ْ َ ْ َِ
َ
ُ َ َّ
ْبــن ُم َح َّمـ َ ْ
ـد ْبـ َ ٍّ َ ْ َ ِّ
ـن الحســي ِن عــن أ ِبيـ ِـه  gقــال كان أ ِميـ ُـر
ٍ
ـن ع ِلــي عــن ع ِلــي بـ ِ
ـد عــن أ ِبيـ ِـه محمـ ِ ِ
ِ
َُ
ْال ُم ْؤمنيـ َ
ـن  gيقــول»:
ِِ
ُ َ ْ ََ
ٌ
َ
ُ
ف ِم ْن ُه ْم َس ِخ ٌّي َو ِم ْن ُه ْم َب ِخيل
خ ِلق ِت الخل ِئ ُق ِفي ق ْد َر ٍة
َ ْ ُ َُ َ ٌ
َ
َف َأ َّما َّ
1
َو أ َّما ال َب ِخيل فش ٌوم ط ِويل
الس ِخ ُّي ف ِفي َر َاح ٍة
(ابن بابویه1378 ،ق ،ج)177 :2
ً
کامــا مشــخص اســت کــه ایــن ابیــات ،ســروده امــام علــی gاســت و امــام رضــا gضمــن
ّ
تصریــح بــه ایــن مطلــب ،بــه کالم آن حضــرت تمثــل جســتهاند.

 .1ترجمۀ ابیات:
 .1مردم بر يك فطرت و با قدرت یک خدا آفريده شدهاند ،اما برخی بخشنده و پارهاى تنگنظرند.
 .2آنكه سخى است پس در راحتى و آسایش است و آنکه بخيل است در بد ُیمنی دور و دراز است.
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68
 .7-1روایت هفتم
شــیخ صــدوق خبــر شــعری هفتــم را بــا ســند خــود از محمــد بــن یحیــی بــن ابــی َع ّبــاد نقــل
میکنــد کــه گویــد :روزی از امــام رضــا gشــنیدم کــه شــعری را زمزمــه میکننــد در حالــی
ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ
َ
کــه آن حضــرت بســیار کــم شــعر میخواندنــدَ :
«ح َّد َث َنــا ْال َحاكـ ُـم أ ُبــو َع ِلـ ٍّ
ـن أ ْح َمـ َـد
ـي الحســين بـ
ِ
َ
َّ ْ ُّ َ َ
ْ َ ْ َ ُّ َ َ
َ
ـال َح َّد َث َنــا ُم َح َّمـ ُـد ْبـ ُ
ـال َح َّد َث َنــا ُم َح َّمـ ُـد ْبـ ُ
ـاد
ـن َي ْح َيــى ْبـ
ـن َي ْح َيــى الصو ِلــي قـ
البيه ِقــي قـ
ـن أ ِبــي ع َّبـ ٍ
ِ
َْ ً ُْ ُ َ َ ً َ َ َ ُْ ُ ْ ً
َ َ
َ
َ ِّ َ َ َ ْ ُ ِّ َ
قــال َح َّدث ِنــي عمــي قــال :سـ ِـمعت الرضــا  gيومــا ين ِشــد و ق ِليــا مــا كان ين ِشــد ِشــعرا:
ُ ُّ َ ْ ُ ً ْ َ
َ ُ َْ
ْ
كل َنا نأ ُمل َم ّدا ِفي ال َج ِل
َو ال َم َن َايا ُه َّن آفات ال َم ِل
َ ْ ََ
َ َ ُ َّ َّ َ َ َ ُ ْ
ْ َْ
1
َو ال َز ِم الق ْص َد َو َد ْع َع ْنك ال ِعلل 
اطيل ال ُم َنى	
ل تغرنك أب ِ
َ
َ َّ
َّ َ ُّ ْ َ ٍّ
ٌ ُ َّ َ َ 2
يه َر ِاكب ثم رحل
الدن َيا ك ِظل َز ِائ ٍل
ِإنما
حل ِف ِ
(ابن بابویه1378 ،ق ،ج)178 :2
در ادامــه راوی بــه آن حضــرت عــرض میکنــد کــه :خداونــد وجــود شــما را عزيــز بــدارد ،ايــن
اشــعار از كيســت؟ حضــرت فرمودنــد« :یکــی از عراقیهــای خودتــان» .وی میگویــد« :ابــو
العتاهيــة ايــن اشــعار را از خــود برايــم خوانــده اســت» .امــام gدر ایــن هنــگام بــدون اشــاره بــه
َ
ّ
ـات
صحــت ایــن انتســاب و نــام بــردن از شــاعر ،بــا اشــاره بــه لقــب بیانشـ
ـده ،میفرماینــد« :هـ ِ
ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َّ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ
قاب»(حجــرات؛)11
ل
اســمه و دع عنــك هــذاِ ،إن اللــه ســبحانه و تعالــى يقــول « :و ال تنابــزوا ِبال ِ
َ َ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ
ــر ُه َهذا»(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج)178 :2؛ وی را بــه نامــش بخــوان و ايــن
و لعــل الرجــل يك
طــرز ســخن گفتــن را واگــذار ك ـ ه خــدای متعــال میفرمایــد« :همدیگــر را بــا لقبهــای زشــت
نخوانیــد!» شــايد آن مــرد ایــن لقــب را ناخــوش داشــته باشــد.
توضيــح اینکــه واژۀ «العتاهيــه» مصــدر اســت و معنــى آن گمراهــى و بىخــردى اســت و نــام
َ
ُ َ
«الق َ
«الصمت» آمده است.
صد» ،واژه
 .1در یکی از نسخهها به جای
 .2ترجمۀ ابیات:
 .1همۀ ما آرزو داريم كه مرگ ما را مهلت دهد ،در حالى كه مرگها خود نابودكنندۀ آرزوها هستند.
 .2آرزوهاى دروغين تو را فريب ندهد و پايبند ميانه روى باش و ناراستی و نادرستی را كنار گذار.
 .3زيرا كه دنيا سايهاى ناپایدار[ ،و کاروانسرایی است] كه سوارى در آن بار مىاندازد و سپس كوچ مىكند.
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اصلــی شــاعر در کتــب تاریخــی و تراجــم ،اســماعيل بــن قاســم ذکرشــده و كنيـهاش ابواســحاق
اســت .گفتــه شــده مهــدى عباســى بــه دلیــل ماجرایــى کــه ميــان او و كنيــز مهدى بــه نــام «عتبه»
رخ داد ،بــدو گفتــه «اراك مختلطـ ًـا ّ
متعتهــا»؛ تــو را مجنــون و ياوهســرا مىبينــم و از آن زمــان وى را
«ابــو العتاهيــه» لقــب داده اســت(ابنبابویه ،بیتــا ،ج.)414 :2
 .8-1روایت هشتم

َ
ـن ز َيــاد ْ
خبــر شــعری هشــتم بــا سلســله ســند ذیــل نقلشــده اســتَ :
«ح َّد َث َنــا َأ ْح َمـ ُـد ْبـ ُ
ـن َج ْعف ٍر
ـ
ب
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ
َ َ
ْ َ َ َ ُّ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ
َ
ـن إ ْب َراهيـ َـم ْبـ َ
ـي ْبـ ُ
ـال َح َّد َث َنــا َع ِلـ ُّ
ـن أ ِبيـ ِـه قــال َح َّدث ِنــي
اشـ ٍـم عـ
الهمد ِانــي ر ِضــي اللــه عنــه قـ
ِ
ـن ه ِ
ِ
ِ
ُ ْ ُ ُ َ َّ ْ َ َ ُّ َ َ
َْ
ل شــده
ـد الحسـ ِـني قــال .»...در ایــن روایــت از ابراهیــم بــن محمــد حســنی نقـ 
ِإبر ِاهيــم بــن محمـ ٍ
اســت کــه روزی مأمــون ،کنیــزی را بــهعنــوان هدیــه نــزد امام رضــا gفرســتاد .هنگامــی که کنیز
بــر امــام gوارد شــد ،ســپیدی مــوی امــام gو کهنســالی ایشــان را ناخــوش داشــت .امــامg
َ
نیــز چــون کراهــت او را دیــد ،وی را نــزد مأمــون بازگردانــده و ایــن ابیــات را برایــش نگاشــتند«َ :ب َعث
ََ َ
َ َ ً َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َّ ْ َ َّ
ِّ َ
ْال َم ْأ ُمـ ُ
ـون إ َلــى َأبــي ْال َح َ
ـن الشـ ْـي ِب فل َّمــا َرأى
الرضــا  gج ِاريــة فلمــا أد ِخلــت ِإليـ ِـه اشــمأزت ِمـ
ـن
ـ
س
ِ
َ َ َ َ َّ َ ِ َ ْ َ ْ ُ ِ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ً
ال ْب َ
َ
َ
ـون و كتــب ِإليـ ِـه ِبهــذا
ـات ِشـ ْـعرا:
ـ
ي
ِ
كر ِاهيتهــا ردهــا ِإلــى المأمـ ِ
َ ْ َ َّ ْ َ َّ ُ َّ
اللب ُ
َن َعى َن ْفسي إ َلى َن ْفسي ْال َمش ُ
يب
ظ
ع
ت
ي
ب
ي
الش
د
ن
ع
و
يب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ َ ُ َ
َ َ َّ
َف َل ْس ُت َأ َرى َم َواض َع ُه َي ُئ ُ
وب
اب ِإلى َم َد ُاه
فق ْد َولى الشب
ِ
َ َْ َ َْ ُ ُ ُ َ ً
َو َأ ْد ُع ُوه إ َل َّي َع َسى ُيج ُ
يب
يل
يه و أندبه ط ِو
سأب ِك ِ
ِ
ِ
َ َّ
َ َ َ
ي به َّ
ُ َ ِّ
الن ْف ُس ْال َك ُذ ُ
وب
َو َه ْي َهات ال ِذي ق ْد فات َع ِّني
تمن ِين  ِ ِ
َ َ َْ َ ََ ُ ْ
َو َم ْن ُم َّد ْال َب َق ُاء َل ُه َيش ُ
َ
َ
يب
ي
س
أ
ات بياض ر ِ
و راع الغ ِاني ِ
ِ
َأ َرى ْالب َ
يض ْالح َس َان يجدف َ[يح ْد َن] َع ِّني َو في ه ْج َرانه َّن َل َنا َنص ٌ
يب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
َ َّ َّ ْ َ َ ْ ً
ً
َ ْ َ ُ َّ َ ُ َ
ضا لي َحب ٌ
يب
اب َمضى َح ِبيبا
ف ِإن يك ِن الشب
ف ِإن الشيب أي ِ
ِ
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َُ َ َََْ ْ َ
َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َّ
ال َج ُل ْال َقر ُ
الل ِه َح َّتى		يف ِّ
ا
ن
ن
ي
ب
ق
ر
سأصحبه ِبتقوى
يب
ِ

1

(ابن بابویه1378 ،ق ،ج)178 :2
در کتــب روایــی نســبت بــه انتســاب ایــن ابیــات بــه امــام رضــا gتصریــح نشــده اســت و برخــی
معتقدنــد بــه دلیــل مضامیــن عــادی و معمولــی که ایــن ابیــات دارد و افســوس گــذران عمــر را بیان
میکنــد ،بعیــد اســت ایــن اشــعار متعلــق بــه آن حضــرت باشــد.
 .9-1روایت نهم
شــیخ صــدوق در کتــاب «عیــون اخبــار الرضــا» ،خبــر شــعری نهــم را بــا ســند خــود از ابراهیــم
َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ٍّ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُّ َ َ
ـي قــال
بــن عبــاس نقــل میکنــد و گویــد« :حدثنــا الح ِاكــم أبــو ع ِلــي الحســين بــن أحمــد البيه ِقـ
َّ ْ ُّ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
َ
ـال َح َّد َث َنــا إ ْب َراهيـ ُـم ْبـ ُ
َح َّد َثنــي ُم َح َّمـ ُـد ْبـ ُ
ـن ْالع َّ
ـاس
ـ
ب
ـن َي ْح َيــى الصو ِلــي قــال حدثنــا أبــو ذكــوان قـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُْ ُ َ ً
َ َ َ َ ِّ َ
قــال :كان الرضــا  gين ِشــد ك ِثيــرا:
َ ََ َْ
َ ُ َ
		
ِإذا ك ْنت ِفي خ ْي ٍر فل تغ َت ِر ْر ِب ِه

َ ُ َّ
ِّ َ
َو ل ِك ْن ق ِل الل ُه َّم َسل ْم َو ت ِّم ْم

2

ّ
متضمــن جملـهای دعایــی اســت و در کتــب حدیثــی نیــز بــه نقــل از امــام
از آنجــا کــه ایــن بیــت
رضــا gگفتــه شــده و شــخصی بــر انتســاب آن بــه شــاعر دیگــری تصریــح نکــرده اســت ،بــه نظــر
میرســد ایــن بیــت نیــز از ســرودههای حضــرت باشــد .نکتــه جالــب اینجاســت کــه اگرچــه
برخــی از راویــان اشــاره کردهانــد کــه امــام رضــا gخیلــی کــم شــعر میگفتنــد ،امــا در ایــن
 .1ترجمۀ ابیات:
 .1پيرى و سپيدى مويم به من خبر مرگم را ميدهد و شخص زيرك و هشيار هنگام پيرى نصيحت پذير است.
 .2آرى ايام جوانى سپرى شد و ّ
مدتش به آخر رسيد و ديگر بازگشتنى از آن به جاى خود ،نخواهم ديد.
 .3در فراق و دوريش مىگريم و ناله سر مىدهم و همواره او را میخوانم ،باشد كه بپذيرد و بازگردد.
 .4و هيهات كه آنچه را كه از دست دادهام اين نفس دروغزن مرا به آرزوى بازگشت آن وامیدارد.
 .5زنان زيبا و خوش اندام از موى سفيد من ميهراسند و هر كس كه بودنش طول كشيد ،پير خواهد گشت.
 .6نكورويان سيمين تن را مينگرم كه از من گريزانند و مفارقت و جدایى آنان ما را اكنون نصيب است.
 .7پس اگر جوانى كه اكنون گذشته است محبوب ما بود ،اينك پيرى هم همچنان براى من محبوب است.
 .8من با همين پيرى و سالخوردگى رفاقت كرده و دوست میشوم با پرواى از خداوند تا اينكه اجل كه چندانى هم از آمدنش نمانده
است ،فرا رسد و ميان من و او جدایى اندازد.
 .2ترجمۀ بیت:
وقتی در خوشی و راحتى ،زندگى میکنی بدان مغرور مشو ،بلكه بگو :خداوندا! تنم را سالم و نعمتات را بر من تمام کن.
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روایــت ذکرشــده اســت کــه آن حضــرت بیــت مذکــور را بســیار تکــرار میکردنــد .البتــه در کتــاب
«معجــم الســفر» آمــده اســت کــه ایــن شــعر متعلــق بــه ابوالحســن علــی بــن عبدالكريــم مغربــی
اســت(ر.ک :ســلفی اصفهانــی ،بیتــا )308 :ولیکــن ایــن قــول بعیــد بــه نظــر میرســد.
 .10-1روایت دهم
ن صــورت کــه يســع بــن حمــزه
در کتــاب شــریف «کافــی» ،روایتــی طوالنــی ذکرشــده اســت بدیـ 
گویــد :در مجلــس حضــرت رضــا gبــودم و عده زيــادى نيز در خدمتــش بودند و از مســائل حالل
و حــرام میپرســيدند .در ايــن موقــع مــردى بلندقــد و گندمگــون وارد شــد و عــرض كــرد يــا ابــن
َّ
رســول اللــه ،ســامعلیکم ،مــن مــردى از دوســتان و ارادتمنــدان شــما خانــواده هســتم .از مكــه
مىآيــم ،پــول خــود را گــم كــرده ام و آنقــدر نــدارم كــه مــرا بــه وطنــم برســاند .اگــر صــاح بدانيــد
بــه مــن كمــك کنیــد تــا بــه شــهر خــود برســم .در آنجــا مــن ثروتمنــد هســتم و خــدا مــرا از نعمــت
خويــش بهرهمنــد ســاخته اســت .وقتــى بــه شــهر خــود رســيدم آنچــه را بــه مــن عنايــت كردهایــد ،
از طــرف شــما صدقــه میدهــم چــون خــود نمیتوانــم از صدقــه اســتفاده كنــم ،امــام رضــاg
ََ َ
َ َّ
ـالَ gلـ ُـه ْاجلـ ْ
ـس َر ِح َمــك اللــه» ؛ خــدا رحمتــت كنــد ،بنشــين.
خطــاب بــه وی فرمــود« :فقـ
ِ
ســپس رو بــه مــردم كــرده و بــه صحبــت كــردن بــا آنــان ادامــه دادنــد تــا اینکه همــه متفرق شــدند و
ََ َ
آن مــرد بــا ســليمان جعفرى و جثيمــه و من باقــى مانديــم .آنگاه امــام gفرمودنــد« :فقال:g
ُّ ُ
َأ َت ْأ َذ ُنـ َ
الدخــول» ؛ آیــا اجــازه میدهيــد مــن وارد انــدرون شــوم .ســليمان عرضكــرد:
ـون ِلــي ِفــي
خــدا شــما را موفــق كنــد.
امــام gوارد اطــاق اندرونــی شــده و پــس از چنــد لحظــه ،در را بــاز كــرده و از همــان پشــت در،
َْ َ ْ ُ َ َ
ـان ُّي»؛ خراســانى كجاســت؟ .عرضكــرد
دســت خــود را خــارج نمودنــد و فرمودنــد« :أيــن الخراسـ ِ
ُ
ـي د َ
«خـ ْـذ َ
ـذ ِه ْال ِم َائ َتـ ْ
ـار َو ْاسـ َـت ِع ْن ِب َها ِفي
ـ
ين
ـ
ه
مــن اينجــا هســتم .حضــرت خطــاب بــه وی فرمــود:
ِ
ِ
ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ََ َ َ َ ْ
ْ
َ
َ َ
َم ُئون ِتــك َو نفق ِتــك َو ت َبـ َّـرك ِب َهــا َو ل ت َصـ َّـد ْق ِب َهــا َع ِّنــي َو اخـ ُـر ْج فــا أ َراك َو ل ت َر ِاني»؛ ايــن  200دينار
را بگيــر و از آن بــراى مخــارج خويــش اســتفاده كــن و بــه آن تبــرك بجــو .نمیخواهــد از طــرف مــن
صدقــه بدهــى .بــرو كــه مــرا نبينــى و مــن تــو را نبينــم.
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ســپس آن مــرد خــارج شــد .ســليمان عرضكــرد :خيلــى بــه او لطــف كرديــد و مــورد شــفقت
َ َ َ َ
«مخافــة
خويــش قــرارش داديــد امــا چــرا صــورت خــود را از او پوشــانيدید؟ حضــرت فرمودنــد:
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ ْ َ َ ُ َّ ُّ َ
َ َ
َ
ُ
الســؤال ِفــي َو ْج ِهـ ِـه ِلقض ِائــي َح َاج َتـ ُـه ،أ َمــا َسـ ِـم ْعت َح ِديــث َر ُســول الل ِه« :nالم ْســت ِت ُر
أن أرى ذل
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ِ ْ َ َّ ً َ ْ ُ ُ َّ ِّ َ َ ْ ُ ٌ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ِ ْ ُ ٌ َ
ُ
ـدل ســب ِعين ِحجــة و الم ِذيــع ِبالســيئ ِة مخذول و المســت ِتر ِبهــا مغفور له»؛ ترســيدم به
ِبالحســن ِة تعـ ِ
خاطــر بــرآوردن نیــازش از ســوی مــن ،خــوارى ســؤال را در چهــرهاش ببینــم .آیــا حدیــث پیامبــر
خــداnرا نشــنیدهای کــه فرمــود :هــر کــس نیکــی را پنهــان کنــد ،برابــر هفتــاد حـ ّ
ـج اســت و
كســى كــه كار بــد را آشــکار کنــد ،خــوار اســت و هــر كــس پنهــان ســازد ،خدايــش او را مىآمــرزد.
َ
َ َ َ ُْ
سپس آن حضرت بدین بیت شعر استناد کرده و فرمودند« :أ َما َس ِم ْعت ق ْول ال َول:
ِ
ُ َ َ
ً َْ ُ
ً
َر َج ْعت ِإلى أ ْه ِلي َو َو ْج ِهي ِب َم ِائهِ1
َم َتى ِآت ِه َي ْوما ِلطل َب َح َاجة
آیــا ايــن گفتــۀ پیشــینیان را نشــنيدهاى کــه :روزی بــه خاطــر نیــازی نــزد شــخص کریــم آمــدم و با
آبــروی محفــوظ نــزد خانــوادهام برگشــتم»(کلینی1407 ،ق ،ج24-23 :4؛ مجلســی1403 ،ق،
ج101 :49؛ مجلســی اول1406 ،ق ،ج .)220-219 :3امــام gبــه صراحــت بیــان کردهانــد که
ایــن بیــت متعلــق بــه شــعرای گذشــته اســت و از آنجــا کــه امــام رضــا gدر ایــن روایــت بــه بیــت
شــعری اســتناد کردنــد ،لــذا در ایــن مقالــه از ایــن روایــت نیــز اســتفاده کردیــم.
 .11-1روایت یازدهم
روایــت دیگــری کــه از امــام رضــا gنقلشــده ،ایــن اســت کــه ابراهیــم بــن ّ
عبــاس گویــد :هرگاه
امــام رضــا gبــر ســر ســفرۀ طعــام مینشســت ،خدمتــکاران خــود و حتــی نگهبــان و دربــان را نیز
بــر ســر ســفره مینشــاند و ایــن ابیــات از آن حضــرت gاســت:
َ َ ْ
َ
َ ُ ْ َّ َ ْ
َو ص ْر ُت أ ْمشي شامخ َّ
س
أ
الر
ل ِب ْست ِبال ِعف ِة ث ْو َب ال ِغ َنى	
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ ُ َ َّ ْ َ ُ ْ َ ْ ً
َلك َّنني َآن ُس ب َّ
سا
اس مستأ ِن
اس
الن
ِ ِ
ِ
ِ
لست ِإلى النسن ِ
 .1ترجمۀ بیت:
روزی به خاطر نیازی نزد شخص کریم آمدم

و با آبروی محفوظ نزد خانوادهام برگشتم
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ْ
إ َذا َر َأ ْي ُت ِّ
الت َ
يه ِم ْن ِذي ال ِغ َنى		
ِ

ََ َ ُ َ
		
َما ْان تفاخ ْرت َعلى ُم ْع ِد ٍم
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ْ ْ
ْ ُ َ َ َّ
َ
س
أ
ِتهت على الت ِائ ِه ِبالي ِ
ََ َ َ ْ َ ْ ُ َْ
1
س
و ل تضعضعت ِ ِلفل ٍ

در کتــب روایــی و حدیثــی ایــن اشــعار بــه امــام رضــا gانتســاب داده شــده و از ایشــان دانســته
شــده اســت(ابن شهرآشــوب1379 ،ق ،ج362 :4؛ بحران ـی1407 ،ق ،ج.)190 :22
 .12-1روایت دوازدهم
روایــت دیگــری کــه از امــام رضــا gنقلشــده ،ایــن اســت کــه ابراهیــم بن هاشــم از عبدالســام
بــن صالــح هــروی نقــل کــرده کــه گفــت« :دعبــل بــن علــی خزاعــی رحمــة اللــه علیــه بــر امــام
َّ
ی الرضــا gوارد شــد و بــه آن حضــرت عرضــه داشــت«َ :يــا ْابـ َ
ـن َر ُســول اللـ ِـهg
علــی بــن موسـ 
ِ
َ َ
َ ْ َ ُْ َ َ َ َ ً َ َْ َ
َ ً َ َْ ُ ََ َْ
ِّ َ ُ ْ ُ
ِإنــي قـ ْـد قلــت ِفيــك ق ِصيــدة و آليــت علــى نف ِســي أن ل أن ِشــدها أحــدا قبلــك»؛ ای پســر رســول
خــدا مــن قصیــده ای دربــاره شــما ســروده ام و بــا خــود عهــد کــرده ام کــه آن قبــل از شــما بــرای
کســی نخوانم.امــام رضــا gبــدو فرمــودَ :
«ه ِات َهــا»؛ بخوان(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)263 :2
ســپس دعبــل شــروع کــرد بــه خوانــدن قصیــد ه بلنــد خــود کــه بــا بیــت ذیــل شــروع میشــود:
َ
ََ ُ َ َ َ ْ
		
ات خلت ِم ْن ِتل َو ٍة
مد ِارس آي ٍ

َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ ََْ َ
ات
و من ِزل وح ٍي مق ِفر العرص ِ

2

در بیــن قرائــت اشــعار دعبــل ،گاه امــام gگریســته و او را تصدیــق کــرده و گاه او را دعــا نمــوده و
وقتــی بــه ایــن بیــت رســیدند کــه میگفــت:
َ ٌَْ ََْ َ َْ
		
س َز ِك َّي ٍة
و قبر ِببغداد ِلنف ٍ

َُُْ
َ َ َّ َ َ َّ ْ َ ُ
ات
تضمنها الرحمن ِفي الغرف ِ

3

 .1ترجمۀ ابیات:
 .1با عفت و پاکی ،لباس بینیازی را پوشیدم ،و سربلند زندگی کردم.
 .2با دیوان و نامردمان انس نگرفتم ،اما با مردم انس و الفت داشتم.
 .3هنگامی که ثروتمند را سرگردان دیدم ،از گمراه -خودخواه -نومید شدم.
 .4هرگز به چیزی که نابودشدنی است ،افتخار نکردم و برای ورشکستگی سست نشدم.
 .2ترجمۀ بیت :خانه هایی که محل درس و بحث آیات خدا بود ،از تالوت خالی گردیده است و محل نزول وحی مانند بیابان خالی از
ساکنان شده است.
 .3ترجمۀ بیت :و قبری كه در بغداد است بری انسانی پاكيزه كه خداوند رحمان او را در غرفههای بهشت ،مشمول رحمت خود
ساخته است.
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امــام رضــا gخطــاب بــه دعبــل فرمودنــد« :آیــا دو بیت بــه این قســمت نیفزایم تــا قصیــدهات بدان
تمــام و کامــل شــود؟!» دعبــل عــرض کــرد« :یــا ابن رســولالله بفرماییــد» .ســپس امــام gفرمودند:
َ
َْْ َ ْ ُ َُ
َ ُ
َ َ َّ ُ
وس َيا ل َها ِم ْن ُم ِص َيب ٍة
َو ق ْب ٌر ِبط ٍ 
ات
ق
توقد ِفي الحش ِاء ِبالحر ِ
َ َّ َ ً
َ ْ ْ
ُ َ ِّ ُ َ َّ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ َ
1
ات
ِإلى ال َحش ِر َح َّتى َي ْب َعث الل ُه ق ِائما
يفرج عنا الهم و الكرب ِ
َّ
پــس از آن دعبــل عــرض كــرد :يــا ابــن رســول اللــه ،gايــن قبــر كــه در طــوس اســت از آن
كيســت؟ حضــرت رضــا gفرمودنــد« :قبــر مــن اســت .شـبها و روزهــا ســپری نمیشــود ،مگــر
اينكــه طــوس محــل رفتوآمــد شــيعيان و زائــران مــن باشــد .بدانیــد هرکــس مــرا در غريبــىام در
طــوس زيــارت كنــد ،روز قيامــت گناهــان او آمرزيــده شــود و در درجــه من با مــن باشــد»(ابنبابویه،
1378ق ،ج.)263 :2
تحلیل محتوای احادیث شعری رضوی
از آنجــا کــه بررســیهای روایــی انجامشــده در ایــن مقالــه نشــان میدهــد ،امــام رضــاg
در ســخنان و کلمــات گهربــار خــود هــم بــه ســرودن شــعر پرداختــه و اشــعاری از جانــب خــود
بیــان کردهانــد و هــم بخشــی از اشــعار دیگــران را اقتبــاس کــرده و در ضمــن بیانــات خــود ،بــه
کار بردهانــد ،لــذا در ایــن مقالــه ب ـ ه منظــور بررســی همــه ایــن اشــعار اعــم از آنهایــی کــه خــود
امــام ســروده یــا آن اشــعاری کــه دیگــران ســرودهاند و مــورد اســتفاده امــام gواقــع شــدهاند ،از
اصطــاح «روایــات شــعری امــام رضــا »gاســتفاده خواهــد شــد .ایــن اصطــاح بــهصــورت عــام
بــرای همــه اشــعار مذکــور در ایــن مقالــه بــه کار گرفت ـ ه و در جــدول ذیــل تحلیــل شــده اســت.
در ادامــه بـ ه منظــور دســتهبندی و تجزیـ ه و تحلیــل احادیــث شــعری رضــوی بــا اســتفاده از روش
تحقیــق میانرشــتهای «تحلیــل محتــوا» 2کــه روشــی مناســب بــرای پژوهشهــای متــن محــور
ن مقالــه از تکنیــک «تحلیــل
اســت ،بــه تحلیــل احادیــث شــعری رضــوی پرداختهایــم .ب ـرای ای ـ 
 .1ترجمۀ ابیات:
قبری در شهر طوس است كه وامصيبتا از آن كه مصيبتهاى صاحب آن قبر تا آخرالزمان در اعضا و رگ و ريشۀ بدن شعله میزند تا
اينكه خداوند قائم fرا از ما اهلبیت برمیانگیزد و او از ما غمگساری و اندوهزدایی میکند.

2. Content Analysis
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محتــوای مضمونــی» بـ ه صــورت «کدگــذاری بــاز» بــا تأکیــد «قالــب بیانــی» و «مخاطــب» اســتفاده
شــده و ضمــن تأکیــد بــر نقــاط تمرکــز  1هــر متــن ،تــاش شــده تــا در نهایــت جهتگیــری 2هــای
هرکــدام از مجموعــه احادیــث شــعری رضــوی نیــز تعییــن و تحلیــل شــود .جــدول تحلیــل محتــوای
ایــن اشــعار بدینصــورت اســت:
جدول  -1تحلیل محتوای احادیث شعری رضوی
سند

شاعر

ردیف

1

یکی از
جوانان
اهلبیت
b

2

حدیث
اول
3

یکی از
جوانان
اهلبیت
b

نقطه تمرکز

کد شناسه

متن شعر
َ ُ ْ
ُ
إ َذا َك َ
ان ُد ِوني َ َم ْن ُب ِليت ِب َج ْه ِل ِه *أ َب ْيت ِل َنف ِسي
ِ
َْ
ْ َُ َ
ْ
أن تق ِابل ِبالجه ِل

پرهیز از مجادله با افراد
َپست و حقیر

1-1-A

هرگاه من گرفتار رفتار بد كسى شوم ،اگر
آنکس كمتر از من باشد ،خود را با او
درنمیاندازم.

مجادله با افراد حقیر،
شأن انسان را کاهش
میدهد

2-1-A

ََ ْ ُ
ان م ْثلي في َم َح ِّلي م َن ُّ
َو إ ْن َك َ
الن َهى * أخذت
ِ
ِ ْ ِ ِ َ ْ َ َّ َِ ْ ْ
ِب ِحل ِمي كي أ ِجل ع ِن ال ِمث ِل

توصیه به رفتار
مسالمتآمیز با افراد
خردمند و عاقل

3-1-A

اگر شأنش در ِخ َرد همانند من باشد ،با حلم
و بردبارى با او رفتار مىكنم تا از وى باالتر
باشم.

چگونگی رابطه
با مردم (عام)

ْ
ُ ُ َ َ
َْ ْ
َو ِإ ْن ك ْنت أ ْدنى ِم ْن ُه ِفي الفض ِل َو ال ِح َجى *
َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ َّ َ ُّ َ ْ َ ْ
عرفت له حق التقد ِم و الفض ِل
و ّاما نسبت به آنکه از من برتر و باالتر است،
حق بزرگترى و ّ
ّ
تقدم و فضل را بدو میدهم.
َّ ُ َ َ ُّ ً َ ُ َ
ِّ َ
با * فأ ِر ِيه أ َّن
ِإني ل َي ْه ُج ُر ِني الص ِد َيق تجن 
ْ َ ً
َ
ْ
ِلهج ِر ِه أسبابا

4

جهتگیری

دوستم به قصد جدایى از من دورى
مىگزيند و من بدو میفهمانم كه دورى
گزيدن او اسبابی داشته است.

چگونگی رابطه
با دوستان
(خاص)

ِحلم و بردباری باعث
افزایش شأن انسان
میشود

4-1-A

توصیه به رعایت ادب و
احترام نسبت به افراد
واالمقام و بزرگسال

5-1-A

تالش برای تداوم رابطۀ
دوستی

6-1-A

تالش برای شناسایی
عوامل اختالف و تفرقه
در جامعه

7-1-A

1. Attention
2. Direction
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5

یکی از
جوانان
اهلبیت
b

6

7

حدیث
اول
8

یکی از
جوانان
اهلبیت
b

9

َ ََ ُ ْ َ َُْ ُ َ ْ َ ُْ ُ َََ َ ُ َْ َ ْ َ
اب
و أراه ِإن عاتبته أغربت َه* ً فأرى له ترك ال ِعت ِ
ِعتابا

پرهیز از تندی و سرزنش
دوستان

8-1-A

و به او نشان میدهم كه اگر در اين دوری
جستن به او تندى كنم ،سبب دوری بیشتر او
شدهام ،پس ترك عتاب را ،عتاب مىدانم.

توصیه به مدارا و
مالیمت با دوستان

9-1-A

ْ َ
َ
ِّ
ُ
َو ِإذا ُب ِليت ِب َج ِاه ٍل ُ ُم َت َحك ٍ م * َي ِج ُد ال ُم َحال ِم َن
ْ ُ َ َ ً
ور صوابا
الم ِ

چگونگی رابطه
با دوستان
(خاص)

پرهیز از دوستی با افراد
نادان و زورگو

10-1-A

توصیه به سکوت در
برابر دوستان نادان

11-1-A

خاموشى در برابر او را سزاوار او ميدانم؛ زيرا
كه خاموشى گاه جواب محسوب مىشود.

سکوت ،بهترین پاسخ
برای افراد نادان و ابله
است

12-1-A

َ َ
َّ
َ َ ُ ََ َ ُ
[سال ْم ُت ُه] فق َه ْرت ُه * فأ ْوق ْرت ُه
َو ِذي ِغل ٍة سالمة
ِّ َ ْ
َّ
ُّ
َ
ِمني ِلعف ِو التحم ِل

توصیه به رفتار
مسالمتآمیز با افراد
شرور و فریبکار

13-1-A

بسا شده است كه با شخص شرور و نيرنگ
بازى از راه صلح و دوستى در آمده و بر وى
غالب شدهام و او را زير بار گذشت خود برده
گرانبار کردهام.

توصیه به عفو و گذشت
در روابط اجتماعی

14-1-A

َ
َ
ات َع ُد ِّو ِه * ِب ِإ ْح َس ِان ِه ل ْم
َو َم ْن ل ُي َد ِ ْاف ُع َس ِّي َئ
َّ ْ ِ َ
َ ُ
َ
ْ
يأخ ِذ الطول ِمن ع ِل

پاسخگویی به اعمال
زشت دیگران با رفتار
نیک و بخشش

15-1-A

لزوم فراگرفتن اخالق
نیک و بخشش از بزرگان
دینی (اهلبیت)

16-1-A

َ َ
ْ َْ َ
َ ً
َ
َو ل ْم أ َر ِفي الش َي ِاء أ ْس َر َع َم ْهلكا* ِل ِغ ْم ٍر ق ِد ٍيم
َ
َّ
ِم ْن ِود ٍاد ُم َعج ٍل

بهترین راه برای برطرف
کردن کینههای قدیمی،
دوستی و مهربانی
است.

17-1-A

من براى برطرف كردن کینۀ قدیمی ،راهى
نتيجه بخشتر از دوستی و مهربانى فوری
نديدهام.

توصیه به عفو و گذشت
در مخاصمات و
دشمنیها

18-1-A

هرگاه مبتال شوم به دوست نادان و زورگویی
كه امور ناشدنى را درست ميداند،
َ َ
ُّ ُ َ َ ُ َّ َ َ َ ُّ ُ ُ
السكوت
أ ْول ْي ُت ُه ِم ِّني السكوت و ربما * كان
َ َْ َ َ َ ً
اب جوابا
ع ِن الجو ِ

و هر كس اعمال زشت دشمن خويش را
با نيكى از خود دفع نكند ،او بخشش يا
بردبارى را از مقام باالترى فرا نگرفته است.

10
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َ
ِّ َ َ ُ
َ
ِّ َ َ ْ
الس َّر ك ْي َل أ ِذ َيع ُه * ف َيا َم ْن َرأى
َو ِإني لن َسى
ً
س ّرا ُي َص ُ
ان ِبأ ْن ُي ْن َسى
ِ
11

حدیث
اول

یکی از
جوانان
اهلبیت
b

12

13

مروان
بن ابی
حفصه

14

15

روایت
دوم

16
امام رضا
g

همانا فراموش میكنم راز را تا اينكه شيوع
ندهم آن را ،پس اى كسى كه راز كسى را
ديدى ،آن راز محفوظ خواهد شد با فراموش
كردن.
َ ََ َ
ُُْ ََْ َ ُ َْ
َمخافة أ ْن َي ْج ِر َي ِب َبا ِلي ِذكر ه * فين ِبذه قل ِبي
ْ
َ
ْ
َ
ِإلى ُمل َت َوى ال َحشا
زيرا كه اگر فراموش نكنم بايد بترسم از اينكه
ياد آن در خاطر جارى شود و قلب من آن سر
را بر اطراف دل من افكند.
ًّ َ َ َ
َُ ُ َ ْ َ ْ ُْ
َ
اطر ِه
في ِ
ش ِ َسرا َ ُو َج ْال ِ ًفي * خو ِ
وشك من لَ ْم ي َف ُ ِ
أن ل ي ِطيق له حبسا
پس كسى كه افشای ّ
سر نكند اما در خاطر
خود بگذارند ،نزديك است كه آن ّ
سر را نتواند
در قلب خود نگه دارد و افشا کند.
َ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ
ََْ
َ
ات
أنى يكون و ليس ذ
اك َ ِبك ِائ ٍن * ِلب ِني البن ِ
َُ ْ
َ
ِو َراثة ال ْعم ِام

غصب خالفت

بهترین راه حفظ
اسرار ،فراموش کردن
آنهاست.

20-1-A

به خاطر آوردن اسرار
دیگران ،زمینهساز
افشای اسرار است.

21-1-A

تعجب از غصب
حق خالفت توسط
بنیعباس

22-1-A

از كجا مىشود و اين شدنى نخواهد بود كه
ارث عموها به دخترزادهها برسد.

اشاره به مخالفت مردم
با خالفت بنیعباس

23-1-A

َ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ
اك ب َكائن * ل ْل ُم ْشرك َ
ين
أنى يكون و ليس ذ ْ ِ َ ِ ٍ ِ
ِِ
َ َ ُ
ال ْسل ِم
دع ِائم ِ

حاکمان وقت جامعه
اسالمی (بنیعباس)
مشرک هستند.

24-1-A

از چه رو و براى چه و اين شدنى نخواهد بود
كه مشركان پرچمدار اسالم باشند.
ْ
ََْ َ
َ
ات ن ِص ُيب ُه ْم ِم ْن َج ِّد ِه ْم * َو الع ُّم
ِل َب ِني البن
َِ ْ ُ ٌ َ
َ
ْ
متروك ِبغي ِر ِسه ٍام
دخترزادگان نصيب ارث خود را از ّ
جدشان

بنیعباس شایسته
خالفت نیستند.

25-1-A

اعتراض به محروم کردن
اهلبیت bاز حق
خالفت خود

26-1-A

میبرند ،در حالى كه عمو بدون سهم االرث
كنار ميرود.

17

چگونگی رابطه
با دوستان
(خاص)

توصیه به فراموشی
اسرار دیگران به دلیل
افشا نشدن آن

19-1-A

معرفی
اهلبیت gو
دشمنان آنها

َ ُّ َ َ َّ َ َ َ َ َّ
َ َّ
الطل ُ
يق
اث و ِإنما * سجد ِ
يق و ِل َلتر َ َ ِ
ما ِللط ِل ِ
َ
َّ
ْ
َ
مخافة الصمص ِام

بنیامیه و بنیعباس از
ترس مرگ ،اظهار اسالم
کرده و مسلمان حقیقی
نیستند

27-1-A

آنكه در لشكر كفر بوده و اسير مسلمانان
شده و با فديه آزاد گشته ،چگونه ارث ّ
نبوت
برد؟ چه بسا آزاد شده كه از ترس شمشير
اظهار اسالم كرده.

اشاره به وقایع تاریخی
جنگهای صدر اسالم
(جنگ بدر و فتح مکه)

28-1-A
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18

روایت
دوم

امام رضا
g

روایت
سوم

نامشخص

19

20

21

22

َْ َ َ َْ َ ُْ
َ َ َْ َ
َ ْ
ان أخ َب َرك الق ْر ُآن ِبفض ِل ِه* ف َمضى القض ُاء
قد ك
َ ْ ُ َّ
ِب ِه ِمن الحك ِام

معرفی مقام و جایگاه
اهلبیت bدر قرآن
کریم ،دلیل فضیلت
ایشان است

29-1-A

و قرآن از پيش ،تو را به فضل و مقام آنكه
ارثبر بود ،خبر داده است و آنچه از احكام
دربارۀ او بود ،گفته است.

حق خالفت اهلبیت
در قرآن کریم بیان شده
است

30-1-A

َ ْ
َّ ْ َ َ
ْ ََ
اط َمة ال ُم َن َّو َه ِب َ ْاس ِم ِه * َح َاز ال ِو َراثة َع ْن
ِإن ابن ف ِ
ْ
ْ
َب ِني الع َم ِام

اشاره خاص به حق
والیت و خالفت امام
علیg

31-1-A

آن فردى كه فرزند فاطمه (بنت اسد) كه
مشهور و زبانزد همگان است ،او ارث ّ
نبوت را
از عموزادهها ميبرد.

ّ
مقبولیت خالفت
تبیین
امام علی gدر جامعه

32-1-A

ً
ً
ََْ َ
َو َب ِق َي ْاب ُن نثلة َو ِاقفا ُم َت َ َر ِّددا * َي ْب ِكي َو ُي ْس ِع ُد ُه
َُ ْ
َ
ْ
ذوو الرح ِام

فضیلت و شخصیت امام
علی gبرای همگان
آشکار و واضح است

33-1-A

ّاما فرزند نتيله (بنت جناب ،مادر ّ
عباس بن
ّ
ّ
متحير مىايستد و مىگريد و
مطلب) در كنار
خويشانش با وى همدمى ميكنند.

اشاره به فرجام بد
خاندان بنیعباس

34-1-A

ُ ْ
إ َّن َك في َدار َل َها ُم َّد ٌة * ُي ْق َب ُل ف َ
يها َع َمل ال َع ِام ِل
ِ
ِ ِ
ٍ

توصیه به انجام عمل
در مدت زمان محدود
زندگی دنیایی

35-1-A

تو اكنون در خانهای هستى كه ّ
مدت ماندنت
محدود است و در همين ّ
مدت كوتاه عمل هر
عمل کنندهای مورد قبول است.

دنیا محل عمل و آخرت
محل محاسبه اعمال
است

36-1-A

ً َ ُ َْ ُ َ َ ُ
ْ َ
ََ َ
يها أ َمل
أ ل ت َرى ال َم ْوت ُم ِحيطا ِبها * يكذب ِف
ال ِْم ِل

هشدار دربارۀ فرارسیدن
مرگ و اتمام زندگی
دنیایی

37-1-A

آيا نمىبينى كه مرگ از هر سو اين سرا را فرا
گرفته و آرزوی آرزومندان را بر باد ميدهد؟

23

معرفی
اهلبیت gو
دشمنان آنها

چیستی دنیا
و مرگ

مرگ ،نابود کننده
آرزوهای انسان است.

38-1-A

َْ
َ َ ْ ُ ُ َّ َ
ُ ُ َّ ْ
الت ْو َبة
ي * و تأمل
ت َع ِّجل الذن َب ِل َما تش َت ِه 
َ
ِفي ق ِاب ٍل

پرهیز از ارتکاب گناه
و موکول کردن توبه به
آینده

39-1-A

و در اين مدت كوتاه شتابان در پی اميال
نفسانى خود مرتکب گناه میشوی ،و توبه
و بازگشت به سوى حق را به آینده موکول
میکنی.

زندگی دنیا بسیار کوتاه
و گذرا است.
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سوم
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روایت
چهارم
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روایت
پنجم
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24

25

26

27

28

29

30

31

َ َ َ ْ
ْ ُ ْ َ َ ْ ً
َو ال َم ْوت َيأ ِتي أ ْهل ُه َبغ َتة * َما ذاك ِف ْعل ال َح ِاز ِم
ْ
ال َع ِاق ِل
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چیستی دنیا
و مرگ

روش انسانهای عاقل،
انجام عمل صالح و توبه
است

41-1-A

ازآنجاکه مرگ ناگهانی به سراغ ما میآید،
چنین روشی کار انسان آیندهنگر و خردمند
نیست.
َ
َ ْ ُ ْ َ َ ِّ َ َ
ََ َ َ ُُ
أ ْع ِذ ْر أخاك َعلى ذن ِوب ِه * و استر و غط على
ُع ُي ِوب ِه
برادرت را در كارهاى نادرستش معذور بدار و
بپوشان و بر روى زشتیهای او پرده كش.
َ
َ ْ
َ َّ َ
اصب ْر َع َلى ُب ْهت َّ
ان َعلى
الس ِف ِ
و ِ
يه * و ِللزم ِ
ِ ُ ُ
خط ِوب ِه
و بر تو بهتانى که بيخرد بر تو بندد و نیز بر
حوادث سخت روزگار شكيبایى كن.
َ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ ً
َّ ُ َ َ
وم ِإلى
اب تفضل * َو ِك ِل الظل
و د ِع الجو
َح ِس ِيب ِه

صبر در مقابل رفتار
نادرست دیگران

46-1-A

صبر نسبت به ظلم و
ستم دیگران

47-1-A

و از روى لطف و بزرگى جواب او را مده و او را رها
كن ،و ستمكار را به خدای حسابگرش واگذار.

واگذار کردن ظالمان به
خداوند حسابگر

48-1-A

ً
َ ُ َّ ُ ُ ُّ
اس كل ُه ْم َز َمانا * َو َما ِل َز َم ِان َنا َع ْي ٌب
ي ِعيب الن
َ َ
ِسوانا

علت نامالیمات
روزگار ،رفتار نادرست
انسانهاست

49-1-A

همۀ مردم ،از زمانه عيبجویی مىکنند و از
آن بد مىگويندّ ،اما زمانه جز خود ما عيبى
ندارد.
َ
َ
َ
َنع ُ
الز َم ُ
يب َز َم َان َنا َو ْال َع ْي ُب ف َينا * َو ل ْو نط َق َّ
ان
ِ
َ َِ َ َ
ِبنا هجانا
ما بر زمانه عیب میگیریم ،حال آنکه عيب
در ماست ،اگر زمانه به سخن بیاید از ما
بدگویی خواهد کرد.
َ َّ ِّ
الذ ْئ َب َي ْت ُر ُك َل ْح َم ذ ْئب * َو َي ْأ ُك ُل َب ْع ُضناَ
و ِإن
َ ْ ً ِ َ ًٍ
بعضا ِعيانا

عادت مردم ،عیبجویی
از دیگران و نادیده
گرفتن عیوب خود است

50-1-A

ناراحتی روزگار از رفتار
ناپسند انسانها

51-1-A

لزوم توجه به عیوب خود
و اصالح آنها

52-1-A

رفتار برخی انسانها از
حیوانات نیز بدتر است

53-1-A

54-1-A

َ
ْ
َ
َ ٌَْ َْ
يب
ل ِب ْس َنا ِلل ِخ َد ِاع ُم ُسوك َ ِط ٍ 
يب * و ويل ِللغ ِر ِ
َ َ َ
ِإذا أتانا

برخی انسانها به
همنوعان خود رحم
نکرده و به آنها ظلم
میکنند
پرهیز از فریبکاری با
تظاهر به خوب بودن

55-1-A

ما از خود ظاهری فريبنده نشان میدهیم،
پس واى بر غريبی که به سوی ما بیاید.

پرهیز از فریب دادن
افراد غریبه

56-1-A

هیچ گرگی گوشت گرگ دیگر را نمىخورد،
ّاما برخي از ما آشکارا گوشت برخی ديگرى
را ميخوریم.

چگونگی رابطه
با دوستان
(خاص)

رعایت اخالق
در جامعه

آیندهنگری یعنی
تعجیل در توبه

42-1-A

توصیه به پذیرش عذر
دیگران

43-1-A

نادیده گرفتن اشتباهات
و عیوب دیگران

44-1-A

صبر در مقابل
نامالیمات زندگی

45-1-A
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32
روایت
ششم

امام علی
g

روایت
هفتم

اسماعيل
بن قاسم

روایت
هشتم

نامشخص

33

34

35

36

37

38

ُ َ ْ ََ
َ
ُ
خ ِلق ِت الخل ِئ ُق ِفي ق ْد َر ٍة * ف ِم ْن ُه ْم َس ِخ ٌّي َو
ُْ ْ َ ٌ
ِمنهم ب ِخيل

خلقت همه انسانها
بر اساس یک فطرت
مشترک و واحد است

57-1-A

مردم بر يك فطرت و با قدرت یک خدا
آفريده شدهاند ،لکن برخی بخشنده و
پارهاى تنگنظرند.
السخ ُّي َففي َر َ
احة * َو َأ َّما ْال َبخ ُيل َف ُش ٌ
َ َ َّ َّ
وم
ِ
فأما ِ
ِ
َ ٌٍ
ط ِويل

مردم به دو دسته
بخشنده و بخیل تقسیم
میشوند

58-1-A

افراد بخشنده در راحتی
و آسایش هستند

59-1-A

افراد بخیل در ناراحتی و
آرزوهای دست نیافتنی
هستند

60-1-A

مرگ ،نابود کننده
آرزوهای انسان است

61-1-A

مرگ به هیچ انسانی
مهلت توبه و بازگشت
نمیدهد

62-1-A

پرهیز از فریب خوردن با
آرزوهای طوالنی

63-1-A

توصیه به میانهروی و
اعتدال در زندگی

64-1-A

اجتناب از کارهای
نادرست

65-1-A

َ
َ َّ
ُ
َّ َ ُّ ْ َ َ ٍّ َ
يه َر ِاك ٌب ث َّم َر َحل
ِإنما الدنيا ك ِظل ز ِائ ٍل * حل ِف ِ

اشاره به ناپایدار و
زودگذر بودن زندگی
دنیا

66-1-A

زيرا كه دنيا سايهاى ناپایدار[ ،و کاروانسرایی
است] كه سوارى در آن بار مىاندازد و سپس
كوچ مىكند.

مدت زمان زندگی
انسانها در دنیا بسیار
اندک و کوتاه است

67-1-A

َن َعى َن ْفسي إ َلى َن ْفسي ْال َمش ُ
يب * َو ِع ْن َد
ِ
َّ ِ ُ َّ ِ
اللب ُ
َِّ ْ َ
يب
الشي ِب يت ِعظ ِ

نشانه زیرکی
و هوشیاری،
نصیحتپذیری است

68-1-A

معرفی افراد
جامعه

آنكه سخى است پس در راحتى و آسایش
است و آنکه بخيل است در بد ُیمنی دور و
دراز است.
َْ
ً
ُ ُّ َ ْ ُ
َ ْ َ َ َ ُ َّ َ ُ
كل َنا نأ ُمل َم ّدا ِفي ال َ َج ِل * و المنايا هن آفات
ْ
ال َم ِل
همۀ ما آرزو داريم كه مرگ ما را مهلت دهد،
در حالى كه مرگها خود نابودكنندۀ آرزوها
هستند.
َل َت ُغ َّر َّن َك َأ َباط ُيل ْال ُم َنى * َو ْال َزم ْال َق ْص َد َو َدعْ
ِ َْ َ ْ ََ ِ
عنك ال ِعل 
ل
آرزوهاى دروغين تو را فريب ندهد و پايبند
ميانه روى باش و ناراستی و نادرستی را كنار
گذار.

پيرى و سپيدى مويم به من خبر مرگم را
ميدهد و شخص زيرك و هشيار هنگام پيرى
نصيحت پذير است.
َّ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ
َ َ َّ
اه * فلست أ َرى
فق ْد َولى الش َباب ِإلى مد 
َم َواض َع ُه َي ُئوبُ
ِ
آرى ايام جوانى سپرى شد و ّ
مدتش به آخر
رسيد و ديگر بازگشتنى از آن به جاى خود،
نخواهم ديد.
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چیستی دنیا
و مرگ

غنیمت
شمردن
فرصتها

انسانهای پیر ،نصیحت
پذیرتر هستند

69-1-A

هیچ بازگشتی در ایام
زندگی انسان نیست

70-1-A

هرکدام از ادوار زندگی
انسان ،مدت زمان
مشخصی دارند

71-1-A

تحلیل محتوای احادیث شعری امام رضا ( gصفره و همکار)

39

40

41
روایت
هشتم

نامشخص

روایت
نهم

امام رضا
g

42

43

81

َ َُْ ُ ُ َ ً َ َْ ُ ُ َ
َ َْ
وه ِإل َّي َع َسى
يه و أندبه ط ِويل * و أدع
سأب ِك ِ
ُيج ُ
يب
ِ

اظهار ناراحتی و
افسوس به خاطر از
دست دادن فرصت
جوانی

در فراق و دوريش مىگريم و ناله سر مىدهم
و همواره او را میخوانم ،باشد كه بپذيرد و
بازگردد.
َ َّ
َ َ َ
ُ
ِّ
ِّ
َ
َو َه ْي َهات ال ِذي ق ْد فات َعني * تمن ِيني ِب ِه
َّ
الن ْف ُس ْال َك ُذوبُ

توصیه به غنیمت
شمردن فرصت جوانی
برای انجام عمل

73-1-A

هیچ بازگشتی در ایام
زندگی انسان نیست

74-1-A

و هيهات كه آنچه را كه از دست داده ام
بازگردد ،اين نفس دروغزن مرا با آرزوى
بازگشت آن واميدارد.
َ َ َْ َ ََ ُ ْ
اض َرأسي * َو َم ْن ُم َّد ْال َب َقاءُ
َ
ات بي
ِ
و راع الغ ِاني ِ
َل ُه َيش ُ
يب
ِ

نفس ،انسان را با
آرزوهای دروغین و
محال فریب میدهد

75-1-A

ناراحتی انسانها از
پیری و فرسودهشدن

76-1-A

زنان زيبا و خوش اندام از موى سفيد من
ميهراسند و هر كس كه بودنش طول كشيد
پير خواهد گشت.

پیری و فرسودهشدن
نتیجه عمر زیاد انسان
است.

77-1-A

بهرهمند نشدن
انسانهای پیر از
امکانات دنیایی

78-1-A

نكورويان سيمين تن را مینگرم كه از من
گريزانند و مفارقت و جدایى آنان ما را اكنون
نصيب است.
ً
َ
َ
ُ
َّ
َّ َ ُ َ
اب َمضى َح ِبيبا * ف ِإ َّن الش ْي َب
ف ِإ ْن َيك ِن الشب
َْ ً
ضا لي َحبيبٌ
أي ِ
ِ

جوانی انسان بسیار
گذرا و سریع است

79-1-A

غنیمت شمردن
فرصتها در همه حال

80-1-A

پس اگر جوانى كه اكنون گذشته است
محبوب ما بود اينك پيرى هم همچنان براى
من محبوب است.

انسانها در همه حال
میباید وضعیت خود را
دوست داشته باشند

81-1-A

َ
َْ ُ
َّ
ْ
َ
َسأ ْص َح ُب ُه ِب َتق َوى الل ِه َح َّتى ُ*يف ِّر َق َب ْي َن َنا ال َجل
ْال َقر ُ
يب
ِ

انسانها در همه حال
میباید مشغول انجام
عمل صالح باشند

82-1-A

انسانها در همه حال
میباید تقوای الهی را
رعایت کنند

83-1-A

توصیه به شکرگزاری در
همه حال

84-1-A

درخواست سالمتی و
اتمام نعمت از خداوند
در همه حال

85-1-A

پرهیز از غرور و غفلت

86-1-A

َأ َرى ْالب َ
يض ْالح َس َ
ان يجدف َ[ي ِح ْد َن] َع ِّني * َو
ِ
ِ في ه ْج َرانه َّن َل َنا َنصيبٌ
ِ
ِ ِ ِِ

44

من با همين پيرى و سالخوردگى رفاقت كرده
و دوست ميشوم با پرواى از خداوند تا اينكه
اجل كه چندانى هم از آمدنش نمانده است
فرا رسد و ميان من و او جدائى اندازد.
َ
ُ
َ ََ َْ
َ ُ َ
ِإذا ك ْنت ِفي خ ْي ٍر فل تغ َت ِر ْر ِب ِه * َو ل ِك ْن ق ِل
ِّ
َّ
َ
ُ
الله َّم َسل ْم َو ت ِّم ْم

45

وقتی در خوشی و راحتى ،زندگى میکنی
بدان مغرور مشو ،بلكه بگو :خداوندا! تنم را
سالم و نعمتت را بر من تمام کن

غنیمت
شمردن
فرصتها

رابطه با خدا

72-1-A
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روایت
دهم

شعرای
گذشته

روایت
یازدهم

امام رضا
g

روایت
دوازدهم

امام رضا
g

46

47

48

49

50

51

ُ َ
ً َْ ُ
ً
َم َتى ِآت ِه َي ْ َوما ِلطل َب َح َاجة * َر َج ْعت ِإلى
أ ْه ِلي َو َو ْج ِهي ِب َم ِائ ِه
روزی به خاطر نیازی نزد شخص کریم آمدم و
با آبروی محفوظ نزد خانوادهام برگشتم

حفظ آبرو از کمک مالی
مهمتر است

88-1-A

ُ َ
ْ
َ ُ ْ َّ َ
ل ِب ْست ِبال ِعف ِة ث ْو َب ال ِغ َن ْى * َو ِص ْرت أ ْم ِشي
َ
َ
َّ
س
ش ِامخ الرأ ِ

توصیه به غنا و بینیازی

89-1-A

با عفت و پاکی ،لباس بینیازی را پوشیدم ،و
سربلند زندگی کردم.

توصیه به عفت و پاکی

90-1-A

ُ ْ َْ ً َ
َ
َل ْس ُت إ َلى َّ
سا * ل ِك َّن ِني آن ُس
اس مستأ ِن 
الن ْس َن
ِ
ِ
َّ
اس
ِبالن ِ

پرهیز از ارتباط با افراد
پست و نامرد

91-1-A

توصیه به انس و الفت
با مردم

92-1-A

اظهار ناامیدی از افراد
ثروتمند گمراه

93-1-A

هنگامی که ثروتمند را سرگردان دیدم ،از
گمراه -خودخواه -نومید شدم

برخی از ثروتمندان در
گمراهی هستند

94-1-A

ََ َ ُ َ
َ َ َ َ ُ
َما ْان تفاخ ْرت َعلى ُم ْع ِد ٍ م * َو ل تض ْعض ْعت
َْ
س
ِ ِلفل ٍ

عدم افتخار و دلخوشی
به دنیای فانی

95-1-A

هرگز به چیزی که نابودشدنی است ،افتخار
نکردم و برای ورشکستگی سست نشدم

عدم یأس و ناامیدی
به خاطر شکست در
زندگی

96-1-A

َ
َ َّ
َ ُ
وس َ َيا ل َها ِم ْن ُم ِص َيب ٍة * ت َوق ُد ِفي
َو ق ْب ٌر ِبط
ْ ُ َُ
ٍْ ْ َ
ات
الحش ِاء ِبالحرق ِ

اشاره به مظلومیت امام
رضاg

97-1-A

قبری در شهر طوس است كه وامصيبتا از آن
كه مصيبتهاى صاحب آن قبر تا آخرالزمان
در اعضا و رگ و ريشۀ بدن شعله میزند

اشاره به ناراحتی
شیعیان از مظلومیت
اهلبیتb

98-1-A

با دیوان و نامردمان انس نگرفتم ،اما با مردم
انس و الفت داشتم
ْ
ْ ُ ََ
إ َذا َر َأ ْي ُت ِّ
الت َ
يه ِم ْن ِذي ْال ِغ َنى * ِتهت على
ِ
ْ
َّ
َ
س
الت ِائ ِه ِباليأ ِ

َ ْ ْ
َ َّ َ ً َ
ِإلى ال َحش ِر َح َّتى َي ْب َعث الل ُه ق ِائما * ُيف ِّر ُج َع َّنا
ْ َ َّ َ ْ ُ
َ
ُ
ات
الهم و الكرب ِ
52

چگونگی رابطه
با مردم (عام)

توصیه به حفظ آبروی
افراد نیازمند

87-1-A

تا اينكه خداوند قائم fرا از ما اهلبیت
برمیانگیزد و او از ما غمگساری و رنجزدایی
میکند.
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رعایت اخالق
در جامعه

مظلومیت
اهلبیتg

اشاره به ظهور حضرت
قائم fدر آینده

99-1-A

اشاره به انتقامگیری
حضرت قائم fاز
دشمنان

100-1-A

تحلیل محتوای احادیث شعری امام رضا ( gصفره و همکار)
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 .13-1تحلیل محتوای ّ
کمی احادیث شعری رضوی
بررسـیهای تاریخــی و حدیثــی نشــان میدهــد کــه در کتــب حدیثــی  12روایــت پیرامون اشــعار
امــام رضــا gنقلشــده کــه شــامل  16مجموعــه شــعری مشــتمل بــر  52بیــت شــعر اســت.
نویســندگان توانســتهاند بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا ،از مجمــوع ایــن  52بیــت شــعر ،در
حــدود  100مضمــون اســتخراج نماینــد.
مجموعــه شــعری شــامل  20بیــت از ایــن اشــعار ســروده آن حضــرت بــوده و دیگــر اشــعار متعلق
بــه شــاعران دیگــر اســت .از ایــن میــان نــام ســه نفر از شــعرا بــه نامهــای امــام علی ،gاســماعيل
بــن قاســم و مــروان بــن ابــی حفصــه مشــخص اســت کــه امــام رضــا gدر کالم خــود در مجمــوع
 6بیــت از کالم ایشــان اقتبــاس کردهانــد .شــاعر بقیــه اشــعار نیــز مشــخص نیســت کــه نمــودار آن
بدینصــورت اســت:
نمودار  :1سنجش فراوانی شاعران

بررســی مجموعــه شــانزدهگانه احادیــث شــعری رضوی محققــان را به شناســایی و اســتخراج 16
موضــوع اصلــی بــرای ایــن اشــعار رهنمــون کــرده کــه در مباحــث تخصصــی روش تحلیــل محتــوا
بــه آنهــا بــه اصطــاح «جهتگیــری» متــن گفتــه میشــود .ایــن عناویــن کــه ایــده و پیــام اصلــی
متــن هســتند بــا توجــه بــه اصــل «تبــادر» بــه ذهــن مخاطــب خطــور میکننــد .البتــه در برخــی
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از کتابهــای روش تحقیــق از ایــن اقــدام بــه «برچســبزنی»  1یــا «کدگــذاری» 2تعبیــر شــده
است(هولســتی .)56 :1373 ،نمــودار ســنجش فراوانــی و احصــای ایــن موضوعــات بـ ه صــورت
ذیــل اســت:
نمودار  -2سنجش فراوانی جهتگیریهای احادیث شعری رضوی

طبقهبنــدی جهتگیریهــای مســتخرج از تحلیــل احادیــث شــعری رضــوی نشــان میدهــد
کــه از  16موضــوع اصلــی اســتخراج شــده 9 ،مجموعــه (56درصــد) بــه موضــوع چگونگــی روابــط
اجتماعــی انســان بــا دیگــران ،چهــار مجموعــه (25درصــد) بــه موضــوع امــور فــردی و اعمــال
عبــادی انســان و ســه مجموعــه (19درصــد) نیــز بــه مســئله غصــب خالفــت توســط حاکمــان
ظالــم و دشــمنان اهلبیــت bاشــاره دارنــد .بــه همیــن دلیــل مجمــوع  16جهتگیــری اصلــی
احادیــث شــعری رضــوی ذیــل ســه مقولــه :روابــط اجتماعــی ،روابــط فــردی و روابــط سیاســی
طبقهبنــدی شــدهاند کــه نمــودار آنهــا بدیــن شــرح اســت:

1. Labeling
2. Coding
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نمودار  -3سنجش فراوانی مقولههای احادیث شعری رضوی

ایــن مقولههــا بــا توجــه بــه جهتگیریهــای متــن اســتخراج شــده و بــه عبارتــی ،گویــای
ّ
ماهیــت کلــی مجموعــه احادیــث شــعری رضــوی اســت .ایــن مقولههــا ،راهگشــای فهــم مجموعه
متــون بــوده و در بخــش تحلیــل کیفــی الزم اســت بــا توجــه بــه آنهــا ،نقــاط تمرکــز متــن ،توضیــح
داده شــود کــه در ادامــه بیــان خواهــد شــد.
 .14-1تحلیل محتوای کیفی احادیث شعری رضوی
از آنجاکــه مقولــه «روابــط اجتماعــی» بیشــترین فراوانــی را در میــان احادیــث شــعری رضــوی
دارد ،لــذا در ایــن بخــش ابتــدا از ایــن مقولــه شــروع کــرده و مباحــث مربــوط بــه ایــن بخــش بیــان
میشــود.
 .1-14-1مقوله روابط اجتماعی در احادیث شعری رضوی

ش از ایــن ذکــر شــد 9 ،مجموعــه از اشــعار شــانزدهگانه رضــوی بــه موضوعاتی
همانگونــه کــه پیـ 
میپــردازد کــه دســتهبندی و طبقهبنــدی آنهــا در کنــار همدیگــر میتوانــد مــا را بــه ســمت مقولــه
«روابــط اجتماعــی» رهنمــون ســازد .در اینجــا منظــور از روابــط اجتماعــی ،کلیــه امــوری اســت
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کــه بــه چگونگــی تعامــل و مواجهــه افــراد بــا دیگــر انســانها در جامعــه میپــردازد و مســائلی را
در ایــن خصــوص بیــان میکنــد .از آنجاکــه شــعر ،قــدرت انتقــال مفاهیــم بیشــتری نســبت بــه
خطابــه دارد ،لــذا بــه نظــر میرســد امــام gدر مواجهــه خــود بــا مــردم از ایــن ابــزار بیانــی بســیار
ُ
مهــم اســتفاده کــرده و بهویــژه بخــش عمــدهای از آداب و خلقیــات اجتماعــی را بدینوســیله بــه
مــردم متذکــر شــدهاند .موضوعــات اصلــی مطــرح شــده ذیــل ایــن بخــش بدیــن شــرح اســت:
نمودار  :4سنجش فراوانی مقوله روابط اجتماعی

الف .معرفی افراد جامعه
امــام رضــا gبــا اســتناد بــه شــعری از امــام علــی gبــه نقــل از پــدران بزرگوارشــان ،ضمــن
بیــان ایــن مطلــب بســیار مهــم کــه خلقــت همــه انســانها بــر اســاس یــک فطــرت مشــترک و واحد
اســت( ،)57-1-Aمــردم جامعــه را بــه دو دســته بخشــنده و بخیــل تقســیم کــرده ( )58-1-Aو در
ادامــه وضعیــت و ســرانجام هرکــدام را مشــخص مینماینــد:
 .1افراد بخشنده در راحتی و آسایش هستند (،)59-1-A
 .2اما افراد بخیل در ناراحتی و آرزوهای دستنیافتنی هستند (.)60-1-A
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ایــن بیــان حضــرت بدیــن معناســت کــه در یــک رابطــه دوگانــه ،مــردم میبایــد بــهمنظــور نیــل
بهراحتــی و آســایش ،بخشــش و ســخاوت را بــهعنــوان مهمتریــن مؤلفــه اخالقــی خــود در جامعــه،
در پیــش بگیرنــد و درعینحــال بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه ایــن انتخــاب ،انتخابــی بــر
اســاس فطــرت مشــترک و واحــد همــه انسانهاســت و آنکســانی کــه مســیر برعکــس یعنــی بخــل
و تنگنظــری را انتخــاب کردهانــد ،مســیری برخــاف فطــرت رفتهانــد.
ب .تبیین چگونگی رابطه با مردم
پــس از تبییــن یــک رابطــه دوگانــه در کالم امــام رضــا gبــرای تقســیم مــردم بــه دو گــروه ،در
مجموعــه شــعری دیگــری از امــام gشــاهد آن هســتیم کــه نحــوه مواجهــه بــا مــردم را در یــک
رابطــه چهارگانــه چنیــن تبییــن کردهانــد:
 .1چگونگــی مواجهــه بــا افــراد َپســت و حقیــر :امــام رضــا gتوصیــه میکننــد کــه از مجادلــه
بــا افــراد َپســت و حقیــر پرهیــز کنیــم ( )1-1-Aچراکــه مجادلــه بــا افــراد حقیــر ،شــأن انســان را
کاهــش میدهــد (.)2-1-A
 .2چگونگــی مواجهــه بــا افــراد خردمنــد و عاقــل :امــام رضــا gتوصیــه میکننــد کــه رفتــار
مســالمتآمیزی بــا افــراد خردمنــد و عاقــل داشــته باشــیم ( )3-1-Aچراکــه ِحلــم و بردبــاری در

برابــر ایــن گــروه ،باعــث افزایــش شــأن انســان میشــود(.)4-1-A

 .3چگونگــی مواجهــه بــا افــراد واالمقــام و بزرگســال :امــام رضــا gتوصیــه بــه رعایــت ادب و
احتــرام نســبت بــه افــراد واالمقــام و بزرگســال کــرده ( )5-1-Aو رعایــت ادب را در مقابــل بــزرگان،
الزم میداننــد.
 .4چگونگــی مواجهــه بــا افــراد فقیــر و نیازمنــد :امــام رضــا gتوصیــه میکننــد کــه در مواجهه
بــا افــراد نیازمنــد ،اولیــن اقــدام الزم و ضــروری ،حفــظ آبــروی آنهاســت ( )87-1-Aچراکــه حفظ
آبــروی افــراد نیازمنــد ،از کمــک مالــی بــرای آنــان مهمتــر اســت (.)88-1-A
همــه ایــن مفاهیــم و عبــارات ،از مضامیــن اشــعار منقــول توســط امــام رضــا gبــه دســت آمــده
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اســت و کدهــای شناســه مقابــل هــر جملــه بهخوبــی نشــان میدهــد کــه ایــن مضمــون از کدامین
بیت ،اســتخراج شــده اســت.
ج .تبیین چگونگی رابطه با دوستان
همانگونــه کــه نمــودار شــماره  3نشــان میدهــد ،موضــوع چگونگــی رابطــه بــا دوســتان ،دارای
بیشــترین فراوانــی در بخــش روابــط اجتماعــی اســت .امــام رضــا gدر ضمــن ســه مجموعــه
شــعری شــامل  10بیــت بــه چندیــن مســئله مهــم دربــاره چگونگــی مواجهــه و ارتبــاط بــا دوســتان
بــهعنــوان گروهــی خــاص از انســانهایی کــه بــا هــر شــخص در ارتبــاط هســتند ،پرداختهانــد کــه
عبارتنــد از:
 .1تــاش بــرای تــداوم رابطــه دوســتی :بــه نظــر میرســد امــام رضــا gقصــد داشــتهاند بــا
تأکیــد بــر اشــعاری خــاص ،بــه موضــوع اهمیــت تــداوم رابطــه دوســتی افــراد در جامعــه (-1-A
 )6اشــارهکرده و توصیههــای مهمــی در ایــن زمینــه بیــان کننــد ماننــد :تــاش بــرای شناســایی
عوامــل اختــاف و تفرقــه در جامعــه ( ،)7-1-Aپرهیــز از تنــدی و ســرزنش دوســتان (،)8-1-A
توصیــه بــه مــدارا و مالیمــت بــا دوســتان ( ،)9-1-Aتوصیــه بــه پذیــرش عــذر دیگــران ()43-1-A
و توصیــه بــه نادیــده گرفتــن اشــتباهات و عیــوب دیگــران (.)44-1-A
 .2تــاش بــرای حفــظ اســرار دوســتان :از جملــه توصیههــای مهــم امــام رضــا gکــه در اشــعار
خــود بــر آن تأکیــد کردهانــد ،توصیــه بــه فراموشــی اســرار دیگــران بــه دلیــل افشــا نشــدن آن اســت
( ،)19-1-Aچــرا کــه بهتریــن راه حفــظ اســرار ،فرامــوش کــردن آنهاســت ( )20-1-Aو به خاطر
آوردن اســرار دیگــران ،زمینهســاز افشــای اســرار آنهــا میشــود ( .)21-1-Aبــه نظــر میرســد
ایــن موضــوع مهــم ارتبــاط مســتقیمی بــا مســئله تقیــه و حفــظ اســرار شــیعیان در دوران اختنــاق
بنیعبــاس داشــته باشــد.
 .3چگونگــی مواجهــه بــا دوســتان نــادان :موضــوع دیگــری کــه امــام رضــا gدر اشــعار خــود
بــدان توجــه کردهانــد ،مســئله چگونگــی مواجهــه بــا دوســتان نــادان اســت .ایشــان اگرچــه بــه
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همــگان هشــدار میدهنــد کــه از دوســتی بــا افــراد نــادان و زورگــو پرهیــز کننــد ( )10-1-Aامــا از
آنجاکــه ممکــن اســت ایــن مســئله مبتال بــه کســی باشــد ،افــراد را بــه ســکوت ( )11-1-Aو صبر
در برابــر دوســتان نــادان و رفتــار نادرســت دیگــران ( 45-1-Aو  )46-1-Aدعوت کــرده و معتقدند
کــه ســکوت ،بهتریــن پاســخ بــرای افــراد نــادان و ابلــه اســت ( .)12-1-Aبیشــک ایــن مضمــون
َ
ً
َّ َ ُ
َ
ُ َّ ْ
َ
ـون َع َلــى ْال ْ
ـن َي ْمشـ َ 
ـن ال ِذيـ
ض َه ْونــا َو ِإذا خاط َب ُه ُم
ر
کالم امـ
ـام gبرخاسـ ًـته از آیــه «و ِعبــاد الرحمـ ِ
ِ
ُ
ْ ُ
ـون قالــوا َســاما» (الفرقــان )63 :اســت.
جاهلـ َ 
ال ِ
د .تبیین چگونگی رابطه با دشمنان
ل توجــه در احادیــث شــعری رضــوی آن اســت کــه آن حضــرت در بخشــی از
یکــی از نــکات قابـ 
اشــعار مقتبــس خــود تــاش کردهانــد تــا چگونگــی مواجهــه بــا دشــمنان و مخالفــان را نیــز بــه
مــردم جامعــه آمــوزش دهنــد .توصیــه کلــی و عمومــی آن حضــرت در بســیاری از اشــعار ،توصیــه
بــه عفــو و گذشــت در روابــط اجتماعــی ( )14-1-Aو همــگان را بــه لــزوم فراگرفتــن اخــاق نیــک و
بخشــش از بــزرگان دینــی ( )16-1-Aدعــوت کردهانــد کــه بــه نظــر میرســد نمونــه اتـ ّـم و اکمــل
آن ،اهلبیــت bو شــخص خــود ایشــان باشــند.
ایشــان در ادامــه ،بهتریــن راه بــرای برطــرف کــردن کینههــای قدیمــی را دوســتی و مهربانــی
دانســته ( )17-1-Aو بســیار بــر رفتــار مســالمتآمیز بــا افــراد شــرور و فریبــکار (،)13-1-A
پاســخگویی بــه اعمــال زشــت دیگــران بــا رفتــار نیــک و بخشــش ( ،)15-1-Aعفــو و گذشــت در
مخاصمــات و دشــمنیها ( )18-1-Aو صبــر نســبت بــه ظلــم و ســتم دیگــران ( )47-1-Aتوصیــه
کــرده و در پایــان نیــز میفرماینــد کــه ظلــم ظالمــان و ســتم دشــمنان را بــه خداونــد حســابگر
واگــذار کنیــد ( )48-1-Aکــه او بهتریــن حسابرســان و انتقــام گیرنــدگان اســت.
ح .تبیین اصول اخالقی روابط اجتماعی
بخشــی از احادیــث شــعری رضــوی متضمــن نکاتــی اســت کــه توجــه بــه آنهــا میتوانــد مــا را بــا
اصــول اخالقــی مدنظــر امــام رضــا gدر روابــط اجتماعــی آشــنا کنــد .آنچــه توســط مؤلفــان در
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تحلیــل محتــوای احادیــث شــعری رضــوی بــهعنــوان اصــول اخالقــی روابــط اجتماعــی از منظــر
امــام رضــا gبــه دســت آمــده ،عبــارت اســت از:
 .1توصیه به انس و الفت با مردم (،)92-1-A
 .2عیبجویی نکردن از دیگران ( )50-1-Aو توجه به عیوب خود و اصالح آنها (،)52-1-A
 .3رعایــت حقــوق انســانی؛ چــرا کــه علــت نامالیمــات روزگار ،رفتــار نادرســت انسانهاســت (-A
 49-1و  )51-1-Aو رفتــار برخــی انســانها از حیوانــات نیــز بدتــر اســت ( )53-1-Aو حتــی بــه
همنوعــان خــود رحــم نکــرده و بــه آنهــا ظلــم میکننــد (،)54-1-A
 .4پرهیــز از ارتبــاط بــا افــراد نامــرد ( )91-1-Aو فریبــکار ( )55-1-Aکــه بــا تظاهــر بــه خــوب
بــودن و نفــاق ،بــه دنبــال فریــب دادن افــراد غریبــه هســتند (،)56-1-A
 .5توصیــه بــه غنــا و بینیــازی ( )89-1-Aو رعایــت عفــت و پاکــی ( )90-1-Aچــرا کــه بســیاری
از ثروتمنــدان بــه دلیــل اتــراف و غفلــت ،گمــراه شــدهاند ( 93-1-Aو ،)94-1-A
 .6دلخــوش نبــودن بــه دنیــای فانــی ( )95-1-Aو ناامیــد نشــدن بــه خاطــر شکســت در زندگــی
(.)96-1-A
بیشــک اگرچــه میتــوان مجموعــه کاملــی از اصــول اخالقــی را از احادیــث گهربــار امــام رضــا
 gاســتخراج نمــود امــا ایــن کــه آن امــام همــام تــاش کــرده باشــند تــا مضامینــی خــاص را بــا
اســتفاده از قالــب بیانــی شــعر کــه اثرگــذاری و مانــدگاری بیشــتری دارد بــه مخاطبان خــود انتقال
دهنــد ،نشــان از ّ
اهمیــت ایــن مضامیــن خــاص داشــته و بــه همیــن دلیــل توجه بــه نکات یادشــده
میتوانــد راهگشــای افــراد در تعامــات اجتماعــی خــود بــا دیگــران باشــد.
 .2-14-1مقوله روابط فردی در احادیث شعری رضوی

همانگونــه کــه پیــشاز ایــن بیــان شــد ،در میــان احادیــث شــعری رضــوی  ،چهــار مجموعــه
شــامل  16بیــت ،بــه موضوعاتــی میپردازنــد کــه تجمیــع و دســتهبندی آنهــا در کنــار همدیگــر
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مــا را بــه ســمت مقولــه «روابــط فــردی» رهنمــون میســازد .منظــور از ایــن مقولــه ،مجموعــه
عبــارات و پیامهایــی از متــن اســت کــه بــه مســائل فــردی و شــخصی انســان توجــه داشــته و هــر
انســانی بهتنهایــی میبایــد دربــارۀ آنهــا اندیشــه داشــته و عمــل کنــد .دســتهبندی موضوعاتــی
کــه در احادیــث شــعری رضــوی بیانشــده ،بــه شــرح ذیــل اســت:
الف .اشاره به ناپایداری دنیا و فرا رسیدن مرگ
امــام رضــا gدر بخشــی از اشــعار خــود تــاش دارنــد تــا ّ
ماهیــت حقیقــی دنیــا را بــه مــردم
متذکــر شــوند .ایشــان بــا بیــان این مطلــب که زندگــی دنیــا بســیار کوتــاه و گذراســت (،)40-1-A
بــه ناپایــدار و زودگــذر بــودن زندگــی دنیــا اشــاره کــرده ( )66-1-Aو اینکــه چــون مــدت زمــان
زندگــی انســانها در دنیــا بســیار انــدک و کوتــاه اســت ( ،)67-1-Aپــس الزم اســت کــه فریــب
آرزوهــای طوالنــی در دنیــا را نخوردنــد ( )63-1-Aچراکــه نفــس ،انســان را بــا آرزوهــای دروغیــن و
محــال فریــب میدهــد (.)75-1-A
اشــاره بــه کوتاهــی و ناپایــداری دنیــا ،همــه انســانها را متوجــه مــرگ و انتقــال بــه جهــان آخــرت
میکنــد .بــه همیــن دلیــل امــام ،gهمگان را نســبت بــه فرارســیدن مــرگ و اتمام زندگــی دنیایی
هشــدار داده ( )37-1-Aو بیــان میکننــد کــه مــرگ ،نابــود کننــده آرزوهای انســان اســت (-1-A
 38و  )61-1-Aو به هیچ انسانی مهلت توبه و بازگشت نمیدهد (.)62-1-A
ب .توصیه به غنیمت شمردن فرصت حیات دنیایی
امــام رضــا gپــس از اشــاره بــه ناپایــداری زندگــی دنیــا ،در ادامــه بــه ایــن موضــوع اشــاره
میکننــد کــه هیــچ بازگشــتی در ایــام زندگــی انســان نیســت ( 70-1-Aو  )74-1-Aو از آنجاکــه
هرکــدام از ادوار زندگــی انســان ،مــدت زمــان مشــخصی دارنــد ( ،)71-1-Aلــذا همــگان را بــه
غنیمــت شــمردن فرصــت جوانــی بــرای انجام عمــل در دنیــا توصیه میکننــد ( .)73-1-Aایشــان
بــا بیــان ایــن مطلــب کــه دوره جوانــی انســان ،دورهای اســت کــه ســریع میگــذرد ( )79-1-Aو
بســیاری از افــراد بــه خاطــر پیــر و فرسودهشــدن ناراحــت بــوده ( )76-1-Aو افســوس میخورنــد
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کــه چــرا ایــن دوره بــه پایــان رســیده ( )72-1-Aو دیگــر نمیتواننــد هماننــد دوره جوانــی،
از امکانــات دنیایــی اســتفاده کننــد ( ،)78-1-Aلــذا بــا طبیعــی شــمردن پیــر و فرسودهشــدن
بــه علــت عمــر زیــاد انســان ( ،)77-1-Aمجــدد همــگان را بــه غنیمــت شــمردن فرصتهــا در
همــه حــال تشــویق کــرده ( )80-1-Aو متذکــر میشــوند کــه انســانها در همــه حــال میبایــد
وضعیــت خــود را دوســت داشــته باشــند (.)81-1-A
نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن بخــش ،آن اســت کــه امــام gتــاش دارنــد ضمــن تشــویق جوانان
بــرای غنیمــت شــمردن فرصــت و انجــام عمــل صالــح ،بــه تحریــک احساســات افــراد کهنســال
نیــز پرداختــه و آنــان را نیــز بــرای انجــام عمــل صالــح و توبــه تشــویق کننــد ،لــذا در بخشــی از کالم
خــود بــه ایــن مطلــب اشــاره میکننــد کــه انســانهای پیــر ،نصیحــت پذیرتــر هســتند ()69-1-A
و نشــانه زیرکــی و هوشــیاری انســان ،نصیحتپذیــری اوســت ( )68-1-Aو ســپس توصیههــا و
نصیحتهایــی را بیــان میکننــد کــه در ادامــه خواهــد آمــد.
ج .توصیه به توبه و انجام عمل صالح در دنیا
امــام رضــا gپــس از آنکــه مــردم را بــا ّ
ماهیــت حقیقــی دنیــا و ناپایــداری و فانــی بــودن آن آشــنا
کــرده و آنهــا را متوجــه مــرگ و جهــان آخــرت کــرده و بــه غنیمــت شــمردن فرصــت زندگــی در دنیا
تشــویق مینماینــد ،در ادامــه ،مجــدد متذکــر ایــن مطلــب میشــوند کــه مــرگ ،بــه هیــچ انســانی
مهلــت توبــه و بازگشــت نمیدهــد ( ،)62-1-Aلــذا الزم اســت ضمــن پرهیــز از ارتــکاب گنــاه و
موکــول کــردن توبــه بــه آینــده ( ،)39-1-Aهرچــه ســریعتر روش انســانهای عاقــل را انتخــاب
کــرده و بــه انجــام عمــل صالــح و توبــه رویآورنــد ( ،)41-1-Aچراکــه آیندهنگــری یعنــی تعجیــل
در توبــه (.)42-1-A
ایشــان در ادامــه میفرماینــد کــه دنیــا محــل عمــل و آخــرت محــل محاســبه اعمــال اســت (-A
 ،)36-1لــذا همــگان را بــه انجــام عمــل در مــدت زمــان محــدود زندگــی دنیایــی (،)35-1-A
میانــهروی و اعتــدال در زندگــی ( ،)64-1-Aاجتنــاب از انجــام کارهــای نادرســت ()65-1-A
توصیــه کــرده و بــا تأکیــد بســیار میفرماینــد کــه انســانها در همــه حــال میبایــد مشــغول انجــام
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عمــل صالــح ( )82-1-Aو رعایــت تقــوای الهــی باشــند (.)83-1-A
ایشــان در بیــت شــعری خــاص کــه ســروده خــود آن حضــرت بــوده و گویــا دایــم تکــرار میکردند،
بــه عالقهمنــدان و محبــان خــود توصیــه میکننــد کــه بــا پرهیــز از غــرور و غفلــت ( ،)86-1-Aدر
همــه حــال شــکرگزار بــوده ( )84-1-Aو از خداونــد متعــال درخواســت ســامتی و اتمــام نعمــت
( )85-1-Aداشــته باشند.
 .3-14-1مقوله روابط سیاسی در احادیث شعری رضوی

بخــش ســوم از مجموعــه مضامیــن مســتخرج از احادیــث شــعری رضــوی بــه موضــوع خالفــت و
ّ
حاکمیــت جامعــه اســامی و اختــاف میــان اهلبیــت bبــا بنیعبــاس و بنیامیــه اشــاره داد
و بــه همیــن دلیــل ایــن بخــش از مضامیــن ذیــل مقولــه «روابــط سیاســی» طبقهبنــدی شــدهاند.
نکتــه بســیار قابــل توجــه و ویــژه در ایــن بخــش آن اســت کــه همــه اشــعار ایــن قســمت ،ســروده
امــام رضــا gاســت و شــخص ایشــان بــه ایــن نــکات مهــم اشــاره کردهانــد .آن حضــرت پــس
از آنکــه بــه شــعر «مــروان بــن ابــی حفصــه» اشــاره کــرده و تعجــب وی از غصــب حــق خالفــت
اهلبیــت bتوســط بنیعبــاس ( )22-1-Aو مخالفــت مــردم بــا ایــن جریــان ( )23-1-Aرا
گوشــزد کــرده ،بــه ســه موضــوع مهــم اشــاره میکننــد:
الف .معرفی دشمنان اهلبیتb
بیشــک الزمــه مبــارزه بــا دشــمن ،ابتــدا دشمنشناســی اســت .امــام رضــا gدر اشــعار خــود
تــاش کردهانــد بــا اســتناد بــه گزارشهــای موثــق و معتبــر تاریخــی کــه بــرای همــگان مبرهــن
و واضــح اســت ،بــه معرفــی چهــره حقیقــی دشــمنان اهلبیــت bبهویــژه خانــدان بنیعبــاس
پرداختــه و ماهیــت تزویــر و نفــاق آنــان را نشــان دهنــد .آن حضــرت بــا اشــاره بــه وقایــع تاریخــی
جنگهــای صــدر اســام ازجملــه جنــگ بــدر در ســال  2قمــری و فتــح مکــه در ســال  9قمــری
( )28-1-Aبــه ایــن موضــوع اشــاره کننــد کــه اجــداد خاندانهــای بنیامیــه و بنیعبــاس در
ایــن جنگهــا در صــف دشــمنان پیامبــر اکــرم nو مســلمانان بــوده و پــس از آنکــه اســیر شــدند،
سال هشتم ،شماره  ،31پاییـز  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

94
از تــرس مــرگ و کشــته شــدن ،اظهــار اســام کــرده و همیــن مطلــب نشــان میدهــد کــه آنهــا
مســلمان حقیقــی نیســتند ( ،)27-1-Aبلکــه همچنــان مشــرک هســتند (.)24-1-A
اســتناد تاریخــی دیگــر حضــرت آن اســت کــه ایــن دو خانــدان بــا محــروم کــردن امــام علــی gو
فرزنــدان بزرگــوارش از خالفــت ،در حــق آنــان ظلــم و خالفــت را غصــب کردنــد ( )26-1-Aکه این
مطلــب نیــز بــا اشــاره بــه فرجــام بــد خانــدان بنیعبــاس ( )34-1-Aتکمیــل شــده و در نهایــت
امــام gچنیــن نتیجــه میگیرنــد کــه بنیعبــاس شایســته خالفــت نیســتند (.)25-1-A
ب .معرفی جایگاه اهلبیتb
بخــش دوم مضامیــن حاصــل از تحلیــل محتــوای احادیــث شــعری رضــوی بــه مســئله معرفــی
جایــگاه و مقــام اهلبیــت bو نیــز تبییــن حقــوق ایشــان در جامعــه اســامی اختصــاص دارد.
ً
امــام رضــا gدر ایــن قســمت عمدتــا بــه آیــات قــرآن کریــم اســتناد کــرده و مــردم را بــه ایــن کتاب
آســمانی و مشــترک میــان همــه مســلمانان ارجــاع میدهنــد.
ّ
مشــروعیت اهلبیــت bبــرای حکومــت :امــام رضــا gدر مرحلــه اول تــاش
 .1تبییــن
میکننــد بــا بیــان ایــن مطلــب کــه مقــام و جایــگاه اهلبیــت )29-1-A( bو نیــز حــق خــاص
ایشــان بــرای خالفــت و سرپرســتی مؤمنــان در قــرآن کریــم بیــان شــده اســت (،)30-1-A
مشـ ّ
ـروعیت والیــت و حکومــت ایــن گــروه را تبییــن نمــوده و بــه فضیلــت ایشــان بــر دیگــر انســانها
اشــاره نماینــد.
ّ
مقبولیــت اهلبیــت bبــرای حکومــت :در مرحلــه دوم نیــز تــاش دارنــد بــا اشــاره
 .2تبییــن
خــاص بهحــق والیــت و خالفــت امــام علــی )31-1-A( gو آشــکار بــودن فضیلــت و شــخصیت
ّ
مقبولیــت خالفــت و حکومــت
ایشــان ب ـرای همــه مســلمانان صــدر اســام تاکنــون (،)33-1-A
اهلبیــت bدر جامعــه اســامی را تبییــن نمــوده ( )32-1-Aو مســیر حکومــت ایشــان را همــوار
کنند .
بــر مبنــای آموزههــای دینــی و علــوم بشــری ماننــد دانــش سیاســت و جامعهشناســی میدانیــم
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ّ
کــه دو پایــه مهــم حکومــت و خالفــت در نظــام اســامی ،مشـ ّ
مقبولیــت داشــتن حاکــم
ـروعیت و
ً
اســت و هــر زمــان یکــی از ایــن دو رکــن ،ناقــص یــا حــذف شــوند ،عمــا آن حاکــم نمیتوانــد بــه
حکومــت خــود در نظــام اســامی ادامــه دهــد .علــت ســکوت  25ســاله امــام علــی gنیــز نبــود
مقبولیــت دانســته شــده اســت چراکه مشـ ّ
ّ
ـروعیت خالفــت ایشــان از زمان حیــات پیامبــر اکرمn
تبییــن شــده بــود و هیچکــس در آن شــک نداشــت.
ج .زمینهسازی برای احقاق حق اهلبیتb
یکــی از مهمتریــن اشــعار ســروده شــده توســط امــام رضــا gکــه اکثــر شــیعیان و محبــان
اهلبیــت bبــا آن آشــنا هســتند ،دو بیــت شــعری اســت کــه امــام gدر وســط قصیــده دعبــل
خزاعــی دربــاره مظلومیــت اهلبیــت bاضافــه نمــوده و در آن ابیــات بــه مظلومیــت خــاص خــود
و نیــز مســئله ظهــور حضــرت مهدیfبهمنظــور انتقامگیــری از دشــمنان و احقــاق حقــوق از
دســت رفتــه اهلبیــت bاشــاره میکننــد .بــه نظــر میرســد ایــن دو مضمــون کلیــدی در واقــع
بخــش کوچکــی از اقدامــات امــام gبهمنظــور زمینهســازی بــرای احقــاق حقــوق از دســت رفتــه
اهلبیــت bباشــد کــه فراتــر از احادیــث و خطبههــا و مناظــرات ایشــان ،ایــن بــار در قالــب بیانــی
ّ
شــعر تجلــی پیــدا کــرده اســت.
در ایــن ابیــات امــام رضــا gتــاش میکننــد تــا دو مطلــب مهــم و اساســی را بهعنــوان اقدامات
ّ
حاکمیــت رســیدن اهلبیــت bو بازگشــت حقــوق ایشــان
الزم و شایســته جهــت زمینهســازی بــه
در جامعه اســامی تبییــن نمایند:
ّ
مظلومیــت اهلبیــت :bدر مرحلــه اول امــام gســعی بــر آن دارنــد تــا بــا اشــاره بــه
 .1تبییــن
مظلومیــت تاریخــی اهلبیــت )98-1-A( bو بهویــژه مظلومیــت خــاص خودشــان و اینکــه در
کجــا بــه شــهادت رســیده و دفــن خواهنــد شــد ( )97-1-Aبــه سرگذشــت دردنــاک اهلبیــتbو
تحریــک احساســات مــردم پرداختــه و از ایــن رهگــذر ،نــام و یــاد اهلبیــت bرا بــرای همیشــه در
تاریــخ جــاودان کننــد .میدانیــم کــه فطــرت حقیقتجــوی و عدالــت جــوی انســانها همیشــه
بــه دنبــال دفــاع از مظلومــان و مســتضعفان بــوده و ظلــم و جنایــت هی ـچگاه در تاریــخ فرامــوش
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نخواهــد شــد ،لــذا بــه همیــن دلیــل اســت کــه مظلومیــت امــام حســین gهی ـچگاه در طــول
تاریــخ کمرنــگ نشــده و حتــی غیرمســلمانان نیــز داغــدار ایــن غــم بــزرگ هســتند.
 .2امیدبخشــی نســبت بــه آینــده بــا طــرح مســئله ظهــور منجــی :گام دوم امــام رضــا gبرای
ّ
حاکمیــت اهلبیــت bبــر جامعــه اســامی ،طــرح مســئله ظهــور حضــرت قائــم
زمینهســازی
 fبهعنــوان منجــی و نجاتبخــش همــه انســانها بــرای انتقامگیــری ،مبــارزه بــا دشــمنان
ً
و حکومــت بــر جامعــه اســامی اســت ( 99-1-Aو  .)100-1-Aبیشــک اگــر صرفــا بــه
مظلومیــت و ظلــم واردشــده بــه اهلبیــت bو مســتضعفین جهــان بپردازیــم ،ایــن مطلــب
بــرای انســان ایجــاد یــأس و ناامیــدی میکنــد از اینکــه همیشــه ظالمــان در پرتــو قــدرت و ثــروت
پیــروز بــوده و مظلومــان مجبــور بــه پذیــرش شکســت و ظلــم هســتند ،امــا اعتقــاد همــه پیــروان
ادیــان و مذاهــب آســمانی بــر ایــن اســت کــه در نهایــت بــا ظهــور منجــی ،بســاط ظلــم برچیــده
شــده و حــق مظلومــان و مســتضعفان بــه آنــان عطــا خواهــد شــد .اعتقــاد بــه ظهــور منجــی،
امیدبخشتریــن آمــوزه همــه ادیــان الهــی اســت و فقــط بــه دیــن اســام و مذهــب شــیعه
اختصــاص نــدارد .طــرح ایــن مســئله باعــث میشــود انگیــزه انســانها بــرای باقــی مانــدن در
مســیر حــق و تحمــل ســختیها بــرای نیــل بــه مدینــه فاضلــه ،همچنــان حفــظشــده و بــرای
ّ
حاکمیــت حــق تــاش کننــد.
زمینهســازی

نتیجهگیری
 .1شــعر بــه دلیــل ظرفیــت اثرگــذاری بــاال و مانــدگار بــر مخاطب ،مــورد توجــه امام رضــا gبوده
و در مجمــوع از ایــن رهگــذر ،آموزههــای مهمــی از ناحیــۀ آن حضــرت بــه دســت ما رســیده اســت.
 .2بیــش از نیمــی از مضامیــن اشــعار نقــل شــده از امــام رضــا gمربــوط بــه روابــط اجتماعــی
انســان بــا دیگــران اســت کــه ضمــن معرفــی افــراد جامعــه در دو دســتۀ افــراد بخشــنده و افــراد
بخیــل ،چگونگــی رابطــه بــا گروههــای چهارگانــه و دوســتان و دشــمنان را بیــان و اصــول اخالقــی
در روابــط اجتماعــی را تبییــن فرمــوده اســت.
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 .3یــک چهــارم مضامیــن بــه امــور فــردی و اعمــال عبــادی انســان مربــوط اســت .که امــام ضمن
اشــاره بــه ناپایــداری دنیــا و فرارســیدن مــرگ ،بــه غنیمــت شــمردن فرصــت حیــات دنیایــی و توبه و
انجــام عمــل صالــح در دنیــا توصیــه فرموده اســت.
 .4حــدود  20درصــد مضامیــن اشــعار بــه مســئله غصــب خالفــت توســط حاکمــان ظالــم و
دشــمنان اهلبیــت bاشــاره دارد کــه امــام gافــزون بــر معرفــی دشــمنان اهلبیــت ،bبــه
ّ
ّ
مقبولیــت اهلبیــت bبــرای حکومــت
مشــروعیت و
معرفــی جایــگاه اهلبیــت bو تبییــن

ّ
مظلومیــت اهلبیــت bو امیدبخشــی بــه آینــده بــا طــرح مســئله
پرداختــه و همچنیــن بــا بیــان
ظهــور منجــی ،بــه زمینهســازی بــرای احقــاق حــق اهلبیــت bدســت زده اســت.
 .5تنــوع و ترکیــب مباحــث نشــان میدهــد کــه ائمــه  bضمــن تأکیــد بر اخــاق و انسانســازی
در عرصــۀ فــرد و اجتمــاع ،هرگــز از روشــنگری در مســئلۀ سیاســت و بیــان حــق االهــی خــود و ظلم
دشــمنان اهلبیتbخــودداری نکردهانــد.
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