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چکیده 

مــروری بــر ســیرۀ معصومــانb نشــان می دهــد کــه امــام رضــاg نیــز از اشــعار حکمت آمیــز دیگــران 
در کالم خــود بهــره  بــرده و مضامیــن آن را تأییــد کــرده و گاه خــود ابیاتــی ســروده اند. در احادیث نقل شــده 
از امــام رضــاg، 52 بیــت ذکــر شــده کــه بــه نظــر می رســد ایشــان بــه خاطــر مضامیــن ارزشــمند اخالقی 
و حکمــی، آن هــا را نقــل کــرده و در کالم خــود بــدان  تمثــل جســته اند. پــاره ای از ایــن اشــعار تمثل شــعری 
امــام رضــاg و چنــد بیــت نیز ســرودۀ خود ایشــان اســت. نگارنــدگان بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتوا، 
از مجمــوع ایــن 52 بیــت شــعر، در حــدود 100 مضمــون و 16 موضــوع اصلــی اســتخراج کرده انــد کــه بــه 
اصطــالح »جهت گیــری متــن« نامیــده می شــود. ایــن عناویــن کــه ایــده و پیــام اصلــی متــن هســتند بــا 
ــرای  ــا ب ــدی« جهت گیری ه ــا »طبقه بن ــد. ب ــور می کن ــب خط ــن مخاط ــه ذه ــادر« ب ــل »تب ــه اص ــه ب توج
دســتیابی بــه »مقوله«هــای تحقیــق روشــن شــد کــه از 16 موضــوع اصلــی اســتخراج شــده، 9مجموعــه 
ــا دیگــران، چهــار مجموعــه )25درصــد(  ــه موضــوع چگونگــی روابــط اجتماعــی انســان ب )56درصــد( ب
ــه مســئله غصــب  ــز ب ــه موضــوع امــور فــردی و اعمــال عبــادی انســان و ســه مجموعــه )19درصــد( نی ب
خالفــت توســط حاکمــان ظالــم و دشــمنان اهل بیــتb اشــاره دارنــد. لــذا هــدف اصلــی مقالــه کــه بیــان 
ــردی و  ــط ف ــی، رواب ــط اجتماع ــۀ رواب ــه مقول ــل س ــوده، ذی ــوی ب ــعری رض ــار ش ــی اخب ــری اصل جهت گی

روابــط سیاســی طبقه بنــدی  و موضوعــات اصلــی هــر یــک بــه تفصیــل بیــان شــده اســت.
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طرح مسئله

ــاید  ــه ش ــت ک ــال اس ــدای متع ــمند خ ــای ارزش ــی از نعمت ه ــوزون یک ــخن م ــعر و س ــع ش طب
پیشــینه ای بــه  انــدازۀ طــول حیــات انســان داشــته باشــد. شــعر هــم بــه دلیــل موســیقی و هــم 
گزینشــی بــودن واژه هــا و ترکیب هــای بدیــع، گاه اثــر پیــام را در مخاطــب صدچنــدان می کنــد. از 
ایــن  رو شــاعران همــواره جایــگاه مهمــی در میــان مــردم داشــته اند)ر.ک: موســوی، بی تــا: 230(. 
بــا  وجــود ایــن شــاهد هســتیم کــه برخــی شــاعران ایــن هنــر را در مســیر باطــل بــه کار گرفتــه و 
موجــب وهــن شــعر و شــاعری شــده اند تــا آن جــا کــه خــدای متعــال در قــرآن کریــم فرمــوده: »َو 
ُهــْم َیُقوُلوَن ما الَیْفَعُلون «)شــعراء،  نَّ

َ
ُهْم فــي  ُکلِّ واٍد َیهیُمون  * َو أ نَّ

َ
َلــْم َتــَر أ

َ
ِبُعُهــُم اْلغــاُوون  * أ ــَعراُء َیتَّ الشُّ

224-225( و بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرده کــه شــاعران گمــراه را فقــط گمراهــان پیــروی می کننــد. 
آیــا ندیــده ای کــه آنــان در هــر وادیــی ســرگردان اند و چیزهایــی می گوینــد کــه انجــام نمی دهنــد. 

البتــه ایــن وضعیــت بــرای همــه شــاعران یکســان نیســت و از ایــن آیــات قــرآن کریــم نمی تــوان 
نفــی شــعر و شــاعری را برداشــت کــرد چراکــه در ادامــه همــان آیــات، خداونــد متعــال عــده ای را 
ــَه َکثیــرًا َو اْنَتَصُروا  اِلحــاِت َو َذَکــُروا اللَّ ذیــَن آَمُنــوا َو َعِمُلــوا الصَّ اســتثنا کــرده و فرمــوده اســت: »ِإالَّ الَّ
ِمــْن َبْعــِد مــا ُظِلُموا«)شــعراء، 227(؛ مگر کســانی ]از شــاعران[ که ایمــان آورده و کارهای شایســته 
کــرده و خــدا را بســیار بــه یــاد آورده و پــس از آنکه مورد ســتم قــرار گرفته انــد، ]از خداونــد و مؤمنان[ 
یــاری خواســته اند. بی شــک ایــن اســتثنا بیانگــر آن اســت کــه شــعر درصورتی کــه بــا عمــل صالــح 
و یــاد خــدا و همراهــی مظلومــان همــراه باشــد، ممــدوح اســت و می توانــد در خدمــت حــق و رشــد 

و تعالــی انســان قــرار گیرد.

ــًة  ــْعِر َلِحْکَم ــَن  الشِّ ــد: »ِإنَّ ِم ــعر فرموده ان ــوص ش ــرمnدر خص ــر اک ــل پیامب ــن دلی ــه همی ب
ــاره ا ی از شــعر حکمــت اســت. فیــض کاشــانی در شــرح  ...«)ابن بابویــه، 1413ق، ج 4: 379( پ
ایــن حدیــث گویــد: »پــاره ای از اشــعار ســخن ســودمندی اســت کــه مانع جهل و ســفاهت اســت و 
پیامبــر اکــرمnاز آن دو نهــی می کنــد. مــراد ایــن ســخن موعظه هــا و َمَثل هایــی اســت کــه مــردم 
از آن هــا ســود می برنــد ماننــد حکمــت و دانــش و فهــم و داوری کــه بــر اســاس عــدل اســت«)فیض 

کاشــانی، 1406ق، ج26: 165(.
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جــرج جــرداق، عالــم مســیحی عالقه منــد بــه مطالعــۀ نهج البالغــه نیــز در ایــن بــاره می نویســد: 
»از آن جــا کــه ائمــه اطهــارb ســرآمد ســخنوران و بلیغان بــوده و ارزش باالی اشــاره های مســتقیم 
ــذا در ســخن شــفاهی  ــی می دانســته اند، ل ــه  خوب ــل و ماننــد آن را ب ــه شــعر، َمَث و غیرمســتقیم ب
ــا  ــا مقــال، بــه  صورت  هــای مختلــف از آن بهــره بــرده و ب ــه  مقتضــای حــال ی ــا مکتــوب خــود، ب ی
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 می ورزیدند«)جــرداق، بی تــا: 32(.

در میــان اصحــاب پیامبــر اکــرمnو امامــان معصــومb شــاعرانی وجــود داشــتند که شعرشــان 
در خدمــِت حــق بــوده و خودشــان تــا زمانــی کــه در مســیر حــق بوده انــد، مــورد تحســین 
معصومیــنb قــرار داشــتند. عــدۀ زیــادی از ایــن شــاعران را عالمــه امینــی در کتــاب »الغدیــر« 

یــاد کــرده اســت)ر.ک: امینــی، 1416ق، ج2: 47-495؛ ج3: 11- 463(. 

مــروری بــر ســیرۀ معصومــانb نشــان می دهــد کــه ایشــان نیــز در برخــی مــوارد بــه ســرودن 
شــعر پرداختــه و در مــوارد دیگــری نیــز از اشــعار حکمت آمیــز دیگــران در کالم خــود بهــره  جســته  و 

ــد.  مضامیــن آن شــعر حکمت آمیــز را تأییــد کرده ان

ــر  ــه نظ ــه ب ــده ک ــر ش ــی ذک ــه ابیات ــاg مجموع ــام رض ــده از ام ــل  ش ــث نق ــار و احادی در اخب
ــه خاطــر مضامیــن ارزشــمند اخالقــی و حکمــی، آن هــا را نقــل کــرده و در  می رســد امــامg ب
کالم خــود بــدان  تمثــل جســته اند. برخــی از ایــن ابیــات نیــز ســرودۀ خــود حضــرت اســت کــه 

همــه ایــن مــوارد نیازمنــد تحقیــق و بررســی اســت.

ــن  ــی از بهتری ــوان یک ــه  عن ــوا ب ــل محت ــتفاده از روش تحلی ــا اس ــده ب ــالش ش ــه ت ــن مقال در ای
روش هــای تحقیــق میان رشــته ای و متــن محــور، بــه تجزیــه  و تحلیــل مضامیــن احادیــث شــعری 
امــام رضــاg بپردازیــم کــه احادیــث شــعری رضــوی خوانــده می شــود. ضمــن اســتخراج کامــل 
ایــن اشــعار از منابــع تاریخــی و روایــی، مضامیــن اصلــی و فرعــی و نقــاط تمرکــز ایــن اشــعار احصــا 

ــت. ــده اس ــته بندی ش و دس
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ــناختی و  ــی های زبان ش ــی در بررس ــات غیرکالم ــی و ارتباط ــش نشانه شناس ــه دان ــه ب ــی توج در پ
متن پژوهــی در دهــۀ 1960میــالدی، روش »تحلیــل محتــوا« بــه  عنــوان بهتریــن روش ترکیبــی کّمــی 
و کیفــی، پــای بــه عرصــه تحقیقــات علمــی اندیشــمندان گذاشــت. در ایــن روش، »کمّیــت« و بــه  طور 
کلــی »رویکــرد کّمــی«1 بــه متــن، کلیــد اصلــي حل معمــای فهم متــن به شــمار مــی رود که زمینه ســاز 
ورود بــه عرصــه تحلیل هــای کیفــی بوده و بســتر مناســبی بــرای متــن پژوهی ترکیبــی فراهم مــی آورد.

»تحلیــل محتــوا در حقیقــت فــن پژوهــش عینــی، اصولــی و کمــی بــه  منظــور تفســیر و تحلیــل 
محتواســت و تفکــر بنیــادی تحلیــل محتــوا عبــارت اســت از قــرار دادن اجــزای یــک متن)کلمات، 
جمــالت، پاراگراف هــا و ماننــد آن برحســب واحدهایــی کــه انتخــاب می شــوند( در مقوالتــی کــه از 
پیــش تعیین شــده اند«)باردن، 1375: 29(. کریپنــدورف نیــز در کتــاب خــود بــا عنــوان »مبانــی 
ــن روش معرفــی می کنــد کــه  ــرای اســتفاده از ای ــی را ب روش شناســی تحلیــل محتــوا«، چارچوب
دارای ســه کارکــرد؛ تجویــزی، تحلیلــی و روش شــناختی اســت)ر.ک: کریپنــدورف، 1378: 31(. 

برخــی نیــز ایــن روش را فــن »پرسشــنامه معکــوس«2 نامیده اند)فیــروزان، 1360: 211(.

روش »تحلیــل محتــوا« از جملــه روش هــای تحقیــق میان رشــته ای اســت کــه می تواند بــه  عنوان 
ابــزاری جدیــد، بــه تحلیــل نصــوص دینــی اعــم از قــرآن کریم یــا احادیــث بپــردازد و مدلــول آن ها را 
شناســایی نماید)بــرای نمونــه ر.ک: جانــی پــور، 1390: 79-192؛ عتــرت دوســت، 1397: 75-
103(. انــواع فنــون روش تحلیــل محتــوا در منابــع مختلــف معرفی  شــده اســت)ر.ک: هولســتی، 

1373: 47-93؛ جانی پــور و شــکرانی، 1392: 57-27(. 

بــرای  مقالــۀ حاضــر از تکنیــک »تحلیــل محتــوای مضمونــی« بــه  صــورت »کدگــذاری بــاز« بــا 
تأکیــد »قالــب بیانــی« و »مخاطــب« اســتفاده شــده و ضمــن تأکیــد بــر نقــاط تمرکــز3 هــر متــن، 
تــالش شــده تــا در نهایــت جهت گیــری 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، »طبقه بنــدی«1 جهت گیری هــا 
بــرای دســتیابی بــه »مقولــه«2 هــای تحقیــق اســت. در مرحلــۀ طبقه بنــدی، اواًل فقــط بــه 
ــان آن هــا  ــه َعرضــی می ــا رابط ــته و تــالش می شــود ت ــه داش ــن توج ــی مت جهت گیری هــای اصل
و نــوع نســبتی کــه بــا همدیگــر دارنــد، شناســایی  شــده و ثانیــًا از تجمیــع مــوارد مشــترک آن هــا، 

»مقولــه« ســاخته شــود کــه در حقیقــت، گویــای ماهّیــت اصلــی و بنیادیــن متــن اســت.

ــا تغییــر هرکــدام از مضامیــن  ــه از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت چراکــه ب ایــن مرحل
اصلــی از یــک مقولــه بــه مقولــه ای دیگــر، حجــم انبوهــی از مضامیــن و متــون حدیثــی کدگــذاری 
شــده، بــه آن مقولــه جدیــد منتقل شــده و بــه  نوعــی، ماهّیــت جدیــد دریافــت می کننــد. لــذا در 
ایــن مرحلــه می بایــد بســیار دقــت شــود کــه آیــا مقولــه انتخــاب  شــده بــه  عنــوان مقولــه اصلــی، 
قابلّیــت تحمــل و پذیــرش حجــم انبوهــی از مضامیــن کدگــذاری شــده ذیــل خــود را دارد یــا خیر؟ 
و آیــا در ادامــه مســیر تحلیــل کیفــی و توصیفــی، می توانیــم 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 مهم تریــن کارکــرد اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا بــرای فهــم حجــم انبوهــی از 

اطالعــات حدیثــی پراکنــده منقــول از ائمــه اطهــارb اســت.

gتحلیل محتوای روایات شعری امام رضا

روایــات شــعری امــام رضــاg بــه دو دســته قابــل تقســیم اســت؛ برخــی شــامل تمّثــل3 شــعری 
حضــرت اســت و پــاره ای نیــز اشــعاری هســتند کــه خــود آن حضــرت ســروده اســت کــه در این جــا 

1. Classification
2. Categories
ــَل  فــالٌن  3. تمثــل بــه شــعر، یــک نــوع تضمیــن و صنعــت بالغــی اســت)ر.ک: موســوی، بی تــا، بخــش دوم(. ابــن منظــور گویــد: »َتَمثَّ
ــُه َمَثاًل«)ابــن منظــور، 1414ق، ج11: 612( یعنــی وقتــی گفتــه می شــود کســی بــه شــعری تمّثــل  ــَل  بالشــي ء َضَرَب ــاًل و َتَمثَّ َضــَرَب َمَث

ــه  عنــوان ضرب المثــل اســتفاده کــرد. جســت یعنــی از آن شــعر ب
عالمــه شــعرانی در حاشــیه شــرح کافــی، ضمــن اشــاره بــه برتــری تمّثــل بــه آیــات قــرآن کریــم در کالم خــود، تمّثــل بــه شــعر را نیــز جایــز 
ــعرانی،  ــت)ر.ک: ش ــرده اس ــر ک ــه ذک ــورت نمون ــه  ص ــران را ب ــعار دیگ ــه اش ــارb ب ــه اطه ــل ائم ــددی از تمّث ــای متع ــته و نمونه ه دانس
1382ق، ج 7: 54(. عالمــه مجلســی معتقــد اســت پیامبــر اکــرمn نیــز بــه شــعر تمّثــل می جســت، ولیکــن روش او چنیــن بــود کــه بــا 
ــی، 1403ق، ج15: 229(.  ــت)ر.ک: مجلس ــالح آن را می شکس ــه  اصط ــرده و ب ــارج ک ــم خ ــت نظ ــعر را از حال ــه ای، ش ــی کلم جابه جای
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همــه ذیــل عنــوان روایــات شــعری امــام رضــاg ذکــر و در خــالل بحــث نــوع آن روشــن می شــود.

بررســی های متعــدد در منابــع تاریخــی و روایــی نشــان می دهــد کــه مجموعــه اشــعار متعــدد و 
پراکنــده ای بــه نقــل از امــام رضــاg وجــود دارد کــه در ایــن مقالــه تــالش شــده ضمــن احصــای 
کامــل، بــه تحلیــل محتــوای آن هــا نیــز پرداختــه  شــده و مضامیــن اصلــی و فرعــی کشــف و تبییــن 

شــود. ایــن روایــات بدیــن شــرح اســت: 

1-1. روایت اول

شــیخ کلینــی روایــت کــرده اســت کــه روزی مأمــون از حضــرت رضاg پرســید: »َهــْل َرَوْیــَت ِمَن 
ْحَســَن َمــا َرَوْیَتُه ِفــي اْلِحْلِم َفَقــاَلg«؛ 

َ
ْنِشــْدِني أ

َ
ــْعِر َشــْیئًا َفَقــاَل َقــْد َرَوْیــُت ِمْنــُه اْلَکِثیــَر َفَقاَل أ الشِّ

ــا تاکنــون چیــزی از شــعر روایــت کــرده ای؟ حضــرت فرمــود: شــعر بســیاری روایــت کــرده ام.  آی
مأمــون گفــت: پــس بهتریــن شــعری کــه دربــارۀ حلــم بــرای تــو گفته انــد بــرای مــا بازگــوی. امــام

g فرمــود: 

ْن ُتَقاِبَل ِباْلَجْهِل
َ
َبْیُت ِلَنْفِسي أ

َ
ِإَذا َکاَن ُدوِني َمْن ُبِلیُت ِبَجْهِلِه          أ

ِجلَّ َعِن اْلِمْثِل
َ
َخْذُت ِبِحْلِمي َکْي أ

َ
أ َهی   ي ِمَن النُّ َو ِإْن َکاَن ِمْثِلي ِفي َمَحلِّ

ِم َو اْلَفْضِل1  َقدُّ ْدَنی ِمْنُه ِفي اْلَفْضِل َو اْلِحَجی          َعَرْفُت َلُه َحقَّ التَّ
َ
َو ِإْن ُکْنُت أ

)ابن بابویه، 1378ق، ج2: 174؛ ابن شهرآشوب، 1379ق، ج4: 372(

البتــه در کتــاب »الجلیــس الصالــح« ایــن گفت وگــو میــان نضــر بــن شــمیل و مأمــون دانســته 
شــده اســت)جریری، 1426ق:  246(. ابــن عبــد ربــه نیــز ایــن اشــعار را منقــول از أحنــف دانســته 

ــه، 1404ق، ج1: 181(. اســت)ابن عبــد رّب

1. ترجمۀ ابیات:
  1. هر گاه من گرفتار رفتار بد کسی شوم، اگر آن کس کمتر از من باشد، خود را با او در نمی اندازم.

  2. اگر شأنش در ِخَرد همانند من باشد، با حلم و بردباری با او رفتار می کنم تا از وی باالتر باشم.
  3. و اّما نسبت به آن که از من برتر و باالتر است، حّق بزرگ تری و تقّدم و فضل را بدو می دهم.
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ــد:  ــامg می پرس ــد و از ام ــندی می کن ــار خرس ــات اظه ــن ابی ــنیدن ای ــون از ش ــه مأم در ادام
ْحَســَن َهــَذا َمــْن َقاَلــُه؟ َفَقــاَل: َبْعــُض ِفْتَیاِنَنــا«؛ چــه کســی ایــن ابیــات 

َ
ُمــوُن َمــا أ

ْ
»َفَقــاَل َلــُه اْلَمأ

ــت  ــون درخواس ــپس مأم ــا. س ــان م ــی از جوان ــد: یک ــخ می دهن ــامg پاس ــت؟ ام ــروده اس را س
می کنــد بهتریــن شــعری را کــه دربــارۀ ســکوت در برابــر جاهــل و تــرك ســرزنش دوســت بــرای آن 

ــت می فرماینــد: ــات را قرائ ــن ابی ــد کــه امــامg در پاســخ ای ــد، بخوانن حضــرت گفته ان

ْسَبابًا
َ
نَّ ِلَهْجِرِه أ

َ
ِریِه أ

ُ
َفأ بًا    ِدیُق َتَجنُّ ي َلَیْهُجُرِني الصَّ ِإنِّ

َری َلُه َتْرَك اْلِعَتاِب ِعَتابًا
َ
ْغَرْبُتُه              َفأ

َ
َراُه ِإْن َعاَتْبُتُه أ

َ
 َو أ

ُموِر َصَوابًا
ُ
ٍم       َیِجُد اْلُمَحاَل ِمَن اْل َو ِإَذا ُبِلیُت ِبَجاِهٍل ُمَتَحکِّ

ُکوُت َعِن اْلَجَواِب َجَوابًا 1 َکاَن السُّ َما   ُکوَت َو ُربَّ ي السُّ ْوَلْیُتُه ِمنِّ
َ
أ

)ابن بابویه، 1378ق، ج2: 175-174(

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 اختــالف را از 
شــاعران دیگــر نقــل کــرده اســت)جریری، 1426ق: 246(. ذهبــی نیــز معتقد اســت گوینــدۀ  این 

اشــعار ابــن خرشــة بــن زیــد )یزیــد( اســت)ذهبی، 1427ق، ج8: 80(.

 gــراز خرســندی می کنــد و از گوینــدۀ ابیــات می پرســد کــه امــام در ادامــه مأمــون مجــدد اب
ُمــوُن 

ْ
هماننــد مــورد قبــل شــاعر ایــن اشــعار را از یکــی از جوانــان اهل بیــت می داننــد: »َفَقــاَل اْلَمأ

ْحَســَن َهــَذا َهــَذا َمــْن َقاَلــُه َفَقــاَل ِلَبْعــِض ِفْتَیاِنَنــا«. مأمــون ســپس از امــامg می خواهــد کــه 
َ
َمــا أ

بهتریــن شــعری را کــه دربــارۀ جــذب دشــمن بــرای دوســت شــدن گفته انــد، بــرای وی بازگویــد. 
امــامg در پاســخ ابیــات ذیــل را قرائــت می فرماینــد:

1. ترجمۀ ابیات:
  1. دوستم به قصد جدایی از من دوری می گزیند و من بدو مي فهمانم که دوری گزیدن او اسبابی داشته است.

  2. و به او نشان می دهم که اگر در این دوری جستن به او تندی کنم، سبب دوری بیشتر او شده ام، پس ترك عتاب را عتاب می دانم.
  3. هر گاه مبتال شوم به دوست نادان و زورگویی که امور ناشدنی را درست می داند.

  4. خاموشی در برابر او را سزاوار او مي دانم؛ زیرا که خاموشی گاه جواب محسوب می شود. 
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ِل َحمُّ ي ِلَعْفِو التَّ ْوَقْرُتُه ِمنِّ
َ
ٍة سالمة ]َساَلْمُتهُ [ َفَقَهْرُتهُ             َفأ َو ِذي ِغلَّ

ْوَل ِمْن َعِل ُخِذ الطَّ
ْ
ِبِإْحَساِنِه َلْم َیأ ِه   َئاِت َعُدوِّ َو َمْن اَل ُیَداِفُع َسیِّ

ٍل1  ْسَرَع َمْهَلکاً           ِلِغْمٍر َقِدیٍم ِمْن ِوَداٍد ُمَعجَّ
َ
ْشَیاِء أ

َ
َر ِفي اْل

َ
َو َلْم أ

)ابن بابویه، 1378ق، ج2: 175؛ ابن شهرآشوب، 1379ق، ج4: 372(

مأمــون بــرای دفعــه ســوم مجــدد ابــراز خرســندی می کنــد و از گوینــدۀ ابیــات می پرســد و امــام
g هماننــد مــوارد قبــل، شــاعر ایــن ابیــات را از یکــی از جوانــان اهل بیــت معرفــی می نماینــد. 
مأمــون ســپس از امــامg می خواهــد کــه بهتریــن شــعری را کــه دربــارۀ رازداری بــرای وی 
«. امــامg در پاســخ  ــرِّ ــاِن السِّ ــي ِکْتَم ــُه ِف ــا َرَوْیَت ْحَســَن َم

َ
ْنِشــْدِني أ

َ
ــاَل َفأ ــد، بازگویــد: »َق گفته ان

ــد: ــت وی فرمودن درخواس

ْن ُیْنَسی
َ
ی ِسّرًا ُیَصاُن ِبأ

َ
َفَیا َمْن َرأ ِذیَعهُ 

ُ
رَّ َکْي اَل أ ْنَسی السِّ

َ
ي َل َو ِإنِّ

ْن َیْجِرَي ِبَباِلي ِذْکُرُه    َفَیْنِبَذُه َقْلِبي ِإَلی ُمْلَتَوی اْلَحَشا
َ
َمَخاَفَة أ

ْن اَل ُیِطیَق َلُه َحْبسًا
َ
َفُیوِشُك َمْن َلْم ُیْفِش ِسّرًا َو َجاَل ِفي      خَواطِرِه أ

 )ابن بابویه، 1378ق، ج2: 175(

مأمــون در پایــان بــا کســب اجــازه از امــام رضــاg، دســتور می دهــد کــه ایــن اشــعار را مکتــوب 
نماینــد و بــرای فضــل بــن ســهل ببرنــد و 300 هــزار درهــم نیــز بــه حضــرت هدیــه می دهنــد. در 
توضیــح ایــن کــه چــرا امــام رضــاg پاســخ ســؤاالت مأمــون را داده و هدیــه او را دریافــت کرده انــد، 
ــه  ــبت ب ــرام نس ــت ادب و احت ــرت اواًل رعای ــدام حض ــن اق ــد ای ــر می رس ــه نظ ــه ب ــت ک ــد گف بای
درخواســت مشــروع دیگــران بــوده باشــد، چنانکــه از اخــالق کریمــه اهل بیــتb، پاســخگویی به 

1. ترجمۀ ابیات:
  1. بسا شده است که با شخص شرور و نیرنگ بازی از راه صلح و دوستی  در آمده و بر وی غالب شده ام، و او را زیر بار گذشت خود برده 

گرانبار نموده ام.
  2. و هر کس اعمال زشت دشمن خویش را با نیکی از خود دفع نکند، او بخشش یا بردباری را از مقام باالتری فرا نگرفته است.

  3. و من برای برطرف کردن کینۀ قدیمی، راهی نتیجه بخش تر از دوستی و مهربانی فوری ندیده ام.
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ســؤاالت و درخواســت های مشــروع مــردم اعــم از هم مســلکان و مخالفــان و معانــدان بــوده اســت. 
ثانیــًا پیامبــر اکــرمn نیــز هدایــای پادشــاهان را قبــول می فرمودنــد، همان گونــه کــه امــام حســن 
مجتبــیg نیــز عطایــای معاویــه را قبــول نمودنــد. اساســًا ســیره اهل بیــتb ایــن بــوده اســت 
کــه هیــچ  گاه رد احســان نکــرده و عطایــای دیگــران را می پذیرفتنــد اگرچــه بــدان بی نیــاز بــوده و 
در اولیــن فرصــت آن را بــه مســتحقان و مســکینان جامعــه عطــا می نمودنــد. اســتغنا و بی نیــازی 
اهل بیــتb از امــوال دنیــا و ساده زیســتی ایشــان از جملــه اخبــار متواتــری اســت کــه موافقــان و 

مخالفــان بــدان اعتــراف کرده انــد. 

1-2. روایت دوم

 gروایــت دوم را شــیخ صــدوق از معّمــر بــن خــاّلد و گروهــی نقــل کــرده اســت کــه بــر امــام رضــا
َراَك 

َ
ــُه ِفــَداَك َمــا ِلــي أ وارد شــده اند و یکــی از آنــان خطــاب بــه امــامg عــرض کــرد: »َجَعَلَنــا اللَّ

 gــَر اْلَوْجــِه«؛ خــدا مــا را فدایــت گردانــد، چــرا رنــگ چهــره ات را دگرگــون می بینــم؟! امــام ُمَتَغیِّ
ِبــي َحْفَصــَة1«؛ مــن تمــام 

َ
ــرًا ِفــي َقــْوِل َمــْرَواِن ْبــِن أ ــي َبِقیــُت َلْیَلِتــي َســاِهرًا ُمَتَفکِّ می فرماینــد: »ِإنِّ

شــب را بیــدار بــودم و بــه گفتــه مــروان بــن ابــی حفصــه فکــر می کــردم کــه گفتــه اســت:

ْعَماِم2 
َ
ی َیُکوُن َو َلْیَس َذاَك ِبَکاِئٍن           ِلَبِني اْلَبَناِت ِوَراَثُة اْل نَّ

َ
أ

ســپس حضــرت می فرماینــد کــه اندکــی خوابیــدم و در خــواب دیــدم کــه گوینــده ای می گفــت: 
َخــَذ ِبِعَضــاَدِة اْلَبــاِب َو ُهــَو َیُقــول« :

َ
َنــا ِبَقاِئــٍل َقــْد أ

َ
»ُثــمَّ ِنْمــُت َفــِإَذا أ

ْساَلِم ی َیُکوُن َو َلْیَس َذاَك ِبَکاِئٍن            ِلْلُمْشِرِکیَن َدَعاِئُم اْلِ نَّ
َ
أ

ِهمْ              َو اْلَعمُّ َمْتُروٌك ِبَغْیِر ِسَهاٍم ِلَبِني اْلَبَناِت َنِصیُبُهْم ِمْن َجدِّ

ْمَصاِم ِلیُق َمَخاَفَة الصَّ َسَجَد الطَّ َما   َراِث َو ِإنَّ ِلیِق َو ِللتُّ َما ِللطَّ

1. مــروان بــن ابــی حفصــة از شــعرای عهــد عّباســی اســت کــه بــه دلیــل مــدح  بســیار از خلفــای عباســی بــه ویــژه مهــدی و رشــید، ثــروت 
انبوهــی بــرای خــود فراهــم کــرده و بــه جهــت هجــو علویــان، بــه دســتگاه هــارون نزدیــك شــده بــود.
2. ترجمۀ بیت: »از کجا می شود و این شدنی نخواهد بود که ارث عموها به دخترزاده ها برسد؟!«.



64

سال هشتم، شماره 31، پاییـز 1399فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

اِم ْخَبَرَك اْلُقْرآُن ِبَفْضِلِه      َفَمَضی اْلَقَضاُء ِبِه ِمَن اْلُحکَّ
َ
َقْد َکاَن أ

ْعَماِم
َ
َه ِباْسِمهِ         َحاَز اْلِوَراَثَة َعْن َبِني اْل ِإنَّ اْبَن َفاِطَمَة اْلُمَنوَّ

ْرَحاِم1  
َ
دًا       َیْبِکي َو ُیْسِعُدُه َذُوو اْل َو َبِقَي اْبُن َنْثَلَة َواِقفًا ُمَتَردِّ

)ابن بابویه، 1378ق، ج2: 176(

ــه  ــت ک ــاس اس ــق«، عب ــراد از »طلی ــه م ــت ک ــر آورده اس ــن خب ــح ای ــی در توضی ــه مجلس عالم
ــیر  ــز شمش ــام« نی ــراد از »صمص ــد. م ــه آزاد ش ــت فدی ــا پرداخ ــپس ب ــیر و س ــدر اس ــگ ب در جن
 gبّرنــده ای اســت کــه هماننــد نــدارد. ضمیــر در عبــارت »ِبَفضِلــِه« نیــز بــه أمیرالمؤمنیــن علــي
بازمی گــردد، بــه دلیــل ســیاق و قرینــه  آنچــه پــس از آن ذکرشــده زیــرا مــراد از »فاطمــة«، فاطمــه 
بنــت اســد، مــادر آن حضــرت اســت و مــراد از »ابــن نثلــة« نیــز عّبــاس اســت، زیرا نــام مــادرش نثلة 

ــی، 1403ق، ج49: 110(. ــت )مجلس ــوده اس ب

1-3. روایت سوم

روایــت ســوم را شــیخ صــدوق بــه نقــل از پــدر بزرگــوارش نقــل می کنــد کــه بــا سلســله ســند 
َثَنــا َســْعُد ْبــُن  ــُه َعْنــُه َقــاَل َحدَّ ِبــي َرِضــَي اللَّ

َ
َثَنــا أ خــود از امــام رضــاg نقــل کــرده اســت: »َحدَّ

َضــا َبــا اْلَحَســِن الرِّ
َ
ــِه ْبــِن اْلُمِغیــَرِة َقــاَل َســِمْعُت أ ــِه َعــْن ِإْبَراِهیــَم ْبــِن َهاِشــٍم َعــْن َعْبــِد اللَّ َعْبــِد اللَّ

g َیُقول «:

ٌة        ُیْقَبُل ِفیَها َعَمُل اْلَعاِمِل َك ِفي َداٍر َلَها ُمدَّ ِإنَّ

1. ترجمۀ ابیات: 
  1. از چه رو و برای چه و این شدنی نخواهد بود که مشرکان پرچمدار اسالم باشند.

  2. دخترزادگان نصیب ارث خود را از جّدشان می برند، در حالی که عمو بدون سهم االرث کنار می رود.
  3. آن که در لشکر کفر بوده و اسیر مسلمانان شده و با فدیه آزاد گشته ، چگونه ارث نبّوت برد؟ چه بسا آزاد شده که از ترس شمشیر 

اظهار اسالم کرده.
  4. و قرآن از پیش، تو را به فضل و مقام آن که ارث بر بود )به آیه مباهله و آیه تطهیر و آیه خاتم بخشی ...( خبر داده است و آنچه از 

احکام در بارۀ او بود گفته است.
  5. آن فردی که فرزند فاطمه )بنت اسد(؛ که مشهور و زبانزد همگان است، او ارث نبّوت را می برد از عموزاده ها.

  6. اّما فرزند نثله )بنت جناب، مادر عّباس بن مّطلب( در کنار متحّیر می ایستد و می گرید و خویشانش با وی همدمی می کنند.
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َمُل الِْمِل
َ
 اَل َتَری اْلَمْوَت ُمِحیطًا ِبَها         ُیْکَذُب ِفیَها أ

َ
أ

ْوَبَة ِفي َقاِبٍل ُمُل التَّ
ْ
ْنَب ِلَما َتْشَتِهي         َو َتأ ُل الذَّ ُتَعجِّ

َما َذاَك ِفْعَل اْلَحاِزِم اْلَعاِقِل1  ْهَلُه َبْغَتةً 
َ
ِتي أ

ْ
َو اْلَمْوُت َیأ

)ابن بابویه، 1378ق، ج2: 176(

درخــور ذکــر اســت کــه در کتــاب در »ســراج الملــوک« ایــن ابیــات از عبدالواحــد بــن زید دانســته 
شــده اســت)فهری، 1289ق: 11(. شــیخ مفیــد نیــز در کتــاب »االختصــاص« خــود چنیــن ذکــر 
می کنــد کــه ایــن ابیــات بــه درخواســت مأمــون بــرای موعظــه توســط امــامg گفته شــده اســت: 

َضاg َفَقــاَل ِعْظِني َفَکَتــَب ...«)مفیــد، 1413ق: 98(. ُمــوُن ِإَلــی الرِّ
ْ
»َکَتــَب اْلَمأ

1-4. روایت چهارم

َثَنــا  روایــت چهــارم را احمــد بــن حســین کاتــب ابــی الفیــاض از پــدرش نقــل کــرده اســت: »َحدَّ
ــِد ْبــِن اْلَفْضِل  ْحَمــُد ْبُن ُمَحمَّ

َ
ُبــو َبْکــٍر أ

َ
ْخَبَرِنــي أ

َ
ــِه ْبــِن َســِعیٍد اْلَعْســَکِريُّ َقــاَل أ اْلَحَســُن ْبــُن َعْبــِد اللَّ

ْحَمــَد اْلَکاِتــُب َقــاَل 
َ
َثَنــا ِإْبَراِهیــُم ْبــُن أ ْرَبــَع َعْشــَرَة َو َثاَلِثِماَئــٍة َقــاَل َحدَّ

َ
ــاِز َســَنَة أ اْلَمْعــُروُف ِباْبــِن اْلَخبَّ

ِبیــِه َقــاَل: َحَضْرَنــا َمْجِلــَس َعِليِّ ْبِن ُموَســی
َ
ــاِض َعــْن أ ِبــي اْلَفیَّ

َ
ْحَمــُد ْبــُن اْلُحَســْیِن َکاِتــُب أ

َ
َثَنــا أ َحدَّ

 َیُقــول «. وی گویــد: در مجلــس علــی بــن موســیg حاضر شــدیم 
َ
ْنَشــأ

َ
َخــاُه َفأ

َ
g َفَشــَکا َرُجــٌل أ

کــه مــردی از بــرادرش شــکایت کــرد. در ایــن هنــگام امــامg خطــاب بــه وی فرمودنــد: 

َخاَك َعَلی ُذُنوِبهِ   َو اْسُتْر َو َغطِّ َعَلی ُعُیوِبِه
َ
ْعِذْر أ

َ
أ

َماِن َعَلی ُخُطوِبِه ِفیهِ        َو ِللزَّ َو اْصِبْر َعَلی ُبْهِت السَّ

1. ترجمۀ ابیات: 
  1. تو اکنون در خانه ای هستی که مدت ماندنت محدود است و در همین مدت کوتاه عمل هر عمل کننده ای مورد قبول است.

  2. آیا نمی بینی که مرگ از هر سو این سرا را فرا گرفته و آرزوی آرزومندان را بر باد می دهد؟!
  3. و در این مدت کوتاه شتابان در پی امیال نفسانی خود مرتکب گناه می شوی، و توبه و بازگشت به سوی حق را به آینده موکول می کنی.

  4. از آن جا که مرگ ناگهانی به سراغ ما می آید، چنین روشی کار انسان آینده نگر و خردمند نیست.
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ُلوَم ِإَلی َحِسیِبِه1  اًل  َو ِکِل الظَّ َو َدِع اْلَجَواَب َتَفضُّ

)ابن بابویه، 1378ق، ج2: 177(

 َیُقــول« در متــن روایــت، بــه نظــر می رســد ایــن اشــعار ســرودۀ خــود 
َ
ْنَشــأ

َ
بــا توجــه بــه عبــارت »َفأ

امــام رضــاg باشــد. در هیــچ کــدام از کتــب تاریخــی و روایــی نیــز بــر انتســاب ایــن اشــعار بــه 
شــخص دیگــر اشــاره نشــده اســت.

1-5. روایت پنجم

ــرای  ــن صلــت نقــل می کنــد کــه امــام رضــاg ب ــان ب ــا سلســله ســندی از رّی شــیخ صــدوق ب
ــُد ْبــُن ُموَســی ْبــِن  َثَنــا ُمَحمَّ شــخصی بــه نــام عبدالمطلــب ایــن اشــعار را قرائــت فرمودنــد: »َحدَّ
ــاَل:  ــِت َق ْل ــِن الصَّ ــاِن ْب یَّ ــِن الرَّ ــِه َع ِبی

َ
ــْن أ ــٍم َع ــِن َهاِش ــَم ْب ــُن ِإْبَراِهی ــيُّ ْب ــا َعِل َثَن ــاَل َحدَّ ِل َق ــَوکِّ اْلُمَت

ِلــب «: َضــاg ِلَعْبــِد اْلُمطَّ ْنَشــَدِني الرِّ
َ
أ

ُهْم َزَماناً          َو َما ِلَزَماِنَنا َعْیٌب ِسَواَنا اُس ُکلُّ َیِعیُب النَّ

َماُن ِبَنا َهَجاَنا َنِعیُب َزَماَنَنا َو اْلَعْیُب ِفیَنا    َو َلْو َنَطَق الزَّ

ُکُل َبْعُضَنا َبْعضًا ِعَیانًا
ْ
ْئَب َیْتُرُك َلْحَم ِذْئٍب      َو َیأ َو ِإنَّ الذِّ

َتاَنا2 
َ
َلِبْسَنا ِلْلِخَداِع ُمُسوَك ِطیٍب            َو َوْیٌل ِلْلَغِریِب ِإَذا أ

)ابن بابویه، 1378ق، ج2: 177(

1. ترجمۀ ابیات:
  1. برادرت را در کارهای نادرست اش معذور بدار و بپوشان و روی زشتی های او پرده کش.

  2. و بر بهتانی که بی خرد بر تو بندد، و نیز بر حوادث سخت روزگار شکیبایی کن.
  3. و از روی لطف و بزرگی جواب او را مده و او را رها کن و ستمکار را به خدای حسابگرش واگذار.

2. ترجمۀ ابیات:
  1. همه مردم از زمانه عیب جویی می کنند و از آن بد می گویند، اما زمانه جز خود ما عیبی ندارد.

  2. ما بر زمانه عیب می گیریم، حال آن که عیب در ماست، اگر زمانه به سخن بیاید از ما بدگویی خواهد کرد.
  3. هیچ گرگی گوشت گرگ دیگر را نمی خورد، اما برخی از ما آشکارا گوشت برخی دیگری را مي خوریم.

  4. ما از خود ظاهری فریبنده نشان می دهیم، پس وای بر غریبی که به سوی ما بیاید!
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ْنَشــَدِني 
َ
دربــارۀ ایــن ابیــات نیــز بایــد گفــت بــا توجــه بــه قرینــۀ متصــل در متــن یعنــی عبــارت »أ

َضــاg ِلـــ....« بــه نظــر می رســد ایــن ابیــات نیــز ســرودۀ شــخص امــام رضــاg باشــند. البتــه  الرِّ
 gــام عبد المطلــب در عصــر امــام رضــا ــه ن مشــخص نیســت کــه ایــن ابیــات بــرای شــخصی ب
ــه  ــد ک ــارحان معتقدن ــی ش ــت. برخ ــرمn اس ــر اک ــوار پیامب ــد بزرگ ــور ج ــا منظ ــده ی ــروده ش س
مقصــود آن بزرگــوار، مذمــت غیبــت کــردن از دیگــران اســت، خاصــه در حــق اوالد عبدالمطلــب که 

همانــا اهــل  بیــتb و خانــدان ایشــان هســتند.

1-6. روایت ششم

روایــت ششــم، خبــری اســت کــه گویــا امــام رضــاg بــه نقــل از پــدران بزرگــوارش، شــعری را از 
اَلَقاِنــيُّ  ــُد ْبــُن ِإْبَراِهیــَم ْبــِن ِإْســَحاَق الطَّ ــاِس ُمَحمَّ ُبــو اْلَعبَّ

َ
َثَنــا أ امــام علــیg روایــت کرده انــد: »َحدَّ

ِه  َثَنــا اْلَهْیَثــُم ْبــُن َعْبــِد اللَّ ُبــو َســِعیٍد اْلُحَســْیُن ْبــُن َعِلــيٍّ اْلَعــَدِويُّ َقــاَل َحدَّ
َ
َثَنــا أ ــُه َقــاَل َحدَّ َرِحَمــُه اللَّ

ِبیــِه َجْعَفــِر 
َ
ِبیــِه ُموَســی ْبــِن َجْعَفــٍر َعــْن أ

َ
َضــا g َعــْن أ َثَنــا َعِلــيُّ ْبــُن ُموَســی الرِّ اِنــيُّ َقــاَل َحدَّ مَّ الرُّ

ِمیــُر 
َ
ــاَل َکاَن أ ِبیــِه g َق

َ
ــْن أ ــِن اْلُحَســْیِن َع ــيِّ ْب ــْن َعِل ــيٍّ َع ــِن َعِل ــِد ْب ِبیــِه ُمَحمَّ

َ
ــْن أ ــٍد َع ــِن ُمَحمَّ ْب

اْلُمْؤِمِنیــَن g َیُقــول «:

ُخِلَقِت اْلَخاَلِئُق ِفي ُقْدَرٍة      َفِمْنُهْم َسِخيٌّ َو ِمْنُهْم َبِخیٌل

ا اْلَبِخیُل َفُشوٌم َطِویٌل1  مَّ
َ
ِخيُّ َفِفي َراَحةٍ         َو أ ا السَّ مَّ

َ
َفأ

)ابن بابویه، 1378ق، ج2: 177(

کامــاًل مشــخص اســت کــه ایــن ابیــات، ســروده امــام علــیg اســت و امــام رضــاg ضمــن 
ــته اند. ــل جس ــرت تمّث ــه کالم آن حض ــب، ب ــن مطل ــه ای ــح ب تصری

1. ترجمۀ ابیات:
  1. مردم بر یك فطرت و با قدرت یک خدا آفریده شده اند، اما برخی بخشنده و پاره ای تنگ نظرند.

  2. آن که سخی است پس در   راحتی و آسایش است و آن که بخیل است در بد ُیمنی دور و دراز است.
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1-7. روایت هفتم

شــیخ صــدوق خبــر شــعری هفتــم را بــا ســند خــود از محمــد بــن یحیــی بــن ابــی َعّبــاد نقــل 
ــی  ــد در حال ــه می کنن ــعری را زمزم ــه ش ــنیدم ک ــاg ش ــام رض ــد: روزی از ام ــه گوی ــد ک می کن
ْحَمــَد 

َ
ُبــو َعِلــيٍّ اْلُحَســْیُن ْبــُن أ

َ
َثَنــا اْلَحاِکــُم أ کــه آن حضــرت بســیار کــم شــعر می خواندنــد: »َحدَّ

ــاٍد  ِبــي َعبَّ
َ
ــُد ْبــُن َیْحَیــی ْبــِن أ َثَنــا ُمَحمَّ ْوِلــيُّ َقــاَل َحدَّ ــُد ْبــُن َیْحَیــی الصَّ َثَنــا ُمَحمَّ اْلَبْیَهِقــيُّ َقــاَل َحدَّ

َضــا g َیْومــًا ُیْنِشــُد َو َقِلیــاًل َمــا َکاَن ُیْنِشــُد ِشــْعرًا: ــي َقــاَل: َســِمْعُت الرِّ َثِنــي َعمِّ َقــاَل َحدَّ

َمِل
َ
َجِل              َو اْلَمَناَیا ُهنَّ آَفاُت اْل

َ
ُمُل َمّدًا ِفي اْل

ْ
َنا َنأ ُکلُّ

َباِطیُل اْلُمَنی    َو اْلَزِم اْلَقْصَد َو َدْع َعْنَك اْلِعَلَل1  
َ
َك أ نَّ اَل َتُغرَّ

ْنَیا َکِظلٍّ َزاِئٍل                َحلَّ ِفیِه َراِکٌب ُثمَّ َرَحَل2  َما الدُّ ِإنَّ

)ابن بابویه، 1378ق، ج2: 178(

ــدارد، ایــن  ــز ب ــد وجــود شــما را عزی ــه آن حضــرت عــرض می کنــد کــه: خداون در ادامــه راوی ب
ــو  ــد: »اب ــان«. وی می گوی ــای خودت ــی از عراقی ه ــد: »یک ــرت فرمودن ــت؟ حض ــعار از کیس اش
العتاهیــة ایــن اشــعار را از خــود برایــم خوانــده اســت«. امــامg در ایــن هنــگام بــدون اشــاره بــه 
صّحــت ایــن انتســاب و نــام بــردن از شــاعر، بــا اشــاره بــه لقــب بیان شــده، می فرماینــد: »َهــاِت 
ْلقاِب« )حجــرات؛11( 

َ
ــُزوا ِباْل ــوُل:  »َو ال َتناَب ــی َیُق ــَه ُســْبَحاَنُه َو َتَعاَل ــَذا، ِإنَّ اللَّ ــَك َه اْســَمُه َو َدْع َعْن

ُجــَل َیْکــَرُه َهَذا«)ابن بابویــه، 1378ق، ج2: 178(؛ وی را بــه نامــش بخــوان و ایــن  َو َلَعــلَّ الرَّ
ــا لقب هــای زشــت  ــد: »همدیگــر را ب طــرز ســخن گفتــن را واگــذار کــه  خــدای متعــال می فرمای

نخوانیــد!« شــاید آن مــرد ایــن لقــب را ناخــوش داشــته باشــد.

ــام  ــت و ن ــردی اس ــی و بی خ ــی آن گمراه ــت و معن ــدر اس ــه« مص ــه واژۀ »العتاهی ــح اینک توضی

1. در یکی از نسخه ها به جای »الَقصَد«، واژه »الُصمَت« آمده است.
2. ترجمۀ ابیات:

  1. همۀ ما آرزو داریم که مرگ ما را مهلت دهد، در حالی که مرگ ها خود نابودکنندۀ آرزوها هستند.
  2. آرزوهای دروغین تو را فریب ندهد و پایبند میانه روی باش و ناراستی و نادرستی را کنار گذار.

  3. زیرا که دنیا سایه ای ناپایدار، ]و کاروان سرایی است[ که سواری در آن بار می اندازد و سپس کوچ می کند. 
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اصلــی شــاعر در کتــب تاریخــی و تراجــم، اســماعیل بــن قاســم ذکرشــده و کنیــه اش ابواســحاق 
اســت. گفتــه شــده مهــدی عباســی بــه دلیــل ماجرایــی کــه میــان او و کنیــز مهدی بــه نــام »عتبه« 
رخ داد، بــدو گفتــه »اراك مختلطــًا متعّتهــا«؛ تــو را مجنــون و یاوه ســرا می بینــم و از آن زمــان وی را 

ــا، ج2: 414(. ــت)ابن بابویه، بی ت ــب داده اس ــه« لق ــو العتاهی »اب

1-8. روایت هشتم

ْحَمــُد ْبــُن ِزَیــاِد ْبــِن َجْعَفٍر 
َ
َثَنــا أ خبــر شــعری هشــتم بــا سلســله ســند ذیــل نقل شــده اســت: »َحدَّ

َثِنــي  ــاَل َحدَّ ِبیــِه َق
َ
ــْن أ ــِن َهاِشــٍم َع ــُن ِإْبَراِهیــَم ْب ــيُّ ْب ــا َعِل َثَن ــاَل َحدَّ ــُه َق ــُه َعْن ــيُّ َرِضــَي اللَّ اْلَهَمَداِن

ــٍد اْلَحَســِنيُّ َقــاَل...«. در ایــن روایــت از ابراهیــم بــن محمــد حســنی نقــل  شــده  ِإْبَراِهیــُم ْبــُن ُمَحمَّ
اســت کــه روزی مأمــون، کنیــزی را بــه  عنــوان هدیــه نــزد امام رضــاg فرســتاد. هنگامــی که کنیز 
 gو کهن ســالی ایشــان را ناخــوش داشــت. امــام gوارد شــد، ســپیدی مــوی امــام gبــر امــام
نیــز چــون کراهــت او را دیــد، وی را نــزد مأمــون بازگردانــده و ایــن ابیــات را برایــش نگاشــتند: »َبَعَث 
ی 

َ
ــا َرأ ــْیِب َفَلمَّ ْت ِمــَن الشَّ زَّ

َ
ْدِخَلــْت ِإَلْیــِه اْشــَمأ

ُ
ــا أ َضــا g َجاِرَیــًة َفَلمَّ ِبــي اْلَحَســِن الرِّ

َ
ُمــوُن ِإَلــی أ

ْ
اْلَمأ

ْبَیــاِت ِشــْعرًا:
َ
ُمــوِن َو َکَتــَب ِإَلْیــِه ِبَهــَذا اْل

ْ
َهــا ِإَلــی اْلَمأ َکَراِهَیَتَهــا َردَّ

ِبیُب ِعُظ اللَّ ْیِب َیتَّ َنَعی َنْفِسي ِإَلی َنْفِسي اْلَمِشیُب          َو ِعْنَد الشَّ

َری َمَواِضَعُه َیُئوُب
َ
َباُب ِإَلی َمَداُه                               َفَلْسُت أ ی الشَّ َفَقْد َولَّ

ْدُعوُه ِإَليَّ َعَسی ُیِجیُب
َ
ْنُدُبُه َطِویاًل                                َو أ

َ
ْبِکیِه َو أ

َ
َسأ

ْفُس اْلَکُذوُب یِني  ِبِه النَّ ي                              ُتَمنِّ ِذي َقْد َفاَت َعنِّ َو َهْیَهاَت الَّ

ِسي                                  َو َمْن ُمدَّ اْلَبَقاُء َلُه َیِشیُب
ْ
َو َراَع اْلَغاِنَیاِت َبَیاُض َرأ

ي      َو ِفي ِهْجَراِنِهنَّ َلَنا َنِصیٌب َری اْلِبیَض اْلِحَساَن یجدف ]َیِحْدَن [ َعنِّ
َ
أ

ْیضًا ِلي َحِبیٌب
َ
ْیَب أ َباُب َمَضی َحِبیباً         َفِإنَّ الشَّ َفِإْن َیُکِن الشَّ
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َجُل اْلَقِریُب1 
َ
َق َبْیَنَنا اْل ُیَفرِّ ی   ِه َحتَّ ْصَحُبُه ِبَتْقَوی اللَّ

َ
َسأ

)ابن بابویه، 1378ق، ج2: 178(

در کتــب روایــی نســبت بــه انتســاب ایــن ابیــات بــه امــام رضــاg تصریــح نشــده اســت و برخــی 
معتقدنــد بــه دلیــل مضامیــن عــادی و معمولــی که ایــن ابیــات دارد و افســوس گــذران عمــر را بیان 

می کنــد، بعیــد اســت ایــن اشــعار متعلــق بــه آن حضــرت باشــد.

1-9. روایت نهم

شــیخ صــدوق در کتــاب »عیــون اخبــار الرضــا«، خبــر شــعری نهــم را بــا ســند خــود از ابراهیــم 
ْحَمــَد اْلَبْیَهِقــيُّ َقــاَل 

َ
ُبــو َعِلــيٍّ اْلُحَســْیُن ْبــُن أ

َ
َثَنــا اْلَحاِکــُم أ بــن عبــاس نقــل می کنــد و گویــد: »َحدَّ

ــاِس  َثَنــا ِإْبَراِهیــُم ْبــُن اْلَعبَّ ُبــو َذْکــَواَن َقــاَل َحدَّ
َ
َثَنــا أ ْوِلــيُّ َقــاَل َحدَّ ــُد ْبــُن َیْحَیــی الصَّ َثِنــي ُمَحمَّ َحدَّ

َضــا g ُیْنِشــُد َکِثیــرًا: َقــاَل: َکاَن الرِّ

ْم2  ْم َو َتمِّ ُهمَّ َسلِّ َو َلِکْن ُقِل اللَّ ِإَذا ُکْنَت ِفي َخْیٍر َفاَل َتْغَتِرْر ِبِه  

از آن جــا کــه ایــن بیــت متضّمــن جملــه ای دعایــی اســت و در کتــب حدیثــی نیــز بــه نقــل از امــام 
رضــاg گفتــه شــده و شــخصی بــر انتســاب آن بــه شــاعر دیگــری تصریــح نکــرده اســت، بــه نظــر 
ــه  ــه اگرچ ــت ک ــب این جاس ــه جال ــد. نکت ــرت باش ــروده های حض ــز از س ــت نی ــن بی ــد ای می رس
ــن  ــا در ای ــد، ام ــعر می گفتن ــم ش ــی ک ــاg خیل ــام رض ــه ام ــد ک ــاره کرده ان ــان اش ــی از راوی برخ

1. ترجمۀ ابیات:
  1. پیری و سپیدی مویم به من خبر مرگم را مي دهد و شخص زیرك و هشیار هنگام پیری نصیحت پذیر است.

  2. آری ایام جوانی سپری شد و مّدتش به آخر رسید و دیگر بازگشتنی از آن به جای خود، نخواهم دید.
  3. در فراق و دوریش می گریم و ناله سر می دهم و همواره او را می خوانم، باشد که بپذیرد و بازگردد.

  4. و هیهات که آنچه را که از دست داده ام این نفس دروغزن مرا به آرزوی بازگشت آن وامی دارد.
  5. زنان زیبا و خوش اندام از موی سفید من مي هراسند و هر کس که بودنش طول کشید، پیر خواهد گشت.

  6. نکورویان سیمین تن را مي نگرم که از من گریزانند و مفارقت و جدایی آنان ما را اکنون نصیب است.
  7. پس اگر جوانی که اکنون گذشته است محبوب ما بود، اینك پیری هم همچنان برای من محبوب است.

  8. من با همین پیری و سالخوردگی رفاقت کرده و دوست می شوم با پروای از خداوند تا اینکه اجل که چندانی هم از آمدنش نمانده 
است، فرا رسد و میان من و او جدایی اندازد.

2. ترجمۀ بیت: 
وقتی در خوشی و راحتی، زندگی می کنی بدان مغرور مشو، بلکه بگو: خداوندا! تنم را سالم و نعمت ات را بر من تمام کن.
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روایــت ذکرشــده اســت کــه آن حضــرت بیــت مذکــور را بســیار تکــرار می کردنــد. البتــه در کتــاب 
»معجــم الســفر« آمــده اســت کــه ایــن شــعر متعلــق بــه ابوالحســن علــی بــن عبدالکریــم مغربــی 

ــه نظــر می رســد. ــا: 308( ولیکــن ایــن قــول بعیــد ب اســت)ر.ک: ســلفی اصفهانــی، بی ت

1-10. روایت دهم

در کتــاب شــریف »کافــی«، روایتــی طوالنــی ذکرشــده اســت بدیــن  صــورت کــه یســع بــن حمــزه 
گویــد: در مجلــس حضــرت رضــاg بــودم و عده زیــادی نیز در خدمتــش بودند و از مســائل حالل 
و حــرام می پرســیدند. در ایــن موقــع مــردی  بلندقــد و گندمگــون وارد شــد و عــرض کــرد یــا ابــن 
ــه، ســالم علیکم، مــن مــردی از دوســتان و ارادتمنــدان شــما خانــواده هســتم. از مکــه  رســول اللَّ
می آیــم، پــول خــود را گــم کــرده ام و آن قــدر نــدارم کــه مــرا بــه وطنــم برســاند. اگــر صــالح بدانیــد 
بــه مــن کمــك کنیــد تــا بــه شــهر خــود برســم. در آن جــا مــن ثروتمنــد هســتم و خــدا مــرا از نعمــت 
خویــش بهره منــد ســاخته اســت. وقتــی بــه شــهر خــود رســیدم آنچــه را بــه مــن عنایــت کرده ایــد،  
 gاز طــرف شــما صدقــه می دهــم چــون خــود نمی توانــم از صدقــه اســتفاده کنــم، امــام رضــا
ــین.  ــد، بنش ــت کن ــدا رحمت ــه«؛  خ ــَك اللَّ ــْس َرِحَم ــُه اْجِل ــاَلg َل ــود: »َفَق ــه وی فرم ــاب ب خط
ســپس رو بــه مــردم کــرده و بــه صحبــت کــردن بــا آنــان ادامــه دادنــد تــا اینکه همــه متفرق شــدند و 
 :gفرمودنــد: »َفَقاَل gآن مــرد بــا ســلیمان جعفری و جثیمــه و من باقــی ماندیــم. آن گاه امــام
ُخــول«؛  آیــا اجــازه می دهیــد مــن وارد انــدرون شــوم. ســلیمان عرض کــرد:  ــوَن ِلــي ِفــي الدُّ َذُن

ْ
َتأ

َ
أ

خــدا شــما را موفــق کنــد. 

امــامg وارد اطــاق اندرونــی شــده و پــس از چنــد لحظــه، در را بــاز کــرده و از همــان پشــت در، 
«؛ خراســانی کجاســت؟. عرض کــرد  ْیــَن اْلُخَراَســاِنيُّ

َ
دســت خــود را خــارج نمودنــد و فرمودنــد: »أ

مــن این جــا هســتم. حضــرت خطــاب بــه وی فرمــود: »ُخــْذ َهــِذِه اْلِماَئَتــْي ِدیَنــاٍر َو اْســَتِعْن ِبَها ِفي 
َراَك َو اَل َتَراِني «؛ ایــن 200 دینار 

َ
ــي َو اْخــُرْج َفــاَل أ ْق ِبَهــا َعنِّ ْك ِبَهــا َو اَل َتَصــدَّ َمُئوَنِتــَك َو َنَفَقِتــَك َو َتَبــرَّ

را بگیــر و از آن بــرای مخــارج خویــش اســتفاده کــن و بــه آن تبــرك بجــو. نمی خواهــد از طــرف مــن 
صدقــه بدهــی. بــرو کــه مــرا نبینــی و مــن تــو را نبینــم. 
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ــد و مــورد شــفقت  ــه او لطــف کردی ســپس آن مــرد خــارج شــد. ســلیمان عرض کــرد: خیلــی ب
ــَة  خویــش قــرارش دادیــد امــا چــرا صــورت خــود را از او پوشــانیدید؟ حضــرت فرمودنــد: »َمَخاَف
ِهn: »اْلُمْســَتِتُر  َمــا َســِمْعَت َحِدیــَث َرُســوِل اللَّ

َ
ــَؤاِل ِفــي َوْجِهــِه ِلَقَضاِئــي َحاَجَتــُه، أ َری ُذلَّ السُّ

َ
ْن أ

َ
أ

َئِة َمْخُذوٌل َو اْلُمْســَتِتُر ِبَهــا َمْغُفوٌر َلُه«؛ ترســیدم به  ــیِّ ــًة َو اْلُمِذیــُع ِبالسَّ ِباْلَحَســَنِة َتْعــِدُل َســْبِعیَن ِحجَّ
خاطــر بــرآوردن نیــازش از ســوی مــن، خــواری ســؤال را در چهــره اش ببینــم. آیــا حدیــث پیامبــر 
ــر هفتــاد حــّج اســت و  خــداnرا نشــنیده ای کــه فرمــود: هــر کــس نیکــی را پنهــان کنــد، براب
کســی کــه کار بــد را آشــکار کنــد، خــوار اســت و هــر کــس پنهــان ســازد، خدایــش او را می آمــرزد.

َوِل :
ُ
 َما َسِمْعَت َقْوَل اْل

َ
سپس آن حضرت بدین بیت شعر استناد کرده و فرمودند: »أ

ْهِلي َو َوْجِهي ِبَماِئه1ِ 
َ
ْطُلَب َحاَجةً            َرَجْعُت ِإَلی أ

َ
َمَتی آِتِه َیْومًا ِل

آیــا ایــن گفتــۀ پیشــینیان را نشــنیده ای کــه: روزی بــه خاطــر نیــازی نــزد شــخص کریــم آمــدم و با 
آبــروی محفــوظ نــزد خانــواده ام برگشــتم«)کلینی، 1407ق، ج4: 23-24؛ مجلســی، 1403ق، 
ج49: 101؛ مجلســی اول، 1406ق، ج3: 219-220(. امــامg بــه صراحــت بیــان کرده انــد که 
ایــن بیــت متعلــق بــه شــعرای گذشــته اســت و از آن جــا کــه امــام رضــاg در ایــن روایــت بــه بیــت 

شــعری اســتناد کردنــد، لــذا در ایــن مقالــه از ایــن روایــت نیــز اســتفاده کردیــم.

روایت یازدهم  .11-1

روایــت دیگــری کــه از امــام رضــاg نقل شــده، ایــن اســت کــه ابراهیــم بــن عّبــاس گویــد: هرگاه 
امــام رضــاg بــر ســر ســفرۀ طعــام می نشســت، خدمتــکاران خــود و حتــی نگهبــان و دربــان را نیز 

بــر ســر ســفره می نشــاند و ایــن ابیــات از آن حضــرتg اســت:

ِس
ْ
أ ْمِشي َشاِمَخ الرَّ

َ
ِة َثْوَب اْلِغَنی      َو ِصْرُت أ َلِبْسُت ِباْلِعفَّ

اِس ِني آَنُس ِبالنَّ َلِکنَّ ِنساً 
ْ
ْسَناِس ُمْسَتأ َلْسُت ِإَلی النَّ

1. ترجمۀ بیت:
روزی به خاطر نیازی نزد شخص کریم آمدم      و با آبروی محفوظ نزد خانواده ام برگشتم
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ِس
ْ
اِئِه ِباْلَیأ ِتْهُت َعَلی التَّ یَه ِمْن ِذي اْلِغَنی   ْیُت التِّ

َ
ِإَذا َرأ

ْفاَلٍس1  َو اَل َتَضْعَضْعُت ِلِ َما اْن َتَفاَخْرُت َعَلی ُمْعِدٍم  

در کتــب روایــی و حدیثــی ایــن اشــعار بــه امــام رضــاg انتســاب داده شــده و از ایشــان دانســته 
ــی ، 1407ق، ج 22: 190(. ــوب، 1379ق، ج 4: 362؛ ب ح ران ــت)ابن شهرآش ــده اس ش

1-12. روایت دوازدهم

روایــت دیگــری کــه از امــام رضــاg نقل شــده، ایــن اســت کــه ابراهیــم بن هاشــم از عبدالســالم 
بــن صالــح هــروی نقــل کــرده کــه گفــت: »دعبــل بــن علــی خزاعــی رحمــة اللــه علیــه بــر امــام 
 gــِه علــی بــن موســی  الرضــاg وارد شــد و بــه آن حضــرت عرضــه داشــت: »َیــا اْبــَن َرُســوِل اللَّ
َحــدًا َقْبَلــَك«؛ ای پســر رســول 

َ
ْنِشــَدَها أ

ُ
ْن اَل أ

َ
ــي َقــْد ُقْلــُت ِفیــَك َقِصیــَدًة َو آَلْیــُت َعَلــی َنْفِســي أ ِإنِّ

خــدا مــن قصیــده ای دربــاره شــما ســروده ام و بــا خــود عهــد کــرده ام کــه آن قبــل از شــما بــرای 
ــه، 1378ق، ج2: 263(.  ــا«؛ بخوان)ابن بابوی ــود: »َهاِتَه ــدو فرم ــاg ب ــام رض ــی نخوانم.ام کس
ســپس دعبــل شــروع کــرد بــه خوانــدن قصیــده  بلنــد خــود کــه بــا بیــت ذیــل شــروع می شــود: 

َمَداِرُس آَیاٍت َخَلْت ِمْن ِتاَلَوٍة    َو َمْنِزُل َوْحٍي ُمْقِفُر اْلَعَرَصاِت2 

در بیــن قرائــت اشــعار دعبــل، گاه امــامg گریســته و او را تصدیــق کــرده و گاه او را دعــا نمــوده و 
وقتــی بــه ایــن بیــت رســیدند کــه می گفــت: 

ْحَمُن ِفي اْلُغُرَفاِت3  َنَها الرَّ َتَضمَّ ٍة   َو َقْبٌر ِبَبْغَداَد ِلَنْفٍس َزِکیَّ

1. ترجمۀ ابیات: 
  1. با عفت و پاکی، لباس بی نیازی را پوشیدم، و سربلند زندگی کردم.

  2. با دیوان و نامردمان انس نگرفتم، اما با مردم انس و الفت داشتم.
  3. هنگامی که ثروتمند را سرگردان دیدم، از گمراه- خودخواه- نومید شدم.

  4. هرگز به چیزی که نابودشدنی است، افتخار نکردم و برای ورشکستگی سست نشدم.
2. ترجمۀ 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.
3. ترجمۀ بیت: و قبری که در بغداد است بری انسانی پاکیزه که خداوند رحمان او را در غرفه های بهشت، مشمول رحمت خود 

ساخته است.
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امــام رضــاg خطــاب بــه دعبــل فرمودنــد: »آیــا دو بیت بــه این قســمت نیفزایم تــا قصیــده ات بدان 
تمــام و کامــل شــود؟!« دعبــل عــرض کــرد: »یــا ابن رســول الله بفرماییــد«. ســپس امــامg فرمودند:

ْحَشاِء ِباْلُحُرَقاِت
َ
ُد ِفي اْل َتَوقَّ َو َقْبٌر ِبُطوٍس  َیا َلَها ِمْن ُمِصیَبةٍ 

ا اْلَهمَّ َو اْلُکُرَباِت1  ُج َعنَّ ُه َقاِئماً      ُیَفرِّ ی َیْبَعَث اللَّ ِإَلی اْلَحْشِر َحتَّ

ــت از آن  ــوس اس ــه در ط ــر ک ــن قب ــهg، ای ــول اللَّ ــن رس ــا اب ــرد: ی ــرض ک ــل ع ــس از آن دعب پ
کیســت؟ حضــرت رضــاg فرمودنــد: »قبــر مــن اســت. شــب ها و روزهــا ســپری نمی شــود، مگــر 
این کــه طــوس محــل رفت وآمــد شــیعیان و زائــران مــن باشــد. بدانیــد هرکــس مــرا در غریبــی ام در 
طــوس زیــارت کنــد، روز قیامــت گناهــان او آمرزیــده شــود و در درجــه من با مــن باشــد«)ابن بابویه، 

1378ق، ج2: 263(.

تحلیل محتوای احادیث شعری رضوی 

 gــا ــام رض ــد، ام ــان می ده ــه نش ــن مقال ــده در ای ــی انجام ش ــی های روای ــه بررس ــا ک از آن ج
ــود  ــب خ ــعاری از جان ــه و اش ــعر پرداخت ــرودن ش ــه س ــم ب ــود ه ــار خ ــات گهرب ــخنان و کلم در س
ــه  ــات خــود، ب ــد و هــم بخشــی از اشــعار دیگــران را اقتبــاس کــرده و در ضمــن بیان بیــان کرده ان
کار برده انــد، لــذا در ایــن مقالــه بــه  منظــور بررســی همــه ایــن اشــعار اعــم از آن هایــی کــه خــود 
امــام ســروده یــا آن اشــعاری کــه دیگــران ســروده اند و مــورد اســتفاده امــامg واقــع شــده اند، از 
اصطــالح »روایــات شــعری امــام رضــاg« اســتفاده خواهــد شــد. ایــن اصطــالح بــه  صــورت عــام 

بــرای همــه اشــعار مذکــور در ایــن مقالــه بــه کار گرفتــه  و در جــدول ذیــل تحلیــل شــده اســت. 

در ادامــه بــه  منظــور دســته بندی و تجزیــه  و تحلیــل احادیــث شــعری رضــوی بــا اســتفاده از روش 
ــور  ــن مح ــای مت ــرای پژوهش ه ــب ب ــی مناس ــه روش ــوا«2 ک ــل محت ــته ای »تحلی ــق میان رش تحقی
ــه از تکنیــک »تحلیــل  ــن  مقال ــرای ای ــم. ب ــه تحلیــل احادیــث شــعری رضــوی  پرداخته ای اســت، ب

1. ترجمۀ ابیات:
قبری در شهر طوس است که وامصیبتا از آن که مصیبت های صاحب آن قبر تا آخر الزمان در اعضا و رگ و ریشۀ بدن شعله می زند تا 

اینکه خداوند قائمf را از ما اهل  بیت برمی انگیزد و او از ما غمگساری و اندوه زدایی می کند. 
2. Content Analysis
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محتــوای مضمونــی« بــه  صــورت »کدگــذاری بــاز« بــا تأکیــد »قالــب بیانــی« و »مخاطــب« اســتفاده 
شــده و ضمــن تأکیــد بــر نقــاط تمرکــز 1 هــر متــن، تــالش شــده تــا در نهایــت جهت گیــری2 هــای 
هرکــدام از مجموعــه احادیــث شــعری رضــوی نیــز تعییــن و تحلیــل شــود. جــدول تحلیــل محتــوای 

ــت: ــورت اس ــعار بدین ص ــن اش ای

جدول 1- تحلیل محتوای احادیث شعری رضوی 

1. Attention
2. Direction

کد شناسهنقطه تمرکزجهت گیریمتن شعرردیفشاعرسند

حدیث 
اول

یکی از 
جوانان 
اهل بیت
b

1

َبْیُت ِلَنْفِسي 
َ
ِإَذا َکاَن ُدوِني َمْن ُبِلیُت ِبَجْهِلِه *  أ

ْن ُتَقاِبَل ِباْلَجْهِل
َ
أ

چگونگی رابطه 
با مردم )عام(

پرهیز از مجادله با افراد 
A-1-1َپست و حقیر

هرگاه من گرفتار رفتار بد کسی شوم، اگر 
آن کس کمتر از من باشد، خود را با او 

درنمی اندازم.

مجادله با افراد حقیر، 
شأن انسان را کاهش 

می دهد
2-1-A

2

َخْذُت 
َ
َهی * أ ي ِمَن النُّ َو ِإْن َکاَن ِمْثِلي ِفي َمَحلِّ

ِجلَّ َعِن اْلِمْثِل
َ
ِبِحْلِمي َکْي أ

توصیه به رفتار 
مسالمت آمیز با افراد 

خردمند و عاقل
3-1-A

اگر شأنش در ِخَرد همانند من باشد، با حلم 
و بردباری با او رفتار می کنم تا از وی باالتر 

باشم.

ِحلم و بردباری باعث 
افزایش شأن انسان 

می شود
4-1-A

3

ْدَنی ِمْنُه ِفي اْلَفْضِل َو اْلِحَجی  * 
َ
َو ِإْن ُکْنُت أ

ِم َو اْلَفْضِل َقدُّ توصیه به رعایت ادب و َعَرْفُت َلُه َحقَّ التَّ
احترام نسبت به افراد 

واالمقام و بزرگسال
5-1-A

و اّما نسبت به آن که از من برتر و باالتر است، 
حّق بزرگ تری و تقّدم و فضل را بدو می دهم.

یکی از 
جوانان 
اهل بیت
b

4

نَّ 
َ
ِریِه أ

ُ
باً  * َفأ ِدیُق َتَجنُّ ي َلَیْهُجُرِني الصَّ ِإنِّ

ْسَبابًا
َ
ِلَهْجِرِه أ

چگونگی رابطه 
با دوستان 

)خاص(

تالش برای تداوم رابطۀ 
A-1-6دوستی

دوستم به قصد جدایی از من دوری 
می گزیند و من بدو می فهمانم که دوری 

گزیدن او اسبابی داشته است.

تالش برای شناسایی 
عوامل اختالف و تفرقه 

در جامعه
7-1-A
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حدیث 
اول

یکی از 
جوانان 
اهل بیت
b

5

َری َلُه َتْرَك اْلِعَتاِب 
َ
ْغَرْبُتُه  * َفأ

َ
َراُه ِإْن َعاَتْبُتُه أ

َ
َو أ

ِعَتابًا

چگونگی رابطه 
با دوستان 

)خاص(

پرهیز از تندی و سرزنش 
A-1-8دوستان

و به او نشان می دهم که اگر در این دوری 
جستن به او تندی کنم، سبب دوری بیشتر او 

شده ام، پس ترك عتاب را، عتاب می دانم.

توصیه به مدارا و 
A-1-9مالیمت با دوستان

6

ٍم  * َیِجُد اْلُمَحاَل ِمَن  َو ِإَذا ُبِلیُت ِبَجاِهٍل ُمَتَحکِّ
ُموِر َصَوابًا

ُ
اْل

پرهیز از دوستی با افراد 
A-1-10نادان و زورگو

هرگاه مبتال شوم به دوست نادان و زورگویی 
که امور ناشدنی را درست مي داند،

7

ُکوُت  َما  * َکاَن السُّ ُکوَت َو ُربَّ ي السُّ ْوَلْیُتُه ِمنِّ
َ
أ

َعِن اْلَجَواِب َجَوابًا
توصیه به سکوت در 
A-1-11برابر دوستان نادان

خاموشی در برابر او را سزاوار او مي دانم؛ زیرا 
که خاموشی گاه جواب محسوب می شود.

سکوت، بهترین پاسخ 
برای افراد نادان و ابله 

است
12-1-A

یکی از 
جوانان 
اهل بیت
b

8

ْوَقْرُتُه 
َ
ٍة سالمة ]َساَلْمُتهُ [ َفَقَهْرُتُه * َفأ َو ِذي ِغلَّ

ِل َحمُّ ي ِلَعْفِو التَّ ِمنِّ

چگونگی رابطه 
با دشمنان 

)خاص(

توصیه به رفتار 
مسالمت آمیز با افراد 

شرور و فریبکار
13-1-A

بسا شده است که با شخص شرور و نیرنگ 
بازی از راه صلح و دوستی  در آمده و بر وی 

غالب شده ام و او را زیر بار گذشت خود برده 
گرانبار کرده ام.

توصیه به عفو و گذشت 
A-1-14در روابط اجتماعی

9

ِه * ِبِإْحَساِنِه َلْم  َئاِت َعُدوِّ َو َمْن اَل ُیَداِفُع َسیِّ
ْوَل ِمْن َعِل ُخِذ الطَّ

ْ
َیأ

پاسخگویی به اعمال 
زشت دیگران با رفتار 

نیک و بخشش
15-1-A

و هر کس اعمال زشت دشمن خویش را 
با نیکی از خود دفع نکند، او بخشش یا 

بردباری را از مقام باالتری فرا نگرفته است.

لزوم فراگرفتن اخالق 
نیک و بخشش از بزرگان 

دینی )اهل بیت(
16-1-A

10

ْسَرَع َمْهَلکًا  *  ِلِغْمٍر َقِدیٍم 
َ
ْشَیاِء أ

َ
َر ِفي اْل

َ
َو َلْم أ

ٍل ِمْن ِوَداٍد ُمَعجَّ

بهترین راه برای برطرف 
کردن کینه های قدیمی، 

دوستی و مهربانی 
است.

17-1-A

من برای برطرف کردن کینۀ قدیمی، راهی 
نتیجه بخش تر از دوستی و مهربانی فوری 

ندیده ام.

توصیه به عفو و گذشت 
در مخاصمات و 

دشمنی ها
18-1-A
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حدیث 
اول

یکی از 
جوانان 
اهل بیت
b

11

ی 
َ
ِذیَعهُ  * َفَیا َمْن َرأ

ُ
رَّ َکْي اَل أ ْنَسی السِّ

َ
ي َل َو ِإنِّ

ْن ُیْنَسی
َ
ِسّرًا ُیَصاُن ِبأ

چگونگی رابطه 
با دوستان 

)خاص(

توصیه به فراموشی 
اسرار دیگران به دلیل 

افشا نشدن آن
19-1-A همانا فراموش می کنم راز را تا اینکه شیوع 

ندهم آن را، پس ای کسی که راز کسی را 
دیدی، آن راز محفوظ خواهد شد با فراموش 

کردن .

12

ْن َیْجِرَي ِبَباِلي ِذْکُرُه  * َفَیْنِبَذُه َقْلِبي 
َ
َمَخاَفَة أ

بهترین راه حفظ ِإَلی ُمْلَتَوی اْلَحَشا
اسرار، فراموش کردن 

آن هاست.
20-1-A زیرا که اگر فراموش نکنم باید بترسم از اینکه 

یاد آن در خاطر جاری شود و قلب من آن سر 
را بر اطراف دل من افکند.

13

َفُیوِشُك َمْن َلْم ُیْفِش ِسّرًا َو َجاَل ِفي * خَواطِرِه 
ْن اَل ُیِطیَق َلُه َحْبسًا

َ
به خاطر آوردن اسرار أ

دیگران، زمینه ساز 
افشای اسرار است.

21-1-A پس کسی که افشای سّر نکند اما در خاطر 
خود بگذارند، نزدیك است که آن سّر را نتواند 

در قلب خود نگه دارد و افشا کند.

روایت 
دوم

مروان 
بن ابی 
حفصه

14

ی َیُکوُن َو َلْیَس َذاَك ِبَکاِئٍن * ِلَبِني اْلَبَناِت  نَّ
َ
أ

ْعَماِم
َ
ِوَراَثُة اْل

غصب خالفت

تعجب از غصب 
حق خالفت توسط 

بنی عباس
22-1-A

از کجا می شود و این شدنی نخواهد بود که 
ارث عموها به دخترزاده ها برسد.

اشاره به مخالفت مردم 
A-1-23با خالفت بنی عباس

امام رضا
g

15

ی َیُکوُن َو َلْیَس َذاَك ِبَکاِئٍن  * ِلْلُمْشِرِکیَن  نَّ
َ
أ

ْساَلِم َدَعاِئُم اْلِ

معرفی 
اهل بیتg و 
دشمنان آن ها

حاکمان وقت جامعه 
اسالمی )بنی عباس( 

مشرک هستند.
24-1-A

از چه رو و برای چه  و این شدنی نخواهد بود  
که مشرکان پرچمدار اسالم باشند.

بنی عباس شایسته 
A-1-25خالفت نیستند.

16

ِهْم * َو اْلَعمُّ  ِلَبِني اْلَبَناِت َنِصیُبُهْم ِمْن َجدِّ
اعتراض به محروم کردن َمْتُروٌك ِبَغْیِر ِسَهاٍم

اهل بیتb از حق 
خالفت خود

26-1-A دخترزادگان نصیب ارث خود را از جّدشان 
می برند، در حالی که عمو بدون سهم االرث 

کنار مي رود.

17

ِلیُق  َما * َسَجَد الطَّ َراِث َو ِإنَّ ِلیِق َو ِللتُّ َما ِللطَّ
ْمَصاِم َمَخاَفَة الصَّ

بنی امیه و بنی عباس از 
ترس مرگ، اظهار اسالم 
کرده و مسلمان حقیقی 

نیستند

27-1-A

آن که در لشکر کفر بوده و اسیر مسلمانان 
شده و با فدیه آزاد گشته ، چگونه ارث نبّوت 
برد؟ چه بسا آزاد شده که از ترس شمشیر 

اظهار اسالم کرده.

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

28-1-A
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روایت 
دوم

امام رضا
g

18

ْخَبَرَك اْلُقْرآُن ِبَفْضِلِه  * َفَمَضی اْلَقَضاُء 
َ
َقْد َکاَن أ

اِم ِبِه ِمَن اْلُحکَّ

معرفی 
اهل بیتg و 
دشمنان آن ها

معرفی مقام و جایگاه 
اهل بیتb در قرآن 
کریم، دلیل فضیلت 

ایشان است

29-1-A

و قرآن از پیش، تو را به فضل و مقام آن که 
ارث بر بود، خبر داده است و آنچه از احکام 

دربارۀ او بود، گفته است.

حق خالفت اهل بیت 
در قرآن کریم بیان شده 

است
30-1-A

19

َه ِباْسِمِه  * َحاَز اْلِوَراَثَة َعْن  ِإنَّ اْبَن َفاِطَمَة اْلُمَنوَّ
ْعَماِم

َ
َبِني اْل

اشاره خاص به حق 
والیت و خالفت امام 

gعلی
31-1-A

آن فردی که فرزند فاطمه )بنت اسد( که 
مشهور و زبانزد همگان است، او ارث نبّوت را 

از عموزاده ها مي برد.

تبیین مقبولّیت خالفت 
A-1-32امام علیg در جامعه

20

دًا * َیْبِکي َو ُیْسِعُدُه  َو َبِقَي اْبُن َنْثَلَة َواِقفًا ُمَتَردِّ
ْرَحاِم

َ
َذُوو اْل

فضیلت و شخصیت امام 
علیg برای همگان 

آشکار و واضح است
33-1-A

اّما فرزند نتیله )بنت جناب، مادر عّباس بن 
مّطلب( در کنار متحّیر می ایستد و می گرید و 

خویشانش با وی همدمی مي کنند.

اشاره به فرجام بد 
A-1-34خاندان بنی عباس

روایت 
نامشخصسوم

21

ٌة * ُیْقَبُل ِفیَها َعَمُل اْلَعاِمِل َك ِفي َداٍر َلَها ُمدَّ ِإنَّ

چیستی دنیا 
و مرگ

توصیه به انجام عمل 
در مدت زمان محدود 

زندگی دنیایی
35-1-A

تو اکنون در خانه ای هستی که مّدت ماندنت 
محدود است و در همین مّدت کوتاه عمل هر 

عمل کننده ای مورد قبول است.

دنیا محل عمل و آخرت 
محل محاسبه اعمال 

است
36-1-A

22

َمُل 
َ
 اَل َتَری اْلَمْوَت ُمِحیطًا ِبَها * ُیْکَذُب ِفیَها أ

َ
أ

الِْمِل

هشدار دربارۀ فرارسیدن 
مرگ و اتمام زندگی 

دنیایی
37-1-A

آیا نمی بینی که مرگ از هر سو این سرا را فرا 
گرفته و آرزوی آرزومندان را بر باد مي دهد؟

مرگ، نابود کننده 
A-1-38آرزوهای انسان است.

23

ْوَبَة  ُمُل التَّ
ْ
ْنَب ِلَما َتْشَتِهي  * َو َتأ ُل الذَّ ُتَعجِّ

ِفي َقاِبٍل

پرهیز از ارتکاب گناه 
و موکول کردن توبه به 

آینده
39-1-A

و در این مدت کوتاه شتابان در پی امیال 
نفسانی خود مرتکب گناه می شوی، و توبه 
و بازگشت به سوی حق را به آینده موکول 

می کنی.

زندگی دنیا بسیار کوتاه 
A-1-40و گذرا است.
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روایت 
24نامشخصسوم

ْهَلُه َبْغَتًة * َما َذاَك ِفْعَل اْلَحاِزِم 
َ
ِتي أ

ْ
َو اْلَمْوُت َیأ

اْلَعاِقِل
چیستی دنیا 

و مرگ

روش انسان های عاقل، 
انجام عمل صالح و توبه 

است
41-1-A

ازآن جاکه مرگ ناگهانی به سراغ ما می آید، 
چنین روشی کار انسان آینده نگر و خردمند 

نیست.

آینده نگری یعنی 
A-1-42تعجیل در توبه

روایت 
چهارم

امام رضا
g

25

َخاَك َعَلی ُذُنوِبِه * َو اْسُتْر َو َغطِّ َعَلی 
َ
ْعِذْر أ

َ
أ

ُعُیوِبِه

چگونگی رابطه 
با دوستان 

)خاص(

توصیه به پذیرش عذر 
A-1-43دیگران

برادرت را در کارهای نادرستش معذور بدار و 
بپوشان و بر روی زشتی های او پرده کش.

نادیده گرفتن اشتباهات 
A-1-44و عیوب دیگران

26

َماِن َعَلی  ِفیِه * َو ِللزَّ َو اْصِبْر َعَلی ُبْهِت السَّ
ُخُطوِبِه

صبر در مقابل 
A-1-45نامالیمات زندگی

و بر تو بهتانی که بیخرد بر تو بندد و نیز بر 
حوادث سخت روزگار شکیبایی کن.

صبر در مقابل رفتار 
A-1-46نادرست دیگران

27

ُلوَم ِإَلی  اًل * َو ِکِل الظَّ َو َدِع اْلَجَواَب َتَفضُّ
َحِسیِبِه

صبر نسبت به ظلم و 
A-1-47ستم دیگران

و از روی لطف و بزرگی جواب او را مده و او را رها 
کن، و ستمکار را به خدای حسابگرش واگذار.

واگذار کردن ظالمان به 
A-1-48خداوند حسابگر

روایت 
پنجم

امام رضا
g

28

ُهْم َزَمانًا * َو َما ِلَزَماِنَنا َعْیٌب  اُس ُکلُّ َیِعیُب النَّ
ِسَواَنا

رعایت اخالق 
در جامعه

علت نامالیمات 
روزگار، رفتار نادرست 

انسان هاست
49-1-A

همۀ مردم، از زمانه عیب جویی می کنند و از 
آن بد می گویند، اّما زمانه جز خود ما عیبی 

ندارد.

عادت مردم، عیب جویی 
از دیگران و نادیده 

گرفتن عیوب خود است
50-1-A

29

َماُن  َنِعیُب َزَماَنَنا َو اْلَعْیُب ِفیَنا * َو َلْو َنَطَق الزَّ
ِبَنا َهَجاَنا

ناراحتی روزگار از رفتار 
A-1-51ناپسند انسان ها

ما بر زمانه عیب می گیریم، حال آن که عیب 
در ماست، اگر زمانه به سخن بیاید از ما 

بدگویی خواهد کرد.

لزوم توجه به عیوب خود 
A-1-52و اصالح آن ها

30

ُکُل َبْعُضَنا 
ْ
ْئَب َیْتُرُك َلْحَم ِذْئٍب * َو َیأ َو ِإنَّ الذِّ

َبْعضًا ِعَیانًا
رفتار برخی انسان ها از 
A-1-53حیوانات نیز بدتر است

هیچ گرگی گوشت گرگ دیگر را نمی خورد، 
اّما برخي از ما آشکارا گوشت برخی دیگری 

را مي خوریم.

برخی انسان ها به 
همنوعان خود رحم 
نکرده و به آنها ظلم 

می کنند

54-1-A

31

َلِبْسَنا ِلْلِخَداِع ُمُسوَك ِطیٍب  * َو َوْیٌل ِلْلَغِریِب 
َتاَنا

َ
ِإَذا أ

پرهیز از فریبکاری با 
A-1-55تظاهر به خوب بودن

ما از خود ظاهری فریبنده نشان می دهیم، 
پس وای بر غریبی که به سوی ما بیاید.

پرهیز از فریب دادن 
A-1-56افراد غریبه
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روایت 
ششم

امام علی
g

32

ُخِلَقِت اْلَخاَلِئُق ِفي ُقْدَرٍة * َفِمْنُهْم َسِخيٌّ َو 
ِمْنُهْم َبِخیٌل

معرفی افراد 
جامعه

خلقت همه انسان ها 
بر اساس یک فطرت 
مشترک و واحد است

57-1-A

مردم بر یك فطرت  و با قدرت یک خدا 
آفریده شده اند، لکن برخی بخشنده و 

پاره ای تنگ نظرند.

مردم به دو دسته 
بخشنده و بخیل تقسیم 

می شوند
58-1-A

33

ا اْلَبِخیُل َفُشوٌم  مَّ
َ
ِخيُّ َفِفي َراَحٍة * َو أ ا السَّ مَّ

َ
َفأ

َطِویٌل
افراد بخشنده در راحتی 

A-1-59و آسایش هستند

آن که سخی است پس در   راحتی و آسایش 
است و آن که بخیل است در بد ُیمنی دور و 

دراز است.

افراد بخیل در ناراحتی و 
آرزوهای دست نیافتنی 

هستند
60-1-A

روایت 
هفتم

اسماعیل 
بن قاسم

34

َجِل * َو اْلَمَناَیا ُهنَّ آَفاُت 
َ
ُمُل َمّدًا ِفي اْل

ْ
َنا َنأ ُکلُّ

َمِل
َ
اْل

چیستی دنیا 
و مرگ

مرگ، نابود کننده 
A-1-61آرزوهای انسان است

همۀ ما آرزو داریم که مرگ ما را مهلت دهد، 
در حالی که مرگ ها خود نابودکنندۀ آرزوها 

هستند.

مرگ به هیچ انسانی 
مهلت توبه و بازگشت 

نمی دهد
62-1-A

35

َباِطیُل اْلُمَنی * َو اْلَزِم اْلَقْصَد َو َدْع 
َ
َك أ نَّ اَل َتُغرَّ

َعْنَك اْلِعَلَل 
پرهیز از فریب خوردن با 

A-1-63آرزوهای طوالنی

آرزوهای دروغین تو را فریب ندهد و پایبند 
میانه روی باش و ناراستی و نادرستی را کنار 

گذار.

توصیه به میانه روی و 
A-1-64اعتدال در زندگی

اجتناب از کارهای 
A-1-65نادرست

36

ْنَیا َکِظلٍّ َزاِئٍل * َحلَّ ِفیِه َراِکٌب ُثمَّ َرَحَل  َما الدُّ ِإنَّ
اشاره به ناپایدار و 

زودگذر بودن زندگی 
دنیا

66-1-A

زیرا که دنیا سایه ای ناپایدار، ]و کاروان سرایی 
است[ که سواری در آن بار می اندازد و سپس 

کوچ می کند.

مدت زمان زندگی 
انسان ها در دنیا بسیار 

اندک و کوتاه است
67-1-A

روایت 
نامشخصهشتم

37

َنَعی َنْفِسي ِإَلی َنْفِسي اْلَمِشیُب * َو ِعْنَد 
ِبیُب ِعُظ اللَّ ْیِب َیتَّ الشَّ

غنیمت 
شمردن 
فرصت ها

نشانه زیرکی 
و هوشیاری، 

نصیحت پذیری است
68-1-A

پیری و سپیدی مویم به من خبر مرگم را 
مي دهد و شخص زیرك و هشیار هنگام پیری 

نصیحت پذیر است.

انسان های پیر، نصیحت 
A-1-69پذیرتر هستند

38

َری 
َ
َباُب ِإَلی َمَداُه  * َفَلْسُت أ ی الشَّ َفَقْد َولَّ

َمَواِضَعُه َیُئوُب
هیچ بازگشتی در ایام 
A-1-70زندگی انسان نیست

آری ایام جوانی سپری شد و مّدتش به آخر 
رسید و دیگر بازگشتنی از آن به جای خود، 

نخواهم دید.

هرکدام از ادوار زندگی 
انسان، مدت زمان 

مشخصی دارند
71-1-A
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روایت 
نامشخصهشتم

39

ْدُعوُه ِإَليَّ َعَسی 
َ
ْنُدُبُه َطِویاًل * َو أ

َ
ْبِکیِه َو أ

َ
َسأ

ُیِجیُب

غنیمت 
شمردن 
فرصت ها

اظهار ناراحتی و 
افسوس به خاطر از 
دست دادن فرصت 

جوانی

72-1-A

در فراق و دوریش می گریم و ناله سر می دهم 
و همواره او را می خوانم، باشد که بپذیرد و 

بازگردد.

توصیه به غنیمت 
شمردن فرصت جوانی 

برای انجام عمل
73-1-A

40

یِني ِبِه  ي * ُتَمنِّ ِذي َقْد َفاَت َعنِّ َو َهْیَهاَت الَّ
ْفُس اْلَکُذوُب النَّ

هیچ بازگشتی در ایام 
A-1-74زندگی انسان نیست

و هیهات که آنچه را که از دست داده ام 
بازگردد، این نفس دروغزن مرا با آرزوی 

بازگشت آن وامي دارد.

نفس، انسان را با 
آرزوهای دروغین و 
محال فریب می دهد

75-1-A

41

ِسي * َو َمْن ُمدَّ اْلَبَقاُء 
ْ
َو َراَع اْلَغاِنَیاِت َبَیاُض َرأ

َلُه َیِشیُب
ناراحتی انسان ها از 
A-1-76پیری و فرسوده شدن

زنان زیبا و خوش اندام از موی سفید من 
مي هراسند و هر کس که بودنش طول کشید 

پیر خواهد گشت.

پیری و فرسوده شدن 
نتیجه عمر زیاد انسان 

است.
77-1-A

42

ي * َو  َری اْلِبیَض اْلِحَساَن یجدف ]َیِحْدَن [ َعنِّ
َ
أ

ِفي ِهْجَراِنِهنَّ َلَنا َنِصیٌب

بهره مند نشدن 
انسان های پیر از 
امکانات دنیایی

78-1-A

نکورویان سیمین تن را می نگرم که از من 
گریزانند و مفارقت و جدایی آنان ما را اکنون 

نصیب است.

جوانی انسان بسیار 
A-1-79گذرا و سریع است

43

ْیَب  َباُب َمَضی َحِبیبًا * َفِإنَّ الشَّ َفِإْن َیُکِن الشَّ
ْیضًا ِلي َحِبیٌب

َ
أ

غنیمت شمردن 
A-1-80فرصت ها در همه حال

پس اگر جوانی که اکنون گذشته است 
محبوب ما بود اینك پیری هم همچنان برای 

من محبوب است.

انسان ها در همه حال 
می باید وضعیت خود را 

دوست داشته باشند
81-1-A

44

َجُل 
َ
َق َبْیَنَنا اْل ی  *ُیَفرِّ ِه َحتَّ ْصَحُبُه ِبَتْقَوی اللَّ

َ
َسأ

اْلَقِریُب

انسان ها در همه حال 
می باید مشغول انجام 

عمل صالح باشند
82-1-A

من با همین پیری و سالخوردگی رفاقت کرده 
و دوست مي شوم با پروای از خداوند تا اینکه 
اجل که چندانی هم از آمدنش نمانده است 

فرا رسد و میان من و او جدائی اندازد.

انسان ها در همه حال 
می باید تقوای الهی را 

رعایت کنند
83-1-A

روایت 
نهم

امام رضا
g

45

ِإَذا ُکْنَت ِفي َخْیٍر َفاَل َتْغَتِرْر ِبِه  * َو َلِکْن ُقِل 
ْم ْم َو َتمِّ ُهمَّ َسلِّ اللَّ

رابطه با خدا

توصیه به شکرگزاری در 
A-1-84همه حال

وقتی در خوشی و راحتی، زندگی می کنی 
بدان مغرور مشو، بلکه بگو: خداوندا! تنم را 

سالم و نعمتت را بر من تمام کن

درخواست سالمتی و 
اتمام نعمت از خداوند 

در همه حال
85-1-A

A-1-86پرهیز از غرور و غفلت
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روایت 
دهم

شعرای 
46گذشته

ْطُلَب َحاَجًة * َرَجْعُت ِإَلی 
َ
َمَتی آِتِه َیْومًا ِل

ْهِلي َو َوْجِهي ِبَماِئِه
َ
چگونگی رابطه أ

با مردم )عام(

توصیه به حفظ آبروی 
A-1-87افراد نیازمند

روزی به خاطر نیازی نزد شخص کریم آمدم و 
با آبروی محفوظ نزد خانواده ام برگشتم

حفظ آبرو از کمک مالی 
A-1-88مهم تر است

روایت 
یازدهم

امام رضا
g

47

ْمِشي 
َ
ِة َثْوَب اْلِغَنی * َو ِصْرُت أ َلِبْسُت ِباْلِعفَّ

ِس
ْ
أ َشاِمَخ الرَّ

رعایت اخالق 
در جامعه

A-1-89توصیه به غنا و بی نیازی

با عفت و پاکی، لباس بی نیازی را پوشیدم، و 
A-1-90توصیه به عفت و پاکیسربلند زندگی کردم.

48

ِني آَنُس  ِنساً  * َلِکنَّ
ْ
ْسَناِس ُمْسَتأ َلْسُت ِإَلی النَّ
اِس ِبالنَّ

پرهیز از ارتباط با افراد 
A-1-91پست و نامرد

با دیوان و نامردمان انس نگرفتم، اما با مردم 
انس و الفت داشتم

توصیه به انس و الفت 
A-1-92با مردم

49

یَه ِمْن ِذي اْلِغَنی  * ِتْهُت َعَلی  ْیُت التِّ
َ
ِإَذا َرأ

ِس
ْ
اِئِه ِباْلَیأ التَّ

اظهار ناامیدی از افراد 
A-1-93ثروتمند گمراه

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

برخی از ثروتمندان در 
A-1-94گمراهی هستند

50

َما اْن َتَفاَخْرُت َعَلی ُمْعِدٍم  * َو اَل َتَضْعَضْعُت 
ْفاَلٍس ِلِ

عدم افتخار و دلخوشی 
A-1-95به دنیای فانی

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

روایت 
دوازدهم

امام رضا
g

51

ُد ِفي  َو َقْبٌر ِبُطوٍس  َیا َلَها ِمْن ُمِصیَبٍة * َتَوقَّ
ْحَشاِء ِباْلُحُرَقاِت

َ
اْل

مظلومیت 
gاهل بیت

اشاره به مظلومیت امام 
g1-97رضا-A

قبری در شهر طوس است که وامصیبتا از آن 
که مصیبت های صاحب آن قبر تا آخر الزمان 

در اعضا و رگ و ریشۀ بدن شعله می زند

اشاره به ناراحتی 
شیعیان از مظلومیت 

bاهل بیت
98-1-A

52

ا  ُج َعنَّ ُه َقاِئمًا * ُیَفرِّ ی َیْبَعَث اللَّ ِإَلی اْلَحْشِر َحتَّ
اْلَهمَّ َو اْلُکُرَباِت

اشاره به ظهور حضرت 
A-1-99قائمf در آینده

تا اینکه خداوند قائمf را از ما اهل بیت 
برمی انگیزد و او از ما غمگساری و رنج زدایی 

می کند.

اشاره به انتقام گیری 
حضرت قائمf از 

دشمنان
100-1-A
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تحلیل محتوای کّمی احادیث شعری رضوی   .13-1

بررســی های تاریخــی و حدیثــی نشــان می دهــد کــه در کتــب حدیثــی 12 روایــت پیرامون اشــعار 
ــت.  ــعر اس ــت ش ــر 52 بی ــتمل ب ــعری مش ــه ش ــامل 16 مجموع ــه ش ــده ک ــاg نقل ش ــام رض ام
نویســندگان توانســته اند بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا، از مجمــوع ایــن 52 بیــت شــعر، در 

حــدود 100 مضمــون اســتخراج نماینــد.

مجموعــه شــعری شــامل 20 بیــت از ایــن اشــعار ســروده آن حضــرت بــوده و دیگــر اشــعار متعلق 
بــه شــاعران دیگــر اســت. از ایــن میــان نــام ســه نفر از شــعرا بــه نام هــای امــام علیg، اســماعیل 
بــن قاســم و مــروان بــن ابــی حفصــه مشــخص اســت کــه امــام رضــاg در کالم خــود در مجمــوع 
6 بیــت از کالم ایشــان اقتبــاس کرده انــد. شــاعر بقیــه اشــعار نیــز مشــخص نیســت کــه نمــودار آن 

بدین  صــورت اســت:

نمودار 1: سنجش فراوانی شاعران

 

بررســی مجموعــه شــانزده گانه 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 آن هــا بــه اصطــالح »جهت گیــری« متــن گفتــه می شــود. ایــن عناویــن کــه ایــده و پیــام اصلــی 
متــن هســتند بــا توجــه بــه اصــل »تبــادر« بــه ذهــن مخاطــب خطــور می کننــد. البتــه در برخــی 



84

سال هشتم، شماره 31، پاییـز 1399فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ــده  ــر ش ــذاری«2  تعبی ــا »کدگ ــب زنی« 1 ی ــه »برچس ــدام ب ــن اق ــق از ای ــای روش تحقی از کتاب ه
است)هولســتی، 1373: 56(. نمــودار ســنجش فراوانــی و احصــای ایــن موضوعــات بــه  صــورت 

ذیــل اســت:

نمودار 2- سنجش فراوانی جهت گیری های احادیث شعری رضوی 

 

طبقه بنــدی جهت گیری هــای مســتخرج از تحلیــل احادیــث شــعری رضــوی نشــان می دهــد 
کــه از 16 موضــوع اصلــی اســتخراج شــده، 9 مجموعــه )56درصــد( بــه موضــوع چگونگــی روابــط 
ــه موضــوع امــور فــردی و اعمــال  ــا دیگــران، چهــار مجموعــه )25درصــد( ب اجتماعــی انســان ب
ــه مســئله غصــب خالفــت توســط حاکمــان  ــز ب ــادی انســان و ســه مجموعــه )19درصــد( نی عب
ظالــم و دشــمنان اهل بیــتb اشــاره دارنــد. بــه همیــن دلیــل مجمــوع 16 جهت گیــری اصلــی 
ــط سیاســی  ــط فــردی و رواب ــط اجتماعــی، رواب ــه: رواب ــل ســه مقول احادیــث شــعری رضــوی ذی

ــن شــرح اســت: طبقه بنــدی شــده اند کــه نمــودار آن هــا بدی

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

 

ــای  ــی، گوی ــه عبارت ــده و ب ــتخراج ش ــن اس ــای مت ــه جهت گیری ه ــه ب ــا توج ــا ب ــن مقوله ه ای
ماهّیــت کلــی مجموعــه احادیــث شــعری رضــوی اســت. ایــن مقوله هــا، راهگشــای فهــم مجموعه 
متــون بــوده و در بخــش تحلیــل کیفــی الزم اســت بــا توجــه بــه آن هــا، نقــاط تمرکــز متــن، توضیــح 

داده شــود کــه در ادامــه بیــان خواهــد شــد.

1-14. تحلیل محتوای کیفی احادیث شعری رضوی 

از آن جاکــه 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 

می شــود.

1-14-1. مقوله روابط اجتماعی در احادیث شعری رضوی 

همان گونــه کــه پیــش  از ایــن ذکــر شــد، 9 مجموعــه از اشــعار شــانزده گانه رضــوی بــه موضوعاتی 
می پــردازد کــه دســته بندی و طبقه بنــدی آن هــا در کنــار همدیگــر می توانــد مــا را بــه ســمت مقولــه 
»روابــط اجتماعــی« رهنمــون ســازد. در این جــا منظــور از روابــط اجتماعــی، کلیــه امــوری اســت 
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کــه بــه چگونگــی تعامــل و مواجهــه افــراد بــا دیگــر انســان ها در جامعــه می پــردازد و مســائلی را 
در ایــن خصــوص بیــان می کنــد. از آن جاکــه شــعر، قــدرت انتقــال مفاهیــم بیشــتری نســبت بــه 
خطابــه دارد، لــذا بــه نظــر می رســد امــامg در مواجهــه خــود بــا مــردم از ایــن ابــزار بیانــی بســیار 
مهــم اســتفاده کــرده و به ویــژه بخــش عمــده ای از آداب و ُخلقیــات اجتماعــی را بدین وســیله بــه 

مــردم متذکــر شــده اند. موضوعــات اصلــی مطــرح شــده ذیــل ایــن بخــش بدیــن شــرح اســت:

نمودار 4: سنجش فراوانی مقوله روابط اجتماعی

 

الف. معرفی افراد جامعه

امــام رضــاg بــا اســتناد بــه شــعری از امــام علــیg بــه نقــل از پــدران بزرگوارشــان، ضمــن 
بیــان ایــن مطلــب بســیار مهــم کــه خلقــت همــه انســان ها بــر اســاس یــک فطــرت مشــترک و واحد 
اســت)A-1-57(، مــردم جامعــه را بــه دو دســته بخشــنده و بخیــل تقســیم کــرده )A-1-58( و در 

ادامــه وضعیــت و ســرانجام هرکــدام را مشــخص می نماینــد: 

 ،)59-1-A( 1. افراد بخشنده در راحتی و آسایش هستند

.)60-1-A( 2. اما افراد بخیل در ناراحتی و آرزوهای دست نیافتنی هستند
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ایــن بیــان حضــرت بدیــن معناســت کــه در یــک رابطــه دوگانــه، مــردم می بایــد بــه  منظــور نیــل 
به راحتــی و آســایش، بخشــش و ســخاوت را بــه  عنــوان مهم تریــن مؤلفــه اخالقــی خــود در جامعــه، 
در پیــش بگیرنــد و درعین حــال بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه ایــن انتخــاب، انتخابــی بــر 
اســاس فطــرت مشــترک و واحــد همــه انسان هاســت و آن کســانی کــه مســیر برعکــس یعنــی بخــل 

و تنگ نظــری را انتخــاب کرده انــد، مســیری برخــالف فطــرت رفته انــد.

ب. تبیین چگونگی رابطه با مردم

پــس از تبییــن یــک رابطــه دوگانــه در کالم امــام رضــاg بــرای تقســیم مــردم بــه دو گــروه، در 
مجموعــه شــعری دیگــری از امــامg شــاهد آن هســتیم کــه نحــوه مواجهــه بــا مــردم را در یــک 

ــد: ــن کرده ان ــن تبیی ــه چنی ــه چهارگان رابط

1. چگونگــی مواجهــه بــا افــراد َپســت و حقیــر: امــام رضــاg توصیــه می کننــد کــه از مجادلــه 
بــا افــراد َپســت و حقیــر پرهیــز کنیــم )A-1-1( چراکــه مجادلــه بــا افــراد حقیــر، شــأن انســان را 

.)2-1-A( کاهــش می دهــد

ــا افــراد خردمنــد و عاقــل: امــام رضــاg توصیــه می کننــد کــه رفتــار  2. چگونگــی مواجهــه ب
مســالمت آمیزی بــا افــراد خردمنــد و عاقــل داشــته باشــیم )A-1-3( چراکــه ِحلــم و بردبــاری در 

.)4-1-A(ــر ایــن گــروه، باعــث افزایــش شــأن انســان می شــود براب

3. چگونگــی مواجهــه بــا افــراد واالمقــام و بزرگ ســال: امــام رضــاg توصیــه بــه رعایــت ادب و 
احتــرام نســبت بــه افــراد واالمقــام و بزرگ ســال کــرده )A-1-5( و رعایــت ادب را در مقابــل بــزرگان، 

الزم می داننــد.

4. چگونگــی مواجهــه بــا افــراد فقیــر و نیازمنــد: امــام رضــاg توصیــه می کننــد کــه در مواجهه 
بــا افــراد نیازمنــد، اولیــن اقــدام الزم و ضــروری، حفــظ آبــروی آن هاســت )A-1-87( چراکــه حفظ 

.)88-1-A( آبــروی افــراد نیازمنــد، از کمــک مالــی بــرای آنــان مهم تــر اســت

همــه ایــن مفاهیــم و عبــارات، از مضامیــن اشــعار منقــول توســط امــام رضــاg بــه دســت آمــده 
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اســت و کدهــای شناســه مقابــل هــر جملــه به خوبــی نشــان می دهــد کــه ایــن مضمــون از کدامین 
بیت، اســتخراج شــده اســت.

ج. تبیین چگونگی رابطه با دوستان

همان گونــه کــه نمــودار شــماره 3 نشــان می دهــد، موضــوع چگونگــی رابطــه بــا دوســتان، دارای 
ــه  ــه مجموع ــن س ــام رضــاg در ضم ــط اجتماعــی اســت. ام ــی در بخــش رواب بیشــترین فراوان
شــعری شــامل 10 بیــت بــه چندیــن مســئله مهــم دربــاره چگونگــی مواجهــه و ارتبــاط بــا دوســتان 
بــه  عنــوان گروهــی خــاص از انســان هایی کــه بــا هــر شــخص در ارتبــاط هســتند، پرداخته انــد کــه 

عبارتنــد از:

ــا  ــه نظــر می رســد امــام رضــاg قصــد داشــته اند ب ــداوم رابطــه دوســتی: ب ــرای ت 1. تــالش ب
-1-A( تأکیــد بــر اشــعاری خــاص، بــه موضــوع اهمیــت تــداوم رابطــه دوســتی افــراد در جامعــه
6( اشــاره کرده و توصیه هــای مهمــی در ایــن زمینــه بیــان کننــد ماننــد: تــالش بــرای شناســایی 
 ،)8-1-A( پرهیــز از تنــدی و ســرزنش دوســتان ،)1-7-A( عوامــل اختــالف و تفرقــه در جامعــه
 )43-1-A( توصیــه بــه پذیــرش عــذر دیگــران ،)1-9-A( توصیــه بــه مــدارا و مالیمــت بــا دوســتان

.)44-1-A( و توصیــه بــه نادیــده گرفتــن اشــتباهات و عیــوب دیگــران

2. تــالش بــرای حفــظ اســرار دوســتان: از جملــه توصیه هــای مهــم امــام رضــاg کــه در اشــعار 
خــود بــر آن تأکیــد کرده انــد، توصیــه بــه فراموشــی اســرار دیگــران بــه دلیــل افشــا نشــدن آن اســت 
)A-1-19(، چــرا کــه بهتریــن راه حفــظ اســرار، فرامــوش کــردن آن هاســت )A-1-20( و به خاطر 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــود )A-1-21(. ب ــا می ش ــرار آن ه ــای اس ــاز افش ــران، زمینه س ــرار دیگ آوردن اس
ایــن موضــوع مهــم ارتبــاط مســتقیمی بــا مســئله تقیــه و حفــظ اســرار شــیعیان در دوران اختنــاق 

بنی عبــاس داشــته باشــد.

3. چگونگــی مواجهــه بــا دوســتان نــادان: موضــوع دیگــری کــه امــام رضــاg در اشــعار خــود 
بــدان توجــه کرده انــد، مســئله چگونگــی مواجهــه بــا دوســتان نــادان اســت. ایشــان اگرچــه بــه 
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همــگان هشــدار می دهنــد کــه از دوســتی بــا افــراد نــادان و زورگــو پرهیــز کننــد )A-1-10( امــا از 
آن جاکــه ممکــن اســت ایــن مســئله مبتال بــه کســی باشــد، افــراد را بــه ســکوت )A-1-11( و صبر 
در برابــر دوســتان نــادان و رفتــار نادرســت دیگــران )A-1-45 و A-1-46( دعوت کــرده و معتقدند 
کــه ســکوت، بهتریــن پاســخ بــرای افــراد نــادان و ابلــه اســت )A-1-12(. بی شــک ایــن مضمــون 
ْرِض َهْونــًا َو ِإذا خاَطَبُهُم 

َ
ِذیــَن َیْمُشــوَن  َعَلــی اْل ْحمــِن الَّ کالم امــامg برخاســته از آیــه »َو ِعبــاُد الرَّ

اْلجاِهُلــوَن  قاُلــوا َســالمًا« )الفرقــان: 63( اســت.

د. تبیین چگونگی رابطه با دشمنان

یکــی از نــکات قابــل  توجــه در احادیــث شــعری رضــوی آن اســت کــه آن حضــرت در بخشــی از 
اشــعار مقتبــس خــود تــالش کرده انــد 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 )A-1-14( و همــگان را بــه لــزوم فراگرفتــن اخــالق نیــک و 
بخشــش از بــزرگان دینــی )A-1-16( دعــوت کرده انــد کــه بــه نظــر می رســد نمونــه اتــّم و اکمــل 

آن، اهل بیــتb و شــخص خــود ایشــان باشــند.

ــی  ــرای برطــرف کــردن کینه هــای قدیمــی را دوســتی و مهربان ــن راه ب ایشــان در ادامــه، بهتری
 ،)13-1-A( ــکار ــرور و فریب ــراد ش ــا اف ــالمت آمیز ب ــار مس ــر رفت ــیار ب ــته )A-1-17( و بس دانس
پاســخگویی بــه اعمــال زشــت دیگــران بــا رفتــار نیــک و بخشــش )A-1-15(، عفــو و گذشــت در 
مخاصمــات و دشــمنی ها )A-1-18( و صبــر نســبت بــه ظلــم و ســتم دیگــران )A-1-47( توصیــه 
ــد حســابگر  ــه خداون ــم ظالمــان و ســتم دشــمنان را ب ــز می فرماینــد کــه ظل ــان نی کــرده و در پای

واگــذار کنیــد )A-1-48( کــه او بهتریــن حسابرســان و انتقــام گیرنــدگان اســت.

ح. تبیین اصول اخالقی روابط اجتماعی

بخشــی از احادیــث شــعری رضــوی متضمــن نکاتــی اســت کــه توجــه بــه آن هــا می توانــد مــا را بــا 
اصــول اخالقــی مدنظــر امــام رضــاg در روابــط اجتماعــی آشــنا کنــد. آنچــه توســط مؤلفــان در 
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تحلیــل محتــوای احادیــث شــعری رضــوی بــه  عنــوان اصــول اخالقــی روابــط اجتماعــی از منظــر 
امــام رضــاg بــه دســت آمــده، عبــارت اســت از:

،)92-1-A( 1. توصیه به انس و الفت با مردم

،)52-1-A( و توجه به عیوب خود و اصالح آن ها )1-50-A( 2. عیب جویی نکردن از دیگران

-A( 3. رعایــت حقــوق انســانی؛ چــرا کــه علــت نامالیمــات روزگار، رفتــار نادرســت انسان هاســت
1-49 و A-1-51( و رفتــار برخــی انســان ها از حیوانــات نیــز بدتــر اســت )A-1-53( و حتــی بــه 

،)54-1-A( همنوعــان خــود رحــم نکــرده و بــه آن هــا ظلــم می کننــد

4. پرهیــز از ارتبــاط بــا افــراد نامــرد )A-1-91( و فریبــکار )A-1-55( کــه بــا تظاهــر بــه خــوب 
،)56-1-A( بــودن و نفــاق، بــه دنبــال فریــب دادن افــراد غریبــه هســتند

5. توصیــه بــه غنــا و بی نیــازی )A-1-89( و رعایــت عفــت و پاکــی )A-1-90( چــرا کــه بســیاری 
،)94-1-A 1-93 و-A( از ثروتمنــدان بــه دلیــل اتــراف و غفلــت، گمــراه شــده اند

6. دلخــوش نبــودن بــه دنیــای فانــی )A-1-95( و ناامیــد نشــدن بــه خاطــر شکســت در زندگــی 
.)96-1-A(

بی شــک اگرچــه می تــوان مجموعــه کاملــی از اصــول اخالقــی را از احادیــث گهربــار امــام رضــا
g اســتخراج نمــود امــا ایــن کــه آن امــام همــام تــالش 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 اهمّیــت ایــن مضامیــن خــاص داشــته و بــه همیــن دلیــل توجه بــه نکات یادشــده 

می توانــد راهگشــای افــراد در تعامــالت اجتماعــی خــود بــا دیگــران باشــد.

1-14-2. مقوله روابط فردی در احادیث شعری رضوی 

همان گونــه کــه پیــش  از ایــن بیــان شــد، در میــان احادیــث شــعری رضــوی ، چهــار مجموعــه 
شــامل 16 بیــت، بــه موضوعاتــی می پردازنــد کــه تجمیــع و دســته بندی آن هــا در کنــار همدیگــر 
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ــه  ــه، مجموع ــن مقول ــور از ای ــازد. منظ ــون می س ــردی« رهنم ــط ف ــه »رواب ــمت مقول ــه س ــا را ب م
عبــارات و پیام هایــی از متــن اســت کــه بــه مســائل فــردی و شــخصی انســان توجــه داشــته و هــر 
انســانی به تنهایــی می بایــد دربــارۀ آن هــا اندیشــه داشــته و عمــل کنــد. دســته بندی موضوعاتــی 

کــه در احادیــث شــعری رضــوی بیان شــده، بــه شــرح ذیــل اســت:

الف. اشاره به ناپایداری دنیا و فرا رسیدن مرگ

ــه مــردم  ــا را ب ــت حقیقــی دنی ــا ماهّی ــد ت امــام رضــاg در بخشــی از اشــعار خــود تــالش دارن
 ،)40-1-A( متذکــر شــوند. ایشــان بــا بیــان این مطلــب که زندگــی دنیــا بســیار کوتــاه و گذراســت
ــا اشــاره کــرده )A-1-66( و اینکــه چــون مــدت زمــان  ــودن زندگــی دنی ــدار و زودگــذر ب ــه ناپای ب
ــاه اســت )A-1-67(، پــس الزم اســت کــه فریــب  ــا بســیار انــدک و کوت زندگــی انســان ها در دنی
آرزوهــای طوالنــی در دنیــا را نخوردنــد )A-1-63( چراکــه نفــس، انســان را بــا آرزوهــای دروغیــن و 

.)75-1-A( ــد ــب می ده ــال فری مح

اشــاره بــه کوتاهــی و ناپایــداری دنیــا، همــه انســان ها را متوجــه مــرگ و انتقــال بــه جهــان آخــرت 
می کنــد. بــه همیــن دلیــل امــامg، همگان را نســبت بــه فرارســیدن مــرگ و اتمام زندگــی دنیایی 
-1-A( و بیــان می کننــد کــه مــرگ، نابــود کننــده آرزوهای انســان اســت )1-37-A( هشــدار داده

 .)62-1-A( و به هیچ انسانی مهلت توبه و بازگشت نمی دهد )1-61-A 38 و

ب. توصیه به غنیمت شمردن فرصت حیات دنیایی 

ــاره  ــوع اش ــن موض ــه ای ــه ب ــا، در ادام ــی دنی ــداری زندگ ــه ناپای ــاره ب ــس از اش ــاg پ ــام رض ام
می کننــد کــه هیــچ بازگشــتی در ایــام زندگــی انســان نیســت )A-1-70 و A-1-74( و از آن جاکــه 
ــه  ــگان را ب ــذا هم ــد )A-1-71(، ل ــخصی دارن ــان مش ــدت زم ــان، م ــی انس ــدام از ادوار زندگ هرک
غنیمــت شــمردن فرصــت جوانــی بــرای انجام عمــل در دنیــا توصیه می کننــد )A-1-73(. ایشــان 
بــا بیــان ایــن مطلــب کــه دوره جوانــی انســان، دوره ای اســت کــه ســریع می گــذرد )A-1-79( و 
بســیاری از افــراد بــه خاطــر پیــر و فرسوده شــدن ناراحــت بــوده )A-1-76( و افســوس می خورنــد 
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ــی،  ــد دوره جوان ــد همانن ــر نمی توانن ــیده )A-1-72( و دیگ ــان رس ــه پای ــن دوره ب ــرا ای ــه چ ک
ــا طبیعــی شــمردن پیــر و فرسوده شــدن  ــذا ب ــات دنیایــی اســتفاده کننــد )A-1-78(، ل از امکان
ــه غنیمــت شــمردن فرصت هــا در  ــاد انســان )A-1-77(، مجــدد همــگان را ب ــت عمــر زی ــه عل ب
همــه حــال تشــویق کــرده )A-1-80( و متذکــر می شــوند کــه انســان ها در همــه حــال می بایــد 

.)81-1-A( وضعیــت خــود را دوســت داشــته باشــند

نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن بخــش، آن اســت کــه امــامg تــالش دارنــد ضمــن تشــویق جوانان 
بــرای غنیمــت شــمردن فرصــت و انجــام عمــل صالــح، بــه تحریــک احساســات افــراد کهن ســال 
نیــز پرداختــه و آنــان را نیــز بــرای انجــام عمــل صالــح و توبــه تشــویق کننــد، لــذا در بخشــی از کالم 
 )69-1-A( خــود بــه ایــن مطلــب اشــاره می کننــد کــه انســان های پیــر، نصیحــت پذیرتــر هســتند
ــا و  ــپس توصیه ه ــت )A-1-68( و س ــری اوس ــان، نصیحت پذی ــیاری انس ــی و هوش ــانه زیرک و نش

نصیحت هایــی را بیــان می کننــد کــه در ادامــه خواهــد آمــد.

ج. توصیه به توبه و انجام عمل صالح در دنیا

امــام رضــاg پــس از آنکــه مــردم را بــا ماهّیــت حقیقــی دنیــا و ناپایــداری و فانــی بــودن آن آشــنا 
کــرده و آن هــا را متوجــه مــرگ و جهــان آخــرت کــرده و بــه غنیمــت شــمردن فرصــت زندگــی در دنیا 
تشــویق می نماینــد، در ادامــه، مجــدد متذکــر ایــن مطلــب می شــوند کــه مــرگ، بــه هیــچ انســانی 
ــکاب گنــاه و  ــذا الزم اســت ضمــن پرهیــز از ارت ــه و بازگشــت نمی دهــد )A-1-62(، ل مهلــت توب
ــه آینــده )A-1-39(، هرچــه ســریع تر روش انســان های عاقــل را انتخــاب  ــه ب موکــول کــردن توب
کــرده و بــه انجــام عمــل صالــح و توبــه روی آورنــد )A-1-41(، چراکــه آینده نگــری یعنــی تعجیــل 

.)42-1-A( ــه در توب

-A( ایشــان در ادامــه می فرماینــد کــه دنیــا محــل عمــل و آخــرت محــل محاســبه اعمــال اســت
 ،)35-1-A( ــی ــی دنیای ــدود زندگ ــان مح ــدت زم ــل در م ــام عم ــه انج ــگان را ب ــذا هم 1-36(، ل
 )65-1-A( ــت ــای نادرس ــام کاره ــاب از انج ــی )A-1-64(، اجتن ــدال در زندگ ــه روی و اعت میان
توصیــه کــرده و بــا تأکیــد بســیار می فرماینــد کــه انســان ها در همــه حــال می بایــد مشــغول انجــام 
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.)83-1-A( و رعایــت تقــوای الهــی باشــند )1-82-A( عمــل صالــح

ایشــان در بیــت شــعری خــاص کــه ســروده خــود آن حضــرت بــوده و گویــا دایــم تکــرار می کردند، 
بــه عالقه منــدان و محبــان خــود توصیــه می کننــد کــه بــا پرهیــز از غــرور و غفلــت )A-1-86(، در 
همــه حــال شــکرگزار بــوده )A-1-84( و از خداونــد متعــال درخواســت ســالمتی و اتمــام نعمــت 

ــته باشند. )A-1-85( داش

1-14-3. مقوله روابط سیاسی در احادیث شعری رضوی 

بخــش ســوم از مجموعــه مضامیــن مســتخرج از احادیــث شــعری رضــوی بــه موضــوع خالفــت و 
حاکمّیــت جامعــه اســالمی و اختــالف میــان اهل بیــتb بــا بنی عبــاس و بنی امیــه اشــاره داد 
و بــه همیــن دلیــل ایــن بخــش از مضامیــن ذیــل مقولــه »روابــط سیاســی« طبقه بنــدی شــده اند. 

نکتــه بســیار قابــل توجــه و ویــژه در ایــن بخــش آن اســت کــه همــه اشــعار ایــن قســمت، ســروده 
ــد. آن حضــرت پــس  ــکات مهــم اشــاره کرده ان ــه ایــن ن امــام رضــاg اســت و شــخص ایشــان ب
ــن ابــی حفصــه« اشــاره کــرده و تعجــب وی از غصــب حــق خالفــت  ــه شــعر »مــروان ب از آنکــه ب
ــان )A-1-23( را  ــن جری ــا ای ــردم ب ــت م ــاس )A-1-22( و مخالف ــط بنی عب ــتb توس اهل بی

ــه ســه موضــوع مهــم اشــاره می کننــد:  گوشــزد کــرده، ب

bالف. معرفی دشمنان اهل بیت

بی شــک الزمــه مبــارزه بــا دشــمن، ابتــدا دشمن شناســی اســت. امــام رضــاg در اشــعار خــود 
تــالش کرده انــد بــا اســتناد بــه گزارش هــای موثــق و معتبــر تاریخــی کــه بــرای همــگان مبرهــن 
و واضــح اســت، بــه معرفــی چهــره حقیقــی دشــمنان اهل بیــتb به ویــژه خانــدان بنی عبــاس 
پرداختــه و ماهیــت تزویــر و نفــاق آنــان را نشــان دهنــد. آن حضــرت بــا اشــاره بــه وقایــع تاریخــی 
جنگ هــای صــدر اســالم ازجملــه جنــگ بــدر در ســال 2 قمــری و فتــح مکــه در ســال 9 قمــری 
ــاس در  ــه و بنی عب ــای بنی امی ــداد خاندان ه ــه اج ــد ک ــاره کنن ــوع اش ــن موض ــه ای )A-1-28( ب
ایــن جنگ هــا در صــف دشــمنان پیامبــر اکــرمn و مســلمانان بــوده و پــس از آنکــه اســیر شــدند، 
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از تــرس مــرگ و کشــته شــدن، اظهــار اســالم کــرده و همیــن مطلــب نشــان می دهــد کــه آن هــا 
.)24-1-A( بلکــه همچنــان مشــرک هســتند ،)1-27-A( مســلمان حقیقــی نیســتند

اســتناد تاریخــی دیگــر حضــرت آن اســت کــه ایــن دو خانــدان بــا محــروم کــردن امــام علــیg و 
فرزنــدان بزرگــوارش از خالفــت، در حــق آنــان ظلــم و خالفــت را غصــب کردنــد )A-1-26( که این 
مطلــب نیــز بــا اشــاره بــه فرجــام بــد خانــدان بنی عبــاس )A-1-34( تکمیــل شــده و در نهایــت 

.)25-1-A( چنیــن نتیجــه می گیرنــد کــه بنی عبــاس شایســته خالفــت نیســتند gامــام

bب. معرفی جایگاه اهل بیت

بخــش دوم مضامیــن حاصــل از تحلیــل محتــوای احادیــث شــعری رضــوی بــه مســئله معرفــی 
جایــگاه و مقــام اهل بیــتb و نیــز تبییــن حقــوق ایشــان در جامعــه اســالمی اختصــاص دارد. 
امــام رضــاg در ایــن قســمت عمدتــًا بــه آیــات قــرآن کریــم اســتناد کــرده و مــردم را بــه ایــن کتاب 

آســمانی و مشــترک میــان همــه مســلمانان ارجــاع می دهنــد. 

ــالش  ــه اول ت ــاg در مرحل ــام رض ــت: ام ــرای حکوم ــتb ب ــروعّیت اهل بی ــن مش 1. تبیی
می کننــد بــا بیــان ایــن مطلــب کــه مقــام و جایــگاه اهل بیــت        )A-1-29( و نیــز حــق خــاص 
 ،)30-1-A( ایشــان بــرای خالفــت و سرپرســتی مؤمنــان در قــرآن کریــم بیــان شــده اســت
مشــروعّیت والیــت و حکومــت ایــن گــروه را تبییــن نمــوده و بــه فضیلــت ایشــان بــر دیگــر انســان ها 

اشــاره نماینــد.

2. تبییــن مقبولّیــت اهل بیــتb بــرای حکومــت: در مرحلــه دوم نیــز تــالش دارنــد بــا اشــاره 
خــاص به حــق والیــت و خالفــت امــام علــی        )A-1-31( و آشــکار بــودن فضیلــت و شــخصیت 
ــرای همــه مســلمانان صــدر اســالم تاکنــون )A-1-33(، مقبولّیــت خالفــت و حکومــت  ایشــان ب
اهل بیــتb در جامعــه اســالمی را تبییــن نمــوده )A-1-32( و مســیر حکومــت ایشــان را همــوار 

. کنند

بــر مبنــای آموزه هــای دینــی و علــوم بشــری ماننــد دانــش سیاســت و جامعه شناســی می دانیــم 

b

g
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کــه دو پایــه مهــم حکومــت و خالفــت در نظــام اســالمی، مشــروعّیت و مقبولّیــت داشــتن حاکــم 
اســت و هــر زمــان یکــی از ایــن دو رکــن، ناقــص یــا حــذف شــوند، عمــاًل آن حاکــم نمی توانــد بــه 
حکومــت خــود در نظــام اســالمی ادامــه دهــد. علــت ســکوت 25 ســاله امــام علــیg نیــز نبــود 
nمقبولّیــت دانســته شــده اســت چراکه مشــروعّیت خالفــت ایشــان از زمان حیــات پیامبــر اکرم

تبییــن شــده بــود و هیچ کــس در آن شــک نداشــت.

bج. زمینه سازی برای احقاق حق اهل بیت

ــان  ــیعیان و محب ــر ش ــه اکث ــاg ک ــام رض ــط ام ــده توس ــروده ش ــعار س ــن اش ــی از مهم تری یک
اهل بیــتb بــا آن آشــنا هســتند، دو بیــت شــعری اســت کــه امــامg در وســط قصیــده دعبــل 
خزاعــی دربــاره مظلومیــت اهل بیــتb اضافــه نمــوده و در آن ابیــات بــه مظلومیــت خــاص خــود 
ــز مســئله ظهــور حضــرت مهدیfبه منظــور انتقام گیــری از دشــمنان و احقــاق حقــوق از  و نی
دســت رفتــه اهل بیــتb اشــاره می کننــد. بــه نظــر می رســد ایــن دو مضمــون کلیــدی در واقــع 
بخــش کوچکــی از اقدامــات امــامg به منظــور زمینه ســازی بــرای احقــاق حقــوق از دســت رفتــه 
اهل بیــتb باشــد کــه فراتــر از احادیــث و خطبه هــا و مناظــرات ایشــان، ایــن بــار در قالــب بیانــی 

شــعر تجّلــی پیــدا کــرده اســت.

در ایــن ابیــات امــام رضــاg تــالش می کننــد تــا دو مطلــب مهــم و اساســی را به عنــوان اقدامات 
الزم و شایســته جهــت زمینه ســازی بــه حاکمّیــت رســیدن اهل بیــتb و بازگشــت حقــوق ایشــان 

در جامعه اســالمی تبییــن نمایند:

1. تبییــن مظلومّیــت اهل بیــتb: در مرحلــه اول امــامg ســعی بــر آن دارنــد تــا بــا اشــاره بــه 
مظلومیــت تاریخــی اهل بیــت        )A-1-98( و به ویــژه مظلومیــت خــاص خودشــان و اینکــه در 
کجــا بــه شــهادت رســیده و دفــن خواهنــد شــد )A-1-97( بــه سرگذشــت دردنــاک اهل بیــتbو 
تحریــک احساســات مــردم پرداختــه و از ایــن رهگــذر، نــام و یــاد اهل بیــتb را بــرای همیشــه در 
تاریــخ جــاودان کننــد. می دانیــم کــه فطــرت حقیقت جــوی و عدالــت جــوی انســان ها همیشــه 
بــه دنبــال دفــاع از مظلومــان و مســتضعفان بــوده و ظلــم و جنایــت هیــچ گاه در تاریــخ فرامــوش 

b
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نخواهــد شــد، لــذا بــه همیــن دلیــل اســت کــه مظلومیــت امــام حســینg هیــچ گاه در طــول 
تاریــخ کمرنــگ نشــده و حتــی غیرمســلمانان نیــز داغــدار ایــن غــم بــزرگ هســتند.

2. امیدبخشــی نســبت بــه آینــده بــا طــرح مســئله ظهــور منجــی: گام دوم امــام رضــاg برای 
زمینه ســازی حاکمّیــت اهل بیــتb بــر جامعــه اســالمی، طــرح مســئله ظهــور حضــرت قائــم
ــمنان  ــا دش ــارزه ب ــری، مب ــرای انتقام گی ــان ها ب ــه انس ــش هم ــی و نجات بخ ــوان منج f به عن
و حکومــت بــر جامعــه اســالمی اســت )A-1-99 و A-1-100(. بی شــک اگــر صرفــًا بــه 
ــب  ــن مطل ــم، ای ــان بپردازی ــتضعفین جه ــتb و مس ــه اهل بی ــده ب ــم واردش ــت و ظل مظلومی
بــرای انســان ایجــاد یــأس و ناامیــدی می کنــد 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، 
ــیعه  ــب ش ــالم و مذه ــن اس ــه دی ــط ب ــت و فق ــی اس ــان اله ــه ادی ــوزه هم ــن آم امیدبخش تری
اختصــاص نــدارد. طــرح ایــن مســئله باعــث می شــود انگیــزه انســان ها بــرای باقــی مانــدن در 
مســیر حــق و تحمــل ســختی ها بــرای نیــل بــه مدینــه فاضلــه، همچنــان حفــظ  شــده و بــرای 

ــت حــق تــالش کننــد. زمینه ســازی حاکمّی

نتیجه گیری

1. شــعر بــه دلیــل ظرفیــت اثرگــذاری بــاال و مانــدگار بــر مخاطب، مــورد توجــه امام رضــاg بوده 
و در مجمــوع از ایــن رهگــذر، آموزه هــای مهمــی از ناحیــۀ آن حضــرت بــه دســت ما رســیده اســت.

2. بیــش از نیمــی از مضامیــن اشــعار نقــل شــده از امــام رضــاg مربــوط بــه روابــط اجتماعــی 
ــا دیگــران اســت کــه ضمــن معرفــی افــراد جامعــه در دو دســتۀ افــراد بخشــنده و افــراد  انســان ب
بخیــل، چگونگــی رابطــه بــا گروه هــای چهارگانــه و دوســتان و دشــمنان را بیــان و اصــول اخالقــی 

در روابــط اجتماعــی را تبییــن فرمــوده اســت.



97
تحلیل محتوای احادیث شعری امام رضا g    )صفره و همکار(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هشتم، شماره 31، پاییـز 1399

3. یــک 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.

ــم و  ــان ظال ــط حاکم ــت توس ــب خالف ــئله غص ــه مس ــعار ب ــن اش ــد مضامی ــدود 20 درص 4. ح
دشــمنان اهل بیــتb اشــاره دارد کــه امــامg افــزون بــر معرفــی دشــمنان اهل بیــتb، بــه 
ــت  ــرای حکوم ــتb ب ــت اهل بی ــروعّیت و مقبولّی ــن مش ــتb و تبیی ــگاه اهل بی ــی جای معرف
پرداختــه و همچنیــن بــا بیــان مظلومّیــت اهل بیــتb و امیدبخشــی بــه آینــده بــا طــرح مســئله 

ــت. ــت زده اس ــتb دس ــق اهل بی ــاق ح ــرای احق ــازی ب ــه زمینه س ــی، ب ــور منج ظه

5. تنــوع و ترکیــب مباحــث نشــان می دهــد کــه ائمــه b ضمــن تأکیــد بر اخــالق و انسان ســازی 
در عرصــۀ فــرد و اجتمــاع، هرگــز از روشــنگری در مســئلۀ سیاســت و بیــان حــق االهــی خــود و ظلم 

دشــمنان اهل بیتbخــودداری نکرده انــد.
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