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مقاله پژوهشی

دریافت: 1400/6/9  پذیرش: 1400/7/24
علی اکبر محسنی1 ، فرشته جمشیدی2  

چکیده 

مجموعــۀ گران ســنگ منتهی اآلمــال تألیــف شــیخ عبــاس قمــی کــه از مصــادر مهــم تشــیع در تاریــخ 
زندگانــی پیامبــر n و ائمــۀ اطهــار b به شــمار مــی رود، محــور اصلــی بحث هــای ایــن کتــاب، احــوال 
ــام  ــان، ام ــن می ــت. از ای ــت b اس ــل بی ــای اه ــل و دیدگاه ه ــب و فضای ــری از مناق ــخصی، مختص ش
ــا g بــه لحــاظ هم عصــر بــودن بــا اوج گیــری اختالفــات و بحران هــای سیاســی در ماجــرای  رض
والیت عهــدی در دســتگاه مأمــون عباســی، نقــش بســزایی در این بــاره برعهــده داشــته اند. ایــن کتــاب 
در بخشــی مجــزا بــه تبییــن ســیمای ایشــان پرداختــه اســت. نویســندگان در ایــن مقالــه بــر آن بوده انــد 
ــای  ــا g در فرازه ــام رض ــی ام ــی تربیت ــای اخالق ــی گزاره ه ــل محتوای ــمند و تحلی ــۀ روش ــا مطالع ب
مختلــف ایــن کتــاب، بــه تبییــن نقــش کارکــردی ایــن روایــات به عنــوان ابــزار دینــی در زمینــۀ اهــداف 
تربیتــی جامعــه بپردازنــد. چراکــه بــرای تبییــن دیدگاه هــا و مبانــی نظــری و اعتقــادی هــر شــخصیتی، 
ــی از فضــای حاکــم  ــه شــود. جمع بنــدی کل ــه بررســی و تحلیــل محتــوای کالم او پرداخت الزم اســت ب
بــر ایــن روایــات، تجزیــه و تحلیــل داده هــا، ارائــه الگویــی جامــع بــرای اثبــات نظام منــد ایــن روایــات و 
کشــف الگوهــای تربیتــی امــام رضــا g در غنی ســازی فرهنــگ رضــوی در جامعــه از دیگــر اهــداف 

ــی رود. ــمار م ــتار به ش ــن جس ای

روش تحقیــق در ایــن پژوهــش، توصیفی تحلیلــی و بــا اســتفاده از ابزارهــای کتابخانــه ای و نیــز بررســی 
محتوایــی در قالب هــای بیانــی و جهت گیرانــه اســت. بدیــن گونــه کــه بــا تجزیــه و تحلیــل نظــام حاکــم 

بــر ایــن روایــات، بــه کشــف راهکارهــای تربیتــی و بومــی ســازی آن هــا در جامعــه هّمــت گمارده ایــم.
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مقدمه

حــاج شــیخ عبــاس قمــی )1254-1319ش( از شــیفتگان و محبان اهل بیت عصمــت و طهارت 
b اســت. کتــاب منتهی اآلمــال از تألیفــات ایــن عالــم رّبانــی اســت کــه پرداختــن بــه ســیرۀ واالی 
اهــل بیــت b آن را زینــت بخشــیده اســت. بــاب هشــتم از ایــن مجموعــه گران ســنگ، بــه روایاتــی 
از پیشــوای هشــتم شــیعیان از قــول عالمانــی چــون شــیخ کلینــی، ابــن بابویــه، شــیخ طبرســی، 
ابــن شــهر آشــوب، عالمــه مجلســی، رّیــان بــن صّلــت، محمــد بــن فحــص و ... پرداخته اســت. این 
اثــر بــه دلیــل پرداختــن بــه رویــات مســتند چهــارده معصــوم b از قــول راویــان معتبــر می تــوان از 
منابــع معتبــر شــیعه به شــمار آورد. اگرچه بســیاری از محققــان و پژوهشــگران حوزۀ مطالعــات علوم 
اســالمی کوشــیده اند بــه بازشناســی ســخنان گهربــار ائمــۀ اطهــار b و بررســی مبانــی و اصــول 
دیــدگاه ایشــان بپردازنــد، امــا آنچــه تاکنــون مطــرح شــده، بیشــتر شــرح و تفســیر احادیــث منقــول 
از آنــان همــراه بــا همــراه بــا شــرح حــال و ســیره نگاری و ســیره نگاری بــوده اســت. ایــن در حالــی 
ــی نظــری و اعتقــادی هــر  ــرای تبییــن دیدگاه هــا و مبان اســت کــه به نظــر می رســد، الزم اســت ب
شــخصیتی، بــه بررســی و تحلیــل محتــوای کالم او پرداخــت، چراکــه »به واســطۀ فهــم گفتمــان هــر 
شــخص و چینــش منطقــی ســخنان او در کنــار همدیگــر و تحلیــل محتوای آن هاســت کــه می توان 
ــا موضــوع مــورد مطالعــه و  ــه درکــی جامــع از دیدگاه هــای آن فــرد در رابطــه ب ــادی ب ــدازۀ زی ــا ان ت

اعمــاق اندیشــه های او دســت یافت.«)جانــی پــور و ســروری مجــد، 1393: 54(.

ایــن مقالــه قصــد دارد بــا بررســی مضامیــن روایــات منتخــب از امــام رضــا g در کتــاب 
منتهی اآلمــال بــه روش تحلیــل محتــوا، ابتــدا جمع بنــدی کلــی از فضــای حاکــم بــر ایــن روایــات 
ارائــه کنــد و ســپس بــه تجزیــه و تحلیــل آن هــا در راســتای بســط فرهنــگ و تعالیــم واالی رضــوی 
ــن  ــوان در بســط وجــوه اخالقــی تربیتــی ای ــی را می ت بپــردازد. ضــرورت انجــام چنیــن تحقیقات
ــرد.  ــت وجو ک ــان جس ــگ ایش ــازی فرهن ــز غنی س ــه و نی ــه در جامع ــری از ائم ــائل و الگوپذی مس

 ،g کاربــرد عملــی ایــن بررســی نیــز آن اســت کــه چــون روایــات بررســی شــده از امــام رضــا
به عنــوان گفتــار فــردی و از امــام صــادر شــده و کالم ایشــان در حقیقــت، تبییــن کننــدۀ اصــول 
دیــن و ســنت پیامبــر عظیم الشــأن اســالم اســت، بــه مــدد ایــن روش می تــوان بــه مبانــی و اصولــی 
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دســت یافــت کــه راه گشــای ســعادت بشــری و نجــات جامعــۀ اســالمی از بحران هــای روحی باشــد 
ــای  ــی الگوه ــه b و برخ ــری ائم ــات فک ــطحی از مختص ــص و درک س ــناخت ناق ــود ش ــه مول ک

نادرســت غربــی اســت.

رهــاورد اســتفاده از ایــن روش، ارائــه الگویــی جامع بــرای اثبــات نظام مند بودن مفاهیــم اخالقی 
اجتماعــی ســیرۀ رضــوی در ابعــاد هدایتگــری جامعــه اســت. ایــن جســتار درصدد پاســخگویی به 
 g ایــن ســؤال اســت کــه عمده تریــن درون مایــه دینــی روایــات منتهی اآلمــال در بــاب امــام رضــا
حــول چــه موضوعاتــی اســت؟ بــه ایــن منظــور، نویســندگان در ایــن مقالــه کوشــیده اند بــا بررســی 
مضامیــن ایــن روایت هــا بــه روش تحلیــل محتــوا، ابتــدا بــه جمع بنــدی کلــی از فضــای کلــی ایــن 
روایت هــا دســت یابنــد. ســپس بــه تجزیــه و تحلیــل الگوهــای تربیتــی منطبــق در راســتای ایجاد و 

ترویــج ســبک زندگــی واال در جامعــه بپردازند. 

ــدان  ــتر ب ــه پیش ــور ک ــات، همان ط ــن روای ــن ای ــوا در تبیی ــل محت ــدن روش تحلی ــل برگزی دلی
پرداختــه شــد، کشــف الگوهــای تربیتــی امــام رضــا g به عنــوان میــراث دار ســنت پیامبــر و دیــن 
ــای روش  ــی از قابلیت ه ــت. یک ــت b اس ــل بی ــی اه ــکارم اخالق ــدار م ــز وام ــالم و نی ــن اس مبی
ــای  ــالل نمونه ه ــده در خ ــت آم ــای به دس ــن و مقوله ه ــم، مضامی ــه مفاهی ــت ک ــن اس ــور ای مذک

فراوانــی ارائــه شــده اســت. 

1. بیان مسئله 

ادبیــات روایــی شــاخصه های ســاختاری و محتوایــی بــارزی دارد کــه بن مایــۀ اصلــی ایــن نــوع 
ــر در  ــرِی بهت ــای اثرپذی ــتن قابلیت ه ــاظ داش ــی، به لح ــه ادب ــن گون ــت. ای ــاخته اس ــی را س ادب
ذهــن مخاطــب، گامــی مهــم در جهــت نشــر معــارف دینــی و نیــز حفــظ فرهنــگ دینــی محســوب 
می شــود. از ایــن میــان، الگوپذیــری از اهــل بیــت b از دیربــاز، از بنیان هــای فکــری نویســندگان 
ــه خــود معطــوف داشــته اســت؛  ــار نغــز و دلکــش محســوب شــده و توجــه آن هــا را ب در خلــق آث
بنابرایــن اهتمــام بــه مطالعــه و اســتخراج مفاهیــم اخالقی در ســیره و ســنت ایشــان در دســتور کار 
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ــد راه گشــای فهــم  ــد قــرار گرفتــه اســت. به نظــر می رســد آنچــه امــروز می توان نویســندگان متعّه
عمیــق کالم معصومــان b باشــد، تبییــن دیــدگاه و مبانــی نظــری ائمــه b از خــالل تجزیــه و 
تحلیــل کالم ایشــان بــرای رســیدن بــه درکــی جامــع از دیدگاه هــا و مبانــی اعتقــادی آن هاســت. 
بــه ایــن منظــور، بــرای بررســی، اســتخراج و مقوله بنــدی گزاره هــای اخالقــی در روایــات رضــوی 

ــم.  موجــود در کتــاب منتهی اآلمــال1، از روش تحلیــل محتــوا بهــره گرفته ای

1-1. اهمّیت و ضرورت تحقیق

امــروزه لــزوم تبییــن هرچــه دقیق تــر مبانــی فرهنــگ رضــوی در حــوزۀ اخــالق و تربیت اســالمی، 
ــژه ای را  ــی وی ــبکه مفهوم ــر، ش ــن ام ــه ای ــت یابی ب ــرا دس ــود؛ زی ــاس می ش ــش احس ــش از پی بی
ترســیم می کنــد و نویدبخــش باب هــای جدیــد در حــوزۀ اخــالق پژوهــی حدیثــی به شــمار 

می آید)بهشــتی و همــکاران، 1376: 113(. 

آنچــه اندیشــمندان مســلمان را بــه تأمــل و تعقــل در ســبک زندگی اســالمی واداشــته، تأثیر ســوء 
فرهنــگ غربــی در زندگــی اســالمی اســت. چرایــی آن را می تــوان در دوری از ســیرۀ درس آمــوز و 
انسان ســاز اهــل بیــت b در آثــار روایــی جســت وجو کــرد. چراکــه در طــی ســال های اخیــر آثــار 
روایــی و ســینمایی غربــی، بخــش وســیعی از زندگی هــای ماشــینی را بــه خــود اختصــاص داده و 
کانــون توجــه خانواده هــا به ویــژه نســل جــوان، واقــع شــده اســت. در مــواردی هــم زمینــۀ انحــراف 
ــه چنیــن پژوهش هایــی را نشــان  جوامــع را فراهــم آورده اســت کــه ضــرورت پرداختــن بیشــتر ب

می دهــد.

1-2. پرسش های پژوهش

این جستار درصدد پاسخگویی به این پرسش هاست:

1. دلیــل انتخــاب ایــن کتــاب بــرای جســتار پیــش رو، ایــن اســت کــه آن را منبــع جامعــی بــرای پیــاده کــردن تعالیــم درس آمــوز و 
 b انسان ســاز رضــوی در آینــۀ روایت هــا یافتیــم. همان طــور کــه از نــام آن برمی آیــد، ایــن اثــر گوشــه ای از ســیرۀ چهــارده معصــوم
می آیــد و در کنــار آثــار دیگــر، حقیقــت شناســنامۀ الگوپذیــری و پیــروی از مکتــب واالی اهــل بیــت b بــرای نیــل بــه ســعادت دنیــوی 

و اخــروی در عصــر حاضــر اســت.
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عمده تریــن درون مایــۀ دینــی روایــات منتهی اآلمــال در بــاب امــام رضــا g حــول چــه 
اســت؟ موضوعاتــی 

کدام مضمون در این روایات، بیشترین بسامد را داشته است؟

1-3. فرضیه های پژوهش

1. روش تحلیــل محتــوا یکــی از روش هــای نویــن و نظام منــد در مواجهــه بــا متــون روایــی اســت 
کــه کاربســت آن در متــون دینــی در ایــن دهــه، گامــی نویــن محســوب می شــود. 

ــل  ــه تحلی ــش داوری ب ــچ پی ــدون هی ــی، ب ــون حدیث ــل مت ــگران در تحلی ــه پژوهش ــا ک 2. از آنج
ایــن متــون می پردازنــد، ایــن روش چنیــن قابلیتــی را دارد تــا بــرای ماهّیتــی مشــخص و مفاهیــم 
معّیــن بــه کار گرفتــه شــود. پــس منظــور از تحلیــل کّمــی در ایــن جســتار فراوانــی کلیدواژه هــا، 
ــرای  ــد آمــدن شــاخصه هایی ب ــه پدی جهت گیری هــا و مضامیــن اصلــی محتواســت کــه منجــر ب
تحلیــل کیفــی روایــات رضــوی، از مجموعــه روایــات کتــاب گران ســنگ منتهی اآلمال شــده اســت. 

1-4. پیشینۀ پژوهش

ــه ای در مجله هــا و ســایت های معتبــر ایــن نتیجــه حاصــل  ــا بررســی و جســت وجوی کتابخان ب
شــد کــه تاکنــون هیــچ کتــاب  و پژوهشــی  دربــارۀ »تبیین ســیمای امــام رضــا g بر مبنــای تحلیل 

محتوایــی روایت هــای کتــاب منتهی اآلمــال«، بــه رشــته تحریــر درنیامــده اســت. 

چنان کــه پیداســت برخــی پژوهشــگران بــه ذکــر بعضــی از ایــن مؤلفه هــای اخالقــی تربیتــی در 
ســیرۀ امــام رضــا g پرداخته انــد. از میــان آن هــا می تــوان بــه ایــن آثــار اشــاره کــرد: قبلــۀ هفتــم 
ــاهرخی)1377(،  ــود ش ــانی و محم ــفق کاش ــا g از مش ــام رض ــارۀ ام ــاعران درب ــار ش ــامل آث ش
بــا موضــوع اشــعار رضــوی بــا مضامیــن عرفانــی مذهبــی اســت و کتــاب مدایــح رضــوی در شــعر 
ــرن  ــی تقــوی زاده)1377( کــه اشــعار رضــوی را از ق فارســی از احمــد احمــدی بیرجنــدی و عل
ششــم تــا عصــر حاضر گــرآوری کــرده اســت. ســبحانی  نیــا)1390( در مقالۀ »آثــار تربیتــی و روان-
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شــناختی دعــا«، بــه بررســی ابعــاد روان شــناختی و تربیتــی آثــار دعــا پرداختــه اســت. جانی پــور 
ــا عنــوان »تبییــن شــیوه های تربیتــی امــام رضــا g در  ــه ای ب و ســروری مجــد)1393( در مقال
راســتای ایجــاد ســبک زندگــی اســالمی بــر مبنــای تحلیــل محتــوای دعاهــای صحیفــه رضویــه« 
ــل  ــه و تحلی ــدی و تجزی ــتخراج و طبقه بن ــه اس ــی، ب ــای بیان ــوا در قالب ه ــل محت ــیوۀ تحلی به ش
ــا  ــام رض ــی ام ــالق اجتماع ــای اخ ــاب بنیاده ــۀ »بازت ــت. مقال ــه اس ــوی پرداخت ــای رض ادعیه ه
ــه کشــف بنیادهــای  ــو )1394(، ب ــی و فارســی« از دکتــر بهمــن هادیل ــد عرب g در شــعر متعّه
اخــالق اجتماعــی در پرتــو شــعر عربی و فارســی پرداخته اســت. معتمــدی و فتاحــی زاده)1396( 
مقالــه ای بــا عنــوان »تحلیــل محتــوای احادیــث رضــوی در موضــوع »بخــل« بــا رویکــرد تربیــت 
اخالقــی«، بــه اســتخراج، طبقه بنــدی و مقوله بنــدی موضــوع بخــل در روایــات ارائــه شــده در بــاب 

ــد.  ــا g پرداخته ان ــام رض ام

در بــاب بررســی تحلیــل محتــوای احادیــث، دعاهــا و روایــات رضــوی می تــوان بــه مقالــۀ 
احدیــان و فتاحــی زاده )1397(؛ بــا عنــوان »تحلیــل محتــوای روایــت رضــوی دربــارۀ ویژگی  هــا و 
شــاخصه های امامــت الحجــة کافــی«، به شــیوۀ تحلیــل محتــوا بــه بررســی ادعاهــای مطرح شــده 
در بــاب روایــات امــام رضــا g در کتــاب الحجــه مرحــوم کلینــی پرداخته انــد، امــا بــا ایــن اوصــاف 
تاکنــون پژوهشــی روشــمند کــه بتوانــد بــه تجزیــه و تحلیــل کالم امــام رضــا g بــرای رســیدن بــه 
درکــی جامــع از ایشــان در روایــات منتهی اآلمــال به شــیوۀ تحلیــل محتــوا بپــردازد، انجــام نشــده 
ــن منظــور، نویســندگان  ــه ای ــی را می طلبــد. ب ــزوم انجــام چنیــن پژوهش های ــن، ل اســت. بنابرای
در ایــن مقالــه کوشــیده اند تــا بــدون هیــچ پیــش داوری بــه تحلیــل ایــن روایــات بپردازنــد، چراکــه 
ایــن روش ایــن قابلیــت را دارد تــا بــرای ماهّیتــی مشــخص و مفاهیــم معّیــن بــه کار گرفتــه شــود؛ 
بنابرایــن، منظــور از تحلیــل کّمــی در ایــن جســتار فراوانــی کلیدواژه هــا، جهت گیری هــا و 
مضامیــن اصلــی محتواســت کــه منجر بــه پدیــد آمدن شــاخصه هایی بــرای تحلیــل کیفــی روایات 
رضــوی، از مجموعــه روایــات کتــاب گران ســنگ منتهی اآلمــال شــده اســت. امیــد اســت نتایــج و 

دســتاوردهای حاصــل از آن راهگشــای دیگــر پژوهشــگران ادبیــات روایــی باشــد.
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2. پردازش تحلیلی موضوع

ــای  ــامل قصه ه ــا ش ــی م ــی و فرهنگ ــۀ ادب ــی از گنجین ــوان بخش ــی به عن ــای دین روایت ه
قرآنــی، داســتان های مذهبــی و تاریــخ انبیــا و اولیاســت. یکــی از خألهــای پژوهشــی و 
آموزشــی در حوزه هــای تربیتــی، فقــدان مواجهــۀ نــاب و اســتفادۀ مســتقیم از معــارف اهــل 
ــد،  ــه ها و عقای ــی اندیش ــی عین ــوان تجل ــی به عن ــبک زندگ ــه »س ــا ک ــت. از آنج ــت b اس بی
ــن رو  ــانی دارد و از ای ــات انس ــوص صف ــه خص ــه ها و ب ــد و اندیش ــر عقای ــز ب ــی نی ــر فراوان تأثی
شــکل گیری خلــق و خــو و نگرش هــا عمومــًا متأثــر از ســبک زندگــی اســت«)هندی و 
دیگــران، 1383: 228(. ســیره و فرهنــگ رضــوی رویکــردی را در ادبیــات روایــی مطــرح کــرده 
کــه الزمــۀ بررســی آن نگرشــی کامــاًل فرهنگــی بــه ادبیــات روایــی اســت. در دوران معاصــر بــا 
ــاز  ــع آن آغ ــه تب ــیع و ب ــب تش ــر مکت ــم ب ــار امپریالیس ــد و فش ــتعمار جدی ــور اس ــه ظه ــه ب توج
بیــداری اســالمی در کشــورهای مختلــف، آثــار شــیعی نیــز رونــق خــاص خــود را پیــدا کــرده 
اســت. از دیگــر ســو، می تــوان علــت افزایــش رونــد ابتــال بــه جــرم و جنایــت در جهــان امــروز را 
در غفلــت از دیــن و مکتــب اخالقــی اســالم و مســئلۀ دوری یــا نزدیکــی آنــان بــه کفــر 1و دیــن 
جســت وجو کــرد.  ادیبــان و عالمــان زیــادی در اقصــی نقــاط جهــان بــه دفــاع از آرمان هــای 
ایــن مکتــب و ترســیم مظلومیــت شــیعه و پیشــوایان آن برخاســتند کــه از جملــه ایــن عالمــان 
ــه ای  ــا عاطف ــا ب ــیار زیب ــار بس ــه دارای آث ــرد ک ــاره ک ــی« اش ــاس قم ــیخ عب ــه »ش ــوان ب می ت
جوشــان از عشــق اهــل بیــت b اســت. غالــب آثــار وی را مــدح امامــان بزرگــوار و اهــل بیــت 
b تشــکیل می دهــد. آثــار ایــن ادیــب، از یــک ســو بیانگــر حــّب وی بــه اهــل بیــت b و از 
ــوی  ــم رض ــژه در وادی مفاهی ــان به وی ــاالی ایش ــی ب ــی دین ــان دهندۀ آگاه ــر نش ــوی دیگ س
اســت. ایــن پژوهــش بــه تبییــن جایــگاه امــام رضــا g به عنــوان اســوه ای تــام در آثــار متعّهــد 
بــا تکیــه بــر رویکــرد روایــی پرداختــه اســت. از ایــن رو، در ایــن جســتار، برآنیــم تــا بــه واکاوی 
ســیرۀ علمــی و عملــی و شــئون اجتماعــی آن حضــرت بــا تکیــه بــر تحلیــل گفتمــان روایــی و 

نقــش آفرینــی آن در بیــداری اّمــت از آن زمــان تــا عصــر حاضــر بپردازیــم.

1. ُهْم لِلُْکْفِر یَْوَمِئٍذ أَْقَرُب ِمْنُهْم لِْلِیَماِن یَُقولُوَن بَِأْفَواِهِهْم َما لَْیَس فِی ُقُلوبِِهْم َواهلُل أَْعلَُم بَِما یَْکُتُموَن)آل عمران، 167(
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2-1. جایگاه ادعیه و روایات اخالقی تربیتی رضوی در زندگی

ــا   ــد عــّز و جــل، تربیــت هــر موجــودی را خــود، عهــده دار شــده و تمامــی مخلوقــات را ب خداون
طبیعت هــای مختلف شــان، به ســوی کمــال مطلــق خــود پیــش می بــرد و فیــض خویــش را 
به قــدر اســتعداد و به فراخــور حــال آنــان بــه سویشــان ســرازیر می کنــد، امــا در خصــوص انســان 
بــر او مّنــت گذاشــته و قســمتی از کار خــود در تربیــت را بــه او واگــذار و انســان را در انتخــاب خیــر 
ــا َکُفــوًرا1 )انســان، 3(. خداونــد  ــا َشــاِکًرا َوِإمَّ ــِبیَل ِإمَّ ــاُه السَّ ــا َهَدْیَن و شــّر، مختــار کــرده اســت: ِإنَّ
متعــال، همچنیــن نعمت هــای بی شــمار خــود را بــرای بشــرّیت بــا کتاب هــای آســمانی به همــراه 
ــواًل  ــَن َرُس ی یِّ مِّ

ُ
ــی اْل ــَث ِف ــِذی َبَع ــَو الَّ ــد: ُه ــه می فرمای ــد، چنان ک ــران الهــی تکمیــل می کن پیامب

ُمُهــُم اْلِکَتــاَب َواْلِحْکَمَة)جمعــه، 2(.2 قــرآن کریــم در تتمــۀ  یِهــْم َوُیَعلِّ ْنُهــْم َیْتُلــو َعَلْیِهــْم آَیاِتــِه َوُیَزکِّ مِّ
بحــث عقــل، از مــکارم اخالقــی ســخن بــه میــان آورده اســت و از تعلیــم و تزکیــه بــه عنــوان فلســفه 
مــا ُبِعثــُت التُمــم مــکارَم االخــالق« 3)مجلســی، ج16: 201(.  بعثــت پیامبــران یــاد می کنــد.»و إنَّ
َنــا َواْبَعــْث ِفیِهــْم َرُســواًل ِمْنُهــْم َیْتُلــو  آیــۀ 129 از ســورۀ شــریفۀ بقــره بــه ایــن مفهــوم اشــاره دارد: َربَّ

ْنــَت اْلَعِزیــُز اْلَحِکیــُم4.  
َ
ــَك أ یِهــْم ِإنَّ ُمُهــُم اْلِکَتــاَب َواْلِحْکَمــَة َوُیَزکِّ َعَلْیِهــْم آَیاِتــَك َوُیَعلِّ

ــن  ــن مبی ــراث دی ــن می ــم، گران قدرتری ــرآن کری ــس از ق ــار b پ ــه اطه ــار ائم ــخنان گهرب  س
اســالم بــرای ســعادت دنیــوی و اخــروی اســت. ایــن محتــوای غنــی و هویت  بخــش، قابلیــت آن 
ــات  ــرای مطالع ــی ب ــوان مبنای ــتفاده و به عن ــری اس ــوم بش ــف عل ــای مختل ــه در حوزه ه را دارد ک
بنیادیــن و کاربــردی، به ویــژه در توســعه و ترویــج ســبک زندگــی اســالمی و الگوهــای تربیتــی در 
نظام هــای آموزشــی در نظــر گرفتــه شــود. برخــی، ســبک زندگــی را تجســم تــالش انســان بــرای 
یافتــن ارزش هــای بنیــادی یــا به تعبیــری فردیــت برتــر خــود در فرهنــگ موجــود و شناســاندن آن 
ــه کلّیــت زندگــی و همــۀ فرایندهــای عمومــی و  ــه دیگــران تعریــف کــرده و برخــی دیگــر آن را ب ب
خصوصــی آن تطبیــق داده انــد )Adler ,1956:32(، امــا آنچــه در ایــن میان شایســته تأمل اســت، 

1. ما راه را به او نشان دادیم. خواه شاکر باشد خواه ناسپاس.
2. اوســت کــه در میــان مــردم بی ســواد، پیامبــری از خودشــان برانگیخــت تــا آیــات را بــر آنــان بخوانــد و آنــان را ]از آلودگی هــای فکــری 

و روحــی[ پاکشــان کنــد بــه آنــان قــرآن و حکمــت بیاموزد.
3. همانا من فقط برای کامل کردن خصلت های پسندیدۀ اخالقی مبعوث شدم.

4. پــروردگارا! در میــان آنــان پیامبــری از خودشــان برانگیــز کــه آیــات تــو را بــر آنــان بخوانــد و آنــان را کتــاب و حکمــت بیامــوزد و ]از 
آلودگــی هــای ظاهــری و باطنــی[ پاکشــان کنــد؛ زیــرا تــو توانــای شکســت ناپذیــر و حکیمــی.
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ــاری  ــای رفت ــروز الگوه ــث ب ــی باع ــه گاه ــت ک ــی اس ــرای زندگ ــف ب ــبک های مختل ــدن س برگزی
ــود.  ــذار می ش ــی تأثیرگ ــیب های اجتماع ــال آن آس ــرب و به دنب مخ

زبــان ادعیــه دربردارنــدۀ حاصــل تمامــی ایــن مشــرب ها و روش هاســت، چراکــه در دعــا هــم بــه 
نتیجــۀ اخــروی و ثــواب و عقــاب مترتــب بــر اخــالق و رفتــار اشــاره و هــم بــه عنصــر محبــت، انــس 
بــا خــدا، توجــه بــه معرفــت نفــس و عرفــان الهــی و نیــز بــه ُحســن و قبــح افعــال و همچنیــن بــه 
آثــار اجتماعــی و نتایــج بــار آمــده از آن در زندگــی دنیــا، توجــه می شــود. بــا ایــن ترکیــب، ســالک 
ــا قدرتــی تمــام، به ســوی فضیلت هــا ســوق می دهــد و از پلیدی هــا دور نگــه مــی دارد. ارزش  را ب
و اهمّیــت ایــن متــون را می تــوان از جنبــۀ آموزشــی بــودن آن هــا جســت وجو کــرد. چراکــه ایــن 
ادعیه هــا و روایــات بیــش از آن کــه جنبــۀ دعایــی داشــته باشــد، جنبــۀ آموزشــی و تربیتــی داشــته و 
آن امــام همــام تــالش کــرده تــا ضمــن اســتفاده از ابــزار تبلیغاتــی دعــا، مفاهیم مهمــی را بــه مردم 

و جامعــۀ اســالمی القــا کنــد.

ســبک زندگــی بــه عنــوان تجلــی عینی اندیشــه ها و عقایــد، تأثیــر فراوانی نیز بــر عقاید و اندیشــه ها 
و به خصــوص صفــات انســانی دارد و از ایــن رو، شــکل  گیری خلق  وخــو و نگرش هــا عمومــًا متأثــر از 
ســبک زندگــی اســت. در طــول ســال های متمــادی به دنبــال پدیــدۀ جهانــی شــدن، ســیل افــکار 
ــه ای لجام گســیخته و ناهنجــار، وارد جوامــع  ــه گون و اندیشــه های متناقــض و گاه مخــرب غربــی ب
اســالمی شــده و در مــواردی زمینــۀ انحــراف جوامــع را فراهــم آورده اســت. از آنجــا کــه ســبک زندگی 
اســالمی دارای مراتــب مختلفــی از هنجارهــا، بینش هــا و قابلیت هایــی اســت و تمســک بدان هــا 
در حقیقــت زمینه ســاز ســعادت بشــر را فراهــم می کنــد، بــه  میــزان توانایــی فــرد در تأمــل و تعمــق در 
فهــم ایــن معــارف واال، ســطح ســبک زندگــی آنــان ترّقــی پیــدا می کنــد و کاهــش ایــن ســطح بیانگر 
نداشــتن توانایــی فــرد در فهــم معــارف و برخــورداری از مواهــب ایــن نعمــت 1 بزرگ اســت. در تکمیل 
ایــن دعــوی بایــد گفــت: ایــن ادعیــه بــه توســل بــه اهــل بیــت نیــز بســیار ســفارش شــده و به دفعــات 
بــر اســتجابت دعــا در ضمــن اســتجابت دعــای ائمــه اطهــار b نیــز اشــاره شــده اســت. بدیهــی 

اســت همــۀ ایــن امــور بــا رویکــرد و هدفــی تربیتــی در ادعیــۀ آن امــام همــام جــای گرفتــه اســت. 

1. الَْیــْوَم أَْکَملـْـُت لَُکــْم ِدیَنُکــْم َوأَتَْمْمــُت َعلَْیُکــْم نِْعَمِتــی َوَرِضیــُت لَُکــُم اْلِْســاَلَم ِدیًنــا َفَمــِن اْضُطــرَّ فـِـی َمْخَمَصــٍۀ َغْیــَر ُمَتَجانـِـٍف ِلِثـْـٍم 
َفــإِنَّ اهللَ َغُفــوٌر َرِحیٌم)مائــده، 3(.
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2-2. فراوانی کلمات

منظــور از فراوانــی کلمــات در ایــن مبحــث همــان کلیدواژه هــای مفهوم ســاز اســت. در ایــن روش 
عمدتــًا واژه هایــی کــه بیشــترین بســامد را در روایــات داشــته اند همچــون یــک مفهــوم مشــترک در 
قالــب نمــودار جــای داده می شــوند. نمــودار میلــه ای بیشــترین کلمــات اســتفاده شــده در روایــات 

رضــوی در ایــن مقالــه بــه شــکل زیــر اســت: 

 

شکل1: نمودار فراوانی واژگان کلیدی در روایات رضوی

2-3. تکنیک پژوهش به شیوۀ تحلیل محتوا

ــوا«  ــل محت ــی، روش »تحلی ــون روای ــا مت ــه ب ــد در مواجه ــن و نظام من ــای نوی ــی از روش ه یک
اســت کــه کاربســت آن در متــون دینــی، گامــی نویــن محســوب می شــود. اندیشــمندان حــوزۀ 
ــام را  ــاص پی ــای خ ــوان ویژگی ه ــک آن، می ت ــه کم ــه ب ــته اند ک ــی دانس ــوا، آن را فن ــل محت تحلی
ــاردن، 1375: 14(. بــه گفتــۀ کریپنــدورف  ــا عینــی، شناســایی کــرد)رک. ب به طــور نظام یافتــه ی
ــن  ــور تعیی ــی، به منظ ــم و عین ــورت منظ ــه به ص ــت ک ــتنباطی اس ــی اس ــوا، روش ــل محت تحلی
ــذاری و  ــم، کدگ ــورت منظ ــا به ص ــن روش، پیام ه ــود. در ای ــرده می ش ــه کار ب ــام، ب ــای پی ویژگی ه
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به گونــه ای طبقه بنــدی می شــود کــه پژوهشــگر بتوانــد آن هــا را به صــورت کّمــی، تجزیــه و تحلیــل 
کند)کریپنــدورف، 1378: 28(.

محــور اصلــی پژوهــش، تجزیــه و تحلیــل روایــات امــام رضــا g در کتــاب منتهی اآلمــال بــه روش 
تحلیــل محتواســت. اســتفاده از ایــن روش، گویــای ایــن حقیقــت اســت که امــام این مفاهیــم را در 
قالبــی منســجم و دقیــق بیــان کــرده اســت. از ایــن رو، می توانــد به صــورت مدلــی کامــاًل منطقــی 

بــرای بهبــود روابــط انســانی مــورد توجــه قــرار گیرد. 

ایــن روش، قابلیــت دارد کــه پژوهشــگران، بــدون هیــچ پیــش داوری در متــون حدیثــی، به تحلیل 
خالــص متــن بپردازنــد. نمــودار فراوانــی روایــات رضــوی ارائــه شــده از راویــان در جــدول زیــر نمایان 

است:

فراوانی موضوع ردیف

19 مرحوم کلینی 1

1۷ عالمه مجلسی ۲

1۷ ابن بابویه 3

1۵ ابن شهرآشوب 4

13 طبرسی ۵

9 رّیان بن صّلت ۶

۶ محمد بن فحص ۷

4 دیگر راویان ۸

شکل 2: درصد فراوانی راویان در باب روایات رضوی

 در ادامــه بــه مقوله بنــدی ایــن روش در روایــات رضــوی منتخــب در کتــاب منتهی اآلمــال 
می پردازیــم:  



46

سال دهم، شماره 39، پاییز 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

2-4. مقوله بندی روایت های رضوی در کتاب منتهی اآلمال )تحلیل کیفی و توصیفی(

چنان کــه مطــرح شــد، در ایــن مقالــه بــرای تبییــن دقیــق مؤلفه هــای بــه کار رفتــه در روایت هــای 
ــت. در  ــده اس ــتفاده ش ــوا اس ــل محت ــال، از روش تحلی ــاب منتهی اآلم ــده در کت ــه ش ــوی ارائ رض
ابتــدا بــه معرفــی ایــن روش و انــواع فنــون ادبــی آن و در نهایــت بــا بیــان ادّلــه عقالنــی، بــه بیــان 

روش مناســب بــرای انجــام ایــن مهــم می پردازیــم.

از آنجــا کــه امــروزه روش هــای تحلیــل متــن در فهــم معنــای اساســی متــون کاربــرد زیــادی پیــدا 
کــرده و از دیربــاز نیــز در تفســیر کتــب مقــدس اســتفاده شــده اســت، بــه نظــر می  رســد چنیــن 
روش هایــی به ویــژه روش تحلیــل محتــوا بتوانــد در تفســیر متــون دینی و حدیثــی که عمدتــًا دارای 
معانــی بلنــدی هســتند و نیــاز بــه مطالعــۀ عمیــق دارنــد، مفیــد باشــد)مطیع و همــکاران، 1394: 
102(. در ایــن روش، تحلیــل محتــوای فراینــد نظام منــد شناســایی، طبقه بنــدی، تبییــن، 
ــه  ــل توج ــه دلی ــن روش »ب ــر آن، در ای ــزون ب ــود. اف ــی می ش ــتخراج بررس ــتنباط، اس ــیر، اس تفس
ــه عناصــر فیزیکــی و نیــز پیام هــای مســتتر و نهفتــه در متــن، از دو رویکــرد ســطحی و عمقــی  ب
اســتفاده می شــود«)معروفی و یوســف زاده، 1389: 19(. تحلیــل محتــوا در حقیقــت، تکنیکــی 

ــد.  ــمار می آی ــا به ش ــکار پدیده ه ــم و آش ــی و منظ ــف عین ــرای توصی ــد ب کارآم

جســتار حاضــر، بــا بهره گیــری از ایــن روش در ســه ســطح کّمــی، کیفــی، و توصیفــی و ترســیم 
نمودارهایــی چنــد بــه تبیین فراوانــی مضامینی رضــوی موجــود در کتــاب منتهی اآلمال می پــردازد. 

  

       

   شکل 3: نمودار فراوانی مضامین رضوی
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در ادامه، عمده ترین مضامین رضوی در این روایات را در چند محور به بحث می  گذاریم.

g 2-4-1. ذکر مناقب، مفاخر و مکارم حضرت ثامن الحجج

فضایــل و مناقــب امــام رضــا g به خاطــر فراوانــی کــه دارد بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت؛ در 
حقیقــت شــمارش فضایــل ایشــان ماننــد شــمارش ســتارگان آســمان امــری غیــر ممکــن اســت. 
ابونــؤاس شــاعر معــروف عباســی، مقابــل هــارون الرشــید و مأمــون عباســی، امــام رضــا g را در 

ــد:  ــف می کن ــه توصی ــی این گون ابیات

اِس ُطّرا       فــی ُعُلــوِم  الَوَری و ِشــْعِر الَبدیه              1. ِقیَل لی أْنَت أْوَحـــُد النَّ

ُمْجَتِنیــِه ْی  َیــَد رَّ فــی  لــُد ا ُیْثِمــُر                2. َلــَک ِمــْن ُجْوَهــِر الــَکالِم ِنظــاٌم                    

ِفیــِه  ْعــَن  َتَجَمّ تــی  لَّ ا َل  لِخَصــا              3. َفَعَلی َما َتَرْکَت َمْدَح إْبِن ُموَسی       وا

1 ــِه لبی ــًا  م د َخا ــُل  ی ِجْبر َن  کا 4. ُقلــُت ال أْســَتطیُع َمــْدَح إمــاٍم                    

)ابن خلکان، 1430ق، ج3: 270(

در جــای دیگــر چنیــن آمــده کــه روزی ابونــؤاس، درحالی کــه از نــزد مأمــون آمــده بــود، خدمــت 
امــام رضــا g آمــد و گفــت: ای فرزنــد رســول خــدا، شــعری در مدح شــما ســروده ام. دوســت دارم 

آن را بشــنوی. امــام فرمــود: بخــوان. ابونــؤاس چنیــن آورد:

الُة َعَلیِهم أیَنَما ُذِکروا  ــروَن َنِقّیــاُت ِثیاِبُهــم              َتجرِی الصَّ            1. ُمَطهَّ

هــِر ُمفَتَخــُر           2. َمن َلم َیُکن َعَلِوّیا َتنِســُبُه              َفَمــا َلــُه ِفیَقِیــم الدَّ

َوُر2    العلی َوِعنَدُکم             ِعلُم الِکتاِب َو ما جاَئَت ِبِه السُّ
ُ
          3. َوأنُتم الَمأَل

)حموی جوینی، 1400ق، ج2: 201(

1. بــه مــن گفتــه شــد کــه تــو در علــم و شــاعری یگانــه هســتی. 2. و از اصالــت و گوهــر کالم چیــزی را داری کــه شــنونده از آن ُدر 
برمی گیــرد. 3. بــا وجــود ایــن چــرا مــدح علــی بــن موســی و صفــات برجســتۀ او را نمی کنــی؟ 4. گفتــم مــن نمی توانــم مــدح امامــی 

را بگویــم کــه جبرئیــل، خــادم پــدرش بــوده اســت.
2. امامــان معصــوم، پاکیــزگان و پاکدامنــان هســتند کــه هــرگاه نامــی از ایشــان بــه میــان آیــد، بــر آنهــا درود و تحیــت فرســتاده خواهــد 
شــد. 2. کســی کــه انتســابش بــه ســاللۀ پــاک علــی g نرســد، در روزگاران دارای مجــد و افتخــار نیســت. 3. به راســتی کــه شــما در 

جایــگاه بلنــد قــرار داریــد و علــم کتــاب ]قــرآن[ و محتــوای ســوره های آن نــزد شماســت.
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ابــن بابویــه بــه اســتناد بــه ســند معتبــر روایــت کــرده کــه دعبل خزاعــی بــر امــام رضــا g در مرو 
وارد شــد و عــرض کــرد: یابــن رســول اللــه! مــن قصیــده ای بــرای شــما گفتــه ام و قســم خــورده ام 
کــه قبــل از شــما بــرای کســی نخوانــم. حضــرت فرمــود: بیــار آن را. پــس خوانــد قصیــدۀ »مدارس 

آیــات« تــا رســید بــه ایــن بیــت:

مـــًا           َوأیــــدیُهم مـِـــن َفیــــِئِهم َصـِفَراِت 1                أَری َفیـــَئُهم ِفی َغیِرِهم ُمتَقَسّ

)دعبل خزاعی، 1417ق/ 1997م: 231(

حضرت گریست و فرمود: راست گفتی ای خزاعی! پس چون رسید به این بیت:

ـُـــَفاً َعــــن األَْوتــــارِ ُمنَقــِبَضاِت2  وا إلی أْهِل وِتِْرِهـــُم         أَک                 إذا ُوتِـروا َمدُّ

)همان(

حضرت فرمود: بلی والله مقبضات و چون رسید به این بیت:

ـّـــی أَلَرجـــــو األَمَن بَعَد َوفاتی3         لََقــــد َحفَّــْت أَیَّاِم َحْولی بشرِّها           َوإن

)همان(

حضرت فرمود: ایمن گرداند خدا تو را از روز فزع اکبر. چون رسید به این بیت:  

ـَُن فـی الُغُرفاِت4  َنَهـا الـرَّحم ـَِنْفـٍس َزِکیٍَّۀ َّ          تََضمَّ ـَِبْغـداٍد ل ـَْبـٌر ب          وَق

)همان(

حضــرت فرمــود آیــا ملحــق نکنــم بــه ایــن موضــع از قصیــدۀ تــو دو بیتــی کــه تمــام قصیــدۀ تــو به 
آن خواهــد بــود؟ عــرض کــرد: ملحــق فرمــا یابــن رســول الله.

1. می بینید که میراثشان در دست دیگران پراکنده شده است، حال آنکه دست خودشان از همه چیز خالی است.
2. آن گاه کــه مــورد ظلــم و ســتم و انتقــام جویــی واقــع شــوند، دســت های خــود را بــرای دفــاع از خــود دراز می کننــد حــال آنکــه از انتقــام 

ــی بیزارند. جوی
3. همانا از روزگار و تالش  و کوشش آن هراسناک بودم. لذا امنیت پس از مرگ ]و در قیامت[ را آرزو می کنم.

4. قبری در بغداد )قبر امام موسی کاظم( که متعلق به روحی پاک و مطهر است که خداوند آن را در در بهشت قرار دهد.
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َفَراِت لَز لََّحْت َعلَی أْحَشــاِء بِا           1. َو َقبــٌر بُِطــوٍس یــا لََهــا ِمــن ُمِصیَبــٍۀ        أ

ـَفـّرُج  فیهـا الـَهــمَّ والَكَرباِت1  ـُه قـآئماً        یُ            2. إلَـی الَحْشِر َحّتی یَْبَعـَث اللّ

)همان(

ــر کیســت؟!  ــه طــوس اســت قب ــد ب ــن قبــری کــه فرمودی ــه! ای ــن رســول الل دعبــل گفــت: یاب
حضــرت فرمودنــد: قبــر مــن اســت و ایــام و لیالــی منقضــی نمی شــود تــا آنکــه می گــردد طــوس 
محــل رفــت و آمــد شــیعه زوار مــن، آگاه بــاش هــر کــه زیــارت کنــد مــن را در غربــت مــن بــه طــوس 

خواهــد بــود بــا مــن در درجــۀ مــن روز قیامــت آمرزیــده باشــد)قمی، 1379: 892-891(. 

ــم  ــت: »اس ــن آورده اس ــا g چنی ــام رض ــواالت ام ــون در اح ــالء العی ــی در ج ــۀ مجلس عالم
شــریف آن حضــرت علــی و کنیــت آن ابوالحســن و مشــهورترین القــاب آن حضــرت رضــا اســت و 
صابــر و فاضــل و رضــی و وفــی و قره اعیــن المؤمنین و غیــظ الملحدین نیز می گفتند«)مجلســی، 

1403ق: 24(.

فضایــل و مناقــب حضــرت ابوالحســن علــی بــن موســی الرضــا g نه چنــدان اســت کــه در حیز 
بیــان آیــد و یــا کــس احصــای آن توانــد و فی الحقیقــه فضایــل آن جنــاب را احصــا نمودن ســتارگان 
ــه نیشــابور بیــن مــردم  ــدو ورودشــان ب آســمان شــمردن اســت)قمی،1379: 829(. ایشــان از ب
ــُه« را دژ محکمــی  ــَه ِإاَلّ الَلّ مشــتاق بــه اهــل بیــت b، در حدیــث سلســلة الذهــب، کلمــۀ »اَل ِإَل
دانســت کــه هرکــس واردش شــود، از عــذاب ایمــن اســت و پذیــرش والیــت خــود را یکــی از شــروط 
داخــل شــدن بــه ایــن حصــن دانســت: »َعــِن الّرضــا ِمــن آَیاِتــِه َعــن َرُســول اللــه َقــاَل: َســِمعُت الله 
ِت  ــا َمــَرّ ِمــَن ِمــْن َعَذاِبــی َقــاَل َفَلَمّ

َ
ــُه ِحْصِنــی َفَمــْن َدَخــَل ِحْصِنــی أ وجــل َیقــول: اَل ِإَلــَه ِإاَلّ الَلّ عزَّ

ــُه« دژ مــن  َنــا ِمــْن ُشــُروِطَها«)ابن بابویــه، 1378ق: 25(. »اَل ِإَلــَه ِإاَلّ الَلّ
َ
اِحَلــُة َناَداَنــا ِبُشــُروِطَها َو أ الَرّ

اســت، پــس هرکــس کــه در دژ مــن درآیــد از عذابــم در امــان اســت. ]البتــه[ بــا شــرایط اش و مــن 
جــزو شــرایط آنــم. 

1. قبــری در طــوس اســت وای از آن مصیبــت کــه تــا قیامــت آتــش حســرت و ناله هــای جانســوز در وجــود مــن می افزایــد. 2. تــا روز حشــر 
تــا روزی کــه حــق تعالــی برانگیــزد و ظاهــر گردانــد قائمــی را کــه فــرج می دهــد و غم هــا را از مــا می زدایــد.
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g 2-4-2. علم الیتناهی امام رضا

ــر  ــی ب ــت اله ــت و محب ــای رحم ــی و ابره ــارف اله ــان مع ــمه های جوش ــت b چش ــل بی اه
مؤمنین انــد. آشــنایی بــا ابعــاد گوناگــون شــخصیت و زندگــی ایــن رهبــران الهــی، بهتریــن توشــه 
ــت وجوی  ــس در جس ــت و هرک ــال اس ــعادت و کم ــت س ــازان طریق ــت و پاکب ــالکان راه حقیق س
ــو زدن در پیشــگاه  راســتی و درســتی، اخــالص و ایثــار و هدایــت و حــق اســت، چــاره ای جــز زان
 g ایــن فرزانــگان پــاک و خزانــه داران علم الهــی ندارد«)اســتعالمی، 1378: 13-14(. امــام باقر
بــا َفــال  قا أو َغرِّ در اهمّیــت منحصــر بــودن دانــش درســت در نــزد اهــل بیــت b فرمودنــد: »َشــرِّ
َتِجــدان ِعلمــًا َصحیحــًا إالَّ َشــیئًا َخــَرَج ِمــن ِعنِدنــا أهــَل الَبیت«)کلینــی، 1377ق، ج1: 399(.1  
ــُه َو  ــِرٍئ َعْقُل ــُق ُکلِّ ِاْم ــد: »َصِدی ــل روایتــی می فرمای ــی در ذی امــام رضــا g در بزرگداشــت دانای
ُه َجْهُلُه«)ابــن شــعبه، 1404ق، ج1: 443؛ قمــی، 1350ق: 849( 2 امــام علــی g نیــز در  َعــُدوُّ
ریَقــه الْســقَیناُهم َمــاًء َغَدقا)جــن، 16( 3 می فرمایــد:  روایتــی ذیــل آیــۀ: أن ّلِواْســَتقاموا َعَلــی الطَّ
ِة«)اســترآبادی، 1409ق: 704(4 ، خــدای متعــال در  ِئمَّ

َ
ُموَنــُه ِمــَن اْل َذْقَناُهــْم ِعْلمــًا َکِثیــرًا َیَتَعلَّ

َ
»َل

ــه علــم االمــام  )انبیــاء، 30( ؛5 اگــر کســی ب ــاِء ُکلَّ َشــْيٍء َحيٍّ ــَن اْلَم ــا ِم قــرآن می فرمایــد: ََجَعْلَن
رســید، بــه حیــات طیبــه می رســد؛ یعنــی مــا بــه او معرفــت دادیــم و او بــا کالم امــام g، بــه آّب 

ــه می رســد. گــوارا و حیــات طیب

ــه آن تأکیــد شــده، ذکــر فضایــل و مناقــب اهــل  ــات ب یکــی از وظایفــی کــه در بســیاری از روای
بیــت عصمــت و طهــارت اســت. تشــریح فضایــل اهل بیــتb بهتریــن راه اثبــات حقانّیت اســالم 
ــوح  ــت b در آن به وض ــل بی ــیمای   اه ــه س ــی ک ــۀ روایات ــت. از جمل ــبهات اس ــردن ش ــن ب و از بی
تجلــی یافتــه، زیــارت جامعــۀ کبیــره اســت کــه درواقــع توصیــف بلنــد و بلیغــی اســت از جنبه هــای 
ــروع  ــول و ف ــاق و اص ــد و میث ــتن عه ــا داش ــه برپ ــوان ب ــه از آن می ت ــار ک ــۀ اطه ــار ائم ــی رفت عمل
دیــن، امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــرای رشــد و تعالــی جامعــۀ اســالمی، صیانــت از شــریعت 

1. اگر به شرق یا غرب عالم بروید، دانش صحیحی نمی یابید مگر آنچه از نزد ما اهل بیت بیرون می آید.
2. دوست هر انسانی عقل او و دمنش جهلش است.

3. و اینکه اگر آن ها ]= جّن و انس [ در راه )ایمان( استقامت ورزند، با آب فراوان سیرابشان می کنیم.
4. به آنان علم بسیاری را می  چشانیم، علمی که آن را از ائمه b می  آموزند. »علم امام ماء غدق، آب گوارا و سرچشمه حیات است.

5. هر موجود زنده ای را از آب آفریدیم.
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ــه  ــن وج ــه بهتری ــه ب ــرد ک ــاره ک ــالمی و ... اش ــت اس ــش در اّم ــراری آرام ــراف، برق ــالم از انح اس
ســاَلِة، َوُمْخَتَلــَف اْلَمالِئَکــِة،  ِة، َوَمْوِضــَع الرِّ ُبــوَّ ــالُم َعَلْیُکــْم یــا َاْهــَل َبْیــِت النُّ بیــان شــده اســت. »السَّ
ْحَمــِة، َوُخــّزاَن اْلِعْلــِم، َوُمْنَتَهــی اْلِحْلــِم، َوُاُصــوَل اْلَکــَرِم، َوقــاَدَة ااْلَمــِم،  َوَمْهِبــَط اْلَوْحــِی، َوَمْعــِدَن الرَّ
َعــِم، َوَعناِصــَر االْْبــراِر، َوَدعاِئــَم االْْخیــاِر، َوساَســَة اْلِعبــاِد، َوَاْرکاَن اْلِبــالِد، َوَاْبــواَب االْیمــاِن،  َوَاْوِلیــاَء النِّ
ِبّییــَن، َوَصْفــَوَة اْلُمْرَســلیَن، َوِعْتــَرَة ِخَیــَرِة َربِّ اْلعاَلمیــَن َوَرْحَمــُة اللــِه  ْحمــِن، َوُســالَلَة النَّ َوُاَمنــاَء الرَّ

ــه، 1378ق، ج2: 609(. 1 ــن بابوی َوَبَرکاُتُه«)اب

ُمّ اْلِکَتــاِب 
ُ
ْحَکَمــاٌت ُهــَنّ أ ــاٌت ُمّ ــُه آَی نــَزَل َعَلْیــَك اْلِکَتــاَب ِمْن

َ
ــِذَی أ همچنیــن در ایــن آیــه: ُهــَو اَلّ

ِویِلِه 
ْ
ِبُعوَن َما َتَشــاَبَه ِمْنــُه اْبِتَغاء اْلِفْتَنــِة َواْبِتَغــاء َتأ ِذیــَن فــی ُقُلوِبِهــْم َزْیــٌغ َفَیَتّ ــا اَلّ َمّ

َ
َخــُر ُمَتَشــاِبَهاٌت َفأ

ُ
َوأ

ــُر ِإاَلّ  َکّ َنــا َوَمــا َیَذّ ــْن ِعنــِد َرِبّ ــا ِبــِه ُکٌلّ ِمّ اســُخوَن ِفــی اْلِعْلــِم َیُقوُلــوَن آَمَنّ ِویَلــُه ِإاَلّ الّلــُه َوالَرّ
ْ
َوَمــا َیْعَلــُم َتأ

اســُخوَن ِفــی اْلِعْلــِم« مصــداق بــارز اهــل  ْوُلوْاالْلَبــاِب)آل عمــران، 7( 2 کــه در اینجــا عبــارت »َالَرّ
ُ
أ

بیــت هســتند. 

از جملــه صفــات مهمــی کــه همــواره نصب العیــن شــاعران شــیعه بــوده، پاکدامنــی و عصمــت 
ــه پلیــدی و  ــر اســاس آیــۀ 33 ســورۀ مبارکــۀ احــزاب، اهــل بیــت b از هرگون ائمــه b اســت. ب
ْهــَل 

َ
ْجــَس أ ــُه ِلُیْذِهــَب َعْنُکــُم الرِّ مــا ُیِریــُد اللَّ گناهــی بــه دور و مصــداق بــارز ایــن آیــه هســتند: ِإنَّ

َرُکــْم َتْطِهیرًا)احــزاب، 33(. 3 طبــق ایــن شــریفه، می توان گفت منظــور از »مطهرون«  اْلَبْیــِت َو ُیَطهِّ
کســانی هســتند کــه قلــب آنــان از تعلــق بــه غیــر حــق تعالــی خالــی گشــته و تمام ســمت و ســوی 
آن متوجــه خداونــد اســت. افــزون بــر آن، در کثــرت علــم آن حضــرت شــیخ طبرســی روایــت کــرده 
از ابوالصّلــت هــروی، »ندیــدم عالم تــری از علــی بــن موســی الرضــا g و ندیــد او را عالمــی مگــر 
ــون در  ــرد مأم ــع ک ــه جم ــق ک ــهادت داده ام و به تحقی ــن ش ــه م ــل آنچ ــه مث ــهادت داد ب ــه ش آنک

1. ســالم بــر شــما ای خانــدان نبــوت و جایــگاه رســالت، محــل نــزول فرشــتگان و وحــی، کان رحمــت حــق و خزانــه داران دانــش، نهایــت 
بردبــاری و بنیان هــای کرامــت، پیشــوایان امت هــا و صاحبــان نعمت هــا، ارکان بزرگــواری و اســاس و پایــگاه خوبــان، سرپرســت بنــدگان خدا 
و پایه هــای اســتوار شــهرها، درهــای ایمــان و امیــن اســرار خــدای رحمــان، خالصــه دودمــان پیامبــران و برگزیــده فرســتادگان و خانــدان 

پیامبــر، برگزیــده پــروردگار جهانیــان، رحمــت خــدا و بــرکات او بــر شــما بــاد.
2. اوســت کــه ایــن کتــاب را بــر تــو نــازل کــرد بعضــی از آیه هــا محکمات انــد، ایــن آیه هــا ام الکتاب انــد و بعضــی آیه هــا متشــابهات اند. 
امــا آن هــا کــه در دلشــان میــل بــه باطــل اســت بــه ســبب فتنــه جویــی و میــل بــه تاویــل از متشــابهات پیــروی می کننــد، در حالی کــه 
تاویــل آن را جــز خــدای نمی دانــد و آنــان کــه قــدم در دانــش اســتوار کــرده انــد. می گوینــد: مــا بــدان ایمــان آوردیــم همــه از جانــب 

پــروردگار ماســت و جــز خردمنــدان پنــد نمی گیرنــد.
3. خداوند می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاماًل شما را پاک سازد.
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مجلس هــای متعــدد جماعتــی از علمــای ادیــان و فقهــا و متکلمیــن را تــا بــا آن حضــرت مناظــره و 
تکلــم کننــد و آن حضــرت بــر تمــام ایشــان غلبــه کــرد و همگــی اقــرار کردنــد بــر فضیلــت او و قصور 
خودشــان و شــنیدم از آن حضــرت کــه می فرمــود: مــن می نشســتم در روضــۀ منــوره و علمــا در 
ــد  ــه مــن رجــوع می دادن ــًا ب ــد و هــرگاه از مســئله ای عاجــز می شــدند جمیع ــه بســیار بودن مدین
ــرای مــن می فرســتادند و مــن جــواب می گفتــم. ابوالّصلــت گفــت و  و مســائل مشــکله خــود را ب
حدیــث کــرد مــرا محمــد بــن اســحاق بــن موســی بــن جعفــر g از پــدرش کــه می گفــت پــدرم 
موســی بــن جعفــر g بــا پســران خــود می فرمــود کــه ای اوالد مــن! بــرادر شــما علــی بــن موســی 
g عالــم آل محمــد اســت. از او ســؤال کنیــد معالــم دیــن خــود را و حفــظ کنیــد فرمایشــات او 
را. همانــا مــن شــنیدم از پــدرم حضــرت جعفــر بــن محمــد g کــه مکــرر بــه مــن می گفــت کــه 
ــام  ــا او همن ــردم، همان ــن او را درک می ک ــت و ای کاش م ــو اس ــب ت ــد g در صل ــم آل محم عال

امیرالمؤمنیــن g اســت«)قمی، 1379: 830(. 

ــه n فــی المنــام و امیرالمومنیــن g معــه،  ــُت رســول الل ــو الحســن g: لقــد رای »قــال: اب
ثــم وصفــه )االمــام الرضــا g( لــی رســول اللــه n فقــال: علــی ابنــك الــذی ینظــر بنــور اللــه، 
ــا  ــئ حکم ــد مل ــل، ق ــم وال یجه ــئ، ویعل ــب وال یخط ــه، یصی ــق بحکمت ــه وینط ــمع بتفهیم ویس

وعلما«)مجلســی، ج48: 13(1. 

g 2-4-3. بذل و بخشش امام رضا

    از فضایــل پیشــوای هشــتم، جــود و بخشــش بی حــد  و  مــرز بــود. چنان کــه در ســخاوت مشــهور 
و درحقیقــت، کعبــۀ آمــال مســتمندان و بیچــارگان بــود. در مکتــب ایشــان بخــل از رذایــل اخالقی 
محســوب می شــود. امــام رضــا g در این بــاره می فرمایــد: »ال َیْجَتِمــُع َاْلَمــاُل ِإالَّ ِبِخَصــاٍل 
ْنَیــا َعَلــی َاآلِْخَرة.«  ِحــِم َو ِإیَثــاِر َالدُّ َمــٍل َطِویــٍل َو ِحــْرٍص َغاِلــٍب َو َقِطیَعــِة َالرَّ

َ
َخْمــٍس ِبُبْخــٍل َشــِدیٍد َو أ

ــدم، ســپس  1. امــام کاظــم g ضمــن حدیثــی فرمــود: رســول خــدا n و امیرمومنــان g را به همــراه آن حضــرت در خــواب دی
رســول خــدا n وی )امــام رضــا g( را بــرای مــن توصیــف کــرد و فرمــود: »علــی g پســر توســت کــه بــا نــور خــدا می بینــد و بــا 
تفهیمــش می شــنود و بــا حکمتــش ســخن می گویــد، او راه راســت مــی رود و اشــتباه نمی کنــد، دانشــمندی اســت کــه )علمــش( بــه 

جهــل نمی گرایــد و لبریــز از بردبــاری و دانــش شــده اســت.
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ــی، 1385ق: 271(.1 ــه، 1378ق، ج1: 276-278؛ طبرس )ابن بابوی

 در رهنمــودی دیگــر، امــام رضــا g پرداخــت نکــردن زکات و خمــس را، از موجبــات دخــول در 
ُل َمــن َیدُخــُل الّنــاَر أمیــٌر ُمَتســّلٌط لــم َیْعــِدْل، و ذو َثــْرَوٍة ِمــن المــاِل َلــم  آتــش جهنــم می دانــد: »أوَّ

ُه«)صحیفــة اإلمــام الرضــا، 1406ق: 42؛ ابن بابویــه، 1378ق، ج2: 28(.  2 ُیْعــِط المــاَل حقَّ

ــد متعــال در  ــا آنجاســت کــه خداون ارزش و اهمّیــت جــود و بخشــش در مکتــب واالی اســالم ت
ِذیــَن  قــرآن کریــم، از کلمــۀ جــود و بخشــش در ذیــل آیــات، بــا ایــن عنــوان یــاد می کنــد: َمَثــُل الَّ
ــٍة  ْنَبَتــْت َســْبَع َســَناِبَل ِفــی ُکلِّ ُســْنُبَلٍة ِماَئــُة َحبَّ

َ
ــٍة أ ــِه َکَمَثــِل َحبَّ ْمَواَلُهــْم ِفــی َســِبیِل اللَّ

َ
ُیْنِفُقــوَن أ

ــُه َواِســٌع َعِلیٌم)بقــره، 261(. 3 نیــز در آیــۀ 92 از شــریفۀ آل عمــران  ــُه ُیَضاِعــُف ِلَمــْن َیَشــاُء َواللَّ َواللَّ
ــا  ــی ُتْنِفُقــوا ِممَّ دربــارۀ ارزش انفــاق از امــوال محبــوب این چنیــن می فرمایــد: َلــْن َتَناُلــوا اْلِبــرَّ َحتَّ

ــَه ِبــِه َعِلیــٌم. 4 ــوَن َوَمــا ُتْنِفُقــوا ِمــْن َشــْیٍء َفــِإنَّ اللَّ ُتِحبُّ

در روایــات منســوب بــه امــام رضــا g از مفهــوم واالی بخشــش به وفــور اســتفاده شــده اســت. 
شــیخ عبــاس قمــی از ابــن شهرآشــوب در مناقــب روایتــی را نقــل کــرده اســت. »آن حضــرت در 
روز عرفــه تمــام مــال خــود را پخــش کــرد! فضــل بــن ســهل گفــت کــه ایــن غرامــت اســت. فرمــود: 
بلکــه غنیمــت اســت. پــس فرمــود: غرامــت نشــمر البتــه چیــزی را کــه بــه آن طلــب می کنــی اجــر 

و کرامــت را انتها«)قمــی، 1379: 834(. 

ائمــه اطهــار b نیــز از آنجــا کــه انســان کامــل و تجّلــی گاه تمــام صفــات خداونــدی هســتند، 
ــد.  ــان باش ــون آن ــد همچ ــدان آدم نمی توان ــی از فرزن ــه کس ــد ک ــا دارن ــی بی منته ــود و بخشش ج
امــام رضــا g به عنــوان امــام معصــوم دارای ایــن ویژگــی اســت. مجلســی از نمونه هــای بخشــش 
آن حضــرت این گونــه نقــل می کنــد: »روزی مــردی خدمــت امــام رضــا g رســید و عــرض کــرد: 

1. دنیــا جمــع نمی شــود مگــر در ســایۀ پنــج خصلــت: بخــل زیــاد، آرزوهــای دراز، آزمنــدی چیــره، تــرک صلــۀ رحــم، دنیاپرســتی و 
ترجیــح دنیــا بــر آخــرت.

2. نخستین کسی که وارد آتش می شود، ثروتمندی است که حقوق مالی خود را ادا نکند.
3. کســانی کــه امــوال خــود را در راه خــدا انفــاق می کننــد، هماننــد بــذری اســت کــه هفــت خوشــه برویانــد کــه در هــر خوشــه صــد 
دانــه باشــد و خداونــد آن را بــرای هــر کــس کــه  بخواهــد دو یــا چنــد برابــر می کنــد و خداونــد از نظــر رحمــت و قــدرت وســیع و بــه 

همــه چیــز داناســت.
4. هرگــز بــه نیکــوکاری نمی رســید مگــر این کــه از آنچــه دوســت می داریــد در راه خــدا انفــاق کنیــد و آنچــه انفــاق کنیــد خــدا از آن 

آگاه اســت.
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مــن از دوســتان خانــدان شــما هســتم. هم اکنــون از ســفر مکــه بازمی گــردم و پولــم را گــم کــرده ام. 
درصورتی کــه شــما کمکــی بــه مــن بفرماییــد، پــس از بازگشــت بــه وطنــم آن مبلــغ را از جانب شــما 
صدقــه خواهــم داد« امــام بــه انــدرون رفــت و پــس از لحظاتــی بازگشــت و از بــاالی در، بــدون آنکــه 
در را بگشــاید مبلــغ 200 دینــار بــه او داد و فرمــود: ایــن مبلــغ را بگیــر و بــرای خــود مبــارک بــدان 
و از طــرف مــن صدقــه مــده و فــوری بیــرون رو کــه نــه مــن تــو را ببینــم و نــه تــو مــرا. پــس از آن کــه 
ســائل بیــرون رفــت، یکــی از حاضــران از ســخنان و رفتــار امــام g بــه شــگفت آمــده بــود پرســید: 
بــا آن کــه  مبلــغ زیــادی بــه وی دادیــد چــرا خودتــان را بــه او نشــان ندادیــد؟ فرمــود: بــرای آنکــه 
نمی خواســتم ذلــت ســؤال را در چهــرۀ او مشــاهده کنــم؛ مگــر نشــنیده ای که پیغمبــرn فرمود: 
کســی کــه پنهانــی انفاق کنــد معادل آن اســت کــه 70 حــج انجــام داده باشد؟«)مجلســی، ج49: 

101(. وی در ادامــه شــعری را از حضــرت نقــل می کنــد: 

              َمَتی آِتِه یومًا ُاطاِلُب حاَجًة                                              َرَجْعُت أهلی و َوجهی بماِئِه1 

)قمی، 1379: 834(

2-4-4. توسل و التجا

یکــی دیگــر از درون مایه هــای شــعر رضــوی، توّســل بــه امام رضــا g و شــفاعت خواســتن از وی 
در روز قیامــت اســت. چراکــه بــرآوردن حاجــات و نیــاز نیازمنــدان از الطــاف ائمــۀ هــدی بوده اســت 
و همــواره بــارگاه و تربــت ایــن بزرگــواران، حلقه هــای اتصــال بــه درگاه کبریایی قلمداد شــده اســت 
و شــاعران نیــز ایــن بزرگــواران و حّجت هــای بالغــۀ الهــی را واســطه قــرار می دهنــد و بــر آن اعتقــاد 
راســخ دارنــد. چراکــه کالم آن بزرگــوار اســت: »مــرا شــفاعت نکنــد احــدی از شــیعیانم که عــارف به 
حــّق مــن باشــد جــز آنکــه او را در روز قیامــت شــفاعت خواهــم کرد«)ابــن بابویــه، 1382ق: 363(. 

از امــام رضــا g در بســیاری از اشــعار بــه عنــوان ضامــن آهــو یــاد شــده اســت:

امــام پــس از ورود بــه نیشــابور، دســتور ســاخت حّمــام و حفــر قنــات و ســاخت حــوض آب را در 

1. ]ممدوح من کسی است[ که اگر روزی به حاجت نزد او روم و برگردم به سوی اهل خود و آبروی من به جای خود باقی است.
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جــوار مســجد صــادر کردنــد کــه ایــن مــکان بــه گرمابــه رضــا g شــهرت یافــت. در آنجــا، مــاده 
آهویــی ]از دســت شــکارچی[ بــه آن بزرگــوار پنــاه آورد. بــه ایــن مصــرع از شــعر ابــن َحّمــاِد شــاعر 

توجــه کنیــد:

ذی الَذ ِبِه الظبیُة و القـــــــوُم جلوٌس1   الَّ

)ابن شهرآشوب، 1379، ج4: 34۸(

از ســید بــن طــاووس روایــت شــده کــه از یاســر خــادم مأمــون شــنیدم: زمانی کــه وارد شــد 
ــاس  ــرد لب ــرون ک ــه بی ــن قحطب ــد ب ــر حمی ــا g در قص ــی الرض ــن موس ــی ب ــن عل ابوالحس
ــت  ــس نگذش ــوید. پ ــه بش ــت ک ــه داد و گف ــه جاری ــز ب ــد نی ــد داد و حمی ــه حمی ــود را و ب خ
ــه را در  ــن رقع ــم ای ــت یافت ــد گف ــه حمی ــود و ب ــه ای ب ــا او رقع ــد و ب ــه آم ــه آن جاری ــی ک زمان
گریبــان لبــاس ابوالحســن g پــس حمیــد بــه آن حضــرت عــرض کــرد: فــدای تــو گــردم! 
به درســتی کــه ایــن جاریــه یافتــه اســت رقعــه ای در گریبــان پیراهــن تــو، چیســت آن؟ 
فرمــود تعویــذی اســت کــه آن را از خــود دور نمی کنــم. حمیــد گفــت: ممکــن اســت مــا را 
مشــرف کنــی بــه آن؟ پــس فرمــود:  کــه ایــن تعویــذی اســت کــه هرکــه نــگاه دارد در گریبــان 
خــود، دفــع می شــود بــال از او و می باشــد بــرای او حــرزی از شــیطان رجیــم. و خوانــد 

ــن اســت:  ــر حمیــد و آن ای ــذ را ب تعوی

ْحمــِن ِمْنــَك ِاْن ُکْنــَت َتِقّیــًا َاْوَغْیــَر َتِقــٍی  ــِه ِاّنــی َاُعــوُذ ِبالرَّ حیــِم ِبْســِم اللَّ ْحمــِن الرَّ ــِه الرَّ »ِبْســِم اللَّ
ــمیِع اْلَبصیــِر َعلــی َســْمِعَك َو َبَصــِرَك ال ُســْلطاَن َلــَك َعَلــیَّ َو ال َعلــی َســْمعی َوال  ــِه السَّ َاَخــْذُت ِباللَّ
َعلــی َبَصــری َوالَعلــی َشــْعری َوالَعلــی َبَشــری َوالَعلــی َلْحمــی َوال َعلــی َدمــی َوال َعلــی ُمّخــی َوال 
َعلــی َعَصبــی َوال َعلــی ِعظامــی َوالَعلــی مالــی َو ال َعلــی مــا َرَزَقنــی َرّبــی َســَتْرُت َبْینــی َو َبْیَنــَك 
ــِه ِبــِه ِمــْن َســَطواِت اْلَجباِبــَرِة َواْلَفراِعَنــِة َجْبَرئیُل َعــْن َیمینی َو  ــِذی اْســَتَتَر َاْنِبیــآُء اللَّ ِة الَّ ُبــوَّ ِبِســْتِر النُّ
ِلــٌع  ــُه ُمطَّ ــُه َعَلْیــِه َو آِلــِه َامامــی َواللَّ ــٌد َصّلــَی اللَّ میکائیــُل َعــْن َیســاری َو ِاْســرافیُل َعــْن َورآئــی َو َمَحمَّ
نی  نی َو َیْســَتِخفَّ ُهــمَّ ال َیْغِلــْب َجْهُلُه َاناَتَك َاْن َیْســَتِفزَّ ــْیطاَن ِمّنی َاللَّ َعَلــیَّ َیْمَنُعــَك ِمّنــی َو َیْمَنــُع الشَّ

1. کسی که آهو بدو پناه برد، درحالی که مردم نشسته بودند.
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ُهــمَّ ِاَلْیــَك اْلَتَجْاُت«)قمــی، 1379: 457(. 1 ُهــمَّ ِاَلْیــَك اْلَتَجــْاُت َاللَّ ُهــمَّ ِاَلْیــَك اْلَتَجــْاُت َاللَّ َاللَّ

ابــن شهرآشــوب همچنیــن نقــل می کنــد توســل جســتن بــه حضــرت رضــا g بــرای ســالمتی 
در ســفر بــّر و بحــر و رســیدن بــه وطــن و خالصــی از انــدوه و غــم غربــت نافــع اســت و گذشــت در 
کالم حضــرت صــادق g کــه تعبیــر فرمــوده از آن حضــرت بــه )دادرس و فریــادرس امــت( آمــده 

اســت. به طوری کــه در زیــارت آن حضــرت چنیــن آمــده اســت:

ه فاِن و َمن صاَرت ِبِه أرُض خراساَن«2 )همان: 834(.  »َالّسالُم َعَلْیَک َعَلی َغوِث اللَّ

امــام رضــا g، از حضــرت علــی g نقــل کرده انــد: هیــچ گاه مهمــوم نشــدم  بــرای امــری و 
تنــگ نگشــت بــر مــن معاشــم و مقابــل نشــدم بــا حریــف شــجاعی و ایــن دعــا را خوانــدم مگــر آنکه 
خداونــد هــم و غــم مــرا برطــرف کــرد و روزی فرمــود و مــرا نصــرت داد بــر دشــمنانم)همان: 838(.

ــْر  ُه، َو َیسِّ ْمــِری ُکلَّ
َ
ْل ِلــی ُحُزوَنــَه أ ُهــمَّ َســهِّ ــُه، اللَّ َتَوجَّ

َ
ــٍد أ ْســَتْنِجُح، َو ِبُمَحمَّ

َ
ــِه أ ْســَتْفِتُح ، َو ِباللَّ

َ
ــهِ  أ »ِباللَّ

مُّ اْلِکَتاب«)مجلســی، 1403ق، ج91: 
ُ
ــَدَک أ ــُت، َو ِعْن ــاُء َو ُتْثِب ــا َتَش ــو َم ــَک َتْمُح ــُه، ِإنَّ ــی ُصُعوَبَت ِل

ــی، 1379: 838(.3 315؛ قم

ابــن شهرآشــوب نقــل کــرده از موســی بــن یســار کــه گفــت مــن بــا حضــرت امــام رضــا g بــودم 
و نزدیــک شــده بــود آن حضــرت بــه دیوارهــای طــوس کــه شــنیدم صــدای شــیون و فغــان، پــس 
پــی آن صــدا رفتــم نــاگاه برخوردیــم بــه جنــازه ای چــون نگاهــم بــه جنــازه افتــاد، دیــدم ســیدم پــا 
از رکاب خالــی کــرد و از اســب پیــاده شــد و نزدیــک جنــازه رفــت و او را بلنــد کــرد. پــس خــود را بــه 

1. بــه نــام خــدا کــه رحمتــش بســیار و مهربانــی اش همیشــگی اســت، بــه نــام خــدا، مــن از تــو بــه خــدای رحمــن پنــاه می بــرم اگــر 
پرهیــزگار باشــی یــا غیــر پرهیــزگار، بســتم بــه خــدا شــنوای بینــا گــوش و دیــده ات را، و را تســلّطی بــر مــن نیســت و نــه  بــر گوشــم و 
نــه بــر چشــمم و نــه بــر مویــم و نــه بــر پوســتم و نــه بــر گوشــتم و نــه بــر خونــم و نــه بــر مخــم و نــه بــر عصبــم و نــه بــر اســتخوانم و نه 
بــر دارایــی ام و نــه بــر آنچــه پــروردگارم  نصیبــم نمــوده، پوشــاندم بیــن خــود و بیــن تــو را بــه پوشــش نبــّوت کــه پیامبــران خــود را بــه 
آن پوشــاندند، از حمــالت گردن کشــان  و فرعون هــا، جبرئیــل از جانــب راســتم و میکائیــل از چپــم و اســرافیل از پشــت ســرم، و محمــد 
)درود خــدا بــر او و خاندانــش( از پیــش رویــم، خــدا آگاه بــر مــن اســت، تــو را از مــن بــاز مــی دارد، شــیطان را از مــن بــاز مــی دارد، خدایــا 
نادانــی اش بــر بردبــاری ات غلبــه نمی کنــد، تــا آرامشــم را برهــم زنــد و ســبکم شــمارد، خدایــا پناهنــده بــه تــو شــدم، خدایــا پناهنــده 

بــه تــو شــدم، خــدای پناهنــده بــه تــو شــدم.
2. سالم بر فریادرس بیچارگان و کسی که به سبب او زمین خراسان محل خورشید گردید.

3. بــه خــدا افتتــاح می کنــم کار را و بــه وســیله خــدا طلــب می کنــم موفقیــت و رســتگاری را و رســیدن بــه آن چــه می خواهــم را از 
خــدا درخواســت دارم و به واســطه محمــد n بــه پیشــگاه خداونــد توجــه می کنــم. پــروردگارا دشــواری کار مــن و ســختی آن را بــرای 

مــن آســان گــردان. همانــا کــه تــو آن چــه را کــه بخواهــی محــو کــرده  یــا ثابــت می گردانــی. همانــا کــه ام الکتــاب در نــزد توســت.
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آن جنــازه چســبانید چنان کــه بــره نــوزاد خــود را بــه مــادر چســباند. پــس رو کــرد بــه مــن و فرمــود: 
ای موســی ســیار! هــر کــه مشــایعت کنــد جنــازۀ دوســتی از دوســتان مــا را، از گناهان خــود بیرون 
شــود. ماننــد روزی کــه از مــادر متولــد شــده کــه هیــچ گناهی بــر او نیســت. چــون جنــازه را نزدیک 
قبــر نهادنــد دیــدم ســید خــود امــام رضــا g را بــه طــرف میــت رفــت و مــردم را کنــار کــرد تــا خــود 
را بــه جنــازه رســانید. پــس دســت خــود را بــه ســینه او نهــاد و فرمــود: ای فــالن بــن فــالن! بشــارت 
بــاد تــو را بــه بهشــت بعــد از ایــن ســاعت دیگــر وحشــت و ترســی بــرای تــو نیســت. مــن عــرض 
کــردم: فــدای تــو شــوم! آیــا می شناســی ایــن شــخص میــت را و حــال آنکــه بــه خــدا ســوگند کــه 
ایــن بقعــه زمیــن را تــا بــه حــال ندیــده و نیامــده بودیــد؟ فرمــود: ای موســی! آیــا ندانســتی کــه بــر 
مــا گــروه ائمــه عرضــه می شــود، اعمــال شــیعه مــا در هــر صبــح و هــر شــام. پــس اگــر تقصیــری در 
اعمــال ایشــان دیدیــم از خــدا می خواهیــم کــه عفــو کنــد از او و اگــر کار خــوب از او دیدیــم از خــدا 
مســئلت می نماییــم شــکر، یعنــی پــاداش از بــرای او)همــان: 834-835 ؛ مجلســی، 1403ق، 

ج51: 27(.  

g 2-4-5. رحمت و کرامات امام رضا

یکــی از ویژگی هــای ائمــه اطهــار b به عنــوان حامــالن وحــی و میــراث دار دیــن مبیــن اســالم 
ایــن اســت کــه »کالم ایشــان هماننــد قــرآن دارای ظاهــر و باطــن بــوده و گاه ممکــن اســت ایــن 
 gبواطــن تــا چندیــن الیــۀ درونــی داشــته باشــد«)ابن حیــون، 1385ق، ج1: 53(. امــام علــی
در این بــاره چنیــن فرموده انــد: »ظاهــر قــرآن، عملــی واجــب و باطنــش، علمــی نهفتــه و در پــرده 
اســت، ولــی در نــزد مــا معلــوم بــوده و نوشــته شــده اســت«)طباطبایی، 1382، ج3: 73-74(. 
علــی بــن احمــد بــن عبداللــه بــن احمــد بــن ابــو عبداللــه برقــی روایــت کــرده از پــدرش از احمــد 
بــن ابــی عبداللــه از پــدرش از حســین بــن موســی بن جعفــر g که گفــت: مــا در دور ابوالحســن 
رضــا g بودیــم و مــا جوانــان بودیــم از بنــی هاشــم کــه جعفــر بــن عمــر علــوی بر مــا بگذشــت و او 
هیئتــی کهنــه )جامه هــای کهنــه( و طــوری خراب داشــت مــا بــه یکدیگر نــگاه کردیــم و بخندیدیم 
از هیئــت او، حضــرت رضــا g فرمــود: عن قریــب او را خواهیــد دیــد صاحــب مــال و تبــع بســیار! 
ــس  ــد پ ــو ش ــش نیک ــت و حال ــه گش ــی مدین ــه وال ــو آن ک ــا نح ــاه ی ــک م ــر ی ــت مگ ــس نگذش پ
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می گذشــت بــر مــا و همــراه او خواجــه ســرایان و حشــم بودنــد. و ایــن جعفــر، جعفــر بــن محمد بن 
عمــر بــن الحســن بــن علــی بــن عمــر بــن علــی بــن الحســین g اســت )قمــی،1379: 839(.

قطــب راونــدی از ابراهیــم بــن موســی قــزاز بــود. او روزی در مســجد رضــا g بــه خراســان گفــت 
مبالغــه کــردم در ســؤال و طلــب چیــز از حضــرت امــام رضــا g پــس بیــرون رفــت آن حضــرت 
بــه جهــت اســتقبال بعضــی از ابوطالــب. پــس وقــت نمــاز آمــد و آن حضــرت میــل کــرد بــه ســوی 
قصــری کــه آنجــا بــود. پــس فــرود آمــد در زیــر ســنگ بزرگــی کــه نزدیــک آن قصــر بــود و مــن بــا 
ــد در  ــرود آم ــس ف ــود. پ ــا ب ــه آنج ــری ک ــوی قص ــرد به س ــل ک ــرت می ــودم و آن حض ــرت ب آن حض
زیــر ســنگ بزرگــی کــه نزدیــک آن قصــر بــود و مــن بــا آن حضــرت بــودم و نبــود بــا مــا ثالثــی، پــس 
فرمــود اذان بگــو. گفتــم: درنــگ کنیــد تــا برســند بــه مــا اصحــاب مــا، فرمــود: بیامــرزد خــدا تــو را 
ـــالِة، َفمــاَل إلــی َقصــٍر  یــَن و جــاَء وقــُت الصَّ ضــا g َیســَتقِبُل بعــَض الطاِلِبیِّ و فرمــود: »َخــَرَج الرِّ
ْن، فقلــُت: َننَتِظــُر َیلَحــْق بنــا أصحاُبنــا، فقــاَل: َغَفَر الّلــُه لَك،  هنــاَك َفَنــَزَل تحــَت َصخــَرٍة فقــاَل: أذِّ
نــُت  ِل الَوقــِت، َفأذَّ ــٍة، عَلیــَك أَبــدا بــأوَّ ِل َوقِتهــا إلــی آِخــِر َوقِتهــا ِمــن َغیــِر ِعلَّ ــَرنَّ َصــالًة عــن أوَّ ال ُتَؤخِّ
ینا«)قمــی، 1379: 847 (.1 پــس گفتــم: یــا بــن رســول اللــه! به تحقیــق کــه طــول کشــید  و َصلَّ
مــدت در آن و وعــده ای کــه بــه مــن دادی و مــن محتاجــم و شــغل شــما بســیار اســت و مــن ممکنم 
نمی شــود هــر وقتــی کــه از شــما ســؤال کنــم. راوی گفــت: پــس آن حضــرت زمیــن را بــا تازیانــۀ 
خــود به نحــو شــدید و ســختی خراشــید و بــه آن موضــع کــه کنــده شــده بــود، دســت بــرد. پــس 
شمشــی طــال بیــرون آورد و فرمــود: بگیــر ایــن را خداونــد برکــت دهــد و بــه تــو در آن و انتفــاع ببر به 
آن و کتمــان کــن آنچــه را کــه دیــدی. راوی گفــت: خداونــد متعــال برکــت داد بــه مــن در آن تــا آنکــه 
خریــدم در خراســان چیــزی کــه قیمتــش 70 هــزار اشــرفی بــود و غنی تریــن مردمــی کــه امثــال 

خــودم بودنــد در آنجــا گردیدم)همــان(.  

»از ریــان بــن الصّلــت روایــت شــده اســت کــه گفــت: وقتــی کــه ارادۀ عــراق کــردم و عــزم وداع 
ــی از  ــم از پیراهن ــون او را وداع کن ــم چ ــود گفت ــر خ ــتم و در خاط ــا g داش ــام رض ــرت ام حض
جامه هــای تنــش بخواهــم تــا مــرا در آن دفــن کننــد و درهمــی چنــد بخواهــم از مــال کــه بــرای 

1. تأخیر نینداز نماز را از وقتش به آخر وقش بدون علتی بر تو، ابتدا کن به وقت اول، پس من اذان گفتم و نماز خواندیم
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دخترانــم انگشــترها بســازم، چــون او را وداع کــردم گریــه و انــدوه از فــراغ او غلبه کــرد و من فراموش 
کــردم کــه آن هــا را بخواهــم. چــون بیــرون آمــدم آواز داد مــرا یــا رّیــان! بازگــرد، بازگشــتم. بــه مــن 
گفــت: آیــا دوســت نمــی داری کــه درهمــی چنــد تــو را دهــم تــا بــرای دختــران خــود انگشــترها 
ســازی؟ گفتــم: یــا ســّیدی! در خاطــرم بــود کــه از تــو بخواهــم، انــدوه فــراق تــو بازداشــت مــرا. پس 
بلنــد کــرد وســاده را و پیراهنــی بیــرون آورد و بــه مــن داد و بلنــد کــرد جانــب مصلــی را و درهمــی 

چنــد بیــرون آورد و بــه مــن داد. شــمردم ســی درهــم بود«)همــان: 840(.

به طــور کلــی، مهم تریــن مــکارم اخالقــی امــام رضــا g را می تــوان در ســه محــور کلــی 
کــرد:  دســته بندی 

شکل 4: مدل ذهنی مقولۀ روایات رضوی

3. نتیجه گیری

در تحلیــل محتــوای کیفــی، از مجمــوع 54 روایــت مســتخرج از روایــات بررســی شــده در ایــن 
ــل  ــش؛ خی ــذل و بخش ــا g؛ ب ــام رض ــل ام ــب و فضای ــر مناق ــوان ذک ــا عن ــه ب ــش، 5 مقول پژوه
رحمــت، کرامــات و معجــزات؛ علــم الیتناهــی؛ توســل و التجــا کــه بیشــترین بســامد را در ایــن 

روایــات داشــتند، دســته  بنــدی شــد. 

نتایــج تحلیــل ایــن روایــات بیانگــر آن اســت ایــن متــون جنبــه آموزشــی داشــته اســت. از آنجــا 
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کــه ذکــر ایــن 54 روایــت در حوصلــۀ مقالــه نمی گنجــد، مــا تنهــا بــه ذکــر مهم تریــن روایاتــی کــه 
آموزه هــای رضــوی در آن نمــود بیشــتری داشــته و به عبارتــی تکــرار ایــن مضامیــن اســت، اکتفــا 
ــن اســت کــه تعالیــم و آموزه هــای رضــوی در  ــن دســتاورد پژوهــش مــا، ای ــم، امــا مهم تری کرده ای
فرهنــگ ایرانــی بازتــاب چشــمگیری داشــته، چراکــه بــرای هــر مفهــوم اســتخراج شــده از روایــات 
رضــوی، توانســتیم حدیــث و مضمونــی از آموزه هــای گهربــار رضــوی یــا آیــه ای از قــرآن بیاوریــم. 
ایــن بــدان معناســت کــه مختصــات فکــری نویســنده در راســتای آموزه هــای اخالقــی اهــل بیــت 
b بــوده کــه روح قالــب اثــر »منتهی اآلمــال« را تشــکیل داده  اســت. در تکمیــل ایــن مدعــا بایــد 
ــۀ  ــر اندیش ــا g ب ــام رض ــای ام ــا آموزه ه ــه تنه ــرد ک ــا ک ــوان ادع ــًا نمی ت ــًا و صرف ــه لزوم ــت ک گف
ــر واقــع شــده، بلکــه می تــوان مصادیقــی از آموزه هــای قــرآن و  ــر، مؤث نویســنده در خلــق ایــن اث

تعالیــم ائمــه را مطــرح کــرد کــه در بســط و بالندگــی آن تأثیــر بســزایی داشــته اســت. 
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