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چکیده
مجموعــۀ گرانســنگ منتهیاآلمــال تألیــف شــیخ عبــاس قمــی کــه از مصــادر مهــم تشــیع در تاریــخ
زندگانــی پیامبــر  nو ائمــۀ اطهــار  bبهشــمار مـیرود ،محــور اصلــی بحثهــای ایــن کتــاب ،احــوال
شــخصی ،مختصــری از مناقــب و فضایــل و دیدگاههــای اهــل بیــت  bاســت .از ایــن میــان ،امــام
رضــا  gبــه لحــاظ همعصــر بــودن بــا او جگیــری اختالفــات و بحرانهــای سیاســی در ماجــرای
والیتعهــدی در دســتگاه مأمــون عباســی ،نقــش بســزایی در اینبــاره برعهــده داشــتهاند .ایــن کتــاب
در بخشــی مجــزا بــه تبییــن ســیمای ایشــان پرداختــه اســت .نویســندگان در ایــن مقالــه بــر آن بودهانــد
بــا مطالعــۀ روشــمند و تحلیــل محتوایــی گزارههــای اخالقــی تربیتــی امــام رضــا  gدر فرازهــای
مختلــف ایــن کتــاب ،بــه تبییــن نقــش کارکــردی ایــن روایــات بهعنــوان ابــزار دینــی در زمینــۀ اهــداف
تربیتــی جامعــه بپردازنــد .چراکــه بــرای تبییــن دیدگاههــا و مبانــی نظــری و اعتقــادی هــر شــخصیتی،
الزم اســت بــه بررســی و تحلیــل محتــوای کالم او پرداختــه شــود .جمعبنــدی کلــی از فضــای حاکــم
بــر ایــن روایــات ،تجزیــه و تحلیــل دادههــا ،ارائــه الگویــی جامــع بــرای اثبــات نظاممنــد ایــن روایــات و
کشــف الگوهــای تربیتــی امــام رضــا  gدر غنیســازی فرهنــگ رضــوی در جامعــه از دیگــر اهــداف
ایــن جســتار بهشــمار م ـیرود.
روش تحقیــق در ایــن پژوهــش ،توصیفیتحلیلــی و بــا اســتفاده از ابزارهــای کتابخانـهای و نیــز بررســی
محتوایــی در قالبهــای بیانــی و جهتگیرانــه اســت .بدیــن گونــه کــه بــا تجزیــه و تحلیــل نظــام حاکــم
بــر ایــن روایــات ،بــه کشــف راهکارهــای تربیتــی و بومــی ســازی آنهــا در جامعــه ّ
همــت گماردهایــم.
کلیدواژهها :روایات امام رضا  ،gمنتهیاآلمال ،شیخ عباس قمی ،تحلیل محتوا.
 .1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه رازی (نویسندة مسئول)mohseni 0310 @yahoo.com :
 .2دانشجوی دکترای گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه رازیfereshtehjamshidi1992@gmail.com :
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مقدمه
حــاج شــیخ عبــاس قمــی (1319-1254ش) از شــیفتگان و محبان اهل بیت عصمــت و طهارت
 bاســت .کتــاب منتهیاآلمــال از تألیفــات ایــن عالــم ّربانــی اســت کــه پرداختــن بــه ســیرۀ واالی
اهــل بیــت  bآن را زینــت بخشــیده اســت .بــاب هشــتم از ایــن مجموعــه گرانســنگ ،بــه روایاتــی
از پیشــوای هشــتم شــیعیان از قــول عالمانــی چــون شــیخ کلینــی ،ابــن بابویــه ،شــیخ طبرســی،
ّ
ابــن شــهر آشــوب ،عالمــه مجلســیّ ،ریــان بــن صلــت ،محمــد بــن فحــص و  ...پرداخته اســت .این
اثــر بــه دلیــل پرداختــن بــه رویــات مســتند چهــارده معصــوم  bاز قــول راویــان معتبــر میتــوان از
منابــع معتبــر شــیعه بهشــمار آورد .اگرچه بســیاری از محققــان و پژوهشــگران حوزۀ مطالعــات علوم
اســامی کوشــیدهاند بــه بازشناســی ســخنان گهربــار ائمــۀ اطهــار  bو 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 ســیرهنگاری و ســیرهنگاری بــوده اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه بهنظــر میرســد ،الزم اســت بــرای تبییــن دیدگاههــا و مبانــی نظــری و اعتقــادی هــر
شــخصیتی ،بــه بررســی و تحلیــل محتــوای کالم او پرداخــت ،چراکــه «بهواســطۀ فهــم گفتمــان هــر
شــخص و چینــش منطقــی ســخنان او در کنــار همدیگــر و تحلیــل محتوای آنهاســت کــه میتوان
تــا انــدازۀ زیــادی بــه درکــی جامــع از دیدگاههــای آن فــرد در رابطــه بــا موضــوع مــورد مطالعــه و
اعمــاق اندیشـههای او دســت یافت(».جانــی پــور و ســروری مجــد.)54 :1393 ،
ایــن مقالــه قصــد دارد بــا بررســی مضامیــن روایــات منتخــب از امــام رضــا  gدر کتــاب
منتهیاآلمــال بــه روش تحلیــل محتــوا ،ابتــدا جمعبنــدی کلــی از فضــای حاکــم بــر ایــن روایــات
ارائــه کنــد و ســپس بــه تجزیــه و تحلیــل آنهــا در راســتای بســط فرهنــگ و تعالیــم واالی رضــوی
بپــردازد .ضــرورت انجــام چنیــن تحقیقاتــی را میتــوان در بســط وجــوه اخالقــی تربیتــی ایــن
مســائل و الگوپذیــری از ائمــه در جامعــه و نیــز غنیســازی فرهنــگ ایشــان جســتوجو کــرد.
کاربــرد عملــی ایــن بررســی نیــز آن اســت کــه چــون روایــات بررســی شــده از امــام رضــا ،g
بهعنــوان گفتــار فــردی و از امــام صــادر شــده و کالم ایشــان در حقیقــت ،تبییــن کننــدۀ اصــول
دیــن و ســنت پیامبــر عظیمالشــأن اســام اســت ،بــه مــدد ایــن روش میتــوان بــه مبانــی و اصولــی
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،39پاییز 1401

تبیین سیمای امام رضا  gبر مبنای تحلیل محتوایی روایتهای رضوی (محسنی و جمشیدی)

دســت یافــت کــه راهگشــای ســعادت بشــری و نجــات جامعــۀ اســامی از بحرانهــای روحی باشــد
کــه مولــود شــناخت ناقــص و درک ســطحی از مختصــات فکــری ائمــه  bو برخــی الگوهــای
نادرســت غربــی اســت.
رهــاورد اســتفاده از ایــن روش ،ارائــه الگویــی جامع بــرای اثبــات نظاممند بودن مفاهیــم اخالقی
اجتماعــی ســیرۀ رضــوی در ابعــاد هدایتگــری جامعــه اســت .ایــن جســتار درصدد پاســخگویی به
ایــن ســؤال اســت کــه عمدهتریــن درونمایــه دینــی روایــات منتهیاآلمــال در بــاب امــام رضــا g
حــول چــه موضوعاتــی اســت؟ بــه ایــن منظــور ،نویســندگان در ایــن مقالــه کوشــیدهاند بــا بررســی
مضامیــن ایــن روایتهــا بـهروش تحلیــل محتــوا ،ابتــدا بــه جمعبنــدی کلــی از فضــای کلــی ایــن
روایتهــا دســت یابنــد .ســپس بــه تجزیــه و تحلیــل الگوهــای تربیتــی منطبــق در راســتای ایجاد و
ترویــج ســبک زندگــی واال در جامعــه بپردازند.
دلیــل برگزیــدن روش تحلیــل محتــوا در تبییــن ایــن روایــات ،همانطــور کــه پیشــتر بــدان
پرداختــه شــد ،کشــف الگوهــای تربیتــی امــام رضــا  gبهعنــوان میــراثدار ســنت پیامبــر و دیــن
مبیــن اســام و نیــز وامــدار مــکارم اخالقــی اهــل بیــت  bاســت .یکــی از قابلیتهــای روش
مذکــور ایــن اســت کــه مفاهیــم ،مضامیــن و مقولههــای بهدســت آمــده در خــال نمونههــای
فراوانــی ارائــه شــده اســت.

 .1بیان مسئله
ادبیــات روایــی شــاخصههای ســاختاری و محتوایــی بــارزی دارد کــه بنمایــۀ اصلــی ایــن نــوع
اثرپذیــری بهتــر در
ادبــی را ســاخته اســت .ایــن گونــه ادبــی ،بهلحــاظ داشــتن قابلیتهــای
ِ
ذهــن مخاطــب ،گامــی مهــم در جهــت نشــر معــارف دینــی و نیــز حفــظ فرهنــگ دینــی محســوب
میشــود .از ایــن میــان ،الگوپذیــری از اهــل بیــت  bاز دیربــاز ،از بنیانهــای فکــری نویســندگان
در خلــق آثــار نغــز و دلکــش محســوب شــده و توجــه آنهــا را بــه خــود معطــوف داشــته اســت؛
بنابرایــن اهتمــام بــه مطالعــه و اســتخراج مفاهیــم اخالقی در ســیره و ســنت ایشــان در دســتور کار
سال دهم ،شماره  ،39پاییز  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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نویســندگان ّ
متعهــد قــرار گرفتــه اســت .بهنظــر میرســد آنچــه امــروز میتوانــد راهگشــای فهــم
عمیــق کالم معصومــان  bباشــد ،تبییــن دیــدگاه و مبانــی نظــری ائمــه  bاز خــال تجزیــه و
تحلیــل کالم ایشــان بــرای رســیدن بــه درکــی جامــع از دیدگاههــا و مبانــی اعتقــادی آنهاســت.
بــه ایــن منظــور ،بــرای بررســی ،اســتخراج و مقولهبنــدی گزارههــای اخالقــی در روایــات رضــوی
موجــود در کتــاب منتهیاآلمــال ،1از روش تحلیــل محتــوا بهــره گرفتهایــم.
ّ .1-1
اهمیت و ضرورت تحقیق
امــروزه لــزوم تبییــن هرچــه دقیقتــر مبانــی فرهنــگ رضــوی در حــوزۀ اخــاق و تربیت اســامی،
بیــش از پیــش احســاس میشــود؛ زیــرا دســتیابی بــه ایــن امــر ،شــبکه مفهومــی ویــژهای را
ترســیم میکنــد و نویدبخــش بابهــای جدیــد در حــوزۀ اخــاق پژوهــی حدیثــی بهشــمار
میآید(بهشــتی و همــکاران.)113 :1376 ،
آنچــه اندیشــمندان مســلمان را بــه تأمــل و تعقــل در ســبک زندگی اســامی واداشــته ،تأثیر ســوء
فرهنــگ غربــی در زندگــی اســامی اســت .چرایــی آن را میتــوان در دوری از ســیرۀ درسآمــوز و
انسانســاز اهــل بیــت  bدر آثــار روایــی جسـتوجو کــرد .چراکــه در طــی ســالهای اخیــر آثــار
روایــی و ســینمایی غربــی ،بخــش وســیعی از زندگیهــای ماشــینی را بــه خــود اختصــاص داده و
کانــون توجــه خانوادههــا بهویــژه نســل جــوان ،واقــع شــده اســت .در مــواردی هــم زمینــۀ انحــراف
جوامــع را فراهــم آورده اســت کــه ضــرورت پرداختــن بیشــتر بــه چنیــن پژوهشهایــی را نشــان
میدهــد.
 .2-1پرسشهای پژوهش
این جستار درصدد پاسخگویی به این پرسشهاست:
 .1دلیــل انتخــاب ایــن کتــاب بــرای جســتار پی ـشرو ،ایــن اســت کــه آن را منبــع جامعــی بــرای پیــاده کــردن تعالیــم درسآمــوز و
انسانســاز رضــوی در آینــۀ روایتهــا یافتیــم .همانطــور کــه از نــام آن برمیآیــد ،ایــن اثــر گوش ـهای از ســیرۀ چهــارده معصــوم b
میآیــد و در کنــار آثــار دیگــر ،حقیقــت شناســنامۀ الگوپذیــری و پیــروی از مکتــب واالی اهــل بیــت  bبــرای نیــل بــه ســعادت دنیــوی
و اخــروی در عصــر حاضــر اســت.
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عمدهتریــن درونمایــۀ دینــی روایــات منتهیاآلمــال در بــاب امــام رضــا  gحــول چــه
موضوعاتــی اســت؟
کدام مضمون در این روایات ،بیشترین بسامد را داشته است؟
 .3-1فرضیههای پژوهش
 .1روش تحلیــل محتــوا یکــی از روشهــای نویــن و نظاممنــد در مواجهــه بــا متــون روایــی اســت
کــه کاربســت آن در متــون دینــی در ایــن دهــه ،گامــی نویــن محســوب میشــود.
 .2از آنجــا کــه پژوهشــگران در تحلیــل متــون حدیثــی ،بــدون هیــچ پی ـشداوری بــه تحلیــل
ایــن متــون میپردازنــد ،ایــن روش چنیــن قابلیتــی را دارد تــا بــرای ّ
ماهیتــی مشــخص و مفاهیــم
معیــن بــه کار گرفتــه شــود .پــس منظــور از تحلیــل ّ
ّ
کمــی در ایــن جســتار فراوانــی کلیدواژههــا،
جهتگیریهــا و مضامیــن اصلــی محتواســت کــه منجــر بــه پدیــد آمــدن شــاخصههایی بــرای
تحلیــل کیفــی روایــات رضــوی ،از مجموعــه روایــات کتــاب گرانســنگ منتهیاآلمال شــده اســت.
 .4-1پیشینۀ پژوهش
بــا بررســی و جس ـتوجوی کتابخان ـهای در مجلههــا و ســایتهای معتبــر ایــن نتیجــه حاصــل
ی دربــارۀ «تبیین ســیمای امــام رضــا  gبر مبنــای تحلیل
ب و پژوهشـ 
شــد کــه تاکنــون هیــچ کتــا 
محتوایــی روایتهــای کتــاب منتهیاآلمــال» ،بــه رشــته تحریــر درنیامــده اســت.
چنانکــه پیداســت برخــی پژوهشــگران بــه ذکــر بعضــی از ایــن مؤلفههــای اخالقــی تربیتــی در
ســیرۀ امــام رضــا  gپرداختهانــد .از میــان آنهــا میتــوان بــه ایــن آثــار اشــاره کــرد :قبلــۀ هفتــم
شــامل آثــار شــاعران دربــارۀ امــام رضــا  gاز مشــفق کاشــانی و محمــود شــاهرخی(،)1377
بــا موضــوع اشــعار رضــوی بــا مضامیــن عرفانــی مذهبــی اســت و کتــاب مدایــح رضــوی در شــعر
فارســی از احمــد احمــدی بیرجنــدی و علــی تقــوی زاده( )1377کــه اشــعار رضــوی را از قــرن
ی نیــا( )1390در مقالۀ «آثــار تربیتــی و روان-
ششــم تــا عصــر حاضر گــرآوری کــرده اســت .ســبحان 
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شــناختی دعــا» ،بــه بررســی ابعــاد روانشــناختی و تربیتــی آثــار دعــا پرداختــه اســت .جانیپــور
و ســروری مجــد( )1393در مقال ـهای بــا عنــوان «تبییــن شــیوههای تربیتــی امــام رضــا  gدر
راســتای ایجــاد ســبک زندگــی اســامی بــر مبنــای تحلیــل محتــوای دعاهــای صحیفــه رضویــه»
بهشــیوۀ تحلیــل محتــوا در قالبهــای بیانــی ،بــه اســتخراج و طبقهبنــدی و تجزیــه و تحلیــل
ادعیههــای رضــوی پرداختــه اســت .مقالــۀ «بازتــاب بنیادهــای اخــاق اجتماعــی امــام رضــا
 gدر شــعر ّ
متعهــد عربــی و فارســی» از دکتــر بهمــن هادیلــو ( ،)1394بــه کشــف بنیادهــای
اخــاق اجتماعــی در پرتــو شــعر عربی و فارســی پرداخته اســت .معتمــدی و فتاحــی زاده()1396
مقال ـهای بــا عنــوان «تحلیــل محتــوای احادیــث رضــوی در موضــوع «بخــل» بــا رویکــرد تربیــت
اخالقــی» ،بــه اســتخراج ،طبقهبنــدی و مقولهبنــدی موضــوع بخــل در روایــات ارائــه شــده در بــاب
امــام رضــا  gپرداختهانــد.
در بــاب بررســی تحلیــل محتــوای احادیــث ،دعاهــا و روایــات رضــوی میتــوان بــه مقالــۀ
احدیــان و فتاحــی زاده ()1397؛ بــا عنــوان «تحلیــل محتــوای روایــت رضــوی دربــارۀ ویژگیهــا و
شــاخصههای امامــت الحجــة کافــی» ،بهشــیوۀ تحلیــل محتــوا بــه بررســی ادعاهــای مطرح شــده
در بــاب روایــات امــام رضــا  gدر کتــاب الحجــه مرحــوم کلینــی پرداختهانــد ،امــا بــا ایــن اوصــاف
تاکنــون پژوهشــی روشــمند کــه بتوانــد بــه تجزیــه و تحلیــل کالم امــام رضــا  gبــرای رســیدن بــه
درکــی جامــع از ایشــان در روایــات منتهیاآلمــال بهشــیوۀ تحلیــل محتــوا بپــردازد ،انجــام نشــده
اســت .بنابرایــن ،لــزوم انجــام چنیــن پژوهشهایــی را میطلبــد .بــه ایــن منظــور ،نویســندگان
در ایــن مقالــه کوشــیدهاند تــا بــدون هیــچ پیـشداوری بــه تحلیــل ایــن روایــات بپردازنــد ،چراکــه
ماهیتــی مشــخص و مفاهیــم ّ
ایــن روش ایــن قابلیــت را دارد تــا بــرای ّ
معیــن بــه کار گرفتــه شــود؛
بنابرایــن ،منظــور از تحلیــل ّ
کمــی در ایــن جســتار فراوانــی کلیدواژههــا ،جهتگیریهــا و
مضامیــن اصلــی محتواســت کــه منجر بــه پدیــد آمدن شــاخصههایی بــرای تحلیــل کیفــی روایات
رضــوی ،از مجموعــه روایــات کتــاب گرانســنگ منتهیاآلمــال شــده اســت .امیــد اســت نتایــج و
دســتاوردهای حاصــل از آن راهگشــای دیگــر پژوهشــگران ادبیــات روایــی باشــد.
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 .2پردازش تحلیلی موضوع
روایتهــای دینــی بهعنــوان بخشــی از گنجینــۀ ادبــی و فرهنگــی مــا شــامل قصههــای
قرآنــی ،داســتانهای مذهبــی و تاریــخ انبیــا و اولیاســت .یکــی از خألهــای پژوهشــی و
آموزشــی در حوزههــای تربیتــی ،فقــدان مواجهــۀ نــاب و اســتفادۀ مســتقیم از معــارف اهــل
بیــت  bاســت .از آنجــا کــه «ســبک زندگــی بهعنــوان تجلــی عینــی اندیشــهها و عقایــد،
تأثیــر فراوانــی نیــز بــر عقایــد و اندیشــهها و بــه خصــوص صفــات انســانی دارد و از ایــن رو
ً
شــکلگیری خلــق و خــو و نگرشهــا عمومــا متأثــر از ســبک زندگــی اســت»(هندی و
دیگــران .)228 :1383 ،ســیره و فرهنــگ رضــوی رویکــردی را در ادبیــات روایــی مطــرح کــرده
ً
کــه الزمــۀ بررســی آن نگرشــی کامــا فرهنگــی بــه ادبیــات روایــی اســت .در دوران معاصــر بــا
توجــه بــه ظهــور اســتعمار جدیــد و فشــار امپریالیســم بــر مکتــب تشــیع و بــه تبــع آن آغــاز
بیــداری اســامی در کشــورهای مختلــف ،آثــار شــیعی نیــز رونــق خــاص خــود را پیــدا کــرده
اســت .از دیگــر ســو ،میتــوان علــت افزایــش رونــد ابتــا بــه جــرم و جنایــت در جهــان امــروز را
در غفلــت از دیــن و مکتــب اخالقــی اســام و مســئلۀ دوری یــا نزدیکــی آنــان بــه کفــر 1و دیــن
جس ـتوجو کــرد .ادیبــان و عالمــان زیــادی در اقصــی نقــاط جهــان بــه دفــاع از آرمانهــای
ایــن مکتــب و ترســیم مظلومیــت شــیعه و پیشــوایان آن برخاســتند کــه از جملــه ایــن عالمــان
میتــوان بــه «شــیخ عبــاس قمــی» اشــاره کــرد کــه دارای آثــار بســیار زیبــا بــا عاطفــهای
جوشــان از عشــق اهــل بیــت  bاســت .غالــب آثــار وی را مــدح امامــان بزرگــوار و اهــل بیــت
 bتشــکیل میدهــد .آثــار ایــن ادیــب ،از یــک ســو بیانگــر حـ ّ
ـب وی بــه اهــل بیــت  bو از
ســوی دیگــر نشــاندهندۀ آگاهــی دینــی بــاالی ایشــان بهویــژه در وادی مفاهیــم رضــوی
اســت .ایــن پژوهــش بــه تبییــن جایــگاه امــام رضــا  gبهعنــوان اســوهای تــام در آثــار ّ
متعهــد
بــا تکیــه بــر رویکــرد روایــی پرداختــه اســت .از ای ـنرو ،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 ّامــت از آن زمــان تــا عصــر حاضــر بپردازیــم.
ان یَقُول ُ َ َ
س فِی ُق ُلوب ِ ِه ْم َوا ُ
ون(آل عمران)167 ،
یم ِ
هلل أَ ْعلَ ُم ب َِما یَ ْكت ُُم َ
ُ .1ه ْم لِلْ ُك ْف ِر یَ ْو َم ِئ ٍذ أَ ْق َر ُب ِم ْن ُه ْم ل ِْلِ َ
ون ب ِأ ْف َوا ِه ِه ْم َما ل َ ْی َ
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 .1-2جایگاه ادعیه و روایات اخالقی تربیتی رضوی در زندگی
خداونــد عـ ّـز و جــل ،تربیــت هــر موجــودی را خــود ،عهــدهدار شــده و تمامــی مخلوقــات را بــا
طبیعتهــای مختلفشــان ،بهســوی کمــال مطلــق خــود پیــش میبــرد و فیــض خویــش را
بهقــدر اســتعداد و بهفراخــور حــال آنــان بــه سویشــان ســرازیر میکنــد ،امــا در خصــوص انســان
بــر او ّ
منــت گذاشــته و قســمتی از کار خــود در تربیــت را بــه او واگــذار و انســان را در انتخــاب خیــر
و شـ ّـر ،مختــار کــرده اســت :إ َّنــا َه َد ْی َنـ ُ
ـاه َّ
الســب َیل إ َّمــا َشــاک ًرا َوإ َّمــا َک ُفـ ً
ـورا( 1انســان .)3 ،خداونــد
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ّ
متعــال ،همچنیــن نعمتهــای بیشــمار خــود را بــرای بشــریت بــا کتابهــای آســمانی بههمــراه
ُْ
ً
ُ َ َّ
َ
ال ِّم ِّییـ َ
ـذی َب َعــث ِفــی
ـن َر ُســول
پیامبــران الهــی تکمیــل میکنــد ،چنانکــه میفرمایــد :هــو الـ ِ
ِّ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ ْ َ َ ُ َ ِّ ْ َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ْ َ َ ْ ْ َ
ـاب َوال ِحک َمة(جمعــه 2.)2 ،قــرآن کریــم در تتمــۀ
یهــم ویعلمهــم ال ِکتـ
منهــم یتلــو علی ِهــم آی ِاتـ ِـه ویزک ِ
بحــث عقــل ،از مــکارم اخالقــی ســخن بــه میــان آورده اســت و از تعلیــم و تزکیــه بــه عنــوان فلســفه
َّ ُ ُ
ـت ُ
التمــم مـ َ
ـکارم االخــاق» (3مجلســی ،ج.)201 :16
بعثــت پیامبــران یــاد میکنــد«.و إنمــا ب ِعثـ
ْ َ ُ ً ْ ُ ْ َُْ
َ َّ َ َ ْ َ ْ
یهــم رســول ِمنهــم یتلــو
آیــۀ  129از ســورۀ شــریفۀ بقــره بــه ایــن مفهــوم اشــاره دارد :ربنــا وابعـ
ـث ِف ِ
ْ
َّ َ َ ْ َ ْ
َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ِّ ُ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ُ َ ِّ
یهـ ْـم ِإنــك أنــت ال َع ِزیـ ُـز ال َح ِكیـ ُـم.4
علی ِهــم آی ِاتــك ویعلمهــم ال ِكتــاب وال ِحكمــة ویزك ِ
ســخنان گهربــار ائمــه اطهــار  bپــس از قــرآن کریــم ،گرانقدرتریــن میــراث دیــن مبیــن
اســام بــرای ســعادت دنیــوی و اخــروی اســت .ایــن محتــوای غنــی و هویتبخــش ،قابلیــت آن
را دارد کــه در حوزههــای مختلــف علــوم بشــری اســتفاده و بهعنــوان مبنایــی بــرای مطالعــات
بنیادیــن و کاربــردی ،بهویــژه در توســعه و ترویــج ســبک زندگــی اســامی و الگوهــای تربیتــی در
نظامهــای آموزشــی در نظــر گرفتــه شــود .برخــی ،ســبک زندگــی را تجســم تــاش انســان بــرای
یافتــن ارزشهــای بنیــادی یــا بهتعبیــری فردیــت برتــر خــود در فرهنــگ موجــود و شناســاندن آن
بــه دیگــران تعریــف کــرده و برخــی دیگــر آن را بــه ّ
کلیــت زندگــی و همــۀ فرایندهــای عمومــی و
خصوصــی آن تطبیــق دادهانــد ( ،)Adler ,1956:32امــا آنچــه در ایــن میان شایســته تأمل اســت،
 .1ما راه را به او نشان دادیم .خواه شاکر باشد خواه ناسپاس.
 .2اوســت کــه در میــان مــردم بیســواد ،پیامبــری از خودشــان برانگیخــت تــا آیــات را بــر آنــان بخوانــد و آنــان را [از آلودگیهــای فکــری
و روحــی] پاکشــان کنــد بــه آنــان قــرآن و حکمــت بیاموزد.
 .3همانا من فقط برای کامل کردن خصلتهای پسندیدۀ اخالقی مبعوث شدم.
 .4پــروردگارا! 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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برگزیــدن ســبکهای مختلــف بــرای زندگــی اســت کــه گاهــی باعــث بــروز الگوهــای رفتــاری
مخــرب و بهدنبــال آن آســیبهای اجتماعــی تأثیرگــذار میشــود.
زبــان ادعیــه دربردارنــدۀ حاصــل تمامــی ایــن مشــربها و روشهاســت ،چراکــه در دعــا هــم بــه
نتیجــۀ اخــروی و ثــواب و عقــاب مترتــب بــر اخــاق 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 میشــود .بــا ایــن ترکیــب ،ســالک
را بــا قدرتــی تمــام ،بهســوی فضیلتهــا ســوق میدهــد و از پلیدیهــا دور نگــه م ـیدارد .ارزش
و ّ
اهمیــت ایــن متــون را میتــوان از جنبــۀ آموزشــی بــودن آنهــا جس ـتوجو کــرد .چراکــه ایــن
ادعیههــا و روایــات بیــش از آنکــه جنبــۀ دعایــی داشــته باشــد ،جنبــۀ آموزشــی و تربیتــی داشــته و
آن امــام همــام تــاش کــرده تــا ضمــن اســتفاده از ابــزار تبلیغاتــی دعــا ،مفاهیم مهمــی را بــه مردم
و جامعــۀ اســامی القــا کنــد.
ســبک زندگــی بــه عنــوان تجلــی عینی اندیشـهها و عقایــد ،تأثیــر فراوانی نیز بــر عقاید و اندیشـهها
ً
و بهخصــوص صفــات انســانی دارد و از ای ـنرو ،شــکلگیری خلقوخــو و نگرشهــا عمومــا متأثــر از
ســبک زندگــی اســت .در طــول ســالهای متمــادی بهدنبــال پدیــدۀ جهانــی شــدن ،ســیل افــکار
و اندیش ـههای متناقــض و گاه مخــرب غربــی بــه گون ـهای لجامگســیخته و ناهنجــار ،وارد جوامــع
اســامی شــده و در مــواردی زمینــۀ انحـراف جوامــع را فراهــم آورده اســت .از آنجــا کــه ســبک زندگی
اســامی دارای مراتــب مختلفــی از هنجارهــا ،بینشهــا و قابلیتهایــی اســت و تمســک بدانهــا
در حقیقــت زمینهســاز ســعادت بشــر را فراهــم میکنــد ،بـ ه میــزان توانایــی فــرد در تأمــل و تعمــق در
ّ
فهــم ایــن معــارف واال ،ســطح ســبک زندگــی آنــان ترقــی پیــدا میکنــد و کاهــش ایــن ســطح بیانگر
نداشــتن توانایــی فــرد در فهــم معــارف و برخــورداری از مواهــب ایــن نعمــت  1بزرگ اســت .در تکمیل
ایــن دعــوی بایــد گفــت :ایــن ادعیــه بــه توســل بــه اهــل بیــت نیــز بســیار ســفارش شــده و بهدفعــات
بــر اســتجابت دعــا در ضمــن اســتجابت دعــای ائمــه اطهــار  bنیــز اشــاره شــده اســت .بدیهــی
اســت همــۀ ایــن امــور بــا رویکــرد و هدفــی تربیتــی در ادعیــۀ آن امــام همــام جــای گرفتــه اســت.
ـم ْالِ ْسـ َ
ـر ُمت ََجانِـ ٍ
ـم
ـم ن ِ ْع َم ِتــی َو َرضِ یـ ُ
ـم َوأَت َْم ْمـ ُ
 .1ال ْ َیـ ْو َم أَ ْك َملْـ ُ
ـا َم دِی ًنــا َف َمـ ِ
ـف ِلِثْـ ٍ
ـت ل َ ُكـ ُ
ـت َعلَ ْی ُكـ ْ
ـم دِی َن ُكـ ْ
ـت ل َ ُكـ ْ
ـن اضْ ُطـ َّ
ـر فِــی َمخْ َم َصـ ٍة َغ ْیـ َ
حِ
یم(مائــده.)3 ،
ر
ـور َ ٌ
َفـإ َِّن اهللَ َغ ُفـ ٌ
سال دهم ،شماره  ،39پاییز  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

43

44
 .2-2فراوانی کلمات
منظــور از فراوانــی کلمــات در ایــن مبحــث همــان کلیدواژههــای مفهومســاز اســت .در ایــن روش
ً
عمدتــا واژههایــی کــه بیشــترین بســامد را در روایــات داشــتهاند همچــون یــک مفهــوم مشــترک در
قالــب نمــودار جــای داده میشــوند .نمــودار میلـهای بیشــترین کلمــات اســتفاده شــده در روایــات
رضــوی در ایــن مقالــه بــه شــکل زیــر اســت:

شکل :1نمودار فراوانی واژگان کلیدی در روایات رضوی

 .3-2تکنیک پژوهش بهشیوۀ تحلیل محتوا
یکــی از روشهــای نویــن و نظاممنــد در مواجهــه بــا متــون روایــی ،روش «تحلیــل محتــوا»
اســت کــه کاربســت آن در متــون دینــی ،گامــی نویــن محســوب میشــود .اندیشــمندان حــوزۀ
تحلیــل محتــوا ،آن را فنــی دانســتهاند کــه بــه کمــک آن ،میتــوان ویژگیهــای خــاص پیــام را
بهطــور نظامیافتــه یــا عینــی ،شناســایی کــرد(رک .بــاردن .)14 :1375 ،بــه گفتــۀ کریپنــدورف
تحلیــل محتــوا ،روشــی اســتنباطی اســت کــه بهصــورت منظــم و عینــی ،بهمنظــور تعییــن
ویژگیهــای پیــام ،بــه کار بــرده میشــود .در ایــن روش ،پیامهــا بهصــورت منظــم ،کدگــذاری و
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بهگونـهای طبقهبنــدی میشــود کــه پژوهشــگر بتوانــد آنهــا را بهصــورت ّ
کمــی ،تجزیــه و تحلیــل
کند(کریپنــدورف.)28 :1378 ،
محــور اصلــی پژوهــش ،تجزیــه و تحلیــل روایــات امــام رضــا  gدر کتــاب منتهیاآلمــال بـهروش
تحلیــل محتواســت .اســتفاده از ایــن روش ،گویــای ایــن حقیقــت اســت که امــام این مفاهیــم را در
ً
قالبــی منســجم و دقیــق بیــان کــرده اســت .از ایـنرو ،میتوانــد بهصــورت مدلــی کامــا منطقــی
بــرای بهبــود روابــط انســانی مــورد توجــه قــرار گیرد.
ایــن روش ،قابلیــت دارد کــه پژوهشــگران ،بــدون هیــچ پیـشداوری در متــون حدیثــی ،به تحلیل
خالــص متــن بپردازنــد .نمــودار فراوانــی روایــات رضــوی ارائــه شــده از راویــان در جــدول زیــر نمایان
است:
ردیف

موضوع

فراوانی

1

مرحوم کلینی

19

2

عالمه مجلسی

17

3

ابن بابویه

17

4

ابن شهرآشوب

15

5

طبرسی
ّ
ّریان بن صلت

13
9

7

محمد بن فحص

6

8

دیگر راویان

4

6

شکل  :2درصد فراوانی راویان در باب روایات رضوی

در ادامــه بــه مقولهبنــدی ایــن روش در روایــات رضــوی منتخــب در کتــاب منتهیاآلمــال
میپردازیــم:
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 .4-2مقولهبندی روایتهای رضوی در کتاب منتهیاآلمال (تحلیل کیفی و توصیفی)
چنانکــه مطــرح شــد ،در ایــن مقالــه بــرای تبییــن دقیــق مؤلفههــای بـهکار رفتــه در روایتهــای
رضــوی ارائــه شــده در کتــاب منتهیاآلمــال ،از روش تحلیــل محتــوا اســتفاده شــده اســت .در
ّ
ابتــدا بــه معرفــی ایــن روش و انــواع فنــون ادبــی آن و در نهایــت بــا بیــان ادلــه عقالنــی ،بــه بیــان
روش مناســب بــرای انجــام ایــن مهــم میپردازیــم.
از آنجــا کــه امــروزه روشهــای تحلیــل متــن در فهــم معنــای اساســی متــون کاربــرد زیــادی پیــدا
کــرده و از دیربــاز نیــز در تفســیر کتــب مقــدس اســتفاده شــده اســت ،بــه نظــر میرســد چنیــن
ً
روشهایــی بهویــژه روش تحلیــل محتــوا بتوانــد در تفســیر متــون دینی و حدیثــی که عمدتــا دارای
معانــی بلنــدی هســتند و نیــاز بــه مطالعــۀ عمیــق دارنــد ،مفیــد باشــد(مطیع و همــکاران:1394 ،
 .)102در ایــن روش ،تحلیــل محتــوای فراینــد نظاممنــد شناســایی ،طبقهبنــدی ،تبییــن،
تفســیر ،اســتنباط ،اســتخراج بررســی میشــود .افــزون بــر آن ،در ایــن روش «بــه دلیــل توجــه
بــه عناصــر فیزیکــی و نیــز پیامهــای مســتتر و نهفتــه در متــن ،از دو رویکــرد ســطحی و عمقــی
اســتفاده میشــود»(معروفی و یوس ـفزاده .)19 :1389 ،تحلیــل محتــوا در حقیقــت ،تکنیکــی
کارآمــد بــرای توصیــف عینــی و منظــم و آشــکار پدیدههــا بهشــمار میآیــد.
جســتار حاضــر ،بــا بهرهگیــری از ایــن روش در ســه ســطح ّ
کمــی ،کیفــی ،و توصیفــی و ترســیم
نمودارهایــی چنــد بــه تبیین فراوانــی مضامینی رضــوی موجــود در کتــاب منتهیاآلمال میپــردازد.

شکل  :3نمودار فراوانی مضامین رضوی
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در ادامه ،عمدهترین مضامین رضوی در این روایات را در چند محور به بحث میگذاریم.
 .1-4-2ذکر مناقب ،مفاخر و مکارم حضرت ثامن الحجج g
فضایــل و مناقــب امــام رضــا  gبهخاطــر فراوانــی کــه دارد بــر هیچکــس 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  gرا در
ابیاتــی اینگونــه توصیــف میکنــد:
ُ
 .1ق َیل لی ْأن َت ْأو َحــ ُـد َّ
اس ط ّرا
الن
ِ
ِ
َ
َ َ ْ ُ ْ َ
ـکالم نظـ ٌ
ـام
 .2لــک ِمــن جو هـ ِـر الـ ِ ِ
َ .3ف َع َلی َما َت َر ْک َت َم ْد َح ْإبن ُم َ
وسی
ِ
ُ ُ
ْ َ ُ َ ْ َ
ـام
 .4قلــت ال أســتطیع مــد ح إمـ ٍ

فــی ُع ُلــوم َ
الو َر ی و شـ ْـعر َ
البدیه
ِ
ِ
ِ
ْ
ُیث ِمـ ُـر الـ ُـد َّر فــی َیـ َـد ْی ُم ْج َت ِنیـ ِـه
َ َ
ـال َّالتــی َت َج َّم ْعـ َ
ـن ِفیـ ِـه
والخصـ
ِ
ً
ُ َ
1
ألبیــه
کا َن ِج ْبر یــل خا د مــا
ِ
(ابن خلکان1430 ،ق ،ج)270 :3

در جــای دیگــر چنیــن آمــده کــه روزی ابونــؤاس ،درحالیکــه از نــزد مأمــون آمــده بــود ،خدمــت
امــام رضــا  gآمــد و گفــت :ای فرزنــد رســول خــدا ،شــعری در مدح شــما ســرودهام .دوســت دارم
آن را بشــنوی .امــام فرمــود :بخــوان .ابونــؤاس چنیــن آورد:
ُ َ َّ َ َ ّ ُ
		
یاب ُهــم
 .1مطهــرون ن ِقیــات ِث ِ
َ َ َ ُ ََ ّ َ
		
نسـ ُـب ُه
 .2من لم یکن عل ِویا ت ِ
َ ُ ََ ُ
ُ
		
المل األعلی َو ِع َندکم
 .3وأنتم

َّ ُ َ َ
َ ُ
َ
أین َما ذ ِکروا
یهم
ل
جری الصالة ع ِ
ت ِ
َ
َف َمــا َلـ ُـه ف َیقیــم َّ
الد هـ ِـر ُم َفتخـ ُـر
ِ ِ
َ َ
ُ
ُّ َ ُ 2
تاب َو ما جائت ِب ِه السور
ِعلم ِ
الک ِ
(حموی جوینی1400 ،ق ،ج)201 :2

 .1بــه 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
برمیگیــرد .3 .بــا وجــود ایــن چــرا مــدح علــی بــن موســی و صفــات برجســتۀ او را نمیکنــی؟  .4گفتــم مــن نمیتوانــم مــدح امامــی
را بگویــم کــه جبرئیــل ،خــادم پــدرش بــوده اســت.
 .2امامــان 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 ســالۀ پــاک علــی  gنرســد ،در روزگاران دارای مجــد و افتخــار نیســت .3 .بهراســتی کــه شــما در
جایــگاه بلنــد قــرار داریــد و علــم کتــاب [قــرآن] و محتــوای ســورههای آن نــزد شماســت.
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ابــن بابویــه بــه اســتناد بــه ســند معتبــر روایــت کــرده کــه دعبل خزاعــی بــر امــام رضــا  gدر مرو
وارد شــد و عــرض کــرد :یابــن رســول اللــه! مــن قصیــدهای بــرای شــما گفتـهام و قســم خــوردهام
کــه قبــل از شــما بــرای کســی نخوانــم .حضــرت فرمــود :بیــار آن را .پــس خوانــد قصیــدۀ «مدارس
آیــات» تــا رســید بــه ایــن بیــت:
ً
َ
َ
َأرى َف َ
یـــئ ُهم ِفی غ ِیر ِهم ُمتق َّسمـــا

ُ
أیــــدیهم مـِـــن َف ِ َ َ
ات
َو
یــــئ ِهم ص ِـفر ِ

1

(دعبل خزاعی1417 ،ق1997 /م)231 :
حضرت گریست و فرمود :راست گفتی ای خزاعی! پس چون رسید به این بیت:
ِـــم
إذا ُوت ِـروا َم ُّدوا إلى أ ْه ِل ِوتْ ِره ُ

َ
کــــ َفاً َعــــن األَ ْوتــــا ِر ُمن َقــبِضَ اتِ
أ ُ

2

(همان)
حضرت فرمود :بلی والله مقبضات و چون رسید به این بیت:
ــت أَیَّا ِم َح ْولی بش ِّرها
ل َ َقــــد َح َّف ْ

عد َوفاتی
من ب َ َ
إنــــی َلَرجـــــو األَ َ
َو ّ

3

(همان)
حضرت فرمود :ایمن گرداند خدا تو را از روز فزع اکبر .چون رسید به این بیت:
ـر بـ َِبغْـدا ٍد ل ِـ َن ْف ٍ
و َق َـ ْب ٌ
ـس َز ِك َّی ٍة َّ

حمـ ُن فـی الغ ُُرفاتِ
تَضَ َّم َن َهـا َّ
الـر َ

4

(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.
 .1میبینید که میراثشان در دست دیگران پراکنده شده است ،حال آنکه دست خودشان از همه چیز خالی است.
 .2آنگاه کــه مــورد ظلــم و ســتم و انتقــام جویــی واقــع شــوند ،دسـتهای خــود را بــرای دفــاع از خــود دراز میکننــد حــال آنکــه از انتقــام
جویــی بیزارند.
ش و کوشش آن هراسناک بودم .لذا امنیت پس از مرگ [و در قیامت] را آرزو میکنم.
 .3همانا از روزگار و تال 
 .4قبری 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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یبـ ٍۀ
ـر ب ُِطـ ٍ
ـوس یــا ل َ َهــا ِمــن ُمصِ َ
َ .1و َقبـ ٌ

أحشَ ــا ِء ب ِال َز َف َر اتِ
أ ل َّ َح ْت َعلَی ْ

ـث اللّ ُـه قـآئماً
الحشْ ِر َح ّتى یَ ْب َع َ
 .2إلَـى َ

ــم وال َك َرباتِ
فـر ُج فیهـا الـ َه َّ
یُ َـ ّ

1

(همان)
دعبــل گفــت :یابــن رســول اللــه! ایــن قبــری کــه فرمودیــد بــه طــوس اســت قبــر کیســت؟!
حضــرت فرمودنــد :قبــر مــن اســت و ایــام و لیالــی منقضــی نمیشــود تــا آنکــه میگــردد 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.)892-891 :1379 ،
عالمــۀ مجلســی در جــاء العیــون در احــواالت امــام رضــا  gچنیــن آورده اســت« :اســم
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 میگفتند»(مجلســی،
1403ق.)24 :
فضایــل و مناقــب حضــرت ابوالحســن علــی بــن موســی الرضــا  gنهچنــدان اســت کــه در حیز
بیــان آیــد و یــا کــس احصــای آن توانــد و فیالحقیقــه فضایــل آن جنــاب را احصــا نمودن ســتارگان
آســمان شــمردن اســت(قمی .)829 :1379،ایشــان از بــدو ورودشــان بــه نیشــابور بیــن مــردم
َ َ َّ َّ
مشــتاق بــه اهــل بیــت  ،bدر حدیــث سلســلة الذهــب ،کلمــۀ «ل ِإلـ َـه ِإل اللـ ُـه» را دژ محکمــی
دانســت کــه هرکــس واردش شــود ،از عــذاب ایمــن اســت و پذیــرش والیــت خــود را یکــی از شــروط
َ َ
ُ
داخــل شــدن بــه ایــن حصــن دانســتَ :
«عــن ّ
الرضــا ِمــن َآی ِاتـ ِـه َعــن َر ُســول اللــه قــالَ :سـ ِـمعت الله
ِ
َ َ ْ َ َ
َ َ ََ
َ َ َّ َّ
َ َ ْ َ
َّ
ـن َعذ ِابــی قــال فل َّمــا َمـ َّـر ِت
ـن َدخــل ِح ْص ِنــی أ ِمــن ِمـ
عزوجــل َیقــول :ل ِإلـ َـه ِإل اللـ ُـه ِح ْص ِنــی فمـ
َ َ َّ َّ
ْ ُ
َّ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
وط َها»(ابن بابویــه1378 ،ق« .)25 :ل ِإلـ َـه ِإل اللـ ُـه» دژ مــن
وطها و أنــا ِمــن شـ ُـر ِ
احلــة نادانــا ِبشــر ِ
الر ِ
اســت ،پــس هرکــس کــه در دژ مــن درآیــد از عذابــم در امــان اســت[ .البتــه] بــا شــرایطاش و مــن
جــزو شــرایط آنــم.
 .1قبــری در طــوس اســت وای از آن مصیبــت کــه تــا قیامــت آتــش حســرت و نالههــای جانســوز در وجــود مــن میافزایــد .2 .تــا روز حشــر
تــا روزی کــه حــق تعالــی برانگیــزد و ظاهــر گردانــد قائمــی را کــه فــرج میدهــد و غمهــا را از مــا میزدایــد.
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 .2-4-2علم الیتناهی امام رضا g
اهــل بیــت  bچشــمههای جوشــان معــارف الهــی و ابرهــای رحمــت و محبــت الهــی بــر
مؤمنینانــد .آشــنایی بــا ابعــاد گوناگــون شــخصیت و زندگــی ایــن رهبــران الهــی ،بهتریــن توشــه
ســالکان راه حقیقــت و پاکبــازان طریقــت ســعادت و کمــال اســت و هرکــس در جســتوجوی
راســتی و درســتی ،اخــاص و ایثــار و هدایــت و حــق اســت ،چــارهای جــز زانــو زدن در پیشــگاه
ایــن فرزانــگان پــاک و خزانـهداران علم الهــی ندارد»(اســتعالمی .)14-13 :1378 ،امــام باقر g
َ َ
َ
در ّ
اهمیــت منحصــر بــودن دانــش درســت در نــزد اهــل بیــت  bفرمودنــد« :شـ ِّـرقا أو غ ِّربــا فــا
ً َّ َ ً
ً
َ
1
ـیئا َخـ َـر َج مــن عندنــا أهـ َـل َ
البیت»(کلینــی1377 ،ق ،ج.)399 :1
ت ِجــدان ِعلمــا َصحیحــا إل شـ
ِ ِ ِ
ُ ِّ
ُْ
امــام رضــا  gدر بزرگداشــت دانایــی در ذیــل روایتــی میفرمایــدَ :
«ص ِدیـ ُـق كل ِا ْمـ ِـر ٍئ َعقلـ ُـه َو
ُ
َعـ ُـد ُّو ُه َج ْهل ُه»(ابــن شــعبه1404 ،ق ،ج443 :1؛ قمــی1350 ،ق 2 )849 :امــام علــی  gنیــز در
ّ
َ
ْ َ ُ َ ً َ
َّ َ
ـاء غ َدقا(جــن 3 )16 ،میفرمایــد:
روایتــی ذیــل آیــۀ :أن ل ِو ْاسـ َـتقاموا َعلــی الطریقــه الســقیناهم مـ
َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ ً َ ً َ َ َ َّ ُ َ ُ َ ْ َ
«لذقناهــم ِعلمــا ك ِثیــرا یتعلمونــه ِمـ
ـن ال ِئ َّم ِة»(اســترآبادی1409 ،ق ، 4)704 :خــدای متعــال در
َّ
َ
ُ
َ ََْ
َ َْ
ـاء كل شـ ْ
ـي ٍء َح ٍّي(انبیــاء )30 ،؛ 5اگــر کســی بــه علــم االمــام
قــرآن میفرمایــدَ :جعلنــا ِمــن المـ ِ
رســید ،بــه حیــات طیبــه میرســد؛ یعنــی مــا بــه او معرفــت دادیــم و او بــا کالم امــام  ،gبــه آّب
گــوارا و حیــات طیبــه میرســد.
یکــی از وظایفــی کــه در بســیاری از روایــات بــه آن تأکیــد شــده ،ذکــر فضایــل و مناقــب اهــل
ّ
حقانیت اســام
بیــت عصمــت و طهــارت اســت .تشــریح فضایــل اهل بیــت bبهتریــن راه اثبــات
و از بیــن بــردن شــبهات اســت .از جملــۀ روایاتــی کــه ســیمای اهــل بیــت  bدر آن بهوضــوح
تجلــی یافتــه ،زیــارت جامعــۀ کبیــره اســت کــه درواقــع توصیــف بلنــد و بلیغــی اســت از جنبههــای
عملــی رفتــار ائمــۀ اطهــار کــه از آن میتــوان بــه برپــا داشــتن عهــد و میثــاق و اصــول و فــروع
دیــن ،امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــرای رشــد و تعالــی جامعــۀ اســامی ،صیانــت از شــریعت
 .1اگر به شرق یا غرب عالم بروید ،دانش صحیحی نمییابید مگر آنچه از نزد ما اهلبیت بیرون میآید.
 .2دوست هر انسانی عقل او و دمنش جهلش است.
جن و انس] در راه (ایمان) استقامت ورزند ،با آب فراوان سیرابشان میکنیم.
 .3و اینکه اگر آنها [= ّ
 .4به آنان علم بسیاری را میچشانیم ،علمی که آن را از ائمه  bمیآموزند« .علم امام ماء غدق ،آب گوارا و سرچشمه حیات است.
 .5هر موجود زنده ای را از آب آفریدیم.
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تبیین سیمای امام رضا  gبر مبنای تحلیل محتوایی روایتهای رضوی (محسنی و جمشیدی)

اســام از انحــراف ،برقــراری آرامــش در ّامــت اســامی و  ...اشــاره کــرد کــه بــه بهتریــن وجــه
ُّ ُ َّ َ َ ْ َ ِّ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ
َّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ
الئكـ ِـة،
ـت النبــو ِة ،ومو ِضــع الرســال ِة ،ومختلــف الم ِ
بیــان شــده اســت« .الســام علیكــم یــا اهــل بیـ ِ
َ ْ
َ َ ْ َ َّ ْ َ َ ُ ّ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ْ
ـادة اال َمـ ِـم،
ـدن الرحمـ ِـة ،وخــزان ال ِعلـ ِـم ،ومنتهــى ال ِحلـ ِـم ،واصــول الكــر ِم ،وقـ
َو َم ْه ِبــط ال َو ْحـ
ـى ،ومعـ ِ
ِ
ََ َ ْ
َ َ َ ْ
ََْ َ ْ
ْْ
الن َعــمَ ،و َعناصـ َـر اال ْبـ َ َ
ـاء ِّ
َو َا ْولیـ َ
ـان،
عائـ َـم االخیـ
ـاد ،وا ْركان ال ِبـ ِ
ـار ،وساســة ال ِعبـ ِ
ِ
ـرار ،ود ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـاد ،وابــواب اال ُیمـ ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َّ
ْ
َ
ُ
َ
ـلینَ ،وعتـ َـرة خ َیـ َـرة َر ِّب العالمیـ َ
ـنَ ،وصفـ َـوة الم ْر َسـ َ
الر ْحمــنَ ،و ُســالة النب ّییـ َ
َو ُا َمنـ َ
ـاء َّ
ـن َو َر ْحمــة اللـ ِـه
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
1
َو َب َركات ُه»(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج.)609 :2
ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َ ٌ ُّ ْ َ َ ٌ
ـن ُأ ُّم ْالك َ
ـات ُهـ َّ
ـاب
ـ
ت
ـذی أنــزل علیــك ال ِكتــاب ِمنــه آیــات محكمـ
همچنیــن در ایـ
ـن آیــه :هــو الـ ِ
ِ ْ ِ
َ
َ
ّ
ُُ
َ
َُ َ ُ ُ َ َ َ ٌ
ْ َ ْ ٌ َ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ
ات فأ َّمــا الذیـ َ
ـن فــی قل ِوب ِهــم زیــغ فیت ِبعون ما تشــابه ِمنــه اب ِتغاء ال ِفتنـ ِـة واب ِتغــاء تأ ِو ِیل ِه
ـابه
ِ
وأخــر َمتشـ ْ ِ
ٌ
ّ
ُ
ْ
ْ
ّ
َ
َ ّ َ َ َ َ َّ َّ ُ َّ
َ
ّ
ُ
ُ
ُ
َ
ّ
ََ َْ ُ َ ُ
َ
َ َ
ّ ْ
َ
ُ َ َّ
ـد ر ِبنــا ومــا یذكــر ِإال
ُومــا یعلــم تأ ِویلــه ِإال اللــه والراســخون ِفــی ال ِعلـ ِـم یقولــون آمنــا ِبـ ِـه كل ِمــن ِعنـ ِ
ْ ْ
َ َّ ُ
ـخ َ
ُْ ْ َْ
ون ِفــی ال ِعلـ ِـم» مصــداق بــارز اهــل
ـاب(آل عمــران 2 )7 ،کــه در اینجــا عبــارت «الراسـ
أولوااأللبـ ِ
بیــت هســتند.
از جملــه صفــات مهمــی کــه همــواره نصبالعیــن شــاعران شــیعه بــوده ،پاکدامنــی و عصمــت
ائمــه  bاســت .بــر اســاس آیــۀ  33ســورۀ مبارکــۀ احــزاب ،اهــل بیــت  bاز هرگونــه پلیــدی و
َّ ُ ُ َّ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ِّ ْ َ َ َ
ـس أ ْهــل
گناهــی بــه دور و مصــداق بــارز ایــن آیــه هســتندِ :إنمــا ی ِریــد اللــه ِلیذ ِهــب عنكــم الرجـ
َ ُ َْ ً
َْْ
ـت َو ُیط ِّه َركـ ْـم تط ِهیرا(احــزاب 3 .)33 ،طبــق ایــن شــریفه ،میتوان گفت منظــور از «مطهرون»
البیـ ِ
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 ابوالصلــت هــروی« ،ندیــدم عالمتــری از علــی بــن موســی الرضــا  gو ندیــد او را عالمــی مگــر
آنکــه شــهادت داد بــه مثــل آنچــه مــن شــهادت دادهام و بهتحقیــق کــه جمــع کــرد مأمــون در
 .1ســام بــر شــما ای خانــدان نبــوت و جایــگاه رســالت ،محــل نــزول فرشــتگان و وحــی ،کان رحمــت حــق و خزانـهداران دانــش ،نهایــت
بردبــاری و بنیانهــای کرامــت ،پیشــوایان امتهــا و صاحبــان نعمتهــا ،ارکان بزرگــواری و اســاس و پایــگاه خوبــان ،سرپرســت بنــدگان خدا
و پایههــای 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.
 .2اوســت کــه ایــن کتــاب را بــر تــو نــازل کــرد بعضــی از آیههــا محکماتانــد ،ایــن آیههــا ام الکتابانــد و بعضــی آیههــا متشــابهاتاند.
امــا آنهــا کــه در دلشــان میــل بــه باطــل اســت بــه ســبب فتنــه جویــی و میــل بــه تاویــل از متشــابهات پیــروی میکننــد ،در حالیکــه
تاویــل آن را جــز خــدای نمیدانــد و آنــان کــه قــدم در دانــش اســتوار کــرده انــد .میگوینــد :مــا بــدان ایمــان آوردیــم همــه از جانــب
پــروردگار ماســت و جــز خردمنــدان پنــد نمیگیرنــد.
 .3خداوند میخواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کام ً
ال شما را پاک سازد.
سال دهم ،شماره  ،39پاییز  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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مجلسهــای 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 میفرمــود :مــن مینشســتم در روضــۀ منــوره و علمــا در
ً
مدینــه بســیار بودنــد و هــرگاه از مســئلهای عاجــز میشــدند جمیعــا بــه مــن رجــوع میدادنــد
ّ
ابوالصلــت گفــت و
و مســائل مشــکله خــود را بــرای مــن میفرســتادند و مــن جــواب میگفتــم.
حدیــث کــرد مــرا محمــد بــن اســحاق بــن موســی بــن جعفــر  gاز پــدرش کــه میگفــت پــدرم
موســی بــن جعفــر  gبــا پســران خــود میفرمــود کــه ای اوالد مــن! بــرادر شــما علــی بــن موســی
 gعالــم 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  gکــه مکــرر بــه مــن میگفــت کــه
عالــم آل محمــد  gدر صلــب تــو اســت و ای کاش مــن او را درک میکــردم ،همانــا او همنــام
امیرالمؤمنیــن  gاســت»(قمی.)830 :1379 ،
ُ
«قــال :ابــو الحســن  :gلقــد رایــت رســول اللــه  nفــی المنــام و امیرالمومنیــن  gمعــه،
ثــم وصفــه (االمــام الرضــا  )gلــی رســول اللــه  nفقــال :علــی ابنــك الــذی ینظــر بنــور اللــه،
ویســمع بتفهیمــه وینطــق بحكمتــه ،یصیــب وال یخطــئ ،ویعلــم وال یجهــل ،قــد ملــئ حكمــا
وعلما»(مجلســی ،ج.1)13 :48
 .3-4-2بذل و بخشش امام رضا g
از فضایــل پیشــوای هشــتم ،جــود و بخشــش بیحــدومــرز بــود .چنانکــه در ســخاوت مشــهور
و درحقیقــت ،کعبــۀ آمــال مســتمندان و بیچــارگان بــود .در مکتــب ایشــان بخــل از رذایــل اخالقی
َ ْ َ ُ َ ْ ُ َّ
ــع ال َمــال ِإال ِب ِخ َصــال
محســوب میشــود .امــام رضــا  gدر اینبــاره میفرمایــد« :ال یجت ِم
ٍ
َ
َ
َ
َ َ
ْ
َخ ْمــس ب ُب ْخــل َشــدید َو َأ َمــل َطویــل َو حـ ْـرص َغالــب َو َقط َ
یعـ ِـة َا َّ
ـار ا ُّلدن َیــا َعلــى ال ِْخ َرة».
ـ
یث
إ
و
ـم
ـ
ح
لر
ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ
ٍ ِ ٍ ِ ٍ
ِ
ِ ِ ِ
 .1امــام کاظــم  gضمــن حدیثــی فرمــود :رســول خــدا  nو امیرمومنــان  gرا بههمــراه آن حضــرت در خــواب دیــدم ،ســپس
رســول خــدا  nوی (امــام رضــا  )gرا بــرای مــن توصیــف کــرد و فرمــود« :علــی  gپســر توســت کــه بــا نــور خــدا میبینــد و بــا
تفهیمــش میشــنود و بــا حکمتــش ســخن میگویــد ،او راه راســت مـیرود و اشــتباه نمیکنــد ،دانشــمندی اســت کــه (علمــش) بــه
جهــل نمیگرایــد و لبریــز از بردبــاری و دانــش شــده اســت.
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،39پاییز 1401
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(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج278-276 :1؛ طبرســی1385 ،ق.)271 :

1

در رهنمــودی دیگــر ،امــام رضــا  gپرداخــت نکــردن زکات و خمــس را ،از موجبــات دخــول در
َْ ْ
َ
َ
ٌّ
َّ ُ َ َ ُ
دخـ ُـل ّ
النـ َ
ـدل ،و ذو ثـ ْـر َو ٍة ِمــن المــال لــم
ـار أمیـ ٌـر ُم َتســلط لــم یعـ
آتــش جهنــم میدانــد« :أول مــن ی
ِ
ِ
َ َّ
ُْ
2
ـط المــال حق ُه»(صحیفــة اإلمــام الرضــا1406 ،ق42 :؛ ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)28 :2
یعـ ِ
ارزش و ّ
اهمیــت جــود و بخشــش در مکتــب واالی اســام تــا آنجاســت کــه خداونــد متعــال در
قــرآن کریــم ،از کلمــۀ جــود و بخشــش در ذیــل آیــات ،بــا ایــن عنــوان یــاد میکنــدَ :م َثـ ُـل َّالذیـ َ
ـن
ِ
ُ ِّ
َ
َ َ ُ
َّ َ َ َ
َْ ْ
َ
ـون َأ ْم َو َال ُهـ ْـم فــی َ
ُی ْنف ُقـ َ
َّ
ـل َح َّبـ ٍـة أن َب َتــت َسـ ْـب َع َسـ َـن ِابل ِفــی كل ُسـ ْـن ُبل ٍة ِمائــة حبـ ٍـة
ـ
ث
م
ك
ـه
ـ
الل
یل
ـب
ـ
س
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ ُ ُ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ ِ َّ
َ
ٌ
ُ
ٌ
َ
3
اســع ع ِلیم(بقــره .)261 ،نیــز در آیــۀ  92از شــریفۀ آل عمــران
واللــه یض ِاعــف ِلمــن یشــاء واللــه و ِ
ْ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
دربــارۀ ارزش انفــاق از امــوال محبــوب اینچنیــن میفرمایــد :لـ ْ
ـن ت َنالــوا ال ِبـ َّـر َح َّتــى ت ْن ِفقــوا ِم َّمــا
َّ
ْ َ ْ َ
ُ ُ
ُتح ُّبـ َ
ٌ 4
ـی ٍء فـ ِـإ َّن اللـ َـه ِبـ ِـه َع ِلیــم.
ـون َو َمــا ت ْن ِفقــوا ِمــن شـ
ِ
در روایــات منســوب بــه امــام رضــا  gاز مفهــوم واالی بخشــش بهوفــور 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 میکنــی اجــر
و کرامــت را انتها»(قمــی.)834 :1379 ،
ّ
ائمــه اطهــار  bنیــز از آنجــا کــه انســان کامــل و تجل ـیگاه تمــام صفــات خداونــدی هســتند،
جــود و بخششــی بیمنتهــا دارنــد کــه کســی از فرزنــدان آدم نمیتوانــد همچــون آنــان باشــد.
امــام رضــا  gبهعنــوان امــام معصــوم دارای ایــن ویژگــی اســت .مجلســی از نمونههــای بخشــش
آن حضــرت اینگونــه نقــل میکنــد« :روزی مــردی خدمــت امــام رضــا  gرســید و عــرض کــرد:
 .1دنیــا جمــع نمیشــود مگــر در ســایۀ پنــج خصلــت :بخــل زیــاد ،آرزوهــای دراز ،آزمنــدی چیــره ،تــرک صلــۀ رحــم ،دنیاپرســتی و
ترجیــح دنیــا بــر آخــرت.
 .2نخستین کسی که وارد آتش میشود ،ثروتمندی است که حقوق مالی خود را ادا نکند.
 .3کســانی کــه امــوال خــود را در راه خــدا انفــاق میکننــد ،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 میکنــد و خداونــد از نظــر رحمــت و قــدرت وســیع و بــه
همــه چیــز داناســت.
 .4هرگــز بــه نیکــوکاری نمیرســید مگــر اینکــه از آنچــه دوســت میداریــد در راه خــدا انفــاق کنیــد و آنچــه انفــاق کنیــد خــدا از آن
آگاه اســت.
سال دهم ،شماره  ،39پاییز  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

54
مــن از دوســتان خانــدان شــما هســتم .هماکنــون از ســفر مکــه بازمیگــردم و پولــم را گــم کــردهام.
درصورتیکــه 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  200دینــار 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 آنکــه
ســائل بیــرون رفــت ،یکــی از حاضــران از ســخنان و رفتــار امــام  gبــه شــگفت آمــده بــود پرســید:
بــا آنکــه مبلــغ زیــادی بــه وی دادیــد چــرا خودتــان را بــه او نشــان ندادیــد؟ فرمــود :بــرای آنکــه
نمیخواســتم ذلــت ســؤال را در چهــرۀ او مشــاهده کنــم؛ مگــر نشــنیدهای که پیغمبــر nفرمود:
کســی کــه پنهانــی انفاق کنــد معادل آن اســت کــه  70حــج انجــام داده باشد؟»(مجلســی ،ج:49
 .)101وی در ادامــه شــعری را از حضــرت نقــل میکنــد:
ًُ ُ َ ً
حاجة
َم َتی ِآت ِه یوما اطا ِلب

َ ْ ُ
َ
بمائ ِه
َرجعت أهلی و وجهی ِ

1

(قمی)834 :1379 ،
 .4-4-2توسل و التجا
یکــی دیگــر از درونمایههــای شــعر رضــویّ ،
توســل بــه امام رضــا  gو 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 ،حلقههــای اتصــال بــه درگاه کبریایی قلمداد شــده اســت
و شــاعران نیــز ایــن بزرگــواران و ّ
حجتهــای بالغــۀ الهــی را واســطه قــرار میدهنــد و بــر آن اعتقــاد
راســخ دارنــد .چراکــه کالم آن بزرگــوار اســت« :مــرا شــفاعت نکنــد احــدی از شــیعیانم که عــارف به
حـ ّـق مــن باشــد جــز آنکــه او را در روز قیامــت شــفاعت خواهــم کرد»(ابــن بابویــه1382 ،ق.)363 :
از امــام رضــا  gدر بســیاری از اشــعار بــه عنــوان ضامــن آهــو یــاد شــده اســت:
امــام پــس از ورود بــه نیشــابور ،دســتور ســاخت ّ
حمــام و حفــر قنــات و ســاخت حــوض آب را در
[ .1ممدوح 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.
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،39پاییز 1401
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جــوار مســجد صــادر کردنــد کــه ایــن مــکان بــه گرمابــه رضــا  gشــهرت یافــت .در آنجــا ،مــاده
َ ّ
ـاد شــاعر
آهویــی [از دســت شــکارچی] بــه آن بزرگــوار پنــاه آورد .بــه ایــن مصــرع از شــعر ابــن حمـ ِ
توجــه کنیــد:
َّ
َ
ُ
ُ
ٌ
جلوس
القـــــــوم
الذی الذ ِب ِه الظبیة و

1

(ابن شهرآشوب ،1379 ،ج)۳۴۸ :۴
از ســید بــن طــاووس روایــت شــده کــه از یاســر خــادم مأمــون شــنیدم :زمانیکــه وارد شــد
ابوالحســن علــی بــن موســی الرضــا  gدر قصــر حمیــد بــن قحطبــه بیــرون کــرد لبــاس
خــود را و بــه حمیــد داد و حمیــد نیــز بــه جاریــه داد و گفــت کــه بشــوید .پــس نگذشــت
زمانــی کــه آن جاریــه آمــد و بــا او رقعــهای بــود و بــه حمیــد گفــت یافتــم ایــن رقعــه را در
گریبــان لبــاس ابوالحســن  gپــس حمیــد بــه آن حضــرت عــرض کــرد :فــدای تــو گــردم!
بهدرســتی کــه ایــن جاریــه یافتــه اســت رقعــهای در گریبــان پیراهــن تــو ،چیســت آن؟
فرمــود تعویــذی اســت کــه آن را از خــود دور نمیکنــم .حمیــد گفــت :ممکــن اســت مــا را
مشــرف کنــی بــه آن؟ پــس فرمــود :کــه ایــن تعویــذی اســت کــه هرکــه نــگاه دارد در گریبــان
خــود ،دفــع میشــود بــا از او و میباشــد بــرای او حــرزی از شــیطان رجیــم .و خوانــد
تعویــذ را بــر حمیــد و آن ایــن اســت:
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 .1کسی که آهو بدو پناه برد ،درحالی که مردم نشسته بودند.
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ابــن شهرآشــوب همچنیــن نقــل میکنــد توســل جســتن بــه حضــرت رضــا  gبــرای ســامتی
در ســفر بـ ّـر و بحــر و رســیدن بــه وطــن و خالصــی از انــدوه و غــم غربــت نافــع اســت و گذشــت در
کالم حضــرت صــادق  gکــه تعبیــر فرمــوده از آن حضــرت بــه (دادرس و فریــادرس امــت) آمــده
اســت .بهطوریکــه در زیــارت آن حضــرت چنیــن آمــده اســت:
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خراسان»( 2همان.)834 :
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امــام رضــا  ،gاز حضــرت علــی  gنقــل کردهانــد :هی ـچگاه 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 :
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ِلــی صعوبتــهِ ،إنــک تمحــو مــا تشـ
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315؛ قمــی.)838 :1379 ،
ابــن شهرآشــوب نقــل کــرده از موســی بــن یســار کــه گفــت مــن بــا حضــرت امــام رضــا  gبــودم
و نزدیــک شــده بــود آن حضــرت بــه دیوارهــای طــوس کــه شــنیدم صــدای شــیون و فغــان ،پــس
پــی آن صــدا رفتــم نــاگاه برخوردیــم بــه جنــازهای 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
 .1بــه نــام خــدا كــه رحمتــش بســیار و مهربانــىاش همیشــگى اســت ،بــه نــام خــدا ،مــن از تــو بــه خــداى رحمــن پنــاه مىبــرم اگــر
پرهیــزگار باشــى یــا غیــر پرهیــزگار ،بســتم بــه خــدا شــنواى بینــا گــوش و دیــدهات را ،و را تسـلّطى بــر مــن نیســت و نـ ه 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 دارایــىام و نــه بــر آنچــه پــروردگار م نصیبــم نمــوده ،پوشــاندم بیــن خــود و بیــن تــو را بــه پوشــش نبـ ّوت كــه پیامبــران خــود را بــه
ن و فرعونهــا ،جبرئیــل از جانــب راســتم و میكائیــل از چپــم و اســرافیل از پشــت ســرم ،و محمــد
آن پوشــاندند ،از حمــات گردنكشــا 
(درود خــدا بــر او و خاندانــش) از پیــش رویــم ،خــدا آگاه بــر مــن اســت ،تــو را از مــن بــاز مــىدارد ،شــیطان را از مــن بــاز مــىدارد ،خدایــا
نادانــىاش بــر بردبــارىات غلبــه نمىكنــد ،تــا آرامشــم را برهــم زنــد و ســبكم شــمارد ،خدایــا پناهنــده بــه تــو شــدم ،خدایــا پناهنــده
بــه تــو شــدم ،خــداى پناهنــده بــه تــو شــدم.
 .2سالم بر فریادرس بیچارگان و کسی که بهسبب او زمین خراسان محل خورشید گردید.
 .3بــه خــدا افتتــاح میکنــم کار را و بــه وســیله خــدا طلــب میکنــم موفقیــت و رســتگاری را و رســیدن بــه آنچــه میخواهــم را از
خــدا درخواســت دارم و بهواســطه محمــد  nبــه پیشــگاه خداونــد توجــه میکنــم .پــروردگارا دشــواری کار مــن و ســختی آن را بــرای
مــن آســان گــردان .همانــا کــه تــو آنچــه را کــه بخواهــی محــو کــرده یــا ثابــت میگردانــی .همانــا کــه ام الکتــاب در نــزد توســت.
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تبیین سیمای امام رضا  gبر مبنای تحلیل محتوایی روایتهای رضوی (محسنی و جمشیدی)

آن جنــازه چســبانید چنانکــه 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  gرا 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 فــان بــن فــان! بشــارت
بــاد تــو را بــه بهشــت بعــد از ایــن ســاعت دیگــر وحشــت و ترســی بــرای تــو نیســت .مــن عــرض
کــردم :فــدای تــو شــوم! آیــا میشناســی 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 میشــود ،اعمــال شــیعه مــا در هــر صبــح و هــر شــام .پــس اگــر تقصیــری در
اعمــال ایشــان دیدیــم از خــدا میخواهیــم کــه عفــو کنــد از او و اگــر کار خــوب از او دیدیــم از خــدا
مســئلت مینماییــم شــکر ،یعنــی پــاداش از بــرای او(همــان 835-834 :؛ مجلســی1403 ،ق،
ج.)27 :51
 .5-4-2رحمت و کرامات امام رضا g
یکــی از ویژگیهــای ائمــه اطهــار  bبهعنــوان حامــان وحــی و میــراثدار دیــن مبیــن اســام
ایــن اســت کــه «کالم ایشــان هماننــد قــرآن دارای ظاهــر و باطــن بــوده و گاه ممکــن اســت ایــن
بواطــن تــا چندیــن الیــۀ درونــی داشــته باشــد»(ابن حیــون1385 ،ق ،ج .)53 :1امــام علــىg
در اینبــاره چنیــن فرمودهانــد« :ظاهــر قــرآن ،عملــى واجــب و باطنــش ،علمــى نهفتــه و در پــرده
اســت ،ولــی در نــزد مــا معلــوم بــوده و نوشــته شــده اســت»(طباطبایی ،1382 ،ج.)73-74 :3
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  gکه گفــت :مــا در دور ابوالحســن
رضــا  gبودیــم و مــا جوانــان بودیــم از بنــی هاشــم کــه جعفــر بــن عمــر علــوی بر مــا بگذشــت و او
هیئتــی کهنــه (جامههــای کهنــه) و طــوری خراب داشــت مــا بــه یکدیگر نــگاه کردیــم و بخندیدیم
از هیئــت او ،حضــرت رضــا  gفرمــود :عنقریــب او را خواهیــد دیــد صاحــب مــال و تبــع بســیار!
پــس نگذشــت مگــر یــک مــاه یــا نحــو آن کــه والــی مدینــه گشــت و حالــش نیکــو شــد پــس
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میگذشــت 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  gاســت (قمــی.)839 :1379،
قطــب راونــدی از ابراهیــم بــن موســی قــزاز بــود .او روزی در مســجد رضــا  gبــه خراســان گفــت
مبالغــه کــردم در ســؤال و طلــب چیــز از حضــرت امــام رضــا  gپــس 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
آن حضــرت بــودم و آن حضــرت میــل کــرد بهســوی قصــری کــه آنجــا بــود .پــس فــرود آمــد در
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
َ َ
َ َ ُ
َ
َ
َ ُ َّ
ِّ َ
َ َ َ ِّ
ـاة ،فمــال إلــى قصـ ٍـر
قبل بعــض الطا ِل ِبییــن و جــاء وقــت الصــ ِ
و فرمــود« :خــرج الرضــا  gیســت ِ
َ َ َ
َ ِّ
َ ََ ّ َ
ُ
َ
ُ
ـتَ :ن َنتظـ ُـر َی َ
أصحابنــا ،فقــال :غف َر اللـ ُـه لك،
لحـ ْـق بنــا
هنــاك ف َنـ َـزل تحــت َصخـ َـر ٍة فقــال :أذ ْن ،فقلـ
ِ
َّ
َ
ُ َ ِّ َ َّ َ ً
َ َّ ُ
َ َ َ
َ
َّ َ
َّ َ
ـت ،فأذنــت
ال تؤخــرن صــاة عــن أو ِل و ِقتهــا إلــى ِ
آخـ ِـر و ِقتهــا ِمــن غیـ ِـر ِعلـ ٍـة ،علیــك أبــدا بــأو ِل الوقـ ِ
َّ
و َصلینا»(قمــی 1.) 847 :1379 ،پــس گفتــم :یــا بــن رســول اللــه! بهتحقیــق کــه طــول کشــید
مــدت در آن و وعــدهای کــه بــه مــن دادی و مــن محتاجــم و شــغل شــما بســیار اســت و مــن ممکنم
نمیشــود هــر وقتــی کــه از شــما ســؤال کنــم .راوی گفــت :پــس آن حضــرت زمیــن را بــا تازیانــۀ
خــود بهنحــو شــدید و ســختی خراشــید و بــه آن موضــع کــه کنــده شــده بــود ،دســت بــرد .پــس
شمشــی طــا 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  70هــزار اشــرفی بــود و غنیتریــن مردمــی کــه امثــال
خــودم بودنــد در آنجــا گردیدم(همــان).
ّ
«از ریــان بــن الصلــت روایــت شــده اســت کــه گفــت :وقتــی کــه ارادۀ عــراق کــردم و عــزم وداع
حضــرت امــام رضــا  gداشــتم و در خاطــر خــود گفتــم چــون او را وداع کنــم از پیراهنــی از
جامههــای تنــش بخواهــم تــا مــرا در آن دفــن کننــد و درهمــی چنــد بخواهــم از مــال کــه بــرای
 .1تأخیر 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 آنهــا را بخواهــم .چــون بیــرون آمــدم آواز داد مــرا یــا ّریــان! بازگــرد ،بازگشــتم .بــه مــن
گفــت :آیــا دوســت نم ـیداری کــه درهمــی چنــد تــو را دهــم تــا بــرای دختــران خــود انگشــترها
ســازی؟ گفتــم :یــا سـ ّـیدی! 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 :
بهطــور کلــی ،مهمتریــن مــکارم اخالقــی امــام رضــا  gرا میتــوان در ســه محــور کلــی
دســتهبندی کــرد:

شکل  :4مدل ذهنی مقولۀ روایات رضوی

 .3نتیجهگیری
در تحلیــل محتــوای کیفــی ،از مجمــوع  54روایــت مســتخرج از روایــات بررســی شــده در ایــن
پژوهــش 5 ،مقولــه بــا عنــوان ذکــر مناقــب و فضایــل امــام رضــا g؛ بــذل و بخشــش؛ خیــل
رحمــت ،کرامــات و معجــزات؛ علــم الیتناهــی؛ توســل و التجــا کــه بیشــترین بســامد را در ایــن
روایــات داشــتند ،دســت ه بنــدی شــد.
نتایــج تحلیــل ایــن روایــات بیانگــر آن اســت ایــن متــون جنبــه آموزشــی داشــته اســت .از آنجــا
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کــه ذکــر ایــن  54روایــت در حوصلــۀ مقالــه نمیگنجــد ،مــا تنهــا بــه ذکــر مهمتریــن روایاتــی کــه
آموزههــای رضــوی در آن نمــود بیشــتری داشــته و بهعبارتــی تکــرار ایــن مضامیــن اســت ،اکتفــا
کردهایــم ،امــا مهمتریــن دســتاورد پژوهــش مــا ،ایــن اســت کــه تعالیــم و آموزههــای رضــوی در
فرهنــگ ایرانــی بازتــاب چشــمگیری داشــته ،چراکــه بــرای هــر مفهــوم اســتخراج شــده از روایــات
رضــوی ،توانســتیم حدیــث و مضمونــی از آموزههــای گهربــار رضــوی یــا آیـهای از قــرآن بیاوریــم.
ایــن بــدان معناســت کــه مختصــات فکــری نویســنده در راســتای آموزههــای اخالقــی اهــل بیــت
 bبــوده کــه روح قالــب اثــر «منتهیاآلمــال» را تشــکیل داد ه اســت .در تکمیــل ایــن مدعــا بایــد
ً
ً
گفــت کــه لزومــا و صرفــا نمیتــوان ادعــا کــرد کــه تنهــا آموزههــای امــام رضــا  gبــر اندیشــۀ
نویســنده در خلــق ایــن اثــر ،مؤثــر واقــع شــده ،بلکــه میتــوان مصادیقــی از آموزههــای قــرآن و
تعالیــم ائمــه را مطــرح کــرد کــه در بســط و بالندگــی آن تأثیــر بســزایی داشــته اســت.
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تهران :سازمان ملی جوانان.

- Adler, a (1956). The Individual psychology of Alfred Adler. Newyork: Basic Books Inc.
American Heriage Dic.
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