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چکیده 

بحران هــای زیســت محیطی از مهم تریــن چالش هــای قــرن حاضــر اســت کــه گــذار از آن جــز بــا تغییــر 
نگــرش بــه طبیعــت و ایجــاد یــک عــزم راســخ در مــردم امکان پذیــر نیســت. زیســت بوم گرایان بــا هــدف 
ــا  ــر آن ه ــکا ب ــه ات ــد ک ــد می کنن ــی تأکی ــر مؤلفه های ــت، ب ــه طبیع ــر ب ــلطه جویانۀ بش ــرش س ــذار از نگ گ
ــن راه  ــتن در ای ــا و گام برداش ــن مؤلفه ه ــر ای ــکا ب ــد. ات ــر باش ــت بوم مؤث ــرایط زیس ــود ش ــر بهب ــد ب می توان
ــردم  ــوم م ــادات عم ــا اعتق ــد ب ــا در پیون ــا را از روایت ه ــن مؤلفه ه ــوان ای ــر بت ــدی دارد و اگ ــه باورمن ــاز ب نی
اســتخراج کــرد، تأثیــر آن دوچنــدان خواهــد بــود. در ایــن پژوهــش بــه روش تحلیلی توصیفــی و از منظــر 
مطالعــات فرهنگــی بــه بازشــناخت روایت هــای مرتبــط بــا امــام رضــا g بــا دیدگاهــی زیســت بوم گرایانه 
می پردازیــم؛ بررســی ایــن روایت هــا از منظــر مطالعــات فرهنگــی و بــا رویکــردی زیســت بوم گرا می توانــد 
بــه ارائــۀ راهکارهایــی نــو بــرای رهایــی از بحران هــای زیســت محیطی بینجامــد. انگیــزش مخاطبــان بــه 
تغییــر نگــرش بــه زیســت بوم از جملــۀ ایــن راهکارهاســت کــه بــا تکیــه بــر نمادپردازی هــا و جهان نگــری 
تصویــری صــورت می گیــرد. ایــن راهکارهــا در روایت هــای مرتبــط بــا حیــات امــام رضــا g نهفتــه اســت و 

ــد الهام بخــش تولیــد محتــوای رســانه ای باشــد. می توان
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مقدمه

ــر  ــان معاص ــته در جه ــم و برجس ــث مه ــت از آن از مباح ــت بوم و حفاظ ــت و زیس ــط زیس محی
اســت. پیشــرفت چشــمگیر فنــاوری، افزایــش جمعیــت، گســترش فرهنــگ مصرف گرایــی و نــگاه 
ــا بحران هــای جــدی مواجــه کــرده اســت.  ابزارگونــه انســان معاصــر بــه طبیعــت، زیســت بوم را ب
زیســت بوم گرایان بــا تأکیــد بــر وحــدت میــان انســان و طبیعــت، در پــی آن هســتند کــه اندیشــۀ 
مصرف گرایــی را تغییــر دهنــد؛ هــدف آن هــا تغییــر دیدگاه هــای اخالقــی اســت. انســان معاصــر 
بــه ایــن درک دســت یافته اســت کــه چیرگــی بــر طبیعــت بــدون توجــه بــه آســیب هایی کــه ممکــن 
اســت بــه محیــط زیســت وارد آیــد، می توانــد پیامدهــای جبران ناپذیــری بــرای حیــات بشــر داشــته 
باشــد؛ از ایــن رو، پژوهشــگران معاصــر کوشــیده اند از هــر زمینــه ای بــرای درک علــل آســیب های 

وارد شــده بــه محیــط زیســت بهــره ببرنــد. 

ــی آن،  ــی و کالم ــی، فقه ــای تاریخ ــر کاربرده ــزون ب ــا g اف ــام رض ــا ام ــط ب ــای مرتب روایت ه
می توانــد از منظــری دیگــر دارای کاربــرد و ارزش باشــد؛ بازجســت ایــن روایت هــا از منظــر 
ــی  ــای دریافت های ــد رهگش ــت بوم گرایانه می توان ــداف زیس ــتای اه ــی و در راس ــات فرهنگ مطالع
تــازه و تأثیرگــذار باشــد کــه بــر وضعیــت اســفبار زیســت محیطی فعلــی تأثیراتی مثبــت بگــذارد. در 
واقــع باورمنــدی پیــروان امــام و تقــّدس هــر آن چــه در پیونــد بــا ایشــان اســت، زمینه ســاز همراهی 
ــه  ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــود و ای ــت بوم گرایانه می ش ــداف زیس ــا اه ــدان ب ــدان باورمن دوچن

امــروزه بــدان نیازمندیــم.

تحلیــل زیســت بوم گرایانه در ذات خــود تحلیلــی اســت متکــی بــر تفکــر انتقــادی دربــارۀ شــیوۀ 
نگــرش انســان بــه محیط، شــیوه و ســبک زندگــی اش و باورهایــی که چه بســا در ناخــودآگاه فردی 
یــا جمعــی او نقــش بســته  اســت. پژوهشــگر زیســت بوم گرا بایــد بــه دنبــال سرچشــمه هایی باشــد 
کــه ذهــن و زندگــی بشــر را بــه ســمت و ســویی بــرده کــه بی رحمانــه طبیعــت و محیــط  زیســت را 
بــه ورطــۀ نابــودی کشــاند؛ می تــوان گـــفت کـــه نگــرش زیســت بوم گرایی، نوعــی انقــالب  فکــری و 
انــگارۀ جدیــد بـــرای تـــحلیل عمیق تــر بحــران  زیســت محیطی و جســت وجوی راهکارهــای جدید 
بــرای  کاهــش و مقابلــه بــا پیامدهــای آن اســت. در چهارچــوب ایــن انگارۀ جـــدید اســت کـــه  انواع  
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نظریه هــا، اندیشــه ها و جنبش هــای تازه در عـــرصه های مـــختلف مثل اقـــتصاد زیـــست محیطی، 
ــناختی و  ــم بوم ش ــکال، فمینیس ــی رادی ــبزها، بوم شناس ــت سـ ــت محیطی، سیاس ــالق  زیس اخ
ــی  ــای مدیریت ــای راه حل ه ــه ج ــت بوم گرا ب ــگر زیس ــت. پژوهش ــده اس ــد آمـ ــا پدی ــد این ه مانن
محیــط زیســت گرایانه کــه صرفــًا بــه مدیریــت مصــرف بــدون تغییــر شــیوۀ نگــرش و ســبک زندگــی 
تأکیــد دارد، بــه دنبــال تغییــر نــگاه اســت و بــه گمــان نگارنــدۀ ایــن پژوهــش تغییــر نگــرش و نــگاه 

بــدون آگاهــی از ریشــه های آن امکان پذیــر نیســت.

ورود بــه ایــن مبحــث از منظــر مطالعــات فرهنگــی یــک دلیــل بســیار مهــم دارد و آن اینکــه تمرکــز 
ــا امــام رضــا g اســت و در  ــه بررســی ظرفیت هــای زیســت بوم گرایانۀ روایت هــای مرتبــط ب مــا ب
ایــن زمینــه، روایت هــای رایــج دربــارۀ آن حضــرت کــه بــا روایت هــای مســتند تاریخــی تطابــق ندارد 
نیــز بــه شــرِط مقبولیــت عــام، واکاوی می شــود؛ چراکــه پژوهشــگران مطالعــات فرهنگی، هــر اثر و 
روایــت عامه پســند را به ســاِن اثــری تأثیرگــذار بــر فرهنــگ و در پــی آن گفتمــان سیاســی اجتماعــی 
ــر اثبــات مســتند بــودن، ارزش و اعتبــار آن ندارنــد؛ مهــم  به دقــت واکاوی می کننــد و تأکیــدی ب
ــن روایت هــا،  ــۀ ای ــر فرهنــگ و نگــرش مــردم اســت. از جمل ــن روایت هــا ب قــدرِت تأثیرگــذاری ای
نمونــۀ مشــهوری اســت کــه ســبب شــده آن حضــرت بــه ضامــن آهــو شــهرت یابــد و در بخش بحث 

و بررســی، بــه تفصیــل بــه آن خواهیــم پرداخــت.

1. بیان مسئله و ضرورت پژوهش

نگاهــی گــذرا بــه وضعیــت محیــط زیســت، ایــن نکتــه را اثبــات می کنــد کــه رویکــرد سیاســی 
اجتماعــی بشــر بــه زیســت بوم، بــه بحرانــی شــدن اوضــاع انجامیــده و تغییــِر نگــرش بــه مســئلۀ 
ــای  ــق چالش ه ــِد درک دقی ــرش، نیازمن ــر نگ ــن تغیی ــرای ای ــت. ب ــدی  اس ــاز ج ــت بوم، نی زیس
ــات  ــر مطالع ــا از منظ ــن چالش ه ــق ای ــتیم؛ درک دقی ــا آن هس ــط ب ــی مرتب ــی اجتماع فرهنگ
فرهنگــی و نقــد و تحلیــل آن بــا تکیــه بــر آرای زیســت  بوم گرایانه، می توانــد بســتری مناســب بــرای 
تغییــر نگــرش  و در بلندمــدت تغییــر ســاختار فرهنگــی جامعــه پدیــد آورد؛ تغییر نگرش و ســاختار 
فرهنگــی جامعــه اگــر بــا بهره گیــری از نمادهــا و ایماژهــای اعتقــادی آن انجــام شــود، بی تردیــد 
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مؤثرتــر و کاراتــر خواهــد بــود و ایــن همــان چیــزی اســت کــه در ایــن پژوهــش بــا واکاوی روایت های 
مرتبــط بــا امــام رضــا g در پــی آن هســتیم.

مســئلۀ اساســی، کشــف ظرفیت هایــی اســت کــه در اعتقــادات و باورهــای شــیعیان وجــود دارد 
و می تــوان بــه بهتریــن شــکل در اهــداف زیســت بوم گرایانه از آن بهــره بــرد، اّمــا تاکنــون مغفــول 
مانــده  اســت. ظرفیت هایــی کــه در قالــب گزاره هــا و روایــات دربــارۀ امــام رضــا g نهفتــه اســت، 
قــدرت قابــل توّجهــی بــرای تغییــر نگــرش و تأثیرگــذاری بــر فرهنــگ مــردم دارد؛ به ویــژه زمانــی 
کــه بررســی ها نشــان دهندۀ وجــود نوعــی نگــرش زیســت بوم گرا در کلیــت اندیشــه های آن 
حضــرت اســت. اعتقــاد مــردم بــه آن حضــرت خــود عاملــی تســهیل گر بــرای تغییــر نگــرش بــه 
زیســت بوم اســت و ارائــۀ نظام منــد ایــن نگــرش و بهره گیــری از ظرفیت هــای متعــدد تأثیرگــذاری 

آن بــر فرهنــگ، می توانــد وضعیــت کنونــی محیــط زیســت را بهبــود بخشــد.

1-1. پرسش  بنیادین، فرضیه ها و روش تحقیق

پرسش های اساسی و بنیادین این پژوهش از این قرار است:

1. در روایت هــا دربــارۀ امــام رضــا g چــه گزاره هــا، نمادهــا و ایماژهایــی )جهان نگــری 
تصویــری و ذهنــی( وجــود دارد کــه ظرفیــت بهره گیــری در زمینــۀ اهــداف زیســت بوم گرایانه دارد؟

2. آیــا امــکان بهره گیــری از ایــن گزاره هــا، نمادهــا و ایماژهــا بــرای تأثیرگــذاری بــر فرهنــگ مردم 
دارد؟ وجود 

فرضیه هایی که در پی این دو پرسش اساسی شکل می گیرد، بدین ترتیب است:

1. تمــام روایت هــای مرتبــط بــا امــام رضــا g کــه به نحــوی بــا عناصــر زیســت بوم پیونــد دارد، 
ــا اهــداف زیســت بوم گرایانه ســازگار اســت. ب

2. بــه ســبب اعتقــاد و عالقــۀ مــردم ایــران بــه امــام رضــا g می تــوان از ایــن گزاره هــا، نمادهــا 
و ایماژهــا بــرای تغییــر نگــرش، تأثیرگــذاری بــر فرهنــگ و بهبــود وضعیــت زیســت بوم بهــره بــرد. 
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در کل بایــد گفــت کــه نمادپــردازی و جهان نگــری تصویــری ذهنــی نهفتــه در روایت هــای 
ــداف  ــتای اه ــری در راس ــت بهره گی ــی ظرفی ــوع کل ــار موض ــا g در چه ــام رض ــا ام ــط ب مرتب
زیســت بوم گرایانه دارد کــه عبــارت  اســت از: الــف. توصیفــات امــام از پــروردگار، ب. روایت هایــی از 
امــام رضــا g مرتبــط بــا موضــوع گیاهــان، ج. روایت هایــی از امــام رضــا g مرتبــط بــا موضــوع 

ــوع آب. ــا موض ــط ب ــا g مرتب ــام رض ــی از ام ــات، د. روایت های حیوان

ــیوۀ  ــه ش ــات ب ــردآوری اطالع ــا گ ــید ب ــم کوش ــش خواهی ــای پژوه ــات گمانه ه ــدف اثب ــا ه ب
ــه  ــتقرایی ب ــتداللِی اس ــر روش اس ــه ب ــا تکی ــی و ب ــۀ کیف ــا از گون ــه ای و تحلیل داده ه کتابخان
منظــر  از   g رضــا  امــام  حیــات  از  روایت هایــی  زیســت بوم گرایانۀ  ظرفیت هــای  بررســی 
مطالعــات فرهنگــی بپردازیــم. تحلیــل محتــوا و بررســی روایت هــا بــه ایــن روش، رهگشــای ارائــۀ 
ــا هــدف بهبــود شــرایط  ــان ب ــر ذهــن مخاطب ــوا و تأثیرگــذاری ب ــرای تولیــد محت ــی ب راهکارهای

زیســت محیطی اســت.

1-2. پیشینۀ تحقیق

ــان« نام گــذاری شــده اســت، هیــچ  ــا عنــوان روز »محیط ب ــا آنکــه ب روز میــالد امــام رضــا g ب
پژوهــش علمــی و دقیقــی کــه بــه پیونــد میــان آرای امــام رضــا g و زیســت بوم بپــردازد، یافــت 
نشــد. در واقــع، ایــن نام گــذاری صرفــًا بــا تاکیــد بــر صفتــی کلیــدی صــورت گرفتــه کــه در ذهــن 
عمــوم توصیف گــر امــام رضــا g اســت: ضامــن آهــو. همیــن روایــت عامیانــه کافــی بــوده کــه 
نــام محیط بــان بــا روز میــالد امــام هشــتم شــیعیان تالقــی پیــدا کنــد. ایــن در حالــی  اســت کــه 
در روایت هایــی از حیــات آن حضــرت می تــوان شــواهد گســترده تری در ایــن بــاره یافــت. دربــارۀ 
ایــن موضــوع، معــدود کارهایــی کــه صــورت گرفتــه در حــد نوشــتارهایی اینترنتــی، بســیار کوتــاه و 

غیرتخصصــی اســت کــه بــدون روش علمــی اجــرا شــده و ارزش یادکــرد در ایــن مقالــه نــدارد.

رویکــرد  بــا  پژوهشــی  اســت،  گســترش  بــه  رو  زیســت بوم گرایانه،  پژوهش هــای  هرچنــد 
زیســت بوم گرایانه دربــارۀ شــخصیت و زندگــی امــام رضــا g انجــام نشــده اســت. اگرچــه عمــر 
ــن  ــی در ای ــایان توّجه ــای ش ــد، پژوهش ه ــز نمی رس ــرن نی ــم  ق ــه نی ــت بوم گرایی ب ــش زیس جنب



170

سال دهم، شماره 40، زمستان 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

 ،»Karen Warren’s Ecofeminism« زمینــه وجــود دارد. مقالــۀ گالزبــورک )2002(  بــا عنــوان
عبدالحســین وهــاب زاده در کتــاب بوم شناســی علمــی عصیانگــر مجموعــه ای از مقــاالت مرتبــط با 
ایــن جنبــش را گــردآوری و ترجمــه کــرده اســت. فیلیــپ دبلیــو ســاتن در بخشــی از کتــاب درآمــدی 
بــر جامعه شناســی محیــط زیســت بــه تبییــن رویکــرد زیســت بوم گرا پرداختــه  اســت. آلــن درینــگ 
ــت بوم گرایانه،  ــی زیس ــا نگاه ــن( ب ــدۀ زمی ــی و آین ــت؟)جامعۀ مصرف ــی اس ــدر کاف ــاب چق در کت
اصــول مربــوط بــه جامعــۀ مصرفــی را واکاوی می کنــد. راشــل کارســون در کتــاب بهــار خامــوش بــا 
نگاهــی زیســت بوم گرا بهره گیــری از فنــاوری در راســتای کشــاورزی صنعتــی را بــه نقــد می کشــد. 
در زبــان فارســی نیــز می تــوان مــواردی بــا ایــن رویکــرد یافــت کــه از آن جملــه بایــد بــه کتــاب زهــرا 
پارســاپور )1392( بــا عنــوان نقــد بوم گــرا اشــاره کــرد؛ از ایــن پژوهشــگر )1392( کتــاب دیگــری 
از ترجمــۀ گزیــده مقــاالت ایــن حــوزه بــا عنــوان دربــارۀ نقــد  بوم گــرا منتشــر شــده اســت. از دیگــر 
ــوان  ــا عن ــهی )1396( ب ــادری س ــتی ق ــۀ هس ــه پایان نام ــد ب ــت بوم گرایانه بای ــای زیس پژوهش ه
»بازشــناخت انتقــادی بوم فمینیســم بــا تکیــه بــر شــعر شــاعران برجســتۀ معاصــر فارســی« و نیــز 
ــتا«  ــران در اوس ــطوره ای ای ــای اس ــت بوم گرایانۀ باوره ــل زیس ــوان »تحلی ــا عن ــالۀ او )1399( ب رس
ــا همراهــی  ــا همیــن رویکــرد انجــام شــده اســت. همچنیــن از ایــن نویســنده ب اشــاره کــرد کــه ب
مهیــار علــوی مقــدم، ابراهیــم اســتاجی و علــی تســنیمی )1399( بــا عنــوان »واکاوی زیســت بوم 
گرایانــه گزاره هــای اســاطیری اوســتا بــا تاکیــد بــر دیــدگاه ژیلبــر دوران« منتشــر شــده  اســت کــه 
ــت بوم گرایانه را  ــرش زیس ــوان نگ ــا می ت ــن پژوهش ه ــام ای ــت بوم گرایانه دارد. در تم ــردی زیس رویک
بــه صــورت مســتقل دریافــت، اّمــا در هیــچ کــدام، بــا رویکرد یادشــده بــه بررســی زندگی، اندیشــه ها 
و احادیــث امــام رضــا g پرداختــه نشــده اســت. پژوهش هایــی دربــارۀ امام رضــا g نیــز وجــود 
دارد کــه بــا رویکــرد مطالعــات فرهنگــی اجــرا شــده  اســت؛ از آن جملــه می تــوان بــه مقالــۀ ســویل 
ماکویــی )1389( بــا عنــوان »بازنمایــی جایــگاه حضــرت امــام رضــا g در فرهنــگ مــردم ایــران؛ 
آییــن هــا و نمادهــا« و نیــز مقالــۀ رضــا کشــاورز و ســیدمهدی دلبــری )1396( بــا عنــوان »مطالعــه 
تأثیــرات فرهنگــی و اجتماعــی زیــارت امام رضــاg در تبــادل و ارتقای فرهنگی جوامع مســلمان« 
اشــاره کــرد. در ایــن پژوهش هــا نیــز البتــه اشــاره ای بــه نگــرش زیســت بوم گرایی نیســت. از ایــن رو، 

پژوهــش پیــش رو در نــوع خــود، پژوهشــی بســیار تــازه بــه شــمار می آیــد.
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1-3. مبانی نظری تحقیق

محیــط زیســت و زیســت بوم و حفاظــت از آن یکــی از مباحــث مهــم و برجســته در جهــان معاصــر 
اســت. پیشــرفت چشــمگیر فنــاوری، افزایــش جمعیــت، گســترش فرهنــگ مصرف گرایــی و نــگاه 
ــا بحران هــای جــدی مواجــه کــرده  اســت.  ابزارگونــه انســان معاصــر بــه طبیعــت، زیســت بوم را ب
زیســت بوم گرایان بــا تأکیــد بــر وحــدت میــان انســان و طبیعــت، در پــی آن هســتند کــه اندیشــۀ 
مصرف گرایــی را تغییــر دهنــد؛ هــدف آن هــا تغییــر دیدگاه هــای اخالقــی اســت. انســان معاصــر 
بــه ایــن درک دســت یافتــه اســت کــه چیرگــی بــر طبیعــت بــدون توجــه بــه آســیب هایی کــه ممکن 
اســت بــه محیــط زیســت وارد آیــد، می توانــد پیامدهــای جبران ناپذیــری بــرای حیــات بشــر داشــته 
ــل  ــرای درک عل ــه ای ب ــر زمین ــیده اند از ه ــر کوش ــگران معاص ــل، پژوهش ــن دلی ــه همی ــد؛ ب باش

آســیب های واردشــده بــه محیــط زیســت بهــره ببرنــد. 

تحلیــل زیســت بوم گرایانه در ذات خــود تحلیلــی اســت متکــی بــر تفکــر انتقــادی دربــارۀ شــیوۀ 
نگــرش انســان بــه محیــط، شــیوه و ســبک زندگــی اش و باورهایــی کــه چــه بســا در ناخــودآگاه 
فــردی یــا جمعــی او نقــش بســته  اســت. پژوهشــگر زیســت بوم گرا بایــد بــه دنبــال سرچشــمه هایی 
باشــد کــه ذهــن و زندگــی بشــر را بــه سمت وســویی بــرده کــه بی رحمانــه طبیعــت و محیط  زیســت 
را بــه ورطــۀ نابــودی کشــانده؛ می تــوان گـــفت کـــه نگــرش زیســت بوم گرایی نوعــی انقــالب  فکری 
ــای  ــت وجوی راهکاره ــت محیطی و جس ــران  زیس ــر بح ــحلیل عمیق ت ــرای تـ ــد بـ ــگارۀ جدی و ان
جدیــد بــرای  کاهــش و مقابلــه بــا پیامدهــای آن اســت. در چهارچــوب ایــن انــگارۀ جـــدید اســت 
ــتصاد  ــل اقـ ــختلف، مث ــرصه های مـ ــازه در عـ ــای ت ــه ها و جنبش ه ــا، اندیش ــواع  نظریه ه ــه  ان کـ
زیـــست محیطی، اخــالق  زیســت محیطی، سیاســت ســـبزها، بوم شناســی رادیــکال، فمینیســم 
بوم شــناختی و ماننــد این هــا پدیــد آمـــده اســت. پژوهشــگر زیســت بوم گرا بــه جــای راه حل هــای 
ــر شــیوۀ نگــرش و  ــدون تغیی ــت مصــرف ب ــه مدیری ــًا ب مدیریتــی محیــط زیســت گرایانه کــه صرف
ســبک زندگــی تأکیــد دارد، بــه دنبــال تغییــر نــگاه اســت و بــه گمــان نگارنــدۀ ایــن پژوهــش تغییــر 

ــر نیســت. ــدون آگاهــی از ریشــه های آن امکان پذی ــگاه ب نگــرش و ن

ــن پژوهــش، مطالعــات فرهنگــی اســت. مطالعــات  ــکا در بررســی های ای ــۀ مــورد ات دیگــر جنب
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فرهنگــی در اواســط دهــۀ 1950 میــالدی تحــت تأثیــر دو کتــاب کاربردهــای ســواد نوشــتۀ ریچارد 
هــوگارت و فرهنــگ و جامعــه نوشــتۀ ریمونــد ویلیامــز شــکل گرفــت. در یــک تعریــف کّلــی می توان 
گفــت کــه مطالعــات فرهنگــی به عنــوان گرایشــی بینارشــته ای بــا بهره گیــری از رویکردهــای رایــج 
ــدرت  ــوبژکتیویته و ق ــوع س ــه موض ــانه، ب ــات رس ــخ و مطالع ــی، تاری ــی، جامعه شناس ــد ادب در نق
ــه از  ــت ک ــه ای اس ــگ، به گون ــه فرهن ــی ب ــات فرهنگ ــگران مطالع ــگاه پژوهش ــوع ن ــردازد؛ ن می پ
دســته بندی ایــن مفهــوم بــه فرهنــگ واال و فرهنــگ تــوده )یــا مبتــذل( می پرهیزند)هــال، 1397: 
8( و بــا ایــن رویکــرد مرزبنــدِی رایــج میــاِن ناقــدان هنــری و ادبــی دربــارۀ هنــر را نیــز بــه کنــاری 
می گذارنــد؛ مرزبنــدی رایجــی کــه بــر اســاس آن صرفــًا هنــر واال و نخبه گــرا ارزش نقــد و بررســی 
دارد و هنــر عامه پســند ارزش نقــد نــدارد؛ بــا کنــار گذاشــتن ایــن دیــدگاه، پژوهشــگران مطالعــات 
فرهنگــی هــر اثــِر عامه پســند را به ســاِن اثــری تأثیرگــذار بــر فرهنــگ و در پــی آن گفتمــان سیاســی 

ــد.  ــت واکاوی می کنن ــی به دق اجتماع

پژوهشــگران مطالعــات فرهنگــی بــا چنیــن رویکــردی بــه بررســی تمامــی آثــار مــورد توّجه مــردم، 
حتــی آگهی هــای تجــاری می پردازنــد و بــر ایــن بــاور هســتند کــه در پــس ظاهــِر خنثــی و معصــوم 
ایــن آثــار عامیانــه، رفتارهایــی گفتمانــی بــه نمایــش درمی آید)پاینــده، 1385: 1( کــه هــم نشــانۀ 
کیفیــت فرهنگــی جامعــه اســت و هــم بــر آن تأثیــر می گــذارد. در واقــع، ایماژهــای )جهان نگــری 
ــم  ــژه، ه ــای وی ــا نماهنگ ه ــه ت ــاری گرفت ــای تج ــه از آگهی ه ــار عامیان ــی( آث ــری و ذهن تصوی
بازتاب دهنــده و هــم شــکل دهندۀ نظامــی ایدئولوژیــک هســتند و هوّیــت و معنــای زندگــی روزمــره 
مــا را بــرای مــا تعریــف می کننــد و برمی ســازند )همــان(.  بررســی ایــن جهان نگری هــای تصویــری 
ذهنــی و تأثیــرات آن بــر عمــوم مــردم، یکــی از جنبه هــای مــورد تأکیــد در پژوهــش پیــش روســت و 

آن را در دســتۀ پژوهش هــای مطالعــات فرهنگــی جــای می دهــد.

2. بحث و بررسی

پیــش از ورود بــه ایــن مبحــث ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بازجســت و بررســی روایت هــای 
مرتبــط بــا امــام رضــا g از منظــر مطالعــات فرهنگــی نیازمند بررســی ســندیت روایت ها نیســت؛ 
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چراکــه هــدف از ایــن بررســی، ارزیابــی تأثیراتــی اســت کــه ایــن روایت هــا بــر عمــوم باورمنــدان 
می گــذارد و ناگفتــه پیداســت کــه مخاطــب عــام بــا چنیــن روایت هایــی نــه از منظــر یک پژوهشــگر 
علــم حدیــث کــه از منظــر یــک معتقــد رویــارو می شــود. بــا چنیــن رویکــردی روایت هــای مرتبــط با 

امــام رضــا g از چهــار جنبــه واکاوی می شــود. 

2-1. بازتاب حرمت حیات موجودات زیست بوم در توصیفات امام رضا g از پروردگار

در روایت هــای بازمانــده از امــام رضــا g نکتــۀ شــایان توّجــه آن اســت کــه ایشــان در توصیــف 
ــت بوم  ــه زیس ــان ب ــژۀ ایش ــه وی ــادآور توّج ــه ی ــد ک ــن می کنن ــی تبیی ــز مطالب ــروردگار نی ــات پ صف
 g اســت؛ از آن جملــه می تــوان بــه روایتــی از گفت وگــوی فتــح ابــن یزیــد جرجانــی و امــام رضــا
در عیــون اخبــار رضــا g اشــاره کــرد کــه در آن امــام رضــا g حیوانــات را بــه مثابۀ نشــانۀ لطافت 
و ظرافــت آفرینــش پــروردگار، توصیــف می کنــد؛ توصیفــی کــه از منظــر مطالعــات فرهنگــی، از 
حیوانــات یادشــده در ایــن روایــت، ایماژهایــی )جهان نگــری تصویــری و ذهنــی( نیرومنــد بــرای 

تأثیرگــذاری بــر ذهــن باورمنــدان می ســازد:

ــت دارد و  ــت و ظراف ــردن، لطاف ــق ک ــه در خل ــف ک ــم لطی ــت می گویی ــن جه ــه ای ــح! ب ای فت
ــف  ــر ظری ــف و غی ــان ظری ــع او را در گیاه ــر صن ــا اث ــت، آی ــف آگاه اس ــک و ظری ــیای کوچ ــه اش ب
نمی بینــی؟ آیــا اثــر خلــق او را در خلقــت ظریــف و دقیــق حیوانــات کوچکــی مثل پشــه و پشــه ریزه 
ــه و  ــاده و بچ ــر و م ــزی، ن ــرط  ری ــه از ف ــد بلک ــختی آن را می بین ــم به س ــه چش ــر از آنک و کوچک ت
بــزرگ آن هــا از یکدیگــر تشــخیص داده نمی شــود، ندیــده ای؟ وقتــی کوچکــی آن هــا را در عیــن 
ظرافت شــان می بینیــم، وقتــی آشــنایی آن هــا را بــه نحــوۀ آمیــزش مخصــوص بــه خــود و فــرار از 
ــا  ــت ها و بیابان ه ــۀ دش ــان و پهن ــت درخت ــا و پوس ــان از دل دریاه ــع آوری مایحتاجش ــرگ و جم م
ــدن کالم  ــر و فهمی ــخنان یکدیگ ــم س ــوۀ فه ــا و نح ــن آن ه ــخن گفت ــه س ــی ب ــم، وقت می نگری
بزرگ ترهــا بــه توّســط بچه هــا و غــذا آوردن والدیــن بــرای فرزندانشــان را می اندیشــیم)ابن بابویــه، 

.)۲59  -۲5۸ 1373، ج1: 

در ادامــۀ ایــن گفت وگــو کــه خــود دارای ارزش هایــی ویــژه از نظر مطالعــات فرهنگی اســت، آنچه 
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بــا اندیشــه های زیســت بوم گرایانه تطابــق درخــوری دارد، قایــل گشــتن روح در جانــوران اســت: 

چطــور بــه خداونــد بزرگــی کــه مخلوقاتــی ریــز و درشــت دارد و در جانــوران روح هایــی قــرار داده و 
هــر جنســی را از جنــس دیگــر متبایــن ســاخته به طــوری کــه هیــچ شــبیه یکدیگر نیســتند، لطیف 

)دقیــق و بــا ظرافت( گفتــه نشــود؟)ابن بابویــه، 1373، ج1: ۲6۸(.

ایــن بــاور ســبب می شــود کــه در میــان باورمنــدان، نگاهــی برابرانــه بــه حیوانــات شــکل گیــرد؛ 
نگاهــی کــه در صــورت ترویــج، می توانــد بــه شــکل گیری یــک نگــرش مؤثــر مبتنــی بــر حرمــت 
حیــات حیوانــات بینجامــد؛ نگرشــی کــه فرهنــگ عمــوم مــردم را تحــت تأثیــر خــود قــرار می دهــد. 

ــر  ــزون ب ــروردگار، اف ــی پ ــنوایی و بینای ــون ش ــی چ ــت صفات ــا g از کیفی ــام رض ــات ام توصیف
ارزش هــای فلســفی کالمــی، ایــن جهان نگــری تصویــری را در ذهــن مخاطــب باورمنــد، نهادینــه 
ــنود و  ــزای آن را می ش ــت بوم و اج ــای زیس ــا و تکانه ه ــن نواه ــروردگار کوچک تری ــه پ ــد ک می کن
ــروردگاری چنیــن شــنوا و بینــا،  ــاور را تقویــت می کنــد کــه پ ــن ب رصــد می کنــد؛ نگرشــی کــه ای

ــت: ــد گذش ــت بوم نخواه ــن زیس ــودات ای ــی موج ــاد دادخواه ــان از فری بی گم

ــا  ــه ت ــز گرفت ــا فــرش از مورچه هــای ری ــق از عــرش ت او شــنوایی اســت کــه صــدای تمــام خالئ
بزرگ تــر از آن، در دریــا و خشــکی بــر او پوشــیده نیســت و زبــان آن هــا را بــا هــم اشــتباه نمی کنــد و 
در ایــن موقــع گفتیــم: او شنواســت ولــی بــدون گــوش و گفتیم او بیناســت ولی نــه با چشــم، زیرا او 
اثــر دانــه بســیار ریــز و ســیاه خــردل را در شــب ظلمانــی بــر روی ســنگ ســیاه می بیند و نیــز حرکت 
مورچــه را در شــب تاریــک می بینــد و از نفــع و ضــرر آن مطلــع اســت و آمیــزش و بچه هــا و نســل 
آن را می بینــد و در نتیجــه گفتیــم: او بیناســت اّمــا نــه ماننــد بینــا بــودن مخلوقات)همــان:269(.

از منظــر مطالعــات فرهنگی چنیــن ایماژی بازدارنــدۀ باورمنــدان از رنجش موجودات زیســت بوم 
ــا g از  ــام رض ــا ام ــط ب ــا مرتب ــت بوم گرا در روایت ه ــری زیس ــری تصوی ــاب جهان نگ ــت. بازت اس
ــر  ــوان از آن نمادهایــی مؤث ــه ای اســت کــه می ت ــر روایت هــا به گون ــوع نگــرش حاکــم ب گیاهــان ن
در راســتای تقویــت نــگاه زیســت بوم گرا بــه گیاهــان اســتخراج کــرد؛ نمادهایــی کــه بــه یــاری بــاور 
ژرف عالقه منــدان بــه آن امــام و روایت هــای تأثیرگــذار پیرامــون آن، زمینــه را بــرای تغییــرات مثبــت 
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فرهنگــی در ایــن زمینــه مهیــا می کنــد. در جــدول )1( دورنمایــی از تحلیــل محتــوای تلخیصــی 
ایــن موضــوع آمــده اســت.

جدول )1(

تحلیل محتوای 

تلخیصی
ارجاع بخشی از متن روایت یا حدیث ردیف موضوع

توصیف حیوانات 
به مثابۀ نشانۀ لطافت 

و ظرافت آفرینش 
پروردگار

)ابن بابویه، 
1373، ج1: 
)۲59 -۲5۸

به این جهت می گوییم لطیف که در خلق 
کردن، لطافت و ظرافت دارد]...[آیا اثر خلق 

او را در خلقت ظریف و دقیق حیوانات کوچک 
]...[ ندیده ای؟

1

بازتاب 
حرمت حیات 

موجودات 
زیست بوم در 

توصیفات امام 
رضا g از 

پروردگار

باور به وجود روح 
پروردگار در جانوران

)همان: 268(
خداوند بزرگی که مخلوقاتی ریز و درشت 

دارد و در جانوران روح هایی قرار داده.
2

توصیف خداوند به 
عنوان شنوا و بینای 
دادخواهی حیوانات

)همان: 269(

او شنوایی است که صدای تمام خالئق 
از عرش تا فرش از مورچه های ریز گرفته تا 

بزرگ تر از آن، در دریا و خشکی بر او پوشیده 
نیست]...[و نیز حرکت مورچه را در شب تاریک 

می بیند و از نفع و ضرر آن مطلع است.

3

ــا  ــام رض ــا ام ــط ب ــای مرتب ــت بوم گرا در روایت ه ــری زیس ــری تصوی ــاب جهان نگ 2-2. بازت
g از گیاهــان

در روایــات نقل شــده از آن حضــرت و نیــز احادیــث مرتبــط بــا ایشــان، می تــوان نوعــی 
حرمت بخشــی بــا اتــکا بــه نمادین ســازی، دربــارۀ گیاهــان مشــاهده کــرد کــه در نــوع خــود شــایان 

ــد: ــان می کن ــدا n بی ــول خ ــول رس ــطه از ق ــا واس ــرت ب ــه آن حض ــرای نمون ــت. ب ــه اس توّج
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ــود:  ــی g فرم ــن[ عل ــن ب ــت: ]حس ــه گف ــرده ک ــت ک ــرت روای ــناد از آن حض ــن اس ــه همی و ب
رســول خــدا n بــه دو دســت مبــارك خویــش گل ســرخی را بــه مــن داد، چــون آن را بــه بینــی 
خــود نزدیــک نمــودم فرمــود: ایــن گل ســرخ بعــد از بــرگ درخــت مــورد از ســّید گل هــای بهشــت 

ــه،1373، ج2 : 47(. ــن بابوی ــت )اب اس

ایــن کــه گل ســرخ، ســّید گل هــای بهشــت و رســول خــدا n بــر آن تأکیــد ورزد، ارزشــی نمادیــن 
بــدان می بخشــد و باورمنــدان را راغــب بــه احتــرام می کنــد. نمادین تــر و گیراتــر از روایــت یــاد شــده، 
روایتــی تاریخــی اســت کــه پیرامــون کاشــت بــادام، توســط امــام رضــا g در الشــاباذ )بالش آبــاد( 
وجــود دارد؛ بادامــی کــه بــه درختــی بــارور و مــورد احتــرام مبــدل می شــود و بــرای باورمندان بــه مرام 

و مســلک امــام g همچــون نمــادی نیرومنــد واســطۀ فزونــی و شفابخشــی می شــود:

محّمــد بــن احمــد بــن اســحاق نیشــابوری گویــد: از جــّده ام خدیجــه دختــر حمــدان بن پســنده 
شــنیدم وقتــی آن حضــرت علیــه الّســالم بــه نیشــابور وارد شــدند به »الشــاباذ« کــه در ناحیــه غربی 
شــهر اســت در خانــه جــّدم پســنده نــزول اجــالل فرمودنــد و وی را پســنده گفتنــد بــرای اینکــه 
حضــرت در میــان تمــام خانه هــا خانــه او را اختیــار کــرد و پســنده کلمــه فارســی اســت و معنایــش 
بــه عربــی مرضــّی  اســت کــه مــراد شــخص مــورد رضایــت اســت، چــون بــه خانــه مــا وارد شــد نهال 
بادامــی در زاویــه ای از زوایــای آن خانــه کاشــت و آن نهــال روییــد و در عــرض یــک ســال درختــی 
شــد و ثمــر داد و مــردم ایــن را فهمیدنــد و از بــادام آن بــرای شــفای بیمــاران می بردنــد و هــر کــس 
ــوان  ــت و آن را به عن ــّرك می جس ــت تب ــادام آن درخ ــک ب ــه ی ــود ب ــاری ب ــی بیم ــار نوع ــه دچ را ک
ــادام را  شــفایابی می خــورد و بهبــود می یافــت و هــر کــس را ناراحتــی چشــم بــود دانــه ای از آن ب
روی چشــم خــود می گذاشــت و شــفا می یافــت و زن بــاردار اگــر درد زایمــان بــر او ســخت می شــد 
یــک حّبــه از مغــز بــادام آن تنــاول می کــرد و وضــع حمــل بــر او آســان و در حــال فــارغ می شــد و 
هــر گاه حیوانــی از چهارپایــان اهلــی مبتــال بــه قولنــج می گشــت ترکــه ای از شــاخ آن درخــت بــر 
ــه برکــت حضــرت رضــا g از او دور  ــاد قولنــج ب ــر شــکمش می ســودند عافیــت می یافــت و ب زی

ــان، ج1: 293-292(. ــد )هم می ش

آنچــه در ادامــۀ ایــن روایــت پرکشــش درخــور توّجــه اســت، تأثیــر بی حرمتــی بــه حریــم ایــن گیــاه 
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نمادیــن در زندگــی افــراد اســت؛ گویــی این گیــاه و سرنوشــت بی حرمتان نمادی اســت از سرنوشــت 
بشــری کــه بــا زیاده خواهــی و ســلطه جویی حــق وجــود و حیــات گیاهــان را نادیــده می گیــرد:

روزگاری چنــد گذشــت کــه آن درخــت خشــک شــد، جــّدم آمــد و شــاخه های آن را قطــع کــرد و 
ــو عمــرو می گفتنــد؛ تنــه آن را بریــد و از روی  دیــده اش کــور شــد، ســپس ابــن حمــدان کــه او را اب
زمیــن برداشــت، بعــد امــوال او کــه هفتــاد هــزار تــا هشــتاد هــزار درهــم ارزش آن هــا بــود، در دروازۀ 
فــارس همــه نابــود گردیــد و از دســت رفــت و چیــزی بــرای او باقــی نمانــد و ایــن ابــو عمــرو دو پســر 
داشــت کــه دفتــردار محّمــد بــن ابراهیــم بــن ســمجور بودنــد یکــی بنــام ابوالقاســم و دیگــری بــه نــام 
ابــو صــادق، خواســتند کــه ایــن خانه را تعمیــر کنند و بیســت هــزار درهم )صــرف( مخــارج آن کردند 
و هنــگام تعمیــر خانــه ریشــه های درخــت مزبــور را از جــا درآوردنــد و نمی دانســتند کــه چــه عاقبتــی 
خواهنــد داشــت، بعــدًا یکــی از آن دو پســر متوّلــی اراضــی و امــالك و امیــر خراســان شــد و پــس از 
مّدتــی بــا محملــی بــه شــهر بازگشــت در حالــی کــه پــای راســتش ســیاه شــده بــود و کم کــم گوشــت 
آن متالشــی شــد و یــک مــاه طــول نکشــید کــه جــان بــه جان آفریــن تســلیم نمــود و آن دیگــر کــه 
بــرادر بزرگ تــر بــود در دیــوان امیــر نیشــابور دفتــردار شــد و جماعتــی گــرد او بودنــد و خّطــی بســیار 
نیکــو داشــت، روزی یکــی از کارمندانــش در میــان جمعّیــت کــه همگــی در کنــارش بودنــد گفــت:

خداونــد صاحــب ایــن خــّط را از چشــم بــد حفــظ کنــد، همــان دم دســتش بلرزیــد و بــه رعشــه 
افتــاد و قلــم از دســت او بیفتــاد و دملــی در آن پیــدا شــد، بــه منــزل رفــت و ابــو العّبــاس کاتــب بــا 
جماعتــی بــه عیادتــش رفتنــد و بــه او گفتنــد: ایــن ناراحتــی از حــرارت )فشــار خــون( اســت، رگ 
بــزن و یــا حجامــت کــن، وی بپذیرفــت و حّجــام آمــد و از او خــون گرفــت، روز دیگــر بــه عیادتــش 
آمدنــد و بــار دیگــر او را گفتنــد: خــون بگیــر. وی در بــار دوم حجامــت کــرد و خــون گرفــت، ولــی 
همــان روز مرگــش فــرا رســید و دار فانــی را وداع گفــت و مــردن هــر دو بــرادر در کمتــر از یــک ســال 

اّتفــاق افتاد)همــان، ج2: 294-293(.

از منظــر مطالعــات فرهنگــی ایــن نمــاد نیرومنــد می تواند بــه یک جهان نگــری تصویــری و ذهنی 
ــاد  ــتای بالش آب ــوز در روس ــه هن ــژه ک ــود؛ به وی ــل ش ــت بوم گرایی تبدی ــت زیس ــرای تقوی ــر ب مؤث
درخت هــای بــادام بســیاری وجــود دارد کــه می توانــد تصــّور و تداعــی آن نمــاد مؤثــر را در ذهــن 
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تســهیل کنــد. کافــی اســت بــر روی درخت هــای بــادام ایــن منطقــه و ایــن گمانــه کــه چــه بســا این 
ــر ایــن اســاس جشــنواره های  ــد، تمرکــز شــود و ب ــد آمده ان ــاداِم رضــوی پدی ــژاد آن ب بادام هــا از ن

ســاالنۀ زیســت بوم گرا پدیــد آیــد و تولیــد محتــوا انجــام شــود.

در راســتای دســت یافتن بــه یــک تحلیــل محتــوای تلخیصــی، دورنمایــی از مــوارد مطــرح شــده 
در زیرمجموعــۀ ایــن موضــوع در قالــب جــدول )2( ارائــه می شــود تــا درک جوانــب متعــدد موضوع 

ــهولت یابد. س

جدول )2(

تحلیل محتوای 

تلخیصی
ارجاع بخشی از متن روایت یا حدیث ردیف موضوع

حرمت بخشی 
به گیاهان با 

نمادین سازی و 
انتساب آن به رسول 

n خدا

)ابن بابویه، 
1373، ج۲: 

)47

امام رضا g با واسطه روایت می کند از 
رسول خدا n به دو دست مبارك خویش گل 

سرخی را به من ]حسن بن علی g[ داد، 
چون آن را به بینی خود نزدیک کردم فرمود: 
این گل سرخ بعد از برگ درخت مورد از سّید 

گل های بهشت است.

1

بازتاب 
جهان نگری 

تصویری 
زیست بوم گرا 
در روایت های 
پیرامون امام 
رضا g از 

گیاهان

تبدیل گیاه به 
نمادی نیرومند 

و واسطۀ فزونی و 
شفابخشی امام

)همان، ج1: 
)۲93 -۲9۲

نهال بادامی در زاویه ای از زوایای آن خانه 
کاشت و آن نهال رویید و در عرض یک سال 

درختی شد و ثمر داد و مردم این را فهمیدند و 
از بادام آن برای شفای بیماران می بردند.

2

خشم خدا در پی 
بی احترامی به یک 
گیاه نمادین شده از 
g سوی امام رضا

)همان، ج۲: 
)۲94 -۲93

جّدم آمد و شاخه های آن را قطع کرد و 
دیده اش کور شد.

3
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ــا  ــام رض ــا ام ــط ب ــای مرتب ــت بوم گرا در روایت ه ــری زیس ــری تصوی ــاب جهان نگ 2-3. بازت
g از حیوانــات

روایت هــای مرتبــط بــا امــام رضــا g ایــن ظرفیــت را بــه صــورت گســترده دارد کــه جهان نگری 
تصویــری منطبــق بــا اصــول زیســت بوم گرایی در ذهــن مــردم ایجــاد کنــد. اگــر از منظــِر 
مطالعــات فرهنگــی نیــز نــگاه عامــۀ مــردم بــه امــام رضــا g را واکاوی کنیــم، یکــی از توصیفــات 
کلیــدی مــردم از امــام رضــا g، »ضامــن آهــو« اســت. ایــن تصــور آنچنــان غالــب اســت کــه 
تصاویــر، اشــعار و نگاره هایــی متناســب بــا آن دربــارۀ امــام رضــا g شــکل گرفتــه اســت و بنــا بــر 
همیــن تصــوراِت تأثیرگــذار، روز محیط بــان هم زمــان بــا روز میــالد امــام رضــا g انتخــاب شــده 
 اســت. جالــب آنکــه روایتــی عامیانــه نیــز در ایــن موضــوع شــکل گرفتــه کــه بــا روایــت تاریخــی 

تطابــق چندانــی نــدارد. 

 g ــا ــام رض ــه ام ــو ب ــکار آه ــی ش ــکارچی، در پ ــک ش ــود، ی ــۀ موج ــت عامیان ــاس روای ــر اس ب
ــد و  ــا کن ــو را ره ــه آه ــد ک ــکارچی می خواه ــام از ش ــرد. ام ــاه می ب ــام پن ــه ام ــو ب ــد و آه می رس
شــکارچی ادعــا می کنــد ایــن حیــوان روزی اوســت. امــام از او می خواهــد کــه آهــو را رهــا کنــد 
تــا بــرود و بچه هایــش را شــیر دهــد و بازگــردد؛ در تضمیــن بازگشــت آهــو، امــام اشــاره می کنــد 
کــه شــترش را در صــورت بازنگشــتن آهــو بــه شــکارچی خواهــد داد. آهــو مــی رود و بازمی گــردد 
ــکارچی  ــود، ش ــبب می ش ــه س ــه ای ک ــود. توب ــکارچی می ش ــۀ ش ــه و توب ــث تنب ــن باع و همی
ــری  ــک جهان نگ ــاز ی ــورد نی ــای م ــام مؤلفه ه ــه تم ــت عامیان ــن روای ــکند. در ای ــش را بش کمان
تصویــری ذهنــی زیســت بوم گرا وجــود دارد؛ از جملــه گــذار از مرحلــۀ نگــرش ســلطه گر و 
تــالش بــرای شــکار بــه مرحلــۀ نگــرش برابرانــه و تــالش بــرای توبــه و شکســتن کمــان و همچنین 
ــه  ــری ب ــل بش ــارۀ فضای ــوان عص ــام به عن ــۀ ام ــت و حامیان ــان، پرعطوف ــگاِه مهرب ــر ن ــد ب تأکی
حیوانــات. نگارگــر بزرگــی چــون محمــود فرشــچیان نیــز تحــت تأثیــر همیــن روایــت عامیانــه قــرار 
گرفتــه و اثــر مینیاتــور »ضامــن آهــو« را خلــق کــرده  اســت. در ایــن اثــر کــه در ابعــاد ۸0 × 100 
ســانتی متر روی مقــوای بــدون اســید بــا تکنیــک اکریلیــک و بــه ســبک نگارگــری آفریــده شــده، 
ــکل  ــن ش ــه بهتری ــه، ب ــردم رواج یافت ــان م ــه در می ــت بوم گرا ک ــری زیس ــری تصوی ــن جهان نگ ای
تصویــر شــده  اســت. در ایــن نــگاره، همگرایــِی زیســت بوم گرایانۀ تمامــی حیوانــات، گیاهــان و 
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انســان بــه بهتریــن شــکل نشــان داده شــده اســت. اگــر بخواهیــم بــه ایــن روایــت و آثــار هنــری 
برآمــده از آن نگاهــی بــا تکیــه بــر علــم حدیــث بیندازیــم، بایــد آن را رد کنیــم، اّمــا بررســی ایــن 
روایــت بــا تکیــه بــر مطالعــات فرهنگــی، ایــن نکتــه را بــه مــا یــادآور می کنــد کــه گرچــه روایــت 
عامیانــه بــا روایــت معتبــر تفاوت هایــی دارد، روایــت عامیانــه را بایــد حاصــل تصاویــری متکــی بــر 
روایــت اصلــی دانســت کــه در طــی قرن هــا در ذهــن مــردم شــکل گرفتــه  اســت و ایــن روایــت 
تمــام اندیشــه ها، شــخصیت و مــرام امــام رضــا g را در خــود جــای داده اســت؛ ایــن روایــت 
ــه  ــام ب ــگاه ام ــوع ن ــده ن ــه برآم ــر آن ک ــزون ب ــه در آن، اف ــی نهفت ــری ذهن ــری تصوی و جهان نگ
ــردم  ــت م ــر ذهنی ــت بوم گرایانه ب ــی زیس ــمۀ تأثیرات ــد سرچش ــت، می توان ــوده اس ــت بوم ب زیس

باشــد.

ــز کارآمــد اســت و همــان الگوهــای زیســت بوم گرایانۀ ســودمند را  ــت ضامــن آهــو نی اصــل روای
ــم: ــت می پردازی ــن روای ــل ای ــه اص ــر ب دارد. در زی

ــه عنــه- گویــد: از حاکــم رازی دوســت  محّمــد بــن احمــد ابوالفضــل نیشــابورّی- رضــی اللَّ
ابــی جعفــر عتبــّی شــنیدم گفــت: ابوجعفــر عتبــی مــرا بــه نــزد ابــو منصــور بــن عبــد الــّرّزاق 
 g ــا ــرت رض ــارت حض ــه زی ــه ب ــتم ک ــود از او اذن خواس ــنبه ب ــون روز پنج ش ــتاد و چ فرس
بــروم، گفــت: بشــنو بــرای تــو در امــر ایــن مشــهد و زیارتــگاه مقــّدس چیــزی بگویــم، آن گاه 
گفــت: مــن در اّیــام جوانــی نــادان بــودم و بــر زوار و اهــل ایــن مشــهد آزار می رســاندم و راه 
ــان  ــردم و اموالش ــت می ک ــان را لخ ــدم و آن ــران می ش ــّرض زائ ــتم و متع ــر زّوار آن می بس را ب
ــازی )ســگ شــکاری(  ــدم و ت ــودم و آهویــی را دی ــه شــکار رفتــه ب ــودم، پــس روزی ب را می رب
خــود را در پــی آن فرســتادم و پیوســته آن تــازی او را تعقیــب می کــرد تــا ایــن کــه آهــو 
ــک  ــتاد و نزدی ــل آن ایس ــازی در مقاب ــتاد و ت ــرد و ایس ــاه ب ــهد پن ــط آن مش ــل محی ــه داخ ب
آن نمی رفــت و مــن آنچــه می کــردم کــه ســگ نزدیــک بــه آن شــود، نمی شــد و چــون 
ــن  ــل صح ــو داخ ــا آه ــود ت ــال می نم ــازی آن را دنب ــرد ت ــت می ک ــود حرک ــای خ ــو از ج آه
ــره ای از  ــل حج ــو داخ ــس آه ــد، پ ــل نش ــتاد و داخ ــع بایس ــان موض ــازی در هم ــد و ت گردی
حجره هــای صحــن مقــّدس شــد و مــن بــه صحــن داخــل شــدم و آهــو را ندیــدم، از ابونصــر 
قــاری پرســیدم: آهویــی کــه االن داخــل صحــن شــد کجــا رفــت؟ گفــت: آن را ندیــدم، در 
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مکانــی کــه آهــو داخــل آن شــده بــود رفتــم، پشــک و اثــر آمــدن آهــو را دیــدم اّمــا خــود آن را 
ندیــدم، بــا خــدا عهــد کــردم کــه از آن پــس زّوار را اذیــت نکنــم و متعــّرض آنــان نشــوم مگــر 
ــی داد  ــکلی روی م ــن مش ــرای م ــر گاه ب ــس از آن ه ــان و پ ــع حاجت ش ــر و رف ــرای کار خی ب
ــود را  ــت خ ــردم و حاج ــه و زاری می ک ــا و نال ــا دع ــم و در آنج ــرت می رفت ــارت آن حض ــه زی ب
ــد  ــا از خداون ــود و در آنج ــت می فرم ــرا مرحم ــت م ــد حاج ــتم و خداون ــد می خواس از خداون
خواســتم کــه بــه مــن پســری عنایــت فرمایــد، دعایــم مســتجاب شــد و دارای پســری شــدم 
ــد  ــه و از خداون ــه مشــهد رفت ــاز ب ــوغ رســید، او را کشــتند، مــن ب ــه حــد رشــد و بل و چــون ب
ــا  ــن عط ــه م ــار دوم ب ــرای ب ــر ب ــدی پس ــد فرزن ــد، خداون ــن روزی کن ــه م ــری ب ــتم پس خواس
ــا  ــن عط ــه م ــد ب ــه خداون ــز اینک ــته ام ج ــدا نخواس ــی از خ ــا حاجت ــون در آنج ــود و تاکن فرم
فرمــوده اســت و ایــن آن چیــزی اســت کــه بــرای مــن از برکــت ایــن مرقــد مطهــر کــه خداونــد 
بــر ســاکنش درود فرســتد بــه ظهــور رســیده اســت )ابــن بابویــه،1373،ج 2: 702-701(.

روایتــی کــه امــام رضــا g را ضامــن آهــو معرفــی می کنــد، آنچنــان غنــی اســت کــه بــرای 
ــن  ــا ای ــد؛ ب ــت می کن ــدان کفای ــر باورمن ــذاری ب ــت بوم گرایانه و تأثیرگ ــای زیس نمادپردازی ه
ــا  ــط ب ــای مرتب ــت بوم گرا در روایت ه ــری زیس ــری تصوی ــاب جهان نگ ــه بازت ــن یگان ــال، ای ح
ــده  ــبب ش ــات س ــه حیوان ــا g ب ــام رض ــگاه ام ــوع ن ــت. ن ــات نیس ــا g از حیوان ــام رض ام
کــه روایت هــای متعــددی دربــارۀ نگــرش ایشــان بــه ایــن موضــوع پدیــد آیــد؛ از جملــۀ ایــن 
مــوارد، تأکیدهایــی اســت کــه آن حضــرت بــه نکشــتن حیوانــات مختلــف داشــتند. از جملــۀ 
ایــن مــوارد می تــوان بــه چــکاوک اشــاره کــرد کــه امــام رضــا g ایــن پرنــده را تســبیح گوی 

ــد: ــف می کن ــدا n توصی ــول خ ــمنان رس ــدۀ دش ــت کنن ــد و لعن خداون

الکافــی: عــن العــدة عــن ســهل بــن زیاد عــن أبــی عبــد اللــه الجامورانی عــن ســلیمان الجعفری 
قــال ســمعت أبــا الحســن الرضــا  یقــول ال تقتلــوا القبــرة و ال تأکلــوا لحمهــا فإنهــا کثیرة التســبیح و 

تقــول فی آخر تســبیحها لعــن اللــه مبغضــی آل محمد)مجلســی،  1403ق، ج 64: 300(.

چــکاوک را نُکشــید و گوشــتش را نخوریــد کــه او تســبیح بســیار گویــد و در آخــر تســبیح هایش 
می گویــد کــه خداونــد دشــمنان آل محمــد n را لعنــت کنــد.
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ــه  ــد پیــروان را ب ایــن دّقــت امــام رضــا g بــه صــدای پرنــده و توصیــف زیبــای ایشــان می توان
نگاهــی مهربانانــه و الهــی بــه حیوانــات برانگیزانــد. چنیــن نــگاه مهربانانــه ای بــه چــکاوک محدود 
ــف  ــه توصی ــه و مهربانان ــی، هنرمندان ــی اله ــا نگاه ــز ب ــر را نی ــرت شانه به س ــود؛ آن حض نمی ش

می کردنــد:

أبــی أیــوب المدینــی، عــن ســلیمان بــن جعفــر الجعفــری، عــن أبــی الحســن الرضــا g، قــال : 
فــی کل جنــاح هدهــد مکتــوب بالســریانیة : آل محمــد خیــر البریة)حــّر العاملــی، ج23 : 395(.

امــام رضــاg فرمــود: در هــر بــال شانه به ســر بــه لغــت ســریانی نوشــته شــده: خانــدان محمــد، 
بهتریــن مردم انــد.

چنیــن نگاهــی بــه حیوانــات بی تردیــد بــا مؤلفه هــای زیســت بوم گرایانه هم سوســت و از منظــر 
مطالعــات فرهنگــی می توانــد نقشــی مؤثــر در ایجــاد فرهنــگ زیســت بوم گرا ایفــا کنــد. آنکــه در 
ــات را  ــاِت حیوان ــِم حی ــد، حری ــدا می بین ــبیح خ ــکاوک تس ــول n و در چ ــدح رس ــر م شانه به س
پــاس مــی دارد و چنیــن جهان نگــری تصویــری ذهنــی اســت کــه بــرای تثبیــت زیســت بوم بــدان 

نیازمنــد اســت.

این مهر و شفقت امام رضاg در روایتی دیگر نیز مشهود است:

محمــد بــن یعقــوب، عــن محمــد بــن یحیــی و غیــره، عــن محمــد ابــن احمــد، عــن یعقــوب بــن 
یزیــد، عــن یحیــی بــن المبــارك، عــن عبداللــه بــن جبلــة، عــن محمــد بــن الفضیــل، عــن أبــی 
الحســن g قــال: قلــت: جعلــت فــداك، کان عنــدی کبــش ســمین الضحــی بــه فلمــا أخذتــه و 
أضجعتــه نظــر إلــی فرحمتــه ورققــت علیــه ثــم إنــی ذبحتــه، قــال: فقــال لــی: مــا کنــت احــب لــك 

أن تفعــل، ال تربیــن شــیئا مــن هــذا ثــم تذبحه)همــان، ج14: 208(.

ــد  ــی روز عی ــرای قربان ــن ب ــردم: م ــرض ک ــاg ع ــام رض ــه ام ــد: ب ــل می گوی ــن فضی ــد ب محم
اضحــی، بــّره ای را پــرورش دادم. چــون او را گرفتــم و خوابانیــدم، نگاهــی بــه مــن کــرد، دلــم برایش 

ســوخت و بــا آن مــدارا کــردم، ســپس ســرش را بریــدم.
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حضــرت فرمــود: دوســت نداشــتم چنیــن می کــردی. این گونــه نباشــد کــه حیوانــی را پــرورش 
دهــی، ســپس ســرش را ببــری.

چــه بســا از نظــر فقهــی پــرورش یــک گوســفند و ســپس ذبــح آن، امــری نکوهیــده نباشــد، اّمــا 
ــی  ــت برخ ــن اس ــد. همچنی ــندد و روا نمی بین ــا g آن را نمی پس ــام رض ــفقانۀ ام ــرش مش نگ

احادیــث کــه از زبــان امــام رضــا g نقــل شــده و منســوب بــه پیامبــر اســالم اســت:

وباالســناد عــن أبــی الحســن الرضــا g قــال: نهــی رســول اللــه صلی الله علیه وآلــه عــن قتــل 
الهدهــد والصــرد والصــوام والنحلــة )همــان، ج23:  395(.

امــام رضــا علیــه الّســالم از پدرانشــان از حضــرت علــّی علیــه الّســالم نقــل کردنــد کــه حضــرت 
ــرد  ــد از: ص ــه عبارت ان ــد ک ــی فرمودن ــوان نه ــج حی ــتن پن ــه از کش ــه و آل ــه علی ــی اللَّ ــول صل رس

ــه،1373، ج1: 556(. ــن بابوی ــه و قورباغه)اب ــل، مورچ ــور عس ــد، زنب ــّوام، هده ص

مجمــوع ایــن احادیــث و روایت هــا کــه در میــان مــردم نیــز رواج یافتــه، چــه ســندیت داشــته و 
چــه در اعتبــار اســناد آن شــک باشــد، از منظــر مطالعــات فرهنگــی، بــه ســبب تأثیــرات عمیقــی 
کــه می توانــد بــر عمــوم مــردم بگــذارد، درخــور توّجــه اســت و قابــل چشم پوشــی نیســت. در واقــع 
اندیشــمندان مطالعــات فرهنگــی بیــش و پیــش از آنکه ســندیت ایــن مــوارد را ارزیابی قــرار دهند، 
میــزان تأثیرگــذاری و کیفیــت آثــار آن را می ســنجند و در ایــن بــاره ظرفیت هــای زیســت بوم گرایانۀ 

چنیــن روایت هایــی شــایان توجــه اســت.

ــت،  ــرده اس ــل ک ــدا n نق ــول خ ــول رس ــا g از ق ــام رض ــه ام ــی ک ــر از روایت های ــی دیگ یک
گفت وگــوی مورچــه و ســلیمان اســت:

ــه بــن محّمــد قرشــّی بــه ســند متــن از داود بــن ســلیمان غــازّی روایــت کــرده کــه از علــّی  عبــد اللَّ
بــن موســی g شــنیدم از پــدرش موســی از جــّدش جعفربــن محّمــد b روایــت کــرد کــه در آیــه 

ــَم ضاِحــکًا ِمــْن َقْوِلهــا می فرمــود: َفَتَبسَّ

ــْم  ُک ــاِکَنُکْم ال َیْحِطَمنَّ ــوا َمس ــُل اْدُخُل ْم ــا النَّ َه یُّ
َ
ــا أ ــت: ی ــه( گف ــه )مورچ ــه آن نمل ــی ک هنگام



184

سال دهم، شماره 40، زمستان 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ــلیمان و  ــا س ــد ت ــان بروی ــه خانه هایت ــل ب ــروه نم ــُعُروَن؛ ای گ ــْم ال َیْش ــوُدُه َو ُه ــَلْیماُن َو ُجُن ُس
لشــکرش پایمالتــان نکننــد آنــان توجــه بــه زیــر پــا ندارند)الّنمــل، 18( امــواج هــوا ایــن صــدا 
ــتاد و  ــرد، ایس ــاد آن را می ب ــود و ب ــت ب ــوا در حرک ــه در ه ــانید درحالی ک ــلیمان رس ــوش س را بگ
ــا نمی دانــی کــه مــن پیامبــر  ــه او گفــت: آی ــد، ســلیمان ب مورچــه را خواســت، چــون او را آوردن
خدایــم و ظلــم و ســتم بــه احــدی روا نمــی دارم؟ نملــه گفــت: آری، ســلیمان گفــت: پــس از چــه 
ــه  ــه النه هایشــان رونــد؟ نملــه گفــت: ترســیدم ب رو آن هــا را از ظلــم مــن ترســانیدی و گفتــی ب
جــاه و جــالل یــا زر و زیــور تــو بنگرنــد و شــیفته تــو گردنــد و از ذکــر خــدای تعالــی غافــل ماننــد، 
ســپس از ســلیمان پرســید: آیــا تــو مقامــت باالتــر اســت یــا پــدرت؟ ســلیمان گفــت: پــدرم داود، 
نملــه گفــت: چــرا حــروف اســم تــو یــک حــرف از حــروف اســم پــدرت افــزون اســت؟ ســلیمان 
ــی  ــود« یعن ــه ب ــدرت داود »داوی جرح ــرا پ ــت: زی ــه گف ــدارم، نمل ــی ن ــدان آگاه ــن ب ــت: م گف
ــی  ــم او افزون ــروف اس ــو از ح ــم ت ــروف اس ــس ح ــتی )پ ــه دوس ــش را ب ــرد زخم داوود دوا می ک
ــی)ابن  ــدرت برس ــه پ ــدوارم ب ــلیمان امی ــو ای س ــوده( و ت ــن ب ــذاری داود ای ــه نام گ ــدارد و وج ن

بابویــه،1373، ج2: 143- 144(.

ــگاری  ــر خردمندان چنیــن توصیفاتــی از ایــن منظــر کــه یــک جهان نگــری تصویــری مبتنــی ب
حیوانــات در باورمنــدان ایجــاد می کنــد، شــایان توجــه اســت هــم از منظــر مطالعــات فرهنگــی در 
تولیــد محتــوای رســانه ای می توانــد مــورد اســتفادۀ زیســت بوم گرایانه قــرار گیــرد. در جــدول )3( 

دورنمایــی از تحلیــل محتــوای تلخیصــی ایــن موضــوع آمــده اســت. 
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جدول )3(

تحلیل محتوای تلخیصی ارجاع
بخشی از متن روایت یا 

حدیث
ردیف موضوع

حرمت بخشی به حیوان با تأکید 
بر توّجه ویژۀ امام رضا g به آن

روایت 
شفاهی عموم 

مردم

روایت عامیانۀ ضامن آهو: آهو از 
هراس صیاد به امام پناه می برد. 

امام از شکارچی می خواهد که آهو 
را رها کند.

1

بازتاب 
جهان نگری 

تصویری 
زیست بوم گرا 
در روایت های 
پیرامون امام 
رضا g از 

حیوانات

حرمت بخشی به حیوان با تأکید 
بر این نکته که در هنگامۀ مصائب 
به ائمه پناهنده می شوند و ائمه 
ایشان را شفاعت و از بال حفظ 

می کنند.

)ابن بابویه، 
1373،ج2 

:701و702(.

روایت تاریخی ضامن آهو: یک 
راهزن به دنبال صید آهوست که 
 g آهو به حرم و مزار امام رضا

پناه می برد و صیاد از این پس توبه 
می کند.

2

توصیه به پرهیز از صید برخی 
حیوانات و تسبیح گوی پروردگار 
خواندن برخی حیوانات )خود 
تسبیح گو خواندن حیوان به آن 

حرمت می بخشد(

)مجلسی، 
1403ق،ج 
)300 :64

چکاوک را نکشید و گوشتش را 
نخورید که او تسبیح بسیار گوید و 
در آخر تسبیح هایش می گوید که 
خداوند دشمنان آل محمد n را 

لعنت کند.

3

حرمت بخشی به حیوانات با 
تأکید بر جلوۀ حقانیت دین بودن 

آنان

)حّر 
العاملی، ج 
)395: 23

در هر بال شانه به سر به لغت 
سریانی نوشته شده: خاندان 

محمد، بهترین مردم اند.
4

توصیه به پرهیز از قربانی کردن 
حیوانی که پرورده اید که نشان 
از ترویج شفقت آمیز به حیوانات 

دارد.

)حّر 
العاملی،ج 14 

.)208:

این گونه نباشد که حیوانی را 
پرورش دهی، سپس سرش را   

ببری.
5
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ــا  ــام رض ــا ام ــط ب ــای مرتب ــت بوم گرا در روایت ه ــری زیس ــری تصوی ــاب جهان نگ 2-4. بازت
g از آب

ــگفت  ــه و ش ــور توّج ــی درخ ــا g رویدادهای ــام رض ــی ام ــده از زندگ ــای برجای مان  در روایت ه
ــش، از  ــر حیات بخ ــن عنص ــه ای ــدان را ب ــگاه باورمن ــه ن ــی ک ــود دارد؛ روایت های ــارۀ آب وج درب

گونــه ای آشــنایی زدایی قدســی بهره منــد می ســازد:

ــه  ــد ب ــی گوین ــه آن را فروین ــه ای ک ــد، در محّل ــابور وارد ش ــه نیش ــرت ب ــون حض ــد: چ و می گوین
حّمــام رفــت و در آن محــل حّمامــی بــود کــه همین حّمــام معــروف اســت و آن را در این زمــان حّمام 
ــود، حضــرت  ــود کــه رو بخشــکیدن نهــاده ب الّرضــا می گوینــد و در کنــاری از آن محــل چاهــی ب
ــاه  ــرون درب چ ــت و در بی ــراوان گش ــش ف ــرد و آب ــی ک ــاه را الی روب ــه آن چ ــت ک ــی را گماش کس
حوضــی ســاخت کــه بــا پّلــه بــه آن وارد می شــدند و آن را از آب آن چــاه پــر کردنــد و حضــرت در آن 
حــوض غســل کــرد و بیــرون آمــد و در پشــت آن حــوض نمــاز گــزارد و مــردم به نوبــت در آن داخــل 
شــده غســل می کردنــد و بیــرون آمــده نمــاز می خواندنــد و از آن آب به قصــد تبــّرك قطــره ای چنــد 
می نوشــیدند و خداونــد عــّز و جــّل را ســتایش می نمودنــد و از درگاه کرمــش حاجت می خواســتند 
و آن همیــن چشــمه ای اســت کــه امــروزه معــروف بــه چشــمه کهــالن اســت و مــردم از هــر طــرف 

ــه، 1373، ج2 : 300(. ــن بابوی ــرای تبــّرك جســتن( می آینــد )اب به ســوی آن )ب

برخــی راویــان ایــن رویــداد را بــه ایــن صــورت روایــت کرده انــد کــه همان جــا بــود کــه »آهویــی 
بــه قصــد آن حضــرت آمــد در آن جــا پنــاه بــه حضــرت گرفــت« )قمــی، 1384، ج2: 405(. مشــابه 

همیــن رویــداد در ده ســرخ هــم رخ می دهــد:

از ابوالّصلــت روایــت کرده انــد کــه چــون امــام رضــا g بــه ده ســرخ رســید، در وقتــی کــه بــه نــزد 
مأمــون می رفــت، گفتنــد: یــا ابــن رســول الله ظهــر شــده اســت؛ نمــاز نمی کنیــد؟ پــس فــرود آمــد 
و آب طلبیــد. گفتنــد کــه آب همــراه نداریــم؛ پــس بــه دســت مبــارک خــود زمیــن را کاویــد؛ آن قــدر 
آب جوشــید کــه آن حضــرت و هــر کــه بــا آن حضــرت بــود وضــو ســاختند و اثــرش تــا امــروز باقــی 

ــت )همان(. اس
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ــداد  ــک روی ــالن دارد، آن  را ی ــرخ و که ــداد ده س ــه روی ــباهت هایی ک ــبب ش ــه س ــی ب ــه برخ البت
برشــمرده اند؛ واقعیــت آن اســت کــه ایــن رویدادهــا از منظــر مطالعــات فرهنگــی، بــه ســبب روایت ِ 
جــذاب و پرکششــی کــه دارنــد، بــرای باورمنــدان بــه اندیشــه و مــرام امــام رضــا g ارزش بخــِش 
دو منطقــۀ متفــاوت و یــادآور ارزش هــای زیســت بوم گرایانه هســتند و بایــد به عنــوان یــک 
ــی  ــی یک ــرای نف ــی ب ــن دلیل ــد؛ بنابرای ــرار گیرن ــرداری ق ــورد بهره ب ــت بوم گرایانه م ــت زیس ظرفی
ــن  ــرد و از ای ــره را ب ــینۀ به ــمند بیش ــای ارزش ــن ظرفیت ه ــد از ای ــدارد و بای ــود ن ــکان وج از دو م
آشــنایی زدایی قدســی کــه در نــگاه باورمنــدان بــه چشمه ســارها پدیــد می آیــد در راســتای اهــداف 
زیســت  بوم گرایانه اســتفاده کــرد. در جــدول )4( دورنمــای کّلــی از ایــن موضــوع بــا رویکــرد تحلیــل 

محتــوای تلخیصــی ارائــه شــده اســت.
جدول )4(

تحلیل محتوای 

تلخیصی
ارجاع بخشی از متن روایت یا حدیث ردیف موضوع

اهمیت دادن به 
احیای منابع آب و 

تالش برای آن

)ابن بابویه، 
1373 ،ج2: 

.)300

احیای چاه آب خشک شده در فروینی: در 
محّله ای که آن را فروینی گویند ]...[ چاهی 

بود که رو بخشکیدن نهاده بود، حضرت کسی 
را گماشت که آن چاه را الی روبی کرد و آبش 

فراوان گشت.

12 بازتاب 
جهان نگری 

تصویری 
زیست بوم گرا 
در روایت های 
مرتبط با امام 
رضا g از آب

احیای منابع آب با 
جلوه ای قدسی

)قمی، 
1384،ج 2: 

.)405

جوشش آب پس از کاویدن زمین به دست 
امام رضا g: پس به دست مبارک خود زمین 
را کاوید؛ آن قدر آب جوشید که آن حضرت و 

هر که با آن حضرت بود وضو ساختند و اثرش 
تا امروز باقی است.

13

3. نتیجه گیری

نکتــۀ شــایان توّجــه در روایت هــای مرتبــط بــا حیــات امــام رضــا g، ظرفیت هــای گســتردۀ ایــن 
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روایت هــا بــرای بهره گیــری در راســتای اهــداف زیســت بوم گرایانه اســت. ارزیابــی ایــن روایت هــا، 
فــارغ از اعتبــار آن از منظــر علــم حدیــث بــا رویکــرد مطالعــات فرهنگــی مــا را بــه تأثیــرات ژرفــی 
ــای  ــه در روایت ه ــری نهفت ــری تصوی ــری از جهان نگ ــا بهره گی ــوان ب ــه می ت ــود ک ــون می ش رهنم
ــا  ــه ب ــی ک ــری ذهن ــای تصوی ــن جهان نگری ه ــۀ ای ــرد؛ از جمل ــاد ک ــدان ایج ــده در باورمن ذکرش

ــن مــوارد اشــاره کــرد: ــه ای ــوان ب اهــداف زیســت بوم گرایانه مطابقــت کامــل دارد، می ت

1. از توصیفــات امــام رضــاg از پــروردگار می تــوان یــک جهان نگــری تصویــری ذهنی برداشــت 
کــرد کــه نشــانۀ  حرمــت حیات موجــودات زیســت بوم در نــگاه آن حضــرت دارد.

2. روایت هــای مرتبــط بــا امــام رضــا g از گیاهــان حــاوی نمادپــردازی و جهان نگــری تصویــری 
ویــژه ای اســت کــه کامــاًل زیســت بوم گرایانه اســت.

3. در روایت هــای مرتبــط بــا امــام رضــا g از حیوانــات می تــوان شــفقت و نگاهــی الهــی هنــری 
یافــت کــه حــاوی جهان نگــری تصویــری زیست بوم گراســت.

4. در روایت هــای مرتبــط بــا امــام رضــا g از آب شــگفتی هایی وجــود دارد کــه در ذهن مخاطب 
ــه  ــژه ای ک ــنایی زدایی وی ــد؛ آش ــاد می کن ــارۀ آب ایج ــی درب ــنایی زدایی قدس ــی آش ــد نوع باورمن

ــت.  ــت بوم گرایانه اس ــداف زیس ــا اه ــتا ب هم راس

از مجموعــۀ ایــن نتایــج و یافته هــا می تــوان در تولیــد محتــوای رســانه ای بــا هــدف تأثیرگــذاری بر 
مخاطبــان باورمنــد بهــره بــرد؛ چنیــن نمادپردازی هــا، ایماژهــا )جهان نگــری تصویــری ذهنــی( 
و روایت هــای غنــی ای می توانــد ذهنیــت پیــروان امــام رضــا g را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و ایــن 
همــان چیــزی اســت کــه زیســت بوم مــا بــرای رهایــی از بحران هــای گســتردۀ زیســت محیطی بــه 

ــت.  آن نیازمند اس
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