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مصطفی اسفندیاری)فقیه (1 

چکیده 

ــهر بشــري از  ــه انســاني به ســوی آرمان ش ــت جامع ــت هدای ــرآن را جه ــه( ق پیامبر)صلی اهلل علیه وآل
طریــق وحــي دریافــت و آن را بــرای مــردم تبییــن کردنــد. پــس از درگذشــت پیامبر)صلی اهلل علیه وآله( 
اهــل بیــت )علیهم الســام( وظیفــه تبلیــغ و تفســیر ایــن کتــاب آســماني را عهــده دار گشــتند. امامــان 
معصــوم )علیهم الســام( نیــز اهتمــام خاصــی در مســیر جهت دهــی اصــول زندگــي بشــری بــر اســاس 
ــه داشــتن مقــام  ــا توجــه ب آیــات قرآنــي داشــتند. در ایــن میــان، نقــش امــام رضــا )علیه الســام( ب
والیتعهــدي و امامــت شــیعیان بســیار حایــز اهمیــت اســت. آن  حضــرت وظیفۀ تفســیر قــرآن و هدایت 
جامعــۀ اســامي را بعــد از پــدر بزرگوارشــان عهــده دار شــدند و توجــه خاصــی بــه آموزه هــای قرآنــي 

داشــتند و آن را مرجــع کاملــي بــرای حــّل مســائل مي دانســتند. 

    از نــکات مهمــي کــه در ســخنان امــام رضــا )علیه الســام( پیاپــی بــه چشــم مي خــورد، اقتبــاس 
حضــرت از آیــات قرآنــي به صــورت مســتقیم یــا غیرمســتقیم جهــت توضیــح و تأثیرگــذاري بیشــتر 
کام بــر مخاطــب اســت. در پژوهــش حاضــر نگارنــده بــا روش توصیفــي ـ تحلیلــي و بــا مطالعــه در 
ــي در  ــر مخاطــب از منظــر باغــت عرب ــي را ب ــات قرآن ــر آی ــاب صحیفۀالرضــا )علیه الســام( تأثی کت

قالب هایــی بدیعــي چــون اقتبــاس، تضمیــن، احتجــاج و... بررســی خواهــد کــرد. 
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مقدمه 

قــرآن کریــم جامع تریــن کتــاب در بیــن ادیــان آســماني اســت کــه بــا تکامــل دانــش بشــري، 
هــر روز گوشــه اي از رازهــای آن گشــوده مي شــود و بشــریت را بــه اســتفاده از خــوان گســتردۀ 
ــت،  ــوان گف ــد. مي ت ــرا مي خوان ــا شــده اســت، ف ــعادت انســان ها مهی ــرای س ــه ب ــش ک خوی
ــرای تعالــی بشــر  ــد ب نســخۀ بي بدیلــي در حــّل معضــات جامعــه بشــري اســت کــه خداون

فرســتاده اســت.

در ایــن میــان، پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( ضمــن دریافــت و ابــاغ قــرآن، متعهــد بــه تفســیر 
ــان معصــوم )علیهم الســام(  ــدۀ امام ــن مســئولیت برعه ــس از ایشــان ای ــز شــده اند. پ آن نی
گذاشــته شــد، چــرا کــه ایــن بزرگــواران تربیت شــدگان مکتــب نبــوی و عالم تریــن اشــخاص 
عصــر خویــش نســبت بــه آیــات قرآنــي بوده انــد. بدین جهــت، جلــوۀ آیــات قرآنــي در زندگانــي 
و کام ایشــان جایــگاه ویــژه و نمــود خاصــي یافتــه اســت. مي تــوان ادعــا کــرد ســیرۀ عملــي 
و رفتــاري امامــان معصــوم )علیهم الســام( آئینــۀ تمام نمــای آموزه هــای قرآنــي اســت و اهــل 
بیــت )علیهم الســام(  وظیفــه دفــاع از مکتــب نبــوي و بیــان حــدود ومســائل مربــوط بــه آن را  
بــر اســاس قــرآن داشــته اند و در مســیر تعالــي نــوع بشــر بــر اســاس آیــات کتــاب انسان ســاز 

پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( گام برداشــته اند.

تفســیر و تبییــن قــرآن در ســیرۀ امــام رضــا )علیه الســام( جایــگاه ویــژه ای دارد. آن حضــرت 
ــوان  ــرآن به عن ــته از ق ــد و پیوس ــت گردی ــده دار امام ــام( عه ــم )علیه الس ــام کاظ ــد از ام بع
ــف  ــای مختل ــد و در جایگاه ه ــره مي بردن ــه به ــکات جامع ــائل و مش ــّل مس ــای ح راهنم
ــیرکنندۀ  ــش تفس ــي خوی ــیرۀ عمل ــا س ــه ب ــته اند، به طوری ک ــه آن داش ــي ب ــارات فراوان اش
ــا  ــام رض ــام دارد. ام ــریعت اس ــرآن در ش ــت ق ــر از منزل ــم خب ــن مه ــه ای ــد ک ــرآن بوده ان ق
ــه قــرآن و  )علیه الســام( در محافــل علمــي، مجالــس ســخنراني و کارهــای روزمــره بارهــا ب

ــته اند. ــه داش ــای آن توج رهنموده

ــدار  ــردم پدی ــرای م ــرت ب ــان آن حض ــرآن از زب ــات ق ــه آی ــی ک ــن مجال های از مهم تری
ــام(  ــا )علیه الس ــام رض ــای ام ــت دعاه ــوان گف ــت. مي ت ــوده اس ــا ب ــب دع ــته، قال مي گش
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گنجینه هــای پایان ناپذیــر معــارف الهي انــد کــه هرکــس بــه انــدازه برخــورداری اش از حقیقــت 
دعــا و ســعۀ وجــودي خویــش، مي توانــد از آن بهره منــد گــردد )احمــدي،1391: 40(. آنچــه 
از کام حضــرت دریافــت مي گــردد اینکــه قــرآن مائــده اي الهــي اســت کــه همــۀ نســل ها را 
در همــۀ عصرهــا بــه اســتفاده از خــود فــرا خوانــده و تنهــا نســخۀ شــفابخش دردهــای جامعــۀ 
ــه  بشــري و پیــک هدایتگــر انســان در شــاهراه رشــد اســت )زبیــدي، 1428ق: 15(. در مقال
حاضــر نگارنــده انعــکاس آیــات قرآنــي موجــود در کام امــام رضــا )علیه الســام( را مشــخص 
کــرده و بــه بیــان تأثیــر و جمــال کاربــرد ایــن آیه هــا پرداخته اســت. حضــرت گاهــي تمــام آیــه 
)اقتبــاس مســتقیم( و گاه بخشــي از آیــه )اقتبــاس غیرمســتقیم( را بــه کار گرفته انــد و نگارنــده 
ســعی در بیــان تأثیــر باغــي و ادبــي ایــن نــوع کاربردهــا دارد. بنابرایــن، به خاطــر تحلیــل بهتر 
کام امــام )علیه الســام( بــه بررســي بعضــي قالب هــای بدیعــِي باغــت عربــي چــون اقتبــاس، 
تضمیــن، احتجــاج و... پرداختــه اســت تــا بتوانــد بــه بیــان زیبایي هــای کامــي ای کــه از ایــن 
رهگــذر بــه ســخن آن حضــرت داده شــده اســت، بپــردازد. دربــارۀ تجلــي قــرآن در کام امــام 
رضــا )علیه الســام( تاکنــون پژوهشــي از ایــن دســت در کام حضــرت صــورت نگرفتــه اســت. 

همیــن امــر از دیگــر نوآوري هــای مقالــۀ حاضــر اســت. 

1-1 پیشینۀ تحقیق 

ــارۀ کام امامــان معصــوم )علیهم الســام( و کاربســت آیــات قرآنــي  تحقیقــات بســیاری درب
توســط ایشــان صــورت گرفتــه اســت. از جملــه، مي تــوان بــه کتــاب  الغدیــر از عامــه امینــي 
ــجادیّه  ــه س ــرآن در صحیف ــي ق ــاط و تجل ــي خی ــان عل ــش معصوم ــرآن در نیای ــي ق و تجل
نوشــتۀ فاطمــه احمــدي اشــاره کــرد. از جملــه تحقیقــات جریان یافتــه دربــارۀ زندگــي امــام 
رضــا )علیه الســام( و ســیرۀ ایشــان عبارتنــد از: کتــاب قدیــس خراســان، عالــم آل محمــد از 
شــعبانعلي رزاقــي و کتــاب الحیــاةالسیاســیَّۀلالمــامالرضا)علیهالســالم( از جامعــه مدرســین قم 
و کتــاب  امــام رضــا )علیه الســام( منــادي توحیــد و ایمــان از محمدجــواد معینــي و بســیاري 

کتاب هــای دیگــر اشــاره کــرد کــه مجــال برشــمردن تمامــي آنهــا نیســت.
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2-1 تجلي قرآن در کالم امام رضا)علیه السالم( 

ــا  ــام رض ــتقیم کام ام ــری مســتقیم و غیرمس ــي تأثیرپذی ــر بررس ــش حاض ــدف از پژوه ه
)علیه الســام( از قــرآن کریــم اســت.  مقصــود از تأثیرپذیــري مســتقیم کــه بــه آن اثرپذیــري 
گــزاره ای نیــز گفتــه مي شــود ایــن اســت کــه گوینــده آیــۀ قرآنــي را در مطــاوی کام خویــش 
بیــاورد و از منظــر باغــي بــه ســه شــکل صــورت مي پذیــرد: 1. تصریــح 2. تلمیــح )اشــاره( 3. 
اقتبــاس )تضمیــن(. در تصریــح، آیــه ای از قــرآن به صــورت جــدا و آشــکارا بیــان مي شــود کــه 
در ادامــه شــواهدي از آن را بیــان خواهیــم کــرد. در تلمیــح نیــز گوینــده در کام خویــش بــه 
داســتان یــا شــعر یــا مثــل بــدون اشــاره بــه منبــع آن اشــاره مي کنــد )جرجانــي، 1418ق: 
57(. بــر ایــن اســاس، اشــاره بــه آیــات قرآنــي بــدون ذکــر آنهــا از مصادیــق تلمیــح مي باشــند 
و از آنجاکــه منبــع اصلــي کام امــام رضــا )علیه الســام( قــرآن کریــم اســت، بیشــترین انعکاس 
ــم کام خویــش را به وســیلۀ  ــه اســت و هــرگاه متکل ــرآن در کام آن حضــرت از ایــن مقول ق
شــعر، نثــر، آیــۀ قرآنــي و یــا کام نبــوی بیارایــد، چــه از نظــر لفظــي و چــه معنــوي، ایــن عمل 
وی را اقتبــاس گوینــد. در اقتبــاس شــرط نیســت کــه بــه گوینــدۀ متــن اصلــي اشــاره شــود. 
)میدانــي،1431ق: 536(. البتــه، در عرصــۀ شــعر، چنانچــه اقتبــاس از شــعر دیگــري صــورت 
ــت  ــا تلمیــح قراب ــه آن »تضمیــن« گفتــه مي شــود )شــاکر،1379: 456(. اقتبــاس ب  گیــرد، ب
دارد، تنهــا بــا ایــن تفــاوت کــه در اقتبــاس، همــه یــا بخشــی از آیــه یــا حدیــث می آیــد، در 
حالــی  کــه در تلمیــح فقــط بــه آیــه یــا حدیــث اشــاره می شــود تــا ذهــن را در کشــف مفهــوم 
ســخن بــه تــاش وا دارد )انوشــه ،1375: 129(. گاه اقتبــاس بــا صنعــت ارســال مثــل جمــع 
می شــود. گاه نیــز بــه ضــرورت وزن، در کام اقتباس شــده تغییــری داده می شــود یــا معنایــی 
ــرد  ــۀ کارب ــر زمین ــی،1371: 391(1. از نظ ــردد )همای ــی از آن اراده می گ ــای اصل ــر از معن غی
تاریخــي، اصطــاح اقتبــاس تــا قبــل از قــرن ششــم وجــود نداشــت. اگرچــه در الفهرســت بــه 
کتــاب المقتبــس از مدائنــی وکتــاب دیگــری از مرزبانــی بــه آن اشــاره شــده اســت )ابن الندیــم، 
1978م: 355(. معلــوم نیســت کــه مــراد از کلمــۀ اقتبــاس در ایــن دو تصنیــف همــان معنــای 

1. بنا بر تعریفي دیگر، اقتباس دو گونه است: الف( اقتباس صریح؛ که در آن عبارتي قرآني با همان ساختار، بي هیچ تغییري یا با 
اندک دگرگوني در بین سخن آورده مي شود )راستگو،1387: 30(. ب( اقتباس اشاري؛ که در آن گزاره قرآني با تغیرات لفظي یا 

ترکیبي در متن آورده مي شود. )العانی،2002م:32(.
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اصطاحــی بــوده باشــد )شــاکر،1379: 456(. برخــی دانشــمندان اقتبــاس را محدود بــه عبارات 
ــورد اصطاحــات  ــی گســترده تر، آن را در م ــی دانســته اند درحالی کــه دیگــران، در معنای قرآن
ــد )ســیوطی،1996م: 849(. اینــک نخســت واژه اقتبــاس را به عنــوان  ــه کار برده ان فقــه نیــز ب
واژۀ کلیــدي پژوهــش حاضــر، از منظــر لغــوي و اصطاحــي و ســپس نمــود آیــات قرآنــي در 

کام امــام رضــا )علیه الســام( را بررســی خواهیــم کــرد.

3-1  اقتباس از منظر لغوي و اصطالحي 

ــاب افتعــال به معنــای گرفتــن و اخذکــردن اســت )معیــن،1381: 113(.  اقتبــاس مصــدر ب
ــان فارســي  ــه کار مــی رود. در زب ــادل آن ب ــوان مع ــا بازنویســی به عن ــاق ی ــروزه کلمــۀ انطب ام
اقتبــاس به معنــای »پــاره آتــش گرفتــن، فایــده گرفتــن و دانــش فراگرفتــن از کســی« اســت 
)دهخــدا،1377، ج2: 3112( و در جایــی دیگــر نقل کــردن و گرفتــن مطلبــی از کتــاب 
ــاِی  ــی واژه adaptation به معن ــد،1386: 472(. در انگلیس ــد )عمی ــر را گوین ــع دیگ ــا مرج ی
ــه کار مــی رود کــه همســنگ اقتبــاس اســت )آشــوری،1381: 108(. اقتبــاس در  ســازگاري ب
اصطــاح ادبیــات معاصــر عبــارت اســت از: در کام مطلبــی از قــرآن، حدیــث یــا بیتــی معروف 
را بیاورنــد، درحالی کــه اشــاره ای صریــح بــه آن نکــرده باشــند )تفتازانــي،1411ق: 308(1. در 
اصطــاح علــم بدیــع »آوردن آیــۀ قــرآن یــا مضمونــی از احادیــث در نظــم و نثــر بــدون اشــاره 
بــه اینکــه از کجــا نقــل شــده مي باشــد. در ایــن میــان، مانعــي نیســت کــه لفــظ اقتباس شــده 
را بــه زیــاده یــا نقصــان یــا تقدیــم و تأخیــر تغییــر دهــد زیــرا قصــد از ایــن کار نشــان دادن 
ــي،  مهــارت و محکــم کــردن رابطــه میــان ســخن گوینــده و کام اقتباس شــده اســت )تونان
بي تــا: 217(2. در مقالــۀ حاضــر نیــز تــاش نگارنــده بیشــتر بــر ایــن نــوع اقتبــاس و بررســي 

تاثیــر آن برخواننــده، متمرکــز اســت. 

1. ماننــد: »کــه مــن شــهر علمــم علّیــم در اســت/ درســت ایــن ســخن گفــِت پیغمبــر اســت«، کــه ترجمــه حدیــث نبــوی  »انــا
مدينــهالعلــموعلــیبابهــا« اســت )انوشــه،1375: 129(.

ــا معنــاِی تلمیــح یکســان و تفــاوِت ایــن دو را در ایــن  ــد کــه در علــم بدیــع عــّده ای معنــاِی اقتبــاس را ب 2. البتــه، ناگفتــه نمان
دانســته اند کــه در اقتبــاس مــا شــاهِد پــژواک و انعــکاِس اثــری دیگــر هســتیم؛ حــال آن کــه در تلمیــح به طــور مســتقیم بــه نــاِم 

اثــر یــا شــخصیتی اشــاره شــده و از آن در جهــِت خلــِق تصاویــِر شــاعرانه و بــارورِی اثــر اســتفاده می شــود.)داد، 1384: 392(.
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4-1  از نمونه های تصریح، تلمیح و اقتباس قرآني در کالم امام رضا)علیه السالم( 

دربــارۀ بهره گیــري امــام )علیه الســام( از قــرآن در کام مــوارد فراوانــي هســت کــه 
نشــان دهندۀ عمــق ارتبــاط ایشــان بــا قــرآن و تــوان بــاالی ادبــي امــام در به کارگیــري آیــات 
قرآنــي در قالــب کام اســت. نکتــۀ قابــل تأمــل در حیطــۀ کاربســت اقتباس هــای قرآنــي آن 
حضــرت، اســتفاده از آیــات قــرآن بــا هــدف تأثیرگــذاري بیشــتر بــر مخاطــب اســت. در ادامــه، 
ــرت را  ــي از کام آن حض ــای مختلف ــی و فرازه ــوردي بررس ــورت م ــا را به ص ــن اقتباس ه ای

تحلیــل خواهیــم کــرد.

1-4-1 تجلي قرآن در نیایش های امام رضا )علیه السالم( 

نیایــش عبــارت اســت از تضــرع مضطربانــه، طلــب یــاري و اســتعانت و گاهــي یــک حالــت 
کشــف و شــهود آرام درونــي و مســتمر و دورتــر از اقلیــم محسوســات )معیــن،1381 :254(. 
به عبــارت دیگــر، نیایــش پــرواز روح اســت بــه ســوي خــدا بــراي ارتبــاط بــا آن وجــود نامرئــي. 
ــد  ــا خداون ــذرد ب ــه در درون مي گ ــه را ک ــي آنچ ــچ اندوه ــه و بي هی ــوان بي واهم ــس مي ت پ
در میــان نهــاد، زیــرا او تنهــا کســي اســت کــه ناگفته هــا را مي دانــد. نیایــش بــا خداونــد بــه 
ــاي آن دانســت.  ــا وپیامده ــوان از اثره ــکوفایي روح را مي ت ــه ش ــد ک انســان آرامشــي مي ده
ــد، کاربســت کام خــود صاحــب نعمــت اســت در  ــش بیفزای ــر ارزش نیای ــد ب آنچــه مي توان
ســخن گفتن بــا خــودش کــه ایــن مهــم در کام امــام رضــا )علیه الســام( تجلــي یافتــه اســت. 
حضــرت توجــه ویــژه ای بــه مقولــه نیایــش داشــته و در این بــاره فرموده انــد: »خوشــا بــه حــال 
کســي کــه عبادتــش را بــراي خــدا خالــص کنــد و دلــش را بــه آنچــه چشــمش مــي بینــد، 
مشــغول نــدارد و بدانچــه مي شــنود، یــاد خــدا را فرامــوش نکنــد و بــراي آنچــه بــه دیگــري 
داده شــده، اندوهگیــن نشــود.« )کلینــي،1386، ج3: 126(. بنابرایــن، کســي کــه تنهــا بــه آنچه 
نــزد خداونــد اســت دل خــوش کنــد و معتقــد باشــد کــه منشــأ همــه چیز در دســت خداســت، 
محــال اســت روي بــه درگاه دیگــري بیــاورد. اینــک بــه بررســي چنــد مــورد از نیایش هــای 
امــام رضــا )علیه الســام( و چگونگــي کاربســت صنعــت اقتبــاس در آنهــا به صــورت نمونــه وار 
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خواهیــم پرداخــت. از جملــه شــواهد کامــي امــام رضــا )علیه الســام( کــه دربردارنــدۀ آیــات 
ــه اســت، آنجاســت کــه آن حضــرت مي فرماینــد: ــي اقتباس گون ــي به صورت قرآن

مافاجعلــه،اکرامهمــافــييزيــدومقامهمــامــنيرفــع،شــیئًاعملــيِمــنعرفــَتوإنـ ســیدي
َّیانــيصغیــرا)قیومــي  حَمــِۀمعهمــا،وارحمُهمــاکمــارب يوجبــهحقَّهمــالهمــا،وأشــرکنيفــيالَرّ

.)46 اصفهاني،1378: 

در ایــن شــاهد مثالــي، حضــرت در مقــام مناجــات بــا خداونــد مي باشــند و بیــان مي دارنــد: 
ــد در  ــه مي دان ــد نمــوده، در حالی ک ــو بلن ــده دســتانش را به ســوی ت ــن بن ــون ای ــا، اکن باراله
طــول زندگــي خویــش سســتي نمــوده اســت، ولــی بــر اســاس گفتــۀ خــودت کــه بخشــش را 
بــر بنــدگان گنهــکار وعــده نمــوده ای، اینــک به ســوی تــو آمــده ام، بــا ایــن امیــد، که گذشــته ام 
را ببخشــي و در آینــده مــرا از گنــاه محفــوظ داري. در ادامــه، حضرت بــرای آمرزش پــدر و مادر 
خویــش از خداونــد طلــب اســتمداد نمــوده و مي بینیــم کــه امــام )علیه الســام( ضمــن بیــان 
خواســته خــود مرحمــت خداونــد نســبت بــه والدینــش را نــه بدیــن خاطــر کــه والدیــن وی 
هســتند، بلکــه بدیــن خاطــر کــه بــه وی لطــف نمــوده و بزرگــش کرده انــد، مســألت مي کنــد.

حضــرت در کام خویــش عــاوه بــر اقتبــاس از قــرآن، یکســري مباحث باغــي دیگــر را برای 
تأثیرگــذاري کام بــه کار بســته اند، از جملــه در ابتــدای کام ضمــن حــذف ادات نــدا موجبــات 
کنــدوکاو ذهــن شــنونده و لذت بخش تــر شــدن کام را فراهــم مــي آورد و بــا ایــن کار ســخن 
خویــش را از تکــرار خالــي نــگاه مــی دارد. حضــرت از ســوره اســراء اقتبــاس نموده انــد، آنجــا 
ــل ــِۀَوقُ ْحَم ــَنالرَّ ِم لِّ ــذُّ ــاَحال ــاَجنَ ــْضلَُهَم کــه خداونــد در شــأن والدیــن مي فرمایــد: »َواْخِف
َّیَانـِـيَصِغیــًرا«)اســراء/24( و توانســته اند آیــه مذکــور را به خوبــي بــه کار  اْرَحْمُهَمــاَکَمــاَرب رَّبِّ
بگیرنــد و تناســب باالیــي بیــن لفــظ و معنــا برقــرار کننــد. نکتــۀ قابــل تامــل در کام امــام رضا 
)علیه الســام( اینکــه ایشــان در هنــگام ســخن گفتن، از صنایــع مختلــف باغــي و ادبــي بــدون 

تکلــف اســتفاده مي کننــد کــه ســبب تأثیــر دوچنــدان کام می شــود.  

در مجالــي دیگــر امــام رضــا )علیه الســام( در مقــام احتجــاج و ضمــن بیــان اصــول اساســي 
خلقــت بشــر، کام خویــش را بــا اقتباســي احتجاج گونــه از قــرآن کریــم مي آراینــد و چنیــن 
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می فرمایند: 

بعــدوُمنِشــئُهاَرمیــموهــيالِعظــامُمحیــييــا،فــوتکلســابقيــاو،صــوتکلســامعـ »يــا
جمیــعومخرجــًاوفرجــًا هــمٍّ علــیمحمــدوآلمحمــد،واجعــللــيمــنکلِّ المــوت،صــلِّ

شــیٍءقديــر« )قیومــي اصفهانــي،1378 :48(. َّــکعلــیکلِّ المومنیــن،إن

ــخن  ــان س ــخنوري، چن ــر در س ــارت بي نظی ــه مه ــه ب ــا توج ــرت ب ــال حض ــن مج در ای
ــه هــدف  ــه توضیحــات بیشــتر نداشــته باشــد و مســتقیم ب ــازي ب ــد کــه شــنونده نی گفته ان
حضــرت از کام رهنمــون گــردد. بــا دالیــل زیبایــي کــه حضــرت ایــراد نمــوده جایــی بــرای 
انــکار و تردیــد مخاطــب باقــي نمانــده اســت و ایــن مهــم به خصــوص از رهگــذر کاربســت آیــه 
قرآنــي توســط ایشــان به دســت آمــده اســت. آن حضــرت در ایــن مقطــع از ســخن بــا کاربســت 
آرایه هــای مختلــف باغــي، ســعی در تأثیرگــذاري بیشــتر کام بــر مخاطــب دارنــد. بنابرایــن، 
*َرِمیــٌمَوِهــَيالِْعَظــاَميُْحیـِـيَمــْنقـَـاَلَخْلَقــُهَونَِســَيَمثـَـاًللَنـَـاَوَضــَرَب«: بــا اســتفاده از آیــۀ
َخْلــٍقَعلِیــٌم»)يــس/78و79(، بــرای تأییــد  ٍةَوُهــَوبـِـُكلِّ َلَمــرَّ َّــِذيأَنَْشــَأَهاأَوَّ قُــْليُْحیِیَهــاال
ــا مي شــود. در  ــد کــه مخاطــب به وســیلۀ آن اغن ــي بهــره برده ان کامــش از اســتداللی عقان
ادامــه، حضــرت در قالــب دعــا بــرای حضــرت مهــدي )عــج( بــه بیــان برخــی از صفــات ایشــان 
مــي پــردازد. در ادامــه بــا زبانــي ســاده، بــا اقتبــاس از کام پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( در حدیــث 

کســاء، کام خویــش را بــا اســتمداد از کام خداونــد چنیــن بیــان مي کنــد:

و،يســیرافتحــالــهافتــحو،الحصینــهدرعــکوالبِســهعــاداهمــنوعــاِدوالهمــنواِلالَلّهــَم-
هســلطانانصیــرا)قیومــي اصفهانــي، 1378: 54( .  اجعــللــهمــنلدنــکعلــیعــدوِّكوعــدوِّ

در ایــن مجــال، امــام رضــا )علیه الســام( ضمــن بیــان برخــي اصــول کلــي دربــارۀ حضــرت 
مهــدی )عــج( بــه بیــان اصــل والیــت و اینکــه تنهــا افــرادي موفــق مي شــوند کــه مــورد تاییــد 
ائمــه )علیهم الســام( بــوده و والیــت ایشــان را پذیرفتــه باشــند. در ادامــه، در حــّق حضــرت 
ــان  ــظ ایش ــد محاف ــرا خداون ــد زی ــي مي کنن ــان را پیش بین ــا و پیروزي ش ــج( دع ــدي )ع مه
هســتند. حضــرت کام خــود را بــا اقتبــاس از دعــای امــام صــادق )علیه الســام( کــه متأثــر از 
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آیــات قرآنــي اســت بیــان مــي دارد کــه ســبب تأثیرگــذاري آن بــر مخاطــب گشــته اســت1. در 
ایــن مجــال، امــام ضمــن تکیــه بــر کام جــّد بزرگــوار خویــش و اســتفاده از اقتبــاس ایشــان 
ــوان  ــی مي ت ــد. در نگاهــي کل ــش اســتفاده مي کنن ــر کام خوی ــدي ب ــوان تأیی ــرآن به عن از ق
بیــان داشــت، بیــن کام امــام )علیه الســام( و قــرآن پیونــدي ناگسســتني وجــود دارد و هــرگاه 
کــه ایــن بزرگــوار لــب بــه ســخن مي گشــوده اند بــا کام خویــش دریایــي از معــارف را بــرای 
ــتقیم  ــورت غیرمس ــا به ص ــت ی ــرآن به صراح ــا ق ــاً ی ــه غالب ــته اند، ک ــان مي داش ــب بی مخاط
ــذاری  ــي در تأثیرگ ــه اساس ــل نقط ــن اص ــت و همی ــده اس ــور مي ش ــان متبل ــخن ایش در س
ــا بــه برتــري ســخنان ایــن بزرگــواران  کام حضــرت بــر مخاطــب اســت. در ایــن عرصــه ادب
ــارۀ کام امــام علــي )علیه الســام( گفتــه اســت:  ــه، ســیدرضي درب ــد. از جمل اعتــراف کرده ان
کام علــي )علیه الســام( باالتــر از کام همــۀ مخلوقــات و پایین تــر از کام خداونــد اســت )ابــن 
ابي الحدیــد،1396ق: 126(. اینــک بــه بررســي تجلــي آیــات قــرآن در دعاهــای روایت شــده از 

ــم. ــام رضــا )علیه الســام( مي پردازی ام

2-4-1 بازتاب کاربست آیات قرآني در دعاهای امام رضا )علیه السالم( 

   ســخنان امــام رضــا )علیه الســام( چونــان چراغــي بــوده کــه حضــرت بــرای پیــروان خویش 
ــر  ــه کمــک آن از خطــر گمراهــي رهایــی یابنــد. در ایــن مجــال، بارهــا ب ــا ب ــد ت برافروخته ان
اســتمداد از خداونــد توصیــه و در گفتــار خویــش از کام خداونــد نیــز در قالــب اقتباس هایــی 

تأثیرگــذار اســتفاده مي کرده انــد، از جملــه آنجــا کــه می فرمایــد: 

تمســكيلــولو،جهــيواخلقــتقــدوکثرتهــاذنوبــي ـ بســماهللالرحمــنالرحیــم،اللهــمأنَّ
َعَلــیأَْســَرفُواَِّذيــَن بالدعــاءومــاوعــدتامثالــيمــنالخاطئیــن،بقولــک:»قُــْليَــاِعبَــاِدَيال
 ِحیــُم«.ثــمَّ َّــُهُهــَوالَْغُفــوُرالرَّ نـُـوَبَجِمیًعــاإِن اهللَيَْغِفــُرالذُّ أَنُْفِســِهْمَلتَْقنَُطــواِمــْنَرْحَمــِۀاهللِإِنَّ
ــْن ــتَْكبُِروَنَع ــَنيَْس َِّذي ال ــْمإِنَّ ــتَِجْبلَُك ِــيأَْس ــت:»اْدُعون ــک،فقل ــیدعائ ــابرأفتــکإل ندبتن

وِمــنيََديــِهبَیــِنِمــنَواحَفظــُه،الُمســلِمیَنإمــاِموَعلــی،ــٍد ــٍدوآِلُمَحمَّ َعلــیُمَحمَّ َصــلِّ 1. متــن دعــا چنیــن مــي باشــد : »الّلُهــمَّ
لَُدنــَکِمــنلـَـُهَواجَعــل،َعزيــًزانَصــًراَوانُصــرُه،يَســیًرافَتًحــالـَـُهَوافتـَـح،تَحتـِـِهوِمــنفَوقـِـِهوِمــنِشــمالِِهوَعــنيَمینـِـِهوَعــنَخلِفــِه

َواِلنِس«)مصباح المتهّجــد: 392(. ــٍد،وأهلِــکأعداَءُهمِمــَنالِجــنِّ ــلفـَـَرَجآِلُمَحمَّ َعجِّ ــانَصیـــًرا.الّلُهـــمَّ ـً ُسلطان
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ــَمَداِخِريــَن« )قیومــي اصفهانــي، 1378: 108(.  ِعبَاَدتِــيَســیَْدُخُلوَنَجَهنَّ

در ایــن دعــا امــام )علیه الســام( ضمــن اینکــه بــرای پیــروان خویــش بــه بیــان بزرگــِي ذات 
باری تعالــی پرداختــه و ایشــان را از ناامیدشــدن از الطــاف خداونــد نهــی نمــوده، بــه زیبایــي 
ــوان  ــات به عن ــن آی ــد و از ای ــاس کرده ان ــر اقتب ــۀ 60 ســورۀ غاف ــر و آی ــات 53 ســورۀ زم از آی
ــه ایــن نتیجــه مي رســد  ــد کــه از رهگــذر آن خواننــده ب ــي بهــره برده ان احتجاج هایــی عقان
کــه نبایــد از لطــف خــدا ناامیــد شــود، زیــرا خداونــد همــۀ بنــدگان گناهــکار و بیگنــاه را دعوت 
نمــوده کــه از وی اســتمداد بطلبنــد و وعــده نمــوده کــه بــه همــۀ ایشــان کمــک خواهــد کــرد 
و بــه کســاني کــه از ذات الهــي رویگــردان باشــند، وعــدۀ آتــش دوزخ را داده انــد. هنــگام مطالعۀ 
ســخنان حضــرت بــرای خواننــده روشــن مي شــود کــه حضــرت ضمــن بیــان دعاهایــي کــه 
بایــد هــر مســلماني در اوقــات مختلــف بــه خوانــدن آنهــا بپــردازد، از آیــات قرآنــي نیــز بســیار 
بهــره مي گیــرد و بــا بیانــي روان آنهــا را بــه کار مي بــرد. در ایــن ســخنان، امــام )علیه الســام( 
هدفــي جــز تأثیرگذارترشــدن کام ندارنــد. حضــرت در فــرازي دیگــر از کام خویــش، بــه بیان 
دعایــی کــه بایــد فــرد در قنــوت بخوانــد مي پــردازد. در ضمــن دعــا بــه اقتبــاس از آیــات قرآني 

ــد: ــه مي فرماین ــد و این گون مي پردازن

بروحأيِّــدهو،بمالئكتــکحفِّــهو،رســلکوانبیــاءكبهاصلحــتبمــا،عبــدكاصلــحاللهــم-
و،ســوٍء القــدسمــنعنــدك،واســلكهمــنبیــنيديــهومــنخلفــهرصــداً،يحفظونــهمــنکلِّ

شــیٍءقديــر )همــان: 90(. اجعلنــيمــناعوانــهوانصــارهإنــکعلــیکلِّ

در ایــن مجــال امــام رضــا )علیه الســام( در بیــان روان و تأثیرگــذار خــود از دو ســورۀ جــن 
ــِه ــِنيََديْ ــْنبَْی ــُلُکِم و آل عمــران اقتبــاس کرده انــد. در ســوره اول خداونــد مي فرمایــد: »يَْس
ــِهَرَصــًدا« )جــن/27( کــه بــه قضیــه لیلۀالمبیــت و خــروج پیامبــر از منــزل بــرای  ــْنَخْلِف َوِم
ــی  ــرف باری تعال ــب از ط ــه آن ش ــهوري ک ــۀ مش ــاره دارد و آی ــه اش ــوی مدین ــرت به س هج
بــر آن حضــرت نــازل گردیــد تــا ایشــان بخواننــد و از چشــم قاتــان خویــش پنهــان بماننــد 
)مــکارم شــیرازي،1387، ج7: 145(. دیگــري ســوره آل عمــران اســت کــه اصــل آیــه این گونــه 
 ــنتََشــاءَوتُِعــزُّ َمالـِـَکالُْمْلــِکتُْؤتـِـيالُْمْلــَکَمــنتََشــاءَوتَنــِزُعالُْمْلــَکِممَّ اســت: »قـُـِلاللَُّهــمَّ
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ــا  ــام رض ــود، ام ــاهده مي ش ــه مش ــران/ 28(. چنان ک ــاء«)آل عم ــنتََش َم ــِذلُّ ــاءَوتُ ــنتََش َم
)علیه الســام( ایــن دو آیــه را در قالــب دعــا وارد کــرده و آن را طــوري بــا ســایر الفــاظ همگــون 
کرده انــد کــه گویــا تمــام الفــاظ از یــک دســته اند و خواننــده احســاس نمي کنــد کــه حضــرت 
از آیــۀ قرآنــی اســتفاده کرده انــد. ایــن همگونــي الفــاظ و معانــي چیــزي نیســت جــز همــان 
قاعــدۀ ائتــاف لفــظ و معنــا، کــه به خاطــر افزایــش ســطح تأثیــر کام بــر مخاطــب در باغــت 

عربــي جایــگاه واالیــی دارد.

ــد دعــای  ــرآن تکیــه کرده ان ــر اقتبــاس ق از دیگــر مــواردي کــه امــام رضــا )علیه الســام( ب
ــد: ــه مي فرماین ــح اســت کــه این گون تعقیــب نمــاز صب

ســبحانکانــتإلالــهل،اهللإلــیامــريافــوِّضو،الــهومحمــدعلــیاهللصلــیواهللـ »بســم
حســبنا،المومنینننجــيکذلــکو، ینــاهمــنالغــمِّ إنـّـیکنــتمــنالظالمیــن،فاســتجبنالــه،ونجَّ

اهللونعــمالوکیــل،مــاشــاءاهلللحــولولقــوةإلبــاهلل«)قیومــي اصفهانــي،1378: 94( . 

ــر  ــان ه ــز بی ــي ج ــد و هدف ــه کرده ان ــرآن تکی ــي از ق ــه آیات ــام( ب ــا )علیه الس ــام رض ام
ــد  ــام )علیه الســام( از چن ــای ام ــد. در دع ــذاري بیشــتر ســخن ندارن ــر و تأثیرگ ــه کامل ت چ
ســورۀ قرآنــي اقتبــاس کرده انــد کــه همیــن امــر باعــث تأثیرگــذاري بیشــتر کام ایشــان بــر 
ــر، انبیــاء، آل عمــران و کهــف اشــاره  ــه ســوره های غاف ــه، ب مخاطــب گردیــده اســت. از جمل
ــرا آن  ــم زی ــاره مي کنی ــام( اش ــادق )علیه الس ــام ص ــخني از ام ــه س ــال ب ــن مج دارد. در ای
حضــرت کام کاملــي دربــارۀ ایــن آیــات ارائــه و فرموده انــد: امــام جعفر)علیه الســام( فرمــوده 
اســت: در شــگفتم بــرای کســی کــه از چهــار چیــز بیــم دارد: چگونــه بــه چهــار کلمــه پنــاه 
»الَْوِکیــُلَونِْعــَمُاهللنمی بــرد! کســی کــه تــرس بــر او غلبــه کــرده، چگونــه بــه ذکــر »َحْســبُنَا
 )آلعمــران/173( پنــاه نمــی بــرد، وکســی کــه اندوهگیــن اســت چگونــه بــه ذکــر »َلإِلـَـَهإِلَّ
الِِمیــَن« )انبیــاء/87( پنــاه نمی بــرد زیــرا خداونــد به دنبــال  ِّــيُکْنــُتِمــَنالظَّ أَنـْـَتُســْبَحانََکإِن
ایــن ذکــر فرمــوده اســت: »پــس مــا یونــس را در اثــر تمســک بــه ذکــر یــاد شــده، از انــدوه 
نجــات دادیــم و همیــن گونــه مؤمنیــن را نجــات می بخشــیم.« )انبیــاء/88(، و کســی کــه مــورد 
»ــاِد اهللَبَِصیــٌربِالِْعبَ ـَـیاهللِإِنَّ ــِريإِل ُضأَْم ــوِّ مکــر و حیلــه واقــع شــده، چگونــه بــه ذکــر »َوأُفَ
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)غافــر/ 44( پنــاه نمی بــرد زیــرا خداونــد بــه دنبــال ذکــر فــوق فرمــوده اســت: »پــس خداونــد 
ــاد شــده( از شــر و مکــر فرعونیــان مصــون داشــت.« )غافــر/45( و  ــر ذکــر ی )موســی را در اث
 َةإِلَّ ــوَّ ــاَءاهللَُلقُ ــاَش ــه ذکــر »َم ــه ب کســی کــه طالــب دنیــا و زیبایی هــای دنیاســت، چگون
بـِـاهللِ«)کهــف/39( پنــاه نمی بــرد زیــرا خداونــد بعــد از ذکــر یادشــده فرمــوده اســت: »مــردی 
کــه فاقــد نعمت هــای دنیــوی بــود، خطــاب بــه مــردی کــه از نعمت هــا برخــوردار بــود( فرمــود: 
اگــر تــو مــرا بــه مــال و فرزنــد، کمتــر از خــود می دانــی، امیــد اســت خداونــد مــرا بهتــر از بــاغ 
تــو بدهــد.« )مجلســي،1403ق ،ج90: 185(. اینــک پــس از بیــان ایــن ســخن، بــرای خواننــده 
ــای  ــي و اقتباس ه ــای کام ــام( در چینش ه ــا )علیه الس ــام رض ــه ام ــردد ک ــخص مي گ مش
ــد.  ــر اســتفاده مي کرده ان ــات تأثیرگذارت ــد چقــدر دقــت داشــته و از آی ــي کــه مي آورده ان قرآن

،الرحیــمالرحمــناهللدر مجالــي دیگــر، امــام رضــا )علیه الســام( ضمــن تأکیــد بــر آیــۀ »بســم
ــان  ــه بی ــي، 1378: 96( این گون ــي اصفهان ــم«)قیوم ــيالعظی ــاهللالعل ــوةإلب ــولولق لح
ــم  ــم اعظ ــه اس ــر ب ــپیدي آن نزدیک ت ــه س ــم ب ــیاهي چش ــخن از س ــن س ــه ای ــد ک مي دارن
ــش، از  ــان کام خوی ــن بی ــام( ضم ــا )علیه الس ــام رض ــز ام ــال نی ــن مج ــت. در ای ــي اس اله
ــا ایــن کاربســت ســعی در قوي تــر نمــودن ســخن  آیــۀ 39 ســوره کهــف اســتفاده کــرده و ب
ــو بیــان خبــر از اهتمــام آن حضــرت )علیه الســام( در به کارگیــري  خویــش دارنــد. همیــن ن

ــي دارد.      ــای قرآن اقتباس ه

در ادامــه، در فــرازي دیگــر از دعاهــای خویــش، امــام رضــا )علیه الســام( بــرای کســي کــه 
ــد: ــا کن ــه دع ــد این گون ــه مي کنن دچــار مشــکل شــده توصی

وأتــوکلإلیــکو،ألــوذبــکو،أعــوذبــکو،اســتغثُتبــکوأعتصمــُتبحبلــک،ربـّـاهأیـ
،انتإلإلــهلِّــي إلیــکألجــأ،وبــکاســتجیرفــيجمیــعامــوريوانــتغیاثــي،وانــتاهللرب

ســبحانکوبحمدك« )همــان: 118(. 

ــرده اســت و  ــاس ک ــاء اقتب ــۀ 87 ســوره انبی ــام رضــا )علیه الســام( از آی ــن مجــال ام در ای
ــا از آن  ــای تفســیري باره ــود اســت و در کتاب ه ــز موج ــوره نی ــن س ــه در مت ــه ک همان گون
بــا عنــوان ذکــر یونســیه یــاد شــده، در جهــت رفــع مصایــب و گرفتــاري کاربــرد دارد. در کام 
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فــوق، آرایــۀ باغــي ائتــاف کامــل لفــظ و معنــا را مشــاهده مي کنیــم کــه موجــب زیباترشــدن 
ــر مخاطــب شــده اســت. از دیگــر مــواردي کــه در اینجــا مطــرح  ســخن، وتأثیرگــذاري آن ب
اســت، مقولــۀ باغــت بــاالی کام آن حضــرت اســت کــه تأییــدی اســت بــر اینکــه بلیغ تریــن 
ســخن آن اســت کــه میــزان اثرگــذاري آن بــر مخاطــب بــه حــدی باشــد کــه احساســاتش 
ــی،1390: 70(.  ــدن شــعر احســاس برانگیز اســت )طباطبای ــه کــه خوان ــزد، همان گون را برانگی
ــه از  ــي ک ــي و ادب ــای ژرف علم ــه دری ــه ب ــا توج ــي و ب ــات قرآن ــري آی ــا به کارگی حضــرت ب
رهگــذر تربیت یافتــن در مکتــب نبــوي از آن بهره منــد گشــته اســت، باعــث تهییــج بیشــتر 

ذات خواننــده و تأثیرگــذاري بــر احساســات وي شــده اســت. 

3-4-1  تجلي قرآن در کالم امام رضا )علیه السالم( در رفع خطر و دفع شیطان 

ــات  ــا از آی ــي دارد کــه در آنه ــام رضــا )علیه الســام( دعاهــای فراوان ــز ام ــن مجــال نی در ای
قــرآن اقتبــاس کرده انــد. البتــه، نکتــۀ حایــز اهمیــت در تمــام شــاهدهایی کــه به عنــوان نمونــه 
ــده  ــه خوانن ــت، به طوری ک ــرت اس ــط حض ــات توس ــوي آی ــری عف ــود، به کارگی آورده مي ش
غرابتــي بیــن آیــات اقتباس شــده و ســخنان امــام )علیه الســام( احســاس نمي کنــد و طــوری 
ایــن آیــات کاربســت یافته انــد کــه گویــا منقــول از یــک منبــع مي باشــند، حــال آنکــه گاهــي 
ــک  ــب ی ــي در قال ــام رضــا )علیه الســام(  از ســوره های مختلف ــات مشــاهده مي شــود ام اوق
ــه در  ــان ک ــده از ایش ــای روایت ش ــه دع ــوان ب ــه  مي ت ــد. از جمل ــتفاده مي کنن ــث اس حدی

ــد: ــان داشــته اند، اشــاره کــرد کــه فرموده ان ــع شــر بی جهــت رف

و،المحفــوظلحصــنبــامنهــمتحصنــت،الوکیــلنعــماهللحســبي،اهللإلــیامــريضــُت ـ »فوِّ
منفــرَّت،مســتنفرةحمٌرَّهــم تمســكُتبالحبــلالمتیــن،فهــملــيخاضعــونوعنِّــينافــرون،کان
قســورةقصــرتايديهــمعــنبلوغــيوعمیتابصارهــمعنرؤيتــي«)قیومــي اصفهانــي،1378: 

.)142

امــام رضــا )علیه الســام( در ایــن فــراز از دعــا در مــوارد متعــددي از قــرآن کریــم اقتبــاس 
ــه، اقتبــاس از  ــر و کامل ترشــدن کام ایشــان شــده اســت. از جمل ــد کــه ســبب زیبات کرده ان
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ــۀ 173 ســورۀ آل  ــاد( و آی ــٌربالعب ــیاهللإّناهللبصی َ ــریإل ُضأم ــِوّ ــر)واُف ــۀ 44 ســورۀ غاف آی
َْوقَالـُـواإِيَمانـًـافََزاَدُهــْمفَاْخَشــْوُهْملَُكــْمَْجَمُعــواقَــْدالنَّــاَس َِّذيــَنقـَـاَللَُهــُمالنَّــاُسإِنَّ عمــران )ال
ِاهللِرْضــَواَنَْواتَّبَُعواُســوٌءيَْمَسْســُهْمَّــْم َحْســبُنَااهللَُونِْعــَمالَْوِکیــُل،فَانَقَلبـُـواْبِنِْعَمــٍۀمِّــَناهللَِوفَْضــٍلل
ْتِمنقَْســَوَرٍة(اســت  َُّهــْمُحُمــٌرمُّْســتَنِفَرةٌ،فـَـرَّ َعِظیــٍم(و آیــۀ 50 ســورۀ مدثـّـر)َکَأن َواهللُُذوفَْضــلٍ
کــه در تمامــي مــوارد ائتــاف کاملــي بیــن لفــظ و معنــا وجــود دارد در ایــن مجــال، مقتضــای 
حــال مخاطــب نیــز از طــرف امــام رعایــت شــده اســت و امــام )علیه الســام( از آیــات متعــددی 
بهــره مي بــرد تــا تأثیــر کام شــان دوچنــدان شــود و مخاطــب نیــز مشــتاقانه به ســخن ایشــان 

گــوش دهــد و توصیه هایشــان را بــه کار ببنــدد.     

4-4-1 تجلي قرآن در کالم امام رضا )علیه السالم( در زمینۀ درمان بیماری ها 

هنــگام مطالعــۀ زندگــي امــام رضــا )علیه الســام( یکــي از مهم تریــن بخش هایــي کــه نظــر 
پژوهنــده را به خــود جلــب مي کنــد، مباحــث مربــوط بــه علــم پزشــکي و تــوان بــاالی ایشــان 
در زمینــۀ علــم طــب اســامي اســت و ایــن تبحــر در حــدي اســت کــه امام رضــا )علیه الســام( 
بــه درخواســت مأمــون کتابــي بــا نــام الرســالۀ الذهبیَّــۀ را برایــش بــه رشــتۀ تحریــر درآوردنــد 
)الغــازي،1418ق: 233(. از جملــه امــوري کــه آن حضــرت در درمــان مریضي هــا بارهــا بــه آن 
تکیــه مي کردنــد، اســتفاده از دعاهــای قرآنــي در جهــت استشفاســت. ایــن عرصــه از جملــه 
مــواردي اســت کــه آیــات قــرآن به صــورت اقتباســي در کام امــام رضــا )علیه الســام( متجلــي 

گشــته اســت. حضــرت بــرای رفــع درد این گونــه مي فرماینــد: 

نعــمواهللحســبنا،ــه ــم،ولملجــأمــناهللإلالی ــاهللالعلــيالعظی ــوةإلب ـلحــولولق
ــي،1378: 170(.  ــيرأسالســهباطالسلســبیالنیها )قیومــي اصفهان ــل،دلســامف الوکی

ایــن تعویــذ را کــه امــام رضــا )علیه الســام( بــه حســین بن علــي یقطیــن بــه جهــت دفــع 
درد و بــا داده بودنــد، همان گونــه کــه مشــاهده مي گــردد، اقتباس هایــی از آیــات 39 ســوره 
کهــف و آیــه 173 ســوره آل عمــران و آیــه 118 ســوره توبــه صــورت پذیرفته اســت. در ســخن 
حضــرت همگونــي کاملــي وجــود دارد. همیــن امــر یکــي از مصداق هــای تــوان ادبــي بــاالی 
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حضــرت به شــمار می آیــد. در ادامــه حضــرت در بــاب دفــع تــب چنیــن مي فرمایــد: 

،الظالمینالقــوممــننجوتتخــفل،العلــیانــتأنـّـکتخــفلالرحیــمالرحمــناهللبســمـ
العالمین)همــان:174(. أللــهالمــروالخلــقتبــاركاهللربُّ

امــام رضــا )علیه الســام(  از آیــات 68 ســوره طــه و 25 ســوره قصــص و 54 ســوره اعــراف 
ــن  ــان درد شــقیقه ای ــرای درم ــام )علیه الســام( ب ــی دیگــر ام ــا در جای ــد. ی اقتبــاس  کرده ان

ــد: ــز کرده ان ــي را تجوی نســخۀ قرآن

َرْحَمًۀلَُدنـْـَکِمــْنلَنَاَوَهــْبَهَديْتَنـَـاإِْذبَْعــَدقُُلوبَنـَـاتـُـِزْغَلَّنـَـا ـ»بســماهللالرحمــنالرحیــم،َرب
ل)9(الِْمیَعــاَديُْخلُِفلَاهلل َّــَکَجاِمــُعالنَّــاِسلِیـَـْوٍملَريْــَبفِیــِهإِنَّ َّنـَـاإِن ــاُب،َرب َّــَکأَنـْـَتالَْوهَّ إِن

الــهإلأنــتوحــدكلشــريکلــک،عــاففــالنبــنفالنــۀ )همــان:180(.

 آن حضــرت در ایــن مجــال نیــز بــا تکیــه بــر آیــات قرآنــي ســخن مي گوینــد و چنان کــه 
مشــاهده مي شــود، ایشــان آیــۀ 8 ســورۀ آل عمــران را به عنــوان استشــفای از مریضــي بــرای 

پیــروان خویــش تجویــز مي کننــد. 

5-4-1 تجلي قرآن در ادعیه روایت شده از امام رضا )علیه السالم( در اعیاد و سفرها 

آنچــه از زمان هــای قدیــم در ادبیــات عربــي مرســوم بــوده خوانــدن برخــي قطعــات کامي در 
موســم های مختلــف بــوده اســت. ایــن رســم در موســم هایی چــون آغــاز فصــل حــج جریــان 
داشــته اســت. اهــل بیــت )علیهم الســام( نیــز در ایــن زمینــه ســخنان فراوانــي دارنــد، امــام 
رضــا )علیه الســام( نیــز هماننــد اجــداد بزرگــوار خویــش ســخنان گهربــاري دارنــد. نکتــۀ قابل 
تأمــل در ایــن حیطــه، بهره گیــري ایشــان از آیــات قرآنــي متناســب بــا زمینــۀ گفتــاري خویش 
اســت. از جملــه ســخنان آن حضــرت، دعاهــای وارد شــده از ایشــان در پیشــواز رفتــن بــرای 
ماه هــای مختلــف اســت. ایشــان در هنــگام طلــوع مــاه رمضــان مي فرموده انــد، هنــگام طلــوع 
هــال مــاه رمضــان بــا انگشــتان بــدان اشــاره نکنیــد بلکــه رو بــه قبلــه ایســتاده و دســت ها را 

به ســوی آســمان بلنــد کنیــد و هــال را مخاطــب قــرار دهیــد و بگوییــد:
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شــهرلصیــاموفِّقنــاو،مبــارکًاًهــاللعلینــااجعلــهاللهــم،العالمیــن ــاوربُّــکاهللربُّ ـربّن
شــیٍءقديــر«)همــان: 194(. َّــکعلیکلِّ رمضــان،وســلِّمنافیــه،واســتعملنافیــهبطاعتــک،أن

حضــرت  از آیــۀ 26 ســوره آل عمــران اســتفاده کــرده و توانســته بــا تــوان بــاالی ادبــي کــه 
داشــته اند، کام خویــش را بــه بهتریــن نحــو بــرای مخاطــب بیــان کننــد و بــا اســتفاده از آیــۀ 
مذکــور، تأثیــر کام خویــش بــر مخاطــب را افزایــش دهنــد. از اینجاســت کــه جمــال و تأثیــر 
ــی کــه  ــد. از دیگــر دعاهای ــي مي کن ــب کام خودنمای ــي در قال ــات قرآن ــاس از آی ــاالی اقتب ب
ــروان  ــای آداب ســفر اســت. آن حضــرت از پی ــت شــده، دع ــام رضــا )علیه الســام( روای از ام

خویــش خواســته اند هنــگام خــروج از منــزل بگوینــد:

لو،توکلــتاهللعلــی،بــاهللإلة ـ »بســماهلل،آمنــتبــاهلل،توکلــُتعلــیاهلل،لحــولولقــوَّ
حــولولقــوةإلبــاهللالعظیــم.« )همــان: 204(.

ــه و  ــن آی ــوده و بی ــاس نم ــود اقتب ــۀ 56 ســوره ه ــام )علیه الســام( از آی ــن مجــال ام در ای
ســخنان قلبــي خویــش ارتبــاط کاملــي ایجــاد کرده انــد. در ادامــه، حضــرت دعایــی را بــرای 

ــد: ــد و مي فرماین ــه مي کنن ــگام سوارشــدن توصی هن

،مقرنیــنلــهکنـّـامــاوهــذالنــار ـ»بســماهللوبــاهلل،ولقــّوَةإلبــاهلل،الحمــدهللالــذيســخَّ
وإنـّـاإلــیربنــالمنقلبــون« )همــان: 204(.

امــام )علیه الســام( بــا تکیــه بــر آیــۀ قرآنــي 13 ســورۀ زخــرف، کام خویــش را آراســته اند. 
فضــای آیــۀ مذکــور نیــز دربــارۀ اســتفادۀ انســان از مرکــب بــوده و دعای شــکري اســت به خاطر 
رام کــردن چهارپایــان در جهــت انتفــاع بشــر از آنهــا. حضــرت بیــن ســخن خویــش و آیــات 
قرآنــي مربــوط تناســب ایجــاد کــرده و خواننــده هنــگام خوانــدن کام ایشــان، دریایــي از آیات 
قرآنــي را در برابــر خویــش مي بینــد کــه ایــن نــوع کاربــرد نشــان دهندۀ اهتمــام و علــم بــاالی 

آن  حضــرت بــر آیــات قرآنــي اســت. 
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 6-4-1 تجلي قرآن در کالم امام رضا)علیه السالم( در امور متفرقه و زیارات 

در ایــن زمینــه امــام رضــا )علیه الســام( ســخنان فراوانــي دارنــد و در تمــام آنهــا بــا تکیــه بــر 
آیــات قــرآن ســخن گفته انــد. البتــه، از ایــن رهگــذر توانســته اند کام خویــش را بــه بهتریــن 
شــکل بیــان کننــد. امــام )علیه الســام( ســعی دارد مخاطــب را متوجــه ذات خــدا کنــد و اینکه 
بایــد از خداونــد اســتمداد بطلبــد. از جملــه، آنجــا کــه مأمــون ایشــان را بــرای پذیــرش خافت 

تهدیــد مي کنــد، ایشــان در قالــب دعــا این گونــه مي فرماینــد: 

ســنۀإحیــاءودينــکلقامــۀفوفقنــي،قبلــکمــنإلوليــۀول،عهــدكإلعهــدلاللهــم«ـ
نبیِّــک،فانـّـکأنــتالمولــیوالنصیــر،ونعــمالمولــیأنتونعــمالنصیــر« )همــان: 224(.

ــرای روش  ــرای اج ــد ب ــت، از خداون ــص خداس ــت مخت ــه والی ــان اینک ــن بی ــرت ضم حض
پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( طلــب توفیــق مي کننــد و کام خویــش را بــا آیــۀ 78 ســوره حــج 
مي آراینــد. کاربســت آیــه مذکــور مهــر تأییــدي اســت بــر مکتــب ایشــان و آنچــه بــدان عقیــده 

دارنــد. 

 7-4-1  تجلي قرآن در مناظرات امام رضا )علیه السالم( 

در ایــن مجــال امــام رضــا )علیه الســام( ســخنان پربــار زیــادي بــرای پیــروان خویــش بیــان 
ــد زیــرا حــال  ــد، بیشــتر ســخنان امــام )علیه الســام( حالــت اســتداللی و احتجاجي ان کرده ان
و هــوای مناظــره جــز الفــاظ مبتنــی بــر اســتدالل های منطقــی را برنمي تابــد. از مــوارد قابــل 
ــات قــرآن اســت کــه به عنــوان  ــر آی توجــه در ایــن میــان، تکیــه امــام رضــا )علیه الســام( ب
بدیهیــات عقلــي مــورد پذیــرش مــردم بــوده اســت. آن حضــرت از ایــن آیــات درجهــت تبییــن 
کام خویــش بهــره مي برده انــد، از جملــه مــوارد ي کــه آن حضــرت بــر قــرآن تکیــه داشــته اند، 

مي تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد1: 

1. آنجا که عبدالعزیز بن مسلم قضیه وارد شدن خویش بر امام و طرح سوال درباره امامت از ایشان را بیان مي دارند، و امام )ع( نیز 
این گونه برایشان احتجاج نمودند. 
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فیــهو،القــرآنانــزلجــلو  ـ يــاعبدالعزيــز!جهــلالقــوموخدعــواعــنآرائهــم،إناهللعــزَّ
ــا وجــل»َم ــهالحــاللوالحــراموالحــدودوالحــكام،فقــالعــزَّ شــیٍء،بیــنفی تبیــانکلِّ
الْیَْوَم«:)ص(عمــرهاواخــرهــیو،الــوداعحجــۀفــيانــزلو،»َشــْيٍءِمــْنالِْكتـَـاِبفـِـيْطنـَـا فَرَّ
علیــًالهــمأقــامو»ِدينـًـااْلِْســاَلَملَُكــُمَوَرِضیــُتنِْعَمتـِـيَعَلْیُكــْمَوأَتَْمْمــُتِدينَُكــْملَُكــْمأَْکَمْلــُت
انزعــمفمــن،بیَّنــهإلالمــۀالیــهيحتــاجشــیئًالهــمتــركمــاو،امامــًاوعلمــا)الســالمعلیه(

اهلللــميكمــلدينــهفقــدردَّکتــاباهلل،ومــنردَّکتــاباهللفهــوکافــربــه )همــان: 248(.

امــام )علیه الســام( ضمــن تبییــن اصــل امامــت، بــه بیــان دیــدگاه خانــدان نبــوت مي پــردازد 
و بــرای اینکــه کامشــان از ســندیت بیشــتري برخــوردار گــردد، بــه برخــي آیــات قرآنــي تکیه 
مي کننــد؛ از جملــه، بــه آیــۀ 38 ســوره انعــام کــه در آن خداونــد بــه صراحــت بیــان مــي دارد 
همــه چیــز در قــرآن بیــان شــده اســت. ایــن ســخن امــام )علیه الســام( مؤیــد آن اســت کــه 
امــر امامــت نیــز در قــرآن تبییــن شــده اســت. در ادامــه بــه آیــۀ 3 ســورۀ مائــده کــه در آن 
خداونــد بــه کامــل و مــورد رضایــت بــودن دیــن اســام اشــاره مي نمایــد، تکیــه مي کنــد تــا 
کام خویــش را مســتندتر نمایــد. ایــن آیــه پــس از غدیر خــم نازل گردیده اســت. همین شــأن 
نــزول خــود مهــر تأییــدی اســت بــر جریــان داشــتن اصــل امامــت در بیــن خانــدان امــام علــي 
)علیه الســام(. در تفســیر کوثــر آمــده اســت: منظــور از آن روز کــه دیــن اســام کامــل گردیــد، 
بــا شــواهدی خــود آیــه و روایاتــی کــه از شــیعه و ســنی نقــل شــده، روز غدیــر خــم اســت کــه 
پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( بــه امــر خــدا علــي )علیه الســام( را بــه وصایــت نصــب کــرد و ایــن 
آیــه نــازل گردیــد و رســالت پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه(  بــا امامــت علی)علیه الســام( کامــل 
شــد، و خداونــد نعمــت خــود را بــر مســلمانان بــه پایــان رســانید )جعفــری، 1377، ج3: 68( . 

ــه اصــل  ــارۀ کســاني ک ــام احتجــاج درب ــام رضــا )علیه الســام( در مق ــر، ام ــي دیگ در مجال
امامــت را قبــول نداشــته و عقیــده دارنــد ایــن امــر موروثــي نیســت، بــه احتجــاج مــي پــردازد و 

ــد:  ــه ســخن مي گوی براســاس نــص قــرآن این گون

ــا ــاواشــادبه فهبه ــًۀشــرَّ ة،وفضیل ــوَّ ــلبعــدالنب ــمالخلی ــاابراهی اهللبه ـ إنالمامــۀخــصَّ
ومن«:بهــاًســرورا)ع(الخلیلفقــال.)124/بقــره(»إَِماًمــالِلنَّــاِسَجاِعُلــَکِّــي ذکــره،فقــال:»إِن
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الِِمیــَن« )بقــره/124( )همــان: 215(. ذريتــي،»قــالاهلل»َليَنَــاُلَعْهــِديالظَّ

کــه آیــۀ فــوق رســیدن خافــت پیامبــر )صلی اهلل علیه وآلــه( بــه انســان های ظالــم را منتفــي 
مي ســازد. در ادامــه، خداونــد حضــرت ابراهیــم )علیه الســام( را بــا قــرار دادن نســل امامــت در 

ذریــه ایشــان مــورد تکریــم قــرار مي دهنــد و این گونــه مي فرماینــد:

بَِأْمِرنـَـايَْهــُدوَنــًۀ َجَعْلنـَـاَصالِِحیَن*َوَجَعْلنَاُهــْمأَئِمَّ - َوَوَهْبنـَـالـَـُهإِْســَحاَقَويَْعُقــوَبنَافَِلــًۀَوُکالًّ
َکاةَِوَکانـُـوالَنـَـاَعابِِديَن )انبیــاء/72و73(  ــاَلةَِوإِيتـَـاَءالــزَّ َوأَْوَحْینـَـاإِلَْیِهــْمفِْعــَلالَْخْیــَراِتَوإِقـَـاَمالصَّ

)قیومــی اصفهانــي،1378: 250(.

ــه  در ادامــه آن حضــرت مباحــث گوناگــون طوالنــي را بیــان مــی دارد کــه تمامــاَ مربــوط ب
ــۀ امامــت  ــه بیــان یــک احتجــاج در مقول ــۀ انتخــاب امــام و اصــل امامــت اســت کــه ب مقول

ــه بیــان امــر امامــت پرداختــه و مي فرماینــد: خواهیــم پرداخــت کــه ب

ترکــواإذالحیــرةفــيوقعــواو،بعیــداًضــاللضّلــواو،افــكاقالــواووصعبــًارامــوالقــدو ـ
»ُمْســتَْبِصِريَنَوَکانـُـواــبِیِل ُهــْمَعِنالسَّ ــْیَطاُنأَْعَمالَُهــْمفََصدَّ المــامعــنبصیــرة:»َوَزيَّــَنلَُهــُمالشَّ
رســولاختیارواهللاختیارعــنعنكبــوت/38(. در ادامــه امــام )علیه الســام( مي فرمایــد: رغبوا(
َمــاَويَْختـَـاُريََشــاُءَمــايَْخُلــُقُّــَک اهلل)ص(واهــلبیتــهإلــیاختیارهــموالقــرآنيناديهــم:»َوَرب
َکاَنَوَما«:جــلو ــايُْشــِرُکوَن« )قصــص/68( وقــالعــزَّ َکاَنلَُهــُمالِْخیـَـَرُةُســْبَحاَناهللَِوتََعالـَـیَعمَّ
.)36/احــزاب(»أَْمِرِهْمِمــْنالِْخیـَـَرُةلَُهــُميَُكــوَنأَْنأَْمــًراَوَرُســولُُهُاهللقََضــیإَِذاُمْؤِمنـَـٍۀَوَللُِمْؤِمــٍن
لََمــافِیــِهلَُكــْم وقــال:»َمــالَُكــْمَکْیــَفتَْحُكُمــوَن36((أَْملَُكــْمِکتـَـاٌبفِیــِهتَْدُرُســوَن))37إِنَّ
َســْلُهْم)39(تَْحُكُمــوَنلََمــالَُكــْم تََخیَّــُروَن)38(أَْملَُكــْمأَيَْمــاٌنَعَلْینـَـابَالَِغــٌۀإِلـَـیيـَـْوِمالِْقیَاَمــِۀإِنَّ
)41قلم/36تــا(»َصاِدقِیــَنَکانـُـواإِْنبُِشــَرَکائِِهْمفَْلیَْأتـُـواُشــَرَکاُءلَُهــْمأَْم)40(َزِعیــٌمبَِذلـِـَکأَيُُّهــْم
ُطبـِـَع«:أم،)24/محمــد(»أَْقَفالَُهــاقُُلــوٍبَعَلــیأَْمالْقــرآنَّــُروَن وجــل:»أَفـَـاليَتََدب وقــالعــزَّ
 َشــرَّ َعَلــیقُُلوبِِهــْمفَُهــْمليَْفَقُهــوَن«)توبــه/87(،أم:»قَالـُـواَســِمْعنَاَوُهــْمليَْســَمُعوَن))21إِنَّ
َولـَـْولَْســَمَعُهْمَخْیــًرافِیِهــْمُاهللَعلِــَمَولـَـْو)22(يَْعِقُلــوَنلَِّذيــَن الْبُْكــُمال ــمُّ ِعْنــَداهللِالصُّ َوابِّ الــدَّ
بل،)93/بقــره( »َوَعَصْینـَـاَســِمْعنَاقَالـُـوا«:أم،)23انفال/21تــا(»َُمْعِرُضــونَوُهــْمَّــْوا أَْســَمَعُهْملَتََول
باختیــارلهــمفكیــف،)21/الَْعِظیــِم« )حدیــدالَْفْضــِلُذوَُواهلليََشــاُءَمــْنيُْؤتِیــِهِاهللفَْضــُل«هــو
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والنُّســکوالطهــارةوالقــدسمعــدن،ينــكللراٍعو،يجهــللعالــم)ع(المــامو؟المــام
الزهــادةوالعلــموالعبــادة،مخصــوصبدعــوةالرســول)ص(ونســلالمطهَّــرةالبتــول.)قیومــي 

اصفهانــي،1378: 262(.

در مجالــي دیگــر، آن گاه کــه امــام رضــا )علیه الســام( در مجلــس مأمــون کــه گروهــي از 
دانشــمندان عــراق و خراســان در آن گــرد هــم آمــده بودنــد حضــور یافتنــد، مأمــون خطــاب به 
علی بــن موســی الرضــا )علیه الســام( این گونــه ســخن را آغــاز کــرد: مــرا از معنــی ایــن آیــه 
َِّذيــَناْصَطَفْینَــاِمــْنِعبَاِدنـَـا«. در ایــن حیــن علمــا گفتنــد:  أَْوَرْثنَــاالِْكتَــاَبال آگاه کنیــد: »ثُــمَّ
مــراد ذات باری تعالــی تمامــي امــت اســت. مأمــون گفــت: ای ابوالحســن، نظــر شــما چیســت؟ 
ــه(  ــر )صلی اهلل علیه وآل ــدان پیامب ــد خان ــراد خداون ــده دارم م ــود: عقی ــام )علیه الســام( فرم ام
اســت. مأمــون گفــت: چــرا مــراد تمامــي امــت نباشــد و تنهــا خانــدان پیامبــر باشــد؟ از اینجــا 
ــر اســتدالل های زیبــای عقانــي و آیــات قرآنــي، اقــدام  ــا تکیــه ب امــام رضــا )علیه الســام( ب
فــيباجمعهــالكانــتالمــۀأرادلــو:بــه شــرح و توضیــح ســخن خویــش کردنــد و فرمودنــد
َذلَِکِاهللبـِـِإْذِنبِالَْخْیــَراِتَســابٌِقَوِمْنُهــْمُمْقتَِصــٌدَوِمْنُهــْملِنَْفِســِهَظالـِـٌمفَِمْنُهــْم«:اهلللقــول،الجنــۀ
َجنَّــاُت«:جــلو جعلهــمکلهــمفــيالجنــۀ،فقــالعــزَّ ُهــَوالَْفْضــُلالَْكبِیــُر«)فاطــر/،)32ثــمَّ
ــه(  ــت پیامبر)صلی اهلل علیه وآل ــراث خاف ــاس، می ــن اس ــر ای ــر/33(. ب ــا« )فاط ــْدٍنيَْدُخُلونََه َع
محصــوص عتــرت ایشــان اســت. و در ادامــه فرمودنــد: عتــرت همــان کســاني اند کــه خداونــد 
ــَس ْج ــُمالرِّ ــَبَعْنُك ــُداهللُلِیُْذِه ــايُِري ََّم ــوده اســت: »إِن ــارۀ ایشــان فرم ــش درب ــاب خوی در کت
ــًرا« )احــزاب/33( و ایشــان همــان افــرادي هســتند کــه پیامبــر  ــْمتَْطِهی َرُک ــِتَويَُطهِّ ــَلالْبَْی أَْه

ــد: ــان فرمودن ــاره ایش ــه( درب )صلی اهلل علیه وآل

 ـ »إنــيمخلِّــففیكــمالثقلیــنکتــاباهللوعترتــي-اهــلبیتــي-لــنيفترقاحتــیيــرداَعَلیَّ
الحــوض،انظــرواکیــفتخلفونــيفیهمــا،ياايهــاالنــاسلتعلِّموهــمفانهــمأعلممنكــم)قیومي 

اصفهاني،1378: 272-270(  .

در تمــام مناظــرات و ســخنان احتجاج گونــه ای کــه امــام )علیه الســام( در مجالــس مختلــف 
بیــان مي دارنــد، رّد پایــي از قــرآن وجــود دارد و اهــل ادب مي گوینــد: اقتبــاس اگــر در زمینــۀ 
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مناظــرات و موعظــه بــه کار گرفتــه شــود، ســبب تأثیرگــذاري بیشــتر کام مي گــردد به خصوص 
اینکــه اگــر از قــرآن بــرای تقویــت دیــدگاه یــا زیباســازي کام کمــک گرفتــه شــود، بســیار 

تأثیرگــذار و ارزشــمند اســت. )میدانــي،1431ق: 536(.

8-4-1  تجلي قرآن در کالم توحیدي امام رضا )علیه السالم( 

در ایــن مجــال، امــام رضــا )علیه الســام( در حیطــۀ توحیــد و خداشناســي ســخنان زیــادي 
بیــان داشــته اند کــه از اولیــن اصــول تــا اساســي ترین مباحــث توحیــدي را شــامل مي شــود. 
ــار  ــر و اختی ــی و جب ــف ذات باری تعال ــم و توصی ــدوث عال ــد و ح ــات توحی ــه، در کلی از جمل
و... . در ایــن مجــال بــه چنــد مــورد از زیباتریــن ســخنان آن حضــرت دربــارۀ توحیــد اشــاره 
خواهیــم کــرد و در البــه الی آن بــه تجلــي آیــات قرآنــي در آنهــا اشــاره مي کنیــم. از جملــه 
روایــات زیبایــی کــه از حضــرت نقــل مي کننــد، داســتان ذوالریاســتین1 اســت کــه بــه امــام 
رضــا )علیه الســام( عرضــه داشــت: فدایــت شــوم! دربــارۀ دیــدن خداونــد بیــن مــردم اختــاف 
ــده نمي شــود. پــس امــام  ــد دی پیــش آمــده اســت. مــرا خبــر ده. گروهــي مي گوینــد خداون

ــد:  ــا )علیه الســام( فرمودن رض

،اهللعلــیالفريــۀأعظــمفقــد،نفســهبــهوصــفمــابخــالفاهللوصــفمــن،اباالعبــاسيــاـ
انعــام/103(، هــذه(»الَْخبِیــُراللَِّطیــُفَوُهــَواْلَبَْصــاَريـُـْدِرُكَوُهــَواْلَبَْصــاُرتُْدِرُکــُهَل«:اهللقــال
لوالوهــامعلیــهتقــعل،القلــوبفــيالتــيالبصــارهــیإنمــا،العیــنهــیلیســتالبصــار

يــدركکیــفهــو)قیومــي اصفهانــي،1378: 352(.

امــام رضــا )علیه الســام( ضمــن بیــان دیــدگاه خویــش دربــارۀ خداونــد و تبییــن چگونگــی 
ــت  ــکان رؤی ــود ام ــان نب ــی، ســعی در بی ــان یکســري اصــول منطق ــا بی وصــف ذات خــدا، ب
خداونــد بــا حــواس ظاهــري می کننــد. در ایــن میــان، ایشــان بــه آیــه قرآنــي نیــز تکیــه کــرده 
ــا کاربســت آیــه تــاش کرده انــد تــا ســخن خویــش را ملموس تــر کننــد. البتــه، در ایــن  و ب
ــه  ــش و آی ــخن خوی ــان س ــان می ــام( چن ــا )علیه الس ــام رض ــم، ام ــه مي بینی ــان چنان ک می

1. ذوالریاستین »فضل بن سهل« مربی مأمون است که بعدها وزیر او شد.
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قرآنــي ائتــاف ایجــاد کرده انــد کــه گویــا کّل متــن از یــک نفــر اســت. و ایــن خــود از صفــات 
ــارز خانــدان عصمــت و طهــارت )علیه الســام( اســت کــه متأثــر از تربیتــي کــه در مکتــب  ب
نبــوي دریافــت نموده انــد، قــرآن بــا گوشــت و خــون ایشــان چنــان درهــم آمیختــه کــه کام 
وحــی در اقــوال و حــرکات ایشــان متجلــي اســت. در مجالــي دیگــر، امــام رضــا )علیه الســام( 

در تبییــن خداشناســی و کمتریــن مرتبــۀ آن، چنیــن مي فرمایــد:

مثبــٌتإنــهو،لــهنظیــرلو،لــهشــبیهلو،غیــرهإلــهلَّــه ـ »المعرفــۀبــاهللهــوالقــراربان
َّــهلیــسکمثلــهشــیء«)قیومــي اصفهانــي،1367: 362(. قديــمموجــودغیــرفقیــٍد،وإن

ــان  ــرای مخاطــب بی ــام رضــا )علیه الســام( ضمــن اســتدالل منطقــي ب ــن مجــال ام در ای
ــود و  ــناخته ش ــال ش ــام و کم ــب تم ــرف مخاط ــد از ط ــی بای ــه ذات باری تعال ــد ک مي دارن
ایــن شــناخت بایــد اعتراف گونــه باشــد، بــه اینکــه خدایــی جــز خــدای یگانــه از همــه لحــاظ، 
چــه شــباهت و چــه همســاني، وجــود نــدارد و ذات الهــی ازلــي اســت و نابــودي در آن راهــی 
نــدارد. در پایــان، امــام رضــا )علیه الســام( بــا تکیــه بــر آیــه 11 ســوره شــوری، ســخن خویــش 
ــُر ــد: »فَاِط ــي مي کن ــش را معرف ــه ذات خوی ــد این گون ــه در آن خداون ــد ک ــل مي کن را تکمی
لَْیــَسفِیــِهيَْذَرُؤُکــْمأَْزَواًجــاالَنَْعــاِمَوِمــَنأَْزَواًجــاأَنُْفِســُكْمِمــْنلَُكــْمَجَعــَلَوالَْرِضــَماَواِت السَّ
ــرای  ــد ذاتــش را ب ــُر«. چنان کــه مشــاهده مي شــود، خداون ــِمیُعالْبَِصی ــَوالسَّ ــْيٌءَوُه ــِهَش َکِمْثلِ
مخاطــب توصیــف و بــه یکســري صفــات خــاص خویــش اشــاره مي کنــد. امــام )علیه الســام( 
ــن  ــدي، بی ــا هنرمن ــرآن داشــته اند، توانســته اند ب ــه ق ــه نســبت ب ــي ک ــش کامل ــا بین ــز ب نی
معانــي ذهنــی خویــش و آیــات قــرآن تناســب ایجــاد و کامــي جامــع را بــرای مخاطــب ارائــه 
کننــد. ایــن اهتمــام امــام )علیه الســام( بــه آیــات قرآنــي، از اساســي ترین مــوارد تأثیرگــذاري 
ــه  ــه منجــر ب ــد ک ــال خاصــي مي ده ــه کام حضــرت جم ــي کام ایشــان اســت و ب و زیبای

تأثیرگــذاري و اقنــاع کامــل مخاطــب کام مي گــردد.   

9-4-1 تجلي قرآن در گزیده  ای از سخنان قصار ایشان 

ــای  ــه در دوره ه ــوده ک ــي ب ــوارد ادب ــه م ــز، از جمل ــال پرمغ ــن ح ــاه و در عی ــخنان کوت س
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مختلــف مّدنظــر ادیبــان و خطیبــان بــوده اســت. طبیعتــاً ادبیــات عــرب نیــز به عنــوان یکــي 
ــای  ــت و در دوره ه ــوده اس ــب نب ــم بي نصی ــن مه ــا از ای ــن زبان ه ــن و فصیح تری از بلیغ تری
ــا  ــرده اســت، هرچنــد در دوره هــای مختلــف ب ــي بهره هــا ب ــي، از ایــن اصــل ادب مختلــف ادب
اســم هاي گوناگونــي معــروف بــوده اســت؛ مثــا در عصــر جاهلــي بــا عنــوان »ســجعالكهان« 
و در دورۀ امــوي وعباســي بــا عنــوان توقیعــات، جریــان داشــته اســت )إبــن عبــد ربــه، 1956م، 
ج4: 209( و موقِّــع بــه کســي گفتــه مي شــده اســت کــه در کام یــا ســخني کــه مي نــگارد، 
ــا معنایــي تأثیرگــذار را بیــان کند.)الیوســي،1981م، ج2: 220(. ایــن حرکــت ادبــي  حــس ی
ــاد مي شــود کــه در آن  ــا عنــوان کلمــات قصــار ی ــان داشــت و در عصــر معاصــر از آن ب جری
گوینــده تمــام هنــر و ذوق ادبــي خویــش را بــه کار مي بنــدد تــا زیباتریــن کلمــات و بیشــترین 
معانــي را درقالــب کوتاه تریــن جمــات بیــان کنــد کــه البتــه ایــن اصــل ادبــي در جای جــای 
قــرآن نیــز بــه چشــم مي خــورد. ائمــه اطهــار )علیهم الســام( نیــز کــه تربیت شــدگان مکتــب 
قــرآن و وحــی الهــي بودنــد نیــز از ایــن امــر مســتثنا نبــوده و در جایگاه هــای مختلــف از کام 
ایشــان نمونه هــای فراوانــي از ایــن مهــم یافــت مي شــود. امــام رضــا )علیه الســام( به عنــوان 
ــي  ــز و فراوان ــي ســخنان پرمغ ــن حیطــۀ ادب ــز در ای ــه( نی ــد )صلی اهلل علیه وآل ــم آل محم عال
دارنــد کــه هریــک از آنهــا به تنهایــي دریایــي از مفاهیــم دینــي و اجتماعــي اســت. حضــرت در 
اغلــب ســخنان از قــرآن اقتبــاس نمــوده و بــا ذوق ادبــي خــود بــه زیباتریــن شــکل آیــات قرآن 
را در قالــب ســخنان کوتــاه بــه کار بــرده و از ایــن رهگــذر ســخناني تأثیرگــذار برجــاي نهاده انــد. 
بــه عقیــدۀ ادبــا، به کارگیــري آیــات قرآنــي در ســخنان جــدي نیکوســت، ولــي در مطایبــه و 
شــوخي جایــي نــدارد )الثعالبــي، 1977م: 148(. از مــواردي کــه آن حضــرت در قالــب ســخنان 

قصــار از قــرآن کریــم اقتبــاس نموده انــد، آنجاســت کــه مي فرماینــد:

،صبرواابتلــواإذاو،شــكروااعطــواإذاو،اســتغفروااســاؤواإذاو،استبشــروااحســنواإذاالذيــنـ
وإذاغضبــواعفــوا)قیومی اصفهانــي،1378: 382( .

چنان کــه مشــاهده مي شــود، ایــن جمله هــای کوتــاه دریایــي از معانــي را در خویــش جــای 
داده انــد. در ایــن میــان، آن حضــرت از آیــات متعــدد قــرآن نیــز اقتبــاس کرده انــد. از جملــه، از 
يَُقاتُِلوَنالَْجنَّــَۀلَُهــُم اهللَاْشــتََریِمــَنالُْمْؤِمنِیــَنأَنُْفَســُهْمَوأَْمَوالَُهــْمبـِـَأنَّ آیــۀ 111 ســورۀ توبــه:»إِنَّ
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أَْوفـَـیَوَمــْنَوالْقــرآنَوالِنِْجیــِلِالتَّــْوَراةفـِـيَحقًّــاَعَلْیــِهَوْعــًداَويُْقتَُلــوَنفَیَْقتُُلــوَنِاهللَســبِیِلفـِـي
ــۀ 199  ــُم.« آی ــْوُزالَْعِظی ــَوالَْف ِــَکُه ــِهَوَذل ِ ــْمب َّــِذيبَايَْعتُ ــُمال ــُروابِبَْیِعُك ــَناهللِفَاْستَْبِش ــِدهِِم بَِعْه
 َُّكــْمثـُـمَّ اهللََغُفــوٌرَرِحیــٌم.«  آیــۀ 9 ســورۀ هــود: »َواْســتَْغِفُرواَرب ســورۀ بقــره: »َواْســتَْغِفُروااهللَإِنَّ
َولَعْنُكــْم اهللََغنِــيٌّ ــِإنَّ ِّــيَرِحیــٌمَوُدوٌد.« آیــۀ 7 ســورۀ زمــر:»إِْنتَْكُفــُروافَ َرب ــِهإِنَّ ُــواإِلَْی تُوب
ــْم ُِّك َــیَرب إِل ــمَّ ــَریثُ ــِزُرَواِزَرةٌِوْزَرأُْخ ــْمَولتَ ــُكُروايَْرَضــُهلَُك ــَروَإِْنتَْش ــاِدهِالُْكْف يَْرَضــیلِِعبَ
ــُدور.«  آیــۀ 128 ســورۀ أعــراف:  َّــُهَعلِیــٌمبـِـَذاِتالصُّ ــْمتَْعَمُلــوَنإِن َمْرِجُعُكــْمفَیُنَبِّئُُكــْمبَِمــاُکْنتُ
الَْرَضهلِلِيُوِرثَُهــاَمــْنيََشــاُءِمــْنِعبـَـاِدهَِوالَْعاقِبَُۀلِْلُمتَِّقیــَن«. آیۀ 37  »اْســتَِعینُوابـِـاهللَِواْصبـِـُرواإِنَّ
َِّذيــَنيَْجتَنِبـُـوَنَکبَائـِـَراْلِْثــِمَوالَْفَواِحــَشَوإَِذاَمــاَغِضبـُـواُهــْميَْغِفــُروَن«. نکته  ســورۀ شــوری: »َوال
قابــل تأمــل اینکــه، هــر یــک از ایــن آیــات به تنهایــی دربرگیرنــدۀ دریایــی از مفاهیــم و معانــي 
ــته اند،  ــه داش ــي ک ــي باالی ــوان ادب ــا ت ــته اند ب ــام( توانس ــا )علیه الس ــام رض ــند و ام مي باش
بیشــترین تجانــس را بیــن الفــاظ قرآنــي و معانــي ذهنــي خویــش ایجــاد کننــد. در مجالــی 
دیگــر، امــام رضــا )علیه الســام( در ترغیــب بــه حســن ظــن داشــتن نســبت بــه ســایر بــرادران 

دینــي، بیــان مي دارنــد:

إن،بــيالمؤمــنعبــدي وجــليقــول:انــاعنــدظــبِّ اهللعــزَّ بــاهلل،فــانَّ ـ »احســنواالظــنَّ
اًفشــرٌّ« )قیومــي اصفهانــي،1378: 386(.  خیــراًفخیــٌر،وإنشــرَّ

حضــرت ضمــن بیــان یکــی از اصــول اساســي علــم اخــاق ســخن خویــش ر ا بــر پایــه آیــۀ 
آَمنـُـواَِّذيــَن 12 ســورۀ حجــرات بیــان مي دارنــد کــه ذات اقــدس الهــي مي فرمایــد:»يـَـاأَيَُّهــاال
 ُســواَوليَْغتـَـْببَْعُضُكــْمبَْعًضــاأَيُِحــبُّ إِْثــٌمَولتََجسَّ ــنِّ بَْعــَضالظَّ إِنَّ ــنِّ اْجتَنِبـُـواَکثِیــًراِمــَنالظَّ
أََحُدُکــْمأَْنيـَـْأُکَللَْحــَمأَِخیــِهَمْیتـًـا«. حضــرت توانســته بــا اشــرافي کــه بــر قــرآن داشــته، آیاتي 

همســو بــا آنچــه در پــی بیــان آن بــوده را هنرمندانــه انتخــاب کنــد.

امــام )علیه الســام( در یکــي دیگــر از ســخنان قصــار خویــش، دربــاره اهمیــت صلــه رحــم 
مي فرماینــد:

»عنهــاالذیکــفالرحــمبــهتوصــلمــاافضــلو،مــاٍءمــنبشــربٍۀولــورحمــکصــل«ـ
)قیومــي اصفهانــي،1378: 388(.
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ــر اهمیــت رحــم، کام  ــد ب ــد و تأکی ــام رضــا )علیه الســام( ضمــن تأیی ــن مجــال، ام در ای
َوالَْرَحاَمبـِـِهتََســاَءلُوَنَّــِذي خویــش را بــر پایــۀ آیــۀ1 ســوره نســاء بیــان مي کنــد: »َواتَُّقــوااهللَال
َرقِیبـًـا«. از اینجاســت کــه بــه عمــق ایــن مطلــب پــي می بریــم کــه مي گویــد:  اهللََکاَنَعَلْیُكــمْ إِنَّ
قــرآن ویژه نامــه ای اســت جاودانــه کــه بــا ســبکي خــاص و اســالیبي عالــي پــرده از رازهــای 
ازلــي برداشــته و هدایتــش حکمت هــای الهــي را آشــکار مي ســازد. بدین جهــت، بــر پوینــدگان 
زالل معرفتــش واجــب اســت تــا بــا شــناخت هرچــه بیشــتر ایــن کتــاب، بــه هدایتــش بیشــتر 
ــه ای از  ــر حیط ــرت در ه ــود حض ــا نم ــوان ادع ــامي،1388: 28(. مي ت ــد )اس ــاب گردن کامی
مســائل اجتماعــي، فرهنگــي و اخاقــي کــه ســخن گفتــه، قــرآن اغلب تکیــه گاه کامي ایشــان 

در جهــت بیــان و تبییــن کام و تأثیرگــذاري بیشــتر آن بــوده اســت.

نتیجه گیري

چنان کــه مشــاهده گردیــد، ســیره و کام امــام رضــا )علیه الســام( تجلیــگاه قــرآن اســت. 
نیایش هــای ایشــان خطابــي بــه ذات خداونــد اســت کــه در آنهــا حقیقــت وجــودي حضــرت 
ــب دعــا ســخناني را بیــان داشــته اند  منعکــس شــده اســت. امــام رضــا )علیه الســام( در قال
کــه همپایــۀ آیــات قــرآن اســت، بــا ایــن تفــاوت کــه قــرآن وحــی الهــي اســت و ایــن ســخنان 
کام بنــدۀ مقــرب اوســت. امــام در قالــب کام نه تنهــا شــیوۀ دعاکــردن را بــه پیــروان خویــش 

آمــوزش داده انــد، بلکــه ســبک زندگــي اســامي را نیــز برایشــان بــه تصویــر مي کشــیده اند.

ــود  ــام( وج ــا )علیه الس ــام رض ــرآن در کام ام ــات ق ــري از آی ــاس و تأثیرپذی ــوع اقتب دو ن
داشته اســت: اقتبــاس و تأثیرپذیــري غیرمســتقیم کــه در آن بــا توجــه بــه ارتبــاط تنگاتنگــي 
کــه بیــن امــام رضــا )علیه الســام( و قــرآن وجــود داشــته، حضــرت افــکار و مضامیــن خــود 
ــد کــه معمــوالً ســخن امــام از  ــي ســخن گفته ان ــرآن گرفتــه، و در ســایۀ معــارف قرآن را از ق
ــد به صراحــت  ــي اندیشــه های حضــرت اســت. هرچن ــرآن خاســتگاه اصل ــه و ق ــن مجموع ای
در ایــن ســخنان بــه قــرآن تکیــه نشــده اســت و تأثیرپذیــري مســتقم کــه در آن امــام رضــا 
)علیه الســام( آیه هایــي از قــرآن را در ضمــن گفتــار خویــش بــه کار مي برنــد کــه در باغــت 
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ــث  ــه باع ــواردي ک ــن م ــود. از مهم تری ــاد مي ش ــاس از آن ی ــح و اقتب ــوان تلمی ــا عن ــي ب عرب
ــي در کام امــام رضــا )علیه الســام( تأثیرگــذار باشــد، توجــه ایشــان  شــد اقتباس هــای قرآن
بــه آرایه هــای بدیعــِي لفظــي و معنــوي اســت کــه خبــر از نبــوغ حضــرت در ایــن فــن ادبــي 
مي دهــد و حضــرت در کنــار توجــه بــه رســابودن مضمــون، بــه آراســتگی واژگان و جمله هــا 

ــته اند. ــه داش ــز توج نی

از نظــر محتوایــي، کام امــام رضــا )علیه الســام( میــراث معنــوي و فرهنگــي گرانبهایي اســت 
کــه مي توانــد به عنــوان مدرســه ای انسان ســاز در زمینه هــای فکــري و اعتقــادي باشــد، زیــرا 
امــام رضــا )علیه الســام( همچــون پــدران بزرگوارشــان بــا به کارگیــري آیــات قــرآن، سیاســتي 
تربیتــي در پیــش گرفته انــد کــه در آن بنــده بایــد در زندگــي متکــي بــه خداونــد باشــد. در 
ســخنان حضــرت، تقویــت روحیــۀ توحیــد از محورهــای اساســی اســت. هیــچ دعایــي از امــام 
رضــا )علیه الســام( صــادر نمي گــردد مگــر آنکــه در آن مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه وجــود 
خــدا در تمــام ابعــاد هســتي اشــاره مي شــود و اینکــه ارادۀ الهــي در عرصــۀ هســتي و نــوع بشــر 

جریــان دارد و بنــده بایــد هماننــد دیگــر مخلوقــات زیــر ســیطرۀ تدبیــر خداونــد باشــد.
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:بیروت.2ط.عبدالحمیدالدينمحیی:تحقیق.العصراهلمحاسنفيالدهريتیمۀ.)1977(.ابومنصور،الثعالبيـ

دارالفكر.
.دارالفكر:بیروت.التعريفات.)1418ق(.محمدبنعلی،جرجانيـ

.هجرتنشر:قم.اولچاپ.3ج.کوثرتفسیر.)1377(.يعقوب،جعفريـ
ـداد،سیما..)1384(فرهنگاصطالحاِتادبی.چاپدوم.تهران:انتشاراِتمرواريد.

.تهراندانشگاهچاپوانتشاراتمؤسسه:تهران.دومچاپ.نامهلغت.)1377(.اکبرعلی،دهخداـ
.سمت:تهران.6ط.فارسيشعردرحديثوقرآنتجلي.)1387(.سیدمحمد،راستگوـ

.ءالبیضادارالمحجۀ:بیروت.)ع(البیتاهلبروايۀللقرآنالتفسیرفیالتیسیر.)ق1428(.صرناجدما،زبیدیـ
.دارالفكر:بیروت.المندوبسعید:تحقیق.1ط.القرآنعلومفيالتقان.)1996م(.عبدالرحمن،سیوطيـ

.موسسۀالوفاء:بیروت.3ط.2ج.السالمیهدايرةالمعارف.)1379(.احمدمحمد،شاکرـ
.ادياننشر:قم.زينبحضرتکالمدرقرآنتجلي.)1390(.سیدمحمدعلي،طباطبايیـ

.الثقافیَّۀدارالشؤون:بغداد.1ط.الندلسيالشعرفيالكريمالقرآناثر.)2002م(.الدينشهابمحمد،العانيـ
.1ط،المنهاجدارمكتبۀ:رياض.1ط.احكامهوانواعهاقتباس.)1245ق(.عبدالعزيزعبدالمحسن،عسكرـ

ـعمید،حسن..)1386(فرهنِگفارسِیعمید.چاپيازدهم.تهران:انتشاراِتامیرکبیر.
.السالميالعالملمكتبالتابعالنشرمرکز:قم.1ط.)ع(مسندالرضا.)1418ق(.سلیمانمحمدبن،الغازيـ

ـقندوزي،سلیمانبنابراهیم..)1380(ينابیعالمودة.نجف:المنشوراتالحیدريه.ط2.
ـقیومياصفهاني،جواد.1378((.صحیفۀالرضا)ع(.قم:مؤسسۀالنشرالسالميالتابعهالجماعۀالمدرسینقمالمقدسه.
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ـکلینی،محمدبنيعقوب.).)1386اصولکافي.تهران:نشرجهانآرای.
.العربیَّۀالتراثدارالحیاء:بیروت.1ط.بحارالنوار.)1403ق(.محمدباقر،مجلسيـ

سورهانتشارات:تهران.)ايرانسینمایدراقتباسجريانشناسيساختار(قابدرواژه.)1390(.مزدا،عباسيمرادـ
.مهر

.رامینچاپخانه:تهران.اولچاپ.علیزادهعزيزاهللاهتمامبه.فارسیفرهنگ.)1381(.محمد،معینـ
.السالمیهدارالكتب:تهران.7ج.نمونهتفسیر.)1387(.ناصر،شیرازيمكارمـ

.2ط،دارالقلم:دمشق.2ط.2ج.العربیَّۀالبالغۀ.)1431ق(.حبنكهحسنعبدالرحمن،میدانيـ
.همانشر:تهران.ادبیصناعاتوبالغتفنون.)1371(.الدينجالل،همايیـ


