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تبیین علم پیشین الهی به ذات در روایت عمران صابی.
فصلنامه علمی فرهنگ رضوی.9-34 ،)1( 8 ،

مقاله پژوهشی

تبیین علم پیشین الهی به ذات در
روایت عمران صابی
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سیدعلی مشهدی ،1سیدحسین سیدموسوی ،2وحیده فخارنوغانی
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چکیده
یکــی از مباحــث مهــم در حــوزۀ اســماء و صفــات الهــی ،اثبــات علــم پیشــین الهــی بــه ذات قبــل از ایجاد
ممکنــات اســت .ظاهــر روایــت عمــران صابــی از امــام رضــا  gنیــاز خداونــد بــه چنیــن علمــی را منتفــی
دانســته و ایــن ســبب ناســازگاری بــا روایــات مثبــت مطلــق علــم الهــی ،ازجملــه حدیــث دیگــر از امــام رضــا
ّ
 gشــده اســت .شــارحان ایــن حدیــث از میان محدثان ،فالســفه و عرفــا در تبییــن و حل این ناســازگاری
اختالفنظــر دارنــد .عالمــه مجلســی چهــار توجیــه ذکــر میکنــد کــه همــه آنهــا قابــل نقــد اســت .قاضــی
ســعید قمــی ظاهــر حدیــث را مــی پذیــرد و آن را حمــل بــر مقــام احدیــت میکندکــه ایــن دیــدگاه نیــز بــا
روایــات مثبــت صفــات ذاتــی ســازگاری نــدارد .عالمــه جعفری فقــط از اصــل «هوهویــت» در توجیــه روایت
اســتفاده میکنــد و حمــل روایــت بــر علــم حضــوری را نمیپذیــرد .در ایــن میــان ،دیــدگاه مالصــدرا کــه
ّ
بــر اســاس علــم حضــوری و قاعــده «هوهویــت» بنــا شــده ،در حــل ایــن تعــارض ،بــا روایــت امــام رضــا g
ســازگارتر دانســته شــده است.

کلیدواژهها :امام رضا  ،gمناظره عمران صابی ،اسماء و صفات ،علم الهی ،هوهویت ،علم حضوری.
 .1دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهدalshahidy@gmail.com :
 .2دانشیار گروه معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول)shmosavi@um.ac.ir :
 .3استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهدfakhar@um.ac.ir :

سال هشتم ،شماره  ،29بهار  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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 .1بیان مسئله
علــم خداونــد بــه ذات از مســائل مهمــی اســت کــه ذهــن اندیشــمندان را بــه خــود معطــوف کرده
و بــه دلیــل اهمیــت آن ،بارهــا از امامــان معصــوم  bدربــاره وجــود چنیــن علمــی ســؤال شــده
اســت .ائمــه معصومیــن  bدر روایــات متعــدد ایــن مرتبــه از علــم را بهصراحــت تأییــد کردهانــد
(کلینــی1407،ق ،ج  .)313 :1بــاوجــود ایــن ،در ظاهــر روایــت عمــران صابــی از امــام رضــا g
ـی ِء لِنَ ْفــیِ ِخ َلفِـ ِه
الشـ ْ
نیــاز خداونــد بــه چنیــن علمــی نفـ 
ـون ال ْ َم ْع َل َمـ ُة ب ِ َّ
ی شــده اســت :إِن ََّمــا یَ ُكـ ُ

ـن ُهنَـ َ
ـوه
ـون َّ
َو لِیَ ُكـ َ
ـم یَ ُكـ ْ
ء یُ َخال ِ ُف ـ ُه فَتَ ْد ُعـ ُ
ـی ٌ
ـی ُ
ـی َع ْن ـ ُه َم ْو ُجــودا ً َو لَـ ْ
ء ن َ ْف ُس ـ ُه ب ِ َمــا ن ُ ِفـ َ
ـاك َشـ ْ
الشـ ْ
اجـ ُة إِلَــى ن َ ْفــیِ َذلِـ َ
ـم ِم ْن َهــا (مجلســی1403 ،ق ،ج:10
الشـ ْ
ـك َّ
ـی ِء َعـ ْ
ال ْ َح َ
ـن ن َ ْف ِسـ ِه بِتَ ْح ِدی ِد َمــا َعلِـ َ
 .)311عــدم تصریــح حضــرت در ایــن روایــت باعــث نوعــی ناســازی بــا روایــات دیگــر ائمــه اطهــار
 bازجملــه حدیــث دیگــری از حضــرت رضــا  gشــده اســت .در ایــن روایــت ،ابــن ســنان
شــبیه مضمــون ســؤال عمــران صابــی را از امــام  gتکــرار میکنــد .امــام  gجــواب مثبــت
َ َ
ان قَـ َ
ا ُم َهـ ْ
میدهدَ «:عــنِ اِبْــنِ ِس ـنَ ٍ
لس ـ َ
ان اَهللُ َع ـ َّز
ـل َك َ
ـالَ :ســأل ْ ُت أبَــا اَل ْ َح َســنِ ا َ ِّلر َضــا َع َل ْی ـ ِه ا َ َّ
َو َجـ َّ
ـق قَـ َ
ـل َعا ِرفــ ًا بِنَ ْف ِســ ِه قَ ْبـ َ
ـال ن َ َعــم( ».ابــن ســنان گویــد :از امــام رضــا
ـق اَل ْ َخ ْلـ َ
ـل أَ ْن یَ ْخ ُلـ َ
 gپرســیدم :آیــا خــداى ّ
عزوجــل پیــش از آنكــه مخلــوق را آفرینــد ،بــه ذات خــود عــارف بــود؟
فرمــود :آرى) (کلینــی1407،ق ،ج  .)313 :1از دیــدگاه بعضــی از شــارحان ،ظاهــر روایــت عمران
ً
صابی،علــم الهــی را رأســا نفــی میکنــد و ایــن مخالــف ظواهــر همــه مذاهــب کالمــی اســت.
بنابرایــن ،ناچاریــم در ظاهــر حدیــث تصــرف کنیــم زیــرا ایــن حدیــث بــا ظاهــر قوانیــن اســام
منطبــق نیســت( 1مختــاری نائینــی.)464 :1380،
در تبییــن ایــن ناســازی و بیــان مقصــود امــام  gدر نفــی علــم پیشــین الهــی بــه ذات ،بیــن
شــارحان و مفســران روایــت عمــران صابــی اختــاف اســت بهطوریکــه از میــان محدثــان،
عالمــه مجلســی تبییــن ایــن فقــره از حدیــث را در غایــت پیچیدگــی و اغــاق میدانــد و چهــار
توجیــه بیــان و در آخــر اذعــان میکنــد ،همــه ایــن توجیهــات خالــی از اشــکال نیســت (مجلســی،
1403ق ،ج .)311 :10از میــان فالســفه ،مالصــدرا بــا توجــه بــه مبانــی فلســفی خــود بــر علــم
فالبد مــن تنزیلــه علی وجــه صحیح؛
 .1بالجملــة ظاهــر الحدیــث نفــی العلـ م رأسـ ًا ،وهــو مـــخالف لظـــواهر مذاهـب جمیـع الملّییــن،
ّ
ـإن ظاهــره الینطبــق علــی قوانیــن اإلســام
فـ ّ
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،29بهار 1399
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حضــوری خــدا بــه ذاتــش حمــل میکنــد (مالصــدرا ،1383،ج  .)252 :3از میــان عرفــا ،قاضــی
ســعید قمــی بــا تفکیــک مرتبــۀ احدیــت و واحدیــت خداونــد ،نفــی صفــات از جملــه علــم الهــی را
بــر مرتبــۀ احدیــت و اثبــات علــم الهــی را بــر مرتبــۀ واحدیــت حمــل میکنــد (قمــی ،1373 ،ج :1
 .)190از میــان معاصــران ،عالمــه جعفــری نیــز ســعی میکنــد تبییــن جدیــدی از این روایــت ارائه
دهــد (جعفــری .)507 :1366،در ایــن پژوهــش تــاش شــده اســت ضمــن بررســی دیدگاههــای
شــارحان ،چرایــی نفــی و عــدم تصریــح علــم پیشــین الهــی در ایــن حدیــث شــریف تبییــن گــردد.
دســتاورد ایــن پژوهــش نشــان خواهــد داد دیــدگاه مالصــدرا در تبییــن روایــت کــه بر اســاس قاعده
«هوهویــت» و علــم حضــوری مطرحشــده اســت ،نســبت بــه ســایر دیدگاههــا در رفــع ایــن تعــارض
ظاهــری از قـ ّـوت و اســتحکام بیشــتری برخــوردار اســت.

 .2پیشینۀ پژوهش
در میــان مناظرههــای امــام رضــا  gمناظــره بــا عمــران صابــی بــه علــت اهمیــت و عمــق
مباحــث ،جایــگاه خاصــی دارد تــا آنجاکــه روایــت ایــن مناظرههــا بــه «روایــت عمــران صابــی»
مشــهور (مختــاری نائینــی )460 :1380 ،و بیــش از ده شــرح بــرای آن نقل شــده اســت (همان).
پرسـشهای عمــران صابــی از امــام رضــا  gدر قالــب  12پرســش مطرحشــده و درمجمــوع بــه
ل تقســیم اســت .بخــش اول دربــارۀ ذات و صفــات الهــی و بخــش دوم بــه کیفیــت
دو بخــش قابـ 
آفرینــش و ویژگیهــای مخلوقــات از جملــه مخلــوق اول وعــدم نیــاز خالــق بــه مخلــوق و رابطــه
مخلــوق بــا خالــق ،میپــردازد (جعفــری  .)489 :1366مســئله پژوهــش بــه بخــش اول ســؤالها
برمیگــردد کــه در ایــن ارتبــاط اثــر مســتقلی ارائــه نشــده اســت .ایــن نوشــتار بــه طــور خــاص وارد
ایــن بحــث شــده و دیــدگاه شــارحان را جمـعآوری و بررســی کــرده اســت.

 .3متن روایات
پیــش از نقــد و بررســی دیدگاههــا ،قســمتی از متــن روایــت عمــران صابــی را کــه محــل بحــث
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ماســت و روایــت دیگــر از حضــرت کــه عیــن همــان ســؤال تکــرار شــده اســت و روایــت مشــابه دیگــر
از امــام باقــر  gرا ذکــر میکنیــم تــا در ادامــه بحــث در اســناد مطالــب بــه روایــات ،دچــار مشــکل
نشویم.
ـد ن َ ْف ِس ـ ِه قَـ َ
« .1قَـ َ
الر َضــا ع
ان ال ْ َكائِـ ُ
ـل َك َ
ی َهـ ْ
ـر ُان یَــا َس ـیِّ ِد 
ـن َم ْع ُلوم ـ ًا فینفســه ِع ْنـ َ
ـال ِّ
ـال ِع ْمـ َ
ـی َع ْنـ ُه َم ْو ُجــودا ً َو
الشـ ْ
ـون َّ
ـون ال ْ َم ْع َل َمـ ُة ب ِ َّ
ـی ِء لِنَ ْفــیِ ِخ َلفِـ ِه َو لِیَ ُكـ َ
إِن ََّمــا یَ ُكـ ُ
ـی ُ
ء ن َ ْف ُسـ ُه ب ِ َمــا ن ُ ِفـ َ
الشـ ْ
اجـ ُة إِلَــى ن َ ْفــیِ َذلِـ َ
ـن ُهنَـ َ
ـن ن َ ْف ِسـ ِه بِتَ ْح ِدیـ ِد
الشـ ْ
ـك َّ
ـی ِء َعـ ْ
ـم یَ ُكـ ْ
ء یُ َخال ِ ُفـ ُه فَتَ ْد ُعـ ُ
ـوه ال ْ َح َ
ـی ٌ
لَـ ْ
ـاك َشـ ْ
ـر ُان قَـ َ
ـال ن َ َع ـم( ».عمــران گفــت :ای ســرور مــن ،آیــا کائــن نــزد
ـم ِم ْن َهــا أَ فَه ِْمـ َ
َمــا َعلِـ َ
ـت یَــا ِع ْمـ َ
ً
خــودش معلــوم بــوده اســت؟(آیا بــه خــودش مســتقال علــم داشــته اســت؟) امــام  gفرمودنــد:
همانــا معلــوم شــدن شــیء بــرای شــئ جهــت نفــی و تمییــز از مخالــف شــیء اســت تــا بــا نفــی آن
موجــود گــردد و در مقــام ذات الهــی مخالفــی بــرای ذات وجــود نــدارد تــا بــرای تمییــز و نفــی آن
نیــاز بــه تعریــف داشــته باشــد) (ابــن بابویــه1398 ،ق .)431 :ایــن روایــت موثــق اســت وضعفی در
کتــب روایــی بــرای آن آورده نشــده اســت (مجلســی1403،ق،ج.)299 :10
َ َ
ان اَهللُ َعـ َّز َو َجـ َّ
ان قَـ َ
ا ُم) َهـ ْ
َ « .2عــنِ اِبْــنِ ِسـنَ ٍ
لسـ َ
ـل
ـل َك َ
ـالَ :ســأل ْ ُت أبَــا اَل ْ َح َســنِ ا َ ِّلر َضــا ( َع َل ْی ِها َ َّ
ـم ُع َها قَـ َ
ـق قَـ َ
َعا ِرفـ ًا بِنَ ْف ِسـ ِه قَ ْبـ َ
ان ُم ْحتَاجـ ًا
ـم قُ ْلـ ُ
ـق اَل ْ َخ ْلـ َ
ـل أَ ْن یَ ْخ ُلـ َ
ـال َمــا َك َ
ـت یَ َرا َهــا َو یَ ْسـ َ
ـال ن َ َعـ ْ
ـن یسـ َ
ـك ِ َ
إِلَــى َذلِـ َ
ـأل ُ َها َو َ
ـو قُ ْد َرتُ ـ ُه نَافِـ َ
ـذ ٌة
ال یَ ْط ُلـ ُ
ـو ن َ ْف ُس ـ ُه َو ن َ ْف ُس ـ ُه ُهـ َ
ـب ِم ْن َهــا ُهـ َ
ـم یَ ُكـ ْ َ ْ
لن َّـ ُه لَـ ْ
َ
فَ َلیــس یحتَـ َ
ـوه ب ِ َهــا ِ َ
ـم
اء ل ِ َغ ْیـ ِر ِه یَ ْد ُعـ ُ
ـاج أ ْن یُ َسـ ِّم َی ن َ ْف َسـ ُه َو ل َ ِكنَّـ ُه ا ِ ْختَـ َ
ـار لِنَ ْف ِسـ ِه أ ْسـ َ
ْ َ َْ ُ
ـم ً
لن َّـ ُه إِذَا لَـ ْ
ـر ْف( .»...ابــن ســنان گویــد از امــام رضــا  gپرســیدم :آیــا خــداى عزوجــل
یُـ ْ
ـد َع ب ِ ْ
اس ـ ِم ِه لَـ ْ
ـم یُ ْعـ َ
پیــش از آنكــه مخلــوق را آفرینــد بــه ذات خــود عــارف بــود؟ فرمــود :آرى .عــرض کــردم :آن را
میدیــد و میشــنید؟ (خــودش نــام خــود را مىگفــت و خــودش میشــنید؟) فرمــود :نیــازى
بــه آن نداشــت ،زیــرا نــه از آن پرسشــى داشــت و نــه خواهشــى .او خــودش بــود و خــودش ،قــدرت
نفــوذ داشــت؛ پسنیــازی نداشــت كــه ذات خــود را نــام ببــرد ولــى بــراى خــود نامهایــی برگزیــد
تــا دیگــران او را بــه آن نامهــا بخواننــد ،زیــرا اگــر او بــه نــام خــود خوانــده نمیشــد ،شــناخته
نمیشــد( )...کلینــی1407 ،ق ،ج .)113 :1
ایــن روایــت بــه صــورت مســند نقــل شــده اســت و رجــال حدیــث موثــق هســتند و تنهــا در بیــن
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،29بهار 1399
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آنهــا شــخصی بــه نــام حســنبنعلیبن أبیعثمــان وجــود داردکــه شــیخ طوســی ایشــان را از
غــات شــمرده اســت (طوســی ،1348 ،ج .)371 :1بــه همیــن دلیــل ،قــول مشــهور بــر ضعیــف
ّ
بــودن ایــن روایــت اســت (مجلســی1404،ق،ج )30 :2امــا موثــق بــودن ســایر رجــال حدیــث از
یــک طــرف و محتــوای حدیــث از طــرف دیگرکــه منافاتی بــا غالی بــودن ایشــان نــدارد ،این ضعف
را جبــران میکنــد.
ـن ف َُض ْیــلِ بْــنِ ُسـ َّ
ـك َر َة قَـ َ
ـد َ
لسـ َ
ـت أَ ْن
ـت فِـ َ
اك إ ِْن َرأَ ْیـ َ
ا ُم ُج ِع ْلـ ُ
َ « .3عـ ْ
ـال :قلــت البــی جعفر َع َل ْیـ ِه ا َ َّ
ان اَهللُ َجـ َّ
ـف َم َوال ِ َ
ـم قَ ْبـ َ
تُ َع ِّل َمنِــی َهـ ْ
یك
ـد ُه فَ َقـ ِد ا ِ ْختَ َلـ َ
ـق أَن َّـ ُه َو ْحـ َ
ـق اَل ْ َخ ْلـ َ
ـل أَ ْن یَ ْخ ُلـ َ
ـل َك َ
ـل َو ْج ُهـ ُه یَ ْع َلـ ُ
ـن َخ ْل ِقـ ِه َو قَـ َ
فَ َقـ َ
ـم قَ ْبـ َ
ـم
ـم قَـ ْ
ـل أَ ْن یَ ْخ ُلـ َ
ـد َك َ
ـیئ ًا ِمـ ْ
ـق َشـ ْ
ـم إِن ََّمــا َم ْعنَــى یَ ْع َلـ ُ
ـال ب َ ْع ُض ُهـ ْ
ان یَ ْع َلـ ُ
ـال ب َ ْع ُض ُهـ ْ
ـل فِ ْعــلِ ا َ ْ َ
ـر ُه قَ ْبـ َ
یَ ْف َعـ ُ
ـم أَن َّـ ُه َ
ل ْشــیَا ِء فَ َقالُــوا إ ِْن أَ ْثبَ ْتنَــا أَن َّـ ُه ل َ ْم یَـ َز ْل َعالِمـ ًا ب ِ َأن َّ ُه
ـو اَلْیَـ ْ
ـل فَ ُهـ َ
ـو َم یَ ْع َلـ ُ
ال غ َْیـ ُ
ال غَیــره فَ َقـ ْ َ
ـت یَــا َسـیِّ ِدی أَ ْن تُ َع ِّل َمنِــی َمــا َ
وه
ال أَ ْعـ ُ
ـر ُه فِــی أَ َزلِیَّتِـ ِه فَـإ ِْن َرأَ ْیـ َ
ـد ُ
َ ْ ُُ
ـد أ ْثبَ ْتنَــا َم َعـ ُه غ َْیـ َ
لسـ َ
ـر ُه( ».فضیــل گویــد :بــه
ـب َع َل ْیـ ِه ا َ َّ
إِلَــى غ َْیـ ِر ِه ف ََكتَـ َ
ا ُم َمــا َز َال اَهللُ َعالِمـ ًا تَبَـ َ
ـار َك َو تَ َعالَــى ِذ ْكـ ُ
امــام باقــر  gعرضــه داشــتم :قربانــت شــوم ،اگــر صــاح بدانیــد بــه مــن بیاموزیــد ،آیــا خــداى ـ
ّ
جــل وجهــه ـ پیــش از اینكــه مخلــوق را بیافرینــد میدانســت كــه یكتاسـت؟ زیــرا دوســتان شــما

اختــاف كــرده ،بعضــى گوینــد :پیــش از آنكــه مخلوقــى آفرینــد عالــم بــود و بعضــى گوینــد معنى
«میدانــد»« ،خلــق میکنــد» اســت پــس خــدا امــروز میدانــد كــه پیــش از خلقــت اشــیا یگانــه
بــوده اســت .اینهــا گوینــد اگــر ثابــت كنیــم كــه او همیشــه بــه یگانگــى خــود عالــم بــوده در ازل بــا
او چیــز دیگــرى ثابــت كردهایــم .آقــاى مــن ،اگــر صــاح دانیــد بــه مــن بیاموزیــد چیــزى را كــه از
آن تجــاوز نكنــم :حضــرت نوشــت :خــداى ـ تبارکوتعالــی ذكــره ـ همیشــه عالــم بــوده اســت).
(کلینــی1407 ،ق ،ج  )108 :1ایــن روایــت از حیــث ســند موثــق اســت (مجلســى1403 ,ق،ج:4
 )87و (النجاشــی1407،ق،ج)248 :1
بــا مالحظــه ایــن روایــات میتــوان دریافــت کــه در هــر ســه روایــت ،راویــان (عمــران صابــی ،ابــن
ســنان ،فضیــل) از علــم پیشــین الهــی ســؤال میکننــد .ظاهــر روایــت عمــران نیــاز خداونــد بــه
چنیــن علمــی را نفــی میکنــد؛ امــا روایــت ابــن ســنان و فضیــل و ســایر روایاتــی کــه در بــاب علــم
الهــی آمــده اســت (کلینــی1407 ،ق ،ج  )108 :1بــر اثبــات علــم پیشــین الهــی تأکیــد دارنــد.
ایــن باعــث ظهــور یــک تعــارض ظاهــری بیــن روایــت عمــران صابــی بــا ســایر روایــات شــده اســت.
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هــر ســه روایــت بــه یکــی از معذوریتهــای علــم پیشــین الهــی بــه ذات اشــاره دارنــد و آن ایــن
اســت کــه اگــر خداونــد علــم بــه خــود قبــل از خلــق داشــته باشــد ،بایــد بــه وحــدت خــود نیــز علــم
داشــته باشــد .علــم بــه وحــدت زمانــی معنــا پیــدا میکنــد کــه غیــر نفیشــده باشــد .غیــر زمانــی
نفــی میشــود کــه از قبــل وجــود داشــته باشــد؛ درحالیکــه قبــل از خلــق غیــری وجــود نــدارد
(قمــی ،1373،ج 498 :2؛ ج  .160 :3و مالصــدرا ،1383،ج  .)219 :3جــواب امــام  gدر
روایــت عمــران صابــی میتوانــد پاســخ بــه ایــن شــبهه باشــد.
ّ
 .4حل ناسازگاری
ّ
در تبییــن روایــت عمــران صابــی و حــل ناســازگاری آن بــا روایــات دیگــر بــه خصــوص روایــت دوم
کــه از امــام رضــا  gنقلشــده ،دیدگاههــای متفاوتــی بیــن شــارحان و ّ
مفســران ایــن حدیــث
مطــرحشــده اســت کــه بــه ترتیــب زمانــی ،آنهــا را نقــد و بررســی خواهیــم کــرد.
 4ـ 1دیدگاه مالصدرا ( 1050ه ق)
مالصــدرا بــر اســاس تشــکیک در وجــود کــه حقیقــت آن بــه تشــکیک در مراتــب و تجلیــات ظهور
وجــود برمیگــردد ،توانســته اســت بســیاری از مشــکالت فلســفی و کالمــی از جمله صفــات الهی
و مراتــب آن را حــل کنــد (دینانــی .)81 :1375 ،وی مراتب تجلی وجود (مقــام ذات غیب الغیوبی،
احدیــت و واحدیــت) و همچنیــن نامگــذاری آنهــا را کــه از مصطلحــات ابــن عربــی و شــاگردان وی
اســت ،در نظــام فلســفی خــود نیــز منعکــس کــرده و بر اســاس نظام تشــکیکی خــود ،همــه مراتب
را یــک حقیقــت واحد مشــکک میدانــد (مالصــدرا80 :1360 ،؛ همــان ،1981،ج  .)310 :2وی
ّ
بــر اســاس ایــن مبانــی بــه تبییــن مقصــود امــام و حــل ایــن تعــارض میپــردازد .مرحــوم کلینــی
روایــت عمــران صابــی را در «اصــول کافــی» ذکــر نکــرده اســت .از ایــنجهــت ،مالصــدرا در شــرح
اصــول کافــی بــه آن نپرداختــه اســت و در ســایر آثــار ایشــان نیــز ذکــر نشــده اســت؛ امــا شــرح
ایشــان بــر روایــت دوم و ســوم کــه ســائل شــبیه ســؤال عمــران صابــی را از امام رضــا و امــام باقر g
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کــرده اســت ،میتوانــد مبنــای تبییــن دیــدگاه ایشــان از ایــن حدیــث باشــد.
تبییــن حدیــث دوم :مالصــدرا ســؤال ســائل را بــه مرتبــۀ ذات برمیگردانــد .وی معتقــد اســت در
ایــن مرتبــه علــم و عالــم و معلــوم یکــی اســت ،نــه تغایــر مفهومــی وجــود دارد و نــه موجــب تغایــر
ذات در جهــات و حیثیــات آن میشــود .وی در اثبــات مدعــای خــود مــی گویــد :علــم چیــزی جــز
شــهود و حضــور نفــس بــرای خــود نیســت و ذات در اینجــا نــزد ذات حاضــر اســت .ایــن قاعــده
در همــۀ مجــردات ماننــد علــم حضــوری انســان بــه خــودش نیــز وجــود دارد بــا ایــن تفــاوت کــه
گاهــی مــا انســانها نفــس خــود را بــا یــک صــورت ذهنــی زایــد بــر ذات تصــور میکنیــم و بــا
خودمــان حدیــث نفــس انجــام میدهیــم و صــدای ایــن گفتگــو را میشــنویم .همــۀ ایــن مــوارد بــه
خاطــر ضعــف و احتیاجــی اســت کــه در ذوات مــا وجــود دارد .اگــر نفــوس از همــه جهــات (همانند
خداونــد) بالفعــل میشــد؛ همــۀ آنچــه میخواســتیم عیــن ذات میشــد و نیــازی بــه تصــور زایــد
بــر ذات و یــا گفتگــو و حدیــث بــا نفــس نبــود .بنابرایــن ،ایــن معانــی زایــد در مقــام ذات خداونــد
مســلوب اســت .ازآنجاکــه خداونــد از هرجهــت کامل بالــذات اســت ،از خود ســؤال و مطالبــه ندارد
و آنچــه میخواهــد و مطالبــه میکنــد ،عیــن ذاتــش اســت (مالصــدرا ،1383،ج  .)252 :3بــر این
اســاس ،مالصــدرا مــراد حضــرت از اثبــات علــم در مقــام ذات را بــه علــم حضــوری برمیگردانــد
و مــراد حضــرت از نفــی علــم را چنــان کــه در روایــت عمــران صابــی آمــده اســت و در ایــن روایــت
ان ُم ْحتَاجـ ًا إِلَــى َذلِـ َ
ـم ُع َها قَـ َ
ح شــده
ـك» بــه آن تصریـ 
نیــز بــا عبــارت «قُ ْلـ ُ
ـال َمــا َك َ
ـت یَ َرا َهــا َو یَ ْسـ َ
اســت ،بــه علــم حصولــی برمیگردانــد و چنیــن علمــی از خداونــد را نفــی میکنــد .وی بــر اســاس

فقــرۀ پایانــی حدیــث ،اســماء و صفــات لفظــی مذکــور درآیــات و روایــات را «اســم االســم» دانســته
و شایســتۀ مقــام ذات نمیدانــد و معتقــد اســت اســماء الهــی در مقــام ّ
احدیــت ذاتــی ،غیرمخلــوق
و غیرمجعــول اســت .اختیــار در آن مقــام مدخلیتــی نــدارد و نیــازی بــه وضــع واضــع نیســت و اگــر
خداونــد وجــود کتبــی و یــا لفظــی بــه آنهــا داده اســت ،بــرای نیــاز خلــق بــه شــناخت و عبــادت
خداونــد بــوده اســت (همــان).
تبییــن حدیــث ســوم :مالصــدرا مــراد ســائل را در قالــب شــبهه اینگونــه تبییــن میکنــد:
خداونــد قبــل از خلــق در صورتــی علــم بــه وحــدت و یگانگــی و تمایــزش از مخلوقــات پیــدا
میکنــد کــه غیــر را تصــور کــرده باشــد و تصــور غیــر ،موجــب پذیــرش موجــودات حــادث در ازل و
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باطــل اســت (مالصــدرا ،1383،ج  .)219 :3امــام  gدر جــواب ایــن شــبهه فقــط بــه تأییــد علــم
ازلــی خداونــد در ازل اکتفــا میکنــد ،امــا مالصــدرا خــود ،جــواب اجمالــی حضــرت در ایــن روایت
را چنیــن تبییــن میکنــد :ازآنجاکــه وجــود خداونــد عیــن ذاتــش اســت و وجــود ذات (بمــا هــو هو)
بــرای اثبــات شــیء و نفــی غیــر کافــی اســت ،علــم الهــی بــه ذات نیــز ،عیــن ذات و وجودش اســت
و نیــازی در اثبــات ایــن علــم اجمالــی بــه تصــور غیــر خــود نیســت (همــان) .مالصــدرا در ادامــۀ
جملــه «یعلــم بمعنــی یفعــل» در ایــن روایــت را کــه علــم را بــه معنــای ایجــاد گرفتــه اســت ،همــان
دیــدگاه شــیخ اشــراق میدانــد و آن را قبــول نــدارد و معتقــد اســت چنیــن تفســیری اگرچــه علــم
الهــی در مرتبــۀ بعــد از ایجــاد را تصحیــح میکنــد ،در تبییــن علــم الهــی قبــل از ایجــاد کــه از
کمــاالت الهــی اســت ،عاجــز اســت .بنابرایــن ،تبیینــی کــه مــا ارائــه دادهایــم ،بهتــر اســت (همان:
 .)218مالصــدرا قصــور و ضعــف مخلوقــات در درک مقــام احدیــت را علــت پاســخ اجمالی حضرت
در جــواب ســؤال میدانــد و میگویــد :پاســخ همانــی اســت کــه مــا تبییــن کردیــم ،لیکــن ائمــه
 bبــه خاطــر قصــور فهــم مخاطبانشــان در درک علــم پیشــین الهــی ،بــه پاســخ اجمالــی اکتفــا
کردهانــد (همــان) .ایشــان در ارتبــاط بــا پیچیدگــی و صعوبــت ادراک علــم پیشــین الهــی در مرتبــۀ
احدیــت ،معتقــد اســت چنــان کــه در عصــر ائمــه اطهــار  bدر تبییــن علــم پیشــین الهــی بیــن
دانشــمندان اختــاف وجــود داشــته اســت ،ایــن اختــاف بعینــه در بیــن بــزرگان فلســفه همچون
مشــائین و اشــراقیان نیــز وجــود داشــته اســت ،طــوری کــه مشــائین بــا اثبات علــم عنایــی خداوند
(نصیــر الدیــن1403،ق ،ج  )310 :3اگرچــه علــم پیشــین الهــی را اثبــات کردنــد ،در تبییــن آن
دچــار مشــکل شــدند و ناچــار بــا پذیــرش صــور کلــی ارتســامی ،دچــار اشــکاالت و مفاســد زیــادی
شــدند( .مالصــدرا ،1383،ج  .)218 :3از طــرف دیگــر ،شــیخ اشــراق بــا اثبــات علــم اضافــی و
اشــراقی خداونــد ،معتقــد شــد معلــوم بــودن شــیء ،چیــزی جــز حضــور موجود نــزد عالم نیســت و
قبــل از موجــود وجــودی نیســت ،بنابراین علمی نیــز وجــود نــدارد (ســهروردی .)۱۵۳ :۱۳۸۰ ،به
ایــن صــورت ،علــم پیشــین الهی را در عمــل انــکار کردنــد (مالصــدرا ،1981،ج  .)176 :6بنابراین
هــر دو مســلک از اثبــات علــم پیشــین الهــی در مرتبــه احدیــت عاجــز شــدند (مالصــدرا ،1383،ج
 .)219 :3وی علــت عجــز و ناتوانــی انســان در فهــم علــم پیشــین الهــی در مرتبــه ذات را ،جهــل
تکوینــی انســان میدانــد و معتقــد اســت ،شــناخت ایــن مرتبــه از طریــق عقــل ،فکــر و اســتدالل

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،29بهار 1399

تبیین علم پیشین الهی به ذات در روایت عمران صابی (مشهدی و همکاران)

17

ممکــن نیســت و تنهــا بــا فضــل و کمــک الهــی بــه وجــود میآیــد .وی در ادامــه میگویــد :بــه
همیــن علــت ،ائمــه اطهــار  bدر جــواب چنیــن ســؤال هایــی بــهاختصــار اکتفــا کــرده و ب ـه
تفصیــل ســخن نگفتهانــد زیــرا میدانســتند فهــم مخاطبــان آنهــا بــه درک ایــن مقــام نمیرســیده
اســت (همــان.)218 :
4ـ 1ـ  1بررسی و نقد

چنــان کــه مالحظــه شــد مالصــدرا فهــم و اثبــات علــم خداونــد بــه خــود را از ایــنجهــت کــه
در نــگاه ابتدایــی مســتلزم تصــور غیــر و یــا وجــود غیــر اســت ،موجــب ســختی فهــم علــم الهــی
در مرتبــۀ ذات دانســته اســت .بــه ســخن دیگــر ،در دوران ائمــه اطهــار  bو بعــد ازآن ،بــزرگان از
فالســفه همچــون ابنســینا و شــیخ اشــراق الزمــۀ علــم خداونــد بــه ذات را تصــور یــا وجــود غیرمــی
دانســتند و بــا ایــن پنــدار غلــط در اثبــات صفاتــی همچــون علــم الهــی و یــا وحــدت حقــه الهــی
قبــل از خلــق دچــار مشــکل میشــدند .بنابرایــن ،مــراد امــام  gدر روایــت عمــران صابــی ،نفــی
علــم الهــی نبــوده اســت بلکــه خواســته اســت بــر اســاس دو اصــل «علــم حضــوری»و «هوهویــت»
پنــدار باطــل آنهــا مبنــی بــر تصــور غیــر یــا وجــود غیــر بــرای اثبــات صفاتــی همچــون علــم الهــی
را نفــی کنــد .بــا مالحظــۀ ایــن مطلــب میتــوان از ســخنان مالصــدرا دو توجیــه در تبییــن ایــن
روایــات برداشــت کــرد.
توجیــه اول :بــر اســاس قاعــدۀ فلســفی «هــر موجــود مجــردی ،علــم حضــوری بــه خــود دارد
و هــر شــیء نــزد خــودش حاضــر اســت و نیــازی بــه تصــور زائــد نــدارد» (نصیرالدیــن1403،ق،
ج 304 :3؛ بهمنیــار574 :1349،؛ مالصــدرا ،١٩٨١ ،ج  )٢٩٢ - ٢٩١ :٣و وجــودی دانســتن
علــم (مالصــدرا ،همــان) حضــور ذات الهــی نــزد ذات بــرای شــناخت ذاتــش کافــی اســت و نیــازی
بــه وجــود غیــر نــدارد امــا نکتــۀ قابــل مالحظــه در ایــن اصــل ایــن اســت کــه بــر ایــن مبنــا ،تفاوتــی
بیــن علــم حضــوری انســان و خداونــد نیســت ،درحالیکــه بســیاری از انســانها در علــم حضوری
خــود نیازمنــد بــه تصــور زایــد از خــود بــرای تمایــز و نفــی خــود از غیــر (ســایر موجــودات) هســتند،
درحالیکــه بــر اســاس ایــن قاعــده ،نیــازی بــه تصــور و نفــی غیــر نیســت .عالمــه جعفــری در
توضیــح ایــن مطلــب کــه انســانها در علــم حضــوری خــود بــه نفــس ،نیــاز بــه نفــی غیــر دارنــد،
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انســانها را در ادراک ایــن علــم بــه چهــار گــروه تقســیم میکننــد :گــروه اول کســانی هســتند کــه
در هنــگام درک علــم حضــوری بــه خــود« ،مــن» را بهصــورت مبهــم درک میکننــد و بــرای نفــی
غیــر خواهنــد گفــت :ســنگ نیســت ،درخت نیســت؛ یعنــی به نفــی ویژگیهــای جســمی بیرونی
اکتفــا میکننــد .گــروه دوم کســانی هســتند کــه در ادراک حضــوری (مــن) تــا حــدودی نیرومندتــر
هســتند و عــاوه بــر مــوارد قبلــی ،میتواننــد ّ
هویتــی بهعنــوان (مــن) را درک کننــد و قــوای
جســمانی خــود از جملــه دسـتوپا و ...را نیــز نفــی کننــد .گــروه ســوم گروهــی هســتند کــه قدرت
تجریــدی آنــان از دو گــروه قبلــی باالتــر اســت و میتواننــد در نفــی غیــر از خــود فعالیتهــای
مغــزی را نیــز نفــی کننــد و بگوینــد «مــن» غیــر از فعالیتهــا و نمادهــای روانــی مغــز اســت .گــروه
چهــارم تنهــا بــه نفــی غیــر از ذات و تجریــد آن از غیــر غوطـهور نیســتند ،بلکه میکوشــند به مفهوم
یــا مفاهیــم روشــنی از «مــن» برســند .ایشــان هیچکــدام از ایــن چهــار گــروه را بینیــاز از نفــی غیــر
ّ
نمیدانــد و معتقــد اســت نمیتــوان از قاعــده «شــهود الشــیء لیــس اال حضــوره و ذاتــه حاضــرة
لذاتــه و كل مجـ ّـرد كذلــك» (مالصــدرا1366 ، ،ج  )252 :3در رفــع تعــارض حدیــث عمــران صابی
اســتفاده کــرد (جعفــری .)511 :1366،مالصــدرا خــود متوجــه ایــن ایراد شــده اســت و در جواب
آن ،ضعــف وجــودی انســان را علــت نیازمنــدی بــه تصــور زایــد و نفــی غیــر مــی داند و معتقد اســت
اگــر انســان همچــون خداونــد و ســایر مجــردات از هرجهــت تــام بالفعــل میشــد ،نیــازی بــه تصور
غیــر و نفــی آن نداشــت (مالصــدرا ،1383،ج  .)218 :3ایــن پاســخ میتوانــد باوجــود انســانهای
کاملــی همچــون انبیــا و اولیــا کــه در درجــات عالــی از ادراک حضــوری هســتندّ ،
موجــه باشــد.
توجیــه دوم :مالصــدرا در تبییــن حدیــث ســوم بــر اســاس قاعــدۀ فلســفی «هوهویــت» (الشــیء
هــو هــو و لیــس غیرهــا) بینیــازی خداونــد بــه نفــی غیــر علــم الهــی را اثبــات میکنــد .بــر اســاس
ایــن قاعــده ،هــر چیــزی خــودش اســت و غیــر خــودش نیســت و بــرای اثبــات وحــدت نــه نیــاز
بــه تصــور ذهنــی غیــر دارد (چنــان کــه ابنســینا بــا اثبــات صــور ارتســامی ســعی داشــت علــم
قبلــی خداونــد را اثبــات کنــد) و نــه نیــاز بــه وجــود غیــر (چنــان کــه شــیخ اشــراق بــا اثبــات علــم
حضــوری و فعلــی خداونــد بــه اشــیای موجــود ،علــم پیشــین الهــی را انــکار کردنــد) .ایــن توجیــه
ازنظــر نگارنــده مقتضــای روایــات امــام رضــا  gاســت؛ بنابرایــن مــراد ســائل در حدیــث عمــران
صابــی اثبــات علــم الهــی بــدون نیــاز بــه نفــی غیــر بــوده اســت تــا وحــدت حقــه خداونــد در مقــام
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ذات خدش ـهدار نشــود .امــام  gبــر اســاس قاعــدۀ فلســفی «هــو هویــت» علــم الهــی را بــدون
خدشــه بــر ذات الهــی اثبــات میکنــد؛ بــا ایــن توضیــح کــه وجــود خداونــد عیــن ذاتــش هســت و
وجــود ذات (بمــا هــو هــو) بــرای اثبــات شــیء و نفــی غیــر کافــی اســت ،علــم الهــی بــه ذات نیــز،
عیــن ذات و وجــودش اســت و نیــازی در اثبــات ایــن علــم اجمالــی بــه تصــور غیــر خــود نیســت .بر
اســاس ایــن قاعــده ،نهتنهــا خداونــد بلکــه همــه اشــیا در اثبــات علــم بــه نفــس و احدیــت ذاتــی
خــود نیــازی بــه تصــور یــا وجــود غیــر ندارنــد .عالمــه جعفــری ایــن قاعــده را بــا عنــوان «تــازم
ً
تعیــن شــیء بــا نفــی خــاف» توضیــح داده اســت و برداشــتی کامــا متفــاوت بــا مالصــدرا دارد
(جعفــری.)511 :1366،
توجیــه دوم مالصــدرا ازاینجهــت کــه بــر مبنــای علــم به وحدانیــت خداونــد قبل از خلقت پاسـخ
دادهشــده اســت و بخــش اول روایــت عمــران صابــی نیــز بــر اســاس وحدانیــت خداونــد متعــال
ّ
ح شــده اســت ،در حــل ناســازی روایــت عمــران صابــی موجــه بــه نظــر میرســد.
طــر 
 2 .4دیدگاه قاضی سعید قمی ( ۱۱۰۳ق)
قاضــی ســعید قمــی ( 1103-1049ق) در کتــاب «شــرح اربعیــن حدیــث» خــود روایــت عمــران
صابــی را بهعنــوان روایــت دوازدهــم شــرح داده اســت و از شــارحان روایــت شــمرده میشــود
(قمــی .)278 :1381،وی بــر اســاس روایاتــی کــه خــدای متعــال را «غیــب مکنون» خوانده اســت
(ابــن بابویــه1398 ،ق )42 :ذات خــدای متعــال را «غیــب الغیــب» و مرتبــه «احدیــت محــض»
میدانــد (قمــی ،1373 ،ج  .)190 :1در شــرح ایــن حدیــث مــراد از «کائــن اول» در کالم ســائل
و «واحــد» در کالم امــام  gرا بــر مقــام احدیــت حمــل میکنــد و در توضیــح مقــام احدیــت،
هیــچ حیثیــت والحیثیتــی و هیــچ جهــت و الجهتــی و همچنیــن هیــچ اســم ،رســم ،نعــت ،وصف،
اشــاره و عبارتــی در آن جایــز نمیدانــد و از نقــص هــر کثرتــی منــزه میدانــد .بــه تعبیــر او ،در
آن مرتبــه تنهــا ذات اســت و هیچچیــز دیگــری بــا آن قابــل اعتبــار نیســت (قمــی.)278 :1381،
مرتبــه ّ
احدیــت از دیــدگاه وی بــه علــت پنهــان بــودن و بــی اســمو رســم بودنــش ،بهگونـهای اســت
کــه عقــول از علــم و احاطــه بــر آن ناتــوان اســت (همــان ،1373 ،ج  190 :1و  .)287ایشــان نفــی
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صفــات از مقــام احدیــت را مقتضــی وحــدت غیرعددیــۀ خداونــد میدانــد و وجــود هــر کثرتــی
ازجملــه وجــود صفــات را منافــی بــا آن میدانــد (همــان .)278 :1381،وی در ادامــه بــا اســتناد

بــه جملــه حضــرت «بــا حــدود و ال أعــراض» مفهــوم (حــد) را توســعه میدهــد و حــد نداشــتن
مرتبــۀ احدیــت را عــاوه برعــدم وجــود علــل ذاتــی (جنــس و فصل) عقلی ،حســی شــامل مفاهیم
عــام همچــون وجــود وســایر صفــات نیــز مــی دانــد و میگویــد :حد ،صفــات عینــی و زاید را شــامل
میشــود و همــه ایــن حــدود از مقــام احدیــت ســلب میشــود (همــان.)281 :
قاضــی ســعید قمــی در ارتبــاط بــا ســؤال اصلــی پژوهــش (هــل کان الکائــن معلومــا فــی نفســه)
بحثــی را تحــت عنــوان اشــراق ثانــی مطــرح میکنــد و بــه توضیــح ایــن فقــره از حدیث میپــردازد.
او در ابتــدا میگویــد :ســائل خواســته اســت از علــم الهــی بــه ذاتــش ،قبــل از خلــق ممکنــات و
کیفیــت علــم الهــی ســؤال کنــد (همــان .)290 :وی در توضیــح ســؤال ســائل ،بــه همیــن مطلــب
اکتفــا میکنــد و بقیــه مطالبــش را بــه شــرح کالم امــام میپــردازد .قاضــی ســعید بــا حمــل جــواب
امــام  gبــر مقــام احدیــت ،علــم اجمالــی و تفصیلــی خداونــد در مقــام احدیــت را نفــی میکنــد
و در توضیــح مطلــب میگویــد :طبــق بیــان امــام  gعلــم شــیء بــه نفــس (حــال چــه عیــن ذات
باشــد «فالســفه» و چــه زایــد بــر ذات «اشــاعره» باشــد) فقــط بــا فــرض وجــود غیــر و نفــی آن از
غیــر ،ممکــن میشــود (مالصــدرا ایــن دیــدگاه را بــه ابنســینا و شــیخ اشــراق نســبت میدهــد و
آن را قبــول نــدارد) .شــما زمانــی میتوانیــد (مــن) بگوییــد کــه در آنجــا «تــو» و «او» وجــود داشــته
باشــد و در مقــام احدیــت صــرف ،هیــچ غیــری اعــم از وصــف ،نعــت ،اســم و ...وجــود نــدارد؛ در
آنجــا چــون هیــچ غیــری وجــود نــدارد ،نیــازی بــه نفــی غیــر نیســت .بنابرایــن ،خداونــد متعــال
نیــازی بــه نفــی علــم نــدارد (همــان).
اشــکال :قاضــی ســعید بعــد از حمــل جــواب امــام  gبــر مقــام احدیــت و نفــی علــم ذاتــی
خداونــد در مقــام پاســخ بــه روایــات متعــارض برمیآیــد و میگویــد :شــاید شــما بپرســید ،اخبــار
ـم یَـ َز ِل اهللُ َعـ َّز َو َجـ َّ
ـم
ـل َربَّنَــا َو ال ْ ِع ْلـ ُ
مســتفیضی از ائمــه  bواردشــده اســت کــه فرمودهانــد« :لَـ ْ

ـر ذَاتُـ ُه َو َل ُم ْب َصر» (کلینــی1407،ق ،ج:1
ـم َ
ذَاتُـ ُه َو َل َم ْع ُلـ َ
ـوم َو َّ
ـم ُع ذَاتُـ ُه َو َل َم ْسـ ُ
السـ ْ
وع َو الْبَ َصـ ُ

 )107و شــبیه آن بــا عبــارت هــای گوناگــون نقلشــده اســت و ایــن روایــات بــا توجیه شــما ســازگار
نیســت (همــان .)292 :قاضــی ســعید در مقــام پاســخ بــه ایــن اشــکال ،چنــد وجــه بیــان میکند.
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وجــه اول: ایــن روایــات در ارتبــاط بــا مقــام واحدیــت اســت و مقــام واحدیــت متأخــر از مقــام
احدیــت اســت کــه مرتبــه (الوهیــت) نیــز نامیده شــده اســت .مرتبــه الوهیــت جامع جمیع اســماء
و صفــات الهــی اســت و مشــتمل بــر همــه مراتــب و کماالتی اســت کــه در کلمــه «الله» جمع شــده
اســت (همــان .)293 :وی در تأییــد ســخنان خــود میگویــد :مؤیــد مــا در حمــل ایــن روایــات بــر
مقــام واحدیــت ،ایــن اســت کــه در همــۀ ایــن روایــات ،کمــاالت و صفــات بــه «اللــه تعالــی» نســبت
دادهشــده اســت و اللــه جامــع همــه کمــاالت در مرتبــۀ واحدیــت اســت (همــان).
وجــه دوم :ایــن روایــات بــر مقــام احدیــت حمــل شــود ولیکــن مــراد از «ذات» در روایــات (العلــم
ذاتــه) ایــن باشــد کــه خداونــد نیــاز بــه علــم زایــد «دیــدگاه اشــاعره» و یــا علمــی کــه عیــن او باشــد،
«دیــدگاه فالســفه» نــدارد؛ ذات نایــب همــه کمــاالت و صفــات ذاتــی اســت .وی در توضیــح مــراد
خــود میگویــد :بــه ایــن صــورت کــه چیــزی جــز ذات نیســت و هیــچ اعتبــار و جهتــی وجود نــدارد
و مــراد مــا از رجــوع صفــات بــه ســلب نقیــض آن نیــز همیــن اســت؛ نــه اینکــه هماننــد اشــاعره
صفــات را بــا ذات لحــاظ کنیــد یــا هماننــد معتزلــه احوالــی را بــا ذات لحــاظ کنیــد و یــا هماننــد
جهــال فالســفه ذات را عیــن صفــت لحــاظ کنیــد زیرا همــه ایــن اعتبــارات در مرتبه احدیــت باطل
و هــاک اســت و در آن مرتبــه اثــری از وجــود و تجلیــات آن نیســت (همــان)293 :
وجــه ســوم :قاضــی ســعید در ذیــل روایــت دوم (ابــن ســنان) وجــه ســومی در جمــع روایــات
متعــارض بیــان میکنــد .بــه نظــر وی علــت اختــاف روایــات ایــن اســت كــه پرس ـشکنندگان
مراتــب مختلفــی دارنــد و پاسـخهای ائمــه  bنیــز دارای درجــات مختلفــی اســت كــه كســی كــه
دارای فهــم و بصیــرت اســت ،آنهــا را میفهمــد .بــرای نمونــه ،در برخــی روایــات ،علــم بــرای خدای
متعــال بــه گونــۀ ایجابــی تفســیر شــده اســت و در برخــی دیگــر ،عالــم بــودن از او نفــی و یا بــه گونه
ســلبی تفســیر شــده اســت .وی در جمــع اینگونــه روایــات میگویــد :هنگامیکــه ائمــه b
علــم را بــه مرتبــه احدیــت بســیط كــه هیــچ جهــت و حیثیتــی نــدارد ،نســبت میدهنــد ،بــه ایــن
دلیــل اســت كــه میداننــد اگــر غیــر از ایــن پاســخ بگوینــد ،بــه ســائل یــا خــود آن خانــدان ضــرر
میرســد؛ بــه ایــن دلیــل كــه نفــی علــم از خــدای متعــال از جانــب آنهــا شــهرت پیــدا میکنــد؛
ولــی در ایــن مــوارد ،درواقــع مــراد ایشــان از اثبــات علــم بــرای مرتبــۀ ذات ایــن اســت كــه او در
هیــچ مرتبـهای از مراتــب جاهــل نیســت ،نــه بــه ایــن معنــا كــه آنجــا صفــت و موصوفــی هســت؛
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ً
زیــرا حقیقتــا آن مرتبــه ،مرتبــه اســتهالك تمــام كثــرات اســت و هیــچ اســم و وصفــی در حضــرت
احدیــت وجــود نــدارد؛ ولــی در مقابــل ،هنگامیکــه پرســشکننده از بــزرگان علــم و معرفــت و
دارای فهــم صائــب اســت (همچــون عمــران صابــی) ،ائمــه اطهــار  bهیــچ ابایــی نمیکننــد از
اینكــه بگوینــد در آن مرتبــه ،هیچچیــزی از اســم و صفــت وجــود نــدارد و ایــن ،تنهــا در صورتــی
اســت كــه میداننــد پرس ـشکننده در حــدی از معرفــت اســت كــه از ســخن امــام توهــم نقــص و
عجــز نمیکنــد؛ برخــاف مــواردی كــه فهــم ســائل گنجایــش ایــن امــور را نــدارد و نتایج نادرســتی
را برداشــت میکنــد .در ایــن صــورت ،صفــت را بــه خــدای متعــال نســبت میدهنــد ،ولــی آن را
بــه معنــای نفــی مقابــل و ســلب نقیــض تفســیر میکننــد؛ چراكــه ســلوب ،ضــرری بــه آن مرتبــه
نمیرســاند و منافاتــی بــا آن مقــام نــدارد (قمــی ،1373 ،ج .)161 :3
4ـ 2ـ 1نقد و بررسی

چنانکــه مالحظــه شــد ،قاضــی ســعید بــا حمــل روایــت اول بــر مقــام احدیــت و نفــی جمیــع
صفــات ازجملــه علــم الهــی و روایــت دوم امــام رضــا  gبر مقــام واحدیــت و اثبات صفــات ،تعارض
ظاهــری بیــن ایــن دو روایــت را برطــرف میکنــد؛ امــا ایــن دیــدگاه ســلبی از جهاتــی صحیــح
نیســت .الــف) ایشــان مقــام احدیــت را خالــی از کمــاالت میداننــد و ایــن برخــاف نـ ّ
ـص صریــح
قــرآن و روایــات معصومیــن اســت .ب) بزرگتریــن خطــای قاضــی ســعید و طرفــداران االهیــات
ســلبی ایــن اســت کــه صفــات را بهمعنــای احاطــه و محدودیــت میداننــد درحالیکــه صفــت بــا
محدودیــت مســاوی نیســت .امــام رضــا  gدر همیــن روایــت عمــران صابــی در نامحــدود بــودن
ـات َو ْ َ
ـد ُّل َع َلــى ال ْ َك َمـ ِ
ـد ُّل
«و ِّ
الص َفـ ُ
ـال َو ال ْ ُو ُجــو ِد َو َل تَـ ُ
اء ُك ُّل َهــا تَـ ُ
صفــات میفرماینــدَ :
ال ْسـ َ
ـم ُ

َع َلــى ْال َِح َ
اط ـ ِة» (صفــات و اســماء الهــی بــر کمــال وجــود داللــت میکنــد و بهمعنــای احاطــه

(هماننــد اشــکال چهارضلعــی و سـهضلعی و شـشضلعی) نیســت تــا دال بــر محدودیــت باشــد)
(مجلســی ،1378،ج  .)172 :1امــام رضــا  gدر ادامــه در اثبــات تفــاوت بیــن محدودیــت
ــات َو ْ َ
و صفــات میفرماینــدَ ِ :
وج َّ
الص َف ِ
ــد َر ُك
ــد َر ُك َم ْع ِرفَتُــ ُه ب ِ ِّ
ــما ِء َو َل تُ ْ
ــل تُ ْ
«ل َّن اهللَ َع َّز َ
ال ْس َ
بِالتَّ ْح ِدی ـ ِد» (زیــرا خداونــد بــا معرفــت بــه صفــات درک میشــود و بــا محدودیــت درک نمیشــود)
(مجلســی 1403ق ،ج  .)311 :10بــه ســخن دیگــر ،اگــر چنانکــه قاضی ســعید میگوید صفات
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بهمعنــای محدودیــت باشــد ،نبایــد خداونــد بهوســیلۀ اســماء و صفــات درک میشــد ،درحالیکــه
انســانها درک میکننــد .امــام  gدر ادامــه ،در نفــی تســاوی صفــات بــا محدودیــت میفرمایند:
اگــر صفــات بهمعنــای تحدیــد (طــول ،عــرض ،رنــگ ،وزن و شــبیه آن) باشــد ،درحالیکــه ایــن
ً
محدودیتهــا قطعــا شایســتۀ جــال الهــی نیســت ،در ایــن صــورت انســانها بــا شــناخت
(جســم) خــود ،خــدا را میشــناختند (و دچــار تشــبیه میشــدند) درحالیکــه خداونــد بهوســیله
اســماء و صفاتــش شــناخته میشــود (بنابرایــن ،نبایــد صفــات بهمعنــای محدودیــت باشــد زیــرا
در ایــن صــورت بایــد خداونــد بــه جهــت تشــبیه بــه خلــق ،از خوانــدن آنهــا نفــی میکــرد) .امــام
ـت
ـو َكانَـ ْ
رضــا  gدر ادامــه بــه اســتدالل مهمــی در نفــی الهیــات میپردازنــد و میفرماینــد« :فَ َلـ ْ
َ
ِص َفاتُ ـ ُه َجـ َّ
ـن ال ْ َخ ْلــقِ ال تُ ْد ِر ُك ـ ُه
ـل ثَنَــاؤ ُُه ال تَـ ُ
ـماؤ ُُه ال تَ ْد ُعــو إِل َ ْی ـ ِه َو ال ْ َم ْع َل َم ـ ُة ِمـ َ
ـد ُّل َع َل ْی ـ ِه َو أ ْسـ َ
ـن ال ْ َخ ْلــقِ ِ َ
ـاه َكانَـ ِ
ـاه» (اگــر صفــات خداونــد (صفــات
ـمائ ِ ِه َو ِص َفاتِـ ِه ُد َ
ـت ال ْ ِعبَــا َد ُة ِمـ َ
ون َم ْعنَـ ُ
ل ِ َم ْعنَـ ُ
ل ْسـ َ

عیــن محدودیــت باشــد) بــر او داللــت نکنــد و شــناخت و معرفــت خلــق موجــب ادراک خداونــد

نشــود؛ در ایــن صــورت ،عبــادت انســانها محــدود بــه (الفــاظ) اســماء و صفــات میشــد و معنــای
آنهــا را درک نمیکردنــد) (همــان).
قاضــی ســـعید در تبییــن مرتبــه (احدیــت) وجــود كوشــیده و تنهــا بــه لــوازم تنزیهــی آن توجــه
داشــته اســت و ذات حــق را منعــزل و مبایــن بــا عالــم دانســته ،هیچچیــز را بــه او نســبت نـــداده
اســت؛ ولــی موحــد حقیقــی ،عارفی اســت كــه به توحیــد ذاتی دسـتیافته باشـــد و بتوانـــد باطن
را بــا ظاهــر جمــع كنــد و بــه تعبیــر مالصــدرا دو چشــم گشــوده داشــته باشــد كـــه بـــا یکچشــم،
ذات حق را آینه خلـــق ببینـــد و بـا چشـم دیگـر ،خلـــق را آینه ذات حـق ببینـد (مالصدرا:1388 ،
 )164و (آملــی.)80 :1362 ،
4ـ  3دیدگاه عالمه مجلسی ( 1111هـ .ق)
عالمــه مجلســی بعــد از نقــل ایــن فقــره از روایت عمــران صابی ،در پیچیدگــی و ابهــام این حدیث
میگویــد :ایــن کالم و جوابــی کــه داد ه شــده در غایــت اغــاق و پیچیدگــی اســت (مجلســی،
ّ
1403ق ،ج .)311 :10وی در ادامــه چهــار تبییــن در حــل ایــن روایــت ذکــر میکنــد و در همــان
سال هشتم ،شماره  ،29بهار  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

24
ابتــدا ،هیچکــدام از ایــن توجیهــات را خالــی از اشــکال نمیدانــد (همــان) .تبییــن اول :مــراد از
کائــن اول در ســؤال عمــران ،خداونــد متعــال باشــد .در ایــن صــورت ،مــراد ســائل این اســت کــه آیا
خداونــد متعــال قبــل از وجــودش بــه خــود علــم داشــته اســت؟
در ایــن صــورت ،مــراد امــام  gدر جــواب ایــن اســت :علــم بــه شــیء قبــل از وجــود بــرای
اشــیایی اســت کــه در وجودشــان نیــاز بــه غیــر دارنــد ،بــه ایــن صــورت که شــیء قبــل از وجــود باید
متصــور شــود تــا آنچــه منافــی کمــاالت وجــودیاش هســت قبــل از وجــودش رفــع شــود ،ســپس
آنچــه را تصــور کــرده اســت ایجــاد کنــد ،امــا واجبالوجــود ذاتــش در اقتضــاء کافــی اســت و مانعی
(تصــور قبلــی نیــاز نــدارد) ،در ایجــادش نیســت تــا نیــاز بــه رفعــش داشــته باشــد ،بــه همیــن دلیل
ازلــی و غیرمعلــول اســت.
تبییــن دوم :مــراد از کائــن در روایــت خداونــد باشــد ،امــا مــراد ســائل ایــن باشــد کــه آیــا علــم
خداونــد بــه نفســش ،هماننــد انســانها بهواســطه صــورت ذهنــی اســت؟ و بههمیــن دلیــل کلمــه
«فینفســه» در روایــت آمــده اســت (همــان).
در ایــن صــورت ،مــراد حضــرت در جــواب چنیــن میشــود :صــورت ذهنــی داشــتن بــرای
موجوداتــی اســت کــه بــا غیــر خودشــان در یــک امــر ذاتــی ،مابهاالشــتراک و مابهاالمتیــاز داشــته
ّ
باشــد ،طــوری کــه بــرای ّ
تعیــن و تشــخصش از غیــر ،محتــاج بهصــورت ذهنــی باشــد .ازآنجاکــه
ّ
خداونــد بســیط مطلــق اســت ،تشــخصش بالــذات اســت و در ذاتیــات خــود بــا غیــر خــود هیــچ
مشــارکتی نــدارد .بنابرایــن ،در شــناخت خــود نیــازی بــه تصــور ذهنــی نــدارد و ذاتــش بالــذات نزد
خــودش حاضــر اســت .عالمــه در ادامــه ،در تأییــد ســخنانش میگویــد :ایــن فقــره از حدیــث کــه
ک شــی ء یخالــف» بدین معناســت کــه در مقابــل خداوند هیچ
امــام میفرماینــد« :ولــم یکــن هـــنا 
شــیئی وجــود نــدارد تــا در بعضــی ذاتیــات بــا او مشــترک باشــد .در نتیجــه ،خداونــد بــرای نفــی آن
نیــاز بــه حــدود و تعریــف در یــک امــر ذاتــی همچــون جنــس و یــا فصــل داشــته باشــد (همــان).
تبییــن ســوم :اینکــه مــراد از «کائــن» در حدیــث ،موجــود مخلــوق و حــادث باشــد و مــراد از
«ســائل» ایــن باشــد کــه آیــا قبــل از خلــق موجــودات ،صــورت ذهنــی از آنهــا در ذات خداونــد
وجــود دارد؟
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جــواب :موجــود ممکــن قبــل از ســاختن چیــزی بایــد ،تصــوری از آن داشــته باشــد ،زیــرا آنهــا از
اتیــان بعضــی چیزهــا بــه خاطــر وجــود بعضــی موانــع عاجــز هســتند و ناچارنــد قبــل از ســاختن،
موانــع و لــوازم آن را تصــور کننــد و بعــد ازآن ارادۀ انجــام آن را داشــته باشــند؛ امــا فاعلیــت خداونــد
متعــال متفــاوت اســت و کمــال قــدرت الهــی او را بینیــاز از تصــور قبلــی میکنــد .چنانکــه
َ
َ
ـیئ ًا أَ ْن یَ ُقـ َ
ـن فَیَ ُكــون» (یــس.)82 /
ـول ل َـ ُه ُكـ ْ
ـر ُه إِذا أرا َد َشـ ْ
خداونــد متعــال میفرمایــد« :إِن َّمــا أ ْمـ ُ
بنابرایــن ،مــراد حضــرت نفــی مطلــق علــم نیســت ،بلکــه نفــی همــان تصــور خیالــی ســائل از علم
اســت .بـ ه عبــارتدیگــر ،مــراد امــام نفــی فهــم خیالــی او از علم الهــی بوده اســت و ضمیــر «منها»
س برمیگــردد.
در روایــت بــه «شــیء کائــن» بــه اعتبــار نفــس یــا علــم ناشــی از نفـ 
تبییــن چهــارم :اینکــه مــراد از «کائــن» در حدیــث ،موجــود مخلــوق و حــادث باشــد و مراد ســائل
ایــن باشــد کــه آیــا مخلوقــات قبــل از ایجــاد بــه خــود علــمدارنــد؟ جــواب :مخلــوق تنهــا بعــد از
وجــود و تشــخص میتوانــد معلــوم خــودش قــرار گیــرد تــا از موجــودات دیگــر متمایز گــردد .عالمه
مجلســی در پایــان بهعنــوان خالصــۀ کالمــش میگویــد :حاصــل آنکــه امتیــاز عینــی شــیء
تنهــا بعــد از وجــودش ممکــن میشــود و ایــن بــه خاطــر احتیاجــش در تمایــز از ســایر موجــودات
در ذاتیــات و تشخصشــان اســت ،امــا امتیــازش در ذات الهــی و قبــل از ایجــاد هماننــد وجــود
خارجیشــان نیســت و در ذات الهــی نیــازی بــه علــم حــادث و مخلــوق نیســت چنانکــه در
مخلوقــات و ذویالعقــول چنیــن اســت (همــان).
 4ـ3ـ  1نقد و بررسی

ّ
تبییــن عالمــه مجلســی از ایــنجهــت کــه ســعی کــرده اســت فــروض متعــدد بــرای حــل مســئله
فــرض کنــد ،قابــلتحســین اســت؛ امــا چنانکــه عالمــه اشــارهکرده بــر هــر یــک از ایــن وجــوه
نقدهایــی وارد اســت.
نقــد توجیــه اول :در متــن ســؤال کلمــه «قبــل از وجــود» نیامــده اســت و بــر فــرض تقدیــر چنیــن
کلمـهای ،ســؤال از اعتبــار علمــی میافتــد ،زیــرا معــدوم نــه بــه خــود علــم دارد و نــه بــه غیــر خــود
و عبــارت ســؤال ایــن میشــود :آیــا خداونــد قبــل از وجــودش بــه خــود علــم دارد؟ چنیــن ســؤالی
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الیــق و ســزاوار شــخصیت علمــی همچــون عمــران صابــی نیســت .عــاوه بــر اینکــه شــما فــرض
امــکان عــدم بــر خداونــد را جایــز دانســتهاید (و ایــن محــال اســت) و بــا ظاهــر حدیــث مخالفــت
کردهایــد (مختــاری نائینــی.)460 :1380 ،
نقــد توجیــه دوم :تطبیــق جــواب حضــرت بــا ســؤال ،بســیار مشــکل و غیرممکن اســت زیــرا ذات
عقــا (خــدا و انســان) در ادراک خودشــان نیــازی بهصــورت ذهنــی از خودشــان در نفسشــان
ندارنــد و خــود نفــس در نفــس ،بنفســه حاضــر اســت و بــا علــم حضــوری آن را درک میکنــد و ایــن
ـود همــان
مطلــب در فلســفه اثبــاتشــده اســت .همچنیــن ،علــم عاقــل بــه صــور ذهنــی ،بــه خـ ِ

صــور اســت نــه اینکــه بــا صــورت دیگــری آن صــور را درک کنــد و ایــن مطلــب نیــز در جــای خودش
ثابــتشــده اســت .بنابرایــن ،در علــم بــه نفــس همــۀ عقــا مشــترک هســتند و تفاوتــی در ایــن امــر
بیــن خــدا و خلــق نیســت و حکــم شــامل هــردو میشــود (همــان).
نقــد توجیــه ســوم و چهــارم :بــا توجــه بــه محوریــت اثبــات توحیــد در بخــش اول ســؤالهای
عمــران صابــی (جعفــری  )501 :1366 ،و دغدغــۀ عمــران صابــی در شــناخت توحیــد (بــا توجــه
بــه اظهاراتــش ،مبنــی بــر اینکــه شــهرهای زیــادی ازجملــه بصــره و کوفــه را در پــی فهــم توحیــد
رفتــه اســت ،امــا بــه پاســخ درســتی نرســیده اســت) قرینــه اســت بــر اینکــه مــراد عمــران از «کائن»
خداونــد متعــال اســت و از طــرف دیگــر پاســخ امــام  gدر ســؤال بعــدی عمــران صابــی ،قرینــۀ
دیگــری اســت بــر اینکــه مــراد از «کائــن» خداونــد متعــال بــوده اســت .توضیــح مطلــب اینکــه،
عمــران در ســؤال بعــدی میگویــد :بــا چــه چیــزی بــه معلومــات خــود علــم پیــدا میکنــد؟
(بِـ َ
ـم) .مرجــع ضمیــر در فعــل «علــم» بــه نزدیکتریــن اســم یعنــی «کائــن»
ـأ ِّی َشـ ْ
ـم َمــا َع ِلـ َ
ـی ٍء َع ِلـ َ
برمیگــردد .همچنیــن ســؤال قبلــی عمــران نیــز بــا کلمــه «کائــن» (اخبرنــی عــن کائــن االول)

«امــا الواحــد فلــم یــزل واحــدا کائــن ال شــیء
آمــده اســت و در آنجــا حضــرت میفرماینــدّ :
معــه بــا حــدود و ال أعــراض» (یکتایــی خداونــد ازلــی اســت طــوری کــه شــیءی بــا او نبــود).
ایــن پاســخ حضــرت نیــز اثبــات میکنــد مــراد عمــران صابــی از کائــن خداونــد بــوده اســت .بــه
ســخن دیگــر ،ســؤال اول و ســوم عمــران صابــی در ارتبــاط بــا خداونــد قرینــه اســت کــه ســؤال دوم
نیــز در ارتبــاط بــا خداونــد باشــد .بنابرایــن ،وجــه ســوم و چهــارم بــا ظاهــر روایــت ســازگاری نــدارد.
البتــه ،نقــد تبییــن اول بــر تبییــن چهــارم نیــز وارد اســت زیــرا مخلــوق قبــل از وجــود معــدوم اســت
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و موجــود معــدوم معلــوم قــرار نمیگیــرد (مختــاری نائینــی.)460 :1380 ،
 4ـ 4دیدگاه مختاری نائینی( 1140ق)
مختــاری نائینــی در تبییــن روایــت عمــران صابــی ،بعــد از نقــد توجیهــات عالمــه مجلســی و ّرد
آنهــا ،دو وجــه دیگــر بــه وجــوه چهارگانــۀ عالمــه اضافــه میکنــد.
وجــه اول :مــراد ســائل از علــم ،همــان معنــای عرفــی و مشــهور بیــن مــردم ،یعنــی علــم زایــد
بــر ذات اســت و جــواب حضــرت در اینجــا نفــی همــان علــم اســت .بنابرایــن ،کلمــه «معلمــه» در
متــن «انمــا تکــون المعلمــه» وصــف علــم زایــد بــر ذات عالــم اســت ،زیــرا عالــم بــه معنــای نفــس
علــم و عیــن انکشــاف نیســت و ذات عالــم در مرتبــه ذات چیــزی جــز جهــل نیســت .بنابرایــن،
نیــاز بــه یــک وصــف زائــد (معلمــه) بــرای نفــی آن جهــل دارد و وجــود جهلــی ذات عالــم بهواســطۀ
آن تبدیــل بــه وجــود علمــی میشــود .ازآنجاکــه خداونــد متعــال وجــودش شایســته جهــل قبلــی
نیســت ،ممتنــع اســت علــم زایــد بــر ذات داشــته باشــد .بــهبیــاندیگــر ،خداونــد متعــال امــری که
خــاف علــم (و ضـ ّـد آن یعنــی جهــل) باشــد ،بــه هیچیــک از اشــیا نــدارد تــا بــرای رفــع آن جهــل،
نیــاز بــه تعریــف و توصیــف زایــد داشــته باشــد .بنابرایــن ،در جــواب امــام  gتأکیــد شــده اســت
بــه اینکــه علــم حــادث مســبوق بــه جهــل و خداونــد منــزه از آن اســت (مختــاری نائینــی:1380 ،
 .)463حســینی خاتونآبــادی ( 1111ق) در شــرحش بــر روایــت عمــران صابــی همیــن توجیــه
را تأییــد کــرده اســت بــا ایــن تفــاوت کــه ایشــان بــر اســاس روایــت امــام رضــا  gعنــوان علــم را
در واقــع بــر علــم حصولــی اطــاق میکنــد و اطــاق آن بــر علــم حضــوری را از بــاب مســامحه و
مجازمــی دانــد (حســینی خاتونآبــادی ،نســخه خطــی.)143:
توجیــه دوم :مقصــود ســائل علــم فعلــی خداونــد باشــد و امــام  gعلــم فعلــی خداونــد را نفــی
کــرده اســت .وی در ادامــه بــا ذکــر یــک مقدمــه ،بــه توضیــح مطلــب میپــردازد و میگویــد:
علــم بــر دو قســم اســت :نخســت ،انفعالــی و آن علمــی اســت کــه بعــد از حصــول معلــوم حاصــل
میشــود ماننــد علــم انســان بــه اشــیاء .دوم ،فعلــی و آن علمــی اســت کــه مقــدم بــر معلــوم و علــت
وجــود آن اســت ،ماننــد علــم خداونــد بــه اشــیا .چنیــن علمــی علــت تکویــن اشــیا و علــت وجــود
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نظــام احســن اســت و ایــن علــم همــان اصطــاح «قضــا» در زبــان علــوم عقلــی اســت که یــک علم
اجمالــی بـهکل اشیاســت و در مقابــل آن اصطــاح «قــدر» علــم تفصیلــی خداونــد بــه مخلوقــات
اســت (مختــاری نائینــی.)463 :1380 ،
ایشــان بعــد از ذکــر ایــن مقدمــه میگویــد :شــاید مــراد ســائل ایــن باشــد کــه آیــا همانطــور کــه
ممکنــات مســتند بــه علــم الهــی هســتند ،علــم خداونــد بــه ذاتــش نیز مســتند بــه علمش اســت؟
بـ ه عبــارتدیگــر ،اســتناد کمــاالت ذاتــی خداونــد بــه ذاتــش ،هماننــد اســتناد ممکنات به اوســت
و همانطــور کــه علــم بــه ممکنــات علــت ایجــاد ممکنــات اســت ،علــم بــه کمــاالت ذاتــی خداونــد
نیــز علــت کماالتــش اســت ،طــوری کــه اگــر بــه علــم و قدرتــش علــم نمیداشــت ،علــم و قدرتــی
نیــز نداشــت .بنابرایــن ،صفــات کمالــی خداونــد نیــز هماننــد ســایر ممکنــات مســتند بــه قضــا و
قــدر الهــی اســت (همــان.)464 :
جــواب :نســبت ممکنــات بــه وجــود و عــدم مســاوی اســت و بــرای خــروج از حالــت اســتوا نیــاز
بــه مرجــح دارد .در ایــن حالــت ،وجــود ممکــن بــرای نفــی عــدم از خــود و ایجادشــدنش ،محتــاج
علــم فعلــی اســت .ایــن احتیــاج در خداونــد متعــال نیســت زیــرا وجــود او عیــن ذاتــش اســت و
ّ
علیتــی بیــن ذات و کماالتــش نیســت .خداونــد متعــال برخــاف ممکنــات چیزی مخالــف و معاند
کماالتــش نیســت تــا بــرای رفــع آن نیــاز بــه علــت داشــته باشــد .وی در پایــان ،در ضــرورت تصــرف
در ظاهــر روایــت میگویــد :خالصــه اینکــه ظاهــر حدیــث نفــی علــم مطلــق از خداونــد میکنــد
و ایــن مخالــف دیــدگاه همــۀ مذاهــب علمــی اســت و بــا اصــول اعتقــادی اســام ســازگاری نــدارد.
بنابرایــن ،ناچاریــم در ظاهــر حدیــث تصــرف کنیــم (همــان).
 4ـ4ـ  1نقد و بررسی

توجیــه اول ایشــان از حیــث محتــوا صحیــح اســت بــه ایــن معنــی کــه امــام  gبــر اســاس فهــم
ســطحی مخاطــب کــه علــم را تنهــا بــه معنــای حصولــی آن تصــور میکــرده اســت و امــام  gنیــز
همــان علــم حصولــی را نفــی کردهانــد؛ امــا بایــد توجــه داشــت کــه اگــر مــراد عمــران صابــی ایــن
توجیــه باشــد ،نبایــد در ســؤال بعــدی ،آنجــا کــه میگویــد« :ف ََأ ْخبِرنِــی بِـ َ
ـم
ـأ ِّی َشـ ْ
ـم َمــا َعلِـ َ
ـی ٍء َعلِـ َ
ْ
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أَ ب ِ َض ِمیـ ٍر أَ ْم ب ِ َغ ْیـ ِر َذلِـ َ
ـك» (بــه مــن خبــرده :بــا چــه چیــزی بــه معلومــات خــود علــم پیــدا میکنــد؟

آیــا بهوســیله ضمیــر اســت یــا بــا چیــز دیگــر؟) ایــن ســؤال را تکــرار میکــرد و از اطــاق کلمــه «مــا
علــم» میتــوان فهمیــد کــه ســؤال ایشــان از مطلــق علــم الهــی بــوده اســت (ذات و مخلوقــات).
بنابرایــن ،نمیتــوان گفــت ســؤال اول از علــم خــدا بــه نفــس ســؤال شــده اســت و در ســؤال دوم
از علــم خــدا بــه غیــر تــا اشــکال برطــرف شــود .بهعبارتدیگــر ،ســؤال از عینیــت صفــت علــم بــا
ذات در ســؤال بعــدی آمــده اســت و از دانشــمندی چــون عمــران صابــی شایســته نیســت دومرتبــه
یــک ســؤال را تکــرار کنــد .در هــر صــورت ،ممکــن اســت عمــران صابــی جــواب حضــرت را متوجــه
نشــده باشــد .بههمیــن خاطــر ،حضــرت ســؤال میکنــد ،آیــا فهمیــدی و عمــران میگویــد :بلــه،
امــا تکــرار ســؤال نشــان میدهــد کــه ایشــان نفهمیــده اســت.
توجیــه دوم ایشــان ،بــا ظاهــر حدیــث ســازگاری نــدارد .ظاهــر ســؤال عمــران دربــارۀ علــم الهــی
بــه ذاتــش قبــل از ایجــاد اســت؛ درحالیکــه وی حمــل بــر علــم بعــد از ایجــاد کــرد ه اســت.
4ـ 5ـ دیدگاه عالمه جعفری ( ۱۴۱۹ق)
عالمــه جعفــری در تبییــن بحــث بهعنــوان مقدمــه ،علــم خداونــد بــه ذات را مقتضــای قاعــده
(تــازم تعیــن شــیء بــا نفــی خــاف) میدانــد و معتقــد اســت امــام  gدر جــواب ایشــان از ایــن
قاعــده اســتفاده کــرده اســت .ایشــان بــرای تبییــن بحــث ،ابتــدا قاعــده را بهطــور مفصــل تبییــن
میکنــد .در ادامــه خالص ـهای از توضیــح ایشــان را نقــل میکنیــم.
4ـ 5ـ  1قاعدۀ تالزم تعین شیء با نفی خالف

در فلســفه یــک قاعــده رایــج وجــود دارد کــه همۀ متفکران فلســفی با آن آشــنایی دارنــد .آن قاعده
ایــن اســت :هــر شــیء فینفســه موقعــی ّ
تعیــن پیــدا میکنــد کــه هــر آنچه غیــر آن شــیء اســت ،از
آن نفــی گــردد .اصطــاح فلســفی آن اینگونه اســت« :الشــیء هو هــو و لیــس غیــره» .وی در ادامه
ایــن قاعــده را از بدیهیــات فلســفه میدانــد و در توضیــح قاعــده میگویــد :معنــای ایــن قاعــده این
ً
اســت کــه اگــر فــرض کردیم یــک موجــودی در عرصه هســتی واقعیــت دارد ،قطعــا بایــد بپذیریم که
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آن موجــود تعینــی بــرای خــود دارد کــه بــا ورود هــر چیــز دیگــر بــه منطقــۀ هویــت آن موجود ســازگار
نیســت ،مگــر اینکــه ّ
تعیــن را ســلب کنــد و از اجتمــاع جزئــی از باقیمانــدۀ موجــود اول [اگر چیزی
مانــده باشــد] بــا آنچــه بــه منطقــۀ ّ
هویــت آن موجــود واردشــده اســت ،موجــود جدیــدی را تشــکیل
بدهنــد (جعفــری .)507 :1366،وی معتقــد اســت ایــن قاعــده در «علــم و معلــوم» نیــز جریــان
دارد؛ یعنــی علــم یــک شــیء بــدون ّ
تعیــن معلــوم از آن شــیء امکانپذیــر نیســت ،چنانکــه تحقــق
وجــودی هــر شــیء بــدون ّ
تعیــن آنکــه بــا تقــرر هویــت و نفــی همــه «غیرهــا» حاصــل میگــردد،
محــال اســت .همچنیــن ّ
تعیــن علمــی زمانــی پیــدا میشــود کــه همــه آنچــه غیــرازآن شــیء معلــوم
اســت ،نفــی شــود و معلــوم تحصــل پیــدا کند.
 4ـ 5ـ  2تبیین پاسخ امام بر اساس قاعده (تالزم تعین شیء با نفی خالف)

عالمــه جعفــری پــس از تبییــن قاعــده ،پاســخ امــام  gرا بــر اســاس ایــن قاعــده چنیــن تبییــن
میکنــد :مــراد ســائل ،شــناخت چگونگــی علــم خداونــد بــه ذات خویــش بــوده اســت .بــا توجه به
قاعــده مزبــور ،منظــور ســائل ایــن بــوده اســت کــه آیــا علــم خداوند بــه ذات خویــش با این مشــکل
روب ـهرو نمیشــود کــه قرارگرفتــن ذات پــاک خداونــدی بهعنــوان معلــوم ،مســتلزم ّ
تعیــن ذات در
صقــع ربوبــی (مقــام احدیــت) اســت و ایــن ّ
تعیــن مســتلزم طــرد و نفــی هــر آنچــه غیــر ذات معلــوم
اســت ،میباشــد؟ چنانکــه گفتــه شــد ،الزمــۀ چنیــن ّ
تعینــی نفــی غیــر خداونــد اســت و الزمــۀ
نفــی غیــر ،فــرض تحقــق اشــیای جــز خداونــد در ازل اســت و ایــن بــا وحــدت مطلقــه در مقــام
احدیــت منافــات دارد.
پاســخ امــام  gبــا فــرض چنیــن ســؤالی ایــن اســت کــه علــم خداونــد بــه نفســش بــا علم ســایر
ل مقایســه نیســت (تفــاوت ماهــوی دارد) زیــرا هیــچ حقیقتــی نمیتوانــد
موجــودات بــه نفــس قابـ 
بهعنــوان مخالــف ذات خداونــدی عــرض وجــود کنــد و منافــی مقــام هویــت خداونــدی بــوده
باشــد ،زیــرا هــر شــیئی را کــه شــما تصــور کنیــد ،مخلــوق خداونــدی اســت و آن مخلــوق بــدون
اینکــه در ذات خداونــدی تغییــری ایجــاد کــرده باشــد ،بــه وجــود آمــده اســت .بهســخن دیگــر،
وحــدت مطلقــۀ ذات اقــدس ربوبــی بهحــدی اســت کــه هیــچ شــیئی نــه در ازل و نــه در ابــد در برابر
آن ذات ،تقــرری نمیتوانــد داشــته باشــد تــا بــرای علــم بــه ذات نیــازی بــر نفــی هــر شــیء غیــر آن
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ذات وجــود داشــته باشــد (همــان.)509 :
تبییــن دوم :عالمــه جعفــری یکــی از وجــوه تبییــن ایــن حدیــث را چنانکــه دیگــران همچــون
مالصــدرا مطــرح کردنــد ،حمــل آن بــر علــم حضــوری یــا بهعبــارتدیگــر قاعــده «علــم حضــوری
هــر مجــرد بــه ذاتــش» باشــد کــه ایــن قاعــده بــه خداونــد اختصــاص نــدارد و هــر مجــردی بــه خود
علــم حضــوری دارد .عالمــه جعفــری ایــن توجیــه را چنانکــه در ذیــل دیــدگاه مالصــدرا آمــد،
نمیپذیــرد و آن را نقــد میکنــد (همــان.)511 :
4ـ 5ـ  3نقد و بررسی

عالمــه جعفــری دو تبییــن در ارتبــاط بــا حدیــث بیــان میکنــد .تبییــن دوم ایشــان بــر اســاس
علــم حضــوری موجــود مجــرد بــه ذات اســت .اشــکال ایشــان ایــن اســت کــه بــر اســاس ایــن
قاعــده بایــد همــه انســانها در علــم حضــوری بــه ذات خــود نیــازی بــه نفــی غیــر نداشــته باشــند
درحالیکــه بیشــتر انســانها در ادراک خــود نفــی غیــر میکننــد .چنانکــه در تبییــن دیــدگاه
مالصــدرا مالحظــه شــد ،ایشــان ضعــف وجــودی انســانها را علــت نیــاز آنهــا بــه نفــی غیــر در
ادراکشــان میدانــد .بــه ســخن دیگــر ،علــم حضــوری بــه نفــس در نفــی غیــر کافــی اســت و ایــن
قاعــده در همــۀ موجــودات مســاوی اســت ،لیکــن ضعــف وجــودی بعضــی انســانها باعــث شــده
اســت در ادراک علــم حضــوری بــه خــود نیــاز بــه تصــور زایــد و نفــی غیــر داشــته باشــند.
تبییــن دوم ایشــان همــان تبیینــی اســت کــه مالصــدرا در شــرح روایــت ســوم بیــان کــرده اســت
ً
امــا برداشــت عالمــه از ایــن قاعــده بــا برداشــت مالصــدرا کامــا متفــاوت اســت .مالصــدرا معتقــد
اســت بنــا بــر اصــل «الشــیء هــو هــو ولیــس غیــره» هــر چیــزی خــودش اســت و خــودش بــرای
نفــی غیــر کافــی اســت و نیــازی بــه نفــی غیــر نــدارد .از دیــدگاه ایشــان ،مفــاد ایــن قاعــده شــامل
خداونــد و هــر موجــود دیگــری میشــود و اســتثنایی وجــود نــدارد؛ امــا برداشــت عالمــه جعفــری
از ایــن قاعــده ایــن اســت کــه هــر چیــزی بــرای اثبــات وحــدت و ّ
تعیــن خــود نیــاز بــه نفــی غیــر
دارد و خداونــد متعــال از ایــن قاعــده مستثناســت ،چــون غیــری در مقــام احدیــت ذاتــی وجــود
نــدارد .تفــاوت دیگــر ایــن دو در ایــن اســت کــه مالصــدرا روایــت عمــران صابــی را ندیــده و از جانــب
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خــودش ایــن تبییــن را ارائــه کــرده اســت ،امــا عالمــه جعفــری ایــن تبییــن را بــا اشــراف بــر روایــت
عمــران صابــی بیــان میکنــد و بــه آن حضــرت نســبت میدهــد.
چنیــن تبیینــی از ایــن قاعــده اشــکاالتی را در پــی دارد .اول :اصــل «هوهویــت» یــک اصــل
فلســفی اســت کــه شــامل همــۀ اشــیا ازجملــه خداونــد متعــال نیــز میشــود ،بهگونــهای کــه
مســتثناکردن خداونــد متعــال از آن موجــب تخصیــص در قواعــد عقلــی میشــود و ایــن شایســته
نیســت .دوم :چنانکــه در تبییــن دیــدگاه مالصــدرا مالحظــه شــد ،دغدغــۀ اصلــی عمــران صابــی
در ایــن مناظــره (بــا تأکیــد بیشــتر در ســؤال مــورد بحــث مقالــه) اثبــات علــم پیشــین الهی بــه خود
و خلــق بــدون مالحظــه وجــود غیــر اســت کــه حتی فالســفۀ مشــاء و اشــراق نیــز نتوانســتهاند آن را
درســت تبییــن کننــد .مالصــدرا بــر اســاس اصالت وجــود و تشــکیک وجود و ســایر مبانی فلســفی
خــود ،همــۀ صفــات از جملــه وحدانیــت ،علــم و ســایر صفــات را عیــن وجــود خداونــد میدانــد
و بــر اســاس قاعــده «هوهویــت» اثبــات میکنــد تنهــا وجــود خداونــد بمــا هــو هــو در نفــی غیــر
کافــی اســت .بــه ســخن دیگــر ،چنانکــه خــود عالمــه جعفــری نیز بیــان کــرده اســت ،ایــن قاعده
یــک قاعــدۀ مرکــب نیســت کــه از دو جملــه تشــکیلشــده باشــد( .الــف الــف اســت .الــف غیــر
الــف نیســت) بلکــه یــک جملــه اســت کــه یکبــار بهصــورت موجبــه و یکبــار بهصــورت ســالبه
ذکرشــده اســت (جعفــری ،۱۳۳۴ ،ج .)۲۶۰ :2

 .5نتیجهگیری
 .1چالــش اساســی در روایــت عمــران صابــی ،نفــی علــم الهــی در مرتبــه ذات اســت کــه در ایــن
ارتبــاط دیدگاههــای گوناگونــی نقــد و بررســی شــد و از میــان آنهــا دو تبییــن کــه مالصــدرا ارائــه
کــرده ،معتنابــه اســت.
تبییــن اول :بــر اســاس قاعــده عقلــی (هــر مجــردی بــه ذات خــود علــم حضــوری دارد) وجــود
شــیء بــرای ادراک حضــوری کافــی اســت و نیــازی بــه تصــور زایــد از غیــر (دیــدگاه ابنســینا) و
یــا وجــود غیــر (شــیخ اشــراق) بــرای نفــی آن در علــم حضــوری بــه خــود نیســت .بــه ســخن دیگــر،
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جــواب حضــرت در پاســخ توهــم ســائل مبنــی بــر ضــرورت وجــود غیــر بــرای اثبــات علــم حضوری
خداونــد بــوده اســت کــه امــام  gایــن نیــاز و احتیــاج را رد کردهانــد نــه اصــل وجــود علــم .ب ـه
ت دیگــر ،مــراد حضــرت از نفــی علــم در روایــت عمــران صابــی نفــی علــم حصولــی اســت کــه
عبــار 
همــراه بــا تصــور زایــد و نفــی غیــر اســت و مــراد حضــرت از اثبــات علــم خداونــد در روایــات مثبــت
علــم ،علــم حضــوری بــوده اســت.
تبییــن دوم :بــر اســاس قاعــده عقلــی «هوهویــت» (الشــیء هوهــو و لیــس غیــره) (هــر چیــزی
خــودش هســت و غیــر خــودش نیســت) وجــود خداونــد عیــن ذاتــش هســت و وجــود ذات (بما هو
هــو) بــرای اثبــات شــیء و نفــی غیــر کافــی اســت ،علــم الهــی بــه ذات نیــز ،عیــن ذات و وجــودش
اســت و در اثبــات علــم اجمالــی خداونــد نــه تنهــا نیــازی بــه تصــور غیــر ،بلکــه نیــاز بــه وجــود
غیــر نیــز نیســت .بــه ســخن دیگــر ،مــراد حضــرت از نفــی علــم در روایــت عمــران صابــی بــه ایــن
معناســت کــه بــر اســاس قاعــده هوهویــت ،خداونــد متعــال در انتصــاب خــود بــه علــم ،نیازمنــد
وجــود غیــر نیســت؛ در واقــع ،امــام  gتوهــم نیازمنــدی خداونــد در اثبــات علــم الهــی بــه وجــود
غیــر را نفــی کــرده اســت نــه مطلــق علــم الهــی را.
 .2قاعــده «هوهویــت» اســاس و پایــۀ قاعــده «هــر مجــردی بــه ذات خــود علــم حضــوری دارد»
اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه در قاعــده اول وجــود ذات چــون عیــن ذات اســت .بــرای اثبــات شــیء و
نفــی غیــر کافــی اســت؛ و علــم حضــوری در مرتبــه بعــد چــون عیــن وجــود شــیء اســت ،نیــازی به
شــناخت غیــر و نفــی آن نیســت.
 .3مالصــدرا برخــاف عالمــه جعفــری ،قاعــده «هوهویــت» و علــم حضــوری را بهعنــوان اصــول
عقلــی در همــۀ موجــودات جــاری میدانــد و تفاوتــی از ایــن حیــث بیــن خداونــد و انســان قایــل
نمیشــود .از نــگاه مالصــدرا ،ضعــف و قصــور علمــی ،علــت نیازمنــدی انســان بــه علــم حصولی و
واســطه شــدن تصــور زایــد در فراینــد معرفتــی اوســت.

سال هشتم ،شماره  ،29بهار  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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چکیده
نشــانه ـ معناشناســی از جملــه ابزارهــای ارزیابــی چگونگــی تولیــد و دریافــت معنــا در تحلیــل گفتمــان
اســت .ایــن دانــش نویــن بــا پشتســرنهادن نشانهشناســی کالســیک ،مجــال را ب ـرای بــروز نشــانهها بــا
مدلولهــای نــو در مســیری اســتعالیی فراهــم مـیآورد .در ایــن مقالــه بــا اســتفاده از روش تحلیلی توصیفی
و بهمنظــور بررســی نشــانه معناشناســانه گفتمــان امام رضــا« ،gدعای طلــب بــاران» برای بررســی انتخاب
َ
ُ
شــده اســت .ایــن دعــا بهدلیــل داشــتن ماهیــت گفتمــان روایــی ،حــاوی شـ ِـوشها و ک ِنشهــای متعــدد
و ارزشمحــور اســت و از ایــن لحــاظ ب ـرای بررســی نشــانه ـ معناشناســانه نظامهــای حاکــم در آن شایســتۀ
توجــه اســت .امــام رضــا  gبهعنــوان وارث و پرچمــدار امامــت ،مانند ســایر ائمــه  bوظیفۀ انتقــال و ترویج
مفهــوم امامــت را بــر دوش میکشــد .ایشــان بـرای تحقــق ایــن مهــم از روشهــای متعــددی بهطــور واضــح
و پنهــان بهــره میگیرنــد امــا در مواجهــه بــا مأمــون ماننــد برخــی ائمــه  ،bشــیوۀ ّ
تقیــه را برمیگزیننــد و
القــای غیرمســتقیم آموزههــای مــورد نظــر خــود یعنــی هژمونــی امامــت از طریــق «دعــای بــاران» را انتخــاب
میکننــد .ایــن پژوهــش چگونگــی رقــم خــوردن هژمونــی مطلــوب امــام رضــا  gیعنــی ابــاغ و ترویــج
امامــت فراخــور زمــان را نشــان میدهــد .ب ـرای شناســاندن ایــن هژمونــی نیازمنــد ابــزاری هســتیم کــه بــا
کنــکاش انــواع گفتمــان ،مــا را با پاســخی مناســب مواجه کند .نشــانه ـ معناشناســی بهعنــوان ابــزاری دقیق
میتوانــد مــا را در تحقــق ایــن مهــم یــاری کنــد .در ایــن جســتار ،انــواع نظامهــای گفتمانــی از قبیــل نظــام
کنشــی ،نظــام عاطفــی و نظــام تنشــی و شــگردهای پــردازش مفهــوم ،انتقــال پیــام و ارتبــاط بــا مخاطــب در
متــن «دعــای بــاران» ارزیابــی و نشــان داده شــده اســت کــه امــام رضــا  gاز نظامهــای گفتمــان چگونــه
بهــره میگیــرد و بــه تبییــن حقانیــت والیــت خــود و خانــدان مطهرشــان میپــردازد و گفتمــان والیــت را
هژمونیــک مینمایــد.
کلیدواژهها :نشانه ـ معناشناسی ،نظامهای گفتمان ،هژمونی ،امام رضا  ،gدعای طلب باران.
 .1استادیار زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه سمنان (نویسنده مسئول)noresideh@semnan.ac.ir :
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد مترجمی زبان عربی دانشگاه سمنانr.poorbairam@semnan.ac.ir :
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مقدمه
همهجانبــه و فراگیــر بــودن زبــان موجــب شــد رویکردهــای متفاوتــی بــرای بررســی آن بــه وجــود
آیــد« .نشــانه ـ معناشناســی» یکــی از رویکردهــا و ابزارهــای نویــن تحلیــل گفتمــان اســت .ایــن
دانــش بــه مطالعــۀ گفتمانهایــی میپــردازد کــه «در آنهــا عملیــات گفتمانــی راهــی بهســوی
تولیــد گفتمانــی متفــاوت و غیرمنتظره اســت .بنابرایــن ،گفتمان محلی بــرای ثبــت ارزش ،تولید،
دگرگونــی ،بازســازی و تحــول آن بهســوی ارزشــی جدیــد و متفــاوت میگــردد» (شــعیری:1394 ،
 )3و ادبیــات تعلیمــی بــا دربرداشــتن ماهیــت ارزشمحــور ،جوالنــگاه مناســبی بــرای بررســی
ـی تولیــد و دریافــت نظامهــای ارزشــی اســت.
چگونگـ ِ

از دیربــاز تاکنــون هژمونیــک کــردن ســخن بهعنــوان عنصری بــرای القــای مفاهیم و انجــام ّنیات

و درخواسـتهای گفتهپــرداز ،بهطــور غیرمســتقیم در متــون مختلــف از جملــه تعلیمــیـدینــی
بهوفــور دیــده میشــود« .بــه لحــاظ هستیشناســی ،گفتمانهــا بــه ایــن مطلــب اشــاره دارنــد
کــه حقایــق ثابــت بیرونــی وجــود ندارنــد و تنهــا از طریــق گفتمــان اســت که ایــن حقایــق بازنمایی
ُ
میشــوند .بنابرایــن ،جهــان اجتماعــی محصــول گفتمانهاســت و حتــی ک ِنــش انســانها را نیــز
متناســب بــا ایــن حقیقــت تولیــد میکنــد .از دیــدگاه «الکال و مــوف» 1گفتمــان جهــان اجتماعــی

را در قالــب معنــا میســازد .ایــن ســاخت از طریــق زبــان کــه ماهیتــی بیثبــات دارد ،انجــام
میشــود .در نتیجــه ،گفتمانهــا امــوری بســته و تغییرناپذیــر نیســتند و ّ
هویــت خــود را بهواســطۀ
نــوع ارتباطــی کــه بــا ســایر گفتمانهــا دارنــد ،بازتعریــف میکننــد .گفتمــان وقتــی توانســت بــه
یــک ثبــات نســبی برســد و نظــام معنایــی خــود را تثبیــت کنــد ،به یــک گفتمــان هژمونیــک تبدیل
میگردد»(شــعیری ومقدمــی .)91 :1390،در ایــن پژوهــش بــا رویکــرد هژمونیکــی ـ رویکــردی
غیرمســتقیم کــه بــه کشــف زوایــای نهــان ســخن میپــردازد ـ گفتمــان و روش هژمونیککــردن
ّ
حـ ّـق مســلم امامــت توســط امــام رضــا  gرا بررســی وتحلیــل خواهیــم کــرد؛ یعنــی ایــن ُبعــد
نهفتــۀ گفتمــان ب ـ ه نمایــۀ اصلــی تکویــن گفتمــان تبدیــل میشــود .آنچــه واضــح اســت اینکــه
هــر گفتمانــی ،اعــم از گفتمــان هژمونیکــی ،بــرای تکویــن ،طــرد و غلبــه بــر ســایر گفتمانهــا،
1. Laclau & Mouffe
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نیازمنــد ابــزار و مصالحــی اســت .در حقیقــت ،در ایــن پژوهــش بــا ابــزار نشــانه ـ معناشناســی بــه
کشــف شــگردهای معناســازی بــا محوریــت هژمونــی پیــش خواهیــم رفــت تــا نشــان دهیــم امــام
 gچگونــه بــه ترویــج و تعلیــم حــق امامــت میپــردازد  .هــر یــک از ائمــه  bبــرای اثبــات حــق
ّ
خــود یعنــی حـ ّـق امامــت ،بــا بهرهگیــری از روشهــای مختلــف و متناســب ،بــا حــکام زمانشــان
تعامــل کردنــد .گروهــی از ایشــان بــا رؤیایــی مســتقیم ،گروهی بــا ّ
تقیــه و ابزارهــای مختلفی چون

خطابــه و دعــا ،بــه دفــاع و ترویــج از مســئله امامــت پرداختهانــد .در بررســی گفتمــان امــام رضــا
 gدر دعــای بــاران نیــز در جمالتــی عیــن واژگان و گاهــی مفهــوم کنایــی آن اشــاراتی بــه مســئله
امامــت و غصــب آن دارد و ایــن همــان هژمونــی اســت ،یعنــی درخواســت غیرآمرانــه و مخفــی در
ُ
کنــه جمــات ،کــه در پــی اثبــات معنــا در ذهــن مخاطــب خــاص یعنــی خلیفــه وقــت و مخاطــب
عــام یعنــی مــردم دارد .مخاطــب امــام و گفتهیابــان آنانــی هســتند کــه خطبــه را میشــنوند و
میخواننــد ،آنــان کــه بــرای طلــب بــاران بــه صحــرا آمدهانــد و آنــان کــه توطئــه کردنــد ،هماکنــون
بهعنــوان گفتهیــاب ،مخاطــب گفتمــان ایشــان هســتند .در حقیقــت ،تحـ ّـدی و چالــش مذکــور بــا
نــزول بــاران بهگفتهیــاب خــاص و عــام منتقــل میشــود .در ایــن جســتار بــه تحلیــل نظامهــای
متعــدد گفتمانــی همچــون نظــام کنشــی ،نظــام تنشــی و نظــام عاطفــی در «دعــای بــاران» از باب
چهلویکــم کتــاب «عیــون أخبــار ِّ
الرضــا» (جلــد دوم صفحــات  179تــا  )183خواهیــم پرداخــت.

هدف و ضرورت پژوهش
هــدف ایــن پژوهــش حرکــت در جهت معرفــی زوایای متعــدد کالم اولیــای دین بهمنظور آشــنایی
مخاطــب بــا چگونگــی تولیــد و دریافــت معناســت .ایــن پژوهــش در جهــت بررســی شــکلگیری،
تولیــد و دریافــت معنــا در گفتمــان امــام رضــا  gدر زمینــۀ ادبیــات تعلیمــی ـ بهعنــوان نمونــه
دعــای طلــب بــاران ـ را بــا رویکــردی نشــانهـ معناشناســانه و در ســه نظــام گفتمانی بررســی و با این
رویکــرد ،هژمونــی و بــاور امامــت و والیــت را بررســی میکنــد تــا در ســایۀ چگونگــی شــکلگیری
ّ
نظامهــای گفتمانــی چــون کنشــی ،عاطفــی و تنشــی ،عــاوه بــر معرفــی زوایــای متعــدد و متکثــر
معنــا ،مخاطــب را بــا منبــع و منشــأ شــکلگیری ایــن نظامهــای گفتمانــی و چگونگــی فراینــد
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هژمونیککــردن اعتقــادات و باورهــای دینــی از منظــور امــام معصــوم  gآشــنا ســازد .تحلیــل
گفتمــان بــزرگان دیــن بــر مبنــای نظرهــای جدیــد موجــب تبییــن بهتــر آنهــا در ذهــن مخاطــب
ن را کشــف میکنــد .از ای ـنرو ،ضــرورت بررســی نمون ـهای از
میگــردد و زوایــای پنهــان و مهــم آ 
فرمایشهــای امــام رضــا  gبــر مبنــای نظریــه نشــانه ـ معناشناســی احســاس شــده اســت.

سؤالهای پژوهش
ُ
 .1گفتمــان ک ِنشــی در دعــای طلــب بــاران چگونــه شــکل میگیــرد و بــه تولیــد کنشهــای

ارزشآفریــن و تعلیمــی منجــر میشــود؟

َ
 .2نظــام عاطفــی گفتمــان امــام رضــا  gچگونــه شـ ِـوشهای والیتمحــور و تعلیمــی را تولیــد

میکنــد؟

َ
 .3نظــام تنشــی موجــود در گفتمــان امــام رضــا  gچگونــه حــاالت روحــی ش ِوشــگران را در

دســتیابی بــه مفهــوم عبودیــت و والیــت ،بــه تصویــر میکشــد؟

 .4نظامهــای مذکــور (کنشــی  ،تنشــی و عاطفــی) چگونــه در خدمــت هژمونــی قــرار میگیرنــد
و معانــی مطلــوب امــام را تولیــد میکننــد؟

فرضیههای پژوهش
هــر تحقیقــی متناســب بــا پرس ـشهایی طرحریــزی میشــود و فرضیههــا پاس ـخهایی اســت
کــه در آغــاز بــه ذهــن پژوهشــگر خطــور میکنــد .در پاســخ بــه پرسـشهای مطرحشــده در بحــث
حاضــر ،بــه فرضیههــای زیــر رســیدیم:
ُ
ُ
 .1در گفتمــان ک ِنشــی ،امــام رضــا  gبــا اســتفاده از نظــام ک ِنشــی تجویــزی بهعنــوان

ُ
ک ِنشگــزار ،مفاهیــم تعلیمــی و والیــی را پایهگــذاری میکنــد.
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َ
ُ
 .2در نظــام عاطفــی گفتمــان ،تمــام شـ ِـوشها به ک ِنش آموزش مســتقیم و غیرمســتقیم مســئلۀ

امامــت و هژمونیککــردن مســئله والیــت منجر میشــود.

 .3نظــام تنشــی گفتمــان امــام رضــا  gبهگونــۀ غیرمســتقیم دســتیابی بــه ارزش عبــادت و
امامــت در محــور گســترهها و فشــارهها را بهتصویــر میکشــد.
 .4گفتهپــرداز (امــام رضــا  )gنظامهــای گفتمانــی خــود (دعــای طلــب بــاران) را بهگون ـهای
َ
شــکل میدهــد کــه حـ ّـق امامــت و والیــت بــه ش ِوشــگران (مــردم) انتقــال یابــد.
پیشینۀ پژوهش
نشــانه ـ معناشناســی در ایــران بیشــتر با نظریههای شــعیری شــناخته شــده اســت .از جملــه آثار
وی در ایــن زمینــه میتــوان بــه کتــاب «تجزیــهو تحلیل نشــانه ـ معناشــناختی گفتمــان» ()1394
و نیــز کتــاب «نشــانه ـ معناشناســی ادبیات :نظریــه و روش تحلیل گفتمــان ادبی» ( )1395اشــاره
ّ
کــرد .نویســنده در ایــن دو کتــاب بــا ذکــر مثــال بــه نظامهــای گفتمانــی و چگونگــی تکثــر معنــا
در هــر یــک از ایــن نظامهــا پرداختــه اســت .پــس از ارائــه ایــن نظریــه ،مقالههــا و پایاننامههــای
متعــددی در ایــن زمینــه نــگارش یافــت .از جمله میتــوان به مقاله «تحلیل نشــانه ـ معناشــناختی
شــعر«آرش کمانگیــر» و «عقــاب» نوشــتۀ داودی مقــدم اشــاره کــرد کــه نویســنده گفتمانهــای
موجــود در اشــعار مذکــور را بررســی کــرده و در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه شــعر روایــی
فارســی تــا چــه حــد ظرفیــت تحلیــل نظامهــای گفتمانــی را داراســت .در زبــان عربــی ،از جملــه
مقالههــای حــوزۀ نشــانه ـ معناشناســی ،میتــوان بــه مقالــۀ «میرزایی و امیــدی» با عنــوان «تحلیل
نشــانه ـ معناشــناختی گفتمانــی ،در داســتان کوتــاه «خــأ» اثــر نجیب محفــوظ» ( )1395اشــاره
کــرد .در مقالــۀ یادشــده ،نویســندگان عناصــر عاطفــی گفتمــان را بررســی کردهانــد .همچنیــن
میتــوان بــه مقالــۀ «نشــانه ـ معناشناســی روایــی رمــان «و ماتشــاؤون» براســاس نظریــه گریمــاس»
نوشــتۀ نصیحــت و دیگــران ( )1391اشــاره کــرد کــه نویســندگان در آن بــه شــرایط تولیــد و دریافت
معنــا در نظــام گفتمــان روایــی رمــان مذکــور بر اســاس تحلیل انــواع نظام گفتمانــی حاکــم در آن و
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َ
ُ
نیــز بررســی شـ ِـوشها و ک ِنشهــای ســازنده گفتمــان ایــن رمــان پرداختهانــد .بــا وجــود تعــدد آثــار

در زمینۀنشــانه ـ معناشناســی ،تاکنــون پژوهشــی بــر مبنای تحلیــل هژمونیکی نشــانه ـ معناها در

ادبیــات دینــی صــورت نگرفتــه اســت .بنابرایــن ،میتــوان اظهــار داشــت طــرح مباحــث نشــانه
ـ معناشناســی و پیونــد آن بــا هژمونــی ،محصــول کار ایــن پژوهــش اســت و تاکنــون توســط افــراد
دیگــری طــرح و بررســی نشــده اســت .ایــن مقالــه بــا رویکــردی نــو ،بــه تحلیــل نشــانه ـ معناهــای
موجــود در «دعــای طلــب بــاران» بهعنــوان یکــی از گفتمانهــای امــام رضــا  gمیپــردازد تــا
جلوههــای متفــاوت شــکلگیری نشــان ه ـ معناهــا و نظامهــای ارزشــی را آشــکار ســازد.

دعای طلب باران
دعــای بــاران در بــاب چهلــم کتــاب «عیــون أخبــار ّ
الرضــا» (صفحــات  179تــا  )183آمده اســت.
پــس از والیتعهــدی امــام رضــا  ،gبــرای مدتــی بــاران نبارید .نزدیــکان مأمون ایــن امر را دســتاویز
قــرار دادنــد و نــزد مأمــون بــه ســخنچینی از امــام پرداختنــد کــه چــون امــام  gولیعهــد شــده،
ولیعهــدی ایشــان ُ
خداونــد بــاران خــود را از آنــان گرفتــه اســت و اصطالحــا ّ
بدیمــن اســت.
مأمــون در پــی ایــن ســخنها از امــام  gدرخواســت دعــای بــاران کــرد .حضــرت ایــن امــر را بــه
دوشــنبه روزی موکــول فرمودنــد .طبــق الهامــی کــه در عالــم رؤیــا از جانــب رســول خــدا  nبــه
امــام  gشــده بــود ،مــردم را بــه یکــی از بیابانهــای اطــراف شــهر رهنمــون شــدند .روز موعــود
ده بــار ابرهــای مختلــف از آن منطقــه عبــور کردنــد .مــردم گمــان میکردنــد بــاران خواهــد باریــد
و شــادمانی زیــادی آنــان را فــرا میگرفــت ،ولــی امــام میفرمودنــد ایــن ابــر بــرای فــان ســرزمین
روزی شــما نیســت .تــا اینکــه یازدهمیــن بــار ابــری بــر فــراز آســمان آن منطقــه ظاهر شــد.
اســت و ِ
روزی شــما همیــن ابــر اســت .ســپس از مــردم خواســتند به
امــام  gخطــاب بــه مــردم فرمودنــدِ :

خانههــای خــود برگردنــد چــون ابــر پربارانــی بــود و بیــم آســیب بــه مــردم را داشــتند .پــس از آنکــه
مــردم بــه خانههــای خــود بازگشــتند ،بارانــی سیلآســا باریــد و خشکســالی را از بیــن بــرد .نکتــۀ
ّ
غیرمضر و ســودمند پس از بازگشــت
مهــم اینکــه حضــرت در دعــای خــود از خداونــد طلــب بارانــی
مــردم بــه خانههــای خــود کردنــد و متذکــر شــدند کــه مــردم امیــد بــه مــا اهــل بیــت بســتهاند و
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بــرآورده شــدن ایــن دعــا نوعــی تأییــد حقانیــت خانــدان نبــوت اســت.

چارچوب نظری پژوهش
در ایــن بخــش اصول نظری نشــانه ـ معناشناســی را تبییــن و تاریخچۀ این نظریــه را بیان خواهیم
کــرد .ســپس بــا گــذار از نشانهشناســی سوســوری و پیرســی ،بــه بیــان مقدمــات میپردازیــم .در
ادامــه ،چارچوبهــای مذکــور را در نظامهــای س ـهگانه گفتمــان ارزیابــی و گفتمــان امــام رضــا
 gدر «دعــای طلــب بــاران» را تبییــن خواهیــم کــرد.
 .1از نشانهشناسی تا نشانه ـ معناشناسی
بــا مطالعــۀ تحــوالت نشــانه زمینۀ دریافت چگونگی گذر از نشــان ه شناســی ســاختگرا به نشــانه ـ
معناشناســی گفتمانــی همــوار میگــردد« .فردینــال دو سوســور» 1کــه او را پدر علم نشانهشناســی
نویــن نامیدهانــد ،حیــات نشــانهها را منــوط بــه زندگــی اجتماعــی مطالعــه میدانســت .بهزعــم
وی ،رابطــۀ دال و مدلــول مطابــق قــرار داد و توافقــی صــورت میگیــرد کــه مــورد توافــق در جامعــه
اســت و زمانــی میتــوان بــه نشــانهها دســت یافــت کــه رابطــۀ ســاختاری برخــی نشــانهها را
بــا نشــانههای دیگــر ســنجید .او رابطــۀ میــان دال و مدلــول را جداییناپذیــر میدانــد و بــرای
تشــریح ایــن مطلــب از دو روی کاغــذ اســتفاده میکنــد؛ یعنــی همانگونــه کــه نمیتــوان دو
روی کاغــذ را از یکدیگــر جــدا کــرد ،بــه همیــن ترتیــب ،رابطــۀ دال و مدلــول نیــز گسس ـتناپذیر
اســت .بــر اســاس دیــدگاه سوســور ،نشــانه امــری انتزاعــی و ذهنــی اســت بهگونـهای کــه هــر دالی
یــادآور مدلولــی خــاص در ذهــن اســت .او «بــا تفکیــک زبــان ( )longاز گفتــار ( )parolبهنوعــی
آغازگــر ســاختارگرایی شــناخته میشــود .النــگ جنبــۀ نظامیافتــه زبــان اســت کــه پیــش از فــرد
وجــود دارد و افــراد در ســخنگفتن تابــع آن هســتند .پــارول همــان جنبــۀ فــردی زبــان اســت کــه
بهصــورت گفتــار ظاهــر میشــود .ســاختارگرایان بــر اســاس همیــن طــرز تفکــر ،خــود را در برابــر
1. saussare
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ً
نظــام تقریبــا ثابتــی میدیدنــد کــه بهدلیــل نیــاز گوینــدگان بــه ارتبــاط و انتقــال مفاهیــم ،وحدتــی
از معنــا را در خــود حفــظ میکنــد( ».شــعیری و معمــوری .)166 :1386 ،لــذا ،در نشانهشناســی
سوســوری «رابطــۀ بیــن عناصــر تشــکیلدهندۀ نشــانه ،مکانیکــی و خالــی از حضور عامل بشــری
اســت زیــرا نشــانه در قالــب ارزشهــای ّ
متعیــن در زبــان جــاری میشــود و فقــط زمانــی نشــانه
شــکل میگیــرد کــه معنــی در زبــان منجمــد گــردد .ایــن امــر در قالــب رابطــۀ دال و مدلــول ،در
خــور مطالعــه اســت( ».داودی مقــدم .)162:1393 ،اما «ســاختارگرایی پاســخگوی همۀ نیازهای
نشــانهای نیســت .گاهــی رابطــۀ بیــن دال و مدلــول بــر اســاس پیوســتار و گاهــی بــر اســاس
ناپیوســتار تبییــن میشــود« .تیــر» و «ســیر» رابط ـهای ناپیوســتار دارنــد؛ یعنــی بیــن آنهــا هیــچ
چیـ ِـز واســطهای وجــود نــدارد (شــعیری .)39 :1388 ،همچنیــن «نکتــۀ مهــم دیگــری در نشــانۀ

سوســوری ،انــزوا ،انقطــاع و منفــک بــودن آن اســت .نشــانهها در رابطــۀ سیســتمی قــرار دارنــد و
خــارج از فراینــد زبانــی فراینــد مــورد نظــر هســتند .مفهــوم سیســتم در نظــام سوســوری از تعریــف
ارزشــی ناشــی میشــود .دو ویژگــی مهـ ّـم نشــانۀ سوســوری ،اختیــاری و الزامــی بــودن آن اســت.
نشــانۀ الزامــی یعنــی اینکــه رابطــۀ بیــن دال و مدلــول ،رابطــۀ الزم و ملــزوم اســت و بــه خاســتگاه
مــادی نشــانه هیــچ ربطــی نــدارد» (همــان.)39:
«چارلــز پیــرس ســندرس» 1از جملــۀ دیگــر نشانهشناســان ساختارگراســت کــه از او بهعنــوان
پــدر سنتشناســی آمریکایــی یــاد میشــود .او از مفهــوم «داللــت» بــرای تشــریح و بســط نظریــۀ
نشانهشناســی خــود اســتفاده میکنــد .در ســنت نشانهشناســی او« ،نشــانه»« ،مفســر» و
«موضــوع» ســه ضلــع اصلــی مثلــث نشانهشــناختی را تشــکیل میدهنــد« .پیــرس» نیــز ماننــد
سوســور تمرکــز خــود را بر نشــانه اســتوار ســاخت و در زمــرۀ ســاختارگرایان جــای گرفــت .در نظر او
«ســه نــوع نشــانه ،یعنــی آیکــون (شــمایل) ،نمایه و نمــاد اهمیت بســزایی دارنــد .آیکون (شــمایل)
از دیــدگاه پیــرس نشــانه اســت کــه در آن رابطــۀ میــان بازنمــون و موضــوع ،مبتنــی بــر شــباهت
اســت .نمایــه از دیــدگاه پیــرس نشــانهای اســت کــه در آن رابطۀ میــان بازنمــون و موضــوع ،مبتنی
ّ
بــر رابطــۀ علــی و معلولــی اســت( ».توحیدلــو و شــعیری  .)88 :1396،امــا پــس از مدتــی دیگــر،
ســاختارگرایی و اعتقــاد بــه نظــام بســتۀ معنایــی پاســخگوی تولیــدات زبانــی نبــود.
1. Pierce
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«یلمســلف» 1از کســانی اســت کــه تــا حــدودی وضعیــت انجمــاد نشــانگی را تغییــر داده اســت.
ایــن نشانهشــناس دانمارکــی بهجــای دو اصطــاح رایــج دال و مدلــول ،از دو اصطــاح «ســطح
بیــان» و «ســطح محتــوا» اســتفاده و آنهــا را نیــز بــه صــورت و مــاده تقســیم کــرد .مطابــق نظــر
یلمســلف «ایــن گونــه نیســت کــه دال و مدلــول بــا یکدیگــر الــزام هستیشــناختی داشــته باشــند؛
ً
ً
یعنــی چنیــن نیســت کــه مدلــول لزومــا بایــد بــه تناســب دال فراخوانــده شــود بلکــه ایــن دو صرفــا
در فراخواندهشــدن بــر یکدیگــر ملــزم میشــوند .بهعبــارت دیگــر ،ســرخی میتوانــد دالــی باشــد
بــرای مدلولهــای بســیار ،امــا بهمحــض اینکــه بــرای مدلــول خاصی ،مثال خشــم یا عشــق توســط
عنصــر میانجــی فراخوانــده شــد ،دیگــر ایــن دو از هم جداشــدنی نیســتند» (زیــرک.)79 :1395 ،
ی زبانــی و نــوع ارتبــاط آنهــا بــا یکدیگــر ،ســبب
از ای ـنرو «دیــدگاه یلمســلف و مطالعــۀ پالنهــا 
میشــود بررســی نشــانهها از چارچــوب محــدود تحــت تســلط رابطــۀ تقابلــی سوســوری و نظــام
بســتۀ دال و مدلولــی خــارج و وارد نظــام فراینــدی شــود .ســطح بیــان و محتــوا کــه در دیــدگاه
یلمســلفی جایگزیــن دال و مدلــول سوســوری شــدهاند ،قابلیــت جابهجایــی بیشــتری دارنــد و
مــرز میــان آنهــا قطعــی و از پیــش تعیینشــده نیســت .ایــن مــرز معنایــی هــر بــار بهوســیلۀ ســوژه و
موضعگیــری او جابهجــا میشــود( ».آیتــی.)3 :1392 ،
«آلژیــن داس گریمــاس» 2کــه از او بهعنــوان پــدر معناشناســی نویــن یــاد میشــود ،بــا
الگوگرفتــن از طــرح نظریــۀ ســطح بیــان و ســطح محتــوای یلمســلف ،دو اصطــاح «بروننشــانه»
و «دروننشــانه» را مطــرح کــرد و بــا طــرح مســئلۀ حضــور انســان بهعنــوان گفتهپــرداز و بــا ارتبــاط
پدیدارشــناختی بــا نشــانه ،زمینهســاز عبــور از نشانهشناســی ســاختگرا بــه نشــانه معناشناســی
گفتمانــی شــد .حضــور عاملــی بــه نــام گفتهپــرداز باعــث شــد حوزههــای جدیــدی در علــم
نشــانه ـ معناشناســی کشــف و مطالعــه شــود .بیشــک «مطالعــات گریمــاس در دورۀ دوم ســیر
اندیشـههایش ،تداعیکننــدۀ عبــور از نشانهشناســی ســاختارگرا و پایهگــذار نشــانه ـ معناشناســی
گفتمــان اســت .آنچــه مطالعــات گفتمانــی را دگرگــون و از شــکل مکانیکــی صــرف خــارج کــرد،
حضــور عاملــی بهنــام گفتهپــرداز بــود( » .همــان .)24 :بدینترتیــب «در رویکــرد متأخــر نشــانه
1. Hjelmslev
2. Greimas
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ـــمعناشناسی ،تولیــد و تفســیر معنــا بــه رابطــۀ پدرســاالرانه محــدود یــا منحصــر نمیمانــد ،بلکــه
ّ
نامتعین بهشــمار
مســتلزم رابطـهای تعاملــی اســت کــه بهموجــب آن معنــا امــری سـ ّـیال ،گریــزان و
م ـیرود .بــر ایــن اســاس ،متــن دیگــر ابــژهای مــادی تلقــی نمیشــود کــه در انتظــار رمزگشــایی
اســت( ».آلگونــه جونقانــی.)5 :1396 ،
از جملــه رویکردهــای مفیــد بــرای تحلیــل گفتمــان ،رویکــرد نشــانه ـ معناشناســی اســت .ایــن
دانــش «ابــزاری علمــی اســت کــه بــا آن میتــوان ســازوکار شــکلگیری و تولیــد معنــا را در گفتمان
بررســی و مطالعــه کــرد( ».پارســا و رحیمــی .)2 :1395 ،همچنیــن بــه کمــک ایــن ابــزار نویــن
میتــوان رونــد چگونگــی اســتحالۀ نشــانهها در معنــا و ایجــاد ارزشهــای متفــاوت و نقــش آن
در فراینــد گفتمــان را بررســی کــرد .در ایــن پژوهــش ،ضمــن بررســی ســه نظــام گفتمانــی چــون
نظــام کنشــی ،عاطفــی و تنشــی نشــان خواهیــم داد کــه نشــانه ـ معناهــا چگونــه در رونــد گفتمان
ّ
تعلیمــی متکثــر میشــوند و بــه معانــی هژمونیکشــده و تعلیمــی دســت مییابنــد.
 .2هژمونی
هژمونــی بهمعنــای اجمــاع و رســیدن بــه رضایــت بــدون توســل بــه خشــونت اســت .ﺑﻪﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ «ﻫﮋﻣﻮﻧﻰ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﻧﻮﻋﻰ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺧﻮدﺍﻧﮕیختــه ﺍﺳﺖ( ».گرامــش و راثی:1388 ،
 .)104گفتمــان هژمونیکــی در اجتمــاع متولــد میشــود و درآن بــهکار مــیرود .در حقیقــت
«گفتمــان ،جهــان اجتماعــی را در قالــب معنــا میسازد(».شــعیری و مقدمــی .)93 :1390،بــرای
مثــال ،دیــن اســام بــرای از میــان بــردن فقــر ،نوعــی هژمونــی فقرزدایــی را بنــا ســاخت« .گفتمان
قــرآن بــا خلــق معانــی و رســیدن به اجماع توســط افــراد جامعــه ،عرب جاهلــی را متحول ســاخت؛
اینگونــه کــه در مدینــه و چنــد ســال بعــد در مکــه و حتــی شــهرهای مجــاور آن ،فقــرا تا قبــل از این
گفتمــان ،قطــب بـیارزش جامعــه بودنــد امــا پس از ظهــور اســام بهوســیلۀ سیســتم زکات ،فیء و
بخشــی از غنایــم جنگــی مــورد حمایــت مالی قــرار میگیرنــد( ».ســلمانی و حمیدیــه.)5:1394 ،
بدینترتیــب ،فقرزدایــی یــک ارزش جدیــد تلقــی و شــخص فقـ ُ
ـرزدا یــک مصلــح اجتماعــی معرفی
میشــود و ایــن ارزش جدیــد ،محصــول بیــان هژمونیــک اســام میگــردد و گفتمــان اســامی
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بــا بهحاشــیهراندن گفتمــان رقیــب ،هژمونیــک میشــود« .ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽﺷﺪن ﯾﮏ ﮔﻔﺘﻤﺎن،
ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺷﺪن ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ ﺧـﻮد و ﺑـﻪﺣﺎﺷـﯿﻪراﻧﺪن ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﯾﺮ رﻗﺒﺎ (در اینجــا
تجملگرایــی) اﺳﺖ( ».شــعیری و مقدمــی .)94 :1390،امــام رضــا  gدر دعــای طلــب بــاران
َ
بــا گفتمانــی هژمونیکشــده و تعلیمــی ،توانســته اســت بــا جــذب کنشهــا و شـ ِـوشها در بیانــی
موجــز ،دالهــا را بــه ســمت مدلولهــای تعلیمــی هدایــت کنــد و بــا کنــار زدن ســایر گفتمانهــای
َ
موجــود در آن زمــان ،گفتمــان مطلــوب خــود را بــه ش ِوشــگران در زمــان دعــای بــاران منتقــل کنــد.
ایــن انتقــال هژمونیــک گفتمــان در فضــای خـ ّ
ـاص آن زمــان ،بیــش از هــر ســاح و نبــرد فاتحانهای
توانســت مفاهیــم مطلــوب امــام را منتقــل کند.
ُ
 .3نظام گفتمانی ک ِنشی

ُ
در تعریــف نظــام گفتمــان ک ِنشــی ،میتــوان گفــت ایــن نظــام متشــکل از یــک برنامــه بــرای
ُ
تحقــق و تبدیــل حالــت اولیــه بــه حالــت ثانویــه اســت کــه بــه ایــن برنامــه کنــش میگوینــد.
بنابرایــن ،کنــش بــه عملــی گفتــه میشــود کــه «میتوانــد ضمــن تحقــق برنامـهای ،موجــب تغیــر
وضعیتــی بــه وضعیــت دیگــر شــود( ».داودی مقــدم .)109 :1391 ،در گفتمــان امــام رضــاg
ُ
در دعــای بــاران ،کنــش مطلــوب دعایــی اســت کــه بــه موجــب آن بــاران ببــارد .روایــت از ایــن قــرار
اســت :زمانــی کــه مأمــون ،امــام رضــا  gرا بهعنــوان ّ
ولیعهــد انتخــاب میکنــد ،متعصبــان و

حاســدان اقــدام بــه ســخنچینی از امــام نــزد مأمــون کردنــد کــه از هنگامــی کــه ایشــان ّ
ولیعهــد
جع َلــه
گردیــده آســمان خشــک آمــده اســتّ :
السـ ُ
ـی بـ َ
«أن ِّ
ـام) ّلمــا َ
ـن موســى (علی ِه ّ
الرضــا علـ َ

فجعـ َ
الرضــا
ـل بعـ ُ
ـن ع َلــى ِّ
ـض حاشــی ِة المأمــون والمتعصبیـ َ
ـر َ
ـس َ
المأمــون ولـ َّ
ـی عهـ ِد ِه اِحتَبـ َ
الم َطـ ُ
ـس اهللُ عنَّــا
ـی بـ ُ
ـی عه ِدنــا َ
ـن موســى  gو صـ َ
 gیقولــون :ا ُ ُنظــروا ّلمــا َ
جاءنــا علـ ُّ
ـار ولـ َّ
فحبَـ َ

المطــر( »َ.ابنبابویــه .)183 : 1378 ،بنابرایــن ،وضعیــت اولیــه در ایــن گفتمــان «خشــکی و عــدم
َ
ُ
بــارش بــاران» اســت  .امــام بــه عنــوان ک ِنشــگر بــا داشــتن برنامـهای دینی و بــا کنش دعــا در جهت

تحقــق مســئله حقانیــت والیــت و امامــت (نتیجــه کنــش دعــا) برمیآیــد .هنگامــی کــه مأمــون،
ُ
ـول اهلل ِ
ـوم اإلثنیــنِ ؛ فــإ َّن رسـ َ
زمــان انجــام ک ِنــش را از امــام میپرســد ،ایشــان میفرماینــد« :یـ َ
ـی  gو قـ َ
ـوم
ـی اِنتَ ِظــر یـ َ
ـر المؤمنیـ َ
 nأتانِــی البارحـ َة فــی َمنا ِمــی و َ
ـال :یــا بُنَـ َّ
ـن علـ ٌّ
معــه أمیـ ُ
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ـإن اهللَ تعالَــى َسیُسـ ِقیهِم وأَخبِر ُهــم بِمــا یُرِیـ َ
ـك اهللُ ِم ّما
اإلثنیــنِ فَابـرِز إلــى الصحــراء َواستَســقِ  ،فـ َّ
وجـ َّ
لم ُهــم ب ِ َفض ِلـ َ
ـل» (فرمــود :روز
ال یَع َلمـ َ
ومكانِــك ِمــن ربِّــك َعـ َّز َ
ـك َ
ـون ِمــن حال ِ ِهــم لِیَــزدا َد ِع ُ

دوشــنبه دعــا میکنــم زیــرا دیشــب رســول خــدا  nو امیرالمؤمنیــن را در خــواب دیــدم و پیامبــر
ّ ّ
عزوجــل طلــب بــاران
فرمــود :منتظــر روز دوشــنبه بــاش و بــه صحــرا بــرو و بــرای مــردم از خداونــد
کــن و از آنچــه نمیداننــد آنهــا را باخبــر ســاز تــا فضــل و مقــام تــو را دریابنــد) (همــان.)183 :
بنابرایــن ،برنامــة امــام بــرای کنــش دعــا و تحقــق کنــش یعنــی بــاران و زمــان اجــرای آن ،توســط
پیامبــر nو امــام علــی  gدر اختیــار ایشــان قــرار گرفتــه اســت.
در دعــای بــاران ،دو نــوع نظــام گفتمانــی کنشــی بازشناســی شــد :کنشــی ـ القایــی (مجابــی)
و کنشــی ـ تجویــزی .در ادامــه ،ضمــن معرفــی هــر نظــام ،گفتمــان هژمونیــک امــام را بررســی و
تحلیــل خواهیــم کــرد.
 3-1نظام گفتمانی کنشی ـ القایی ُ(مجابی)

در ایــن نظــام گفتمانــی ،مهمتریــن مســئله ،قــدرت اســتدالل و مجابســازی اســت .فراینــد
مجابســازی میتوانــد دارای شــکلهای متفاوتــی نظیــر تشــویق ،تهدیــد ،چابلوســی،
رجزخوانــی و تحریــک و ...باشــد( ».شــعیری .)32 :1395 ،در گفتمــان موجــود در دعــای بــاران،
َ
حضــرت بــا اســتفاده از فعل دعا درصــدد مجابســازی ش ِوشــگران و قبوالندن گفتمــان هژمونیک
ـوع بیان ایشــان بهطــور قطــع در ایــن بخش از
خــود بــا کنــار زدن گفتمــان رایــج اســت .بنابرایــن ،نـ ِ
دعــا نوعــی گفتمــان کنــش القایــی و مجابــی اســت؛ اگرچــه این امــر منکر وجــود گفتمــان مجابی

القایــی در دیگــر گفتمانهــا نیســت .بــرای مثــال ،در ابتــدای گفتمــان مذکــور حاســدان امــام بــا
ذکــر مســئلۀ خشــکی آســمان ،عــدم بــارش و ارتبــاط آن بــا مســئلۀ ّ
ولیعهــدی امــام رضــا g

ـر فَجعـ َ
ـل
«لمــا َجع َلــه المأمـ ُ
توانســتند مأمــون را تحریــک کننــدّ :
ـون ولـ َّ
ـی عهـ ِد ِه اِحتبَـ َ
ـس المطـ ُ
ـض حاشــی ِة المأمـ ِ
جاءنــا
ـون
بعـ ُ
ّ
السـ ُ
ـن ع َلــى ِّ
والمتعصبیـ َ
الرضــا ( َع َلیـ ِه َّ
ـام) یقولــون  :ا ُ ُنظــروا ل َّمــا َ
ـر ،واتَّصـ َ
ـل ذلــك
السـ ُ
ـی بـ َ
ـن موســى (علیـ ِه َّ
ـی عه ِدنــا َ
ـام) وصـ َ
علـ ُّ
ـار ولـ َّ
فحبـ َ
ـس اهللُ عنَّــا المطـ َ
ـون ف ِاش ـتَ َّد( ».وقتــی مأمــون حضــرت رضــا  gرا ّ
بالمأمـ ِ
ولیعهــد خــود قــرار داد ،مدتــی بــاران

نباریــد .بعضــی از اطرافیــان بداندیــش گفتنــد :ببینیــد از وقتــی کــه علیبنموســی بــه ســوی مــا
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آمــده و ّ
ولیعهــد شــده ،دیگــر آســمان هــم بــر مــا نمیبــارد .ایــن حــرف بــه گــوش مأمــون رســید
و بــر او گــران آمــد) (ابنبابویــه .)183 :1378 ،بنابرایــن ،اطرافیــان مأمــون بــا القــا و مجابســازی
مأمــون نســبت بــه عــدم بــارش بــاران ،او را بــه کنــش وامیدارنــد تــا او بــا امــام ایــن مســئله را مطرح
کنــد و هســتۀ اولیــه و مهمتریــن کنــش توســط امــام رضــا  gیعنــی دعــای بــاران ،صــورت گیــرد.
بنابرایــن ،القاگــر توانســته اســت نوعــی انگیــزۀ کنــش در القاشــونده ایجــاد کنــد:
عملیات القایی مأمون؛ فرایند کنشی درخواست دعا از امام توسط مأمون
در پاســخ بــه چنیــن گفتمانــی ،حضــرت با کنــش مجابی خــود یعنی دعاکــردن ،پاســخی القایی
و مجابــی بــه کنشــگران میدهــد و فعــل القایــی مجابــی خــود را برخــاف فعــل ســخنچینان
بهجــای پاســخ شــفاهی ،بــه انجــام میرســاند.
ُ
2ـ  3نظام گفتمانی کنشی ـ تجویزی

ُ
ﻧﻈﺎم ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺠﻮﻳﺰی در راســتای تحقــق کنــش صــورت میگیــرد و «ﺑﺮ میثــاق ﻳﺎ ﻗﺮاردادی میان
ﻛﻨﺶﮔﺰار و کنشــگر اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ نظــام ،ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻛﻨﺶﮔزاری ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﻛﻪ در ﻣﻮقعیتــی ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ کنشــگر ﻗﺮار دارد و ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ او را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻛﻨﺸﻲ وادارد( ».داودی
مقــدم .)112 :1391،امــام پــس از استقســای بــاران و اجابــت آن ،توصیههــا و ارشــادهای خــود را
ُ
بــه مــردم شــروع میکنــد .در حقیقــت ،ایشــان کــه یــک ﻛﻨﺶﮔﺰار اســت ،بهعنــوان مقامــی ارشــد
کــه ســخنش قولــش تلقــی میشــود ،بــه نهــی و امــر مــردم میپــردازد و بدیــن ترتیــب در ایــن
گفتمــان رســالت اصلــی ادبیــات تعلیمــی «کــه موضــوع آن مســائل اخالقــی ،عرفانــی ،مذهبــی،

اجتماعــی ،پنــد و انــدرز ،حکمــت و  ...اســت» (داد ،)20 :1385 ،تأمیــن میشــود« :فقــال :یــا
نکــم ب ِ ِ
یکــم فَــا تَن ِف ُروهــا َع ُ
ـاس ات َّ ُقــوا اهللَ فِــی ن ِ َعـ ِم اهلل ِ ع َل ُ
یموها بِطا َعتِه
عاصیــه ،بَــل اِسـتَ ِد ُ
أیّهــا النّـ ُ
و ُشــک ِر ِه ع َلــی ن ِ َع ِمــه وأیا ِدیـ ِه َواع َل ُمــوا أن ّ ُکــم ال تَشـ ُ
ـد اإلیمـ ِ
ـان بــاهلل ِ و
رون اهللَ تَعالَــی ب ِ َشــی ٍء بَعـ َ
ـک َ
ـد ا ِ
العتـ ِ
ؤمنین
الم
بَعـ َ
َ
ـراف بِحقــوقِ أولیــا ِء َرســول اهلل ِ «ص» أحـ ّ
ـب إلیـ ِه ِمــن ُمعا ِونَتِ ُکــم إلخوان ِ ُکــم ُ
ـر ل َ ُهــم إلــی َجنـ ِ
خاصـ ِة
ـان رب ِّ ِهــم ،فــإ َّن َمــن َفعــل ذلــک َ
کان ِمــن ّ
ـی َمعبـ ٌ
ع َلــی ُدنیا ُهــم الَّتــی هـ َ
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اهللِ( )...پــس فرمــود :ای مــردم از خــدا بهخاطــر نعمتهایــش تقــوا پیشــه کنیــد ،و بدانیــد کــه
نعمتهــای خــدا را پــس از ایمــان بــه خــدا و اعتــراف بــه حقــوق اولیــای خدا چیــزی بهتــر از کمک
بــه بــرادران مؤمــن در دنیایــی کــه محــل عبور به بهشــت پــروردگار شماســت ،برایتان باقــی نخواهد
گذاشــت .پــس هرکــس چنیــن کنــد از خــواص درگاه الهــی اســت .بپرهیزیــد کــه بــا ســرپیچی از
او ســلب نعمــت شــوید ،بلکــه بــا فرمانبــری و سپاســگزاری از خــدا همچنــان نعمتهایــش را بــرای
خــود داشــته باشــید( ).ابنبابویــه .)183 :1378 ،در ایــن حالــت ،بــا نوعــی تجویــز منطقــی یــا
عقالنــی مواجهیــم و از آنجاکــه گفتمــان «ادبیــات تعلیمــی از شــرایط اجتماعــی وام میگیــرد و آن
را در شــکل پندهــای اخالقــی یــا نهیهــای انســانی بازنمایــی میکنــد» (یلمههــا)86 :1395 ،
بنابرایــن مــردم بــا دیــدن صحنــۀ بــارش بــاران ،بــه حقانیــت امامــت و والیــت ایشــان پــی میبرنــد.
 .4نظام عاطفی گفتمان
در هــر زبانــی ،عواطــف از طریــق واژگان مطــرح و ظاهــر میشــوند .واژگان مبتنــی بــر عواطــف
َ
َ
میتوانــد احســاس و حــاالت ش ِوشــگر عاطفــی را بــه مــا بشناســانند و بیانگــر ویژگیهــای ش ِوشــی
ـ احساســی او بــه مــا باشــند .واژگان عاطفــی گاه در قالــب اســم (خشــم ،کینــه ،محبــت ،عشــق)
و گاه در قالــب صفــت (وحشــتناک ،پریشــان و خســیس) و یــا در قالــب قیــد (باعجلــه ،شــتابناک و
مغرورانــه) بیــان شــوند .در ایــن جســتار هــدف از بررســی نظــام عاطفــی گفتمــان ،بررســی ِصــرف

واژگان عاطفــی نیســت ،بلکــه بررســی فراینــدی اســت کــه ایــن عواطــف در آن بهوجــود میآینــد.
بــرای شــناخت نظــام عاطفــی گفتمــان،بایــد عناصــر ســازندۀ آن را بازشــناخت و بــه تحلیــل و
نمونـهآوری هریــک پرداخــت.
1ـ 4نقش افعال مؤثر در گفتمان عاطفی در گفتمان امام رضا g

پــس از تعریــف نظــام گفتمــان عاطفــی ،در ایــن بخش عناصــر تشــکیلدهنده و چگونگی ظهور
آنهــا در گفتمــان بررســی میشــود .یکــی از عناصــر ســازندۀ گفتمــان عاطفــی «افعــال مؤثــر»
ً
هســتند کــه «خــود مســتقیما نقــش کنشــی ندارنــد و بــر افعــال کنشــی تأثیــر میگذارنــد .ایــن
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افعــال عبارتنــد از :خواســتن ،بایســتن ،دانســتن ،توانســتن و بــاور داشــتن( ».شــعیری:1394 ،
 .)148ایــن افعــال در فراینــد گفتمــان ،هــم بهطــور صریــح و هــم بهطــور ضمنــی ذکــر میشــوند
و همچنیــن میتوانــد در تعامــل یــا چالــش بــا یکدیگــر قــرار گیرنــد و گونههــای ارزشــی و بــار
ـی مختلفــی را تولیــد کننــد.
عاطفـ ِ
 4-2نقش آهنگ و نمود درگفتمان

مقصــود از آهنــگ گفتمــان ،ریتمــی اســت کــه بــا هــدف و برنامــۀ خاصــی در گفتمــان ظاهــر
و یــا ناپدیــد میگــردد .در واقــع ،هــر ریتـ ِـم حاکــم بــر گفتمــان ،مســئول ایجــاد اثرهــای عاطفــی
َ
گوناگــون متناســب بــا موضــوع گفتمــان اســت بهنحویکــه ش ِوشــگر بههنــگام احســاس ریتــم در
گفتمــان ،نمایههایــی را در فعالیتهــای جســمی و ادراکــی خــود بــروز دهــد .در مثــال ارائهشــده،
کلمــات امــام بــه هنــگام دعــای طلــب بــاران گویــا تقلیــدی از «ضرباهنــگ قطــرات بــارش بــاران»
ـت َح َّقنــا
ـت َع َظمـ َ
ـم یــا َر ِّب أنـ َ
اســت کــه بــا آهنگــی کوبشــی و مســتمر تولیــد میگــردد« :ال ّل ُهـ َ
ـل البَیـ ِ
عمتَ َ
ـك َوتَ َوق َُّعــوا إحســان َ َ
حمتَـ َ
ـرت وأم ُلــوا فَض َلـ َ
أهـ َ
ك،
كمــا َأمـ َ
ك ون ِ َ
ـك َو َر َ
ـت ،فتَ َو َّسـ ُلوا بِنــا َ
ـر رائِـ ٍ
ـث وال ضائــر ٍ»( .بارخدایــا ،تــو حـ ّـق مــا اهــل بیــت را بــزرگ
فَاسـ ِقهِم َســقیَ ًا نافِعـ ًا َع ّ
امــا غیـ َ
داشــتی ،مــردم بــه مــا متوســل شــدند آنســان کــه تــو امــر کــردی و بــه فضــل و رحمــت تــو امیــد
ن را بهگونـهای ســودمند و نــه مضـ ّـر ســیراب
بســتند و دل بــه احســان و نعمــت تــو دارنــد .پــس آنــا 
ـی واژگان ب ـهکار رفتــه در ایــن بخــش از دعــا در کنــار
ـی انتهایـ ِ
گــردان) .خصایــص صوتــی و آوایـ ِ

عبارتهــای کوتــاه و قطعهگونــۀ آن ،تداعیگــر صــدای کوبــش بــاران ،ابتــدا بهصــورت نــرم و

ســپس تنــد و مســتمر و ضرباهنگگونــه ،یکــی پــس از دیگــری اســت .بدینترتیــب ،گفتمــان
حاضــر ،آهنگــی کوبشــی را در نمــودی مســتمر نمایــان میســازد کــه اثــر عاطفــی امید و گشــایش
را تولیــد میکنــد زیــرا «بردبــاری بــرای رســیدن بــه هــدف ،نوعــی انتظــار و مقاومــت برای گشــایش
اســت کــه در آموزههــای دینــی ســابقه داشــته و در ادبیــات تعلیمــی فضایــل اخالقــی بــه شــیوۀ
هنرمندانــه آمــوزش داده میشــود( ».افراســیابپور .)103 :1391 ،و اینگونــه ،رســالت ادبیــات
تعلیمــی در گفتمــان تأمیــن میشــود.
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3ـ 4نقش جسم ـ ادراکی یا جسمار

جهــان عواطــف بــرای بــروز خــود روشهــای گوناگونــی را در پیــش میگیــرد .مهمتریــن راههــای
َ
ابــراز عواطــف بیــان جســمی آن اســت که جانشــین گفتــار و بیــان میشــود .بــرای مثال ،ش ِوشــگر
عاطفــی در شــرایطی قــرار میگیــرد کــه موجــب شــرم و خجالــت وی میشــود و بیــان جســمی
همچــون برافروختگــی صــورت و یــا لــرزش دســت یــا ســربهزیر افکنــدن ،ایــن نمایــۀ عاطفــی را از
خــود بــروز میدهــد .بدینترتیــب ،میتــوان گفــت «نمایههــای عاطفــی بــروز یافتــه در جســم،
نوعــی گفتمــان هســتند و بــه همیــن دلیــل اســت کــه از ترکیبــات جســمی ـ ادراکــی گفتمــان
صحبــت بهمیــان میآیــد .لــذا میتــوان آنهــا را ارزشیابــی و صحتوســقم آنهــا را بررســی کــرد»
(شــعیری .)126:1395،در گفتمــان امــام رضــا  gدر دعــای بــاران ،امــام پــس از جمــات
پیدرپــی و عبــور ابرهــا و تفســیر گــذر هــر ابــر و در نهایــت فرارســیدن ابــر مطلــوب و بــارانزا ،آنرا
بــه مــردم معرفــی میکنــد و میفرمایــد ایــن همــان ابــری اســت کــه خداونــد بــرای شــما فرســتاده
اســت پــس خداونــد را بــه خاطــر نعمتــش سپاســگزاری کنیــد .در حقیقــت ابــری شــدن آســمان
َ
و آمــدن ابــر بــارانزا و دیــدن نعمــت ،امیــد و فــرح را در جســم ش ِوشــگران پدیــد مـیآورد و آنــان را
بــه حرکــت وا مـیدارد و از شــدت بارانــی کــه قــرار اســت ببــارد ،گویــا دنبــال پناهــگاه میگردنــد:
المط ـرِ» (و مــردم بــه جنــب و جــوش در آمدنــد
ـدون التَ ِّ
ـاس كأن َّ ُهــم یریـ َ
«وتَ َحـ َّ
نحــی َعــنِ َ
ـر َك النَّـ ُ
َ
گویــا کــه از شــدت بــاران از آن کنــاره میگیرنــد) (ابنبابویــه .)183 :1378 ،بنابرایــن ایــن شـ ِـوش
َ
انتظــار و امیــدوار شــدن ،نمایــه جســمی تحــرک و جنبوجــوش را در جســم ش ِوشــگران (مــردم)
پدیــد مـیآورد.

4ـ 4صحنههای عاطفی یا صحنهپردازی

َ
َ
بــروز جســمانهای عواطــف بــر جســم ش ِوشــگران ممکــن اســت دارای صحنـهای باشــد کــه در آن

َ
ش ِوشــگران عاطفــی بهگون ـهای منحصرب هفــرد بهعنــوان یکــی از عناصــر اصلــی صحنــه ظاهــر

شــوند .در حقیقــت ،بــرای بــروز عواطــف و احساســات در گفتمــان ،قایــل بــودن بــه چارچــوب
صحنــهای بدیــن معناســت کــه بــرای بــه ظهــور رســاندن احساســات ،نیازمنــد قالبــی زمانــی
و مکانــی و عنــوان بشــری و غیربشــری هســتیم .در تحلیــل گفتمــان مذکــور در دعــای بــاران،
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امــام در هنــگام طلــب بــاران از نمایههــای مختلفــی بهــره بــرده اســت .بــرای مثــال «فَاســ ِقهِم
ـر رائـ ٍ
ـث وال ضائـرٍ» .امــام بارانــی را بــرای مــردم میخواهــد کــه ســودمند
َســقی ًا نافِعــا ّ
عامــا غیـ َ
و غیرمضـ ّـر باشــد و ایــن نمایــۀ طبیعــی بیانگــر حکمــت و بینــش امــام اســت و نمایــۀ مصلحــت را
ـر رائـ ٍ
ـث
تولیــد کــرده اســت .در ایــن بخــش از دعــا بهخصــوص هنگام ـ 
ی کــه از دو صفــت «غَیـ َ
ّ
ـر ضائ ِـرٍ» اســتفاده شــده ،مؤکــد ایــن موضــوع اســت کــه همانطــور کــه بــاران مضــر و نافــع
و غَیـ َ

وجــود دارد ،والیــت مضــر و ســودمند هــم وجــود دارد .امــام هژمونــی بــاور بــه والیــت و والیتپذیــری

را بــه مخاطــب خــود منتقــل میکنــد و آنجــا کــه درخواســت مضــر نبــودن بــاران مینمایــد ،کنایهوار
ســخن از مضــر بــودن والیــت مأمــون میکنــد .اســتفاده از صــور کنایــی در ایــن گفتمــان فرصتــی
بینظیــر بــرای امــام  gبــود تــا بــه وجــود والیــت مضــر و ســودمند اشــاره کنــد و تشــبیهی ظریــف
ـی موجــود در ایــن
بیــن بــاران مفیــد و مضــر بــا والیــت مفیــد و مضــر برقــرار کنــد .الیههــای ضمنـ ِ

بخــش از گفتمــان در عیــن حــال کــه صورتــی ظاهــری دارد و آن طلــب بــاران مفیــد بــرای مــردم

اســت ،بــه نوعــی در خــود بــه ســودمندی والیــت اهــل بیــت رســول خــدا  nاشــاره دارد.
 4-5چشمانداز یا دورنماسازی

از دیگــر عوامــل بــروز احساســات در فراینــد عاطفــی گفتمــان ،موضعگیــری گفتهپــرداز اســت.
در واقــع ،عواطــف و احساســات زمانــی بــروز پیــدا میکننــد کــه عاملــی در رونــد گفتمــان نســبت
بــه دیگــر عوامــل و پدیدههــا موضعگیــری کنــد .امــام رضــا  gدر سرتاســر گفتمــان ،موضــع خود
ّ
ـرت وأَم ُلــوا
یعنــی حــق والیــت و جهانبینــی توحیــدی را مطــرح میکنــد« :فَتَ َو َّسـ ُلوا بِنــا َكمــا أَ َمـ َ
عمتَـ َ
ـك وتوق َُّعــوا إحســان َ َ
حمتـ َ
ـك» ( مــردم بــه مــا متوســل شــدند آنســان کــه تــو
فَض َلــك َ
ك ون ِ َ
ور َ
امــر کــردی و بــه فضــل و رحمــت تــو امیــد بســتند و دل بــه احســان و نعمــت تــو دارنــد ،پس آنــان را

بــه گونــه ای ســودمند و نــه مضــر ســیراب گــردان) (ابنبابویــه .)183 : 1378 ،امــام  gدر طلــب
بــاران و احقــاق آن بــه دنبــال ارائــۀ موضــع دینــی و والیتمحــور خــود اســت و ایــن منظــور خــود را
در خــال گفتمــان ،تولیــد و بــه گفتهیــاب انتقــال میدهنــد.
بایــد گفــت ،مکــر و حیلــۀ حاســدان امــام نــزد مأمــون ســبب خیــر برکــت و فرصتــی بــرای اثبــات
جایــگاه اجتماعــی ایشــان و اثبــات بیــش از پیــش حقانیــت حضــرت در رهبــری جامعــه شــد .در
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نتیجــه ،امــام بــا اســتفاده از بخشهــای مختلــف ایــن دعــا و در ضمــن عبارتهــای گوناگــون،
دورنمایــی قابــل تحقــق از مبانــی اعتقــادی اســام و لــزوم حرکــت جامعه به ســمت والیت راســتین
را ترســیم مینمایــد.
ُ
6ـ 4ک ِنشزایی و سکون

آخریــن مــوردی کــه گفتمــان را عاطفــی میســازد ،مبحــث کنشزایــی و ســکون عنصــر
عاطفــی اســت .در واقــع ،هــرگاه یــک عنصــر عاطفی موجــب کنــش گــردد ،آن را «زایــا» مینامیم.
برعکــس ،هــرگاه عنصــر عاطفــی عــاوه بــر توقــف خــود ،مانــع بــروز کنــش دیگــری نیــز شــود ،بــا
َ
نوعــی ســرکوب و ســکون مواجهیــم .ابــری شــدن آســمان و بــارش بــاران ش ِوشــی مبتنــی بــر یقین
َ
را در ش ِوشــگران پدیــد آورد و ایــن نمایــۀ عاطفــی تولیدشــدۀ آنــان موجبــات کنــش بعــدی را در آنها

فراهــم آورد .در حقیقــت «زبــان بازنمــودی از دنیاســت و تولیــدات زبانــی از شــیوۀ حسکــردن مایه
میگیــرد؛ بهگون ـهای از صافــی حــواس عبــور میکنــد و بــه گون ـهای میتوانــد از صافــی حــواس
عبــور کنــد .بنابرایــن ،هــر یــک از حــواس میتواننــد منشــأ تولیــدات زبانــی بهشــمار رونــد»
(رادمنــش و شــعیری .)14:1392،در واقــع ،در ایــن گفتمــان مالحظــه میکنیــم مــردم پــس از
َ
َ
مشــاهدۀ بــاران و اثبــات حقانیــت قــول و کــردار امــام رضــا  gیکصــدا میگوینــد« :ف َج َعــل
ً
ّ ُ ُ ُ
ـد َر ُســول اللـ ِـه ( »nگــوارا بــاد کرامــات خداونــدی بــر فرزنــد رســول
ـاس یقولــونَ :ه ِنیئــا ِل َولـ
النـ
ِ
ِ
خــدا( )nابنبابویــه .)183 :1378 ،بدینترتیــب ،بــارش بــاران و تحقــق دعــای امــام مقدمــات
َ
کنشهایــی چــون عبــادت و بندگــی و حمــد را در ش ِوشــگران ایجــاد میکنــد .ایــن گفتمــان،
َ
گفتمانــی زایاســت نــه عقیــم زیــرا گفتمــان امــام ،گفتمانــی انقالبــی و کنشزاســت و ش ِوشــگران را
بــر آن مـیدارد کــه در طلــب منجــی (بــاران) پــس از برآوردهشــدن دعــای امــام بــه ایشــان تبریــک

بگوینــد و بــه حقانیــت والیــت ایشــان بیــش از پیــش باورمنــد شــوند .میتــوان گفــت تبریــک آنــان
بــه امــام تنهــا بهخاطــر بــاران نیســت ،بلکــه ناظــر بــه نتیجــۀ اســتجابت ایــن دعاســت کــه همــان
اثبــات والیــت و حقانیــت فرزنــد رســول خــدا  nاســت.
در کنــار عناصــر زبانــی دخیــل در تولیــد گفتمــان میتــوان گفــت دیگــر مؤلفههــای خارجــی هم
در تشــکیل گفتمــان دخیــل و مؤثــر هســتند .عواملی چون شــرایط اجتماعــی موجــود در آن زمان
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در کنــار غلبــۀ حاکمــان جــور ،حضــرت را بــر آن م ـیدارد تــا از گفتمانــی مخفــی و کنایــی بــرای
بیــان مقاصــد خــود بهــره ببــرد .در شــرایط خشکســالی حاکــم بــر آن منطقــه ،انتخــاب گفتمــان
دعــا بســیار مفیــد و ســودمند اســت.
در مجمــوع میتــوان گفــت ،عناصــر ســازندۀ گفتمــان عاطفــی امــام  gدر جهــت تعلیــم و
انتقــال گفتمــان هژمونیــک امامــت و والیــت اســت .در ادامــه ،نمایــۀ ایــن مســئله بــا اســتفاده از
عناصــر گفتمانــی موجــود در نشــانه ـ معناشناســی کــه شــعیری در کتــاب خــود (تجزیــهو تحلیــل
نشــانه ـ معناشــناختی گفتمــان) نــه بــه شــکل نمــوداری بلکــه بهطــور پراکنــده به آنهــا اشــاره کرده
اســت ،ارائــه میشــود:

نمودار  : 1شگردهای تعلیم و انتقال هژمونی والیت در گفتمان امام رضا g

پیرامونــی دخیــل در شــکلگیری
چنانکــه از نمــودار فــوق برمیآیــد مؤلفههــای شــشگانۀ
ِ
گفتمــان هژمونیــک بهگونـهای نزدیــک بــه هــم و برابــر در ایــن امــر دخیــل هســتند و مـ ّ
ـدور بــودن
ایــن نمــودار حاکــی از َد َوران مؤلفههــای خارجــی گفتمــان و ســهم مشــترک آنــان در القــای
گفتمــان هژمونیــک در دعــای مــورد بررســی اســت.
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 .5نظام تنشی
در نظــام گفتمــان تنشــی« ،تنــش چاشــنی اصلــی کنــش و حرکت کنشگذار اســت» (شــعیری،
 .)48 :1394ایــن نظــام متشــکل از دو جریــان اســت کــه یکــی مربــوط بــه حالــت روحــی اســت و
دیگــری بــه حالــت عاطفــی کنشــگر تعلــق دارد .تنــش موجــود در فضــای این نظــام متشــکل از دو
ُبعــد «شــناختی» کــه ـ همــان گســترههای گفتمانــی هســتند ـ و ُبعــد «عاطفــی» ـ کــه فشــارههای
عاطفــی را پدیــد میآورنــد ـ اســت .در واقــع ،از تعامــل دو ُبعــد عاطفــی (کیفــی) و ُبعــد شــناختی
(کمــی) مربــع تنشــی گفتمــان ترســیم میشــود .ماهیــت مربــع تنشــی بــر مبنــای دو محــور
عمــودی و افقــی تشکیلشــده اســت ،کــه از اصــل محــور  xو  yپیــروی میکنــد .محــور yهمــان
منطقــۀ فشــارهای یــا درونههــای عاطفــی و محــور  ،xهمــان منطقــۀ گســترهای و یــا برونههــای
شــناختی اســت .بنابرایــن ،در فضــای تنشــی« ،اگــر فضــای تنشــی بســیار قدرتمنــد و پرانــرژی
باشــد ،ســوگیری تنشــی بــه ســمت قــوی بــودن درونــۀ عاطفــی اســت امــا اگــر ســوگیری تنشــی با
افــت عاطفــی همــراه و کــم انــرژی باشــد ،فضــای تنشــی هــم ضعیــف اســت( ».نایبــی و شــعیری،
 .)68 :1395بــر ایــن اســاس ،از آنجاکــه گفتمــان امــام رضــا  gدر «دعــای طلــب بــاران» از نــوع
گفتمانهــای نوســانی اســت و رابطــۀ گســترهای و فشــارهای در آنهــا حاکــم اســت ،مــی تــوان
َ
َ
حــاالت ش ِوشــگران را در مربــع تنشــی بــه تصویــر کشــید و اینکــه ش ِوشــگران پــس از مشــاهدۀ
بــاران و حقانیــت دعــای مــردم چگونــه بــه تأییــد امــام رضــا  gمیپردازنــد .در واقــع ،بــا افزایــش
میــزان شــناخت مــردم ،درجــۀ ایمــان آنــان بــه قــول الهــی امــام افزایــش مییابــد .بدینترتیــب،
عواطــف و شــناخت در مربــع تنشــی بهطــور مســاوی رشــد مییابنــد .میتــوان آن را بدیــن شــکل
تصویــر کــرد:

نمودار  :2طرحوارۀ افزایش همزمان قدرت فشاره و گستره در گفتمان امام رضا gدردعای باران
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در واقــع ،بــا افزایــش میــزان دانســتن و شــناخت مــردم و دیــدن صحنــۀ بــاران ،بــا رشــد عنصــر
شــناختی مواجهیــم .همچنبــن بــا افزایــش شــناخت مــردم هیجانهــای آنــان نیــز افزایــش
ـم
مییابــد و یــک صــدا میگوینــد گــوارا بــاد کرامــات خداونــدی بــر فرزنــد رســول خــدا « :nثُـ َّ
فملِئَــت األودیـ ُة ِ
فجعـ َ
ـون:
والحیـ ُ
ـو ُ
ـاس یقولـ َ
ـاض وال ُغـ ُ
ات َ
المطـ ِر ُ
ـاءت ب ِ َوابــلِ َ
جـ َ
ـل النَّـ ُ
ـدران وال َفلـ َ
هنیئــا ل ِ َولـ ِد رسـ ِ
ـول اهلل ِ ( »nآنــگاه بــاران تنــدی باریــد و بیابانهــا و برکههــا و آبگیرهــا و صحراهــا

پــر از آب شــد ،و مــردم را بــر آن داشــت کــه بگوینــد :گــوارا بــاد ایــن کرامــت خداونــدی بــر فرزنــد
رســول خــدا ( ) nابنبابویــه.)183 :1378 ،

نتیجه
بــا تحلیــل نشــانه ـ معناشناســانۀ گفتمــان هژمونیــک امــام رضــا  gدر دعــای «طلــب بــاران»،
ایــن نتایــج بهدســت آمــد:
 .1تحلیــل نظــام کنشــی گفتمــان امــام رضــا  gبیانگــر مطالــب زیــر اســت :الــف) هســتۀ
اولیــۀ روایــت را کنــش دعــای امــام رضــا  gتشــکیل میدهــد .ب) امــام رضــا  gبــه عنــوان
کنشــگر ،بــا در دســت داشــتن برنامــۀ کنــش از طــرف پیامبــر nو حضــرت علــی gبــه عنــوان
دو کنشگــزار ،کنــش دعــا را انجــام میدهــد و نتیجــۀ برنامــه مبتنــی بــر تبلیــغ ،اعــام ،انتقــال
والیــت و امامــت محقــق میگــردد .ج) امــام رضــا  gدر تعلیــم مباحــث دینــی بــه گونــۀ تجویــزی
بــه پنــد و انــدرز مــردم میپــردازد .ایــن گونــۀ گفتمــان کنشــی مبتنــی بــر شــناخت و منطــق اســت
کــه امــام پــس از محققشــدن قــول خویــش یعنــی بــارش بــاران ،بــه مــردم تعلیــم میدهــد کــه
حمــد الهــی الزمــۀ هــر نعمــت اســت و ایــن حمــد زمانــی محقــق میگــردد کــه حـ ّـق اولیــای الهــی
را بشناســیم و بــه آن معتــرف باشــیم .هـــ) همچنیــن ،در ابتــدای گفتمــان ،حاســدان و متعصبــان
یّعهــدی امــام و ارتبــاط آن با
امــام از طریــق گونــۀ گفتمانــی اغــواء و تحریــک مأمــون مبتنــی بــر ول 
خشکســالی ،توانســتند انگیــزۀ کنــش را در مأمــون ایجــاد کننــد و همیــن انگیــزه موجــب شــد کــه
مأمــون از امــام درخواســت دعــای بــاران کنــد.
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 .2تحلیــل نظــام عاطفــی گفتمــان امــام رضــا  gدر ایــن دعــا بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه
تمــام عناصــر ســازندۀ گفتمــان عاطفــی دو مفهــوم را تولیــد میکننــد الــف) تعلیــم برنامــۀ دیــن و
عبودیــت ب) انتقــال گفتمــان هژمونیــک امامــت و والیــت.
 .3تحلیــل نظــام تنشــی گفتمــان امــام بیانگــر ایــن مطلب اســت که امــام با تفســیر بارش بــاران،
شــناخت مــردم را افزایــش میدهــد و بــا افزایــش شــناخت بهطــور همزمــان ،ایمــان مــردم بــه
گفتــۀ اولیــای الهــی افزایــش پیــدا میکنــد و نتیجــۀ ایــن افزایــش ایمــان ،درک مفهــوم امامــت،
والیــت و تعلیــم آموزههــای دینــی اســت کــه در خــال گفتمــان تأمیــن میگــردد .بنابرایــن ،در
مربــع تنشــی گفتمــان شــاهد رشــد همزمــان محــور گســتره و فشــاره هســتیم.
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مقاله پژوهشی

بازخوانی سبک زندگی امام رضا g

با رویکرد روانشناختی اریکسون

دریافت 1397/10/5 :پذیرش1397/12/9 :
مسعود آذربایجانی ،1سید محمدرضا لواسانی
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چکیده
ســبک زندگــی امــام رضاgکــه از موضوعــات پربســام د پژوهشهــای کنونــی اســت ،بیشــتر بــا
جنبههــای خانوادگــی ،اجتماعــی ،کالمــی و تربیــت دینــی عجیــن بــوده و از رویکردهــای روانشــناختی و
روشهــای متناســب آنبهــرهای نداشــته اســت تــا بتوانــد تندیــس جامعتری از شــخصیت متعالی ایشــان
ترســیم کنــد؛ آنهــا بــا انگیزههــای فرزانگــی ،جایــگاه عاطفــی ـ معنــوی و امتیازهــای ایشــان در میــان
ائمـه ،bاحیــاء و تبییــن فرهنــگ رضــوی و رأفــت حســی نشــر یافتهانــد .پژوهــش حاضــر میکوشــد تــا از
پژوهشهــای ســبک زندگــی رضــوی تحلیلــی روانشــناختی بــر اســاس دیــدگاه «گســتره عمر» اریکســون
ارائــه دهــد .نخســتین هــدف نــگارش نهادینهکــردن جوهــرۀ ســبک زندگــی رضــوی در ظهــورات فــردی
و اجتماعــی ،دوم؛ نمایــش ،طبقهبنــدی و ارتقــای دینــی عمومــی در ســطوح فرهنــگ عملــی و نظــری و
ســوم ،تحلیــل روانشــناختی نتایــج پژوهــش اســت.
روش گــردآوری اطالعــات ،کتابخانـهای ـ اســنادی و بــا رویکــرد کیفــی و روش تحلیــل روانــی ـ تاریخــی
اریکســون پژوهــش صــورت گرفتــه ،بعــد از اســتخراج مؤلفههــای اجتماعــی ـ فرهنگــی و فــردی تحلیــل
شــخصیت اریکســون ،ویژگیهــای ســبک زندگــی امــام رضـا gاز اســناد برســاخت ه و مطابــق مؤلفههــای
یادشــده دســتهبندی شــدند .حاصــل پژوهــش ایــن اســت کــه مصادیــق هویــت ایشــان بازتــاب باورهــا،
ارزشهــا و دانشهــای کاربــردی و نمادهــای رفتــار عملــی بــوده و اســاس هویتهــای دینــی ،معنــوی،
اخالقــی ـ اجتماعــی و ذهنــی اســت و قابلیــت الگوپذیــری همگانــی دارد.
کلیدواژهها :امام رضا  ،gسبک زندگی رضوی ،تحلیل روانشناختیّ ،
هویت ،اریک اریکسون.
 .1دانشیار گروه روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاهmazarbayejani110 @yahoo.com :
 .2دانشجوی دکترای دینپژوهی دانشگاه ادیان و مذاهب (نویسنده مسئول)lavasani.seyedmohamadreza@urd.ac.ir :
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مقدمه
ایــن پژوهــش قصــد دارد ســبک زندگــی امــام رضــا  gرا بــا روش تحلیــل روانــی ـ تاریخــی اریــک
اریکســون بررســی و مطالعــه کنــد .نــگارش مقــاالت علمــی ـ پژوهشــی دربــاره ســبک زندگــی
عمدتــا در قالــب معــارف قــرآن و ســنت بــوده و در بســترهای تاریخــی ،کالمــی ،اجتماعــی،
سیاســی ،اخالقــی و برخــی بــا نــگاه روانشناســی کاربــردی ســامان یافتهانــد .بیشــتر آنهــا بــه
روش کتابخانـهای و اســنادی و از رویکردهــای کیفــی و کمــی و یــا ترکیبــی بهــر ه بردهانــد ،برخی از
ک زندگی شــخصیتهای
پژوهشهــا نیــز میدانــی بــوده اســت و تعــدادی انگشتشــمار حول ســب 
دینــی پژوهیــده شــده کــه ســبک زندگــی فاطمــی و رضــوی را میتــوان نــام بــرد .ایــن پیشــینه
بــه اختصــار عبــارت اســت از :ســبک زندگــی خانوادگــی (شــریفی و لطفــی قادیکالئــی)1397 ،؛
تحلیــل کارکردهــا و نهادینهکــردن ســبک زندگــی (خدیمــی1393 ،؛ درینــی ،نامــدار جویمــی،
تابــان و ویســه)1394 ،؛ ســبک زندگــی از منظــر سیاســی (احمدنــژاد ،حاجــی اســماعیلی و
محمــدزاده)1394 ،؛ ســبک زندگــی و روانشناســی کاربــردی (آذربایجانــی)1395 ،؛ بررســی
و تحلیــل ســبک زندگــی شــخصیتهای دینــی (رجبــی و مطهــری1394 ،؛ قریشــی کریــن،
فاضــل قانــع ،فروهــی1394 ،؛ اخــوان ارمکــی و نعلچــی1394 ،؛ ایروانــی1394،؛ جانیپــور و
ســروریمجد1393 ،؛ حســینپور ،باللــی اســکویی و کینــژاد1396 ،؛ ابراهیمــی ،طهماســبی
بلداجــی ،مرتضــوی و قنبــری)1394 ،؛ تبییــن ســبک زندگــی اســامی بــر اســاس قرآن و ســنت؛
(شــریعتی1392 ،؛ رضایــی اصفهانــی1394 ،؛ کافــی.)1396 ،
بــا تحلیــل موضوعــات و عنوانهــای گذشــته و همســو بــا هــدف پژوهــش حاضر روشــن میشــود
نویســندگان ایــن آثــار بــا هــدف احیــا و تبییــن فرهنــگ رضــوی ،از راه بیــان ســبک زندگــی ایشــان
بــه چیســتی و چگونگــی آن واقــف شــدهاند .بــه بیــان دقیقتــر ،پژوهــش آنــان بررســی راهکارهــای
ایجــاد و تــداوم ســبک زندگــی و تأثیــرات آن در روابــط اجتماعــی ،شــیوههای تربیتــی و رســیدن
بــه آرامــش روانــی ،پرداختــن بــه برخــی از مصادیــق فــروع دیــن ،بهرهمنــدی از تفریــح ســالم بــر
اســاس مطالعــه ســبک زندگــی امــام رضــا  gبــوده کــه نتیجــه پرداختن بــه چیســتی و چگونگی
ســبک زندگــی اســت (حســینپور ،باللــی اســکویی و کینــژاد1396 ،؛ ابراهیمــی ،طهماســبی
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بلداجــی ،مرتضــوی و قنبــری1394 ،؛ ایروانــی1394،؛ درینــی ،نامــدار جویمــی ،تابــان و ویســه،
1394؛ قریشــی کریــن ،فاضــل قانــع ،فروهــی1394 ،؛ جانیپــور و ســروریمجد1393 ،؛
اخــوان ارمکــی و نعلچــی .)1394 ،مســئله مشــترک در ایــن پژوهشهــا ،بیــان ســبک زندگــی
امــام رضــا  gاســت بــا ایــن تفــاوت کــه تمرکــز ایــن پژوهشهــا بــر مــوارد گفتهشــده اســت و
ً
طبیعتــا دانــش کافــی را در مســائل مختلــف ســبک زندگــی پوشــش ندادهانــد و از ســبک زندگــی
امــام رضــا  gنیــز تحلیــل روانشــناختی ارائــه نکردهانــد ،بهویــژه در هیچیــک از مطالعــات یــاد
شــده از نظریــه اریکســون بــرای انجــام ایــن تحلیلهــا اســتفاده نشــده اســت .بــه همیــن دلیــل،
ایــن مطالعــات دانشــی کاربــردی و طبقهبنــدی شــده دربــارۀ ســبک زندگــی امــام رضـا gرا کــه
بــرای عمــوم مــردم قابــل بهرهبــرداری باشــد ،ارائــه نمیدهنــد .بــه بیــان نلســون ،نظریه اریكســون
بینشهــای ارزشــمندی را عرضــه میكنــد کــه بــرای درك مســائلی درزمینــۀ رشــد معنــوی و دینی
ب ـهكار میآینــد و میتواننــد بهعنــوان الگویــی بــرای فهــم مراحــل و وظایــف رشــد معنــوی ب ـهكار
گرفتــه شــوند (.)Nelson ,2009 :165
نــوآوری پیـشرو بــا به رهگیــری از نظریــۀ گســتره عمــر اریکســون ،بینش عمیقــی در زمینه رشــد
معنــوی و دینــی و ابعــاد هویتــی ایجــاد کــرده ،ســبک زندگــی امــام رضــا gرا بــه روش تحلیــل
ی ـ تاریخــی بازخوانــی میکنــد کــه در طــی آن ،شــخصیت مطلــوب و منحصربهفــرد و وقایــع
روانـ 
ّ
مهــم زندگــی فــرد بــا ارزیابــی متعادالنــه و متناســب واکاوی شــده ،رویدادهــای آن زندگــی را از
روزنــۀ دیــد خــود او مینگــرد .رویکــرد اریکســون در تحلیــل شــخصیت ،رویکــردی عرفــی اســت
و علیاالصــول بــا شــخصیت انســان کاملــی چــون امــام رضــا  gکــه از دو سرچشــمۀ متعالــی
علــم و عصمــت الهــی بــار مییابنــد ،چنــدان قابــل تطبیــق بهنظــر نمیرســد؛ امــا ایــن پژوهــش
کوشــیده اســت تــا مشــترکات و تمایزهــای رویکــرد اریکســون در تحلیــل روانشــناختی ســبک
زندگــی ایشــان را در حــد امــکان بررســی و واکاوی کنــد .بــه بیــان دیگــر ،روشهای پیشــین قابلیت
تولیــد چنیــن نتیجــه و بازخــوردی را ندارنــد .عــاوه بــر اینهــا ،تاکنــون ســبک زندگــی امــام رضــا
 gبــا رویکــرد و روش روانشــناختی بررســی و بازخوانــی نشــده اســت .اهمیــت جایــگاه رفیــع
امــام رضــا  gو ســبک زندگــی رضــوی تا آنجاســت که بــا وجــود انبوهــی از جســتارهای علمی در
اینبــاره ،ســیر پژوهشهــا دربــارۀ آن امــام همــام همچنــان ادامــه دارد .عــاوه بــر شــأن و منزلــت
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مقــام امامــت ،احیــای امــر اهــل بیــت  bانگیــزهای دیگــر اســت کــه آن امام رئــوف بــارش رحمت
الهــی را بــرای محیــی آن از درگاه حـ ّ
ـی متعالــی فرامیخوانــد و طریــق آن را فراگرفتــن دانشهــای
ایشــان و انتقــال آن بــه دیگــران معرفــی میکنــد و راهــی بــرای ّ
تبعیــت دینــی مردمــان میدانــد
(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج ،)307 :1از ایـنرو ،صمیمــت ،ارتبــاط قلبــی و مجــاورت مکانــی ،فضایی
آکنــده از معنویــت را بــرای خلــق چنیــن آثــار مانــدگاری تقویــت کــرده اســت .دانش ســبک زندگی
بــا ســاحتهای روانشناســی و جامعهشناســی درهــم تنیــده و مفاهیــم نویــن آن بــر رفتارهــا
و کارکردهــای متفــاوت احاطــه دارد« ،آدلــر» در میــان روانشناســان و «ماکــس وبــر» در میــان
جامعهشناســان گــوی ســبقت را از دیگــران ربــوده ،حضــور پررنگتــری دارنــد .بســط دانــش ،ارائــه
را هحــل بــرای مســائل واقعــی و کمــک به توســعۀ مفهــوم گســتردۀ «ســبک زندگی» طریــق خویش
را میپویــد و کارآزمــودگان گوناگونــی کوشــیدهاند بــه آن رنــگ عمــل بپوشــانند.
ویژگــی مبنایــی موضــوع ایــن پژوهــش کــه دربردارنــدۀ مجموعـهای از مفاهیــم نظیر شــخصیت،
ذهــن ،جامعــه ،محیــط ،وراثــت و رفتــار و کارکردهــای انســانی اســت ،سرگذشـتها و اتفاقهــای
جزئــی زندگانــی بشــری را دربرمیگیــرد .ضــرورت پژوهــش آنکــه نگــرش ایــن اثــر از دریچــۀ نظریــه
ّ
پرتــو معــارف
اریکســون ،مخاطــب را قــادر میســازد از دیدگاهــی نــو هویتهــای مثبــت را در ِ
رضــوی بنگــرد و بینــش جدیــدی را پــس از تبییــن چکیــدهای از ســیر ه امــام  gو تطبیــق آن بــا
مناســبات ســبک زندگــی امــروزه بــه ارمغــان آورد.
پرســش اصلــی پژوهــش حاضــر بــر ایــن محــور اســتوار اســت کــه از ســبک زندگــی امــام رضــا
 gچــه تحلیــل روانشــناختی را میتــوان بــر اســاس نظریــۀ اریــک اریکســون ارائــه کــرد؟ آنچــه
از رهگــذر ایــن دانایــی حاصــل میشــود مــا را قــادر میســازد تــا حـ ّـد تــوان الگوهــای رفتــاری
حضرتــش را بعــد از انطبــاق بــا روحیــات و خلقیــات خــود بیاموزیــم و عمــل کنیــم .ســپس در
مرحلــه دوم در محیــط خانوادگــی و اجتماعــی بــه افــراد خانــواده و جامعــه پیرامونــی ،آن محاســن
را منتقــل کنیــم تــا دانســتن رهنمودهــا و علــل و حکمتهــای رفتــاری ،کارکردهــا و آثــار بهتــری را
ً
در ارتباطــات و مجموعــا ســبک زندگــی فــردی و اجتماعی شــاهد باشــیم ،حتــی بتوان بســیاری از
مفاهیــم و آداب را از ورطــه عــدم درآورد و هســتی و معنــا بخشــید.
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 .1روش پژوهش
روش گــردآوری اطالعــات کتابخانــهای ـ اســنادی اســت و پژوهــش بــا رویکــرد کیفــی و روش
تحلیــل روانــی ـ تاریخــی انجــام شــده اســت .بدینمنظــور ،نخســت شــاخصها و مؤلفههــای
ارائهشــده در نظریــۀ گســترۀ عمــر اریــک اریکســون بــرای تحلیــل روانشــناختی شــخصیت
اســتخراج شــد .ایــن روش در اصــل بررســیهای زندگینامــهای اســت کــه وی از چارچــوب
نظریــۀ شــخصیت خــود بــرای توصیــف بحرانهــا و روشهــای مقابلهکــردن شــخصیتهای مهـ ّـم
سیاســی ،مذهبــی و ادبــی ماننــد مهاتمــا گانــدی ،مارتیــن لوتــر و جــورج برنــارد شــاو ،اســتفاده
ی مهــم تمرکــز دارنــد؛ رویــدادی کــه بیانگــر موضــوع ّ
مهم
کــرد .ایــن بررسـیها معمــوال روی بحرانـ 
زندگــی اســت و فعالیتهــای گذشــته ،حــال و آینــده را یکپارچــه میکنــد .اریکســون بــا اســتفاده
از روشــی کــه آن را «ذهنگرایــی منضبــط» نامیــد ،دیــدگاه آزمودنــی را بهعنــوان دیــدگاه خــودش
میپذیرفــت و رویدادهــای زندگــی را از زاویــه دیــد آن فــرد ارزیابــی میکــرد (شــولتز-270 :1387 ،

269؛  Zock , 1990:118؛ .)Capps,1996 :93-115در مرحلــۀ بعــدی ،از میــان پژوهشهــای
صورتگرفتــه بــا موضــوع ســبک زندگــی رضــوی و بــا حفــظ جوانــب مربــوط بــه شــئون امامــت،
ســبک زندگــی امــام رضــا  gاز نظــرگاه اریکســون تطبیــق و بازخوانــی شــد.
نخســتین گام بــرای رســیدن بــه مطلــوب ،ارائــه تصویــری تحلیلــی از ســهم پژوهشهای گذشــته
در توســعه دانــش موضوعــی و روششــناختی ســبک زندگــی بــود تــا از رهگــذر آن گسســت
پژوهشــی مشــخص شــود .چــارۀ کار بــرای یافتــن ایــن پژوهشهــا جســتجوی واژه «ســبک
زندگــی» یــا رصــد «روش رفتــاری» بــود .همچنیــن عبارتهایــی نظیــر «روش اخالقــی ،روش
تربیتــی ،روش مناظــرات ،روش سیاســی و فکــری ،روش تبلیغــی» که ّ
مبین ســبک ،شــیوه و روش
رفتــاری اســت ،میتوانســت بــرای نتایــج بهتــر کمــک کنــد .گام دوم بــا بررســی بیــش از شــصت
مقالــۀ علمــی ـ پژوهشــی دربــاره ســبک زندگــی اســامی و یــا ســبک زندگــی اهــل بیــت  bآغــاز
شــد و ســیزده مقالــۀ مرتبــط بــا ســبک زندگی امــام رضــا  gانتخــاب گردید .بــا مطالعــۀ مجموعۀ
بیــش از ســی حکایــت تاریخــی و روایــی معتبر ،مشــهور و مســتند درباره امــام رضــا  ،gدر نهایت
مؤلفههایــی کــه نمــاد رفتــار و عملکــرد ایشــان بودنــد ،کدگــذاری شــد کــه برخــی از آنهــا باوجــود
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تفــاوت مســئله و هــدف پژوهــش ،مشــترک بودنــد .آنــگاه در قــدم آخــر ،مصادیــق رفتــاری ایشــان
بــا ابعــاد نظریــه اریکســون از روی کدهــا و تحلیلهــای پژوهشــی مرتبــط بــا ســبک زندگــی امــام
رضـا gتطبیــق داده شــد و پــس از بازخوانــی و طبقهبنــدی تحریــر شــدند و انتزاعــات عقلــی آن
از جهــات بــاور ،ارزش و دانــش در ردیــف فرهنــگ نظــری جــای گرفتنــد.
بــرای درک بهتــر روش پژوهــش ،عــاوه بــر ارجــاع بــه جــدول  ،1-4شــاهدی از رویکــرد دوم
(هویــت معنــوی) ،شــماره  4ارائــه میشــود؛ هنگامــی کــه امــام رضــا  gبــه حمامــی در نیشــابور
عزیمــت کــرده بودنــد ،مــردی بــرای اســتحمام نیــز حضــور داشــت ،لکــن امــام gرا تــا آن روز
ندیــده بــود و نمیشــناخت .ســپس مطالبــۀ دالک کــرد ،چــون غیــر از او و ایشــان کســی در آنجــا
نبــود ،امــام  gبــدون هیــچ ســخنی ایــن امــر را خالصانــه انجــام دادنــد ،علمــاء شــهر بــرای دیــدار
امــام  gبــه ایــن حمــام آمدنــد .مــرد وقتــی بهواســطۀ معرفــی دیگــران متوجــه آن مقــام رفیــع
شــد ،بــا خجالــت و شرمســاری عــذر خواســت ،امــا حضرتــش تقاضــا کــرد کار را بــه پایــان رســاند و
اال ناراحتــی امــام  gرا موجــب میشــد (ابــن شهرآشــوب مازندرانــی1379 ،ق ،ج .)362 :4ایــن
حکایــت فراتــر از یــک توصیــف عــادی اســت کــه مصداقــی از ملکــۀ تواضــع ،فروتنــی ،اخــاص،
مــردمداری و مهربانــی و عطوفــت اســت ،حتــی وفــاداری بــه آنچــه وظیفــه نیســت ،در آن مشــهود
اســت .از ایــنرو ،تواضــع و مــردمداری نمــاد عملــی رفتــار علیبنموســیالرضا gاســت و
اندیشــۀ دوســتی بــا مــردم (نوعدوســتی) ،مســئولیتپذیری تــوأم بــا وفــاداری و همدلــی از باورهــا
و ارزشهــای آن امــام همــام نشــأت میگیــرد کــه حاکــی از فرهنــگ نظــری و الگــوی عملــی و
اخالقــی بــرای مســئوالن و کارگــزاران در نفــی هــر گونــه فرادســتی و فرودســتی اســت .متناظــر هر
نمــاد عملــی در ســتون فرهنــگ عملــی ،ارزش ،بــاور و دانــش مرتبــط بــا آن نیــز در ســتون فرهنگ
نظــری درج شــده و هــر کــدام شــمارۀ متناظــر خــود را دارد .ایــن تجربــۀ ّ
حســی حکایتــی اســت
واقعــی و قطــرهای از دریــای اخــاق و کرامــت امــام رضــا  gکــه اگــر اســوۀ همگانی شــود ،ارتقای
دینــی ـ ایمانــی و اخالقــی را در اظهــر ظهــورات فــردی و اجتماعــی بهدنبــال دارد.
از منظــر روششــناختی ،ایــن اثــر نســبت بــه ســایر پژوهشهــا متفــاوت مینمایـ د زیــرا مهمترین
هــدف آن بررســی روانشــناختی اســت تــا بتوانــد از رهگــذر مطالعــات تاریخــی ـ دینــی و بــا نــگاه
روانشــناختی بــه حقیقتــی متعالــی و مقــدس بنگــرد و زوایــای پنهــان و نیمهپنهــان دیگــری
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را آشــکار نمایــد .در روششناســی مطالعــات ادیــان آوردهانــد :بررســی ســاختار اندیش ـهها کــه
رهیافــت ،رویکــرد و جریانهــای فکــری اســت ،جنبــه فــردی دارد .از ای ـنرو ،ایــن روششناســی
ادیانــی ،مبتنــی بــر افــراد برجســته و خاصــی اســت کــه عظمــت فکریشــان را جهــان جدیــد ارج
ش عهــدهدار تشــخیص شــیوهها و رهیافتهــای اندیشــۀ جدیــد در حــوزۀ دیــن
مینهــد .ایــن رو 
اســت کــه بــا دوران گذشــته تمایــز دارد .از ای ـنرو ،نــگاه از بــاال بــه دیــن یــک تحــول محســوس
روششــناختی را نشــان میدهــد (وبــگاه دبیرخانــه دینپژوهــان کشــور .)2-1 :1397 ،همچنــان
کــه در انــواع تجربههــای دینــی 1بــر احساســات ،ادارک حســی ،رویکــرد فراطبیعــی ،ارتباطــی
عاطفــی بــا خداونــد و سرشــار از عواطــف و هیجــان تأکیــد میشــود ،همــواره نوعــی دیــدن و لقای
خداونــد بــا شــعور باطنــی اســت و نتیجـهاش ایمــان بــه خداونــد خواهــد بــود .حضــور خداونــد یــا
حقیقتــی متعالــی و روحانــی حضــور پررنــگ داشــته و ادراک آن بهمثابــۀ صور محسوســات اســت و
درککننــدۀ آن احساســی نزدیــک و عاطفــی برقــرار میکنــد و خــود را مشــحون از لطــف و رحمــت
الهــی میبینــد (آذربایجانــی و دیگــران.)104-103 :1395 ،
چرایــی پرداختــن بــه مبحــث ســبک زندگــی در البـهالی مطالــب نویســندگان کتابهــا و مقــاالت
بهصــورت ضمنــی اشــاره شــده اســت .روانشــناس برجســته «ویلیــام جیمــز» دربــاره ویژگیهــای
ّ
مهــم رهبــران دینــی در اثــر ســترگ خــود بــه انگیــزه مهمتــری اشــاره میکنــد کــه میتوانــد
قانعکنندهتــر باشــد بــه اینکــه هــدف از حیــات دینــی انسانســازی اســت ،دیــن فــردی از جانــب
دیگــران ســاخته میشــود ،از راه ســنت بــه او منتقــل میشــود و بــر اســاس عــادات در او نهادینــه
اصلــی ایــن اعمــال تقلیــدی و احساســاتی کــه بیــان میشــوند،
و حفــظ میشــود ،الگــوی
ِ
تجربههایــی اساســی هســتند .ایــن تجربههــای دینــی بــه شــکل هیجــان قــوی در کســانی یافــت

میشــود کــه در مســیر زندگانــی خــود نابغهانــد و ایــن نبــوغ ،آنــان را در زندگانیشــان مانــدگار
ً
کــرده اســت ( .)James,2002 : 11-12اتفاقــا روشــی کــه «ویلیــام جیمــز» از آن در روانشناســی
دیــن و مطالعــات پدیدههــای دینــداری خــود بهــر ه میبــرد ،بیشــتر بــر پژوهشهــای کیفــی
اســتوار اســت و بــر شــیوههایی ماننــد دروننگــری ،مطالعــه مــوردی ،مطالعــه زنجیــرهای ،مطالعــه
مقایسـهای و اســناد فــردی تأکیــد دارد و عصــاره آن همــان روش پدیدارشناســی اســت کــه عمــق
1. Religious Experience.
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و غنــای موردپژوهیهــای کیفــی را مکمــل دســتاوردهای آمــاری میدانــد (آذربایجانــی:1385 ،
.)162-141
بنابرایــن پژوهــش حاضــر بــر اســاس رویکــرد تحلیــل روانــی ـ تاریخــی اریــک اریکســون صــورت
گرفته و از حکایات تاریخی و روایی وارد شــده درباره امام رضا  gو در اســناد برســاخت ۀ پژوهشــی
اســتفاده کــرده اســت .همچنیــن ،بــا توجــه بــه شــخصیت قدســی امــام رضــا gاز روششناســی
روانشناســی دیــن نیــز بهــره گرفتــه اســت کــه در طــی آن تجزیهوتحلیــل روانشــناختی پدیدهها،
داوری معنــوی و تجربههــای دینــی اهمیــت مییابــد.

 .2مبانی نظری
از آنجاکــه پژوهــش حاضــر بــه تحلیــل روانشــناختی و مباحــث حــوزه ســبک زندگــی بهطــور
همزمــان میپــردازد ،مفاهیــم و مبانــی پژوهــش هــر دو ســاحت ،در ادامــه میآیــد:
الف) تحلیل شخصیت
بــه نظــر شــولتز «شــخصیت 1از واژه التیــن  Personaگرفتــه شــده و بــه نقابــی اشــاره دارد کــه
هنرپیشـهها در نمایــش اســتفاده میکردنــد .وی اظهــار مـیدارد کــه بر اســاس ریشــۀ شــخصیت،
میتــوان نتیجــه گرفــت کــه شــخصیت بــه ویژگیهــای بیرونــی و قابــل رؤیــت انســان اشــاره دارد یا
جنبههایــی از آدمــی اســت کــه دیگــران میتواننــد ببیننــد .در ایــن صــورت ،شــخصیت بر حســب
تأثیــری کــه بــر دیگــران میگذاریــم ،تعریــف خواهــد شــد ».البتــه ،ویژگیهــای قومــی ـ فرقـهای و
حتــی جنســیتی در تحلیــل و تفســیر ماهیت شــخصیت انســان اهمیــت دارنــد( .شــولتز:1387 ،
ً
 .)13-10الگــوی نســبتا پایــدار صفــات ،گرایشهــا یــا ویژگیهایــی کــه تــا انــدازهای به رفتــار افراد
دوام میبخشــد .بهطــور اختصاصیتــر ،شــخصیت از صفــات یــا گرایشهایــی تشــکیل میشــود
کــه بــه تفاوتهــای فــردی در رفتــار ،ثبــات رفتــار در طــول زمــان و تــداوم رفتــار در موقعیتهــای
1. Personality.
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گوناگــون میانجامــد .ایــن صفــات میتواننــد منحصربهفــرد باشــند ،در برخــی گروههــا مشــترک
ّ
باشــند ،یــا کل اعضــای گونــه در آن ســهیم باشــند ،ولــی الگوهــای آنهــا در هــر فــرد تفــاوت دارنــد.
بنابرایــن ،هــر کســی بــا اینکــه بــه طریقــی شــبیه دیگــران اســت ،شــخصیت منحصربهفــردی دارد
(فیســت .)12 :1388 ،اگرچــه برخــی آن را طــور دیگــری معرفــی میکننــد :ســازمان پویایــی از
سیســتمهای روان ـ تنــی فــرد کــه رفتارهــا و افــکار خــاص انســان را تعییــن میکنــد و یــا اینکــه آن
را الگــوی منحصربهفــرد صفــات شــخصیتی میداننــد (راس.)14 :1386 ،
بهطــور کلــی ،هشــت رویکــرد بــرای ارزیابــی شــخصیت ب ـهکار م ـیرود کــه عبارتنــد از :یــک.
رویکــرد روانــکاوی؛ دو .رویکــرد نــو روانــکاوی؛ ســه .رویکــرد گســتره عمــر؛ چهــار .رویکــرد صفــت،
وراثــت شــخصیت؛ پنــج .رویکرد انســانگرایی؛ شــش .رویکرد شــناختی؛ هفــت .رویکــرد رفتاری؛
هشــت .رویکــرد یادگیــری اجتماعــی (شــولتز .)456-78 :1387 ،بررســی ایــن رویکردهــا مجالی
دیگــر میطلبــد ،لکــن از میــان ایــن رویکردهــا روش تحلیــل روانــی ـ تاریخــی در نظریــۀ اریکســون
بــا روش اثــر حاضــر همخوانــی دارد.
رویکــرد گســتره عمــر اریکســون از جنبههــای خــاص شــخصیت تنهــا بــه برخــی مراحــل رشــد
ّ
اکتفــا میکنــد ولــی دیگــران الگوهــای رشــد کلــی را فــرض میکننــد .برخــی چــون فرویــد و
مــوری بــر ایــن باورنــد کــه شــخصیت تــا  5ســالگی طــی چنــد مرحلــه شــکل میگیــرد .امــا یونــگ
معتقــد اســت میانســالی مهمتریــن زمــان تغییــر در شــخصیت اســت .اریکســون نظریــه کاملتــر
و منطقیتــری را ارائــه میکنــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه رشــد شــخصیت در طــول عمــر حاصــل
میشــود و رویکــرد عمــر در نظریــۀ شــخصیت او تبییــن میشــود .از ایـنرو ،رفتــار و رشــد انســان را
در هشــت مرحلــه ،از تولــد تــا مــرگ توضیــح میدهــد و اینکــه تمــام جنبههــای شــخصیت را طبــق
نقــاط عطــف یــا بحــران  ،تشــریح میکنــد (شــولتز.)262 :1387 ،
روش اریکســون گاهــی تداعــی آزاد و بهنــدرت روش زیانبــار تحلیــل رؤیاســت .او معتقــد
اســت روشهــای ارزیابــی بایــد متناســب و متعــادل بــا نیازهــای منحصــر بــه هــر فــرد باشــند.
ً
او بــرای ســاختن نظریــۀ شــخصیت خــود ،از اطالعاتــی اســتفاده میکنــد کــه عمدتــا آنهــا را از
بازیدرمانــی ،بررســیهای زندگینامــهای و تحلیــل روانــی ـ تاریخــی بهدســت آورده اســت .از
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نظــر شــولتز غیرعادیتریــن روش ارزیابــی اریکســون تحلیــل روانــی ـ تاریخــی 1اســت زیــرا ایــن
نــوع تحلیــل از ســنخ بررسـیهای زندگینامـهای اســت .وی از چارچــوب نظریــۀ شــخصیت خــود
بــرای توصیــف بحرانهــا و روشهــای مقابلهکــردن شــخصیتهای ّ
مهــم سیاســی ،مذهبــی و
ی ـ تاریخــی او ارائــه تصاویر شــفاهی از
ادبــی اســتفاده میکنــد .از ایـنرو ،اســاس کار تحلیــل روانـ 
رهبــران بزرگــی چــون مارتیــن لوتــر 2و مهاتمــا گانــدی 3اســت كــه بــرای انعــکاس تكامــل هنجارهــا
مناســب هســتند (شــولتز262 :1387 ،؛ .)Nelson ,2009 :159
ی مهــم تمرکــز دارنــد؛ رویــدادی کــه
ویژگــی ایــن بررســیها آن اســت کــه معمــوال بــر بحرانــ 
بیانگــر موضــوع مهـ ّـم زندگــی اســت و فعالیتهــای گذشــته ،حــال و آینــده را یکپارچــه میکنــد.
اریکســون بــا اســتفاده از روشــی کــه آن را «ذهنگرایــی منضبــط» نامیــد ،دیــدگاه آزمودنــی را
بهعنــوان دیــدگاه خــودش میپذیــرد و رویدادهــای زندگــی را از زاویــه دیــد آن فــرد ارزیابــی
میکنــد و هیــچگاه از آزمونهــای روانشــناختی بــرای ارزیابــی شــخصیت اســتفاده نمیکنــد
(شــولتز .)263-262 :1387 ،وی همچنیــن بــر ایــن بــاور اســت کــه عوامل اجتماعــی و تاریخی،
بــر شــکلگیری ّ
هویــت خــود تأثیــر میگذارنــد و ایــن بهنوبــۀ خــود ماهیــت شــخصیت را تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد .البتــه او سـ ّ
ـن بحــران هویــت را حــدود  12تــا  18ســالگی میدانــد کــه بــه
طریقــی حــل میشــود (شــولتز .)270-269 :1387 ،از ایـنرو ،نــگارش ایــن اثــر نیــز بــر همیــن
منــوال پیــش خواهــد رفــت و بهدلیــل ظرفیــت انــدک ســیاق مقالــه ،تنهــا بــه برخــی از ابعاد ســبک
زندگــی امــام رضــا  gپرداختــه خواهــد شــد.
اریکســون مراحــل رشــد روانــی ـ اجتماعــی و نیروهــای آن را بــر اســاس ســنین مختلــف
دســتهبندی میکنــد کــه از تولــد تــا 1ســالگی (مرحلــه دهانــی ـ حســی)آغــاز میشــود .ســپس
بــه ترتیــب از  1تــا  3ســالگی (مرحلــه عضالنــی ـ مقعــدی) ،از  3تــا  5ســالگی (قــدرت جابجایــی)،
از  6تــا  11ســالگی (مرحلــه نهفتگــی) ،از  12تــا 18ســالگی (مرحلــه نوجوانــی) ،از  18تــا 35
ســالگی (مرحلــه جوانــی) ،از  35تــا  55ســالگی (مرحلــه بزرگســالی) و از  55ســالگی بــه بعــد
1. Psycho Historical Analysis.
2. Martin Luther.
3. Mahatma Gandhi.
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(مرحلــه پختگــی) را میشــمارد (شــولتز .)260-251 :1387 ،وی مراحــل رشــد را اینگونــه
ارائــه کــرده اســت و تأثیــر فرهنــگ ،جامعــه و تاریــخ را بــر شــخصیت بــه رســمیت میشناســد ،از
ایـنرو ،رشــد شــخصیت را بــه هشــت مرحلــه گذشــته تقســیم کــرد .تعــارض در هــر مرحلــه ،فــرد
را بــا روشهــای مقابلهکــردن ســازگارانه و ناســازگارانه روب ـهرو میســازد .رشــد تحــت تأثیــر اصــل
اپیژنتیــک قــرار دارد؛ هــر مرحلــه بــه نیروهــای ارثــی بســتگی دارد ولــی محیــط تعییــن میکنــد
کــه آیــا آنهــا تحقــق یابنــد یــا نــه.
شخصیت سالم و رویکردهای ارتقای دینی در نگاه اریکسون

تبییــن اریکســون از شــخصیت ســالم اینگونــه اســت کــه هیچــگاه بــه فقــدان بیماریهــای
فــردی تعبیــر نمیشــود؛ بلکــه شــخصیتی را ســالم میدانــد کــه ترجیحــا دارای یكــی از ای ـن
ویژگیهــا باشــد :الــف) اعمــال فعاالنــه بــرای چیرهشــدن بــر محیــط ب) ابــراز احســاس
منحصربهفــرد بــودن درون خــود و ارتبــاط داشــتن بــا اطرافیــان و ج) ادراك دقیــق خــود و جهــان
( .)Erikson,1968 :91-92; 1987:598از ســوی دیگــر ،فولــر بــر ایــن بــاور اســت کــه محوریــت
نظریــۀ اریکســون بــر رویكــرد كاركردگرایــی بــوده کــه بــه چگونگــی انطبــاق بــا محیــط میپــردازد و
اگــر در فضــای دیــن بـهكار رود ،كاركردگرایــی از پرسـشهای صحیــح اجتنــابكــرده ولــی دربــاره
چگونگــی یاریرســاندن افــراد در تكاملشــان پرســش میکنــد (.)Nelson :2009 :159
زیربنــای نظریــه اریکســون بــر ســه اصــل اســتوار اســت کــه توجه بــه آنهــا در توســعه و رشــد دینی
ضــرورت دارد :الــف) داشــتن برنامـهای فطــری بــرای تعالــی بهســوی تمامیــت در گســتره زندگــی
ب) اجــرای برنامــه تعالــی بــا ترتیبــی خــاص ذیــل وظایــف ویــژه در شــرایط مختلــف ج) ضــرورت
رشــد مناســب در مراحــل اولیــه بــرای موفقیــت .در طــی ایــن طــرح هش ـتمرحلهای ،فرصتــی
بــرای افــزودن تواناییهــای ویــژه فراهــمشــده كــه میتوانــد در طــول زندگــی ثبــات داشــته باشــد
( .)Erikson,1964 :138-140از میــان مراحــل هشــتگانۀ گســترۀ عمــر اریکســون مرحلــه
كودكــی اهمیتــی ویــژه دارد زیــرا فرصــت شــكلگیری اعتمــاد اصلــی در دیگــران و محیــط را در
اختیــار میگــذارد .دوره نوجوانــی نیــز بحرانــی اســت زیــرا در طــول ایــن دوره هویتمــان 1را بــه
1. Identity.
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شــكل «احســاس عینــی فــردی و تــداوم تاریخــی» 1ارتقــا میدهیــم .آنچــه اریکســون بــر آن تأکیــد
اطمینان
میکنــد و همــواره مهــم برمیشــمارد ،احســاس بهینــۀ هویــت اســت زیــرا ایــن احســاس
ِ
ن کــه شــادمانی فیزیكــی و روانشــناختی را
درونــی معنــای مثبــت بــه زندگــی میبخشــد ،همچنــا 
بــه دنبــال دارد ( )Erikson,1968 :17,165و مهمتــر آنکــه در مراحــل بعــدی تكامــل نیــز ،منشــأ
افزایــش صمیمیــت ،وفــاداری و عشــق خواهــد بــود (.)Markstrom & Kalmanir ,2001
از ســوی دیگــر ،هویــت در بــدو نوجوانــی در مجموعـهای مرکــب از محركهــای مثبــت و منفــی
شــكل میگیــرد .هویــت مثبــت 2مــا نســبت بــه دیگــران در اســلوب فكــری کــه الگــوی ماســت،
نمایــان میشــود .ایــن نــوع از هویــت ،بهگونــۀ ســنتی بــه كمــك جامعــه ایجــاد شــده و در عیــن
ارتباطــات بــا گذشــته ،بــه ســمت آینــده نیــز میــل میکنــد ( .)Erikson,1968 :303,310اگرچــه
ممكــن اســت در شــکلگیری هویــت منفــی 3مجموع ـهای از آرمانهــا یــا باورهــا را واكنشــی در
برابــر ســاختار خاصــی بــروز دهیــم ،ولــی همــه در موقعیتهــای منفــی قــرار داریــم و نمیخواهیم
ماننــد فــرد یــا گــروه خاصــی منفــور باشــیم .در مــوارد خاصتــر ،گروههــای مــردم بــا هویتهــای
منفــی میتواننــد دربــارۀ خــود متفــاوت و خــاص بیندیشــند کــه شــاید تنهــا مــردم ارزشــمند روی
زمیــن هســتند ( .)Erikson,1987 :580مبنــای کار اریکســون ایــن نبــود کــه بــرای دیــن ارزشــی
قایــل باشــد ،اگرچــه زمانــی مدعــی بــود کــه یــک پیــرو مســیحی اســت .بــا اینهمــه ،وی از
کارکردگرایــی در اثــر آخــر و در تحلیــل روانشناســی ـ تاریخــی خــود دربــارۀ مارتیــن لوتــر و مهاتمــا
گانــدی فاصلــه گرفــت زیــرا كاركردگرایــی غالبــا راهــی بــرای خالصــی از تعالــی اســت (:159,161

.)Nelson,2009
شــکلگیری ارتقــای دینــی در مراحــل كودكــی و دورۀ نوجوانــی ،از پیشنیازهــای نظریــۀ
اریكســون اســت کــه دو شــاخصۀ رشــد و شــكلگیری ّ
هویــت از میان آنهــا اهمیت بیشــتری دارند
و مؤلفههــای تشــکیلدهندۀ آن شــمرده میشــوند .از ســوی دیگــر ،رهیافتهــا و کارکردهــای
دیــن بــا مســائل تكمیلــی چــون تــوکل قریــن اســت .وی دیــن نظاممنــد را نهــاد اجتماعــی بزرگــی
1. Sense of Personal Sameness and Historical Continuity.
2. Positive Identity.
3. Negative Identity.
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میدانــد كــه از رهگــذر آن ،احســاس تــوکل و اطمینــان مجــدد در آدابــی نظیــر نماز و شــعایر فراهم
میشــود .ایــن اعتمــاد ،مایــۀ ظهــور تجربــۀ دینــی و نیــز پای ـهای بــرای امیــدواری اســت (:83,84

 .)Erikson,1968بــر اســاس یافتههایــی از نظریــه اریکســون ،اهـ ّـم نــکات رویکــرد او بــرای ارتقــا
و رشــد ســطح دینــی ،از چهــار منظــر قابــل توجــه اســت کــه در ادامــه بــه آنهــا اشــاره میشــود:

منظــر اول؛ ارتبــاط دیــن و هویــت .فلســفۀ موضــوع نظریــه اریکســون در واقــع بــرای کشــف
ارتبــاط بیــن آندو اســت کــه هویــت بهعنــوان کانــون زندگــی فــردی ،مشــابه مفهــوم ایمــان
پــاول تیلیــش بــود .اریکســون معتقــد اســت در مراحــل گوناگــون زندگــی بــا اضطرابهــا و
پریشــانیهایی مواجــه میشــویم .ایــن مســتلزم رشــد ّ
هویــت وجــودی اســت كــه از ســایر

وجــوه ّ
هویــت مجزاســت .بــرای بیشــتر مــردم ،منابــع ایدئولوژیكــی ســنن دینــی اینگونــه بــود؛
ولــی اریكســون معتقــد بــود ســایر ایدئولوژیهــا ممكــن اســت ایــن نیــاز را برآورنــد .عــاوه بــر
ایــن ،وی اعتقــاد داشــت گروهــی از مــردم بــا چالشهــای عصــر خــود روبــهرو میشــوند و
ایــن مســئله را مســتقیما برطــرف میكننــد و بــه پاس ـخهایی فراتــر از آنچــه دیگــران دادهانــد،
دســت مییابنــد .آنهــا نوابــغ دینــی چــون لوتــر یــا گانــدی هســتند كــه راههــای جدیــدی را بــرای
بشــریت روشــن میكننــد (.)As cited in Nelson,2009 :162
منظــر دوم؛ دیــن و معنویــت .وجوهــی از تجربــۀ انســانی اســت كــه در میانســالی صفتــی پایــدار
میشــوند .تصــور اریكســون دربــارۀ دیــن اینگونــه اســت کــه نقــش ویــژۀ حیاتــی در بزرگســالی
دارد و بــرای باالبــردن یكپارچگــی و یــاری فــردی كــه بــا نگرانیهــای نهایــی ســروكار دارد .ســایر
محققــان طبیعــت دینــی ،میانســالی را در اندیشــ ه اریكســون بررســی كردهانــد .بــرای نمونــه،
موضوعــات دینــی در مفهــوم ســازندۀ وی آشــكار اســت ،وظیفــه میانســالی فداكــردن (ایثــار) خود
بــرای حفــظ نســل جوانتــر اســت ،آنجاكــه تصویــر هنجــاری نوعدوســتانهای از انســان فراهــم
میكنــد .یافتههــای پژوهــش اخیــر نشــان میدهــد ویژگیهــای شــخصیتی افــراد بســیار بالنــده
همچــون امیــد راســخ ،تــوکل و ایمــان اغلــب بــر زیربنایی مذهبــی اســتوارند و دیگــر آنکــه میتوان
بالندگــی را با جســتجوی جاودانگی فــردی مرتبــط دانســت.)As cited in Nelson,2009 :162( .
منظــر ســوم؛ وجــه اخالقــی ـ اجتماعــی .اریکســون نظریــه ارتقــای خــود را كــه بــا زندگــی دینــی
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مرتبــط اســت ،بســط داد .هنگامــی كــه الصــاق غیــرارادی بــه جزمیــت اخالقــی دیــن را رد كــرد،
در ایــن فكــر بــود كــه هــر فــرد بهعنــوان هــدف نــه وســیله بــه رشــد اخــاق اصولــی بــر پایــه تقابــل
و اصــل كانتــی از رفتارهــای دیگــران نیــاز دارد .او میانگاشــت ایــن احســاس اخالقــی بزرگســال،
بایــد بــر اســاس یكپارچگــی ایدئولــوژی بــا وجــدان در شــخصیت بزرگســال پایهگــذاری شــود .وی
معنــای آرمــان اخالقــی را بــا مفهــوم مســیحی عشــق بــدون قیــد و شــرط بهجــای مفهــوم رســمی
عدالــت معــادل كــرد؛ همانگونــه كــه در نظریهپــردازان رشــد پیــاژهای 1نظیــر الرنــس كولبــرگ

2

دریافــت (.)As cited in Nelson,2009 :162-163
منظــر چهــارم؛ هویــت ذهنــی و کســب فضایــل مثبــت .اریكســون در كار بعــدیاش بــه فضایــل
مثبتــی توجــه نمــود كــه در هــر مرحلــه از ارتقــا نمــودار میشــوند .وی اینهــا را بهعنــوان
قــوای اساســی بررســی كــرد كــه ســرزندگی را بــرای ســایر ویژگیهــای مثبــت فراهــم میكنــد.
فضیلتهایــی كــه بهوســیلۀ اریكســون بــه تصویــر كشــیده شــد ،از زندگــی در جامعــۀ چندنســلی
گســترش مییابنــد و بهطــور نزدیكــی بــا دیــن گــره خوردهانــد (:113-114 ;1968:232

 .)Erikson,1964مثــا اریكســون بــاور داشــت كــه برتــری امیــدواری یــا «بــاور پایــدار در رســیدن
بــه آرزوهــای پرشــور» هــردو بنیادیانــد کــه از ایمــان بزرگســالی نشــأت میگیــرد .مثــا فضیلــت
وفــاداری (توانایــی در وفادارمانــدن كــه آزادانــه جریــان دارد ،برخــاف تضادهــای اجتنابناپذیــر
حاکــم بــر نظامهــای ارزشــی اســت) در مركــز هویــت قــرار دارد و بــا ایدئولــوژی و تصدیــق دیگــران
حمایــت میشــود ،بهطوریكــه هــردو میتواننــد بهوســیله دیــن تأمیــن شــوند .حــد اعــای
فضیلــت او حكمــت اســت كــه بــا توجــه مــداوم در زندگــی ولــی فــارغ از وابســتگیها رابطــه دارد
( .)Erikson,1964 :118,125,133وی بــر ایــن بــاور اســت کــه در راســتای هویــت اصلیمــان
هویــت ذهنــی را نیــز پــرورش دادیــم ،علــم بــه بودنمــان بــه روش پایــدار فــردی تــداوم را در روابــط
ً
مــا فراهــم میكنــد .اریكســون ارتقــا را رشــد داد .تقریبــا وجــه عرفانــی ایــن تفكــر در میــان
دستنوشــتههایش بــر روی «مــن» یــا معنــای الهــی از آگاهــی ،وجــود و زندگــی اســت كــه بــا
آگاهــی پیــش مــیرود (.)As cited in Nelson,2009 :164
1. Piagetian Developmental Theorists.
2. Lawrence Kohlberg.
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ی ـ تاریخــی از جنبههای
جمعبنــدی نظریــۀ اریکســون این اســت کــه وی بر اســاس تحلیــل روانـ 
مختلــف شــخصیت بــه برخــی از مراحــل رشــد اکتفــا کــرده و قایــل اســت رشــد شــخصیت در
طــول عمــر و در طــی هشــت مرحلــه حاصــل میشــود .روش بررســی زندگینامــهای او بــرای
مطالعــۀ شــخصیت افــراد سیاســی و دینــی کاربــرد داشــت .وی اصــول س ـهگانهای را بــرای بیــان
ویژگیهــای شــخصیت ســالم ارائــه کــرد کــه مهمتریــن آن داشــتن برنامــه فطــری بــرای تعالــی
اســت .شــکلگیری ارتقــای دینــی در مراحــل كودكــی و نوجوانــی ،پیشنیــا ز نظریــۀ اریكســون
بــوده کــه دو شــاخصۀ رشــد و شــكلگیری ّ
هویــت از میــان آنهــا اهمیــت بیشــتری دارنــد .وی
در دیــن نظاممنــد ،از تــوکل و اعتمــاد و ایمــان در شــعایر و آدابــی چــون نمــاز یــاد میکنــد کــه
ایــن تــوکل و اعتمــاد ،امیــدواری را در پــی دارد و تجربــه دینــی را بــه ظهــور میرســاند .اســتواری
اینهــا زیربنــای دینــی میطلبــد و منظرهــای دیــن و ّ
هویــت ،دیــن و معنویــت ،وجههــای اخالقــی
ـ اجتماعــی هویــت و هویــت ذهنــی و کســب فضایــل مثبــت شــخصیت از جملــه رویکردهایــی
اســت کــه در نظریــه گســتره عمــر از آن ســخن مـیرود .بــرای تطبیــق و تحلیــل بهتــر ،تصویــری از
رویکردهــای نظریــه اریکســون در شــکل  1-2نمایانــده شــده اســت.

شکل1-2
پیکره هویت در نگاه اریک اریکسون .طبق نظریه گستره عمر اریکسون ،رویکردهای او برای ارتقا و رشد سطح دینی
هویت آدمی را تشکیل میدهد .جامع این مجموعه پیکرۀ ّ
چهار منظر دارد و هر یک بهگونهای ّ
هویت انسان است که
در طول عمر طبق عوامل ّ
مهم شخصیتی نظیر ژنتیک ،محیط ،والدین و یادگیری رخ مینماید.
سال هشتم ،شماره  ،29بهار  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

74
ب) سبک زندگی
ســازمان جهانــی بهداشــت بــه عنــوان ارائهدهنــدۀ ضــرورت «نظریــه ســبک زندگــی» 1ایــن تعریــف
را پیشــنهاد میکنــد« :ســبک زندگــی ،الگوهــای انتخابــی ـ رفتــاری متناوبی هســتند که به حســب
موقعیتهــای اجتماعــی ـ اقتصــادی انســانها بــوده و آسایشــی را در امــوری کــه قــدرت بــر انتخاب
دارنــد ،در دســترس آنــان ق ـرار میدهــد.)World Health organization(WHO(,1986 :118( ».
دربــاره ســبک زندگــی تعریفهــای مختلفــی ارائــه شــده ،امــا بــر اســاس متــون موجــود از دو منظر
قابــل تعریف اســت:
منظــر اول؛ ســبک زندگــی بهعنــوان پدیــدهای اجتماعــی ـ فرهنگــی اســت (: 845-855

 .)World Health organization,1986 :117-124 ; Dean ,et al,1995بــر مبنــای ایــن دیــدگاه،
الگوهــای رفتــاری متأثــر از زمین ـهای اســت کــه فــرد در آن زندگــی میکنــد و بافــت زندگــی فــرد
بــا ســبک زندگــی او ارتبــاط متقابــل دارنــد .ارزشهــای فرهنگــی و باورهــا ،عادتهــای رفتــاری
را کــه محــدود یــا ترغیبشــده باشــند ،بهوســیلۀ شــرایط اجتماعــی ـ اقتصــادی خــاص شــکل
میدهنــد .از ایــنرو ،ســبک زندگــی بــر الگــوی رفتارهــا معطــوف میشــود.
منظــر دوم؛ ســبک زندگــی بهعنــوان ویژگــی فــردی محســوب شــود (مهــدوی کنــی:1387 ،
 .)63-59طبــق ایــن نظریــه ،ســبک زندگــی شــامل رفتــار ،افــکار ،احساســات فــرد و حرکــت بــه
ســوی هــدف بــوده ،دایــره آن بــه وســعت یــک) فعالیتهــا؛ دو) عالقهمندیهــا؛ ســه) عقایــد و
باورهــا (نگرشهــا و گرایشهــا)؛ چهــار) امــوال و پنــج) روابــط اجتماعــی فــرد اســت .از ای ـنرو،
مؤلفههــای متعــدد آن کــه برگرفتــه از رویکردهــای مختلــف اســت و روابــط اجتماعــی در مرحلــه
آخــر مدنظــر قــرار میگیــرد در امــور ذیــل خالصـ ه شــده اســت :الگوهــای مصــرف ،نــوع پوشــش،
نحــوه صحبــت ،نگرشهــا و الگوهــای مربــوط بــه نقــاط تمرکــز عالقهمنــدی در فرهنــگ ،روابــط
زناشــویی ،عقالنیــت ،دیــن ،خانــواده ،میهنپرســتی ،آمــوزش ،هنرهــا و ورزشها ،اوقــات فراغت،
آداب معاشــرت ،چش ـماندازهای اخالقــی ،ارزشهــای سیاســی ،الگوهــای زندگــی خانوادگــی،
تربیــت کــودک و روابــط بــا فرزنــدان.
1 Concept of Lifestyle.
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صاحبنظــران ایــن حــوزه ،نحــوۀ شــکلگیری ســبک زندگــی در دوران کودکــی ،نگرشهــا،
وظایــف اصلــی زندگــی و تعامــل آنهــا بــا یکدیگــر را در قالــب درخــت ســبک زندگــی نشــان
میدهنــد .ارزشهــا و مفاهیــم انسانشــناختی و فلســفی را مطــرح کــرده و تمــام زندگــی را
بهصــورت یکپارچــه بــه تصویــر میکشــند (کاویانــی .)27-26 :1391 ،بــر ایــن اســاس ،آلفــرد
آدلــر و پیــروان او همچــون کــرت آدلــر ،لیــدا ســیچر ،الکســاندر مولــر ،ســوفیا وریــس ،آنتونــی
بــروک ،ارویــن وکســبرگ ،الکســاندر نــؤر ،ســوفیا الزارفلــد ،آیــدا لــوی ،فردینانــد بــرن بــام و
دیگــران ،بــه موضــوع ســبک زندگــی پرداختهانــد (کاویانــی .)69-67 :1391 ،آدلــر نظــام
روانشــناختی خــود را «روانشناســی فــردی» نامیــد تــا نشــان دهــد کــه تمــام توجهــش بــه درک
ّ
ماهیــت یگانــه و کلیــت فــرد معطــوف اســت ،نــه بــه ایــن معنی کــه عامــل اجتماعــی را کـمارزش
شــمرده اســت.
مفهــوم جدیــد ســبک زندگــی حوزههــای مختلــف علــوم انســانی ـ اعــم از جامعهشناســی،
روانشناســی ،انسانشناســی ،مدیریــت ،مطالعــات فرهنگــی و علــوم اجتماعــی ـ را بررســی
میکنــد .تمرکــز اصلــی و موضــوع اساســی ســبک زندگــی در همــۀ ایــن شــاخهها رفتــار آدمــی
اســت کــه حاصــل جهانبینــی و الگوهــای پابرجــای زندگــی فــردی یــا اجتماعــی اوســت .در
واقــع ،چگونــه زیســتن و مدلهــای رفتــاری بشــریّ ،
مبیــن ماهیــت اندیشـ ه و ارزشهــای انســانی
اســت کــه در پرتـ ِـو بایســتهها و شایســتهها شــکل میگیــرد و هرقــدر متعالیتــر باشــد ،رفتــاری
وزینتــر و خردمندانهتــر ظهــور میکنــد .ایــن مفهــوم از نظــر فــردی بــا طــرز زندگــی ،آداب و

رســوم ،فکــر و ذهــن ،ذوق و ســلیقه ،شــخصیت و رفتــار ،ژنتیــک و وراثــت و از نظــر اجتماعــی بــا
خردهفرهنگهــا ،جامعــه و محیــط مرتبــط اســت .از ایــنرو ،بــا مطالعــۀ مبانــی نظــری ســبك
زندگــی میتــوان مدعــی شــد کــه از پنــج منظــر در پژوهشهــای مختلــف مدنظــر قــرار گیــرد:
 .1ســبك زندگــی ب ـ ه عنــوان مجموعــه آگاهیهــای زندگــی  .2ســبك زندگــی بــه عنــوان ســبک
تفكــر و اندیشــه  .3ســبك زندگــی بهعنــوان ایجــاد كننــدۀ توانایــی «یادگیــری نحــوۀ زندگــی» .4
ّ
ن «شــیوه
ســبك زندگــی بهعنــوان توانایــی «حــل چالشهــای زندگــی»  .5ســبك زندگــی بهعنــوا 
آمــوزش کارکردهــای زندگــی».
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بــا مطالعــه الگوهــای رفتــاری امــام رضــا  gایــن اثــر چقــدر ارزش و منزلــت مییابــد؟
الگوهــای پایــدار فــردی و اجتماعــی ،چگونــه زیســتن و تعامــل ایشــان بــا دیگــران برای تشــنگان
حقیقــت روش ـنگری کــرده ،ماننــد آفتابــی در ضمیــرش میدرخشــد و بــا پیــروی از آن ســیرۀ
نــاب ،ســرانجام بــه ســاحل هدایــت و رســتگاری میرســد .بــه دلیــل اهمیــت و رفعــت جایــگاه
امــام رضــا  gدر میــان فــرق و مذاهــب اســامی و پیونــد قلبــی و معنــوی کــه مردم بــا حضرتش
برقــرار میســازند ،ضــرورت پرداختــن بــه ایــن مفهــوم را آشــکارتر میکنــد ،خاصــه اینکــه زمیــن
فطــرت آدمــی تشــنه الگوســازی و نهادینهکــردن ّ
خلقیــات انســان کامــل و متعالــی در وجــود
خویشــتن اســت.

.3دلیل برگزیدن امام رضا  gاز میان سایر ائمه b
در تمــدن بشــری و در میــان اقــوام و ملــل مختلــف ،تعــداد ماههــای ســال را در هــر تقویــم
(شمســی ،قمــری و میــادی) و حتــی ماههــای رومــی رومیــان قدیــم ،دوازده شــمردهاند .قــرآن
کریــم نیــز ضمــن صحهگــذاردن بــر ایــن قاعــده بشــری و عرفــی ،تعــداد ماههــا را نــزد حقتعالــی
از زمــان خلقــت آســمان و زمیــن در کتــاب تکویــن و تشــریع کــه در جایــگاه عقــل و لــوح محفــوظ
منعکــس اســت ،دوازد ه مــاه بیــان میکنــد .مفســران عامــه و خاصــه ذیــل کریمــه بــا عظمــت
ـماوات َو ْ َ
ِ
ی ِكتـ ِ
ض
السـ
ـر َش ـ ْهرا ً ف ـ 
«إ َِّن ِع ـ َّد َة ُّ
ال ْر َ
الش ـ ُهو ِر ِع ْنـ َ
ـو َم َخ َلـ َ
ـق َّ
ـاب اهلل ِ یَـ ْ
ـد اهلل ِ ا ْثنــا َع َشـ َ
َ
ـر ٌم» (توبــه )36/بیــان کردهانــد از میــان ایــن ماههــا در تقویــم قمــری چهــار مــاه
ِم ْنهــا أ ْرب َ َع ـ ٌة ُحـ ُ
ذیالقعــده ،ذیالحجــه ،محــرم و رجــب حرمــت بیشــتری دارنــد؛ یعنــی اگــر کســی در ایــن چهــار
مــاه فعــل ســزا و نیکــی انجــام داد اجــر او مضاعــف اســت و اگــر نافرمانــی اتفــاق افتــاد ،عــذاب او
نیــز مضاعــف اســت (طبــری آملــی1412 ،ق ،ج90-89 :10؛ طبرانــی2008 ،م ،ج311 :3؛ ابن
کثیــر1419 ،ق ،ج .)131-130 :4گویــا خداونــد بــرای مهمانــی عظیمــی کــه در حــج بنــا نهــاده
حرمــت خاصتــری قــرار داده اســت؛ زیــرا اصــل عمــل حــج کــه در مــاه ذیالحجــه انجام میشــود
موجــب تقویــت دیــن 1برشــمرده شــده اســت (طبــری آملــی1413 ،ق .)113 :حتــی در زمــان
َ .1وال َْح َّج تَ ْشیِیدا ً لِلدِّ ین.
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جاهلیــت نیــز حرمــت ایــن ماههــا را نگــه میداشــتند و از جنــگ و جــدال پرهیــز میکردنــد.
ایــن ظاهــر آیــۀ مبارکــه بــود ،امــا تأویــل و تفســیر آن را اهــل بیــت  bفرمودنــد کــه باطــن ایــن آیــه
مــا هســتیم؛ همانــا مــا ائمــه دوازدهگانهایــم و در میــان مــا بــرای چهــار امــام حرمــت خــاص وجــود
دارد ،ایــن چهــار امــام دیــن ّقیمانــد و بایــد بــه امامــت همــه اقــرار کــرد ،همــه امــام مفترضالطاعــه
هســتند تــا هدایــت یابیــم و بــه حــق واصــل شــویم (ابوالفتــوح رازی1408 ،ق ،ج241-239 :9؛
حویــزی1415 ،ق ،ج215 :2؛ زبیــدی1428 ،ق ،ج118 :3؛ اشــکوری ،1373 ،ج-257 :2
 .)258همــه امامانــد و همامانــد ،همــه بزرگوارنــد و گرامــی کــه در آن هیــچ ســخن و تردیــدی
ً
نیســت ،از عجایــب اینکــه نــام مبــارک ایــن چهــار امــام ،علــی اســت و اتفاقــا کنیــۀ آنهــا نیــز
ابوالحســن اســت؛ ابوالحســن علیبــن ابیطالــب  ،cابوالحســن علــی بــن الحســین الســجاد
 ،cابوالحســن علیبــن موســیالرضا c؛ ابوالحســن علیبــن محمــد الهــادی .cمهمتــر
آنکــه یاعلــی 1نــدای جبرئیــل اســت بــه پیغمبــر گرامــی در روز احــد کــه ای پیامبــر  ،nصــدا بــزن
علــی  gرا در هــر مشــکلی کــه گرفتــار آمــدی (قیصــر األفغانــی1416 ،ق ،ج1087 :2؛ عطــار
نیشــابوری401 :1376 ،؛ لســان الملــک ســپهر ،1392 ،ج.)355 :1

 .4یافتهها؛ تحلیل روانشناختی سبک زندگی امام رضا g
از ویژگیهایــی کــه در ســیرهنامهها و زندگینامههــا از نظــر روانشناســی مطالعــه میشــود،
جنبههــای کنجــکاوی ،حساســیت بــه حقایــق ،ظرفیت تفکــر منطقی ،تنظیــم دقیق احساســات
و حتــی اشــراق را توجــه میکننــد و از ایــنرو در تحلیــل و تبییــن شــخصیت بــه ایــن نتیجــه
میرســند کــه آن در واقــع تراکــم متغیرهــای گسســته و جزیــرهای فــردی نیســت؛ بلکــه شــخصیت
مجموعـهای اســت پیچیــده و یکپارچــه کــه پژوهشهــایچنینــی بــه دنبــال ارائــه روش فهــم ایــن
پیچیدگیهاســت .بــه همیــن دلیــل ،هنگامــی کــه اریکســون در ارزیابیهــای روانشناســانهاش
بــه موضوعــات متفاوتــی چــون اختاللهــای روانشــناختی و بیماریهــا و همینطــور ســامت
روان شــخصیتهابهطــور افراطــی پرداخــت ،مــورد انتقــاد واقــع شــد خاصــه اینکــه در فراینــد
ده َعونَا ل َ
ك یَا َعلِى.
نجلِى ،بِوِالیَتِ َ 
الع َجائب ،تَجِ ُ
َك فِى النَّ َوائب ،ك ُُّل غ َّم َو َه ّم َسیَ َ
 .1نَا ِد َعلِیّا َمظ َه َر َ
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ایــن مطالعــه ،تجربــۀ دینــی را نادیــده گرفــت ( .)Wulff, 1997 :405-408عــاوه بــر ایــن ،در
بخــش مقدمــه بــه نبــود امــکان برخــی از ویژگیهــای تحلیــل روانشــناختی نظیــر اختاللهــای
روانشــناختی و بیمــاری دربــاره امــام معصــوم بهدلیــل دو شــاخصۀ مهـ ّـم علــم و عصمــت الهــی
اشــاره شــد .نظــر بــه اینکــه ســامت روان آثار مثبــت فــردی و اجتماعــی دارد و میتواند از بســیاری
نقایــص پیشــگیری کنــد ،بــه موضوعــات روانشــناختی شــخصیت و تواناییهــا و کارکردهــای آن
تمرکــز میشــود .قابلیتهایــی ماننــد مدیریــت اســترس ،مدیریــت خشــم ،مهارتهــای ارتباطــی،
ّ
توانمنــدی حــل مســائل و موانــع ،تفکــر خالقانــه و نقادانــه از محورهــای مهـ ّـم ایــن ارزیابــی اســت.
از ســوی دیگــر ،عناصــر مهــم بــرای تحلیــل شــخصیت را در ســه دســته اصلــی میتــوان خالصــه
کــرد :الــف) انگیزههــا؛ کــه شــامل قــدرت و موفقیــت شــده و عامــل هدایــت شــمرده میشــود.
ب) شــناختها و باورهــا؛ کــه بــه نگرشهــا و ارزشهــا توجــه دارد .ج) خلقوخــو و صفــات؛ کــه
بــه اوصــاف و ویژگیهــای درونــی شــخصیت تمرکــز دارد.
بنابرایــن ،آنچــه از مــدل تحلیــل شــخصیتها برمیآیــد ،از «تفاوتهــای فــردی» نظیــر ســطح
انــرژی ،جامعهپذیــری ،کنتــرل تکانههــا ،ثبــات هیجانــی و ســبکهای ارتبــاط بــا دیگــران؛
از «ویژگیهــای خلقوخــو» ماننــد برونگرایــی (شــادخویی) ،ســازگاری (مطلوبیــت) ،پیــروی
از وجــدان ،ثبــات عاطفــی و تجربهانــدوزی؛ در «ســنجش انگیزههــا» ،مطلوبیــت اجتماعــی و
مدیریــت احساســات؛ در «ســبکهای رهبــری» نظیــر خشــم ،اضطــراب ،افســردگی ،بیانگــری
عاطفــی ،همــکاری و تمایــل مثبــت از اهمیــت بیشــتری برخوردارنــد .بــرای مثــال ،ســبک
رهبــری افــراد شــاخص و مهــم در انتخــاب طریقــۀ برخــورد بــا مســائل دشــوار عــاوه بــر ماهیــت
فراینــد تصمیمگیــری مؤثــر اســت زیــرا برخــی بــر ایــن باورنــد کــه ســبک رهبــری هــر شــخصیتی
نتیجــه و چکیــدۀ رفتارهــای اولیــن موفقیــت مؤثــر رهبــری اوســت و اگــر بتوانــد در طــول زمــان و
در موقعیتهــای آینــده بــه آن اعتمــاد کنــد ،میتوانــد تقویــت شــود و از ایـنرو ،طریقـهای بــرای
ارتبــاط بــا جهــان اطــراف خــود قــرار گیــرد (.)Barber ,1977
از آنچــه گذشــت ،دربــارۀ ســبک زندگــی امــام رضــا  gاز نــگاه اریکســون ،ایــن مطالب بهدســت
میآیــد:
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اول .اریکســون ،مراحــل رشــد روانــی ـ اجتماعــی و نیروهــای آن را بــر اســاس ســنین مختلــف
بســط داده و  55ســالگی بــه بعــد را مرحلــه پختگــی دانســته بــود .بــا توجــه به مــدت عمــر گوهربار
امــام رضــا 203-148( gق) و بــا عنایــت بــه دوران طالیــی امامــت ایشــان ـ  193تــا 198ق
ـ بــا وجــود اختنــاق و خودکامگیهــای بســیار ،مدیریــت علمــی و فرهنگــی جامعــه اســامی را
در مدینــه عهــدهدار بودنــد ،ولــی امــام  gتوانســتند بهطــور نســبی فعالیتــی آزاد داشــته باشــند.
از ای ـنرو ،عمــده تربیــت شــاگردان و نشــر معــارف و حقایــق اســامی در ایــن دورۀ فرهنگــی رخ
داده اســت کــه تــا آغــاز خالفــت مأمــون بهطــول میانجامــد (پیشــوایی.)499-495 :1394 ،
در نــگاه اریکســون ،ایــن دوره در اوج بزرگســالی و پختگــی یــک انســان کامــل واقــع شــده اســت
کــه تمامــی مراحــل رشــد شــخصیت را در طــول زندگانــی و ادوار هش ـتگانه طــی کــرده اســت.
بــه همیــن دلیــل ،منشــأ آثــار و بــرکات بســیار بــوده و نگارنــده نیــز در بخــش یافتههــا اهــم وقایــع و
تأثیرگذارتریــن حــوادث فرهنگــی عمــر بــا برکــت امــام رضــا  gخاصــه دهــۀ اخیــر امامتشــان را
کــه عصــاره و بازتــاب زحمــات آن دوره اســت ،بررســی میکنــد.
از ســوی دیگــر ،بــا دقــت و تأکیــد بــر آنچــه گذشــت ،زیربنــای نظریــۀ اریکســون بــر ســه اصــل
اســتوار بــود :الــف) داشــتن برنامـهای فطــری بــرای تعالــی بهســوی تمامیــت در گســترۀ زندگــی
ب) اجــرای برنامــۀ تعالــی بــا ترتیبــی خــاص ذیــل وظایــف ویــژه در شــرایط مختلــف ج) ضــرورت
رشــد مناســب در مراحــل اولیــه بــرای موفقیــت .اکنــون بهتــر پدیــدار میشــود و انطبــاق مناســب
مییابــد کــه کاملتریــن و برتریــن برنامــه فطــری بــرای تعالــی بــه ســوی تمامیــت در سرتاســر
زندگــی همــان دیــن الهــی اســت و انســان را بــه کلمــه توحیــد فــرا میخوانــد .کثــرات و غیــر خــدا
را از او دور میســازد و از رهگــذر اجــرای احســن برنامههــای دینــی کــه شــامل آموزههــا و مناســک
میشــود ،میتوانــد انســان را در مســیر تعالــیاش بــه موفقیــت برســاند .از ایــنرو ،آن هشــت
مرحلــه رشــد ،فرصتــی بــرای افــزودن تواناییهــای ویــژه اســت كــه میتواند در طــول زندگــی ثبات
داشــته باشــد و همانطــور کــه در نظــر اریکســون و در بخــش تحلیــل شــخصیت آمــد ،عوامــل
اجتماعــی ـ تاریخــی و ژنتیــک در تکامــل و رشــد شــخصیتی تأثیــر مســتقیم دارند .با ایــن مطابقت
عینــی ،ذهــن بهطــور ناخــودآگاه بــه ســمت الگــوی انســان کامــل کــه نمونــه آن ،امــام رضــا g
اســت رهنمــون میشــود زیــرا هــم آینــۀ تمامنمــای آن برنامــۀ فطــری اســت و هــم شایســتهترین
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کســی اســت کــه برنامــۀ تعالــی را بــه خوبــی و کمــال اجــرا کــرده اســت.
دوم .بــه عقیــدۀ اریکســون دیــن نظاممنــد ،نهــاد اجتماعــی بزرگــی اســت كــه از رهگــذر آن،
احســاس تــوکل و اطمینــان مجــدد در آدابــی نظیــر نمــاز و شــعائر فراهــم میشــود .ایــن اعتمــاد،
مایــۀ ظهــور تجربــه دینــی و نیــز پایــه و اساســی بــرای امیــدواری اســت .در این راســتا ،پژوهشــی در
بــاب نســبت اخــاق و سیاســت بــه اســتناد حدیثــی از امــام رضــا  gعرضــه مـیدارد« :جایــگاه
آموزههــای اخالقــی را در شــریعت نبــوى از زبــان امــام هشــتم gنشــان میدهــد و بهخوبــی
اشــعار مـیدارد کــه ظواهــر دینــی و اقامــۀ شــعائر ،بــدون پایبنــدی بــه اصــول اخالقــی نمیتوانــد
معـ ّـرف شــخصیت دینــی فــرد در هــر جایــگاه و پســت و مقامــی باشــد( ».احمــدی طباطبایــی،
 .)142 :1394مدعــای اریکســون گویــای حقیقتــی اســت کــه امــام  gتبییــن کردهانــد کــه
عــاوه بــر انجــام شــعائر دینــی و اهتمــام بــه آنهــا کــه سرســپردگی فــرد بــه آن دیــن را میرســاند،
ّ
تخلــق بــه آموزههــای متعالــی نظیــر راســتگویی و ادای امانــت و اصــول اخالقــی نظیــر تــوکل و
اعتمــاد بــه خداونــد در مناســک دینــی ،امیــدواری بــه مبــدأ هســتی ،تجربــه دینــی و الهــی را در
زندگانــی انســان پررنــگ میکنــد و ایــن از مظاهــر عالیــۀ یــک دیــن نظاممنــد اســت کــه هــم
انســان را بــه مراتــب عالیــۀ معرفتــی و انســانی رســانده و هــم بــه او هویــت بخشــیده اســت.
عــاوه بــر اینهــا ،قیــود بـهکار رفتــه در کالم اریکســون (تــوکل ،اطمینــان به مبدأ هســتی ،شــعائر
و امیــدواری) مایــۀ ّ
هویتبخشــی دینــی (ارتبــاط بــا مبــدأ متعالــی) بــه انســان اســت کــه رهیــن
پایبنــدی بــه اصــول اخالقــی و انســانی اســت و ســرانجام آن تجربــه دینــی و نتیجـهاش ایمــان بــه
خداونــد خواهــد بــود .اگرچــه اریکســون فاقــد آن اشــراف علمــی بــه پیکرۀ اخــاق عملــی و نظری
اســت و ســایر مصادیــق اخالقــی را نشــمارده ،از بــاب مشــت نمونــه خــروار تنهــا بــه برخــی اشــاره
کــرده اســت ،لکــن امــام رضــا  gبــا اســتناد بــه کالم پیامبــر گرامــی اســام  nبــه ســنگبنای
اخــاق در پیکــره دیــن یعنــی صداقــت و امانتــداری تأکیــد ورزیــده و معیــار دینــداری را معرفــی
کردهانــد (ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج51 :2؛ فتــال نیشــابوری ،1375 ،ج .)373 :2البتــه ،ســایر
مــکارم و فضایــل اخالقــی موجبــات کمــال انســانی را فراهــم میکنــد و هنگامــی کــه از ملــکات
انســانی شــد ،هویــت دینــی او را میســازد مشــروط بــر آنکــه آدمــی مراقبــه داشــته باشــد و خــود
را از رذایــل اخالقــی دور بــدارد (احمــدی طباطبایــی .)144 :1394 ،در نــگاه مســیحیت ســنتی،
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كانــون شــخصیت را قلــب 1میداننــد کــه مســتقیم بهوســیله خداونــد شــناخته شــده و بایــد بــه
وجــود آن و ویژگیهایــش پیبــرد ( .)Pannenberg, 1985 :197-224امــا در فرهنــگ اســامی
مشــارطه ،مراقبــه ،محاســبه و معاتبــه از برنامههــای شــبانهروز ســالک راه خداســت .انســان بایــد
واردات قلبــی خــود را صیانــت کنــد و مراقبــه ،نگهبانــی از اعمــال خویشــتن اســت (ســمنانی،
 .)121 :1379اینگونــه اســت کــه انســان ســود یــا زیــان میکنــد .همچنیــن اســت کــه مراقبــه
را نــگاه پیوســته بــه ســوی دوســت میداننــد و تمــام همــت را بــر دیــدار او میگذارنــد (خوارزمــی،
 .)229 :1997آن بهرهمنــدی روح اســت از نفحــات و انــوار الهــی .خلــوت کــردن درون بــرای خــدا
نیــز مراقبــه اســت ،ایــن کــه کــدام یــک از خاطــرۀ روحانــی حضــور دارد یــا خاطــره شــیطانی کــه
دومــی را بایــد نفــی کنــد (جنــدی .)104 :1993 ،مالحظــه رقیــب حقیقــت مراقبــه اســت (فیض
کاشــانی ،1415 ،ج )156 :8و آن حالتــی بــرای قلــب اســت کــه نتیجۀ آن معرفتشناســی اســت.
ایــن ّ
هویــت دینــی اســت کــه در کانــون زندگــی فــردی و اجتماعــی خالصــه میشــود و هــم
ایمانگرایــی را بهدنبــال دارد و هــم ایمــان را ارتقــا میبخشــد کــه نتیجــۀ توجــه و عملکــرد
کارکردهــای مصادیــق دینــداری اســت و اریکســون در منظــر اول دیــن و ارتقــای دینــی (ارتبــاط
دیــن و هویــت) بــه آن اشــاره کــرد ( .)As Cited in Nelson, 2009 :162مضــاف بــر ایــن ،دقایــق
بســیار مهـ ّـم دیگــری ســزاوار تأکیــد و توجــه اســت بــه اینکــه اریکســون در منظــر اول؛ ّ
هویــت
دینــی را بهمثابــۀ ایمــان انگاشــته و اظهــار مــیدارد کــه انســان بــا اضطرابهــا و پریشــانیها
مواجــه میشــود ،از ای ـنرو ،معتقــد بــود ســایر ایدئولوژیهــا ممكــن اســت ایــن نیــاز را بــرآورده
ً
و آن چالشهــا را مســتقیما رفــع کننــد و بــه پاس ـخهایی فراتــر از آنچــه دیگــران دادهانــد ،دســت
مییابنــد .وی در ادامــۀ ایــن ســخن از نوابــغ دینــی چــون لوتــر یــا گانــدی نــام میبــرد كــه
راههــای جدیــدی را بــرای بشـ ّ
ـریت روشــن میكننــد .امــا آفتــاب حقیقــت اینجاســت کــه بــه نیکــی
جلــوه مــی کنــد و آن گوهــر ایمــان اســت کــه در ســرزمین انســان روشــنضمیر و پاکطینــت
میدرخشــد .هــر قــدر آدمــی رنــگ خلــوص و پاکـیاش بیشــتر باشــد ،ایمانــش افزونتــر اســت،
چــون سرچشــمهای از انــوار ،اوصــاف و اخــاق ربانــی و الوهــی در او جریــان یافتــه ،پریشــانیها
و اضطرابهــای پیشآمــده را بهخوبــی مدیریــت میکنــد ،زندگانــی سراســر آرامــش را تجربــه
1. Heart.
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میکنــد ،حتــی امــواج آرامــش او بــه دیگــران نیــز ســرایت میکنــد و نســیم رحمانـیاش ســایرین
ّ
را مینــوازد .ایمــان واقعــی حــال مشــاکل اســت ،اریکســون خــوب بــه راه درمــان ایمــان پــی بــرده
ی دیگــری را نیــز بــرای نجــات ارجــاع داده اســت لیکــن گمگشــتۀ واقعــی را کــه همــان
و ایدئولــوژ 
ایمــان نــاب اســت ،نیافتــه اســت .ایمــان نــاب را بایــد در ســرای انســان کاملــی چــون امــام رضــا
 gیافــت؛ او کــه خورشــید خورشیدهاســت ،از میــان دوازده نــور ،درخشــندگیاش چشـمنوازتر و
ّ
رحیمیــت حقتعالــی و تجلــی اوصــاف جمــال و کمــال اســت.
دلرباتــر اســت ،او آینــۀ رحمانیــت و
هرچــه از گفتــار و رفتــار و ملــکات از او ســرمیزند ،عیــن حــق اســت .اصــا حــق بــا او تعریــف
میشــود و مصــداق مییابــد؛ چــون جلــوۀ کمــاالت او در علــم الهــی اســت کــه در جــان او عجیــن
شــده و بــا منطــق فطــری و عقالنــی کــه خردپذیــر اســت رفتــار میکنــد ،تــا آنجــا کــه مســیحی و
یهــودی و زرتشــتی در برخــورد بــا او سـ ِـر تســلیم فــرو میآورنــد .اگرچــه لوتــر و گانــدی رهبــری از
رهبــران بشــری هســتند ،هیـچگاه در درجــات عالیــۀ دینــی و معنــوی قــادر بــه راهبــری نیســتند.

کســانی کــه رنــگ ایمــان در نظرگاهشــان شــفافیت نــدارد ،نمیتواننــد آن حقیقــت نوریــه را بــه
دیگــران بتاباننــد.
از ای ـنرو ،مخاطــب فهیــم ســلیم بهفراســت درمییابــد کــه ســبک زندگــی امــام رضــا g
هــر دو منظــر ســبک زندگــی (پدیــدهای اجتماعــی ـ فرهنگــی و ویژگــی فــردی) قابــل تطبیــق
اســت و کلیــۀ شــئون اجتماعــی ،طبقــات و اصنــاف و هــر دیــن و مذهبــی را بــدون اســتثنا
در الگوهــای رفتــاری در برمیگیــرد ،رفتــار ،افــکار و احساســات فــردی را نیــز میپوشــاند،
فعالیتهــا ،عالقهمندیهــا ،عقایــد و باورهــا (نگرشهــا و گرایشهــا) و روابــط اجتماعــی را
زیــر نظــر دارد و بهطــور خالصــه همــۀ مراتــب دو منظــر ســبک زندگــی را کــه باالتــر آمــد ،در
اختیــار خــود میگیــرد.
هویــت معنــویّ ،
ت دینــیّ ،
ســوم .اریکســون ّ
هویــت اخالقــی ـ اجتماعــی و فضایــل مثبــت
هویـ 
را بــا ویژگیهایــی برشــمرد .فرهنــگ غنــی رضــوی بهگونــهای اســت کــه هــم ابعــاد نظــری را
در برمیگیــرد و هــم بــر جنبههــای عملــی تأکیــد دارد .فرهنــگ نظــری بــر باورهــا ،ارزشهــا و
دانشهــا اشــراف دارد و فرهنــگ عملــی ،نمادهــا و رفتارهــا را مینمایانــد (آذربایجانــی:1395 ،
 .)35اکنــون بــا عنایــت بــه دو جهتگیــری فرهنــگ نظــری و فرهنــگ عملــی و حســب آنچــه در
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پیشــینۀ پژوهــش آمــد ،میتــوان مظاهــر و مصداقهــای آنهــا را در ســبک رفتــاری امــام رضــا g
در میــان پژوهشهــای مرتبــط بــا ســبک زندگــی ایشــان نظیــر (قریشــی کریــن و دیگــران:1394 ،
81-67؛ اخــوان ارمکــی و نعلچــی176 -154 :1393 ،؛ شــریفی و لطفــی قادیکالئــی:1397 ،
207-186؛ ابراهیمــی و دیگــران56-39 :1394 ،؛ ایروانــی125-111 :1394 ،؛ رجبــی و
مطهــری89-82 :1394 ،؛ احمدنــژاد و دیگــران14-8 :1394 ،؛ خدیمــی)102-96 :1393 ،
مطابــق جــدول  1-4طبقهبنــدی کــرد .روش دریافــت محتــوای ایــن جــدول پیــش از ایــن در
بخــش روش پژوهــش آمــد.
چهــارم .طبقهبنــدی مصداقهــای ســبک رفتــاری امــام رضــا  gدر نــگاه اریکســون در
هویــت مثبــت فــردی قابــل مالحظــه اســت .از ایــنرو ،تقســیم ّ
واقــع بــر مبنــای ّ
هویتهــا

بــه ّ
هویــت دینــی ،معنــوی ،اخالقــی ـ اجتماعــی و ذهنــی ـ فضیلتــی ،اوال بــه اعتبــار تقســیم
ً
رویکردهــای نظریــه اریکســون اســت و ثانیــا بــر اســاس زیرســاختها و نتایــج آن بــه شــکل
کنونــی درآمــده اســت .بنابرایــن ،عصــارۀ همــه انــواع هویــت تشــکیل همــان هویــت مثبــت
اســت کــه در کانــون انســان کارآمــد از بــدو تولــد بــا توجــه بــه عوامــل مهـ ّـم شــخصیتی نظیــر
ژنتیــک ،محیــط ،والدیــن و یادگیــری رخ مینمایــد و تفصیــل جزئیــات آن دربــاره امــام رضــا
 gمجالــی دیگــر میطلبــد .مهــم در ایــن طبقهبنــدی ،نهادینهشــدن دو فرهنــگ ارزشــمند
اســت؛ یکــی فرهنــگ نظــری و دیگــری فرهنــگ عملــی .اولــی دائــر مــدار باورهــا ،ارزشهــا و
دانشهاســت و دومــی مبتنــی بــر نمادهــا و رفتارهــای بیرونــی اســت .انســان ســلیمالنفس
ً
کــه فطرتــا بــه دنبــال هدایــت واقعــی و کمــال نهایــی خویشــتن اســت ،نخســت بایــد بــه
فرهنــگ نظــری بیندیشــد؛ یعنــی از نظــر ذهنــی و ارزشــی باورهــای الزم را خردمندانــه بپذیــرد
و دانشهــا و معرفتهــای ضــروری آن را نیــز کســب کنــد .ســپس در مرحلــۀ دوم نمادهــا و
رفتارهــای بیرونــی را بــه مقتضــای عقالنیــت عرفــی و اوامــر و مصداقهــای شــرعی و اخالقــی
در خــود نهادینــه کنــد .ویژگیهــا و ظرفیتهــای ایــن ســاختار ،بــه تفصیــل در مقالــۀ مــورد
اشــاره آمــده اســت (آذربایجانــی.)44-29 :1395 ،
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پنجــم .مصداقهــای رفتــاری امــام رضــا  gاز نــگاه روانشــناختی اریکســون در مطلوبیــت
اجتماعــی و مدیریــت احساســی تبلــور دارد کــه از مال کهــای ســنجش انگیزه هســتند .عالوه
بــر ایــن ،بــا مشــاهدۀ مفـ ّ
ـاد تطبیقــی جــدول ،ســبک رهبــری ایشــان در مــواردی همــکاری،
در برخــی شــرایط تمایــل مثبــت و بــه شــکل مبنایــی ،بیانگــر عاطفــه محســوس اســت .ایــن
مــوارد در عیــن فعــال بــودن و اســتقالل شــخصیتی کــه ّ
مبیــن نفــوذ و تأثیــر اســت ،ایشــان را به
شــخصیتی کاریزماتیــک بــدل کــرده کــه همــواره صلــح و آرامــش را نویــد میدهــد و بهدلیــل
عالیــق درونــی و بازخوردهــای محیطــی ،نوعــی مقبولیــت اجتماعــی ،تأیید و تحســین عمومی
را بهدنبــال دارد (ماننــد حکایــت اســتقبال مــردم و نخبــگان از امــام رضــا  gدر نیشــابور،
اشــتیاق طبقــات اجتماعــی بــرای اقامــه نمــاز عیــد در مــرو ،تعاملهــای فرادینــی فرهنگــی
و ســازنده بــا ســران ادیــان و مذاهــب و تفقــد از مناظرهکننــدگان ،خوشــرویی بــا مــردم و
مأنوسشــدن بــا دیگــران و پرهیــز از نــگاه تحقیرآمیــز ،تواضــع و مــردمداری ،خیرخواهــی و
کوشــابودن بــرای امــر دیگران ،سـ ِـر یک ســفره نشســتن با غالمــان و دربــان) .از ایـنرو ،بهدلیل

عــزت نفــس بــاال ،بــا ســلطه ،زور و قــدرت حاکمانــه مخالفــت کردهانــد .بدینترتیــب ،از نظــر
انگیــزه ،قــدرت معنــوی فوقالعــاده ایشــان تــوأم بــا موفقیــت الهــی ،عامــل هدایــت دیگــران
ن کــه در خلقوخــو و صفــات
شــدهاند ،ضمــن اینکــه از ناحیــۀ شــناختی و باورمنــدی همچنــا 
درونــی شــخصیت ایشــان دیــده شــد ،عناصــر اصلــی شــخصیتی آن امــام همــام را ســاخته
اســت کــه حاکــی از کارکردهــای عقالنــی و فطــری اســت .تجربهانــدوزی و ثبــات عاطفــی
نیــز از ویژگیهــای سرشــتی امــام  gاســت و عــاوه بــر ایــن تبییــن اریکســون از شــخصیت
ن ویژگیهــا بــود :الــف) اعمــال فعاالنــه بــرای چیرهشــدن بــر
ســالم ،دربرداشــتن یكــی از ای ـ 
محیــط ،ب) ابــراز احســاس منحصربهفــرد بــودن درون خــود و ارتبــاط داشــتن بــا اطرافیــان و

ج) ادراك دقیــق خــود و جهــان .اکنــون بــا توجــه بــه مجموع ـه یافتههــا 1و همچنیــن مطابــق
تئــوری شــخصیت ســالم اریکســون کــه در اولیــن بنــد از همیــن عنــوان در مبانــی نظــری
ارجــاع شــد ،روشــن میشــود کــه ایشــان هــر ســه ویژگــی را دارنــد و معیــاری بــرای شــخصیت
ســالم شــمرده میشــوند .ســرانجام ،از آنچــه در ســرفصلهای فرهنــگ نظــری و عملــی آمــد،
 .1افزون بر این از مفروضات کالمی شیعی این است که امام  gاسوه ،معصوم و حجت بر همگان هستند.
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دو شــاخصۀ رشــد و شــكلگیری ّ
هویــت از مؤلفههــای تشــکیلدهندۀ ارتقــای دینــی در
مصداقهــای ســبک رفتــاری امــام رضــا  gقابــل تأمــل بــوده و از رهیافتهــا و کارکردهــای
مختلــف دینــی دوران زندگــی ایشــان فــداکاری ،امیــد و ایمــان راســخ ،فضایــل مثبــت و تــوکل
بــه مبــدأ هســتی مثالزدنــی اســت .گوهــر ایــن فضایــل ،حکمتــی اســت کــه در وجــود ایشــان
بــه ودیعــه گــذارده شــده اســت.
ششــم .چنانکــه مالحظــه میشــود ،نتایــج ایــن تطبیــق حاصــل جزئــی از اقــوال ،افعــال و
تقریراتــی اســت کــه از وجــود بــا برکــت امــام رضــا  gدر طــول حیــات پربارشــان صــادر شــده
اســت .ایــن همــه قبــل از ظهــور از مصــدر امامــت ،محمــل عقالنیــت و انســانیت اســت؛ یعنــی
اگــر انســانی مســیحی ،یهــودی ،زرتشــتی ،بودایــی ،هنــدو و دیگــر از ادیــان شــرقی و غربــی و
یــا حتــی یکــی از فــرق و مذاهــب اربعــه بــا چشــم مداقــه ایــن اعمــال را مطالعــه کنــد ،ظاهــرا
عبارتــی برآمــده از متــن قــرآن کریــم و ســنت در آن نخواهــد یافــت ،لکــن بــه حکــم فطــرت،
عقــل ،اخــاق و عــرف اجتماعــی بــر جــان و دلشــان مینشــیند و ایــن همــان باطــن والیــت
اســت کــه از مشــرق کرامــت تابیــده و آن هنگامــی اســت کــه جامعــه ،دیــن و افــراد بهســوی
حقیقــت متعالیــه و خورشــید هدایــت رهنمــون شــوند و انــوار هدایتــش را برتابنــد ،مشــروط بــه
آنکــه تکلیــف خــود را بــا عقــل و فطــرت انســانی کــه همــان روح اســام و سرســپردگی اســت،
روشــن کــرده باشــند.
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مصداقهای سبک زندگی

فرهنگ نظری

فرهنگ عملی

امام رضا  gدر نگاه

)باورها ،ارزشها و دانشها(

)نمادها و رفتارها(

اریکسون
یک  .هویت دینی
در پرتو صفت هدایت و
ایمانگرایی

.1استقبال مردم و نخبگان از امام رضا g
 .1ارزش محبت و مهرورزی  .2احترام
.4
به دیگران  .3رعایت امور خانوادگی
در نیشابور  .2اشتیاق طبقات اجتماعی
و
اقوام
هدایت توحیدی و ایمانگرایی
برای اقامه نماز عید در مرو  .3برآوردن
ملل و دعوت به خردورزی  .5ارتباط با
نیازهای خانواده  .4تعاملهای فرادینی
مبدأ هستی و متعالی برای کسب آرامش
 .6ایجاد اعتماد و اطمینان درونی در پرتو فرهنگی و سازنده با سران ادیان و مذاهب
 .5اهتمام به انجام مناسک (نماز ،روزه و
مناسک  .7اهتمام به سنن الهی (کتمان
دعا خاصه ذکر صلوات)  .6توکل مستدام
سر) ،نبی (مدارا با مردم) و ولی (صبر در
تکلفات
مشکالت وسختیها)  .8دوری از
در امور زندگانی  .7شکیبابی و صبوری در
مردم
با
 .9احساس شادمانی و یکرنگی
سختیها و مدارای با مردم (هنگام زندان
 .10برای بهرهمندی از آثار فردی نماز و
بودن پدر بزرگوارشان ،هنگام وداع در سفر
رسیدن به تکامل فردی و اجتماعی ،ایجاد
مدینه به مرو ،تحمیل والیتعهدی ،سکوت در
آرامش ،تقویت امید و نشاط در زندگی
برابر اهانت دیگران)؛  .8سهلگرفتن امور
و منع ناامیدی ،ایجاد رابطه بین خدا و
انسان ،تقویت اعتماد به خداوند ،رسیدن زندگی  .9خوشرویی با مردم (مأنوس شدن با
به کمال ایمانی و سعادت ،تقویت صبر
دیگران ،رفتوآمد به منزل امام ،همصحبتی
و استقامت ،جهتدهی زندگی از نظر
با امام و پرهیز از نگاه تحقیرآمیز) .10
اجتماعی ،احیای امر به معروف و نهی از
توصیه و اهتمام به نماز اول وقت با حضور
منکر ،مانعیت از فساد و تباهی ،همکاری
قلب و به جماعت  .11سبک مناظرات مؤثر
اجتماعی ،ایجاد اتحاد و یکپارچگی،
و سازماندهیشده (مشخص کردن طرف
رفع فقر از جامعه ،تقویت مساوات و
مقابل ،هدایت به بحث ،احتجاج به زبان
برابری  .11هدایت نظاممند به توحید
 .12همدلی ،بهرهمندی از نقاط ّ
قوت و
خصم ،رعایت سطح فکر مخاطب ،رعایت
ّ
تبدیل نقاط ضعف به قوت و سپس هدایت مقتضای حال ،احقاق حق و حقمداری،
نظاممند به توحید  .13ایمانگروی و
کاربست تشبیه و تمثیل ،عالقه مخاطب
مراقبۀ نفس ،عامل رشد و شکوفایی
به ادامه بحث ،تفقد از مناظرهکنندگان،
شخصیت انسانی در روابط اجتماعی
استناد به کتاب و سنت) درمناظره با یحی
است.
بن ضحاک سمرقندی ،جاثلیق ،عمروبن
هداب ،عمران صابی ،ثنویه  .12سبک رفتار
ک برهانی ،اقناعی
سیاسی با حاکمان (سب 
ـ اسکاتی ،توبیخی) ،توجه امام gبه افکار
عمومی و استفاده از فرصتهای طالیی .13
توصیه به تقویت ایمانی و مراقبه نفس به
ابونصر بزنطی
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دو .هویت معنوی

 .1عدالتورزی و محبت به دیگران از باب

 .1انفاق و هبه به دیگران و احسان به

در پرتو صفت وفاداری(ایثار)

نو عدوستی  .2مسئولیتپذیری اجتماعی

دیگران  .2یاری به ناتوانان و زیردستان .3

و نوعدوستی

در راستای عدالت اجتماعی  .3تعاون

خیرخواهی و کوشابودن برای امر دیگران و

اجتماعی و همیاری با دیگران براساس

تسمیه به کثیرالمعرفه و الصدقه  .4تواضع

کرامت ذاتی  .4وفاداری و دوستی با

و مردمداری (کیسهکشیدن بدن مردی در

مردم ،مسئولیتپذیری  .5کرامت ذاتی

ک سفره نشستن با
حمام نیشابور)  .5سر ی 

و تکوینی انسان  .6توجه به نیازها و

غالمان و دربان  .6مهرورزی و عطوفت به

امور اولیه دیگران و رسیدن به آرامش و

دیگران (غذا خوردن با خانواده و خادمان

شادمانی  .7رعایت عدالت اجتماعی و

بعد در روز شهادت)  .7یاد محرومان و

رسیدن به آرامش و خوشبختی

درماندگان هنگام غذاخوردن و اطعام به
آنها؛
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سه .هویت اخالقی ـ
اجتماعی
در پرتو اراده جدی بر تخلق
به اخالق با نیت آرمانگرایی
اخالقی

.1انس و همگرایی اجتماعی؛  .2دوری از
خشم و غضب الهی؛ احترام به دیگران؛
 .3رعایت آداب اجتماعی؛  .4رعایت
روابط اجتماعی مبتنی بر مکارم اخالقی؛
 .5کینهزدایی از دل و ایجاد آرامش و
شادی؛  .6ایجاد و تقویت دوستیها و
دفع بالیا؛  .7چگونگی مهرورزی در اداء
حقوق دیگران (رعایت حقوق شهروندی
اعم از فردی و اجتماعی برای ایجاد و
توسعه صلح و آرامش پایدار)؛  .8کاهش
آالم و رنجها ،راحتی قلب ـ رجعت و میل از
ناخوشیها به سمت خوشیهای زندگی،
احتراز از فرسودگی روح و روان؛  .9به
منظور تعلیم و تربیت مناسب نسل که از
جمیع جهات پذیرفتنی و مقبول باشد
اعم از پزشکی ،جسمی ،روحی ،روانی،
اخالقی ،اجتماعی ،علمی و معنوی؛ .10
جریان عدالت و مساوات در ارکان جامعه،
رعایت اصول اساسی قانون کار؛ .11
رعایت عدالت اجتماعی و هدایت به حق
و قانون؛

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،29بهار 1399

.1اهتمام به وضعیت ظاهری و رعایت آراستگی
 .2رعایت زیبایی ظاهری ( .3شانهزدن ،خضاب
کردن ،پوشیدن انگشتر و عطرزدن) (.4عفت
در کالمداشتن ،عدم تقطیع کالم دیگران،
اهتمام به حاجات دیگران ،تکیه ندادن در
حضور اغیار ،درازنکردن پاها ،به نرمی سخن
گفتن با خادمان و کارگزاران ،تبسم کردن)؛ .5
توآمد
مهرورزی و هدیه دادن به یکدیگر  .6رف 
با خویشان و بخشش به آنان و آزار نرساندن
به آنها  .7التزام به توصیههای دوازدهگانه
(التزام به تقوا ،داشتن حسن خلق ،معاشرت
با مردم ،تواضع در قبال علما و دانشمندان
و اهل دیانت ،رفتار با مالطفت با زیردستان،
متعهدبودن ،تسریع در برآوردن حوایج دیگران،
احتراز از غیبت ،سخنچینی و بدخلقی
با خانواده ،حسن خلق با همسایگان) .8
خوشبینی نسبت به مردم و عدم کینهورزی .9
توصیه به برگزیدن همسر صالح ،رعایت آداب
مباشرت ،مجموعه مراقبتهای ایام بارداری،
تقید به آداب و سنن بعد از والدت (نظیر اذان و
اقامه ،ختنه ،نامگذاری نیکو ،عقیقه ،برداشتن
کام با تربت حسینی ،مراقبت از کودک و تغذیه
مناسب ،اهتمام به مراسم عبادی در خانه،
آموزش احکام و معارف ،ایجاد فضای مناسب
تربیتی ،مهرورزی ،احترام به شخصیت کودکان
و پرهیز از استهزا و تحقیر او ،تشویق و تنبیه
بهجا ،نظارت بر فرزندان و توجه به استقالل
آنان)؛  .10توصیه به برابری همگان در حقوق
اجتماعی و رعایت حقوق شهروندی و شفافیت
در اجرای قانون (در حکایت طی کردن مزد
کارگران)؛  .11موضعگیری امام رضا  gدر
برابر زید به دلیل خروج بر مردم.
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.1شکوه و زیبایی جامعه اسالمی  .2تبلیغ 1و .2پوشش زیبا و مناسب با شرایط مکانی،
ّ
زمانی و اقتصادی  .3میهماننوازی و
حس زیباییشناختی؛ مقتصد بودن و
خدمتگزاری آنان  .4مذاکره علم به روش
میانهروی  .3اهتمام به امور خانوادگی
احسن و تسلط بر مبانی علمی ادیان و
 .4فضیلت علم توحید و دفاع عقالنی و
مذاهب  .5تفکر در امر الهی  .6امیدواری
منطقی از مبانی اسالمی با حسن خلق
به رحمت الهی  .7قناعت در سراسر زندگی
 .5سرسپردگی در برابر وجود متعالی و
 .8داشتن حس رضایت و حسن ظن به
عبادت او  .6ایجاد انگیزه و روحیه شادی
مستدام  .7دوری از تکلفات و آسایش در خداوند  .9تقسیم ساعات شبانهروز به چهار
بخش (مناجات ،تأمین معاش ،مالقات و
زندگی  .8ایجاد آرامش و رضایت قلبی
لذات)  .10توصیه به بهرهمندی از تفریح
به مقدرات  .9رسیدن به شخصیت واال و
سالم و پرهیز از لهو و لعب و رفاهزدگی و
اهداف متعالی انسانی .10برآوردن نیاز
مصرفگرایی.
جسم و روح ،خشنودی و رضایتمندی از
زندگی حاصل از قناعت.

جدول 1-4
مصداقها و مظاهر سبک زندگی امام رضا  gاز نگاه اریکسون .در این جدول مصداقها و مظاهر سبک رفتاری
امام رضا  gاز دریچۀ رویکردهای نظریۀ هویت اریکسون مطابق با دو منظر نظری و عملی سبک زندگی نگریسته
و طبقهبندی شده است .مشاهده میشود که ّ
هویتسازی دینی ـ اخالقی و گسترش آن در طول زندگانی امام رضا
 gهمواره هدف متعالی ایشان بوده و سرانجام آن هدایت و ایمانگروی است.

نتیجهگیری
در پاســخ بــه پرســش پژوهــش کــه مطالعــۀ تحلیــل روانشــناختی ســبک زندگــی امــام رضــا g
از دیــدگاه اریکســون اســت ،نتایــج زیــر بهدســت میآیــد:
نخســت ،نظریــۀ اریكســون بینشهــای ارزشــمندی را میتوانــد بــرای درك مســائلی درزمینــۀ
رشــد معنــوی و دینــی ارائــه دهــد یــا بهعنــوان الگویــی بــرای فهــم مراحــل و وظایــف رشــد معنــوی
بـهكار گرفتــه شــود ،خاصــه اینکــه اگــر طبــق روش تحلیــل روانــی ـ تاریخــی زندگانــی امــام معصوم
بازخوانی شــود.
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دوم ،امــام رضــا gبــر اســاس رویکــرد اریکســون ،انســانی کامــل بــا ویژگیهایــی منحصربهفــرد
اســت کــه بــا توجــه بــه سرشــت شــخصیتی ایشــان و انطبــاق آن بــا دو منظــر ســبک زندگــی
(پدیــدهای اجتماعــی ـ فرهنگــی و پدیــد ه فــردی) عصــاره آن قابــل دقــت و تأمــل اســت.
ســوم ،دیــن اســام کاملتریــن و برتریــن برنامــۀ فطری بــرای تعالی به ســوی تمامیت در سرتاســر
زندگــی اســت کــه از ســوی خــدای متعــال بــرای بشــر نهــاده شــده و انســان را بــه کلمــۀ توحیــد
فرامیخوانــد ،کثــرات و غیرخــدا را از او دور میســازد و از رهگــذر اجــرای احســن برنامههــای
دینــی ماننــد آموزههــا و مناســک ،انســان را در مســیر تعال ـیاش بــه موفقیــت میرســاند .امــام
رضــا  gالگــوی منحصربهفــرد انســان کامــل و آینــۀ تمامنمــای آن برنامــه فطــری اســت ،کســی
کــه برنامــه تعالــی را بــه خوبــی و کمــال اجــرا میکنــد.
چهــارم ،وجــه اشــتراک میــان ســبک زندگــی امــام رضــا  gو نظریــۀ اریکســون آن اســت کــه بــر
مفهــوم تــوكل تکیــه کردهانــد .امام رضــا  gآن را خداترســی معرفــی کــرده و از ارکان ایمــان و مایۀ
نیرومنــدی انســان برمیشــمارند ،اریکســون آن را از موجبــات امیــدواری و عامــل هویتبخشــی
انســان اظهــار مـیدارد کــه ســبب متعالیشــدن ّنيــت هدفمنــد شــده و انســان را از خودكامگــی به
خرســندی ســوق میدهــد .از ایـنرو ،بــه مــدد ایــن نظریــه میتــوان نشــان داد كــه تــوكل اســاس
امیــدواری اســت كــه اجــازه میدهــد نیــت هدفمنــد خــود را تعالــی بخشــیم و از خودكامگــی بــه
خرســندی حركــت كنیــم ،وابســتگیهای خــود را بــه زمــان حــال دگرگــون كــرده و امــكان جدیدی
را بگشــاییم (.)Meissner, 1987 :186 -187 ; 204-205
پنجــم ،قیــود بــهکار رفتــه در کالم اریکســون (تــوکل ،اطمینــان بــه مبــدأ هســتی ،شــعایر و
امیــدواری) بــه انســان ّ
هویــت میبخشــد کــه رهیــن پایبنــدی بــه اصــول اخالقــی و انســانی اســت
و ســرانجام آن تجربــۀ دینــی و نتیج ـهاش ایمــان بــه خداونــد خواهــد بــود .امــا امــام رضــا gدر
پیکــرۀ دیــن ســنگبنای اخــاق را صداقــت و امانتــداری اظهــار میکننــد و هنگامــی کــه مــکارم
و فضایــل اخالقــی از ملــکات نفســانی شــدّ ،
هویــت دینــی او را میســازد ،مشــروط بــه آنکــه آدمــی
مراقبــه داشــته باشــد و خــود را از رذایــل اخالقــی دور بــدارد.
ششــم .طبقهبنــدی مصداقهــای ســبک رفتــاری امــام رضــا  gاز دیــدگاه اریکســون بــر
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،29بهار 1399
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مبنــای هویــت مثبــت فــردی اســت و اقســام ّ
هویتهــای دینــی ،معنــوی ،اخالقــی ـ اجتماعــی و
ذهنــی ـ فضیلتــی بــه اعتبــار رویکردهــای نظریــه اریکســون و بــر اســاس زیرســاختها و نتایــج آن
بــوده اســت .بنابرایــن ،عصــارۀ همــه انــواع هویــت همــان ّ
هویــت مثبت اســت کــه در انســان از بدو
تولــد شــکل گرفتــه و بــه مرحلــۀ تکامــل و پختگــی میرســد و تحــت تأثیــر عوامــل ّ
مهم شــخصیتی

نظیــر ژنتیــک ،محیــط ،والدیــن و یادگیــری قــرار دارد .نهادینهشــدن دو فرهنــگ ارزشــمند نظــری
و عملــی ،غایــت ایــن دســتهبندی و نشــانۀ کارآمــدی انســان اســت.
از ویژگیهــای پژوهــش حاضــر ،ارائــه دو نــوآوری بــود :نخســت ،اســتخراج مؤلفههــای تحلیــل
شــخصیت طبــق نظریــه اریــک اریکســون .دوم ،تحلیــل روانشــناختی و بازخوانــی ســبک زندگی
امــام رضــا gمطابــق مؤلفههــای نظریــه اریکســون و طبقهبنــدی نتایــج.
بــا توجــه بــه آنچه گذشــت ،مخاطبان اصلی این جســتار ،دانشــجویان ،پژوهشــگران و اســتادانی
هســتند کــه در حــوزۀ روانشناســی دیــن ،مطالعــات فرهنگــی ،مطالعــات اســامی ،دینپژوهــی
و روانشناســی دینــی ،تحقیــق میکننــد .همچنیــن ،دامنــۀ ایــن مقــال امامتپژوهــان،
ســیرهپژوهان ،محققــان حــوزۀ ســبک زندگــی و در نهایــت عالقهمندانــی را در برمیگیــرد کــه
ی و طالــب رشــد معنــوی و کمــاالت انســانی هســتند.
رهیــن مهــر و رأفــت امــام مهربان ـ 
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چکیده
کاشــیکاری یکــی از شــیوههای نقشپــردازی آرمانگرایانــه در تزئینــات معمــاری ایــران اســت ،کــه
پیشــینۀ تاریخــی آن بــه قبــل از اســام بــاز میگــردد .هنــر کاشــیکاری در قــرون اولیــۀ اســامی در ایــران
بهدلیــل افزایــش ســاخت بناهــای مذهبــی ،بهصــورت تزئینــات در مجموعههــای مذهبــی نمایــان
میشــود .رونــد رشــد و توســعۀ حــرم مطهــر در سراســر تاریــخ اســام و در طــول حیــات حکومتهــای
اســامی ادامــه داشــته اســت .از ای ـنرو ،نــوع معمــاری و متعلقــات آن از جملــه کاشــیکاری ،در طــول
تاریــخ و دورههــای ایلخانــی ،تیمــوری ،صفــوی ،قاجــار و معاصــر بــه ســبکها و روشهــای مختلفــی انجام
شــده اســت .در دورۀ قاجــار تحــوالت بســیاری در هنــر و معمــاری بهویــژه در تزئینــات بناهــا روی داد .در
ایــن دوران نقشــینهکردن دیــوار ابنیــه جلــوهای نویــن یافــت .کاشــینگاران ایــن عصــر در نقشپــردازی،
عکاســی ،مرســوالت پســتی ،اســلوبهای غربــی ،ســنتهای کهــن نگارگــری ،و همچنیــن کتابهــای
ادبــی ،تاریخــی ،مذهبــی و تصاویــر چــاپ ســنگی را منبــع الهــام قــرار دادهانــد.
هــدف اصلــی ایــن مقالــه آشــنایی بــا کاشــینگارههای دورۀ قاجــار در حــرم مطهــر و تطبیق کاشــینگارۀ
معجــزۀ حملــۀ شــیران بــه حمیدبن مهــران بر پیشــانی ایوان شــرقی صحــن عتیق بــا تصاویر چاپ ســنگی
مشــابه آن اســت .ســؤال ایــن اســت کــه کاشــینگارههای دورۀ قاجــار در حــرم مطهــر رضــوی شــامل
چــه مضامینــی میشــوند؟ آیــا میتــوان کاشــینگارۀ معجــزۀ امــام رضــا  gدر مجلــس مأمــون (حملــۀ
شــیران بــه حمیدبــن مهــران) را متأثــر از تصاویر چاپ ســنگی مشــابه دانســت؟ در صــورت تأثیرپذیری این
کاشــینگاره از تصاویــر چــاپ ســنگی ،ایــن تأثیرهــا چــه مــواردی را شــامل میشــود و بــا اثــر کــدام هنرمند
تصویرســاز مطابقت بیشــتری دارد؟
مطالــب و تصاویــر پژوهــش بــه روش میدانــی و کتابخانــهای گــردآوری شــده و بــا رویکــرد توصیفــی و
تحلیلــی همــراه بــا تفســیر تصویرهــا و تطبیــق آنهــا نــگارش یافتــه اســت.
کلیدواژهها :حرم مطهر رضوی ،امام رضا  ،gحمیدبن مهران ،کاشینگاره ،چاپ سنگی.
 .1کارشناس ارشد ارتباط تصویری موسسه آموزش عالی فردوس مشهدatiye.hosseinabadi@gmail.com :
* این مقاله به جشنواره دوساالنه آیات مصور (معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) درسال  1397ارائه شده است.
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 .1مقدمه
تزئینــات بنــا از عوامــل بســیار مهــم در معمــاری ایــران و دربردارنــدۀ اطالعــات تاریخــی،
اجتماعــی ،فرهنگــی و اعتقــادات مذهبــی دوران خــود اســت .در هنر اســامی ،تزئین بــرای اعتال
ـزء آثــار ارزشــمند هنــری
بــه افقهــای برتــر و بیــان فضــای قدســی اســت .کاشــیکاری در ایــران جـ ِ
اســت .متعالیتریــن تجلیــات هنــر دینــی را در کاشــیکاریهای اماکــن مذهبــی میتــوان یافــت
کــه از مهمتریــن مظاهــر بــروز مفاهیــم معنــوی و عرفانــی در هنــر بـ ه شــمار مـیرود و نقــش اصلــی
را در اماکــن مقــدس از جملــه حــرم مطهــر رضــوی ایفــا میکنــد.
حــرم امــام رضــا  gدارای نمونههایــی از هنــر کاشــیکاری ،مربــوط بــه دورههــای مختلــف
تاریخــی اســت کــه میتــوان آنهــا را بــر اســاس ویژگیهــای بصــری ،نــوع نقــوش و دورۀ تاریخــی
طبقهبنــدی کــرد .طرحهــا و نقــوش کاشــیکاری در هــر دوره برگرفتــه از مبانــی فکــری ـ ارزشــی
زمــان خــود بــوده اســت .در دورۀ قاجــار نیــز ساختوســازها و تزئینــات بیشــتری در حــرم امــام
رضــا  gصــورت گرفــت کــه از اقدامهــای مهــم ،ســاخت صحــن نــو (آزادی) در شــرق حــرم در
ســال 1233ق بــه دســتور فتحعلیشــاه بــوده اســت (مهــدوی .)86 :1387 ،ایــن صحــن توســط
محمدشــاه تزئیــن و در روزگار ناصرالدینشــاه بــه پایــان رســید (کوثــری.)55 :1387 ،
در دورۀ قاجــار تحــوالت بســیاری در هنــر و معمــاری روی داد .کاشــیکاری نیــز ماننــد ســایر
هنرهــای ایــن دوره دچــار تغییــر شــد .ایــن هنــر در ادامــۀ ســنت گذشــته و بــه تقلیــد از آن در
تکنیــک و تزئیــن ،تفاوتهایــی بــا دوران پیشــین دارد و بــا گذشــت زمــان متأثــر از هنــر غــرب و
حتــی پدیدههــای جدیــد از جملــه چــاپ ســنگی یــا لیتوگرافــی قــرار میگیــرد ،کــه از آخریــن
شــیوههای هنــر متــداول در دورۀ قاجــار اســت .گســترش و محبوبیــت ایــن هنــر در میــان مــردم،
ارتبــاط میــان تصاویــر چــاپ ســنگی و دیگــر هنرهــای ایرانــی را برقــرار کــرد کــه از جمله ،اســتفاده
از آنهــا بــرای تهیــۀ الگــوی کاشــینگاری 1ایــن دوران بــوده اســت.
در ایــن پژوهــش تــاش شــده تــا ضمــن بررســی مضامیــن کاشــینگارههای دورۀ قاجــار در حــرم
 .1اصطالح کاشی نگاری توسط هادی سیف ( )14 :1376در کتاب نقاشی روی کاشی بهکار برده شده است.
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،29بهار 1399

مضامین کاشینگارههای دورۀ قاجار در حرم مطهر رضوی (خان حسین آبادی)

97

امــام رضــا  ،gکاشــینگارۀ معجــزۀ امــام  gدر مجلــس مأمــون ،حملــۀ شــیران بــه حمیدبــن
مهــران بــر پیشــانی نمــای داخلــی ایــوان شــرقی صحــن عتیــق ،بــا تصاویــر چــاپ ســنگی تطبیــق
داده شــود .نخســت توضیحــات مختصــری دربــارۀ کاشــیکاری دورۀ قاجــار و توصیــف مضامین آن
در حــرم مطهــر ارائــه شــده اســت .ســپس تاریخچــه و تصاویــر چاپ ســنگی بیــان شــده و در نهایت
کاشــینگارۀ حملــۀ شــیران بــه حمیدبــن مهــران بــا تصاویــر چاپســنگی تطبیــق داده میشــود.

 .2روش تحقیق
ایــن مقاله حاصل پژوهشــی اســت کــه از لحــاظ روش توصیفی ـ تحلیلــی ،همراه با تفســیر تصاویر
و تطبیــق آنهــا صــورت پذیرفتــه و روش گــردآوری اطالعــات ،کتابخان ـهای و میدانــی و بــر اســاس
موضــوع و شــیوۀ تحقیــق ،پژوهشــی و ســؤالمحور بــوده اســت .جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش بـرای
دســتهبندی مضامیــن ،شــامل نمونههایــی از کاشــینگارههای بــر جــای مانــده از دورۀ قاجــار در
مــوزۀ مرکــزی و صحنهــای عتیــق و نــو میشــود .بـرای تطبیــق کاشــینگاره بــا چــاپ ســنگی ،ســه
تصویر از ســه نســخۀ «اخبارنامه» 1267ق« ،اسرارالشــهاده» 1268ق« ،جام ع المعجزات» 1271ق
مشــاهده شــد کــه بــر اســاس فهرســت کتابهــای بررســی شــده توســط اولریــش مارزلــف (،)1390
نســخۀ «اخبارنامــه» و «جامعالمعجــزات» فقــط در ســال مذکــور بــه چــاپ رســیده اســت ،امــا کتــاب
«اسرارالشــهاده» در ســالهای متعــدد بهدفعــات چاپ شــده کــه تعــدادی از آنهــا در کتابخانۀ مرکزی
آســتان قــدس رضــوی نگهــداری میشــود .از ایـنرو ،جامعــۀ آمــاری از میــان تصاویــر چــاپ ســنگی
شــامل ســه کتــاب یادشــده و بررســی تمــام نســخههای موجــود از کتــاب «اسرارالشــهاده» در مخــزن
کتابهــای چــاپ ســنگی کتابخانــۀ مرکــزی آســتان قــدس رضــوی اســت.

 .3پیشینۀ تحقیق
دربــارۀ کاشــیکاریهای حــرم امــام رضــا  gتاکنــون کتابهــا و مقالههــای زیــادی نوشــته
شــد ه اســت .هــادی خورشــیدی ( )1396در کتــاب «کاشــیکاری در حــرم مطهــر رضــوی» ضمــن
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بررســی دورههــای تاریخــی کاشــیکاری حــرم ،برخــی از نقــوش دورۀ قاجــار را بررســی کرده اســت.
ابوالفضــل صادقپــور و ســیدمحمود میرعزیــزی ( )1394در مقالــۀ «تحلیــل کاشــیکاری در دورۀ
قاجــار بــا نگاهــی بــه نقــوش کاش ـیهای حــرم امــام رضــا  »gنقــوش تزئینــی حــرم مطهــر را
براســاس ویژگیهــای بصــری دورۀ قاجــار دســتهبندی و شناســایی کردهانــد کــه البتــه برخــی از
نقــوش دورۀ قاجــار از جملــه نقــوش اســطورهای در آن نادیــده گرفتــه شــده اســت .در زمینــۀ چاپ
ســنگی و اهمیــت و توجــه بــه آن نیــز آثــار بســیاری وجــود دارد .دربــارۀ تطبیــق چــاپ ســنگی بــا
کاشــی ،فاطمــه جبــاری و محســن مراثــی ( )1392در مقالــه خــود بــا عنــوان «مطالعــۀ تطبیقــی
تصاویــر نســخ چــاپ ســنگی و کاشـیهای مصــور دورۀ قاجــار» مــوارد تأثیرپذیــری کاشــینگاران
دورۀ قاجــار از تصاویــر چــاپ ســنگی را بررســی کردهانــد .ســیدمحمود میرعزیــزی و ابوالفضــل
صادقپــور ( )1395در «تحلیــل تأثیــر تصاویــر چــاپ ســنگی کتــابنامــۀ خســروان بــر تصاویــر
نقشبرجســتۀ کاخ گلســتان
کاشــیهای نقــش برجســته کاخ مــوزۀ گلســتان» کاشــیهای 
و نســخۀ «مصورنامــۀ خســروان» و علــل اســتفادۀ هنرمنــدان کاشــیکار از آن را مــورد توجــه قــرار
ً
دادهانــد .در تألیفــات گذشــته تاکنــون مــوردی کــه اختصاصا مضامیــن کاشــینگارههای تصویری
دورۀ قاجــار در حــرم مطهــر را دســتهبندی و بررســی کنــد موجــود نیســت و در هیــچ مــوردی نقــش
حملــۀ شــیران بــه حمیدبــن مهــران بــا چــاپ ســنگی تطبیــق داده نشــده اســت.

 .4کاشیکاری قاجار
در عالــم هنــر ،حضــور نقاشــان ،معمــاران اروپایــی و ســایر هنرمنــدان غربــی همــراه بــا ورود هنــر
عکاســی و ســینما بــه کشــور ،جهــان هنرمنــد ایرانــی را دگرگــون کــرد (تقــوی ،موســوی و آگنجی،
 ،1394ج .)1129 :2تفکــرات جدیــد ،در تنــوع رنــگ و نقــش تأثیرگــذار بــود (ریاضــی:1395 ،
 )70کــه از ویژگیهــای ّ
مهــم کاشــیهای دورۀ قاجــار اســت (میرعزیــزی و صادقپــور:1395 ،
 .)78در هنــر قاجــار کــه هنــری پــر زرق و بــرق ،رنگارنــگ و گوناگــون اســت ،رنــگ اهمیــت ویژهای
دارد (افضــل و ســاحی )14 :1396 ،هــر چنــد جنبــۀ آرامشبخــش و روحانیــت دورۀ صفویــه را
نــدارد امــا کاشــیهایی بــه رنگهــای شــاد ،زنــده و مادیتــر ســاخته شــدند (ریاضــی:1395 ،
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 .)70کاشــیکاریهای دورۀ قاجــار بــه لحــاظ اســتفاده از رنگهــای گــرم در دورههــای تاریخــی
ً
ایــران کامــا متمایــز هســتند .رنــگ غالــب در اماکــن مذهبــی و غیرمذهبــی زرد و قرمــز اســت ،بــه
حــدی کــه مشــخصۀ ویــژۀ هنــر کاشــیکاری قاجــار اســت (افضــل و ســاحی.)14 :1396 ،
کاشــیکاری در نقــش نیــز دچــار تغییراتــی میشــود و کاشیســاز الگوهــای ســنتی را کنــار
میگــذارد و توجــه خــود را معطــوف تابلوهــای نقاشــی ،عکسهــا و کارتپســتالهایی میکنــد
کــه درباریــان بــا خــود از اروپــا آورده بودنــد کــه ســبب خلــق مضامیــن ،ترکیببندیهــا و
رنگآمیــزی متفاوتــی میشــود (تقــوی ،موســوی و آگنجــی ،1394 ،ج.)1129 :2
در دورۀ قاجــار ،نقاشــی روی کاشــی در ادامــۀ ســنتهای گذشــته و بــه تقلیــد از آن ،بــا
تأثیرپذیــری از هنرهــای نوپــا و نوظهــور ماننــد عکاســی و چــاپ ســنگی ،وارد مرحلــۀ جدیــدی از
لحــاظ بهرهگیــری از مضامیــن و تصاویــر برگرفتــه از ایــن هنرهــا میگــردد کــه ســبب خلــق اثــر
توســط هنرمنــد کاشــیکار در دورۀ قاجــار گشــته اســت .کاشــی قاجــاری ابــداع ســبکی بــا تنــوع
خــاص اســت کــه منجر بــه جاودان ه ســاختن ابعــاد گوناگــون ّ
هویــت ایرانی اعــم از ملــی ،فرهنگی،
دینــی ،مذهبــی و رجالشناســی گردیــده اســت و نقــش هنــر در جاودانــه ســاختن هویــت ایرانــی
را بــرای مــا بازگــو میکنــد .ایــن نقــوش شــامل تصاویــر پادشــاهان ،مناظــری از بناهــای تاریخــی و
مناظــری طبیعــی از مناطــق مختلــف ایــران ،تصاویــر انســانی ،گیاهــی (میرعزیــزی و صادقپــور،
 ،)78 :1395نقــوش شــیر و خورشــید و ...اســت (عبدیفــر.)41 :1392 ،
در کاشـیهای هفترنــگ ،تأثیرهــای هنــر غربــی را بــا نقشهایــی نظیــر دســتههای فـراوان گل ُرز،
گلــدان و انــواع میــوه میتــوان دیــد .در تمامــی ایــن ســبکها ،ســایق عصــر ملکــه ویکتوریا مشــهود
اســت .ایــن تأثیــر را میتــوان در نقشمایههایــی نظیــر صحنههــای چشــمانداز و مناظــر اروپایــی
کــه بــه طــور قطــع از کارتپســتالهای معاصــر وارداتــی و تصاویــر مجلههــا کپیبــرداری شــده اســت،
بهخوبــی مشــاهده کــرد (ریاضــی .)34 :1395 ،تصاویــر فرشــتگان برهنــه ،شبهاســلیمیهای
شــیپوری ،نقــوش هندســی بــا قابلیــت فـراوان و ،...ولــی اغلب اســاس طراحــی نقوش بر یــک گلدان
اســتوار اســت کــه از آثــار تزئینــی دورۀ روکوکــوی اسپانیاســت .تصاویــر ایــن گلدانهــا پــر نقشونــگار و
شــامل نقشهــای پرنــدگان و گلهــای ُرز بــا حالــت طبیعــی اســت (عبدیفــر.)41 :1392 ،
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 .5کاشینگاری
در زمــان پادشــاهی شــاهعباس و مکتــب رضــا عباســی ،کشــیدن تصویــر روی دیوارهــا یــا
همــان دیوارنــگاری معمــول گردیــد (همــان .)43 :نقاشــی روی کاشــی یــا کاش ـینگاری یکــی
از انــواع دیوارنــگاری اســت .آثــاری از آن بهوفــور از دورۀ قاجــار بازمانــده اســت کــه کاربــردی
وســیع داشــته (آژنــد )36 :1385 ،و بهصــورت واقعگرایانــه یــا انتزاعــی ،بــا توجــه بــه نــوع بنــا
(مذهبــی و غیرمذهبــی) روی کاشــی نقــش میشــد .نقــوش کاشـیهای ایــن دوره را میتــوان بــه
هفــت دســتۀ اصلــی تقســیم کــرد :نقــوش هندســی ،نقــوش گیاهــی و جانــوری ،نقــوش (مناظر)
معمــاری ،نقــوش انســانی ،نقــوش اســطورهای ،نقــوش روایتــی ،نقــوش فرنگــی و نقــوش نظامــی
(ریاضــی.)66-54 :1395 ،
ایــن کاشــینگاریها مضامیــن و موضوعــات متنوعــی داشــت کــه مضامیــن تزئینــی (گلومــرغ
و دورنماســازی و ،)...رزمی(افســانهای و تاریخــی) ،بزمــی (داســتانهای تغزلــی ،صحنههــای
شــکار و تفــرج) و مذهبــی (روایتهــای مذهبــی گوناگــون) از جملــۀ آنها بــود (آژنــد.)36 :1385 ،
بــر ایــن اســاس ،در پژوهــش حاضرکاشــینگارههای حــرم مطهــر بــا توجــه بــه مضمــون و
موضــوع ،در چهــار گــروه فــوق دســتهبندی شــدهاند.

 .6کاشینگارههای دورۀ قاجار در حرم مطهر
6ـ 1مضامین تزئینی
در میــان نقــوش کاشــینگارههای حــرم ،مضامیــن تزئینــی در زمــرۀ نقــوش پرتعــداد قــرار دارنــد
کــه همچــون ســایر زمینههــا تحــت تأثیــر هنــر اروپایــی ،بــه ســمت طبیعتپــردازی و فاصلهگرفتن
از فرمهــای تجریــدی و انتزاعــی پیــش میرونــد و شــامل نقــوش هندســی ،گیاهــی ،گلومــرغ،
حیوانــی ،مناظــر و معمــاری ،و گلدانــی و کاسهبشــقابی میشــوند.
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6ـ 1ـ  1نقوش هندسی
هندســه میــراث تمدنهــای ایــران پیــش از اســام ،میــانرودان ،مصــر و یونــان اســت ،کــه
ب هتدریــج در تمــدن دوران اســامی اهمیــت واالیــی یافــت .ســاختمانهای هندســی بــا مفاهیــم
نمادیــن ،کیهانــی و فلســفۀ اســامی ســازگاری داشــت .اغلــب هنرمنــدان از ایــن مفاهیــم مطلــع
ش بیــان کردهانــد .از ای ـنرو ،بســیاری از طرحهــا جنبــۀ تجریــدی
بودنــد و آنهــا را از طریــق نق ـ 
ندارنــد ،بلکــه دارای مفهومــی مقــدس و مذهبیانــد (ریاضــی.)54 :1395 ،
طرحهــای هندســی بــر نظــام شــبکهای اســتوارند کــه در آن شــبکههای هندســی بــه واحدهــای
مشــخصی تقســیم و بــا توالــی منظمــی تکــرار میشــوند؛ بــا ایــن ّ
مزیــت کــه میتــوان بــر حســب
روابــط متناســب ،طرحهــا را میــان نقشهــای هندســی ،بــزرگ یــا کوچــک کــرد .نقــوش هندســی
میتواننــد بهصــورت منفــرد یــا مرکــب بــا نقشهــای گیاهــی اســتفاده شــوند (همــان.)55-54 :
اســاس ســاخت نقــوش هندســی و گیاهــی ،مربــع ،دایره یــا ترکیب آنهاســت کــه انواع بیشــماری
را پدیــد میآورنــد (همــان.)57 :
هنرمنــدان دورۀ قاجــار نیــز بــر پایــۀ اصــول هندســی ســاده ،دســتاوردهای زیبایــی عرضــه
کردهاند.گاهــی در ایــن طرحهــا بــه قیدوبندهــای ناشــی از بینشهــا و معتقــدات خــود بیشــتر
ّ
مقیــد هســتند تــا محدودیتهــای خــود ایــن رســانه .در مجموعــۀ ایــن نقــوش ،نــه فقــط اغلــب
طرحهــای رایــج دورههــای پیشــین مــورد توجــه طراحــان بــوده ،بلکــه طرحهــای جدیــد و
ابتــکاری نیــز فــراوان اســت (همــان .)57-56 :باوجــود ایــن ،در تزئینــات اصیــل یا بازســازی شــده
از دورۀ قاجــار در حــرم مطهــر ،نقــوش هندســی نســبت بــه ســایر نقــوش ســهم کمتــری را بــه خــود
اختصــاص داده اســت (تصویــر.)1
تصویر .1ساختار هندسی ،منسوب به دورۀ قاجار ،بازسازی
در دوران معاصر ،نقوش نمای داخـلی ایوان شـرقی صحـن
آزادی .منبع :نگارنده.
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6ـ 1ـ  2نقوش گیاهی
در تزئیــن بناهــای مذهبــی ،حرکتهــای مارپیــچ و پویــای اســلیمی و گلهــای ختایــی نقــش
اساســی دارد کــه تعبیرهــای گوناگونــی در بــاب نمادگرایــی آن بــهکار رفتــه اســت .بورکهــارت
اســلیمیهای گیاهــی را نمایــش حرکــت و زایــش میدانــد ( .)71 :1365برخــی آن را نمــودار
کامــل جهــان قوسیشــکل و کهکشــانهای مـ ّ
ـدور خواندهانــد کــه در عهــد صفویــه بــه نهایــت
تکامــل خــود رســید (دادور و داالیــی .)211 :1395 ،همچنیــن ،بهعنــوان ســمبلی از انســان و
تــاش و مجاهــدۀ وی بــرای رســیدن بــه کمــال اســت تــا در جایــی بــه دایــرهای کامــل تبدیل شــود
(خلــج .)23 :1389 ،در نهایــت ،یــادآور رمزگــری حجــاب اســت کــه بنــا بــر حدیث نبــوی ،خداوند
پشــت هفتــاد هــزار حجــاب نــور و ظلمــت پنهــان اســت؛ حجابهــا نورنــد تــا ظلمــت الهــی را
مســتور دارنــد و ظلمتانــد ،تــا حجاب نــور الهــی باشــند (یــاوری و باوفــا 52-51 :1390 ،و .)198

تصویر .2نقوش گیاهی ،نمای داخلی ایوان شمالی صحن آزادی.
منبع:نگارنده.

تصویر .3گل سرخ ،قوس دهانۀ ایوان شمالی صحن آزادی.
منبعنگارنده.
تصویر .4زنبق ،ضلع شمالی صحن آزادی .منبع :نگارنده.
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موتیفهــای ّ
ســنتی اســلیمی و ختایــی در بیشــتر
ابنیــۀ دورۀ قاجــار نیــز فــراوان دیــده میشــود و در
کاشــینگارههای باقیمانــده از دورۀ قاجــار در حــرم
مطهــر ،نقــش غالــب را نســبت بــه نقــوش هندســی
برعهــده دارنــد .اســلیمیهایی بــا شــاخههای ضخیــم
و مارپیچهــای بــزرگ در میــان گلهــای طبیعتگــرا
و منظرهســازی کــه تقلیــدی از تزئینــات اروپایــی
بهشــمار مــیرود و گلهــای ختایــی کــه در کنــار

تصویر .5اسلیمی دهان شیپوری ،ضلع غربی
صحن انقالب .منبع :نگارنده.

گلهــای طبیعــی جلــوۀ خــود را از دســت دادهانــد ،در واقــع ّ
هویتــی مســتقل بــه نــام اســلیمی
و ختایــی در آن شــلوغی نقــش و رنــگ دیــده نمیشــود (صادقپــور و میرعزیــزی،)6 :1394 ،
(تصویــر .)2همچنیــن ،نقوشــی از قبیــل گلوبوتــه ،انــواع گلهــای طبیعــی چــون گل ســرخ
(تصویــر )3و زنبــق (تصویــر )4و اســلیمیهای دهــان شــیپوری (تصویــر )5از تزئینات گیاهــی رایج
ایــن دوره در حــرم هســتند.

6ـ 1ـ  3گلومرغ
مهمتریــن مضامیــن تزئینــی در کاشــینگاریهای دورۀ قاجــار ،گلومــرغ بــه گونــۀ
درهمتنیــده ،گاه مجــزا و مســتقل و گاه هــم اســلیمیهای درهمتافتــه گیاهــی اســت
(آژنــد .)38 :1385 ،گلومــرغ اصطالحــی اســت بــرای توصیــف نوعــی از نقاشــی قدیــم
ایرانــی ،کــه دارای گل ،بــرگ ،پرندگانــی ماننــد بلبــل و گاه پروانــه بــود و نقاشــان اغلــب بــرای
بازنمایــی آن از طبیعــت مایــه میگرفتنــد و اســلوب «پــرداز» را ب ـهکار میبردنــد (مشــتاق،
 ،1389ج.)23 :1
دربــارۀ تاریــخ پیدایــش آثــار گلومــرغ آمــده اســت کــه پــس از راندهشــدن نقاشــان از دربــار
شاهطهماســب در قــرن 10ق ،تولیــد نقاشــی بهصــورت آزاد و مســتقل و فــارغ از ســفارشهای
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دربــار رونــق گرفــت .نخســتین بــار رضــا عباســی در میــان هنرمنــدان ایــن دوره توانســت پرنــدۀ
کوچکــی را از زمینــۀ آثــار نقاشــی ایرانــی بیــرون آورد و بــه مضمــون اصلــی نقاشــی تبدیــل کنــد
(شــهدادی ،1384 ،ج )20 :1کــه بهصــورت نوعــی نقاشــی مســتقل ،ریشــه در نیمــۀ دوم ســدۀ
11ق دورۀ صفــوی دارد .بعدهــا ایــن نــوع نقاشــی در دورۀ افشــاریه و زندیــه شــکل دلنشــین و
زیبایــی پیــدا کــرد .نقاشــان دورۀ قاجــار هــم ســنت گلومرغســازی را ادامــه دادنــد و عــاوه بــر
نقاشــی الکــی و مینایــی ،در کاشــینگاریها و گچنگاریهــا هــم از آن بهــره گرفتنــد (آژنــد،
 .)39-38 :1385ایــن تصویــر نمایــی از باغهــای بهشــتی اســت (شایســتهفر )35 :1389 ،کــه
وصــف آن در قــرآن کریــم بارهــا آمــده اســت (خورشــیدی.)76 :1396 ،
همچنیــن ،در نقاشــی گلومــرغ ،ارتبــاط و پیونــدی عمیــق بــا ادبیــات و اشــعا رعارفانــۀ منظــوم
ی اســت .عناصــر ایــن
مطــرح اســت (پنجهباشــی )62 :1395 ،و دارای بــار اســطورهای و تمثیل ـ 
نقاشــی یکــی گل ،کــه تمثیلــی از بــاغ ،بهشــت ،بهــار و جاودانگــی اســت و دیگــری مــرغ (همــان:
 )74کــه کانــون توجــه اصلــی ،تجلــی روح و نمــادی از عرفــان اســامی و اشــراق و باورهــای عارفانه
اســت (همــان .)62 :نقشمایــۀ مــرغ در حالتهــای مختلــف جنبــۀ عرفانــی دارد و بــا الهــام از
ل گرفتــه و بــه نمــادی از احــوال و عواطــف تبدیــل شــده اســت .مرغ
عرفــان ایرانــی ـ اســامی شــک 
نشــانگر حــال نقــاش و ســیر روحانــی و احــوال عارفانــۀ وی اســت .گلومــرغ در دورۀ قاجــار بازتــاب
ّ
تخیــل شــاعرانۀ هنرمنــدان اســت (همــان.)74 :
قابهــای کاشــی هفترنــگ بــا طــرح گلومــرغ در حــرم مطهــر ،بــا حاشــیۀ قاببنــدی
شــده و زمینــۀ زرد و ســفید ،بــر روی اســپرهای پایــۀ ایــوان و بــاالی ازارۀ ایــوان شــمالی
صحــن آزادی (تصویــر )6و ایــوان شــرقی صحــن انقــاب (تصویــر )7وجــود دارد کــه
جایگزیــن پایهگلدانیهــای عصــر صفــوی و تیمــوری شــدهاند .مشــابه ایــن نقــوش در
پایههــای ایــوان شــرقی صحــن آزادی هــم توســط هنرمنــدان دوران معاصــر بازســازی و
جایگــذاری شــدهاند.
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تصویر .6گلومرغ ،ایوان شمالی صحن آزادی.

تصویر .7گلومرغ ،ایوان شرقی صحن انقالب.

منبع :نگارنده.

منبع :نگارنده.

6ـ 1ـ  4نقوش جانوری
نقــوش جانــوری چــون انــواع پرنــدگان ،حیوانــات وحشــی و اهلــی ،بهصــورت منفرد یــا در ترکیب
بــا نقــوش گیاهــی بســیار اســتفاده شــده اســت و بــه نظــر میرســد کــه کاشـینگار ســعی داشــته
اســت تــا هــر حیوانــی را کــه در طبیعــت میدیــده اســت روی کاشــی بــه تصویــر بکشــد (ریاضــی،
 .)63 :1395در حــرم مطهــر نیــز گونههــای متعــددی از انــواع نقــوش جانــوری وجــود دارد کــه
در مضامیــن مختلفــی بــه کار رفتهانــد؛ مثــل لکلکهــای مارکــش ،ســگهایشــکاری ،گــوزن
و فیــل کــه جــزء نقــوش تزئینــی شــمرده میشــوند و در منظرهپردازیهــا قابــل مشــاهدهاند و
نقوشــی از قبیــل اژدهــا ،گرفتوگیــر بــاز شــکاری و مرغابــی ،و نبــرد شــیر و گاو ،همچنیــن اســب و
ـزء مضامیــن رزمــی و اســاطیری هســتند و در جــای خــود بــه آن اشــاره
ســوار ،شــیر و اژدهــا کــه جـ ِ
ً
خواهــد شــد .امــا در میــان نقــوش متعــدد حیوانــی ،برخــی کارکــرد و حضــوری کامــا معمولــی و
تزئینــی دارنــد کــه میتــوان بــه نقــش پرنــده (مــرغ) ،طوطــی و مرغابــی اشــاره کــرد.
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6ـ 1ـ 4ـ  1پرندگان
پرنــدگان بیشــترین تعــداد را بــه خــود اختصــاص دادهانــد کــه اغلــب نــوع یــا گونــۀ مشــخصی را
نشــان نمیدهنــد و گاهــی شــبیه بلبــل و گاهــی پرنــدگان خیالــی بهشــتی و هفترنــگ هســتند
(تصویــر .)8آنهــا نمــادی از معنویــت و بــر بنیــاد نظریــۀ یونــگ ،نماینــدۀ ارواح یــا فرشــتگان و
امدادهــای فراطبیعــی ،اندیشـهها و پروازهــای خیالــی هســتند و بهعنــوان نمــاد روح ،در ادبیــات
عامیانــۀ سراســر جهــان رواج دارنــد (ســرلو .)219 :1389 ،بهعــاوه ،پرنــده نمــاد تعالــی ،جــان،
تجلــی الهــی ،ارواح هــوا ،ارواح مــردگان ،صعــود بــه آســمان ،تــوان ارتبــاط بــا ایــزدان یــا دخــول بــه
مرتبــۀ عالــی شــهود ،اندیشــه و تخیــل (کوپــر)71 :1379 ،
آرزو ،آزادی ،تنفــس ،جاودانگــی ،خورشــید ،رشــد و
بیگناهــی اســت (طهــوری .)52 :1391 ،حتــی بهطــور
کاملتــر ،نمــاد مراحــل معنــوی و مرحلــۀ برتر وجود هســتند
(شــوالیه و گربــران ،1379 ،ج )197 :2و محافــظ درخــت
زندگــی بهشــمار میرونــد (طهــوری .)52 :1391 ،در ایــران،
پرنــدگان از دیربــاز آیــات و نشــانههای تقــدس بودنــد و اعتقاد
بــه وجــود نیــروی ضـ ّـد دیــوی آنهاســت (قلـیزاده:1392 ،
.)278

تصویر 8پرندگان ،ایوان جنوبی صحن
آزادی .منبع :نگارنده.

6ـ 1ـ 4ـ  2طوطی
طوطــی در میــان پرنــدگان هفترنــگ و نقــوش گیاهــی در
ایوانهــای شــمالی و شــرقی دیــده میشــود .ایــن پرنــده،
رنگــی از بهشــتیان دارد .چــون مســکن اصلی او هندوســتان
اســت ،نمــاد دوری از وطــن مألــوف و جــدا افتــادن از اصــل
بــه شــمار م ـیرود کــه همــواره در آرزوی پــرواز بــه موطــن و
پیوســتن بــه یــاران و همزبانــان اســت (یاحقــی:1375 ،
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299-298؛ انوشــه ،1375 ،ج( ،)448-447 :1تصویــر.)9
6ـ 1ـ 4ـ  3مرغابی
مرغابــی در ایوانهــای شــمالی و شــرقی در اطــراف نقــوش گلدانــی یــا درختزندگــی
مشــاهده میشــود (تصویــر .)10واســطۀ بیــن آب و آســمان و در بــاور ایرانیــان باســتان،
هــر پرنــدۀ مرتبــط بــا آب ،نمــادی از آناهیتــا یــا ناهیــد اســت .آناهیتــا الهــه آبهــا و مــورد
ســتایش همــۀ ایــزدان اســت چــرا کــه او موجــب فرخــی و بــاروری جهــان و جانــوران
اســت (نامجــو و فروزانــی .)33 :1392 ،همچنیــن ،پرنــدگان را میتــوان حافــظ و
پاســدار درخــتزندگــی (نمــاد بــاروری خــاک) و نمــاد بــاران دانســت (افــروغ:1389 ،
 )170زیــرا ســحرانگاری طلــب بــاران ،یکــی از آیینهــای مــردم دوران پیــش از تاریــخ
در ســرزمینهای خشــک بــوده و مســتند ایــن ادعــا نقشهــای بیشــمار پرنــده و بــاران
اســت کــه از نگارههــای ســفال تــا فــرش (همــان )173 :و کاشــی و ...در هنــر ایــران
کاربــرد داشــته اســت.
تصویر .10مرغابی ،ایوان شمالی صحن
آزادی .منبع :نگارنده.

6ـ 1ـ  5منظرهپردازی و معماری
منظرهپــردازی و دورنماســازی هــم از مضامیــن تزئینــی دیگــر کاشــینگاریهای دورۀ قاجــار
اســت (آژنــد .)38 :1385 ،در بیشــتر بناهــای دربــاری ،شــخصی و برخــی از بناهــای مذهبــی
ایــن دوره ،ســاختمانها و مناظــر معمــاری در قابهــای هندســی بهتصویــر کشــیده شــدهاند
(ریاضــی .)63 :1395 ،ایــن منظرهپردازیهــا بــا کوهــی در دوردســت ،خانــهای در طبیعــت،
درختــان و ســبزینههای گیاهــی چشـمنواز در پیرامــون خانــه و رودخانــه نمایــان اســت کــه گویــی
الگــوی اصلــی آنهــا تصاویــر چاپــی اروپایــی بــوده کــه معمــاری ایرانــی در آنهــا بهجــای معمــاری
اروپایــی نشســته اســت (آژنــد .)38 :1385 ،ایــن قابهــا اغلــب در مرکــز یــا لچکیهــای یــک قاب
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تصویر .11منظرهپردازی ،لچکی ایوان
شمالی صحن آزادی .منبع :نگارنده.

تصویر .12منظرهپردازی ،طاق
ورودی ضلع شرقی صحن آزادی.
منبع:نگارنده.

بــزرگ (تصویــر )11یــا طاقنماهایــی بــا نقــوش اســلیمی و ختایــی (تصویــر( )12ریاضــی:1395 ،
ً
 )63و عمدتــا در قابهــای بیضــوی ،دایــره و مربــع بهتصویــر درمیآمدنــد کــه در بخشهــای
مختلــف ســاختمان و از جملــه ورودیهــا بــهکار بــرده میشــد (افــرادی .)43 :1395 ،همچنیــن،
منظرهپردازیهــا در حــرم مطهــر بــر بدنــۀ نقــوش کاسهبشــقابی و گلدانــی (تصویــر  )13هــم دیــده
میشــوند .نکتــۀ قابــل توجــه دیگــر ،حضــور نقــوش انســانی ،لکلکهــای مارکــش ،ســگهای
شــکاری ،گــوزن و فیــل و  ...در میــان مناظــر طاقنمــای ضلــع شــرقی اســت (تصویــر.)14
تصویر .13منظرهپردازی،شمال صحن
آزادی .منبع :نگارنده.

تصویر .14منظرهپردازی ،طاق
ورودی ضلع شرقی صحن آزادی.
منبع:نگارنده.

6ـ 1ـ  6نقوش گلدانی و کاسهبشقابی
نقــوش گلدانــی (تصویــر )15از عناصــر متــداول دوره قاجــار بــود کــه در زیرمجموعــه آن ،نقــوش
کاسهبشــقابی (تصویــر )16قــرار میگرفــت کــه بــا انبوهــی از گل تزئیــن میشــد .ترســیم
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نقشمایههــای گل و کاسهبشــقاب ،یکــی از نوآوریهــای ایــن دوره اســت کــه بــه تقلیــد از دنیــای
فرنــگ متــداول گردیــد .در نقــوش کاسهبشــقابی یــک دســتهگل درون کاسهبشــقاب بــا نقــوش
بســیار ریــز و تزئینــی قــرار میگیــرد (افــرادی .)39 :1395 ،ایــن نقــوش در اضــاع شــمالی ،ایوان
شــرقی و جنوبــی مشــاهده میشــوند.
تصویر 15نقش گلدانی ،ایوان جنوبی
صحن آزادی .منبع :نگارنده.

تصویر .16کاسه بشقابی ،ایوان جنوبی
صحن آزادی .منبع :نگارنده.

6ـ  2نقوش رزمی
نقــوش رزمــی شــامل نقــوش افســانهای [اســاطیری] و تاریخــی (آژنــد )36 :1385 ،اســت .در
ایــن زمینــه بیشــترین توجــه بــه داســتانهای شــاهنامه و تاریــخ ایــران باســتان و نیــز خــود دورۀ
قاجــار معطــوف شــده اســت (همــان .)37 :مضامیــن اســاطیری و باســتانی شــامل موضوعاتــی
اســت کــه ریشــه در هنــر و فرهنــگ ایــران دارد (تقــوی ،موســوی و آگنجــی ،1394 ،ج،)1134 :2
از جملــه شــیر و خورشــید ،خورشــیدخانم ،فرشــتههای بالــدار (ریاضــی )65 :1395 ،و شــاهان
باســتانی ایــران .قاجارهــا بــا ایــنکار میخواســتند اقتــدار سیاســی خــود را بــا اقتــدار سیاســی
شــاهان باســتانی ایــران برابــر نهنــد و بــا بهرهگیــری از آنهــا بــر مشــروعیت قدرتشــان تأکیــد
ورزنــد .دیوارنگارههــای دورۀ قاجــار از ایــن نظــر بــا دیوارنگارههــای دورههــای پیشــین متفــاوت
اســت و عنصــری جدیــد بــر جریــان هنــر دیوارنــگاری افــزوده اســت (آژنــد 38 :1385 ،و  .)41در
ً
دورۀ قاجــار اســتفاده از نقــوش اســطورهای غالبــا در بناهــای دربــاری و شــخصی دیــده میشــود و
کمتــر در بناهــای مذهبــی مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت ،امــا میتــوان بــه نمونههایــی از آن در
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آســتان شــاهعبدالعظیم (نقــش خورشــید خانــم) و یا حســینۀ نقشــین (نبــرد شــیر و اژدهــا) در یزد
اشــاره کــرد (ریاضــی.)65 :1395 ،
مضامیــن رزمــی (افســانهای ـ اســاطیری و تاریخــی) در حــرم امــام رضــا  gنیــز مــوارد متعددی
را در برمیگیــرد .از جملــه ،نقــوش حیوانــی ماننــد شــیر ،اژدهــا و صحنههــای گرفتوگیــر،
فرشــتههای بالــدار و رجــال دربــاری و حکومتــی کــه در ادامــه بــه آن اشــاره خواهــد شــد.
6ـ 2ـ  1اژدها
اژدهــا از دیگــر نقوشــی اســت کــه در تمامــی اســپرهای صحــن آزادی در پایــۀ گلدانهــا ،مشــاهده
میشــود .هیچیــک از ایــن کاش ـیها اصالــت قاجــاری ندارنــد و بــا کاش ـیهای معاصــر جایگزیــن
شــدهاند ،امــا ایــن طــرح از نظــر بهکارگیــری نقــوش گیاهــی و حیوانــی بــهکار رفتــه در گلــدان،
منطبــق بــا کاشــینگاره ایوانچــه شــمالی صحــن انقالب اســت که بــه نظــر اصیــل و از آثــار دورۀ قاجار
اســت ،زیـرا «گلهــای بــرگ کنگــری زردرنــگ از اواســط دوره قاجــار رایــج شــد و احتمــال انتســابش
ً
بــه عصــر صفــوی خیلــی ضعیــف و تقریبــا نادرســت اســت» (مصاحبــه بــا دکترمهــدی صحـرا گــرد
( .)27/12/1396از آنجاکــه ایــن طــرح در تمامــی اســپرهای صحــن آزادی بازســازی شــده اســت،
میتــوان آن را از آثــار دورۀ قاجــار دانســت کــه در دوران معاصــر جایگزیــن شــدهاند (تصویــر.)17

تصویر .17اژدها ،سمت راست :طرح
بازسازی شده در اسپرهای صحن آزادی
سمت چپ :طرح اصیل در ایوانچه
شمالی صحن انقالب .منبع :نگارنده.

اژدهــا نگهبــان گنجهــای پنهــان اســت کــه بــرای دس ـتیافتن بــه آن،بایــد بــر او پیــروز شــد
(شــوالیه و گربــران ،1378 ،ج .)123 :1نبــرد میــان قهرمــان و اژدهــا همیشــه آزادســازی نعمتــی
را بــه ارمغــان دارد (طهــوری )43 :1391 ،کــه تعبیــری اســت از کشــمکش انســان بــرای نیــل بــه
خودآگاهــی (یاحقــی ،)75 :1375 ،و دســتیابی بــه گنــج معرفــت باطنــی (کوپــر.)18 :1379 ،
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اژدهــا نگهبــان درختزندگــی و هرگونــه گنــج اســت و خواهــان تصاحــب آن بایــد ،پهلوانــی و
فرزانگــیاش را در مواجهــه بــا خطــر و کشــتن خزنــدۀ عجیبالخلقــه ،اثبــات کنــد .بهــار معتقــد
اســت شــاهان و پهلوانــان بــا عمــل اژدهاکشــی ،کار برکــتبخشــی را انجــام میدهنــد کــه برکــت
و بــاران بــر زمیــن جــاری میشــود (قلــیزاده .)275 :1391 ،پــس اژدهــا بــر دروازۀ شــهرها،
کاشـیهای لعابخــورده و تختهــای ســلطنت ،نقــش محافظــت و پاســبانی را برعهــده داشــت.
6ـ 2ـ  2شیر
شــیر کــه نقــش ســر آن در پایههــا و ورودی ایــوان
شــمالی وجــود دارد (تصویــر )18در دورههــای
مختلــف فرهنــگ ایــران مفاهیــم خاصــی را در
برداشــته و «مظهــر میتــرا ،خورشــید ،گرما ،تابســتان،
پیــروزی ،شــجاعت ،ســلطنت ،قــدرت ،نــور و آتــش
بــوده اســت» .شــاید قدیمیتریــن مفهــوم آن در علــوم
نجــوم مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت (افــرادی،
 .)38 :1395در کهنتریــن نقــوش ،شــیرها نگهبــان

تصویر .18شیر ،ایوان شمالی صحن آزادی.
منبع:نگارنده.

پرستشــگاهها ،قصرهــا و آرامگاههــا بودنــد و تصــور میرفــت کــه درندهخویــی آنهــا باعــث
دورکــردن تأثیــرات زیــانآور میشــود (بهمنــی .)74 :1389 ،شــیر در ایــران نمــاد ســلطنت،
نیــروی خورشــید و نــور اســت (بــرادران )98 :1392 ،کــه همــراه بــا خورشــید نیــز بـهکار میرفتــه
و پــس از گذرانــدن ســیر تطــوری در زمــان ناصرالدیــن شــاه قاجــار و در ســال 1280ق نشــان
رســمی ایــران شــد (افــرادی .)38 :1395 ،شــیر مظهــری از قــدرت خاکــی و زمینــی و خورشــید
جلــوهای از قــدرت آســمانی اســت و در کنــار هــم تجلــی قــدرت تفویــض شــده از آســمان بــه
مــردم اســت کــه در وجــود شــاه یــا ســلطان تبلــور مییابــد (بــرادران .)170 :1392 ،ایــن نقــش
در دورۀ قاجــار کاربــرد فــراوان پیــدا کــرد.
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6ـ 2ـ  3گرفتوگیر
نبــرد شــیروگاو (تصویــر :)19شــیر بــرای ایرانیــان باســتان مظهــر تابســتان و گاو ظهــر زمســتان
بــوده از ایــن رو پریــدن شــیر بــر پشــت گاو ،نمــاد لحظــۀ چیرگی تابســتان بر زمســتان و فرا رســیدن
بهــار اســت .گاو نمــاد مــاه و شــیر نمــاد خورشــید و فائــق آمــدن شــیر بــر گاو ،فائــق آمدن خورشــید
بــر مــاه ،روز بــر شــب و روشــنایی بــر تاریکــی اســت (بــرادران .)107 :1392 ،گاو و شــیر (ثــور و
اســد) از صورتهــای فلکــی هســتند ،در نزدیکیهــای اعتــدال ربیعــی( ،نــوروز) بــرج اســد بر برج
ثــور تفــوق مییابــد و بهــار میشــود و حاصلخیــزی و تجدیــد حیــات آغــاز میشــود کــه ایــن را
میتــوان بهتریــن تعبیــر از ایــن نقــش دانســت (همــان .)109 :همچنیــن ایــن دو صحنــه نمــاد
ً
جنــگ قدرتهــای نیــک بــر ضــد ارواح خبیــث اســت؛ جنگــی کــه مؤمنــان دایمــا و با تمــام قدرت
در آن شــرکت میکننــد .رســیدن بــه جایــگاه نــور جــاودان ،بــرای ارواح درســتکار بــا شــفاعت
قــدرت مطلــق [شــیر] تضمیــن شــده اســت (شــوالیه و گربــران ،1385 ،ج4؛ 684؛ نامورمطلــق
و کنگرانــی .)267 :1394 ،ایــن نقــش در تزئینــات ضلــع غربــی صحــن انقــاب دیــده میشــود.
تصویر .19گرفتوگیر :نبرد شیر و گاو،
ضلع غربی صحن انقالب.
منبع:نگارنده.

تصویر .20گرفتوگیر :شاهین و شکار مرغابی ،سمت
راست :ورودی ایوان شمالی صحن آزادی ،سمت چپ:
ضلع غربی صحن انقالب .منبع :نگارنده.

شــاهین و شــکار مرغابــی (تصویــر :)20در روایــات کهــن بهخصــوص در جهــات اســاطیری
تفاوتــی بیــن شــاهین ،عقــاب و بــاز وجــود نــدارد .شــاهین در توانایــی ســرآمد پرنــدگان و بهدلیــل
شــکوه و تقــدس بــه «شــاهمرغان» شــهرت یافتــه اســت .در ایــران باســتان ،شــاهین مرغــی
خوشیمــن و مقــدس بــوده کــه در افســانهها بــه عنــوان مظهــر آســمان قلمــداد میشــده اســت
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(یاحقــی .)271-270 :1375 ،ایــن پرنــدۀ تیــز پــرواز در دوران باســتان ،ســمبل قــدرت و ّ
فــر
پادشــاهی بــوده (بــرادران73 :1392 ،؛ یاحقــی ،)271 :1375 ،و چــون پادشــاهان در هنــگام
شــکار و صیــد پرنــدگان از ایــن پرنــده اســتفاده میکردنــد ،تربیــت آن خــود فنــی از لــوازم ســلطنت
محســوب میشــد کــه در ادبیــات فارســی هــم کتابهــای متعــددی بــا عنــوان «بازنامــه» بــه
خــود اختصــاص داده اســت (یاحقــی .)272-271 :1375 ،ایــن نقــش را کــه خــود اشــارهای بــه
فرهنــگ ایــران باســتان در دســتگاه ســلطنتی اســت ،میتــوان در ورودی ایــوان شــمالی صحــن
آزادی و در تزئینــات ضلــع غربــی صحــن انقــاب مشــاهده کــرد.
6ـ 2ـ  4فرشتههای بالدار
ً
در ابنیــۀ دورۀ قاجــار غالبــا برهنــه و بــه صــورت قرینــه نقــش شــدهاند کــه از تــاج کیانــی و یــا در
مــواردی از عبــارت «نصــر مــن اللــه و فتــح قریــب» و «صاحبالزمــان ادرکنــی» پاســداری میکنند
(ریاضــی .)65 :1395 ،در باســتانیترین الیههــای فرهنــگ ایرانــی ،اشــتیاق پــرواز بــه مــاورای
مــاده و قرارگرفتــن بــر فــراز شــرایط انســانی وجــود داشــته اســت .تمامــی اســطورهها ،آیینهــا و
افســانههای حــاوی روز عــروج را میتــوان بــا اشــتیاق دیــدن و رفتــار کــردن تــن ماننــد روح و تغییــر
شــکل یافتــن جســم انســان بــه وجــه روحانــی تفســیر کــرد (یــاوری و ســعیدیفر.)6-5 :1395 ،
فرشــتگان پیــامآوران بالداریانــد کــه میــان خدایــان و بشــر ارتبــاط برقــرار میکنند (هــال:1383 ،
260؛ شــفرد .)69 :1393 ،آنــان پیکهــای خداونــد ،واســطۀ بیــن خــدا و انســان ،آســمان و دنیا،
نیروهــای عالــم غیــب و اشــراق هســتند (کوپــر ،)271 :1379 ،از ایـنرو ،طراحــان بنا خواســتهاند
بــا ترســیم نقــش آنهــا نوعــی تقــدس و حالتــی روحانــی بــه بنــا بدهنــد .ریشــه ظهــور این نقــش ،از
نمــاد فروهــر آغــاز میشــود ،بــا ســیمرغ همــگام و در قالــب فرشــته جلوهگــر میشــود .فرشــته در
برخــی از اماکــن ،بــه تعابیــر اســامی ماننــد مالیکــه مقــرب خداونــد نزدیکتــر اســت .وجــود ایــن
مالیکــه بــا لباسهــای پوشــیده ،حجــب و حیــای مخصــوص ،تعــداد متقــارن و واقــع در ارتفاعــی
ً
نســبتا بلنــد ،در تطابــق بــا ســنتهای ایرانــی ـ اســامی قــرار دارد و واســطۀ فیض هســتند و ضمن
اینکــه بــه بنــا روحیــهای قدســی میبخشــد ،میتوانــد ایــن پیــام را بهدنبــال داشــته باشــد کــه
بنــا ،صاحبــان یــا اســتفادهکنندگان از آن ،در ســایۀ فیوضــات الهــی و حفاظــت کروبیــان عالــم
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ملکــوت میباشــند (افــرادی )39 :1395 ،کــه نمونـهای از آن را در تزئینــات داخلــی ایوان شــمالی
صحــن آزادی کــه حامــل گلدانــی از گل هســتند ،میتــوان دیــد (تصویــر )21و در برخــی مــوارد
نیــز فرشــته بــه مفهــوم اروپایــی خــود کــه عنــوان الهــۀ ربالنــوع پیــروزی و فتــح اســت ،نزدیکتــر
اســت (همــان ،)41 :و نقشــی از آن را میتــوان در مــوزۀ مرکــزی آســتان قــدس رضــوی مشــاهده
کــرد (تصویــر )22کــه نمونــۀ بازســازی شــده آن از دوران معاصــر در ضلــع غربــی صحــن آزادی
مشــهود است.

تصویر .21فرشته ،ایوان شمالی صحن
آزادی ،منبع :نگارنده.

تصویر.22فرشته ،موزه مرکزی آستان قدس رضوی.
منبع:نگارنده.

6ـ 2ـ  5رجال درباری و حکومتی
از جملــه نقــوش مرســوم ایــن دوره رجــال حکومتــی و ترســیم ســربازان مســلح و آمــاده اســت
کــه رســم آنهــا را میتــوان بهمنظــور نشــان دادن ابهــت دولــت و آمادگــی نیروهــا تفســیر کــرد و
پیــام آن میتوانــد ایــن نکتــه باشــد کــه ســربازان حکومــت بــا آمادگــی کامــل آمــاده جاننثــاری
بــرای شــاه و وطــن هســتند (همــان .)38 :از جملــه نقوشــی کــه در ایــن زمینــه میتــوان بــه آن
اشــار ه کــرد ســه کاشــینگارۀ موجــود در مــوزۀ مرکــزی آســتان قــدس رضــوی اســت کــه در یــک
مــورد بــه تکچهــرهای مســتقل (تصویــر )23و در دو مــورد دیگــر بــه قهرمــان ســوار بــر اســب
(تصویــر )24اشــاره شــده اســت ،کــه پرابهتتریــن نــوع قهرمــان حماســی بهشــمار میآیــد ،و
اســبی کــه او را حمــل میکنــد شــریفترین حیــوان و بــرای آن قهرمــان عزیزتریــن جانــور اســت
(قل ـیزاده .)65 :1392 ،ایــن نقــش نمــاد پیــروزی و شــوکت اســت و ســوار همانگونــه کــه بــر
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ْ
ـب خــود مســلط اســت ،بــر نیــروی دشــمن نیــز غالــب
مرکـ ِ
اســت .اسبســوار بــه بهشــت صعــود کــرده و ایــن صعــود
را بــه خدایــان ،قهرمانــان و غاصبــان مینمایانــد ،کــه
در ایــن حالــت اسبســوار میتوانــد مفهومــی معنــوی
پیــدا کنــد ،مفهومــی چــون محققشــدن کالم مقــدس و
نیــل بــه کمــال (شــوالیه و گربــران ،1378 ،ج.)166 :1
موضوعاتــی همچــون پیکــره ســوارکاران کــه اغلــب در
هــوای آزاد طبیعــت در حــال ســواریاند ،در نیمــۀ دوم
ســدۀ 13ق تولیــد شــدند (جبــاری و مراثــی.)60 :1392 ،
تصویر.23تکچهره ،موزه مرکزی آستان
قدس رضوی .منبع :نگارنده.

تصویر .24قهرمان سوار بر اسب ،موزه
مرکزی آستان قدس رضوی .منبع :نگارنده.

6ـ  3مضامین بزمی
نقــوش روایــی در ابنیــۀ دورۀ قاجــار شــامل نقشهــای برگرفتـ ه از کتابهــای ادبــی و مذهبــی و
زندگــی روزمــره اســت (ریاضــی .)65 :1395 ،در ایــن میــان ،کاشــینگاریهای اقتباسشــده
از کتابهــای ادبــی و زندگــی روزمــره جــزء مضامیــن بزمــی شــمرده میشــوند کــه در صــدر آنهــا
بهرهگیــری از مجالــس داســتانهای تغزلــی ماننــد لیلیومجنــون ،فرهادوشــیرین ،بهراموگلنــدام،
شــیخ صنعــان و دختــر ترســا و باالتــر از همــۀ صحنههــای شــکار و تفــرج و تفنــن قــرار دارد (آژنــد،
 .)38 :1385همچنیــن ،وقایعــی ماننــد رقــص و محافــل درویشــان (افــرادی )42 :1395 ،کــه
بــر اســاس مشــاهدات میدانــی از ایــن قبیــل نقــوش در کاشــینگارههای حــرم مطهــر رضــوی
مشــاهده نشــد.
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6ـ  4مضامین مذهبی
دســتۀ دیگــر از نقــوش روایــی کاشــینگاریهای برگرفتــه از کتابهــای مذهبــی اســت کــه در
امامزادههــا ،مســاجد ،حســینیهها ،تکیههــا و حتــی خانههــای خصوصــی دیــده میشــود و
موضوعــات گوناگونــی دارنــد کــه اغلــب موضوعــات مذهبــی شــیعه را دربرمیگیــرد .از جملــه
موضوعــات اصلــی ایــن کاشــینگاریها میتــوان بــه «حکایــت غدیرخــم ،معــراج پیامبــر،n
جانفشــانیهای امــام علــی  gدر جنــگ بــا کفــار ،امــام علــی  gو حســنین  ،Cوقایــع کربــا
بــا چرخــهای از داســتانهای شــهدای کربــا ،امــام رضــا  gو شــفاعت آهــوان ،بــارگاه حضــرت
ســلیمان ،چرخــهای از داســتانهای یوســف و زلیخــا ،حضــرت عیســی و پیــروان» اشــاره کــرد (آژنــد،
 .)36:1385بــا اینکــه کشــیدن تصویــر انســان و موجــودات زنــده در اســام مذموم شــمرده میشــد،
نقاشــان در پرداختــن بــه موضوعهــای مذهبــی کوشــا بودنــد (صادقپــور و میرعزیــزی.)7 :1394 ،
ایــن امــر از زمــان پایهگــذاری تشـ ّـیع بهعنــوان مذهــب رســمی در ای ـران (پــس از 1501م906/ق)
رشــد یافــت و تــا عهــد زنــد و قاجــار نیــز ادامــه یافــت (فلــور .)145 :1395 ،هنرهــای پیکرنمــا بــا
کاربــرد گســتردۀ خــود در جهــت اشــاعه و عمــل بــه دیــن ،فقــط بــه اقامتگاههــای شــخصی و ابنیــۀ
عمومــی غیردینــی محــدود نمانــد و بــه میــان مســاجد و زیارتگاههــا نیــز راه پیــدا کــرد (همــان)149 :
کــه در واقــع چیــزی جز نشــر و ترویج دین نبــود (همــان .)146 :در زمینۀ مذهبــی ،فراگیرترین کاربرد
هنرهــای پیکرنمــای قاجــاری مربــوط بــه بقــاع متبرکــه ،تکیههــا و اماکنــی بــود کــه در آنجــا مراســم
ســوگواری برگــزار میکردنــد (همــان .)150 :تصویرســازی و بازنمایی انســان و حیــوان در بناهایی که
ً
جایــگاه مذهبــی داشــتهاند تــا دهــۀ 1850م1266/ق کامــا عــادی شــده بــود (همــان .)160 :ایــن
ً
شــیوۀ مرســوم تبلیغــات دینــی صرفــا بــه روســتاها و آبادیهــا محــدود نمیگشــت ،بلکــه در نزدیکــی
مقبــرۀ امــام رضــا  ،gاز مقدستریــن اماکــن زیارتــی شــیعیان ،هــم اجـرا میشــد (همــان.)146 :

تصویر .25حمله شیران به
حمیدبنمهران،پیشانیایوان
شرقی صحن انقالب ،منبع:
نگارنده.
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از مضامیــن مذهبــی در کاش ـینگاریهای برجایمانــده از دورۀ قاجــار در حــرم مطهــر رضــوی،
فقــط از یــک مــورد میتــوان نــام بــرد و آن کاشــینگارۀ معجــزۀ امــام  gدر مجلــس مأمــون ،حملــۀ
ویژگی
شــیران بــه حمیدبنمهـران ،بــر پیشــانی ایوان شــرقی صحن انقالب اســت (تصویــر  .)25ایــن
ِ
رواییبــودن تصویــر ،مضمــون مســلط در تصویرگــری عصــر قاجــار اســت (افـرادی.)42 :1395 ،
6ـ 4ـ  1روایت معجزۀ امام رضا  gدر مجلس مأمون
مأمــون بنــا بــه درخواســت حمیدبنمهــران ،بــه جهــت مجادلــه و پاییــن آوردن قــدر و شــأن امــام
رضــا  ،gمجلســی بزرگــی تشــکیل داد .در آن مجلــس حمیدبنمهــران رو بــه امــام  gکــرد و
ً
گفــت :مــردم چــه حکایتهــا از شــما تعریــف میکننــد! مثــا میگوینــد بــه دعــای شــما بــاران
آمــده! بــاران کــه هــر ســال میآیــد .چــرا مــردم آن را یکــی از معجــزات شــما میشــمرند؟ انــگار
شــما در دنیــا نظیــری نداریــد! امیرالمؤمنیــن مأمــون اســت کــه نظیــر نــدارد و شــما را به ایــن مقام
رســاند! امــام  gفرمــود :مــن بنــدگان خــدا را از حدیثکــردن نعمتهایــی کــه خــدا بــه فضــل
خــود بــه مــن داده مانــع نمیشــوم و شــوق و خوشــحالی بــر اوصــاف خــود نمیکنــم .و امــا بــدان،
مــرا مأمــون محلــی نــداده مگــر آن محلــی کــه پادشــاه مصــر بــه یوســف صدیــق داد ،و حــال آن دو
را تــو میدانــی.
یگویــی .باریــدن بارانــی را کــه
حمیدبنمهــران غضبنــاک شــد و گفــت :ســخنان بیهــوده م 
وقتــش معلــوم اســت بــه خــود نســبت میدهــی و بــه آن فخــر میکنــی؟ گویــا معجــزه ابراهیــم
یگویــی ،ایــن دو شــیر
 gآوردهای کــه پرنــدگان را زنــده کــرد و آنهــا پــرواز کردنــد! اگــر راســت م 
روی پــرده را زنــده کــن و بــر مــن مســلط گــردان .آن وقــت ،میتوانــی آن را معجــزه بهحســاب
آوری .امــام  gصیحــهای بــر آن دو صــورت زد و فرمــود :او را بدریــد و اثــری از وی باقــی نگذاریــد.
ً
آن دو نقــش شــیر زنــده شــدند و بــر مــرد حملــه بردنــد .او را دریدنــد و تمامــا خوردنــد و خونــش را
َّ
لیســیدند و ســپس گفتنــد :یــا ولىاللــه! اجــازه میدهــی کــه ایــن را ـ اشــاره بــه مأمــون ـ بدریــم
و بــه رفقیــش ملحــق ســازیم؟ مأمــون از شــنیدن ایــن كالم بیهــوش شــد! بــه دســتور امــام g
بــه مأمــون گالب پاشــیدند تــا بههــوش آمــد .بــاز دو شــیر گفتنــد :اجــازه فرمــا کــه کار او را تمــام
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کنیــم .امــام  gفرمــود :نــه ،خــدا را دربــارۀ او تدبیــری اســت كــه اجــرا خواهــد كــرد! بــه جــای
خــود بازگردیــد و همچنــان کــه بودیــد ،بشــوید (ابنباویــه ،1391 ،ج313-309 :2؛ متوســل،
.)106-102 :1387
اســتفاده از تصویــر بهمنظــور برانگیختــن اعتقــادات عمــوم در جهــت اشــاعه و توســعۀ شــمایل
مذهبــی در داخــل و بیــرون بناهــا و در ادبیــات مکتــوب ماننــد نگارههــای نســخهها و کتابهــای
چــاپ ســنگی ،مؤثــر بــود .شمایلســازی حضــرت رســول  ،nامــام علــی  gو حســنین C
در ســدۀ 19م در نــوع خــود کســب و پیشــه شــمرده میشــد و دادوســتد پویایــی در زمینــۀ بریــده
تصاویــر شــمایلی از جملــه چــاپ ســنگی وجــود داشــت (فلــور.)148 :1395 ،

 .7چاپ سنگی
لیتوگرافــی یــا چــاپ ســنگی ،روشــی اســت در چــاپ دســتی کــه لوحــۀ آن مســطح و اســاس
آن عــدم اختــاط آب و روغــن اســت (پاکبــاز ،1394 ،ج ،)1291 :3بدینترتیــب کــه نوشــته یــا
تصویــر را بــه روی ســنگ منتقــل و بــا اســتفاده از روشهــای مختلــط فیزیکــی و شــیمیایی آن را
برجســته میکردنــد و ســپس ایــن تصویــر بارهــا روی کاغــذ چــاپ میشــد (امانــی.)50 :1394 ،
اولیــن بــار آلویــس زنفلــدر 1آلمانــی در ســال 1797م ایــن روش را بــرای چــاپ نوشــتههایش ابــداع
کــرد و اختــراع او بــه زودی کاربــرد هنــری یافــت (پاکبــاز ،1394 ،ج.)1291 :3
شــیوۀ چــاپ ســنگی ۱۶ســال پــس از چــاپ ســربی (میرعزیــزی و صادقپــور،)75 :1395 ،
در دهههــای نخســت قــرن نوزدهــم از طریــق روســیه بــه ایــران معرفــی شــد (مارزلــف:1390 ،
 .)32نخســتینبار در زمــان ســلطنت فتحعلیشــاه قاجــار بــود کــه بــه حکــم عباسمیــرزا
نایبالســلطنه ،نخســتین چاپخانــۀ ســنگی در ســال 1821م از تفلیــس بــه ایــران وارد شــد
(امانــی .)54 :1394 ،نخســتین کتــاب مشــخصی کــه بــه ایــن شــیوه چــاپ شــد ،نســخهای از
قــرآن کریــم بــود کــه ســال1832-33م در دارالطبایــع دارالســلطنۀ تبریــز بــه چــاپ رســید .بعــد
1. Alois Senefelder
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از ایــن بــه مــدت دو دهــه چــاپ ســنگی و چــاپ ســربی همزمــان مــورد اســتفاده بــود .چــاپ
ســنگی خیلــی زود نســبت بــه چــاپ ســربی برتــری یافــت و ســرانجام جایگزیــن شــیوۀ پیشــین
چــاپ (ســربی) گردیــد (مارزلــف .)32 :1390 ،از دالیــل شــیوع ایــن شــیوۀ چــاپ میتــوان بــه
ســرعت بیشــتر ،هزینــه کمتــر ،ســهولت کار و برخــورداری از ویژگیهــای هنــری ماننــد کتابهای
خطــی (امانــی ،)70-67 :1394 ،امــکان اســتفاده از هنــر خوشنویســی بهعنــوان هنــری ملــی
(رفیعــی و شــریفی ،)32 :1396 ،و مســئله مهــم تأمیــن شــغلی کاتبــان و نقاشــان اشــاره کــرد کــه
بــا منســوخ شــدن تولیــدات خطــی و تکثیــر کتــاب بــه روش چــاپ ســربی ،در عمــل از میــان رفتــه
بــود (غالمــی.)100 :1390 ،

 .8ویژگیهای بصری آثار چاپ سنگی
نوبــودن صنعــت چــاپ ســنگی ،ناآموختــه بــودن چاپچیــان ،سادهشــدن عناصــر تصویــری و
اســتفادهنکردن از رنــگ ،از جملــه عواملــی اســت کــه کیفیــت تصویــر را در شــیوۀ چــاپ ســنگی
پاییــن مــیآورد (حســینیراد و خانســاالر .)84 :1384 ،بــرای درک چگونگــی تأثیرپذیــری
کاشـینگاران دورۀ قاجــار از تصاویــر چــاپ ســنگی ،شناســایی ویژگیهــای بصــری آنهــا ضــروری
اســت .از ویژگیهــای مهـ ّـم ایــن آثــار میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 .1خــط ،اصلیتریــن عنصــر بصــری در تصاویــر چــاپ ســنگی اســت که از نظــر فنی با ایــن روش
چــاپ تطابــق بیشــتری دارد (جبــاری و مراثــی .)58 :1392 ،همچنیــن ،بهعلــت محدودیتهــای
تکنیکــی در ایجــاد برخــی از حالتهــای بصــری ،بــار عناصــر دیگــر از قبیــل رنــگ و بافتهــای
مختلــف را بــرای ایجــاد احساســات و حــاالت بصــری ،جنســیت ،تیرگــی ـ روشــن و پالنبنــدی در
تصویــر را برعهــده گرفتــه اســت .ایــن خطــوط عامــل مهمــی در تقابــل بــا انرژیهــای ایســتا در
تصویــر هســتند (حســینیراد و خانســاالر .)84 :1384 ،ارزشهــای بصــری خــط و تنــوع آن در
یکننــدۀ ســطوح و ســبب ارتبــاط بصــری میــان خطــوط ،ســطوح و
نحــوۀ اجــرا و پیوســتگی ،تداع 
ترکیــب فضاهــای پــر و خالــی و در برخــی مــوارد ،ســبب ایجــاد تنــوع و ریتــم در تصویــر میشــوند
(جبــاری و مراثــی.)62 :1392 ،
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 .2حــذف رنــگ از دیگــر ویژگیهــای مهـ ّـم تصاویــر چــاپ ســنگی اســت کــه بهعلــت اســتفاده
نکــردن از رنــگ در ایــن شــیوه ،ایــن آثــار بــا مرکــب مشــکی و در مــواردی از مرکبهــای تکرنــگ
مثــل آبــی یــا ســبز اســتفاده میشــد (حســینیراد و خانســاالر84 :1384 ،؛ جبــاری و مراثــی،
.)59 :1392
ً
 .3نــور تصاویــر معمــوال از روبروســت و هیــچگاه ســایههای شــدید و طوالنــی در آنهــا دیــده
نمیشــود (جبــاری و مراثــی .)59 :1392 ،سایهروشــن بــر روی چینوشــکن لباسهــا ،پردههــا
ّ
و اشــیا ،نمایــی کلــی از آنهــا را نمایــش میدهــد و در هیچیــک از تصاویــر زاویــۀ تابــش نــور بهطــور
طبیعتنمایانــه رعایــت نشــده اســت (حســینیراد و خانســاالر.)84 :1384 ،
 .4گرایــش بــه طبیعتگرایــی و مستندســازی ،همچنیــن در کنــار ســطحنمایی نگارگــری،
حجمنمایــی متأثــر از ویژگیهــای هنــر غربــی نیــز در برخــی از آثــار دیــده میشــود .در ایــن تصاویــر
واقعگرایانــه ،بهکمــک هاشــورزنی و نقطهچینــی بهعنــوان بارزتریــن نمــود بصــری چــاپ ســنگی،
حجمپــردازی و ایجــاد سایهروشــن و طبیعتگرایــی اجرا شــده اســت (جبــاری و مراثــی.)58 :1392 ،
تگرایــی و مستندســازی ،پرهیــز از عمقنمایــی طبیعتگرایانــه در تصاویــر
 .5بــا وجــود طبیع 
چــاپ ســنگی وفــاداری بــه ارزشهــای تصویــری و ّ
تجســمی ســنتهای هنــر تصویــری ایــران را در
آنهــا نشــان میدهــد .قرارگیــری پیکرههــا بهطــوری کــه قســمتی از پیکــرۀ زیریــن را میپوشــاند،
ّ
حــس پالنبنــدی و جلــو و عقــب بــودن را انتقــال میدهــد .در پــارهای از تصاویــر ،بــا رعایــت
پرســپکتیو مقامــی ،حســی از عمقنمایی ایجاد شــده اســت .همچنیــن ،در برخی آثار ،پرســپکتیو
یــکنقط ـهای در معمــاری بهچشــم میخــورد (حســینیراد و خانســاالر.)85-84 :1384 ،
 .6نقــوش و تزئینــات از دیگــر ویژگیهــای تصاویــر کتابهــای چاپ ســنگی اســت که نســبت بــه آثار
نگارگــری قدیــم ،بهمیــزان کمتــری دیــده میشــود ،شــاید بــه دلیــل اینکــه توجــه هنرمنــد دورۀ قاجــار
بیشــتر بــه انســان و شــخصیتهای انســانی بــوده اســت .همچنیــن قابلیتهــای چــاپ ســنگی در
حــدی نبــود کــه بــه جزئیــات پرداختــه شــود .نقــوش این تصاویــر دو گــروه هســتند .1:نقــوش گیاهی
بــر روی فــرش ،لباسهــا ،زیــن اسـبها و  .2...نقــوش منظــم و هندســی کــه برخــی با الهام از نقاشــی
ً
قدیــم بــا تزئینــات معمــاری و برخــی احتماال توســط خــود نقــاش ابداع شــده اســت (همــان.)85:
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 .7تصاویــر چــاپ ســنگی بــا وجــود پایبندی و وابســتگی به ســنن نگارگــری ایـران ،عــاری از تأثیرها
و تمایــات غربــی نیســتند و در آنهــا توجهــی بــه فرنگیســازی یــا بهکارگیــری عناصــر فرنگــی دیــده
میشــود .از جملــه ،نمایــش پیکرههــای انســانی بــا اســتفاده از لباسهــای اروپایــی و اســتفاده از
اشــیای فرنگــی ماننــد صندلــی یــا پــرده و گلــدان گل بــه شــیوۀ اروپایی اســت (همــان).
 .8در ترکیببنــدی مجالــس ،بــه انــرژی بصــری عناصــر کمتــر توجــه شــده اســت .از ای ـنرو،
هرجــا فضــای تصویــر خالیمانــده بــا گلــدان ،پــرده ،گل ،پــارچ و لیــوان ،ســینی میــو ه یا بهوســیلۀ
نقشــی تزئینــی پــر شــده اســت کــه برخــی از هنرشناســان از آن بهعنــوان زیباییشناســی گریــز
از خــأ نــام بردهانــد (همــان.)84 :

پ سنگی و کاشینگاری
 .9چا 
نشــاه قاجــار تعــدادی از بناهــای مذهبــی و غیرمذهبــی بــا
در زمــان فتحعلیشــاه و ناصرالدی 
کاشـیهای هفترنــگ تزئیــن شــد .از نیمــۀ دوم ســده 13ق و در زمــان ناصرالدینشــاه ،نقاشــی
روی کاشــی گذشــته از نمــای داخلــی و خارجــی ،در ابنیههــای دولتــی ،خانههــای اشــراف،
حســینیهها ،تکیههــا ،حمامهــا و زورخانههــا مــورد توجــه قــرار گرفــت (جبــاری و مراثــی:1392 ،
 .)60-59بســیاری از ایــن تصاویــر بنمایههــای ادبــی و افســانههای ملــی ایــران ،صحنههــای
نســخهبرداری شــده از روی عکسهــا و کارتپســتالهای اروپایــی و وقایــع عــادی زندگــی ایرانیــان
آن زمــان را بــه تصویــر درآوردهانــد (فریــه .)291 :1374 ،در ایــن میــان ،ابتــکاری تــازه در نقاشــی
روی کاشــی ،از میــان ذوق و ســلیقه مــردم کوچــه و بــازار برخاســت و شــیوۀ نوینی در کاشــینگاری
بــهوجــود آورد (جبــاری و مراثــی.)60 :1392 ،
در زمــان ناصرالدینشــاه و مظفرالدینشــاه چــاپ ســنگی مــورد اقبــال عمومــی قــرار گرفــت
(ریاضــی ،)88 :1395 ،حتــی از آن بــرای تکثیــر تکبرگهــای تزئینــی کــه در اماکــن زیارتــی
شــیعیان بــه رایــگان توزیــع یــا فروختــه میشــد هــم اســتفاده شــده اســت (آژنــد.)168 :1391 ،
بــا رواج چــاپ ســنگی آثــار متعــددی نظیــر «شــاهنامه»« ،پنجگنــج نظامی»« ،بوســتان و گلســتان
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ســعدی»« ،نامــۀ خســروان»« ،آثارالعجــم» و نشــریههایی چــون روزنامــۀ «وقایعاتفاقیــه»« ،شــرف
و شــرافت» در ایــران بــه چــاپ رســید ،کــه بســیاری از آنهــا مصــور و در ارتبــاط بــا مضامیــن
داســتانی ،وقایــع تاریخــی ،سیاســی و آثــار تاریخــی ایــران اســت .تصاویــر چــاپ ســنگی نســبت
بــه دیگــر آثــار مصــور ایــن دوره نــازل و خامدســتانه اســت ،امــا بــه دلیــل رواج آنهــا در میــان عامــۀ
مــردم ،در تصویرســازی کاش ـیها تأثیرگــذار بــود (ریاضــی.)88 :1395 ،
از مــوارد دیگــر میتــوان بــه کتــاب «آثارالعجــم» نوشــتۀ فرصــت شــیرازی (فرصتالدولــه) و
روزنامــۀ «شــرف» اشــاره کــرد کــه بــا تصاویــر رجــال و عکسهایــی از بناهــای تاریخــی ایــران،
منبــع مناســبی بــرای کاش ـینگاران بــود (همــان .)89-88 :همچنیــن کتــاب «نامــۀ خســروان»
تألیــف جاللالدیــن میــرزا پســر فتحعلیشــاه ،بــا تصاویــری از شــاهان مختلــف ایــران ،مــورد توجه
بســیاری از هنرمنــدان ایــن دوره و از جملــه کاشــیکاران قــرار گرفــت .نمونــۀ ایــن نــوع کاش ـیها
در بناهــای دورۀ قاجــار در نقــاط مختلــف ایــران ،از جملــه در ازارههــای تــاالر آینــۀ کاخ گلســتان،
خانــۀ اعلمالســلطنه ،خانههــای شــیراز و همچنیــن در مجموعههــای مــوزه ملــی ایــران و مــوزه
مقــدم تهــران موجــود اســت (همــان .)91-89 :روش اجــرای تصاویــر چــاپ ســنگی کــه بهصــورت
هاشــورهایی منقطــع ،منظــم و بریــده در کنــار یکدیگــر قــرار میگیرنــد تــا منجــر بــه نمایــش
سایهروشــنها و القــای عمــق و ُبعــد شــوند ،در تصاویــر منقــوش بــر ســطح کاش ـیها نیــز دیــده
میشــود (جبــاری و مراثــی.)61 :1392 ،

 .10مضامین کتابهای مصور چاپ سنگی  /ادبیات مذهبی
ش بــرای بهکارگیــری تصاویــر در کتابهــای چــاپ ســنگی ،در کتــاب «لیلــی و
نخســتین تــا 
مجنــون» مکتبــی (چــاپ 1259ق) دیــده میشــود .از آن تاریــخ تــا ســال 1260ق هیــچ کتــاب
مصــوری نیســت و اولیــن کتــاب مصــور بعــد از ایــن تاریــخ ،از ســال 1261ق منتشــر شــد (مارزلــف،
 .)41 :1394مضامیــن کتابهــای مصــور چــاپ ســنگی در دورۀ قاجــار عبارتنــد از .۱ :آثــار
ادبــی و کالســیک ایرانــی .۲کتابهــای مذهبــی  .۳کتابهــای عامیانــه  .۴کتابهــای علمــی و
تاریخــی .۵کتابهــای مکتبخانــهای و کــودکان  .۶ترجمــۀ کتابهــای فرنگــی (احمدینیــا و
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شــیرازی .)43 :1390 ،در ایــن تقســیمبندی ،کتابهــای «اخبارنامــه»« ،جامعالمعجــزات» و
«اسرارالشــهاده» کــه در ایــن پژوهــش مــورد تطبیــق بــا کاشــینگارۀ «حملــۀ شــیران بــه حمیدبــن
یگیرنــد .قصههــای
مه ـران» هســتند ،هماننــد خــود کاشــینگاره ،در مضامیــن مذهبــی جــای م 
مذهبــی از راه تعزیهخوانــی ،مرثیــه و روضههــای مذهبــی بــه کتابهــای چــاپ ســنگی راه یافــت که
ســاختار آنهــا برگرفتــه از زندگــی پیامبـران و امامــان و داســتانهایی در رابطــه بــا مصیبــت کربالســت
(حســینیراد و خانســاالر .)81 :1384 ،بهطورکلــی ،کتابهایــی کــه بــا مضامیــن مذهبــی ارائــه
شــده در ســه گــروه قـرار میگیرنــد .1 :آثــار مربــوط بــه شــخصیت و داســتانهای پیرامــون زندگــی
پیامبــر اکــرم و اهلبیــت  bماننــد «جامــع المعجــزات» یــا «حدیقهالشــیعه» اثــر آقــا صبــور عــرب
کــه در بــاب معجــزات ائمــه اطهــار  bاســت  .2آثــاری کــه بــه مصائــب اهلبیــت  bمیپردازنــد
ماننــد «اسرارالشــهاده» اثــر اســماعیلخان ســرباز بروجــردی ،دربارۀ مصیبــت کربال کــه اولین چاپ
مصــور آن در ســال  1268اســت .3 .آثــاری کــه بــه شــیوههای عامهپســند داســتانهای انبیــا را
روایــت کردهانــد؛ ماننــد «اخبــار نامــه» کــه بــا خلقــت جهــان و ســرنگونی شــیطان آغــاز میشــود
و بــا روز قیامــت پایــان مییابــد (مارزلــف .)45-44 :1394 ،مثنــویای دربــارۀ قصــص پیامب ـران و
اولیــا ،اثــر صــادق بــا تخلــص ُد ّری اســت و از جملــۀ پایانــی کتــاب برمیآیــد کــه در ســال 1267ق در
داراالســلطنۀ تبریــز تصویرگــری و چــاپ ســنگی شــده اســت (مارزلــف و خدیــش.)10 :1391 ،
 .11تطبیق تصاویر چاپ سنگی با کاشینگارۀ حملۀ شیران به حمیدبنمهران
ً
در جــدول ،1نــزول شــیوۀ ترســیم در تصاویــر چــاپ ســنگی نســبت بــه گــذر زمــان کامال مشــهود
اســت .بــا توجــه بــه ایــن  10تصویــر ســه نــگاه و ذهنیــت نســبت بــه روایــت مشــاهده میشــود:
 .1حملــه دو شــیر بــه حمیدبنمهــران  .2حملــه یــک شــیر  .3نقــش دو شــیر بــر روی پــرده؛ کــه از
ایــن میــان شــش تصویــر بــا نقــش دو شــیر کــه بــا کاشــینگارۀ منظــور هماهنــگ هســتند ،جهــت
تطبیــق در ادامــه بررســی میشــود (جــدول 2و  .)3نکتــۀ قابــل توجــه در تصاویــر تک شــیر نســبت
بــه تصاویــر بــا حملــۀ دو شــیر ،تفــاوت اساســی لبــاس مــرد در ریــش ،دســتار ســر و عباســت ،امــا
ایــن ســه تصویــر در همیــن مــوارد و در شــیوۀ ترســیم و ترکیــب بــا هــم منطبــق هســتند و مشــخص
اســت کــه تصاویــر 7و  10برگرفتــه از تصویــر  6هســتند.
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نتیجه
کاشــیکاری در ایــران قبــل از اســام و در دورۀ اســامی از ارزش و اهمیــت واالیــی برخــوردار
بودهاســت .ایــن صنعــت در دورۀ قاجــار دســتخوش تغییــر و تحوالت عمــده گردید کــه از مهمترین
عوامــل تغییــر در ســلیقۀ کاشیســازان ،تحــوالت گســتردۀ سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی آن
دوره بــود .بــر پایــۀ بررس ـیهای بــه عمــل آمــده در مضامیــن نقــوش کاشــینگاریهای انجــام
شــده در حــرم مطهــر امــام رضــا  gدر دورۀ قاجــار میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :ایــن
نقشهــا بــه اســتثنای نقــوش نظامــی کــه مشــاهده نشــد ،در شــش دســتۀ نقــوش هندســی،
نقــوش گیاهــی و جانــوری ،نقــوش (مناظــر) معمــاری ،نقــوش انســانی ،نقــوش اســطورهای،
نقــوش روایتــی و نقــوش فرنگــی تقســیم میشــوند کــه از نظــر موضوعــی در ســه دســتۀ مضامیــن
تزئینــی (گلومــرغ و دورنماســازی و ،)...رزمی(افســانهای و تاریخــی) و مذهبــی (روایتهــای
مذهبــی) قــرار میگیرنــد .در ایــن بنــای مذهبــی از مضامیــن بزمــی نقشــی در میــان نیســت امــا
مضامیــن تزئینــی (نقــوش هندســی ،گیاهــی ،گلومــرغ ،جانــوری ،منظرهپــردازی ،گلدانــی و
کاسهبشــقابی) و مضامیــن رزمــی (اژدهــا ،شــیر ،گرفتوگیر ،فرشــته و رجــال دربــاری و حکومتی)
ســطح وســیعی از نقــوش را بــه خــود اختصــاص دادهانــد .پیــام کلــی ایــن مضامیــن را میتــوان
نشــانی از بهشــت ،پیــروزی خیــر بــر شــر و غلبــۀ خصایــل نیــک بــر خصایــل زشــت تفســیر کــرد.
مضمــون مســلط در تصویرگــری عصــر قاجــار ویژگــی روایــی اســت کــه نقشــی از آن را در زمینــۀ
مضامیــن مذهبــی میتــوان بــر پیشــانی ایــوان شــرقی صحــن انقــاب مشــاهده کــرد .حملــۀ
شــیران بــه حمیدبنمهــران ،کاشــینگارهای کــه یــادآور معجــزۀ امــام رضــا  gدر مجلــس
مأمــون اســت و اشــارهای بــه دفــاع از حقانیــت شــیعه دارد .ایــن تصویــر نیــز ماننــد بســیاری از
کاشــینگارههای ایــن دوره ،بــا الهــام از تصاویــر چــاپ ســنگی ایجــاد شــده اســت کــه بایــد تعــدد
آثــار چــاپ ســنگی و هزینــۀ انــدك را در گســترش الهامگیــری کاشــیکاران در ایــن مــورد مؤثــر
دانســت .یافتههــای تحقیــق نشــان میدهــد کاشــینگارۀ حملــۀ شــیران بــه حمیدبنمهــران
مربــوط بــه دهــۀ اول مصورســازی کتابهــای چــاپ ســنگی اســت .از نظــر جنبــۀ فنــی بهدلیــل
محدودیــت امکانــات چــاپ ســنگی و اســتفادهنکردن از رنــگ ،خــط بهعنــوان عنصــر اصلــی

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،29بهار 1399

مضامین کاشینگارههای دورۀ قاجار در حرم مطهر رضوی (خان حسین آبادی)

131

بصــری در ایــن آثــار مــورد توجــه قــرار گرفتــه و جلوههــای بصــری ،سایهروشــن و عمقنمایــی را
از طریــق هاشــورزنی بــه نمایــش میگذاشــته اســت .هنرمنــد کاشــیکار دورۀ قاجــار هــم از ایــن
شــیوه و اجــرای هاشــورهایی بــا خطــوط بریــده و متقاطــع ،ســود جســته و آن را در نقاشــی بــر روی
کاشــی بــهکار بــرده اســت .همچنیــن ،رنــگ بــر ســطح کاشــی در قالــب ُ
دوبعــدی بــه صــورت تخت
و بــدون سایهروشــن و در ادامــۀ شــیوههای ســنتی نگارگــری ایرانــی ترســیم شــده اســت .ایــن
کاشــینگاره بــه احتمــال زیــاد برگرفتــه از آثــار میــرزا علیقلــی خویــی ،از پرکارتریــن تصویرگــران
کتابهــای چــاپ ســنگی عهــد قاجــار اســت .وی در دهــۀ شــصت و نیمــۀ اول دهــۀ هفتــاد قــرن
ســیزدهم هجــری قمــری فعــال بــود .از تصویرســازیهای او در نســخههای متعــدد چــاپ ســنگی
پیداســت کــه در جهــت مصــور کــردن مجالــس مذهبــی ،حماســی ،تغزلــی و عامیانــه شایســتگی
هنــری داشــته اســت ،طــوری کــه آن را بــرای عامــۀ مــردم قابــل فهــم کــرده اســت .در واقــع،
مهمتریــن میــراث او ،ایجــاد ســبک عامهپســند و در خــور فهــم جامعــۀ بیســواد روزگار بــود (آژنــد،
.)29 :1391
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منابع و مآخذ
 آژند ،یعقوب« .)1385( .دیوا رنگاری در دوره قاجار» .مطالعات هنرهای تجسمی .ش ( .)25صص.41-34 :ـ  ـــــــــــــــــــــــ  .)1391(.چاپ سنگی فارسی از نگاه شر قشناسان .مترجم :شهروز مهاجر .تهران  :پیکره.
ـ  ـــــــــــــــــــــــ  .)1391(.میرزا عل یقلی خویی .تهران :پیکره.
ـ ابنباویه ،محمدبنعلی (شیخ صدوق) 1396( .ق) .عیون اخبارالرضا .مترجمان :حاج سید عبدالحسین رضائی و حاج شیخمحمد
باقر ساعدی .تهران :کتابفروشی اسالمیه.
ینیا ،جواد و  شیرازی ،عل یاصغر« .)1390( .ویژگیهای چاپ سنگی در مصورسازی کتب دورۀ قاجار» .ماه هنر .سال
 احمد سیزدهم (.)156صص.49-40 :
 اعتمادالسلطنه ،محمدحسن .)1362( .مطل عالشمس .به کوشش تیمور برهان لیمودهی .تهران :فرهنگسرا.ت بنای عمومی دورۀ قاجار از طریق تحلیل گفتمان
سردر هف 
 افرادی ،کاظم« .)1395( .شناسایی وجه اشتراک پیام موجود در ِنقوش ب هکار رفته در آنها» .نگره .سال یازدهم ( .)37صص.47-33 :
 افروغ ،محمد .)1389( .نماد و نشانهشناسی در فرش ایران .چاپ اول .تهران :جمال هنر.ت السادات و سالحی ،الدن« .)1396( .شمایل حضرت محمد nدر کاش ینگار ههای خانههای شیراز».
 افضل طوسی ،عف نگره .سال دوازدهم ( .)41صص.15-5 :
 امانی ،فاطمه .)1394( .سیر و جایگاه تصویرسازی در تاریخ چاپ سنگی ایران با تأکید بر اصفهان .تهران :بیهق کتاب. انوشه ،حسن .)1375( .دانشنامۀ ادب فارسی :آسیای مرکزی .ج .1تهران :مؤسسه فرهنگ و انتشاراتی دانشنامه. برادران حس نزاده ،غالمرضا .)1392( .جستار در فرهنگ نمادین نشانهها (و کاربرد آن از ایران باستان تا هنر دورۀ معاصر) .تبریز:اختر.
 بورکهارت ،تیتوس .)1365( .هنراسالمی ،زبان و بیان .مترجم :مسعود رجبنیا .تهران :سروش. بهمنی ،پردیس .)1389( .سیر تحول و تطور نقش نماد در هنرهای سنتی .دانشگاه پیام نور. پاکباز ،رویین .)1394( .دایر هالمعارف هنر .ج .3تهران :فرهنگ معاصر. پنج هباشی ،الهه« .)1395( .مطالعۀ تحلیلی و تطبیقی نقشمایۀ مرغ در نقاشیهای گلومرغ لطفعلی شیرازی» .نگره .سال یازدهم(.)39صص.75-61 :
 پوپ ،آرتورآپهام و اکرمن ،فیلیس .)1387( .سیری در هنر ایران ،از دوران پیش از تاریخ تا امروز .ج .3مترجمان :نجف دریابندریو دیگران .تهران :علمی و فرهنگی.
 پورتر ،ونیتیا ( .)1381کاشیهای اسالمی .مترجم :مهناز شایستهفر .تهران :مطالعات هنر اسالمی. تقوی ،عابد؛ موسوی حاجی ،سید رسول و  آگنجی شیرازی ،نا زآفرین« .)1394( .تحلیل و بررسی مضامین نقوش کاشیکاریشدۀابنیۀ عصر قاجار شیراز» .مجموعه مقاالت اولین همایش معماری ایرانی اسالمی (سیمای دیروز -چش مانداز فردا) شیراز .ج.2
صص.1142-1127 :
 جباری ،فاطمه و مراثی ،محسن« .)1392( .مطالعه تطبیقی تصاویر نسخ چاپ سنگی و کاشیهای مصور دورۀ قاجار» .هنرهایزیبا.سال هجدهم ( .)1صص.68-57 :
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بهای چاپ سنگی مصور دوره قاجار .هنرهای زیبا .ش (.)23
 حسین یراد ،عبدالمجید و خا نساالر ،زهرا .)1384( .بررسی کتا صص.86-77 :
 خلج امیر حسینی ،مرتضی .)1389( .رموز نهفته در هنر نگارگری .تهران :آبان .چاپ دوم. خورشیدی ،هادی .)1394( .گون هشناسی و بررسی کاشیهای حرم مطهر رضوی در دوران معاصر .آستان هنر .سال چهارم (-11 .)12صص.69-60 :
ـ  ــــــــــــــــــــ  .)1396(.کاشیکاری در حرم مطهر رضوی .مشهد :ب هنشر.
 دادور ،ابوالقاسم و داالیی ،آزاده .)1395( .مبانی نظری هنرهای سنتی (ایران در دوره اسالمی) .تهران :دانشگاه الزهرا (س). رفیعی ،اکرم و  شریفی ،عل یاکبر« .)1396( .بازشناسی رقم نقاش در نسخ چاپ سنگی دورۀ قاجار ،مطالعۀ تطبیقی نسخۀ چاپسنگی نوش آفرین محفوظ در کتابخانه آستان قدس رضوی و آثار میرزا نصرالله» .هنرهای زیبا .سال بیست و دوم ( .)69صص:
.42-31
 ریاضی ،محمدرضا .)1395( .کاشیکاری قاجار .تهران :یساولی. زکی ،محمدحسن .)1366( .تاریخ صنایع ایران (بعد از اسالم) .مترجم :محمدعلی خلیلی .تهران :اقبال. سرلو ،خوان ادواردو .)1389( .فرهنگ نمادها .مترجم :مهرانگیز اوحدی .تهران :دستان. شایست هفر ،مهناز« .)1389( .تزئینات کاشیکاری نمای بیرونی موزۀ پارس شیراز» .کتاب ماه هنر .سال یازدهم ( .)147صص:.37-32
فزاده ،سید عبدالمجید .)1381( .دیوا رنگاری در ایران (دوره زند و قاجار در شیراز) .تهران :صندوق تعاون میراث فرهنگی
 شری کشور.
 شفرد ،راونا و راپرت .)1393( .نماد در هنر و اسطوره شکل به چه معناست .مترجم :آزاده بیداربخت و نسترن لواسانی .تهران :نشرنی.
 شوالیه ،ژان و آلن گربران .)1378( .فرهنگ نمادها .ج .1مترجم :سودابه فضایلی .تهران :جیحون.ـ  ـــــــــــــــــــــــ  .)1379(.فرهنگ نمادها .ج .2مترجم :سودابه فضایلی .تهران :جیحون.
ـ  ـــــــــــــــــــــــ  .)1385(.فرهنگ نمادها .ج .4مترجم :سودابه فضایلی .تهران :جیحون.
 شهدادی ،جهانگیر .)1384( .گلومرغ دریچ های بر زیبای یشناسی ایرانی .ج .1تهران :کتاب خورشید. صاد قپور ،ابوالفضل و می رعزیزی ،سیدمحمود« .)1394( .تحلیل کاشیکاری در دورۀ قاجار ،با نگاهی بر نقوش کاشیهایقاجاری در حرم مطهر امام رضا  .»gهمایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر ایران .صص.12-1 :
 طهوری ،نیر.)1391( .ملکوت آینهها؛ مجموعه مقاالت در حکمت هنر اسالمی .تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.یفر ،نرگس .)1392( .هنر و معماری در دورۀ قاجاریه .تهران :راشدین.
 عبد  غالمی ،جلیسه .)1390( .تاریخ چاپ سنگی در اصفهان .تهران :مجلس. فریه ،ر .دبلیو ( .)1374هنرهای ایران .مترجم :پرویز مرزبان .تهران :فروزان. فلور ،ویلم .)1395( .نقاشی دیواری در دورۀ قاجار  .مترجم :علیرضا بهارلو .تهران :پیکره. قل یزاده ،خسرو .)1392( .دانشنامۀ اساطیری جانوران و اصطالحات وابسته .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه. کالنتری ،شیرین .)1389(.کاشیکاری اصفهان .تهران :تاریخ ایران.سال هشتم ،شماره  ،29بهار  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

134
 کوپر ،جین .)1379( .فرهنگ مصور نمادهای سنتی.مترجم :ملیحه کرباسیان .تهران :فرشاد. کوثری ،مجید ( .)1387راهنمای حرم امام رضا  .gتهران :اندیشه کامیاب. مارزلف ،اولریش و خدیش ،پگاه .)1391( .اخبا رنامه.تهران :چشمه.پسنگی .مترجم :شهروز مهاجر .تهران :نظر.
 مارزلف ،اولریش .)1390( .تصویرسازی داستانی در کتابهای چا ینیا .قم :عطف.
ـ  ـــــــــــــــــ  .)1394(.بیست مقاله در باب تاریخ چاپ سنگی در ایران .به اهتمام محم دجواد احمد 
 متوسل ،احمد .)1387( .معجزات امام رضا  gاز والدت تا شهادت .قم :دارالفکر. مشتاق ،خلیل .)1389( .نقد هنری و ادبی .ج .1چاپ چهارم .تهران :آزاد اندیشان. مهدوی پارسا ،حسین ( .)1387در حریم ملکوت .مشهد :خانه پژوهش.ب «نامۀ خسروان» بر
 می رعزیزی ،سیدمحمود و صاد قپور فیرو زآباد ،ابوالفضل« .)1395( .تحلیل تأثیر تصاویر چاپ سنگی کتا تصاویر کاشیهای نقش برجسته کاخ موزه گلستان» .نگره .سال یازدهم ( .)37صص.85-73 :
 نامجو ،عباس و  فروزانی ،سی دمهدی« .)1392( .مطالعۀ نما دشناسانه و تطبیقی عناصر منسوجات ساسانی و صفوی» .فصلنامۀهنر علم و فرهنگ .سال اول ( .)1صص.42-21 :
 نامورمطلق ،بهمن و کنگرانی ،منیژه .)1394( .فرهنگ مصور نمادهای ایرانی .تهران :شهر. هال ،جیمز .)1380( .فرهنگ نگارهای نمادها در هنر شرق و غرب .مترجم :رقیه بهزادی .تهران :فرهنگ معاصر. یاحقی ،محمد جعفر .)1375( .فرهنگ اساطیر و اشارات داستانی در ادبیات فارسی .چاپ دوم .تهران :سروش. یاوری ،حسین و باوفا ،رقیه .)1390( .سیری در حکمت معماری اسالمی و تزئینات وابسته به آن در دورۀ صفویه (با تأکید برمعماری اسالمی اصفهان در دورۀ مذکور)  .تهران :آذر ،سیمای دانش.
 -یاوری ،حسین و سعیدیفر ،سعیده .)1395( .بررسی جایگاه نماد فرشته در آثار نگارگری ایران .تهران :بیهق کتاب.
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طهماسبی بلداجی ،اصغر؛ مرتضوی ،سید ابراهیم ( .)1399واكاوی رهاوردهای
غائی مناظرات رضوی و كاربست آنها در عصر حاضر.
فصلنامه علمی فرهنگ رضوی.135-161 ،)1( 8 ،

مقاله پژوهشی

واكاوی رهاوردهای غائی مناظرات رضوی
وكاربست آنها در عصر حاضر

دریافت 1397/7/19 :پذیرش1397/8/15 :

اصغر طهماسبی بلداجی ،1سید ابراهیم مرتضوی

2

چکیده
مناظــرات امــام رضــا  gبــا گروههــای مختلــف در موضوعــات گوناگــون ،گنجینـهای از معــارف رضــوی
اســت کــه از عالــم آل محمــد  nبــه یــادگار مانــده اســت .در ایــن مناظــرات ،مباحــث مختلــف از معــارف
دیــن اســام بیــان گردیــده كــه پاســخ بــه شــبهات و ســؤاالت و روشــنگری در مســائل دینــی از مباحــث
مهـ ّـم مــورد بحــث در ایــن گفتمانهــا بــوده اســت .توجــه بــه اهــداف امــام  gاز ایــن مناظــرات و نتایــج
ایــن گفتگوهــا حایــز اهمیــت اســت زیــرا عــاوه بــر تبییــن و تشــریح معــارف رضــوی ،چیدمــان مناظــرۀ
مطلــوب و خداپســندانه در هــر عصــری را نیــز ترســیم مینمایــد .بــر همیــن اســاس ،پژوهــش حاضــر بــا
روش توصیفــی ـ تحلیلــی و بــا رویکــردی غایتشناســانه ،مناظــرات رضــوی را بررســی و در ابعــاد دینــی،
اجتماعــی و سیاســی بــه رهاوردهــا و نتایــج ایــن مناظــرات اشــاره کــرده اســت .نتیجــه آنکــه ،امــام gدر
ـت افــراد مناظرهکننــده،
ایــن مناظــرات اهدافــی را دنبــال میکردنــد کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از :هدایـ ِ
تبییــن معــارف دیــن ،شــبههزدایی از معــارف دیــن ،تبییــن جایــگاه و مقام اهــل بیت  bو فرهنگســازی
مناظــرۀ مطلــوب در جامعــه .کاربســت ایــن اهــداف و رهاوردهــا در عصــر حاضــر دو نتیجــۀ مهــم بهدنبــال
خواهــد داشــت :نخســت ،بــه ترویــج و تبلیــغ معــارف دیــن و پاســخگویی بــه شــبهات در قالــب مناظــره
کمــک میکنــد .دوم ،توجــه بــه ایــن اهــداف و رویکردهــا و بهکارگیــری آنهــا ،فرهنگســازی مناظــرۀ
مطلــوب و نتیجهبخــش در ســطوح مختلــف جامعــه از ابعــاد دینــی ،سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی را
بهدنبــال خواهــد داشــت.
کلیدواژهها :امام رضا  ،gمناظرات رضوی ،رهاوردهای غایی ،کاربست مناظرات ،تبیین معارف دین.
 .1دانشآموخته دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک (نویسنده مسئول)tahmasebiasghar@yahoo.com :
 .2دانشآموخته دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراکsi.mortazavi@yahoo.com :
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 .1مقدمه
یکــی از ابزارهــای تبــادل دیــدگاه و بررســی آراء و نظریــات در عرصههــای مختلــف مناظــره اســت
کــه از آن در جهــت اثبــات یــا ّرد دیــدگاه و نظریــه ،یــا تحلیــل و بررســی بهتــر اســتفاده میشــود.
تبارشناســی مناظــره در اســام بــه زمــان پیامبــر اکــرم  nمیرســد .پیامبــر  nبــا گروههــای
مختلــف ،از جملــه مشــرکان و اهــل کتــاب مناظراتــی داشــتهاند .مناظــره بــا مســیحیان نجــران و
ترین ایــن گفتمانهــا در عصــر نبــوی اســت
ســپس شــکلگیری واقعــۀ مباهلــه ،یکــی از برجســته ِ
(ر.ک :قاضــی ابرقــوه ،1377 ،ج .)509 :1در زمــان ســایر ائمــه  bنیز مناظــره و گفتگو بهعنوان
یکــی از ابزارهــای تبلیــغ و ترویــج معــارف دیــن و اثبــات حقانیــت مکتــب اهــل بیتbوجــود
داشــته اســت .سبکشناســی محتوایــی مناظــرات ائمــه  bیک اصــل مهــم و مشــترک را در میان
تمامــی ایــن مناظــرات مشــهود میســازد و آن ،اصــل هدایتــی اســت کــه اهــل بیــت  bدر تمامی
مناظــرات میکوشــیدند تــا بــا اســتناد و اســتداللهای متقــن و مــورد پذیــرش قطعــی ،طــرف
مقابــل مناظــره را راهنمایــی و هدایــت کننــد .مناظــرات امــام رضــا  gبهعنــوان نقطهعطــف
مناظــرات اهــل بیــت  ،bدر گســترۀ بیشــتر و رویکردهــای متفــاوت ،مبتنــی بــر اهــداف و غایاتی
بــوده کــه تأثیرهــای آن در عصــر امــام  gو پــس از ایشــان مشــهود اســت .تحلیــل ،بررســی و
الگوگیــری از اهــداف غائــی امــام  gدر مناظــرات و بهکارگیــری آن در عصــر حاضــر و همچنیــن
در مباحــث علمــی و دینــی حایــز اهمیــت اســت .در ایــن مقالــه بــا توجــه بــه ّ
اهمیــت ایــن مطلــب،
رهاوردهــا و اهــداف غائــی امــام  gاز مناظــرات تحلیــل و بررســی و بــا آگاهــی عصــری ،کاربــرد
ایــن اهــداف در عصــر حاضــر بیــان شــده اســت.

 .2پیشینه پژوهش
دربــاره مناظــرات رضــوی ،پژوهشهــای متعــددی انجــام شــده اســت .برخــی از ایــن پژوهشهــا
بــا نــگاه تحلیلــی ـ علمــی ،مناظــرات را بررســی کردهانــد (مــکارم شــیرازی .)1388 ،برخــی دیگــر
شــاخصههای اخالقــی مناظــرات رضــوی را واکاوی و بــه ویژگیهــای اخالقــی مناظــرۀ مطلــوب
اشــاره کردهانــد (نــك :روحــی برنــدق1396 ،؛ رضــازاده کهنگــی و فارس ـینژاد1394 ،؛ غفــاری
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و باغبــانزاده .)1396 ،برخــی از پژوهشهــا بــا مطالعــه مــوردی برخــی از مناظــرات ،بــه فحــص
و بررســی اســتداللهای کالمــی امــام  gپرداختهانــد (نــك :فرامــرزی و خلیلــی1396 ،؛
میراحمــدی و رضائیپنــاه )1395 ،چنانکــه برخــی دیگــر بــه سبکشناســی و بررســی محتوایــی
ایــن مناظــرات پرداخت ـ ه و از زوایــای گوناگــون ،مناظــرات رضــوی را بررســی کردهانــد (خزعلــی
و انصارینیــا1396،؛ دهقــان ســرخآبادی و کرامتــی1396 ،؛ شمســی و جوارشــکیان1395 ،؛
مصالییپــور و ســلیمی1392 ،؛ مجیــدی.)1392 ،
هرچنــد پژوهشهــای ارزشــمندی در اینبــاره نگاشــته شــده اســت ،پژوهشــی مســتقل دربــاره
ً
رهاوردهــا و نتایــج مناظــرات رضــوی نوشــته نشــده اســت .اینکــه مناظــرات رضــوی اوال بــر اســاس
چــه اهدافــی دنبــال شــده و نتایــج ایــن اهــداف چــه بــوده اســت؟
مقالــۀ حاضــر ،بــا دو رویکــرد متمایــز نســبت بــه آثــار مزبــور نگاشــته شــده اســت .نخســت،
رهاوردهــای غائــی مناظــرات رضــوی را در ابعــاد دینــی ،اجتماعــی و سیاســی تحلیــل و بررســی
کــرده و بــه رهاوردهــای مهـ ّـم آن اشــاره میکنــد .دوم ،بــا نگاهــی عصــری ،جایــگاه ایــن مناظــرات
را در عصــر حاضــر و کاربــرد آنهــا را در ابعــاد پیشگفتــه بیــان میکنــد.

 .3ادبیات نظری پژوهش
ّ
مهــم زندگــی انســان اســت .در آموزههــای دینــی،
هــدف و غایــت یکــی از برنامههــای
غایتشناســی و هــدف ،در معــارف و احــکام دیــن مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .هــدف و غایــت
از آفرینــش انســان ،بندگــی خداونــد (ذاریــات ،)56/هــدف و غایــت نــزول قــرآن ،هدایت انســانها
(حدیــد9/؛ مائــده16/؛ ابراهیــم ،)1/غایــت اقامــه نمــاز ،یــاد خداونــد و دوری از امــور منکــر
(طــه14/؛ عنکبــوت ،)45/غایــت روزه ،تقــوا و بندگــی خداونــد بیــان شــده اســت (بقــره )183/و
مــوارد فــراوان دیگــر کــه در آن ،فلســفه و غایــت مباحــث دینــی بیــان شــده اســت.
در ســیرۀ گفتــاری و رفتــاری معصومیــن  bنیــز غایتشناســی و هــدف بســیار مــورد تأکیــد قرار
گرفتــه اســت .امــام علــی gدربــارۀ هــدف زندگــی انســان میفرمایــد« :خداونــد رحمــت کنــد
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کســی را کــه بدانــد از کجــا آمــده و در کجــا قــرار دارد و بــه کجــا مـیرود( ».صدرالدیــن شــیرازی،
ـم ف َِّر ْغنِــی ل ِ َمــا َخ َل ْقتَنِــی
 ،1383ج .)347 :2یــا در ادعیــه حضــرت زهــرا (س) آمــده اســت« :اللَّ ُهـ َّ

ل َـ ُه» (خداونــدا ،زندگــی مــرا در راهــی قــرار بــده کــه مــرا بــه خاطــر آن آفریــدی) (ابــن طــاووس،

1411ق .)141 :تمــام ایــن مــوارد بــه هــدف و غایــت خلقــت و زندگــی اشــاره دارنــد.

ّ
موفقیــت و رســیدن بــه نتایج مطلوب
غایتشناســی و واكاوی اهــداف ،در هــر امــری میتوانــد بــه
کمــک کنــد .مناظــرات امــام رضــا  gنیــز از ایــن اصــل مســتثنا نیســت و بــر اهــداف و غایاتــی
مبتنــی اســت .امــام  gدر ایــن مناظــرات ،اهــداف و رویکردهــای غایــی را دنبــال میکردنــد .این
مســئله بــا بررســی ســبك بیانــی و محتوایــی مناظــرات ،مشــهود اســت .تبیین و بررســی اهــداف و
ـات مناظــرات رضــوی و كاربســت آنهــا در عصــر حاضــر میتوانــد بهطــور قابــل توجهــی به نشــر
غایـ ِ

معــارف دینــی در قالــب مناظــرات از یکســو و تبییــن و تنظیــم مناظــرۀ مطلــوب در عرصههــای

مختلــف دینــی ،سیاســی و اجتماعــی از ســوی دیگــر کمــک کنــد .بنابرایــن ،پژوهــش حاضــر بــا
رویکــرد غایتشناســی ایــن مناظــرات تنظیــم شــده اســت.

 .4مفهومشناسی مناظره
واژۀ مناظــره از ریشــه «نظــر» و مصــدر بــاب مفاعلــه اســت .راغــب اصفهانــی در معنــای آن
ـارا ُة فِــی النَّ َظ ـرِ ،و ْاس ـتِ ْح َض ُ ِّ
«المنَ َ
یرتِ ـه»
م 
المبَ َ
المبَـ َ
احثَ ـ ُة و ُ
ـر ُةُ :
ینویســدُ :
ـر ُاه بِبَ ِص َ
ار كل مــا یَـ َ
اظـ َ

(مناظــره بهمعنــای مباحثــه ،و رقابــت و ایســتادگی در اندیشــه و فراخوانــی تمامــی چیزهایــی
اســت کــه آن را بــا بصیرتــش درک مــی کند)(راغــب اصفهانــی1412 ،ق ،ج )814 :1ایــن واژه
در لغتنامــه دهخــدا در معانــی جــدال ،مباحثــه ،ســؤال و جــواب و باهــم نظــردادن آمــده اســت
(دهخــدا ،1377 ،ج.)215 :14
ابنســینا در معنــای اصطالحــی مناظــره مینویســد« :مناظــره از ریشــۀ نظــر و اعتبــار گرفتــه
شــده اســت و غــرض از آن ،بحــث دربــارۀ دو دیــدگاه متقابــل اســت .هــر یــك از مناظرهكننــدگان،
تأییــد یكــی از دیدگاههــا را بــرای ایجــاد علــم در طــرف دیگــر برعهــده دارد .از ایـنرو ،مناظــره بــه
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بحــث آمــوزش مربــوط اســت زیــرا هــدف از مناظــره ،حصــول علــم اســت (ابنســینا1404 ،ق:
.)22
آنچــه دربــارۀ مفهــوم مناظــره میتــوان گفــت ایــن اســت کــه در ایــن روش بیــن دو طــرف ،نظرات
و آراء دربــارۀ یــک موضــوع یــا موضوعــات مختلــف ّرد و بــدل میشــود کــه در نهایــت بــه اثبــات یــا

ّرد یــک دیــدگاه و نظــر می-انجامــد .آنچــه در سبکشناســی مناظــرات امــام رضــا  gمشــهود
اســت ،همیــن معنــای مناظــره مــورد نظــر اســت کــه در آن دیــدگاه هــای مختلــف مطــرح و در
نهایــت ،بــه اثبــات یــا ّرد عقیــده یــا دیدگاهــی منجــر میشــده اســت.

 .5رهاوردهای مناظرات رضوی
مناظــرات رضــوی چــه در عصــر امــام رضــا  gو چــه پــس از ایشــان ،آثــار مهمــی دربرداشــت
و نتایــج آن در حیطههــای مختلــف مشــهود اســت .در ادامــه ،رهاوردهــای مناظــرات رضــوی در
ابعــاد گوناگــون بیــان و بــا نگاهــی عصــری ،كاربــرد ایــن اهــداف و نتایــج در عصــر حاضــر بررســی
میشــود.
5ـ 1رهاوردهای دینی
مهمتریــن آثــار و نتایــج مناظــرات رضــوی ،در تبلیــغ و ترویــج معــارف دیــن اســت .از اصلیتریــن
اهــداف امــام gاز مناظــرات بــا گروههــای مختلــف ،تبییــن صحیــح معــارف ثقلیــن و جــذب
حداكثــری بــه دیــن اســام بــوده اســت .در ادامــه ،بــه برخــی از مهمتریــن ایــن مــوارد اشــاره
میشــود:
5ـ1ـ 1رویكرد هدایتی
از اهــداف غائــی مهـ ّـم مناظــرات امــام رضــا  ،gهدایــت و راهنمایــی مــردم ـ بــا هــر مذهــب و
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مســلکی ـ بــه راه ســعادت و کمــال بــوده اســت .امــام  gدر طــول عمــر شــریف خــود ،از مناظــره
بــرای تحقــق ایــن مهــم بهــره بــرده اســت .ایــن روش امــام  gمبتنی بــر قرآن و ســنت بوده اســت
زیــرا هدایــت انســان از مهمتریــن فلســفههای نــزول قــرآن و نیــز هــدف بعثــت پیامبــر nاســت.
قــرآن کریــم خــود را هدایــت و رحمــت بــرای مســلمانان معرفــی مــی کنــد« :قُـ ْ
وح ال ْ ُق ُد ِ
س
ـل ن َ َّزل َـ ُه ُر ُ
ـن َربِّـ َ
مین» (نحــل )102/و هــدف
ـك بِال ْ َحـ ِّ
ـق لِیُثَبِّـ َ
آمنُــوا َو ُهـ ً
ـدى َو ب ُ ْشــرى ل ِ ْل ُم ْس ـ ِل َ
ـت الَّذیـ َ
ِمـ ْ
ـن َ

از نــزول آن را بــر پیامبــر ،nهدایــت انســانها و خــروج آنــان از تاریکیهــای جهــل و نادانــی بــه
ـع ِر ْضوانَــ ُه ُســبُ َل
ســوی روشــنایی و ســعادت و کمــال بیــان میکنــد« :یَ ْهــدی بِــ ِه اهللُ َمــنِ اتَّبَـ َ
ـن ُّ
ـم إِلــى ِصـ ٍ
الظ ُلمـ ِ
قیم»(مائده/
ـراط ُم ْسـتَ ٍ
ـم ِمـ َ
َّ
ـات إِلَــى ال ُّنــو ِر ب ِ ِإ ْذن ِـ ِه َو یَ ْهدی ِهـ ْ
الســا ِم َو یُ ْخر ُِج ُهـ ْ
.)16

ســیره پیامبــر رحمــت  nنیــز بــر همیــن اصــل مبتنــی بــود .ایشــان تــا آنجــا بــرای هدایــت و
راهنمایــی مــردم تــاش میکردنــد کــه بــه فرمــودۀ قــرآن ،نزدیــک بــود جــان بــه جانآفرین تســلیم
ـك أَ َّ
ـك ِ
ـع ن َ ْف َسـ َ
کننــد« :ل َ َعلَّـ َ
نین»(شــعراء .)3 /ســیره علمــی و عملــی اهــل بیت
ال یَ ُكونُــوا ُم ْؤ ِم َ
باخـ ٌ

 bنیــز بــر همیــن اصــل اســتوار بــوده اســت .آنــان تــاش و کوشــش میکردنــد تــا مــردم را بــه

راه مســتقیم الهــی هدایــت کننــد .هــدف اهــل بیــت  bتنهــا هدایــت پیــروان خــود نبــود ،بلکــه
دغدغــۀ آنــان ،هدایــت و راهنمایــی تمامــی انســانها بــا هــر مســلک و مذهبــی بــوده اســت.
عالــم آل محمــد nنیــز در مناظــرات خویــش ایــن هــدف و غایــت را دنبــال میکردنــد .هرچنــد
ایــن مناظــرات بــه اجبــار مأمــون انجــام میگرفــت و هــدف وی تخریــب شــخصیت امــام  gبــود،
امــام  gایــن فرصــت را غنیمــت شــمردند و از آن بــرای هدایــت و راهنمایــی کســانی کــه قابلیــت
هدایتشــدن داشــتند ،بهــره بردنــد .امــام  gدر مناظــره بــا جاثلیــق کــه معتقــد بــه اولوهیــت
حضــرت عیســی gبــود ،تــاش کردنــد تــا او و پیروانــش را از ایــن اعتقــاد شــرکآمیز نجــات
دهنــد و گوشـهای از توحیــد را بــه آنــان بیاموزنــد .جاثلیــق بــر ایــن بــاور بــود کــه حضــرت عیســی
 gمــردگان را زنــده میکنــد و بیمــاران العــاج را شــفا میبخشــد .از ای ـنرو ،ایشــان را ســزاوار
پرســتیدن میدانســت .امــام رضــا  gبــا اشــاره بــه معجــزات پیامبــران پیشــین ،وی را بــر ایــن
حقیقــت رهنمــون میســازد کــه ایــن مطلــب اختصاصــی بــه حضــرت عیســی gنداشــته اســت
بلکــه دیگـ ِـر انبیــا نیــز معجزاتــی شــبیه بــه ایشــان داشــتهاند و اگــر بــا انجــام معجــزه ،عبودیــت
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و پرســتش حاصــل میشــود بایــد دیگــر انبیــا را نیــز كــه همینگونــه بودهانــد ،پرســتش نمــود.
امــام رضــا  gبــرای نمونــه بــه حضــرت یســع  gكــه معجزاتــی هماننــد حضــرت عیســیg
ـع ِم ْثـ َ
یســى ع َم َشــى
ـع قَـ ْ
ـل َمــا َصنَـ َ
ـد َصنَـ َ
داشــت ،اشــاره میکنــد و میفرمایــد« :فَـإ َِّن الْیَ َسـ َ
ـع ِع َ
ص فَ َلــم تَتَّ ِخـ ْ ُ
َْ
َع َلــى ال ْ َمــا ِء َو أَ ْحیَــا ال ْ َم ْوتَــى َو أَبْـ َ ْ َ
ـد ُه أَ َحـ ٌد
ـم یَ ْعبُـ ْ
ـر َ
ـذ ُه أ َّمتُـ ُه َرب ّـ ًا َو لَـ ْ
ْ
ـرأ ال ْك َمـ َه َو البْـ َ
َ
ون اهلل ِ َعـ َّز َو َجـ َّ
ـن ُد ِ
ـل» (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)159 :1غایــت ایــن مناظــره و اســتداللهای
ِمـ ْ

امــام  gبــرای جاثلیــق ،هدایــت و راهنمایــی وی بــه راه حقیقــت میشــود و جاثلیــق زبــان بــه
ـو ُل قَ ْولُـ َ
ـك َو ال إِل َـ َه إِ ّ
ال اهللُ» (همــان .)161:ســخن ،ســخن
اعتــراف میگشــاید و میگویــد« :ال ْ َقـ ْ

شماســت (یعنــی ســخن شــما حــق و حقیقــت اســت) و معبــودی جــز خداونــد نیســت.

امــام رضــا  gدر مناظــره بــا رأسالجالــوت كــه نبـ ّـوت دیگــر انبیــا غیــر از حضــرت موســی g
را قبــول نداشــت ،نبــوت دیگــر انبیــا را بــا ادلــۀ نقلــی و عقلــی بــرای وی اثبــات میكنــد تــا جایــی
كــه هیــچ شــك و شــبههای بــرای او باقــی نمیمانــد و وی خطــاب بــه امــام رضــا  gمیگویــد:
ـن ُم َح َّمـ ٍ
ـد
َاسـ ُة الَّتِـ 
ـت ب ِ َأ ْح َمـ َ
ـت لِــی َع َلــى َج ِمیـ ِع الْیَ ُهــو ِد َل َم ْنـ ُ
ی َح َص َلـ ْ
ـو ال ِّ
«و اهلل ِ یَــا ابْـ َ
َ
الرئ َ
ـد لَـ ْ
َ
ـر َك( ».ای فرزنــد محمــد nبــه خداونــد ســوگند اگــر ریاســتی کــه اکنــون در میــان
َو اتَّبَ ْعـ ُ
ـت أ ْمـ َ
یهــود دارم نبــود ،بــه احمــد ایمــان مـیآوردم و از فرمــان تــو اطاعــت میکــردم) (مجلســی،1362 ،
ج.)77 :49
ایــن مطلــب بهخوبــی نشــان میدهــد کــه هــدف امــام رضــا  gـ کــه هدایــت و راهنمایــی مــردم
بــه راه هدایــت الهــی بــوده ـ محقــق شــده اســت .در مناظــره بــا عمــران صابــی نیــز همیــن اصــل
حکمفرماســت .عمــران صابــی خطــاب بــه امــام رضــا  gمیگویــد« :بــه خــدا ســوگند! مــن
چیــزی جــز ایــن نمیخواهــم کــه اگــر واقعیــت را بــرای مــن اثبــات نمایــی تــا بــه دامــش چنــگ
زنــم ،از آن صــرف نظــر نخواهــم کــرد( ».ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج .)171 :1از ایـنرو ،امــام  gبــه
ل پاســخ میدهنــد و او را بــه راه هدایــت و ســعادت راهنمایــی
تمــام ســؤالهای ایشــان بــا اســتدال 
می-کننــد تــا آنجاکــه ایــن هــدف غائــی دربــارۀ عمــران صابــی نیز محقــق میشــود و پــس از اتمام
ـت َو أَ ْش ـ َه ُد أَ َّن اهللَ تَ َعالَــى َع َلــى
مناظــره ،وی خطــاب بــه امــام میگویــد« :یَــا َس ـیِّ ِدی قَـ ْ
ـد فَه ِْمـ ُ
ـر
ـدى َو ِدیــنِ ال ْ َحـ ِّ
ـد ُه ال ْ َم ْب ُعـ ُ
ـوث بِال ْ ُهـ َ
ـد َت َو أَ ْشـ َه ُد أَ َّن ُم َح َّمــدا ً ص َع ْبـ ُ
ـت َو َو َّحـ ْ
َمــا َو َص ْفـ َ
ـق ثُـ َّ
ـم َخـ َّ
َسـ ِ
ـو ال ْ ِق ْب َلـ ِة َو أَ ْسـ َلم» (همانگونــه اســت کــه شــما وصــف نمودیــد و وحدانیتــش را اثبــات
ـاجدا ً ن َ ْحـ َ
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کردیــد .گواهــی میدهــم کــه محمــد  nبنــده اوســت کــه بــه هدایــت و دیــن حق فرســتاده شــد.
ســپس رو بــه قبلــه بــه ســجده افتــاد و مســلمان شــد) (همــان.)177 :
بنابرایــن ،از مهمتریــن رهاوردهــای مناظــرات امــام رضــا  ،gهدایــت انســانها بــه اســتوارترین
آییــن بــوده اســت« :إ َِّن هـ َ
ـی أَ ْق َوم(»...اســراء .)9 /ایــن رهــاورد بایــد در
ـر َ
ـذا ال ْ ُقـ ْ
آن یَ ْهـ ِدی لِلَّتِــی ِهـ َ
تمامــی مناظــرات بهویــژه مناظــرات دینــی و عقیدتــی بهعنــوان اصــل و مبنــا قــرار بگیــرد .در عصر

حاضــر نیــز مناظــره و مباحثــه بــا هــر قشــر و گروهــی ،اگــر ایــن رهــاورد را داشــته باشــد ،ارزشــمند
خواهــد بــود .بــا دقــت در مناظــرات امــام  ،gبــرای نیــل بــه ایــن رهــاورد و رهاوردهــای دیگــر،
چنــد اصــل بایــد مـ ّـد نظــر قــرار گیــرد:
 .1نخســتین اصلــی کــه در مناظــرات بهخوبــی مشــهود اســت ،اســتناد و اســتدالل بــه منابــع
طــرف مناظــره اســت .امــام  gدر آغــاز مناظــره ،خطــاب
و مطالبــی اســت کــه مــورد قبــول
ِ
بــه نوفلــی میفرمایــد« :أَتُ ِحـ ُّ َ
ـون  ...إِذَا َس ـ ِم َع ْاحتِ َج ِ
اجــی َع َلــى
ـم َمتَــى یَ ْنـ َ
ـد ُم ال ْ َم ْأ ُمـ ُ
ـب أ ْن تَ ْع َلـ َ
َ
َ
ـم َو َع َلــى أَ ْهــلِ ْ ِ
ـم َو َع َلــى
أ ْهــلِ التَّـ ْ
ـم َو َع َلــى أ ْهــلِ ال َّزبُــو ِر ب ِ َزبُو ِر ِهـ ْ
النْ ِجیــلِ ب ِ ِإنْ ِجی ِل ِهـ ْ
ـو َرا ِة بِتَ ْو َراتِ ِهـ ْ
َ
ـم َو َع َلــى ال ْ َه َرابِـ َ
ـم َو َع َلــى أَ ْص َح ِ
اب
َّ
الصابِئِیـ َ
ـذ ِة ب ِ َفا ِر ِســیَّتِه ِْم َو َع َلــى أ ْهــلِ الـ ُّ
ـرو ِم ب ِ ُرو ِمیَّتِ ِهـ ْ
ـن ب ِ ِع ْب َرانِیَّتِ ِهـ ْ
ال ْ َم َقـ ِ
ـاالت ب ِ ُل َغاتِ ِهــم( »...ابنبابویــه1398 ،ق )419 :و پیــش از مناظــره بــا جاثلیــق ،خطــاب بــه وی
ـك ب ِ ِإنْ ِجیلِـ َ َ
ـت َع َل ْیـ َ
ـر بِه؟»(همــان.)420 :
ـی فَ ـإ ِِن ْاحتَ َج ْجـ ُ
ـك أ تُ ِقـ ُّ
میفرمایــد« :یَــا ن َ ْص َرانِـ ُّ
اســتناد و اســتدالل بــه منابــع و مطالــب مــورد قبــول خصــم ،زمینــۀ گرایــش آنــان را بــه راه حــق
ِ
بهتــر فراهــم میکنــد زیــرا نفــس آدمــی بهگونـهای اســت کــه وقتــی یــک عمــر بــا چیــزی ـ معنــوی
یــا مــادی ـ انــس داشــته باشــد ،بهســختی میتوانــد از آن دل بکنــد .بحــث عقیــده و مذهــب نیــز
از ایــن اصــل مســتثنا نیســت .دلبســتگی و انــس بــه مذهــب یــا عقیــدهای خــاص ،بهتدریــج زمینه
را فراهــم میکنــد تــا صاحــب آن عقیــده ،گزارههــای موجــود در مصــادر آن مذهــب را کــه مذهــب
و عقیــدهای دیگــری را اثبــات میکنــد ـعمــدی یــا ســهوی ـ فرامــوش کنــد و بــه دیــدۀ غفلــت بــه
ّ
آن بنگــرد یــا منکــر آن شــود .اســتناد بــه همیــن گزارههــای دال بــر حقانیــت مذهــب و عقیــدۀ
گرفتار نســیان ،زمینــۀ مناســبی را برای هدایــت فراهم
ـاک
ـوی پـ ِ
ِ
دیگــر و بیدارکــردن فطــرت خداجـ ِ
میکنــد .امــام  gاز ایــن اصــل در مناظــرات خــود بــه خوبــی بهــره بــرده اســت.
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بهرهگیــری از ایــن اصــل در مناظــرات در هــر زمانــی شایســته و بایســته اســت ،تــا هدفــی کــه
از مناظــره دنبــال میشــود ،حاصــل آیــد .اســتناد بــه اعتقادهایــی کــه تنهــا مــورد قبــول شــخص
مناظرهکننــده اســت ،هیچگونــه پیونــد و علق ـهای را میــان طرفیــن مناظــره ایجــاد نمیکنــد و
هیــچ هدفــی از مناظــره حاصــل نمیشــود.
 .2اصــل دیگــری کــه در مناظــره بــرای نیــل بــه رهــاورد دینــی ـ هدایتــی بایــد ّ
مدنظــر قــرار گیرد،
ـتناد
دانــش و آگاهــی از منابــع و اعتقــادات طــرف مقابــل مناظــره و عــدم اســتناد یــا عــدم اسـ ِ
صــرف بــه منابــع خــودی اســت .امــام  gبــا دانــش بیکــران خــود ،و بــا علــم بــه عهدیــن ،در
جهــت تصحیــح اعتقــادات صاحبــان ایــن مذاهــب ،بهخوبــی عمــل کــرده اســت ،چنانکــه خــود
فرمــوده اســت« :هرچــه مىخواهــى بپــرس و جوابــش را بشــنو!» (ابنبابویــه1398 ،ق.)420 :
بــرای تحقــق مســئلۀ هدایــت ،در مناظــره بایــد آگاهــی وســیعی از منابــع و اعتقــادات طــرف
مناظــره داشــت و بــه شــکل مســتند از آنهــا بهــره بــرد تــا پذیــرش امــر هدایــت بــرای طــرف مناظره
بــا طیــب نفــس و بــدون هیــچ تردیدخاطــری صــورت گیــرد.
5ـ1ـ 2رویكرد تبیینی

یکــی دیگــر از رهاوردهــای مناظــرات امــام رضــا  ،gتبییــن و ترویــج معــارف دینــی بــود .امــام
رضــا  gدر مناظــرات خــود بســیاری از معــارف دیــن را بــرای مــردم تبییــن کردنــد و ایــن مناظرات
بســتری بــرای ترویــج معــارف قــرآن و اهــل بیــت  bگردیــد.
«…و أَنْ َزلْنــا
مســئولیت تبییــن معــارف دینــی از رســالتهای مهـ ّـم پیامبــر nبــوده اســت:
َ
ـك ِّ
إِل َ ْیـ َ
ـن لِلنَّـ ِ
ون» (نحــل .)44/ایــن مســئولیت
ـر َ
ـر لِتُبَیِّـ َ
ـم َو ل َ َعلَّ ُهـ ْ
ـاس مــا ن ُـ ِّز َل إِل َ ْی ِهـ ْ
ـم یَتَ َف َّكـ ُ
الذ ْكـ َ

و رســالت ،پــس از ایشــان بــه اهــل بیــت  bکــه جانشــینان پیامبــر nبودهانــد ،واگــذار شــده

اســت .بنابرایــن امــام رضــا  gنیــز تمــام تــاش خــود را بـهکار گرفتنــد تــا معــارف قــرآن و ســنت
پیامبــر nو اهــل بیــت bبــرای مــردم بیــان شــود .امــام رضــا  gدر ایــن مناظــرات کــه در
ســطح وســیعی برگــزار میشــد ،توانســتند معــارف دیــن را در عرصههــای مختلــف بیــان کننــد.
ایــن معــارف بهطــور گســترده در میــان مــردم نقــل و منتشــر شــد .در مناظــره بــا عمــران صابــی،
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در حیطــه خداشناســی تبییــن و تبلیــغ گردیــد و معرفــی خداونــد و صفــات او بــرای مــردم بهطــور
صحیــح ،مســتند بــه قــرآن و ســنت بیــان شــد (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)178-171 :1
در مناظــره بــا علمــای ادیــان مختلــف ،ضمــن اثبــات حقانیــت تمامــی انبیــا و پیامبــرانb
ّ
حقانیــت پیامبــر اكــرم  nو اهــل بیــت bبــا اشــاره بــه اصــل کتابهــای آســمانی پیشــین بیــان
شــد(.همان.)164-159 :
در مناظــره بــا ســلیمان مــروزی ،امــام مســئله بدا و صفــات خداونــد از جملــه ارادۀ الهــی را تبیین
ـق
ـو الَّــذی یَ ْبـ َ
ـدؤُا ال ْ َخ ْلـ َ
و تشــریع میکننــد .بهعنــوان نمونــه ،امــام  gبــا اشــاره بــه آیــات َ
«و ُهـ َ
ـده و ُهـ َ
ـماوات َو َ
ـل َ
ِ
ـو ُن َع َل ْی ـ ِه َو ل َ ـ ُه ال ْ َمثَـ ُ
األ ْر ِ
ـو ال ْ َعزی ـ ُز
السـ
األ ْعلــى فِــی َّ
ثُـ َّ
ض َو ُهـ َ
ـو أ ْهـ َ
ـم یُعیـ ُ ُ َ َ
ـماوات َو َ
ِ
ض َو إِذا قَضــى أَ ْمــرا ً فَ ِإن َّمــا یَ ُقـ ُ
األ ْر ِ
ون»
السـ
ـن فَیَ ُك ُ
ـول لَـ ُه ُكـ ْ
ـع َّ
ـم» (روم )27/؛ «بَدیـ ُ
ال ْ َحكیـ ُ
ـم أَ ْزواجـ ًا َو مــا تَ ْح ِمـ ُ
ـن تُـ ٍ
ـن
ـل ِمـ ْ
ـم ِمـ ْ
ـم ِمـ ْ
ـن ن ُ ْط َفـ ٍة ثُـ َّ
ـراب ثُـ َّ
(بقــره)117/؛ َ
ـم َج َع َل ُكـ ْ
«و اهللُ َخ َل َق ُكـ ْ
ُ
ـاب إِ َّن ذل ِ َ
ی ِكتـ ٍ
ك
ـن ُع ُمـ ِر ِه إِالَّ فـ 
ـن ُم َع َّمـ ٍر َو ال یُ ْن َقـ ُ
ـص ِمـ ْ
ـر ِمـ ْ
أنْثــى َو ال تَ َضـ ُ
ـع إِالَّ ب ِ ِع ْل ِمـ ِه َو مــا یُ َع َّمـ ُ
ـیر» (فاطــر )11/و همچنیــن ســخنان دیگــر معصومیــن 1 bمســئله بــدا را تبییــن
َع َلــى اهلل ِ یَسـ ٌ
میکند(.ابنبابویــه1378 ،ق ،ج)178-179 :1

در مناظــره بــا محمدبــن جهــم ،مطالــب قــرآن و ســنت را دربــارۀ عصمــت انبیــا بیــان میکنــد.
بهعنــوان نمونــه ،دربــارۀ عصمــت حضــرت آدم gدر روی زمیــن و حجــت و خلیفهبــودن ایشــان،
ـم َو َ
اص َطفــى آ َد َم َو نُوح ـ ًا َو َ
ـن» (آل
آل ِع ْمـ َ
بــا اشــاره بــه آیــۀ «إ َِّن اهللَ ْ
ـران َع َلــى الْعالَمیـ َ
آل إِبْراهیـ َ

عمــران )33/میفرمایــد« :ایــن گزینــش ،خــود ،دلیــل بــر معصــوم بــودن ایــن رهبــران اســت زیــرا
گزینــش بــرای رهبــری بــدون عصمــت ،موجــب نقــض غــرض اســت (ابنبابویــه ،همــان.)193 :
در عصــر کنونــی نیــز رهــاورد مناظــرات امــام رضــا  gمیتوانــد بســتری مناســب بــرای ترویــج و
تبییــن معــارف ثقلیــن باشــد .امــام رضــا  gدر ایــن بــاره اصــل مهمــی را فــرا روی تمامی کســانی

گماردهانــد کــه هــدف آنهــا تبییــن و ترویــج معــارف دیــن اســت .امــام  gمیفرمایــد« :فَــ ِإ َّن
 .1امــام gدر ایــن بــاره بــه حدیثــی از امــام صــادق gاشــاره میکنــد کــه بــه درســتی مســئله بــدا را تبییــن کــرده اســت .امــام صــادق
 gدر ایــن بــاره میفرمایــد« :خداونــد دو گونــه علــم دارد :علمــی کــه مخــزون و پنهــان اســت و جــز ذات پاکــش کســی از آن اگاهــی
نــدارد و بــداء از ایــن ناحیــه حاصــل میشــود و علمــی کــه بــه فرشــتگان و پیامبرانــش تعلیــم داده و علمــا و اهــل بیــت bپیامبــرn
نیــز از آن آگاهــی دارنــد».
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،29بهار 1399

واكاوي رهاوردهاي غائي مناظرات رضوي وكاربست آنها در( ...طهماسبی بلداجی و همکار)

ـو َعلِ ُمــوا َم َح ِ
ـن َكال ِمنَــا التَّبَ ُعونَا» (اگــر مــردم زیباییهای ســخنان مــا را میدانســتند،
اسـ َ
النَّـ َ
ـاس لَـ ْ

از مــا پیــروی میكردند)(همــان .)307 :همانگونــه کــه مناظــرات امــام رضــا  gوســیلهای بــود
تــا برخــی از انســانها بــا مذهــب و آئینــی غیــر از مکتــب اهــل بیــت  bبــا توجــه بــه ســخنان
امــام  gبــه آییــن اســام بگرونــد و از پیــروان اهــل بیــت  bشــوند .مناظــرات و مباحــث در عصــر
حاضــر نیــز بایــد بهگون ـهای باشــد کــه زیباییهــای ســخنان قــرآن و اهــل بیــت  bبــرای مــردم
بیــان شــود تــا عــاوه بــر ترویــج و تبییــن معــارف دیــن ،موجبــات جــذب مــردم بــه فرهنــگ اهــل
بیــت  bرا فراهــم کنــد.
5ـ1ـ 3رویكرد شبههزدایی

در فراینــد مناظــرات امــام رضــا  gبــا گروههــای مختلــف ،شــبهههایی مطرح و پاســخ داده شــد
کــه مبتالبــه جامعــه آن روز بــود .عصــر ترجمــه و ظهــور و بــروز مکاتــب مختلــف فلســفی ،زمینهای
شــده بــود تــا شــبهههای مختلفــی بــرای مســلمانان پدیــد آیــد .افــزون بــر اینکــه حکومــت وقــت
نیــز توجهــی بــه شــبههزدایی در جامعــه نداشــت .بنابرایــن ،در ایــن مناظــرات زمین ـهای فراهــم
شــد تــا عــاوه بــر پاســخگویی امــام  gبــه ســؤالها و شــبههها ،فراینــد شــبههزدایی دینــی نیــز
در جامعــه آن روز تقویــت شــود.
امــام رضــا  gدر مناظــرات مختلــف ،شــبهههای مختلفــی را پاســخ داد .در مناظــره بــا
جائلیــق کــه بــاور بــه الوهیــت حضــرت عیســی gداشــت ،ایــن شــبهه مطــرح میشــود کــه
چــون حضــرت عیســی gقــادر بــه زندهکــردن مــردگان و شــفای بیمــاران بــود ،اســتحقاق
پرســتش و بندگــی را دارد (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)171 :1امــام در پاســخ بــه ایشــان و رفــع
شــبهه ،بــه نمونههــای نقــض اشــاره میکننــد کــه اگــر اینگونــه باشــد ،دیگــر انبیــا نیــز کــه
معجزاتــی خارقالعــاده داشــتند ،اســتحقاق پرســتش دارنــد .ایشــان در ایــن بــاره بــه حضــرت
یســع gو حضــرت حزقیــل gاشــاره میکننــد کــه معجزاتــی هماننــد معجــزه حضــرت
عیســی gداشــتند (همــان) .بنابرایــن ،بــا ایــن اســتدالل و آوردن نمونههــای نقــض ،ایــن
شــبهه پاســخ داده میشــود.
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امــام رضــا  gدر جــای دیگــر در پاســخ و ّرد شــبهۀ الوهیــت حضــرت عیســی ،gاســتدالل
ـی َو اهلل ِ إِنَّــا
دیگــری را مطــرح میکنــد آنجاکــه خطــاب بــه جاثلیــق میفرمایــد« :یَــا ن َ ْص َرانِـ ُّ
ـن ب ِ ُم َح َّمـ ٍ
ـیئ ًا إِ ّ
ال َض ْع َف ـ ُه َو قِلَّ ـ َة
آمـ َ
لَنُ ْؤ ِمـ ُ
یســى ال َّـ ِذی َ
یســا ُك ْم َشـ ْ
ـم َع َلــى ِع َ
ـن ب ِ ِع َ
ـد ص َو َمــا ن َ ْن ِقـ ُ
ِصیَا ِم ـ ِه َو َصالتِ ـ ِه» (مــا بــه حضــرت عیســی كــه بــه حضــرت محمــد ایمــان داشــت ،ایمــان

داریــم و نســبت بــه عیســای شــما ایــرادی نداریــم بهجــز ضعــف و ناتوانــی و کمــی نمــاز و
روزهاش) (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)159 :1جاثلیــق در پاســخ بــه امــام ،منکــر ســخن ایشــان
میشــود و میگویــد :حضــرت عیســی بســیار نمــاز میخوانــد و روزه میگرفــت .امــام رضــا
 gدر پاســخ نهایــی بــه شــبهۀ مــورد نظــر را بهگون ـهای میدهــد کــه دیگــر شــک و تردیــدی
ـوم َو یُ َص ِّل ـی» (بــرای چــه کســی روزه مــی گرفــت و نمــاز مــی
ـن َك َ
ان یَ ُصـ ُ
باقــی نمانــد« :فَ ِل َمـ ْ
خوانــد؟) (همــان).

امــام بــا ایــن اســتدالل ،اینگونــه شــبهه را پاســخ میدهــد کــه کســی اســتحقاق الوهیــت را دارد
کــه غنــی مطلــق باشــد و نیــاز نداشــته باشــد؛ امــا حضــرت عیســی  gبــرای خــدا روزه میگرفت
و نمــاز میخوانــد ،کــه ایــن مطلــب حاکــی از نیــاز و احتیــاج او بــه خداونــد اســت .بنابرایــن،
حضــرت عیســی بنــده و فرســتادۀ خداونــد بــود.
امــام در پاســخ بــه ســؤاالت و شــبهات عمــران صابــی دربــارۀ نیازمنــدی خداونــد بــه آفرینــش
موجــودات ،اینگونــه پاســخ میدهــد« :ای عمــران ،بــدان کــه اگــر خداونــد بــرای نیــازی جهــان
را آفریــده بــود ،بایــد قدرتــی کــه داشــت چندیــن برابــر اینهــا را بیافرینــد چــرا کــه هــر قــدر اعــوان و
یارانــش بیشــتر باشــد بهتــر اســت و لــذا مــی گوییــم آفرینــش او بــرای رفــع نیــازی نبــود( ».همــان:
.)169
یــا در مناظــره بــا محمدبنجهــم کــه بــا اســتناد بــه ظواهــر برخــی از آیــات قــرآن ،عصمــت
انبیــا را مــورد مناقشــه قــرار داده بــود ،بــا تحلیــل و تفســیر صحیــح آیــات ،ایــن شــبهه را پاســخ
ـان
«و ل َ َقـ ْ
ـد َه َّمـ ْ
ـو ال أَ ْن َرأى ب ُ ْرهـ َ
ـت ب ِـ ِه َو َهـ َّ
میدهنــد .بهعنــوان نمونــه ،در ذیــل آیــۀ َ
ـم بِهــا لَـ ْ
َرب ِّ ـ ِه َكذلِـ َ
ـن» (یوســف)24/
ـك لِنَ ْص ـر َ
ـن ِعبا ِدنَــا ال ْ ُم ْخ َلصیـ َ
ـاء إِن َّ ـ ُه ِمـ ْ
ِف َع ْن ـ ُه ُّ
ـوء َو ال ْ َف ْحشـ َ
السـ َ
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کــه محمدبنجهــم دربــارۀ عصمــت حضــرت یوســف 1 gمطــرح کــرده بــود ،اینگونــه پاســخ
میدهــد کــه زلیخــا قصــد کامگیــری از یوســف را نمــود و یوســف ارادۀ قتــل زلیخــا را کــرد ،امــا
خداونــد او را از قتــل زلیخــا و عمــل خــاف عفــت او دور ســاخت همانگونــه کــه میفرمایــد:
«و ذَاال ُّنـ ِ
ـون إِ ْذ
«اینگونــه از یوســف بــدی و زشــتی را دور كردیــم( ».همــان) .یــا در تفســیر آیــۀ َ
ـن ن َ ْقـ ِد َر َع َل ْیـ ِه فَنــادى فِــی ُّ
ـات أَ ْن ال إِلـ َه إِ َّ
ـب ُم ِ
الظ ُلمـ ِ
ـبحان َ َ
ك
ال أَنْـ َ
غاضبـ ًا ف ََظـ َّ
ـن أَ ْن لَـ ْ
َذ َهـ َ
ـت ُسـ ْ
ـن» (انبیــاء )87/در پیراســتگی حضــرت یونــس gاز هرگونــه خطــا و
إِنِّــی ُك ْنـ ُ
ـن ال َّظالِمیـ َ
ـت ِمـ َ
ـب ُم َغ ِ
گنــاه میفرمایــد« :ذ َ
ـن ب ِ َم ْعنَــى ْاس ـتَ ْی َق َن أَ ْن
اضب ـ ًا ل ِ َق ْو ِم ـ ِه ف ََظـ َّ
ـس بْـ ُ
ـن َمتَّــى ع َذ َهـ َ
َاك یُونُـ ُ
ـق َع َلی ـ ِه ِر ْزقَ ـ ُه و ِم ْن ـ ُه قَول ُـ ُه َع ـ َّز و جـ َّ َ
ـاه
ـن ن َ ْق ـ ِد َر َع َل ْی ـ ِه أَ ْی لَـ ْ
لَـ ْ
ـل َو أ َّمــا إِذا َمــا ابْتَـ ُ
َ َ
َ
ْ
ـن ن ُ َضیِّـ َ ْ
ـق َو قَتَّــر» (ابــن بابویــه1378،ق،ج .)201: 1امــا دربــارۀ یونــس
فَ َقـ َ
ـد َر َع َل ْیـ ِه ِر ْزقَـ ُه أو [أَ ْی َضیَّـ َ
ـن ن َ ْقـ ِد َر َع َل ْیـ ِه» ایــن نیســت کــه گمــان کــرد خداونــد بــر او تنــگ نمیگیــرد.
 gمنظــور از «لَـ ْ
ـن ن َ ْق ـ ِد َر َع َل ْی ـ ِه» را تبییــن میکنــد.
امــام بــا اشــاره بــه آیــۀ دیگــر قــرآن (فجــر )16/معنــای «لَـ ْ
ً
بنابرایــن ،در ایــن مناظــرات رهــاورد پاســخگویی بــه شــبهات و شــبههزدایی از جامعــه کامــا
مشــهود اســت.
در عصــر حاضــر نیــز ایــن رویکــرد هــا کاربــرد بســیار مهمــی دارد .عصــر کنونــی کــه میتــوان از
آن بــه عصــر شــبهات یــاد نمــود ،شــبهات فراوانــی در زمینههــای مختلــف دینــی در رســانههای
مختلــف ماهــوارهای و غیرماهــوارهای شــبههافکن بیــان میشــود .ایــن رســانهها بــا اهــداف
گ کــردن روحیــه دینــی و ایمانــی مــردم بهویــژه جوانــان ،ایجــاد مــوج
مختلفــی ماننــد کمرنــ 
ارتــداد خفـ ّ
ـی یــا آشــکار در میــان مســلمانان و شــیعیان و ســوقدادن آنان بــه ِف َرق مذهبــی نوبنیان

یــا دیــن مســیحیت ،کــه توســط مســیونرهای مســیحی بهشــدت دنبــال میشــود ،تنشزایــی
ـن حـ ّـق ملــت
میــان فرقههــای مذهبــی اســام و بهویــژه شــبههافکنی در زمینــه مهدویــت و ...دیـ ِ
 - 1در ایــن بــاره دو گونــه روایــات وجــود دارد :برخــی از روایــات ایــن آیــه را اینگونــه تفســیر نمــوده انــد كــه :او (زلیخا)بــه جانــب یوســف
گرایــش پیــدا کــرد و در مقابــل حضــرت یوســف gنیــز بــه عــدم انجــام آن عمــل زشــت ّ
همــت گمارد(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج)201 :1
در روایــات دیگــر معنــای ایــن عبــارت بــه ایــن صــورت معنــا شــده كــه وقتــی آن زن اقــدام بــه آن عمــل زشــت نمــود در مقابــل حضــرت
یوســف gنیــز ّ
همــت بــه قتــل آن زن گمــارد؛ بــه عبارتــی تنهــا راه فــرار از آن معصیــت را قتــل آن زن مــی دانســت كــه خداونــد او را از ایــن
كار منصــرف نمــود چــرا كــه اگــر ایــن كار را انجــام مــی داد دیگــران بــی گناهــی و پاكدامنیــش را نمــی پذیرفتند(ابــن بابویــه1417،ق:
 )96تحلیــل ایــن دو روایــت ایــن گونــه مــی شــود كــه حضــرت یوســفّ g
همــت گمــارد كــه آن كار قبیــح را انجــام ندهــد و بــرای رهایــی
از آن گنــاه بــزرگ ،آن زن را بــه قتــل برســاند كــه خداونــد وی را از انجــام ایــن كار نیــز منصــرف نمــود كــه بــی گناهــی ایشــان اثبــات شــود.
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مســلمان را نشــانه میرونــد .شــبههافکنی و انــکار وجــود مهــدی موعــود  fو مســخ چهــرۀ وی،
دو شــگرد مــوازی اســت کــه در جهــت آرامشزدایــی و فتنهگــری مذهبــی و دینــی صــورت گرفتــه
اســت .در شــگرد نخســتین ،روایــات مربــوط بــه حضــرت مهــدی  ،fسســت و مجعــول قلمــداد
شــده و وجــود ایشــان امــری موهــوم و ســاختۀ پنــدار شــیعیان یــا مســلمانان تلقــی میگــردد .در
شــگرد دوم ادعــا میشــود کــه موعــود شــیعیان در قالــب میــرزا علیمحمــد بــاب یــا حســینعلی بها
یــا قادیانــی ،سالهاســت کــه آمــده و رفتــه اســت .بابیــت و بهائیــت ،از جملــه فرقههایــی هســتند
کــه در قــرن  19بهوجــود آمدنــد و رهبــران آن ،مدعیاتــی چــون نیابــت خاصــه امــام عصــر f
تــا قائمیــت و رســالت و خدایــی را یــدک میکشــند (جمعــی از نویســندگان ،بیتــا6 :؛ مصبــاح
یــزدی.)41 :1391 ،
بنابرایــن ،ایــن مطلــب ّ
اهمیــت زیــادی دارد کــه از مناظــرات و مباحثــات بهعنــوان وســیلهای
اســتفاده کــرد تــا پاســخگویی بــه شــبهات و روشــنگری در میــان مــردم بهویــژه جوانــان را در پــی
ی و گمراهــی و آمــاج
داشــته باشــد .جوانــان در میــان ســایر اقشــار ،بیشــتر در معــرض شــبههافکن 
اهــداف اســتکباری دشــمنان هســتند (ر.ک :كولمــن .)24-29 :1375 ،بیشــترین اهــداف و
تأثیرهــای شــبكههای ماهــوارهای بهترتیــب در حوزههــای رویآوردن جوانــان بــه انــواع موســیقی
غربــی ،گرایــش بــه مدگرایــی افراطــی ،تضعیــف باورهــای دینــی و بسترســازی از خودبیگانگــی
دینــی و فرهنگــی ،الگوپذیــری از نظــام فرهنگــی ـ اجتماعی و ســبك زندگــی غربــی ،دینگریزی و
تــرك نمــاز و ســایر واجبــات دینــی ،دوری از قــرآن و دعــا و نیایــش ،گرایــش بــه آرایشهــای مبتــذل،
ترویــج سكوالریســم و جدایــی دیــن از سیاســت ،افزایــش نابهنجاریهــای اخالقــی در خانــواده،
بیاحترامــی بــه والدیــن و ترویــج فرهنــگ برهنگــی بیــان شــده اســت(.نك :بختیــاری و فرخــی،
.)70 :1391
بنابرایــن ،از مهمتریــن مــواردی كــه دشــمنان اســام در پــی ضربـهزدن بــه آن هســتند ،تضعیــف
ارزشهــای اســامی و تقویــت ناهنجارهــای فرهنگــی و الگوپذیــری از بیگانــگان در بیــن جوانــان
و نوجوانــان اســت ،كــه در قالبهــای متفــاوت میتوانــد نمایــان شــود .بــر همیــن اســاس اســت
کــه امــام صــادق  gبــه مراقبــت از ایــن قشــر بیشــتر ســفارش کردهانــد .امــام صــادق  gدربــارۀ
تربیــت دینــی و اعتقــادی نوجوانــان و جوانــان و اهتمــام بــه ّ
هویــت و شـ ّ
ـخصیت آنــان ،میفرمایــد:
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«نوجوانــان را دریابیــد و بــه آنــان حدیــث و دیــن بیاموزیــد پیــش از آنکــه مرجئــه (گروهــی منحرف)
بر شــما پیشدســتی کننــد و جوانــان را برباینــد( ».برقی1416،ق .)5 :تشــکیل جلســات مناظره و
گفتگــو بــا جوانــان در مــدارس ،دانشــگاهها و مســاجد میتوانــد بــه شــبههزدایی ،رشــد شــخصیت
دینــی و تقویــت باورهــای دینــی در میــان جوانــان و ســایر اقشــار جامعــه کمــک شــایانی کند.
5ـ 2رهاوردهای اجتماعی
عــاوه بــر نتایــج مناظــرات رضــوی در ُبعــد دینــی ،در زمینــۀ اجتماعــی نیــز تاثیــرات مهمــی
از مناظــرات در جامعــه شــكل گرفــت كــه عــاوه بــر جامعــۀ آن روز ،در عصــر حاضــر نیــز كاربــرد
اساســی دارنــد.
5ـ2ـ 1تقویت اتحاد و یكپارچگی جامعه

یكــی از اساسـیترین محورهــای حفــظ یــك جامعــه در راه كمــال و ســعادت،اتحــاد و یكپارچگی
و پرهیــز از تفرقــه و نفــاق اســت .وحــدت و دوری از تفرقــه یــك وظیفــه و نعمــت بــزرگ الهــی
اســت .در جامع ـهای كــه اختــاف و تفرقــه در آن حاكــم باشــد ،پیشــرفت و ســعادت و آرامــش از
آن جامعــه رخــت میبنــدد .بــر همیــن اســاس ،وحــدت و دوری از تفرقــه از شــاخصههای مهـ ّـم
فرهنــگ اســامی شــناخته میشــود .محــور اتحــاد در یــك جامعــه بایــد خداونــد باشــد چنانكــه
«وا ْعتَ ِص ُمــوا ب ِ َح ْبــلِ اهلل ِ َج ِم ًیعــا َو ال تَ َف َّرقُــوا» (آل عمــران .)103/مناظــرات امــام رضــا
میفرمایــدَ :

 gبــا دیگــر مذاهــب بهگونـهای بــود كــه منجــر بــه تحریــك احساســات مذهبــی نشــود .ایشــان

همــواره جانــب اتحــاد و یكپارچگــی مســلمانان را در نظــر داشــتند (مجلســی1362،ش :ج:81
 .)195در روایــات معصومیــن  bایجــاد وحــدت هنــگام پیدایــش اختــاف ،بهتریــن صدق ـهای
معرفــی شــده كــه خداونــد آن را دوســت دارد (كلینــی1388 ،ق :ج.)209 :2
در جامعـهای كــه وحــدت در آن نباشــد آرامــش فــردی و اجتماعــی رخــت میبنــدد و اختــاف و
از همگســیختگی و عــدم امنیــت ،شــاخصه اصلــی آن جامعــه میشــود .مناظــرات امــام رضــا g
نمونـهای تــام از مناظــرۀ مطلــوب در جامعــه بــود كــه عــاوه بــر تبییــن بســیاری از معــارف دیــن و
سال هشتم ،شماره  ،29بهار  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

149

150
پاســخگویی بــه شــبههها و مناظــره بــا گروههــای مختلــف از مذاهــب گوناگــون ،بــه حفــظ همدلی
و اتحــاد در جامعــه كمــك نمــود.
در عصــر حاضــر نیــز حفــظ وحــدت و یكپارچگــی بســیار حایــز ّ
اهمیــت اســت .مناظراتــی كــه
طراحــی میشــوند ،بهویــژه در مباحــث اختالفــی بیــن مذاهــب و ادیــان بایــد بهگون ـهای باشــند
كــه موجــب خدشـهدار شــدن اتحــاد جامعــه ،و تحریــك احساســات مذهبــی نشــوند چــرا كــه یكی
از اهــداف دشــمنان اســام ،تفرقهافكنــی میــان مذاهــب و اقــوام مختلــف در جوامــع اســامی
اســت .یكــی از مهمتریــن رویكردهــای اســتعمار و اســتكبار در غلبــه بــه كشــورهای اســامی ایجاد
تفرقــه میــان مســلمانان و اقــوام مختلــف اســت؛ جملــه معــروف «تفرقــه بینــداز و حكومت كــن» یا
«تقســیم كــن و غلبــه كــن» از محورهــای كلیــدی اســتكبار و اســتعمار در چنــد قــرن اخیــر بــوده
اســت .در مســتندات و اذعانــات جاسوســان كشــورهای اســتعماری یكــی از سیاس ـتهای مهــم
در كشــورهای اســامی تفرقهانــدازی و تقویــت فرقههــا بیــان شــده اســت (كولمــن-29 :1375 ،
 .)24ایــن تنشزایــی میــان فرقههــای مســلمان ،حکمرانــی اســتکبار بــر کشــورهای اســامی را
تثبیــت کــرده و از گــذرگاه ایــن تفرقــه ،بــه منافــع مــادی و اقتصــادی زیــادی دســت پیــدا میكنند.
َ
اســتکبار معمــوال بــرای ایجــاد ایــن تنشهــا ،افــرادی مسـ ّـمی بــه علمــای شــیعه و سـ ّـنی را َعلــم
میکنــد و از طریــق آنــان بــه مقصــود خــود دســت مییابــد.
بنابرایــن ،از اهــداف مهــم اســتكبار جهانــی ،ایجــاد تفرقــه میــان مســلمانان اســت .ایــن تفرقــه
بــا ایجــاد فرقههایــی چــون وهابیــت ،بهائیــت و داعــش و حتــی بــا ایجــاد گروههایــی موســوم
بــه شــیعۀ انگلیســی ،نمــود عملــی پیــدا کــرده اســت .تحریــكات مذهبــی و قومــی و قبیلـهای از
مهمتریــن ترفندهــای اســتكبار بــرای تضعیــف وحــدت و همدلــی مســلمانان بــوده اســت .زمانــی
كــه میــان مســلمانان تفرقــه و نفــاق ایجــاد شــود ،مســلمانان بهجــای پرداختــن بــه نبــرد با دشــمن
اســام ،بــه تضعیــف یكدیگــر ّ
یگمارنــد كــه این مســئله عــاوه بر تضعیــف ّامت اســامی،
همــت م 
زمینــۀ بهثمــر رســیدن نقشـههای اســتعمار و اســتكبار جهانــی را نیــز فراهــم میکنــد .بنابرایــن در
مناظــرات ،عــاوه بــر تبییــن صحیــح و بازگویــی حــق و حقیقــت بهصــورت شایســته ،اصــل اتحــاد
و همدلــی و دوری از تفرقــه بایــد موردنظــر مناظرهكننــدگان باشــد.
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واكاوي رهاوردهاي غائي مناظرات رضوي وكاربست آنها در( ...طهماسبی بلداجی و همکار)

5ـ2ـ 2فرهنگسازی مناظره و گفتگوی مطلوب در جامعه

در آموزههــای دینــی بــر بهکارگیــری صحیــح و ســنجیده در هــر امــری توصیــه شــده اســت .ایــن
مهــم ،توســط معصومیــن  bبــه طــور جامــع و کامل فرهنگســازی شــده اســت .بهعنــوان نمونه،
در قــرآن کریــم خداونــد مؤمنــان را بــه «انفــاق» دســتور میدهــد امــا چگونگــی و ّ
کیفیــت آن را نیــز
بیــان مــیدارد .بهعبارتــیّ ،
کیفیــت انفــاق را فرهنگســازی میکنــد .اینکــه انفــاق از بهتریــن

چیزهــا باشــد (آل عمــران)92/؛ ابتــدا از خویشــاوندان شــروع شــود (بقــره)177/؛ در انفــاق،
افــراط و تفریــط نباشــد بلکــه جانــب اعتــدال رعایــت شــود (فرقــان)67/؛ انفــاق خالصانــه و بــدون
ّ
منــت و اذیتکــردن باشــد (بقــره )264/و مــوارد دیگــر .معصومیــن  bنیــز تمــام معــارف دیــن را
در جامعــه نهادینهســازی میکردنــد تــا فرهنــگ دینــی در جامعــه حکمفرمــا شــود .مناظــرات امام
رضــا gنمونـهای تــام از کاربســت مناظــرۀ مطلوب و ســنجیده اســت کــه امــام  gآن را فــرا روی
تمــام کســانی نهــاد کــه هدفشــان از مناظــره ،رســیدن بــه نتایــج مطلــوب اســت .در عصــر کنونــی
کــه وجــود مناظــره و گفتگــو در همــۀ زمینههــای دینــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی حایــز
اهمیــت اســت و میتوانــد بــه پیشــرفت در ایــن زمینههــا کمــک کننــد .الگوگیــری از مناظــرات
رضــوی و فرهنگســازی آن در جامعــه مهــم اســت .چیدمــان مناظــرات رضــوی و فرهنگســازی
آن در جامعــه را میتــوان در دو ُبعــد علمــی و اخالقــی خالصــه کــرد کــه هــر دو ُبعــد دارای اهمیــت
واالیی هســتند.
علمی مناظرۀ مطلوب
5ـ2ـ2ـُ 1بعد
ِ

یکــی از اصــول مهــم کــه در هــر مناظــره بایــد مــورد توجــه ق ـرار گیــرد ،توجــه بــه اســتداللهای
نقلــی و عقلــی معتبــر و بهعبــارت دیگــر ،علمیبــودن مناظــره اســت .علمیبــودن مناظــره بهمعنای
اســتناد و اســتدالل بــه ادلــۀ معتبــر و دوری از ظـ ّ
ـن و گمــان اســت .در قـرآن کریــم ،بــه دوری از ظــن

ـس لَـ َ
ـم َع َو
«و ال تَ ْقـ ُ
ـم إِ َّن ا َّ
و پایبنــدی بــه علــم و یقیــن توجــه شــده اســتَ :
لسـ ْ
ـف مــا ل َ ْیـ َ
ـك ب ِـ ِه ِع ْلـ ٌ
ـر َو ال ْ ُفــؤا َد ُك ُّل أُولئِـ َ
كان َع ْنـ ُه َم ْسـ ُؤ ً
ال» (اسـراء .)36/قـرآن كریــم در مــوارد متعــدد ،پیــروی
ـك َ
الْبَ َصـ َ
از ظـ ّ
ـن و گمــان را بهشــدت نهــی میکنــد و انح ـراف کاف ـران و مشــرکان را ناشــی از ظــن و گمــان
ناصحیــح آنــان معرفــی میکنــد (نــک :نســاء157/؛ انعــام116/؛ انعــام148/؛ نجــم.)28/
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امــام رضــا  gنیــز در تمامــی مناظــرات خــود بــا گروههای مختلــف به ادلــۀ معتبر نقلــی و عقلی
اشــاره میکنــد بهگون ـهای کــه طــرف مقابــل مناظــره ،آن مطلــب را بــا طیــب خاطــر میپذیــرد.
اســتنادها و اســتداللهای امــام بــا گروههــای طــرف مناظــره بــه صورتــی بــود كــه روش ایشــان در
صــورت و محتــوای اســتداللها و اســتنادها بهطــور اتــم و اكمــل بــود بهگون ـهای كــه ضعفــی در
ایــن اســتنادها و اســتداللها مشــاهده نمیشــود .در اســتناد بــه مباحــث عقلــی مــواردی را بیــان
میکنــد كــه مــورد پذیــرش همــگان اســت و در مــوارد نقلــی نیــز بــه مــواردی اســتناد میجویــد كه
ّ
قطعیــات طــرف مقابــل مناظــره اســت .البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت كــه اســتداللهای امــام
از
رضــا  gو دیگــر معصومــان  bهمیشــه طــرف مقابــل مناظــره را اقناع کنــد چه اینكــه در برخی
مــوارد طــرف مقابــل مناظــره هدفــی جــز انــكار و ّرد موضــوع نــدارد و در برخــی مواضــع بــا وجــود
ادلــۀ معتبــر و اقناعــی ،از پذیــرش حــق و حقیقــت اجتنــاب میكنــد كــه ایــن مطلــب بهمعنــای
ضعــف ادلــۀ معصومــان  bنیســت ،بلكــه لجاجــت و ّ
تعصــب و خودمحــوری و عــدم پذیــرش
حقیقــت از طــرف مقابــل را نشــان میدهــد .آنچــه در اینبــاره بایــد گفــت ایــن اســت كــه در همــۀ
ً
مناظــرات امــام  gبــه ادلــۀ معتبــر و كامــا یقینــی اشــاره میکنــد كــه هیــچ ضعفــی در ایــن
ّ
ادلــه مشــاهده نمیشــود .از ســوی دیگــر ،در بیشــتر مــوارد نیــز طــرف مقابــل مناظــره از ایــن ادلــه
اقنــاع میشــدند .بهعنــوان نمونــه ،در مناظــره بــا جاثلیــق بــه منابــع قطعــی مســیحیان در انجیل

اســتناد میکنــد ،بهگون ـهای کــه جاثلیــق آن مطالــب را بــدون انــکار میپذیــرد و میگویــد« :ال
ُ
ـان لِی فِــی ا ِ
ـر ب ِـ ِه» (مطلبــی را کــه از انجیل برایم روشــن شــود
ـر َمــا قَـ ْ
ـد بَـ َ
إلنْ ِجیــلِ َو إِنِّــی ل َ ُم ِقـ ٌّ
أنْ ِكـ ُ
انــکار نمیکنــم و بــه آن اقــرار و اذعــان دارم) (ابنبابویــه1378،ق ،ج.)158 :1

در مناظــره بــا رأسالجالــوت ،عــاوه بــر اســتناد بــه منابــع قطعــی در کتــاب مقــدس ،بــا
اســتداللهای عقلــی متقــن وی را اقنــاع میکنــد (همــان .)166 :در مناظــره بــا اندیشــمندان
اســامی ،بــا اســتناد بــه قــرآن کریــم و ادلــۀ نقلــی و عقلــی معتبر ،شــبهات آنــان را پاســخ میگوید.
در مناظــره بــا افــراد زندیــق ،بــا اســتناد بــه ادلــۀ عقلــی ،طــرف مقابــل را بــه پذیــرش ســخن حــق
وا مـیدارد( .همــان .)132 :شــخصی از امــام دربــارۀ حــدوث آفرینــش ســؤال میکنــد .امــام g
ـد
ـت َو قَـ ْ
ـم ُك ْنـ َ
بــا یــک اســتدالل عقلــی وی را اقنــاع میکنــد و میفرمایــد« :أَنْـ َ
ـم تَ ُكـ ْ
ـن ثُـ َّ
ـت لَـ ْ
ـك َو ال َك َّونَـ َ
ـم تُ َك ـ ِّو ْن ن َ ْف َسـ َ
ـت أَنَّـ َ
ـو ِم ْث ُل ـك» (تــو نبــودی و بهوجــود آمــدی
َع ِل ْمـ َ
ـك َمـ ْ
ـن ُهـ َ
ـك لَـ ْ
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،29بهار 1399

واكاوي رهاوردهاي غائي مناظرات رضوي وكاربست آنها در( ...طهماسبی بلداجی و همکار)

ً
و قطعــا میدانــی کــه خــودت را بهوجــود نیــاوردی و كســی هماننــد خــودت نیــز تــو را بــه وجــود
نیــاورد) (همــان.)293 :
ـرف
بــا بررســی مناظــرات ائمــه  bبهخصــوص امــام رضــا  ،gایــن نکتــه مشــهود اســت کــه طـ ِ
مقابــل مناظــره ،بــا دلیلهــای امــام قانــع شــده و ســخن حــق را بــا رضایتخاطــر میپذیــرد.
ایــن مهــم ،رهــاوردی اســت در مناظــرات و گفتگوهــا در عصــر کنونــی کــه در هــر زمینـهای ،دینــی
و غیردینــی ،طرفهــای مناظرهکننــده بــه ادلــۀ متقــن و قطعــی و مــورد قبــول طــرف مناظــره
اســتناد و اســتدالل کــرده و از ظــن و گمــان و مطالــب نامعتبــر اجتنــاب کننــد.
5ـ2ـ2ـُ 2بعد اخالقی

مناظــرات رضــوی نمونـهای از گفتمــان اخالقمحــور اســت کــه نهتنهــا مبتنــی بــر اخــاق بلکــه
بــر پایــه فرهنگســازی گفتگــوی اخالقمحــور در جامعــه اســت .در تمامــی مناظــرات امــام رضــا
 ،gشــاخص ههای اخــاق اســامی در یــک گفتگــوی مطلــوب مشــاهده میشــود .احتــرام بــه
عقایــد دیگــران ،احتــرام بــه شــخصیت ،پرهیــز از ســتیزهجویی ،جــدال احســن ،خوشاخالقــی
و خوشبرخــوردی بــا طــرف مناظــره ،دلســوزی و محبــت ،از جملــه شــاخصههای اخالقــی در
مناظــرات رضــوی اســت .بهعنــوان نمونــه ،وقتــی امــام رضــا  gخطــاب بــه جاثلیــق فرمودنــد
کــه «حضــرت عیســی gنمــاز کــم میخواندنــد و روزه کــم میگرفتنــد» جاثلیــق ایــن ســخنان
ــك و َض َّع ْف َ َ
ــت
را اینگونــه پاســخ میدهــد« :أَف َْس ْ
ــت َظنَ ْن ُ
ــر َك َو َمــا ُك ْن ُ
ــد َت َو اهلل ِ ِع ْل َم َ َ
ــت أ ْم َ
ال َأَنَّــك أَ ْع َلـ َ
إِ ّ
االســا ِم!» (بهخــدا قســم ،علــم خــود را فاســد و امــرت را تضعیــف کــردی!
ـم أ ْهــلِ ْ
ُ
گمــان میکــردم کــه تــو عالمتریــن اهــل اســام هســتی!) (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)159 :1
ــف ذَاك؟»
«و َك ْی َ
امــا امــام در مقابــل ایــن بیاحترامــی ،کامــا اخالقمدارانــه میفرمایــدَ :
(مگــر چــه شــده؟) (همــان) .در اینجــا امــام  gبهجــای موضعگرفتــن و پاس ـخدادن بــه طــرف

مقابــل ،بــا اســتدالل دیگــر ،جاثلیــق را اقنــاع میکنــد .در تمامــی مناظــرات امــام  ،gرویکــرد
ً
اخالقمدارانــه کامــا حکمفرماســت .ایــن همــان اصلــی اســت کــه پیامبــر nآن را هــدف
ـت ُ
ـم َمــکا ِر َم االخــاقِ » (ابنبابویــه،
رســالت خــود بیــان کــرده و فرمــوده اســت« :انّــی بُعثـ ُ
التَ ِمـ َّ

 ،1377ج .)13 :1بــا اینحــال ،در برخــی مناظرههــا و گفتگوهــا در عصــر کنونــی در جامعــۀ
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اســامی ،شــاهد رعایتنکــردن اخــاق دینــی و بیاحترامــی طرفیــن مناظــره هســتیم کــه مباین
بــا مناظــرۀ مطلــوب اســامی اســت و پیامدهــای نامطلوبی در ســطوح مختلــف جامعه ـ بهویــژه در
مناظرههایــی کــه ُبعــد دینــی و مذهبــی دارد ـ برجــای میگــذارد زیــرا دینمــداری بیشــتر بــر پایــۀ
کــردار اســت تــا گفتــار و در گزارههــای اســامی نیــز بــر حیطــۀ کــرداری بیــش از حطیــۀ گفتــاری
تأکیــد شــده اســت؛ چنانکــه میفرمایــدُ « :كونُــوا ُد َعــا َة النَّـ ِ َ
ـم َو ال تَ ُكونُــوا ُد َعــا ًة
ـاس بِأ ْع َمال ِ ُكـ ْ
ب ِ َأل ْ ِســنَتِ ُك ْم» (مجلســی ،1362 ،ج .)198 :5تأثیــر تخریبــی یــک بیاخالقــی در یــک مناظــره

دینــی و مذهبــی بســیار بیشــتر از مناظــرات دیگر اســت .بنابرایــن ،الگوگیــری از مناظــرات رضوی
و ّ
تاســی بــه آنهــا و رعایــت اصــول اخالقــی در گفتگوهــا و مناظرههــا ،در عصــر حاضــر مفیــد و
تأثیرگــذار خواهــد بــود.
5ـ 3رهاورد سیاسی :تبیین جایگاه اهل بیت bو استحقاق آنان برای خالفت
یکــی از مباحــث نشــأتگرفته از قــرآن و ســنت پیامبــر اکــرم  ،nوالیــت و خالفــت اهــل بیــت

 bاســت .در آیــات مختلــف قــرآن (مائــده3/؛ مائــده55/؛ مائــده )67/و نیــز روایــات معتبــر از
پیامبــر اكــرم nایــن مســئله بــه وضــوح بیــان شــده اســت(ر.ک :حاكــم نیشــابوری ،بیتــا ،ج:3
124؛ ذهبــی ،بیتــا ،ج124 :3؛ هیثمــی ،بیتــا122:؛ ابنمردویــه1422 ،ق117 :؛ حمــوی،
1415ق،ج177 :1؛ مــزی1406 ،ق ،ج240 :23؛ هیثمــی1408 ،ق ،ج118 :9؛ متقــی
هنــدی1409 ،ق ،ج612 :11؛ ابــن عســاكر1415 ،ق ،ج191 :42؛ ترمــذی1403 ،ق ،ج:5
297؛ نســایی1411 ،ق ،ج133 :5؛ ابییعلــی ،بیتــا ،ج293 :1؛ حاكــم نیشــابوری ،بیتــا،
ج111 :3؛ ابنحنبــل ،بیتــا ،ج438 :4؛ متقــی هنــدی1409 ،ق ،ج.)608 :11
ائمــه  bدر هــر عصــری بــا توجــه بــه مقتضیــات عصــری ،مصــری و مخاطبــی خــود ،بــه تبییــن
ایــن امــر بــرای مــردم میپرداختنــد .بــرای مثــال ،پــس از آنکــه در ســقیفه ،حـ ّـق امــام علــی g
را غصــب کردنــد ،ایشــان در مواضــع گوناگــون و بــا تعبیرهــای متعــدد و متنــوع ،اســتحقاق والیــت
و خالفــت خــود و اهــل بیــت  bرا آشــکارا بیــان کردنــد ،چنانکــه فرمــوده اســت« :أَ َمــا َو اهلل ِ
ـا ٌن [ابـ ُ َ
ـم أَ َّن َم َح ِّلــی ِم ْن َهــا َم َحـ ُّ
ـل ال ْ ُق ْطـ ِ
الر َحــى»
ل َ َقـ ْ
ـب ِمـ َ
ـد تَ َق َّم َص َهــا فُـ َ ْ
ـن َّ
ـن أبِــی قُ َحافَـةَ] َو إِنَّـ ُه لَیَ ْع َلـ ُ
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(ر.ک :شــریفالرضی1414 ،ق 48 :و  .)246یــا زمانــی کــه هــارون تصمیــم میگیــرد فــدک را بــه
ّ
اهــل بیــت bبازگردانــد ،امام موســی کاظــم  gفــدک را کل اقلیم اســامی عنــوان و مرزهای آن
را اینگونــه توصیــف میکنــد ... « :مــرز ّاولــش تــا عــدن اســت....مرز دومــش ســمرقند اســت...
مــرز ســومش آفریقاســت  ...مــرز چهارمــش تــا خــزر و ارمنســتان اســت» (امیــن عاملــی،1376 ،
ج )123 :6کــه مــراد امــام  ،gاســترداد حکومــت و رهبری اســامی به ایشــان ،و عدم اســتحقاق
هــارون بــرای ایــن رهبــری اســت .در بیانــات ائمــه bدیگــر نیــز چنیــن گزارههایــی وجــود دارد و
َ
ً
تــا جایــی کــه شــرایط اقتضــا میکــرد ،ایــن مطلــب را تلویحــا یــا تصریحــا ،و در خلــوت و جلــوت
بــرای مــردم بیــان میکردنــد.
در زمــان امــام رضــا gفرصتــی فراهــم شــد تــا امــام ایــن حقیقــت را بهطــرق مختلــف بــرای
مــردم بیــان کنــد و موجبــات روشــنگری دینــی و سیاســی را فراهــم کنــد .از رهاوردهــای مناظــرات
امــام رضــا  gدر ُبعــد سیاســی ،تبییــن جایــگاه اهــل بیــت  bبهعنــوان جانشــینان برحـ ّـق
پیامبــر اکــرم  nاســت .امــام  gبــدون اینکــه وحــدت اســامی خدشـهدار شــود ،ایــن مطلــب را

در مواضــع گوناگــون بــرای مــردم بیــان کردنــد .نمونۀ بــارز این امر ،حدیث «سلســلۀالذهب» اســت

(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)135 :2بــر اســاس ایــن حدیــث ،اعتقــاد بــه توحیــد ســبب نجــات از
آتــش جهنــم اســت ،ولــی امــام رضــا  gخــود را شــرط ایــن نجــات معرفــی کرده اســت کــه منظور
امــام ،gوجــوب اعتقــاد بــه امامــت اســت (ابنبابویــه1389 ،ق .)25 :امــام ،مقتــدا و پیشــوایی
اســت کــه مــردم بــه او اقتــدا و در گفتــار و کــردار از او پیــروی کننــد (طباطبائــی ،1374 ،ج:1
 ،)409کــه هــم والیــت باطنــی را دربرمیگیــرد و هــم رهبری ظاهــری را (مــکارم شــیرازی،1374 ،
ج.)441 :1
امــام رضــا gدر مناظــره بــا رأسالجالــوت و جاثلیــق ،بــا ِاســتناد بــه کتــاب مقــدس ،حقانیــت

نــام پیامبــر ،nامــام علــی
پیامبــر اکــرم  nو اهــل بیــت  gرا اثبــات میکنــد .زمانــی کــه ِ

 ،gحضــرت فاطمــه (س) ،امــام حســین  gو امــام حســن gرا از تــورات قرائــت میکنــد،
رأسالجالــوت خطــاب بــه ایشــان gمیگویــد« :ایــن احمــاد ،دختــر احمــاد ،ایلیا ،شـ ّـبر و شــبیر

کــه در تــورات هســت ،تفســیرش بــه زبــان عربــی :محمــد ،علــی ،فاطمــه ،حســن و حســینb
هســتند( ».مجلســی1362 ،ش ،ج .)77 :49ایــن اثبــات حقانیــت اهــل بیــت  bتوســط امام در
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آن مناظــره بــا گســترۀ وســیع ،تنهــا بــرای افــراد غیرمســلمان نبــود بلکــه بــرای تبیین و روشــنگری
و اتمــام حجــت بــرای مســلمانان نیــز بــود .در مناظــره بــا محمدبنجهــم کــه با اســتناد بــه برخی از
آیــات ،عصمــت انبیــا را مــورد مناقشــه قــرار داده بــود ،خطــاب بــه وی فرمــود« :وای بــر تــو ،گناهان
زشــت را بــه پیامبــران الهــی نســبت مــده و کتــاب خــدا را بــه رأی خــود تفســیر مکــن ،کــه خداونــد
فرمــود« :تأویــل آن را جــز خــدا و راســخان در علــم نمیداننــد .اکنــون پاســخ ســؤاالت خــود را
بشــنو( ».ابنبابویــه .)90 :1376 ،امــام در ایــن فــراز بــه نــکات مهمــی اشــاره کردنــد :نخســت
آنکــه تأویــل و تفســیر قــرآن در معنــای مطلــق آن اختصــاص بــه پیامبر اکرم  nو جانشــین ایشــان
دارد کــه همــان راســخان در علــم هســتند .بهعبــارت دیگــر ،کســی اســتحقاق والیــت و خالفــت
پیامبــر اکــرم  nرا دارد کــه جــزء راســخان علــم بــوده و هماننــد پیامبــر  nعالــم بــه تفســیر و
تاویــل قــرآن باشــد .دوم ،امــام در ادامــه خطــاب بــه محمدبنجهــم میفرمایــد« :پاســخ ســواالتت
را بشــنو( ».همــان) بــه ایــن معنــا کــه مــن نیــز جــز راســخان در علم هســتم که علــم تأویل و تفســیر
قــرآن را بــه اذن خداونــد میدانــم .ایــن مطلــب ،اثبــات والیــت و خالفــت ایشــان اســت .امــام g
در مناظــرات خــود عــاوه بــر اثبــات اســتحقاق خــود بــر خالفــت و والیــت جامعــۀ اســامی ،چهــرۀ
منفــور دنیاطلــب حکومــت عباســی را نیــز نمایــان میکنــد.
در مناظره با اهل بصره ،خطاب به آنان فرمودند:
«بدانیــد کــه امــام بعــد از محمــد  nتنهــا کســی اســت کــه برنامههــای او را تــداوم بخشــد و
مقــام امامــت تنهــا بــرای کســی زیبنــده اســت کــه بــا تمــام امتهــا و پیــروان مذاهــب مختلــف،
بــا کتــاب خــود آنــان گفتگــو کنــد؛ بــا تقــوا و از هــر عیــب و نقضــی پــاک باشــد؛ عدالتپیشــه ،بــا
انصــاف ،حکیــم ،مهربــان ،باگذشــت ،پرمحبــت ،راســتگو ،مشــفق ،نیکــوکار ،امیــن ،درســتکار و
ّ
مدبــر باشــد( ».مــکارم شــیرازی.)94 :1388 ،
در مناظــره بــا ســمرقندی ،بــا اســتناد بــه ادلــۀ نقلــی و عقلــی ،جایــگاه مقــام امامــت و کســانی را
کــه اســتحقاق آن را دارنــد ،تبییــن میکنــد ،بهگون ـهای کــه پــس از ایــن مناظــره ،مأمــون زبــان
بــه اعتــراف میگشــاید و میگویــد« :ای اباالحســن ،در روی زمیــن کســی مثــل تــو نیســت کــه
ی کــه مأمــون از امــام g
اینگونــه زیبــا ســخن بگویــد( ».ابنبابویــه1378 ،ق ،ج )232 :2زمان ـ 
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،29بهار 1399

واكاوي رهاوردهاي غائي مناظرات رضوي وكاربست آنها در( ...طهماسبی بلداجی و همکار)

درخواســت کــرد تــا اســام خالــص را بــرای وی بیــان کنــد ،امــام رضــا  gبهصراحــت ،بــه امامت و
خالفــت ائمــه bپــس از پیامبــر nاشــاره میکنــد و خــود را نیــز در میــان امامــان برمیشــمرد و
الزمــۀ اســام خالــص را قبــول امامــت ائمــه  gبیــان میکنــد (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)121 :2
در عصــر حاضــر ،شــبهات فراوانــی دربــارۀ اهــل بیــت bو والیــت و خالفــت ائمــه  bتوســط
دشــمنان اهــل بیــت  bمطــرح میشــود .شــبکههای ماهــوارهای ،از فرقــه وهابیــت تــا
ّ
شــبکههای ضالــه دیگــر ،ســعی دارنــد تــا مقــام اهــل بیــت  bرا تخریــب کننــد .مناظــرات عصــر
حاضــر در ایــن بــاره بایــد بهگونـهای باشــد کــه عــاوه بــر رعایــت اصــول مناظــره و حفــظ وحــدت
و یکپارچگــی میــان مســلمانان ،بــا ادلــۀ معتبــر نقلــی و عقلــی ـ کــه در آثــار اهــل بیــت  bفــراوان
وجــود دارد ـ ضمــن تبییــن جایــگاه و مقــام اهــل بیــت bو والیــت آنــان ،موجبــات گرایــش بــه
مذهــب تشـ ّـیع را فراهــم کنــد .از ســوی دیگــر ،ترویــج و تبلیــغ مناظرات رضــوی خــود عامل مهمی
در تبییــن مقــام امامــت و والیــت ایشــان اســت .در ایــن مناظــرات بهطــور صریــح و قطعــی ،مقــام
علمــی و معنــوی امــام  gمشــخص میشــود اینكــه امــام بــه اذن خداونــد بــه همــۀ كتابهــای
آســمانی آگاه بودنــد و بــه هــر ســؤالی كــه از ایشــان میشــد ،پاســخ قطعــی و یقینــی میدادنــد.
بــدون شــك ایــن مهــم تنهــا از جانشــینان برحـ ّـق پیامبــر nبرمیآیــد .تبییــن رویكرد علمــی ائمه
 bكــه در آثــار روایــی بهطــور قابــل توجهــی وجــود دارد ،بهخوبــی جایــگاه و مقــام هدایتــی و
والیتــی آنــان را تبییــن میکنــد.

 .6نتیجه
مهمترین رهیافتهای پژوهش حاضر را میتوان چنین برشمرد:
 .1مناظــرات امــام رضــا gبــا ِفـ َـرق مختلــف ،مجموعـهای از معــارف دینــی اســت کــه در ابعــاد

مختلــف قابــل تأمــل و بررســی اســت .ایــن مناظــرات در ابعاد مختلف دینــی ،اجتماعی و سیاســی

تأثیرهــای قابــل توجهــی ،نهتنهــا در جامعــه آن روز بلکــه پــس از امــام  gدر زمانهــای مختلــف
داشــتهاند .توجــه بــه اهــداف و نیــت امــام  gاز انجــام مناظــره میتوانــد راهبــردی باشــد بــرای
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معرفتشناســی مناظــرات رضــوی از یکســو و تبییــن کیفیــت و چگونگــی مناظــرۀ مطلــوب از
ســوی دیگــر .اهــداف غایــی امــام  gاز مناظــرات را میتــوان بــه ســه حیطــۀ دینــی ،اجتماعــی
و سیاســی تقســیم کــرد.
 .2رهاوردهــای غائــی مناظــرات رضــوی در ُبعــد دینــی ،مهمتریــن رهــاورد مناظــرات بوده اســت.
ً
رویکــرد هدایتــی امــام  gدر ایــن مناظــرات کامــا مشــهود اســت .امــام رضــا  gبــا اســتناد بــه
ادلــۀ معتبــر و قابــل قبــول ،ســعی دارد طــرف مقابــل مناظــره و دیگــر افــرادی را کــه بــه هدایــت
نیــاز دارنــد ،ارشــاد و راهنمایــی کنــد و آنــان را بــه صــراط مســتقیم رهنمــون ســازد .هدایــت عمران
صابــی و شیعهشــدن او نمون ـهای مشــهود از ایــن رهــاورد اســت .تبییــن و تبلیــغ معــارف دیــن
ـت مناظــرات بهخوبــی اســتفاده
یکــی دیگــر از اهــداف امــام  gدر ایــن بــاره اســت .امــام از فرصـ ِ

میکنــد تــا معــارف دیــن را بــرای تمــام مــردم تبییــن کنــد .تبییــن توحیــد ،نبــوت ،امامــت،

عصمــت انبیــا  bو صفــات الهــی از جملــۀ ایــن مباحــث اســت .رویکــرد دیگـ ِـر امــام  gدر ایــن
مناظــرات ،شــبههزدایی و تشــریح صحیــح معــارف دین در جامعــۀ آن روز اســتّ .رد شــبهۀ الوهیت
حضــرت عیســی  gدر مناظــره بــا جاثلیــق و پاســخ بــه شــبهات عصمــت انبیــا  bدر مناظــره با
محمدبنجهــم ،از نمونههــای ایــن رویکــرد اســت.
 .3در ُبعــد اجتماعــی میتــوان دو رهــاورد را در ایــن عرصــه قلمــداد نمــود .امــام  gبــا ســیرۀ
علمــی و عملــی خــود در ایــن مناظــرات ،چیدمــان مناظــرۀ مطلــوب و نتیجهبخــش را بــرای مــردم
بیــان میکنــد .بهعبــارت دیگــر ،امــام  gدر ایــن مناظــرات بــه فرهنگســازی گفتمــان شایســته
بــا یکدیگــر حتــی بــا گروههــای مخالــف و غیرمســلمان میپــردازد .تأکیــد بــر مشــترکات ادیــان و
مذاهــب و اســتفاده از ادلــۀ معتبــر و مــورد قبــول واحتــرام بــه عقایــد دیگــران ،از مــواردی اســت که
امــام  gبــرای حفــظ انســجام و وحــدت در جامعــۀ آن روز ،بهــره میبــرد .مناظــرات امــام رضــا
 gنمونـهای تــام از تقویــت وحــدت و یکپارچگــی در جامعــه اســت.
 .4یكــی از رهاوردهــای مهـ ّـم سیاســی مناظــرات رضــوی ،تبییــن جایــگاه و مقــام اهــل بیــت b
و اســتحقاق آنهــا بــرای خالفــت و والیــت امــت بــوده اســت .امــام رضــا  gبهطــور مســتقیم و
شــأن فراموششــدۀ مــورد
غیرمســتقیم بــه تبییــن جایــگاه اهــل بیــت  bمیپــردازد و ایــن
ِ
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ســفارش پیامبــر  nرا بــه مــردم هشــدار میدهــد .در مناظــره بــا جاثلیــق و رأسالجالــوت ،بــا
اســتناد بــه کتــاب مقــدس ،بــه نــام پنج تــن آل عبــا  bاشــاره میکنــد .در مناظــره با ســمرقندی،
بــا اســتداللهای عقلــی و نقلــی بــه اســتحقاق خالفــت امــام علــی gو غصــب خالفت از ایشــان
اشــاره میکنــد .امــام در مواضــع گوناگــون ،خــود را جانشــین پیامبــر  nمعرفــی میکنــد کــه این
بیــان بهطــور ضمنــی و هوشــمندانه ،هویــدا نمــودن چهــرۀ مأمــون و خالفــت عباســی بوده اســت.
 .5توجــه بــه ایــن رهاوردهــا در عصــر حاضــر حایــز اهمیــت اســت .ایــن رهاوردها نقشـهای جامع
از گفتمــان شایســته و مطلــوب در جهــان امــروز اســت .گفتمــان ادیــان و مذاهــب از یکســو و
گفتمانهــای سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی از ســوی دیگــر میتوانــد بــه نتیجهبخــش
شــدن ایــن گفتمانهــا و تأثیرهــای مثبــت آن در جهــان امــروز کمــک کنــد .در ُبعــد دینــی نیــز بــا
الگوگیــری از مناظــرات رضــوی و بهکارگیــری صحیــح آن در جامعــۀ امــروز ،ضمــن حفــظ انســجام
وحــدت اســامی ،میتــوان بــه تبییــن و تشــریح معــارف اهــل بیــت bو پاســخگویی بــه شــبهات
نوظهــور پرداخــت .بنابرایــن ،توجــه بــه رهاوردهــای مناظــرات رضــوی و كاربســت صحیــح آن در
عصــر حاضــر ،مهــم و قابــل توجــه بــوده و شایســته اســت در گفتمانهــا و مناظرههــای معاصــر
بهعنــوان نقــش و الگــوی راه ،مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
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چکیده
شــعر آیینــی یکــی از گونههـای شــعر تعلیمی اســت کــه پیشــینهای کهــن در ّ
ادبیــات دارد .جایــگاه واالی
ـاعران هــر
امــام رضــا  gدر میــان شــیعیان و بهویــژه حضــور ایشــان در ایــران ،ســبب شــده اســت کــه شـ ِ
گوشــه از ایــن دیــار بــا ســرایش مدیحههــا و مرثیههــای زیبــا ،آثــاری ارزشــمند بیافریننــد و گامهــای بزرگــی
در غنــای ّ
ادبیــات دینــی بردارنــد .در ایــن میــان« ،محمدحســین غــروی اصفهانــی» و «خوشــدل تهرانــی»
نمونههایــی بــارز از شــاعران خوشذوقــی هســتند کــه غالــب اشــعار آنــان را مــدح و ســتایش اهــل بیــت
 bتشــکیل میدهــد .در ایــن پژوهــش ،نخســت بنــا بــر جایــگاه و رســالت ّ
ادبیــات تطبیقــی ،بــر بنیــان
دیدگاههــای مکتــب آمریکایــی ،کــه تأکیــد بــر مطالعــات زیباشــناختی ،میانرشــتهای و بینافرهنگــی از
ویژگیهــای برجســتۀ ایــن نظریــه اســت ،پیــش رفتــه و ســپس بــه روش توصیفــی ـ تحلیلــی ،بــا اســتناد به
شــواهدی از اشــعار ایــن دو شــاعر ،بــا هــدف بررســی تطبیقــی مضامیــن رضوی بــه مدایــح و مراثی ایشــان
پرداختــه شــده اســت .یافتههــای ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه دو شــاعر در مباحثــی چــون بیــان
فضایــل اخالقــی امــام  ،gحکمــت و علــم ،منزلــت و فضیلتهــای امــام  ،gوالیــت ،وجه تســمیه امام،
کرامــت بــارگاه مطهــر امــام ،حــوادث تاریخــی زندگــی امــام  ،gنمــاز بــاران و حدیــث سلســلةالذهب،
ضامنآهــو ،شــوق زیــارت ،شــفاعت و ...دارای شــباهت و وجــوه تفاوتــی هســتند .نتایــج حاکــی از آن
اســت کــه اشــعار رضــوی خوشــدل تهرانــی بهســبب تصاویــر ادبــی زیبــا و مضامیــن متنـ ّـوع آن ،نمــود
برجســتهتری نســبت بــه شــعر غــروی اصفهانــی دارد و تأثیــر بیشــتری بــر مخاطب گذاشــتهاســت هرچند
در شــعر غــروی نیــز مضامیــن بدیــع زیبایــی بهچشــم میخــورد.
کلیدواژههاّ :
ادبیات تطبیقی ،امام رضا  ،gشعر رضوی ،غروی اصفهانی ،خوشدل تهرانی.
 .1استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی (نویسنده مسئول)Mohammadimajid44@gmail.com :
 .2دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازیimanghanbariaghdam@gmail.com :
 .3کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازیbehnaznazari 0832 @gmail.com :
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 .1مقدمه
توجــه شــاعران ّ
ســیمای اهلبیــت  bهمــواره در کانــون ّ
متعهــد شــیعی قــرار داشــته و ایشــان
پرداختــن بــه آن را زینتبخــش ســرودههای خویــش گرداندهانــد بهطوریکــه کمتــر شــاعر
شــیعی را میتــوان یافــت کــه قطعــه شــعری در مــدح و منقبــت اهلبیــت  bو مــکارم ایشــان
نســروده باشــد .جایــگاه واالی امــام رضــا  gدر میــان شــیعیان و بهویــژه حضــور ایشــان در ایــران،
ـاعران هــر گوشــه از ایــن دیــار،
پیونــد عاطفــی ناگسســتنی را ســبب شــده اســت بهطوریکــه شـ ِ

مدایــح و مرثیههــای زیبــای خــود را آیینــۀ تمامنمــای ارادت خویــش بــه محضــر آن حضــرت
گرداندهانــد و آثــاری ارزشــمند را آفریــد ه و گامهــای بزرگــی در غنــای ّ
ادبیــات دینــی برداشــتهاند.
ّ
«ادبیــات متعهــد بهویــژه گونــۀ شــعر ،همــواره از ابزارهــای اساســی در تبلیــغ و اشــاعه فرهنــگ
دینــی و آیینــی در میــان ادیبــان فارســیزبان و عربزبــان بهشــمار رفتــه و شــاعران در هــر
عصــر و دورهای ،بــرای ابــراز باورهــای دینــی و اعتقــادی خــود از قلــم بیــان ،عاطفــه ،احســاس و
قــدرت خیــال خــود بهــره جســته و برتریــن مضامیــن عاطفــی را در ایــن زمینــه خلــق کردهانــد.
بدینترتیــب ،شــیعیان از یکــی از مهمتریــن ابزارهــای احساســی و عاطفــی ،یعنــی ادبیــات ،آن
هــم قالــب شــعر کــه نقطــۀ اوج بیــان احســاس اســت ،بــرای نشــر دیدگاههــای مذهبــی خــود
بهــره بردهانــد .بــدون تردیــد ،شــعر فارســی نیــز ماننــد شــعر عربــی از آغــاز فعالیــت خــود در قالــب
فارســی نــو کوشــید ه اســت تــا مضامیــن اشــعار عربــی و از جملــه موضــوع ستایشــگری را در خــود
ً
جــای دهــد و بهطــور طبیعــی شــیعیانی را کــه عمیقــا بــه اهــل بیــت  bعشــق میورزنــد ،بــه
ســرایش شــعر فارســی دربــارۀ اهــل بیــت وادارد» (جعفریــان .)78 :1382 ،عشــق بــه پیامبر  nو
خانــدان اهلبیــت  bاز دیربــاز در میــان ایرانیــان جایگاهــی خاص داشــتهاســت« .شــاعران ادب
فارســی ســیمای امــام رضــا  gرا بهدلیــل حضــور حضــرت و مرقــد مطهرشــان در ایــران بیــش از
برخــی ائمــه و معصومیــن دیگــر در آثارشــان انعــکاس دادهانــد( ».بی ـگزاده و دیگــران:1394 ،
 .)20شــاعران بســیاری ســعی در ارائــۀ فضایــل و مناقــب ایــن شــخصیت الهــی داشــتهاند و ضمن
ّ
بیــان ویژگیهــای ظاهــری و معنــوی ایشــان در قالــب شــعر ،بــه نحــوی مظلومیــت و حقانیــت امام
 gرا در اشــعار خــود منعکــس کردهانــد .بهعبارتــی «شــعر ابــزاری میشــود بــرای دفــاع از امامــت
و والیــت آن حضــرت ...ســیمای اهــل بیــت  bدر ادبیــات فارســی و عربــی ،بــا قدمــت تاریخــی
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بســیار نمــود پیــدا کــرده اســت .یکــی از آن بــزرگان ،امــام رضا gاســت که توســط تعــداد کثیری
از شــاعران مــورد حمــد و ثنــا قــرار گرفتهانــد و هــر کــدام ســعی داشــته اســت بــه نحــو مؤثر و بــا ذوق
ســلیم و شــیوای خــود ،دورنمایــی از چهــرۀ تابنــاک ایشــان را بــه تصویــر بکشــد .هرچنــد شــأن و
منزلــت افالکیــان بســی باالتــر و ارزندهتــر از آن اســت کــه خاکیــان بــه مــدح آنــان بپردازنــد ،لیکــن
بــاز هــم شــاعران فرهیختــه در سراســر ایــن کــرۀ خاکــی و بــا هــر آئیــن و مذهبــی ،همــواره برآننــد
تــا نهایــت اســتعدادهای شــاعرانۀ خــود را بـهکار گیرنــد و برتریــن اشــعار خــود را دربــارۀ امــام همــام
ّ
ارائــه دهنــد و ایــن امــری اســت ُم َســلم کــه عاشــقان ،معشــوق را پیوســته بســتایند( ».پوالدچنــگ
نجفآبــادی« .)78 :1392 ،محمدحســین غــروی اصفهانــی( »)1و «خوشــدل تهرانــی(»)2
نمونـهای بــارز از شــاعران خــوشذوق ادب فارســی و عربــی هســتند کــه غالــب اشــعار آنهــا را مــدح
امامــان بزرگــوار و اهــل بیــت  bتشــکیل میدهــد .قصایــد و اشــعار مذهبــی ایــن دو از یکســو
بیانگــر حـ ّ
ـب آنــان نســبت بــه امــام رضــا  gو دیگــر اهــل بیــت  bو از ســوی دیگــر نشــاندهندۀ
آگاهــی دینــی بــاالی آنهــا بهویــژه در زمینــۀ فرهنــگ رضــوی اســت.
ّ
هــدف کلــی از پژوهــش حاضــر مقایســۀ تطبیقــی مدحیــات رضــوی در دیــوان ایــن دو شــاعر
ّ
متعهــد اســت .شــیوه و روش کار بــه ایــن صــورت اســت کــه ایــن مضامیــن بهطــور جداگانــه در
دیــوان دو شــاعر مطالعــه و مقایســه میشــود و شــباهتها و تفاوتهــای موجــود میــان آنهــا
بررســی و ابیاتــی کــه تأثیرپذیــری و تأثیرگــذاری در آنهــا بــه چشــم میخــورد ،ذکــر میگــردد.
هــدف از ایــن مقالــه ،عــاوه بــر ّ
معرفــی محمدحســین غــروی اصفهانــی و خوشــدل تهرانــی ،کــه
در زمــرۀ شــاعران متعهــد بــه اهلبیــت  bهســتند ،بررســی مضامیــن مشــترک و متفــاوت رضوی
در دیــوان دو شــاعر اســت.
1ـ 1پرسشهای تحقیق
 .1وجوه اشتراک و افتراق مضامین رضوی این دو شاعر در چه زمینههایی است؟
 .2برجستهترین مضامین رضوی در اشعار این دو شاعر کدامند؟
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1ـ 2ضرورتّ ،
اهم ّیت و هدف
یکــی از دالیــل اصلــی نــگارش ایــن مقالــه بررســی نــگاه شــاعران فارس ـیزبان و عربزبــان بــه
موضــوع رضــوی و ّ
اهمیــت آن و نیــز معرفــی محمدحســین غــروی اصفهانــی و خوشــدل تهرانی به
عنــوان دو شــاعر ّ
متعهــد اســت .از آنجاکــه شــعر از برتریــن وســایل جهــت تأثیــر بــر دیگــران و نشــر
معــارف اســت ،پرداختــن بــه اشــعاری از ایــن دســت ،گامــی بــزرگ جهــت ترویــج فرهنــگ رضــوی
اســتّ .
ادبیــات تطبیقــی یکــی از دانشهــای تأثیرگــذار در ابعــاد مختلــف اجتماعــی ،سیاســی،
فرهنگــی و ...اســت .بــا توجــه بــه ّ
اهمیــت چنیــن موضوعــی ،تــاش شــده اســت تا ضمــن معرفی

ایــن دو شــاعر عربــی و فارســی ،بــه یکــی از محورهــای اصلــی شعرشــان ،کــه اشــعار رضوی اســت،
پرداختــه شــود .هــدف اساســی ایــن پژوهــش نیــز آن اســت کــه مضامین شــعری ایــن دو شــاعر در
مــدح و منقبــت و وجــوه اشــتراک و افتــراق ایــن مضامیــن بررســی شــود.
1ـ 3روش و چارچوب نظری پژوهش
روش پژوهــش توصیفــی ـ تحلیلــی اســت کــه بــا بهرهگیــری از منابــع ،اســناد و ابــزار کتابخانـهای
و همچنیــن فضــای مجــازی ،فراینــد پژوهــش پیــش رفتــه اســت .بررســی ایــن دو اثــر بــر بنیــان
دیدگاههــای مکتــب ّ
ادبیــات تطبیقــی آمریکایــی اســتوار اســت .ایــن مکتــب بــر خــاف مکتــب
فرانســه ،بــر آن عقیــده اســت کــه بــرای تطبیــق دو اثــر ادبــی ،نیــازی بــه تقــارن تاریخــی میــان آن
دو نیســت؛ بدیــن مفهــوم کــه بــدون اینکــه مبادلـهای میــان دو اثــر صــورت گرفتــه باشــد و یــا اینكه
ارتباطــی میــان دو نویســنده بــر قــرار شــده باشــد نیــز میتــوان بــه تطبیــق دو اثــر ادبــی پرداخــت
(کفافــی.)14 :1382 ،
1ـ 4پیشینۀ تحقیق
در بــاب پیشــینۀ پژوهــش ،الزم اســت اشــاره شــود تاکنــون پژوهشــی مســتقل بــا عنــوان فــوق
صــورت نگرفتــه اســتّ .امــا برخــی نویســندگان بــه بعضــی زوایــای این موضــوع اشــاره کردهانــد :از
جملــه آثــاری کــه در آن بهصــورت تلویحــی بــه ســرودههای متعهدانــه غــروی اصفهانــی پرداختــه
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شــده اســت میتــوان بــه مقالــۀ «األســلوبیة فــی مدیحــة آیــة اهلل الغــروی اإلصبهانــی لإلمــام
الرضــا  gمــن دیوانه العربــی "األنــوار القدســیة"» (آفریــن زارع و همــکاران )1395 ،اشــاره کرد.

نویســندگان در ایــن مقالــه اســلوب ادبــی و زیباییشناســی در مدحیــات امــام رضــا  gهمچــون
ّ
مجــزای
بالغــت ،وزن و  ...را بررســی کردهانــد .بــا اینحــال ،پژوهشــی کــه در آن بــه بررســی
ســرودههای مذهبــی خوشــدل تهرانــی و بهویــژه مدایــح رضــوی ایشــان پرداختــه باشــد ،یافــت

نشــد .در ایــن پژوهــش ضمــن معرفــی ایــن دو شــاعر و اشــارهای گــذرا بــه شــعر شــیعی ،مضامیــن
مشــترک رضــوی و ســیمای امــام رضــا  gدر شــعر آنــان را بررســی خواهیــم کــرد.

 .2پردازش تحلیلی موضوع
2ـ 1شعر شیعی و جایگاه آن در نظر اهل بیت b
شــعر شــیعی نشــأتگرفته از باورهــا و اعتقــادات شــاعران ّ
متعهــدی اســت کــه بــا قلــم توانــای
خــود و بــه یــاری کلمــات ،ارادت خالصانــۀ خــود بــه محضــر ایــن بزرگــواران را نشــان دادهانــد.
بهعبارتــی ،تاریــخ ادبیــات شــیعه پــر اســت از شــاعرانی کــه بــا تکیــه بــر عنصــر ّ
تعهــد ،بــر خــود
الزم دانســتهاند کــه بــا تمــام وجــود در راه اشــاعۀ فرهنــگ راســتین امامــان بزرگــوار و اهــل
بیــت  bگام بردارنــد« .همــواره در میــان قشــر هنرمنــد و ادیــب جامعــه ،افــرادی بودهانــد کــه
عشــق بــه مکتــب اهــل بیــت  bآنهــا را واداشــته تــا بــا ذوق سرشــار قلــم ب ـ ه دســت بگیرنــد
و دلنوشــتههای خــود را بــر صحیفــه تاریــخ بــه ثبــت برســانند( ».انصــاری.)168 :1392 ،
ّ
«اهم ّیــت ایــن نــوع از شــعر بهحــدی اســت کــه گاه خــود امامــان بزرگــوار لــب بــه تحســین
شــاعران و ادیبــان میگشــودند .در روایــات آمــدهاســت کــه كمیتبــن زیــد اســدى شــاعر بــه
محضــر امــام باقــر  gرســید و شــعرش در فضیلــت اهــل بیــت را قرائــت كــرد .امــام باقــر g
بــه او فرمودنــد :بــه خــدا ســوگند ،اى كمیــت ،اگــر ثــروت و مالــى نــزد مــا بــود از آن بــه تــو مــى
بخشــیدیم ،امــا بــراى توســت آنچــه رســول خــدا بــه ّ
حســانبنثابت فرمودنــد :تــا زمانــى كــه از
مــا اهــل بیــت در شــعرت دفــاع مىكنــى ،روح القــدس بــا توســت( ».کلینــی1407،ق ،ج :8
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« .)102ابوطالــب قمــى شــعرى در فضیلــت امــام سـ ّـجاد  gســرود و آن را بــراى امــام باقــر
 gنوشــت و اجــازه خواســت دربــارۀ آن حضــرت نیــز شــعر بســراید .امــام  gدر جــاى خالــى
بــاالى همــان كاغــذ نوشــت :كار نیكــى انجــام دادى ،خداونــد پــاداش خیــرت دهــد( ».حـ ّـر
عاملــی1403 ،ق ،ج .)468 :10افــزون بــر ایــن ،روایــات متعــددی دربــارۀ بــذل و بخشــش امــام
رضــا  gنســبت بــه شــاعرانی کــه شــعر خویــش را وســیلهای در جهــت مــدح اهــل بیــت b
قــرار دادهانــد ،بیــان شــده اســت .آمــده اســت کــه «ابونــواس در مــدح امــام رضــا  gشــعرى
ســرود و آن را در محضــر ایشــان قرائــت کــرد .امــام رضــا  gبــه او فرمــود :اى حسـنبنهانى،
ابیاتــى را گفتــى كــه پیــش از ایــن هماننــد آن را نگفتـهاى ،خداونــد جــزاى خیــرت دهد! ســپس
بــه همــراه خویــش فرمودنــد :چقــدر پــول داریــم؟ عــرض كــرد :ســیصد دینــار ،امــام بــه او امــر
كردنــد :آنهــا را بــه ابونــواس بــده .اســب خویــش را هــم بــه او بخشــیدند( ».طبــری1425 ،ق:
 .)134در روایــت دیگــر آمــدهاســت کــه «روزى دعبلبنعلــى و ابراهیمبن ّ
عبــاس ،كــه بــا هــم
دوســت بودنــد ،خدمــت امــام رضــا  gرســیدند و هــر یــك قصیــدهاى خواندنــد .امــام رضــا g
بیسـتهزار درهــم بــه ایــن دو بخشــیدند .دعبــل دههــزار درهــم خــود را بــه قــم آورد و اهــل قــم
هــر درهــم از آن را بــه ده درهــم خریدنــد و ســهم او صدهــزار درهــم شــد( ».قمــی ،1371،ج:1
.)343-342
2ـ 2مضامیــن رضــوی مشــترک در شــعر «محمدحســین غــروی اصفهانــی» و «خوشــدل
تهرانی»
در مدحیــات ایــن دو شــاعر مضامیــن مشــترکی چــون بیــان فضایــل اخالقــی امــام ( gکرامات
بیانــی و کالمــی ،حکمــت و علــم امــام  ،gمنزلــت و فضیلتهــای امــام  ،)gوالیــت ،وجــه
تســمیۀ امــام بــه لقــب رضــا  ،gکرامــت بــارگاه مطهــر امــام رضــا  ،gخیانــت و پیمانشــکنی
مأمــون و ...بــه چشــم مــی خــورد .در ایــن بخــش ضمــن بیان شــواهد و مضامین مشــترک در شــعر
دو شــاعر ،بــه بررســی و تحلیــل موضــوع پرداختهایــم:
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3ـ1ـ 1ارزشهای اخالقی
3ـ1ـ1ـ 1کرامات بیانی و کالمی

امامــان  bبهعنــوان جانشــینان خداونــد بــر روی زمیــن ،دربردارنــدۀ کرامــات و شــاخصههای
اخالقــی هســتند کــه از ایشــان در برابــر مؤمنــان نمونههــای عینــی از انســانهای راســتین را
ّ
تجســم بخشــیده اســت .گفتــار و کــردار ایــن بزرگــواران ،در حقیقــت جلــوهای کوچــک از ایــن
ارزشهــای اخالقــی اســت کــه بایــد سرمنشــأ قــرار گیــرد .غــروی اصفهانــی ،در بخشهــای
نخســتین یکــی از مدیحههــای رضــوی خــود ،گفتــار امــام  gرا جلــوهای بــارز از کالم قــرآن و
عصــارهای از کالم نــور الهــی دانستهاســت .قــرآن کالم خداونــدی اســت و در آن کوچکتریــن
نقصانــی بهچشــم نمیخــورد .در حقیقــت ،شــاعر بــا بیــان ایــن مطلــب بیــان کــرده اســت کــه این
ویژگــی در کالم نورانــی امــام  gنیــز متبلــور شــده اســت:
یَنـبی فی بَیانِه َ
الـکری ِم

وج ِ
َعن ُم ِ
العظی ِم
زات النَّب ِأ َ

ُک ُّل َکال ِمه َجوا ِم ُع َ
الکلِ ِم

ُعقو ُدهـا َوثیق ٌة ال تَن َف ِصـم
(الغروی االصفهانی1427 ،ق)68 :

(ترجمــه .1 :در بیــان کریمانــهاش از کالمهــای موجــز قــرآن کریــم خبــر میدهــد .2 .تمــام
ســخن او جامعتریــن کالمهاســت کــه گرههــای آن محکــم و اســتوار اســت و جــدا نمــی شــود).
شــاعر بــا بهکارگیــری «النبــأ العظیــم» در بیــت نخســتین ،اشــارهای به آیــه  2از ســورۀ نباء داشــته
اســت و بــا جمعکــردن میــان ایــن آیــۀ شــریفه و کالم امــام ،بهدنبــال آن بــوده اســت کــه جنبـهای
معنــوی و ارزشــی واال بــه کالم ایشــان ببخشــد .غــروی اصفهانــی ،در بیتــی دیگــر ،کالم امــام را
کالمــی وحدانــی دانســته اســت کــه سراســر آن نفــی غیرخــدا و اشــاره بــه یگانگــی اوســت:
لِسـان ُ ُه نَا ِطــ َق ُة التَّ ِ
وحی ِد

َو َمن ِطق التَّجرِی ِد ِوالتَّفرِی ِد
(همان)68 :
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(ترجمه :زبان او سخنگوی توحید است و منطق او نفی غیر خدا و یگانه دانستن اوست).
امامــان  bانــوار الهــی هســتند کــه هــر کــس بــه آنان ّ
متوســل شــود و ایشــان را ســرلوحۀ خویش
قــرار دهــد ،راه نجــات را خواهــد یافــت و در مســیر ضاللــت و گمراهی گام نخواهد برداشــت:
كالمه ُهدی لمن ب ِ ِه اهتَ َدی
ُ
ُّ
الــــطو ِر
ور
َك َل ُم ُه ن ُ ٌ
ور َون ُ ُ

َوقَول ُ ُه ف َْص ٌل َع َلی َمن ا ْعتَ َدی
َ
ور ذ َ
َاك الـــ ُّنو ِر
َكأن َّ ُه ُظــ ُه ُ

)همان(69 :
(ترجمــه :ســخن او هدایــت اســت بــرای کســی کــه هدایــت را طلــب کنــد؛ و گفتــارش قــول
فصلــی بــرای کســی کــه تجــاوز و دشــمنی در پیــش گرفتــه اســت .2 .کالمــش کالم نور اســت؛ نور
طــور؛ تــو گویــی نمایــان شــدن همــان نــور (کــوه طــور) اســت).
ـود نــور دانســته و ســپس ضمــن
شــاعر در بیــت دوم در تشــبیهی زیبــا نخســت کالم امــام را خـ ِ

اشــاره بــه داســتان قرآنــی حضــرت موســی  gو ظهــور نــور خداونــدی در کــوه طــور ،میــان ایــن
دو پیونــدی زیبــا ایجــاد کــرده اســت.
مناظــره امــام رضــا  gبــا جاثلیــق نصرانــی از مناظرههــای معــروف امــام رضــا  gدر برخــی
موضوعــات کالمــی و اعتقــادی اســت کــه در دربــار مأمــون عباســی شــکل گرفــت .در ایــن مناظــره که
نســطاس رومــی و رأسالجالــوت هــم حضــور داشــتند ،امــام gتمام دعــاوی خــود را بر اســاس کتاب
مقــدس مســیحیان مطــرح فرمــود و این امر موجب شــگفتی حاضران و مســیحیان حاضــر در مجلس
شــد .خوشــدل نیــز پــس از ابیاتــی کــه طــی آن بــه برشــمردن چندیــن ویژگــی امــام پرداختــهاســت ،با
اشــاره بــه همیــن داســتان تاریخــی ،بــر توانایــی بــاالی ایشــان در گفتــار تأکید داشــته اســت:
روی و مویش ُحسن خلق و خویش نکو

مذهب و دین زوی یافــــته آبرو

صد به از جائلـــــیق عاجز از گفتـــگو

خم بر منطقش از حکیمان رئوس
(خوشدل تهرانی)628 :1370 ،
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وی در جــای دیگــر کالم امــام را صــدق راســتین و جلــوهای از کالم الهــی برشــمرده اســت .از
ای ـنرو ،ســخن وی همــواره صحیــح بــوده و بــه شــاهد و گــواه نیــازی نــدارد:
قول امام است حــجت و سخن صدق

گفــــتۀ حــق حاجت گواه ندارد
(خوشدل تهرانی)603 :1370 ،

3ـ1ـ1ـ 2حکمت و علم امام g

روایــات متعــددی دربــارۀ علــم و آگاهــی واالی امامــان بزرگــوار  bوجــود دارد کــه بــر ّ
اهمیــت
ـم أَ ْم ٌر
جایــگاه ایشــان تأکیــد دارد .در ســورۀ نســاء آیـهای بدیــن مضمــون آمــده اســتَ :
«وإِذَا َج َ
اء ُهـ ْ
األمــنِ أَ ِو ال ْ َخـ َ
ـول َوإِلَــى أُولِــی َ
الر ُسـ ِ
ین
ـم ل َ َعلِ َمـ ُه ال َّ ِذ َ
ِمـ َ
ـو َر ُّد ُ
ـن َ ْ
ـو ِف أذَا ُعــوا ب ِـ ِه َولَـ ْ
ْ
األ ْمـ ِر ِم ْن ُهـ ْ
وه إِلَــى َّ
ـوال ف َْضـ ُ
ان إِ ّ
ال قَلِیــا» (و هنگامى كه
ـم َّ
ـی َط َ
ـم َولَـ ْ
الشـ ْ
ـم َو َر ْح َمتُـ ُه التَّبَ ْعتُـ ُ
ـل اهلل ِ َع َل ْی ُكـ ْ
یَ ْسـتَ ْنبِ ُطون َ ُه ِم ْن ُهـ ْ
خبــرى از پیــروزى یــا شكســت بــه آنها برســد (بــدون تحقیــق) آن را شــایع مىكننــد ،در حالــى اگر
آن را بــه پیامبــر و اولواالمــر از میــان مســلمین كــه آگاهــى كافــى و قــدرت تشــخیص دارنــد  ،ارجاع
دهنــد آنهــا كــه اهــل ریشـهیابى مســائل هســتند ،از آن آگاه خواهنــد شــد و اگــر فضــل و رحمــت
خــدا نبــود همــۀ شــما جــز عــدۀ كمــى از شــیطان پیــروى مىکردیــد) (نســاء .)83 /و در آیــۀ دیگــر
خداونــد مىفرمایــد...« :فَاسـ َ
ـألُوا أَ ْهـ َ
ـون» (از كســانى كــه اهــل علــم و
ـم ال تَ ْع َل ُمـ َ
ْ
ـل ال ِّذ ْكـ ِر إ ِْن ُك ْنتُـ ْ
دانشانــد بپرســید اگــر چیــزى را نمىدانیــد) (نحــل .)43 /غــروی اصفهانــی ،دانــش سرشــار
امــام را نشــأتگرفته از گنجینههــای معرفــت دانســته اســت؛ دانشــی که سرچشــمهای الهــی دارد
و در آن حقایــق آشــکار و نهــان دیــن نهفتــه اســت .ایــن جاســت کــه شــاعر در گفتــار و کــردار امام و
در آگاهــی واالی ایشــان اســرار الهــی را میبینــد؛ اســراری کــه در بیــان امــام بــه شــکل روشــنی از
پــرده بــرون میآینــد و از طریــق ایشــان بــه پیــروان دیــن میرســد:
المــــع ِرفَة
ُرمو ُز ِعلـــ ِمه ُکنو ُز َ

نکـــ َش َفة
َحقائ ِ ُق الـدینِ بِها ُم
َ

المن ِطقِ
بِنُور ِعلــــــ ِمه َو ُح ُ
سن َ

یَ ِ
المطلَقِ
الوجو ِد ُ
کش ُف َعن ِس ِر ُ
(الغروی االصفهانی1427 ،ق)68 :
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(ترجمــه .1 :اســرار علمــش گنجهــای معرفتنــد کــه حقیقتهــای دیــن بــا آن روشــن میشــود.
 .2و بــا نــور علمــش و نیکویــی گفتــارش از اســرار وجــود مطلــق خداونــدی پردهگشــایی میکنــد).
کارکــرد مجــازی علــم و همراهــی معنــای نــور در ایــن ابیــات نشــان از آن اســت که این علــم ،الهی
اســت و همانطــور کــه نــور راه را روشــن میکنــد ،توســل بــه امــام و بهرهگرفتــن از علــم ایشــان،
ً
راه بندگــی و ســعادت را بــر مؤمنــان روشــن میگردانــد .خوشــدل نیــز در بیتــی بــا مضمونــی تقریبا
مشــابه ،علــم و آگاهــی امــام را گســترده و دانشــی الهــی برشــمرده اســت کــه تمــام دانســتههای
بشــری را شــامل میشــود و هیــچ دانشــی نیســت مگــر آنکــه بــه تعبیــر شــاعر کلیــد دروازۀ آن نــزد
امــام  gباشــد:
بر همه ابواب علم اوست مفتح

بر همه ارکان شرع اوست مهندس
(خوشدل تهرانی)652 :1370 ،

3ـ1ـ1ـ 3منزلت و فضیلتهای امام g

جایــگاه امامــت بــا ویژگیهایــی کــه شــیعه بــه آنهــا معتقــد اســت ،جایگاهــی بــس رفیــع و بلنــد
اســت .از همی ـنرو ،معتقدیــم امامــت هــر یــک از امامــان شــیعه  bبــر پایــۀ گزینــش و تأییــد از
ســوی خداونــد و تصریــح پیامبــر اســام  nو نیــز بــر اســاس شایســتگیهای معنــوی و علمــی
صــورت گرفتــه اســت .نظــر بــه جایــگاه واالی ایــن بزرگــواران ،شــاعران همــواره بهدنبــال آن
بودهانــد تــا برتریــن واژگان و عبــارات بــر منزلــت و جایــگاه ایشــان اشــاره داشــته باشــد.
غــروی اصفهانــی ،در ابیاتــی بــا ایــن مضمــون ،کوشــیده اســت بــا بهکارگیــری فضایــی معنــوی
از طریــق برگزیــدن واژگانــی چــون «آیــات ،محکمــات ،زبــر» و نیز انتســاب امــام  gبــه پیامبر n
و نیــز علــی  ،gبــه منزلــت ایشــان اشــاره کند:
َ
لـــم
الرفِ ُ
َم َق ُ
ام ُه َّ
یع فی أ ْع َلی ال َق َ

ــــــوح ذَاتِ ِه َص ِحی َف ُة ِ
َول َ
الح َكم
ُ

فَاتِ َح ُة ِ
َ
الــكتَ ِ
الجــللَه
اب فِی

إِ ْذ ُهو ِس ُّر َخاتَ ِم
الــــــــر َسالَه
ِّ
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بل نقطة البا هی فی عین الرضا

فإن َّه ســر ابیه المــرتــضی

آیات کــبریائـــه والعــظمة

بینة فی الزبر المعــــــظمة

الكلم ِ
َو ُم َ
ات الــباهرة
حك َم ُ
ات َ

ون ظا ِهره
العلیَا ُش ُؤ ٌ
لِـــذاتِ ِه ُ
(الغروی االصفهانی1427 ،ق)66 :

(ترجمــه .1 :جایــگاه واالیــش در باالتریــن مرتبــهای اســت کــه قلــم (تقدیــر) الهــی نگاشــته
ّ
اســت و صفحــۀ ذات آن حضــرت محــل نــگارش حکمتهاســت .2 .در عظمــت ،فاتحهالکتــاب
(ســوره حمــد) قــرآن اســت زیــرا او همــان سـ ّـر خاتمیــت رســالت پیامبــر  nاســت .3 .نقطــۀ بــاء
(بسـمالله) در چشــم (امــام) رضــا اســت .پــس او سـ ّـر پــدر خویــش علـ ّ
ـی مرتضــی اســت .4 .آیــات

بزرگــی و عظمتــش در زبورهــای بــزرگ روشــن اســت .آیــات و کلمــات محکــم قــرآن بــرای ذات بزرگ
او امــوری آشــکار اســت).
وی در ایــن ابیــات امــام را در چنــان مرتبـهای از عــزت و جــال برشــمرده اســت کــه قلــم از وصــف
آن عاجــز اســت؛ چنانکــه آیــات کریمــۀ قــرآن از عظمــت او حکایــت میکنــد و خاتمیــت پیامبــری
ّ
محمــد  nوجــود مبــارک امــام علــی  gسـ ّـری از وجــود مبــارک ایشــان اســت .از ســوی دیگــر،
آیــات محکــم قــرآن کریــم نیــز بخشــی از سـ ّـر وجــودی آن حضــرت اســت .در ایــن ابیــات مصــراع

اول «نقـــــــــــــطة البــاء» اشــاره بــه کالم حضــرت امیــر مؤمنــان  gدارد کــه فرمــود« :ان كل مــا

فــی العالــم فــی القــرآن و كل مــا فــی القــرآن بأجمعــه فــی فاتحــة الكتــاب ،و كل ما فــی الفاتحة
فــی البســملة ،و كل مــا فــی البســملة فــی البــاء ،و أَنَــا ن ُ َ
ـت الْبــا ِء» .تمــام آنچــه در عالــم
قطـ ُة تَحـ َ

اســت در قــرآن اســت و تمــام آنچــه در قــرآن اســت در ســورۀ حمــد و آنچــه در ســورۀ حمــد اســت
در بســماللهالرحمنالرحیم جمــع شــده اســت ،و آنچــه در بســماللهالرحمنالرحیم اســت ،در

بــاء آن اســت و مــن نقطــۀ تحتالبــاء هســتم .تمایــز بیــن «الــف» و«بــا» بــه نقطــه اســت و در نظــر
احدیــت» ذات غیــب ّ
اهــل معرفــت «الــف» اشــاره بــه «مقــام ّ
هویــت اســت؛ و «بــا» کــه حــرف دوم
ّ
ّ
جمعیــت
واحدیــت» اســت و آن را مقــام غیــب ثانــی گوینــد و آن مقــام
اســت ،اشــاره بــه «مقــام
الهیــه اســت و ظهــور شــؤون ّ
احدیــت ذات از ایــن مقــام اســت و ایــن همــان مقــام ّ
اســمای ّ
نورانیــت
ِ
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و حقیقــت ّ
دیــۀ ّ
محم ّ
علویــه اســت کــه آن را والیــت مطلقــۀ ّ
الهیــه و«نقطــه» گفتهانــد( ».بروجــردی،
1416ق ،ج.)118 :3
خوشــدل در توصیــف شــأن و منزلــت امــام  gایــن نکتــه را بــس میدانــد کــه میــدان حــق جــز
ایشــان دالوری نداشــته اســت و همانطــور کــه وی بــا ضمانــت خویــش جــان آهــوی مســکین را
ّ
نجــات بخشــید ،بــه همانگونــه ملــت و دیــن پیامبــر  nرا حفــظ کــرده و راه امامــان پیــش از خــود
را ادامــه داده اســت:
پهنـۀ دین را جز او نیایی پهـلو

1

خسرو ضامن امین ملت خاتم

عرصــۀ حق را جز او نیابی فــارس
حجت ثامن معین مذهب سادس

2

(خوشدل تهرانی)652 :1370 ،
افــزون بــر ایــن ،شــاعر در ابیاتــی دیگــر از مدیحــۀ بســیار زیبــای خــود در وصــف امــام رضــا  gبا
فراخوانــی شــخصیتهای دینــی همچــون حضــرت ســلیمان  gو حضــرت موســی  gبــر ایــن
نکتــه تأکیــد دارد کــه امــام در چنــان مرتبـهای قــرار دارد کــه جهــان در برابــر عظمــت وی همچــون
نگیــن خاتــم ســلیمان  gبــوده اســت .از ســوی دیگــر ،موســی  gنیــز ستایشــگر آن حضــرت
بــوده اســت:
امام هشتمین سلطان دین نور مبین شاهی

که در زیر نگین باشد جهان همچون سلیمانش

وصــی موسی کاظــم که خــــاک درگه او را

همی روبد به مژگان از شرف موسی بن عمرانش
(همان)

 .2-3والیت
والیــت بــه معنــای سرپرســتی و تصــدی امــور ،از اصلیتریــن و اساس ـیترین مباحــث اندیشــۀ
 .1پهلوان
 .2امام ششم
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سیاســی اســامی اســت کــه بیشــتر در اندیشــۀ شــیعه مــورد توجــه اســت .طباطبایــی بر آن اســت
کــه والیــت بــر دو نــوع اســت :والیــت بــر اشــیا یــا شــیء و یــا والیــت بــر اشــخاص یــا شــخص .والیــت
بــر اشــیا ماننــد والیــت و سرپرســتی شــخص بــر امــوال کســی کــه مــرده اســت و والیــت بــر شــخص
یــا اشــخاص ماننــد سرپرســتی ولــی بــر همــه جوانــب مالــی کــودک ،فرزنــد یــا مجنــون و یــا والیــت
خداونــد و فرســتادگان او ماننــد برخــی از پیامبــران و ائمــه معصومیــن  bدر امــور دنیــا و آخــرت
مؤمنــان میباشــد» (طباطبائــی ،1374 ،ج.)15 :6
غــروی اصفهانــی ،در نخســتین مدیحـهاش در مــدح امــام هشــتم  gبــا تکیــه بــر ایــن اصــل
اعتقــادی آورده اســت:
الر َضا
قَ ِد ْاستَ َوی ُس ْل َط ُ
ان إ ْقلِی ِم ِّ

بِالیُ ْمنِ َوال ِع ِّز َع َلی َع ْر ِ
ش ال َق َضا

رش ِ
الخــالف ِة اإلِلهــیَّ ِة فی
َع ُ

ـــر ِف
ِعـبا ِده فَـیا لَه ِمــن َش َ

ـحــ َّمـدیَّة
لَه الــــوِالیَ ُة ُ
الم َ

الـبـ ِری َّ ِة
فی ِس ِّ
ـــر ذاتِه َعـلی َ

ِبــــداع
ِوالیَ ُة التَّـکوینِ َواإل
ِ

الملِ
ِ
اَکرِم ب ِ َ
ــطاع
الم
ِ
ـــک ُ
هذا َ
(الغروی االصفهانی1427 ،ق)66 :

(ترجمــه .1 :پادشــاه دیــار رضــا ،بــا برکــت و عــزت بــر کرســی قضــاوت جایگیــر شــد .2 .کرســی
خالفــت الهــی در میــان بندگانــش ،آن حضــرت عجــب شــرافتی دارد .3 .والیــت ّ
محمــدی بــر
مــردم ،در سـ ّـر ذات حــق از آن اوســت .4 .والیــت تکوینــی و ابداعــی (نیــز بــه او اختصــاص دارد)
چــه گرامــی اســت چنیــن پادشــاهی کــه مــورد اطاعــت مــردم اســت).
ً
شــاعر در ایــن عبــارات کــه عمدتــا بــا لحنــی مســرورانه ســروده شــده اســت ،مسـ ّـرت خــود را از بــه

خالفــت رســیدن امــام هشــتم  gبــا اســتفاده از واژگانــی چــون «الیمــن ،العـ ّز» و نیــز اســتعمال

عبــارات تمدیحــی همچــون «فیــا لــه مــن شــرف» و «أکـرِم بهــذا الملــک المطــاع» نشــان داده

اســت .افــزون بــر ایــن ،غــروی در بیــت ســوم از ایــن مدحیــه بــا اســتفاده از اســلوب حصــر ،ایــن
ّ
والیــت را در امــام حصــر و بهکلــی از دیگــران نفــی گردانــده اســت .وی در ادامــه ،ایــن والیــت را از
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نــوع والیــت تکوینــی برشــمرده اســت کــه طــی آن بنــدهای از بنــدگان خــدا ـ خــواه پیامبــر باشــد
خــواه امــام و یــا شــخص دیگــری ـ بــر اثــر عبودیــت و بندگــی ،تکامــل روحی پیــدا و بر جهــان خارج
از خــود تســلط پیــدا میکنــد( ».ســبحانی و محمدرضایــی .)6 :1389 ،از ایـنرو ،امــام بــه اعتقاد
شــاعر از چنــان منزلــت و مرتبتــی برخــوردار اســت.
خوشــدل نیــز بــا اعتقــاد بــه والیــت الهــی امــام رضــا  ،gبــر وجــوب پذیــرش والیــت ایشــان
تأکیــد ورزیــده و راه رهایــی مــردم از طوفــان حــوادث و مصیبتهــای زندگــی را توســل بــه والیــت
ّ
ایشــان و اتــکا بــه آن حضــرت پنداشــته اســت:
به مزد بندگی درگــــهش خـــدا بنـــــهاد

به فرق کیــهان رخشـــنده تاج کیوان را

حدیث سلسله بر خوان که تا چو من دانی

والی و مهرش فرض است هر مسلمان را

بنه به کشــتی مهرش قـدم وگرنه مجــوی

ره رهــایی این بــــحر پر ز طـــوفــــان را

اال ای ّ
ولی خدا ،ای ّ
وصی خـــتم رســـل

یکی ز لــــطف نگر خوشدل سخـندان را
(خوشدل تهرانی)557 :1370 ،

بهعبارتــی ،تعبیــر شــاعر از کشــتی مهــر در ابیــات فــوق و ابیــات پــس از آن را میتــوان یــادآور
حدیــث مبــارک ســفینه بــا ایــن مضمــون دانســت .تعبیــر شــاعر از اهــل بیــت  bبه کشــتی نجات
بشــریت را میتــوان اقتبــاس معنایــی از حدیــث مبــارک پیامبــر  nدانســت کــه میفرماینــد:
ـل أَ ْهــلِ بَیتِــی فِ ُ
«إِن َّ َمــا َمثَـ ُ
ـف َع ْن َهــا
ـن تَ َخ َّلـ َ
ـم َک َمثَــلِ َس ـ ِفینَ ِة نُـ ٍ
ـن َد َخ َل َهــا ن َ َجــیَ ،و َمـ ْ
ـوحَ ،مـ ْ
یکـ ْ
َ
َغـر َِق» َ(مثــل اهــل بیــت مــن در میــان شــما ماننــد کشــتی حضــرت نــوح اســت؛ هــر کس بــه این
کشــتی داخــل شــود نجــات مییابــد ،و هــر کــس ســوار نشــود و از آن دوری و تخلــف ورزد غــرق و
نابــود میگــردد) (دیلمــی1412 ،ق :ج:)306 :2
اال محب رضا ،در والی او میکـــوش

که هر چه فیض و سعادت از این وال خیزد

بیا به کشتی مهر رضا و خوشدل باش

در این محـــیط کــز آن محنت و بال خیزد
(خوشدل تهرانی)615 :1370 ،
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وی در بیتــی دیگــر محبــت و والی ایشــان را واســطۀ فیوضــات الهــی و نیــز بخشــش گناهــان در
روز محشــر برشــمرده اســت:
روز جزا بیمی از گناه ندارد

هر که والیت او حرز بازوی جان کرد

(همان)603 :
3ـ 3وجه تسمیۀ امام به لقب رضا g
در وجــه نامگــذاری حضــرت بــه «رضــا» احادیثــی وارد شــده اســت ،از جملــه« :احمدبنابینصر
بزنطــی بــه امــام جــواد  gعــرض كــرد :گروهــی از مخالفان شــما گمــان میكننــد كه مأمــون پدر
بزرگــوار شــما را «رضــا» لقــب داده ،آن هــم بدیــن جهــت كــه امــام  gرا بــرای پذیــرش والیتعهدی
راضــی كــرده اســت .امــام جــواد  gفرمــود« :بــه خــدا ســوگند! اینــان دروغ میگوینــد ،بلكــه
خــدا پــدرم را «رضــا» نامیــده ،چــون كــه پســندیدۀ خــدا در آســمان بــود و رســول خــدا و أئمــه هدی
در زمیــن از او خوشــنود بودنــد ».بزنطــی بــه امــام گفــت :آیــا همــۀ پــدران گذشــتۀ تــو پســندیدۀ
خــدا و رســول و ائمــه نبودنــد؟ فرمــود :چــرا .بزنطــی پرســید :پــس چــرا تنهــا آن حضــرت «رضــا»
نامیــده شــد؟ فرمــود« :زیــرا همانگونــه كــه دوســتان و موافقــان وی از حضــرت راضــی بودنــد،
دشــمنان و مخالفــان نیــز از او راضــی بودنــد ».چنیــن ویژگــی بــرای هیــچ كــدام از پــدران حضــرت
وجــود نداشــت ،و بدینســبب اســت كــه میــان آنــان ،حضــرت «رضــا» نامیــده شــده اســت».
(ابنبابویــه ،بیتــا ،ج.)277 :1
غــروی اصفهانــی ،در ابیــات زیــر ضمــن اشــاره بــه لقــب «رضــا» بــرای امــام هشــتم  ،gبیــان
مـیدارد کــه ایشــان بــه قضــای الهــی و بر اثــر علـ ّـو درجهای کــه داشــتهاند بــه مرحلهای رســیدهاند
ّ
کــه مــورد رضــای خداونــد قــرار گرفتهانــد؛ از ایـنرو بدیــن نــام ملقــب گشــتهاند:
الرضا ِء بِال َقــضا
ل َ َقد تَفانَی فی ِّ
ضاه ِ
فان
بَل فی ِرضا البَاری ِر ُ

الرضا
امی وتُ َس َّمی ب ِ ِّ
َحتَّی تَ َس َ

بَل ذاتُه بِذل ِ َ
الــــع ِ
نوان
ـك
ُ
(الغروی االصفهانی1427 ،ق)70 :
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(ترجمــه .1 :در رضــا بــه قضــای الهــی نهایــت ســعی خویــش را نمــود تــا آنجاکــه ســرآمد همــه
گشــت و رضــا نامیــده شــد .2 .بلکــه رضایــت او در رضــای خداونــد باریتعالــی فانــی اســت بلکــه
ذات او در ایــن عنــوان اســت).
خوشــدل نیــز در ابیــات زیــر ضمــن اشــاره بــه چندیــن لقــب دیگــر «صابــر ،فاضــل ،وفــی» از امام
 gبــه لقــب رضــا یــاد میکنــد:
ّ
وصف الـقاب او بشــنو از من جـــلی

(صابر) از صابری (فاضل) از فاضلی

چون (رضی) و (وفی) زو رضا منجلی

آنکه بر دسـت او نه فلک داده بـوس

داند این نـــکته را عـارف با وقــــوف

هســت مخصوص او یا امـام الرئوف
(خوشدل تهرانی)629 :1370 ،

وی در بیتــی دیگــر دلیــل ّ
مسمیشــدن امــام بــه ایــن لقــب را رضایــت بــه قضــای حتمــی خداوند
میدانــد:
شه ملک رضا کوشد رضا زآن را و لقب وی را

که میبودی رضا خود بر قضای حتم یزدانش
(همان)657 :

 4-3کرامت بارگاه مطهر امام رضا g
از دیگــر مســائلی کــه در مدحیــات دو شــاعر بــه آن پرداختــه شــده ،موضــوع زیــارت حــرم مطهــر
آن بزرگــوار اســت« .اگــر حتــی یــک روایــت در فضیلــت زیــارت معصومــان  bصــادر نشــده بــود،
ادب در برابــر آنــان ،مؤمنــان را وا میداشــت تــا بــه زیــارت حرمهــای ّ
مطهرشــان مشـ ّـرف شــوند و
افــزون بــر عــرض ارادت و شــیفتگی خــود ،از دریــای معنویــت بیبدیــل و ناپیداکرانۀ آنهــا ،جرعهها
نوشــند و روح خــود را بــا نزدیکســاختن بــه آن ارواح بلنــد و بینظیــر شــاداب ســازند( ».حســینی،
 .)20 :1386از خــود حضــرت رضــا  gنقــل اســت كــه فرمودهانــد« :هــر کــه مــرا در غربتــم و
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دوری مــزارم زیــارت کنــد ،روز قیامــت در ســه جــا بــه فریــادش میرســم تــا از هــول و وحشــت آن
مکانهــا نجاتــش دهــم :هنگامــی کــه نامههــا بــه چــپ و راســت تقســیم میشــود ،هنگام صــراط،
و هنــگام ســنجش اعمــال( ».ابنقولویــه ،1377 ،ج .)304 :4در غالــب مدایح دو شــاعر ،کرامت و
عظمــت بــارگاه ملکوتــی امــام رضــا  gبهچشــم میخــورد کــه بــا بیانــی مخلصانــه و گاه بــا لحنی
افتخارآمیــز همــراه اســت .ابیــات زیــر از غــروی اصفهانــی ،بهخوبــی نشــان میدهــد کــه شــاعر تــا
چــه انــدازه بــرای امــام و حــرم مطهرشــان احتــرام قایــل بــوده و چگونــه بــا افتخــار از اینکــه همــۀ
اقــوام بــه گــرد ایــن حــرم میگردنــد ،صحبــت میکنــد:
َ
ـــجدا بِبابِه
الم
لــوک ُس َّ
تَ َری ُ
ـــطوف َح َ
ول قَب ِر ِه ا َ
ال ُ
مالک
ُ
تَ

فَالــــ ِع ُّز ُک ُّل الـــ ِع ِّز فِی اَعتابِه
حــو ُر َو َ
ُ
فـــــالک
األ
َک َأن َّه ال ِم
َ
(الغروی االصفهانی1427 ،ق)70 :

(ترجمــه .1 :پادشــاهان را ســجدهکنان درگاه او میبینــی و تمــام عــزت در آســتان اوســت.2 .
فرشــتگان و آســمانها بــه گــرد قبــر او میگردنــد گویــی کــه محــور کائنــات اســت).
شــاعر در ایــن ابیــات تمــام عــزت و فخــر را منحصــر در بارگاهــی میکنــد کــه گویــی محــور عالــم
اســت و افــاک و ســتارگان بــه ِگــرد آن میچرخنــد .افــزون بــر این ،خوشــدل نیــز در ابیاتی مشــابه

بــر فضــل و برتــری حــرم و دســتگاه زیارتــی ایشــان تأکیــد ورزیــده و آن را مایــۀ فخــر ایرانزمیــن
توصیــف کــرده اســت:
هر که بـــهکوی رضــا پناه ندارد

در دو جـــــهان آبرو و جـــاه ندارد

جـــلوۀ دربار و آســتان رضـــا را

تا به ابـد هیـــــچ پادشــــاه ندارد

ای شه شاهان و شهریار خراسان

هیچ شهی چون تو دستگاه ندارد

پرچـم سبز تو هست بر سر ایران

کـــشــور ما به از این پـــناه ندارد
(خوشدل تهرانی)603 :1370 ،
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3ـ 5خیانت و پیمان شکنی مأمون
در کنــار مدیحههــای دو شــاعر ،در مرثیههــای آنــان بــه بســیاری از موضوعــات زندگــی امــام
 gپرداختــه شــده اســت .از جملــۀ ایــن مــوارد ،حادثــۀ خیانــت مأمــون بــه امــام رضــا  gاســت
کــه بخــش قابــل توجهــی را در مرثیههــای غــروی بــه خــود اختصــاص داده اســت .وی در ابیاتــی
ضمــن بیــزاری از عمــل مأمــون ،از وی بــه عنــوان خیانتــکاری یــاد میکنــد کــه سـ ّـنت پیامبــر را زیر
پــا گذاشــته و خیانتــی بــزرگ را مرتکــب شــده اســت کــه جــز نتایجــی شــوم نداشــت:
یالت ل ِ َ
َو ٌ
لمـأ ِ
مون
الو ُ
یل بَلِ َ

َو ٌ
الخــ ُؤ ِن
یل لِذاک الـــغا ِدر َ

بی فِی َسبـیلِه
لَم یَح ِف ِظ النَّ َّ

تاه فِی الـــ َغ ِّی َوفی َسبـیلِه
َو َ

مـین اهلل ِ فِی اَمانَـتِه
َ
خان ا َ َ

فَهل تَری ا َ َ
عـظ َم ِمن ِخــیانتِه
(الغروی االصفهانی1427 ،ق)70 :

(ترجمــه .1 :وای بــر مأمــون! وای بــر آن فریبــکار خائــن!  .2راه پیامبر را حفظ نکــرد و در گمراهی
و راه آن فــرو رفــت .3 .امیــن خداونــد را در امانتــش خیانــت کــرد .آیــا از خیانــت او بزرگتــر مــی
بینی؟)
خوشــدل ،شــهادت امــام پــس از خیانــت مأمــون را بــا حالتــی اندوهگیــن بــه تصویــر کشــیده
اســت:
انگور زهـــردار انـگشـــت
بهســوی خوشــــۀ ِ

دریـغ و درد از آندم که ز امر مأمـون برد
تاب زهر عـــقیق لــبش زبرجـــد شد
ز ِ

1

کسیکه داشت در این زمردین حصار انگشت

2

(خوشدل تهرانی)587 :1370 ،

 .1زبرجد سبز رنگ است .اشاره به اینکه از اثر زهر لبانش سبز شد.
 .2بهمعنی آسمان زنگاری است که زمردوار رنگش سبز است.
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 .4مضامین رضوی غیرمشترک در شعر «محمدحسین غروی اصفهانی» و «خوشدل
تهرانی»
افــزون بــر مضامیــن مشــترک رضــوی در شــعر ایــن دو شــاعر ،مضامینــی غیرمشــترک چــون

«اشــاره بــه برخــی حــوادث تاریخــی زندگــی امــام  ،gنمــاز بــاران ،و حدیــث سلســلۀالذهب،
ضامــن آهــو ،شــوق زیــارت ،شــفاعت ،غربــت امــام و حــزن و انــدوه شــاعر» جلــوهای متفــاوت بــه
شــعر ایــن دو شــاعر بخشــیده اســت کــه بــه ذکــر آنهــا پرداختــه میشــود:
4ـ 1والدت امام g
در کنــار مضامیــن خالصانـهای کــه در غالــب مدایــح این دو شــاعر بهچشــم میخــورد ،مولودیهها
یــا بهعبارتــی اشــعاری کــه پیرامــون تولــد امــام  gســروده شــده ،بخــش قابــل توجهــی را بهخــود
اختصــاص داده اســت .خوشــدل در ابیاتــی بــا همیــن مضمــون ،ضمن اشــاره بــه تاریــخ والدت آن
حضــرت ،بــا بیانــی مســرورانه از ایــن رخــداد تاریخــی مبــارک یــاد کرده اســت:
به صبــــــــح یازدهــــم مــــاه ذیقــــــعده

ز نجـمه زاد و برآورد ســوی یار انگشت

ز نجمه گشت در این مه مهی عیان که ز شوق

سپهر کرد ز رنگ و شفق نگار انگشت
(خوشدل تهرانی)588 :1370 ،

4ـ 2اشاره به برخی حوادث تاریخی زندگانی امام g
4ـ2ـ 1جانبخشیدن به شیر

در «عیــون اخبارالرضــا» آمــد ه اســت« :حاجــب مأمــون کــه مأمــور بــود در مجلــس امــام رضــا
 gرا تحقیــر کنــد ،بــه آن حضــرت گفــت :مــردم بــرای تــو معجزاتــی اثبــات میکننــد کــه بــرای
احــدی از مــردم غیــر از تــو اثبــات نکردهانــد؛ گویــی معجــزهای ماننــد معجــزۀ حضــرت ابراهیــم
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کــه مرغــان کشتهشــده را زنــده کــرد ،آوردهای! اگــر راســت میگویــی ،پــس امــر کــن بــه ایــن
دو شــیر و آنهــا را زنــده کــن و بــر مــن مســلط گــردان! و مقصــود حاجــب دو صــورت شــیری بــود
کــه روبـهروی هــم ،بــر مســند مأمــون نقــش کــرده بودنــد .حضــرت بــه غضــب درآمــده و بــه آن دو
صــورت صــدا زدنــد :بگیریــد ایــن فاجــر را! و ایــن مــرد فاجــر را طعمــه خــود قــرار دهیــد و از او عین
و اثــری باقــی نگذاریــد! آن دو شــیر برجســتند و آن مــرد را پــاره کردنــد و طعمــۀ خــود قــرار دادنــد
و اســتخوانهای او را خــرد کردنــد و جویدنــد و او را خوردنــد و خــون او را لیســیدند .و مــردم تماشــا
میکردنــد و همــه در ّ
تحیــر و حیــرت فــرو رفتــه بودنــد و پــس از آن ،خدمــت حضــرت ایســتادند و
عــرض کردنــد :ای ولـ ّ
ـی خــدا در روی زمیــن! آیــا امــر میکنــی کــه بــا مأمــون نیــز ایــن عمــل را
انجــام دهیــم؟ مأمــون از اســتماع ایــن ســخن غــش کــرد و حضــرت فرمودنــد :بایســتید! و آنهــا بــه
حــال خــود برگشــتند( ».ابــن بابویــه1404،ق ،ج .)83 :2ایــن موضــوع بــا تعبیرهایــی متفــاوت،
بهدفعــات در شــعر خوشــدل ب ـهکار گرفتــه شــده و شــاعر بــه بیانــات گوناگــون ،ایــن واقعــه را بــه
تصویــر کشــیده اســت:
شـــیر پرده کـــند خصـم او را ادب

پادشـاه عــــجم شــهریار عـــرب
(خوشدل تهرانی)629 :1370 ،

به شیر پرده اگر جان دهد عجب نبود

به دفع آن که به ّ
ضد امام ما خیزد

بلی که زادۀ شیر خـدا به صـورت شیر

بداد جان که پی قتل آن دغا خیزد
(همان)614 :

4ـ2ـ 2حدیث مبارک سلسلهالذهب

«حدیــث مشــهور سلســلهالذهب اســت کــه امــام  gشــرط قبولــی توحیــد را اعتقــاد بــه
ـن َد َخـ َ
امامتــش دانســتند" :قــال اهلل کلمــة ال إِل َـ َه إِ ّ
ـن َع َذابِــی ـ
ـل ِح ْصنِــی أَ ِمـ َ
ال اهللُ ِح ْصنِــی ف ََمـ ْ
َ
ـرو ِط َها" (خداونــد فرمــود :عبارت
ـرو ِط َها َو أنَــا ِم ْن ُشـ ُ
بعــد از فاصلــه زمانــی کوتاه ـ فرمودنــد :ب ِ ُشـ ُ

« هیــچ معبــودی جــز اللــه نیســت» دژ اســتوار مــن اســت .هــر کــس درون آن گــردد ،از کیفــرم
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در امــان خواهــد بــود .امــام در ادامــه فرمــود :بــه شــرایطش کــه مــن یکــی از شــرایط هســتم).
(قمــی347 :1371،؛ ابنبابویــه1404 ،ق ،ج .)296-299 :2در بیــت زیــر اشــارۀ شــاعر بــه بــه

عبــارت «أنــا مــن شــروطها» تداعیگــر ایــن حادثــۀ مبــارک اســت:
حدیث سلسله برخوان و اندر آن بنگر

چه نکتهها ز «أنا من شروطــها» خــیزد
(خوشدل تهرانی)615 :1370 ،

4ـ2ـ 3نماز باران

نقــل اســت کــه وقتــی مأمــون امــام رضــا  gرا ولیعهــد خــود قــرار داد ،تــا مدتــی از بــارش بــاران
خبــری نبــود .بهدنبــال ایــن موضــوع ،عــدهای از نزدیــکان مأمــون ،امــام  gرا ســبب بخیلشــدن
آســمان و عــدم بــارش بــاران میدانســتند .بنابرایــن ،مأمــون از امــام درخواســت میکنــد کــه بــرای
بــارش بــاران دسـتبهدعا شــود .بــا دعــای امــام بــاران شــدید شــروع بــه باریــدن میکنــد و مــردم
بــرای تشــکر ،گــرد امــام جمــع میشــوند (ابنبابویــه1404،ق ،ج .)172-167 :2خوشــدل در
بیــت زیــر بــا تعبیــری شــاعرانه و بــا حســن تعلیلــی بســیار زیبــا ،دلیــل جانبخشــیدن بــه شــورهزار
بیجــان را نــگاه لطفآمیــز ایشــان بــه مــردم میدانــد و در ضمــن ایــن امــر اشــارهای تلمیحــی بــه
حادثــۀ باریــدن بــاران و زندهشــدن زمیــن مــرده در زمــان امــام هشــتم  gداشــته اســت:
آن کو به شورهزار گر از لطف بنگرد

ریحان و الله گردد در شورهزار سبز
(همان)649 :

 .4-2-4ضامن آهو بودن

داســتان ضامــن آهــو بــودن امــام رضــا  gدر اشــعار شــاعران ایرانــی جلــوه خاصــی پیــدا کــرده
طســیر هجــرت امــام رضــا  gاز مدینــه بــه مــرو اتفــاق
اســت« .داســتانی کــه در جغرافیــای خ ّ
افتــاده و در افــواه مــردم اســت .وقتــی آن حضــرت بــه دشــت پهنــاور ســمنان میرســد ،آهویــی
اســیر در بنــد صیــاد میبینــد .آهــو از امــام رضــا  gمیخواهــد کــه نــزد صیــاد ضامــن شــود تــا
سال هشتم ،شماره  ،29بهار  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

184
بــه النــه و اقامتــگاه خــود بــرود و بچــۀ خــود را شــیر دهــد .امــام ضمانــت میکنــد و آهــو مـیرود و
پــس از ســاعتی برمیگــردد .صیــاد بــا دیــدن ماجــرا ،آهــو را آزاد میکنــد( ».میرآقایــی:1391 ،
.)11
ّ
خطــاب امــام  gبــه لقــب ضامــن آهــو در بســیاری از
مدحیــات خوشــدل ،بــه همیــن واقعــه
اشــاره دارد:
ّ
به ظل ضامن آهو برم پناه و چه غم

خصم نابهکار انگشت
زند به شیر اگر
ِ

امام ثامن ضــامن ّ
علی بن مـوسی

کزوسـت در هــــمه آفاق آشـــــــکار
(خوشدل تهرانی)588 :1370 ،

4ـ 3شوق زیارت
امــام رضــا  gاز بزرگتریــن مؤمنــان ،صالحــان ،صدیقــان و یکــی از معصومــان  bاســت .ادب
در برابــر ایــن امــام بزرگــوار ،مؤمنــان را وامیداشــت بــه زیــارت حــرم مطهرشــان مشــرف شــوند و
افــزون بــر عــرض ارادت و شــیفتگی خــود ،از دریــای معنویــت بیبدیــل ایشــان اســتفاده کننــد.
زیــارت عملــی عبــادی اســت کــه از دیربــاز نــزد شــیعیان ّ
اهمیــت بســیاری داشــته اســت و مؤمنان
بهوســیلۀ ایــن عمــل ،ارادت خــود را بــه محضــر ایــن بزرگــواران کــه بــه اعتقــاد آنــان جانشــینان بــر
حـ ّـق پیامبــر  nهســتند ،نشــان میدهنــد .حضــور مبــارک امــام هشــتم  gدر ســرزمین ایــران
ایــن پیونــد عاطفــی را مســتحکمتر کــرده اســت بهطوریکــه شــاعران بســیاری دســت بــه ســرودن
مدایــح و مرثیههایــی دربــارۀ آن بزرگــوار زدهانــد« .مؤمنــان همــواره از ژرفــای جــان بــه اهــل بیــت
 bعشــق میورزنــد و در پــی دســتیابی بــه درک محضــر آنــان هســتند .طبیعــی اســت کــه ّ
محبت
بــه آنــان جلوههــا و آثــار گوناگونــی در زندگــی دارد و زیــارت مرقدهــای پــاک و نورانیشــان ،در
زمــرۀ مهمتریــن آن جلوههاســت .از دیربــاز زیــارت امــام رضــا  gنــزد مــردم ایــران و شــیفتگان
آن حضــرت اهمیــت زیــادی داشــته اســت زیــرا او را جانشــین خداونــد و فرزنــدان رســول اکــرم n
میداننــد( ».محمــدی و همــکاران.)71 :1394 ،
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خوشــدل بــا بیــان خویــش ،خداونــد را بــه حـ ّـق صاحــب مهربانــی ســوگند میدهــد کــه وصــال
و شــوق زیــارت امــام رضــا  gرا نصیبــش کنــد تــا بدینوســیله هـ ّـم و غــم از زندگــی وی رخــت
بربنــدد:
بارالها تو را ّ
حق آن ذوالعطوف

مـــه بیخـــسوف
شـــه بیزوال آن ِ
آن ِ

با وصـالش ببر از دل ما لهوف

چون به محشر کند نزد جدش جلوس
(خوشدل تهرانی)30 :1370 ،

شــاعر بــا اســتفاده از اســلوب منــادا در بیــت نخســت و بیــان خطابــی ،خــود را در محضــر خداوند
دانســته و او را در دل و جــان نزدیــک خــود متصــور شــده اســت .از ایـنرو ،اســتعمال ایــن اســلوب
توســط وی و نیــز تعبیــر از امــام  gذوالعطــوف یعنــی کســی کــه صاحــب کرامت و مهربانی اســت
و نیــز اســتعاره از ایشــان بــه ماهــی کــه هرگــز ناپدیــد نمیشــود ،فضایــی عاطفــی بــه شــعر خــود
بخشــیده است.
4ـ 5غربت امام رضا g
بنــا بــه روایاتــی ،امــام جعفــر صــادق  gدر روایتــی لفــظ «غریــب» را بــرای امــام ب ـهکار بــرده
اســت .در «عیــون اخبــار» از حســینبنزید مــروی نقــل شــده اســت کــه گفــت :از امــام جعفــر
صــادق  gشــنیدم کــه میفرمــود :مــردی از اوالد فرزنــدم موســی  gبیــرون آیــد کــه اســم او
اســم امیــر المؤمنیــن  gاســت و بــه زمیــن طــوس میرســد و بــا زهــر کشــته شــود و در آنجــا
غریــب دفــن شــود( ».ابنبابویــه1404 ،ق ،ج .)508 :2غــروی نیــز بــا تکیــه بــر ایــن موضــوع ،در
ابیاتــی از مرثیــۀ خــود ،ضمــن اشــاره به شــهادت امــام  ،gغربت ایشــان را بــا بیانــی اندوهگینانه
بــه تصویــر کشــیده اســت:
حتـ ِ
ـــسب ًا
قَضی َشهیدا صابِرا ً ُم َ

َریب ال ُغ َربا
هو غ ٌ
َریب بَل غ ُ
َو َ

تقــــــطعت امعاءه بالــــسم

فــــداه نفسی و ابی و امی
(الغروی االصفهانی1427 ،ق)71 :
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(ترجمــه .1 :روزگار را بــا شــهادت و صبورانــه و زندانــی گذرانــد .او غریــب بلکــه غریبتریــن
غریبــان اســت .2 .ســم درون شــکم ایشــان را تکــه تکــه کــرد .مــن و پــدر و مــادرم فــدای او شــویم ).
4ـ 6حزن و اندوه شاعر
حــزن و انــدوه ناشــی از شــهادت مظلومانــه امــام هشــتم  gرنــگ غالــب همــۀ مرثیههــای
رضــوی غــروی را تشــکیل میدهــد .شــاعر انتخــاب واژگان و تعبیرهایــی را کــه شــاعر
برگزیــده اســت ،بهخوبــی وی را در خلــق فضــای انــدوه در ایــن مراثــی یــاری کــرده اســت؛
اندوهــی کــه نهتنهــا شــاعر ،بلکــه تمامــی هســتی از جملــه فرشــتگان و پیامبــران را نیــز
شــامل میشــود:
اح َ
ــج ِ
ون
ین َوهو ذ ُ
األ ِم ُ
ُوش ُ
نَ َ

أم ِ
ون
الم ُ
ِم َّمـا َجــنَت ب ِ ِه یَ ُد َ

ور فِی ِ
الجنَ ِ
ان
احت ع َلیه ُ
نَ َ
الح ُ

ِّــسو ِ
ان
تَ َأ ِّســـی ًا بِخیَر ِة الن
َ

وح
الـو َری یَنُ ُ
َع َلـی ِه َســیِّ ُد َ

وح
ُحزن ًا ف ََك َ
وح ُّ
الر ُ
یف ال یَنُ ُ

الر ُسل
نَ َ
احت َع َلی ِه األنبِیَ ُ
اء َو ّ

الع ُق ُ
المثُل
بَل ُ
وس َو ُ
ول َوال ُّن ُف ُ
(همان)

ترجمــه .1 :پیامبــر امیــن در حالــی کــه غمگیــن اســت ،بــه ســبب آنچــه بــه دســت مأمــون
ّ
رخ داد ،نوحــه ســر داد .2 .حوریــان در بهشــت بــرای تســلی برتریــن بانــوان (حضــرت زهــرا
برتریــن آدمیــان بــر او نوحــه ســر میدهــد چگونــه روح
 )gبــر او نوحــه ســر دادنــد.3 .
ِ
نوحــه ســرایی نکنــد؟  .4پیامبــران و فرســتادگان عقلهــا و جانهــا و پیکرهــا بــر او نالــه

ســر دادنــد.
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پینوشتها
 .1محمدحسین غروی اصفهانی
( ۱۳۶۱-۱۲۹۶ق) معــروف بــه کمپانــی ،از عرفــا و علمــای شــیعۀ دوران معاصــر اســت .وی در
دوم محــرم ســال  1296در خانــوادهای شــریف ،محتــرم ،دانشدوســت و پاکدامــن درکاظمیــن
دیــده بهجهــان گشــود و نــزد آنــان پــرورش یافــت .پــدرش محمدحســن از تجــار ثروتمنــد و معروف
کاظمیــن ،مــردی پرهیــزگار و متـ ّ
ـدی و بــا اینکــه بــازرگان بود ،علــم و عالمان را دوســت داشــت .وی
ً
اصالتــا نخجوانــی بــود و پــس از امضــای قــرارداد ترکمانچــای ،نخســت بــه تبریــز و بعــد بــه اصفهان
مهاجــرت کــرد و ســپس بــه کاظمیــن رفــت .محمدحســین در دهــه دوم زندگــی بــه حــوزه نجــف
رفــت و مشــغول تعلیــم نــزد اســتادان حــوزۀ آن روز شــد .تحصیــات مقدماتــی را در محضــر شــیخ
محمدحســن تویســرکانی شــروع و تــا بیستســالگی آنرا کامــل کــرد (مطلبــی39 :1370 ،؛
خیابانــی تبریــزی .)190 :1366 ،آیتاللــه غــروی عــاوه بــر تربیــت شــاگردان ممتــاز ،آثــار مهمی
در زمینــۀ فقــه ،اصــول ،کالم و تفســیر بــه جامعــۀ اســامی عرضه کرد .ایــن آثــار از ذوق و اســتعداد
خــدادادی و سرشــار ایــن عالــم بــزرگ حکایــت میکننــد .مهمتریــن امتیــازی کــه در آثــار او وجــود
دارد ،اســتدالل و ابتــکاری اســت کــه از ژرفنگــری و دقتنظــر او ناشــی میشــود .محمدحســین
غــروی اصفهانــی در پنجــم ذیحجــه ســال  ۱۳۶۱ه .ق ( ۲۳آذر  )۱۳۲۱در نجــف درگذشــت و در
حــرم امیرالمؤمنیــن در اتاقــی کــه جنــب گلدســته قــرار دارد ،بــه خــاک ســپرده شــد( .آقابــزرگ
طهرانــی1404 ،ق ،ج.)561 :2
 .2خوشدل تهرانی
علــی اکبــر صلحخــواه در نهــم تیــر ســال  1293در تهــران دیــده بــه جهــان گشــود .وی فرزنــد
حــاج رحیــم صلحخــواه بــود و از همــان اوان جوانــی طبــع و ذوقــی لطیــف داشــت .علیاکبــر
تحصیــات متوســطۀ خــود را در مدرســه ثــروت بــه پایــان بــرد و علــوم قدیمه از صــرف و نحــو ،فقه و
اصــول و معانــى بیــان و بدیــع را در مدرسـ ۀ مــروى بــه انجام رســاند .آنگاه یــک دوره کتــاب «مطول»
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تفتازانــى و «مغنــى» ابنهشــام را در محضــر آقــا شــیخ علــى رشــتى بــه انجــام آورد و روزگارى را در
اصفهــان و شــیراز بــه تحصیــل حکمــت و منطــق پرداخــت .خوشــدل ســپس بــه ســیر و ســیاحت
روی آورد و بهمــدت سیســال ،ایــران ،عــراق ،مصــر ،ترکیــه ،حجــاز ،افغانســتان ،پاکســتان و
هندوســتان را بــه پــای شــوق طــی نمــود و چهــار بــار بــه زیــارت خانــه خــدا رفــت .وی از آن پــس در
تهــران مانــدگار شــد و بــه شــعر و شــاعری پرداخــت .وی پــس از عمری مجاهــدت ادبی و هنــری در
دوم مهــر  1365در  72ســالگی درگذشــت و در آســتانه شــیخ صــدوق در شــهر ری به خاک ســپرده
شــد .علىاکبــر صلحخــواه کــه خوشــدل تخلــص میکــرد ،در قالــب غــزل ،قصیــده ،قطعــه و
مثنــوى شــعر مىســرود و در غــزل بــه شــیو ه طائــب معتقــد بــود .آثــار اوســت :دیــوان خوشــدل،
دیــوان غزلیــات ،دیــوان منتخبــات ،عمدهاالســرار ،و گلشــن خوشــدل (آصفــی.)1397،

نتیجه
ســیمای تابنــاک امــام رضــا  gدر ســرودههای مذهبــی شــاعران شــیعه جلــوهای بــارز داشــته
اســت .کمتــر شــاعر متعهــدی را در ادبیــات فارســی و عربــی میتــوان یافــت کــه بــه ســتایش
اهــل بیــت  bنپرداختــه و ســخنی از ایــن بزرگــوار بــه میــان نیــاورده باشــد .خوشــدل تهرانــی و
محمدحســین غــروی اصفهانــی نمونــهای از شــاعرانی هســتند کــه بیشــتر ّ
ّ
همــت خــود را در
خدمــت شــعر دینــی قــرار داده و مدایــح و مرثیههــای فراوانــی را ســرودهاند کــه اشــعار رضــوی
بخــش قابــل توجهــی را در دیــوان دو شــاعر بــه خــود اختصــاص داده اســت .بــا جســتجوی دقیــق
در ایــن ســرودههای مذهبــی دریافتیــم کــه:
خوشــدل بــا احتســاب تمــام مدایــح و مرثیههــا و قصیدههایــی کــه در منقبــت امــام  gآورده
اســت ،در مجمــوع در دوازده قصیــده بــه ایــن مهــم پرداخته اســت؛ حــال آنکه غــروی اصفهانی در
یــازده قصیــده بــه مضامینــی چــون مــدح و منقبــت و مرثیــه بــه بیــان فضایــل و مــکارم ثامناالئمــه
توجــه داشــته اســت .میتــوان گفــت دســتاوردی کــه هــر پژوهــش تطبیقــی بــا خــود بــه ارمغــان
ً
م ـیآورد ایــن اســت کــه طرفیــن مــورد بررســی ،بعضــا اندیش ـههای یکســانی دارنــد .بهعبارتــی،
ً
ّ
دغدغههــای ذهنــی هــر مولــد ادبــی در موضوعــی خــاص تقریبــا مشــابه هــم اســت چنانکــه در
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ایــن مختصــر مشــاهده شــد .خوشــدل تهرانــی و غــروی در مباحثــی چــون بیــان فضایــل اخالقــی
امــام ( gکرامــات بیانــی و کالمــی  ،حکمــت و علــم امام  ،gمنزلــت و فضیلتهای امــام ،)g
والیــت ،وجــه تســمیه امــام بــه لقــب رضــا  ،gکرامــت بــارگاه مطهــر امــام ،خیانت و پیمانشــکنی
مأمــون و ...دارای اشــتراکاتی نزدیــک بودهانــد.
بــا تمــام ایــن شــباهتها ،تفاوتهایــی نیــز بــا هــم دارنــد و آن اینکــه خوشــدل بــه برخی حــوادث
تاریخــی زندگــی امــام  ،gنمــاز بــاران و حدیــث سلســلةالذهب ،لقــب ضامنآهــو ،اشــاره کــرده
و در ایــن میــان از شــوق زیــارت ســخن بــه میــان آورده اســت .غربــت امــام و حــزن و انــدوه شــاعر،
جلــوهای متفــاوت از شــعر غــروی اســت کــه نمــود بارزتــری در شــعر وی دارد .خوشــدل تهرانــی بــا
توجــه بــه کثــرت مدایــح و مراثــی و نیــز پرداختــن بــه مضامیــن بدیعــی رضــوی متنــوع ،در ابــراز
ّ
عواطــف و احساســات خــود موفقتــر بــوده اســت .بهطــور کلــی ،پرداختــن بــه موضوعاتــی از ایــن
دســت نهتنهــا گامــی در جهــت غنــای ادبیــات دینــی شــمرده میشــود ،بلکــه زمین ـهای بــرای
معرفــی شــاعران متعهــد و پژوهــش پیرامــون آثــار آنــان را بهوجــود مـیآورد.
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ـ کلینی ،محمدبنیعقوب1407( .ق) .الکافی .چاپ چهارم .تهران :دارالکتباالسالمیه.
ّ
ـ محمدی ،مجید و همکاران« .)1394( .بررسی تطبیقی سیمای امام رضا  gدر شعر دعبل خزاعی و سید حمید رضا برقعی».
کاوشنامه ّ
ادبیات تطبیقی (مطالعات تطبیقی عربی -فارسی) .سال پنجم .ش .20صص.82 -59 :
ـ مطلبی ،سیدابوالحسن« .)1370( .آیت الله العظمی شیخ محمد حسین غروی اصفهانی» .مجلۀ نور علم .ش .40صص-38 :
.58
ّ
ـ میرآقایی ،سیدهادی« .)1391( .ضامن آهو و تجلی آن در شعر فارسی» .فرهنگ مردم .ش 43و  .44صص.22-11:
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مقاله پژوهشی

داللتهایبنیادینسیاستگذاریتربیتی
اسالمی ،برگرفته از قول و سیره رضوی

دریافت 1397/8/22 :پذیرش1397/11/14 :
سینا عصاره نژاد دزفولی ،1میثم فرخی

2

چکیده
ســیره ائمــه اطهــار  bمملــو از درسهــای پربــار اســت .از آموزههــای زندگــی امــام رضــا  gنیــز
میتــوان بــرای بهبــود زندگــی بشــر بهرههــای بســیار بــرد .یکــی از آنهــا اقدامهــای سیاس ـتگذارانه
یـتحلیلــی ،درصــدد اســت
آن حضــرت بــرای تربیــت انسانهاســت .پژوهــش حاضــر بــا رویکــرد توصیف 
داللتهایــی بنیادیــن در سیاس ـتگذاری تربیتــی اســامی از ســیره رضــوی را اســتخراج کنــد .نتایــج
پژوهــش حاکــی از داللتهــای تربیتــی ماننــد جهتدهــی بــه اســتعدادها و گرایشهــای متربــی در
فراینــد تربیــت ،نقــش اثرهــای وضعــی بــر ّ
متربــی در فراینــد تربیــت؛ سیاس ـتگذاری بــرای الگوهــای
اخالقــی و رفتــاری ّ
متربــی ،در فراینــد تربیــت؛ تشــویقمحور و تهدیدمحــور بــودن توأمــان مــدل تربیتی؛
توجــه بــه گفتگومحــور بــودن مدلهــای تربیتــی اســامی؛ توجــه بــه هماهنگــی و تأثیــر متقابــل علــم
و عمــل در سیاســتگذاری تربیتــی؛ مخاطبشناســی در فراینــد تربیــت؛ ضــرورت سیاســتگذاری
بــرای محیــط رشــد ّ
متربــی اســت.
کلیدواژهها :تربیت ،سیاستگذاری تربیتی اسالمی ،داللت بنیادین ،امام رضا ،gسیرۀ رضوی.

 .1دانشجوی دکترای سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه امام صادق ( gنویسنده مسئول)sina.asareh716 @gmail.com :
 .2استادیار گروه ارتباطات ومطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهرانmfarokhi65@gmail.com :
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 .1مقدمه و بیانمسئله
ّ
دیــن اســام بــا عنایــت بــه تأثیــر تعلــم در تزکیــه جامعــه ،ایــن دو مقولــه را از اركان اساســى نیــل
انســان بــه کمــال برمیشــمارد .پرواضــح اســت ،وقتــی دیــن اســام اهــداف ،مقــررات ،نظــام
حقوقــی ،اقتصــادی و سیاســی خاصــی دارد ،نمیتوانــد یــک نظــام خـ ّ
ـاص تربیتــی نداشــته باشــد
(مطهــری .)16 :1374 ،بیتردیــد انســان تــا در میــدان تعلیــم و تربیــت گام ننهــد ،تواناییهایــش
بــه فعلیــت نمیرســد .ازای ـنرو ،اســام از آغــاز ،تربیــت را اصــل قــرارداد و حركــت تكاملــى خــود
را از آن آغــاز کــرد (نظرپــور ،بیتــا .)51 :امــام رضــا  gمیفرماینــد« :علــم ،دارنــدگان خــود را
بهتــر از پــدران بــا هــم جمــع میکنــد( ».ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)131 :2ایــن بــدان معناســت کــه
اتحــاد آگاهانــه و حرکتهــای تکاملبخــش مردمــی ،مرهــون شــناخت عمومــی اســت کــه بهتدریج
انســانها را بــه صورتــی بــادوام ،در کنــار هــم گــرد مــیآورد و بــه هدفهایــی واال میرســاند
(حکیمــی ،1384 ،ج .)179 :1بنابرایــن ،علــم در کنــار تربیــت ،در تعالــی جامعــه مؤثــر اســت؛ چه
اینکــه در پرتـ ِـو آگاهــی اســت کــه افــراد جامعــه بــا یکدیگــر پیونــد میخورنــد .بر ایــن پایــه ،اهلبیت

 bکــه نمونــۀ كامــل تربیــت نبــوی بهشــمار میرونــد ،متناســب بــا شــرایط اجتماعــی خویــش،
ســیرۀ خاصــی را در ارتقــای جامعــه اتخــاذ میکردنــد (طباطبایــی .)156 :1387 ،بدینســان،
دوران امامــت امــام رضــا  gکــه عصــر اختــاط فرهنــگ اســام بــا دیگــر فرهنگهاســت (قائمی،
 )275 :1378بهدلیــل گســترش نهضــت ترجمــه ،زمینههــای علمــی بــرای اندیشــمندان ادیــان
و مذاهــب مختلــف ایجــاد شــد کــه بــه «عصــر طالیــی تمــدن اســامی» مشــهور اســت (ابنســعد،
1408ق ،ج431 :1؛ رفاعــى1343 ،ق ،ج379 :1؛ جرجىزیــدان ،بیتــا ،ج .)282 :2در ایــن
مفوضــه ،مشـ ّـبهه و ّ
دوره زمینــۀ مناســبی بــرای نحلههایــی نظیــر واقفیــه ،غــاتّ ،
مجســمه مهیــا
شــد .از ســویدیگــر ،جلســات مذاکراتــی در قالــب مناظــرات بــا دانشــمندان ادیــان مختلــف نیــز
برگــزار میشــد .ازهمیـنرو ،هجــرت امــام رضــا  gبــه خراســان ،در تثبیــت ارکان فکــری جهــان
تشـ ّـیع ،مقول ـهای انکارناپذیــر اســت .بدینســان ،امــام رضــا  gدر مواجهــه بــا ایــن جریانهــای
درونــی و بیرونــی ،نهتنهــا بــه شــبهات پیــروان آنــان پاســخ میدادنــد بلکــه از هــر فرصتــی بــرای ارائه
آموزههــای اســامی بــه جامعــه اســتفاده میکردنــد .شــناخت ایــن آموزههــا در عصــر حاضــر،
الگویــی عالــی در حیطــۀ تربیــت را پیـشروی پژوهشــگران قــرار میدهــد.
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مســئله پژوهــش حاضــر ،یافتــن داللتهــای بنیادیــن سیاسـتگذاری تربیتــی امــام رضــا ،g
در اوضــاع اجتماعــی مذکــور اســت تــا بتــوان از نحــوۀ عملکــرد آن حضرت ،بــرای سیاسـتگذاری
تربیتــی در دوران کنونــی اســتفاده کــرد .بنابرایــن ،ســؤال اصلــی پژوهــش عبارتاســتاز:
داللتهای بنیادین سیاستگذاری تربیتی در سیره رضوی کدام است؟
تاکنــون هیــچ پژوهشــی در حیطــۀ اســتخراج داللتهــای سیاســتگذاری تربیتــی از ســیره
ت نگرفتــه اســت .تنهــا پژوهشهایــی نزدیــک بــه ایــن موضــوع در اقــوال و ســیره
رضــوی صــور 
رضــوی انجــام شــده اســت کــه در جــدول 1بــه مهمتریــن آنهــا اشــاره میشــود.
عظیــمزاده اردبیلــی و ذبیحــی ( )1392در پژوهــش خــود بــا عنــوان «مؤلفههــای ســامت و
بهداشــت روانــی در ســیره رضــوی» ،بیــان میکننــد کــه امام رضــا gبــه انتخاب همســر بهعنوان
زیربنــای بهداشــت روانــی خانــواده تاکیــد و در ایــن حــوزه بــر معیارهایــی ماننــد توجــه بــه زمــان
ازدواج ،مشــورت و ایمــان فــرد ،امــر فرمودهانــد .پــس از شــکلگیری کانــون خانــواده ،رعایــت
توصیههایــی از قبیــل :تأمیــن نیــاز جنســی ،توســعه اقتصــادی ،تقویــت گرایشهــای اخالقــی در
تعامــل میــان زوجیــن ،بهداشــت خانــواده را در پــی خواهــد داشــت.
جانیپــور و ســروریمجد ( )1393در مقالــه خــود بــا عنــوان «تبییــن شــیوههای تربیتــی امــام
رضــا gدر راســتای ایجــاد ســبک زندگــی اســامی بر مبنــای تحلیل محتــوای دعاهــای صحیفه
رضویــه» ،بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه اهــم مضامیــن تأکیدشــده در ایــن ادعیــه مبارکــه ،غلبــه
رویکــرد آموزشــی-تربیتی در مناســک عبــادی ،الگوســازی از اهلبیــت ،bآمــوزش آداب عبــادت
و بندگــی و ...اســت.
دهقانســرخآبادی و کرامتــی ( )1395در مقالــه خــود بــا عنــوان «روشهــای آموزشــی در ســیره
رضــوی و داللتهــای آن بــرای تربیــت عقالنــی در دانشــگاه فرهنگیــان» ،پنــج روش تدریــس
آمــوزش انفــرادی ،بحــث گروهــی ،پرســش و پاســخ ،عبرتآمــوزی و مناظــره را براســاس ســیره
رضــوی بیــان نمودنــد .کاربــرد هــر یــک از روشهــا توســط مدرســان نیازمنــد برخــورداری آنهــا از
مهارتهــای ارتباطــی اســت .تأکیــد بــر مهارتهــای دانشجو-اســتادان ،بــه عنــوان معیــاری برای
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جــذب ،بررســی مســتمر توانمندیهــای فکــری نیروهــا ،گنجانــدن یــک یــا چنــد واحــد درســی در
زمینــه تفکر ،پیشــنهاد شــد.
زینآبــادی و عدلــی ( )1395در پژوهــش خــود بــا عنــوان «اصــول و روشهــای تربیتــی بــا
نگرشــی بــه اراده و اختیــار انســان در ســیره رضــوی» ،دو ُبعــد -1اندیشــهورزی بــا زیرمقــوالت
(بصیرتدهــی و-2 ،)...علمآمــوزی بــا زیرمقــوالت (حقیقتجویــی و )...را بــه عنــوان مهمتریــن
اصــول و روشهــای مبنــای اراده بیــان نمودنــد.
نــوروزی و همــکاران ( )1396در مقالــه خــود بــا عنــوان «راهکارهــای تربیــت دینــی در فضــای
مجــازی بــا تأکیــد بــر آموزههــای قــرآن و ســیره رضــوی» ،پــی بردنــده کــه از جملــه ویژگیهــای
چالشبرانگیــز تربیــت در فضــای مجــازی ،نامحدوبــودن و غیرقابلکنترلبــودن ،تضــاد
فرهنگهــا و ...اســت .همچنیــن اســتفاده بهینــه از امکانــات فضای مجــازی ،آشــناکردن متولیان
تربیــت بــا خطــرات فضــای مجــازی ،نظــارت و همراهــی بــا فرزنــدان در اســتفاده از فضــای مجازی
و ...ازجملــه راهکارهایــی اســت کــه از بررســی آیــات قــرآن و ســیره رضــوی بدســت آوردنــد.
دلبــری و زحمتکــش ( )1395در پژوهــش خــود بــا عنــوان «بهکارگیــری شــیوههای تســامح و
تســاهل در ســیره تربیتــی امــام رضــا ،»gبــه ایــن نتایــج دســت یافتنــد کــه التــزام بــه احتــرام
نســبت به غیرمســلمان ،آشــنایی بــا زبان و متــون مقــدس ادیــان ،آزادی فکرو به رسمیتشــناختن
حــق ســوال بــرای ادیــان ،همزیســتی مســالمتآمیز ،از مهمتریــن شــاخصهای الگــوی رفتــاری
رضــوی بــا دیگــر ادیــان بــوده اســت.
موســلی و جــدی ( )1397در پژوهشــی بــا عنــوان «مولفههــا و روشهــای تربیتــی در احادیــث
امــام رضــا ،»gدســتیافتند کــه مولفههــای تربیــت رضــوی بــر ســه پایــه اســتوار اســت:
خدامحــوری ،جامعیــت و عنایــت بــه جنبههــای فــردی و اجتماعــی .در امتــداد ایــن اصــول
س ـهگانه ،از روشهایــی ماننــد :بهرهگیــری از قــرآن ،اســتفاده از مصادیــق ملمــوس و طبیعــی،
تشــویق بــه تحصیــل فقــه و دانــش ،اســتفاده نمودهانــد.
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 .2مبانی نظری پژوهش
2ـ 1چیستی مفهوم تربیت در دیدگاه اسالمی
پیــش از بیــان تعریــف مختــار از تربیــت ،ضروری اســت بــه تعریفهای رایــج آن نزد اندیشــمندان
اســامی اشــاره شود.
انســان فطرتــی خداآشــنا دارد ولــی ممکــن اســت در مصداقیابــی دچــار خطــا شــود .ائمــۀ
معصومیــن  bدر جایــگاه اولیــن مربیــان ،بــا اســتفاده از ســرمایۀ فطــری ،انســان را بهطــرف
ش رهنموننمــودن انســان بــه
حقیقــت رهنمــون میســازند .بنابرایــن «تربیــت اســامی» رو 
مصــداق حقیقــی ّ
«رب» و پرســتش حداکثــری او در تمــام ابعــاد حیــات اســت و هــدف آن ،دادن
زمــام ُبعــد مــادی او بــه دســت فطــرت اســت (امینــی48 :1384 ،؛ باقــری.)99 :1389 ،

آیتاللــه خامنـهای معتقدنــد تربیــت بهمعنــای رشــد و حرکــت هــر شــیء بهســمت غایتــی اســت
کــه کمــال خــود را بازمییابــد و در مــورد انســان ،حرکــت او بهســمت رشــد توأمــان جســمانی،
عقالنــی ،علمــی و اخالقــی اســت ،بهنحــوی کــه بــه انســان کامــل نزدیــک شــود (بانکیپــور و
قاماشــچی.)53 :1384 ،
آیتاللــه مطهــری (ره) نیــز معتقــد اســت تربیــت یعنــی پــرورشدادن؛ یعنــی بهفعلیـتدرآوردن
اســتعدادهای بالقــوه .لــذا تربیــت بایــد متناســب بــا طبیعــت و سرشــت باشــد .اگــر بنــا باشــد
شــیئی شــکوفا شــود ،بایــد اســتعدادهایی کــه دارد ،ظهــور نمایــد و اگــر اســتعدادی در شــیئی
نیســت ،بدیهــی اســت کــه پــرورش معنایــی نــدارد (مطهــری.)17 :1374 ،
بــه نظــر اســتاد صفائیحائری ،تربیت یعنی از آهن ،ماشــین ســاختن و از بشــر ،آدم آفریــدن .آدم
کســی اســت کــه بــر تمــام اســتعدادهایش حکومــت دارد و اســتعدادهای خــود را تــا حــد انســانی
رشــد دهــد .تربیتــی کــه مســخ و نفــی انســان نباشــد ،بلکــه روشــنیدادن و زمینــۀ فراه ـمآوردن
باشــد (صفاییحائــری.)23 :1379 ،
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در نهایــت ،بــه متأخرتریــن تعریــف پرداختــه میشــود کــه بــه نظــر میرســد مجمــع وجــوه
تعریفهــای گذشــته اســت و لــذا بهعنــوان مبنایــی بــرای پژوهــش حاضــر ،اخــذ میشــود .ایــن
تعریــف عبــارتاســتاز« :تربیــت فراینــد یاریرســانی (ایجــاد زمینههــا ،رفــع موانــع ،اســتفاده از
شــیوههای مؤثــر) بــه متربــی بــرای ایجاد تغییــر تدریجی در گســتره زمــان ،در یکی از ســاحتهای
بدنــی ،ذهنــی ،روحــی و رفتــاری او ،بهواســطه عامــل انســانی دیگــر ،بهمنظــور دســتیابی
هماهنــگ و همهجانبــه ،آزادانــه و آگاهانــه بــه کمــال انســانی و شکوفاســازی اســتعدادهای او یــا
بازدارندگــی و اصــاح صفــات و رفتارهــای اوســت( ».اعرافــی .)28 :1392 ،ایــن تعریــف هــم بــه
ایجــاد زمینههــای بیرونــی (رفــع موانــع) و درونــی و هــم بــه ایجــاد تغییــر در فــرد اشــاره دارد.
2ـ 2چیستی مفهوم سیاستگذاری
«دولــت در عمــل»« ،هرآنچــه حکومتــی انتخــاب میکنــد تــا انجــام دهــد یــا ندهــد»« ،اصــول
راهنمــای کارهــای دولتهــا»« ،مجموعــه تصمیمــات قــوای ســهگانه» ،تعریفهایــی از
سیاســتگذاری عمومــی هســتند (قلیپــور22-97 :1387 ،؛ الوانــی و شــریفزاده:1388 ،
ّ
 .)3بــه اعتقــاد برخــی ،سیاســتگذاری عمومــی تجلــی ارادۀ حکومــت در عمــل ،بهعنــوان
مجموعههایــی مرتبــط متشــکل از مقاصــد ،تصمیمــات و سیاســتها کــه قابــل نســبت بــه
اقتــدار عمومــی (از قبیــل مجلــس و دولــت) در ســطوح مختلــف اســت (وحیــد1380،؛ الوانــی
و شــریفزاده .)3 :1388 :بنابرایــن ،علــم سیاس ـتگذاری ،قســمتی از حرکــت عقالنیکــردن
زندگــی بــرای تســلط روزافــزون بــر زندگــی اجتماعــی اســت و ایــن تســلط دارای دو وجــه
ســلبی و ایجابــی اســت (اشــتریان .)15 :1386 ،بعضــی نیــز سیاســتگذاری را بــا فراینــد
سیاســتگذاری پیونــد میدهنــد و کوشــش میکننــد تــا از ایــن طریــق تعریــف مناســبی را
ّ
ارائــه کننــد و خطمشــیگذاری را شــامل تمــام اقدامهایــی میداننــد کــه از زمــان احســاس
معضــل ،شــروع و بــه ارزیابــی نتایــج حاصــل از اجــرای خطمشــی ختــم میشــود (الوانــی و
شــریفزاده2 :1388 ،؛ توســلی .)75 :1387 ،بنابرایــن ،تــا امــری بهعنــوان معضــل و از
ً
طرفــی ،امــری بهعنــوان آرمــان احســاس نشــود ،اساســا سیاس ـتگذاری قابلتصــور نیســت.
ادراک ،تبییــن ،تفســیر و صورتبنــدی ایــن معضــل میتوانــد از ســوی نهــاد حکومــت ،مــردم
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ّ
جامعــه یــا نخبــگان باشــد و بــا ادراک مشــکل عمومــی اســت کــه فراینــد خطمشـیگذاری آغــاز
میشــود.
در نهایــت ،تعریفــی کــه در پژوهــش حاضــر بهعنــوان تعریــف مختــار انتخــاب میشــود،
برآینــدی از همــۀ تعریفهــای سیاسـتگذاری مذکــور و عبــارتاســتاز :مجموعــه تصمیمهــا و
اقدامهــای هدفمنــد حکومــت کــه بهطــور مســتقیم از طــرف حکومــت یــا ســازمانها و نهادهــای
مربــوط ،بــرای رســیدن بــه هدفــی خــاص صــورت میگیرنــد.
2ـ 3چیستی مفهوم سیاستگذاری تربیتی
بــا توجــه بــه مفاهیــم بیانشــده «سیاســتگذاری تربیتــی» عبارتاســتاز :سیاســتهایی
کــه مراجــع مختلــف حــوزه تربیــت در کشــور ،از قبیــل مجلــس ،دولــت ،حوزههــای علمیــه،
دانشــگاهها و  ...کــه حافظــان ثغــور تربیتــی جامعــه میباشــند ،میگیرنــد .بــرای مثــال ،دولــت،
در مفهــوم کلــی آن ،نهــاد قانونــی بــرای خطمشـیگذاری تربیتــی اســت و بــه شــکلهای مختلــف
ماننــد برنامهریــزی ،وضــع قوانیــن و ضابطههــا بــه تعییــن خطمشــی تربیتــی میپــردازد .بــر
اســاس تعریفهــای سیاســتگذاری ،شــروع چرخــه سیاســتگذاری تربیتــی ،از احســاس
معضــل تربیتــی و یــا آرمانــی تربیتــی بــرای جامعــه اســت ،کــه بتــوان آنرا تصــور نمــود و ادامــۀ
چرخــه سیاس ـتگذاری تربیتــی ،ارزیابــی از سیاس ـتها اجراشــده در حــوزۀ تربیــت اســت کــه
ایــن ارزیابــی باعــث بهبــود برنامهریــزی خواهــد شــد .ایــن تصمیمــات ،دو وجــه ســلبی و ایجابــی
دارنــد و میخواهنــد جامعــه را بــه خیــری در زمینــه تربیــت برســانند و یــا از شـ ّـری بــاز دارنــد.

 .3روش پژوهش
تحقیــق بــه شــیوۀ کیفــی و از نــوع تحلیلــی ـ توصیفــی اســت .جامعــۀ آمــاری ،شــامل کلیــه
اســناد ،منابــع و مراجــع مرتبــط بــا داللتهــای سیاس ـتگذاری تربیتــی امــام رضــا  gاســت و
کلیــه منابــع ،محتواهــا و مراجــع موجــود و در دســترس ،اعــم از کتابهــا و ...تحلیــل شــده اســت.
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دادههــای حاصلشــده از نــوع کیفــی بــوده و بــا توجــه بــه نــوع دادههــا ،بــه طبقهبنــدی ،تحلیــل،
اســتدالل و اســتنتاج منطقــی آنهــا پرداختــه شــد.

 .4داللتهای بنیادین سیاستگذاری تربیتی اسالمی در قول و سیره رضوی
در ایــن بخــش بــه بیــان داللتهــای بنیادیــن سیاس ـتگذاری تربیتــی اســامی ،مســتنبط از
اقــوال و ســیره رضــوی پرداختــه میشــود.
4ـ 1جهتدهی به استعدادها و گرایشهای متربی در فرایند تربیت
«اســتعداد» در لغــت بهمعنــای «توانمنــدی بالقوهبــودن»« ،حرکــت از قــوه به فعــل»« ،توانمندی
انجــام کار در آینــده یــا قــدرت بهفع ـلدرآوردن اســتعداد بالقــوه»« ،صالحیــت و آمادگــی بــرای
یادگیــری بهطــور ســاده و دســتیابی بــه ســطح بــاالی مهــارت در زمینــهای مشــخص» اســت
(صلیبــا1366 ،؛ نیکــزاد1390 ،؛ اس.ربــر1390 ،؛ رزمآزمــا1358 ،؛ ســجادی59 :1375 ،؛
وینهــاوس.)6 :1390 ،
اســتعداد شمشــیری دولبــه اســت کــه در صــورت قرارنگرفتــن آن تحــت آموزههــای تربیتــی،
فــرد را بــه مســیرهای خطرناکــی میکشــاند (عصارهنــژاد دزفولــی .)1397 ،ایــن اصــل در ســیره
رضــوی تأییــد مؤلفــه مذکــور اســت .بــرای مثــال ،بایــد دانســت کــه فرایند تربیتــی ،فقــط فرایندی
ســلبی نیســت ،بلکــه بــال دیگــر آن ،ایجابــی اســت (عظیـمزادهاردبیلــی و ذبیحــی .)1392 ،بایــد
در برابــر تولیــدات مضــر ،تولیداتــی تربیتــی ،برخاســته از معــارف الهــی و بدیلهــای اســامی
تولیــد نمــود و فقــط نبایــد ،به رویکــردی ســلبی اکتفــا کــرد (نــوروزی و دیگــران .)18 :1395 ،امام
رضــا  gدر ایــن زمینــه میفرماینــد« :خــدا رحمــت کنــد آن کــس کــه امر مــا را زنــده بــدارد .راوی
میگویــد :گفتــم :چگونــه امــر شــما را زنــده بداریــم؟ فرمــود :بــا تعلیــم علــوم مــا بــه مــردم ،زیــرا
اگــر مــردم زیباییهــای کالم مــا را بداننــد از آن ّ
تبعیــت میکننــد( ».ابنبابویــه1403 ،ق180 :؛
مجلســی1403 ،ق ،ج .)30 :2همچنیــن فرمودهانــد« :هرکــس در مجلســی بنشــیند کــه امــر مــا
در آن زنــده میشــود ،دل او نمیــرد آن روز کــه دلهــا همــه خواهــد مــرد .از ایشــان ســؤال شــد کــه
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چگونــه امــر شــما زنــده نگهداشــته میشــود؟ بــه اینکــه علــوم مــا را بیامــوزد و بــه مردمــان آمــوزش
دهــد( ».ابنبابویــه1378 ،ق ،ج294 :1؛ ابنبابویــه1376 ،ق73 :؛ الراونــدی1407 ،ق278 :؛
طبرســی1385 ،ق257 :؛ مجلســی1404 ،ق ،ج502 :14؛ بحرانــی1374 ،ق ،ج508 :3؛
مجلســی1403 ،ق ،ج199 :1؛ جزایــری1427 ،ق ،ج .)185 :1ایــن روایــات بــر ایــن نکتــه
داللــت دارنــد کــه تولیــد محصــوالت دینــی و عرضــه آنهــا ،بــه خــودی خــود راهــکاری در مقابلــه بــا
ازبینبــردن چالشهــای تربیتــی ،بهخصــوص در دنیــای معاصــر اســت و خــود بــه نوعــی احیــای
امــر اســام اســت.
4ـ 2مدارا و تسامح با ّ
متربی ،مؤلفههایی اساسی در سیاستگذاری تربیتی اسالمی
مــدارا و تســامح دینــی از دیگــر داللتهــای بنیادیــن روش تربیتــی رضــوی اســت .امــام رضــا
 gدر ارتبــاط بــا پیــروان ســایر ادیــان ،ســعۀصدر داشــتند .حضــرت نهتنهــا بــه لحــاظ نظــری
بلکــه بــه لحــاظ ســلوک رفتــاری نیــز چنیــن بودهانــد .احتــرام تــوأم بــا مــدارا در مناظــرات بــا ســران
ادیــان و مذاهــب ،مؤیــد ایــن مطلــب اســت (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)89 :1ایشــان دربــاره اهــل
ً
عنــاد ،ســختگیر بودنــد امــا کســی را صرفــا بهخاطــر عقایــد خــاص مــورد توهیــن قــرار نمـیداد
(دلبــری و زحمتکــش .)1395 ،در رفتــار امــام رضــا  gهــم قاطعیــت صریــح دیــده میشــود
و هــم مالیمــت .دربــاره مســائلی کــه بــا مبانــی عقیــده در تضــاد باشــد ،نظیــر مباحــث توحیــد،
امامــت و ...در ایــن گونــه مــوارد ،امــام  gســازشناپذیر و بــدون انعطــاف اســت ولــی آنجاکــه
بــه حقــوق شــخصی و زمینههــای رفتــاری مربــوط میشــود ،اهــل تســامح اســت (گنجــور،
 .)250 :1390راوی میگویــد« :بــه امــام رضــا  gگفتــم بــرای پــدر و مــادرم دعــا کنــم ،بــا اینکــه
حـ ّـق امامــان و آل پیامبــر را نشــناختند؟ امــام فرمــود :بــرای آنهــا دعــا کــن و صدقــه بــرای آنهــا
بــده و اگــر در قیــد حیــات هســتند و حــق را نمیشناســند ،بــا آنهــا مــدارا کــن زیــرا رســول خــدا
فرمــود :خداونــد مــرا بــا رحمــت مبعــوث نمــود نــه بــا درشــتی و نامهربانــی( ».ابــن شــعبه حرانــی،
 .)426 :1366حارثبــندلهــات میگویــد ،حضــرت فرمــود« :کســی مؤمــن حقیقــی نیســت
مگــر اینکــه در او ســه خصلــت باشــد :ســنت و روشــی از پــروردگارش ،ســنتی از پیامبــر و ســنت و
رفتــاری از ولـ ّ
ـی خــدا ...امــا ســنت پیامبــرش ،مداراکــردن بــا مــردم باشــد کــه خداونــد پیامبــرش
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ـر ِف َو أَ ْع ـر ِ
ِض َعــنِ
ـر بِال ْ ُعـ ْ
را بــه مــدارای بــا مــردم امــر کــرده و فرمــوده اســتُ :خــذ ال ْ َع ْف ـ ِو َو ْأمـ ُ
ین(»...ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)256 :1
ال ْ َجا ِهلِ َ
4ـ 3نقش اثرات وضعی بر متربی در فرایند تربیت
بــر اســاس ســیرۀ رضــوی ،آن حضــرت یکــی از عوامــل مهــم در تربیــت را نقــش اثــرات وضعــی
بیــان کردهانــد .نمون ـهای از ایــن شــواهد عبارتنــداز:
4ـ3ـ 1توجه به شرایط انعقاد نطفه

در مباحــث نــکاح میتــوان روایتهایــی یافــت کــه بــرای اولیــن رابطــۀ زوجیــن و نحــوۀ انعقــاد
نطفـهای پــاک بهعنــوان اولیــن گام در تربیــت ،برنامــه دادهانــد (عظیمزادهاردبیلــی و حمیدیپــور،
 .)1393امــام رضــا gمیفرماینــد« :هنگامــی کــه زن بــه خانــۀ تــو وارد شــد ،پیشــانیاش را بگیر
و او را بــه طــرف قبلــه بنشــان و بگــو :خداونــدا ،او را بــه امانــت گرفت ـهام و بــا میثــاق تــو بــر خــود
حــال کــردهام ،پــروردگارا ،از او فرزنــد بــا برکــت و ســالم روزیام کن و شــیطان را در نطفهام شــریک
مســاز و ســهمی بــرای او قــرار مــده( ».نــوری1408 ،ق ،ج .)122 :15امــام رضــا  gدر ایــن دعــا
لــزوم طلــب فرزنــد ســالم و صالــح را از خداونــد یــادآوری میکننــد .در نــگاه توحیــدی ،اگــر تمــام
اصــول تربیتــی رعایــت شــود بــاز هــم انســان ،بینیــاز از عنایــت الهــی نمیشــود .فرزنــد صالــح ،از
الطــاف پنهــان و آشــکار خداونــد اســت کــه بایــد ایــن لطــف را از درگاه الهــی طلــب کــرد.
4ـ3ـ 2مراقبتهای دوران حمل

پــس از تشــکیل نطفــه ،بایــد بــه مراقبتهــای جســمانی و روحــی مــادر و کــودک در دوران
حمــل توجــه کــرد .در ایــن دوران آنچــه مــادر میخــورد ،میبینــد ،میشــنود و تمــام حالتهــا و
احســاسهای او در کــودک مؤثــر اســت .بههمیــندلیــل ،توصیههــای متعــددی در مراقبتهــای
دوران بــارداری از ائمــه  bرســیده اســت (کلینــی1407 ،ق ،ج .)23 :6امــام رضــا g
میفرماینــد« :بــه زنــان بــاردار ،کنــدر داده شــود ،زیــرا اگــر حمــل آنهــا پســر باشــد ،پاکیــزه قلــب،
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دانشــمند و شــجاع خواهــد شــد و اگــر دختــر باشــد ،خوشاخــاق ،زیبــا...و نزد شــوهرش منزلت
مییابــد( ».کلینــی1407 ،ق ،ج .)23 :6واضــح اســت کــه تغذیــه علــت تامــه ایــن صفــات نیســت
امــا عامــل زمینهســاز اســت .ایــنمــوارد ،بــه والدیــن اختصــاص دارد امــا مــوارد دیگــری وجــود
دارد کــه اختصــاص بــه والدیــن نــدارد و هرکســی کــه در ســازوکارهای حمایتــی از کودک نقشــی در
تربیــت دارد ،بایــد بــه آنهــا دقــت کنــد.
ّ
4ـ3ـ 3سفارشهای اسالمی دوران تولد

اعمالــی بهعنــوان ســنن والدت در روایــات ذکــر شــده اســت کــه شــامل غســل ،اذانگفتــن در
گــوش نــوزاد ،برداشــتن کام کــودک بــا تربــت سیدالشــهدا  ،gانتخــاب نــام نیکــو و ...میشــود
(مجلســی1403 ،ق ،ج .)116 :101کــودک در بــدو تولــد بایــد آوای توحیــد را بــا جــان بشــنود تــا
حقطلبــی در جانــش نفــوذ کنــد؛ همانطــور کــه برخــی روایتهــا بــه ایــن معنــا اشــاره کردهانــد
(کلینــی1407 ،ق ،ج .)389 :6از مهمتریــن ایــن ســنن در تربیــت ،انتخــاب نــام اســت .امــام
ل کردهانــد کــه از پیامبــر  nدربــارۀ حــق فرزنــد ســؤال شــد .پیامبــر nفرمودنــد:
رضــا  gنقـ 
«حـ ّـق فرزنــد ایــن اســت کــه نــام و تربیــت او را نیکــو گردانــی و او را در جایــگاه (تربیتــی) نیکویــی
قــرار دهــی» (کلینــی1407 ،ق ،ج .)48 :6همچنیــن ،آن امــام  gمیفرماینــد« :اولیــن نیکــی
انســان بــه فرزنــدش ،انتخــاب نــام نیــک بــرای اوســت( ».کلینــی1407 ،ق ،ج .)18 :6نــام فــرد
میتوانــد در صفــات روحــی او تأثیرگــذار باشــد .در روایــات ،انتخــاب نــام نیــک و انتخــاب نــام
انســانهای صالــح از جملــه پیامبــران یــا اســمی کــه نشــاندهندۀ بندگــی خداونــد باشــد ،توصیــه
و انتخــاب نامهایــی بــا معانــی نامناســب یــا اســمی کــه داللــت بــر سرکشــی میکنــد ،نهیشــده
اســت (کلینــی1407 ،ق ،ج .)21 :6امــام رضــا  gمیفرماینــد« :هــرگاه فرزنــدی را محمــد نــام
گذاریــد ،او را گرامــی بداریــد ،در انجمنهــا بــه او گشــادگی و وســعت مــکان دهیــد و نســبت بــه او
روی تــرش نکنیــد( ».مجلســی1403 ،ق ،ج .)128 :101کودکــی کــه نــام نیکــی بر او نهادهشــده
بــرای رعایــت حرمــت نامــش بایــد مــورد احتــرام قــرار گیــرد و ایــن خــود موجــب میشــود کــه
صفــات نیــک در او نهادینــه شــود.
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4ـ 4محبتمداری و تکریم ّ
متربی در فرایند تربیت
بــا بررســی منابــع اســامی ،الگویــی کــه اســام از تربیــت ارائــه میکنــد ،مدلــی تربیتــی مبتنــی
بــر محبــت ،قاطعیــت و کرامــت اســت (ریشــهری .)184 :1386 ،محبــت بهشـ ّـدت مــورد تاکیــد
روایــات قــرار گرفتــه و تــرک ابــراز آن نکوهیــده اســت (ابنبابویــه1413،ق ،ج625 :2؛ مجلســی،
1403ق ،ج .)283 :43افــراط در محبــت نیــز نهــی شــده اســت (مجلســی1403 ،ق ،ج:74
 )108لــذا در کنــار محبــت ،صالبــت ،دقــت و قاطعیــت الزم اســت (کلینــی1407 ،ق ،ج.)62 :5
پــس ّ
متربــی در عیــن اینکــه مــورد محبــت اســت ،آزاد بــهانجــام هــرکاری نیســت .اصــل دیگــر این

الگــو ،احتــرام و ارزشقایلشــدن اســت (حـ ّـر عاملــی1409 ،ق ،ج .)476 :21در اســام ّ
متربــی
نبایــد تحقیــر شــود .فــردی کــه شــخصیت او بــاارزش قلمــداد شــود ،بــه احســاس کرامتنفــس
دســت مییابــد و خــود را بــه زشــتیها نمیآالیــد (نــوری1408 ،ق ،ج.)339 :11
اولیــن تأثیــرات محبــت ،رشــد احســاس پذیــرش در فرزنــد ،نوعــی خوشبینــی بــه آینــده و
اتــکا بــه حمایتهــای خانــواده اســت .ابــراز محبــت در ســیرۀ امــام رضــا  gاز اصــول تربیتــی
اســت .فرزندانشــان را در آغــوش میگرفتنــد ،میبوســیدند و بــا عبارتهایــی ماننــد «بابــی أنــت
و أمــی» ایشــان را خطــاب قــرار میدادنــد (اصفهانیبحرانــی1413 ،ق ،ج .)78 :23ایشــان در
تکریــم بســیار دقــت میکردنــد ،بهطــوری کــه فرزنــد خــود را بــه نــام نمیخواندنــد بلکــه همــواره
کنیــۀ او را صــدا میزدنــد (اصفهانیبحرانــی1413 ،ق ،ج )73 :23زیــرا در زبــان عــرب صــدازدن
بــا کنیــه ،نشــانۀ احتــرام زیــاد بــه اوســت .تکریــم ّ
متربــی ،عزتنفــس را بــاال میبــرد و رفتــارش
نیــز براســاس نگرشــی کــه خــود و دیگــران از وی دارنــد ،شــکل میگیــرد .در ســیرۀ امــام کاظــم
 gنیــز مشــاهده میشــود کــه چنیــن احترامــی بــرای امــام رضــا  gقایــل بودنــد .بــرای مثــال،
میفرمودنــد« :بگوییــد فرزنــدم ،رضــا را نــزد مــن بیاورنــد .بــه فرزنــدم رضــا چنیــن گفتــم ،فرزنــدم
رضــا چنــان گفــت» و هــرگاه ایشــان را مخاطــب قرارمیدادنــد ،او را بــا کنیـهاش «ابالحســن» صــدا
میزدنــد( ».ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)14 :1
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4ـ 5سیاستگذاری برای الگوهای اخالقی و رفتاری ّ
متربی در فرایند تربیت
ارزشهــا و رفتارهــا در ابتــدا در خانوادههــا شــکل میگیرنــد و در جــان ریشــه میکننــد .انســان
در دوران کودکــی اولیــن کســانی را کــه میشناســد و همــه چیــز را وابســته بــه ایشــان میدانــد،
والدیــن او هســتند .امــام رضــا  gمیفرماینــد« :بــه فرزندانتــان خوبــی و نیکــی کنیــد زیــرا آنــان
گمــان میکننــد کــه شــما ایشــان را روزی میدهیــد( ».مجلســی1403 ،ق ،ج )77 :71زیــرا آنهــا
مــورد اعتمادتریــن اشــخاص نــزد کــودکان هســتند و وفانکــردن بــه وعــده ،اعتمــاد او را تخریــب
میکنــد .مهمتریــن اثــر منفــی آن بــر رابطــۀ کــودک بــا خــدا در آینــده اســت .پیــش از آنکــه کــودک
بــا مفهــوم خــدا آشــنا شــود ،والدیــن را ّ
رب خــود میدانــد .حــال اگــر والدیــن بــه وعدههــای
خــود عمــل نکننــد ،او ایــن خلفوعــده را بــه مفهــوم خداونــدی تسـ ّـری میدهــد (ریشــهری،

 .)231 :1386امــام علــی gمیفرماینــد« :کســی کــه خــود را پیشــوای مــردم قــرار دهــد ،بایــد
پیــش از تعلیــم مــردم ،خــود را تربیــت کنــد و قبــل از تربیــت زبانــی ،بــا رفتــارش مــردم را تربیــت
کنــد( ».حرعاملــی1409 ،ق ،ج .)151 :16امــام صــادق  gمیفرماینــد« :بــا غیــر زبانتــان
دعوتکننــدۀ مــردم باشــید .بایــد مــردم از شــما پرهیــزکاری ،تــاش ،نمــاز و خوبــی ببیننــد کــه
ایــن دعوتکــردن اســت( ».کلینــی1407 ،ق ،ج .)78 :2در نتیجــه ،بهتریــن روش بــرای تربیــت
ایــن اســت کــه ابتــدا والدیــن عامــل بــه اوامــر الهــی باشــند.
4ـ 6تشویقمحور و تهدیدمحور بودن توأمان مدل تربیتی
در قرآنکریــم ،تشــویق و تهدیــد در بســیاری از مــوارد در کنــار هــم آمدهانــد .خداونــد در قــرآن
دربــارۀ پیامبــران میفرمایــد« :و مــا ن ُ ْر ِسـ ُ
ـن َو
آمـ َ
ـن ف ََمـ ْ
ـرین َو ُم ْن ِذریـ َ
ـلین إِالَّ ُمبَشِّ ـ َ
الم ْر َسـ َ
ـن َ
ـل ُ
َ
یح َزنُــون» (انعــام .)48/زکریاب ـنآدم میگویــد« :خدمــت
ـم ْ
أ ْص َلـ َ
ـح فَــا َخـ ْ
ـم َو ال ُهـ ْ
ـو ٌف َع َل ْی ِهـ ْ
امــام رضــا  gبــودم کــه حضــرت جــواد  gرا نــزد مــا آوردنــد .او کــه حــدود چهارســاله بــود،
دس ـتها را بــر زمیــن نهــاد و ســرش را بــه طــرف آســمان بلنــد کــرد و بــه فکــر فــرو رفــت .امــام
رضــا  gبــه او فرمودنــد :جانــم بــه فدایــت بــاد! در چــه موضوعــی چنیــن اندیشــه میکنــی؟
فرمودنــد :در آنچــه نســبت بــه مــادرم فاطمــه (س) انجــام دادهانــد .بهخــدا قســم ،آنهــا را از قبــر
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بیــرون م ـیآورم ،میســوزانم و خاکسترشــان را ب ـ ه دریــا میریــزم .امــام رضــا  gاو را بــه خــود
نزدیــک ســاخت ،بیــن دو چشــمش را بوســید و فرمــود :پــدر و مــادرم بهفدایتبــاد! تــو بــرای
امامــت شایســتهای( ».کلینــی1407 ،ق ،ج .)105 :6در ایــن حدیــث ،امــام رضــا  gپــس از
شــنیدن ســخنان فرزندشــان ،او را در کالم و عمــل تشــویق میکننــد.
امــام رضــا  gمیفرماینــد« :روزی حضــرت موسـیبنجعفر  gدر محضــر پــدرش ســخنی
فرمودنــد کــه موجــب شــگفتیُ ،ســرور و شــادی پــدر شــد .امــام صــادق  gدر مقــام تشــویق
فرزنــد خــود بــه او فرمودنــد :ای فرزنــدم! ســپاس خــدای را کــه تــو را جانشــین و خلــف پــدران
و مایــه ســرور و بهجــت فرزنــدان و جانشــین دوســتان قــرار داد( ».ابنبابویــه1378 ،ق ،ج:2
 .»)127امــام رضــا  gبــا بیــان ایــن حدیــث میخواهنــد تشــویق کالمــی امــام صــادقg
را بیــان کننــد کــه بالفاصلــه پــس از کالم فرزندشــان مطــرح میشــود .در ســیرۀ امیرالمؤمنیــن
 gنیــز موضــوع تشــویق و تنبیــه مشــاهده میشــود .در مــوارد بســیاری از شــیوه گفتــاری
ماننــد مــدح و ّ
ذم بــرای تشــویق و تنبیــه دیگــران بهــره میبردنــد .بهعنــواننمونــه ،زمانــی
کــه ســپاهیان از جهــاد بــا معاویــه امتنــاع ورزیدنــد ،فرمودنــد« :رویتــان زشــتباد و همــواره
اندوهنــاک باشــید کــه خــود را هــدف تیــر دشــمنان قــرار دادیــد! آنــان شــما را غــارت میکننــد
و شــما بــه آنــان حملــه نمیکنیــد! خــدا را معصیــت میکننــد و شــما خشــنود هســتید! و ...ای
نامــردان مردنمــا ،دارنــدگان رؤیاهــای کودکانــه و عقلهایــی بــه انــدازه عقــل زنــان حجلهنشــین،
ای کاش شــما را ندیــده بــودم و نمیشــناختم .بــه خــدا قســم حاصــل شــناختن شــما پشــیمانی
و غــم و غصــه اســت( ».نهــج البالغــه.)51 :1391 ،
حضــرت رضــا gدر توصیــف پیامبــر nمیفرماینــد« :پیامبــر nکار نیــک را نیک میشــمرد
و تشــویق و تقویــت میکــرد و کار زشــت را زشــت معرفــی میکــرد و بــه نکوهــش آن میپرداخــت».
(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج318 :1؛ ابنبابویــه1403 ،ق82 :؛ بحرانــی1411 ،ق ،ج175 :1؛
مجلســی1403 ،ق ،ج.)151 :16
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4ـ 7تبیین عقاید و ضرورتهای دین برای ّ
متربی
ادعیــۀرضویــه مشــحون از عبارتهایــی اســت کــه بــر تســبیح ،تحمیــد ،تهلیــل و تکبیــر خداوند
ــد ِل ِ َو ال اِلــ َه اِال اهللُ و
ــبحان اهلل َو ال ْ َح ْم ُ
اشــاره دارد .دربــارۀ تســبیح خداونــد میفرماینــدُ :
«س ْ
ـد ِل ِ َكمــا یَ ْنبَغــى ِل ِ
ـبحان َاهلل ِ َكمــا یَ ْنبَغــى ِل ِ َوال ْ َح ْمـ ُ
اهللُ اکبــر» (صحیفهرضویــه ،دعــایُ .)3
«سـ ْ
َو ال اِل ـ َه اِال اهللُ َكمــا یَ ْنبَغــى ِلِ »...همــان :دعــای .)4ایــن مــوارد نشــان میدهــد کــه امــام رضــا
 gتــاش دارنــد تــا بــا اســتفاده از ابــزار دعــا ،صفــات خداونــد را معرفــی و تبییــن و جامعــه را بــا
اولیــن اصــول اعتقــادی دیــن ،کــه خــود مقدمــه آشــنایی با دیگــر اصــول و امــری تربیتــی در فرایند
عظیــم تربیــت اســت ،آشــنا کننــد (جانیپــور و ســروریمجد.)17 :1393 ،
4ـ 8توجه به سنن الهی در سیاستگذاری تربیتی
بســیاری از آدابــی کــه امــام رضــا  gدر ادعیــه خــود بــه آمــوزش آن پرداختهانــد ،اســتفاده
تلویحــی از ســنن الهــی اســت .بــرای مثــال ،در دعــای 63صحیفــۀرضویــه بیــان میدارنــد« :اَللَّ ُه َّم
َكمــا سـتَر َت َع َلــی مــا لَـ َ
ـعنِی ِع ْل ُمـ َ
ـعنِی َع ْف ُو َك
ـك فَ ْلیَ َسـ ْ
ـم َو َك َمــا َو ِسـ َ
َّ َ
ـر لِــی َمــا تَ ْع َلـ ُ
ـم أ ْع َلـ ْ
ْ
ـم فَا ْغ ِفـ ْ
َ َ ْ
و َكمــا ب َد ْأتَنِــی ب ِ ْالِحسـ ِ َ
ـم ن ِ ْع َمتَـ َ
ـر ِان( »...صحیفهرضویــه ،دعــای .)63در ایــن دعــا
ـان فَأتِـ َّ
َ َ َ
ْ َ
ـك بِال ْ ُغ ْفـ َ
امــام  gتــاش دارنــد تــا بــا بیــان اقدامهایــی کــه خداونــد آنهــا را بهعنــوان وظیفــۀ خــود بیــان

کــرده اســت ،برخــی امــور را از خداونــد بخواهنــد.
4ـ 9اصالت غفلتزدایی در طراحی فرایند تربیتی فرد و جامعه
انســان فطرتــی خداآشــنا دارد ،ولــی غفلتهایــی بــر ســر راه قــرار میگیــرد کــه بهمحــض
برداشتهشــدن ،دوبــاره بــه فطــرت بــاز میگــردد (قانــع و عصارهنژاددزفولــی .)1396 ،عالمــه
طباطبایــی معتقــد اســت بحــث از خداونــد بهخاطــر حاکمبــودن اصــل ّ
علیــت بــر روح انســان
اســت کــه بهدنبــال علتالعلــل برمیآیــد (مطهــری .)68 :1388 ،ایــن مهــم ،از ادعیــه رضــوی
ـد َه ْیبَتُ َ
ـد ْت قُ ْد َرتُـ َ
ك
ـم تَ ْبـ ُ
قابــل اســتنباط اســت .امــام رضــا  gبیــان میدارنــد« :إِل َ ِهــی بَـ َ
ـك َو لَـ ْ
ـر َع َلــى غ َْی ـ ِر َمــا ب ِـ ِه َو َص ُفـ َ
ـوك َو ب ِـ ِه قَ ـ َّد ُر َ
ف ََج ِه ُلـ َ
ـن
ِیء یَــا إِل َ ِهــی ِمـ َ
ـوك فَ ِإنِّــی ب َـر ٌ
وك َو اَلتَّ ْق ِدیـ ُ
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ـس َك ِم ْثلِـ َ
ـن یُ ْد ِر ُكـ َ
ـن بِالتَّ ْش ـبِی ِه َط َلبُـ َ
ـن
ـم ِمـ ْ
ـی ٌء إِل َ ِهــی َو لَـ ْ
اَل َّ ِذیـ َ
ـوك ل َ ْیـ َ
ـر َمــا ب ِ ِهـ ْ
ـوك َو َظا ِهـ ُ
ـك َشـ ْ
ـوك َو فِــی َخ ْل ِقـ َ
ـم َع َل ْیـ َ
ن ِ َع ِمـ َ
ـو َع َرفُـ َ
ـك( »...صحیفهرضویــه ،دعــای .)8بخــش اول
ـك لَـ ْ
ـك َدلِی ُل ُهـ ْ
دعــا بــه آگاهســازی صفــات خداونــد و بیــان معــارف بــا هــدف غفلتزدایــی میپــردازد و تنهــا
در بخــش پایانــی بــرای رفــع حوایــج ،دعایــی ذکــر شــده اســت .در ایــن ادعیــه ،حضــرت از هــر
موقعیتــی بــرای تبلیــغ معــارف و تربیــت جامعــه اســتفاده میکننــد.
4ـ 10توجه به نقش حجت درونی در سیاستگذاری تربیتی
امــام رضــا  gعقــل را حجــت درونــی ،در كنــار حجــت بیرونی یعنــی معصومیــن  gمیدانند.
ابنســكیت از ایشــان پرســید« :امــروز ّ
حجــت بــر مــردم چیســت؟ امــام  gفرمــود :همــان خــرد
ِ
باشــد کــه انســان بهوســیلۀ آن راســتگو نســبت بــه خــدا را میشناســد و او را تصدیــق میکنــد
و از دروغپــرداز نســبت بــه خــدا آگاهــی مییابــد و او را تکذیــب میکنــد .ابنســکیت گفــت:
بهخــدا ســوگند کــه ایــن همــان پاســخ (درســت) اســت( ».ابنشــعبهحرانی.)443 :1380 ،
خــود حضــرت در روزگاری كــه حجــت ظاهــری ،یعنــی امامــت ،در حــد پادشــاهی تنـ ّـزل یافــت و
امامــان gناشــناخته ماندنــد ،از حجــت باطنــی بیشــترین بهــره را بــرده و با تشــكیل مناظــرات و
احتجاجــات عقالنــی ،مــردم را هدایــت میکردنــد (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)340 :2
4ـ 11توجه به گفتگومحور بودن مدلهای تربیتی اسالمی
ایــن روش ،گفتگویــی منظــم دربــاره موضوعــات اســت كــه در آن مربــی موضوعــی را مطــرح و
فراگیــران دربــارۀ آن اندیشــه و اظهارنظــر میکننــد ..در ایــن روش ،فراگیــران در فعالیتهــای
تربیتــی ـ آموزشــی شــركت و در مباحثــه ،از نگرشهــای خــود بــا ذكــر دالیــل حقایقــی و اصــول
علمــی دفــاع میكننــد .در ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا  ،gاز ایــن روش اســتفاده میشــود،
بهنحــوی كــه ایشــان در میــان یــاران ،آیــات قــرآن ،روایــات و مســائل روز را مطــرح میكردنــد و
مبانــی اســام را آمــوزش مــی دادنــد .دو نمونــه از شــواهد آن در ســیرۀ رضــوی ،عبــارت اســت از:
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شوپاسخ
4ـ11ـ 1گفتگو در قالب پرس 

شوپاســخ یکــی از لوازم اصلی تربیت اســت .ایشــان میفرمایند:
در ســیرۀ رضــوی اســتفاده از پرس 
«علــم ،گنجینههــای كمــال اســت و كلیدهــای آن گنجینههــا پرس ـشكردن اســت( ».ابنبابویــه،
1378ق ،ج .)124 :1هرچنــد ائمــه  bب ـرای ســؤالكردن فضیلتهــای متعــددی برشــمردهاند،
اگــر هــدف آزار معلــم باشــد ،هشــدار دادهانــد .حضــرت علــی  gمیفرماینــد« :بــر دانشجوســت
كــه در ســؤال از معلــم زیــادهروی نكنــد و بــا پاس ـخهای او بــه مكابــره و ســتیزه برنخیــزد .هنــگام
خســتگی و ناتوانــی معلــم ،از پایفشــردن بــر بحــث خــودداری كنــد و چــون بــه عــزم بیرونرفتــن از
مجلــس درس برخاســت ،بــه دامــن وی نیاویــزد( ».مجلســی1403 ،ق ،ج)43 :2
درمجمــوع ،پرسشوپاســخ كــه بیانگــر نوعــی گفتگوســت ،در ســیرۀ رضــوی مــورد توجــه بســیار
قــرار گرفتــه اســت .روزی بــه دســتور مأمــون ،مجلســی از فقهــا و فیلســوفان فرقههــای مختلــف،
در حضــور امــام  gتشــكیل شــد و خــود مأمــون نیــز در مجلــس شــركت كــرد .در آن مجلــس،
از امــام  gپرســید ه شــد :مقــام امامــت بــرای مدعــی آن ،از چــه راهــی ثابــت میشــود؟ امــام
 gفرمــود :بــا تصریــح پیامبــر nو دالیــل ثابــت میشــود .عالــم گفــت :داللــت بــر صــدق امــام
چیســت؟ امــام  gفرمــود :در علــم و اســتجابت دعــای او .عالــم گفــت :شــما چگونــه از حــوادث
خبــر میدهیــد؟ حضــرت فرمــود :براســاس عهــدی كــه بیــن مــا و پیامبــر  nوجــود دارد .عالــم
گفــت :شــما از دلهــای مــردم چگونــه خبــر میدهیــد؟ امــام فرمــود :آیــا ســخن پیامبــر  nبــه
شــما نرســیده كــه فرمــود :مراقــب فراســت و تیزهوشــی مؤمــن باشــید؛ چراكــه او بــه كمــك نــور
خــدا ،مینگــرد .عالــم گفــت :آری؛ ایــن ســخن بــه مارســیده اســت .امــام  gفرمــود :هیــچ
مؤمنــی نیســت مگــر اینكــه دارای هــوش تیــز و ســرعت انتقــال اســت و بــا نــور خــدا بــه انــدازۀ
ایمــان و بصیــرت و شــناختش ،بــه اشــیا مینگــرد و خداونــد در وجــود امامــان  gآنچــه را كــه در
میــان همــۀ مؤمنــان پخــش کــرده ،جمــع کــرده اســت (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)448 :2
4ـ11ـ2ـ گفتگو در قالب مناظره

«مناظــره» بهمعنــای گفتگــو بــا یكدیگــر اســت كــه طــی آن دو طــرف میكوشــند بــا اســتفاده از
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مقدمــات پذیرفتهشــدۀ طــرف مقابــل ،مطلــب خــود را اثبــات و فضیلــت خــود را بــر دیگــران اثبــات
کنــد (ســپنجی و مومــن دوســت .)121 :1390 ،مناظــره بیانگــر برخــورد اندیش ـهها ،بهمنظــور
پردهبرداشــتن از حقیقــت اســت .امــام  gفرمودهانــد« :بــرای دانســتن ســؤال کــن ،نــه بــرای
ً
مغلوبکــردن دیگــران( ».ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)133 :2ایشــان بــا شــركت در مناظــرات ،عمــا
روش عقالنــی بحــث را بــه مــردم آمــوزش میدادنــد (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)132 :2در واقــع،
نهضــت ترجمــه ،تحولــی فكــری ـ فرهنگــی در جامعــۀ اســامی ایجــاد کــرد ،مســائل جدیــدی
جایگزیــن مســائل موجــود شــد و مبانــی و روشهــا نیــز تغییــر كــرد .بــر همیــناســاس ،برخــاف
برخــی رهبــران ادیــان و مذاهــب كــه پرســش را زمینــۀ بیاعتقــادی میدانســتند ،امــام رضــا g
بــا اطمینــان از مبانــی دینــی ،بــه عقالنیــت تأكیــد كردنــد و بــا اســتقبال از تضــاربآرا ،بــه طــرح
مســائل نویــن دینشناســی پرداختنــد .اســتقبال امــام  gاز مباحــث آزاد ،نشــانگر آن اســت كــه
ایشــان مبانــی اســام را دارای پایههــای عقالنــی و دیــن را بــا عقــل و علــم قابــلدفــاع میدانســتند
(وطندوســت .)14 :1387 ،آنچــه امــام  gدر دفــاع عقالنــی بــه روش مناظــره انجــام دادنــد،
شــبهات را از دیــن برطــرف کــرد و ظرفیــت تحمــل دیدگاههــای مخالــف را شناســاند .مناظرههــای
امــام  gویژگیهــای خاصــی دارد كــه مهمتریــن آنهــا ،میــداندادن بــه طــرف مقابــل ،آزادی
كامــل مخالفــان ،احتجــاج بــا زبــان طرف مقابــل و اســتفاده از مقبــوالت طــرف مقابــل در مناظره،
اســت (مجلســی1403 ،ق ،ج321 :10؛ ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)154 :1
4ـ 12توجه به هماهنگی و تاثیر متقابل علم و عمل در سیاستگذاری تربیتی
بــر اســاس مبانــی اســامی ،بیــن علــم و عمــل رابطــۀ متقابــل و مســتقیم وجــود دارد (کاردان،
مربــی بایــد ّ
 )506 :1389لــذا ّ
متربــی را تشــویق بــه اعمــال موافــق فطــرت کنــد .انجــام عمــل
ن را بههمــراه خواهــد آورد و ایــن تشــویق ،قبــل از کالم ّ
مربــی ،بــا
مطابــق فطــرت ،بهتدریــج علــم آ 

عمــل او صــورت میگیــرد (قانــع و عصارهنــژاددزفولــی .)21 :1396 ،در فقــه اســامی ،بــر عــدم
ّ
تشـ ّـبه بــه کفــار تأکیــد میشــود .پیامبــر  nمیفرماینــد« :هرکــس بهغیــر مــا ماننــد شــود ،از مــا
نیســت( ».پاینــده .)509 :1360 ،در همیــنرابطــه ،امــام رضــا  gمیفرماینــد« :عمــل تابــع
علــم اســت .هیــچ كــدام بــدون دیگــری نفعــی نــدارد و عالــم ناچار بایــد عمل كنــد و علــم بهتنهایی
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اهــل علــم را نجــات نمیدهــد( ».ابنفهدحلــی ،1381 ،ج .)73 :1آن حضــرت فرمــود« :کســی
کــه بــدون شــناخت و بصیــرت عمــل کنــد ،هماننــد کســی اســت کــه در بیراهــه حرکــت میکنــد و
هــر چــه بــر ســرعت مســیر بیفزایــد ،جــز دوری از راه چیــزی بــر او نیفزایــد ،پس علــم و عمــل دو یار
قریــن هــم هســتند کــه هیــچ یــک بــدون دیگــری درســت نمیشــود و همــه فعالیتهــا بــه خاطــر
ایــن دو گوهــر یعنــی علــم و عمــل شــکلگرفته اســت( ».ابنفهدحلــی ،1381 ،ج.)74 :1
4ـ 13مخاطبشناسی در فرایند تربیت
گوینــده در تعامــل ،میــزان خــرد مخاطبــان را میســنجد و بهمیــزان عقــول اســتعداد و تــوان آنهــا
بــه گفتگــو میپــردازد (زینآبــادی و عدلــی .)1395 ،امــام رضــا  gمیفرماینــد« :ظرفیتهــای
معرفتــی هــر جامعــه را بایــد شــناخت و رعایــت کــرد و بــه انــدازۀ آنهــا ســخن گفــت( ».ابنبابویــه،
1398ق .)95 :در روایــت دیگــر ،امــام gمیفرماینــد« :حکیمــان آنگاه حکمــت را تبــاه کردنــد
کــه آن را در اختیــار نااهــان گذاردنــد( ».مجلســی1403 ،ق ،ج.)345 :75
شــخصی از ثنویــه بــر یكتایــی وجــود خداونــد دلیــل خواســت .حضــرت بــا توجــه بــه فهــم وی،
بــه پاســخی اقناعــی اكتفــا كــرده و فرمــود« :اینکــه تــو میگویــی خداونــد دوتاســت ،خــود دلیــل
بــر یکتایــی اســت؛ زیــرا تــو «دومــی» را نمیخوانــی ،مگــر آنکــه اولــی را اثبــات کنــی .پــس اولــی
ّ
ّ
مــورد اتفــاق همــگان بــوده و دومــی ،محــل اختــاف اســت( ».ابنبابویــه1398 ،ق .)420 :آن
حضــرت در ایــن اســتدالل بــه اثبــات خــدای واحــد اكتفــا میكنــد ،خــدای دوم را در مرحلــۀ شــك
وا مینهــد و آن را نفــی نمیكنــد.
4ـ 14ضرورت سیاستگذاری برای محیط رشد ّ
متربی
منظــور از محیــط ،مجموعــه شــرایطی اســت کــه افــراد را در خــود شــناور میکنــد و بــر آنهــا اثــر
میگــذارد ،مثــل عواملفیزیکــی ،فرهنگــی و( ...قائمــی .)116 :1370 ،همچنیــن ،بایــد توجــه
داشــت کــه تربیــت ،تنهــا شــامل محیــط خانــه نمیشــود ،بلکــه شــامل تمامــی مکانهــای حضور
ّ
متربــی میشــود (مایــر .)17 :1374 ،هرچــه محیــط بــا معیارهای دینی منطبقتر باشــد ،شــرایط
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بــرای تربیــت دینــی فراهمتــر میشــود .محیــط اســت كــه انســان را بــه خداپرســتى یــا بتپرســتى
میكشــاند .البتــه ،انتخــاب نهایــی ب هدســت خــود انســان اســت (مکارمشــیرازی ،1374 ،ج:6
 .)335بــر همیــناســاس ،اصلیتریــن راهــکار اســام بــرای مدیریــت محیــط ،امربهمعــروف و
نهیازمنکــر اســت .امــام رضــا  gدر ایــن بــاره میفرماینــد« :هــرگاه امــت مــن امربهمعــروف و
نهىازمنکــر را تــرک کننــد ،باید در انتظــار عذاب پــروردگار باشــند( ».عطاردیقوچانــی1406 ،ق،
ج .)382 :2خــود امــام  gمأمــون را نصیحــت میکــرد و بیــم مــىداد و کارهــاى خــاف او ر،
تقبیــح مىنمــود (مفیــد1413 ،ق :ج.)269 :2
ی ـ اسالمی
4ـ 15شمولیت و جامعیت مؤلفههای سیاستگذاری تربیت 
یکــی از ویژگیهــای تربیــت رضــوی شــمولیت و جامعیــت اســت (طباطبایــی.)292 :1387 ،
امــام gچــون نمــاد اســام حقیقــی بودنــد ،هماننــد اســام ،بــه تمامــی حوزههــای انســانی چنــان
میپرداختنــد کــه بــا اهتمــام بــه یــک حــوزه ،از دیگــر حوزههــا بــاز نماننــد زیـرا اســام دینــی حقیقــی
اســت ،لــذا احکامــی آن نیــز جامــع هســتند و بــه صــورت همزمــان ،خیــر دنیــا و آخــرت را بهدنبــال
دارنــد (موســلی و جــدی .)1397،در همیــنرابطــه «ابراهیمبنعبــاس» بیــان میکنــد« :هرگــز ندیدم
آن حضــرت ،بــا ســخن در حـ ّـق کســی جفــا کنــد ...هرگــز حاجتمنــدی را کــه تــوان انجــام حاجــت او
را داشــت ،رد نمیکــرد .هرگــز پــای خــود را نــزد دیگ ـران دراز نمیکــرد ،هرگــز در حضــور دیگ ـران بــه
چیــزی تکیــه نمـیداد ،هرگــز ندیــدم غالمان و خدمــۀ خود را دشــنام دهــد ،هرگز ندیــدم كــه آب دهان
بینــدازد ...وقتــی ســفره پهــن میکــرد ،بــردگان و خدمــه و حتــی دربانهــا و نگهبانــان نیــز بــا او بــر
ســفره مینشســتند .بیشــتر شـبها را تــا صبــح اهــل ّ
تهجــد و نیایــش بــود ...بســیار نیکــی میکــرد و
پنهانــی صدقــه م ـیداد( ». ...ابنبابویــه ،1378 ،ج184 :2؛ مجلســی1403 ،ق ،ج)90 :49

 .5نتیجهگیری
ّ
ن (ماننــد
مختصــات مختلفــی دارنــد .علــوم تربیتــی و متعلقــات آ 
علــوم ،بســته بــه مبــادی خــود،
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سیاس ـتگذاری) نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســت .لــذا بــا بنیــانقــراردادن مبانــی اســامی،
نتایــج مختلــف و متفاوتــی بــر آن بــار میشــود .از طرفــی ،یکــی از منابــع اســتخراج احــکام در
اســام ،اقــوال و ســیرۀ معصومــان  bاســت .ســؤال اصلــی پژوهش حاضــر ،چیســتی داللتهای
سیاس ـتگذاری تربیتــی اســامی بــا مبنــا قــراردادن ســیره رضــوی بــود زیــرا دوران امامــت امــام
رضــا gبنــا بــه دالیلــی ماننــد نهضــت ترجمــه و ...یکــی از دوران پرتشــتت فرهنگــی اســت.
بنابرایــن ،نحــوۀ مدیریــت و سیاس ـتگذاری تربیتــی امــام رضــا  gدر ایــن اوضــاع ،میتوانــد
بهعنــوان سرمشــقی بیبدیــل بــرای مدیریــت عرصــۀ تربیــت در جهــان پرتشــتت کنونــی باشــد.
تیابنــد کــه اســتعدادهای خویــش را بشناســند و
انســانها زمانــی میتواننــد بــه کمــال دس ـ 
ف دیگــر ،بــه جهــت اوضــاع سیاســی و
از رهگــذر تعالیــم معصومیــن  bشــکوفا ســازند .ازطــر 
اجتماعــی عصــر رضــوی  ،جایــگاه کیفیــت تعامــل بــا دیگــران ،نحــوۀ تربیــت انســانها توســط آن
حضــرت ،بســیار پراهمیــت اســت .پژوهــش حاضر ،در ســنت کیفی و بــا روش توصیفــی ـ تحلیلی،
بــا مبنــا قــراردادن ســیره رضــوی ،بهدنبــال اســتخراج داللتهایــی بنیادیــن در سیاس ـتگذاری
تربیتــی اســامی بــودّ .
اهــم نتایــج عبارتنــد از .1 :جهتدهــی بــه اســتعدادها و گرایشهــای
متربــی در فراینــد تربیــت  .2مــدارا و تســامح بــا ّ
متربــی ،مؤلفههایــی اساســی در سیاسـتگذاری

تربیتــی اســامی  .3نقــش اثــرات وضعــی بــر ّ
متربــی در فراینــد تربیــت  .4محبتمــداری و تکریــم
متربــی در فراینــد تربیــت  .5سیاسـتگذاری بــرای الگوهــای اخالقــی و رفتــاری ّ
ّ
متربــی در فرایند
تربیــت  .6تشــویقمحور و تهدیدمحوربــودن توأمــان مــدل تربیتــی  .7تبیین عقایــد و ضرورتهای
دیــن بــرای متربــی  .8توجــه بــه ســنن الهــی در سیاسـتگذاری تربیتــی  .9اصالــت غفلتزدایــی
در فراینــد تربیتــی فــرد و جامعــه  .10توجــه بــه نقــش حجــت درونــی در سیاسـتگذاری تربیتــی
 .11توجــه بــه گفتگومحــور بــودن مدلهــای تربیتــی اســامی  .12توجــه بــه هماهنگــی و تأثیــر
متقابــل علــم و عمــل در سیاس ـتگذاری تربیتــی  .13مخاطبشناســی در فراینــد تربیــت .14
ضــرورت سیاســتگذاری بــرای محیــط رشــد ّ
ّ
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مقاله پژوهشی

طراحیسناریوهایسیاستیزیارتمشهدمقدس
بر مبنای روش عدم قطعیت بحرانی

دریافت 1397/10/24 :پذیرش1398/1/20 :
سیدمهدیسیدمحسنیباغسنگانی

1

چکیده
موضــوع زیــارت باوجــود اهمیــت و جایــگاه فوقالعــاده در مبانــی دینــی و مکتبــی ،کمتــر مــورد توجــه
عالمانــه از منظــر دانــش سیاســتگذاری قــرار گرفتــه اســت .از ســوی دیگــر ،اســتفاده از روشهــای
آیندهنگارانــه در پیشارزیابــی سیاس ـتهای عمومــی بهدلیــل برخــورد پیشدســتانه بــا عوامــل محیــط،
بهتدریــج مــورد توجــه و اقبــال دانشــمندان حــوزه سیاســتگذاری قــرار گرفتــه اســت .ایــن تحقیــق
درصــدد اســت تــا بــا تکیــهبــر ترکیــب فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی و دلفــی و بــر مبنــای مــدل شــوارتز،
مهمتریــن پیشــرانهای اثرگــذار بــر آینــده را شناســایی ،اولویتبنــدی و در نهایــت چهارچــوب ســناریوهای
سیاســتی آینــده زیــارت در مشــهد مقــدس در افــق  1404را طراحــی کنــد .بــرای ایـنکار ،بــا بهکارگیــری
مطالعــۀ اســنادی و پرســشنامۀ بــاز و مصاحبــه ،دیــدگاه  15صاحبنظــر شناســایی شــد و بــا تحلیــل
مضمــون فهرســت پیشــرانها اســتخراج و بــا تکیــه بــه روش دلفــی  8پیشــران اصلی مــورد اجمــاع خبرگان
شناســایی و بــا اجــرای فـ ّ
ـن تصمیمگیــری چندمتغیــره دو پیشــران کــه بیشــترین اهمیــت و عــدم قطعیــت
را داشــتند ،شناســایی و بــر اســاس آن چارچــوب ســناریوها طراحــی شــد.

کلیدواژهها :زیارت ،سیاستگذاری فرهنگی ،سیاستگذاری زیارت ،سناریوپردازی ،مشهدمقدس.
 .1دانشجوی دکترای سیاستگذاری فرهنگی ،دانشگاه باقرالعلوم قم1smsmb@gmail.com :
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مقدمه
سیاسـتگذاری همــواره بــا مفهــوم دولــت و حکومــت پیونــد داشــته و بــه تدبیرهــای حاکمــان در
حــوزه مســائل مربــوط بــه حکومــت اشــاره دارد( .شــافریتز وپــی بریــک .)24 :1390،وقتــی ایــن
واژه بــه فرهنــگ اضافــه میشــود نیــز تدبیرهــا و اقدامهــای دولــت و حاکمیــت در عرصــۀ فرهنــگ را
منعکــس میکنــد .یعنی سیاســت فرهنگــی همان سیاسـتهای عمومــی دولــت در امــور فرهنگی
اســت (مــک گوییــگان .)7 :1388 ،در یــک تعریــف دیگر ،سیاســت فرهنگی شــامل اصــول مکتوب
و غیرمکتوبــی اســت کــه از ســوی برنامهریــزان بـرای ایجــاد تغییــر در وضــع موجــود و دســتیابی بــه
اهــداف مطلــوب در حوزههــای مختلــف فرهنگــی تدویــن میشــود و مدیـران آن را اجـرا میکننــد.
در چرخــه سیاســتگذاری« ،پیشارزیابــی سیاســت» 1مبنایــی بــرای تحلیــل و بررســی
سیاسـتها پیــش از تصویــب اســت .بــه همیــن جهــت «ارزیابــی اثــر» 2اصطالحــی جــاری و رایــج
بــرای پیشارزیابــی سیاســت در ایــن دانــش اســت( .کمیســیون اروپــا.)4 :2001 ،
پیشارزیابــی سیاســت روشــی اســت کــه در تمــام مراحــل طراحــی و اجــرا و نظــارت بهکمــک
سیاســتگذاران میآیــد تــا امــکان ارزیابــی میــان نتایــج سیاســتهای موردنظــر و بدیلهــای
آنهــا را فراهــم کنــد (کریــک پاتریــک و پارکــر .)1 :2007 ،در تعریــف دیگــر ،پیشارزیابــی سیاســت
عبــارت اســت از رویکــردی تحلیلــی و اطالعاتمحــور کــه بهدنبــال ارزیابــی هزینههــا ،پیامدهــا و
اثرهــای ممکــن ابزارهــای طرحریزیشــدۀ سیاسـتهای عمومــی اســت (ســازمان همکاریهــای
اقتصــادی و توســعه.)10 :2001 ،
بــرای پیشارزیابــی سیاســت روشهــا و مدلهــای متعــددی ذکــر شــده اســت؛ از جملــه:
هزینــه منفعــت ،هزینــه اثربخشــی ،اقتصادســنجی ،آیندهنــگاری شبیهســازی و« . ...مدلهــای
آیندهنــگاری روشــی ســاختاریافته بــرای ایجــاد بدیلهــا در فراینــد پیشارزیابــی سیاســت اســت
کــه امــکان بررســی فرصتهــای اجتماعــی ـ اقتصــادی و توســعۀ ّفنــاوری را در طرحریــزی
سیاســتها فراهــم میکنــد( ».قرونــه.)106 :1395 ،
1. Ex-ant evaluation of impact of policy
2. Impact assessment
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آنچــه امــروزه موجــب فراگیــری اســتفاده از رویکردهــای آیندهپژوهانــه در سیاسـتگذاری شــده
اســت ،برخــورد پیشدســتانه بــا روندهــا و اتفاقهــای محیــط اســت .بهعنــوان نمونــه ،شــبکه
2
دیدهبــان علــوم و ّفنــاوری اروپــا  1بــا طــرح مفهــوم «هوشــمندی راهبــردی در سیاس ـتگذاری»
بهدنبــال تبییــن روندهــای موجــود و پیشــرفتهای حاصــل شــده اســت بهطــوری کــه ادعــا
ـی یاریرســان بــه سیاسـتگذاران در ســطوح ملــی و فراملــی
میشــود «آیندهنــگاری فراینــد اصلـ ِ

اســت( ».میــرزا امینــی .)34 :1385 ،در همیــن زمینــه میتــوان بــه مــوارد متعــدد اســتفاده از
آیندهپژوهــی در سیاســتگذاری فنــاوری اشــاره کــرد (رک :خزایــی.)2 :1394،
هــدف نهایــی در مدلهــای آیندهنــگاری ارزیابی سیاســت ،ایجاد شــناخت بیشــتر در تصمیمات
اســت و ابــزار سیاسـتگذاری در ایــن مدلهــا ،فراینــد شــناختی اســت کــه از گروههــای متعــدد
کارشناســی و حمایت کنشــگران تشــکیل یافته اســت.
در ایــن مدلهــا بــا هــدف کاهــش عــدم اطمینــان و کاهــش اختــاف آراء و عالیــق ،چارچــوب
دومرحل ـهای ارائــه میشــود کــه شــامل مراحــل زیــر اســت (موریــس.)4 :2011 ،
 .1تعریف سناریوهای سیاستی
 .2ارزیابی اثر برای هر سناریوی سیاستی.

ساختار منطقی چارچوبی برای ارزیابی اثر مشارکتی موریس ()2011 Morris
1. European Science and Technology
2. Observatory (ESTO) network
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چنانکــه ذکــر شــد ،برخــورد پیشدســتانه بــا روندهــا و اتفاقهــای محیــط موجــب
فراگیــری اســتفاده از رویکردهــای آیندهپژوهانــه در سیاس ـتگذاری شــده اســت .بــدون شــک
سیاسـتگذاری فرهنگــی از جهــت محیــط آشــوبناک و متغیــر حــوزۀ فرهنــگ میتوانــد حداکثــر
بهرهمنــدی از ایــن رویکردهــا را داشــته باشــد .در بیــن مســائل حــوزۀ فرهنــگ ،موضــوع زیــارت
باوجــود اهمیــت و جایــگاه فوقالعــاده در مبانــی دینــی و مکتبــی ،از منظر دانش سیاسـتگذاری
کمتــر مــورد توجــه عالمانــه قــرار گرفتــه اســت و بــا اینکــه از جهــات مختلــف بــرای سیاسـتگذاران
فرهنگــی در جمهــوری اســامی ایــران حایــز اهمیــت اســت ،دربــارۀ پیشارزیابــی سیاسـتهای
ایــن حــوزه فعالیــت قابــل قبولــی صــورت نگرفتــه اســت .در ایــن تحقیــق ،بــر اســاس چرخــۀ
ارزیابــی اثــر مشــارکتی موریــس و در گام ابتدایــی ،درصــدد شناســایی و طراحــی ســناریوهای
سیاســتی زیــارت در مشــهد مقــدس خواهیــم بــود.

بیان مسئله و پیشینۀ تحقیق
زیــارت در یــک معنــای عــام در لغــت بهمعنــای برگردیــدن و برگشــتن از چیــزی و مایلشــدن از
آن چیــز اســت (راغــب اصفهانــی )387 :1426 ،خــواه از دور باشــد یــا از نزدیــک و خــواه با گرایش
قلبــی و قصــد باشــد یــا نــه و اعــم از اینکــه بــا اکــرام و تعظیــم زیارتشــونده همــراه باشــد یــا نــه .از
ایـنرو ،دربــارۀ میــل عنصــری مــادی چــون خورشــید نیــزدر قــرآن کریــم از واژه َ«زور» کــه بهمعنــای
میلکــردن اســت ،اســتفاده شــده اســت (کهــف .)17/امــا در اصطــاح اســامی /شــیعی،
مالقاتکــردن و دیــدن و دیدارکــردن مظاهــر و آیــات برتــر الهــی همــراه بــا قصــد تقــرب اســت.
زیــارت نــزد شــیعه ،حضــوری روحــی اســت و روحانیــت بزرگتــر از آن زیارتشــونده اســت کــه
نفســی اســت ممتــاز کــه صفــات قدســی او بــر نفــس زائــر افاضــه میشــود و او از آن بهــره میجوید
تــا پــس از اضطــراب بــه اطمینــان ،پــس از شــقاوت بــه ســعادت ،بعــد از ناامیــدی بــه امیــد و پــس
از رویکــردن بــه روشــنی برســد (االمیــن  :1422ج  .)106 ،13در قــرآن کریــم بهســراغ کســی یــا
چیــزی رفتــن و دیــدار کــردن بــا او را زیــارت نامیــده میشــود (جــوادی آملــی.)24: 1385 ،
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بــا اینکــه موضــوع زیــارت از موضوعــات مهــم و تأثیرگــذار فرهنگــی در ایــران بهشــمار م ـیرود،
تحقیقــات موجــود بیشــتر متمرکــز بــر ُبعــد معنــوی و نقلــی زیــارت متمرکــز بــوده و کمتــر بــه ابعــاد
سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی آن توجــه شــده اســت .کمبــود آمارهــای دقیــق و تفکیکشــده
بــر اســاس متغیرهایــی چــون ســن ،جنــس ،تحصیــات و ّ
ملیــت زائــر و ...نمونــۀ روشــنی از
بیتوجهــی بــه ایــن ُبعــد زیــارت اســت .در بیــن مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی زیــارت میتــوان
بــه «جایــگاه سیاســی و اقتصــادی زیــارت» (قاســمی« ،)1387:کارکــرد مــزارات و زیارتگاههـــا»
(یوســفی جولنــدان« ،)1387 ،لــوازم آثــار و تربیتــی ســفرهای زیارتــی» (صادقــی )1387:و «فهــم
جامعهشــناختی زیــارت» (تقـیزاده )1386،و نظایــر اینهــا اشــاره کــرد کــه بیشــتر مــوردی بــوده و
نــگاه جامــع و کالن بــه موضــوع زیــارت نداشــتهاند.
در مقالــه «تدویــن راهبردهــای احیــای جــادۀ والیــت بــا هــدف توســعه فرهنــگ زیــارت بــه روش
 »SWOTنگارنــده کوشــیده اســت بــا هــدف توســعۀ فرهنــگ زیــارت و بــه کمــک روشSWOT
نقــاط قـ ّـوت و ضعــف و فرصتهــا و تهدیدهــای مســیر تاریخــی هجــرت امــامرضا  ،gحـ ّـد فاصل
نیشــابور تــا ربــاط طــرق مشــهد ،را شناســایی و راهبردهــای احیای جــاده والیــت را اســتخراج کند.
اگــر چــه ایــن مقالــه تــاش میکنــد تــا بــه مســئله زیــارت از زاویــه مدیریتــی و فنــی نــگاه کنــد،
محدودبــودن موضــوع بــه جــاده والیــت و روش مبتنــی بــر مدیریــت راهبــردی ،از نقــاط تمایــز
تحقیــق حاضــر بــا ایــن مقالــه اســت (صــادق؛ .)123 :1397
زهــرا قنبــری در پایاننامــه خــود بــا عنــوان «شناســایی ســناریوهای باورپذیر و محتمــل پیشروی
گردشــگری مذهبــی در اســتان قــم» تــاش میکنــد تــا بــا شناســایی ســناریوهای محتمــل و
باورپذیـ ِـر پیـشروی گردشــگری مذهبــی در اســتان قــم ،بــه اقدامــی عملــی در حــوزه گردشــگری
بپــردازد و بــا بهکارگیــری رویکــرد عــدم قطعیــت بحرانــی ،شــاخصهایی بــا باالتریــن اهمیــت و

عــدم قطعیــت را معرفــی میکنــد .ایــن تحقیــق از جهــت روشــی ،بــه مقالــۀ حاضــر شــباهت دارد.
البتــه ،موضــوع ایــن تحقیــق شــهر مقــدس قــم اســت و بیشــتر متعهــد بــه ادبیــات گردشــگری،
موضــوع را بررســی میکنــد .در تحقیــق حاضــر تــاش شــده تــا نهفقــط از منظــر گردشــگری،
بلکــه از دیــدگاه آرمانهــای انقــاب اســامی بــه مقولــۀ زیــارت توجــه شــود.
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وقــوع انقــاب اســامی در ایــران و تشــکیل و برقــراری نظامــی اســامی متأثــر از ارزشهــای
انقــاب ،از ابعــاد گوناگــون در تلقــی و انتظــار از زیــارت و سیاس ـتهای حکومتــی نســبت بــه آن
تأثیــر عمــده برجــای گذاشــت .بــا توجــه بــه اهــداف فرهنگــی انقــاب اســامی ،موضــوع زیــارت
همــواره از دغدغههــای اصلــی بنیانگــذار و سیاسـتگذاران انقــاب اســامی بــوده اســت .درایــن
نــگاه نهتنهــا بــه ابعــاد فــردی و روحــی بلکــه بــه ابعــاد سیاســی ،اجتماعــی و مبارزاتــی زیــارت هــم
توجــه شــده اســت .بــرای نمونــه ،ابعــاد سیاســی و اجتماعــی زیــارت از ابتــدای انقالب مــورد توجه
جــدی بنیانگــذار انقــاب بــوده و ایشــان در اینبــاره تصریــح میکننــد:
«چیــزی کــه تــا بــه حــال از ناحیــه ناآگاهــان و یــا تحلیلگــران مغــرض و یــا جیرهخــواران بهعنــوان
فلســفۀ حــج ترســیم شــده اســت ایــن اســت کــه حــج یــک عبــادت دســتهجمعی و یــک ســفر
زیارتـیـ ســیاحتی اســت .بــه حــج چــه کــه چگونــه بایــد زیســت و چطــور بایــد مبــارزه کــرد و بــا چه
کیفیــت در مقابــل جهــان ســرمایهداری و کمونیســم ایســتاد! بــه حــج چــه کــه حقــوق مســلمانان
و محرومــان را از ظالمیــن بایــد ســتاند! بــه حــج چــه کــه بایــد بــرای فشــارهای روحــی و جســمی
مســلمانان چارهاندیشــی نمــود! بــه حــج چــه کــه مســلمانان بایــد بهعنــوان یــک نیــروی بــزرگ و
قــدرت ســوم جهــان خودنمایــی کننــد! بــه حــج چــه کــه مســلمانان را علیــه حکومتهــای وابســته
بشــوراند .بلکــه حــج همــان ســفر تفریحــی بــرای دیــدار از قبلــه و مدینــه اســت و بــس!» (امــام
خمینــی ،1389 ،ج .)۷۷ :۲۱
امام راحل (ره) در جای دیگر میفرمایند:
ـن
«اســام بــزرگ ،دیــن توحیــد و شــکنندۀ شــرک و کفــر و بتپرســتی و خودپرستیهاســت .دیـ ِ
فطــرت و رهاییبخــش از قیدوبندهــای طبیعــت و وســواس شــیاطین جــن و انس در نهــان و ظاهر
اســت و دیــن سیاســت مــدن و راهنمــای صــراط مســتقیم الشــرقیه و الغربیــه اســت و دینــی اســت
کــه عباداتــش تــوأم بــا سیاســت ،سیاســتش عبــادت اســت .اکنــون کــه مســلمانان کشــورهای
مختلــف جهــان بهســوی کعبــۀ آمــال و حــج بیــت اللــه روی آوردهانــد و ایــن فریضــۀ عظیــم الهــی
و کنگــره بــزرگ اســامی در ایامــی متبرکــه و در مکانــی متبرکــه برپــا گردیــده ،مســلمانان مبعــوث
از قبــل خداونــد تعالــی بایــد عــاوه بــر محتــوای عبــادی ،از محتــوای سیاســی اجتماعــی آن
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بهرهمنــد شــوند و بــه صــرف صــورت قناعــت نکننــد( ».همــان ،ج .)158 :10
ً
حضــرت امــام (ره) بهصراحــت دیــدگاه صرفــا ســیاحتی و فردگرایانــه بــه حــج را نقــد و بــر ضرورت
توجــه بــه ابعــاد سیاســی و مبارزاتــی زیــارت بیتاللــه تأکیــد دارنــد .مقــام معظــم رهبــری نیــز در
فرمایشــی مشــابه میفرماینــد:
«حــج از یــک طــرف مظهــر معنویــت اســت ـ حــج ارتبــاط بــا خــدا ،آشناشــدن دل بــا آیــات الهــی
و نزدیکشــدن هرچــه بیشــتر انســان بــه خــدا؛ از یکطــرف مظهــر وحــدت اســت ـ یکپارچگــی
امــت اســام ،برداشــتن دیوارهــا و حجابهــا و پرکــردن ّدرههــا و شــکافهایی کــه یــا بــه دســت
دشــمن یــا بهوســیلۀ تعصبــات و اوهــام بهوجــود آمــده اســت و نیــز ایجــاد قدمــی بــه ســوی امــت
واحــده اســامی اســت؛ و از طــرف دیگــر مظهــر برائــت از دشــمنان خــدا ،برائــت از مشــرکین و
ّ
ّ
متجســم شــود،
متجســد و
ایــادی شــرک و کفــر اســت .اگــر انشــاءالله ایــن ســه جهــت در حــج
حــج فایــدۀ خــود را بخشــیده اســت( ».بیانــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار کارگــزاران حــج،
.)1378/11/26
چنانکــه مالحظــه میشــود ،در تفکــر انقــاب اســامی بــرای زیــارت نهفقــط اهــداف معنــوی
فــردی و تحولبخشــی درونــی بلکــه انتظارهــای سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی متعــددی
ـی مــورد
برشــمرده میشــود .در ایــن دیــدگاه ،زیــارت امتــداد مســیر مبــارزۀ سیاســی و اجتماعـ ِ
نظــر اســام اســت.

انتظــار م ـیرود ایــن تلقــی از زیــارت در سیاس ـتگذاری و برنامهریــزی فرهنگــی حــوزۀ زیــارت
بهخوبــی منعکــس شــده باشــد؛ امــا مطالعــۀ اســناد مرتبــط نشــان میدهــد ایــن موضــوع در بادی
امــر نــه از منظــر فرهنگــی ،بلکــه بهعنــوان یــک مقولــۀ فنــی ـ عمرانــی ،شــاخص سیاسـتگذاری
و برنامهریــزی قــرار گرفتــه اســت .در ســالهای پــس از پیــروزی انقــاب هــم بــا اینکــه انتظــار
میرفــت زیــارت متأثــر از ابعــاد فرهنگــی انقــاب بهطــور مســتقل مــورد توجــه واقــع شــود ،تــا
ً
ســالها در حاشــیۀ برنامههــای توســعه و صرفــا از منظــر اقتصــادی بــه آن توجــه شــد .در نهایــت،
قانــون برنامــۀ توســعه پنجــم بــرای نخســتینبار مقولــۀ زیــارت را از حاشــیه بــه متــن آورد و بهطــور
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مســتقل آن را مــورد توجــه و ارزیابــی قــرار داده اســت( 1.ر.ک :آقاجانــی.)63 :1391 ،
ً
ایــن رویکــرد حاشــیهای و صرفــا اقتصــادی و فنــی ـ مهندســی ،در سیاس ـتگذاریهای حــوزۀ
زیــارت تبعــات و پیامدهــای ناخواســته و متناقضــی را پدیــد آورده اســت .ایجاد شــکاف طبقاتی ،از
بینرفتــن ّ
هویــت مذهبــی و زیارتــی مشــهد و خالیشــدن زیــارت مشــهد از روح دینــی و معنــوی و
ِ
ـی صــرف ،برخــی از ایــن پیامدهــا ذکــر شــده اســت:
ـ
تفریح
ـفر
ـ
س
ـک
ـ
ی
ـه
ـ
ب
آن
تبدیــل
ِ
ً
« آنچــه در ســالهای اخیــر بــر الگــوی توســعۀ شــهر حاکــم بــودهاســت و بعضــا بدیهــی تلقــی

میشــود ،نوعــی مدرنیســم کــور و بیضابطــه اســت کــه نهتنهــا هیــچ ســازگاری بــا گفتمــان
انقــاب اســامی نــدارد ،حتــی امــروزه در بســیاری از کشــورهای سرمایهســاالر غربــی نیــز مــورد
انتقــاد شــدید متفکــران و اندیشــمندان قــرار دارد( ».ظهوریــان.)1393 ،
رحمانــی در پژوهــش خــود بــا عنــوان «زیــارت و گردشــگری؛ از ابهــام مفهومــی تــا آشــفتگی
سیاســتگذاری» بهدلیــل تضــاد و آشــفتگی در سیاســتگذاری ،نهتنهــا ادامــۀ ایــن رونــد
را در تضــاد بــا روح مذهبــی و معنــوی بلکــه در بلندمــدت مایــۀ کاهــش کیفیــت گردشــگری و از
دسـتدادن فرصتهــای کلیــدی از ایــن جمعیــت انبــوه زائــران بــرای عرصههــای فرهنــگ ،هنــر،
اقتصــاد و حتــی علــم میدانــد( .رحمانــی.)1397 ،
مقایســۀ وضعیــت موجــود زیــارت در مشــهد مقــدس از ابعــاد گوناگــون ،بــا وضعیــت مطلــوب
ترسیمشــده توســط امــام و رهبــری ،نشــاندهندۀ نوعــی شــکاف و فاصلــه و «مســئله» از زاویهدیــد
سیاس ـتگذاری فرهنگــی اســت .آنچــه مبنــای طــرح مســئله در ایــن تحقیــق اســت ،مالحظــۀ
رونــد نزولــی روح معنــوی و ابعــاد سیاســی و اجتماعــی زیــارت در مشــهد مقــدس و جایگزینــی
رویکردهــای لذتمحــور و منفعتطلبانــۀ اقتصــادی و تبدیــل مشــهد بــه یــک قطــب گردشــگری
و درآمدزایــی ،فــارغ از ابعــاد معنــوی آن اســت .بــر ایــن اســاس ،دغدغــۀ ایــن تحقیــق شناســایی
ـتی آینــدۀ زیــارت در مشــهد
آینــدۀ بالقــوه و بدیلهــای آینــدۀ زیــارت در قالــب ســناریوهای سیاسـ ِ

و ارزیابــی و مقایســۀ میــان نتایــج سیاس ـتهای مختلــف و بدیلهــای آنهاســت .مســئله اصلــی
در ایــن تحقیــق عبــارت اســت از اینکــه «بــا کمــک روشهــای آیندهنگارانــه در پیشارزیابــی
ٔ
توسعه کشور» بهخوبی سیر این تحوالت را تبیین میکند.
 .1آقاجانی در «زیارت و گردشگری در برنامهها و اسناد کالن
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سیاســتهای عمومــی ،چگونــه میتــوان سیاســتهای حــوزۀ زیــارت در مشــهد مقــدس را
ارزیابــی و نتایــج سیاس ـتهای مختلــف و بدیلهــای آنهــا را بــا یکدیگــر مقایســه کــرد».
نــوآوری ایــن تحقیــق ارائــه صورتبنــدی تــازه از آینــدۀ ممکــن و بدیلهــا بــرای زیــارت در
شــهر مشــهد اســت کــه در قالــب ســناریوها تبییــن شــده اســت و در گامهــای بعــدی بــرای
سیاس ـتگذاری فرهنگــی زیــارت بایــد ضمــن غنیســازی ســناریوها و تجزیهوتحلیــل و ارزیابــی
اثــر و تحلیــل ذینفعــان بــر اســاس ایــن ســناریوها توســعه پیــدا کنــد.

فرایند تدوین سناریو بر اساس رویکرد عدم قطعیت بحرانی (مدل شوارتز)
رویکردهــای متفاوتــی بــرای تدویــن ســناریو وجــود دارد .بررسـیها نشــان میدهــد روش GBN
کــه بــه «مــدل شــوارتز» معــروف اســت ،بســیار ب ـهکار گرفتــه شــده و از اعتبــار زیــادی برخــوردار
اســت .لــذا ایــن پژوهــش بــا ایــن رویکــرد اجــرا شــده اســت .ســاخت ســناریوها بــر اســاس روش
شــوارتز ،هشــت مرحلــۀ اصلــی دارد (آذر:)835 :1393،
 .1شناسایی موضوع یا تصمیم اصلی
در هنــگام توســعه ســناریوها شــروع کار بــا نــگاه از «درون بــه بیــرون» بهجــای «بیــرون بــه درون»
آغــاز میشــود ،و آن عبــارت اســت از شــروع فراینــد بــا پرســش یــا تصمیمــی خــاص دربــارۀ محیــط
درونــی .ســپس بنــای ســناریوها بهســوی محیــط بیرونــی شــکل میگیــرد (شــوارتز،1388 ،
.)211
 .2بررسی تغییرات گذشته برای شناسایی نیروهای کلیدی در محیط منطقهای
گام دوم تهیــۀ فهرســت عوامــل کلیــدی تأثیرگــذار بــر کامیابــی یــا ناکامــی آن تصمیــم اســت؛
عواملــی ماننــد واقعیتهایــی دربــارۀ مشــتریان ،تأمینکننــدگان ،رقبــا و. ...
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 .3شناسایی نیروهای پیشران
شــامل تهیــۀ فهرســت روندهــای هدایتکننــده در محیــط کالن اســت کــه بــر عوامــل کلیــدی
شناختهشــده در گام قبلــی تأثیرگــذار هســتند .شــامل فهرســت کنترلشــدۀ نیروهــای اجتماعی،
ـس نیروهای شناساییشــده
اقتصــادی ،سیاســی ،زیسـتمحیطی و فناورانــه و نیروهایــی کــه در پـ ِ
در محیــط قــرار دارنــد.

 .4طبقهبندی بر اساس اهمیت و عدم قطعیت
گام بعــد شــامل طبقهبنــدی عوامــل کلیــدی و روندهــای پیشــران بــر اســاس دو معیــار اســت:
نخســت ،درجــۀ اهمیــت بــرای موفقیــت موضــوع یــا تصمیــم اصلــیای اســت کــه در گام اول
شناســایی شــده اســت و دوم ،درجــۀ عــدم قطعیــت احاطهکننــدۀ آن عوامــل و روندهاســت .نکتــۀ
اصلــی ،شناســایی دو یــا ســه عامــل یــا رونــدی اســت کــه بااهمیتتریــن بــوده و بــا بیشــترین
میــزان عــدم قطعیــت همــراه باشــند.
 .5انتخاب منطق سناریوها
هــدف نهایــی رســیدن بــه ســناریوهایی اســت کــه تفــاوت موجــود بیــن آنهــا بــرای تصمیمســازان
قابــل توجــه باشــد .در واقــع ،بــر اســاس طبقهبنــدی انجامشــده در مرحلــۀ قبــل ،محورهــای
تمایــز ســناریوها مشــخص میشــود.
 .6پربارکردن سناریوها
پربــار کــردن ســناریوها بــا رجوع بــه عوامــل کلیــدی و روندهــای شناساییشــده در گامهــای دوم
و ســوم ،فعالیــت اصلــی در ایــن مرحله اســت.
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 .7شناسایی مضامین
زمانــی کــه ســناریوهایی بــا جزئیــات بیشــتر توســعه یافــت ،زمــان آن رســیده اســت کــه بــا رجــوع
بــه موضــوع یــا تصمیــم اصلــی شناختهشــده در گام اول ،تمریــن آینــده انجــام شــود .تصمیــم
موردنظــر در هــر کــدام از ســناریوها چطــور بهنظــر میرســد؟ چــه آســیبپذیریهایی آشــکار
شــده اســت؟ و...
 .8تعریف شاخصها و عالیم راهنما
طراحــی و شناســایی چنــد شــاخص راهنمــا بهمنظــور نظــارت مــداوم بــر تحــوالت ،در ایــن
مرحلــه شــکل میگیــرد (شــوارتز .)216:1388

روش پژوهش و نمونه و جامعۀ آماری
ایــن پژوهــش بــه روش ترکیبــی اکتشــافی انجــام شــده اســت .روشهــای ترکیبــی بــه روشهایی
اطــاق میشــود کــه درصــدد ترکیــب هــر دو رهیافــت ّ
کمی و کیفــی در یــک مطالعۀ واحد هســتند
(محمدپــور .)77 :1389 ،در مرحلــۀ شناســایی پیشــرانها از روش دلفــی و بــرای مشخصشــدن
اهمیــت و عــدم قطعیــت ،از روش تحلیل سلســلهمراتبی اســتفاده شــد.
جامعــۀ آمــاری پژوهــش خبرگانــی بودنــد کــه عــاوه بــر تســلط و آشــنایی بــا مبانــی و اهــداف
فرهنگــی انقــاب اســامی ،در حــوزه زیــارت در مشــهد ،از لحــاظ رشــته تحصیلــی و ســابقه کاری
حداکثــر تعامــل را بــا مقولــه زیــارت و سیاســتگذاریهای انجامشــده در آن حــوزه داشــته
باشــند .بــر ایــن اســاس ،نمونهگیــری در ایــن تحقیــق تصادفــی نیســت بلکــه تعمــدی و قضاوتــی
اســت (رنجبــر.)240 :1391،
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روش دلفی
روش دلفــــی از جملــه روشهــای ذهنــی ـ شــهودی حــوزۀ آیندهنــگاری اســت کــه «نورمــن
دالکی« ،»1الف ِهلمر »2و «تـی.جـــی .گـــوردون »3در دهــــۀ پنجــاه بــرای غلبــه بــر ناتوانیهای
ســایر روشهــای پـیشبینـــی ،در شـــرکت RANDآن را ابـــداع کردنــد .ابتدا برای مســائل نظامی

بـهکار رفـــت ،ســـپس بـهدلیـــل اهمیــت آن ،به ســایر حوزهها نیــز راه یافــت (پاشــاییزاده:1387 ،
.)63

اجماع در دلفی
همــواره یکــی از انتقادهــای وارد بــه روش دلفــی ،مبهمبــودن مفهــوم اجمــاع نخبــگان در ایــن
روش اســت .در پژوهشهــای مختلــف معیارهــای متفاوتــی بــرای تعییــن میــزان اجمــاع ،ب ـهکار
گرفتــه شــده اســت (پاشــاییزاده .)70 :1387 ،طیــف متنوعــی از معیارهــا بــرای اجمــاع در
دلفــی پیشــنهاد شــده اســت؛ از قرارگرفتــن  %80آرا در میــان دو طبقــه در مقیــاس هفتدرجـهای
لیکــرت تــا اینکــه حداقــل  %70خبــرگان در مقیــاس پنجدرجـهای لیکــرت ،امتیاز ســه و بیشــتر به
عوامــل داده باشــند و مقــدار میانــه  3.25یــا بیشــتر باشــد( .آذر .)842 :1393،در تحقیق حاضر
پیشــرانهایی مــورد قبــول قــرار گرفــت کــه حداقــل %90نخبــگان کــه در مقیــاس پنجدرج ـهای
لیکــرت بــه عوامــل ،امتیــاز ســه و بیشــتر داده و میانــۀ آن هــم از  4بیشــتر باشــد.

1. Norman Dalkey
2. Olaf Helmer
3. T g Gordon
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فهرستشرکتکنندگان:
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مراحل طیشده در این تحقیق
مطابــق مــدل شــوارتز ،در گام اول مطالعــۀ اســناد و مطالعــات موجــود در زمینــۀ سیاس ـتهای
زیــارت در مشــهد در دســتور کار قــرار گرفــت .البتــه ،در ایــن مرحلــه از مطالعــۀ ادبیــات جهانــی
موجــود در حــوزه پیشــرانهای حــوزۀ گردشــگری مذهبــی هــم اســتفاده شــد( .رک :ییمــن،
 .)182 :2008پــس از مطالعــۀ اســنادی و جمعبنــدی مطالعــات بهکمــک پرســشنامۀ بــاز و
مصاحبــه ،دیــدگاه  15نفــر از نخبــگان اســتخراج شــد کــه فهرســت اولیــۀ  25مــورد از پیشــرانها
در ایــن مرحلــه تدویــن و در اختیــار صاحبنظــران قــرار گرفــت:
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در ادامــه و پــس از آزمــون اولیــه ،بــا تکیــه بــه روش دلفــی ،هشــت پیشــران اصلــی مــورد اجمــاع
خبــرگان شناســایی و اســتخراج شــد .بهعنــوان پیشــران نهایی مــواردی انتخاب شــد که دسـتکم
 %90نخبــگان در مقیــاس پنجدرجـهای لیکــرت ،امتیــاز ســه و بیشــتر بــه عوامــل داده و میانــه آن
هــم از  4بیشــتر باشــد .در مرحلــه بعــد بــا اجــرای فـ ّ
ـن تصمیمگیــری چندمتغیــره ،دو پیشــران کــه
بیشــترین اهمیــت و عــدم قطعیــت را داشــتند ،انتخــاب شــدند .و در نهایت چارچوب ســناریوهای
سیاســتی آینــدۀ زیــارت در مشــهد مقــدس در افــق  1404طراحــی شــد.

نتایج تحقیق
چنانکــه ذکــر شــد ،مســئلۀ اصلــی ایــن پژوهش پیشــران اصلــی اثرگــذار بر آینــدۀ زیارت مشــهد
در افــق 1404بــود .هشــت پیشــران اصلــی مــورد اجمــاع نخبــگان به شــرح زیر اســت:
 .1مدرنسازی شهر مشهد بر اساس نظریات توسعۀ غربی
 .2وضعیت توزیع کاربریهای زمینهای اطراف حرم (تجاری ،اقامتی و)...
 .3امنیت پایدار مشهد
 .4تغییر سبک زندگی زائران
 .5ظهور تفریحات متنوع در کنار زیارت در داخل شهر مشهد
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 .6رشد معنویتخواهی و نیاز زائران به تربیت و تحول درونی
 .7تغییر هویت مذهبی زیارتی مشهد
 .8هزینه سفر.
پــس از شناســایی عوامــل اصلــی ،بــا بهکارگیــری فراینــد تحلیــل سلســلهمراتبی ،ایــن عوامــل به
ترتیــب زیــر اولویتبنــدی شــده اســت.
 .1رشد معنویتخواهی و نیاز زائران به تربیت و تحول درونی
 .2مدرنسازی شهر مشهد بر اساس نظریات توسعۀ غربی.

توصیف سناریوها
سناریوســازی برخــاف تصــور عامیانــه ،تنهــا بهمنظــور شناســایی محتملتریــن آینــده
یــا شناســایی آیندههــای مطلــوب و خوشــبینانه یــا نامطلــوب و بدبینانــه نیســت؛ بلکــه
اصلیتریــن کارکــرد ســناریوها شناســایی آیندههــای متنــوع و باورپذیــری اســت کــه هــر یــک
میتوانــد تحقــق یابــد و درصــورت تحقــق بــه تأثیرهــای متعــدد بــر موضــوع مــورد بحــث ،یعنــی
سیاســتهای زیــارت در شــهر مشــهد ،منجــر میشــود( .کشــاورز .)13 :1394 ،مطابــق
مــدل شــوارتز ،زمانــی کــه مهمتریــن نیروهــای پیشــران و منطــق تمایــز ســناریوها مشــخص
شــد ،پربارکــردن چارچــوب ســناریوها بــا رجــوع بــه عوامــل اصلــی و روندهــا شناســایی شــده
و در گامهــای دوم و ســوم ،قابــل اجــرا خواهــد بــود .در هــر ســناریو بایــد بــه عوامــل اصلــی و
روندهــا توجــه شــود .گاهــی بهســرعت معلــوم میشــود کــه کــدام جنبههــای عــدم قطعیــت
بایــد در کــدام ســناریو قــرار داده شــود.
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نمودار زیر منطق سناریوها را بهخوبی تبیین میکند:

سناریو اول :آرمانشهر رضوی
آرمانشــهر رضــوی بیانکننــده وضعیــت آرمانــی و مطلــوب زیــارت خواهــد بــود .در ایــن ســناریو
بــه رونــد روبهتزایــد معنویتخواهــی بهعنــوان یــک نیــاز انســانی در پاســخ بــه زندگــی ماشــینی
توجــه میشــود .باوجــود همــۀ برنامههــای رســانهای ،فرهنگــی ،اقتصــادی و حتــی امنیتــی ،رونــد
رو بــه رشــدی از معنویتگرایــی در جوامــع گوناگــون نظیــر توســعۀ اســام در اروپــا و ...مالحظــه
میشــود .ایــن موضــوع ســبب میشــود تــا در پاســخ بــه ایــن نیــاز جهانــی بــه معنویــت ،دیــن
بهطــور عــام و زیــارت بهطــور خــاص مــورد توجــه همگانــی قــرار گیــرد .توســعۀ میلیونــی زیــارت
اربعیــن سیدالشــهدا  gباوجــود تهدیدهــای امنیتــی و سانســور رســانهای ،مؤیــد ایــن رونــد
عمومــی اســت .مشــهد بهعنــوان یکــی از مراجــع اصلــی زیــارت کانــون توجه قــرار خواهــد گرفت.
همزمــان بــا توســعه معنویتخواهــی ،توجــه بــه توســعه مشــهد بــر اســاس مدلهــای بومــی و
اســامی ،بــه شــکلگیری وضعیــت آرمانی زیــارت در مشــهد منجر خواهد شــد .در ایــن وضعیت،
نهادهــای مختلــف تصمیمگیــر و تصمیمســاز ،از نهادهــای ســطح بــاالی حاکمیتــی نظیر شــورای
عالــی انقــاب فرهنگــی و مجلــس شــورای اســامی تــا نهادهــای محلــی و شــهری نظیــر شــورای
شــهر و آســتان قــدس رضــوی و نهادهــای تصمیمســاز نظیــر حــوزه و دانشــگاه ،بــه مدلهــای
توســعۀ بومــی و اســامی توجــه نشــان میدهنــد.
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در سیاس ـتگذاری و برنامهریــزی حــوزه سیاســت ،تمرکــز اصلــی بــر ّ
هویــت مذهبــی ـ زیارتــی
مشــهد خواهــد بــود .رونــد تخریــب بافــت تاریخــی شــهر متوقــف خواهــد شــد ،توســعۀ شــهر بــر
مبنــای حفــظ اصالتهــای فرهنگــی و معمــاری تاریخــی شــهر خواهــد بــود ،مســافران نــه
بهعنــوان منبــع درآمــد و توریســت کــه بهعنــوان زائــر مــورد توجــه خواهنــد بــود و تفریحــات متنــوع
تنهــا در صــورت سـ ّ
ـنخیت بــا زیــارت در داخــل شــهر مشــهد توســعه خواهند یافــت .مشــهد در این
ـی مذهبــی و دینــی در ســطح
ســناریو الگــوی مناســب و ایدهآلــی بــرای حیــات طیبــه و شــهر آرمانـ ِ

جهانــی خواهــد بــود.

سناریو دوم :فرسایش هویتی
در ســناریوی دوم بهدلیــل واکنــش جهانــی بــه زندگــی ماشــینی ،شــاهد رونــد روبهرشــد نیــاز
زائــران بــه مباحــث معنــوی و رشــد معنویتخواهــی خواهیــم بــود .در ایــن ســناریو بهدلیــل
ویژگیهــای منحصربهفــرد مشــهد ،انبــوه میلیونــی تشــنگان زیــارت از داخــل و خــارج بــه ســمت
حــرم رضــوی روانــه خواهنــد شــد امــا شــاهد مــدل توســعهای بــرای مشــهد خواهیــم بــود کــه بــر
اســاس مدلهــای توســعۀ غربــی و شــهرهای توریســتی و تفریحــی و در عــدم تجانــس بــا ماهیــت
زیارتــی مشــهد خواهــد بــود.
در ایــن حالــت ،کســب ســود اقتصــادی ،محــور نــگاه بــه زائــر در نهادهــای تصمیمگیــر و
تصمیمســاز خواهــد بــود .ســرمایۀ معنــوی و مذهبــی در خدمــت کســب درآمدهــای کوتاهمــدت
قــرار میگیــرد و بهتدریــج سیاســتهای غلــط و تغییــر در معمــاری تاریخــی و تخریــب بافــت
تاریخــی شــهر ،بــه تغییــر هویــت مذهبــی ـ زیارتــی مشــهد خواهــد انجامیــد .ایــن موضــوع ریشــه
در عقایــد و تفکــرات مجریــان و تصمیمگیــران نهادهــای حاکمیتــی شــهر دارد کــه وضعیتــی
متناقضنمــا را بــر شــهر حاکــم میکنــد و نیــاز معنــوی مخاطــب توســط جریانهــای ســوداگر
سوءاســتفاده قــرار خواهــد گرفــت .ایــن وضعیــت اگرچــه در کوتاهمــدت به کســب ســودهای
مــورد ِ
اقتصــادی منجــر میشــود ،در بلندمــدت بــه تخریــب ّ
هویــت زیارتــی مشــهد و تغییــر ذائقــه زائــر به
کاهــش ســفرهای زیارتــی و حتــی زیــان اقتصــادی منجــر خواهــد شــد.
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سناریو سوم :تضاد هویتی
بــر خــاف ســناریوهای اول و دوم ،در ســناریوی ســوم رونــد تغییــر تدریجــی ســبک زندگــی زائران
بهســوی ســبک زندگــی مصرفــی و غربگــرا ،موجــب افــول معنویتگرایــی در جامعــه و مخاطبــان
ســفر زیارتــی خواهــد شــد .ایــن موضــوع ،ذائقــه مصرفکننــده ســفرهای ـ زیارتــی را بهتدریــج
تغییــر خواهــد داد و زائــران بــه مفهــوم واقعــی زیــارت ـ کــه در ابتــدای مقالــه ذکــر شــد ـ کمتــر
توجــه خواهنــد کــرد در ایــن ســبک زندگــی  .ســفر زیارتی بیشــتر جنبه تزئینــی و تفریحــی خواهد
داشــت .آنچــه موجــب بــروز تناقضــات و تضادهــا در این ســناریو خواهد شــد اهتمام دســتگاههای
حاکمیتــی در توســعه بــر اســاس مدلهــای بومــی و اســامی اســت .ســناریوی ســوم پرتضادتریــن
ســناریوی موجــود اســت زیــرا اگــر مدلهــای بومــی و مبتنــی بــر ّ
هویــت ســنتی و اســامی بتوانند
مؤثــر واقــع شــوند ،شــهر مشــهد میتوانــد نقــش برجســتهای در مقاومــت در رونــد تغییــر تدریجی
ســبک زندگــی زائــران بــه ســوی ســبک زندگــی مصرفــی داشــته باشــد .امــا اگــر ایــن تالشهــا
قریــن موفقیــت نشــوند ،ایــن ســبک زندگــی زائــر اســت کــه در شــکلهای مختلــف در مقابــل ایــن
مدلهــا مقاومــت خواهــد کــرد.

سناریو چهارم :نابودی شهر رضوی
در حقیقــت ،بیانکننــدۀ وضعیــت موجــود سیاســتهای زیــارت در مشــهد اســت .در ایــن
وضعیــت ،توســعۀ شــهر مشــهد بــر اســاس مدلهــای غربــی در کنــار تغییــر ســبک زندگــی زائــران
بــه ســبک زندگــی رفــاهزده و مصرفگــرا ،هویــت مذهبــی ـ زیارتی مشــهد را تغییــر خواهــد داد و آن
را بــه شــهری تفریحــی و توریســتی مبــدل خواهــد کــرد و بهتدریــج فاصلــۀ تدریجــی میــان هــدف و
روح معنــوی انقالبــی زیــارت پدیــد خواهــد آورد.
در نتایــج اولیــۀ ایــن ســناریو میتــوان بــه تغییــر هویــت مذهبــی زیارتــی مشــهد ،تغییــر نــگاه
بــه زائــر بــا محوریــت کســب ســود اقتصــادی صــرف ،توســعۀ شــکاف طبقاتــی در مشــهد،
تخریــب بافــت تاریخــی شــهر ،تغییــر ســبک زندگــی زائــران ،ظهــور تفریحــات متنــوع در کنــار
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زیــارت در داخــل شــهر مشــهد و تخریــب معمــاری تاریخــی شــهر اشــاره کــرد .در بلندمــدت،
ادامــۀ ایــن مســیر منجــر بــه تغییــر کامــل هویــت ،بافــت و فرهنــگ و زندگــی در شــهر مشــهد
خواهــد شــد.
بــر اســاس مــدل شــوارتز ،بــرای پربارکــردن ســناریوها ،بــا رجــوع بــه عوامــل کلیــدی و
روندهــای دیگــر ،از پیشــرانهای شناساییشــده نیــز اســتفاده میشــود .بیشــتر پیشــرانها
در هــر کــدام از ایــن ســناریوها میتواننــد نقــش متفاوتــی را برعهــده بگیرنــد .بهعنــوان مثــال،
وضعیــت کاربــری اراضــی اطــراف حــرم رضــوی در هــر کــدام از ســناریوها میتوانــد وضعیــت
متفاوتــی پیــدا کنــد .بــا هــدف پیشارزیابــی سیاســتها در ســاختار ارزیابــی اثــر مشــارکتی
موریــس ،ایــن تحقیــق در مرحلــۀ اول تنهــا متولــی شناســایی و اولویتگــذاری پیشــرانها و
تدویــن منطــق ســناریوها بــود .در ایــن مرحلــه ،بــا شناســایی آینــدۀ ممکــن و بدیلهــای آن،
زمینــه بــرای پیشارزیابــی سیاسـتهای زیــارت بــر اســاس هــر کــدام از چهــار ســناریوی فــوق،
ممکــن و مهیــا شــده اســت.

نتیجهگیری
شــکاف میــان وضعیــت موجــود زیــارت رضــوی بــا انتظارهایــی کــه از دیــدگاه مکتبــی و انقالبــی
از زیــارت بــا معرفــت وجــود دارد ،موجــب طــرح مســئله زیــارت در حــوزه سیاسـتگذاری فرهنگی
میشــود .در ایــن تحقیــق ،بــا هــدف ارزیابــی نتایــج سیاسـتهای موردنظــر بــا بدیلهــای آنهــا،
از پیشارزیابــی سیاســت و در میــان رویکردهــای مختلــف پیشارزیابــی سیاســت ،از رویکردهــای
آیندهپژوهانــه در سیاس ـتگذاری اســتفاده شــد تــا از امــکان برخــورد پیشدســتانه بــا روندهــا و
اتفاقهــای محیــط بهرهمنــد شــویم.
بدیــن منظــور ،بــا تکیــهبر مــدل شــوارتز و اســتفاده از فـ ّ
ـن دلفی ،ابتــدا عوامــل کلیــدی تأثیرگذار
بــر موضــوع مــورد بحــث ـ شــامل عوامــل فرهنگــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،محیطــی کالبــدی،
سیاســی و مدیریتــی ـ و ســپس نیروهــای پیشــران اصلــی شناســایی شــد:
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 .1مدرنسازی شهر مشهد بر اساس نظریات توسعۀ غربی
 .2وضعیت توزیع کاربریهای زمینهای اطراف حرم (تجاری ،اقامتی و)...
 .3امنیت پایدار مشهد
 .4تغییر سبک زندگی زائران
 .5ظهور تفریحات متنوع در کنار زیارت در داخل شهر مشهد
 .6رشد معنویتخواهی و نیاز زائران به تربیت و تحول درونی
 .7تغییر هویت مذهبی زیارتی مشهد
 .8هزینه سفر.
بــا انتخــاب مهمتریــن و غیرقطعیتریــن پیشــرانها ،چارچــوب ســناریوهای آینــدۀ زیــارت
اســتخراج شــد تــا در پیشارزیابــی سیاسـتهای زیــارت ،مبنــای بررســی و اســتفاده قــرار گیــرد.
بــا توجــه بــه خــأ تحقیقــات روشــمند در حــوزه سیاس ـتگذاری زیــارت ،ایــن تحقیــق میتوانــد
گام اول مســیر پیشارزیابــی سیاســتهای حــوزۀ زیــارت در مشــهد باشــد.
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Abstract
The subject of pilgrimage, despite its great importance and place in religious
and scholastic foundations, has received less scholarly attention from the
perspective of policy-making knowledge. On the other hand, the use of futuristic
methods in the pre-evaluation of public policies due to the pre-emptive approach
to environmental factors has gradually attracted the attention of policy makers.
Relying on a combination of hierarchical and Delphi analysis process and based
on the Schwartz model, this research seeks to identify, prioritize, and ultimately
design the most important future policy scenarios for pilgrimage in Mashhad in
1404. To do this, using expert documentation and open-ended questionnaires
and interviews, the views of 15 experts were identified, and by analyzing the
content, the list of models was extracted and based on Delphi method, 8 main
models were identified by experts, and by implementing a multi-variable decisionmaking technique, the two models that were most important and uncertain were
identified, and the scenario framework was designed based on that.
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Abstract
The manners of the pure Imams (as) are full of fruitful lessons. The teachings of
Imam Reza's (as) life can also be used to improve human life. One of them is his
policy of educating human beings. The present study, with its descriptive-analytical
approach, seeks to extract fundamental implications for Islamic educational
policy from the Raḍavī tradition. The results of the research indicate educational
implications such as orientation to the talents and tendencies of the educator
in the training process, the role of situational effects on the educator training
in the training process; policy-making for moral and behavioral patterns of the
educator in the process of education; encouragement and threat-centeredness
of the educational model; paying attention to the conversational nature of Islamic
educational models; paying attention to the coordination and interaction of
knowledge and practice in educational policy; recognition of audience in the
process of education; the need for policy-making for the growth environment of
the educator.
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Abstract
Ritual poetry is one of the types of teaching poetry that has an ancient background in
literature. The supreme position of Imam Riḍā (as) among the Shiites, and especially his
presence in Iran, has caused the poets of every corner of this land to create beautiful
inspirational works and make great works in this regard, and taking steps thereafter
a great deal in the richness of religious literature. Meanwhile, "Mohammad Hossein
Gharavi Isfahani" and "Khoshdel Tehrani" are a typical example of the well-known
poets who form the majority of their poems and praise Ahl al-Bayt (as). In this research,
firstly, according to the position of the comparative literature, it proceeds from the
perspective of the American school, which emphasizes the aesthetic, interdisciplinary,
and interdisciplinary studies of the prominent features of this theory, and then, through
a descriptive-analytical method, based on evidence of the poetry of these two poets,
with the aim of comparative study of the themes of Raḍavī in his mediates and his
successor, has been discussed. The findings of this research indicate that the two
poets in the discussions such as: The expression of the moral virtues of Imam (as), the
wisdom and knowledge, the dignity and virtues of Imam (as), the wilāyat (authority), the
imam's signification, the dignity of the Imam, the historical events of Imam's life (as),
prayer asking for rain, and the hadith of the ḍāmin Āhū (deer guarantor), the passion of
pilgrimage, intercession, etc., have similarities and different aspects; the results indicate
that the Raḍavī theme of Khoshdel Tehrani poetry, due to the beautiful literary images
and its various themes, has had a more influential effect on the audience than the poetry
of Isfahani, although in the poetry of Gharavi there are also some beautiful new themes.
Keywords: Comparative Literature, Imam Riḍā (as), Raḍavī Poetry, Gharavi Isfahani,
Khoshdel Tehrani.
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Abstract
Imam Riḍā's debates with different groups on various topics are a treasure
from the teachings of Raḍavī, which has survived from the Prophet (pbuh). In
these debates, various topics have been presented in the teachings of the Islamic
religion that the answer to the doubts and questions and enlightenment in religious
matters has been one of the most important topics discussed in these discourses.
Considering the goals of Imam (as) from these debates and the results of these
talks is important, because in addition to explaining and explaining the teachings
of Raḍavī, the plot of a desirable and admirable debate in every age and Egyptian
is also depicted. Accordingly, the present research, using a descriptive-analytical
method and with an end-point approach, has focused on Raḍavī's debates and
has drawn attention to the findings and outcomes of these debates in religious,
social and political dimensions. As a result, Imam (as) pursued the goals in these
debates, the most important of which are: Guiding the debater, explaining the
teachings of religion, the hypocrisy of religion, explaining the position of the Ahl
al-Bait (as) and the culture of the desired debate in society. These goals and
objectives will have two main consequences in the present age: Firstly, promoting
the religious education and nullifying the doubts in the form of a debate; secondly,
paying attention to these goals and approaches and their application will lead to
the emergence of favorable and controversial debates at various levels.
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Abstract
Tiling is one of the idealistic ways of painting in the architectural decoration of Iran, at
least its historical background dates back to before Islam. In the early Islamic centuries,
art of tiling in Iran, because of the increase in the construction of religious buildings,
appears as decorations in religious collections. The process of growth and development
of the holy shrine has continued throughout the history of Islam and throughout the life of
Islamic governments; hence, the type of architecture and its accessories, including tiling,
throughout history and periods of Ilkhānī, Timurid, Safavid, Qājār and contemporary
period have been done by different styles and methods. During the Qājār period,
many developments in art and architecture, especially in the decoration of buildings,
occurred. In this period, the painting of the building’s wall found new effects. In this era,
the tile designers have inspired from portraiture, photography, postage stamps, western
fashions, ancient art traditions of painting, as well as literary, historical, religious, and
lithographic.
The main purpose of this article is to get familiar with Qājār period tiles in the holy shrine
and to adapt the miracle of the lion’s attack to Hamid Ibn Mehrān on the front of the
eastern porch of the Atiq courtyard with similar lithographic prints. The question is what
are the topics of the Qājār period tiles in the holy shrine of Raḍavī? Can we see the tile
of Imam Riḍā's miraculous tale in the Ma'mūn's assembly (Lion’s attack on Hamid ibn
Mehrān) from similar lithographic prints? If this tile is affected by lithographic prints, what
are these effects? What works of the painter artists are more consistent with these items?
The compilation of the materials and pictures of the present research was done by field
and library method, and its writing was done with a descriptive and analytical approach
along with interpretation of the images and their adaptation.
Key words: Raḍavī Shrine, Imam Riḍā (as), Qājār era, Paintings of Tiles, Lithography.
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Abstract
The lifestyle of Imam Riḍā (as), which is one of the most popular topics in
contemporary research, is more intertwined with family, social, theological, and
religious studies, and has not benefited from psychological approaches and
appropriate methods in order to depict a more comprehensive statue of his
transcendent personality. They have been published with the motives of wisdom,
emotional-spiritual status and their privileges among the Imams (as), revival and
explanation of Raḍavī culture and sensory compassion. The present study seeks
to provide a psychological analysis of Razavi's lifestyle based on Erickson's
"life span" perspective. The first purpose of the author is to institutionalize the
essence of Raḍavī lifestyle in individual and social emergencies, second, the
display, classification, and promotion of public religion at the levels of practical and
theoretical culture, and third, the psychological analysis of the research results.
The data collection method is based on library-documentary and has been
done with qualitative approach and Ericsson's research method of psychologicalhistorical analysis. After extracting the socio-cultural and individual components
of Erickson's personality analysis, the characteristics of Imam Riḍā's (as) lifestyle
were constructed from the authentic documents and classified according to the
mentioned components. The result of the research is that the examples of his
identity reflect the beliefs, values and applied sciences and symbols of practical
behavior and are the basis of religious, spiritual, moral-social and mental identities
and have the ability to be modeled on the public.
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Abstract
Sign-semantics is a tool for evaluating how to generate and get meaning in
discourse analysis. This new science, with the backing of classical semiotics,
provides the opportunity for signs to appear with new signatures in a forward
direction. In this paper, using a descriptive analytical method, and in order to
examine the semantic sign of the discourse of Imam Riḍā (as), the “Prayer asking
for rain” was selected for research. This prayer is due to the nature of narrative
discourse, which contains many acts and values, and regarding its semantic sign
of governing systems, worth to be considered. Imam as the heir and flagship of
Imamate, like other Imams, has the task of transferring and promoting the concept
of Imamate. To realize this, they use a number of obvious and hidden methods,
but in the face of Mamūn, like some Imams, he proceed the way of taqīyah, and
indirectly induces the concept of their intended meaning, the hegemony of Imamate
through the prayer asking for rain. This research demonstrates the realization of
how the ideal hegemony of Imam Riḍā (as) is, namely, the advent of Imamate,
and, in order to identify that hegemony, we need a precise tool to deal with the
variety of our discourses. Here the sign-semantics analysis, as an accurate tools,
can help us realize this. In this research, various types of discourse systems such
as system of action, emotional system and tension system, and concepts for the
processing of the concept, transmission of message and communication with the
audience were evaluated and shown how Imam Riḍā (as) uses in the prayer, from
some discourse systems, and explains the legitimacy of his wilāyat (authority)
and his purified family, and hegemonic discourse of the authority.
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Abstract
One of the important issues in the field of divine names and attributes is God's
previous knowledge to his essence before creating possible beings. According
to the appearance of the ᷾Imran Ṣᾱbi's narration, Imᾱm Reḍᾱ (A.S) denies God's
need for such knowledge that is incompatible with another Imᾱm's narration
in which God's knowledge to His essence is affirmed. The commentators
of this narration like hadith scholars, philosophers, and mystics disagree in
explaining and solving such incompatibility. ʿAllᾱmih Majlisī has mentioned four
justifications that all of them can be criticized. Qᾱżī Saʿid Qummī accepts the
apparent meaning of Hadith and attributes this knowledge to the level of Unity.
This viewpoint is incompatible with those traditions in which the attributes
of essence are affirmed. ʿAllᾱmih Jafarī uses only the principle of identity in
jusfying this Hadith and does not accept the attributing this to God's intuitive
knowledge. In this article, Mullᾱ Ṣadrᾱ's viewpoint that is based on intuition
knowledge and the principle of identity is more compatible with Imᾱm Reḍᾱ's
(A.S) Hadith in solving this contradiction.

Key words: Imᾱm Reḍᾱ's (A.S), I᷾ mran Ṣᾱbi's debate, Names and attributes,
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