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چکیده
پــارهای از احادیــث امــام رضــا  gبهرغــم فرازمنــدی ،محــل اختــاف ّ
ن اهــل ســنت واقــع شــد ه
محدثــا 
اســت .از زمــرۀ ایــن احادیــث ،حدیــث «اإلیمــان معرفــة بالقلــب و إقرار باللســان وعمــل باألركان» اســت
کــه توســط إبــن ابـیداوود سجســتانی نقــل و مــورد قبــول قــرار گرفته ،امــا ابــن ّ
حبــان ُبســتی ،آن را بیپایه
شــمرده اســت .ارزیابــی رجالــی ســند حدیــث مذکــور و دســتیابی به پیــام آن ،موضــوع مقاله حاضر اســت.
ـاورد محققــان ایــن ُجســتار حاکــی اســت گرچــه ایــن حدیــث ،فاقــد وثــوق ســندی اســت ،امــا از وثاقــت
رهـ ِ
صــدوری و محتوایــی برخــوردار اســت؛ زیــرا متــن آن ب ـ ه ســبب برخــورداری از انــواع متابعــات و شــواهد
در اوج ّ
صحــت و بلکــه در ســطح متواتــر معنــوی قــرار دارد .ایــن حدیــث ّ
مبیــن ارکان س ـهگانه ایمانــی
ِ
اســت کــه حیــات طیبــه را تضمیــن و بــاور مرجئــه کــه عمــل بــه فرایــض را خــارج از حقیقــت ایمــان تلقــی
کردهانــد ،دســتخوش چالــش میســازد.

کلیدواژهها :ابن ابیداوود سجستانی ،ابن ّ
حبان بستی ،امام رضا  ،gحدیث اهل بیت  ،bحدیث
«االیمان» ،ارکان ایمان.

 .1استادیارعلوم قرآن و حدیث دانشگاه سیستان و بلوچستان(نویسنده مسئول)heydarynasab 43@theo.usb.ac.ir :
 .2دانشیارعلوم قرآن و حدیث دانشگاه نیشابورbayatmokhtari@neyshabur.ac.ir :

سال هشتم ،شماره  ،30تابستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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 .1طرح مسئله
ً
حدیــث بــه عنــوان منبــع دوم شــریعت اســام ،برخــاف قــرآن در قالبــی تقریبــا همســان بــا
بیانــات عمــوم مــردم صــادر و در مســیری ناهمــوار جــاری و مــورد اختــاف واقــع شــد .در حالیکــه
شــیعه مطابــق ســفارش پیامبرnگــزارش صحیــح معــارف اســامی را در بیان اهل بیت جسـتو
جــو کــرد ،اهــل حدیــث و ســنت آن را در نقــل عمــوم اصحــاب و راویــان جســتند و هنــگام مالحظــه
اختــاف ،غافــل از وصایــای پیامبــرnدر تمســک بــه عتــرت و تحــت تأثیــر اقدامــات جریانــات
حاکــم ،پــارهای از روایــات و راویــان را بــا هــر پیــام و موقعیتــی تخطئــه نمودنــد.
یکــی از ایــن روایــات ،روایــت «االیمــان معرفــة بالقلــب  »...اســت کــه از طــرق مختلــف و بــا
ً
عباراتــی مشــابه و عمومــا از طریــق امــام رضــا  gرســیده اســت .از جملــه ،ایــن روایــت را شــیخ
صــدوق بــه نقــل از«ابــن ابـیداوود سجســتانی» ،بــه گونــه ذیــل نقــل کــرده اســتّ :
«حدثنــا أحمد
بــن محمــد بــن عبدالرحمــن القرشــی الحاكــم قــالّ :
حدثنــا أبــو بكــر محمد بــن خالد بن الحســن
حدثنــا أبــو بكــر بــن أبــی داود ببغــداد قــالّ :
المطوعــی البخــاری قــالّ :
حدثنــا علــی بــن حــرب
حدثنــا أبــو الصلــت الهــروی قــالّ :
المالئــی قــالّ :
حدثنــا علــی بــن موســى ّ
الرضــا عن أبیه موســى
بــن جعفــر عــن أبیــه جعفــر بــن محمــد عــن أبیــه ّ
محمــد بــن علــی عــن أبیــه علــی بــن الحســین
عــن أبیــه الحســین بــن علــی عــن أبیــه علی بــن أبــی طالــب علیهم الســام قــال :قــال رســولالله
 :nاالیمــان معرفــة بالقلــب و اقــرار باللســان و عمــل باألركان(ابنبابویــه1404 ،ق ،ج.)204 :1
امــا حدیــث فــوق ،مــورد تخطئــه و انــکار «ابــن ّ
حبــان بســتی» کــه شــاگرد «ابــن ابــیداوود
سجســتانی» ،بــه شــمار میآیــد ،قــرار گرفتــه اســت .وی کــه امــام رضــا  gرا در ضمــن
«مجروحیــن» آورده ،نوشــته اســت :ایشــان از پــدرش مطالبــی شــگفت نقــل کــرده کــه اباصلــت و
دیگــران روایــت کردهانــد؛ ماننــد نقــل وی از پیامبرnکــه گفتــه اســت« :االیمــان معرفــة بالقلــب و
إقــرار باللســان و عمــل باألركان»(ابــن حبــان ،بیتــا ،ج.)106 :2
در ایــن تحقیــق ،ســند و محتــوای حدیــث مذکــور کــه محــل اختــاف دو شــیخ سجســتانی قــرار
دارد ،بررســی و تحلیــل میشــود .فــرض آن اســت ،ایــن حدیــث کــه از طریــق اهلبیــت رســیده،
از انــواع متابعــات ،شــواهد معنایــی و در نتیجــه اصالــت و صحــت برخوردار و مشــتمل بــر پیامهای
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،30تابستان 1399
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مختلــف اعتقــادی و اخالقــی اســت کــه ضامــن تأمیــن حیــات طیبه اســت.
بحــث ایمــان ،حقیقــت ،لــوازم ،شــرایط ،موانــع و آســیبزنندهها بــه آن ،همچنیــن متعلــق ایمان
و تفــاوت ایمــان بــا اســام در منابــع و آثــار مختلــف حدیثــی ،تفســیری ،کالمــی  ...فریقیــن ،از
گذشــته تــا کنــون مــورد توجــه بــوده اســت؛ از آن جملــه در منابــع حدیثــی بایــد از کتــاب تفصیلی
«شــعب االیمــان» بیهقــی و «االیمــان» عدنــی یــاد کــرد .از منابــع کالمــی در ایــن زمینــه میتــوان
بــه «االیمــان» از ابــن تیمیــة و «حقائــق االیمــان» از شــهید ثانــی اشــاره کــرد؛ ابــن تیمیــه در کتاب
مذکــور بــا اســتفاده از آیــات و برخــی روایــات بــه مباحثــی ماننــد فــرق اســام و ایمــان ،متعلقــات،
ضروریــات و آداب حفــظ و تقویــت ایمــان پرداختــه اســت .او همچنیــن دیدگاههــای مذاهــب
مختلفــی مثــل خــوارج ،جهمیــه و مرجئــه در موضوعــات اشــاره شــده را نقــل و نقــد کــرده اســت.
شــهید ثانــی نیــز در اثــر ذکــر شــده خــود ،ایمــان را تعریــف و از آیــات و روایــات در ایــن زمینــه
اســتفاده کــرده اســت .او نیــز آرای مذاهــب مختلــف از جملــه کرامیــه و معتزلــه در ایــن زمینــه را
ذکــر و بررســی کــرده اســت .شــهید ثانــی کــه دیــدگاه ســید مرتضــی مبنــی بــر عــروض کفــر پــس
از ایمــان را پذیرفتــه اســت ،دیدگاههــای اهــل مذاهــب مختلــف در بــاره حقیقــت ایمــان را ســه
عنــوان دانســته و گفتــه اســت :از ظاهــر آیــات چنــان بــر میآیــد کــه ایمــان و اســام حقیقــی بــا
اطاعــت حاصــل میشــود .در دوره معاصــر نیــز عــاوه بــر منابــع کالمــی و تفســیری در برخــی
مقــاالت تخصصــی بــه مبحــث ایمــان ،چیســتی و خصوصیــات آن توجــه شــده اســت .از جملــه
روحــی برنــدق و همکارانــش( )1396در مقالـهای بــا عنوان «چیســتی و مختصــات روح االیمان در
قــرآن و حدیــث بــا تأکیــد بــر دیــدگاه عالمــه طباطبایــی» بــه مســئله روح ایمــان و اینکــه آن ،یکــی
از مراتــب روح انســانی اســت پرداختهانــد .قربانــی و دیوانــی ( )1394نیــز طــی دو مقالــه «دیــدگاه
شــهید ثانــی در بــاب چیســتی ایمان(بــر اســاس کتــاب حقائــق االیمــان)» و «فزونــی و کاســتی
ایمــان بــر اســاس کتــاب حقائــق االیمــان» بــه ذکــر و بررســی دیدگاههــای شــهید ثانــی دربــارۀ
ایمــان همــت کردهانــد.
دانشــمندان علــوم مختلــف بــه مناســبت موضــوع بحــث خــود ،بــه این خبــر منقــول از امــام رضا
 gو پیامهایــش نیــز پرداختهانــد؛ بــه عنــوان نمونــه عالمــه شوشــتری بــه اختصــار بــه ذکــر
نقلهــای مختلــف و بیــان محتــوای ایــن خبــر پرداختــه است(شوشــتری1418 ،ق ،ج)363 :12
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یــا وحیــدی مهرجــردی بــه مناســبت ســخن از مرجئــه از باورهایشــان از جملــه دربــارۀ ایمــان و
نســبت آن بــا عمــل ســخن گفتــه اســت(وحیدی مهرجــردی)59 :1394 ،؛ امــا ســند و محتــوای
ایــن روایــت رضــوی ،بیــان ایمــان بــر اســاس آن و نقــد دیــدگاه ابــن حبــان بســتی ،آنگونــه کــه
موضــوع ایــن مقالــه اســت ،بررســی نشــده اســت.

 .2بررسی طرق ورود و سند حدیث
ســند بــه معنــای پشــتوانه و زنجیــره نقــل ،مــورد ســفارش خــاص اهــلبیــت قــرار داشــته
اســت(کلینی ،1363 ،ج .)52 :1فراوانــی ورود یــک خبــر و بســامد نقــل آن در جوامــع روایــی بــا
ً
اســناد مختلــف از جملــه قرایــن اصالــت آن خبــر اســت .خبــر «االیمــان  »...تقریبــا بــا عباراتــی
واحــد و الاقــل از شــش طریــق دیگــر رســیده اســت کــه در بعضــی از طــرق آن اباصلــت یــا امــام
رضــا  gقــرار ندارند(ابنبابویــه1403 ،ق178 :؛ همــان1404 ،ق ،ج 205 :1و ج31 :2؛
طوســی1414 ،ق 369 :و 448؛ شوشــتری1418 ،ق ،ج .)363 :12شــیخ صــدوق کــه آن را از
طریــق عبداللــه بــن ابـیداوود نقــل کــرده حداقــل از پنــج طریــق دیگــر هــم آورده اســت(ابنبابویه
1404 ،ق ،ج204 :1؛ همــان1403 ،ق.)178 :
ایــن حدیــث در طبقــه اصحــاب توســط امــام علــی ،gابوقتــاده ،عایشــه ،انــس،
عمــر ،عبداللــه بــن عمــر و ...نقــل شــده است(حســنی مغربــی1428 ،ق .)244 :ابــن
ماجــه از دو طریــق آن را از اباصلــت روایــت کــرده اســت(ابن ماجــه ،بیتــا ،ج.)25 :1
خــود ابــن ّ
حبــان نیــز بهرغــم انــکار اصالــت ایــن حدیــث ،ایمــان را بــا همیــن عبــارات
تبییــن کــرده اســت(ابن حبــان1414 ،ق ،ج .)442 :1جــز أباصلــت هــروی ،محمــد
بــن أســلم طوســی و  ...نیــز ایــن روایــت را از قــول امــام رضــا gاز طریــق پدرانــش از
قــول رســول خداnآوردهانــد .بیهقــی آن را دارای متابعــات و شــواهد مختلــف دیــده و
مکــرر نقــل کــرده اســت(بیهقی1410 ،ق ،ج 47 :1و  .)49مــزی نیــز از یــک طریــق نقــل
کرده(مــزی1413 ،ق ،ج )82 :18و ابــن حجــر بــا اســتناد بــه ســخن ابــن حبــان آن را
ذکــر کــرده است(عســقالنی ،بیتــا ،ج291 :11؛ حســنی مغربــی1428 ،ق .)242 :گاه
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نیــز از فوقالعادگــی ســند کــه اهــل بیــت در آن قــرار گرفتهانــد ،اظهــار شــگفتی شــده
اســت(خطیب بغــدادی1417 ،ق ،ج.)342 :10
در سند نقل صدوق از طریق سجستانی تا امام رضا  ،gپنج راوی قرار دارند:
 .1-2أحمد بن محمد بن عبد الرحمن قرشی حاكم
وی مجهــول و تنهــا در طــرق روایــی صــدوق آمــده اســت ( ابنبابویــه 1403 ،ق 262 :و 427؛
همــان ،بیتــا 238 ،234 :و .)288
 .2-2أبوبكر محمد بن خالد بن الحسن مطوعی بخاری
مطوعــی نیــز در برخــی منابــع رجالــی تســنن مذکــور بوده(خطیــب بغــدادی1417 ،ق ،ج:2
12و  )28و از اســتادان حاکــم نیشــابوری اســت(بیهقی1410 ،ق ،ج .)185 :7نــام وی در یکــی از
منابــع متأخــر رجالــی شــیعه نیــز آمــده و تنهــا بــه روایت صــدوق از او اشــاره شــده است(شوشــتری
1410 ،ق ،ج .)254 :9لــذا مطوعــی ،مهمــل اســت.
 .3-2أبوبكر بن أبی داوود
عبداللــه بــن ســلیمان سجســتانی(م 316ق) از چهرههــای سرشــناس و اختالفــی اهــل حدیــث
اســت؛ بعضــی دانشــمندان اهــل ســنت وی را مــدح و تعدیــل کردهانــد؛ خلیلــی او را یکــی از ســه
امــام عصــر خــود در بغــداد شــمارد(ذهبی1413 ،ق ،ج .)502 :14ابــن ندیــم مینویســد :او از
بــزرگان محـ ّـدث و فقهــای ثقــه اســت(ابن ندیــم ،بیتــا .)288 :ابــن ابــی یعلــی او را ّ
محدثــی عالــم،
حافــظ و فهیــم خواند(ابــن ابــی یعلــی ،بیتــا ،ج )51 :2و ابــن عــدی از مقبولیــت او نــزد اهــل
حدیــث میگوید(ذهبــی1382 ،ق ،ج.)433 :2
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صالــح بــن احمــد همدانــی میگویــد :حافــظ ابوبکــر بــن ابــی داود امــام و محــل رجــوع
اهــل عــراق و در إتقــان ،بیماننــد بــوده اســت(خطیب بغــدادی1417 ،ق ،ج .)472 :9ابــو
محمــد خــال ،ابــن ابــی داوود را از پــدرش حافظتــر میدیــد (ابــن شــاهین ،بیتــا17 :؛
خطیــب بغــدادی1417 ،ق ،ج .)473 :9دارقطنــی در ایــن بــاره گفــت :ثقــه اســت؛ جــز
اینکــه از نظــر گفتــار در بــاره حدیــث بســیار دچــار اشــتباه میشــد (ابــن شــاهین ،بیتــا:
17؛ ذهبــی1407 ،ق ،ج515 :23؛ همــان1382 ،ق ،ج433 :2؛ همــان1413 ،ق ،ج:13
 .)227بعضــی رجالیــان و محدثــان تســنن ،سجســتانی را ذم و جــرح کردهانــد؛ پــدرش او
را کــذاب خوانــد و اینکــه دنبــال منصــب قضــاء اســت ،مصیبــت شــمرد(ابن شــاهین ،بیتــا:
17؛ ذهبــی1407 ،ق ،ج515 :23؛ همــان1382 ،ق ،ج .)433 :2ابراهیــم اصفهانی(ابــن
اورمــه) ،اســتاد ابــوداود نیــز وی را کــذاب و بــا توجــه بــه ســخن پــدرش یکــی از ســه ابوبکــر
کــذاب خواند(جرجانــی1409 ،ق ،ج135 :1؛ ذهبــی1382 ،ق ،ج .)433 :2ابــن صاعــد(م
318ق) کــه از بــزرگان حفــاظ عــراق ،ثقــه و حجــت و در فهــم و حفــظ برتــر از ابــوداوود بــه
شــمار آمــده اســت ،ســخن ابــوداوود در تکذیــب پســرش را کافــی خواند(ابــن شــاهین،
بیتــا17 :؛ ذهبــی1382 ،ق ،ج .)433 :2بغــوی وی را نــاآگاه و طبــری او را نااهــل
شــمرد(ذهبی1382 ،ق ،ج434 :2؛ همــان1413 ،ق ،ج228 :13؛ یافعــی1417 ،ق ،ج:2
 .)207سجســتانی کــه در اســناد روایــات برخــی مشــایخ چــون صــدوق و طوســی حضــور
دارد ،در منابــع اصلــی رجالــی شــیعه مذکــور نیســت .تنهــا بعضــی دانشــمندان کالمــی
معاصــر شــیعه او را ناصبــی خواندهاند(امینــی1397 ،ق ،ج146 :10؛ حســینی میالنــی،
1414ق ،ج.)324 :6
بــه ایــن ترتیــب بــا آنکــه جرحهــای متعــددی متوجــه ابــن اب ـیداوود شــده اســت؛ امــا اهــل
حدیــث ،او را ثقــه و امــام دانســتهاند.
 .4-2علی بن حرب مالئی
بعضــی رجالیــان شــیعه تنهــا بــه روایتــش از اباصلــت از امــام رضــا  gاشــاره کردهاند(نمــازی
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شــاهرودی1414 ،ق ،ج )325 :5لــذا وی مهمــل اســت.
 .5-2أبو الصلت هروی
عبدالســام بــن صالح ،اباصلــت از رجال تســنن و اصحاب خاص امــام رضا gاســت .در ارتباط
بــا رجــال ســند ایــن حدیــث بیــش از همــه در بــاره اباصلــت تضــارب رأی وجــود دارد .از رجالیــان
شــیعه ،کشــی و نجاشــی او را ثقــه ،مأمــون بــر حدیــث و صحیــح الحدیــث خوانــده و گفتهانــد :او
محــب اهــل بیــت و صاحــب کتــاب «وفــاة الرضــا »gبــوده است(طوســی1404 ،ق ،ج872 :2؛
نجاشــی1416 ،ق .)245 :شــیخ طوســی ،اباصلــت را عامــی دانسته(طوســی1415 ،ق 360 :و
ّ
 )369و حلــی هــم وی را ثقــه و صحیــح الحدیــث معرفــی کــرده اســت (حلــی1402 ،ق.)117 :
بعضــی از دانشــمندان رجــال اهــل ســنت بــه وثاقــت وی حکــم نمــوده ،برخــی دیگــر تشــیع و
حــب عتــرت را بــر او عیــب گرفتهاند(طوســی1404 ،ق ،ج .)872 :2گاه گفتهانــد :رجــل صالــح
ّ
اال انــه شــیعی و گاهــی رافضــی خبیــث و متهــم خواندهانــد (ذهبــی1382 ،ق ،ج.)615 :2
ابــن معیــن او را ثقــه« ،رجــل صالــح اال انــه شــیعی» و گاهــی «لیــس ممن یکذب» دانســته اســت
و دیگــری او را زاهــد و حاکــم وی را «ثقــه و مأمــون» خواندهانــد .ابــوداوود هــم وی را ضابــط شــمرده
اســت(خطیب بغــدادی1417 ،ق ،ج50 :11؛ ابــن عســاکر1415 ،ق ،ج382 :42؛ مــزی،
1413ق ،ج77 :18؛ ذهبــی1413 ،ق ،ج447 :11؛ همــان1382 ،ق ،ج615 :2؛ عســقالنی،
1404ق ،ج.)287 :6
ابــن حبــان ُبســتی ،اباصلــت را راوی اخبــاری شــگفت دربــاره اهلبیــت دیــده اســت کــه احتجاج
بــه او هنــگام انفــراد روا نیســت(ابن حبــان ،بیتــا ،ج)151 :2؛ بنابرایــن ،اباصلــت از نظــر شــیعه
ثقــه اســت؛ بلکــه در اظهــارات رجالیــان تســنن نیــز یــا توثیــق شــده یــا در بــارهاش جــرح و ذمــی
جــز حــب عتــرت و رفــض دیــده نمیشــود؛ امــوری کــه نــزد عمــوم محدثــان جــرح نیســت .مطابق
مبنــای ُبســتی کــه اگــر جرحــی وجــود نداشــت راوی عــادل اســت(ابن حبــان1414 ،ق ،ج:1
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 ،1)37اباصلــت از نظــر وی نیــز بایــد عــادل بـ ه حســاب آیــد.
خالصــه ســخن اینکــه ،ســند حدیــث «االیمــان» به ســبب مهمــل و مجهول بــودن بعضــی راویان
و اتهــام برخــی دیگــر ،بــه اصطــاح صحیــح محســوب نمیشــود؛ امــا بــا توجــه بــه اینکــه از جملــه
راههــای تصحیــح اخبــار برخــورداری آن از متابعــات و شــواهد معنایی اســت ،وجود انــواع متابعات
و شــواهد قرآنــی و روایــی دربــارۀ ایــن خبــر ،تردیــدی در اصالــت و صــدور آن از ســوی معصــومg
باقــی نمیگــذارد و بــه ایــن جهــت حکــم بــه صحتــش میتــوان داد.

 .3بررسی متن و محتوای سخن امام رضاg
ایــن فصــل شــامل دو قســمت اســت .در بخــش نخســت بــه عنــوان مقدمــه و تمهیــد بــه گونــه
اجمالــی ،رابطــه ایمــان و اســام و در بخــش دوم بــه پیامهــا و فرازهــای سـهگانه حدیــث پرداختــه
میشــود.
 .1-3رابطه ایمان و اسالم
از مباحــث ســابقهدار و مهــم کالمــی ،بحــث اســام و ایمــان اســت .ایــن بحــث بــا آیــات و
روایــات مختلفــی ،پیونــد دارد و مفســران بــه مناســبت تفســیر آیــات مرتبــط ،بــه ایــن بحــث مهــم
پرداختهانــد .برخــی از آیــات و روایــات ،میــان اســام و ایمــان تفــاوت گذاشــتهاند و بعضــی دیگــر
ایــن دو را بــهصــورت متــرادف و جانشــین هــم اســتعمال کردهانــد .از تأمــل در ایــن اســتعماالت،
معلــوم میشــود اســام و ایمــان واژههایــی مشــترکاند و هــرگاه اســام و ایمــان بهتنهایــی بــه
کار رونــد ،هممعنــا خواهنــد بــود؛ امــا اگــر همنشــین شــدند ،معنایــی متفــاوت خواهنــد داشــت؛
در ایــن صــورت ،اســام ،عــام و ایمــان ،خــاص و ارتبــاط ایــن دو بــا هــم عمــوم و خصــوص مطلــق
اســت؛ لــذا هــر مؤمنــی مســلمان اســت ولــی هــر مســلمانی مؤمــن نیســت.

از جملــه آیاتــی کــه ایمــان را بــه معنــای اســام بـهکار بــرده اســت ،تعابیــر مکــرر «یــا َأ َیهــا َّالذیـ َ
ـن
ِ

 .1ن.ک :مقدمه تحقیق
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آ ََم ُنــوا» اســت کــه مخاطــب آن عمــوم مســلماناناند .بــر ایــن اســاس در آیــه «یــا َأ َیهــا َّالذیـ َ
ـن آ ََم ُنــوا
ِ
َّ
اللــه َو َر ُســوله َو ْالك َ
ـان بــار نخســت به مفهــوم اســامآوردن و گام
ـ
ایم
ـاء،)136،
ـ
نس
(»...
ـاب
ـ
ت
آ َِم ُنــوا ِب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
«آمنــوا» بــه معنــای انتقــال از ظاهــر بــه باطــن ،ثبــات
اول ورود بــه جرگــه مؤمنــان اســت ،و فرمــان ِ
و اســتمرار بــر تصدیــق نخســتین و ورود بــه همــه احــکام ،شــعبهها و ارکان ایمــان است(طبرســی،
1415ق ،ج214 :3؛ قرطبــی ،1364 ،ج415 :5؛ ابــن کثیــر1412 ،ق ،ج579 :1؛ طباطبایــی،
َّ
ـن آ ََم ُنــوا إ َذا َض َر ْب ُتـ ْـم فــی َ
بیتــا ،ج .)111 :5از همیــن بــاب ،آیــات«َ :یــا َأ ُّی َهــا َّالذیـ َ
یل اللـ ِـه
ـب
ـ
س
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ َُ ُ
َ
َ ْ َْ َ
َ ْ ُ ُ َّ َ َ َ ْ َ
ــت ُم ْؤم ًنا(»...نســاء« ،)94،إ َّن َمــا ْال ُم ْؤم ُنــونَ
س
ل
م
ــا
الس
ــم
ك
ی
ل
إ
ــى
ق
ف َت َب َّی ُنــوا َول تقولــوا ِلمــن أل
ِ
َ ِ
ِ
ِ
َُْْ ُ َ َُْْ َ ُ
ْ ٌَ
ُ
ـاء َب ْ
ـات َب ْع ُض ُهـ ْـم أ ْول َیـ ُ
ـض (» ...توبــه )71،و «َ ...وت ُوبــوا
ـ
ع
ـ
ن
م
ؤ
م
ال
و
ـون
ـ
ن
م
ؤ
م
ال
«و
ـرات،)10،
ـ
»(حج
ة
ِإخو
ِ
ِ
ِ
ٍ
َ
ْ
َّ
ْ
یعــا أ ُّی َهــا ال ُمؤم ُنـ َ
إ َلــى اللــه َجم ً
ـون (» ...نــور ،)31،حــاوی ایــن موضــوع هســتند کــه برخورد اســام
ِ
ِ ِ
ِ
بــا مســلمانان برخــوردی مســامحهآمیز و تــوأم با پذیــرش اســام حداقلی یعنــی اقرار به شــهادتین
اســت .لــذا پیامبرnفرمــود :تــا جایــی مأمــور بــه مبــارزهام تــا مــردم شــهادتین گویند(ابنبابویــه
1404 ،ق ،ج .)70 :2بــر همیــن اســاس هنگامیکــه أســامه در جریــان جنــگ ،یکــی از افــراد
دشــمن را بــا آنکــه شــهادتین گفــت از پــا در آورد ،پیامبرnعــذر اســامه را مبنــی بــر اینکــه از
تــرس کشتهشــدن شــهادتین گفــت ،نپذیرفــت و از او بازخواســت نمــود؛ فرمــود :مگــر قلبــش را
شــکافتی؟(حاکم نیشــابوری ،بیتــا ،ج )116 :3و گاه بهعکــس اســام بـهکار رفتــه و مــراد ایمــان
َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ ُ َ ُ ْ ٌ َ َ َ
َ
َ َ ٌ َ
ـن فلـ ُـه أ ْجـ ُـر ُه ِع ْن َد َر ِّبـ ِـه َول خـ ْـوف َعل ْی ِهـ ْـم َول
اســت .در آیــات «بلــى مــن أســلم وجهــه ِللـ ِـه وهو مح ِسـ
َ
َّ
َ
ُ َ
ُ
َ
ْ
َ َّ
ـن إل َوأن ُت ْم ُم ْســل ُم َ
ُ َّ
ُ ْ َ ْ َُ َ
َ َْ
ون»(بقره)132،
ِ
هــم یحزنون»(بقــره )112،و «و َوصــى ِبهــا ِإبر ِاهیــم  ...فــا تموتـ ِ
كــه ســخن از اســام و نیكــوكاری اســت ،بیتردیــد مشــتمل بــر ادعــای فــوق اســت.
ّامــا در دســته ســوم از آیــات ،بهصراحــت ،ایمــان ،متفــاوت از اســام و مرتب ـهای برتــر محســوب
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ ْ
ـل ِال َیم ُان
شــده اســت .آیــات« :قالـ ِ
ـت العــراب آَمنــا قل لــم تؤ ِمنـ ُـوا و ُل ِكــن قول َّوا أســلم ْنا ولمــا یدخـ ِ
ـن َّ
النــاس مـ ْ
فــی ُق ُلوب ُكـ ْـم (...حجــرات )14،و« مـ َ
ـن یقــول آ ََم َّنــا ِباللـ ِـه َو ِبالیـ ْـو ِم الْ َِخـ ِـر َو َمــا ُهـ ْـم
ِ
ِ
ِ
ِ
ُْ
َ
ِبمؤ ِم ِنین»(بقــره ،)8،حــاوی ایــن تفــاوت اســت.
از تأمــل در ایــن اســتعماالت معلــوم میشــود اســام ،تســلیم فکــری و زبانــی و ایمــان ،تســلیم
عملــی و بــه معنــای مقیدشــدن بــه انجــام عمــوم تکالیــف و فرایــض دینــی اســت(وحیدی
مهرجــردی )66 :1394 ،شــاید هــم بتــوان گفــت اســام تســلیم ســطحی فکــری و زبانــی و ایمان
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تســلیم عمیــق فکــری اســت؛ بــه گونـهای کــه بـ هدنبــال آن اعضــا و جــوارح بــه حرکــت افتــاده و
اقــدام بــه امتثــال اوامــر شــرعی کند(کلینــی ،1363 ،ج 1.)25 :2بــه عبــارت دیگــر ،اســام مرحله
ابتدایــی و مقدماتــی ورود بــه عرصــه ایمــان اســت .یــک فــرد هر قــدر در عمل بــه واجبــات و فرایض
جدیتــر باشــد ،وارد مراحــل باالتــر ایمــان میشــود و هــر انــدازه خــودداری نمــود و یــا مرتکــب
معصیــت گشــت از دایــره ایمــان فاصلــه میگیــرد تــا جایــی کــه اگــر منکــر فرایــض گشــت از قیــد
اســام بیــرون و وارد قلمــرو کفــر میشــود(همان.)24 :

2

 .2-3آموزهها و پیامهای سخن امام رضاg
امــام رضــا gبــه واســطه اجــداد واالمقامــش از پیامبر ،nخبــر «االیمــان معرفه بالقلــب و اقرار
باللســان و عمــل بــاألركان» را نقــل کــرده کــه واجد ســه فراز برجســته اســت.
 .1-2-3معرفت قلبی
اهمیــت شــناخت و اطمینــان قلبــی و تکیــه بر«معرفــة بالقلــب» ،از ایــن جهت اســت کــه موجب
قناعــت و آرامــش دل میشــود و زمینــه را بــرای اقــدام و حرکــت دیگــر اعضــا فراهــم م ـیآورد .از
ـن ب ْال َ
ـن ُأ ْكــر َه َو َق ْل ُبـ ُـه ُم ْط َمئـ ٌّ
برخــی آیــات قــرآن ماننــد «ا َّل َمـ ْ
ان(»...نحــل ،)106،برمیآیــد کــه
یم
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شــناخت و قناعــت قلبــی اســاس ایمــان را تشــکیل میدهــد بهگونـهای کــه اگــر ایــن مهــم حاصل
باشــد ،گرچــه مؤمــن بــه اقتضــای شــرایط و در ظاهر(با تقیــه) کاری برخــاف معرفت قلبــی انجام
َ َ َ َ
ـاءك
دهــد ،بنــای ایمــان او آســیب نمیبینــد .از ســوی دیگــر ،طبــق رهنمود آیاتــی هماننــد ِ«إذا جـ
ُ َ َ َ َّ َّ
َ َ
اإل ْســا ُم شـ َـه َادة أ ْن ل ِإلــه ِإل اللــه
 .1هنگامیکــه از امــام صــادق  gدر بــاره تفــاوت اســام و ایمــان ســؤال شــد حضــرت فرمــود:
َ ُ ْ
َ
والت ْصدیـ ُـق برســولالله nبــه ُحق َنــت ِّ
وع َلــى َظاهــره َج َم ِ َاعـ ُـة َّ
َّ
ُ
وع َل ْیــه َجـ َـرت ْال َم َناكـ ُ ْ َ َ ُ َ
ـاء َ
َ
الد َمـ ُ
واإلیمــان الهــدى ومــا
ـاس
ـ
الن
ْ ِ
ْ ُ ِ
ِ
ـح وال ُم َ ْو َ ِاری ُــث َ ْ َ ِ ِ
َ َِ ُ َِ ُ ْ َ
ِْ ُ ُ
ْ َ ِ ِْ َ ِ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
اإلســام ِفــی
واإلیمــان أرفـ
ـل ِبــه
َیث ُبــت فــی القلـ
ـارك ِ
اإلســا ِم ِبدرجـ ٍـة ِإن ِ
ـع ِ َمــن ِ
ـوب ِم ُـ َـن ِص ُفـ ِـة ِ
اإلیمــان یشـ ِ
اإلسـ َـا ِم ومـ ْـا َظهــر ِمــن الع ْم َـ َِ
ِ ْ َ َ َِ
َّ
ِ َْ
ِّ
َ
َ
ْ
ـن و ِإ ِن اجتمعــا ِفــی القــول والصفـ ِـة
اطـ
واإلســام ل یشـ
اإلیمــان ِفــی الب ِ
ـارك ِ
الظ ِاهـ ِـر ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ ُ َ ْ َ ُ ِّ
وع ْقـ ٌـد فــی ْال َق ْلــب َ
الل َســان َ
ـان َب ْع ُضــه مـ ْ
وع َمـ ٌـل بــاأل ْر َكان واإل َیمـ ُ
ـن
 .2امــام صــادق gدر جــای دیگــر فرمــود ... :اإلیمــان هــو اإلقــرار ب
ُ َ َ ٌ َ َ َ ْ َ ُ َ ٌ ْ ُ ْ ُ َ ٌ َ َ ِ ْ َ ُ ُ ْ َ ِْ ُ ُ ْ ِ ً َ ْ ِ َ َ ْ َ ُ ِ َ ُ ْ ِ ً َ َ ُ ِ ُ ُ ْ ِ ً َ َّ ِ َ ُ َ ُ ْ ِ ً
اإلســام دار والكفــر دار فقــد یكــون العبــد مسـ ِـلما قبــل أن یكــون مؤ ِمنــا ول یكــون مؤ ِمنــا حتــى یكــون مسـ ِـلما
َب ْعـ
ـض وه َــو دار َوكذ ِلــك ِ
َّ
ْ
ْ
ٍَ ْ ُ َ
َ َ َ َ ََ ْ َ ْ ُ َ ًَ ْ َ
ُ َ َُ ُ
َْ َ ًَ ْ َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
اصــی ال ِتــی
اإلیمــان فـ ِـإذا أتــى العبــد ك ِبیــرة ِمــن كبائــر المعاصــی أو صغیــرة مــن صغائــر المع
ـان وهــو یشـ
 فاإلســام قبــل اإلیمــارك َ ِ
ً
ًِ
َ ِ ِ ً َ َ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ َِ ْ َ َ ِ ِ ْ َ ْ َ َِ َ َ َ
َ َ ِ َّ َ َّ َ َّ ِ َ ْ َ ِ َ َ َ
طا َع ْنــه ْاسـ ُـم اإل َ
ـن اإل َیمــان َ
ـاد ِإلــى
اإلســا ِم فـ ِـإن تــاب واســتغفر عـ
ـ
یم
ـاق
ـ
س
ـ
م
ـا
ـ
ج
ار
خ
ان
ك
ـا
ـ
ه
نهــى اللــه عــز
ِ
ِ
ـان وث ِابتــا علیــه اســم ِ
ِ
ِ
ِ
وجْــل ُ عن َ ْ ُ ْ ِ َّ ْ ُ ُ ُ ِ
َ
َدار َ
ـود . ...
ـان ول ُیخ ِرجــه ِإلــى الكفـ ِـر ِإل الجحـ
ِ ِ
اإلیمـ ِ
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َّ َ َ
َ َّ ُ َ ْ َ ُ َّ َ َ َ ُ ُ ُ َ َّ
َُْ ُ َ َ ُ َْ
اللـ ُـه َی ْشـ َـه ُد إ َّن ْال ُم َنافقیـ َ
ـن
ـون قالــوا نشـ َـه ُد ِإنــك لرســولالله واللــه یعلــم ِإنــك لرســوله و
المن ِافقـ
ِِ
ِ
ون»(منافقــون ،)1،اگــر بــاور قلبــی نباشــد ادعــای زبانــی و ّ
َل َكاذ ُب َ
حتــی عمــل جوارحــی ،ســبب
ِ
ورود بــه جمــع مؤمنــان نیســت .قــرآن میفرمایــد :ایمــان بایــد وارد قلــب شــود و اگــر چنین نباشــد
عبــادت و بندگــی ،جـ ّـدی و پایــدار نخواهــد بود(حجــرات14،؛ حـ ّ
ـج.)11،
روایــت شــده اســت کــه امیــة بــن صلــت از رهگــذر مطالعه کتــب ،بتپرســتی را تــرک کــرده ،مژده
بــه آمــدن پیامبرnمـیداد؛ ّامــا وقتــی شــنید کــه وی مبعــوث شــده اســت بــه جهــت حســادت،
ن بــاره عبــارت« :آمــن لســانه (شــعره) و کفــر قلبه»(مجلســی،
کافــر گشــت .حضــرت نیــز در ای ـ 
1403ق ،ج35 :22؛ شوشــتری1418 ،ق ،ج )365 :12را بــر زبــان آورد.
 .2-2-3اقرار زبانی
بــر اســاس گزینــۀ «و اقــرار باللســان» ،بایــد آنچــه در دل اســت در ظاهــر نیــز تبلــور یابــد و بــر زبان
ّ
هــم جــاری شــود؛ ایــن امــر جــز آنکــه تجلــی ایمــان در عضــو ّفعــال و مهــم زبــان اســت ،ســبب
تعمیــق بــاور قلبــی میشــود و بهعــاوه موجــب نشــر و ترویــج ایمــان هــم میگــردد و شــخصیت و
موقعیــت فــرد را در انظــار عــام و خــاص نشــان میدهــد .مطابــق آموزههــای دینــی ،ایمــان مؤمــن
بایــد در سراســر وجــودش جریــان و تجلــی داشــته باشــد و در جهــت تعمیــم فرهنــگ اســامی
حرکــت کنــد .البتــه عمومیتریــن روش بــرای تعمیــم و نشــر ایمــان ،اظهــار بــه زبــان اســت.
از ســویی اگــر در دل ایمــان داشــته باشــد ولــی بــر زبــان نیــاورد بــاز هــم مؤمــن محســوب
َ
َُْ
نمیشــود .طبــق آیــه َ
«و َج َحـ ُـدوا ِب َهــا َو ْاسـ َـت ْیق َن ْت َها أنف ُسـ ُـه ْم (»...نمــل ،)14،ایمــان درونــی کــه بــر
زبــان جــاری نشــود چــون ایمــان یهود اســت که قــرآن آنــان را بیایمــان دانســته اســت(بقره)146،
ی کــه پیامبرnقصــد
(زرنــدی شــافعی ،بیتــا )157 :در همیــن بــاره ذکــر میشــود هنگامــ 
َ
کــرد «کعــب بــن اســید» را بــه قتــل رســاند ،کعــب ســخن یکــی از دانشــمندان یهــود مبنــی بــر
پیامبــری حضــرت را بــه یــاد آورد و گفــت :اگــر تــرس از ایــن نبــود کــه یهــود بگویــد کعــب از تــرس
مــرگ اقــرار بــه اســام کــرده اســت بــه تــو ایمــان مـیآوردم .لکــن بــر آییــن یهــود زندگــی کــرده و
میمیرم(مجلســی1403 ،ق ،ج206 :15؛ شوشــتری1418 ،ق ،ج.)366 :12
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از یــک زاویــه ،ایمــان درواقــع همــان قــول و عمــل اســت (ابنبابویــه  )187 :1361 ،و میتــوان
گفــت ایمــان ،همـهاش عمــل است(مجلســی1403 ،ق ،ج )74 :66کنــش هر عضــو و جارحهای
متناســب بــا خــود اوســت؛ عمــل قلــب ،معرفــت و شــناخت و عمــل زبــان ،اعتــراف و تصریــح و
عمــل دیگــر جــوارح ،اقــدام اســت.
 .3-2-3عمل به ارکان
گام بعــدی در مراتــب ایمــان ،رفتــار برخاســته از ایمــان و بــه عبارتــی نمــود یافتــن آنچــه در دل
میگــذرد ،در اعضــا و جــوارح اســت .نتیجــه اقــدام بــر اســاس ایمــان ،ترویــج و تعمیــق بیشــتر
ایمــان ،هــم در شــخص فاعــل و هــم در ســطح جامعــه اســت .عمــل موجــب شــکلگیری شــاکله و
رســوخ ایمــان میشــود؛ بلکــه حتــی نیــت عمــل ،ســبب تشــکیل شــاکله میشــود .شــاید ســخن
ُ َ
ُ
وك ُّل َ
ـن َع َ
ـن َع َملــه و ن َّیـ ُـة ْال َكافــر َشـ ٌّـر مـ ْ
پیامبر«:nن َّیـ ُـة ْال ُم ْؤمــن َخ ْیـ ٌـر مـ ْ
ـل َی ْع َمــل َعلــى
ـ
ام
ع
ـه
ـ
ل
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِن َّی ِته»(کلینــی ،1363 ،ج ،)84 :2حــاوی همیــن نکتــه باشــد .شــاکله بــه عمــل شــکل میدهــد و
نیــت ،جهــت عمــل را تعییــن میکنــد .بــا توجــه بــه اینکــه هســتی سراســر زنــده و هوشــیار اســت
و فرصــت زندگــی تنهــا ســرمایه انســانی بــرای ارائــه ارزشهــا ،تمریــن تکلیــف و کســب آمادگــی
ّ
اســت(نهجالبالغه1387 ،ق ،)71 :انجــام واجبــات و پرهیــز از محرمــات واضحتریــن تجلــی ایمان
اســت؛ آن نحــوه تجلــی و ارائـهای کــه بهمراتــب گویاتــر و ماندگارتــر از بیــان و اقــرار زبانــی اســت.
اگــر مدعــی ایمــان بــه اوامــر شــرع عمــل نکنــد ،اســاس دیـنداری و ایمــان او مــورد تردید اســت.
چنیــن رفتــاری هماننــد رفتــار ابلیــس اســت کــه بــا وجــود اعتــراف بــه ّ
ربوبیــت الهــی ،راه عنــاد و
َ
ُ
ْ
َ
َ َ
ْ
ـال َر ِّب ب َمــا َأ ْغ َو ْی َتنــی َ ُل َز ِّی َنـ َّ
ـن َل ُهـ ْـم فــی ال ْ
لجــاج را پیــش گرفــت؛ و بــا عبــارت «قـ
ر
ض َولغ ِو َی َّن ُهـ ْـم
ِ
ِ
ِ
ِ
َأ ْج َمع َ
ین»(بقــره ، )39،بــرآن تأکیــد ورزید(زرنــدی شــافعی ،بیتــا .)157 :لــذا در روایــت امــام
ِ
ََ ْ َْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ً
ْ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ـات فلــم یعمــل ِبهــا وجحدهــا كان ك ِافرا»(کلینــی،
صــادق« gفمــن تــرك ف ِریضــة ِمــن الموجبـ ِ
 ،1363ج ،)383 :2تصریــح شــده کــه هرکــس واجبــی را تــرک و انــکار نمایــد ،کافــر اســت و
هنگامیکــه نماینــدگان هــوازن شــرط کردنــد تا پیامبــر nآنــان را بــدون ادای نمــاز و زکات بپذیرد
ّ
حضــرت بــا جمــات« :إنــه ال خیــر فــی دیــن ال ركــوع فیــه وال ســجود ،أمــا والــذی نفســی بیــده
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ً
لیقیمــن الصــاة و لیؤتــن الــزكاة أو ألبعثــن إلیهــم رجال»(طوســی1414 ،ق504 :؛ شوشــتری،
1418ق ،ج ،)367 :12ســوگند یــاد نمــود کــه یــا بایــد اقامــه نمــاز و پرداخــت زکات کننــد یــا آنکــه
بــا آنــان برخــورد خواهــد کــرد.

 .4شواهد صحت محتوایی کالم امام رضاg
متابعــات و شــواهد فراوانــی در کتــاب و ســنت ،حدیــث امــام رضــا gرا مــورد تأکیــد قــرار
میدهنــد.
 .1-4شواهد قرآنی
قــرآن اســاس و چارچــوب معــارف اســامی اســت .محتــوای روایــت «االیمــان» بهگونههــای
مختلــف بــا آیاتــی از قــرآن کریــم پیونــد دارد و ایــن امــر دلیلــی بــر اعتبــار و اصالــت آن اســت.
شــماری از آیــات از چنــد الیگــی و ذومراتبــی ایمــان حکایــت دارد و نشــان میدهــد ایمــان امــری
بســیط و تنهــا لقلقــۀ زبــان نیســت .برخــی شــواهد قرآنــی چنیــن اســت:
َّ
ـن آ ََم ُنــوا آَم ُ
اللــه َو َر ُســوله َو ْالك َتــاب َّالذی َنـ َّـز َل َع َلــى َر ُســوله َو ْالك َ
الــف .در آیــۀ «یــا َأ َیهــا َّالذیـ َ
اب
ت
ب
ـوا
ـ
ن
ِ ِ ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ
َْ َ
ْ َ ُ
َّ
ـن ق ْبــل (»...نســاء ،)136،بــه کســانی کــه ایمــان آوردهانــد و شــهادتین گفتهانــد،
ـذی أنـ َـزل ِمـ
الـ ِ
دســتور داده شــده کــه ایمــان آورنــد .بــا توجــه بــه قبــح تحصیــل حاصــل و پیراســتگی قــرآن از این
معنــا ،مــراد از ایمــان دوم دســتیابی بــه مراتــب باالتــر ایمــان اســت .لــذا در تفســیر ایــن آیــه آمــده
اســت :ای مؤمنانــی کــه در ظاهــر و بــا اقــرار بــه خــدا و رســول ایمــان آوردیــد در باطــن هــم ایمــان
آوریــد تــا باطــن شــما بــا ظاهرتــان هماهنــگ گردد(طبرســی1415 ،ق ،ج.)214 :3
َ َ َْ
ال ْعـ َـر ُ
ـن ُق ُولــوا َأ ْسـ َـل ْم َنا َو َل َّمــا ْید ُخــل ْال َیمـ ُ
اب آ ََم َّنــا ُقـ ْـل َلـ ْـم ُت ْؤم ُنــوا َو َلكـ ْ
ـت
ـان
ِ
ِ
ب .آیــه شــریفه «قالـ ِ
ِ ِ
ُُ ُ
ّ
ِفــی قل ِوبكـ ْـم (»...حجــرات ،)14،بهصراحــت ادعــای ایمــان برخــی افــراد را رد و تنها ادعای اســام
آنــان را میپذیــرد و نشــان میدهــد جــز ادعــای زبانــی و تصدیــق قلبــی ،اعمــال و اقداماتــی بایــد

انجــام شــود تــا بــه ایــن صــورت کفــر یــا ایمــان بهروشــنی آشــکار گــردد.
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ْ
َ ُ َّ
َ َ
َ
ُ َ
ُ
ـات َّ
اللـ ُـه َّالذیـ َ
الصا ِل َحــات خیـ ٌـر ِع ْنـ َـد َر ِّبــك ث َو ًابــا َوخیـ ٌـر
ـن ْاه َتـ َـد ْوا ُهـ ًـدى َوال َب ِاقیـ
ج .آیــه «و ِیزیــد
ِ
َم َر ًّدا»(مریــم ،)76،هدایــت و ایمــان را الزم و ملــزوم یکدیگــر قــرار داده و تأکید میکنــد ،همانگونه
کــه ایمــان قابــل افزایــش اســت هدایــت نیــز افزایشــی اســت .ایــن آیــه ســخن از ذومراتبــی هدایت
و افزایــش آن دارد؛ در تفســیر آن آمــده اســت :مــراد از افزایــش هدایــت از ســوی خــدا باالبــردن
درجــه ایمانشــان از ســوی پــروردگار اســت و هدایــت و ایمــان مرتبــه دارد(طباطبایی ،بیتــا ،ج:18
.)236
تعــدادی از آیــات از پیشــامد تحــول ،اختــاف ظاهــر و باطــن انســان و اصالــت باطــن ســخن
میگوینــد و تصریــح میکننــد اگــر فــردی در باطــن مؤمــن باشــد ولــی در ظاهــر بــهناچــار کفــر
ورزد ،حکــم او ایمــان اســت؛ امــا اگــر برخــاف ظاهــر ،در دل کفــر ورزیــد ،محکــوم بــه نفــاق و
کفــر اســت و اگــر در دل یقیــن داشــت ولــی بــا وجــود اختیــار ،در ظاهــر کفــر ورزیــد بــاز هــم کافــر
خواهــد بــود:

َ ْ َ َ َ َّ
ـن َب ْعـ َ
ـن َمـ ْ
ـن ب ْال َیمــان َو َلكـ ْ
َّ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ٌّ
اللــه مـ ْ
ـن
الــف .در آیــه «مــن كفــر ِب ِ ِ
ِ
ِ ِ
ـد ِإیم ِانـ ِـه ِإل مــن أكـ ِـره وقلبــه مطم ِئـ ِ ِ
َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ً َ َ َ ْ َ َ ٌ َ َّ
اللــه َو َل ُهـ ْـم َعـ َـذ ٌ
اب َعظ ٌ
یم»(نحــل ،)106،میفرمایــد:
یهــم غضــب ِمــن ِ
ِ
شــرح ِبالكفـ ِـر صــدرا فعل ِ
مؤمــن تحــت فشــار و در شــرایط خــاص ،در حالــی کــه دلــش پایبنــد ایمــان اســت ،میتوانــد
ِ

تظاهــر بــه همراهــی بــا غیــر مؤمــن کنــد و خــود را از خطــر برهانــد .از آیــه معلــوم میشــود ایمــان و
اطمینــان قلبــی مهمتــر اســت؛ بــه گونـهای کــه اگــر هــم نتوانــد آن را بــه زبــان آورد ،ایمانــش دچار
مشــکل نخواهــد شــد.

َ ُ
َّ َ َ
ـن َن َاف ُقــوا َوقیـ َـل َل ُهـ ْـم َت َع َالـ ْـوا َقات ُلــوا فی َ
یع َلـ َـم َّالذیـ َ
«ول ْ
َ
یل اللـ ِـه أ ِو ْادف ُعــوا قالوا
ـب
ـ
س
ب .در آیــه شــریفه ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ َ ُ َ ً َ َّ َ ْ َ ُ
اكـ ْـم ُهـ ْـم ل ْل ُك ْفــر ْیو َمئــذ َأ ْقـ َـر ُب م ْن ُهـ ْـم ل ْل َیمــان ُیق ُولـ َ
ـون ب َأ ْفواههـ ْـم َمــا َلیـ َ
ـس
لــو نعلــم ِقتــال لتبعن
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َّ
ُُ
ْ
اللـ ُـه َأ ْع َلـ ُـم ب َمــا یك ُت ُمـ َ
ـون»(آل عمــران ،)167،شــرط ایمــان و فاصلهگرفتــن از نفــاق،
و
ـم
ـ
ه
وب
ل
ِ
ِفــی ق ِ ِ
ّ
همداســتانی زبــان و قلــب و تجلــی بــاور در عمــل اســت؛ زیــرا تنهــا خــدا عالــم بــه نهــان و باطــن
افــراد اســت؛ آگاهــی دیگــران از صداقــت و ایمــان مدعیــان جز از طریــق مالحظه اعمال ،نیســت.
لــذا اگــر عمــل از ایمــان جــدا باشــد راهــی بــرای بازشناســی منافــق از مؤمــن باقــی نمیمانــد.
در تفســیر آیــه فــوق آمــده اســت :آنــان کــه بــه زبــان ایمــان آوردهانــد ولــی در دل مؤمــن نیســتند،
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همــان منافقانانــد (طوســی1409 ،ق ،ج.)592 :3
َ ْ ُ ُ
َّ
ــول آ ََم َّ
َ َ َّ
ــم ب ُم ْؤمن َ
یــوم الَْخ َ َ ُ ْ
اللــه َو ب ْال ْ
ین»(بقــره،)8،
ب
ــا
ن
ــاس مــن یق
ِ
ــر و مــا ه ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ج .آیــه «و ِمــن الن ِ

در مقــام معرفــی منافقــان اســت کــه بــه ظاهــر ادعــای ایمــان دارنــد؛ قــرآن ایشــان را کــه در دل
ایمــان نداشــتند غیــر مؤمــن خوانــده اســت .قرطبــی گویــد :ایــن آیــه پاســخی بــه بــاور کرامیــان
اســت کــه گوینــد :ایمــان تنهــا قــول بــه زبــان اســت و اعتقــاد قلبــی نمیخواهــد .ایشــان بــرای
ْ َْ َ َْ
َ َ َ َ ُ ُ َّ
ـن ف َ
ال ْن َ
اللـ ُـه ب َمــا َق ُالــوا َج َّنــات َت ْ
ـار َخالدیـ َ
ُ
ـا
ـ
ه
ت
ح
ت
ـن
ـ
م
ی
ـر
ـ
ج
صحــت باورشــان بــه آیــه «فأثابهــم
یهــا
ـ
ه
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ ِ ِ
ِ
َ َ َ
ـك َجـ َـز ُاء ْال ُم ْحســن َ
ین»( 1مائــده )85،اســتدالل کردهانــد و گفتهانــد آیــه بــه آنچــه در دل دارنــد
و ذ ِلـ
ِ ِ
نپرداختــه اســت و پیامبرnهــم فرمــود :مأمــور شــدم تــا جایــی پیــکار کنــم کــه شــهادتین را بــر
زبــان جــاری کننــد .ایــن بــاور کرامیــان کوتهبینــی ،جمــود و رهاســاختن دیــدگاه قــرآن و ســنت
اســت کــه عــاوه بــر ادعــای قولــی ،عمــل را هــم درخواســت کــرده اســت .آنچــه را ابــن کــرام گفتــه
اســت همــان نفــاق اســت(قرطبی ،1364 ،ج.)192 :1
ُ
َ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ْ ُ ْ ً َ ُ ُ ًّ َ ْ ُ َ َ َ
ــوا فانظ ْــر كیــف ك َان َع ِاق َبــة
د .در آیــه شــریفه «وجحــدوا ِبهــا واســتیقنتها أنفســهم ظلمــا وعل
ً
ْال ُم ْفســد َ
ین»(نمل ،)14،تصریــح شــده کــه یقیــن قلبــی لزومــا موجب اعتراف بــه زبــان و در نتیجه
ِ ِ
ایمــان و نجــات انســان نیســت .بلکــه ممکــن اســت بــا انــکار زبانــی همــراه باشــد و ســبب افســاد و
گمراهــی شــود.
عــاوه بــر آنچــه آمــد ،آیــات متعــددی چــون بقــره ،25،مومــن ،58،اعــراف ،42،کهــف،30،
یونــس 9،کــه ســخن از مالزمــت ایمــان بــا عمــل صالــح دارنــد؛ یــا ترجیعبندهــای پرشــمار در
آیاتــی چــون بقــره ،256،حــج 61،و  ،75لقمــان ،28،مجادلــه 1،و حجــرات 1،کــه خداونــد را بــا
ـاف مشــعر بــه توجــه او بــه اعمــال مختلــف ،بــا تعابیــر «ســمیع»« ،بصیــر» و «علیــم» نشــان
اوصـ ِ
میدهــد؛ و یــا آیاتــی چــون نحــل 78،کــه بــه اهمیــت ســمع و بصــر توجــه داده اســت ،شــواهد

دیگــری بــر اصالــت حدیــث «االیمــان» و ضــرورت همراهــی ایمــان بــا عمــل اســت.

 .1بــه پــاداش ایــن ســخن كــه گفتنــد ،خــدا آنــان را بــه بهشـتهایى كــه در آن نهرهــا روان اســت پــاداش داد .در آن جاودانانــد و ایــن
اســت پــاداش نیكــوكاران.
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 .2-4شواهد روایی
متــن حدیــث «االیمــان» ،و یــا محتوایــش بــا انــدک تفاوتهایــی از طریــق مختلــف وارد شــده
ُ
اســت کــه بــه بعضــی از آن مــوارد ،در مبحــث «تخریــج طــرق» اشــاره شــد .اکنــون بــه شــماری
دیگــر نیــز اشــاره میشــود:
الــف .پیامبــر گرامــیnدر حدیــث «االیمــان عقــد بالقلــب و نطــق باللســان و عمــل
باألرکان»(خطیــب بغــدادی1417 ،ق ،ج)243 :10؛ ایمــان را بــه پیمــان قلبــی ،ســخن بــه زبــان و
عمــل بــا اعضــا و جــوارح ،تفســیر نمــوده اســت.
ب .از ابــوذر نقــل اســت کــه از رســول خــداnدر ارتبــاط بــا آنچــه موجــب نجــات از آتــش اســت
پرســید و حضــرت عــاوه بــر ایمــان از عمــل نیــز یــاد نمــود ... « .قــال أبــوذر  :ســألت رســول اللــه
صلــى اللــه علیــه وســلم  :مــاذا ینجــی العبــد من النــار؟ فقــال :االیمــان باللــه ،قال :قلت :حســبی
اللــه أو مــع االیمــان عمــل ،فقــال« :ترضــخ ممــا رزقــك اللــه أو یرضــخ ممــا رزقــه الله»(ابــن ابــی
شــیبة1409 ،ق ،ج 214 :7؛ بیهقــی1410 ،ق ،ج.)203 :3
ج .از امــام علــى gســؤال شــد :آیــا ایمــان گفتــار و كــردار اســت یــا گفتــار بــدون كــردار؟
َّ
امــام gبــا عبارت«:االیمــان تصدیــق بالجنــان و إقــرار باللســان ،و عمــل بــاألركان و هــو عمــل
َّ
كله»(مجلســی1403 ،ق ،ج 74 :66و ج ،)49 :90پاســخ میدهــد ،ایمــان تصدیــق بــه قلــب،
اعتــراف بــه زبــان و عمــل بــا اركان بــدن اســت و در واقــع ،ایمــان هم ـهاش عمــل اســت.
عبــارات بعضــی از روایــات نیــز گرچــه متفــاوت مینمایــد ولــی بــا حدیــث «االیمــان» همخانــواده
و در ارتبــاط معنایــی اســت .ازجملــه چنیــن آمده اســت:
ل خــدا nدر حدیــث« :اإلیمــان مــا وقــر فــی القلــوب و صدقتــه األعمــال ،و اإلســام
الــف .رســو 
مــا جــرى علــى اللســان وحلــت بــه المناكحــة» (کلینــی ،1363 ،ج ،)26 :2فرمودهانــد :ایمــان
چیــزی اســت کــه در دل نشســته و توســط رفتــار تصدیــق شــود و اســام آن چیــزی اســت کــه بــر
زبــان جــاری شــده و بــا آن ازدواج حــال میگــردد.
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ّ
ن در خبــر« :لیــس اإلیمــان بالتحلــی وال بالتمنــی ،ولكــن اإلیمــان مــا خلص
ب .همچنیــن ایشــا 
فــی القلــب و صدقــه األعمال»(ابنبابویــه 187 :1361 ،؛ بیهقــی1410 ،ق ،ج ، )80 :1پــای
فشــرده کــه ایمــان بــه آراســتگی ظاهــری و آرزو نیســت ،بلکــه حقیقتــی اســت کــه در دل بنشــیند
و بــا اعمــال تأییــد گــردد.
ج .اباصلــت نقــل میکنــد کــه امــام علــی بــن موســى الرضــا gاز طریــق پدرانــش از پیامبــر
nبــرای مــا گفــت« :االیمــان قــول مقــول و عمــل معمــول و عرفــان العقــول  ...فقــال لــی أحمــد:
یــا أبــا الصلــت ،لــو قــرئ بهــذا االســناد علــى المجانیــن ألفاقــوا»؛ ایمــان ســخن گفتهشــده و
عمــل انجــا م یافتــه و شــناخت خردهاســت  ...احمــد حنبــل گفــت :ای اباصلــت اگــر ایــن ســند
بــر دیوانــگان خوانــده شــود ،بههــوش شوند(طوســی1414 ،ق .)36 :ثعلبــی حدیــث مذکــور را از
طریــق امــام ســجاد gنقــل کــرده اســت(ثعلبی1422 ،ق ،ج.)147 :1

ـان َ ...أ َّل َی ُكـ َ
مســئله عمــل تــا جایــی مهــم اســت کــه امــام علــی gفرمــود« :اإل َیمـ ُ
ـون ِفــی
ِ
َ َ ْ ٌ
َ
ــل َع ْ
ــن َع َم ِلــك»؛ ایمــان آن اســت کــه هرچــه گویــی عمــل کنی(نهجالبالغــه،
َح ِد ِیثــك فض
1387ق .)556 :و امــام صــادق gگفتــه اســت« :فمــن أقــر بدیــن اللــه فهــو مســلم و مــن عمــل
بمــا أمــر اللــه عزوجــل بــه فهــو مؤمــن»؛ هرکــه به دیــن اقــرار نمایــد مســلمان اســت و هرکه بــه آنچه
خــدای عزوجــل فرمــان داد عمــل کنــد ،مؤمــن باشــد(کلینی ،1363 ،ج.)38 :2
ایــن نمونــه روایــات از پیچیدگــی امــر ایمــان و پیوســتگی آن بــا عمــل حکایــت دارد و حاکــم
نیشــابوری آورده اســت کــه ایمــان قابــل ضعــف و قــوت اســت و بــا تهلیــل تجدیــد میشــود(حاکم
نیشــابوری ،بیتــا ،ج.)256 :4

 .5دیدگاه اصحاب مذاهب درباره رابطه ایمان و عمل
عمــوم اصحــاب مذاهــب اســامی مانند ســلفیه ،معتزلــه ،اشــاعره و امامیــه بر ضــرورت همراهی
عمــل بــا اقــرار زبانــی و تصدیــق قلبــی اتفاقنظــر دارنــد؛ چــه اینکــه عمــل جــزو ایمــان باشــد یــا
از لــوازم آن .برخــی ایشــان تــا آنجــا پیــش رفتــه کــه عمــل را از ایمــان جدانشــدنی دانســتهاند؛
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گفتهانــد :عمــل شــرط الزم و غیرقابــل تفکیــک بــرای ایمــان اســت و از جایــی کــه اســام و ایمــان
بــه نحــو جانشــین یکدیگــر اســتعمال گشــتهاند ،بــه یــک معنــی بــوده قیــد عمــل در هر دو ،شــرط
اســت .لــذا تــارک عمــل بــه فرایــض نــه مؤمــن اســت و نــه مســلمان (ابــن ابــی الحدیــد1378 ،ق،
ج 313 :18و ج.)51 :19
در ایــن میــان مرجئــه ،دیدگاههــای متفاوتــی دارنــد؛ ایــن گــروه کــه طیــف متنوعــی را تشــکیل
میدهنــد شــرط اقــدام و عمــل را در تحقــق ایمــان اضافــی دانســتهاند و در مــورد عــدم ّ
جزئیــت و
اشــتراط عمــل بــرای ایمــان بــا هــم مشــترکاندّ ،امــا در ارتبــاط بــا دیگــر اجــزا ،اختــاف کردهانــد.
ً
عمــوم مرجیــان ایمــان را بــه معنــای معرفت و تصدیــق و احیانــا برخــی اقدامــات گفتهاند(وحیدی
مهرجــردی 79 :1394 ،و  .)81حنفیهــا ایمــان را معرفــت خــدا و پیامبــرnو اقــرار زبانــی
ی اســت کــه جهمیــه ایمــان را بــه معرفــت
بهطــور کلــی دانســتهاند( همــان .)85 :ایــن در حال ـ 
قلبــی منحصــر کردهانــد؛ هرچنــد فــرد اظهــار کفــر کنــد .فرقــه کرامــی آن را ویــژه اقــرار زبانــی
ســاختهاند؛ هرچنــد فــرد برخــاف آن عمــل کنــد .بــر ایــن اســاس ابتــدا ّ
کرامیــه و ســپس جهمیــه
بیشــترین فاصلــه فکــری را بــا عمــوم مســلمانان دارند(ابــن حــزم1320 ،ق ،ج204 :4؛ قرطبــی،
 ،1364ج192 :1؛ عســقالنی ،بیتــا ،ج292 :13؛ وحیــدی مهرجــردی 77 :1394،و .)87
چنــان مینمایــد کــه ایمــان امــری قلبــی اســت؛ لــذا اهــل مذاهــب مختلــف اســامی ،جــز
کرامیــان ایمــان را همــان تصدیــق قلبــی دانســتهاند .ابــن تیمیــه گفتــه اســت :اینکه ایمــان همان
معرفــت قلبــی باشــد ســخن بســیاری از اســاف چــون مالــک انــس اســت(ابن تیمیــه1408 ،ق،
ج 512 :6و ج 144 :7و  .)437بزرگانــی از امامیــه چــون شــیخ مفیــد ،ســید مرتضــی و شــیخ
طوســی نیــز ایمــان را امــری قلبــی تعریــف کردهانــد (وحیــدی مهرجــردی150 ،149 :1394 ،
و  .)152بیتردیــد اگــر شــیخ مفیــد و شــاگردانش هــم ایمــان را تصدیــق قلبــی خوانــده و از عمــل
نگفتهانــد ،مرادشــان اصــل و اســاس و مرتبــه باطنــی و عمیــق ایمــان یعنــی تصدیــق قلبــی بــوده
اســت کــه آثــارش در ظاهــر هــم بــروز میکند(همــان.)148 :
گرچــه حقیقــت ایمــان ،بــه معنــای معرفــت و تصدیــق قلبــی ،امــری باطنــی اســت کــه تنهــا
خداونــد بــه آن آگاه اســت؛ ولــی آنچــه در ایــن دنیــا قابــل راســتیآزمایی و داوری عمومــی اســت،
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تجلیــات و تبلورهایــی اســت کــه ممکــن اســت از باطــن برخاســته باشــد و در محاســبات عمومــی
دنیایــی بهحســاب آیــد؛ یعنــی آنچــه بــر زبــان جــاری میشــود و توســط اعضــا و جــوارح ،بــا اقــدام
یــا امتنــاع بــه نمایــش درمیآیــد .بــر همیــن اســاس ،داوری در دار دنیــا و در تعامــل بــا مســلمانان
بــا توجــه بــه ظواهــر اســت؛ ّ
حتــی رســول گرامــیnو خانــدان آن حضــرت که بــا علم و فهــم الهی
خــود قــادر بــر اخبــار از باطــن افــراد هســتند ،مأمور بــه ظاهرند؛ حضــرت مأموریت رســالی خــود را
در اصــل ،واداشــتن مــردم بــه اقــرار بــه شــهادتین دانســته اســت ( ابنبابویــه 1404 ،ق ،ج.)70 :2
مطابــق شــماری از آیــات و روایــات ،ایمــان معنــا و مفهومــی فراتــر از امــری قلبــی دارد .در ایــن
نمونــه اســتعماالت ،ایمــان اجزایــی دوگانــه (قــول و عمــل) یــا س ـهگانه (معرفــت قلبــی ،اقــرار
لســانی و عمــل) دارد کــه مؤمنــان بــا توجــه بــه آن مــوارد در موضــع اعتماد ،استشــهاد و ســتایش یا
ّ
مــورد مجــازات و ســرزنش واقــع میشــوند .از ایــن ایمــان کــه در سراســر وجــود مؤمــن تجلــی دارد
بــه ایمــان کامل(راونــدی1406 ،ق ،ج )349 :3باطنــی ،حقیقی(طبرســی1415 ،ق ،ج)214 :3
و اصطالحــی یــاد میشــود .از بخــاری نقــل اســت کــه گفــت :بیــش از هــزار دانشــمند را دیــدم کــه
ه ـمرأی میگفتنــد :ایمــان قــول و عمــل است(ســقاف1416 ،ق.)96 :
بــهنظــر میآیــد بــرای فهــم صحیــح مــراد از «ایمــان» بایــد میــان اســتعمال لغــوی بــا اســتعمال
اصطالحــی و کالمــی آن تفکیــک کــرد؛ عــاوه بــر آن بایــد توجــه داشــت کــه اگــر ایمــان بــه معنای
تصدیــق قلبــی و اطمینــان دل نیــز دانســته شــود و ایــن تصدیــق قلبــی جـ ّـدی باشــد ،اعضــا و
جــوارح بـهکار میافتنــد و آثــارش در افعــال تجلــی مییابــد .در روایــت چنیــن آمــده اســت :پیامبر
nفرمــود :ایمــان امــری اســت که در دل نشســته و بــا عمل تصدیــق گردد(کلینــی ،1363 ،ج:2
26؛ ابنبابویــه 187 :1361 ،؛ بیهقــی1410 ،ق ،ج.)80 :1
میــان ایمــان و عمــل ارتبــاط متقابــل وجــود دارد؛ بهگونـهای کــه هــر یــک نشــان از دیگــری دارد
و بــه آن میخواند(حجــرات )15،از ســویی نبایــد غفلــت کــرد کــه بیعملــی حاکــی از بیایمانــی
اســت و گرچــه عمــل بــه اوامــر شــریعت در کنــار اقــرار بــه زبــان ممکــن اســت نشــانه ای از ایمــان به
معنــای اطمینــان قلبــی داشــته باشــد؛ امــا انجــام هــر عمــل شــرعی دلیــل بــر ایمــان و اطمینــان
قلبــی نیســت؛ برخــاف برخــی ســادهانگاریها نــه ایمــان بیعمــل ایمــان اســت و نــه اینکــه
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ً
عمــل لزومــا نشــانگر ایمــان باشــد.
بررســی و تحلیــل آیــات و روایــات مرتبــط ،نشــان میدهــد ایمــان دارای مراتب است(نســاء،136،
مریــم 76،و محمــد )17،و مــراد از ایمــان در روایــت «االیمــان» ،ایمــان کامــل و حقیقــی اســت کــه
وصفــش حــذف شــده اســت(راوندی1406 ،ق ،ج .)349 :3البتــه ایمــان بــرای حداقــل مراتب که
اقــرار زبانــی باشــد ،هــم اســتعمال شــده اســت .لــذا گفتــه شــده اســت :عمــل داخــل در حقیقــت
ایمــان نیســت ،زیــرا روایــت گویــد :ایمــان بهســوی عمــل صالــح میخوانــد و عمــل صالــح دلیــل
ایمــان اســت(مازندرانی1421 ،ق ،ج.)215 :1
ً
تأمــل در اقــوال و مواضــع مرجئــه نشــان میدهــد برخــاف آنچــه معمــوال مخالفــان بــه عمــوم
ایشــان نســبت دادهانــد مبنــی بــر اینکــه اینــان بـ ه تمامــت عمــل را بیــرون از ایمــان دانســتهاند،
پــارهای اظهــارات اهــل ارجــاء ،نشــانۀ توجــه آنــان بــه جنبــه عملــی ایمــان اســت .لذا شــاید ســبب
قــول بــه تفکیــک عمــل از ایمــان ،توجــه ایشــان بــه اهمیــت ایمــان و بیارزشــی عمــل بــدون
ّ
ایمــان بــوده اســت؛ یعنــی تأکیــد بــر نیــت و قلــب و تقــدم ایمــان بــر عمــل کــه در روایــت «انمــا
االعمــال بالنیــات» بهصراحــت آمــده اســت(وحیدی مهرجــردی .)103 :1394 ،عمــوم ایشــان،
مرتبـهای ثانــوی بــرای عمــل قائــل بــوده ســخن از ارتــکاب و مرتکــب و نابرابــری گناهــکار بــا مؤمــن
داشــتهاند کــه ایــن امــور در ارتبــاط بــا عمــل معنــا مییابند(همــان 98 :و  .)102حتــی آثــار و
رفتــار «ابــن کــرام» هــم کــه آکنــده از وعــظ و ارشــاد اســت بهروشــنی گواهــی میدهنــد کــه وی
راه نجــات و رشــد را در عمــل و اقــدام میدیــده اســت؛ او ازجملــه گفتــه اســت :خداونــد علــم را
بــرای بهکاربســتن آفریــده اســت  ...ای نفــس همــان گونــه کــه تــو راضــی بــه نقصــان روزیات
از ســوی پــروردگار نمیشــوی خــدا هــم از تــو نقصــان عمــل را نمیپذیــرد (شــفیعی کدکنــی،
.)14-5 :1385
بــا ایــن وصــف چنــان مینمایــد که علــت اهتمام خــاص معصومــان به امــر مرجئــه و روشــنگری در
ایــن جهــت بــا امثــال حدیــث «االیمــان» ،خطـرات رواج ایــن نمونــه باورها ،تأثیــر بر فرهنگ اســامی
و ســوء اســتفاده زمامــداران فاســق از باورهایــی چــون جدایــی ایمــان از عمــل ،عدم ضرر گنــاه کبیره
بــه ایمــان و تأخیــر در داوری بــر اســاس رفتار بــوده اســت(وحیدی مهرجــردی.)159 :1394 ،
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 .6نتیجه
 .1گرچــه در برخــی روایــات ،ایمــان بــه معنــای عقــد و تصدیــق قلبــی کــه امــری باطنــی و
هماهنــگ بــا معنــای لغــوی اســت ،اســتعمال شــده اســتّ ،امــا روایت«اإلیمــان معرفــة بالقلــب و
إقــرار باللســان و عمــل بــاألركان» ،دارای انــواع گوناگــون متابعــات و شــواهد قرآنــی و روایــی بــوده و
از ایــن رهگــذر ،روایتــی صحیــح بــه شــمار میآیــد.
 .2ایمــان مــد نظــر روایــت «االیمــان» ،ایمــان کامــل اصطالحــی و کالمــی اســت کــه ســبب
ســعادت در دو دنیــا میشــود؛ ایمانــی کــه در سراســر وجــود ،اعــم از دل ،زبــان و رفتــار و متناســب
بــا هــر عضــوی تحقــق و نمــود یابــد.
 .3در اختــاف ابــن ابــیداوود سجســتانی و ابــن ّ
حبــان بســتی سجســتانی دربــارۀ حدیــث
«االیمــان» ،بیتردیــد ســخن و رویکــرد ابــن ابـیداوود ،دارای صبغــه پژوهــش و واقعبینــی اســت و
تخطئــه ابــن ّ
حبــان خطاســت.
 .4ســبب صــدور خبــر «االیمــان» مقابلــه بــا مخاطــرات بیعملــی و ســوء اســتفاده زمامــداران
فاســق از اندیشــه جدایــی ایمــان از عمــل بــوده اســت.
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منابع و مآخذ
ـ قرآن کریم.
ـ نهجالبالغه1387( .ق) .تحقیق صبحی الصالح .بیجا .بینا.
ـ ابن ابی الحدید ،عزالدین ابوحامد1378( .ق) .شرح نهجالبالغه .تصحیح :محمد ابوالفضل ابراهیم .بیروت :دار إحیاء الکتب
العربیة.
ـ ابن ابی شیبة ،عبدالله بن محمد1409( .ق) .المصنف .بیروت :دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع.
ـ ابن ابی یعلی ،محمد(.بیتا) .طبقات الحنابله .بیروت :دار المعرفه.
ـ ابنبابویه ،محمد بن علی( .بیتا) .التوحید .قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.
ـ ـــــــــــــــــــــــــ1403( .ق) .الخصال .قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.
ـ ـــــــــــــــــــــــــ1404( .ق) .عیون اخبار الرضا .gبیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
ـ ـــــــــــــــــــــــــ .)1361( .معانی االخبار .قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.
ـ ابن تیمیه ،احمد1392( .ق) .االیمان .بیجا :المکتب االسالمی .الطبعة الثانیة.
ـ ــــــــــــــــ1408( .ق) .الفتاوی الکبری .بیروت :دار الكتب العلمیة.
ـ ابن حبان ،محمد1414( .ق) .صحیح ابن حبان .بیروت :مؤسسة الرسالة .الطبعة الثانیة.
ـ ـــــــــــــــــ( .بیتا) .المجروحین .محمود إبراهیم زاید .بیجا .بینا.
ـ ابن حزم ،محمد1320( .ق) .الفصل فی الملل واألهواء والنحل .بیروت :دار صادر.
ـ ابن شاهین ،عمر( .بیتا) .ناسخ الحدیث و منسوخه .بیجا .بینا.
ـ ابن عساکر ،علی بن حسن1415( .ق) .تاریخ مدینة دمشق .بیروت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.
ـ ابن کثیر ،اسماعیل1412( .ق) .تفسیر القرآن العظیم .بیروت :دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع.
ـ ابن ماجه ،محمد بن یزید( .بیتا) .السنن .بیروت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع.
ـ ابن ندیم ،أبو الفرج محمد( .بی تا) .الفهرست .بیجا .بینا.
ـ امینی ،عبدالحسین1397( .ق) .الغدیر فی الكتاب والسنة واألدب .بیروت :دار الكتاب العربی .الطبعة الرابعه.
ـ بیهقی ،احمد بن الحسین1410(.ق) .شعب اإلیمان .بیروت :دار الكتب العلمیة.
ـ ثعلبی ،احمد بن محمد بن ابراهیم1422(.ق) .الكشف والبیان عن تفسیر القرآن .تحقیق :اإلمام أبی محمد بن عاشور .بیروت :دار
إحیاء التراث العربی.
ـ جرجانی ،عبدالله بن عدی1409( .ق) .الکامل فی ضعفاء الرجال .بیروت :دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع .الطبعة الثالثة.
ـ حاكم نیشابوری ،محمد بن عبدالله( .بیتا) .المستدرک علی الصحیحین .بیروت :دار المعرفة.
ـ حسنی مغربی ،احمد بن محمد1428( .ق) .فتح الملک العلی بصحة حدیث باب مدینة العلم علی .قم :دلیل ما.
ـ حسینی میالنی ،سیدعلی1414( .ق) .نفحات األزهار فی خالصة عبقات األنوار .ناشر :مؤلف .بیجا.
ـ حلی ،حسن بن یوسف1402( .ق)  .رجال العالمة الحلی .قم :الشریف الرضی.
ـ خطیب بغدادی ،احمد بن علی1417( .ق) .تاریخ بغداد .مصطفی عبد القادر عطا .بیروت :دار الكتب العلمیه.
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ـ ذهبی ،ابو عبد الله شمس الدین1407( .ق) .تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و األعالم تاریخ االسالم و وفیات المشاهیر و األعالم.
عمر عبد السالم تدمری .بیروت :دار الكتاب العربی.
ـ ــــــــــــــــــــــ1413( .ق 1993 -م) .سیر أعالم النبالء .بیروت :مؤسسة الرسالة .الطبعة التاسعة.
ـ ــــــــــــــــــــــ1382( .ق) .میزان االعتدال فی نقد الرجال .تحقیق :علی محمد البجاوی ،بیروت :دار المعرفة للطباعة
والنشر.
ـ راوندی ،قطب الدین1406( .ق) .منهاج البراعة فی شرح نهج البالغة .قم :منشورات مكتبة آیة الله المرعشی العامة.
ـ روحی برندق ،کاووس؛ حاجی خانی ،علی؛ بیدسرخی ،علی« .)1396( .چیستی و مختصات روح االیمان در قرآن و حدیث با
تأکید بر دیدگاه عالمه طباطبایی» .مجله رهیافتهایی در علوم قرآن و حدیث( .بهار و تابستان  .)1396سال چهل و نهم .ش.1
(پیاپی  .)98صص.122-101:
ـ زرندی شافعی ،محمد بن یوسف( .بیتا) .معارج الوصول الی معرفة آل الرسول .بیجا .بینا.
ـ سبكی ،عبد الوهاب بن علی( .بیتا) .طبقات الشافعیه الكبری .تحقیق :محمود محمد الطناحی و عبد الفتاح محمد الحلو .بیروت:
دار احیاء الكتب العربیه.
ـ سقاف ،حسن بن علی1416( .ق) .صحیح شرح العقیدة الطحاویة .عمان :داراالمام النووی.
ـ شفیعی کدکنی ،محمدرضا« .)1385( .سخنان نویافته دیگر از ابن کرام» .مجله مطالعات عرفانی .بهارو تابستان  .1385ش.3
صص.14-5:
ـ شوشتری ،محمد تقی1418( .ق) .بهج الصباغة فی شرح نهجالبالغه .تهران :امیر کبیر.
ـ ـــــــــــــــــــــ1410( .ق) .قاموس الرجال .قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.
ـ شهید ثانی ،زین الدین بن علی1409( .ق) .حقائق االیمان .تحقیق سید مهدی رجائی .قم :مکتبة آیة الله العظمی النجفی المرعشی.
ـ طباطبایی ،محمدحسین( .بیتا) .المیزان فی تفسیر القرآن .قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.
ـ طبرسی ،حسن بن فضل1415( .ق) .مجمع البیان فی تفسیر القرآن .بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
ـ طوسی ،محمد بن حسن1404( .ق) .اختیار معرفة الرجال .قم :مؤسسة آلالبیت  bإلحیاء التراث.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1409( .ق) .التبیان فی تفسیر القرآن .قم :مكتب اإلعالم اإلسالمی.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1415( .ق) .الرجال .قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1414( .ق) .األمالی .قم :دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع.
ـ عدنی ،محمد بن یحیی1407( .ق) .کتاب االیمان .تحقیق حمد بن حمدی .کویت :دارالسلفیة.
ـ عسقالنی ،ابن حجر1404( .ق) .تهذیب التهذیب .بیروت :دارالفكر للطباعة و النشر و التوزیع.
ـ ــــــــــــــــــــ( .بیتا) .فتح الباری .بیروت :دار المعرفة للطباعة والنشر.
ـ فخر رازی ،محمد بن عمر( .بیتا) .التفسیر الکبیر .بیجا .بینا.
ـ قربانی ،مجتبی ؛ دیوانی ،امیر« .)1394( .دیدگاه شهید ثانی در باب چیستی ایمان(بر اساس کتاب حقائق االیمان)» .مجله فلسفه
دین .سال دوازدهم .ش  .2صص.316-291 :
ـ ـــــــــــــــــــــــــــ« .)1394( .فزونی و کاستی ایمان بر اساس کتاب حقائق االیمان» .مجله معارف عقلی .سال دهم.
ش.30صص.164-145:
سال هشتم ،شماره  ،30تابستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

32
ـ قرطبی ،محمد بن احمد .)1364( .الجامع ألحکام القرآن .تهران :انتشارات ناصر خسرو.
ـ کلینی ،محمد بن یعقوب .)1363( .الکافی .طهران :دار الكتب اإلسالمیة .الطبعة الخامسة.
ـ مازندرانی ،محمد صالح1421( .ق) .شرح اصول الکافی .بیروت :دار إحیاء التراث العربی للطباعة والنشر والتوزیع.
ـ مجلسی ،محمد باقر1403( .ق) .بحاراالنوار .بیروت :مؤسسة الوفاء .الطبعة الثانیة.
ـ مزی ،یوسف1413( .ق) .تهذیب الکمال فی اسماء الرجال .بیروت :مؤسسة الرسالة .الطبعة الرابعة.
ـ نجاشی ،احمد بن علی1416( .ق) .فهرست اسماء مصنفی الشیعة .قم :مؤسسة النشر اإلسالمی .الطبعة الخامسة.
ـ نمازى شاهرودى ،على1414( .ق) .مستدركات علم رجال الحدیث .تهران :فرزند مؤلف.
ـ وحیدی مهرجردی ،شهاب الدین .)1394( .مرجئه:پیدایش و اندیشهها .تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگاهها .چاپ دوم.
ـ یافعی ،عبد الله بن اسعد1417( .ق) .مرآة الجنان و عبرة الیقظان .بیروت :دار الكتب العلمیه.
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میرهادی تفرشی ،سید محمدرضا؛ معتمد لنگرودی ،فاطمه؛ معتمد لنگرودی،
فرشته ( .)1399جستاری در راهکارهای مؤثر بر اقناع مخاطب در مناظرات
رضوی.
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مقاله پژوهشی

جستاری در راهکارهای مؤثر بر اقناع
مخاطب در مناظرات رضوی

دریافت 1396/12/12 :پذیرش1397/3/10 :

سید محمد رضا میرهادی تفرشی ،1فاطمه معتمد لنگرودی  ،فرشته معتمد لنگرودی
2

3

چکیده
اقنــاع مخاطــب در ارتبــاط کالمــی و غیرکالمــی کارکردهــای مختلفــی دارد و در تحلیل متــون ،موضوعی
ّ
حائــز اهمیــت و بــه مثابــه وجهــی داللتمنــد ّ
مکمــل کالم متکلم اســت .کالم معصومــان ضمن اقنــاع مردم
بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار میکنــد و در جهــت متقاعــد کــردن مخاطبــان از کلمــات و جمــات و عبــارات
ّ
متنــوع بهــره میگیــرد .امــام رضــاgدر مناظــرات خویــش بــا صاحبــان ادیــان و نحلههــای مختلــف
فکــری از ابــزار «اقنــاع» بهــره جســته اســت .ایــن پژوهــش مناظــرات رضــوی را در دو محــور ارتبــاط کالمی
و ارتبــاط غیرکالمــی مــد نظــر قــرار میدهــد .نتیجــه پژوهــش نشــان میدهــد کــه حضــرت از طریــق اقناع
کالمــی مثــل جــدال أحســن ،اســتناد بــه منابــع معتبــر و مســتدل و همچنیــن از طریــق اقنــاع غیرکالمــی
مثــل زبــان بــدن و خوشخلقــی فــرد اقنــاع کننــده نســبت بــه طــرف مقابــل خــود در گفتوگوهــا بهــره
بــرد ه اســت .همچنیــن توجــه بــه بــاور مخاطــب و ّرد و اصالح یــا تأییــد آنهــا در قالبهای مختلــف ،گویای
ّ
موقعیــت زمانــی و مکانــی آنهاســت و به
آن اســت کــه آن حضــرت بــه دنبــال اقنــاع مخاطبــان بــا توجــه به
ّ
موقعیــت روحــی و روانــی آنهــا نیــز توجــه دارد.

کلیدواژهها :مناظرات رضوی ،اقناع ،ارتباط کالمی ،مخاطب ،تغییر نگرش.
 .1عضو هیئت علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه الزهراء(س)m.mirhadi@alzahra.ac.ir :
 .2دانشجوی دکترای تاریخ اسالم دانشگاه الزهراء(س)(نویسنده مسئول)flangarodi@yahoo.com :
 .3دانشجوی دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء(س)F.motamad@alzahra.ac.ir :
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بیان مسئله
مناظــرات یکــی از روشهــای تبلیغــی ائمــه  bبــوده اســت .ایــن روش عــاوه بــر اینکــه بــرای
تحکیــم عقایــد شــیعیان کاربــرد و کارایی داشــته ،در مــوارد بســیاری موجب تغییر عقیده و تســلیم
مناظــره شــونده در برابــر حــق و بــه نوعــی منجــر بــه اقنــاع مخاطــب میشــود .البتــه بایــد اذعــان
کــرد در اکثــر مــوارد ،مناظــره بــه تنهایــی موجــب تســلیم محکــوم در برابــر عقیــده امــام نمیشــد؛
بلکــه رفتارهــای اخالقــی و محبتآمیــز ائمــه و احتــرام بــه مخاطــب مناظــره موجــب اقنــاع فــرد
مناظــره شــونده و پذیــرش حــق میشــده اســت(ر.ک :دیانــی و واســعی.)114 :1386 ،
بــا توجــه بــه حضــور امــام رضــا gدر خراســان و رونــق بحثهــا و گفتوگوهــای علمــی در
عرصههــای مختلــف در دربــار مأمــون عباســی ،امــام توانســت بــا بهرهگیــری صحیــح و مدبرانــه
بحثهــا ،در اکثــر مواقــع طــرف مقابــل خــود را قانــع کنــد و بــه نحــو شایســتهای بــه ترویــج آییــن
اســام بپــردازد .بــر ایــن اســاس ،شــناخت راهکارهــای بــه کارگرفتــه شــده در اقنــاع مخاطــب از این
منظــر قابــل اهمیــت اســت کــه بــا بــه کارگرفتــن آنهــا در گفتوگوهــای امــروزی ،میتــوان مفاهیم
را بــه درســتی انتقــال داد و مناظرههــا را بــه نحــو مطلوبــی مدیریــت کــرد تــا اثربخــش باشــد.
ایــن پژوهــش ،از نــوع میــان رشــتهای اســت کــه بــا هــدف بررســی راهکارهــای اقنــاع مخاطــب بــا
توجــه بــه ســیرۀ ارتباطــی امــام رضــا  gدر مناظــرات ایشــان انجــام شــده اســت .ســؤال اصلــی آن
اســت کــه راهکارهــای اثربخــش کالمــی و غیرکالمــی امــام رضــا  gدر قانــع ســاختن مخاطبــان
خــود در مناظــرات چیســت؟ روش پژوهــش در رصــد ارتباطــات کالمــی و غیرکالمــی امــام رضــاg
مــدل بینگلــر اســت .توضیــح آنکــه ایــن پژوهــش شــامل ســه مرحلــه اســت -1 :معرفــی گونههــای
ارتباطــات اقناعــی و گزینــش نظریه اقناعی مناســب و معرفی آن  -2اســتخراج دادههــا از مناظرات
امــام رضــا  gو دســتهبندی آنهــا در تناســب بــا چارچــوب مفهومــی نظریــه گزینــش شــده -3

تحلیــل یافتههــا و اســتخراج مــدل اقناعــی مــورد توجــه مناظــرات رضــوی براســاس مــدل اقناعــی.
بررســی آثــار نگاشــته شــده دربــارۀ مناظــرات رضــوی بــا تأکیــد بــر ارتباطاعــات اقناعــی،
نشــان میدهــد کــه پیشــینۀ ایــن مســئله از حیــث موضــوع و روش قابــل تفکیــک اســت .از
جهــت موضــوع از جملــه مهمتریــن پژوهشهــا دربــاره مناظــرات رضــوی عبــارت اســت از:
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جستاری در راهکارهای مؤثر بر اقناع مخاطب در مناظرات رضوی (میرهادی تفرشی و همکاران)

کتــاب «مناظــرات تاریخــی امــام هشــتم بــا پیــروان مذاهــب و مکاتــب دیگــر» (مــکارم شــیرازی،
 ،)1388پایاننامــه «تبییــن شــیوههای مناظــرات امــام هشتم»(عباســی )1388 ،و مقــاالت
متعــددی همچــون «اصــول علمــی و اخالقــی مناظرههــای رضوی»(رضــازاده کهنگــی وفارســی
نــژاد« ،)1394،ســبک ارتباطــی اخــاق رضــوی در تعامــل بــا پیــروان ادیــان بــا تکیــه بــر مناظــرات
امــام (»gارزانــی و ربانــی اصفهانــی )1391،و . ...
از حیــث روش تاکنــون آثــاری دربــارۀ ایــن روش و راهکارهــای اقنــاع مخاطــب نگاشــته شــده
اســت .مقاالتــی بــا عنــوان «فرآینــد اقنــاع در قــرآن کریم»(فتــح الهــی وکاملــی )1394،و «معیارها
و ضوابــط اقنــاع اندیشــه مخاطــب از قــرآن کریم»(شــاکر و حاجیپــور )1391،که چگونگــی اقناع
را در قــرآن بررســی کــرده اســت و «روش اقنــاع مخاطــب در نهــج البالغه»(امیــرکاوه و اســامی،
 )1395و «اقنــاع مخاطــب در نهــج البالغه»(کــرم پــور وهمــکاران )1394،کــه بررســی شــیوههای
اقنــاع در کالم امــام علــی  gبــا توجــه بــه نهــج البالغــه اســت و «اقنــاع و تغییــر نگــرش ،جایــگاه
آن در ســیره ارتباطــی امامــان معصــوم b؛ مــروری بــر مناظــرات مکتــوب حضــرت امــام رضــا
(»gســپنجی ومومــن دوســت )1390،کــه براســاس نظریــات کارل هاولنــد اهــداف و علــل
مناظــره را از نظــر منبــع ،گیرنــده و متغیرهایــش بررســی کــرده و بــه راهکارهــای اقنــاع حضــرت
نپرداختــه اســت.
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه بررسـیهای انجــام شــده ،تاکنــون پژوهــش مســتقلی بــا رویکــرد ارتبــاط
کالمــی و غیرکالمــی براســاس مــدل بینگلــر ،دربــاره مناظــرات رضــوی صــورت نگرفتــه و از ایــن رو
میتــوان پژوهــش حاضــر را دارای رویکــردی نوآورانــه دانســت کــه کاربســت آن در ســایر مناظــرات
ائمــه bمیتوانــد گامــی نویــن در کشــف ارتباطــات اقناعــی معصومــان باشــد.

 .1ادبیات پژوهش
قبــل از تبییــن مســئله مــورد بحــث ،ضــروری اســت مفهــوم اقنــاع و نظری ه اســتفاده شــده در این
پژوهــش را تبییــن کنیم.
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 .1-1مفهوم شناسی اقناع مخاطب
اقنــاع 1بــه معنــای راضــی ســاختن(ابن منظــور1414 ،ق ،ج ،)297 :8درخواســت ،تذلــل و
رضایتــی تــوأم بــا قانــع شــدن اســت(فیروز آبــادی2005،م :مــاده قـــ نـــ ع) .اقنــاع تالشــی آگاهانه
بــرای تأثیرگــذاری در رفتــار مخاطــب اســت( )Sheidel,1967:1کــه بــر پایه تفکر ،اندیشــه ،منطق،
دلیــل و نیــز شــناخت طــرف مقابــل بــه تأثیرگــذاری میپــردازد؛ بــه عبــارت دیگــر ،اصطــاح اقناع
بــه وضعیتهایــی اشــاره میکنــد کــه در آن وضعیتهــا تــاش بــه عمــل میآیــد تــا از راه داد و
ســتدهای نمادین(پیــام) تغییــری در نگرشهــا 2یــا رفتــار صــورت گیــرد( .)Lesser,2011:2بدیــن
ترتیــب ،در فراینــد اقنــاع یــک منبــع شــواهد و نتایجــی را بیــان میکنــد و هــدف آن غالــب آمــدن
بــر دریافتکننــده و ایجــاد تغییــر در آن اســت(وردینژاد.)1 :1389 ،
شــایان ذکــر اســت هــر ارتباطــی ،ماهیتــی اقناعــی دارد .اثرگــذاری بــدون برقــراری ارتبــاط،
امکانپذیــر نیســت .پیامدهنــده بــا توســل بــه راههــای مختلــف از طریــق دســتکاری و تغییــر
در شــناخت طــرح اطالعــات و برانگیختــن عواطــف تحریــک احســاس و بــه نمایــش گــذاردن
رفتــار ،بــا هــدف اثرگــذاری بــر مخاطــب ،آنــان را بــه موضــع فکــری یــا انجــام رفتارهایــی فــرا
میخواند(حکیــمآرا.)10:1384،
 .2-1مدلهای ارتباطات اقناعی
نظریــات و مدلهــای ارتباطــات اقناعــی متنــوع اســت و هــر کــدام درصــدد اســت کنشهــای
مخاطــب را بــرای پیــام مــد نظــر اقنــاع کنــد .در ایــن بخــش انــواع مدلهــای اقنــاع مخاطــب در
قالــب جــدول ذیــل بیــان میشــود:

1. persuder

 .2نگــرش نوعــی حالــت آمادگــی ذهنــی اســت کــه از طریــق تجریــه و ســازماندهی شــده اســت و تأثیــر پویــا و جه ـتداری را بــر روی
ّ
موقعیتهایــی کــه بــه آن مرتبــط میشــود ،میگذارد(.ســورین237 :1381 ،؛ و نیــز ر.ک :گیــل
پاسـخهای افــراد بــه تمامــی اشــیاء و
و ادفــر51 :1384 ،؛ حســینی پاکدهــی.)6 :1381 ،
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نام نظریه

توضیحات

الگوی میلر

در این مدل ،اقناعگر که عامل اولیه نمادسازی است .پیام را رمزگذاری میکند و به
ً
مخاطبان نسبتا منفعل انتقال میدهد .حتی هنگامی که فرصت پاسخگویی برای
مخاطب وجود دارد(بوتان و هزلتون.)69 :1378 ،

مدل هاولند ،جنیس و
کلی

در این مدل مطالعه متقاعدسازی تنها بر تعدادی ویژگیهای پراکنده عناصر کلیدی
ارتباط همچون دانش روان شناختی ،تخصصی بودن منبع ،اعتبار سنجی جایگاه
منبع و عالقه مخاطب به منبع ،بدون هر گونه مبانی نظری منسجم ،تأکید می
شود(ر.ک :راجرز638 :1387 ،؛ مرادی.)68-63 :1384 ،

نظریههای پردازش دوگانه

در این نظریه ها دو مفهوم پردازش از دو سطح از پردازش اطالعات و پاسخهای شناختی
در محور نظریه قرار دارند و سخن از دو سطح از پردازش اطالعات به هنگام درگیری
مخاطب با پیام می شوند(ر.ک.)Petty Cacioppo & Schumann,1983:135 :

مدل بینگلر

در این مدل به تغییر نگرش مخاطب در قالب مهارتهای کالمی و غیرکالمی تأکید
شده است.

مدل کوشش در خور
ELM

این مدل نخستین بار توسط پتی و کاچیوپو مطرح گردید .آنان معتقدند که مردم
ً
درباره پیامها میاندیشند و در پی آن احتماال بحثی ایجاد میشود و استداللی به
جای میماند .لذا آنچه ّ
اهمیت دارد فرایند فکر مخاطبان است که پیرامون پیام شکل
میگیرد .بدین ترتیب ،مفهوم پردازش اطالعات در این مدل مفهومی مهم تلقی می
شود(حکیم آرا.)127 :1384 ،

مدل استشهادی  -نظام
 HSMدار

این مدل از جهات متعدد شبیه مدل کوشش درخور است .مهمترین خدمت این
مدل ،طرح قوانین ساده تصمیمگیری به عنوان واسطهای برای داوری نگرشی درباره
موضوع و نیز طرح این مفروضه است که استشهادها سازههای شناختی حاوی دانش
و اطالعات یادگیری شده است .در این مدل دو رویکرد شناختی به عنوان راههایی
برای تصمیمگیری و داوری پیشنهاد شدهاند .پردازش نظامدار مستلزم اطالعات
فراوان ،امکان و فرصت موشکافی است که به منظور نتیجهگیری و اعتباریابی نتایج
استفاده میشود .در شیوه استشهادی کوششهای شناختی ناچیز و منابع شناختی
کمتری مورد توجه قرار میگیرد(همان)165 :

مدل برلو

در این مدل ارتباطی ،در کنار چهار عنصر اصلی ارتباط(منبع ،پیام ،مجرا و گوینده)،
رمزگذار و رمزخوان نیز بیان شده که بر تعاملی و دو سویه بودن ارتباط تأکید دارد.
در این مدل چهار نوع مهارت ارتباط کالمی شامل رمزگذاری(نوشتن و گفتن)،
رمزخوانی(خواندن و شنیدن) ،عقل و تفکر معرفی شده است(ر.ک :محسنیانراد،
)10 :1369
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 .3-1مدل بینگلر؛ اقناع کالمی و غیرکالمی
توجــه بــه مخاطــب و تــاش بــرای تجزیــه و تحلیــل پیــام در شــکلگیری ارتباطــات اقناعــی تأثیــر
فراوانــی دارد .بــا رصــد نظریــات و مدلهــای اقنــاع مخاطــب ،میتــوان نظریــۀ بینگلــر را بــرای
مناظــرات رضــوی ســازگارتر دانســت؛ زیــرا ایــن مــدل اقناعــی بــا توســل بــه تعقــل و احســاس در
قالــب مهارتهــای کالمــی و غیرکالمــی ،ذهنیــت افــراد را جهــت تغییــر رفتــار و وادار کــردن آنهــا
بــه عمــل معینــی تحــت تأثیــر قــرار میدهــد (ر.ک :بینگلــر )10 :1367 ،در واقــع ایــن فراینــد هــر
چنــد در بردارنــدة ویژگــی روانشــناختی آزادی اســت و ترغیــب شــونده احســاس میکنــد موافــق
میــل خــود اهــداف و رهنمودهــای تعییــن شــده را انجــام میدهــد ،امــا در واقــع متضمــن نوعی از
فشــار روانــی اســت کــه در مســیر ترغیب ،میــان منطق و اســتدالل منطقــی مـیرود .بنابراین توجه
اصلــی ایــن مــدل ،بــر فــرد بــه عنــوان منبــع یــا گیرنــده اســت و بــه ایجــاد ارتبــاط پویــا و دوســویه و
تعاملــی تأکیــد دارد و از ایــن رو ،میتوانــد بــرای بررســی ارتباطــات میــان فــردی مناســب باشــد.
در اصطــاح علــم ارتباطــات ،نحــوۀ برقــراری ارتبــاط بــه دو نــوع ارتباطــات کالمــی و غیرکالمــی
تقســیم مــی شــود .در واقــع بایــد گفــت اقنــاع ،فراینــدى اســت کــه بــا توســل بــه تعقــل و احســاس
در قالــب مهــارت هــاى کالمــى (شــفاهی) ،غیرکالمــى (زبــان بــدن) و رســانهاى ،ذهنیــت افــراد را
غالبــا بــرای تغییــر رفتــار و وادار کــردن آنهــا بــه عمــل معینــى ،تحــت تأثیر قــرار مــى دهد(بینگلر،
 10 :1367؛ مــرادی .)6 :1384 ،رانــدال هاریســون از بــزرگان علــم ارتباطــات دربــارۀ ارتبــاط
غیرکالمــی مینویســد :اصطــاح غیرکالمــی در طیــف وســیعی از رویدادهــا بــه کار بــرده میشــود
کــه میتوانــد از حالــت چهــره و انقبــاض ماهیچههــا تــا احساســات درونــی بیــان نشــدنی را شــامل
شــود(لیتل جــان .)185 :1384 ،از طــرف دیگــر ،بورگــون راههــای برقــراری ایــن نــوع ارتبــاط را
از طریــق فعالیــت هــای جســمی ،فضاســازی ،صــورت ظاهــر ،حــس المســه ،اســتفاده از صــدا،
زمــان شناســی و مصنوعــات میســر میداند(همــان.)187 :
بــه کارگیــری ایــن الگــو میتوانــد بــه انســان در قانــع ســاختن طــرف مقابــل کمــک شــایانی
نمایــد .از ایــن رو ،در ادامــه بــا تطبیــق ایــن نظریــه ،راهکارهــای موثــر اقنــاع کالمــی و غیرکالمی را
در مناظرههــای امــام رضــا  gبررســی میکنیــم.
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 .2راهکارهای موثر اقناع در مناظرههای امام رضا g
مناظرههــای رضــوی بــه عنــوان ســخنانی اثربخــش و خــاص در تبلیــغ آمــوزه هــای اســامی ناب
در برابــر بــزرگان یهــود و نصــارا و دیگــر پیــروان ادیــان و مذاهــب اســت کــه میتوانــد بــه عنــوان
مرجعــی خــاص در انتقــال مفاهیــم دینــی بــه مخاطبــان خــود ارزش بســزایی داشــته باشــد .از
طــرف دیگــر ،باتوجــه بــه شــرایط و اوضــاع سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگی آغــاز قرن ســوم هجری
و قدرتگیــری گروههــای کالمــی ماننــد معتزلــه در دربــار عباســیان ،زمینــه بحثهــای کالمــی
در بــاب توحیــد ،نبــوت ،امامــت ،قضــا و قــدر ،جبــر و اختیــار و  ...ایجــاد شــد و حضــرت بــا توجــه
بــه حضــور خــود در دربــار مأمــون عباســی توانســت از ایــن فرصــت بهــره ببــرد و در مقابــل بیشــتر
مخاطبــان خویــش بــه شــیوههای مختلــف مخاطــب را اقنــاع کنــد.
 .1-2اقسام اقناع
در ایــن بخــش بــه دو نــوع اقنــاع کالمــی و غیرکالمــی در مناظرههــای امــام رضــا  gپرداختــه
شــده اســت .در واقــع اقنــاع کالمــی بــه کلیــۀ راههــای اثربخــش بــودن گفتوگــو بــه وســیلۀ کالم
و اقنــاع غیرکالمــی بــه وســیلۀ عمــل فــرد و حــرکات بــدن چــون حرکــت دســت ،ســر و ابــرو ،لحــن
بیــان ،نــوع نــگاه و  ...حاصــل میشــود.
 .1-1-2ارتباط کالمی()Verbal communication
قانــع ســاختن و تفهیــم مفاهیــم آمــوزه هــای دینــی و عقیدتــی از راههــای رســیدن بــه حقیقــت
و دوری از گمــان هــای باطــل و غلــط اســت .از ایــن رو امــام رضــا  gدر مناظرههــای خــود بــا
بــزرگان ادیــان و مذاهــب دســت بــه اقنــاع کالمــی زدهانــد کــه بــه شــرح زیــر اســت:
 .1-1-1-2حکمت()Wisdom

بــه کارگیــری حکمــت در جهــت اقنــاع مخاطــب برای فهم مطلــب ،یکــی از روشهــای مؤثــر در اقناع
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اســت کــه امــام رضــا gاز ایــن روش براســاس آیــۀ قـرآن(ر.ک :النحــل )125،بهــره برده اســت.
حكمــت بــه معنــای اســتفاده از منطــق صحیــح و اســتدالالت حســاب شــده و دســت انداختــن
در درون فكــر و اندیشــه مــردم و بــه حركــت درآوردن آن و بیــدار ســاختن عقلهــاى خفتــه اســت
کــه مــورد تأکیــد قــرآن در گفتوگوهاســت(بابایی ،1382 ،ج .)612 :2عالمــه طباطبایــی نیــز
حکمــت را بــه معنای برهان ،اســتدالل و ســخن اســتوار(طباطبایی1417 ،ق ،ج)536-534 :12
ذکــر میکنــد .از ایــن رو کاربــرد برهــان و ســخنان محکــم در گفتوگوهــا میتوانــد بــر اثربخشــی
گفتوگــو بیفزایــد؛ همــان گونــه کــه ایــن امــر در مناظرههــای امــام رضــا  gدیــده میشــود و
ایشــان توانســتند بــا کالمــی اســتوار و راســخ ،بــر غنــای بحثهــا بیفزاینــد.
در یکــی از مناظرههــا ،امــام در نهایــت حکمــت و اســتواری مــردی را کــه از وی در بــاب حــدوث
عالــم دلیــل درخواســت نمــود ،بــه روشــنی مجــاب کــرد؛ امــام  gفرمــود :دلیــل حــدوث ،وجــود
توســت؛ چنانچــه پیشــتر نبــودى و الحــال ذى حیــات و موجــودى ،پــس دانســتى كــه خــود ســبب
ایجــاد نفــس خــود نشــدى و تكویــن و ایجــاد تــو از نفــس تــو نیســت و نیــز كینونــت تــو از كســى كه
ّ
ّ
امكانیــت مشــترك و محتاجیــد ،علــت
مثــل تــو بــود نخواهــد بــود؛ زیــرا كــه تــو و مثــل تــو چــون در
ایجــاد خــود و دیگرى نتواننــد گردید(إبــن بابویــه1378 ،ق ،ج 134 :1؛ طبرســی1403 ،ق ،ج:2
396؛ مجلســی1403 ،ق ،ج .)36 :3در واقــع امــام بــا توجــه دادن فــرد بــه خــودش ،مخاطــب را
در نهایــت اســتواری کالم و ادلــه نقلــی راهنمایــی میکنــد.
 .2-1-1-2مجادله

از دیگــر روشهــای تبلیغــی و اقناعــی امــام ،مجادلــه اســت .مجادلــه بــه معنــای اســتواری،
اســتحکام و شــدت اســت کــه در کالم و مخاصمــه میــان دو طــرف در جهــت ظهــور حــق و رد باطل
بــه کار مــی رود(مصطفــوی ،1360 ،ج .)63 :2ایــن واژه 29 ،بــار در  16ســوره و  27آیــه بــه کار
رفتــه اســت 1و کثــرت واژه نشــان میدهــد کــه بــرای بیــان بحــث و گفتوگــو میــان دو طــرف بــه
 .1آیــات مشــتق شــده از ریشــۀ جــدل در قــرآن عبــارت اســت از  :البقــره  197 ،؛ النســاء 107 ،و  109؛ األنعــام  25 ،و  121؛ األعــراف
 71 ،؛ األنفــال  6 ،؛ هــود  32 ،و  74؛ الرعــد  13 ،؛ النحــل  111 ،و  125؛ الکهــف  54 ،و  56؛ الحــج  3 ،و  8و  68؛ العنکبــوت 46 ،
؛ لقمــان  20 ،؛ غافــر 4 ،و  5و  35و  56و  69؛ الشــوری  35 ،؛ الزخــرف  58 ،؛ المجادلــه 1 ،
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کار م ـیرود(ر.ک :العنکبــوت46 ،؛ النحــل.)125 ،
جــدل از واژههایــی اســت کــه همســویی معنایــی بــا اقنــاع دارد .شــهید مطهــری در یــک تعریــف
کلــی در بخــش صناعــات خمــس ،جــدل را قیاســی میدانــد کــه بــا مقبــوالت طــرف مقابــل ،او را
وادار بــه تســلیم کنــد؛ اعــم از آن کــه مقبــوالت طــرف مقابــل ،یقینــی باشــد یــا نباشــد(مطهری،
 ،1381ج .)116 :1گذشــته از روش اقنــاع در جــدال ،از دیــدگاه قرآنــی ،جــدال به دو نوع أحســن
و غیرأحسن(شــاکر و حاجــی پــور )44 :1391 ،تقســیم میشــود کــه اولــی پســندیده و دومــی
مذمــوم شــمرده شــده اســت.
از آنجــا کــه شــیوۀ تبلیغی آن حضــرت ،واقعانگاری و حقیقتگرایی اســت ،از مجادلة غیرأحســن
پرهیــز نمــوده و در مــوارد فراوانــی روش مجادلــة احســن را بــه کار بــرده و در مــواردی از احتجــاج و
ســخن گفتــن بــا مخالفــان خــود ،بــه مقبــوالت آنــان احتجاج میکــرده اســت .البتــه ایــن مقبوالت
در بیشــتر مــوارد ،مطالــب حــق و صحیحــی نیــز اســت و همیــن نکتــه بــر اعتبــار آنهــا میافزایــد.
در یکــی از مناظرههــا ،هنگامــی کــه مأمــون عــدهای از علمــای ادیــان و متکلمان منطقه خراســان
چــون جاثلیـق ،رأس الجالــوت ،رؤســاى صابئیــن ،هربــذ بزرگ(عالــم و پشــوای بــزرگ زردشــتیان)،
نســطاس رومــی و علمــاى علــم كالم را بــرای مناظــره بــا امــام فراخوانــد ،حســن بــن محمــد نوفلی
کــه در خدمــت امــام بــود ،حضــرت را از مناظــره بــا ایــن افــراد کــه اهــل مغلطــه بودنــد ،برحــذر
داشــت ،لیکــن امــام فرمــود :اى نوفلــى ،مىخواهــى بدانــى مأمــون چــه وقــت از این كار پشــیمان
خواهــد شــد؟ گفتــم :آرى ،فرمــود :وقتــى كــه نظــاره كنــد كــه بــا أهــل تــورات بــا توراتشــان و بــا
اهــل انجیــل بــا انجیلشــان و بــا أهــل زبــور بــا زبورشــان و بــا صابئیــن بــا عبــرى و بــا زردشــتیان
بــه فارســى و بــا رومیــان بــه رومــى و بــا هــر فرقـهاى از علمــا بــه زبــان خودشــان بحــث مىكنــم و
آنــگاه كــه همــه را مجــاب كــردم و در بحــث بــر همــه چیره شــدم و تمــام ایشــان ســخنم را پذیرفتند،
مأمــون درخواهــد یافــت آنچــه بــه دنبــال آن مىباشــد درخــور او نیســت ،در ایــن زمــان اســت كه او
پشــیمان خواهــد شــد(إبن بابویــه1398 ،ق 418 :؛ طبرســی1403 ،ق ،ج.)416 :2
باتوجــه بــه متــن مناظــرۀ فــوق ،امــام از اســتدالل محکمــی از جملــه کتــاب مــورد قبــول همــان
گروههــا ،اینــان را اقنــاع کــرد و باعــث شــد تــا عمــران صابــی مســلمان شــود و اقنــاع شــود و ایــن،
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همــان جــدال أحســن بــه دور از هرگونــه جــدال و بحــث غیرمنطقــی اســت.
 .3-1-1-2تجربه()Experience

یکــی دیگــر از روشهایــی کــه قــدرت قانعســازی دارد و حضــرت بــرای اقنــاع مخاطــب بــه آن
توصیــه و از آن اســتفاده کــرده ،اســتفاده از تجربــه و علــوم تجربــی اســت .امــام رضــا gتجربــه و
آزمــودن را یکــی دیگــر از منابــع کســب علــم و دانــش معرفــی کــرده اســت .آن حضــرت در مناظــرۀ
خویــش بــا مأمــون حــول محــور خداشناســی ،تجربــه و آزمــودن را مســیری در جهــت شــناخت
بــاری تعالــی ذکــر میکنــد و چنیــن میفرمایــد« :و ّامــا لفــظ خبیــر ،كســى اســت كــه چیــزى
از نظــر او پنهــان نیســت و هیــچ چیــز از دســترس او دور نمىمانــد ،ولــى نــه بــا تجربـ ه و آزمایــش
بــه ایــن صــورت كــه ایــن آزمایــش بــه او چیــزى بیامــوزد ،آنچنــان كــه اگــر ایــن تجربــه و آزمایــش
نبــود ،هیــچ نمىدانســت ،چــون كســى كــه چنیــن باشــد جاهــل اســت و خداونــد تبــارك و تعالــى
از ازل بــه آنچــه مىخواســته خلــق كنــد خبیــر و آگاه بــودهّ ،امــا در میــان مــردم بــه كســى خبیــر
گفتــه مىشــود كــه جاهــل باشــد ولــى در صــدد یادگیــرى و آگاهــى یافتــن برآیــد .در ایــن مــورد
نیــز اســم مــا و خــدا مشــترك اســت ولــى معنــاى آن متفاوت»(إبــن بابویــه1398 ،ق 189 :؛
طبرســی1403 ،ق ،ج .)397 :2و در جایــی دیگــر امــام در حضــور یوحنــا بــن ماســویه و جبرائیــل
بــن بختیشــوع دو پزشــک مســیحی تربیــت شــدۀ محافــل ســریانی و دیگر پزشــک هنــدی در دربار
ً
مأمــون ،کامــا بــه دور از اســتنادات قرآنــی -نبــوی و در عبارتــی کوتــاه ،امــا بنیادیــن مبانــی خــود
را براســاس تجربــه توضیــح داده کــه صــورت ایــن کالم در مقدمــه الرســالة الذهبیــه مکتــوب شــده
اســت .آن جــا کــه میفرمایــد« :نــزد مــن در ایــن بــاره امــوری اســت کــه آنهــا را تجربــه کــردهام
و درســتی آن را بــه آزمایــش و در گذشــت زمــان دانســتهام ،در کنــار آنچــه رجالــی از گذشــته مــرا
بــر آن آگاه ســاختهاند ،شــامل امــوری کــه انســان نبایــد از آنهــا نــا آگاه باشــد و در تــرك آنهــا
عــذری نــدارد و مــن آنهــا را بــرای امیرالمؤمنیــن (اشــارهای تقیهآمیــز بــه مأمــون) جمــع خواهــم
کرد»(علــی بــن موسی(gمنســوب)1402 ،ق 7 :؛ مجلســی1403 ،ق ،ج.)307 :59

بایــد گفــت در ایــن عبــارت از ســویی روشهــای اســتقرایی مورد اســتناد قــرار گرفته که برآمــده از
تجربـهای مســتمر اســت و از ســوی دیگــر حاصــل تجربیــات پزشــکان پیشــین مــورد اســتناد بــوده
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کــه آنــان نیــز خــود دانــش بهداشــت و پزشــکی را از مســیر مشــابه اســتقرا بــه دســت آوردهانــد و
بدیــن طریــق اســت کــه امــام تجربــه را یکــی از راهکارهــای اقنــاع کالمــی دانســته و بــه خوبــی
پزشــکان مســیحی و هنــدی را قانــع میســازد(برای نمونههــای بیشــتر ر.ک :ابــن بابویــه:1373 ،
ج.)346 :1
 .4-1-1-2استناد به منابع معتبر

یکــی دیگــر از اثرگذارتریــن راههــای اقنــاع کالمــی کــه بــا بــه کارگیــری آن اقنــاع مخاطبــان بــه
خوبــی انجــام مــی گیــرد ،اســتناد بــه منابــع معتبــر بــوده اســت .بــه بیــان دیگــر ،میتــوان گفــت
منابــع اولیــه اطالعاتــی( )Primary sources of Informationباالتــر از منابــع ثانویــه اطالعاتــی
( )Secondary sources of Informationاز ارزش علمــی ببیشــتری برخــوردار اســت؛ چراکه یکی
از ویژگــی هــای منابــع اولیــه اطالعاتــی مقبــول ،اعتبــار آن اســت و منظــور از اعتبــار ،صالحیــت
علمــی ،منبــع و مکنــون بــودن قصــد و نیــت فــرد در مجــاب ســاختن دیگــران اســت(ام .برکــو و
دیگــران.)278 :1386،
حضــرت رضــا  gهــم یکــی از روشهایــی کــه بــرای اقنــاع بــه کار بردهانــد ،اســتناد و اســتفاده
از منبــع معتبــر در نــزد مخاطبــان بــوده اســت .اســتناد بــه متــون معتبــری ماننــد قــرآن و متــون
دینــی یهودیــان و مســیحیان یــا اســتناد بــه ســخنان فــرد دارای اعتبــاری ماننــد حضــرت رســول
اکــرم  nکــه بــه عنــوان رهبــر و زعیــم دینــی و معنــوی تمــام مســلمانان بــه حســاب میآیــد ،در
جامعــة اســامی از اســتناد و پذیــرش خاصــی برخــوردار اســت .در ایــن بخــش این نوع اســتنادات
حضــرت در شــکلگیری ارتباطــات متقاعدگرایانــه تبییــن میشــود.
الــف .اســتناد بــه قــرآن و عهدیــن :بــی تردیــد نبایــد فرامــوش کــرد کــه قــرآن بــه مثابــه مهــم ترین
منبــع وحــی ،دســتمایه بســیاری از آمــوزه هــای امام رضــا  gو دیگــر معصومان در طیف وســیعی
از آموزههایشــان بــوده اســت .بنابرایــن ســخن ،بهرهمنــدی از آیــات قــرآن توســط فــرد مناظرهگــر،
نشــانۀ تســلط علمــی فــرد بــه متــون دینــی دیــن اســام اســت و ایــن مهــم ،در مناظرههــای امــام
رضــا  gبــا ســلیمان مــروزی بــه خوبــی نمایــان اســت .آن جــا کــه در ایــن مناظــره ،ســلیمان از
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بــداء پرســید و آن حضــرت فرمــود :پــروردگار بــر حــق اســت و از آیــات قــران شــاهد مثــال آورد کــه
خداونــد مــی فرمایــد« :إنــه یبــدؤا الخلــق ثــم یعیده»الــروم )11،و «یزیــد فــی الخلــق مــا یشــاء»
(فاطــر  )1،و «یمحــوا اللــه مــا یشــاء و یثب ـت» (الرعــد  )41 ،و «مــا یعمــر مــن معمــر و ال ینقــص
مــن عمــره» (فاطــر )11 ،و «آخــرون مرجــون ألمــر الله»(التوبــه  .)107،در ایــن هنــگام بــود کــه
ســلیمان مجــاب شــده و قــول داد کــه دیگــر در ایــن بــاب شــک و تردیــدی بــه خــود راه ندهد(إبــن
بابویه1398 ،ق 443 :؛ إبن بابویه1378 ،ق ،ج 180 :1و  181؛ طبرســی1403 ،ق ،ج)401 :2
همچنیــن امــام  gدر مناظــره بــا ابوقــره دربــارۀ ســخن گفتــن خداونــد به آیــات متعــددی از قرآن
اســتناد کــرده اســت(األنعام103،؛ طــه110،؛ الشــوری11،؛ النجم()13،ابــن بابویــه،1398 ،
.)112-111
در جایــی دیگــر امــام در مناظــره خویش بــا بزرگ یهودیان و مســیحیان اســتناد بــه عهدین(متون
دینــی) آنــان کــرده(ر.ک :إبــن بابویــه1398 ،ق 418 :؛ طبرســی1403 ،ق ،ج )416 :2و بایــد
پیــش از هــر چیــز توجــه داشــت کــه در نمونههــای موجــود از ایــن گونــه اســتناد در احادیــث
حضــرت ،ارجاعــات ایشــان از آن روی بــوده اســت کــه آنــان را بــر پایــه ارجــاع بــه کتــب آســمانی
مــورد قبــول خــود ،اقنــاع کنــد؛ همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه در ایــن گونــه ارجاعــات منقــول
از امــام رضــا gاگــر اصــل انتســاب آنهــا بــه حضــرت مفروغعنــه تلقــی شــود ،در فقراتــی کــه بــه
آنهــا ارجــاع میشــود انتظــار اســت دو ویژگــی وجــود داشــته باشــد؛ از یــک ســو اســتنادکننده،
یعنــی امــام ،زمانــی کــه بــه عنــوان بخشــی از یــک کتــاب مقــدس بــدان ارجــاع مــی دهــد ،بــه
اصیــل بــودن آن بــه عنــوان کتابــی آســمانی و منبعــی وحیانــی بــاور داشــته باشــد و از ســوی دیگــر
مخاطــب حضــرت بــه آســمانی و وحیانــی بــودن آن معتقــد باشــد(ر.ک :پاکتچــی و دیگــران،
 ،1392ج.)420 :2
البتــه قابــل ذکــر اســت کــه بــی تردیــد اســتناد بــه قــرآن و منابــع مــورد قبــول بــزرگان مذاهــب
اســامی و دیــن مســیحی و یهودیــت توســط شــخص امــام باعــث قانــع ســاختن طــرف مقابــل
شــده و جلــوی هرگونــه شــبهه پراکنــی را مــی گیــرد.
ب .اســتناد بــه ســیرۀ نبــوی :امــام رضــا  gکــه در دوره حساســی از عهــد امامــت( زمــان
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،30تابستان 1399

جستاری در راهکارهای مؤثر بر اقناع مخاطب در مناظرات رضوی (میرهادی تفرشی و همکاران)

خلفــای عباســی یعنــی هــارون ،امیــن و مأمــون ) زیســته اســت ،در بیانــات خویــش از اســتناد بــه
کالم پیشــینیان ،مثــل رســول خــدا  nو پدرانــش بهــره گرفتــه اســت .بی شــک اســتناد امــام رضا
 gبــه کالم جــد بزرگوارشــان حضــرت محمــد nدر جهــت آن بــود تــا مــورد قبــول مســلمانان
قــرار گرفتــه و بــدون تردیــد آن را پذیــرا باشــند و از علــت بهــره بــردن امــام از ســخنان پیامبــر اکــرم
 nمــی تــوان بــه مــواردی مثــل احیــای ســنت نبــوی و یادکــرد میــراث دینــی کــه در گــذر زمــان
دچــار غبارگرفتگــی شــده بــود ،بیــان موقعیــت خویــش و ارائــه اهــل بیــت واقعــی ،تحکیم ســخن و
ایجــاد پشــتوانه بــرای آن تــا مســلمانان بــه حکــم شــأن پیامبــر و توصیــه هــای قرآنــی بــه تبعیــت از
آن حضــرت بپردازنــد(آل عمــران31،؛ األحــزاب21،؛ الحشــر ) 7،و امانتــداری در انتقــال ســخنان
پیامبــر nبــه آینــدگان اشــاره کــرد کــه باعــث مــی شــد تــا کالم مســتند بــه ایشــان را بــه راحتــی
پذیرفتــه و بــرای خــود حجــت بداننــد ،در نتیجــه اســتناد بــه کالم آنــان ،بــه ویــژه ســخن پیامبرn
موجــب اعتبــار یافتــن مدعــا میشــد(ر.ک :واســعی.)258-254 :1395 ،
ّ
عبدالســام بــن صالــح هــروی و امــام آمــده کــه میگوید:
بــه عنــوان نمونــه در گفتوگــوی میــان
از حضــرت رضــا  gپرســیدم :نظــر شــما دربــاره ایــن حدیــث كــه اهــل حدیــث نقــل مىكننــد:
«أهــل ایمــان از منــازل و مقامــات خــود در بهشــت ،خــدا را زیــارت مىكننــد» چیســت؟ امــام
فرمــود :اى أبوالصلــت ،خداونــد تبــارك و تعالــى حضــرت محمــد  nرا بــر تمــام مخلوقــات ،حتى
فرشــتگان و انبیــاء عظــام ،برتــرى داده اســت و بیعــت كــردن بــا او را بــه منزلــه بیعــت بــا خــود
ســاخته و زیــارت و دیــدار پیامبــر را در دنیــا و آخــرت بــه منزلــه زیــارت و دیــدار خــود شــمرده اســت
و دلیــل بــر ایــن مدعــى ،آن اســت کــه خداونــد مىفرمایــد« :هــر كــس از پیامبــر پیــروى كنــد از
خــدا پیــروى كــرده است(».النســاء  )80 ،و نیــز در جــای دیگــر فرمــود« :كســانى كــه بــا تــو بیعــت
مىكننــد ،در واقــع بــا خــدا بیعــت مىكننــد؛ دســت خداونــد [بــراى بیعــت كــردن] بــاالى دســت
آنهاســت(».الفتح )10 ،و نیــز رســول خــدا  nفرمودنــد« :هــر كــس در زمــان حیــات مــن یــا بعد
از مرگــم بــه دیــدار و زیــارت مــن بیایــد خداونــد را زیــارت نمــوده اســت» و درجــه و مقــام پیامبــر
 nدر بهشــت از تمــام درجــات باالتــر اســت ،پــس هــر كــس از درجــه و مقــام خــود در بهشــت ،آن
حضــرت را زیــارت كنــد ،خداونــد تبــارك و تعالــى را زیــارت كــرده اســت(»....إبن بابویــه1398 ،ق:
117؛ طبرســی1403 ،ق ،ج 408 :2و 409؛ بحرانــی ،1374 ،ج )538 :5حضــرت در ادامــه
سال هشتم ،شماره  ،30تابستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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همیــن مناظــره در پاســخ بــه عبدالســام بــن صالــح هــروی در خصــوص اینکــه ثــواب گفتــن الإلــه
إال اللــه نظــر كــردن بــه وجــه و صــورت خــدا اســت بــه حدیــث معــراج پیامبــر nتصریــح نمــوده
اســت(همان) .همچنیــن حضــرت در مناظــره دیگــری بــه حدیــث نبــوی دربــارۀ فــرود آمــدن
خداونــد متعــال بــه آســمان دنیــا اســتناد نمودنــد (ر.ک :همــان .)176 :بــه نظــر میرســد امــام بــا
بهرهمنــدی از ســنت و کالم نبــوی عــاوه بــر ایجــاد گفتمانــی سیاســی -فرهنگــی موجــب اقنــاع
کالمــی در مخاطــب نیــز شــدهاند.
 .5-1-1-2قرار گرفتن در جایگاه پرسشگر(استدالل همراه با پرسش)

امامــان معصــوم bگاهــی در برابــر شــبهات مخالفــان بــه جــای بحــث و اســتداللهای
پیچیــده ،بــا طــرح پرسـشهایی ســاده و بیدارکننــده ،مخاطــب را اقنــاع میســاختند .بدیــن
معنــا هــر کــس کــه ادعایــی داشــت ،بــا پرســش هایــی کــه از او میکردنــد ،وی را متقاعــد
کــرده و از جهــل خودشــان آگاه و آمــادۀ شــنیدن کالم حــق میکردنــد؛ یعنــی از مرحلــۀ
انــکار بــه مرحلــۀ شــک میرســیدند و در ایــن زمــان آنــان منتظــر شــنیدن حــق شــده و بــه
بهتریــن وجــه ممکــن اقنــاع ســازی مخاطــب توســط امــام انجــام میگرفت(حلیمــی جلــودار،
پاتیــار.)11 :1393 ،
در مناظــرۀ امــام بــا ســلیمان مــروزی وقتــی ســلیمان از صفــات خداونــد چــون حــی ،ســمیع،
بصیــر و قدیــر پرســید و امــام پاســخ داد ،پــس از آن ایــن شــخص امــام بــود کــه در جایــگاه
پرسشــگر قــرار گرفــت و شــروع بــه پرســش همــراه بــا اســتدالل از ســلیمان نمــود و توانســت
بــه طــرز شــگفت-آوری ســلیمان را مجــاب کنــد .آنجــا کــه امــام فرمــود :آیــا تــو و دوســتانت بــر
اســاس آنچــه مىدانیــد و مىفهمیــد بــا مــردم بحــث كالمــى مىكنیــد یــا بــر اســاس آنچــه
نمىدانیــد و نمىفهمیــد؟ گفــتّ :
البتــه بــر اســاس آنچــه مىدانیــم و مىفهمیــم ،امــام فرمــود:
آنچــه مــردم مىداننــد و قبــول دارنــد ایــن اســت كــه ارادهكننــده غیــر از خــود اراده اســت و
نیــز ارادهكننــده قبــل از اراده موجــود بــوده و فاعــل غیــر از مفعــول اســت و ایــن مطلــب گفتــۀ
شــما را كــه مىگوییــد :اراده و ارادهكننــده یــك چیــز هســتند ،باطــل مىكنــد ،ســلیمان گفــت:
قربانــت گــردم ،ایــن مطلــب بــر اســاس فهــم و دانســتههاى مــردم نیســت ،امــام فرمــود :پــس
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ّ
بــدون اینكــه معرفــت و اطالعــى داشــته باشــیدّ ،ادعــاى علــم مىكنیــد و مىگوییــد :اراده نیــز
ماننــد ســمع و بصــر اســت و لــذا اعتقــاد شــما بــر اســاس عقــل و علــم نیســت .ســلیمان جوابــى
نداشــت كــه بگوید(طبرســی1403 ،ق ،ج 404-401 :2؛ مجلســی1403 ،ق ،ج-333 :10
 .)335در ادامــه همیــن مناظــره امــام gدربــاره واقــف بــودن خداونــد از بهشــت و دوزخ ســؤال
و اســتداللهای عقلــی و نقلــی بــرای ســلیمان ذکــر میکنــد .در ایــن هنــگام هــم ســلیمان
جوابــى نداشــت کــه بدهد(همــان).
هــر چنــد ســلیمان بــر حقانیــت امــام گــردن نمینهــد و در پاســخ بــه حضــرت ســکوت
میکنــد؛ امــا در همیــن مناظــرات امــام بــه وســیله اقنــاع کالمــی خــود را در جایــگاه پرسشــگر
قــرار میدهــد و بــا ایــن کار بــه گونـهای غیــر مســتقیم آنــان را اقنــاع و بــه همیــن دلیــل ســکوت
میکنــد.
مناظــرۀ دیگــر میــان جاثلیــق از بــزرگان نصــارا و امــام رضــا  gدر حضــور مأمــون و بــزرگان
حکومتــی اســت کــه حضــرت خــود را در جایــگاه پرسشــگر قــرار میدهــد تــا بــا گرفتــن جــواب
از مخاطــب ،گام بــه گام بــه اقنــاع ســازی شــان میپــردازد .بــه گون ـهای کــه جاثلیــق در پایــان
مناظــره گفــت :بهتــر اســت دیگــرى ســؤال كنــد ،ســوگند بــه حـ ّـق مســیح كــه مــن فكــر نمىكردم
در علمــاى مســلمین كســى مثــل شــما وجــود داشــته باشــد(ر.ک :إبــن بابویــه1398 ،ق-420 :
423؛ طبرســی1403 ،ق ،ج.)420-416 :2
 .6-1-1-2مناظره به صورت منظم و منطقی

یکــیاز راهکارهــای اقنــاع کالمــی امــام رضــا  gدر مناظــره هــا،مناظــرهبــه صــورتتــک بـه
تــک اســت(صادقیان .)76-66 :1388 ،در ایــن ســبک از مناظــره کالمــی ،فــرد مناظرهگــر بــه
صــورت منظــم و منطقــی و تــک بــه تــک بــه مناظــره پرداختــه کــه ایــن امــر د ر ارائــهپیــام،تمرکــز
ث میشــود ؛ زیــرا
ی توســط ناظــران بح ـ 
ل جانب ـ 
ح مســائ 
فــردرا افزایشمیدهــد ومانــعازطــر 
یمیمانــدکــهطرفیــن
ل بــی پاســخباقـ 
د ر غیــرایــنصــورت  ،پـسا ز انــدکزمانـیآن قــد ر مســائ 
ع ومرجــع
نمیکنــد.همچنیــن،ارائ ـ ه منب ـ 
مناظــر ه را درادام ـ ه بحــث و پاســخگویی،ســرگردا 
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کل بحــث،نیــازاصلــییــکمناظرهعلمی،مســتدلومنســجم
معتبـ ر درطــرحســؤال  ،پاســخ و در ِ 
ش همــوارهبراســاسکتابوشــریعتمــور د وثــوق
اســت.امــامرضــا  gنیــزد ر مناظــراتخوی ـ 
ف مناظــرهرا نیــزدربحــثمســتقیم  ،بــهمنبــعرجــوع
ل میکردنــد و حتیطــر 
طرفیــن،اســتدال 
میدادنــد.ازآنجملـ ه د ر مناظــرۀ امــام بــا رأس الجالــوت پیداســت کــه امــام بــه صــورت تــک نفــره
یعنــی خــود و شــخص رأس الجالــوت مناظــره کــرده و یکــی یکــی و بــه ترتیــب بــه ســؤاالت پاســخ
مــی دهــد کــه به اقنــاع کالمــی رأس الجالــوت نیز منجــر شــد (ابــن بابویــه1398 ،ق430-417 :؛
طبرســی1403 ،ق ،ج.)423-415 :2
 .7-1-1-2بهرهگیری از تشبیه و تمثیل

در مــدل ارتبــاط کالمــی حضــرت هنگامــی کــه ایشــان بــه اقامــه حجــت و دلیــل میپرداختنــد،
در مــواردی از مثالهــای ســاده و ملمــوس اســتفاده میکردنــد تــا مجالــی بــرای شــک و تردیــد
مخاطــب باقــی نمانــد .از جملــه ایــن گونــه مــوارد ،مســئله تدفیــن پــدر آن حضــرت ،امــام موســی
کاظــم  gمیباشــد .برخــی بــر ایــن عقیــده بودنــد کــه امــام رضــا  gدر مراســم تدفیــن پــدر
بزرگــوار خــود شــرکت نداشــتند؛ زیــرا در آن زمــان امــام gدر مدینــه بودنــد و امــام کاظــم gدر
بغــداد بــه شــهادت رســیده بودنــد .امــام رضــا  gدر پاســخ بــه علــی بــن ابــی حمــزه از رهبــران
فرقــه واقفیــه ،از تجهیــز امــام حســین  gدر کربــا پرســیدند ،وی گفــت :علــی بــن حســین
 gعهــدهدار تجهیــز و تدفیــن پــدر شــدند ،امــام بــرای اتمــام ّ
حجــت و اقنــاع کالمــی در ایــن
مناظــره از او پرســیدند :علــی بــن حســین  gدر کجــا بــود؟ او در پاســخ گفــت :در کوفــه زندانــی
عبیداللــه .امــام فرمودنــد :اگــر علــی بــن حســین بــا ایــن کــه زندانــی بــود ،از کوفه بــه کربــا رفت،
مــن هــم کــه زندانــی نبــودم ،آســانتر میتوانســتم از مدینــه بــه بغــداد بیایــم ،بــدون آنکــه کســی
اطــاع پیــدا کند(عطــاردی1406 ،ق .)553 :همچنیــن امــام  gدر مناظــره بــا عمــران صابــی،
از تمثیــل آینــه و تصویــر انســان در آینــه و نــور ،در موضــوع نســبت خداوند بــا مخلوقاتش اســتفاده
میکند(ابــن بابویــه ،1373 ،ج.)112 :1
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 .2-1-2ارتباط غیرکالمی()Nonverbal communication

امــام رضــا  gدر مناظرههــای خــود در قالــب جــدال أحســن ،عــاوه بــر آنکــه از کالم در قانــع
ســازی بهــره میبــرد ،از اقنــاع غیرکالمــی نیــز بــرای اقنــاع مخاطــب اســتفاده میکنــد .از ایــن رو
روشهــای اقنــاع غیرکالمــی کــه در ســیر مناظرههــای امــام ،مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه در ایــن
بخــش بررســی میشــود:
 .1-2-1-2زبان بدن()Body languege

بــی تردیــد در دنیــای امروزی ،بیش از نیمی از ارتباطات انســانی در ســطح غیرکالمــی و از طریق
زبــان بدنــی رخ مــی دهــد و اســتفاده از حــرکات و حــاالت بــدن ،در برقــراری ارتباطــات روزمــره،
امــری بســیارعادی اســت و افــرادی کــه بــا ایــن موضــوع آشــنایی کامــل وکافــی دارنــد ،میتواننــد
بــه کمــک ایــن عالیــم و حــرکات ،عــاوه بــر آگاهــی از اهــداف و مقاصــد واقعــی افــراد ،مقصــود مد
نظــر خــود را بــه طــرف مقابــل بقبوالننــد .در واقــع میتــوان گفــت تمــام کســانی کــه بــه نحــوی بــه
ارتباطــات و بــه ویــژه ارتباطــات غیرکالمــی پرداختهانــد ،بــه حــرکات چهــره بهــای ویــژهای داده و از
آن بــه عنــوان یکــی از ارکان عمــدة پیامهــای غیــر کالمــی نــام بردهانــد« .مــارک نــاپ» مینویســد:
«چهــره در فراگــرد ارتباطــی میــان اشــخاص بــه گونــه ای بالقــوه ازتــوان ارتباطــی باالیی برخــوردار
اســت .چهــره اولیــن جایــگاه نشـ اندهندۀ وضعیــت عاطفــی افــراد اســت کــه تأثیــر شــگرفی بــر
نگرشهــای میانفــردی میگــذارد .چهــره بازخــورد غیرکالمــی دیگــران اســت کــه از آن بــه
حرکــت شناســی تعبیــر میشــود»(فرهنگی 290 :1374 ،و 291؛ لیتــل جــان.)187 :1384 ،
از ایــن منظــر یکــی از راهکارهــای مهــم در قانــع ســاختن فــرد در گفتوگوهــا ،بهــره بــردن از
زبــان بــدن اســت کــه از حــاالت و رفتــار فــرد میتــوان بــه هــدف اصلــی متکلــم پــی بــرد .یعنــی از
طریــق رفتــار ،رنــگ رخســار و انتــزاع ماهیچههــای اعضــای بــدن بــرای انتقــال پیامهــا ،حرکاتــی
شــکل میگیــرد کــه بــا شــناخت آنهــا حتــی میتــوان بــه صــدق و کــذب یــک پیــام پــی بــرد.
در یکــی از مناظــره هــا ،حضــرت روی خــود را بــه ســوی مرد پرسشــگر نمــود و با نگاهی مســتقیم
و جــدی و مصمــم ،ســوال وی را در بــاب صانــع شــنید و بــه خوبــی پاســخ گفــت تــا جایــی کــه وی
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پــس از گفــت و گــو بــا امــام مســلمان شــد(کلینی1407 ،ق ،ج78 :1؛ طبرســی1403 ،ق ،ج:2
 .)398-396در جایــی دیگــر وقتــی حســادت بنــی هاشــم نســبت بــه امــام رضــا  gدر مقابــل
مأمــون بــروز کــرد ،مأمــون بــرای نشــان دادن مقــام امــام بــه بنــی هاشــم ،امــام را دعــوت کــرد و
ّ
امــام بعــد از نشســتن بــر منبــر ،مدتــى ســر بــه زمیــن داشــت و بــا أحــدى از مــردم تكلــم ننمــود،
ســپس برخاســت و تمــام قامــت رو بــه جمعیــت ایســتاد و در کمال فصاحــت و بالغت پــس از حمد
و ثنــای الهــی و درود بــر حضــرت محمــد و آلــش لــب بــه ســخن گشــود(إبن بابویــه1398 ،ق34 :؛
طبرســی1403 ،ق ،ج )400-398 :2و ایــن گونــه بــود کــه امــام بــا حــرکات بدنــی خــود ،توانســت
طــرف مقابــل خــود یعنــی مأمــون و بــزرگان عباســی را مجــاب کنــد.
بنابرایــن در ایــن دو مناظــره آنچــه مشــهود اســت ،آن اســت کــه امــام بــا حــرکات خــاص بدنــی
خــود بــه صــورت تمــام قامــت ایســتاده و توجــه کامــل به ســمت فــرد مقابــل تأثیرگــذار بــوده ،بدین
نحــو کــه حــاالت بــدن و نگاههــای خــاص و معنــاداری کــه حضــرت بــه مخاطبیــن خــود داشــته،
حامــل پیامهایــی بــرای ایجــاد نگرشــی نــو و اثربخــش درمخاطبــان بــوده اســت تــا بــا تمــام وجــود
بــه حــرکات و ســخنان امــام توجــه داشــته باشــند و ایــن چنیــن امــام از زبــان بــدن در جهــت فهــم
بهتــر و اقنــاع مخاطــب بهــره گرفتــه اســت.
 .2-2-1-2سیرۀ عملی

از دیگــر راههایــی کــه امــام رضــا  gبــه وســیلۀ آن اقــدام بــه تأثیرگــذاری مخاطــب مــی نمودنــد،
اعمــال ،رفتــار و کــردار ایشــان یــا همــان ســیرۀ عملــی اســت؛ بــه طــوری کــه در برخــی مــوارد افراد
تنهــا بــا دیــدن اعمــال و رفتــار حضــرت ،بــه طــرز باورنکردنــی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و متحــول
میشــدند و نگــرش و افــکار جدیــدی در آن هــا بــه وجــود میآمــد .بــرای نمونــه بــه نقــل از
محمدبــن حســن نوفلــی ،در ســیرۀ عملــی امــام رضــا  gقبــل از رفتــن به مجالــس مناظــره آمده
اســت کــه :امــام ابتــدا وضــو بــرای نمــاز میگرفــت و مقــداری شــربت ســویق(نوعى خوراكــى از
قبیــل آش یــا حلیــم) میــل فرمــوده و قــدرى نیــز بــه مــا مــی دادنــد ،آنــگاه همــه خــارج شــده نــزد
مأمــون رســیدیم(إبن بابویــه1378 ،ق ،ج156 :1؛ مجلســی1403 ،ق ،ج .)279 :63ایــن طــرز
رفتــار امــام گویــای آن اســت کــه گرفتــن وضــو بــرای کســب آرامــش ظاهــری و باطنــی و خــوردن
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مقــدار آب و غــذا بــرای کســب نیــروی فیزیکــی و داشــتن صــدای رســا و بــدون گرفتگــی و آمــدن
امــام همــراه همراهــان خویــش ،میتوانــد در طــی مناظــره ســودبخش باشــد و موجــب انتقــال
مفاهیــم بــه شــیوۀ درســت بــه مخاطــب و قانــع ســازی وی شــود؛ چــرا کــه آرامــش ظاهــری و
داشــتن چهــرۀ بشــاش و دور از اخــم و عصبانیــت بــه وضــوح احساســات و عواطــف فــرد را نشــان
میدهــد کــه میتوانــد مناظــره را اثربخشتــر کنــد.
 .3-2-1-2خوشخلقی فرد اقناعکننده به طرف مقابل خود

از دیگــر روشهــای غیرکالمــی مؤثــر بــر اقنــاع مخاطــب در مناظرههــا ،خوشخلقــی فــرد
اقناعکننــده بــه طــرف مقابــل خــود اســت .زیمبــاردو و لیــپ از روانشناســان بــزرگ اذعــان دارنــد
کــه پیامهــای افــراد خنــدهرو و مهربــان ،اغلــب بیــش از پیامهــای ارائ ـ ه شــده دیگــر افــراد مــورد
اســتقبال و یــا حتــی مــورد پذیــرش مخاطبــان قــرار میگیــرد؛ چــرا کــه مهربانــی و داشــتن ظاهــر
خوشــایند از منظــر روانــی فاصلــه بیــن دو طــرف مخاطبــان و پیامرســان را از بیــن میبــرد .از آن
گذشــته ،مهربانــی و محبــت موجــود در جــو حاکــم بــر فضــای مناظــره باعــث شــده تــا اضطــراب و
تــرس ناشــی از مناظــره فروریختــه و افــراد مخاطــب را بــرای قبــول حــرف فــرد مناظــره گــر ،فراهــم
آورد و حــس خــوش بینــی را غالــب سازد(الیاســی.)54:1388 ،
بنابرایــن طبــع آدمــی برخــورد ناخوشــایند و خشــونت در حیــن ســخن گفتــن و دوری از آداب
جــدال أحســن را بــه شــدت نهــی کــرده و قــرآن کریــم و ســخنان امامــان معصــوم  bگویــای
آن اســت کــه افــراد در حیــن ســخن گفتــن بایــد اصــول ابتدایــی مناظــره را رعایــت کننــد و بــا
خوشخلقــی و مهربانــی پاســخگوی طــرف مقابــل باشــند و از خشــونت و یکدندگــی دوری کننــد.
از ایــن رو در مناظرههــای امــام رضــا  gمیبینیــم کــه آن حضــرت در کمــال خوشخلقــی و بــا
ســعۀ صــدر بــه ســؤاالت مخاطبــان پاســخ میگویــد و مســیر مناظــره را پیــش میبــرد؛ تــا جایــی
ـب امــام بــه دلیــل روشــنگری وی بــا دالیــل روشــن قانــع میشــود و به علــم امــام اعتراف
کــه مخاطـ ِ
میکنــد و حتــی مســلمان میشــود.
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نتیجهگیری
بــا توجــه بــه مباحثــی کــه گذشــت فراینــد گفتوگــوی اقناعــی براســاس مــدل بینگلــر در
مناظــرات رضــوی را میتــوان در دو حیطــه ارتبــاط کالمــی و غیرکالمــی خالصــه کــرد .در مناظــره
هــای امــام ،اقنــاع ســازی مخاطــب بــه وســیلۀ اقنــاع کالمــی از طریــق روش هایی چــون حکمت،
مجادلــه (جــدال أحســن) ،تجربــه ،اســتناد بــه منابــع معتبــر ( قــرآن و عهدیــن ،کالم و ســنت
نبــوی) ،قــرار گرفتــن در جایــگاه پرسشــگر (اســتدالل همــراه با ســوال) ،مناظــره به صــورت منظم
و منطقــی و بهرهگیــری از تشــبیه و تمثیــل و اقنــاع غیــر کالمــی از طریــق روشهایــی چــون زبــان
بــدن ،ســیرۀ عملــی و خــوش خلقــی فــرد اقنــاع کننــده نســبت بــه طــرف مقابــل خــود انجــام
گرفــت کــه موفقیــت آمیــز و بــه نحــو شایســتهای تأثیــر گــذار بــوده اســت.
قابــل ذکــر اســت کــه بحــث اقنــاع مخاطــب دارای جایــگاه مهمــی در حــوزۀ ارتباطــات بشــری
اســت و توجــه بــه آن باعــث اثرگــذاری مناظــره و گفتوگوهــا خواهــد بــود .از ایــن رو الزم اســت بــا
نگاهــی موشــکافانه و علمــی در قــرآن ،نهــج البالغــه ،مناظرههــا و نامههــای امامــان روشهــای
اقنــاع ســازی اســتخراج و طبقــه بنــدی شــود و بــا اســتفاده از الگوی جامــع و مانع اثربخشــی کالم
بــر مخاطــب ،در زندگــی روزمــره و در تعامــات کشــورهای اســامی بــا یکدیگر بــه کار گرفته شــود؛
چــرا کــه تنهــا الگــوی گفتوگــوی ثمربخــش کالم قــرآن ،پیامبراکــرم  nو امامــان اهــل بیــت b
هســتند کــه بــه خوبــی از ایــن روش بهرهبــرده و تأثیرگــذار بودهانــد.
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مقاله پژوهشی

بازشناسیفرایندهایمدیریتفرهنگی
امام رضا g

دریافت 1397/11/21 :پذیرش1398/2/21 :
مرتضی نجفی ،1علی باقی نصرآبادی

2

چکیده
مدیریــت فرهنگــی رضــوی مبتنــی بــر فرایندهایــی اســت .هــدف اصلــی ایــن مقالــه بازشناســی
فرایندهــای مدیریــت فرهنگــی جامعــه در ســیره امــام رضــا  gاســت .روششناســی ایــن پژوهــش بــر
اســاس مطالعــات اســنادی بــه شــیوه توصیفــی و تحلیلــی اســت .یافتههــای پژوهــش ایــن اســت کــه
فرایندهــای مدیریتــی در ســیرۀ امــام رضــا  gدر مقایســه بــا مدیریــت غــرب تفــاوت هــای اساســی دارد.
مدیــران در برنامهریــزی بــرای پیشــرفت برنامههــا همــواره بــا اتــکال بــر خداونــد ،اهــداف را پیشبینــی
میکننــد .اولویــت برنامههــا بــر اســاس انجــام واجبــات و تــرک محرمــات اســت؛ ولــی برنامهریــزی در
غــرب بــر مبنــای ســود مــادی و نیازهــای ســازمان اســت .در ســازماندهی ،گزینــش در چارچــوب تخصــص
و تعهــد و عملکــرد کارکنــان متناســب بــا حــق و تکلیف اســت ولــی در مدیریــت غربــی گزینــش و ارزیابی بر
اســاس تخصــص ،تعهــد و منافــع ســازمانی اســت .رهبــری یــک اســتعداد ذاتــی ّمتکی بــر ســنن و افاضات
الهــی و بــه دور از هــوای نفــس و طبــق ارزش توحیــد و عــدل حرکــت میکنــد ولــی رهبــری در غــرب،
صرفــا یــک قــدرت خودبنیــاد اســت و تاثیرگــذاری او ،برخاســته از جهــان بینــی و منافــع اوســت .در نظارت
رضــوی ،کنتــرل درونــی و بــر اســاس ایمــان بــه غیــب اســت ولــی کنتــرل در مکتــب غــرب ،بیرونــی اســت.
کلیدواژهها :فرایندهای مدیریتی ،مدیریت فرهنگی ،امام رضا .g
 .1دانشآموخته سطح  4حوزه علمیه قم و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق ( gنویسنده مسئول) :

najafi4321@gmail.com

 .2استادیار پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق baqi1341@gmail.com : g
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 .1مقدمه
بــر اســاس آموزههــای حدیثــی و كالمــی شــیعه ،امــام معصــوم  gبــه عنــوان داناتریــن و
باتقواتریــن فــرد جامعــۀ اســامی ،مرجــع دینــی ،علمــی و سیاســی جامعــه بــه شــمار مـیرود و بــر
همیــن اســاس ،بیــش از همــه ،شایســتگی الزم را بــرای رهبــری و مدیریــت فرهنگــی کالن جامعــه
را دارد .طــرح و بررســی جلوههــای معرفتــی و مدیریــت فرهنگــی امــام معصــوم  gو قــرار دادن
آن در منظــر اربــاب معرفــت و مدیــران کارامــد ،از یــك ســو ،امــكان داوری دقیــق و درســت را در
ایــن بــاب فراهــم میســازد و از ســوی دیگــر ،شــیوهها و الگوهــای مناســبی بــرای پاسـخگویی بــه
پرسـشها و چالشهــای مدیریتــی پیــش رو در گام بلنــد تمــدن نویــن اســامی در اختیــار مــا قــرار
میدهــد.
امــام رضــا  gدر فرصتــی کــه بــرای زمینهســازی تمــدن اســامی داشــت گامهــای بلنــدی
در تعییــن وضعیــت مطلــوب بــرای مدیریــت کالن جامعــه برداشــته و الگــوی مناســبی از توانایــی
فراینــدی یــک مدیــر و ادارۀ آن ارائــه کــرده اســت .بررســی نــوع برخوردهــای آنحضــرت در
قبــال کنشهــای اجتماعــی ایــن توانایــی را بــه پژوهشــگر میدهــد کــه منظــری روشــن بــرای
فرهیختــگان و اندیشــمندان و مدیــران دربــارۀ ســیرۀ آنحضــرت در فراینــد مدیریــت فرهنگــی و
مدیریــت ســازمانی ارائــه نمایــد.
نگارنــدگان در صــدد پاســخگویی بــه ایــن پرســش اصلــی هســتند کــه « فراینــد هــای مدیریــت
فرهنگــی امــام رضــا  gچیســت؟ و ویژگیهــا و تفاوتهــای اساســی آن بــا مدیریــت غــرب کــدام
اســت؟

 .2چارچوب مفهومی
 .1-2مدیریت اسالمی
مدیریــت هــر جامعــه برخاســته از نظــام ارزشــی حاکــم بــر آن جامعــه اســت و اســام کــه دارای
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نظــام ارزشــی عمیــق ،گســترده و منســجمی اســت ،مدیریــت را هماننــد هــر علــم دیگــر و مدیــران
را هماننــد هــر کارشــناس دیگــر تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و روشهــا ،دیدگاههــا و منشهــای
عملــی را دگرگــون میســازد .مدیریــت اســامی عبــارت اســت از شــیوه بــه کارگیــری منابــع
انســانی و امکانــات مــادی بــر گرفتــه از آموزههــای اســامی بــرای نیــل بــه اهدافــی کــه متاثــر از
نظــام ارزشــی اســام اســت(آقا پیــروز و دیگــران .)6 :1392 ،بــه عبارتــی «مدیریــت اســامی»
علــم ،هنــر و فـ ِّ
ـن تعییــن هــدف ،تهیــۀ وســایل و انتخــاب افــراد مــورد نیــاز بــرای نیــل بــه آن هــدف
در چارچــوب محیــط قسـطآمیز توحیــدی ،در یــک ارگان یــا ســازمان اســت(توانایانفرد:1365 ،
.)24
 .2-2توانایی فرایندی
هــر مدیــری بــرای مدیریــت کارا نیازمنــد ســه دســته توانایــی اســت :توانایــی تهذیبــی،
ْ
ِّ
َ ْ ْ
َ ُ َ ِّ
چنانکــه در آیــۀ َ«ی ْت ُلــوا َع َل ْیهـ ْ
ـاب َو ال ِحك َمة»(آلعمــران164 ،؛
یهـ ْـم َو ُی َعل ُم ُهـ ُـم ال ِكتـ
ك
ز
ی
و
ـه
ـ
آیات
ـم
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ُْْ َ
جمعــه )2 ،بــدان اشــاره شــده اســت ،توانایــی در عرصــۀ فنــاوری ،چنانکــه آیــۀ «و اصنـ ِـع الفلــك
َ
َََ ْ َ ُ َْ َ ْ ْ
ـن ال ِقط ِر»(ســبأ )12 ،نمونههایــی از ایــن دســت اســت و
ِبأ ْع ُی ِننا»(هــود )37،و آیــۀ «و أســلنا لــه عیـ
توانایــی فراینــدی ،یعنــی وظایــف مدیریتــی که عبــارت اســت از :توانمنــدی مدیــر در برنامهریزی،
ســازماندهی ،رهبــری ،نظــارت و کنتــرل.
 .3-2مدیریت فرهنگی
مدیریــت فرهنگــی کلیــۀ فرایندهــا ،اقدامــات و ّ
رویههایــی اســت کــه بــا هــدف برنامهریــزی
یــا ســازماندهی ،نظــارت ،هدایــت ،هماهنگــی و حمایــت از فعالیتهــای فرهنگــی صــورت
میگیرد(اولیــاء)119:1384 ،؛ بنابرایــن مدیریــت فرهنگــی کوششــی ســنجیده بــرای بهبــود
جامعــه آینــده بــا طــرح و اجــرای نقشــه دقیــق و پیشــگیری از مشــکالت فرهنگــی اســت.
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 .3چارچوب نظری
مدیـران امــور فرهنگــی بــا اســتفاده از مهارتها و توانمندیهــای انســانی و ادراکی ،قادرند ســازمان
خــود را در پیشــرفت و دســتیابی بــه اهدافشــان یــاری رســانند .م ـراد از توانمندیهــای مدیریتــی
همــان وظایــف مدیریــت در ســازمان یعنــی فــن برنامهریزی ،ســازماندهی ،کنتــرل و نظــارت ،هدایت
و رهبــری ،بســیج منابــع و امکانــات و ارتباطــات در راســتای نیازهــای ســازمان و هدایــت نیروهــای
انســانی اســت .ایــن توانمندیهــا و مهارتهــا میتوانــد شــامل مناســبات مطلــوب و اعمــال و تدابیــر
و اقدامــات راهبــردی در چارچــوب نظــام ارزشــی و فرهنگــی در یــک مجموعــه باشــد کــه در جهــت
جــذب ،بهســازی و نگهــداری و همچنیــن مدیریــت ســرمایههای انســانی بــه کار گرفتــه شــوند.
مدیریــت فرهنگــی بســته بــه پارادایــم تمدنــی خــود بــه بنیانهــای نظــری متکــی اســت کــه
مقبولیــت ومشــروعیت ظرفیــت مدیریــت فرهنگــی را تامیــن و تضمیــن میکنــد و ایــن مبانــی در
مدیریــت فرهنگــی امــام رضــا  gبرگرفتــه ازآموزههــای وحیانــی و انــگاره هــای دینــی اســت.
مبانــی معرفتشــناختی ،انسانشــناختی ،هستیشــناختی ،ارزششــناختی وجامعــه شــناختی
ازجملــه فرضهایــی اســت کــه مدیــر فرهنگــی خــواه ناخــواه درچارچــوب آن بــه دنبــال هندســه
بخشــیدن بــه موضوعــات و مؤلفههــای کالن فرهنگــی اســت.
در عصــر حاضــر تمدنــی کــه انســان را بــه تــودۀ انبوهــی از مــاده تبدیــل و هســتی را بریــده از
مبــدا و غایتــش تحلیــل میکنــد و در معرفتشناســی عقالنیــت ابــزاری و حــس و تجربــه را حاکــم
میکنــد چگونــه میتوانــد ابعــاد و الیههــای پنهانــی و ابعــاد شــخصیت انســان را در مدیریــت
فرهنگــی مــورد دقــت و توجــه قــرار دهــد؟ ایــن انســان در نهایــت ،به انســان حقیقتا مدرنــی تبدیل
میشــود کــه از انســانیت بــه در آمــده اســت ،روحــی کــه تهــی بودنــش ،حاصــل تنهایی ناخواســتۀ
انســان مــدرن اســت .همیــن امــر ســبب بــی اعتبــاری او شــده اســت(رضایی و پیشــوایی:1392 ،
 .)61بــا ایــن نــگاه ابــزار انگارانــه بــه مدیریــت فرهنگــی و نگــرش کمیت گرایانــه ،فرهنــگ و عناصر
ً
آن بــه یــک صنعــت ســودآور ســرمایهدارانه مبــدل میشــود در ایــن نگــرش اساســا اصالحــات و
مهندســی فرهنــگ ،معنای روشــنی نــدارد و اراده و اختیار انســان در درون ســاختارهای اجتماعی
فرصــت بــروز پیــدا نمیکنــد(ر.ک :آدورنــو و هورکهایمــر.)210-209 :1384 ،
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ّ
ّ
مدیریت
وحجیــت وحی ،چگونــه تصویری ازآغــاز و انجــام
بــر ایــن اســاس ،بدون تکیــه برحقیقت
فرهنگــی وحرکــت انســان در جامعــه و تاریــخ میتــوان داشــت؟ درحالــی کــه بخــش مهمــی از
ّ
هویــت فرهنــگ جوامــع بشــری ،درپاســخ بــه حــل معمــای هســتی و چرایــی و چیســتی انســان،
معطــوف اســت از ایــن رو در فراینــد مدیریــت فرهنگی به دوگونــه الگوی اصالحــی و تغییرفرهنگی
خواهیــم رســید و در موضوعــات و مولفههــای فرهنگــی دو ســاختار مدیریتــی متفــاوت را خواهیــم
دیــد .در مهندســی مدیریــت غربــی ،خودمــداری ،حــب نفــس ،طمــع ،خودخواهــی بــه عنــوان
بخشــی از فرهنــگ جامعــه مــورد تاکیــد واقــع میشــود(ر .ک :خاکــی قراملکــی،1386،ج:2
 .)186-185در حالــی کــه در ســاختار مدیریتــی رضــوی منبعــث از فرهنــگ نــاب اســامی،
مولفههایــی همچــون ،تقــوا و خویشــتنبانی ،ایثارگــری و همدلــی ،اندیشــه ورزی و توصیــه بــه
تفکــر و شایستهســاالری در متــن فرهنــگ اجتماعــی تعریــف میشــود.
براســاس چارچــوب نظــری فــوق ،فرایندهــای مدیریــت فرهنگــی امــام رضــا gطراحــی،
پیادهســازی و عملیاتــی میشــود.

 .4پیشینۀ پژوهش
در بــارۀ ایــن موضــوع ،تحقیقاتــی بــه طــور مســتقیم و غیــر مســتقیم انجــام شــده اســت کــه بــه
مهمتریــن آنهــا اشــاره میکنیــم:
 محمدرضــا شــرفی( )1390در «مهارتهــای زندگــی در ســیرۀ رضــوی» ،پــس از مفهومشناســیمهــارت زندگــی ،انــواع مهارتهــای ارتباطــی و اجتماعــی را از دیــدگاه امــام رضــا gارائه کرده اســت.
ـ غالمرضــا گلــی زواره )1386( ،در مقالــه «مدیریــت از دیــدگاه امــام رضــا  ،»gپــس از تعریــف
مدیریــت ،بــه نقــش ارتباطــی مدیــر بــا نیــروی انســانی و نیــز همدلــی مدیــر بــا محرومــان جامعــه
بــا توجــه بــه ســیرۀ امــام رضــا  gمیپــردازد و توجــه بــه کرامــت انســانی را ویژگــی مدیــر محبــوب
میشــمارد .آنــگاه ،اوصــاف مدیــر مذمــوم را برمیشــمارد.
ّ
ـ فهیمــه شــریعتی( )1393در مقاله«شــاخصهای مدیریــت موفــق امــام رضــا  gاز منظر علوم
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جدیــد» ،ارائهشــده در همایــش مدیریــت اســامی در فرهنــگ رضــوی ،از برخــی مؤلفههــای
مدیریتــی رضــوی ماننــد ســبک ارتباطــی رهبــران موفــق ،اخــاق حرفـهای و توجــه بــه بــاال بــردن
هــوش هیجانــی نــام میبــرد کــه در علــوم جدیــد نیــز بدانهــا توجــه ویــژه شــده اســت؛ امــا تفاوت
مبنایــی در یافتههــای علــوم جدیــد و معــارف رضــوی وجــود دارد و توجــه بــه حقیقت و مبــدأ متعال
و ّ
ربوبیــت در نــگاه علــوم جدیــد مغفــول مانــده اســت.
ـ ابراهیــم ابراهیمــی و مهــدی آشــناور( )1394در مقالــۀ «اخــاق مدیریــت اســامی در احادیث و
اخبــار امــام رضــا  ،)gارائهشــده در دومیــن کنگــرۀ بیــن المللــی تفکــر و پژوهــش دینــی اردبیــل،
ّ
مدیریــت و نیــز تبییــن تئــوری و مبانــی اعتقــادی حضــرت امــام رضــا
بــه تبییــن مبانــی اخالقــی
 gدر مدیریــت و ویژگیهــای مدیــران پرداختــه انــد.
ّ
مزیــت و نــوآوری پژوهــش حاضــر نســبت بــه تحقیقــات فــوق ،در ایــن اســت کــه نویســندگان
تــاش دارنــد تفاوتهــای اساســی نظــری فرایندهــای مدیریــت فرهنگــی امــام رضــا  gرا بــا
ّ
مدیریتــی و شــیوه هــای پیــاده ســازی و
مکاتــب غربــی بیــان کننــد و در عیــن حــال فرایندهــای
ّ
مدیریتــی در جامعه،
اجــرای آن هــا را بــا ســبکی نــو و نظاممنــد تبییــن نماینــد تــا ایــن شــیوه هــای

الگویــی تمــام عیــار بــرای مدیــران فرهنگــی جامعــه عصــر حاضــر مــا باشــد.
 .5روششناسی پژوهش
روش شناســی حاکــم بــر ایــن پژوهــش بر اســاس مطالعــات اســنادی و کتابخانـهای و با اســتفاده
از مســتندات دینــی بــه شــیوۀ توصیفــی و تحلیلــی اســت .در ایــن ســیر پژوهشــی ،تواناییهــای
فراینــدی مدیــر در چهــار عرصــۀ برنامهریــزی ،ســازماندهی ،هدایــت و کنتــرل بــر بســتر مدیریــت
فرهنگــی در تمــدن رضــوی بررســی و تحلیــل میشــود.
 .6یافتههای پژوهش
در فرایند مدیریت چهار وظیفه برای مدیر بیان شده است که عبارت است از:
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 .1-6برنامهریزی
برنامهریــزی یعنــی اندیشــیدن از پیــش ،تعییــن هــدف ،یافتــن و ســاختن راه وصــول بــه آن،
تصمیمگیــری دربــارۀ اینکــه چــه کارهایــی بایــد انجــام گیــرد ،تجســم و طراحــی وضعیــت مطلوب
در آینــده و یافتــن و ســاختن راههــا و وســایلی کــه رســیدن بــه آن را فراهــم کند(رضائیــان:1385 ،
 .)92برنامهریــزی هدفمنــد اســت و تــا هدفــی مشــخص نباشــد نمیتــوان برنامــهای مناســب
طراحــی کــرد .هــدف نهایــی در مدیریت اســامی به کمال رســیدن انســان اســت و اهــداف میانی
عبارتانــد از :مبــارزه بــا ظلــم ،جلوگیــری از پیشــروی سیســتم ظالمانــه حاکــم ،زمینهســازی
بــرای برقــراری قســط و عــدل در جامعــه ،و حفــظ پایــه هــای اســام اصیــل و بــه دور نگــه داشــتن
آن از انحــراف .بــرای رســیدن بــه ایــن اهــداف ،امــام رضــا  gالگویــی مناســب را در برنامهریــزی
بلندمــدت و بنبستشــکنی در آن ارائــه کــرده اســت.
نمونههــای تاریخــی از برنامهریــزی و عملکــرد امــام رضــا  gنشــاندهندۀ مدیریــت آنحضــرت
بــرای رســیدن بــه اهــداف واالی اســامی بــه نحــو مطلــوب اســت و راهبردهــای کارامــد امــام رضــا
 gدر برابــر خدعههــای دشــمن موجــب بهــرهوری از فرصتهــا شــد .بــرای نمونــه ،راهبــرد
آنحضــرت در قبــال سیاســت شــیطانی مأمــون به پیشــنهاد والیــت عهــدی ،خواندنــی و درسآموز
اســت 1.کــه در ایــن برنامــه ،خــدای متعــال امــام را در رســیدن بــه اهــداف ،یــاری رســاند.
همچنیــن امــام رضــا  gمعتقــد بــود کــه تدبیــر و برنامهریزی پیــش از عمل انســان را از پشــیمانی
َّ ْ ُ َ ْ َ
ــل ْال َع َم ُ ْ ُ َ
ــن َّ
ــک م َ
الن َد ِم»(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج )54 :2در
نجــات میدهــد« :التد ِبیــر قب
ــل یؤ ِمن ِ
ِ
ایــن راســتا در توصیههــای مدیریتــی بــه یارانــش میفرمــود« :بـرای زندگــی خویــش برنامــه بریزیــد و
 .1بنیعبــاس ،هــر چنــد بــا ســوء اســتفاده از موقعیــت ویــژۀ اهلبیــت ســرکار آمدنــد ،امــا بـهزودی نفــاق نهفتــۀ خــود را رو کردنــد ،تــا
آنجــا کــه هــارون خــود اقــرار دارد[« :شــما ّ
عباســیان]  ...چگونــه ممکــن اســت عــزت پیشــه کنیــد؟! کســی کــه هدفــش شــکم و شــهوت
ـهوت خویــش از قتــل هــزار پیامبــر مرســل یــا فرشــته مقــرب باکــی نــدارد [هرگــز بــه عــزت نمــی رســد!]».
اســت و بــرای رســیدن بــه شـ ِ
(ابنطــاووس1400 ،ق)282 :
مأمــون بــا نقشــۀ مصلحتــی ســازش بــا علویــان ،تاکتیــک سیاســی جدیــدی بــه نــام والیتعهــدی را ،بــرای بــه بنــد کشــیدن امــام رضــا
 ،gبهکارگرفــت .کلینــی در کافــی از یاســر خــادم و ّریانبنصلــت نقــل میکنــد »:وقتــی کار امیــن خاتمــه یافــت و خالفــت مأمــون
برقــرار شــد ،مأمــون نام ـهای بــه حضــرت رضــا  gنوشــت و او را بــه خراســان دعــوت کــرد .ابوالحســن عللــی بــرای عذرخواهــی از
پذیــرش ایــن ســفر نگاشــت ولــی مأمــون دس ـتبردار نبــود و بــار دیگــر بــرای امــام نامــه دعــوت نوشــت و مکاتبــه تکــرار شــد تــا اینکــه
امــام رضــا  gچــارهای جــز پذیــرش ندید»(کلینــی1407 ،ق ،ج488 :1؛ ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)149 :2
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اوقــات خــود را بــه چهــار قســمت تقســیم کنیــد :بخشــی بـرای ارتبــاط بــا خــدا ،بخشــی بـرای امــور
ّ
معــاش ،بخشــی جهــت معاشــرت بــا دوســتان ،و بخشــی ب ـرای تفریــح و لذتهــای مشــروع»(ابن
شــعبه.)409 :1363 ،
برنامهریــزی مطلــوب امــام رضــا gنیازمنــد عناصــری اســت کــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره
میکنیــم:
 .1-1-6اندیشهورزی

اندیشـهورزی و تفکــر یکــی از اهــداف اساســی تعلیــم و تربیــت اســت کــه هــر نظامــی بــه دنبــال
تحقــق آن اســت .در رویکــرد دینــی تفکــر کلیــد روشــنایی و مبــدا کســب بصیــرت ،وســیله کســب
معــارف و اســاس حیــات انســانی اســت .رمــز پایــداری هــر اجتماعــی ،در گــرو حیــات فکــری آن
جامعــه اســت تــا جامعــه بــه حیــات فکــری خویــش دســت نیابــد ،از زندگــی راســتین برخــوردار
نخواهــد بــود.
بــر ایــن اســاس امــام رضــا gبــه یــاران خویــش شــیوۀ اندیشـهورزی را آمــوزش مـیداد« :روزی
یونسبنعبدالرحمــان ـ از دوســتداران امــام رضــا gـ غمگیــن و گریــان نــزد امــام آمــد .عــدهای
بــه او نســبت نــاروا داده بودنــد کــه بــه شــدت متأثــر شــده بــود .عــرض کــرد« :یابــن رســولالله،
فدایــت گــردم بــا چنیــن افــرادی معاشــرت داشــتم ،در حالــی کــه نمیدانســتم بــه مــن چنیــن
نســبتهایی میدهنــد [و مــرا بــه عقایــد نادرســت ّمتهــم میکننــد] ».امــام رضــا gبــا مهربانــی
بــه وی فرمــود« :ای یونــس ،بکــوش همیشــه بــا مــردم بــه انــدازۀ معرفــت آنــان ســخن بگویــی و
معــارف الهــی را بیــان نمایــی .از بیــان مســائلی کــه درک نمیکننــد خــودداری کــن .ای یونــس،
هنگامیکــه تــو ّدر گرانبهایــی را در دســت داری ،اگــر مــردم بگوینــد کــه ســنگ یــا کلوخــی در
دســت تــو اســت ،یــا آنکــه ســنگی در دســت تــو باشــد و مــردم بگوینــد کــه ّ
در گرانبهایــی در دســت

داری ،چنیــن گفتــاری چــه تأثیــری در اعتقــادات و افــکار تــو خواهــد گذاشــت؟ آیا از چنیــن افکار
و گفتــار مــردم ســود و زیــان میبینی؟»(طوســی1409 ،ق.)487 :
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 .2-1-6مشورت

مشــورت در اصطــاح ،برخــورداری از همفکــری دیگــران در کارهــا و رأی تخصصــی
ب بهتریــن تصمیــم اســت(قلعهجی1408 ،ق .)432 :خداونــد
خردمنــدان بــرای انتخــا 
مشــورت را از ویژگیهــای مهــم یــک انســان مؤمــن دانســته اســت(ر.ک .شــوری .)37 ،و بــه
َْ
َ َ
ـاو ْر ُه ْم ِفــی ال ْم ِر(آلعمــران)159 ،؛
پیامبــر خویــش نیــز دســتور بــه مشــورت داده اســت« :وشـ ِ
در کارهــا بــا آنــان مشــورت نمــا» .حــوادث سیاســی و نظامــی تاریــخ اســام گــواه اســت کــه
رســول گرامــی اســام ،nبــهعنــوان رهبــر الهــی جامعــه ،در مــوارد متعــددی در مســائلی کــه
تشــریع و تبییــن آنهــا ویــژۀ وحــی و شــخص نبــی نبــود ،بــه مشــورت بــا یارانــش دســت یازیــده
و بــه رأی ایشــان احتــرام گذاشــته و گاهــی از رأی خــود نیــز صــرف نظــر کــرده و بــه رأی آنهــا
عمــل کــرده اســت.

1

مداومــت رســول خــدا nبــر مشــورت بــا پیروانــش در ادارۀ مــردم در ایــن ســخن امــام رضــاg
َ
َ
َّ َ ُ َ َّ
ُ
اللـ ِـه َك َان َی ْس َتشـ ُ
ـیر أ ْص َح َابـ ُـه ثـ َّـم َی ْعـ ِـز ُم َعلــى َمــا ُی ِریـ ُـد؛
آمــده اســت کــه میفرمایــد«ِ :إن رســول
ِ
ل خــدا nهمــواره بــا یارانــش دربــارۀ قضایــا مشــورت مىفرمــود و آنــگاه ،تصمیـ م نهایــى را
رســو 
مىگرفت»(حــر عاملــی1409 ،ق ،ج.)45 :12
و امام رضا gنیز در سیرۀ عملی مدیریتی خویش از مشورت بهره می برد:
ُ َ َّ ْ َ َّ
ـن خــاد میگویــد :یکــی از غالمــان امــام رضــا gبــه نــام ســعد درگذشــت .امــام
ـ معمـ ِـر بـ ِ
ّ
فرمــود« :فــرد بافضیلــت و امانتــداری را بــه مــن معرفــی کــن ».گفتــم« :مــن کســی را بــه شــما
معرفــی کنــم؟» امــام فرمــود« :رســول خــدا nبــا یارانــش مشــورت میکــرد .آنــگاه ،دربــارۀ آنچــه
میخواســت تصمیــم میگرفت»(برقــی1371 ،ق ،ج.)601 :2

َ
ـی َأ ُّی َهــا َّ
النـ ُ
 .1بــرای نمونــه ،در جنــگ بــدر ،حضرتــش بــا نــدای «أشـ ُ
ـیروا َع َلـ َّ
ـاس؛ ای مــردم ،بــه مــن مشــورت بدهیــد ،».بــا مشــورت
ِ
یارانــش تدبیــر جنگــی و سیاســت نظامــی خاصــی را در پیــش گرفــت (ابــن هشــام1418 ،ق ،ج258 :2؛ طبــری1408 ،ق ،ج.)2:20
و در جنــگ احــد ،پــس از مشــورت ،رأی جوانــان را بــرای خــروج از شــهر بــر رأی خــود و بــزرگان مدینــه ترجیــح داد (همــان ،ج26 :3
و ج .)59-58 :2و در جنــگ احــزاب ،پیشــنهاد ســلمان فارســی را مبنــی بــر حفــر خنــدق پذیرفــت (ابنهشــام ،همــان ،ج 175 :3و
ج.)91 :2
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.3-1-6تصمیمگیری
از مراحــل حســاس و دشــوار مدیریــت ،تصمیمگیــری اســت ،تصمیــم گیــری به معنــای گزینش
یــک راه اصلــح از میــان راههاســت(آقاپیروز و دیگــران .)52 :1392 ،زیــرا هرنــوع تصمیمــی
نتایــج و مســئولیتهایی خــاص خــود را بــه دنبــال دارد کــه بــر زندگــی آدمــی و حیــات جامعــه
اثــر میگــذارد ،نظیــر تصمیمگیــری در پذیــرش مســئولیت ،انتخــاب همــکاران ،بودجهبنــدی
و تصمیــم بــه هنــگام بحرانهــا و حــوادث .درک اهمیــت ایــن مهــارت بــر دقــت و حساســیت در
تصمیمگیــری میافزایــد و از خطاهــا میکاهــد.
یکــی از تصمیمهــای جــدی در زندگــی پربــار امــام رضــا  gپذیرش مشــروط والیتعهــدی بود
کــه آنحضــرت در امــور حکومــت دخالــت نکنــد .مأمــون بــرای انحــراف افــکار عمومــی شــیعیان،
ّ
رفــع موجبــات برخــورد بــا علویــان و خشــکاندن ریشــۀ تفکــر قیــام در آنهــا و محــدود کــردن امــام
رضــا  ،gمنفعــت طلبانــه ،دســت بــه اقدامــی عجیــب زد و آن پیشــنهاد والیتعهــدی بــه امــام
 gبــود ،در حالــی کــه ایــن پیشــنهاد را بــا تهدیــد به قتــل همــراه کــرده بود(ابنبابویــه1378 ،ق،
ج .)19 :1امــام رضــا  gبــه منظــور مقابلــه و خنثیســازی ایــن نقشــه شــیطانی ،برنامــه ریــزی
مناســبی بــرای تبلیــغ مذهــب شــیعی و حمایــت از شــیعیان انجــام داد و بــا تصمیــم بــر پذیــرش
ن حضــرت در مناظراتــی کــه
والیتعهــدی ،تهدیــد مامــون را بــه فرصــت تبدیــل کــرد .همچنیــن آ 
بــا پیشــنهاد مأمــون عباســی برگــزار میگردیــد بــه ســؤاالت و چالشهــای عقیدتــی مخالفــان
پاســخ مناســب م ـیداد(ر.ک :مجلســی1403 ،ق ،ج 351-299 :10و ج.)208-189 :49
ویژگیهایــی ماننــد صداقــت ،عدالــت و وفــای بــه عهــد از اساســیترین مولفههــای
برنامهریــزی در ســیرۀ امــام رضــا  gاســت کــه عدالــت محوریتریــن آنهاســت .بنمایــه عدالــت
در نــگاه امــا م رضــا  gعبــارت اســت از حقیقــت توحیــدی کــه در سلســله الذهــب بیــان فرمــوده
اســت (ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج )135 : 2و تنهــا راه تحقــق عدالــت در امــور فــردی ،تهذیــب نفس
و ّ
مزینشــدن انســان بــه تقواســت .تحقــق عدالــت در حــوزۀ اجتماعــی نیــز بــه اجــرای احــکام و
اوامــر الهــی و پایبنــدی بــه آن در جامعــه ،وابســته اســت(ر .ک :کریــم زاده.)45 :1397 ،
از نــگاه امــام رضــا  gحکومــت در نظــام امامــت ،حکومتــی الهــی اســت که در ایــن حاکمیت
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اســت کــه مــردم کرامــت ،عدالــت و منزلــت حقیقــی خــود را بــاز مییابنــد .در ایــن بــاره امــام g
مــی فرماینــد« :کســی کــه بــا مــردم در تعامــل اســت و بــر آنــان حکومــت میکنــد ولــی ظلــم
نمیکنــد و بــا مــردم ســخن میگویــد ولــی دروغ نمیگویــد :بــه مــردم وعــده میدهــد ولــی
تخلــف نمیکنــد ،چنیــن شــخصی از حیــث مـ ّ
ـروت کامــل اســت و از عدالــت آشــکار و عیــان اســت
و بــرادری بــا او واجــب اســت و غیبــت کــردن او حــرام اســت(حر عاملــی1409 ،ق ،ج .)۳۹۶ :۲۷

تفاوتهای اساسی در برنامهریزی رضوی با برنامهریزی غربی
در جامعــۀ اســامی نگــرش مدیــران در ســازمانها بــر اســاس ارزشهــا و اهــداف عالیــه در
راســتای تعلیــم و تربیــت افــراد بــا گســترش ّ
روحیــه توحیــدی هــدف گــذاری میشــود و ایــن
اهــداف بــه داشــتن اهــداف بــزرگ مـ ّ
ـادی و دنیــوی محــدود نشــده ،بلکــه شــامل اهداف معنــوی و
اخــروی نیــز مــی شــوند .از ســوی دیگــر مدیران اســامی بــرای موفقیت و پیشــرفت برنامههایشــان
ّ
همــواره از خداونــد مــدد میجوینــد و بــا اتــکال بــر او ،راههــای نیــل بــه اهــداف را پیشبینــی
میکننــد .و در صددنــد بــا اندیشـهورزی ،و مشــورت بههنــگام ،از هــر تهدیــدی دوری و بــا تصمیــم
گیــری بــه موقــع آن را بــه فرصــت تبدیــل کننــد.
خداونــد نیــز در ایــن مواقــع مدیــران را ضمــن یــاری در پیــش بینیهــا ،بــا الهامات غیبــی خویش
از طریــق جرقههــای ذهنــی در رســیدن بــه برنامههــا یــاری میدهــد ،از مشــکالت و تنگناهــای
برنامــه هــا خالصــی میبخشــد ،یــا از راهــی پیشبینــی نشــده ،آنهــا را بــه هــدف مطلــوب
میرســاند(ر .ک :آقــا پیــروز و دیگــران .)46-30 :1392 ،ولــی برنامهریــزی در مکاتــب غــرب
مدیریــت ســودآوری مـ ّ
ّ
ـادی اســت .در نتیجــه اســتفاده حداکثــری از انســان و تفســیر
بــر مبنــای
مــادی از برنامهریــزی ،بــه دور از معنویــات ،و بــدون اتــکال بــر خداونــد تبــارک و تعالــی خواهــد بود.
بنابرایــن تفاوتهــای اساســی در برنامهریــزی رضــوی بــا برنامهریــزی غربــی عبارتنــد از:
 .1برنامهریــزی در مدیریــت رضــوی مبتنــی بــر ارزشهــای الهــی بــه مثابــه جهــت دهنــده
واقعــی اســت و همچنیــن تأثیرپذیــر از ارزشهــای دایمــی ،مطلــق و ثابــت اســت در حالــی کــه در
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مدیریــت غربــی جهتدهندگــی تمایــات و گرایشهــای فــردی بــر اســاس ارزشهــای انســانی
و تأثیرپذیــری از ارزشهــای موقتــی ،تغییرپذیــر و نســبی اســت(ر .ک :نجــاری.)189 :1386 ،
 .2در برنامهریــزی رضــوی ،اندیشـهورزی بــرای ســازندگی فــرد و جامعــه از نظــر مـ ّ
ـادی و معنــوی
صــورت میگیــرد ولــی در مدیریــت غربــی اندیش ـهورزی بــرای ســازندگی فــرد و جامعــه از نظــر
مــادی اســت.
 .3در برنامهریــزی رضــوی اولویــت برنامــه هــا بــر اســاس انجــام واجبــات و تــرک ّ
محرمــات اســت
ً
ولــی در برنامهریــزی غربــی ّ
اولویــت برنامههــا صرفــا براســاس نیازهــای ســازمان اســت(ر.ک:
بابائــی.)301: 1391 ،
 .4در مدیریــت رضــوی ،برنامهریــزی بــا لحــاظ قوانیــن و ســنن الهــی انجــام میشــود ولــی در
مدیریــت غربــی قوانیــن و ســنن الهــی در برنامههــا لحــاظ نمیگــردد.
 .5تصمیمگیــری برنامهریــزان اســامی بــا تــوکل بــر خــدا و تکیــه و اعتمــاد بــر او انجــام
میگیــرد ولــی در برنامهریــزی غربــی تصمیمگیــری بــدون تــوکل بــر خــدا و اعتمــاد بــر او انجــام
میشــود(فروزنده.)34:1392،
 .6در تصمیمگیــری برنامهریــزان رضــوی ،بــر خــاف برنامهریــزی در غــرب ،ســه مــاک اصلــی
بــرای اخــذ تصمیــم در برابــر مدیــر قــرار داده شــده اســت کــه عبارتنــد از:
الف .حق محوری
ب .عادالنهتر بودن؛
ج .رضایت مردم(ر .ک :طیب .) ۵۹-۵۸ :۱۳۷۹
امیرمومنــان علــی  gدر ایــن زمینــه بــه مالــک اشــتر میفرمایــد «بایــد بهتریــن و مطلوبتریــن
کارهــا در نــزد تــو آن باشــد کــه منطبــق بــر حــق و فراگیرتــر از نظــر عدالــت و دربردارنــده تــر از نظــر
خشــنودی و رضایــت مــردم اســت»(نهج البالغه ،نامــه .)۵۳
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 .2-6سازماندهی
بــدون تردیــد آنچیــزی کــه مدیریــت را بــه معنــای واقعــی کارامــد میکنــد ســازماندهی درســت
و مســتحکم و کامــل و پویاســت؛ ســازماندهی زنــده و فعــال و بــه دور از تشــریفات ،نشــانۀ مدیریتی
قــوی و کاراســت .خداونــد متعــال ســازماندهیای را کــه ثبــات قــدم و اســتواری بــر حـ ّـق و پشــتکار
َ
در احیــای فرامیــن والیــی نــدارد را ّ
مذمــت میکنــد«َ :أ َف َمـ ْ
ی ُم ِك ًّبــا َعلــى َو ْج ِهـ ِـه أ ْهــدى
ـن َی ْمش ـ 
ی َســو ًّیا َعلــى صــراط ُم ْسـ َ
ـن َی ْ
َأ َّمـ ْ
قیم(ملک)22 :؛ آیــا كســى كــه نگونســار و بهصورتافتــاده
ـت

ـ
ش
م
ِ ٍ
ٍ
ِ
حركــت مىكنــد ،هدایتیافتهتــر اســت یــا آنكــه راس ـتقامت بــر راه راســت مــىرود؟»
مهمتریــن مســئله در ســازماندهی شــناخت ،گزینــش و بهکارگمــاری افــراد مســتعد
(شایستهســاالری) اســت(ر.ک :انبیــاء105 ،؛ یوســف55 ،؛ بقــره .)247 ،ایــن امــر اســت کــه
محــور اصلــی ســازماندهی را تشــکیل میدهــد و در ادارۀ جامعــه سرنوشتســاز اســت .امــام رضــا
 ،gدر مالقــات مأمــون بــا ایشــان ،بعــد از آنکــه مأمــون بــر فتوحــات جدیــد خــود در کابــل افتخار
میکنــد ،موضــع میگیــرد و میخواهــد بگویــد ســازماندهی ناشــیانۀ تــو کــه برخاســته از مدیریت
غاصبانــه تــو اســت ،ســبب شــده کــه گروهــی در ّامــت اســامی فرامــوش شــوند و تــو هنــوز در فکر
کشورگشــایی هســتی .امــام در ایــن بیــان میفرمایــد« :دربــارۀ امــت ّ
محمــد و فرمانروایــی کــه بــر

ایشــان داری از خــدا بتــرس ،زیــرا کارهــای آنان را تباه کردهای و کار را به دســت کســانی ســپردهای
کــه بــه غیــر خداونــد بلندمرتبــه داوری میکننــد و خــود در ایــن ســرزمین مانــدگار شــدهای ... .بــر
مهاجــر و انصــار بــا نبــود تــو ســتم م ـیرود ... .روزگار بــر مظلومــان بــه ســختی میگــذرد و آنــان
بــرای زندگــی بــه هزین ـهای دسترســی ندارنــد و کســی را نمییابنــد کــه نــزد او از اوضاعــی کــه
دارنــد شــکایت کنند»(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج160 :2؛ مجلســی1403 ،ق ،ج .)165 :49و نیــز
امــام رضــا  gدر جــواب نامــه محمدبــن ســنان ،بــا تأکیــد بر رســیدگی بــه بالدیــدگان و گرفتــاران
و بیمــاران میفرمایــد« :خداونــد توانمنــدان [و کســانی را کــه امکانــات ،قــدرت و شــرایطی در
ّ
اختیــار دارنــد] را مکلــف کــرده اســت ،تــا امــور زندگــی زمینگیــران و از کار افتــادگان و بالدیــدگان
را ســامان دهند»(ابــن بابویــه 1413 ،ق  ،ج .)8 :2
امــام رضــا  gخطــاب بــه فــردی بــه نــام اســماعیل فرمــوده اســت :ای اســماعیل ،آیــا در میــان
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آشــنایان خــود چنیــن دیــدهای کــه هــر گاه کســی جامـهای نــدارد و دیگــری آن را اضافــه دارد بــه
او بدهــد؟ گفتــم :نــه .فرمــود :آیــا اگــر کســی پوششــی دارد بــرای دیگــری میفرســتد تــا او نیــز
پوشــش داشــته باشــد؟ جــواب دادم :خیــر .آنــگاه امــام (بــه نشــانه ابــراز تأســف عمیــق) دســت
بــر زانــوی خویــش زد و فرمــود :اینهــا بــرادر یکدیگــر نیســتند(عطاردی1413 ،ق ،ج .)299 :1
ّ
عبداللــه بــن صلــت میگویــد :مــردی از اهــل بلــخ گفــت :در ســفر خراســان بــا امــام بــودم .روزی
ســفره انداختنــد و غالمــان ســیاه و غیــر آنــان را بــر ســر آن ســفره فراخواندنــد(و همــه بــا هــم بــا
امــام غــذا خوردنــد) گفتــم :ای کاش بــرای ایــن هــا ســفرهای جداگانــه ترتیــب میدادیــد ،فرمــود:
خامــوش بــاش .خــدای همــه یکــی اســت مــادر یکــی ،پــدر یکــی و پــاداش هــر کســی بــه کــردار او
بســتگی دارد(کلینــی1407 ،ق ،ج .)230 :8

تفاوت های اساسی در سازماندهی رضوی با سازماندهی غربی
ّ
مدیریــت غربــی بــرای ایجــاد هماهنگــی و ســازماندهی نخســت
در مدیریــت الهــی نســبت بــه
بــه ســراغ اندیشــهها رفتــه و از درون نگــرش هــا را نســبت بــه خالــق جهــان بــه مبــدا واحــدی
میرســانند در ایــن بینــش نظــام آفرینــش بــا تمــام تنوعــی کــه دارد بــر وحــدت و یگانگــی مبتنــی
و پابرجاســت .در ایــن حــوزه هماهنگــی موجــودات جهــان آفرینــش بــه عنــوان اصــل تربیتــی بــه
کلیــه پیــروان خــود کــه در زیــر چتــر ســازمان «امــت واحده»گرد آمــده اند آمــوزش [و ســازماندهی]
میدهند(تقــوی دامغانــی .)93-۹۲ :۱۳۹۳ ،امامــت ،مدیریــت کالن جامعــه و مایــه نظاممنــدی
مســلمانان اســت(کلینی1407 ،ق ،ج .)198 : 1از ایــن رو ،ســازماندهی در مدیریــت رضــوی
ّ
مدیریــت غربــی دارد کــه مهمتریــن
برآمــده از مدیریــت اســامی تفــاوت هایــی بــا ســازماندهی در
آنهــا عبارتنــد از:
 .1در ســازماندهی در مدیریــت رضــوی ،هماهنگــی مطلــوب و وحــدت منطقــی در ســایه اخـ ّـوت
و بــرادری برقــرار اســت(تقوی دامغانــی )94 :1393 ،در مقابــل در ســازماندهی غربــی منافــع
ســازمان بــر ارزش هــای الهــی و اخـ ّـوت بیــن اعضــا مقـ ّـدم اســت.
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 .2در ســازماندهی در مدیریــت رضــوی ،رعایــت عدالــت و عقیــده بــه برابــری افــراد ســرلوحه
مدیــران اســت(ر.ک :عابــدی جعفــری و معصومــی مهــر )42 :1395 ،بــر خــاف ســازماندهی
غربــی کــه عدالــت رعایــت نمــی شــود.
تخصــص و ّ
مدیریــت رضــوی گزینــش افــراد در چارچــوب ّ
ّ
تعهــد الهــی(ر.
 .3در ســازماندهی در
ّ
مدیریــت غربــی ،گزینش
ک :احمــد زاده و دیگــران ،1396 ،ج )186 :2انجــام مــی گیــرد ولــی در
تخصــص و ّ
افــراد بــر اســاس ّ
تعهــد ســازمانی اســت.
 .4در ســازماندهی در مدیریــت رضــوی ،مســئولیتها امانــت اســت (همــان) و بــه کار گمــاری
شایســتگان و شایستهســاالری مدنظــر اســت؛ برخــورداری از فضایــل برجســته فــردی تنهــا محــور
گزینــش نیســت بلکــه بایــد تــوان کاری هــم در کنــار آن باشــد ّ
ّ
وتخصــص همــراه بــا عشــق و
تعهــد
عالقــه معیــار اصلــی گزینــش اســت ولــی در مدیریــت غربــی ،مســئولیتها ومناصــب بــر اســاس
ویژگیهــای برجســته فــردی داده میشــود(ر .ک :همــان).
ّ
ـف وی نســبت بــه دیگــران بایــد
 .5در مدیریــت رضــوی عملکــرد افــراد متناســب بــا حــق و تکلیـ ِ

باشــد و از ایــن حــدود تجــاوز نکنــد(ر.ک :همــان) ولــی در مدیریــت غــرب ،عملکرد افراد متناســب
بــا منافــع ســازمان ،ارزیابــی مــی شــود.
 .3-6رهبری و هدایت
یکــی از موضوعــات مهــم در مدیریــت ،موضــوع رهبــری اســت .رهبــری بــا مدیریــت یکســان
نیســت گرچــه ایــن دو مفهــوم شــباهتهای فراوانــی بــا هــم دارنــد ولــی الزامــا هــر مدیــری رهبــر
نیســت و هــر رهبــری نمیتوانــد مدیــر باشــد(همان ،ج .)117 :4رهبــری بخشــی از وظایــف
ّ
هــر مدیــر در اســتفاده موثــر از منابــع انســانی ســازمان ،بــه حســاب میآیــد ،از ایــن رو رهبــری،
هنــر مدیریــت محســوب مــی شــود(حقوردی طاقانکــی .)21 :1391 ،بــه عبارتــی رهبــر ،فــردی
اســت کــه بــا توجــه بــه برنامههــای ســازمان ،در افــراد انگیــزش ایجــاد میکند(احمــد زاده و
دیگــران،1396،ج.)117 :4
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در ســازمان بــزرگ ّامــت اســامی ،امامــت و رهبــری ،بــه عنــوان مدیریــت کالن جامعــه ،مایــۀ
نظاممنــدی مســلمانان و اســتحکام دیــن اســت .در ایــن بــاره امــام رضــا  gمــی فرمایــد...« :
ایــن امــام اســت کــه باعــث مــی شــود مســلمانان از هــم گسســته نشــوند و دیــن اصیــل بــر جــای
بمانــد (»...کلینــی1407 ،ق ،ج.)198 : 1
در مدیریــت جامعــه اســامی ،سلســله مراتــب بایــد حفــظ و همــه امــور بــه ولــی خــدا ختم شــود؛
زیــرا اگــر ایــن ارتبــاط قطــع شــود ،تمــام تصمیمهــای مدیــر ،مشـ ّ
ـروعیت خــود را از دســت مــی
دهــد .در ســایه همیــن مدیریــت و رهبــری اســت کــه کار یــک مدیــر تنهــا بــه رســیدگی و سرکشــی
و یــاری بــه کارکنــان خاتمــه نمییابــد؛ بلکــه هنگامــی کــه مدیــر ،مســئولیت رهبــری و مدیریــت
گروهــی را در جامعــه بــر عهــده گرفــت بایــد زندگــی خــود را بــا همکارانــش همســطح نمایــد و
چنانچــه محرومیــت یــا مشــکلی متوجــه کارکنانــش اســت کــه قابــل رفــع بــه وســیله وی نیســت،
خــود نیــز شــریک در ّ
تحمــل آن نامالیمــات گــردد و بــا آنــان همدلــی کنــد .چنیــن روشــی ســبب
خواهــد شــد کــه کارکنــان مدیــر را بیگانــه از خــود نداننــد و یکــی از جمــع خویــش بــه شــمار آورنــد
و روح یگانگــی بیــن مدیــر و کارکنــان حاکــم گردد(طیــب )۱۱۰ :۱۳۷۹ ،نحــوه زیســتن مدیــر،
التیــام بخــش درد و اعتــدال بخــش انتظارشــان خواهــد بــود .امــام رضــا  gمیفرمــود :اگــر زمام
حکومــت را در دســت گیــرم غــذای ســاده تــر و کــم ارزش تــری خواهــم خــورد و لبــاس خشــن و زبر
ّ
در بــر خواهــم کــرد و پــس از آســایش بــا ســختی و مشــقت خواهــم زیســت(عطاردى1413 ،ق،
ج.)362 :2
یونسبنعبدالرحمــان ناراحــت از رفتــار و گفتــار نادرســت اطرافیــان بــه امــام رضــا  gگالیــه
بــرد .امــام رضــا  gفرمــود« :ای یونــس ،غمگیــن مبــاش بگــذار مــردم هــر چــه میخواهنــد
بگوینــد ،اینگونــه مســائل و صحبتهــا اهمیتــی نــدارد .زمانــی کــه امــام از تــو راضــی و خشــنود
باشــد ،جــای هیــچ نگرانــی و ناراحتــی نیست»(طوســی1409 ،ق487 :؛ عطــاردی1413 ،ق:
ج.)456:2
یسـعبنحمزه کــه در برخــی مجالــس امــام رضــا  gحضــور مییافــت ،از شــخصی خراســانی
حکایــت میکنــد کــه وارد مجلــس حضــرت شــد و گفــت :در راه ســفر ،پــول و آذوقــهاش را از
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ّ
دســت داده اســت و از ایشــان درخواســت کمــک کــرد .حضــرت بــه گونـهای بــه وی تفقــد فرمــود
و مایحتــاج ســفرش را داد کــه چشــم در چشــم هــم قــرار نگرفتنــد تــا مبــادا آن شــخص احســاس
ّ
ذلــت و خــواری کند(ابــن شــهر آشــوب 1379 ،ق ،ج .)361 :4در فرهنــگ رضــوی مدیــر کمخــرد،
ّ
محــروم از تشــخیص درســت و تخصــص الزم ،مذمــت شــده اســت .امــام رضــا  gدر نامـهای بــه
َ َ
َ ّ
ّ ََ
الل َ
َ
اســتعمل
عنــاء ...و
األخیــار ...و آوی الطــرداء
ممــن نفــی
مأمــون نوشــته اســت ...« :البرائــة
السـ َ
ـفهاء...؛ نفــرت و بیــزاری از افــرادی کــه نیــکان را تبعیــد (و منــزوی) کردنــد ...و آنــان را کــه
رســول اکــرم  nرانــده و لعنــت کــرده بــود در کانــون اســامی پنــاه دادنــد(و جــذب کردنــد )...
و کمخــردان و محرومــان از تشــخیص صحیــح را بــه کار گماردنــد ،جــزو اســام خالــص اســت...
(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)124: 2امــام رضــا  gدر ایــن نامــه نابســامانیهای اجتماعــی و
مشــکالت نظــام اجرایــی و اداری را بــه عللــی نســبت میدهــد کــه یکــی از آنهــا روی کارامــدن
ّ
متخصــص اســت.
جاهــان ،سادهاندیشــان و افــراد غیــر

تفاوت های اساسی هدایت و رهبری رضوی با هدایت و رهبری غربی
رهبــری نقــش حیاتــی و پویایــی و بالندگــی در ســازمان ایفــا میکنــد و موفقیــت بســیاری از
ســازمانها بــه ســبب وجــود رهبــران قــوی و اثــر بخــش اســت .در حقیقــت وظیفــه رهبــری در
مدیریــت تجلــی مهــارت انســانی مدیــران اســت .ایــن موضــوع ،اهمیــت رهبــری را دو چنــدان
میکنــد.
هدایــت و رهبــری در جامعــه اســامی بــر اســاس آموزههــای دینــی ویژگیهایــی دارد کــه در
مکاتــب غربــی نیســت:
 .1نیــت و انگیــزه الهــی پایــه رفتــار مدیــر و رهبــر است(حســن فاعلی)(مصبــاح یــزدی:1388 ،
 .)152در مقابــل در مکتــب مدیریتــی غــرب اعتبــار نیــت و انگیــزه بــه جهــت ســود و بازدهــی
باالســت.
.2در مدیریــت رضــوی مبتنــی بــر رهبــری اســامی ،تاثیرگــذاری به صــورت خیر خواهانه اســت
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ولــی در مدیریــت غربــی ،تاثیرگــذاری خیرخواهانــه نیــز ،منفعــت طلبانــه اســت و آنهــا نیز بــه این
نتیجــه رســیدهاند( احمــد زاده و دیگــران ،1396 ،ج.)123 :4
 .3رهبــری مبتنــی بــر انسانشناســی اســامی بــرای انســان کرامــت ذاتی«ســبک کریمانــه»
قائــل اســت کــه در برخــورد بــا افــراد نرمــش را اصــل اول میدانــد و عــدول از نرمــش را جــز در
مــوارد ضــرور مجــاز نمیشــمارد در حالــی کــه در مدیریــت غربــی چنیــن نیســت.
 .4رهبــری در مدیریــت رضــوی یــک قــدرت و اســتعداد ذاتــی ّمتکــی بــر ســنن الهــی و افاضــات
خداونــد اســت ولــی در مدیریــت غربــی ،رهبــری ،صرفــا یــک قــدرت خــود بنیــاد اســت(ر .ک:
همــان.)124:
 .5در مدیریــت رضــوی ،رهبــر فــردی اســت خالــی از هــوای نفــس و طبــق ارزش برتــر توحیــد
و عــدل گام بــر مــیدارد(ر.ک :همــان .)125 :ولــی تاثیرگــذاری رهبــر در غــرب ،برخاســته از
جهانبینــی هــر شــخص و در راســتای منافــع اوســت.
 .6در مدیریــت رضــوی مبتنــی بــر رهبــری اســامی ،مدیــر خــود و دیگــران را در رســیدن بــه
کمــال مســئول میداند(عابــدی جعفــری و معصومــی مهــر .)39 :1395 ،و بــه تعبیــر اســتاد
ّ
مطهــری وظیفــه و رشــد و ارشــاد را دارد( مطهــری)209 :1364 ،؛ ولــی مدیــر غربــی در قبــال
ّ
مســئولیتی را در خــود نمیبینــد.
دیگــران چنیــن

 .7در مدیریــت رضــوی مبتنــی بــر رهبــری اســامی ،شایستهســاالری بــر اســاس ایمــان ،دانــش
و کفایــت اســت؛ ّامــا در مدیریــت غربــی شایستهســاالری فقــط بــر اســاس دانــش و کفایــت اســت.
 .8رهبــری در مدیریــت رضــوی ،ایثارگــری و همدلــی را ســرلوحۀ هدایــت و رهبــری خویــش قــرار
ّ
مدیریــت غربــی رهبــری ،بــا توجــه بــه منافــع فــردی و ســودجویانه اســت.
میدهــد ولــی در
 .4-6نظارت و کنترل
اگــر فراینــد نظــارت و کنتــرل را بــه بازدیــد و مراقبــت از طرز پیشــرفت اجــرای عملیات در مقایســه
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بــا وضــع مطلــوب و بــه دنبــال آن تغییــر عملیات بــهمنظور جلوگیــری از انحــراف در تحقــق اهداف
پیشبینــیشــدۀ ســازمان تعریــف کنیــم ،بخــش اول :كســب اطالعــات از طریــق مشــاهده و
بررســی وضــع موجــود و تعییــن پیشــرفت كارهــا در مقایســه بــا وضــع مطلــوب ،را نظــارت و بخــش
دوم :بــاز گردانیــدن سیســتم اجرایــی بــه شــكل درســت و مطلــوب آن از طریــق انجــام كارهــای
اصالحكننــده را کنتــرل گویند(قوامــی489 :1383 ،؛ میرکمالــی.)53 :1386 ،
از امــام رضــا  gنقــل اســت کــه هــرگاه پیامبــر گرامــی اســام  nســپاهی را بــه مأموریــت
ّ
میفرســتاد ،برخــی از افــراد موثــق را میگمــارد تــا بــر رفتــار و عملکــرد فرمانــده ســپاه نظــارت
داشــته ،آن را بــه او گــزارش دهنــد« :رســول خــدا هــرگاه لشــکری را ّ
مهیــا میکــرد و فــردی را بــه
فرماندهــی آن منصــوب میکــرد ،همــراه او یکــی از افــراد مــورد اعتمــاد را روانــه میســاخت تــا
او را در جریــان تحــوالت جنــگ و عملکــرد فرماندهــی آن ،قــرار دهد»(حمیــری1413 ،ق343 :؛
مجلســی1403 ،ق ،ج.)61 :97
کنتــرل افــراد در هــر مجموعــه از دو طریــق «کنتــرل بیرونی» و «کنتــرل درونی» صــورت میگیرد

ّامــا نظــام کنتــرل در ســازمان تــا وقتــی کــه مشــوق خودکنترلــی نباشــد یــک نظــام کنتــرل موثــر
نخواهــد بود(شــرمورهون)106 :1378 ،؛ بلکــه بــه اذعــان عــدهای کنتــرل درونــی اســاس کنترل
بیرونــی را تشــکیل میدهــد .خودکنترلــی حالتــی اســت در درون افــراد کــه بــدون آن کــه تحــت
نظــارت یــک عامــل خارجــی قــرار داشــته باشــند ،وظایــف ســازمانی خــود را بــه خوبــی انجــام
میدهند(الوانــی .)106 :1387 ،یکــی از مفاهیــم کلیــدی در علــم اخــاق ،مفهوم «تقوا» اســت.
ـرد دارای آن ،از خــود در برابــر مخالفــت بــا فرامین الهــی محافظت
تقــوا نیــروی درونــی اســت کــه فـ ِ
میکنــد .در نتیجــه ایــن ملکــه نفســانی ،انســان بــا تقــوا خــود را ملــزم میدانــد طبــق اوامــر و

نواهــی الهــی گام بــردارد ،آنچــه را مخالــف عبودیــت حــق تعالــی اســت انجــام ندهــد .تجربیــات
نشــان میدهــد افــراد ّمتقــی نســبت بــه کســانی کــه خــود را پایبنــد آموزههــای دینــی نمیداننــد
از عملکــرد بهتــری برخوردارنــد (مســاعد و نــادری قمــی.)50 :1394 ،
امــام رضــا  gدر راســتای عمــل بــه فریضــۀ امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بــا اشــاره بــه جایگاه
تقــوا و خودکنترلــی بــه بــرادرش زیــد فرمــود« :ای زیــد از خــدا بتــرس ،آن چــه کــه مــا بــه آن
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رســیدهایم بــه وســیله همیــن تقواســت .هــر کــس کــه تقــوا داشــته باشــد و خــدا را مراقــب خــود
ندانــد از مــا نیســت و مــا از او نیســتیم»(ابن بابویــه1378،ق  ،ج .)235 :2امــام رضــا  gدر بــاره
مدیــران بــی تعهــد و ناالیــق میفرمایــد« :انســان امیــن بــه تــو خیانــت نکــرده اســت بلکــه تــو بــه
خائــن اعتمــاد کردهای»(ابــن شــعبه.)442 : 1363 ،
قــرآن کریــم تقــوا و خویشــتنبانی را ســبب کرامــت و برتــری انســانها میدانــد(ر.ک :حجــرات،
 .)13از دیــدگاه امــام رضــا  gیکــی از راههای کســب کرامت ،تقــوا و عمل به فرامین الهی اســت.
از ابراهیمبنعبــاس صولــى نقــل شــده اســت کــه مــردى بــه ایشــان گفــت« :بــه خــدا ســوگند کــه
بــر روى زمیــن بزرگوارتــر و شــریفتر از پدرانــت یافــت نمىشــود» .امــام رضــا  gفرمــود« :تقــوا
آنــان را شــرافت بخشــیده اســت» (مجلســی1403 ،ق ،ج .)95 :49در کتــاب فقــه الرضا منســوب
بــه امــام رضــا  gآمــده اســت کــه امــام فرمــود« :هــر کــس میخواهــد عزیزتریــن مــردم باشــد
بایــد در نهــان و آشــکار از خــدا پــروا کند»(علــی بــن موســی الرضا(منســوب)1406 ،ق.)381 :

تفاوتهای اساسی در نظارت رضوی با نظارت غربی
در نــگاه انسانشناســی اســامی جایــگاه انســان در پهنــۀ هســتی بــر خــاف فرهنــگ غربــی بــه
امــور اخالقــی و معنــوی بیــش از امــور اداری و ســازمانی در ســازمانها توجــه میشــود .در دیــدگاه
اســامی مــاک ارزشــیابی هــم ُحســن فعلــی و هــم ُحســن فاعلــی اســت و اولیــن شــرط صحــت و
ارزشــمندی اعمــالّ ،نیــت اســت و مدیــر نقــش راهنمــا و هدایت کنندگــی و ارشــاد دارد نه بازرســی

و تفتیش.
در دیــدگاه اســامی مدیــر بایــد بــه ســازمان خــود ایــن امــکان را بدهــد تــا کارکنــان بتواننــد بــا
امنیــت خاطــر بــه ارزشــیابی از کار مدیــر و فعالیتهــای ســازمانی او بپردازنــد .نکتۀ مهــم راهبردی
در ایــن بحث(نظــارت و کنتــرل) ایــن اســت کــه در نــگاه اســامی ،بخشــی از هزینههــا و نیروهایی
کــه در نظامهــای دیگــر صــرف کنتــرل و بازرســی و اطالعــات میشــود ،در راه ارتقــای فرهنگــی
و رشــد معنــوی کارکنــان بــه کار گرفتــه میشــود تــا بــا تقویــت روحیــه دینــی و تقــوا ،عامــل کنتــرل
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کننــده درونــی در افــراد بــه وجــود آیــد و ضمــن تامیــن اهــداف ســازمانی ،رشــد و تعالــی معنــوی
انســانها حاصــل شــود اهـ ّـم دیــدگاه اســام در مقابــل دیــدگاه غــرب در زمینــه نظــارت وکنتــرل
بــه شــرح ذیــل اســت:
 .1در مدیریــت رضــوی ،نظــارت بــر اســاس ایمــان بــه غیب(خــدا ،فرشــتگان و اولیــای الهــی)
اســت(ر.ک :تقــوی دامغانــی .)99 :1393 ،ولــی در مکتــب غربــی نظــارت و کنتــرل ســازمان و
افــراد بــر اســاس قانــون بشــری انجــام میپذیــرد.
 .2در مدیریــت رضــوی ،کنتــرل از درون اســت(ر .ک :محمــدی ری شــهری ،1379 ،ج:14
،6763حدیــث  )21652و نظــارت در مکتــب غــرب بــر اســاس کنتــرل بیرونــی اســت.
 .3در مدیریــت رضــوی ،هــر فــرد موظــف اســت بــه اصــاح امــور دیگــران همــت کند(نظــارت
همگانــی)(ر.ک :مقیمــی )526 :1395 ،و بــا تبلیــغ و تشــویق ،خوبیهــا را گســترش دهــد و از
بدیهــا جلوگیــری کند(اصــل امــر بــه معــروف و نهــی از منکر)(تقــوی دامغانــی )100 :1393 ،بر
خــاف مکتــب غــرب کــه نظــارت بــر اســاس نگــرش منفعــت طلبانــه اســت.
 .4در مدیریــت رضــوی ،مدیریــت بــه منظــور هدایــت و خیرخواهــی بــرای همنوعان اســت(ر.ک:
طیــب)189 :1379 ،؛ ّامــا در مدیریــت غربــی اهــداف ســازمان بــا اهــداف دیگــران در رقابــت و
تزاحــم قــرار میگیــرد.
 .5در مدیریــت رضــوی ،مدیــر ،امانتــدار الهــی و ّ
متعهد در برابر خداوند و زیردســتان اســت(ر.ک:
علــی احمــدی و همــکاران )۳۴ :۱۳۸۳ ،ولــی در مدیریــت غربــی ،مدیــر ،رئیــس اســت و همــه
فقــط در قبــال او پاســخگو هســتند.

 .7نتیجهگیری
امــام رضــا  gدر مدیریــت فرهنگــی و نــگاه تمدنســاز خــود بــه فرایندهــای مدیریتــی
چهارگانــه ،برنامهریــزی ،ســازماندهی ،رهبــری و هدایــت و نظــارت و کنترل ،نگــرش متفاوتی دارد
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و بــرای ســاماندهی مدیریــت خــرد و کالن جامعــه اســامی در ایــن چهــار حــوزه نکاتــی اساســی
بیــان کــرده اســت .مدیــران فرهنگــی جامعــه در صــورت تأســی از امــام رضــا  gمیتواننــد بــه
ایــن نــکات توجــه کننــد .مــا در مقــام بیــان تفــاوت مدیریــت رضــوی بــا مدیریــت حاکــم بر غــرب به
نتایــج مهمــی بــه شــرح ذیــل دســت یافتیــم.
 .1برنامهریــزی در مدیریــت رضــوی مبتنــی بــر ارزشهــا و ســنن الهــی بــه منظــور ســازندگی فــرد
و جامعــه انجــام میشــود و تصمیمگیــران بــا تــوکل بــر خــدا و اعتمــاد بــر او ،ســه مــاک اصلــی
حقمحــوری ،عدالــت و رضایــت مــردم را در نظــر دارنــد در حالــی کــه در مدیریت غربــی ارزشهای
انســانی ،مــادی و ســازمانی ،بــدون تکیــه و اعتمــاد بــه خــدا جهتدهنــده برنامهریــزان هســتند.
 .2در ســازماندهی در مدیریــت رضــوی ،گزینــش افــراد در چارچــوب تخصــص و تعهــد الهــی،
بــا رعایــت عدالــت و برابــری در ســایۀ ّ
اخــوت و بــرادری انجــام میشــود .تفویــض و پذیــرش
مســئولیتها امانــت اســت و شایستهســاالری بــر اســاس ایمــان ،دانــش و کفایــتّ ،
مــد نظــر
اســت .در مقابــل در ســازماندهی غربــی گزینــش افــراد و تفویــض مســئولیتها ومناصــب صرفــا بر
تخصــص و ّ
اســاس ویژگیهــای فــردی و ّ
تعهــد ســازمانی اســت.
 .3در مدیریــت رضــوی رهبــری یــک قــدرت و اســتعداد ذاتــی ّمتکــی بــر ســنن الهــی و افاضــات
خداونــد اســت و طبــق ارزش برتــر توحیــد و عــدل ،خــود و دیگــران را در رســاندن بــه کمــال و رشــد
مســئول میدانــد و بــا توجــه بــه کرامــت ذاتــی انســانها ،تاثیرگــذاری او بــه صــورت خیرخواهانــه،
ایثارگرانــه ،خالــی از هــوای نفــس و بــا ّنیــت و انگیــزه الهــی انجــام میپذیــرد .در مقابــل در مکتــب
مدیریتــی غــرب رهبــری مبتنــی بــر یک قــدرت خــود بنیــاد ،منفعتطلبانــه و ســودجویانه اســت و
اعتبــار نیــت و انگیــزه نیــز بــه جهــت ســود و بازدهــی باالســت.
 .4در مدیریــت رضــوی ،نظــارت و کنتــرل از درون بــر اســاس ایمــان بــه غیــب و بــه قصــد اصــاح
ّ
امــور خــود و دیگــران اســت (نظــارت همگانــی) مدیــر در ایــن راســتا موظــف بــه گســترش خوبــی
هــا و جلوگیــری از بدیهــا در ســازمان اســت(اصل امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر) ولــی در
مکتــب غربــی نظــارت و کنتــرل ســازمان و افــراد بــر اســاس قانــون بشــری ،کنتــرل بیرونــی و بــا
نگــرش منفعتطلبانــه انجــام میگیــرد.
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بررسی و تحلیل درونمایههای اشعار رضوی
شاعرانمعاصرعرب

مقاله پژوهشی

دریافت 1397/11/21 :پذیرش1398/3/20 :
حسینمهتدی

1

چکیده
ادبیــات متعهــد یــا «األدب الملتــزم» همــواره مــورد توجــه شــاعران معاصــر عــرب بــوده اســت .یکــی از
موضوعاتــی کــه شــاعران معاصــر عــرب در اشــعار خــود بــه آن پرداختهانــد اشــعار رضــوی اســت .شــاعران
ـرب اهــل بیــت  ،bخــود را بــه بیــان حقایــق و نشــر فضایــل ایــن خانــدان پــاك موظــف
روحانــی معاصــر عـ ِ
میداننــد و در ایفــای ایــن رســالت ،نهایــت تــوان خــود را بــه كار بســتهاند و بــا معرفــی نقــش پیشــوایی و
طالیهدارانــه امــام رضــا  gدر میــان مــردم و بیــان مظلومیــت و ســتمی كــه بــر ایشــان رفتــه بــود ،بهتریــن
اســتفادهها را از هنــر شــعر بردهانــد .درونمایههــای اشــعار رضــوی ایــن شــاعران بــه دو قســمت مدایــح
و مرثیههــا تقســیم میشــود .مدایــح رضــوی مدایحــی صادقانــه و برآمــده از عواطــف و بــه دور از تکســب
اســت و بــه موضوعاتــی ماننــد جنبههــای معنــوی امــام رضــا  ،gتوســل و موضــوع زیــارت میپــردازد و
از پرداختــن بــه توصیفــات ظاهــری امــام رضــا  gدر ایــن اشــعار اجتنــاب شــده و همچنیــن مرثیههــای
ّ
آنــان نیــز اشــعاری بــدون تکلــف اســت .در مرثیههــا نیــز موضوعاتــی ماننــد چگونگــی شــهادت آن حضرت
و بیــان خیانتهــای مأمــون و غربــت امــام رضــا  gتوجــه شــاعران را بــه خــود جلــب کرده اســت .شــاعران
معاصــر عــرب بــرای بیــان ایــن اغــراض از عناصــر طبیعــی همچــون ســتارگان ،خورشــید ،دریــا و صــور
بالغــی همچــون تشــبیه و اســتعاره و تضــاد بهــره میبرنــد؛ همچنیــن از حــوادث و رویدادهــای تاریخــی
کمــک میگیرنــد .از ویژگیهــای مهــم اشــعار رضــوی اقتبــاس از آیــات قــرآن کریــم و روایــات اســت و
اینکــه مدایــح و مراثــی ایــن شــاعران برخــاف دیگــر شــاعران بــهدور از نســیب و غــزل اســت.
کلیدواژهها :امام رضا  ،gادبیات متعهد ،شعر معاصر عرب ،شعر رضوی ،مدح و رثا.
 .1دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارسmohtadi@pgu.ac.ir :

سال هشتم ،شماره  ،30تابستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

83

84
 .1مقدمه
اشــعاری کــه دربــارۀ اهــل بیت bســروده شــده اســت در ادب فارســی در زمرۀ «ادبیــات متعهد»
و در ادب عربــی نیــز در «األدب الملتــزم» قــرار دارد« .شــعر دینــی بــهطــور عــام و مدایــح مذهبــی
بـ ه طــور خــاص ،تأثیــری شــگرف و قابــل اعتنــا در روح و جــان مخاطبــان حقیقــی شــعر گــزارده و
وســیلهای بــوده اســت بــرای ترویــج اعتقــادات و مفاهیــم واالی انســانی و ایمانــی ،بهطوریکــه
اثــری کــه اشــعار تعلیمــی ،دینــی ،اخالقــی و اجتماعــی در اذهــان مســتعد دارنــد ،نمیتــوان
ن نکتــه اســت کــه سـ ّـر پیدایــش اینگونــه اشــعار را توجیــه کــرده و توســعه آنهــا
انــکار کــرد؛ همیـ 
را ناگریــز میســاخته اســت»(زرینکوب .)113 :1363 ،از همیــنرو مــدح و رثــای اهــل بیــت
همــواره مــورد توجــه شــاعران بــوده اســت و بــا زبــان هنرمندانــه خــود اشــعار زیــادی را در ایــن
بــاره ســرودهاند .در ایــن میــان امــام رضــا gاز آنجــا کــه بــا فشــار مأمــون مجبــور بــه هجــرت
از ســرزمین آبــا و اجــدادی خــود در مدینــه بــه خراســان شــد و بــه «غریــب الغربــاء» شــهرت یافتــه،
مــورد توجــه شــاعران عــرب گردیــده اســت .شــاعران معاصــر عــرب نیــز کــه بــرای زیــارت آن امــام
رئــوف بــه مشــهد مشــرف میشــدند بــا دیــدن انبــوه زائــران آن حضــرت زبــان بــه مــدح و رثایــش
میگشــودند و بــا بیــان مناقــب آن حضــرت ،ســعی در زنــده نگــه داشــتن یــاد او داشــتند .از آنجــا
کــه دورۀ نهضــت شــعر عــرب از حملــه فرانســه بــه مصــر در ســال  1213قمــری شــروع میشــود
و تاکنــون نیــز ادامــه دارد ،نگارنــده نیــز در ایــن مقالــه فقــط اشــعار شــاعران ایــن دوره را بررســی
کــرده اســت .جســتار حاضــر تــاش میکنــد ،مدایــح و مرثیههــای شــاعران معاصــر عــرب را کــه
در ســتایش و ســوگ امــام رضــا gســرودهاند ،بــا اســتفاده از روش توصیفــی تحلیلی و اســتقرایی
بررســی کنــد.

 .2سؤاالت تحقیق
نگارنده در این مقاله برآن است تا به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
 .1مهمترین درونمایههای اشعار رضوی در شعر شاعران معاصر عرب چیست؟
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 .2مدایح و مرثیههای شاعران رضوی چه تفاوتی با دیگر شاعران دارد؟
 .3شاعران معاصر عرب در توسالت خود چه درخواستهایی از امام رضا gداشتهاند؟

 .3پیشینه تحقیق
با تحقیق در منابع متعدد ،به آثاری دربارۀ اشعار رضوی دست یافتیم که عبارتند از:
 .1چنــاری و همــکاران( )1394در مقال ـهای بــا عنــوان «ســیمای امــام رضــا gدر آینــه شــعر
دعبــل خزاعــی و نظیــری نیشــابوری» بــه بررســی تطبیقــی ســیمای امــام رضا gدر شــعر شــاعر
عــرب یعنــی دعبــل خزاعــی شــاعر دورۀ اول عباســی و شــاعری فارســی زبــان یعنــی نظیــری
نیشــابوری (متوفــی  1021ق) پرداختهانــد و هیــچ اشــارهای بــه شــعر شــاعران معاصــر عــرب
نکردهانــد؛  .2فــاح( )1390در مقالـ ه کوتــاه خــود بــا عنــوان «ســیمای امــام رضــا gدر اشــعار
شــعرای شــیعی معاصــرش» هیــچ اشــارهای بــه اشــعار شــاعران معاصــر عــرب نکــرده اســت؛ .3
شــهرکی و همــکاران( )1396در مقال ـهای بــا عنــوان «خوانــش رابطــه بینامتنــی شــعر رضــوی
معاصــر و قــرآن» بــه بررســی روابــط بینامتنــی شــعر رضــوی در اشــعار شــاعران معاصــر فارســی
و قــرآن کریــم پرداختهانــد؛  .4یلمههــا و همــکاران( )1394در مقالــۀ «بررســی تطبیقــی مدایــح
رضــوی در شــعر عربــی و فارســی از ابتــدا تــا پایــان قــرن دهــم» به بررســی تطبیقــی مدایــح رضوی
در شــعر عربــی و فارســی از ابتــدا تــا پایــان قــرن دهــم پرداختهانــد و هیــچ اشــارهای بــه شــاعران
ن طــور کــه مشــخص شــد از آنجــا کــه ایــن مقــاالت بــه بررســی
معاصــر عــرب نکردهانــد؛ همــا 
ن خاطــر
مــدح و رثــای امــام رضــا gدر شــعر شــاعران معاصــر عــرب نپرداختهانــد؛ بــههمی ـ 
ضــرورت ایجــاب میکنــد کــه پژوهشــی مســتقل دربــارۀ مــدح و رثــای امــام رضــا gدر شــعر
شــاعران معاصــر عــرب انجــام گیــرد؛ بنابرایــن ایــن مقالــه در نــوع خــود نخســتین اثــری اســت کــه
در ایــن زمینــه نگاشــته میشــود.
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 .4چارچوب نظری پژوهش
اشــعار رضــوی را بــا توجــه بــه موضــوع آن بــه دو دســته مــدح و رثــا میتــوان تقســیم کــرد .مــدح به
معنــی ســتایش کــردن و ســتودن خصلتها و صفات نیک کســی اســت و «شــعر مدحی ستایشــی
اســت کــه شــاعر از ممــدوح خــود میکنــد و ضمــن آن ســجایای اخالقــی وی را برمیشــمرد و از
ت او میگشــاید»(رزمجو:1374 ،
رفتــار و موفقیتهــای او تمجیــد میکنــد و زبــان بــه بزرگداش ـ 
 )39شــعر مدحــی بــه دو دســته مــدح تکســبی و مــدح صادقانــه تقســیم میشــود .شــاعر در مــدح
تکســبی بــهدنبــال گرفتــن صلــه و پــول از ممــدوح اســت ماننــد اشــعاری کــه در مــدح پادشــاهان
ســروده میشــود؛ ولــی در مــدح صادقانــه اشــعار برآمــده از احســاس و عاطفــه صادقانــه شــاعر
نســبت بــه ممــدح خــود اســت کــه مدایــح شــاعران رضــوی نیــز اینگونــه اســت« .رثــا در شــعر
عربــی بــه بیــان شــرایط روحــی ،ابــراز ّ
تحســر و ناراحتــی بــر مــرده ،گریــه بــر فضایــل و مناقــب وی
بــرای بهتصویــر کشــیدن احساســات درونــی او در برابر مــرگ ،اطــاق میشــود»(انصاری:1389 ،
 .)38رثــا بایــد ســاده و برآمــده از احساســات شــاعر باشــد« .در رثــا قلــب و فکــر شــاعر تحــت تأثیــر
حادثــه قــرار گرفتــه ،جوشــش احساســات لطیــف و خالــص در درون او گــره از زبانــش میگشــاید و
شــعری برخاســته از عمــق جــان کــه بازتــاب غــم و انــدوه اوســت ،بــر زبانــش جــاری میشــد .ایــن
بــدان معناســت کــه شــاعر در مرثیــه از هرگونــه بــازی بــا کلمــات و صنعتپردازیهــای متکلفانــه
بـ ه دور اســت»(همان ،)40 :زرینکــوب در اینبــاره میگویــد« :زبــان در مرثیــه بایــد ســاده باشــد
ّ
ّ
ن رو کــه تکلــف و صنعــت بــه طبیعــی بــودن احساســی کــه مضمــون مرثیــه اســت،
و بیتکلــف ،از آ 
لطمــه میزنــد .اهمیــت ایــن نکتــه تــا جایــی اســت کــه ایــن بیتکلفــی اگــر بــه ســنتهای قدیــم
ادبــی هــم لطمــه وارد آورد ،بــاک نیســت ،بهشــرط آنکــه تأثیــرش را در نفــوس قویتــر کــرده
باشــد»(زرینکوب.)144 :1363 ،
ّ
مدایــح شــاعران ادبیــات متعهــد مدایحــی صادقانــه و رثــای آنــان نیز بــدون بــدون تکلــف و برآمده
ً
از احساســات صادقانــه آنــان اســت و برخــاف شــاعران دیگــر کــه مدایــح و رثاهــای خــود را عمومــا
بــا نســیب و غــزل آغــاز میکننــد ایــن دســته از شــاعران از آوردن نســیب در مقدمــه اشــعار خــود
اجتنــاب میکننــد .حــال بــه بررســی درونمایههــای اشــعار رضــوی شــاعران معاصــر عــرب
میپردازیــم.
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 .5مدایح رضوی شاعران معاصر عرب
مدایــح رضــوی شــاعران معاصــر عــرب از نــوع مدایــح صادقانــه و برآمــده از عواطــف و احساســات
شــاعران اســت و شــامل بررســی شــخصیت معنــوی امــام رضــا gو توســل و موضــوع زیــارت
اســت .شــاعران معاصــر عــرب در هــر یــک از ایــن موضوعــات ارادت قلبــی خــود را بــه آن حضــرت
بــا زبانــی ادیبانــه بــه تصویــر میکشــند.
 .1-5شخصیت معنوی امام رضاg
شــاعران معاصــر عــرب ضمــن اشــاره بــه ناتوانــی عقــل بشــری بــرای درک مقــام امام رضــا gدر
بیــان شــخصیت معنــوی آن حضــرت بــه نســب پــاک ایشــان ،بخــش و کــرم ،مظهــر حــق تعالــی،
مخــزن اســرار الهــی ،امامــت ایشــان و  ...اشــاره میکننــد.
عبــد الصمــد بــن محمــد باقــر الخامنئی(متوفــی  1311ق) دربــارۀ شــخصیت معنــوی امــام رضا
 gچنیــن میســراید:
ُ
َ
ُ
حیران
حسن فی ذاتك العقل
 .1أبا
ٍ
			

َ
َ
ُ
عنوان
لوصفك
فیا لیت شعری ما ِ

			

ً
قول ّ
ولس ُان
الناس
وها أنا أقوی
ِ

			

َ َ
ُ
فما ّ
أمکان
وجودك
سر أن یحوی

ََ َ
مرك ّإنی فی ثنائ َك ٌ
عاجز
 .2لع
ِ

َ َ
دوت لذات الواجب ِّ
الحق ُم ً
ظهرا
 .3غ
ِ
ِ
ُ
ُ ّ
 .4علی المأل القدسی فض ُلتموا وها
		

ٌ
ُ
ُ
جحان
لشیعتکم فضل علیهم ُور
ِ
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ً
ٌ
ُ .5
وأرواح ُکم ٌ
نور بسیط حقیقة
		

ُ
ُ
شخص منکم للتمائز ُ
أبدان
ت
ِ
ِ

		

ُ َ
ُ
وعادت َك َ
ُ
الج َ
إحسان
دوی وفعلك

ُ َ
ُ
وشیمت َك ُ
الهدی
وصیتك التقوی
.6

ُ َ
ُ
ُ
جریه
 .7وفیضك ما الغبراء میدان ِ
ٌ
ُ
ً
ُ
ومیدان
مجری
خضراء
له عرصة
		
(الخامنئی 1414 ،ق)44-5 :
 .1ای ابــا الحســن عقــل از درک کنــه ذات تــو ســرگردان اســت ،ای کاش میدانســتم وصــف تــو
چــه عنوانــی دارد؛  .2بــه جانــت ســوگند کــه مــن از ثنــای تــو عاجــز هســتم؛ درحالــی کــه مــن از
نظــر ســخن و زبــان از همــه مــردم تواناتــر هســتم؛  .3تــو بــه مظهــر ذات خــدا تبدیــل شــدهای پس
چــه سـ ّـری اســت کــه مکانهــا وجــودت را در برگرفتهانــد؛  .4بــر مــأ قدســی برتــری یافتهایــد
ً
و اینچنیــن شــیعه شــما بــر آنــان فضــل و برتــری دارنــد؛  .5روحهــای شــما حقیقتــا نــور روشــنی
اســت کــه از نــور شــما بدنهــا از یکدیگــر تشــخیص داده میشــود؛  .6ســفارش تــو تقــوی اســت و
خلــق و خــوی تــو هدایــت اســت و عــادت تــو بخشــش اســت و کار تو نیکــی کــردن اســت؛  .7زمین
میــدان مســابقه بــرای فضــل تــو نیســت؛ بلکــه آســمانها میــدان همــاوردی توســت.
از نــگاه شــاعر ،امــام رضــا gاز چنــان مقامــی برخوردار اســت کــه عقــل از درک آن عاجز اســت.
شــاعر امــام رضــا gرا مظهــر ذات حــق تعالــی میدانــد و از نــگاه او اهــل بیــت نــور حقیقــی
ن حضــرت
هســتند .شــاعر تقــوی و هدایــت و بخشــش و نیکــی را از مهمتریــن خصــال معنــوی آ 
میدانــد و معتقــد اســت کــه آن حضــرت چنــان بخشــنده اســت کــه ایشــان را بــا آدمیــان نمیتوان
مقایســه کــرد؛ بلکــه شایســته اســت بــا افالکیــان مقایســه شــوند .یکــی از ویژگیهــای امــام رضــا
 gبخشــش ایشــان اســت .حضــرت در اینبــاره میفرمایــد« :دارنــدۀ نعمــت ،در آزمــون بزرگــی
اســت؛ زیــرا خــدا حقــوق خــود را در نعمتــی کــه بــه او داده واجــب ســاخته و بــه خــدا ســوگند
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ّ
نعمتهایــی از خداونــد عــز و جــل نــزد مــن اســت و مــن پیوســته از ایــن بابــت بیمناکــم تــا آنگاه
کــه حقوقــی را کــه خداونــد بــر من واجب ســاخته اســت ادا کــرده باشــم»(فضل اللــه)46 :1377 ،
بیــت ســوم بــه نکتــه فلســفی بســیار زیبایــی اشــاره میکنــد ،شــاعر در ایــن بیــت بیــان میکنــد:
در عجبــم تــو کــه تجلــی و مظهــر خــدای ال مــکان هســتی چگونــه در مکانــی و مــکان تــو را در
برگرفتــه اســت ،گویــا نامحــدود و نامتناهــی در متناهــی حلــول کــرده و جــای گرفتــه اســت.
ّ
الجشی القطیفی(متوفی  1376ق) نیز در اینباره میسراید:
ِ
 .1للرضا فی العال ٌ
ٌ
عظیم
مقام
		

طائر الفکر حوله ال ُ
ُ
یحوم
ِ

		

َو َنماه بعد الکریم ُ
کریم
ِ

		

ُ
النجوم
مثل ما زانت السماء

َ
المجد من أب بعد ٍّ
َ
جد
 .2ورث
ِ ٍ

َ َّ
ٌ
 .3زینة فی سماء المعالی ت َجلوا

ّ
(الجشی القطیفی 2003 ،م)312 :
ِ
 .1رضــا در بزرگــواری مقامــی بــزرگ دارد و پرنــدۀ فکــر در اطــراف او نمیچرخــد؛  .2مجــد را از
پــدری بعــد از جــدی بــه ارث بــرد و نســبش بعــد از کریــم ،کریــم اســت؛  .3زینتــی در آســمان بلنــد
درخشــید همانطــور کــه ســتارگان آســمان را زینــت دادنــد.
ّ
الجشــی نیــز همچــون عبــد الصمــد الخامنئــی مقــام امــام رضــا gرا فراتــر از درک عقل بشــری
ِ

میدانــد .او نیــز بــه جایــگاه خانوادگــی آن حضــرت اشــاره و بیــان میکنــد کــه امــام بزرگــی را
از اجــداد کریمــش بــه ارث بردهانــد .شــاعر در ادامــه از صنعــت تشــبیه بهــره میبــرد امــام را
بــه ســتارگانی تشــبیه میکنــد کــه باعــث نورانــی شــدن آســمان میشــوند .همانطــور کــه نــور
ســتارگان بــه همــه مــردم میرســد ،امــام نیــز مایــۀ رحمــت بــرای همــه مــردم اســت .شــاعر در
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ادامــه میســراید:
ُ
آیة ّ
حمن
الر
 .1ظهرت فیك
ِ
َف َ
اإلمکان
عوالم
فی
رت
س
		
ِ
َ
ً .2
عالـما إثر عالم فیه قد قمت
ً
اإلیمان
إماما تدعو إلی
		
ِ
َ .3ف ُش ِقی َمن ُش ِقی بإنکاره َ
األمر
		

َ
وفاز السعید باإلذعان

َ
أنت ُ
الخلق َمن لم
باب اإلله فی
.4
ِ
		

بالحرمان
یأته منه آب
ِ
(همان)312 :

 .1نشــانۀ خــدای رحمــان در تــو آشــکار و ایــن نشــانۀ خــدا در سراســر هســتی منتشــر شــد؛
 .2عالمــی بعــد از عالمــی کــه تــو در آن بـ ه عنــوان امــام برخاســتی درحالیکــه بــهســوی ایمــان
دعــوت میکنــی؛  .3پــس کســی کــه گرفتــار انــکار دســتور او شــد بدبخــت اســت و کســی کــه
اذعــان بــه امامــت او کنــد پیــروز و خوشــبخت اســت؛  .4تــو در خــدا در میــان خلق هســتی هرکس
از آن وارد نشــود بــا محرومیــت برگشــت.
ن خاطــر
شــاعر امــام رضــا gرا آیــت و نشــانۀ خــدای متعــال در روی زمیــن میدانــد؛ بـ ه همیـ 
او را امامــی میدانــد کــه مــردم را بــه ایمــان بــه خــدا دعــوت میکنــد او معتقــد اســت کــه هرکــس
منکــر امامــت آن حضــرت باشــد بدبخــت و زیــان دیــده اســت و هرکــس اذعــان بــه امامــت آن
حضــرت داشــته باشــد رســتگار میشــود .او معتقــد اســت کــه شــرط پذیــرش توحیــد در گــرو
پذیــرش امامــت ائمــه اســت؛ ب ـ ه همینخاطــر امــام را در ورود بــه توحیــد میدانــد کــه هرکــس
از پذیــرش امامــت امــام ســرباز زنــد ناامیــد و محــروم میشــود .بیــت آخــر اشــاره بــه ایــن حدیــث
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َ َ
َ َ ْ َ َ
ّ ّ
َ ُ
ـن قالهــا َدخــل ِح ْص ِنــی
دارد کــه امــام رضــا gمیفرمایــد« :ك ِل َمــة الإلـ َـه إالاللـ َـه ِح ْص ِنــی فمـ
َ ْ َ َ
ْ َ
ْ ُ
َُ
ََ
ََ ْ َ َ َ ْ
وطها»(ابن بابویــه،
وطها وأنــا ِمــن شـ ُـر ِ
ومــن دخــل ِحص ِنــی ِأمــن ِمــن عذ ِابــی ِلكــن ِبشـ ْـر ِطها وشـ ُـر ِ
ّ
 1378ق ،ج )135 :2خــدا میگویــد گفتــن «إلالــه إال اللــه» دژ جاودانــی مــن اســت و هركــس آن
را بگویــد وارد دژ مــن مــی گــردد و هركــس وارد دژ مــن شــد از عــذاب مــن ایمــن میگــردد؛ ولــی
بــه شــرطی و شــروطی کــه مــن از شــروط آن هســتم« .اقــرار بــه توحیــد در صورتــی ایمــن بخــش و
نجــات آفریــن اســت كــه دیگــر شــرایط بــه آن ضمیمــه گــردد و یكــی از شــرایط ،آن اســت كــه بشــر
ً
از حكومــت معصــوم كنــار نــرود و حكومــت معصــوم را كامــا بپذیــرد و در حقیقــت ،امــام مســئله
والیــت و حكومــت معصــوم را تكمیــل كننــده توحیــد میدانــد؛ زیــرا در غیــر ایــن صــورت حكومــت
طاغوتهــا ســبب میشــود كــه همــان توحیــد نیــز از میــان برو»(ســبحانی ،بیتــا.)185 :
احمــد الوائلــی (متوفــی  1424ق) نیــز بــه عظمــت اجــداد امــام رضــا gاشــاره میکنــد و در
ایــن زمینــه میســراید:
 .1یا بن أصالب من ّ
أعز رجال
		

ّ
و ابن أرحام ِمن أعف نساء

َ
بیت به هابط جبریل
 .2یا بن ٍ
		

ُ
ومحراب ِّ
سی ِد األنبیاء
(الوائلی 2007 ،م)153 :

 .1ای پســر صلبهــای قویتریــن مــردان و ای پســر رحمهــای عفیفتریــن زنــان؛  .2ای پســر
خانـهای کــه جبرئیــل در آن فــرود آمــد و محــراب ســرور پیامبــران اســت.
شــاعر در ایــن ابیــات بــه خانــوادهای کــه امــام رضــا gدر آن پــرورش یافتــه اســت و بــه عظمت و
پاکــی اجــداد پــدری و مــادری آن حضــرت اشــاره میکنــد و اجــداد او را بهتریــن مــردان و بهتریــن
َْ
زنــان میدانــد .در زیــارت اربعیــن و زیــارت وارث نیــز بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت« :أشـ َـه ُد
َْ
َّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َ َّ َ ُ ْ َ ُ
ال ْ
ی
ف
ـورا
ـ
ن
أنــك كنــت
ال
و
ة
خ
ـام
ـ
الش
ـاب
ـ
ص
ـام ال ُمط َّه َر ِة»(طوســی ،1365 ،ج )113 :6در بیت
ـ
ح
ر
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
سال هشتم ،شماره  ،30تابستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

92
دوم شــاعر اشــاره دارد کــه امــام رضــا gدر خانــوادهای پــرورش یافتــه اســت کــه جبرئیــل در آن
نــازل شــده و خاتــم پیامبــران در آن نمــاز گــزارده اســت.
شــیخ علــی بــن شــیخ حســن البــادی البحرانــی القدیحــی القطیفی(متوفــی  1340ق) در
توصیــف خصــال امــام رضــا gبــه پاکــی آن حضــرت از هــر گونــه آلودگــی اشــاره میکنــد و در
ایــنبــاره میســراید:
ّ
 .1فإنه ِمن کرام طاهرین لقد
		

ّ
َصفا ذواتهم الباری وزکاها

َ
الرجس عنهم ال ّ
یلم بهم
 .2وأذهب
		

عیب ونقص وحاشاه وحاشاها

ّ
 .3وإنهم فلك نوح فاز راکبها
		

وخاب تارکها َ
والنار یصالها
ّ
(الخفاف 1431 ،ق)95 :

 .1او از گرامیتریــن پــاکان اســت خداونــد ذاتشــان را پــاک گردانیــده اســت؛  .2ناپاکــی را از
آنــان بــرده اســت و هرگــز هیــچ عیــب و نقصــی بــه آنــان نمیرســد؛  .3آنــان همچــون کشــتی نــوح
هســتند کــه هــر کــس ســوار آن شــود رســتگار میشــود و هــر کــس آن را تــرک کنــد نــا امیــد و وارد
آتــش میشــود.
شــاعر در بیــت اول و دوم بــر پاکــی امــام رضــا gو ائمــه اطهــار تأکیــد میکنــد و آنــان را از هــر
پلیــدی پــاک و مبــرا میدانــد و عبــارت «أذهــب الرجــس عنهــم» اشــاره بــه ایــن آیــه قــرآن دارد:
ُ َّ ُ ْ َ َ ُ ُ ِّ ْ َ َ َ ْ
َ ُ َْ
َّ
ـت َویط ِّه َركـ ْـم تط ِه ًیرا»(احــزاب )33 ،و بیت آخر
ـس أ ْهــل ال َبیـ
ِ«إن َمــا ِیریــد اللــه ِلیذ ِهــب عنكــم الرجـ
ِ
ُ
نیــز بــه ایــن حدیــث شــریف پیامبــر nاشــاره دارد کــه میفرمایــد« :إ َّن َمــا َم َثـ ُـل َأ ْ
ـل َب ِیتــی ِفیکـ ْـم
ـ
ه
ِ
ِ
َ
َ ْ َ َ َ
َََ َ َ ُ
َ َ ْ َ َ َّ َ
ـن تخلــف َع ْن َهــا غ ِر َق»(ابــن بابویــه 1378 ،ق ،ج:2
ـن َدخل َهــا ن َجــی ،و مـ
ـوح ،مـ
ـ
ن
کمثـ ِ
ـل سـ ِـفین ِة ٍ
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َ
)27؛ َمثــل اهــل بیــت مــن در میــان شــما ماننــد کشــتی نــوح اســت ،هــر کــس بــه ایــن کشــتی
داخــل شــود نجــات مییابــد و هــر کــس از آن جــا بمانــد ،غــرق میشــود.
 .1-1-5استفاده از عناصر طبیعی برای توصیف مناقب امام رضاg
مــا حســن بــن الشــیخ آل ماجــد (متوفــی  1403ق) بــرای بیــان مناقب امــام رضــا gاز عناصر
طبیعــی اســتفاده میکند:
َ
 .1خراسان أضحت ّ
جنة الخلد إذ ث َوی
		

بها َمن سما للفرقدین بسؤدد

 .2علی الرضا طود النهی سید َ
الو َری
		

بنور هداه أضحت الخلق تهتدی
(ابن الشیخ آل ماجد 2002 ،م)291 :

 .1هنگامــی کــه کســی کــه بــر فرقــدان (دو کوکــب درخشــان در ّ
دب اصغــر) برتــری دارد در
خراســان دفــن شــد آنجــا بــه بهشــت تبدیــل شــد؛  .2امــام رضــا gکــوه ِخــرد و ســرور مــردم

اســت و بــا نــور هدایتــش مــردم هدایــت میشــوند.

در ایــن ابیــات شــاعر بــرای بیــان عظمت و برتــری امــام رضــا gاز دو عنصــر طبیعی(الفرقدین)
و (طــود) بهــره میگیــرد .شــاعر امــام را برتــر از دو کوکــب درخشــان فرقــدان معرفــی میکنــد کــه با
دفــن شــدن او در خراســان آن ســرزمین بــه بهشــت تبدیــل شــده اســت .ایشــان کــوه خــرد و ســرور
مــردم اســت کــه بــا نــورش مــردم هدایــت میشــوند .مقصــود از «طــود النهــی» کثــرت و بزرگــی
عقــل آن حضــرت اســت.
ســید حیــدر حلــی( 1304ق) بــرای اینکــه بــه بخشــندگی زیــاد امــام اشــاره کنــد از عناصــر
طبیعــی کمــک میگیــرد و میســراید:
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َ َ َّ
البحور ً
جودا َ
َ
فأجری
واس َتقل
		

َ
یه ُب َ
حورا
ِمن
أساریر راحت ِ
ِ

ّ
(الحلی 2011 ،م)241 :

دریاهــا را از نظــر بخشــش انــدک بــه حســاب آورده اســت پــس دریاهــای [بخشــش] را از میــان
خطــوط دســتانش جــاری کــرد.
شــاعر در ایــن بیــت بخشــندگی امــام را از دریاهــا بیشــتر میدانــد؛ بــهطــوری کــه دریاهــای
بخشــش از انگشــتان دســتان او جــاری میگــردد.
پربسامدترین واژههای مربوط به شخصیت معنوی امام رضا gدر اشعار شاعران معاصر عرب
ُ
العقل
حیرانُ
ُ
إحسان

الواجب
النور اإللهی
ِّ ِ
ِ
الحق
ُ
ُ َ
ُ
أرواح ُکم ٌ
فیضك
أسرار
نور خزانة
ٍ
المأل
ُ
القدسی

ٌ
ٌ
عظیم
مقام

الکریم

زینة

ّ
حجة الله

ُ ّ
حمن
آیة الر ِ

مولی البرایا

سید
الکائنات

مظهر
اإلیمان

ُ ّ
فض ُلتموا

التقوی

ُ
الهدی

َ
الج َ
دوی

ُ
برهان

ً
إماما

هابط
جبریل

سید األنبیاء

َ
فاز
باب ّ
الرجا

ُ
باب اإلله
ش ِقی
الحرمان
ِ
ّ
مبدأ الفیض ملكالدارین علة اإلیجاد

ّ
جنة الخلد

سید َ
الو َری

طود النهی

هادی األنام

إمام الوری

ّ
رب التقی

بحر العلم

بحر الحلم

بحر الحجی

تهدی

بحر العطایا

بحر الندی

خاب

بحر
المواهب

سراة أماجد

النجوم
الثواقب

قریش
أزکی
ٍ

خیر العرب
ِ

وصی
الرسول

سلیل
المعالی

أشرف
العالمین

رفیع
الحسب

حمید
السجایا

نور عین
الرسول

کرام
طاهرین

َصفا

أذهب

الرجس

عیب

نقص

فلك نوح

شریف
النسب

أشرقت

شمس

ال تغیب

فاز
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 .2-5توسل
ّ ُ
«وســلت الــی ّربــی وســیلة أی
در کتــاب «العیــن» دربــاره معنــای توســل چنیــن آمــده اســت:
ً
ّ ُ
ّ ُ
ُ
وتوســلت إلــی فــان بكتــاب او قرابــة أی تقربــت بــه إلیــه» (العیــن،
عملــت عمــا أتقـ ّـرب بــه إلیــه
 1409ق :ذیــل ریشــه و س ل) بــه ســوی پــروردگارم وســیلهای جســتم یعنــی عملــی را انجــام دادم
كــه بــا آن بــه او تقـ ّـرب جســتم و نزدیــك شــدم .وقتــی میگویــم :بــه فالنــی بــا كتابــی یــا بــه ســبب
خویشــاوندی ّ
توســل پیــدا كــردم ،یعنــی به آن وســیله بــه او نزدیك شــدم و تقـ ّـرب یافتــم؛ «بنابراین،

توســل بــه معنــای اســتفاده از چیــزی بــرای تقـ ّـرب بــه دیگــری اســت و ّ
ّ
توســل بــه پــروردگار نیــز بــه
معنــای اســتفاده از امــوری مشــروع بــرای تقـ ّـرب بــه پــروردگار اســت كــه بــا انجــام كارهــای نیــك
بــه او تقـ ّـرب میجوییــم؛ امــا ّ
توســل بــه اولیــای الهــی بــه معنــای شــفیع قــرار دادن آنهــا نــزد
خداســت ،در واقــع ماهیــت ّ
توســل بــا ماهیــت [طل ـب] شــفاعت یكــی اســت  ...آنها(اولیــای
الهــی) در پیشــگاه خــدا بــرای كســی كــه بــه آنهــا ّ
متوســل شــده ،شــفاعت میكنند»(مــکارم
شــیرازی )13 :1389 ،ابن ِح ّبــان از دانشــمندان اهــل ســنت و عالــم رجالــی معــروف مینویســد:
«قبــر علــی بــن موســی الرضــا  gدر طــوس كنــار قبــر هــارون الرشــید قــرار گرفتــه و زیارتــگاه

معروفــی اســت و مــن مكــرر آن را زیــارت كــردهام»؛ ســپس میافزایــد« :در مدتــی كــه مــن در
طــوس ســاكن بــودم ،هــر گاه مشــكلی برایــم پیــش میآمــد ،قبــر علــی بــن موس ـیالرضا gرا
زیــارت میكــردم و (بــه بركــت زیــارت آن حضــرت) رفــع مشــكلم را از خداونــد طلــب میكــردم كــه
در اســرع وقــت خواســتهام بــه اجابــت میرســید و گرفتاریــم برطــرف میشــد؛ مــن ایــن مســئله
ّ
اللــه علــی ّ
محبــة المصطفــی و أهلبیتــه
را بارهــا تجربــه كــردهام» در پایــان میگویــد« :أماتنــا
َّ
ّ
صلــی اللــه علیــه وعلیهــم أجمعین»(ابــن ِح ّبــان 1393 ،ق ،ج )457 :8خداونــد مــا را بــا محبــت
مصطفــی و خاندانــش كــه درود خــدا و ســامش بــر آنــان بــاد ،بمیرانــد .یکــی از درونمایههــای
شــعر رضــوی ،توســل بــه امــام رضــا gو شــفاعت خواســتن از وی بــرای روز قیامت اســت؛ چراکه
بــرآوردن حاجــات و نیــاز نیازمنــدان از الطــاف ّ
ن خاطر شــاعران
ائمــه اطهــار بــوده اســت؛ بــههمیـ 
معاصــر در توسـلهای خــود بــرای خواســتههای مــادی و معنــوی ،امــام رضــا gرا واســطه میــان
خــود و خــدای متعــال قــرار میدهنــد.
گاهــی اوقــات شــاعران بــرای اغــراض مــادی بــه امــام رضــا gمتوســل میشــوند؛ همانطــور
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کــه احمــد الوائلی(متوفــی  1424ق) در توســات خــود شــفای بیمــاری و غــرق شــدن در نعمت را
از امــام رضــا gطلــب میکنــد:
ُ
َ
َ
َ .1ح َملتنی اآلمال نحوك أرجو
		

الضراء ّ
أن ُتذاد ّ
بالسراء

ُ َّ ّ
کفیك یا َ
فاطم َ
بن َ
وامسح
 .2مد
		

ِّ
ّ
عنقی بالشفاء ِمن کل داء

ََْ ُ
ٌ
أیاد
 .3ولتکن هذه ید ِمن ٍ
َ
بالفضل واآلالء
غ َم َرتنی
		
ِ

(الوائلی2007 :م)153 :
 .1آرزوهــا مــرا بهســمت تــو کشــاند امیــدوارم کــه بــا راحتــی ســختی دفــع شــود؛  .2ای پســر
فاطمــه دســتت را دراز کــن و گردنــم را لمــس کــن و مــرا از هــر دردی شــفا ده؛  .3و ایــن دســت بایــد
از دســتانی باشــد کــه بــا بخشــش و نعمتهــا مــرا میپوشــاند.
شــاعر در ایــن ابیــات بیــان میکنــد که او بــرای بــرآورده شــدن آرزوهایش بــه امام رضا gمتوســل
میشــود و از آن حضــرت میخواهــد تــا هــم بیماریهــای او را شــفا دهــد و هــم او را غــرق در نعمــت
ٌ ّ
َ ُ َ
دف ُن َبضعـ ٌـة ّ
منــی بــأرض خراسـ َ
ـروب إل
ـان مــا زارهــا مکـ
کنــد .از پیامبــر روایــت شــده اســت« :ســت
ِ
ـس اللـ ُـه ُک َ
َن َّفـ َ
ربته»(حــر عاملــی 1409 ،ق ،ج557 :14؛ ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج )258 :2به زودی
پــاره تــن مــن در ســرزمین خراســان دفــن خواهــد شــد هیــچ گرفتــاری آن را زیــارت نخواهــد کــرد؛
مگــر اینکــه خــدا گرفتــاری او را برطــرف میکنــد .شــاعر بــرای اینکــه بتوانــد رضایــت آن حضــرت
را بیشــتر بــه خــود جلــب کنــد ایشــان را بــا نــام جــدهاش حضــرت زهــرا hخطــاب قــرار میدهد(یا
بــن فاطمــة) .شــاعر از آنجــا بــه جایــگاه و مقــام واالی امــام رضــا gآگاه اســت؛ بههمیــن خاطــر
در توســل خــود بــه آن حضــرت نیــز شــفای نــه تنهــا یــک بیمــاری بلکــه شــفای همــه بیماریهــای
ِّ
َ
خــود را میخواهــد(کل داء) و همچنیــن فعــل «غ َم َرتنــی» داللــت بــر ایــن دارد کــه شــاعر از امــام
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رضــا gمیخواهــد تــا او را غــرق در بخشــش و نعمتهــا کنــد.
شــاعران در توس ـلهای خــود بــه خــاک امــام رضــا gنیــز متوســل میشــوند .شــیخ ســلمان
بــن احمــد البحرانی(متوفــی  1307ق) در اشــعار خــود توصیــه بــه بوســیدن خــاک امــام رضــاg
بــرای تبــرک میکنــد:
ّ
َ
َ
الثم األرض بالشفاه وال تخـ
		

َ َ
ُ
األعتاب ض ًّرا ُوبؤسا
ثم
ل
ِ
ـش ِب ِ
(البالدی البحرانی 1424 ،ق)429 :

ایــن زمیــن (خــاک امــام رضــا )gرا بــا لبهــا ببــوس و بــا بوســیدن آســتانهها از ضــرر و بدبختی
نترس.
شــیخ احمــد بــن خلــف آل عصفور(متولــد  1345ق) نیــز دربــارۀ بوســیدن خــاک امــام رضــاg
میســراید:
ُ َ
بان ٌ
ثراك عندما َ
بیرق
لثمت
		

یرفر ُف من ُبعد علی ّ
القب ِة النورا
ِ ِ
ٍ
(آل عصفور 2007 ،م)25 :

هنگامیکــه پرچمــی آشــکار شــد کــه از دور بــر گنبــد نورانــی بــه اهتــزاز درمیآمــد ،خاکــت را
بوســیدم.
البحرانــی و آل عصفــور در اشــعار خــود بوســیدن خــاک بــارگاه امــام رضــا gرا مایــه شــفای خود
میداننــد و البحرانــی بیــان میکنــد کــه در ایــن زمینــه نبایــد از ســرزنش منکــران ایــن بوســیدن
َ َ
ترسید(التخش).
گاه شــاعران در توســات خــود بــه امــام رضــا gخواســتههای معنــوی دارنــد .آل عصفــور در
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اشــعار خــود بــرای رهایــی از آتــش جهنــم بــه امــام رضــا gمتوســل میشــود:
ً
َ َ ُ
دت َّ
بالذنوب
الرضا ُمثقال
 .1قص
ِ
		

أرید َ
الهاویة
الفرار ِم َن
ِ
(همان)30 :

 .1با بار سنگین گناه قصد امام رضا gکردم و رهایی از آتش جهنم را از او میخواهم.
شــاعر در اینجــا بــه امــام رضــا gمتوســل شــده اســت و از او درخواســت میکنــد برایــش
طلــب مغفــرت کنــد تــا از آتــش جهنــم نجــات یابــد امــام صــادق gنیــز در همیــن زمینــه بــه نقــل
َ ُ َ
دف ُن َبضعـ ٌـة ّ
ـن ّإل َأ َ
وجـ َ
ـان الیزورهــا مؤمـ ٌ
منــی بــأرض خراسـ َ
ـب اللـ ُـه
از پیامبــر nمیفرمایــد« :ســت
ِ
َّ
َّ َ َ َّ َ َ َ َ ُ َ َ
َّ
 َعـ َّـز َو َجــل  -لــه الجنــة و حــرم جســده علــی الن ِار»(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج255 :2؛ حرعاملــی،1409ق ،ج )555 :14بــه زودی پــاره تــن مــن در ســرزمین خراســان دفــن خواهــد شــد ،هیــچ
مومنــی او را زیــارت نمــی کنــد ،مگــر آن کــه خــدای عزوجــل بهشــت را بــر او واجب و جســدش را بر
َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ٌ ُ َ
ـوس قبضــة ق ِبضــت
آتــش حــرام میگردانــد .امــام جــواد gنیــز میفرمایــد«ِ :إن بیــن جبلــی طـ
ـوم القیامــة مــن َّ
مــن َّ
الجنــة َمــن َد َخ َلهــا کان آمنـ ًـا یـ َ
النار»(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج )256 :2میــان
ِ
ِ ِ
ِ
دو کــوه طــوس مشــتی از خــاک بهشــت نهــاده شــده اســت ،هــر کــه داخــل آن شــود ،روز قیامت از
َ َ
«فمــن شـ َّـد رحلــه الــی زیارتــی
آتــش در امــان خواهــد بــود؛ همچنیــن امــام رضــا gمیفرمایــد:
اســتجیب دعائــه وغفرلــه ذنبه»(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج254 :2؛ حــر عاملــی1409 ،ق ،ج:14
ُ
ُ
 .)562در حدیثــی از امــام رضــا gروایــت شــده اســت« :أال َ
فمــن زارنــی فــی غربتــی کنــت أنــا و
َ
ـوم القیامــة و َمــن ّ
آبابــی شــفعائه یـ َ
کنــا شــفعائه نجی و لــو کان علیــه مثــل وزر الثقلین»(ابــن بابویه،
ِ
1378ق ،ج263 :2؛ ابــن بابویــه )611 :1362 ،هــر کــس مــرا بــا غربــت و دوری ســرایم زیــارت
کنــد ،مــن و پدرانــم روز قیامــت شــفیعان او خواهیــم بــود و کســی کــه مــا شــفیع او باشــیم ،اگــر چه
بــه انــدازه جــن و انــس گنــاه داشــته باشــد ،گناهــان او بخشــیده خواهــد شــد.
اشــاره بــه امــام زمــان fدر اشــعار رضــوی ،بیــان کننــده بخشــی از زوایــای اعتقــادی شــاعران
اســت .آل عصفــور در ابیاتــی در توســات خــود از تأخیــر ظهــور امــام زمــان fبــه امــام رضــاg
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شــکوه میکنــد:
ُ
بلدة
 .1ولقد قصدتك سیدی ِمن ٍ
		

ُ
تشکو إلیك فعالها وتقول

 .2هل صولة ِمن أمرکم أو قولة
		

ُ
ِمن عزمکم نحیی بها ونصول

ّ
َ .3
المرجی منکم فی یومکم؟
أین
		

ُ ُ
فالخطب ٌ
ُ
والعناء یطول
صعب
(آلعصفور2007 ،م)40 :

 .1ای ســرور مــن از کشــوری بــه ســوی تــو آمــدهام کــه کارهایــش بــه تــو شــکوه میکنــد و
میگویــد؛  .2آیــا قدرتــی از کار شــما اســت یــا گفتــاری از ارادۀ شــما اســت تــا بــا آن زندگــی کنیــم و
حملــه کنیــم؟؛  .3آن مــورد انتظار(امــام زمــان) شــما کجاســت؟ کار ســخت اســت و رنج و ســختی
طوالنــی شــده اســت.
شــاعر در ایــن ابیــات بــا اشــاره بــه گســترش ســختی و مشــکالت در زندگــی مــردم کشــورش
بــا اســتفاده از ادات اســتفهام(هل ،أیــن) از امــام رضــا gدرخواســت میکنــد تــا بــرای ظهــور
فرزنــدش امــام زمــان fدعــا کنــد؛ چــرا کــه ســختیها طوالنــی شــده اســت و مــردم در رنــج و
ســختی هســتند .در اشــعار رضــوی ،امــام زمــان fبیــش از آنکــه منتقــم باشــد ،یــک منجــی
اســت .آشــفتگی اوضــاع و ناامنــی حاصــل از فشــار و ســتم در جامعــه ،بیعدالتــی ،دینســتیزی
و  ...همــواره عقیــده بــه ظهــور منجــی را در میــان مــردم تشــدید میکنــد .مــردم امــام عصــرf
را پناهــگاه خــود در ســختیها یافتــه ،از ســتمهای زمانــه خســته شــده و ملتمســانه از امــام رضــا
 gمیخواهنــد بــرای ظهــور امــام زمــان دعــا کنــد و ایــن همــان چیــزی اســت کــه بیــت آخــر بــه
زیبایــی بــه آن اشــاره میکنــد.
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پربسامدترین واژههای مربوط به توسل در اشعار شاعران معاصر عرب
ّ
الداء

ّ
الشفاء

ّ
السراء

ّ
الضراء

َ ُ
جهکم
و ِ

ُ
ُجدتم

ُ
الفضل

َید اآلمال
ِ

الثم

جوارکم
المرضی

نظرة اللطف

ُ
ال تخلنی

بابك

َ
غ َم َرتنی

اآلالء

ّ
کفیك

ّ
المرجی

ّ
القب ِة النورا

ً
ُمثقال
بالذنوب
ِ

ّ
الرضا

الهاویة
ِ

للعافیة
ِ

ذخرا

ثراك
ِ

اذاب

قذی بصری

امنن علی

ال یخیب

فاقتی

شافعی

ُ
العناء

ُ
الخطب

َ
الصفاء

عظیم
النصب

ُ
دفع الکرب
ِ

نائبات
الزمان
ِ

ّ
تخلصنی

َه ْب

أجرنی

أوهی

 .3-5پاداش زیارت امام رضاg
یکــی از درونمایههــای اشــعار ســروده شــده دربــارۀ اهــل البیــت موضــوع زیــارت اســت« .اگــر
ّ
حتــی یــک روایــت در فضیلــت زیــارت معصومــان صــادر نشــده بــود ،ادب در برابــر آنــان ،مؤمنــان
ّ
مشــرف شــوند و افــزون بــر عــرض ارادت و
را وامیداشــت تــا بــه زیــارت حرمهــای مطهرشــان

شــیفتگی خــود از دریــای معنویــت بیبدیــل و ناپیــدا کرانــۀ آنهــا ،جرعههــا نوشــند و روح خــود را
بــا نزدیــک ســاختن بــه آن ارواح بلنــد و بینظیــر شــاداب سازند»(حســینی.)20 :1386 ،
شــیخ احمــد خلــف آل عصفــور زیــارت امــام رضــا gرا ذخیــرهای بــرای آخــرت خــود میدانــد
و در اینبــاره میســراید:
ً
َ ُ
لرحاب َمن
قاصدا
َحثثت رکابی
ِ
		

ُ
أرید به ذخرا وأرجوه لألخری
(آل عصفور 2007 ،م)25 :

ی کــه او را ذخیــرهای بــرای خــودم در آخــرت میخواهــم،
مرکبــم را بــه قصــد زیــارت حــرم کس ـ 
بــه شــتاب واداشــتم.
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عبــد الصمــد بــن محمــد باقــر الخامنئــی بهشــت را پــاداش زیــارت امــام رضــا gمیدانــد و در
ایــن بــاره میســراید:
الزکی ّ
وابن ّ
 .1أبا حسن َ
محم ٍد
ٍ
		

للزوار فی الحشر َد ُ
َومن هو ّ
یان
ِ

		

ُ
َ
رضوان
الله
رضاك بتسلیمی ِمن ِ

ُ
َ ّ
 .2رجوت بتسلیمی رضاءك أنه

(الخامنئی 1414 ،ق)44 :
 .1ای ابــا حســن و ای پســر ّ
محمــد ،چــه کســی پــاداش دهنــدۀ زائــران در قیامــت اســت؛  .2بــا
تســلیم شــدنم رضایــت تــو را امیــد دارم ،رضایــت تــو بــه تســلیم شــدن مــن ،از طــرف خــدا بهشــت
را بــه دنبــال دارد.
ّ
الجشی القطیفی غفران و رضوان الهی را پاداش زائرین امام رضا gمیداند:
ِ
َ
ُ
نور
 .1وأراد األعداء إطفاء ٍ
		

منك قد َّ
اإلمکان
عم ساحة
ِ

ُ َ
نور
 .2فأبی الله غیر ِ
إتمام ٍ
ِّ
ّ
مکان
بکل
به
ی
تجل
قد
		
ِ
ً .3
للزائرین ُم ً
َ
قاما
فهنیئا

		

والرضوان
الغفران
هو طور
ِ
ِ

ّ
(الجشی القطیفی 2003 ،م)314 :
ِ

 .1دشــمنان خواســتند نــوری از تــو را خامــوش کننــد کــه تمــام عالــم وجــود را فراگرفتــه اســت؛
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 .2خــدا جــز اتمــام نــور تــو را نپذیرفــت نــوری کــه در هرجایــی تجلــی یافتــه اســت؛  .3پس گــوارای
زائریــن مقامــی باشــد کــه گاه آمــرزش اســت و گاه بهشــت اســت.
عبــد الصمــد الخامنئــی امــام رضــا gرا در روز قیامــت بــرای زائرانــش دیان(بســیار پــاداش
دهنــده) معرفــی میکنــد و در ادامــه پــاداش تســلیم شــدن در برابــر دســتورات امــام را رضــوان
َ
ُ
ـت ِل َمــن َ
زار
الهــی (بهشــت) میدانــد .در حدیــث از امــام جــواد gروایــت شــده اســت« :ضمنـ
ً
ِّ
بحقــه َّ
الجنــة علــی اللــه تعالی»(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج256 :2؛ کلینــی،
أبــی بطــوس عارفــا
،1365ج )553 :4مــن ضامــن بهشــت بــرای کســی هســتم کــه قبــر پــدرم را در طــوس زیــارت
ّ
الجشــی القطیفــی از غفــران و بهشــت بهعنــوان پــاداش زائــران امــام
کنــد و حــق او را بشناســدِ .
رضــا gیــاد میکنــد .امــام جــواد gدربــارۀ پــاداش زیــارت قبــر امــام رضــا gمیفرمایــد:
َ
َ َ
َ
ََ
َ ََ
َّ
َ
ـوس غفـ َـر اللـ ُـه لــه َمــا تقـ َّـد َم ِمــن ذ ِنبـ ِـه َو َمــا تأخـ َـر» (کلینــی ،1365 ،ج:4
زار قبـ َـر أبــی بطـ
«مــن
585؛ حــر عاملــی 1409 ،ق ،ج550 :14؛ شــعیری )32 :1363 ،هرکــس قبــر پــدرم را در طــوس
زیــارت کنــد ،خــدا گناهــان گذشــته و آینــده اش را مــی آمــرزد .امــام رضــا gدربــارۀ ثــواب زیــارت
«مــن زارنــی علــی ُبعــد َداری َو َشـ ِّـط َمــزاری ُ
قبــر خــودش میفرمایــدَ :
أتیتــه یـ َ
ـوم القیامـ ِـة فــی
ِ
ً
َ ّ ُ ّ
ُ
الک ُتــب ً
ـمال َو عنـ َـد ّ
خل َ
یمینــا َ
ـراط َو
ـ
الص
ـ
ش
و
ـرت
ـ
تطای
إذا
ـا
ـ
أهواله
ـن
ـ
م
ـه
ـ
ص
ثالثــة مواطــن حتــی أ
ِ
ِ
المیزان»(مفیــد1413 ،ق195 :؛ طوســی ،1365 ،ج )85 :6هــر کــس مــرا بــا دوری ســرا
عنـ َـد
ِ

و مقبــرهام زیــارت کنــد ،روز قیامــت در ســه جایــگاه او را در مییابــم و از هولهــای رســتاخیز
میرهانــم :آنگاه کــه نامههــای اعمــال از چــپ و راســت بــه انســانها داده شــود و بــه هنــگام
گــذر از صــراط و در برابــر میــزان.
ّ
الجشی القطیفی دربارۀ شرافت قبر و گنبد امام رضا gمیسراید:
ِ
ُ
 .1فله الحمد حیث َم ّن علینا

		

الرضوان
ساحة
بحلول فی
ِ
ِ
ٍ

		

الفرقان
فحوت فیه محکم
ِ

ٌ ُ
بجسم ابن موسی
 .2ساحة ش ّرفت
ِ
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ّ
ٌ
روضة ُّ
روضة قد تدلت
أی
.3
ٍ
		

ُ
ثمرات المنی بها للجانی

ّ
ُّ
القبة النورا التی حوت الهدی
 .4هی
		

ُ
وکنز علوم الله ُمذ حوت ّ
الرضا
ِ

		

ُ
ّإنما الفضل فی ّ
محصور
الرضا

ّ
ٌ
ّ .5قبة للرضا حوت کل فضل

َّ
ُ
الکواکب نورا
واستمدت منها
.6
		

مذ حوت َمن له ٌ
بهاء ُ
ونور

ّ .7قبة لألفالك لم ُتبق ً
فخرا
		

فعلیها رحی الوجود ُ
تدور
ّ
(الجشی القطیفی 2003 ،م)315-313 :
ِ

 .1ســپاس مخصــوص اوســت کــه بــا فــرود آمــدن در ســاحت رضــوان بــر مــا ّ
منــت گذاشــت؛ .2
جایــی کــه بــا پیکر پســر موســی شــرافت یافــت و قــرآن محکــم را در آن گــردآورد؛  .3عجب بهشــتی
کــه میوههــای آرزو در آن بــرای چیننــده نزدیــک شــده اســت؛  .4آن گنبــد نورانـیای اســت کــه از
زمانــی کــه رضــا را در بــر گرفتــه اســت هدایــت و گنــج دانشهــای خــدا را دربرگرفتــه اســت؛ .5
گنبــد رضــا همــه فضایــل را در خــود جــای داده اســت بخشــش فقــط در امــام رضــا gمحصــور
اســت؛  .6از وقتــی کــه ایــن گنبــد کســی را کــه ارزش و نــور دارد را در برگرفــت ســتارگان از آن طلب
نــور کردنــد؛  .7گنبــدی کــه هیــچ فخــری را بــرای افــاک باقــی نگذاشــت و آســیاب هســتی بــر آن
میچرخــد.
شــاعر در ایــن ابیــات شــرافت طــوس را بهخاطــر دفــن شــدن امــام رضــا gدر آن ســرزمین
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میدانــد؛ زیــرا آن حضــرت فرقــان محکــم و فرزنــد پیامبــر و ســید األکــوان مایــه هدایــت و گنجینــه
علــوم اســت و بهعبــارت دیگــر همــه فضایــل را دربــردارد .شــاعر در بیــت چهــارم از صنعــت تشــبیه
بهــره بــرده اســت و بــارگاه امــام رضــا gرا بــه باغــی تشــبیه میکنــد کــه تمــام میوههــا را در خــود
دارد و چیننــده هــر میــوهای را آرزو کنــد در دســترس او اســت .در ایــن بیــت نیــز اســتعاره مکنیــه
نیــز بــه کار رفتــه اســت(ثمرات المنــی) آرزو همچــون باغــی اســت کــه دارای میــوه اســت .در بیــت
چهــارم «النــورا» در اصــل «النــوراء» بــوده اســت کــه بــرای ضــرورت شــعری همــزه آن حــذف شــده
اســت .ایــن بــارگاه چنــان نورانــی اســت کــه ســتارگان نیــز از آن طلــب نــور میکننــد و هیــچ فخری
بــرای دیگــر افــاک باقــی نگذاشــته اســت و آســیاب وجــود بــر مــدار آن میچرخــد .در عبــارت
«رحــی الوجــود» تشــبیه بلیــغ اســت یعنــی هســتی همچــون آســیابی اســت کــه میچرخــد.
گاه شــاعران دربــارۀ ازدحــام زائــران حــرم امــام رضــا gو مقایســه آن بــا حجــاج خانــه خــدا شــعر
ســرودهاند .ســید حســین بــن ســید محمــد تقــی طباطبائــی مشــهور بــه بحرالعلوم(متولــد 1347
ق) دربــارۀ ازدحــام زائــران قبــر امــام رضــا gو مقایســه آن بــا ازدحــام حجــاج خانــه خــدا چنیــن
میســراید:
ُ ُ ّ
اإلله
ببیت ِ
 .1فجلت کأنی ِ
		

َ ُ
ُ
األعظم
الج َدث
وکعبته

 .2تجول الوری حوله مثلما
		

یجول بأشواطه ُ
الـم ُ
حرم

 .3وتضرع ُ
بالدعاء
أنفسهم
ِ
		

ُ
تسترحم
الخیر
مصدر
إلی
ِ
ِ

		

فهذی ّ
ُ
تهجم
تمس وذی

ُ
تدافع ِمن مثلما
 .4سیول
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ّ
حجر ٌ
مکة ٌ
واحد
 .5وفی
		

یسابق باللثم إذ ُ
یزحم
ِ

ضریح اإلما
 .6ولکن هنا فی
ِ
		

ُّ ُ َ
ِم أحجاره کلها تلث ُم
(طباطبائی 1977 ،م)137 :

 .1طــواف کــردم گویــی کــه مــن در خانــۀ خــدا هســتم و کعبـهاش همچــون قبــر بــزرگ اســت؛
 .2مــردم اطــراف قبــر او طــواف میکننــد همانطــور کــه محــرم اطــراف خانــه خــدا طــواف
میکننــد؛  .3و بــه ســوی منبــع خیــر دعــا و طلــب رحمــت میکننــد؛  .4جمعیــت زیــاد مــردم
همچــون ســیلهایی اســت کــه یکدیگــر را فشــار میدهنــد عــدهای ضریــح را لمــس میکننــد و
عــدهای حملــه میکننــد و فشــار و هجــوم میآورنــد؛  .5در مکــه یــک ســنگ اســت کــه در هنــگام
شــلوغی بــرای بوســیدن آن از یکدیگــر پیشــی میگیرنــد؛  .6ولــی اینجــا در ضریــح امــام رضــا
 gهمــه ســنگهایش بوســیده میشــود.
شــاعر ضمــن مقایســۀ تعــداد زائــران خانــه خــدا بــا زائــران حــرم امــام رضــا ،gتعــداد زیــاد
زائــران امــام را بــه ســیل خروشــانی تشــبیه میکنــد کــه جایجــای حــرم را فراگرفتــه اســت .او
در ادامــه بیــان میکنــد اگــر در مکــه فقــط یــک حجــر األســود اســت کــه حاجیــان بــرای تبــرک
آنرا اســتالم میکننــد و میبوســند در حــرم امــام رضــا gزائــران تمــام ســنگهای حــرم
آن حضــرت را میبوســند و متبــرک میشــوند .در حدیثــی از امــام موســی کاظــم gروایــت
َ َ َ َ َ ََ
ً
ً
َ
َ
َ َ ُ
َ
کســبعین َح َّجــة َمبرورة(».حــر
اللــه
شــده اســت« :مــن زار ق
بــر ولــدی ع ِلــی کان لــه ِعنــد ِ
عاملــی 1409 ،ق ،ج)550 :14؛ هرکــس قبــر فرزنــدم علــی را زیــارت کنــد نــزد خــدا ثــواب
هفتــاد حــج دارد.
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پربسامدترین واژههای مربوط به پاداش زیارت در اشعار شاعران معاصر عرب
جوائز

ّ
الوفاد

نازحین

ّ
الزوار

رضاك

رضوان

ّ
شرفت

ّ
القبة النورا

علوم الله

سادة
األکوان

ٌ
بهاء و ُ
نور

ً
غریبا

الغفران

ً
هنیئا

صفو عیش

الجنان

ُ
الله
لطف ِ

أجرا ً
ً
کبیرا

بیت اإلله

ضریح

أفواجهم

تموج

سیول

ُّ َ
الرتب
نیل

 .6مرثیهها
مرثیــه ارتباطــی تنگاتنــگ بــا عواطــف و تجربههــای شــاعر دارد .از عوامــل مؤثــر در توجــه
شــاعران بــه رثــا میتــوان بــه جوشــش رثــا از عمــق قلــب آدمــی و صداقــت و دوری از ریــا و نداشــتن
انگیزههــای مــادی اشــاره کــرد .آنچــه باعــث تمایــز مرثیــه از دیگــر فنــون شــعری شــده ،عاطفــه و
احساســی اســت کــه در سراســر آن مــوج میزنــد« .رثــا در شــعر عربی بــه بیان شــرایط روحــی ،ابراز
ّ
تحســر و ناراحتــی بــر مــرده ،گریــه بــر فضایــل و مناقــب وی بــرای بهتصویــر کشــیدن احساســات
درونــی او در برابــر مــرگ ،اطــاق میشــود»(انصاری .)38 :1389 ،آنچــه در مرثیههــای رضــوی
شــاعران دیــده میشــود عبارتنــد از :ذکــر هجــرت اجبــاری امــام رضــا gو بیــان خیانتهــای
مأمــون ،شــیوۀ شــهادت و غربــت آن حضــرت.
 .1-6هجرت اجباری امام رضا gو خیانتهای مأمون
مهمتریــن انگیزههــای مأمــون از هجــرت اجبــاری و والیتعهــدی امــام رضــا gعبارتنــد از:
فرونشــاندن قیامهــای علویــان ،متهــم کــردن امــام بــه ریاس ـتطلبی ،مشــروعیت بخشــیدن بــه
خالفــت خــود از طریــق امــام ،تحکیــم خالفــت خــود و از ســویی کمرنــگ کــردن شــخصیت و
محبوبیــت امــام رضــا ،gجلــب نظــر ایرانیــان ،کنتــرل دقیــق امــام و جلــب کــردن عمــوم مــردم
بهســوی نظــام حکومتی(حــر .)107-106 :1383 ،حــال باتوجــه بــه انگیزههایــی کــه بیــان شــد
میتــوان گفــت کــه الــف :پذیــرش والیــت عهــدی مأمــون از ســوی امــام رضــا gدر شــرایطی
تــوأم بــا تهدیــد صــورت گرفــت؛ بنابرایــن امــام بــه ناچــار بــه والیتعهــدی مأمــون تــن در داد؛ ب:
وجــود امــام در مقــام یــک شــخصیتی علمی و معنــوی بــرای مأمــون خطرآفرین بــود؛ از ایـنرو باید
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حرکــت امــام در جامعــه کنتــرل میگشــت؛ ج :جریــان مطــرح کــردن والیتعهــدی امــام رضــاg
یکــی از مهمتریــن شــگردهای مأمــون بــود تــا بدیــن ترتیــب از مشــکالتش رهایــی یابــد؛ د :مأمــون
بهظاهــر امــام را تکریــم میکــرد؛ امــا بــر آن بــود تــا پــس از مدتــی بــا تحقیــر کــردن آن حضــرت ،او
را بیلیاقــت جلــوه دهــد .باتوجــه بــه آنچــه ذکــر شــد ،مأمــون پــس از مدتــی دســتور داد امــام رضــا
 gرا از مدینــه بــه مــرو منتقــل کنند(همــان .)108 :شــاعران در مرثیههــای خــود بــه موضــوع
هجــرت اجبــاری امــام رضــا gو اهــداف پلیــد مأمــون از ایــن هجــرت و همچنیــن خیانتهــای
ّ
الجشــی القطیفــی در اینبــاره میســراید:
مأمــون اشــاره کردهانــدِ .
ً
القفار ُم َ
َ
کر ًها
 .1یا راحل یطوی
		

نأی عن األهل فأخلی ُ
األربعا
ِ

		

عن حرم الله ّ
وجده معا

َ .2
غریبا ً
وعاد فی طوس ً
نازحا
ٍ

َ
ُ
المأمون فی ازعاجه
 .3قد حاول
		

نور منه قد تشعشعا
إطفاء ٍ

		

َّ
ّ
حتی حشاه بالسموم قطعا

ُ
ً
 .4فلم َیزل یرق ُب فیه فرصة

 .5وأدرك الخائن بالغدر الـمنی
		

فی ّ
سمه والمسلمین أفجعا
ّ
(الجشی القطیفی 2003 ،م)319 :
ِ

 .1ای مســافری کــه بــا اکــراه و ناخوشــی بیابانهــا را میپیمایــد از خانــواده دور شــد و خانههــا
را تــرک کــرد؛  .2غریبانــه بــه تــوس درآمــد و از خانــه خــدا و حــرم جــدش کــوچ کــرد؛  .3مأمــون در
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اذیــت کــردن او تــاش کــرد تــا نــور درخشــان او را خامــوش کنــد؛  .4پــس همــواره منتظــر فرصتی
بــود تــا درونــش را بــا ســم تکــه تکــه کنــد؛  .5آن خائــن بــا نیرنــگ و از طریــق ســم دادن بــه او بــه
آرزویــش رســید و مســلمانان را داغــدار کــرد.
عبد الحسین الحویزی (متوفی 1377ق) نیز دربارۀ خیانت مأمون چنین میسراید:
 .1نصب اإلمام ّ
ولی عهد بعده
		

ونفی خالفته ألهل الدین

ّ
 .2ما تلك إل خدعة ِمن رأیه
		

وخیانة منه لخیر أمین

ِ .3ومن المدینة یوم اشخص شخصه
		

أبدی بطوس منه عهد خؤون

 .4وغدا یفکر کیف یورده الردی
		

واألمر ممتنع عن التبیین

 .5بالسیف أم بالسم یقتل غیلة
		

ّ
روح الوجود وعلة التکوین
(الحویزی 1385 ،ق ،ج)144 :2

 .1امــام را ب ـ ه عنــوان ولــی عهــد بعــد از خــودش منصــوب کــرد و خالفتــش را بــرای دینــداران
نفــی کــرد؛  .2ایــن کار فقــط نیرنــگ او بــود و خیانتــی در حــق بهتریــن امیــن بــود؛  .3و روزی کــه
از مدینــه او را روانــه طــوس کــرد خیانتــش را آشــکار کــرد؛  .4فکــر میکــرد کــه چگونــه او را بکشــد
درحالیکــه آشــکار کــردن ایــن اقــدام غیــر ممکــن بــود؛  .5بــا شمشــیر یــا بــا ســم و از طریــق تــرور
روح وجــود و ســبب پیدایــش را میکشــد.
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ً
(مکرهــا ،قسـ ًـرا) بــه صراحــت بــه
ایــن شــاعران در رثــای خــود بــا اســتفاده از کلماتــی همچــون
هجــرت اجبــاری امــام رضــا gاشــاره کردهانــد؛ یعنــی اینکــه امــام رضــا gاز روی میــل
و اختیــار از مدینــه بــه ســمت طــوس هجــرت نکــرد .ایــن شــاعران در ضمــن رثــای خــود بــه
هجــو مأمــون نیــز میپردازنــد و او را فــردی خائــن و ناپــاک میشــمارند و از خیانــت او پــرده
برمیدارند(الخائــن ،الدعــی ،الغــدر ،الخدعــة ،الخیانــة) همچنیــن از تــاش مرموزانــه او بــرای بــه
شــهادت رســاندن امــام پــرده برمیدارند(یرقــب فرصــة ،إطفــاء نــور) .حویــزی بــا اشــاره بــه اینکــه
ولــی عهــدی امــام ظاهــری بــود بــه مکــر مأمــون اشــاره میکنــد و میگویــد :امــام را بهعنــوان
ولیعهــد بعــد از خــودش منصــوب کــرد؛ ولــی خالفتــش را بــرای دینــداران نفــی کــرد .درخصوص
تحــت فشــار قــرار گرفتــن آن حضــرت بــرای پذیــرش والیتعهــدی آمــده اســت« :چــون امــام رضــا
 gولیعهــد شــد ،شــنیدم دســت بــه آســمان برداشــت و گفــت :بــار خدایــا تــو میدانــی کــه
مــن در فشــارم و چــارهای نــدارم از مــن مؤاخــذه مکــن چنانکــه از بنــدهات و پیغمبــرت یوســف
بــرای والیــت مصــر مؤاخــذه نکــردی کــه گرفتــار آن شــد»(ابن بابویــه .)659 :1362 ،امــام رضــا
 gدر پاســخ بــه ســؤال ابــن عرفــه کــه «چــه چیــز شــما را مجبــور بــه پذیــرش والیتعهــدی مأمون
کــرد ،پاســخ داد :همــان چیــزی کــه جـ ّـدم امیــر المؤمنیــن را واداشــت کــه در شــورای شــش نفــری
شــرکت کند»(حــر.)117 :1383 ،
مأمــون روزی از امــام رضــا gبــرای خوانــدن نمــاز عیــد دعــوت کــرد؛ ولــی وقتــی اســتقبال
گســتردۀ مــردم را دیــد بســیار ناراحــت شــد و بــه نفــوذ امــام حســادت ورزیــد؛ بــههمینخاطــر
مانــع نمــاز خوانــدن امــام شــد ،شــیخ احمــد بــن الشــیخ صالــح بــن طمعــان القدیحــی القطیفــی
(متوفــی  1315ق) بــه ایــن حادثــه تاریخــی اشــاره میکنــد:
 .1وال تهنؤا بعید إذ به خرجت
		

نفس ّ
الرضا ِمن أذی المأمون ذی الکذب

ّ .2
یصده عن صالة العید فیه علی
		

ما ّ
سنه الله بعد الحث والطلب
سال هشتم ،شماره  ،30تابستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

110
 .3لکی یخجله بین األنام یأبی الله
		

ّ
إل ما ارتقاه عالی الرتب
(من علماء البحرین والقطیف 1412 ،ق)296 :

 .1بــه عیــدی خوشــحال نشــوید هنگامیکــه رضــا در آن از اذیــت مأمــون دروغگــو خارج شــد؛ .2
بعــد از تشــویق و درخواســتی کــه از او داشــت مانــع او میشــود تــا نمــاز عیــد را بخوانــد آن نمــازی
کــه خداونــد آنرا واجــب کــرده اســت؛  .3تــا آبــروی او را در میــان مــردم ببــرد ولی خداوند خواســته
اســت کــه رتبــه او را بــاال ببرد.
مأمــون پــس از اینکــه امــام رضــا gرا مجبــور بــه پذیرفتــن والیتعهــدی خــود کــرد ،درصــدد
برآمــد تــا بــا ترفنــدی ،مــردم حضــور امــام در دســتگاه خالفــت و دخالــت ایشــان در امــور جــاری
ن رو از حضــرت خواســت کــه نمــاز عیــد را اقامــه کنــد؛ امــا امــام بــه شــروط خــود
را ببیننــد؛ از ایـ 
مبنــی بــر دخالــت نکــردن در شــئون حکومــت اشــاره کــرد و از پذیــرش آن خــودداری کــرد؛ ولــی با
اصــرار پیوســتۀ مأمــون ،امــام گفتنــد مــن آنگونــه کــه رســول خــدا nو امیــر المؤمنیــن gبرای
نمــاز عیــد بیــرون میرفتنــد ،بیــرون خواهــم رفــت .مأمــون نیــز ایــن شــرط را پذیرفــت در صبــح
آن روز ،مــردم بــرای دیــدار امــام بــر ســر راههــا و بــاالی بامهــا نشســته بودنــد و زنــان و کــودکان
نیــز همگــی بیــرون آمــده و چشــم بــه راه آن حضــرت بودنــد .امــام پــای برهنــه درحالیکــه زیــر
جامــه خــود را تــا نصــف ســاق پــا بــاال زده بــود تکبیرگویــان بیــرون آمــد و مــردم نیــز بــا او تکبیــر
گفتنــد و چنــان صداهــا را بــه گریــه بلنــد کردنــد کــه شــهر مــرو بــه لــرزه درآمــد .مأمــون متوجــه
ن خاطــر بــا ممانعــت کــردن از برگــزاری
اســتقبال گســترده مــردم از آن حضــرت شــد؛ بــههمی ـ 
نمــاز عیــد توســط امام ســعی کــرد بــه جایــگاه امــام ضربــه بزند(مفیــد ،1351 ،ج)257-256 :2؛
ولــی خــدای متعــال درجــه او را بــاال بــرد .شــاعر ضمــن اشــاره بــه ایــن واقعیــت ،بــه صفــت دروغگو
بــودن مأمــون (ذی الکــذب) نیــز اشــاره کــرده اســت.
شــیخ جعفــر هاللــی (متوفــی  1384ق) نیــز در رثــای خــود بــه ذم و ســرزنش مأمــون میپــردازد
و میســراید:
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 .1أ أبا الجواد وقد بلیت بمحنة
		

ما کان غیرك عندها یتصبر

ّ
 .2واجهتها وألنت تعلم أنها
		

لطاغیة الزمان یدبر
غدر
ِ

 .3أبدی لك المأمون منه سیاسة
		

إذ راح یظهر عکس ما هو یظهر

 .4حیث ارتضاك ولی عهد خالفة
		

ً ّ
زعما بأنك شخصها واألجدر

ّ
 .5وبأنه متشیع فی فعله
		

هذا وأصبح للوالء یصور

 .6فسیاسة المأمون فی منهاجها
		

لم تختلف وهی السبیل المفکر

 .7وسیاسة ملعونة وافی بها
		

ّ
فعساه یهدأ وضعها المتوتر

 .8أ تری الذی ألخیه وابن أبیه قد
		

الرضا ّ
أودی سیحتضن ّ
ویؤمر

ّ
ّ .9
حتی إذا ما حققت أغراضه
		

أمسی لقتل أبی جواد ّ
یدبر
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ّ
بالسم واتضح الذی
 .10فاغتاله
		

ما قد أراد َ
وبان منه المضمر
ّ
(الخفاف 1431 ،ق)73-4 :

 .1ای ابــا جــواد گرفتــار رنجــی شــدهای کــه غیــر از تــو نمیتوانــد بــرآن صبــر کنــد؛  .2بــا
ً
رنجــی روب ـهرو شــدهای کــه مطمئنــا تــو میدانــی کــه آن رنــج نیرنگــی از ســوی طاغــوت زمانــه
اســت کــه اداره میشــود؛  .3مأمــون سیاســت بــدی را بــرای تــو آشــکار کــرد زیــرا عکــس آنچــه را
آشــکار میکنــد بــرای تــو آشــکار کــرد؛  .4هنگامیکــه تــو را بــه پذیــرش خالفــت عهــدی راضــی
کــرد بــه ایــن گمــان کــه تــو شایســته آن هســتی؛  .5او در ایــن اقدامــش خــود را بــه ظاهــر شــیعه
تــو قــرار داد و اظهــار دوســتی کــرد؛  .6سیاســت مأمــون در روش تفاوتــی نداشــت و ایــن همــان
سیاســت پیشــینیان اســت؛  .7سیاســت ملعونانـهای کــه آن را انجــام داد بــه ایــن امید کــه وضعیت
پریشــان خــود را آرام کنــد؛  .8آیــا تــو معتقــد هســتی کسـیکه بــرادر و پســر پــدرش را کشــت رضــا
را درآغــوش گیــرد و او را بــه حکومــت برســاند؟!؛  .9هنگامیکــه اهدافــش محقــق شــد بــه فکــر
کشــتن ابــا جــواد افتــاد؛  .10او را بــا ســم تــرور کــرد و اینچنین خواســته او آشــکار شــد و آنچــه را در
درون پنهــان کــرده بــود روشــن شــد.
شــاعر در ایــن ابیــات بــا اشــاره بــه تــاش دشــمنان بــرای خامــوش کــردن نــور امــام رضــاg
و دور کــردن ایشــان از حــرم پیامبــر nدر مدینــه بــه رنــج و مصیبــت امــام gاشــاره میکنــد و
در ادامــه بــه شــخصیت پلیــد مأمــون میپــردازد و او را شــخص ســرکش زمانه(طاغیــة الزمــان) و
دارای سیاســتی دوگانــه ،ریــاکار و تظاهــر بــه شــیعه بــودن میدانــد؛ همچنیــن شــاعر بــا برمــا
کــردن سیاســت ملعونانــه مأمــون کــه تــاش میکنــد بــا بــه شــهادت رســاندن امــام وضعیــت
متزلــزل خــود را نجــات دهــد بــه خائــن بــودن مأمــون اشــاره میکنــد و ایــن ســؤال را مطــرح
میکنــد کــه آیــا کســی کــه بــه بــرادر خــودش رحــم نکــرد بــه امــام رضــا gرحــم میکنــد؟
و او را بــه حکومــت میرســاند؟ بههمیــن خاطــر بــا مســموم کــردن ایشــان اهــداف پلیــدش را
آشــکار کــرد.
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پربسامدترین واژههای مربوط به هجرت اجباری امام رضا gو خیانت مأمون در اشعار شاعران
معاصر عرب
ً
راحل

یطوی

َ
القفار

ُم َ
کر ًها

غریبا ً
ً
نازحا

نأی

ازعاجه

قسرا

الدعی

َج َ
هرا

الخائن

بالغدر

ُ
یرق ُب

نور
إطفاء ٍ

خدعة

خیانة

خؤون

غیلة

ملحد

آثم الید

لحاه الله

محنة

ذی الکذب

أذی
المأمون

ّ
یصده

یخجله

العداة

عنوة

بلیت

اغتاله

طاغیة
ِ
الزمان

سیاسة
ملعونة

 .2-6غربت و دوری از وطن
یکــی دیگــر موضوعاتــی کــه شــاعران معاصــر عــرب در اشــعار رضــوی خــود بــه آن پرداختهانــد
موضــوع غربــت و دوری امــام رضــا gاز ســرزمین اجــدادی آن حضــرت اســت:
ُ َ
ٍّ
ضیعة
دیار ُم
ٍ
ق ِتلت بسم فی ٍ
ً
ُ
وإخوان
غریبا ولم یندبك ُو ٌلد
		
(الخامنئی 1412 ،ق)47 :
با سم در سرزمینی دور و غریب کشته شدی و هیچ فرزند و برادری برایت سوگواری نکرد.
ً
واژههــای «مضیعــة و غریبــا» بــر غربــت امام داللــت دارد؛ بـ ه همینخاطــر از فرزندان و خویشــان
آن حضــرت در هنــگام شــهادتش کســی حضور نداشــتند تا در مصیبــت او ســوگواری کنند.
َ
طوس ترامت
بأرض
ٍ
 .1یا غریبا ِ
		

بك أیدی النوی عن األوطان

ُ
ُ
ُ
عد وطرف بصیرتی
 .2أتیتك ِمن ب ٍ
		

ناظر ال یستمال إلی ِّ
لکم ٌ
الغض
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ً
ُ
ُ
مشهدا
عد ألشهد
 .3أتیتك ِمن ب ٍ
		

لألرض
به تهبط األمالك باألمر
ِ

ّ
(الجشی القطیفی 2003 ،م)314-313 :
ِ

 . 1ای غریــب تــوس کــه دســتان جدایــی تــو را از وطــن دور کــرد؛  .2از راه دور بــه ســوی تــو
آمــدهام و چشــمانم همــواره نظارهگــر تــو اســت و چشــم فــرو نمیبنــدم؛  .3از راه دور بــه ســوی
تــو آمــدهام تــا شــاهد مشــهدی باشــم کــه فرشــتگان بـ ه خاطــر او دســتور فــرود آمــدن بــه زمیــن را
دارنــد.
شاعر در ادامه میسراید:
ُ َ
َ َّ َ
جمع
 .1فرق الدهر شملهم بعد ٍ
ِّ
فی ُربی یثرب بکل مکان
		
َ .2
أین ٌ
طوس ِمن یثرب إذ ترامت
		

بابن موسی النوی عن األوطان

َ .3
غریبا ً
وعاد فی طوس ً
نازحا
ٍ
		

عن حرم الله ّ
وجده معا
(همان)315-19 :

 .1روزگار جمــع آنــان را بعــد از جمــع بــودن آنــان در مدینــه پراکنــده کــرد؛  .2تــوس کجــا و مدینــه
کجــا هنگامیکــه پســر موســی را از ســرزمینهای [پــدری] دور کــرد؛  .3غریبانــه بــه تــوس درآمــد
و از خانــه خــدا و حــرم جــدش کــوچ کــرد.
الخامنئــی در شــعر خــود بــا اســتفاده از واژههایــی همچــون «غریــب ،بعــد ،ترامــت ،النــوی ،أین،
نــازح» بــه غریــب بــودن امــام رضــا gو دوری او از وطــن جــدش و اینکــه هیــچ فرزنــد و بــرادری
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بــر او نگریســت ،اشــاره میکنــد؛ القطیفــی نیــز ضمــن اشــاره بــه غربــت امــام رضــا gو دوری او
از مدینــه بــه رفــت و آمــد فرشــتگان بــه حــرم آن حضــرت بــا وجــود غربــت آن میپــردازد .در ایــن
َ َ
ً
ٌ َ
َ
زمینــه از امــام رضــا gروایــت شــده اســتَّ :
زمان تصیـ ُـر مختلف
ـان ل ُبقعــة یأتی علیهــا
«إن بخراسـ
ُ
ُ
ـن الســماء و َفـ ٌ
ٌ
ـوج َ
ـزل مـ َ
یصع ُد»(حــر عاملــی 1409 ،ق ،ج )567 :14در
ِ
المالئکــة فالیــزال فــوج ینـ ِ
خراســان مکانــی اســت کــه زمانــی میآیــد کــه محــل رفــت و آمــد فرشــتگان میشــود و همــواره
گروهــی از آســمان فــرود میآینــد و گروهــی بــاال میرونــد.
پربسامدترین واژههای مربوط به غربت و دوری از وطن در اشعار شاعران معاصر عرب
ضیعة
دیار ُم
ٍ
ٍ

ً
غریبا

ترامت

النوی

ُ
عد
ب ٍ

َ
ف َّر َق

یثرب

َ
أین

ً
نازحا

حرم الله

ٌ
بعید

نائی

شملهم

ً
مشهدا

ٌ
طوس

 .3-6شیوۀ شهادت امام رضاg
شــاعران رضــوی در بیــان شــیوۀ شــهادت امــام رضــا gبــه جزئیــات شــهادت آن حضرت اشــاره
میکننــد .آنچــه شــاعران در زمینــه شــیوۀ شــهادت امــام رضــا gســرودهاند موضوعاتــی از قبیل
شــیوۀ شــهادت آن حضــرت بهوســیله انگــور یــا انــار مســموم ،درد جانــگاه آن حضــرت در لحظــۀ
شــهادت اســت .در ترســیم صحنــۀ شــهادت آن حضــرت ،شــاعران اغلب تعابیــر و تصاویــری صریح
بـ ه کار بردهانــد؛ تعابیــری کــه بــا حــزن و انــدوه درآمیخته شــده اســت .مفهــوم شــهادت در قاموس
لغــت شــاعران رضــوی بــا هالـهای از تقـ ّـدس همــراه اســت و ایــن امــر ریشــه در سرچشــمه قرآنــی
ایــن اشــعار دارد؛ زیــرا از نــگاه اســام و قــرآن مــرگ در راه خــدا یــک ارزش تلقــی شــده و شــهدا
دارای مقامــات عالــی معنوی هســتند.
ََ
ِّ
ُ
األکباد منك ُوبض َعت
 .1تف َّت ِت
		

َ
ّ
للس ِّم ُ
الوضاح ّ
ألوان
وجهك
وفی
ِ
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َ
ُّ
َ
التراب وتلتوی
 .2تخط برجلیك
		

َ
ّ
منك ُ
کأن َك ٌ
حران
سلیم والحشا
(الخامنئی 1414 ،ق)47 :

 .1جگرهــا بهخاطــر تــو تکــه تکــه شــد و رنــگ چهــرۀ درخشــان تــو بــر اثــر ایــن ســم دگرگــون
شــد؛  .2از درد بــا پاهایــت در خــاک خطوطــی رســم میکنــی و بــه خــود میپیچــی گویــی کــه تــو
مارگزیــدهای هســتی و درونــت از شــدت تشــنگی میســوزد.
شــاعر در ایــن ابیــات بــرای بیــان لحظــه شــهادت امــام رضــا gاز صنعــت تشــبیه اســتفاده
میکنــد و چنیــن بهتصویــر میکشــد کــه امــام از شــدت مســمومیت ســم همچــون انســان
مارگزیــدهای پاهــای خــود را بــر روی زمیــن میکشــید و درونــش و جگــرش از شــدت ســوزناکی
ایــن ســم میســوزد و تکــه تکــه میشــود .آنچــه در شــعر شــاعر رضــوی نمــود دارد تعبیــر حســی و
ذوقــی از شــهادت امــام رضــا gاســت ،شــاعر بــه بیــان جزئیــات شــهادت آن حضــرت میپــردازد
تــا بــه رنــج و انــدوه ایشــان و ظلــم مأمــون اشــاره کنــد.
عبــد الحســین شــکر(متوفی  1285ق) دربــارۀ مســموم کــردن امــام رضــا gبــا انگــور و انــار
چنیــن میســراید:
ٌ .1
الرضا ّ
یوم به اضحی ّ
متجر ًعا
		

وضغون
عداوة
بکأس
ُس ًّما
ٍ
ِ
ِ

		

ّ
علم ُک ِّل َ
صون
م
یخفی علی
ِ
ِ

ورمان لکی
 .2جعلوه فی ِع َن ٍب
ٍ

(البالدی البحرانی 1424 ،ق)339 :
 .1روزی کــه رضــا جــام زهــر دشــمنی و کینههــا را جرعــه جرعــه نوشــید؛  .2ســم را در انگــور و انار
قــرار دادنــد تــا بــر دانای هــر پنهانــی ،مخفــی ماند.
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دربــارۀ چگونگــی شــهادت امــام رضــا gبیشــتر مورخــان معتقدنــد کــه مأمــون بــه ایشــان زهــر
خورانیــده اســت .صاحــب کتــاب مقاتــل الطالبییــن در ایــن بــاره مینویســد« :حضــرت رضــاg
انگــور را دوســت میداشــت؛ بــرای مســموم ســاختن ایشــان انگــوری را گرفتنــد و در بیــخ دانههای
آن ســوزنهای زهرآلــود زدنــد و چنــد روز آن ســوزنها بــه همــان حــال بــود .آن گاه آن را بیــرون
آوردنــد و انگورهــا را بــه نــزد ایشــان بردنــد و آن حضــرت از همــان انگورهــا خــورد و ســبب قتــل
شــهادت وی گردیــد و گفتهانــد ایــن نــوع زهــر خورانــدن ماهرانهتریــن نــوع آن اســت»(اصفهانی،
بیتــا.)528 :
ّ
الجشــی القطیفــی بــه مســموم کــردن امــام رضا gو تظاهر دشــمنان در تشــییع ایشــان اشــاره
ِ

میکنــد:

ّ
عنب
 .1قضی الرضا نائیا بالسم فی ٍ
ُّ ُ
ظلما ّ
ً
والر ُسل
فضجت له األمالك
		
ُ .2
ُ
سلطان العوالم فی
الله أکبر
		

طوس جنازته أعداؤه حملوا
ٍ

		

َ ُ
بقتله قد عالها ُ
والجذل
البشر

َ
 .3إن شیعته ففی إدراك منیتها

ّ
(الجشی القطیفی 2003 ،م)320 :
ِ
 .1رضــا غریــب و دور از وطــن بــا ســم در انگــور درگذشــت .فرشــتگان و پیامبــران بــرای او نالــه
کردنــد؛  .2خــدا بــزرگ اســت ســلطان جهانیــان در طــوس اســت و دشــمنانش جنــازۀ او را حمــل
کردنــد؛  .3هرچنــد او را تشــییع کردنــد؛ ولــی در دســتیابی بــه آرزویشــان در کشــتن او شــاد بودند.
در ابیــات متعــددی شــاعران بــه مســموم کــردن امــام رضــا gاشــاره کردهانــد ،گاه بیــان
میکننــد کــه مأمــون آن حضــرت را بــ ه وســیله انــار مســموم کــرد و بــه شــهادت رســاند و گاه
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میگوینــد کــه بهوســیله انگــور او را مســموم کــرد و بــه شــهادت رســاند .مأمــون از ایــن شــیوه
اســتفاده کــرد تــا آن حضــرت را فریــب دهــد .القطیفــی ضمــن اشــاره بــه غربــت امــام رضــاg
و گریــۀ فرشــتگان و پیامبــران بــر آن حضــرت بیــان میکنــد کــه هرچنــد جنــازۀ او را دشــمنانش
تشــییع کردنــد؛ ولــی در دل خوشــحال بودنــد؛ زیــرا بــه آرزوی خــود یعنــی شــهادت امــامg
رســیده بودنــد .صاحــب مقاتــل الطالبییــن نیــز در ایــن بــاره مینویســد :مأمون بعــد از به شــهادت
رســاندن امــام در اقدامــی ظاهرســازانه و ریاکارانــه بیتابــی زیــادی از خــود نشــان داد در تشــییع
جنــازۀ آن حضــرت شــرکت کرد(اصفهانــی ،بیتــا .)529 :آنچــه در اینجــا مطــرح میشــود ایــن
ّ
اســت کــه همانطــور کــه البــادی البحرانــی ،امــام رضــا gرا دانــای هــر نهانــی میداند(عــا ِم
ُک ِّل َ
ـون) چگونــه ایــن ســم بــر حضــرت مخفــی مانــد و متوجــه آن نشــد؟! القطیفــی بــا نگاهی
ـ
ص
م
ِ

شــاعرانه بــه آن پاســخ میدهــد و میگویــد ســم دادن بــه امــام رض ـا gمخفیانــه بــود؛ ولــی از
آنجــا کــه امــام ،نــور الهــی را دیــده بــود بــه ســم توجهــی نداشــت:
 .1فأذاقوه منقع ّ
السم ًّ
سرا
		

ٌ
إذ دنت منه رحلة للجنان

َ َ
در بالذی لك أخفی
 .2أ و لم ت ِ
		

ذعاف السموم أخبث جانی
ِمن
ِ

 .3أخشیت ّ
العدو إذ ال معین
		

َ ُ َّ
وأحاشیك أن تذل لشانی

 .4أم َت َج َّلی ُ
مجد اإلله تعالی
		

لك فی طور ساحة الرضوان

 .5ومحا مجده الحقائق ّ
لـما
		

ّ
أن تجلی بنوره الشعشعان
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ً
 .6وجری نافذ المشیئة شوقا
		

للقاء الحبیب عن إذعان
ّ
(الجشی القطیفی 2003 ،م)317 :
ِ

 .1ســم کشــنده را مخفیانــه بــه او چشــاندند ،هنگامیکــه رفتــن بــه بهشــت بــه او نزدیــک شــد
ســم را پنهانــی بــه او چشــاندند؛  .2آیــا متوجــه نشــدی کــه خبیثتریــن جنایتــکار ســم کشــنده
را بــرای تــو مخفــی کــرد؟؛  .3آیــا هنگامیکــه هیــچ یــاوری نیســت از دشــمن ترســیدی؟ مــن
بعیــد میدانــم کــه تــو در برابــر کســی کــه تــو را دشــمن میدانــد تســلیم شــوی؛  .4یــا بزرگــی
خــدا بــرای تــو در ســاحت رضــوان نمایــان شــد؛  .5بزرگــی او حقایــق را از بیــن بــرد هنگامیکــه
بــا نــور درخشــانش نمایــان شــد؛  .6آن کســی کــه هــر چــه اراده کنــد انجــام میدهــد بــا شــوق و
خاضعانــه بــه دیــدار دوســت(خدا) شــتافت.
در ایــن ابیــات شــاعر چنــد ســؤال را مطــرح میکنــد :آیــا امــام از خیانــت مأمــون در مســموم
کــردن او آگاه نبــود؟ آیــا امــام چــون یــاوری نداشــت تســلیم مکــر مأمــون شــد؟ خــود شــاعر در
ادامــه پاســخ میدهــد کــه امــام از آنجــا کــه نــور عظمــت حــق را دیــده بــود ایــن نــور الهــی دیگــر
حقایــق را ازبیــن بــرد و امــام متوجــه آن ســم نشــد و مشــتاقانه بــه ســوی دیــدار بــا خــدای متعــال
شــتافت.
 .1-3-6استفاده از عناصر طبیعی در رثاء
ســخن گفتــن از انــدوه عناصــر طبیعــی در مصیبت شــهادت امــام رضــا ،gپدیــدهای فراگیر در
میــان شــاعران رضوی اســت.
 .1فیا ً
فقیدا فقده أبکی ً
شجا
		

عین الهدی والکائنات أجمعا
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ُ
 .2ال َ
األکوان إذ ُح ِج َبت
غرو إن َد َج ِت
		

ُ
ُ
شمس الشموس وهل یلفی له َبدل

َ
أنجم الهدایة ّ
فلتغبُ 
لـما
ِ .3
		

ُ
َک َس َفت َ
شمسه صروف الزمان
ّ
(الجشی القطیفی 2003 ،م)320-318 :
ِ

 .1ای ازدســت رفتـهای کــه چشــم هدایت و کائنات همگی برایت گریســتند؛  .2شــگفت نیســت
ـید خورشــیدها پنهــان شــد جهــان در تاریکــی فــرو رفــت و ســیاهپوش شــد
کــه هنگامیکــه خورشـ ِ
و آیــا جایگزینــی بــرای آن یافــت میشــود؟؛  .3ســتارگان هدایــت بایــد غــروب کننــد هنگامیکــه

ســختیها و حــوادث روزگار خورشــید وجــود او را بــه کســوف بــرد.
شــاعر در ایــن ابیــات بــرای اینکــه عظمــت مصیبــت شــهادت امــام رضــا gرا بــه تصویر بکشــد
از عناصــر طبیعــی همچــون عیــن الهــدی ،کائنــات ،أکــوان ،أنجــم الهدایــة ،صــروف الزمــان بهــره
میگیــرد و بــه زیبایــی بیــان میکنــد کــه در شــهات آن حضــرت ،کائنــات گریســتند و هســتی در
تاریکــی فــرو رفــت و در ایــن مصیبــت بایــد ســتارگان هدایــت پنهــان شــوند.
ً ّ
سودا کأنما
فأضحت له األکوان
		

تجلبب فی قطع ِمن اللیل أسود
(ابن الشیخ آل ماجد 2002 ،م)291 :

جهانیان سیاهپوش شدند گویی که تکهای از شب سیاه را پوشیدهاند.
شــاعر در اینجــا «األکــوان» را بــه انســانی تشــبیه کــرده اســت کــه در مــرگ عزیــزش لباس ســیاه
بــه تــن کــرده اســت و «رنــگ ســیاه نمایانگــر مرزهــای مطلقــی اســت کــه در پشــت آنهــا زندگــی
متوقــف میشــود(».لوچر .)97 :1369 ،در حقیقــت هســتی و جهــان در مصیبــت شــهادت امــام
رضــا gســیاهپوش شــد آنچنــان غــم انــدوه جهــان را فــرا گرفــت کــه گویــی لبــاس ســیاهی
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همچــون شــب تاریــک را بــر تــن کــرده اســت و گویــی ایــن جهــان برایــش تمــام شــده اســت.
پربسامدترین واژههای مربوط به شهادت امام رضا gدر اشعار شاعران معاصر عرب
ََ
تف َّت ِت

ُ
األکباد

ِّ
ُبض َعت

ّ
الس ِّم

تلتوی

الحران

ٌ
سلیم

َّ
قط َع

أحشا

عداوة
کأس
ٍ
ِ

أخبث

جانی

ضغون
ِ
َ َّ
ت َجلی

ِع َن ٍب

رمان
ٍ

ً
ظلما

ّ
ضجت

جنازته

أبکی

الکائنات

ً
سودا

ُ
أنجم
الهدایة

َد َج ِت

ُ
األکوان

َ
فلت ِغب

تجلبب

أذاقوه

األمالك

ُّ ُ
الر ُسل

 .7نتیجهگیری
بــا بررســی اشــعار رضــوی شــاعران معاصــر عــرب میتــوان نتیجــه گرفــت کــه مهمتریــن
درونمایههــای شــاعران ایــن دوره بــه دو دســته مدایــح و مرثیههــا تقســیم میشــود؛ مدایــح ایــن
شــاعران از نــوع مدایــح صادقانــه و برخــاف دیگــر شــاعران بهدور از نســیب و غزل اســت .شــاعران
در مدایــح خــود بــه موضوعاتــی همچــون بررســی شــخصیت معنــوی امــام رضــا ،gتوســل
و ثــواب زیــارت امــام رضــا gمیپردازنــد .شــاعران در توســات خــود از امــام رضــا gشــفای
بیمــاران ،آمــرزش گناهــان ،رهایــی از آتــش جهنــم ،تعجیــل در ظهــور امام زمــان fرا درخواســت
میکننــد .در زمینــۀ زیــارت قبــر امــام رضــا gشــاعران ایــن دوره زیــارت قبــر آن حضــرت را
ذخیــرهای بــرای آخــرت و ســبب ورود بــه بهشــت و غفــران و رضــوان الهــی میداننــد؛ همچنیــن
در ایــن قســمت بــه مقایســه زائــران قبــر امــام رضــا gو حجــاج خانــه خــدا میپردازنــد .از نــگاه
شــاعران ،امــام رضــا gاز چنــان مقامــی برخــوردار اســت کــه عقــل از درک آن عاجــز اســت .امــام
رضــا gرا مظهــر ذات حــق تعالــی میداننــد و از نــگاه آنــان ،آن حضــرت گنجینــه اســرار ،حجــت
و برهــان الهــی ،بــاب اللــه و ســرور کائنــات اســت؛ همچنیــن تقــوی و هدایــت و بخشــش و نیکــی
و اجــداد پــاک از مهمتریــن خصــال معنــوی آنحضــرت اســت .در مدایــح شــاعران از پرداختــن
بــه توصیفــات ظاهــری امــام رضــا gاجتنــاب کردهانــد .شــاعران رضــوی در مرثیههــای خــود
دربــارۀ شــهادت امــام رضــا gبــه شــیوۀ شــهادت و مســموم کــردن آن حضــرت ،درد جانــکاه آن
حضــرت در هنــگام شــهادت ،غربــت او شــعر ســرودهاند؛ همچنیــن بــه موضــوع هجــرت اجبــاری
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امــام رضــا gو سیاســت خبیثانــه مأمــون و تــاش او بــرای خامــوش کــردن نــور هدایــت امــام و
بیــان برخــی حــوادث تاریخــی میپردازنــد؛ از ویژگیهــای مهــم اشــعار رضــوی اقتبــاس از آیــات
قــرآن کریــم و روایــات اســت .شــاعران معاصــر عــرب بــرای بیــان اغــراض خــود از عناصــر طبیعــی
همچــون دریاهــا ،ســتارهها ،خورشــید ،فرقــدان ،کــوه خــرد ،مــار بــه زیبایــی کمــک میگیرنــد.
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بررسی روایات امام رضا g

مقاله پژوهشی

دریافت 1397/12/12 :پذیرش1398/3/11 :

در تفسیر روح المعانی آلوسی

احد داوری چلقائی

1

چکیده
ل بیــت bپیشــینهای بــه قدمــت
تفســیر آیــات قــرآن کریــم بــا کمــک روایــات بــهویــژه احادیــث اه ـ 
قــرآن دارد و مفســران فریقیــن برخــی از روایــت تفســیری را بــرای تبییــن معــارف قــرآن ذکــر کردهانــد.
از ایــن رو بررســی روایــات نقلشــده توســط علمــای اهــل تســنن بــرای تقریــب دیدگاههــا و بیــان نــکات
اشــتراک و افتــراق دارای اهمیــت اســت؛ ازجملــه مفســرانی کــه روایــات اهلبیــت را مــورد اســتناد قــرار
داده اســت ،ســید محمــد آلوســی از علمــای ســلفی قــرن ســیزدهم در تفســیر «روح المعانــی فــی تفســیر
القــرآن العظیــم» اســت؛ پژوهــش حاضــر بــه بررســی تطبیقــی روایــات نقلشــده از امــام رضــا gدر ایــن
تفســیر میپــردازد؛ لــذا بــا معرفــی مختصــر تفســیر روح المعانــی و نویســنده آن بــه بیــان تعابیــر گوناگــون
وی از حضــرت رضــا gپرداختــه و منابــع مــورد اســتفاده وی در ایــن روایــات را بــر میشــمارد .آنگاه
روایــات ســیزدهگانه رضــوی نقــلشــده در تفســیر مذکــور را مــورد مداقــه قــرار داده و بــا بررســی ســندی
آنهــا و ذکــر منابــع احادیــث مــورد اشــاره از کتــب حدیثــی و تفســیری فریقیــن ،ضمــن اشــاره اجمالــی به
محتــوای روایــات ،اشــتباهات احتمالــی آلوســی را تذکــر میدهــد.

کلیدواژهها :روایات تفسیری ،روح المعانی ،آلوسی ،امام رضا ،gقرآن کریم.
 .1دانشآموخته دکترای تفسیر تطبیقی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریمahaddavari@gmail.com :
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مقدمه
مفســران در تفســیر آیــات قــرآن کریــم بهتناســب ســبک و رویکرد تفســیری ،برای تفهیــم مطالب
و بیــان مــراد خــدای متعــال در عبــارات قــرآن ،بخشــی از روایــات را مــورد اســتفاده قــرار دادهانــد،
تعــدادی از ایــن روایتهــا از حضــرت علــی بــن موســی الرضــا ،gامــام هشــتم شــیعیان نقــل
شــده اســت کــه جایــگاه خاصــی در میــان علمــای اهــل تســنن دارد؛ بــه طــوری کــه آن حضــرت را
اهــل علــم ،فضیلــت و نســب شــریف برشــمردهاند(ابن حجــر عســقالنی ۱۴۰۴ ،ق ،ج .)۳۴۰ :۷
یکــی از تفاســیری کــه از روایــات حضــرت علــی بــن موســی الرضــا gبهــره بــرده ،تفســیر «روح
المعانــی فــی تفســیر القــرآن العظیم» تألیف ســید محمود آلوســی اســت کــه این کتاب در تفاســیر
ـنیم آیت اللــه جــوادی آملی
ـزان عالمــه طباطبایــی ،تفســیر تسـ ِ
متعــدد شــیعی نظیــر تفســیر المیـ ِ

و ...بــه طــور مکــرر مــورد اســتناد واقــع شــده اســت ،از طــرف دیگــر آلوســی نســبت بــه میــراث
تفســیری ســلف ،وفــادار بوده(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج  )۱۹ :۱و دربــارۀ دیدگاههــای شــیعه تعصــب
خاصــی دارد کــه امیرمحمــد قزوینــی را بــر آن داشــته تــا اندیشـههای وی را در کتــاب «اآللوســی
والتشــیع» بــه نقد بکشــد.
بررســی پیشــینۀ پژوهــش نشــان میدهــد بــهرغــم تحلیــل روش تفســیری آلوســی(عبدالحمید،
 1388ق) و تبییــن گونههــای کاربــرد روایــات اهلبیــت bدر ایــن تفســیر(خاکپور،)۱۳۹۰ ،
روایتهــای امــام رضــا gدر تفســیر روح المعانی بررســی نشــده اســت .تنها پیشــینۀ مســتقل در
موضــوع مــورد بحــث ،مقالــه «تفســیر امــام رضــا gدر منابــع اهل ســنت» بــه قلم ســید مصطفی
مطهــری اســت کــه بــه گــردآوری  56روایــت رضــوی از تفاســیر مختلــف اهــل تســنن پرداختــه و
بررســی و تحلیــل احادیــث را نیازمنــد بررســی بیشــتر دانســته اســت(مطهری)۳۹ :۱۳۹۲ ،؛ البته
احصــای مقالــه مذکــور نســبت بــه تفســیر روح المعانــی ناقــص بــوده و همــه روایــات امــام رضاg
را نقــل نکــرده و فقــط  11روایــت یافتــه اســت.
آنچــه در ایــن پژوهــش مــورد مداقــه قــرار میگیــرد ،بررســی تطبیقــی روایتهــای ســیزدهگانه
تفســیر روح المعانــی از امــام رضــا gطبــق احصــای نگارنــده اســت کــه عــاوه بــر بیــان نقــاط
اشــتراک و افتــراق فریقیــن ،رویکــرد تقریبــی نیــز خواهــد داشــت .از ایــنرو بــا گــردآوری،
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طبقهبنــدی و تحلیــل روایــات ذکــر شــده از حضــرت علــی بــن موســی الرضــا gدر تفســیر فــوق،
بــه ذکــر چگونگــی نقــل روایتهــای امــام رضــا gپرداختــه و منابــع و اســناد آنهــا را بررســی و
ســپس بــه تطبیــق محتــوای روایتهــای یــاد شــده بــا تفاســیر و منابــع دیگــر شــیعی و اهل تســنن
پرداختــه اســت.

معرفی اجمالی آلوسی و تفسیر روح المعانی
أبــو الثنــاء شــهاب الدیــن الســید محمــود أفنــدی اآللوســی البغــدادی( ۱۲۷۰ – ۱۲۱۷ق)
(عبــد الحلیــم محمــود ۱۴۲۱ ،ق )۲۸۲ :حنفــی مذهب(علــوی مهــر )۳۲۵ :۱۳۸۴ ،و دارای
اندیشـههای ســلفی اســت(ذهبی ،بیتــا ،ج  )۳۵۳ :۱و عقایــد مخالفانــش اعــم از معتزله و شــیعه
را نقــد میکند(محمــود متولــی ۱۴۲۰ ،ق .)۲۰۷ :وی از ســال  ۱۲۴۲تــا  1363منصــب افتــای
حنفیــان را در بغــداد بــر عهــده داشــت(عبد الحلیــم محمــود ۱۴۲۱ ،ق )۲۸۱ :و ســپس به تفســیر
قــرآن پرداخت(معرفــت ،۱۳۷۹ ،ج  )۳۰۱ :۲تــا مهمتریــن اثــر خــود را از میــان  20تالیــف دیگرش
بــه نــام «روح المعانــی فــی تفســیر القــرآن العظیــم و الســبع المثانــی» ثبــت کند(عبدالحمیــد،
 ۱۳۸۸ق .)۱۵۵ -۸۶ :ایــن تفســیر در ســال  ۱۲۶۷در  16جلــد تکمیــل شــده است(آلوســی،
 ۱۴۱۵ق ،ج .)۵۲۷ :۱۵
تفســیر روح المعانــی بــه روش اجتهــادی نوشــته شــده(علوی مهــر )۳۲۶ :۱۳۸۴ ،و شــامل
گزیدههایــی از اقــوال و آرای مفســران پیشــین بــه ویــژه تفســیر فخــر رازی اســت(ذهبی ،بیتــا ،ج
 .)۳۵۶ :۱بــه گونـهای کــه آن را میتــوان گســتردهترین تفســیری دانســت کــه پــس از تفســیر فخر
رازی بــه شــیوه کهــن ظهور یافتــه اســت(ایازی .)۴۸۲ :۱۳۷۳ ،آلوســی مســائل فقهــی و کالمی را
بــه طــور گســترده بیــان میکند(معرفــت ،۱۳۷۹ ،ج  ۳۰۲ :۲و  )۳۰۳و گاهــی بــه نــکات عرفانــی
آیــات و مطالــب صوفیانــه اشــاره دارد(محســن ۱۳۸۸ ،ق.)۳۲۲ -۲۴۱ :
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روششناسی و منابع روح المعانی در ذکر روایات رضوی
آلوســی در روح المعانــی13 ،روایــت از امــام رضــا gبــرای تبییــن بهتــر مفهــوم آیــات یــا بیــان
نــکات اســتطرادی آورده اســت .وی بــرای حضــرت علــی بــن موســی الرضــا gتعابیــر گوناگونــی
بــه کار بــرده اســت کــه بیانگــر احتــرام خــاص بــه حضــرت اســت:
الــف :تعبیــر بــا «رضــی اللــه عنه»(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج ۱۱۳ :۱۴؛ ج ۲۲ :۱۲؛ ج ۹۱ :۱۳؛ ج
۳۳۶ :۱۰؛ ج ۳۳۹ :۱۴؛ ج ۳۷۵ :۸؛ ج ۳۱۰ :۸؛ ج ۳۶۱ :۶؛ ج .)۲۰ :۱۲
ب :تعبیر به همراه «علیهالسالم»(آلوسی ۱۴۱۵ ،ق ،ج ۳۹۵ :۱۵؛ ج .)۲۱۶ :۱۳
ج :تعبیــر بــا نــام «الرضــا» بــدون پسوند(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج ۹۹ :۲؛ ج  )۳۶۲ :۴یــا در کنــار
نــام پــدر «علــی بــن موســی الرضا»(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج ۳۷۵ :۸؛ ج ۳۱۰ :۸؛ ج ۳۹۵ :۱۵؛ ج
.)۳۶۱ :۶
د :تعبیر با کنیه ابا الحسن(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج ۳۳۹ :۱۴؛ ج  )۲۰ :۱۲و ابا عبدالله(آلوســی،
 ۱۴۱۵ق ،ج ۹۱ :۱۳؛ ج .1)۳۳۶ :۱۰
آلوســی در ذکــر روایــات حضــرت علــی بــن موســی الرضــا gاز منابــع فریقیــن بــه شــرح زیــر
اســتفاده کــرده اســت:
الــف :بــدون ذکــر سند؛(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج ۳۶۱ :۶؛ ج ۲۱۶ :۱۳؛ ج ۳۳۶ :۱۰؛ ج ۹۱ :۱۳؛
ج ۳۹۴ :۱۵؛ ج .)۹۹ :۲
ب :بــدون ذکــر ســند ولی اشــاره بــه نقــل روایــت توســط امامیه؛(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج ۲۰ :۱۲؛
ج .)۳۶۲ :۴
ج :تفسیر عیاشی؛(آلوسی ۱۴۱۵ ،ق ،ج  ۲۲ :۱۲و ۲۳؛ ج .)۳۳۹ :۱۴
 .1در جلــد  ۱۶تفســیر چــاپ شــده کــه بــه اعــام پرداختــه اســت فقــط بــه ســه مــورد اشــاره شــده اســت دو مــورد بــا عنــوان «علــی بــن
موســی الرضــی» (آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج  )۲۹۰ :۱۶و تعبیــر علــی الرضــا بــن موســی الکاظم(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج  )۲۸۹ :۱۶کــه در
ذکــر آدرس ایــن صفحــه اشــتباه تایپــی نیــز صــورت گرفتــه اســت.
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د :المحاضرات راغب اصفهانی؛(آلوسی ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۳۷۵ :۸
هـ :مجمعالبیان طبرسی؛(آلوسی ۱۴۱۵ ،ق :ج  ۱۴ص .)۱۱۳
و :زاد المیسیر ابن جوزی؛(آلوسی ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۳۱۰ :۸
روش آلوســی در نقــل روایــات فــوق بدیــن گونــه اســت کــه در همــه مــوارد از نقــد ســند روایــات
اجتنــاب کــرده و بــه گون ـهای ایــن روایــات را مرتبــط بــا بحــث دانســته؛ لیکــن گاهــی نتوانســته
محتــوا را بپذیــرد ،بــدون نقــد ســند یــا تحلیــل محتــوا ،آن را رد کــرده و از ســاحت امــام دور دانســته
اســت؛ ازجملــه پــس از ذکــر روایتــی از امــام رضــا gدر ذیــل آیــه  ۳۹ســوره الرحمــن مینویســد:
لعمــری إن الرضــا لــم یقــل ذلــک (آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۱۱۳ :۱۴

بررسی تطبیقی روایات
آلوســی در تفســیر آیــات زیــر بــه روایاتــی از حضــرت علــی بــن موســی الرضــا gاســتناد کــرده
اســت کــه بــه ترتیــب آیــات بررســی میشــود:
 .۱سوره آل عمران آیه ۱۷

َ َُْ ْ َْ َ َ
َ ََْ
َ َ َّ
َّ
َ َُْ
ین ِباأل ْس َح ِار»؛
نف ِقینوالمستغ ِف ِر
«الص ِاب ِرینوالص ِاد ِقینوالق ِان ِتینوالم ِ
[اینانانــد] شــکیبایان و راس ـتگویان و فرمانبــرداران و انفــاق کننــدگان و آمرزشخواهــان در
سحرگاهان.
خداونــد در ایــن آیــه ،پنــج خصلــت بــرای متقیــن بــر میشــمارد ،صبــر بــه عنــوان مهمتریــن
خصلــت در ابتــدا مطــرح شــده کــه شــامل انــواع صبــر (صبــر بــر اطاعــت ،صبر بــر تــرک معصیت و
صبــر بــر مصیبــت) میشــود ،صفــات دیگــر بــه ترتیــب عبارتانــد از :راسـتگویی ،خضــوع بــرای
خــدای ســبحان در همــه عبــادات و اطاعــات ،انفــاق مــال بــه مســتحق و اســتغفار در ســحرها کــه
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در نمــاز شــب تجلــی مییابد(طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  111 :3و .)112
آلوســی بــا ذکــر روایاتــی ازجملــه روایتــی از امام رضــا gمصادیــق اســتغفار را بیان کرده اســت:
امــام رضــا از پــدرش امــام کاظــم و آن حضــرت هــم از امــام صــادق gنقــل کــرده اســت کــه هــر
کــس در هنــگام ســحر  70مرتبــه اســتغفار نمایــد از جملــه اســتغفارکنندگان در ســحرگاه اســت:
ّ
روی الرضــا عــن أبیــه عــن أبــی عبداللــه «أن مــن اســتغفر اللــه تعالــی فــی وقــت الســحر ســبعین
مــرة فهــو مــن أهــل هــذه اآلیة»(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۹۹ :۲
آلوســی ایــن روایــت را بــدون ذکــر منبــع نقــل کــرده اســت ،بررســی منابــع نشــان میدهــد روایت
َ ُْ ْ َْ َ َْ
ال ْ
در تفســیر مجمعالبیــان نقــل شــده اســت« :و المســتغ ِف ِرین ِب
ـحار» المصلیــن وقــت الســحر
ـ
س
ِ
عــن قتــادة و رواه الرضــا عــن أبیــه gعــن أبــی عبدالله(gطبرســی ،۱۳۷۲ ،ج .)۷۱۴ :۲
طبرســی پــس از ذکــر روایــات دیگــری ،از امــام صــادق gنقــل میکنــد «و روی عــن أبــی عبدالله
أن مــن اســتغفر اللــه ســبعین مــرة فــی وقــت الســحر فهو مــن أهــل هــذه اآلیة»(طبرســی،۱۳۷۲ ،
ج  )۷۱۴ :۲کــه آلوســی دو روایــت را در همدیگــر ادغــام کــرده و یــک روایت محســوب نموده اســت.
روایــت منقــول از امــام صــادق gدر منابــع روایــی و تفاســیر دیگر نیز آمــده اســت(کلینی۱۴۲۹ ،
ق ،ج ۵۴۹ :۶؛ ابنبابویــه ۱۴۱۳ ،ق ،ج ۴۸۹ :۱؛ طوســی ،بیتــا ،ج ۴۱۶ :۲؛ طبــری۱۴۱۲ ،
ق ،ج ۱۳۹ :۳؛ عیاشــی ۱۳۸۰ ،ق ،ج ۱۶۵ :۱؛ جــوادی آملــی ،۱۳۸۹ ،ج  ۳۵۷ :۱۳و .)۳۵۸
 .۲سوره االعراف آیه ۴۴
ًّ َ ْ
َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ
ُّ
َ
َ
ـار أن قـ ْـد َو َج ْدنــا َمــا َو َع َدنــا َر ُّب َنــا َحقــا ف َهــل َو َجدتــم َّمــا َو َع َد
«ونــادی أصحــاب الجنـ ِـة أصحــاب النـ
َ ُّ ْ َ ًّ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ َ ِّ ٌ َ َ ُ ِ ْ َ َّ ْ َ ُ ّ َ َ
َّ
َ
ربکــم حقــا قالــوا نعــم فــأذن مــؤذن بینهــم أن لعنــة اللـ ِـه علــی الظا ِل ِمین»؛
بهشــتیان دوزخیــان را آواز میدهنــد کــه مــا آنچــه را پروردگارمــان بــه مــا وعــده داده بــود درســت
یافتیــم آیــا شــما [نیــز] آنچــه را پروردگارتــان وعــده کــرده بــود راســت و درســت یافتیــد ،میگوینــد:
آری! پــس آواز دهنــدهای میــان آنــان آواز درمیدهــد کــه لعنــت خــدا بــر ســتمکاران بــاد.
ایــن آیــه حکایــت صحبــت دوزخیــان و بهشــتیان اســت ،هــم اقــراری از دوزخیــان اســت و هــم
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،30تابستان 1399

بررسی روایات امام رضا  gدر تفسیر روح المعانی آلوسی (داوری چلقائی)

131

اســتهزای بهشــتیان نســبت بــه آنهــا .پــس از گفتوگــوی مختصــر آنهــا مبنــی بــر حــق بــودن
وعدههــای پــروردگار« ،مــؤذن» و نــدا دهنــدهای بــه هــر دو گــروه اعــام میکنــد کــه کفــار و
منکــران آخــرت و معانــدان حــق از رحمــت الهــی بــه دور هســتند(طباطبایی 1417 ،ق ،ج :8
.)118
مصــداق مــؤذن از ظاهــر ایــن آیــه روشــن نیســت ،لــذا در تعییــن آن میــان علمــای شــیعه و اهــل
تســنن اختــاف نظــر دیــده میشــود .در منابــع شــیعی ،حضــرت علــی gبــه عنــوان «مــؤذن»
در روز قیامــت نــدا میکنــد کــه لعنــت خــدا بــر ظالمــان باد(کوفــی ۱۴۱۰ ،ق۱۴۲ :؛ ابنبابویــه،
ْ َ ِّ َ
 ۱۴۰۳ق ۵۸ :و  .)۵۹کلینــی از امــام رضــا gآورده اســت کــه حضــرت فرمودنــد« :ال ُمــؤذ ُن أ ِمیـ ُـر
ْال ُم ْؤمنیـ َ
ـن علیهالســام»(کلینی ۱۴۲۹ ،ق ،ج  .)۳۹۷ :۲لــذا در تفاســیر متعــدد شــیعه ،مصــداق
ِِ
مــؤذن در آیــه  44ســوره اعــراف ،حضــرت علــی gمعرفــی شــده است(طبرســی ،1372 ،ج :4
651؛ کاشــانی ،بیتــا ،ج 33 :4؛ مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج 181 :6؛ طباطبایــی 1417 ،ق،
ج .)140 :8
تفاســیر اهــل تســنن در بیــان معنــای مــؤذن بــه دو گــروه تقســیم شــدهاند؛ برخــی مصداقــی
بــرای آن تعییــن نکردهاند(ابــن عاشــور 1984 ،م ،ج  105 :8و 106؛ طبــری 1412 ،ق ،ج :8
135؛ صابونــی 1421 ،ق ،ج 414 :1؛ قطــب 1425 ،ق ،ج  )1292 :3برخــی نیــز آن را یکــی
از مالئکــه دانستهاند(زمخشــری 1407 ،ق ،ج 106 :2؛ فخــر رازی 1420 ،ق ،ج 247 :14؛
میدانــی ،1361 ،ج  242 :4و 243؛ شــعراوی 1991 ،م ،ج 4148 :7؛ شــحاته 1421 ،ق ،ج :4
1470؛ ارمــی علــوی ،بیتــا ،ج 334 :9؛ مراغــی ،بیتــا ،ج  .)157 :8ایــن مفســران دلیلــی بــر
ســخن خــود ارائــه نکردهانــد.
آلوســی بــر اســاس روایتــی از ابــن عبــاس« ،مــؤذن» را حضــرت میکائیــل gمیدانــد ولــی
میگویــد در دیــدگاه شــیعه بنــا بــر روایتــی از علــی بــن موســی الرضــا ،gمــؤذن حضــرت علــی
 gاســت ولــی ایــن روایــت اختصاصــی امامیــه اســت و از طریــق اهــل تســنن بــه دســت نیامــده
اســت و بعیــد اســت کــه حضــرت علــی gبــا آن جایگاهــش مــؤذن بیــن اهــل دوزخ و بهشــت
باشــد« :روایــة اإلمامیــة عــن الرضــا و ابــن عبــاس أنــه علــی کــرم اللــه تعالــی وجهــه ،ممــا لــم
سال هشتم ،شماره  ،30تابستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

132
یثبــت مــن طریــق أهــل الســنة و بعیــد عــن هــذا اإلمــام أن یکــون مؤذنــا و هــو إذ ذاک فــی حظائــر
القدس»(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۳۶۲ :۴
دیدگاه آلوسی از چند جهت دارای اشکال است:
اول :آلوســی ادعــا میکنــد کــه ایــن روایــت اختصــاص بــه شــیعیان دارد ،در حالــی کــه ایــن
روایــت در منابــع اهــل تســنن نیــز آمــده اســت ،از جملــه حاکــم حســکانی در شــواهد التنزیــل آن
را از محمــد بــن حنفیــه ،ابــن عبــاس و ابــن اذینــه نقــل کــرده اســت(حاکم حســکانی ۱۴۱۱ ،ق،
ج  ۲۶۷ :۱و  .)۲۶۸مؤلــف تفســیر «الفرقــان فــی تفســیر القــرآن بالقــرآن و الســنه» نیــز ادعــای
اشــتراک نظــر فریقیــن در مــؤذن بــودن علــی  gرا دارد(صادقــی تهرانــی ،1365 ،ج .)138 :11
دوم :آلوســی بعیــد میدانــد کــه حضــرت علــی  gنــدا دهنــده بیــن دوزخ و بهشــت باشــد ،زیرا
آن حضــرت مقــام بســیار باالیــی دارد .بعیــد شــمردن مســئله از ســوی آلوســی بیانگــر آن اســت
کــه وی دلیلــی بــر نفــی آن نــدارد و روشــن اســت اســتبعاد مانعــی بــر پذیــرش آن نیســت .تفســیر
المنــار دیــدگاه آلوســی را نقــد کــرده و ضمــن بررســی ســند روایــت مــؤذن بــودن حضــرت علــی
 ،gمینویســد :جــای گرفتــن حضــرت علــی gدر بهشــت مانــع از آن نیســت کــه در بیــن اهل
محشــر ،مــؤذن باشد(رشــید رضــا ۱۳۶۶ ،ق ،ج .)۴۲۶ :۸
عالمــه طباطبایــی بــا اشــاره بــه تصریــح نکــردن قــرآن بــه مــؤذن و جنســیت وی از بشــر و ملــک
و جــن ،مــؤذن را بــر اســاس آیــات قــرآن از ســنخ بشــر دانســته و ملــک یــا جــن بــودن آن را نفــی
میکنــد .بــه نظــر وی در سراســر قــرآن نمونـهای مشــاهده نمیشــود کــه جــن از طــرف خداونــد
متصــدی یکــی از امــور آخرتــی باشــد و اگرچــه مالئکــه نقــش واســطه را در اجــرای امــر خــدا را
در بهشــت و دوزخ دارند(نحــل32 ،؛ انعــام93 ،؛ زخــرف )77 ،امــا در روز قیامــت کــه روز بعــث،
ســؤال ،توزیــن اعمــال و حســاب اســت هیــچ تصرفــی بــرای مالئکــه و ســایر موجــودات اثبــات
نشــده اســت و فقــط انســانها اجــازه تصــرف دارنــد .از جملــه در آیــه  46ســوره اعــراف ،دو آیــه بعد
َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ
ـا ٌم َع َلیکـ ْـم َلـ ْـم ْید ُخ ُل َ
وهــا َو ُهـ ْـم ْیط َم ُع َ
ون؛
از ذکــر مــؤذن ،میفرمایــد :ونــادوا أصحــاب الجنـ ِـة أن سـ
و بهشــتیان را کــه هنــوز وارد آن نشــده ولــی [بــدان] امیــد دارنــد آواز میدهنــد کــه ســام بــر
شــما .در آیــات دیگــری نیــز از نفــوذ حکــم و امــر انســان در قیامــت خبــر داده داســت (نحــل27 ،؛
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روم .)56،ایــن آیــات و آیــات مربــوط بــه شــفاعت کــه بیانگــر نفوذ حکــم پیامبــران و اولیــا در قیامت
اســت ،احتمــال انســان بــودن مــؤذن را در ذهــن تقویــت میکننــد و روایــات نیــز مصــداق آن را بــه
طــور دقیــق روشــن میکند(طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  120 :8و  .)121لــذا عــاوه بــر روایــات و
اصــول کلــی حاکــم بــر آیــات طبــق نظــر عالمــه طباطبایی ،اعــام حکــم برائت از مشــرکان توســط
علــی gدر ســوره برائــت و ســیره دایمــی آن حضــرت در مبــارزه بــا ســتمگری میتواند شــواهدی
باشــند بــر ایــن که مــراد از مــؤذن برخــاف نظر آلوســی ،علــی gاســت(مکارم شــیرازی،1374 ،
ج .)183 – 181 :6

 .۳سوره هود آیه ۱۱۳
ّ
الن ُار َو َما َلکم ِّمن ُ
کم َّ
«و َال َت ْر ُ
الله م ْن َأ ْولیاء ُث َّم َال ُت َ
نص ُر َ
کن ْوا إ َلی َّالذ َ
ین َظ َل ُم ْوا َف َت َم َّس ُ
َ
ون»؛
د
ون ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
و بــه کســانی کــه ســتم کردهانــد متمایــل مشــوید کــه آتــش [دوزخ] بــه شــما میرســد و در برابــر
خــدا بــرای شــما دوســتانی نخواهــد بــود و ســرانجام یــاری نخواهید شــد.
آیــه بــه منزلــه نتیجهگیــری از داســتانهای ملتهــای ســتمکار ذکــر شــده در آیــات قبلــی اســت
کــه از تمایــل بـ ه ســوی ظالمــان و اعتمــاد تــوأم بــه آنهــا نهــی میکنــد تــا در اصــل دیــن و امــور
مربــوط بــه حیــات دینــی بــه ظالمــان تکیــه نشــود .نتیجــه ایــن اعتمــاد نابــودی حــق اســت .مــراد
ً
از ظالمــان در آیــه ،همــه افــراد ظالــم نیســت بلکــه کســانی هســتند کــه دعــوت خــدا را کــرارا رد
میکننــد چــه از اهــل کتــاب باشــند و چــه بقیــه موحــدان و مســلمانان .عاقبــت ایــن تمایــل بــه
ظالمــان نیــز آتــش اســت کــه در آن یــاوری غیــر از خــدا ندارنــد و هیــچ شــفیعی نداشــته و خــوار
خواهنــد شــد(طباطبایی 1417 ،ق ،ج .)57 – 50 :11
آلوســی کــه گاهــی مباحــث عرفانــی نیــز در تفســیر ذکــر کــرده است(قاســم پــور227 :1394 ،
َّ َ َ َ ْ
ـن ظل ُمــوا» از بــاب اشــارات عرفانــی بــا اســتناد بــه ســخنی از امــام
  )243در تعییــن معنــای «ال ِذیـرضــا gآورده اســت کــه مــراد از کســانی کــه ظلــم کردهانــد نفــوس ظالــم مایــل بــه شــر در اصــل
َ َّ َ َ َ
ـن ظل ُمــوا و هــی النفــوس المظلمــة المائلــة إلــی الشــرور فــی أصــل
خلقــت هســتندِ :إلــی ال ِذیـ
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ّ
الخلقــة  ...و روی ذلــک عــن علــی بــن موســی الرضــا عــن أبیــه عــن جعفــر رضــی اللــه تعالــی
عنهم(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج  ۳۶۰ :۶و .)۳۶۱
مفســران هرکــدام در تفســیر رکون(اعتمــاد تــوأم بــا میــل درونــی) و «الذیــن ظلمــوا» معانــی
گوناگونــی نقــل کردهانــد کــه بــه گفتــه عالمــه طباطبایــی مطلــب بــر بســیاری از مفســران مشــتبه
شــده اســت(طباطبایی ۱۴۱۷ ،ق ،ج )۵۸ :۱۱؛ امــا بررســی بــرای یافتــن حدیــث مــورد ادعــای
آلوســی در منابــع مختلــف حدیثــی شــیعه و اهــل تســنن بــا کمــک فهرس ـتها ،نرمافزارهــای
رایانـهای و حتــی نرمافزارهــا و کتابخانههــای آنالیــن شــبکه جهانــی اینترنــت راه بــه جایــی نبــرد.

 .۴سورۀ الکهف آیه ۶۵
َّ َّ ْ
َ َّ
َ َ َ َ َ ْ ً ِّ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ً ْ
ندنا َو َعل ْم َن ُاه ِمن ل ُدنا ِعل ًما»؛
«فوجدا عبدا من ِعب ِادنا آتیناه رحمة ِمن ِع ِ
تــا بنــدهای از بنــدگان مــا را یافتنــد کــه از جانــب خــود بــه او رحمتــی عطــا کــرده و از نــزد خــود
بــدو دانشــی آموختــه بودیــم.
آیــه مربــوط بــه ماجــرای حضــرت موســی و یکــی از بنــدگان خداســت کــه در روایــات بــه حضــرت
خضــر gموســوم اســت ،خداونــد بــه ایــن بنــده نعمتهــای باطنــی خاصــی ماننــد نبــوت و
رحمــت علمــی ویــژه و غیــر اکتســابی داده بــود کــه غیــر از خــدا در اعطــای آن دخالتــی نداشــت،
ایــن علــم از قبیــل حــس و فکــر نبــوده بلکه مربــوط بــه تأویــل حــوادث بود(طباطبایــی 1417 ،ق،
ج .)343 - 341 :13
مؤلــف روح المعانــی در ابتــدای بحــث تفســیری ،ســخن از زنــدهبــودن یــا وفــات حضــرت خضــر
بــه میــان آورده ،آنگاه قــول بــه مــرگ وی را پذیرفتــه و بــرای ســخن خــود تأییــدات روایی ذکــر کرده
اســت؛ از جملــه پــس از ذکــر احادیثــی در تأییــد وفات حضــرت خضــر gآورده اســت :و نقله ابن
ّ
الجــوزی عــن علــی بــن موســی الرضــا رضــی اللــه تعالــی عنهمــا أیضا(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج :۸
.)۳۱۰
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در آثــار ابــن جــوزی روایتــی از علــی بــن موســی الرضــا gدر پذیــرش یــا انــکار زنــدهبــودن
حضــرت خضــر gیافــت نشــد .خاطــر نشــان میشــود در کتــاب «زاد المســیر فــی علــم
التفســیر» ابــن جــوزی ،برخــی روایــات مربــوط بــه حضــرت خضــر آمــده کــه آلوســی نیــز آنهــا
را نقــل کــرده اســت .از جملــه هــر دو روایتــی را آوردهانــد کــه از بخــاری ســؤال شــد آیــا خضــر و
الیــاس اآلن زندهانــد؟ و پاســخ شــنیدند کــه خیــر؛ زیــرا پیامبــر فرمودهانــد کســی از صــد ســال
پیــش تاکنــون زنــده نمانــده است(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج ۳۱۰ :۸؛ ابــن جــوزی ۱۴۲۲ ،ق ،ج :۳
 .)۹۷روایــت فــوق را بخــاری در صحیــح خــود چنیــن آورده اســت :عبداللــه بــن عمــر قــال صلــی
بنــا النبــی صلــی اللــه علیــه وســلم العشــاء فــی آخــر حیاتــه فلمــا ســلم قــام فقــال ارأیتکــم لیلتکــم
هــذه فــان رأس مائــة ســنة منهــا ال یبقــی ممــن هــو علــی ظهــر االرض احد(بخــاری ۱۴۰۱ ،ق ،ج
 ۳۷ :۱و  ،)۱۴۱مشــاهده میشــود در ایــن حدیــث ســخنی از حضــرت خضــر gنیســت؛ لیکــن
بخــاری بــه آن حدیــث بــرای اثبــات وفــات خضــر gاســتناد کــرده و ابــن جــوزی و آلوســی از وی
تبعیــت نمودهانــد.
شــایان ذکــر اســت کــه عــاوه بــر مفســران شــیعی ،برخــی مفســران اهــل تســنن قائــل بــه زنــده
بــودن حضــرت خضــر gهســتند و مالقــات پیامبــر خاتم با ایشــان را مســتند بــه احادیث صحیح
قبــول دارند(ثعالبــی ۱۴۱۸ ،ق ،ج  )۵۳۳ :۳و حتــی تعزیــت وی را در رحلــت پیامبــر اکــرمn
گــزارش کردهاند(قرطبــی ،۱۳۶۴ ،ج ۴۴ :۱۱؛ حفنــی ۲۰۰۴ ،م ،ج  )۱۰۳۳ :۱در هــر صــورت
زنــده بــودن وی ،قابــل قبــول بــوده و ایــراد عقلــی یــا نقلــی ندارد(طباطبایــی ۱۴۱۷ ،ق ،ج :۱۳
.)۳۳۸

 .۵سوره الکهف آیه ۱۱۰
َ ْ ُ َ َ ِّ َ ْ ْ ْ
َ
ُ ْ َّ َ َ َ َ َ ٌ ِّ ْ ُ ْ َ َ َ َّ َ َ ُ ْ َ ٌ َ
یع َمل
احـ ٌـد ف َمــن کان یرجــو ِلقــاء ربـ ِـه فل
«قــل ِإنمــا أنــا بشــر مثلکــم یوحــی ِإل َــی أنمــا ِإلهکــم ِإلــه و ِ
َع َمـ ًـا َصال ًحــا َوَل ْیشــرک بع َبـ َ
ـاد ِة َر ِّبـ ِـه أ َح ًدا»؛
ِ
ِ ِِ
بگــو مــن هــم مثــل شــما بشــری هســتم و [لــی] بــه من وحــی میشــود کــه خــدای شــما خدایی
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یگانــه اســت پــس هــر کــس بــه لقــای پــروردگار خــود امیــد دارد بایــد بــه کار شایســته بپــردازد و
هیچکــس را در پرســتش پــروردگارش شــریک نســازد.
آخریــن آیــه ســوره کهــف غــرض از نــزول ســوره را بــه طــور خالصــه در اصــول سـهگانه توحیــد،
نبــوت و معــاد جمعبنــدی کــرده اســت .طبــق آیــه ،رســول خــدا nدر بشــر بــودن منحصــر شــده
و چیــزی اضافــه بــر بقیــه انســانها از قبیــل الوهیــت و قــدرت غیبــی را مدعــی نیســت فقــط وحی
را بــرای خــود اثبــات میکنــد ،همچنیــن معبــود خــود را منحصــر در خــدای یگانــه کــرده اســت.
آیــه در ادامــه بــه طــور اجمــال محتــوای دعــوت پیامبــر را روشــن میکنــد کــه انجــام اعمــال صالــح
بــرای رضــای خــدای واحــد اســت و ایــن معنــا را بــر رجــاء لقــای پــروردگار ،بازگشــت بــه ســوی او و
شــرک نورزیــدن متفــرع کــرده اســت ،زیــرا اگــر معــادی نباشــد هیــچ الزامــی بــه اعتقــاد صحیــح و
انجــام اعمــال صالــح وجــود نخواهــد داشــت(طباطبایی 1417 ،ق ،ج  405 :13و .)406
آلوســی در تفســیر خــود بــرای بیــان مصداقــی از شــرک در آیــه فــوق بــه روایــت رضــوی اشــاره
میکنــد و مینویســد :راغــب اصفهانــی در کتــاب المحاضــرات آورده اســت کــه حضــرت علــی بــن
موســی الرضــا gدیــد کــه خادمــی بــه دســتان مأمــون آب میریــزد تــا وضــو بگیــرد ،لــذا فرمــود:
خــودت وضــو بگیــر و از خــادم بــرای ریختــن آب وضــو کمــک نخــواه و بــه آیــه فــوق اســتناد کــرد:
ّ
فقــد قــال الراغــب فــی المحاضــرات :إن علــی بــن موســی الرضــا رضــی اللــه تعالــی عنهمــا کان
عنــد المأمــون فلمــا حضــر وقــت الصــاة رأی الخــدم یأتونــه بالمــاء و الطســت فقــال الرضــا رضــی
ّ
ّ
َ
ـن َ
«ف َمـ ْ
کان ْیر ُجــوا لقـ َ
ـاء َر ِّبـ ِـه
اللــه تعالــی عنــه :لــو تولیــت هــذا بنفســک فــإن اللــه تعالــی یقــول:
ِ
َ ً
یع َمـ ْـل َع َمـ ًـا صالحـ ًـا َو ال ْیشــرک بعبـ َ
َف ْل ْ
ـاد ِة َر ِّبـ ِـه أ َحــدا» (آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۳۷۵ :۸
ِ
ِ ِِ
روایــت در کتــاب «محاضــرات االدبــاء» راغــب اصفهانی(راغــب اصفهانــی ۱۴۲۰ ،ق ،ج )۴۵۴ :۲
و بــدون ذکــر ســند در ارشــاد شــیخ مفیــد (مفیــد ۱۴۱۳ ،ق ،ج  )۲۶۹ :۲و برخــی منابــع تفســیری
ازجملــه مجمعالبیــان دیــده میشود(طبرســی ،۱۳۷۲ ،ج  )۷۷۱ :۶و در برخــی روایتهــای
صحیــح نیــز همیــن مضمــون آمــده است(مجلســی ۱۴۰۶ ،ق ،ج ۱۴۸ :۱؛ مجلســی ۱۴۱۴ ،ق،
ج  )۴۰۸ :۱کــه خــود امــام بــا اســتناد بــه آیــه فــوق اســتعانت در وضــو گرفتــن بــه یارانــش را اجــازه
نــداده اســت(کلینی ۱۴۲۹ ،ق ،ج ۲۰۰ :۵؛ طوســی ۱۴۰۷ ،ق ،ج  .)۳۶۵ :۱عالمــه مجلســی
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دربــارۀ ایــن روایــت مینویســد :مــراد از شــرک در ایــن روایــت «اســتعانت در عبــادت» اســت کــه بــر
خــاف ســایر اخبــار و روایتــی اســت کــه شــرک را مربــوط بــه اعتقــاد میداننــد ،لیکــن میتــوان
بیــن آنهــا جمــع کــرد و اخــاص تــام را هــم در نفــی شــرک اعتقــادی و عملــی دانست(مجلســی،
 ۱۴۰۴ق ،ج ۱۰۵ :۱۰؛ مجلســی ۱۴۰۳ ،ق ،ج  .)۲۲۲ :۶۷لــذا در کتــب تفســیری بــا رویکــرد
آیــات االحــکام از ایــن روایــت ،کراهــت اســتعانت در وضوگرفتــن را برداشــت نمودهاند(قطــب
الدیــن راونــدی ۱۴۰۵ ،ق ،ج .)۷۲ :۱

 .۶سوره القصص آیه ۸۸
َ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ ً َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُّ
کل َش َ
کم َوإ َلیه ُت ْر َج ُع َ
َّ َ ْ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ
ون»؛
«ول تدع مع الل ِه ِإلها آخر ل ِإله ِإل هو
ٍ
یء ها ِلک ِإل وجهه له الح ِ ِ
و بــا خــدا معبــودی دیگــر مخــوان خدایــی جــز او نیســت جــز ذات او همهچیــز نابــود شــونده
اســت فرمــان از آن اوســت و بــه ســوی او بازگردانیــده میشــوید.
آخریــن آیــۀ ســوره قصــص بــه کلمــه اخــاص «ال الــه اال اللــه» فرمــان میدهــد کــه بــا وجــود
خداونــد ،معبــود دیگــری را نخواننــد ،زیــرا فقط خداوندی شایســته پرســتش اســت که راهــی برای
بطــان و هالکــت او نیســت ،بلکــه همهچیــز بــه جــز او نابــود میشــود ،همچنیــن از آیــه برداشــت
میشــود کــه هــر دینــی بــه جــز دیــن خــدا نابــود میشــود؛ زیــرا تشــریع دیــن کار خداســت نــه
غیــر خــدا و همــه بــه ســوی خــدا بازمیگردنــد نــه بــه ســوی دینتراشــان ادیــان دیگــر .آخریــن
جملــه آیــه نیــز بــه تدبیــر حکــم خــدا در نظــام هســتی و حاکمیــت پــروردگار اشــاره کــرده و بیــان
میکنــد کــه در نهایــت همــه انســانها بــه ســوی او بــاز گردانــده میشــوند(طباطبایی 1417 ،ق،
ج .)96 – 90 :16
تفســیر روح المعانــی بــا توجــه بــه روایــت زیــر ،آیــه را چنیــن معنــا کــرده اســت کــه هــر عملــی از
اعمــال بنــدگان نابــود میشــود و باطــل اســت بــه جــز اعمالــی کــه خــدا تعالــی بخواهــد :و روی
ّ
عــن أبــی عبداللــه الرضــا رضــی اللــه تعالــی عنــه أنــه ارتضــی نحــو ذلــک و قــال المعنــی کل شـیء
مــن أعمــال العبــاد هالــک و باطــل إال مــا أریــد بــه وجهــه تعالی(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۳۳۶ :۱۰
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مفــردات راغــب اصفهانــی از منابــع تفســیر آلوســی نیــز روایــت را بــه همیــن شــکل نقــل کــرده
اســت(راغب اصفهانــی ۱۴۱۲ ،ق.)۸۵۶ :
کنیــه «ابــا عبداللــه» بــرای روایــات امــام صــادق gبــه کار میرود(مظفــر ۱۴۲۱ ،ق ،ج :۲
۱۰۵؛ ســیفی مازندرانــی 1422 ،ق )275 :و در مــورد امــام رضــا gفقــط از کنیههــای ابــو
الحسن(شــریف قرشــی ،۱۳۸۰ ،ج  )۲۵ :۱ابو علی(ابن شــهر آشــوب مازندرانی ۱۳۷۹ ،ق ،ج :۴
 ،)۳۶۶ابــو محمد(طبــری ۱۴۱۳ ،ق )۳۵۹ :و بــه صــورت نــادر ابــو بکر(شــریف قرشــی ،۱۳۸۰ ،ج
 )۲۵ :۱نیــز اســتفاده شــده اســت .لــذا تعبیــر بــه ابــا عبداللــه بــرای امــام رضــا gتوســط آلوســی
بــه اشــتباه بــه کار رفتــه اســت .در منابــع روایــی معتبــر نظیــر کافــی ،روایــت ،بــا تفــاوت در تعبیــر
از امــام صــادق gآمــده اســت(کلینی ۱۴۲۹ ،ق ،ج  ۳۴۹ :۱نیــز ر.ک :صفــار ۱۴۰۴ ،ق ،ج :۱
.)۶۶

 .۷سورۀ یس آیه ۳۹
َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ
َْ
کال ُع ْر ُ
ون الق ِد ِیم»؛
ج
«والقمر قدرناه من ِازل حتی عاد
ِ
و برای ماه منزلهایی معین کردهایم تا چون شاخک خشک خوشه خرما برگردد.
خداونــد در ایــن آیــه بــه ذکــر ویژگــی مــاه پرداختــه و از نقــاط بیســت و هشــت گان ـهای ســخن
گفتــه اســت کــه مــاه در مــدت  28شــبانهروز طــی میکنــد و از نــگاه اهالــی زمیــن بــه شــکلهای
مختلفــی دیــده میشــود و آثــاری را در دریــا ،خشــکی و زندگــی انســانها ایجــاد میکنــد.
قدیمــی درخــت خرمــا نمایــان
مــاه در پایــان مســیر بــه شــکل ســاقه خشکشــده کهنــه و
ِ
میشــود(طباطبایی 1417 ،ق ،ج  )90 :17بنابرایــن در ایــن آیــه از حرکــت نظامبخــش مــاه و

منــازل دقیــق و بســیار منظــم آن قبــل از محــاق و تاریکــی مطلــق صحبــت میکند(طبرســی،
 ،۱۳۷۲ج )۶۶۳ :۸؛ مــاه تــا شــب بیســت و هشــتم در آســمان قابلرؤیــت اســت ،ولــی در ایــن
شــب بیســت و هشــتم بــه صــورت هــال بســیار باریــک زردرنــگ و کمنــور درمیآیــد و در دو
شــب باقیمانــده قابلرؤیــت نیســت کــه آن را «محــاق» مینامنــد .ایــن تقویــم دقیــق در ایــن
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آیــه بــا تعبیــر «کالعرجــون القدیــم» آمــده اســت؛ زیــرا «عرجــون» بــه طــوری کــه غالــب مفســران
(طبرســی ،۱۳۷۲ ،ج۶۶۲ :۸؛ طبــری ۱۴۱۲ ،ق ،ج  )۵ :۲۳و علمــای لغــت (ابــن منظــور۱۴۱۴ ،
ق ،ج  )۲۸۴ :۱۳گفتهانــد آن قســمت از خوشــه خرماســت کــه بــه درخــت اتصــال دارد و هنگامــی
کــه خوشــه نخــل را میبرنــد آن پایــه قوســی شــکل بــر درخــت باقــی میمانــد و هنــگام پژمردگــی
بــه هــال قبــل از محــاق میمانــد؛ و توصیــف آن بــه «قدیــم» اشــاره بــه کهنگــی آن اســت زیــرا
ِ
هرقــدر ایــن شــاخهها کهنهتــر شــود بــه هــال آخــر مــاه شــباهت بیشــتری پیــدا میکند(مــکارم
شــیرازی ،۱۳۷۴ ،ج .)۳۸۵ -۳۸۴ :۱۸
مؤلــف تفســیر روح المعانــی بــرای تعییــن معنــای «قدیــم» پــس از ذکــر معنــای «گذشــت زمــان
کافــی بــرای خشــک شــدن» دو نظــر بــرای مــدتزمــان مذکــور نقــل کــرده اســت .وی کمتریــن
مــدت آن را یــک ســال دانســته آنگاه روایتــی از امــام رضــا gآورده اســت کــه مــراد از «قدیــم»
گذشــت شــشمــاه عنــوان شــده اســت :قیــل :ســتة أشــهر و حــکاه بعــض اإلمامیــة عــن أبــی
ّ
الحســن الرضــا رضــی اللــه عنه(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج  .)۲۰ :۱۲البتــه دلیلــی بــرای انتخــاب
آلوســی نمیتــوان دیــد.
در روایــات شــیعه از امــام رضــا gمعنــای قدیــم شــش مــاه تعییــن شــده اســت(کلینی۱۴۲۹ ،
ق ،ج  ۶۰ :۱۲و ۶۱؛ قمــی ۱۴۰۴ ،ق ،ج  )۲۱۵ :۲ولــی روایــت فــوق در تفاســیر اهــل تســنن
مــورد اســتناد واقــع نشــده و برخــی نظیــر کشــاف حداقــل مــدت «قدیــم» را یــک ســال معرفــی
کردهاند(زمخشــری ۱۴۰۷ ،ق ،ج .)۱۷ :۴

 .۸سورۀ یس آیه ۴۰
ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ َّ َ َ ٌّ
َ َّ ْ ُ َ َ َ َ ُ ْ
یس َب ُح َ
کل فی َف َلک ْ
ون»؛
«ل الشمس ینب ِغی لها أن تد ِرک القمر ول اللیل س ِابق النه ِار و ِ
نــه خورشــید را ســزد کــه بــه مــاه رســد و نــه شــب بــر روز پیشــی جویــد و هرکــدام در ســپهری
شــناورند.
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خداونــد در ادامــۀ آیــۀ قبــل بــه حرکــت خورشــید و مــاه اشــاره میکنــد کــه آن دو بــر طبــق حکــم
خداونــد ،همــواره بــر مســیری ترســیم شــدهای حرکــت میکننــد ،نــه خورشــید بــه مــاه میرســد
تــا تدبیــر مــد نظــر خداونــد مختــل گــردد و نــه شــب از روز جلــو میافتــد .امــر خداوند چنیــن مقرر
شــده اســت کــه هــر یــک از خورشــید و مــاه و ســایر کواکــب در مســیر خــاص خــود حرکــت کــرده و
همچــون ماهــی در دریــای فضــا شــناور باشــند(طباطبایی 1417 ،ق ،ج  90 :17و .)91
آلوســی در ذیــل ایــن آیــه روایتــی از تفســیر عیاشــی نقــل کــرده اســت کــه امــام رضــا gدر پاســخ
بــه شــخصی کــه پرســیده بــود آیــا روز ابتــدا خلــق شــده اســت یــا شــب؟ بــا اســتناد بــه ایــن آیــه و
محاســبات ریاضــی ،خلقــت ابتدایــی روز را تأییــد کرده اســت آنگاه مطــرح میکند که در اســتدالل
بــه آیــه اشــکالی وجــود دارد امــا از نظــر حســاب ریاضــی فرمایش امام درســت اســت :روی العیاشــی
ّ
فــی تفســیر باإلســناد عــن األشــعث بــن حاتــم قــال کنــت بخراســان حیث اجتمــع الرضــا رضــی الله
تعالــی عنــه و المأمــون و الفضــل بن ســهل فی اإلیــوان بمرو فوضعــت المائدة فقــال الرضــا :إن رجال
مــن بنــی إسـرائیل ســألنی بالمدینــة فقــال :النهــار خلــق قبــل أم اللیل فمــا عندکــم؟ فــأرادوا الکالم
ّ
فلــم یکــن عندهــم ش ـیء فقــال الفضــل للرضــا :أخبرنــا بهــا أصلحــک اللــه تعالــی قــال نعــم مــن
ّ
القـرآن أم مــن الحســاب؟ قــال لــه الفضــل :مــن جهــة الحســاب فقــال رضــی اللــه تعالــی عنــه« :قــد
علمــت یــا فضــل أن طالــع الدنیــا الســرطان و الکواکــب فــی مواضــع شــرفها فزحــل فــی المیــزان و
المشــتری فــی الســرطان و المریــخ فی الجدی و الشــمس فــی الحمل و الزهــرة فی الحــوت و عطارد
فــی الســنبلة و القمــر فــی الثور فتکون الشــمس فی العاشــر وســط الســماء فالنهــار قبل اللیــل و من
القـرآن قولــه تعالــیَ :و َل َّاللیـ ُـل ســاب ُق َّ
ـار أی اللیــل قــد ســبقه النهــار»؛ و فــی االســتدالل باآلیــة
ـ
ه
الن
ِ
ِ
بحــث ظاهــر و أمــا بالحســاب فلــه وجــه فــی الجملــة .رأی المنجمــون أن ابتــداء الــدورة دائــرة نصــف
النهــار و لــه موافقــة لمــا ذکــر (آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج  ۲۲ :۱۲و .)۲۳
در تفســیر مجمعالبیــان ایــن روایــت از تفســیر عیاشــی نقــل شــده است(طبرســی ،۱۳۷۲ ،ج ۸
 )۶۶۴ :هرچنــد روایــت در کتــاب تفســیر عیاشــی چــاپ شــده فعلــی یافــت نشــد  1ولــی روایــت در
ً
 .1ایــن تفســیر تــا ســوره کهــف در دو جلــد آمــده اســت و قســمت دیگــر آن در دســت نیســت ،امــا در اینکــه ایــن تفســیر موجــود عینــا
همــان تفســیری اســت کــه وی تألیــف کــرده و هیــچ دخــل و تصرفــی در آن بــه وجــود نیامــده ،جــای تأمــل اســت(بابایی ،۱۳۸۱ ،ج :۱
 ۳۲۹و .)۳۳۰
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منابــع روایــی دیگــر آمــده اســت(ابن شــعبه حرانــی ۱۴۰۴ ،ق.)۴۴۷ :
عالمــه مجلســی پــس از نقــل ایــن روایــت بــه ذکــر شــبهات مختلــف دربــارۀ آن پرداختــه و تحلیل
جامــع و تحقیقــی از روایــت ارائــه کــرده است(مجلســی ۱۴۰۳ ،ق ،ج  )۲۳۱ – ۲۲۶ :۵۴و عالمــه
طباطبایــی پــس از نقــل حدیــث امــام رضــا gاز تفســیر آلوســی بــه اشــکاالت وی پاســخ میدهد
و مینویســد :اینکــه امــام میفرمایــد روز ،قبــل از شــب خلــق شــده اســت ،بــه ایــن معناســت
کــه روز جلوتــر از شــب قرارگرفتــه اســت نــه اینکــه گمــان شــود اول روزهــا و ش ـبها ایجــاد شــده
ســپس بــرای هــر یــک محلــی مشــخص گــردد؛ امــا اینکــه آلوســی گفتــه اســت که پاســخ علــی بن
موســی الرضــا« gفیالجملــه» و تــا انــدازهای درســت اســت ،معنــای «فیالجملــه» مشــخص
نیســت .بلکــه در صــورت مســلم دانســتن اصــول علــم نجــوم پاســخ امــام «بالجملــه» درســت
اســت(طباطبایی ۱۴۱۷ ،ق ،ج .)۹۶ :۱۷
آلوســی در ذیــل حدیــث میگویــد :بــه نظــر منجمــان ابتــدای دوره فلــک از نصفالنهــار شــروع
میشــود و ایــن نظــر ســتاره شناســان تأییــدی بــر ســخن امــام است(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج :۱۲
 ۲۲و )۲۳؛ عالمــه طباطبایــی ایــن ســخن را بــه چالــش کشــیده و مینویســد :دایــره نصــف النهار
دایــرهای فرضــی اســت کــه از قطــب شــمال و جنــوب و نقطـهای در بیــن آنهــا میگذرد کــه تعداد
ایــن خطــوط بــه بینهایــت میرســد؛ لــذا جــای مشــخصی در آســمان نــدارد تــا بــودن آفتــاب در
یکــی از آن نقــاط بــرای زمیــن روز باشــد و در نقــاط دیگــر شــب(طباطبایی ۱۴۱۷ ،ق ،ج .)۹۶ :۱۷

 .۹سوره الزخرف آیه ۵۵
َ
«ف َل َّما َآس ُف َونا َ
انت َق ْم َنا م ْن ُه ْم َف َأ ْغ َر ْق َن ُاه ْم َأ ْج َمع َ
ین»؛
ِ
ِ
چون ما را به خشم درآوردند از آنان انتقام گرفتیم و همه آنان را غرق کردیم.
فرعــون بــا مقایســه قــدرت خــود و امکانــات مالــی و مــادی ضعیــف حضــرت موســی gخــود را
برتــر از آن حضــرت دانســت ،قــوم فرعــون نیــز از روی ســبکمغزی از او اطاعــت کردنــد و چــون
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خــدا را بــا اعمــال خــود بــه خشــم آوردنــد خداونــد از آنهــا انتقــام گرفــت و همــۀ آنهــا را غــرق
کرد(ســوره زخــرف ،آیــات )۵۵ - 51؛ بنابرایــن غــرق شــدن فرعونیــان بــه دلیــل فســق فرعونیــان و
خشــمگین کــردن خداونــد یعنــی ارادۀ عقوبــت بود(طباطبایــی 1417 ،ق ،ج .)111 :18
تفســیر روح المعانــی در ذیــل آیــه مــورد بحــث روایتــی را نقــل کــرده اســت کــه خداونــد هماننــد
مــا انســانها تأســف نمیخــورد ،امــا اولیــا و دوســتانی دارد کــه افســوس میخورنــد و راضــی
میشــوند ،خداونــد رضــای آنهــا را رضــای خــود مقــرر کــرده و خشــم آنهــا را خشــم خــود؛ از
همیــن جاســت کــه خداونــد در حدیثــی قدســی میفرمایــد هــر کــس بــه ولــی مــن توهیــن کنــد
ّ
ّ
بــه جنــگ بــا مــن برخاســته اســت :و قــال أبــو عبداللــه الرضــا رضــی اللــه تعالــی عنــه :إن اللــه
ســبحانه ال یأســف کأســفنا و لکــن لــه جــل شــأنه أولیــاء یأســفون و یرضون فجعــل ســبحانه رضاهم
رضــاه و غضبهــم غضبــه تعالــی و علــی ذلــک قــال عــز و جــل« :مــن أهــان لــی ولیــا فقــد بارزنــی
بالمحاربة»(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۹۱ :۱۳
همــان گونــه کــه در ذیــل آیــه  ۸۸ســوره قصــص نیــز ذکر شــد ،کنیــه «ابــا عبداللــه» در مــورد امام
رضــا gبــه کار نم ـیرود و بررســی روایــت در منابــع دیگــر نیــز میرســاند کــه حدیــث مزبــور از
امــام صــادق gروایــت شــده اســت(کلینی ۱۴۲۹ ،ق ،ج  ۳۵۲ :۱و ۳۵۳؛ ابنبابویــه ۱۳۹۸ ،ق:
۱۶۸؛ ابنبابویــه ۱۴۰۳ ،ق۱۹ :؛ مجلســی ۱۴۰۴ ،ق ،ج .)۱۱۸ :۲
اشــتباه آلوســی در انتســاب روایــت امــام صــادق بــه امــام رضــا gاز مفــردات راغــب ،از منابــع
تفســیر روح المعانــی نشــئت گرفتــه کــه راغــب اصفهانــی همیــن عبــارت را بــه همیــن شــکل نقــل
کــرده اســت(راغب اصفهانــی ۱۴۱۲ ،ق )۷۵ :و برخــی دیگــر همیــن اشــتباه را تکرار کــرده و بدون
تأمــل مــورد اســتناد قــرار دادهاند(حقــی بروســوی ،بیتــا ،ج ۴۱۶ :۵؛ ج ۳۸۱ :۸؛ واعــظ زاده
خراســانی ،1388 ،ج  )330 :2درهرصــورت روایــت از احادیــث امــام رضــا gنیســت.

 .۱۰سوره محمد آیه ۱۹
َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َّ
َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َّ َّ ُ َ ْ َ ْ ْ َ
کم َو َم ْث َو ْ
الل ُه ْیع َل ُم ُم َت َق َّل َب ْ
اکم»؛
ات و
«فاعلم أنه ل ِإله ِإل الله واستغ ِفر ِلذ ِنبک و ِللمؤ ِم ِنین والمؤ ِمن ِ
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پــس بــدان کــه هیــچ معبــودی جــز خــدا نیســت و بــرای گنــاه خویــش آمــرزش جــوی و بــرای
مــردان و زنــان باایمــان [طلــب مغفــرت کــن] و خداســت کــه فرجــام و مــآل [هــر یــک از] شــما را
میدانــد.
آیــات قبــل از ایــن آیــه دربــارۀ ســعادت مؤمنــان و شــقاوت کفــار بحــث کــرده و در اینجــا
نتیجهگیــری کــرده و خطــاب بــه پیامبــر میفرمایــد :نســبت بــه علمــی کــه بــه یگانگــی خــدا و
کلمــه طیبــه «ال الــه اال اللــه» داری ،ثابتقــدم بــاش و از گناهــت و گنــاه زنــان و مــردان باایمــان
امــت طلــب غفــران کــن تــا از کســانی نباشــند کــه خــدا بــر دلهایشــان مهــر زده و از نعمــت تقــوا
َ َّ
َ
َ َّ
ْ
«و اللـ ُـه ْیعلـ ُـم ُم َتقل َبکـ ْـم َو َمثواکـ ْـم» بیــان میکنــد کــه خداونــد
محــروم شــدهاند .جملــه پایانــی آیــه
همــۀ احــوال دگرگونــی و ثبــات شــما را میدانــد پــس چــ ه بهتــر کــه بــر دیــن توحیــد پایبنــد
باشــید و بترســید از اینکــه بــر قلبهایتــان مهــر زده شــود و در نتیجــه از هــوای نفــس پیــروی
کنید(طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  358 :18و .)359
آلوســی در بیــان فضیلــت زیــاد «ال الــه اال اللــه» روایاتــی از صحیــح بخــاری و مســلم نقــل کــرده و
در پایــان بــه حدیــث بطاقــة و حدیــث قدســی نقــل شــده از امــام رضــا gاســتناد کــرده اســت :و
حدیــث البطاقــة أشــهر مــن أن یذکــر و کــذا الحدیــث القدســی المــروی عــن علــی الرضا عــن آبائه
علیهمالسالم(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج  .)۲۱۶ :۱۳میتــوان از ایــن عبــارت اشــتهار حدیــث قدســی
نقــل شــده از امــام رضــا gرا برداشــت کــرد ،لــذا هیــچ ســندی هــم بــرای آن ذکــر نکــرده اســت.
حدیــث بطاقــة در فضیلــت ال الــه اال الله(ترمــذی ۱۴۰۳ ،ق ،ج  ۱۳۳ :۴و  )۱۳۴و بــه نظر علمای
اهــل تســنن از احادیــث صحیــح اســت (مــاوردى ،بیتــا ،ج  )۱۳۶ :۵و حدیــث قدســی معــروف
َ َ ْ َ َ
َ َ َّ َّ
َ َ ْ َ
ـن َعذ ِابی) ،هــم در منابع
ـن َدخــل ِح ْص ِنــی أ ِمــن ِمـ
بــه سلســلة الذهــب (ل ِإلـ َـه ِإل اللـ ُـه ِح ْص ِنــی فمـ
اهــل تسنن(طبســی )۷۳ - ۳۵ :۱۳۹۱ ،و هــم منابــع شــیعی نقــل شــده اســت(ابنبابویه۱۳۷۸ ،
ق ،ج ۱۳۵ :۲؛ علــی بــن موســی ۱۴۰۶ ،ق ۳۹ :و .)۴۰
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 .۱۱سورۀ الرحمن آیه ۳۹
َ
َ ْ َ َّ ْ َ ُ
َ
یسأل َعن ذ ِنب ِه ِإ ٌنس َول َج ٌّان»؛
«فیوم ِئ ٍذ ل
در آن روز هیچ انس و جنی از گناهش پرسیده نشود.
آیــه اوصــاف برخــی مواقــف قیامــت را شــرح میکنــد کــه در آن موقــف از هیــچ جــن و انســی
دربــاره گناهانــش ســؤالی پرســیده نمیشــود (طباطبایــی ۱۴۱۷ ،ق ،ج ۱۰۷ :۱۹؛ طوســی،
بیتــا ،ج .)۴۷۷ :۹
دربــاره ســؤال و جــواب روز قیامــت ،دو گــروه از آیــات ســخن گفتهانــد ،برخــی از آیــات از وجــود
ســؤال و جــواب در قیامــت یــاد کردهانــد؛ از جملــه قســم یــاد میکنــد کــه در قیامــت از همــه آنهــا
ســؤال خواهــد شــدَ :ف َو َر ِّبــک َل َن ْسـ َـأ َل َّن ُه ْم َأ ْج َمع َ
ین(حجــر .)92 :آیــه ســوره الرحمــن برخــاف آیــه
ِ
َ ْ َ َّ ْ َ ُ
َ
ـذ ل یســأل عــن
فــوق ،میفرمایــد از هیــچ انــس و جنــی در روز قیامــت ســؤال نمیشــود :فیوم ِئـ ٍ
ٌ َ
َ
ـس َول َج ٌّان(الرحمــن.)39 :
ذ ِنبـ ِـه ِإنـ
تناقــض ایــن دو گــروه از آیــات باعــث شــده اســت تــا بــا توجیههــای گوناگــون ،تناقــض ظاهــری
ً
رفــع شــود ،مثــا گفتهانــد قیامــت دارای مواقــف متعــددی اســت کــه در برخــی از آنها ،انســانها
بازخواســت شــده و در مواقــف دیگــر بــر دهانهــا مهــر نهــاده میشــود تــا اعضــا ســخن گوینــد،
گاهــی ظاهــر افــراد بیانگــر حــاالت آنهاســت و نیــازی بــه ســؤال و جــواب ندارند(طباطبایــی،
 ۱۴۱۷ق ،ج  .)۱۰۷ :۱۹جــواب دیگــری بــرای رفــع تناقــض در منابــع ذکــر شــده اســت کــه بر پایه
روایتــی از امــام رضــا gاســتوار اســت ،بــر طبــق ایــن روایــت عــدم ســؤال مختــص بــه شــیعیان
گناهــکاری اســت کــه بــدون توبــه از دنیــا رفتهانــد و در بــرزخ بــه انــدازه گناهــان خــود مجــازات
شــدهاند ،بنابرایــن در قیامــت گناهــی ندارنــد تــا مــورد بازخواســت و ســؤال قــرار گیرند(تنکابنــی،
 1411ق.)142 :
مؤلــف تفســیر روح المعانــی راهحــل اخیــر را مــورد اشــاره قــرار داده و مینویســد :طبرســی از
[حضــرت] رضــا رضــی اللــه تعالــی عنــه نقــل کــرده اســت کــه هــر کــس معتقد بــه خــدا باشــد و در
دنیــا توبــه نکنــد ،خداونــد او را در بــرزخ عــذاب میکنــد تــا در روز قیامــت هیــچ گناهــی نداشــته
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ّ
باشــد تــا مــورد مواخــذه و ســؤال قــرار گیــرد :و حکــی الطبرســی عــن الرضــا رضــی الله تعالــی عنه
أن مــن اعتقــد الحــق ثــم أذنــب و لــم یتــب عــذب فــی البــرزخ و یخــرج یــوم القیامــة و لیس لــه ذنب
یســأل عنــه و لعمــری إن الرضــا لــم یقــل ذلک(آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۱۱۳ :۱۴
آلوســی ایــن روایــت را نپذیرفتــه ولــی دلیلــی بــر رد ســخن امــام ارائــه نکــرده اســت و فقــط بــا لفظ
قســم ،آن را انــکار کــرده اســت ،در حالــی کــه اگــر دلیلــی بــر رد ســخن امــام داشــت ،آن را بــا توجــه
بــه ادلــه بیــان میکــرد.
روایــت در مجمعالبیــان طبرسی(طبرســی ،۱۳۷۲ ،ج  )۳۱۲ :۹و تفســیر فرات(کوفــی۱۴۱۰ ،
ق )۴۶۱ :از امــام رضــا gنقــل شــده و شــیخ صــدوق آمــرزش گناهــان بــه علــت عــذاب برزخــی را
جــز اعتقــادات شــیعه دانســته اســت(ابنبابویه ۱۴۱۴ ،ق ۷۴ :و  )۷۵و روایــت را بــه صــورت مســند
بــا تفــاوت تعبیــر در کتــاب فضائــل الشــیعه نقــل کــرده اســت(ابنبابویه ،بیتــا ۴۲ :و .)۴۳
اصــل وجــود بــرزخ و بخشــی از پاداشهــای نیکــوکاران و مجــازات بــدکاران بــا توجــه بــه برخــی
آیــات از جملــه آیــه  100ســوره مؤمنــون قابــل اثبــات اســت(مکارم شــیرازی ،1377 ،ج 441 :5
  .)456حتــی حنابلــه ،شــافعیها و حنفیهــا نیــز معتقــد بــه انتفــاع میــت از اعمــال دنیــوی دربــرزخ هستند(ســبحانی تبریــزی )73 – 70 :1376 ،در برخــی روایــات فریقیــن نیــز قبــر (یــا برزخ)
بــه بهشــت یــا دوزخ تشــبیه شــده اســت ،از رســول خــدا nروایت شــد ه کــه قبــر باغــی از باغهای
ْ
َ ْ ٌ
بهشــت یــا گودالــی از گودالهــای جهنــم اســت :إ َّن َمــا ْال َق ْبـ ُـر َر ْو َضـ ٌـة مـ ْ
ـاض ال َج َّنـ ِـة ،أ ْو ُحفـ َـرة
ـ
ی
ر
ـن
ِ
ِ ِ ِ
ـن ُح َفــر َّ
مـ ْ
النار(ترمــذی 1403 ،ق ،ج 358 :4؛ کلینــی 1429 ،ق ،ج )597 :5؛ یکــی از ثمــرات
ِ
ِ
اعتقــاد بــه حیــات برزخــی ،رفــع شــبهات مربــوط بــه توســل و شــفاعت پیامبــر و بقیــه اهلبیــت
اســت کــه ســلفیها آن را بــه دلیــل اعتقــاد نداشــتن بــه حیــات میــت انــکار میکنند(نجــارزادگان،
ً
 ،)71 - 45 :1391همانگونــه کــه قبــا نیــز اشــاره شــد آلوســی دارای اندیشــههای ســلفی
اســت(ذهبی ،بیتــا ،ج  )۳۵۳ :۱لــذا بــا پذیــرش روایــت امــام رضــا gدر بخشــش گناهــان در
عالــم قبــر ،مجبــور بــه انــکار بخشــی از عقایــد خــود مبنــی بــر حیــات برزخــی و در نتیجــه جــواز
توســل و شــفاعت خواهــد بــود ،بنابرایــن بــدون ذکــر دلیــل ســخن امــام را رد کــرده اســت.
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 .۱۲سورۀ الطالق آیه ۱۲
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َّ ُ َّ
َ َّ َ
ْ َ ُ َّ َ َ َّ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َّ َ
ـن ْال ْ
ـ
م
و
ات
او
ـم
ـ
س
ع
ـب
ـ
س
ـق
ـ
ل
خ
ی
ـذ
ـ
ال
«اللــه
ر
ـن ِل َت ْعل ُمــوا أ َّن الل َه َعلی
ض ِمثلهــن یتنزل المــر بینهـ
ِ
ٍ
ِ
َ
َ
ِّ َ ِ ًْ
َّ
َ
ِّ َ
َ َّ َ َ ْ َ َ
ـیء ِعلما»؛
ـیء ق ِدیـ ٌـر وأن اللــه قــد أحــاط ِبــکل شـ ٍ
کل شـ ٍ
خــدا همــان کســی اســت کــه هفــت آســمان و هماننــد آنهــا هفــت زمیــن آفریــد فرمــان [خــدا]
در میــان آنهــا فــرود میآیــد تــا بدانیــد کــه خــدا بــر هــر چیــزی تواناســت و بــه راســتی دانــش وی
هــر چیــزی را در بــر گرفتــه اســت.
ایــن آیــه بــا تأکیــد بــر مضمــون آیــات قبــل دربــارۀ ربوبیــت خــدا و بعثــت پیامبــر میفرمایــد:
خدایــی کــه بــرای هدایــت شــما پیامبــر فرســتاده و قــرآن را نــازل کــرده اســت و شــما را در صــورت
تمــرد و مخالفــت از اوامــرش تهدیــد و در صــورت اطاعــت ،بــه بهشــت بشــارت داده اســت ،همــان
خدایــی اســت کــه هفــت آســمان و هفــت زمیــن آفریــده و امــور الهــی اعــم از اعیــان موجــودات،
ارزاق ،مــرگ ،زندگــی و  ...را از آســمان بــه زمیــن فرســتاده اســت تــا روشــن شــود کــه قــدرت
خــدای متعــال شــامل همــه چیــز و علمــش بــر همــه اشــیاء احاطــه دارد ،بنابرایــن الزم اســت کــه
خردمنــدان از مخالفــت امر چنین خدایــی بپرهیزند(طباطبایــی 1417 ،ق ،ج  325 :19و .)326
آلوســی در تفســیر هفــت آســمان و توضیــح چگونگــی قــرار گرفتــن آســمانها بــر روی همدیگــر
روایتــی از امــام رضــا gنقــل کــرده اســت :أخــرج العیاشــی بإســناده عــن الحســین بــن خالــد
ّ
عــن أبــی الحســن الرضــا رضــی اللــه تعالــی عنــه قــال :بســط کفــه الیســری ثــم وضــع الیمنــی
علیهــا فقــال :هــذه األرض الدنیــا و الســماء الدنیــا علیهــا قبــة و األرض الثانیــة فــوق الســماء الدنیا
و الســماء الثانیــة فوقهــا قبــة و األرض الثالثــة فــوق الســماء الثانیــة و الســماء الثالثــة فوقهــا قبــة
حتی ذکر الرابعة و الخامســة و السادســة فقال :و األرض الســابعة فوق الســماء السادســة و الســماء
َ ْ َ َ
ـماوات َو
السـ
ـابعة فوقهــا قبــة و عــرش الرحمــن فــوق الســماء الســابعة و هــو قولــه تعالــی :ســبع سـ ٍ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
م َ
ــن ال ْرض مثله َ
ــن (...آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج )۳۳۹ :۱۴؛ حســین بــن خالــد از امــام رضــاg
ِ
ِ ِ
ســؤال میکنــد کــه ســتونهایی کــه بــه چشــم دیــده نمیشــوند ولــی بیــن زمیــن و آســمان قــرار
ّ ُ َّ
َ َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َ
ـد ت َر ْون َها»(رعــد )۲ ،چگونــه هســتند؛ امــام در پاســخ
ات ِبغیـ ِـر عمـ ٍ
ـذی رفــع الســماو ِ
دارنــد «اللــه الـ ِ
کــف دســت چــپ خــود را بــاز کــرد و دســت راســت خــود را در آن قــرار داد و فرمــود :ایــن زمیــن دنیا
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اســت و آســمان دنیــا بــر بــاالی زمیــن گنبــدی اســت و زمیــن دوم بــاالی آســمان دنیــا و آســمان
دوم گنبــدی اســت بــر بــاالی آن و زمیــن ســوم بــاالی آســمان دوم قرارگرفته و آســمان ســوم گنبدی
اســت بــر بــاالی آن و زمیــن چهــارم بــاالی آســمان ســوم اســت و آســمان چهــارم بــر بــاالی آن گنبد
اســت و زمیــن پنجــم بــاالی آســمان چهــارم اســت و آســمان پنجــم گنبــدی اســت روی آن و زمیــن
ششــم بــر روی آســمان پنجــم اســت و آســمان ششــم گنبــدی اســت روی آن و زمیــن هفتــم در
بــاالی آســمان ششــم قــرار دارد و آســمان هفتــم گنبــدی اســت بــاالی آن و عــرش رحمان تبــارک و
َّ
ـذی
تعالــی بــر بــاالی آســمان هفتــم قــرار دارد و ایــن
کالم خــدای تعالــی اســت کــه میفرمایــد :الـ ِ
َ َ َْ
َ
ْ
ُ
َ َ َ َ ْ َ َ
ال ْرض م ْث َل ُهـ َّ
ـن َیت َنـ َّـزل ال ْمـ ُـر َب َین ُهـ َّ
ـماوات و ِمــن
ـن.
ِ ِ
خلــق ســبع سـ ٍ
روایــت مزبــور در تفســیر عیاشــی آمــده است(عیاشــی ۱۳۸۰ ،ق ،ج  )۲۰۳ :۲و علــی بــن
ابراهیــم آن را بــه طــور کامــل نقــل کــرده اســت (قمــی ۱۴۰۴ ،ق ،ج  ۳۲۸ :۲و )۳۲۹؛ عالمــه
طباطبایــی آن را حدیثــی نــادر دانســته و مــراد از آن را بــه باطــن عالــم نزدیکتــر از ظاهــر عالــم
میداند(طباطبایــی ۱۴۱۷ ،ق ،ج .)۳۲۸ :۱۹

 .۱۳سورۀ التین آیه ۱
الت َ َّ ُ
َ ِّ
ون»؛
«و ِ
ینوالزیت ِ
سوگند به انجیر و زیتون!
خداونــد در ایــن آیــه بــه «تیــن» و «زیتــون» قســم یــاد کــرده اســت تا بــه خلقــت انســان در بهترین
قــوام و شــرایط مــورد نیــاز بــرای زندگــی و بقــای وی تذکــر دهــد .مــراد از تیــن و زیتــون یــا دو میــوه
معــروف یــا مــراد اســامی دو کــوه در دمشــق و بیتالمقــدس اســت کــه بــر روی اولــی انجیــر و بــر
روی دومــی زیتــون رشــد میکنــد .بــه همیــن خاطــر بــر ایــن دو کــوه اطــاق تیــن و زیتــون شــده
اســت .علــت قســم خداونــد بــر ایــن دو اســم بــه خاطــر فوایــد زیــاد آنها یــا بعثــت پیامبــران در این
دو نقطــه اســت(طباطبایی 1417 ،ق ،ج .)319 :20
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تفســیر روح المعانــی آلوســی در ذیــل آیــه فــوق برخــی خاصیتهــای پزشــکی انجیــر و زیتــون را
بــه نقــل از روایــات ذکــر کــرده اســت؛ از جملــه روایتــی از امــام رضــا gنقــل کــرده کــه انجیــر بوی
بــد دهــان را از بیــن میبــرد ،باعــث رویــش مــو بــوده و مانــع فلــج بــدن میشــود :عــن علــی الرضــا
بــن موســی الکاظــم علــی جدهمــا و علیهماالســام أنــه یزیــل نکهــة الفــم و یطــول الشــعر و هــو
أمــان مــن الفالــج (آلوســی ۱۴۱۵ ،ق ،ج .)۳۹۴ :۱۵
روایــت آلوســی در منابــع مختلــف تفســیری دیــده میشــود کــه بــه همیــن عبــارت اغلــب در
منابــع اهــل تســنن نقــل شــده اســت(فخر رازی ۱۴۲۰ ،ق ،ج ۲۱۰ :۳۲؛ حقــی بروســوی ،بیتــا،
ج ۴۶۶ :۱۰؛ ابوالســعود ،بیتا ،ج ۱۷۴ :۹؛ نیشــابوری ۱۴۱۶ ،ق ،ج  .)۵۲۴ :۶در منابع شــیعی
حدیــث بــا تفــاوت اندکــی در الفــاظ آمــده اســت(کلینی ۱۴۲۹ ،ق ،ج ۵۶۲ :۱۲؛ نیــز ر.ک .برقی،
۱۳۷۱ق ،ج .)۵۵۴ :۲

نتیجهگیری
آلوســی از مفســران بنــام اهــل تســنن بــا گرایــش ســلفی در قــرن ســیزدهم ،برخــی روایتهــای
علــی بــن موســی الرضــا gرا در تفســیر «روح المعانــی فــی تفســیر القــرآن العظیــم و الســبع
المثانــی» آورده کــه در ایــن پژوهــش بــه صــورت تطبیقــی بررســی شــده اســت.
آلوســی  13روایــت از امــام رضــا gدر ذیــل آیــات آورده اســت و بــرای حضــرت علــی بــن موســی
الرضــا gتعابیــر احترامآمیــز نظیــر رضــی اللــه عنــه و علیهالســام اســتفاده کــرده اســت و گاهی
از آن حضــرت بــا کنیــه یــاد میکنــد .وی در ذکــر روایتهــای حضــرت علــی بــن موســی الرضــا
 gاز تفســیر عیاشــی ،تفســیر مجمعالبیــان طبرســی ،محاضرات راغــب اصفهانی و زاد المســیر
ابــن جــوزی اســتفاده کــرده و برخــی روایتهــا را بــدون ســند آورده اســت.
بررسی روایتهای نقل شده از امام رضا gدر تفسیر روح المعانی بیانگر آن است که:
الــف :آلوســی در ذیــل آیــات  ۱۷آل عمــران ۱۱۰ ،ســوره کهــف ۳۹ ،ســوره یــس ۴۰ ،ســوره یــس،
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 ۱۹محمــد صلــی اللــه علیــه و آلــه ۱۲ ،طــاق و آیــه اول ســوره تیــن روایاتــی از امــام رضــا gدر
تأییــد نظــر خــود یــا بیــان نکتــه تفســیری آورده اســت.
ب :مؤلــف در ذیــل آیــات  ۴۴ســوره اعــراف ۳۹ ،الرحمــن روایاتــی ذکــر کــرده ولــی آنهــا را قبــول
نکــرده اســت ،در مقالــۀ حاضــر ســخن آلوســی در ایــن مــوارد ،بررســی و نقد شــده اســت.
ج :وی در ذیــل آیــات  ۸۸ســوره قصــص و آیــه  ۵۵ســوره زخــرف بــهاشــتباه برخــی روایتهــا را
بــه حضــرت امــام رضــا gمنتســب کرده اســت؛ علــت این اشــتباه ،نقــل روایــت از منابــع دیگری
اســت کــه بــه اشــتباه روایاتــی را بــه امــام رضــا gمنتســب کردهانــد.
د :همچنیــن روایاتــی را در ذیــل آیــه  ۱۱۳ســوره هــود و آیــه  ۶۵ســوره کهــف نقــل کــرده اســت که
در منابــع تفســیری و حدیثی یافت نشــد.
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روایات عرضه شده بر ایشان.
فصلنامه علمی فرهنگ رضوی.176-153 .)2( 8 .

بررسی و تحلیل معیارهای امام رضا g

مقاله پژوهشی

در نقد روایات عرضه شده بر ایشان

دریافت 1396/8/3 :پذیرش1396/11/3 :
رسول محمد جعفری

1

چکیده
بــا گســترش نظاممنــد احادیــث مجعــول و محـ َّـرف در عصــر امــام رضــا ،gدر مــوارد فــراوان راویــان
اصالــت احادیــث را از آن حضــرت جویــا میشــدند .در صــورت وقــوع جعــل و تحریــف در روایــت ،امــام
بــه صــورت روشــمند و بــا بهرهگیــری از معیارهــا و مال کهــای متقــن ،محـ َّـرف و مجعــول بــودن آن را
بیــان کردهانــد .بــه طــور کلــی امــام دو معیــار درونــی و بیرونــی را در نقــد ایــن روایــات بــه کار بســتهاند.
ایشــان نقــد درونــی را کــه بــا دقــت در مضمــون حدیــث صــورت میپذیــرد ،بــا دو دســته از معیارهــا:
 .1معیارهــای درون دینــی  .2معیارهــای بــرون دینــی انجــام دادهانــد؛ معیارهــای درون دینــی را قــرآن،
روایــات و مســلمات دینــی و مذهبــی و معیارهــای بــرون دینــی را عقــل و حــس و تجربه میتوان دانســت.
نقــد بیرونــی کــه ارزیابــی احادیــث بــا اســتفاده از مراجعــی مثــل ســند ،منبــع و مأخــذ حدیــث اســت ،در
ســیره امــام رضــا gبــا نقــد راویــان تحقــق یافتــه اســت ،ایشــان بــا اشــاره بــه منشــأ جعــل و تحریــف
کــه همــان وجــود راویــان کــذاب باشــد ،احادیــث را نقــد کردهانــد .امــام گاه بــه صــورت ترکیبــی از چنــد
معیــار بــرای نقــد روایــات بهــره گرفتهانــد کــه در بیــن معیارهــای بــه کار گرفتــه از دو معیــار روایــات و عقــل
بیــش از دیگــر معیارهــا اســتفاده کردهانــد.

کلیدواژهها :امام رضا ،gروایات عرضه شده ،تحریف ،جعل ،معیارهای نقد.
 .1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهدrasulmohamadjafari@yahoo.com :
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مقدمه
همــگام بــا نــزول آیــات قــرآن ،پیامبــر nتبییــن آنهــا را بر عهده داشــت .پــس از رحلت ایشــان
ایــن مهــم را خانــدان آن حضــرت کــه همــان امامــان دوازدهگانــه باشــند ،عهــدهدار شــدند .از بین
ایــن دو ثقــل ،قــرآن بــه دلیــل اعجــازش از هــر گونــه تحریــف و تغییــر در الفاظــش مصــون مانــد؛
امــا روایــات پیامبــر nو اهــل بیتــش بــا تحریــف و جعــل مواجــه شــد .ســودجویان ،منافقــان،
اهــل کتــاب نومســلمان و غیــر اینــان بــا انگیزههــای مختلــف ســخنان از پیــش ســاختهای را بــه
آن بزرگــواران نســبت دادنــد .رســول خــدا nدر حیــات مبــارک خــود در واکنــش بــه ایــن تهدیــد،
زبــان بــه اعتــراض گشــودند و واضعــان را بــه آتــش دوزخ وعــده دادند(ســید رضــی1380 ،ق:
 .)665بــه تبــع ایشــان اهــل بیتbنیــز در مواجهــه بــا تحریفــات و مجعــوالت خامــوش نماندند.
آن بزرگــواران بنــا بــر اقتضائــات و شــرایط سیاســی و فرهنگــی حاکــم بــر جامعــه ،عــاوه بــر ایــن
کــه بــه تبییــن آیــات قــرآن و تشــریح عقایــد ،اخــاق و احــکام و بــه طــور کلــی معــارف اصیــل
اســامی همــت میگماشــتند ،بــه مبــارزه بــا ســنتها و روایــات محـ َّـرف و مجعــول نیــز اقــدام
میکردنــد .در میــان اهــل بیــت ،تــاش علمــی و فرهنگــی امــام رضــا gدر ابعــاد مختلــف نمود
چشــمگیری داشــت.
در عصــر امــام رضــا gجعــل و تحریــف حدیــث بــه گونــه اســفناکی جریــان داشــت؛ اهــل
حدیــث در عامــه ،جریــان هــای فکــری منحــرف ،حاکمــان عباســی و غیــر اینان بــا اهــداف دینی،
نــژادی ،سیاســی ،اجتماعــی و غیــره ،گاه از زبــان پیامبــر nو گاه از زبــان ائمــه bحدیــث جعل
میکردنــد .در میــان جریــان اهــل حدیــث ،معتقــدان بــه تشــبیه خداونــد بــه هنــگام تبییــن آیــات
متشــابه ،فــراوان از روایاتــی اســتفاده میکردنــد کــه یــا تحریــف یــا جعــل شــده بــود و غالــب روایات
مجعــول نیــز از یهــود کــه تفکــری تشــبیهگرا داشــتند ،اقتبــاس میشد(شهرســتانى ،1364 ،ج:1
 ،)121مقامــات دولــت عباســى نیــز کــه از خطــر ناشــى از شــیعیان و بــه ویــژه امامیــه آگاه بودنــد،
كوشــیدند تــا توجــه مــردم را از حقــوق اهــل بیــت منحــرف كننــد ،لــذا احادیثــى از قــول پیامبــر
ـام بعــد از پیامبــر ،nعبــاس و نــه امــام علــىg
 nجعـ 
ل كردنــد كــه حکایــت از آن داشــت امـ ِ
ُ
اســت(محمد حســین .)239 :1385 ،همچنیــن جریانهــای انحرافــی ماننــد غــات در جعــل
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بررسی و تحلیل معیارهای امام رضا  gدر نقد روایات عرضه شده بر ایشان (محمد جعفری)

حدیــث و نســبت دادن آن بــه اهــل بیــت بــه منظــور تخریــب شــخصیت آنــان در میــان مــردم نقــش
فعالــى داشــتند(همان) .بــر همیــن اســاس امــام رضــا gاخبــاری کــه مخالفــان دربــارۀ والیــت
برســاختهاند بــه ســه دســته تقســیم کــرده اســت.1 :اخبــار غلــو آمیــز .2 ،اخبــار تقصیــر در امــر
امامــت .3 ،اخبــار عیــوب دشــمنان ایشــان .حضــرت ســپس در توضیــح این ســه دســته فرمودند:
مــردم چــون غلــو دربــارۀ مــا را بشــنوند ،شــیعیان را تکفیــر میکننــد و چــون تقصیــر را بشــنوند ،بــه
همــان مقــدار بــه مــا معتقــد میگردنــد و اگــر عیــوب دشــمنان مــا را بــه اســم بشــنوند ،مــا را نیــز به
اســم دشــنام دهند(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)303-304 :1
چنیــن فضــای فکــری و اجتماعــی و سیاسـیای اقتضــا مــی کــرد بســیاری از احادیــث موجود بر
امــام رضــا gعرضــه گــردد .پــارهای از ایــن احادیــث را امــام gتأییــد یــا کجفهمــی رخ داده در
آنهــا را تصحیــح کردهانــد(از ایــن روایــات در نوشــتاری دیگــر ســخن گفتهایــم) امــا پــارهای دیگــر
از ایــن احادیــث را حضــرت بــا بهرهگیــری از معیارهــای گوناگــون بــه بوتــه نقــد نهــاده و مجعــول یــا
محــرف بــودن آنهــا را نمایاندهانــد .ایــن پژوهــش در پــی پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه تحلیــل
معیارهــای امــام رضــا gدر نقــد روایــات عرضــه شــده بــر ایشــان کــدام اســت؟ بــا بررس ـیهای
صــورت گرفتــه بــه تحقیــق مســتقلی در موضــوع پیــش رو(بررســی و تحلیــل معیارهــای امــام رضــا
 gدر نقــد روایــات عرضــه شــده بــر ایشــان) دســت نیافتیــم.
پیشــینۀ تحقیقــات مرتبــط بــا این موضــوع به دو دســته قابل تقســیم اســت :الــف .پژوهشهایی
کــه بــه بررســی مــوردی برخــی از احادیــث مــورد نقــد امــام رضــا gپرداختهانــد؛ مقــاالت.1 :
شــاكر و موســوی حرمــی(« :)1390خداگونــه بــودن انســان؛ روایتــی اســرائیلی یــا آمــوزه مشــترک
ادیــان ابراهیمــی؟» .2 ،شــاکر سلماســی(« :)1393بررســی ســندی و داللــی روایــت «إن اللــه
خلــق آدم علــی صورتــه» .3 ،پهلــوان و آذرخشــی(« :)1390تحقیــق در متــن و اســناد حدیــث
ّان اللــه خلــق آدم علــی صورتــه و نقــد دیــدگاه ابــن عربــی» .4 ،نصیــری(« :)1387نقــد و بررســی
روایــات هــاروت و مــاروت» ،از ایــن قبیــل هســتند ،ب .تحقیقاتــی کــه در زمینــه مالکهــای نقــد
حدیــث ســامان یافت ـ ه اســت .بــرای نمونــه در مقالــۀ «مالکهــای نقــد متــن حدیــث بــر اســاس
منابــع روایــی فریقیــن» ،نویســنده بــه بیــان مالکهــا و معیارهــای نقــد حدیــث پرداختــه و بــرای
هــر یــک از آنهــا یــک یــا چنــد روایــت اشــاره کــرده اســت.
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پژوهشهــای دســته اول ،بــه اقتضــای پژوهــش صرفــا بــه بررســی یــک روایــت از روایات مــورد نقد
امــام رضــا gپرداختهانــد ،لــذا ایــن تحقیقــات اوال بســیاری از روایــات عرضــه شــده بــر امــام رضــا
 gو نقــد شــده بــه وســیله ایشــان را تبییــن نکــرده انــد ،ثانیــا از معیارهــای آن حضــرت در نقــد
روایــات بحــث نکردهانــد .پژوهشهــای دســته دوم نیــز در صــدد آن نبودهانــد کــه ایــن معیارهــای
نقــد حدیــث را بــر اســاس نقــد خــود اهــل بیــت bو بــه ویــژه امــام رضــا gتبییــن کننــد ،مضاف
بــر آنکــه بــه نقــد ســند در ســیره ائمــه bنیــز نپرداختــه اســت .ایــن در حالــی اســت کــه ایــن
پژوهــش اوال ،بــا احصــای روایــات عرضــه شــده بــه امــام رضــا ،gآنهــا را یکجــا جمــع آوری کرده
اســت ،ثانیــا ،در جوامــع روایــی فریقیــن جسـتوجو کــرده تــا اصــل و مصــدر حدیــث و معصومــی
را کــه راوی بــه نقــل از ایشــان حدیــث را بــه امــام رضــا gعرضــه کــرده ،شناســایی کنــد ،ثالثــا ،بــا
تحلیــل محتــوای روایــات ،معیارهایــی را کــه امــام رضــا gدر مواجهــه بــا روایات مجعــول و محرف
بــه کار بســته اســت بــه صــورت روشــمند و بــا تکیــه بــر معیارهــای مــورد اســتناد حدیــث پژوهــان
تبییــن کــرده اســت ،بــه نظــر میآیــد تاکنــون تحقیقــی با چنیــن هــدف و رویکــردی ســامان نیافته
اســت و ایــن پژوهــش متکفــل ایــن خــأ اســت.
پیــش از ورود بــه اصــل بحــث ،درخــور یــادآوری اســت کــه طبــق روایــات منقــول از امــام رضا،g
علــم ایشــان ســه خاســتگاه دارد .1 :پیامبــر :nیکــی از اهالــی فــارس از امــام رضــا gســؤال
میکنــد کــه آیــا غیــب مــی دانــد؟ امــام در پاســخ میفرمایــد کــه علــم ایشــان از پیامبر nرســیده
اســت و پیامبــر nاز جبرئیــل و جبرئیــل از خداونــد دریافــت کــرده اســت(کلینی1407 ،ق :ج:1
ْ
 .2 ،)256جامعــهَ ،جفــر اکبــر و اصغــر و مصحــف حضــرت فاطمــه(س) :امــام رضــا gدر روایتی
ْ
یکــی از نشــانههای امــام را در اختیــار داشــتن جامعــه بــه طــول هفتــاد متــرَ ،جفــر اکبــر و اصغــر
و مصحــف حضــرت فاطمــه(س) بیــان میدارد(ابنبابویــه 1413 ،ق ،ج .3 ،)419 :4الهــام و
تحدیــث :از امــام رضــا gنقــل اســت کــه علــوم انبیــا و ائمــه bبــر خــاف علــوم مــردم عــادی از
مخــزن علــم الهــی نشــأت میگیــرد ،لــذا علــم امام برتــر از علــم مردمــان زمــان خود اســت(کلینی،
1407ق :ج .)202 :1در جمعبنــدی ایــن ســه منبــع علــم حضــرت بایــد گفــت کــه علــم ایشــان
در هــر ســه حالــت یــا بــه طــور مســتقیم یــا بــا واســطه پیامبــر ،nمصحــف حضــرت فاطمــه hو
 ...منشــأ الهــی دارد و از لــدن و نــزد بــاری تعالــی فــرود آمــده اســت و اغلــب معیارهای امــام gدر
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نقــد روایــات عرضــه شــده ،زیــر مجموعــه ایــن موهبــت خــاص الهــی اســت .از آنجــا کــه مواجهــه
حضــرت ،روشــمند و درس آمــوز بــرای اصحــاب و آینــدگان بــوده اســت ،بایــد معیارهــای ایشــان بــا
تفکیــک دقیــق علمــی و منطقــی تبییــن گــردد ،از ایــن رو مباحــث پیــش رو در دو محــور کلــی نقد
درونــی و بیرونــی روایــات مطــرح و تحلیــل میشــود.

 .1نقد درونی روایات
«نقــد درونــی یــا محتوایــی در برابــر نقــد بیرونــی ،بــه معنــای دقــت در درون مایــه و محتــوای یــک
حدیــث بــرای اطمینــان از درســتی آن است»(مســعودی .)230 :1388 ،نقــد درونــی خــود بــا دو
دســته از معیارهــا محقــق میشــود .1 :معیارهــای دروندینــی .2 ،معیارهــای بروندینــی.
 .1-1معیارهای درون دینی
حدیثپژوهــان معیارهــای نقــد دروندینــی را قــرآن ،روایــات و مســلمات دینــی و مذهبــی
دانســته اند(ر.ک:مســعودی.)255-235:1388،
 .1-1-1قرآن

بــر اســاس روایــات عرضــه ،پیــش از بهرهگیــری از مضمــون هــر روایتــی بایــد آن را بــر قــرآن
عرضــه کــرد و در صــورت عــدم مخالفــت و تعــارض بــا آیــات تلقــی بــه قبــول شــود(ر.ک :کلینــی،
ً
1407ق ،ج ،)96 :1روایاتــی کــه بــا قــرآن مبایــن اســت ،قطعــا بــا عتــرت طاهــره نیــز مباین اســت
و بــه علــت یگانگــی مــاك معیــت و تضــاد ،ضــد یكــی از دو همــراه ضــد دیگــری نیــز هســت .پــس
ً
آنچــه ضـ ّـد قــرآن اســت ،بــا عتــرت طاهــره نیــز ّ
ضدیــت داردّ ،
حتــی اگــر ظاهــرا به ایشــان منتســب
باشــد(جوادی آملــی« 1389 ،الــف» .)132 :بنابرایــن چنیــن روایاتــی قطعــا از زبــان معصومــان
صــادر نشــده اســت ،امــام رضــا gخطــاب بــه یونــس بــن عبــد الرحمــان ،صریحــا یکــی از
معیارهــای پذیــرش روایــت را عــدم مخالفت بــا قــرآن اعــام فرمودند(کشــی۱۴۰۹ ،ق .)224 :این
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معیــار در مبانــی قرآنــی آن حضــرت در حجیــت ذاتــی قــرآن و عــدم تحریــف آن ریشــه دارد ،آنجــا
کــه فرمــوده انــد ...« :قــرآن در طــول زمانهــا کهنــه نمیگــردد و بــر زبانهــا بــه تباهــی دچــار
نمیشــود ،زیــرا بــرای زمانــی خــاص تعلــق نــدارد و دلیــل روشــن و حجــت بــرای همــه مــردم قــرار
داده شــده اســت»(ابنبابویه1378 ،ق ،ج .)130 :2بــر همیــن اســاس آن حضــرت در هنــگام
مواجهــه بــا روایــات عرضــه شــده ،از معیــار عرضــه روایــات بــه قــرآن بهــره جســتند ،نمونــه:
َّ َّ َ َ َ َ ُّ ْ َ ْ َ َ
َ
الرؤ َیة َو الكل َ م َب ْی َن ن ِب َّی ْین»
 .1-1-1-1حدیث «إن الله قس م
ِ

ّ
اهــل ســنت از ابــن عبــاس نقــل کــرده انــد :خداونــد کالم را بــرای موســی ،gخلــت را بــرای
ابراهیــم gو رؤیــت را بــرای محمــد nقــرار داد(طبرانــی1404 ،ق ،ج .)286 :11در روایتــی
َ ُ
أ ُبوقـ َّـرة ،از علمــای عامــه ،از امــام رضــا gســؤاالت متعــددی درباره احــکام و معــارف دینی مطرح
میکنــد؛ در بخشــی از ایــن روایــت ،ابوقـ ّـره از خبــر مزبــور ســؤال میکنــد :بــرای مــا روایــت شــده

اســت خداونــد رؤیــت و کالم را میــان دو پیامبــر تقســیم کــرد« :کالم را بــرای موســی gو رؤیــت را
بــرای محمــد nقــرار داد» ،امــام gفرمــود :پــس چــه کســی از جانــب خداونــد بــه جــن و انــس
رســانده کــه چشــم هــا او را درنمىیابند(االنعــام ،)103 ،دانــش آنــان او را احاطه نکند(طــه،)110،
چیــزى ماننــد او نیست(الشــورى)11 ،؛ آیــا محمــد nایــن را نگفتــه اســت؟ ابوقــره گفــت :بلــه!
امــام gفرمــود :چگونــه مــردی بــه ســوی همــه خلــق مــی آیــد و بــه آنــان خبــر میدهــد کــه
از جانــب خــدا آمــده اســت و آنــان را بــه ســوی خــدا بــه امــر خــدا دعــوت میکنــد و میگویــد:
چش ـمها او را در نمىیابند(االنعــام ،)103 ،دانــش آنــان او را احاطــه نکند(طــه ،)110 ،چیــزى
ماننــد او نیست(الشــورى)11 ،؛ ســپس میگویــد :مــن او را بــا چشــمم دیــدم و دانــش مــن او را
احاطــه کــرد و او بــه صــورت بشــر اســت؛ آیا حیــا نمیکنیــد؟ زندیقان نتوانســتند چنین ســخنی را
بــر او نســبت دهنــد و بگوینــد :از جانــب خــدا چیــزی مـیآورد ســپس خــاف آن را عمــل میکند»
در ادامــه ابوقـ ّـره بــه امــام gمیگویــد :آیــا روایــات را تکذیــب میکنــی؟ امــام gمیفرمایــد:
اگــر روایــات مخالــف باشــد بــا قــرآن و اجمــاع مســلمانان -که بر عــدم احاطــه علمی و دیدن چشــم
هــا و مثلیــت خداونــد مبتنــی اســت -تکذیــب میکنم(کلینــی1407 ،ق ،ج 96 :1؛ ابنبابویــه،
1398ق.)112-111 :
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در ایــن روایــت امــام رضــا gبــا اســتفاده از دو معیــار ،مجعــول بــودن روایــت عامــه را نشــان داده
اســت؛ روش اول ،اســتناد بــه چنــد آیــه قــرآن و عرضــه روایــت بــر آنهاســت؛ بــه ایــن صــورت کــه
طبــق روایــت عامــه ،خداونــد شــیئی قابــل رؤیــت اســت ،در حالــی کــه بــر اســاس آیــات مــورد
اســتناد امــام gخداونــد از جســمانیت ،مثــل داشــتن و امــکان احاطــه دیــدگان کــه الزمــه
دیــدن هــر شــیء مرئــی اســت ،منــزه اســت لــذا دیــدن خداونــد امــری محــال اســت ،روش دوم:
بهرهگیــری از اجمــاع مســلمانان اســت کــه از آن جلوتــر بــا عنــوان «مســلمات دینــی و مذهبــی»
بحــث خواهیــم کــرد.
 .2-1-1روایات
دومیــن معیــار درون دینــی امــام رضــا gدر نقــد روایــات عرضــه شــده ،اســتناد بــه روایــات
صحیــح اســت .حجیــت ایــن معیــار را خــود ایشــان در حدیثی خطــاب به یونــس بــن عبدالرحمان
بیــان کردنــد ،آنجــا کــه فرمودنــد :ســخن مــا (اهــل بیــت) موافــق بــا قــرآن و ســنت اســت ،مــا از
خــدا و رســولش حدیــث نقــل میکنیــم و نــه دیگــران تــا در ســخنمان تناقــض باشــد .در همیــن
روایــت یونــس از امــام صــادق gنیــز نقــل کــرده اســت :تنهــا آن دســته از احادیــث مــا را بپذیــرد
کــه موافــق قــرآن و ســنت باشــد یا بــرای آن شــاهدی از احادیــث قبلی مــا بیابید(کشــی۱۴۰۹ ،ق:
 .)224در روایــات عرضــه شــده بــه امــام رضــا gروایــات فراوانــی وجــود دارد کــه حضــرت بــا
اســتناد بــه اصــل روایــت ،وجــود تحریــف در روایــت عرضــه شــده را نمایانــده اســت .بــه عبــارت
دیگــر در روایــات عرضــه شــده بــه آن حضــرت ،ایشــان هــرگاه از معیــار روایــات بــرای نقــد اســتفاده
کــرده انــد ،وجــود تحریــف و افتادگــی در حدیــث را نشــان داده انــد ،نمونــه هــا:
ُ َ َََ ُ ً َ َ ً
«مد َّب ٌر قتل َرجل خطأ»
.1-2-1-1حدیث

هشــام بــن احمــر گویــد :از امــام رضــا gپرســیدم :حکــم بــرده(ای کــه وعــده دادهانــد پــس از
مــرگ صاحبــش آزاد شــود) در صورتــی کــه فــردی(آزاد) را غیــر عمــد بــه قتــل رســاند ،چیســت؟
امــام gفرمودنــد :در ایــن بــاب چــه چیــزی بــرای شــما روایــت شــده اســت؟ عرضــه داشــتم:
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از امــام صــادق gروایــت شــده اســت کــه کامــا در اختیــار اولیــای دم قــرار داده مــی شــود و
چــون صاحبــش کــه بــدو وعــده آزادی داده بــود ،وفــات کــرد ،آزاد میشــود ،امــام gمیفرمایــد:
عجیــب اســت ،خــون مســلمانی پایمــال میشــود؟ راوی عرضــه مـیدارد :چنیــن بــرای مــا روایــت
شــده اســت ،امــام gفرمــود :بــه اشــتباه بــر پــدرم نســبت دادهایــد ،کامــا در اختیــار اولیــای
دم قــرار داده میشــود ،چــون صاحبــش کــه بــدو وعــده آزادی داده بــود ،وفــات کــرد ،بــه قیمــت
خــون بهــا بردگــی میکند(کلینــی1407 ،ق ،ج307 :7؛ طوســی1407 ،ق ،ج.)198 : 10
روایتــی را کلینــی بــا ســند خــود از جمیــل بــن دراج نقــل میکنــد کــه وی از امــام صــادق gایــن
مســئله را ســؤال کــرده اســت ،امــام gدر پاســخ میفرمایــد :بــا موالیــش مصالحــه میکنــد ،اگــر
نپذیرفــت ،بــرده در اختیــار اولیــای مقتــول قــرار میگیــرد و چــون موالیــش کــه بــدو وعــده آزادی
داده بــود ،وفــات کنــد ،آزاد میگــردد و چیــزی بــر عهــده او نیســت .کلینــی پــس از نقــل ایــن
روایــت مینویســد :در روایتــی دیگــری آمــده اســت کــه بــه قیمــت خونبهــا بردگــی میکنـ َ
ـد(و
فــی ر َو َایــة ُأ ْخـ َـرى َو ُی ْس َت ْسـ َـعى فــی ق َ
یم ِته)(کلینــی1407 ،ق ،ج.)305 :7
ِ ِ ٍ
ِ ِ
 امــام رضــا gبــا علــم بــه اصــل روایــت امــام صــادق ،gبــه تحریــف در روایــت نقل شــده اشــاره
فرمودنــد .گفتنــی اســت روایــت دومــی کــه کلینــی از امــام صــادق gگــزارش کــرده اسـ َ
ـت(و ِفی
ر َو َایــة ُأ ْخـ َـرى َو ُی ْس َت ْسـ َـعى فــی ق َ
یم ِتــه) ،منطبــق بــا روایــت امــام رضــا gاســت .شــیخ طوســی
ِ ٍ
ِ ِ
نیــز بــر ایــن دیــدگاه اســت ،وی پــس از نقــل چنــد روایــت مینویســد :ایــن روایــات ایــن چنیــن
مطلــق وارد شــده اســت کــه چــون مــوال وفــات کنــد ،بــرده آزاد مــی شــود ،در حالــی کــه شایســته
اســت بگوییــم کــه چــون مــوالی بــرده بمیــرد ،ســزاوار اســت کــه بــرده به انــدازه قیمــت دیــه مقتول
بردگــی کنــد تــا خــون مســلمان هــدر نــرود ،وی آنگاه بــرای تأییــد نظــر خــود حدیــث امــام رضــا
 gرا گــزارش میکند(طوســی1390 ،ق ،ج.)275 :4
 .2-2-1-1حدیث «أکل اللحم»

از دیگــر احادیثــی کــه امــام رضــا gتحریــف در آن را نشــان داده اســت ،رابطــه گوشــت
ُ
نخــوردن و بــد خلقــی اســت؛ حســین بــن خالــد گویــد بــه امــام رضــا gعرضــه داشــتم کــه
ُ
مــردم میگویندهــر کــس ســه روز گوشــت نخــورد ،خلقــش بــه بــدی میگرایــد ،فرمودنــد :دروغ
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ُ
میگوینــد .هــر کــس چهــل روز گوشــت نخــورد ،خلــق و بدنــش بــه بــدی گرایــد و آن بــه دلیــل
انتقــال آثــار گوشــت بــه نطفــه در مــدت چهــل روز اســت(کلینی1407 ،ق ،ج .)309 :6تأثیر چهل
ُ
روزه نخــوردن گوشــت در بــد خلقــی از پیامبــر ،nامــام علــی gو امــام صــادق gنقــل شــده
اســت(برقی1371 ،ق ،ج 466-464 :2؛ کلینــی1407 ،ق ،ج .)309 :6بنابرایــن نقــد امــامg
مبتنــی بــر روایــات صحیحــی اســت کــه از پدرانــش نقــل شــده و موجــود بــوده اســت .امــا شــاید
دلیــل خاســتگاه ســخن ناصــواب میــان مــردم ،فهــم وارونـهای باشــد کــه آنــان از احادیــث مشــابه
داشــتهاند؛ آنجــا کــه امــام صــادق gدر نوبتــی بــه عمــار ســاباطی و در نوبتــی دیگــر بــه ادریــس
بــن عبداللــه توصیــه کردهانــد کــه گوشــت ســه روز یــک بــار مصــرف گــردد(ر.ک :برقــی1371 ،ق،
ج .)470 :2محتمــل اســت امثــال ایــن گونــه روایــات ،بــه طــور دقیــق و صحیــح بــه مــردم منتقــل
نشــده باشــد .اگــر اشــکال شــود از کجــا معلــوم کــه جملــه حســین بــن خالــد« :مــردم میگوینــد
هــر کــس ســه روز گوشــت نخــورد »...بــه تحریــف در روایــت اشــعار دارد ،شــاید ایــن بــاور غلــط
خــود مــردم بــوده اســت؟ در پاســخ میگوییــم ،ســخن تنــد امــام رضــا gکــه فرمودنــد« :دروغ
میگوینــد» بــر تحریــف داللــت دارد ،در صورتــی کــه ایــن امــر صرفــا یــک بــاور غلــط بــود ،لزومــی
نداشــت کــه آن را بــا ایــن لحــن تنــد تکذیــب کننــد.
 .3-2-1-1حدیث «نامگذاری فرزند به نام محمد و علی»

َ
روایــت شــده اســت کــه حســین بــن ســعید گویــد :مــن و ابــن غیــان مدائنــی نــزد امــام رضاg
َ
رفتیــم ،ابــن غیــان بــه ایشــان گفــت :خداونــد کار شــما را بــه صــاح آورد! بــرای مــن نقــل شــده
اســت کــه هــر کــس جنینــی داشــته باشــد و نیــت کنــد کــه او را محمــد نــام گــذارد ،فرزنــدش پســر
خواهــد شــد .آیــا ایــن صحیــح اســت؟ امــام فرمــود :بلــه ،همچنیــن هــر کــس جنینــی داشــته
باشــد و نیــت کنــد کــه او را علــی نــام گــذارد ،فرزنــدش پســر خواهــد شــد ،ســپس فرمــود :علــی
همــان محمــد و محمــد همان علــی اســت ،هــر دو یکــی هســتند(کلینی1407 ،ق ،ج .)11 :6در
ایــن روایــت ،راوی اظهــار میکنــد کــه بــرای او نقــل شــده اســت کــه اگــر کســی نــام محمــد بــرای
جنیــن خــود بگــذارد خداونــد بــه او فرزنــد پســر خواهــد داد ،امــام در واکنش بــه روایــت راوی اظهار
مــی دارد کــه اگــر کســی فرزنــد خــود را علــی نیــز نــام بگــذارد ،خداونــد بــدو فرزنــد پســر خواهــد
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داد ،بــه نظــر مــی رســد حضــرت بــا ایــن بیــان خــود بــه حــذف و افتادگــی روایــت اشــاره میکنــد
و معیــار ایشــان در تحریــف روایــت ،ســنت پیامبــر nبــوده اســت ،زیــرا در جوامــع روایــی از رســول
خــدا nنقــل شــده اســت کــه هــر کــس جنینــی داشــته باشــد و نیــت کنــد کــه او را محمــد یــا
علــی نــام گــذارد ،فرزنــدش پســر خواهــد شـد(همان.)12 :
شــایان ذکــر اســت برخــورداری از فرزنــد پســر به مقتضــای حکمت الهــی اســت ،از ایــن روی این
روایــات داللــت ندارنــد بــر ایــن کــه نــام گــذاری فرزنــد بــه نام محمــد و علــی ،ع َّلــت ّ
تامـ ه بــرای تولد
ِ ِ
فرزنــد پســر اســت تــا تصــور شــود کــه با وجــود ایــن علــت ،وجــود معلــول ضــروری و حتمی اســت،
َّ
علــت غیــر ّ
تامـ ه بــه حســاب میآیــد کــه در صــورت وجــود
نامگــذاری فرزنــد بــدان نامهــا حداکثــر ِ
علــل دیگــر ،ممکــن اســت معلــول محقــق شــود 1،همانطورکــه اثرگــذاری امــوری چــون دعــا،
صدقــه و صلــۀ رحــم علــت تامــه در افزایــش رزق و طــول عمــر و جلوگیــری از حــوادث ناخوشــایند
نیست .
 .4-2-1-1حدیث «تزویج علی بن حسین»g

احمــد بــن محمــد بــن ابــی نصر گویــد :از امــام رضــا gپرســیدم حکــم ازدواج همزمان بــا دختر
و ام ولــد متعلــق بــه پــدر آن دختــر چیســت؟ حضــرت فرمودنــد :اشــکال نــدارد ،گفتــم :بــرای مــا
از پــدرت نقــل شــده اســت کــه امــام ســجاد gبــا دختــر و ام ولــد امــام حســن gازدواج کــرد،
یکــی از شــیعیان از مــن خواســته تــا در ایــن بــاره از شــما ســؤال کنــم ،امــام رضــا gفرمودنــد:
ایــن چنیــن نیســت ،امــام ســجاد gبــا دختــر امــام حســن gو ام ولــدی متعلــق بــه علــی بــن
حســین شــهید(حضرت علــی اکبــر) ازدواج کــرد .امــام ســجاد gایــن مطلــب را در نامـهای بــه
اطــاع عبدالملــک بــن مــروان رســاند ،عبدالملــک در جــواب نامــه ایشــان را(بــه دلیــل ازدواج بــا ام
ولــد) ســرزنش کــرد ،امــام ســجاد gچــون نامــه را خوانــد ،فرمــود :علــی بن حســین( gاشــاره
بــه خودشــان اســت) خــود را پاییــن م ـیآورد و خداونــد او را بــاال میبرد(کلینــی1407 ،ق ،ج:5
.)361
 .1علــت تامــه علتــی اســت كــه بــا تحقــق آن معلــول محقــق میشــود ،و معلــول در تحقــق خــود ،احتیــاج بــه غیــر آن نــدارد ،و علــت
غیــر تامــه ،علتــی اســت كــه معلــول در تحقــق خــود بــه آن و غیــر آن محتــاج اســت(جوادی آملــی ،1386 ،ج.)318 :2-2
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أ م ولــد در اصطــاح کنیــزی اســت کــه از صاحــب خــود بــاردار شــده و بــه هنــگام ملکیــت همــان
صاحبــش وضــع حمــل کند(احمـد1415 ،ق .)68 :در روایــت ابــن ابــی نصــر ابتــدا از امــام رضــا
 gدربــاره حکــم ازدواج کســی کــه بــا دختــری ازدواج و ســپس بــا ام ولــد پــدر همــان دختــر
ازدواج میکنــد ،ســؤال میکنــد ،امــام آن را بــدون اشــکال میدانــد ،ابــن ابــی نصــر در ادامــه
دربــارۀ روایتــی کــه از پــدر آن حضــرت ،آنگونــه کــه خواهــد آمــد ،ظاهــرا مــراد امــام صــادقg
اســت ،ســؤال میکنــد کــه بــر اســاس آن امــام ســجاد gبــا دختــر و ام ولــد امــام حســنg
ازدواج کــرده اســت کــه البتــه مؤیــد حکــم امــام نیــز اســت .بــا وجــود ایــن کــه طبــق پاســخ امــام
رضــا gازدواج امــام ســجاد gبــا ام ولــد امــام حســن gبــدون اشــکال اســت ،امــا حضــرت
نقــل راوی را برنتافتــه و آن را ناصــواب میدانــد و بیــان میکنــد کــه ایشــان بــا دختــر امــام حســن
 gو ام ولــد بــرادر شــهیدش ،حضــرت علــی اکبــر gازدواج کــرده اســت ،امــام رضــا gدر
ادامــه اشــاره میکنــد کــه آن حضــرت ازدواج بــا ام ولــد را بــه اطــاع عبدالملــک رســانده اســت و
وی بــه دلیــل خــوی نژادپرســتانه و دونانــگاری کنیــزکان ،در نامـهای ایــن عمــل امام ســجاد gرا
نکوهیــده اســت ،آن حضــرت نیــز پــس از خوانــدن نامــه اظهــار میدارنــد که ایشــان تواضع پیشــه
میکننــد و خداونــد عظمــت و بزرگــی عنایــت میکنــد.
چنــان کــه اشــاره شــد روایتــی کــه ابــن ابــی نصــر بــا تعبیــر «عن أبیــک» بــر امــام رضــا gعرضه
مـیدارد ،ظاهــرا مــرادش وجــود روایتــی از امــام صــادق gاســت ،چــرا کــه کلینــی بــا ســند خــود
از راوی مجهولــی از امــام صــادق gنقــل کــرده اســت :امــام ســجاد gبــا کنیــز امام حســنg
ازدواج کــرد و عبدالملــک بــن مــروان در نامــه ای ایشــان را بــه دلیــل تــن دادن بــه چنیــن ازدواجــی
شــماتت میکنــد و آن حضــرت نیــز در نامـهای پاســخ او را میدهد(کلینــی1407 ،ق ،ج-345 :5
.)346
بــا توجــه بــه ســخنان امــام رضــا ،gبــه نظــر میآیــد روایتــی کــه از امــام صــادق gنقــل
گردیــده اســت ،مقــرون بــه صحــت نباشــد؛ در میــان شــارحان فیــض کاشــانی بــه این امــر تفطن
داشــته و نوشــته اســت :بــر اســاس روایــت امــام رضــا ،gآن کنیــز متعلــق بــه علــی بــن حســین
شــهید و نــه امــام حســن gبــوده اســت و ظاهــرا روایــت امــام رضــا gبــه دلیــل صحــت اســناد
و اشــتمال بــر خطــای موجــود در ایــن روایــت ،صحیــح باشــد(فیض كاشــانى1406 ،ق ،ج:21
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 .)93-92بنابرایــن امــام رضــا gبــا اشــراف بــه اصــل روایــت غیــر محـ َّـرف امــام صــادق،g
تحریــف رخ داده در آن را تبییــن کردنــد.
َ َ ُ ُ ْ
َّ َ ُ َ
ال َم ُام ِإل َو له ع ِق ٌب»
 .5-2-1-1حدیث «ل یكون ِ

علــی بــن ابــی حمــزه بطائنــی بــر امــام رضــا gوارد شــده و از ایشــان ســؤال مــی کنــد :تــو امــام
هســتی؟ امــام میفرمایــد :بلــه ،میگویــد :از جــدت جعفــر بــن محمــد gشــنیدهام کــه امــام،
امــام نیســت مگــر آن کــه دارای نســل و فرزنــد باشــد .امــام رضــا gفرمــود :ای شــیخ! فرامــوش
کــردهای یــا خــود را بــه فراموشــی زدهای؟ جعفــر gچنیــن نگفــت بلکــه فرمــود :امــام ،امــام
نیســت مگــر آن کــه دارای نســل و فرزنــد باشــد ،غیــر از امامــی کــه بــرای او حســین بــن علــیg
رجعــت میکنــد ،او نســلی نــدارد .علــی بــن ابــی حمــزه عرضــه مـیدارد :راســت گفتــی فدایــت
گــردم ،از جــدت چنیــن شنیدم(طوســی1411،ق.)224 :
در ایــن روایــت منظــور از عبــارت «امامــی کــه بــرای او حســین بــن علــی gرجعــت میکنــد»،
امــام عصــر fاســت کــه بــر اســاس روایــات ،پــس از ظهــور ایشــان ،امــام حســین gرجعــت
میکند(مجلســی1403،ق ،ج .)103 :53علــی بــن ابــی حمــزه بطائنــی ،از ســران مذهــب
منحــرف واقفیــه است(نجاشــی1407 ،ق: ،)250او کــه بــه امامــت امــام رضــا gاعتقــاد
نداشــت ،بــا حــذف بخشــی از روایــت امــام صــادق ،gدرصــدد بــه چالــش کشــیدن امامــت
ایشــان ،بــه جهــت فقــدان فرزنــد بــود .گفتنــی اســت امــام جــواد gدر ســال  195هجــری متولد
شــدند(مفید1414 ،ق ،ج ،)273 :2بــا احتســاب تاریــخ شــهادت امــام رضــا gدر ســال 203
هجری(همــان ،ج ،)247 :2ایشــان در زمــان شــهادت پــدر هشــت ســال بیــش تــر نداشــتند ،لــذا
احتمــاال در زمــان عرضــه روایــت بــه امــام رضــا ،gفرزندشــان متولــد نشــده بــود و علــی بــن ابــی
حمــزه ایــن گونــه مــی خواســت امامــت آن حضــرت را منکــر گــردد؛ امــام رضــا gدر مواجهــه
بــا ایــن روایــت ،پاســخی دقیــق و مناســب مــی دهنــد؛ ایشــان بــا احاطـهای کــه بــه روایــات امــام
صــادق gو بلکــه روایــات همــه پدرانشــان ،داشــتند ،افتادگــی و تحریــف در روایت را متذکر شــده
و وجــه صحیــح آن را بدیــن صــورت بیــان مـیدارد کــه تنهــا امامــی کــه نســلی نــدارد ،امــام عصــر
 fاســت .منطــوق ایــن پاســخ حضــرت تحریــف روایــت را نشــان داده اســت و مفهــوم آن اثبــات
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امامــت خــود و امامــان پســین تــا امــام عصــر fاســت؛ امــری کــه واقفیــه بــر خــاف آن اعتقــاد
داشــتند.
کشــی روایــت پیــش گفتــه را اندکــی متفاوتتــر گــزارش کــرده اســت :علــی بــن ابــی حمــزه بــر
امــام رضــا gعرضــه م ـیدارد :بــرای مــا روایــت شــده اســت کــه امــام از دنیــا نم ـیرود مگــر آن
کــه نســل خــود را میبینــد ،امــام gمیفرمایــد :آیــا بــرای شــما طــور دیگــری روایــت نشــده
اســت؟ میگویــد :خیــر ،امــام gمیفرمایــد :ســوگند بــه خداونــد روایــت شــده اســت کــه بــه
غیــر از قائم(کــه نســل نــدارد) .علــی بــن ابــی حمــزه گویــد :آری ســوگند بــه خــدا این جــزء حدیث
بــود ،امــام رضــا gفرمــود :وای بــر تــو! چگونــه جرئــت میکنــی کــه مطلبــی را بــه مــن بگویــی
کــه بخشــی از آن را فــرو میگــذاری؟ ای شــیخ! تقــوا پیشــه کــن و از کســانی مبــاش کــه از دیــن
خداونــد متعــال بــاز میدارنــد (کشــی۱۴۰۹ ،ق ،)465-463 :شــیخ صــدوق ایــن روایــت را بــا
تفصیــل بیشــتر نقــل کــرده اســت(ابنبابویه 1378 ،ق ،ج .)210-209 :2در ایــن روایــت امــام بــا
علــم بــه اصــل روایــت بــه شــکلی صریحتــر بــه افتادگــی روایــت اشــاره فرمــوده اســت.
شــایان ذکــر اســت در منابــع روایــی موجــود ،اصــل روایــت امــام صــادق gکــه امــام رضــا gبه
افتادگــی آن اشــاره کردنــد ،وجــود نــدارد .تنهــا روایــت مشــابه از امــام صــادق gایــن اســت کــه
راوی از ایشــان ســؤال مــی کنــد ،آیــا ممکــن اســت کــه امــام درگــذرد و نســلی نداشــته باشــد ،امــام
صــادق gمیفرمایــد :چنیــن نخواهــد بــود مگــر خداونــد بــر آنــان غضــب کــرده و امــر آنــان را
چــاره کند(ابنبابویــه 1395 ،ق ،ج.)204 :1
 .3-1-1مسلمات دینی و مذهبی
مســلمات دینــی و مذهبــی آموزههایــی هســتند کــه بــا تواتــر بــرای پیــروان آن دیــن و مذهــب بــه
واســطه نقــل و دلیلهــای اســتوار چنــان ثابت شــده اســت کــه تردیــد در آن را روا نمیداننــد(ر.ک:
مســعودی .)252 :1388 ،ایــن معیــار نیــز از مالکهــای دروندینــی امــام رضــا gدر نقــد
روایــات عرضــه شــده اســت ،نمونــه:
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َّ َّ َ َ َ َ ُّ ْ َ ْ َ َ
َ
الرؤ َیة َو الكل َ م َب ْی َن ن ِب َّی ْین»
 .1-3-1-1حدیث «إن الله قس م
ِ

همانطورکــه گذشــت امــام رضــا gدر مواجهــه بــا روایــت رؤیــت الهــی بــا چشــم َســر بــه ابوقــره
فرمودنــد :اگــر روایــات مخالــف باشــد بــا قــرآن و اجمــاع مســلمانان کــه بــر عــدم احاطــه علمــی و
دیــدن چشــم هــا و مثلیــت خداونــد مبتنــی اســت ،تکذیــب میکنم(کلینــی1407 ،ق ،ج96 :1
؛ ابنبابویــه1398 ،ق .)112-111 :مــراد حضــرت از اجمــاع ،غیــر از اجمــاع منقــول و محصــل
مطــرح در فقــه اســت .مقصــود ایشــان همــان اتفــاق مســلمان ،خــواه شــیعه و خــواه ســنی بــر غیر
قابــل رؤیــت بــودن خداونــد اســت کــه بــا عقــل و نقــل از مســلمات دینــی آنــان بــه حســاب میآید،
از ایــن روی امــام gروایــت رؤیــت را بــا معیــار مســلمات دینــی و مذهبــی مســلمانان نقــد کــرده
است.
 .2-1معیارهای بروندینی
معیارهــای بروندینــی در نقــد روایــات عبــارت هســتند از :عقــل ،حــس و تجربــه ،علــم قطعــی و
تاریــخ معتبــر(ر.ک :مســعودی .)274-257 :1388 ،امــام رضــا gبرخــی از ایــن معیارهــا را بــه
تفصیلــی کــه در ادامــه میآیــد در نقــد روایــات عرضــه شــده ،بــه کار بســتهاند.
 .1-2-1عقل
منظــور از عقــل ،عقلــی اســت كــه باالتــر از حــس ،خیــال ،وهــم و گمــان اســت کــه همــان عقــل
برهانــی اســت و در محــور قضایــای كلــی میاندیشــد و نظــر میدهد(جــوادی آملــی:1387 ،
 )187همانگونــه کــه نقــل معتبــر «مــا أنزلــه اللــه» اســت عقــل برهانــی نیــز «مــا ألهمــه اللــه»
اســت و ایــن هــر دو ،منبــع معرفــت دینیاند(جــوادی آملــی« 1389 ،ب» .)13 :امــام رضــاg
چنیــن عقلــی را دوســت و همــراه هــر انســانی شناســانده اســت(کلینی1407 ،ق ،ج )11 :1و آن
را حجــت خداونــد بــر بنــدگان دانســته اســت کــه بــه وســیله آن ،هــر کــه ســخن راســت بــه خداونــد
نســبت دهــد ،تصدیــق میکنــد و هــر کــه ســخن دروغ بــر خداونــد ببنــدد ،تکذیــب میکند(ابــن
شــعبه حرانــى1404 ،ق 450 :؛ ابنبابویــه ،1385 ،ج .)122 :1در هندســه معرفتــی امــام رضــا
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 gیکــی از معیارهــای نقــد روایــات ،بهرهگیــری از ایــن عقــل برهانــی اســت ،نمونههــا:
َّ َّ َ َ َ
«ان الله ِإذا غ ِض َب »...
 .1-1-2-1حدیث

اهــل ســنت نقــل کردهانــد :خداونــد هــر گاه غضــب کنــد بــر عــرش میدمــد تــا ایــن کــه بــر
حامالنــش ســنگین میآید(ذهبــی1382 ،ق ،ج 290 :1؛ ابــن حجــر عســقالنی1390،ق ،ج:1
.)485
َ ُ
أ ُبوقـ َّـرة از امــام رضــا gمیپرســد« :آیــا تکذیــب میکنــی روایتــی کــه (از پیامبــر) نقــل شــده
اســت کــه خداونــد وقتــی غضــب میکنــد ،فرشــتگانی کــه عــرش را حمــل میکننــد آن را از
ســنگینیای کــه بــر دوش خــود احســاس میکننــد ،میفهمنــد و بــه ســجده میرونــد و زمانــی
کــه خشــم فروکــش کــرد ســبک میشــوند و بــه جایــگاه خــود بــاز میگردنــد؟» امــام gدر نقــد
ایــن روایــت فرمــود :بــه مــن از حالــت خداونــد بگــو از زمانــی کــه ابلیــس را لعــن کــرد تــا امــروز کــه
بــر او غضبنــاک اســت ،چــه وقــت راضــی میشــود؟ در حالــی کــه بــه گفتــه تــو بایــد همچنان بــر او
و دوســتان و پیروانــش غضبنــاک باشــد؛ چگونــه بــه خــود اجــازه میدهــی پــروردگارت را بــه تغییــر
از حالــی بــه حــال دیگــر توصیــف کنــی و آن چــه بــر مخلوقات شایســته اســت بــه او نســبت دهی؟
منـ ّـزه و بلنــد مرتبــه اســت(کلینی1407 ،ق ،ج.)131 :1
امــام gبــا اســتفاده از عقــل برهانــی ،مجعــول بــودن ایــن روایــت را تبییــن کــرده اســت؛ کانــون
اســتدالل حضــرت جملــۀ «چــه وقــت راضــی میشــود؟» اســت ،فیــض کاشــانی در توضیــح آن
نوشــته اســت :ایــن جملــه بدیــن معناســت کــه اگــر حــال غضــب خــدا متفــاوت بــا حــال رضایــش
باشــد و بــه زعــم تــو خداونــد بــر ابلیــس در طــول ایــن مــدت طوالنــی غضبنــاك اســت؛ بنابرایــن در
طــول ایــن مــدت نبایــد بــرای خداونــد نســبت بــه کســی حالــت رضــا بــه وجــود آمــده باشــد(فیض
کاشــانی1406 ،ق ،ج.)500 :1
َ َّ َ َ ٌ َ َ
اس ع ِبید لنا»
«إن الن 
 .2-1-2-1حدیث 

کلینــی بــا ســند خــود از محمــد بــن زیــد طبــری مــی کنــد کــه امــام رضــا gبــه اســحاق بــن
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موســی بــن عیســی عباســی فرمودنــد :شــنیدهام کــه مــردم میگوینــد :مــا گمــان میکنیــم کــه
مــردم بنــده مــا هســتند ،بــه پیوند خویشــاوندیم با رســول خدا nســوگند! هرگــز آن را نگفتــه ام و از
هیــچ یــک از پدرانــم نشــنیدهام و از هیــچ کــه از آنــان نیــز نرســیده اســت؛ مــن میگویــم :مــردم بنده
مــا در طاعــت خداونــد و پیــرو مــا در دیــن هســتند؛ شــاهدان بــه اطــاع غایبــان برســانند(کلینی،
1407ق ،ج.)187 :1
در روایــت دیگــری صــدوق بــا ســند خــود از ابوصلــت هــروی نقــل کــرده اســت کــه وی بــه امــام
 gعرضــه م ـیدارد :ای فرزنــد رســول خــدا! ایــن چیســت کــه مــردم از شــما نقــل میکننــد؟
فرمودنــد :چــه چیــزی؟ گفتــم :ایــن کــه شــما ادعــا میکنیــد مــردم بنــده شــما هســتند،
فرمودنــد« :بــار الهــا ،اى پدیــد آورنــده آســمانها و زمیــن ،دانــاى نهــان و آشــكار» ،تــو شــاهدی
کــه آن را هرگــز نگفتـهام و از هیــچ یــک از پدرانــم نیــز نشــنیدهام کــه گفتــه باشــند و تــو عالمــی
بــه ظلمهایــی کــه ایــن امــت در حــق مــا روا داشــتهاند و ایــن از آن ظلمهاســت ،ایشــان ســپس
بــه ســوی مــن آمدنــد و فرمودنــد :ای عبــد الســام! اگــر آنگونــه کــه نقــل کردهانــد همــه مــردم
بنــده مــا هســتند ،پــس مــا از چــه کســی آنــان را خریــداری میکنیــم؟ گفتــم :ای فرزنــد رســول
خــدا !nراســت مــی فرمایید(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)184-183 :2
جملــه امــام gدر روایــت دوم« :همــه مــردم بنــده مــا هســتند ،پــس مــا از چــه کســی آنــان را
خریــداری میکنیــم» ،بهرهگیــری از برهــان خلــف 1کــه اســتداللی عقلــی اســت بــرای ناصــواب
نشــان دادن ،اتهــام الوهیــت ائمــه gاســت ،توضیــح آنکــه در جامعــه آن روز مالکیــت بــردگان بــا
خریــداری آنــان محقــق میشــد ،ائمــه gنیــز چــون دیگــر افــراد جامعــه بــه خریــداری بــردگان
کــه البتــه بــا هــدف تربیــت یــا آزاد ســازی آنــان بــود ،اقــدام میکردنــد .طبــق کالم حضــرت اگــر
ائمــه gبــر مــردم ربوبیــت داشــته باشــند ،در ایــن صــورت مالــک همــه انســانها و از جملــه
بــردگان خواهنــد و خریــداری آنــان دیگــر توجیهــی نــدارد .کارکــرد برهــان خلــف در ایــن روایــت
بــه ایــن صــورت اســت کــه امــام gبندگــی ائمــه gو عــدم الوهیتشــان بــر مــردم را بــا ابطــال
مالکیــت ،بــدون خریــد بــر بــردگان اثبــات میفرمایــد.
 .1برهان خلف ،برهانی است که هدف ،اثبات مطلوب با ابطال نقیضش است(تهانوى1996 ،م ،ج760 :1).
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بررسی و تحلیل معیارهای امام رضا  gدر نقد روایات عرضه شده بر ایشان (محمد جعفری)

شــایان ذکــر اســت برخــی دانشــیان دربــاره ایــن روایــات نوشــته اســت :ایــن دو روایــت بــه خوبــى
نشــان مىدهــد كــه بنــى عبــاس چگونــه بــا گرفتــن ســوژهاى از یــك مســئله حــق (والیــت)،
كوشــیدهاند مــردم را از ائمــه bدور نــگاه دارند(جعفریــان .)449 :1386 ،جعفــر مرتضــی عاملی
بــا اســتفاده از ایــن روایــت مینویســد :مأمــون بــا ایــن شــایعات دروغیــن و امثــال آنهــا در صــدد
ایــن بــوده کــه از جایــگاه امــام و محوریــت ایشــان بکاهــد و اعتمــاد مــردم بــه علویــان را به طــور عام
و بــه ایشــان را بــه صــورت خــاص متزلــزل کند(مرتضــى عاملــى1416 ،ق.)374 :
َ ْ ْ َ ْ ُ ََ
 .3-1-2-1حدیث «أ َّن ال ِهند َبا َیقط ُر عل ْی ِه»

جعــل حدیــث چنــان گســتره موضوعــی داشــت کــه حتــی گیاهــان خوراکــی و دارویــی را نیــز در
برگرفتــه بــود؛ یحیــی بن ســلیمان گویــد :امــام رضــا gرا در خراســان در باغــی دیدم که مشــغول
خــوردن ســبزی تــره بودنــد ،بــه ایشــان عــرض کــردم :فدایــت شــوم! مــردم روایــت میکننــد کــه
بــر کاســنی هــر روز قطــرهای از بهشــت فــرو میریــزد ،امــام gفرمودنــد :اگــر هــر روز قطــرهای از
بهشــت بــر کاســنی فــرو میریــزد ،در ایــن صــورت تــره بایــد در آب بهشــت داخــل باشــد ،گفتــم:
بــی اســاس اســت؟ حضــرت فرمودنــد :مــورد اعتنــا نیســت(برقی1371 ،ق ،ج.)513 :2
در روایــت عرضــه شــده بــه حضــرت ،مــدح مبالغهآمیــزی نســبت بــه یــک گیــاه وجــود دارد.
امــام gدر نقــد آن ابتــدا بــا اســتدالل عقلــی ،پاســخ نقضــی دادهانــد؛ بــه ایــن صــورت کــه
اگــر چنیــن مدحــی بــرای گیــاه کاســنی وجــود داشــته باشــد ،ســبزی تــره بــه دلیــل خــواص
مهمتــرش بایــد مدحــی افزونتــر نســبت بــه کاســنی داشــته باشــد ،ســپس امــام بیاعتبــاری
روایــت را گوشــزد میکننــد ،جملــۀ پایانــی ایشــان «مــورد اعتنــا نمــی باشــد» ،ظاهــرا بــر مجعول
بــودن روایــت داللــت دارد ،برخــی دانشــیان نیــز چنیــن احتمالی دادهانــد؛ پاکتچی مینویســد:
امــام رضــا gفهــم ظاهــری از معنــای حدیــث و شــاید حتــی اصــل صــدور حدیــث را بــا تکیــه
بــر عقالنیــت عرفــی و بــا هشــدار دادن بــه نامعقــول برداشــت ،بــه نقــد گرفتــه اســت(پاکتچی،
.)118 :1392
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 .1-2-1حس و تجربه

محسوســات و بــه ویــژه مشــاهدات همــواره بــرای انســان جــزو معلومــات نخســتین و یقینهــای
قابــل اعتمــاد بــوده است(مســعودی .)267 :1388 ،از ایــن روی احادیثــی کــه مضامیــن آنهــا در
ارتبــاط بــا امــور حســی و تجربــی بــوده در صورتــی کــه بــا محسوســات و تجربــه قطعــی انســانها
در تعــارض باشــد ،در اعتبــار آن بایــد تشــکیک کــرد ،لــذا از دیگــر معیارهــای امــام رضــا gدر نقد
روایــات عرضــه شــده ،بهــره گیــری از حــس و تجربــه بشــری اســت ،نمونــه:
 .1-2-1حدیث «شفاء العین»

محمــد بــن علــی گویــد بــه امــام رضــا gگفتــم کــه اهــل مدینــه میگوینــد آبــی کــه با آن غســل
شــده اســت ،شــفای دیــدگان اســت؛ فرمودنــد :دروغ میگوینــد ،چگونــه آبــی کــه جنــب از حرام،
زنــاکار و ناصبــی کــه بدتریــن آن افــراد و همــه مخلوقــات خداونــد اســت ،بــا آن غســل کــرده انــد،
شــفای دیــدگان اســت؟ شــفای دیــدگان بــا قرائــت ســوره حمــد ،معوذتیــن ،آیــة الکرســی ،بخــور
ُ ْ ُ ّ ُ 1
ــر 2و کنــدر اســت(کلینی1407 ،ق ،ج .)503 :6از تعبیــر امــام« gدروغ
دادن بــا قســط  ،م
میگوینــد» ،روشــن اســت کــه ســخن مــردم مدینــه مســتظهر بــه روایتــی برســاخته در ایــن زمینــه
بــوده اســت .حضــرت بــا بهرهگیــری از روایــات پــدران مکرمشــان و تجربــۀ بشــری ،ضمــن رد تأثیــر
آب غســل حمامهــایعمومــی ،اســباب واقعــی شــفابخش را دو دســته از
شفابخشــی باقیمانــده ِ

عوامــل معنــوی و طبیعــی دانســتهاند؛  .1بــا بهرهگیــری از روایــات پــدران مکرمشــان(ابنا بســطام،
1411ق )140-139 :قرائــت ســوره حمــد ،معوذتیــن و آیهالکرســی را اســباب معنــوی شــفای
دیــدگان بیــان فرمودهانــد .2 ،بــا اســتفاده از تجربــۀ بشــری اســباب طبیعــی درماندیــدگان را دارو
ُ
ُ
درمانــی بــا بخــور ق ْســطُ ،مـ ّـر و کنــدر دانســتهاند .اگرچــه بــرای ایشــان آگاهــی بــه ایــن امــور در
علــم الهــی ریشــه دارد مــع ذلــک دیگــر انســانها یــا بــا تجربــه مکــرر قبــا بــدان دســت یافتهانــد
یــا بــا کاربســت دســتور العمــل امــام gآن را تجربــه کــرده و بــدان دســت خواهنــد یافــت.

 .1چوبی هندی است که برای بخور و دارو استفاده می شود(فراهیدی1409 ،ق ،ج.)71 :5
 .2نام دارویی تلخ مزه است(ابن منظور1414 ،ق ،ج.)167 :5
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 .2نقد بیرونی روایات
منظــور از نقــد بیرونــی ،ســنجش حدیــث بــا اســتفاده از اطالعــات بیرونــی مانند :ســند حدیث،
منبــع و مأخــذ حدیــث ،راویــان واقــع در ســند و هــر گونــه اطــاع بیرونی حدیــث است(مســعودی،
.)217 :1388
 .1-2احادیث «تشبیه و جبر»
یکــی از موضوعاتــی کــه جاعــان دربــاره آن بــه جعــل و انتشــار روایاتــی بــه نــام ائمــه bاقــدام
کردنــد ،مســئلۀ تشــبیه خداونــد و جبــر انســانها بــود .طبــق مفــاد ایــن روایــات ،ائمــه bاز
معتقــدان بــه جبــر انســان و جســمانیت خداونــد بــه شــمار میرفتنــد .حســین بــن خالــد بــه امــام
رضــا gعرضــه مـیدارد :ای فرزنــد رســول خــدا !nمــردم بــر پایــه اخبــاری کــه از پــدران شــما
نقــل شــده مــا را بــه عقیــده جبــر و تشــبیه متهــم میکننــد؛ امــام gفرمــود :ای فرزنــد خالــد!
اخبــاری کــه از پیامبــر nدر ایــن زمینــه روایــت شــده افــزون تــر از اخبــاری اســت کــه از پــدران
مــن در تشــبیه و جبــر نقــل شــده اســت ،در ایــن صــورت بایــد گفــت رســول خــدا nبــه تشــبیه و
جبــر اعتقــاد داشــت .حســین بــن خالــد مــی گویــد :آنــان (مخالفــان) میگوینــد :رســول خداn
چنیــن ســخنانی را نگفتــه و از زبــان ایشــان جعــل کردهانــد ،امــام gفرمــود :بــه آنــان بگوییــد:
بــر پــدران مــن نیــز ایــن روایــات جعلــی را بســتهاند ،هــر کــس بــه تشــبیه و جبــر معتقــد باشــد کافر
و مشــرک اســت و مــا از او در دنیــا و آخــرت بیــزار هســتیم ،چنیــن روایاتــی را غــات کــه عظمــت
ُ
خداونــد را خــرد شــماردند،جعل کــرده و بــه مــا نســبت دادند(ابنبابویــه 1398 ،ق 364-363 :؛
همــان1378 ،ق ،ج.)142-143 :1
امــروزه در جوامــع روایــی شــیعه ،احادیثــی دال بــر تشــبیه و جبــر منهــای روایاتــی کــه قابــل
تأویــل عقلــی هســتند ،وجــود نــدارد ،امــا از روایــت مزبــور مــی تــوان فهمیــد کــه در عصــر امــام رضا
 gروایاتــی دروغیــن در جبــر انســان و جســمانیت خداونــد جعــل و منتشــر گردیــده بــود ،ایــن
روایــت بــه منزلــه محکمــات روایــات اســت و بــر ایــن اســاس روایــات منقــول از اهــل بیــت bدر
جبــر و تشــبیه و بلکــه در تمــام موضوعــات کالمــی ،اگــر بــه وجــه صحیحــی قابــل تأویــل نباشــند،
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برســاختۀ دسیسـهگران اســت .امــام gروایــات تشــبیه و جبــر را بــا دو معیــار درونــی و بیرونی نقد
کردهانــد:
 .1معیــار درونــی بــا بهرهگیــری از عقــل اســت کــه بــا برهــان خلــف مضمــون روایــات را نقــد
کردهانــد؛ بــا ایــن توضیــح کــه همانطــور کــه مخالفــان یــا همــان عالمــان اهــل ســنت ،وجــود
انبــوه روایــات در تشــبیه و جبــر از زبــان رســول خــدا nرا برنتافتــه و آنهــا را جعلــی میداننــد،
همیــن طــور ایــن نــوع روایــت از لســان ائمــه bنیــز برســاخته خواهــد بــود.
 .2معیــار بیرونــی کــه در ایــن قســمت مــد نظــر اســت ،بــا اشــاره امــام gبــه مأخــذ حدیــث
اســت ،ایشــان بــه درســتی خاســتگاه ایــن روایــات مجعــول را غــات میداننــد ،آنان كســانى بودند
كــه بــه الوهیــت ائمــه معتقــد شــدند و محرمــات شــریعت را مبــاح میدانســتند و فرایــض شــریعت
را از وجــوب ســاقط میکردند(بغــدادى1408 ،ق)17 :؛ آنــان معتقــد بودنــد کــه هــر کــس امــام را
شــناخت هرچــه خواســت انجــام دهد(اشــعرى قمــى .)39 :1360 ،لــذا به ســبب آن كــه در بدنام
كــردن شــیعه ســهم بســزایى داشــتند ،مــورد تنفــر امامــان بودنــد .آنــان خطر جــدی براى شــیعیان
بــه حســاب میآمدنــد؛ زیــرا بــه نــام امامــان bروایاتــى را جعــل كــرده و بدیــن وســیله شــیعیان را
كــه پیــرو ائمــه bبودنــد بــه انحــراف مىكشــاندند(جعفریان.)491-490 :1386 ،
 .2-2حدیث «جواز استماع غناء»
کلینــی بــا ســند خــود از یونــس بــن عبــد الرحمــان آورده کــه وی گویــد :بــه امــام رضــا gعرضه
داشــتم ،فــان عباســی از شــما نقــل کــرده اســت کــه غنــاء را جایــز دانســتهاید ،امــام gفرمــود:
زندیــق دروغ میگویــد ،ایــن چنیــن بــه او نگفتــم ،او از مــن دربــاره غنــاء ســؤال کــرد ،گفتــم:
شــخصی نــزد امــام باقــر gاز حکــم غنــاء ســؤال کــرد ،ایشــان فرمــود :فالنــی! هنگامــی کــه
خداونــد میــان حــق و باطــل جدایــی افکنــد ،غنــاء بــا کــدام یــک از آن دو خواهــد بــود؟ وی گفــت:
بــا باطــل ،امــام باقــر gفرمــود :بــه درســتی حکــم کردی(کلینــی1407 ،ق ،ج.)435 :6
در ایــن روایــت امــام gبــا اســتفاده معیــار بیرونــی از جعــل روایــات پــرده برداشــتهاند .ایشــان
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راوی را بــا دو وصــف .1 :زندیــق کــه بــه حــوزه بــاور مربــوط اســت .2 .دروغگــو کــه بــه حــوزه رفتــار
مربــوط اســت ،تضعیــف کــرده و راویــت وی را غیــر قابــل اعتمــاد میدانــد .حضــرت در ادامــه
روایــت صحیــح را بیــان فرمودهانــد .گفتنــی اســت راوی در ایــن حدیــث بــا کنایه(فالنــی) یــاد شــد
و ظاهــرا معلــوم نیســت جاعــل حدیــث کیســت ،امــا بــا مراجعــه بــه روایتــی کــه صــدوق از ریــان بن
صلــت نقــل کــرده ،آن شــخص قابــل شناســایی اســت؛ ریــان بــه امــام رضــا gعرضــه مـیدارد:
ای مــوالی مــن! ابراهیــم بــن هاشــم عباســی از شــما روایــت کــرده اســت کــه اســتماع غنــاء را جایز
دانســتهاید ،امــام gفرمــود :آن زندیــق دروغ میگویــد ،او از مــن دربــاره غناء ســؤال کــرد ،گفتم:
امــام باقــر gفرمــوده اســت :هنگامــی کــه خداونــد میان حــق و باطــل جدایــی افکند ،غنــاء چه
جایگاهــی خواهــد داشــت؟(ابنبابویه 1378 ،ق ،ج .)14 :2هشــام بــن ابراهیــم عباســی را فضــل
بــن ســهل گماشــته بــود تــا مراقــب امــام رضــا gباشــد و بــر ایشــان ســختگیری کند(مرتضــى
عاملــى1416 ،ق.)374 :

نتیجهگیری
بر اساس آن چه گذشت ،نتایج ذیل حاصل شد:
 .1در زمــان امــام رضــا ،gبــه قــدری دامنــه جعــل و تحریــف گســترش یافته بــود که در مــواردی
اصالــت احادیــث بــر راویــان مشــتبه شــده و درصــدد یافتــن حقیقــت برآمدهانــد از ایــن روی افــراد
متعــددی بــرای پــی بــردن بــه صحــت و ســقم روایــات ،آنهــا را بــر امــام رضــا gعرضــه میکردند.
ایشــان نیــز بــرای تبییــن جعــل و تحریــف رخ داده بــه صــورت قاعدهمنــد بــا بهرهگیــری از معیارهــا
و مالکهــای گوناگــون ایــن روایــات را بــه چالــش میکشــیدند.
 .2از تحلیــل نــوع مواجهــه امــام ،gدو معیــار کلــی نقــد درونــی و بیرونــی بــه دســت آمــد .نقــد
درونــی کــه بــا دقــت در مضمــون حدیــث صــورت میپذیــرد ،خــود بــا دو دســته از معیارهــا.1 :
معیارهــای دروندینــی .2 ،معیارهــای بروندینــی محقــق شــده اســت .معیارهای نقــد دروندینی
آن حضــرت در نقــد روایــات عرضــه شــده عبارتنــد از :قــرآن ،روایــات و مســلمات دینــی و مذهبــی.
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امــام رضــا gبــا بهرهگیــری از قــرآن و مســلمات دینــی و مذهبــی روایــت «رؤیــت خداونــد بــه
وســیله حضــرت محمــد »nرا نقــد کــرده اســت .بــا اســتفاده از روایــات ،تحریــف در احادیــث:
ُ
«قتــل غیــر عمــد بــه وســیله بــرده»« ،بــد خلقــی بــه ســبب تــرک خــوردن گوشــت در ســه روز»،
«نامگــذاری فرزنــد بــه نــام محمــد» و «مســئله لــزوم تــداوم نســل در امامــت» را نشــان دادهانــد .آن
حضــرت هــرگاه از معیــار روایــات بــرای نقــد بهــره جســتهاند ،وجــود تحریــف و افتادگــی در حدیــث
را بیــان داشــتهاند .امــا معیارهــای بروندینــی امــام رضــا gدر نقــد روایــات :عقــل و حــس و
تجربــه بودنــد .آن حضــرت بــا اســتفاده از عقــل برهانــی کــه حجیــت آن را نیــز مــورد تأییــد و تأکیــد
ی عــرش بــر دوش فرشــتگان در هنــگام غضــب خداونــد»،
قــرار داده بودنــد ،روایــات «ســنگین 
«عبودیــت مــردم بــرای ائمــه »bو «فــرود آمــدن روزانــه قطــرهای از بهشــت بــر کاســنی» را نقــد
کــرده و مجعــول بــودن آنهــا را بــا اســتدالل عقلــی ثابــت کردهانــد .امــام رضــا gبــا اســتفاده از
معیــار حــس و تجربــه بشــری ،روایــت «شــفای دیــدگان بــا باقیمانــده آب غســل» را نقــد کــرده
اســت و اســباب طبیعــی درمــان دیــدگان را کــه بــا تجربــۀ بشــری قابــل اثبــات اســت ،بهــره گیــری
ُ
ُ
از بخــور ق ْســطُ ،مـ ّـر و کنــدر تبییــن فرمــوده اســت.
 .3نقــد بیرونــی کــه ارزیابــی احادیــث بــا اســتفاده از امــوری ماننــد ســند ،منبــع و مأخــذ حدیــث
اســت ،در ســیره امــام رضــا gبــا نقــد راویــان تحقــق یافتــه اســت .ایشــان احادیــث «تشــبیه و
جبــر» را کــه بــه ائمــه bمنســوب گردیــده اســت از مجعــوالت غالیــان عنــوان کــرده و روایاتشــان
را مــردود دانســتهاند .امــام gهمچنیــن حدیــث «جــواز اســتماع غنــاء» را ریشــه در تحریــف راوی
زندیــق و دروغگــوی آن یعنــی هشــام بــن ابراهیــم عباســی اعــام مـیدارد.
 .4امــام رضــا gدر برخــی مــوارد بــه صــورت ترکیبــی از چنــد معیــار بــرای نقــد روایــات بهــره
گرفتهانــد .در بیــن معیارهــای بــه کار رفتــه ،معیــار روایــات بــه دلیــل لــزوم تبییــن شــکل صحیــح
روایــت و عقــل برهانــی ،بــه ســبب آنکــه دارای حجیــت ذاتــی در نقد و اســتدالل اســت ،بیشــترین
کارکــرد را داشــتهاند.
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صارمی گروی ،سکینه؛ سیدی ،سید حسین ( .)1399تحلیل سبکشناختی
«الرسالة الذهبیة» امام رضا  gدر الیۀ ادبی و زبانی.
فصلنامه علمی فرهنگ رضوی.221-177 .)2( 8 .

مقاله پژوهشی

تحلیلسبکشناختی«الرسالةالذهبیة»
امام رضا  gدر الیۀ ادبی و زبانی

دریافت 1397/12/11 :پذیرش1398/3/12 :
سکینه صارمی گروی ،1سید حسین سیدی

2

چکیده
امــروزه سبکشناســی بــه عنــوان یکــی از شــیوههای ارزیابــی متــون ،جایــگاه خاصــی در نقــد ادبــی دارد
کــه از رهگــذر آن بــه توانایــی صاحــب اثر در کاربســت شــگردهای هنــری در بیــان درونیات و اندیشـههایش
رهنمــون میشــویم .نامههــای امــام رضــا gاز جملــه متــون نثــری اســت کــه شایســتۀ بررســی دقیــق
سبکشناســانه اســت؛ زیــرا بــا وجــود داشــتن معانــی واال ،بــه زیورهــای لفظــی آراســته و سرشــار از بدایــع
صنعــت و بالغــت اســت .از ایــن رو پژوهــش پیــش رو بــه بررســی  10نامــه از نامههــای حضــرت رضــاg
پرداختــه و ســبکهای ادبــی و زبانــی آنهــا را بــا روش توصیفــی تحلیلــی مــورد واکاوی قــرار داده اســت.
نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش بــه ایــن شــیوه اســت :الــف .در ســطح ادبــی نامههــا ،تشــبیه بیشــترین
درصــد را بــه خــود اختصــاص داده اســت و در ســطح زبانــی نیــز تکــرار ،بیشــترین درصــد را در بــردارد .ب.
از لحــاظ تحلیــل نامهها(فکــری و ایدئولوژیکــی) ،بــه ایــن نتیجــه رســیدیم کــه شــیوۀ خطابــی موجــود در
ابتــدای نامههــای امــام رضــا gبــا مضامیــن نامههــا در ارتبــاط اســت؛ همچنیــن ویژگــی بــارز شــروع
بیشــتر نامههــای امــام ،اســتفاده از مقدمــۀ مناســب و درخــور حــال مخاطــب نامــه اســت.

کلیدواژهها :سبکشناسی ،نامه ،امام رضا ،gسطح ادبی ،سطح زبانی.
 .1دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول)s.saremi 66 @yahoo.com :
 .2استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهدseyyedi@yahoo.com :

سال هشتم ،شماره  ،30تابستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

177

178
مقدمه
بــا شــناخت ســبک یــک ادیــب میتــوان بســیاری از خــوی و خصلتهــای روانــی ،اخالقــی و
اندیشــه او یــا حتــی یــک جامعــه را متوجــه شــد ولــی سبکشناســی در تعریــف ادبی خــود ،علمی
اســت کــه دربــارۀ فنــون فکــری ،ادبــی و بالغــی اثــر یــک نویســنده بحــث میکنــد .بــا نگاهــی
دقیــق و موشــکافانه بــه متــون ادبــی ،متوجــه میشــویم کــه یــک نویســنده یــا شــاعر بــرای بیــان
آنچــه در ذهــن خــود داشــته ،از روشــی خــاص اســتفاده کــرده کــه بــا افــراد دیگــر فــرق دارد .البتــه
نبایــد فرامــوش کــرد در تمــام دوران ،شــاعران یــا نویســندگانی وجــود داشــتهاند کــه از روش ســایر
ادیبــان پیــروی یــا حتــی کپیبــرداری کردهانــد ،امــا هیچکــدام تأثیــری در ادبیــات نداشــته و تنهــا
ســبک نویســندگان ماقبــل خــود را تکــرار کردهانــد .سبکشناســی نثــر ویژگیهــای متفاوتــی بــا
شــعر دارد؛ زیــرا ظواهــر و تکنیکهــا و معیارهــا در شــعر آشــکارتر هســتند .پدیــد آمــدن نثــر خوب،
مســتلزم بررســی دقیــق و سبکشناســانه آن اســت ،بــه همیــن دلیــل بررســی سبکشناســی نثــر
دشــوارتر از شــعر اســت .نثــر کالمــی مکتــوب اســت ،با توالــی جملههــا کــه در آن مفاهیم بــا الفاظ
معیــن بیــان میشــود و از همــۀ قیــود شــعر یعنــی وزن ،قافیــهو صنعتهــای لفظــی و معنــوی آزاد
اســت؛ یعنــی در عــرف الزامــی بــرای اســتفاده از صنایــع ادبــی نیســت .نامــه یکــی از انــواع نثــر
اســت کــه در نــزد انســان از همــان زمــان کــه خــط اختــراع شــد ،قدمتــی طوالنــی دارد .ایــن فــن
در آغــاز ،چنــدان رایــج نبــود؛ ولــی بــه مــرور زمــان بــا گســترش ســوادآموزی و آســانی کتابــت ،ایــن
شــیوه پیامرســانی بــا عنــوان نامهنــگاری مطــرح شــد .نامهنــگاری نیــز کــه یکــی از قدیمیتریــن
و ریشـهدارترین انــواع ادب نثــری اســت ،رســانهای ارتباطــی بــه شــمار مـیرود و از دیربــاز در میــان
مــردم بــه منظــور انتقــال پیــام از فــردی بــه فــرد دیگــر رواج داشــته اســت .پیامبــر اســام nو ائمه
معصومیــن bنامههــای بســیار ارزشــمندی دارنــد کــه هــر کــدام جــزو اثرگذارتریــن متــون نثــری
اســت .امــام رضــا gنیــز نامههــای بســیار گرانســنگی دارنــد کــه حــدود  180عنــوان از آنها در
کتــاب ارزشــمند مکاتیــب االئمــه حضــرت آیــت اللــه میانجــی در پنــج جلــد از منابــع معتبــر روایی
جمـعآوری شــده اســت.
بــا تأملــی در مجمــوع نامههــای امــام رضــا ،gبــه ایــن موضــوع پــی میبریــم کــه ایشــان
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در عصــری زندگــی میکردنــد کــه فنــون نامــه نــگاری بــه اوج شــکوفایی خــود رســیده بــود؛
بــه گونــهای کــه در عصــر عباســی ،زیباتریــن نامههــا نگاشــته میشــد .از جملــه میتــوان بــه
نامههــای علمــی ،فقهــی ،سیاســی  ،اعتقــادی و  ...امــام هشــتم اشــاره کــرد کــه در بیانــی فنــی
و ادبــی همــراه بــا معانــی و مفاهیــم عمیقــی نگاشــته شــد ه اســت .ایــن نامههــا در همــۀ دوران،
ّ
دارای جذابیــت بــوده و تأثیــر فراوانــی بــر جامعۀ بشــری گذاشــته اســت .کالم علی بن موســیg
ّ
مطهرشــان ،دارای بالغــت و فصاحــت باالیــی اســت،
چــون ّدری گرانبهــا ماننــد ســخنان اجــداد
ً
بــه صورتــی کــه در یــک نامــه کامــا علمــی ،از فنــون ادبــی بهــره گرفتهانــد ،تــا عمــق کالم امــام به
مخاطبــان نامــه فهمانــده شــود .بایــد اذعــان کــرد کــه بررســی و تحلیــل چنیــن کالمــی کاری بس
دشــوار و وســیع و در عیــن حــال ارزشــمند اســت .از آنجــا کــه بررســی تمــام نامههــای امــام gدر
ایــن مجــال انــدک نمیگنجــد ،لــذا پژوهــش حاضــر بــا گزینــش یــک نامــه امــام میکوشــد تــا در
ن را در ســطح ادبــی و زبانــی و
حـ ّـد بضاعــت خــود بــه بررســی سبکشناســی ایــن نامـ ه بپــردازد و آ 
لغــوی مــورد تحلیــل قــرار دهــد.

پیشینۀ بحث
نامههــای امــام رضــا gدر کتابهــای مختلفــی جمــعآوری شــده و کتــاب و مقــاالت و
پایاننامههــای چنــدی دربــارۀ بعضــی از نامههــای معــروف و خـ ّ
ـاص ایشــان در قالــب زندگینامــه
و نامههــای ایشــان نگاشــته شــده اســت .اولیــن اثــری کــه در زمینــۀ نامههــای امــام رضــاg
بــهطــور جامــع نگاشــته شــد ،کتــاب «معــادن الحکمــة فــی مکاتیــب االئمــه » نوشــت ه محمــد
بــن محســن بــن مرتضــی کاشــانی بــود .اثــر دیگــری نیــز بــه نــام «مکاتیــب االئمــه » نوشــتۀ آیــت
اللــه علــی احمــدی میانجــی در جلــد پنــج آن نامههــای امــام هشــتم گنجانــده شــده کــه ایــن اثــر
گرانســنگ ،تنهــا کتابــی اســت کــه در حــال حاضــر بــه عنــوان یــک مجموعــۀ کامــل از نامههــای
امــام رضــا gجمـعآوری شــده اســت .البتــه کتابهــای بســیاری دربــارۀ نامههــا و ســخنان امــام
رضــا gنوشــته شــده اســت ،مثــل کتــاب معــروف «عیــون اخبــار الرضــا »gاثــر ارزشــمند
شــیخ صــدوق کــه بعضــی از نامههــای امــام رضــا ،gدر ایــن کتــاب آورده شــده اســت .همچنیــن
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کتابهایــی ماننــد «نامــه ّزریــن ســامت» در شــرح و ترجمــۀ رســاله ذهبیــه ،کتابــی دیگــر در ایــن
بــاب اســت .ناگفتــه نمانــد کــه پایاننامههایــی دربــارۀ امــام رضــا gنوشــته شــده اســتّ ،امــا
تاکنــون تحقیــق جامــع و مســتقلی در زمینــۀ بررســی سبکشناســی نامههــای امــام رضــاg
نشــده اســت؛ بــه همیــن منظــور مــا درصــدد برآمدیــم بــا نگاهــی دقیــق بــه عبــارات و محتــوای
نامههــای امــام رضــا ،gبــه بررســی آنهــا از لحــاظ ســطح ادبــی و زبانی-لغــوی بپردازیــم.

اهداف پژوهش
مهمترین اهداف در این پژوهش ،به قرار ذیل است:
 .1شناخت شیوه نامهنگاری امام رضا gاز لحاظ ساختار شکلی نامهها.
 .2آشنایی با ویژگیهای سبکی این نامهها از نظر سطح ادبی و زبانی-لغوی.

ضرورت بحث
بررســی ســبک ادبــی نامههــای امــام رضــا gبــه عنــوان یکــی از غنیتریــن نثرهــای فنــی بــر
جــای مانــده از ادب اهــل بیــت جایــگاه ویــژهای دارد؛ زیــرا از یــک ســو مــا را بــا توانایــی و هنــر امــام
رضــا gدر بهکارگیــری عناصــر ســبک ادبــی همچــون تشــبیه ،تکــرار و  ...آشــنا میســازد و از
ســوی دیگــر ایــن تحقیــق میتوانــد راهگشــای پژوهشــگران در بررســی سبکشناســی نامههــای
ادبــی دیگــر ائمــه gباشــد.

سؤالها
 .1سطح ادبی بسامد تشبیه در این نامه چقدر است؟
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 .2میــزان تأثیرپذیــری امــام رضــا gدر ایــن نامـ ه از کالم وحــی بیشــتر اســت یــا حدیــث و متون
دیگر؟
 .3آیــا اســتفاده از حــروف و تکــرار آنهــا در نامههــای امــام رضــا gدر القــای معنــا بــه مخاطــب
مؤثــر بوده اســت؟

فرضیهها
 .1تشبیه در نامه «رساله ّ
ذهبیه» امام رضا gبیش از سایر نامهها قابل بررسی است.
 .2نامههای امام رضا gاز کالم وحی و احادیث بیشترین تأثیر را میپذیرد.

شیوۀ پژوهش
روش انجــام کار مــا در ایــن مقالــه بــه صــورت توصیفــی تحلیلــی ،بــا تکیــه بــر مطالعــه کتابهــا از
جملــه متــون تاریخــی ،روایــی ،ادبــی و بررســی منابــع مرجــع بوده اســت.

سطوح سبکشناسی
سبکشناسی سه سطح دارد که به توضیح هر یک از آنها میپردازیم:

سطح فکری
در ایــن ســطح بــه مــواردی همچــون موضــوع ،هــدف و دالیــل نویســنده از ایجــاد اثــر پرداختــه
میشــود .اثــری کــه نویســنده روی مخاطبــان میگــذارد ،خــود یکــی از مســائل مهــم ایــن ســطح
اســت .پیــام یــک نوشــته عصــاره و اصــل کالم نویســنده و تاریخچــۀ آن هــم ،جزئی از ســطح فکری
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اســت .مســائلی نظیــر درونگــرا بــودن اثــر یــا برونگرایــی آن ،خردگرایــی یــا عش ـقگرایی اثــر،
شــادیگرایی یــا غمگرایــی و  ...میتوانــد جزئــی از موضوعــات قابــل بررســی در ایــن بخــش
باشد.

سطح ادبی
تأمــل و ّ
«ســطح ادبــی همــان علــوم بالغــی اســت کــه در آغــاز بــا ّ
تدبــر در قــرآن و حدیــث و اشــعار
عربــی پدیــد آمد ،شــامل ســه علــم عمدۀ معانــی ،بیــان و بدیع میشــود .معانــی و بیان زیرســاخت
بالغــت اســت ،در حالیکــه بدیــع بــه جهــات روبنایــی آن توجــه میکنــد .از ســوی دیگــر محــدودۀ
علــم بیــان و بدیــع ،ادبیــات و شــعر و محــدودۀ علــم معانی ،زبــان اســت .در علم معانــی مباحثی از
قبیــل ایجــاز و اطنــاب ،قصــر و حصــر و  ...مــورد بررســی قــرار میگیرد»(فشــارکی.)2-1 :1388 ،
«در حقیقــت علــم بیــان ،علــم بــه اصــول و قواعــد کلــی اســت کــه مراعــات کــردن آن منتــج بــه این
نتیجــه میشــود کــه هــر معنــی ذهنی بــه چنــد طریــق قابــل ایــراد است»(فندرســکی)2 :1381 ،
«در حــوزۀ علــم بیــان چهــار مبحــث تشــبیه ،مجــاز ،اســتعاره ،کنایــه مــورد توجه قــرار میگیــرد .در
ّ
«محســنات معنــوی» و دیگر
علــم بدیــع وجــوه تحســین و زیباســازی کالم به دو قســم اســت .یکی

«محســنات لفظــی»ّ .
ّ
محســنات معنــوی باعــث آرایــش معنــا میگــردد ،البتــه ممکــن اســت لفــظ
نیــز بــه تبــع آن زیبــا گــردد؛ امــا ّ
محســنات لفظــی موجبــات تحســین لفــظ را فراهــم میکنــد ،هــر
چنــد ممکن اســت موجب آراســتگی معنــا نیــز گردد»(تفتازانــی.)265 :1388 ،
ّ
مراعــات نظیــر ،تشــابه االطــراف ،لــف و نشــر ،جمــع ،تقســیم ،جمــع و تقســیم ،طبــاق ،مقابلــه،
تنــاص و  ...از جملــه تقســیمات محســنات معنــوی اســت .محســنات لفظــی نیــز شــامل جنــاس،
ســجع ،ترصیــع ،حســن نســق و تکــرار و  ...اســت که بــه بررســی نامهها از ایــن جهــات میپردازیم.

سطح زبانی
زبانشناســی دانشــی اســت کــه بــهطــور علمــی توجیــه میکنــد کــه زبــان چگونــه کار میکنــد.
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بعضــی از زبانشناســان میگوینــد« :زبــان دســتگاهی اســت نظــام یافتــه از صداهــای حنجــرهای
و توالــی ایــن صداهــا کــه بــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن افــراد یــک اجتمــاع ب ـهکار بــرده میشــود و
از اشــیا ،وقایــع و انــواع تجــارب ،تقریبــا فهرســت کاملــی بهدســت میدهــد .اگــر ایــن تعریــف را
بــرای زبــان بپذیریــم ،در ایــن صــورت کار زبانشناســی ،توصیــف ســاختمان و نحــوه کارایــی ایــن
دســتگاه اســت»(باطنی« .)15-14 :1369 ،ســطح زبانــی دارای گســتردگی فراوانــی اســت ،از
ایــن رو آن را بــه ســه ســطح کوچکتــر آوایــی ،لغــوی و نحــوی تقســیم میکنند»(شمیســا:1380 ،
« .)153تحلیــل زبانــی متــون ادبــی در ســطح آوایــی ،از آوا و موسیقی(موســیقی درونــی و بیرونی)
تشــکیل شــده اســت ،همچنیــن تأثیــر آن بــر ســاختار کلــی متــن ادبــی طبیعتــا مــا را در فهــم اثــر
ادبــی و پــرده برداشــتن از جوانــب زیبایــی آن و احساســات و عواطــف درونــی کــه بــر مبــدع هنــگام
خلــق اثــر خویــش حاکــم بــوده ،یــاری میدهــد؛ همــان عواطفــی کــه ســبب شــده او بتوانــد از
اصــوات و الفاظــی خــاص ،بــرای ایجــاد موســیقی و تأثیرگــذاری هــر چــه بیشــتر متــن بــر خواننده
بهــره گیرد»(چراغـیوش و همکاران )86 :1392 ،ســطح آوایی شــامل موســیقی درونــی و بیرونی
میشــود .آرایههــا و عوامــل چنــدی در آفرینــش موســیقی درونــی یــک متــن ســهیماند .جنــاس
کــه یکــی از زیباتریــن آرایههــای لفظــی در ایجــاد موســیقی درونــی نقشآفریــن اســت .تکــرار،
عکــس ،حســن نســق و  ...از دیگــر ابزارهــای مؤثــر در پیدایــش موســیقی درونی یک متن بهشــمار
مـیرود .ایــن موســیقی بــا معنــا و ســیاق ،پیونــدی تــام دارد .رافعــی میگویــد« :بــر همــگان واضح
ً
و مبرهــن اســت کــه صــوت ،جلــوهگاه احساســات درونــی اســت و ایــن انفعــال طبیعتا ســبب تنوع
صــوت و صــدا میشــود .گاهــی بــهصــورت مــد اســت ،گاهــی بهصــورت ّ
غنــه و گاهــی هــم نــرم و
گاهی هم شــدید»(رافعی 1997 ،م« .)169 :موســیقی بیرونی از بررســی وزن(کلمات مســجع در
آخــر جمــات) و قافیــه معلــوم میشــود .از ّ
محســنات لفظــی موجــود در موســیقی بیرونــی ســجع
و ترصیــع اســت .ســطح لغــوی کــه بــه آن سبکشناســی واژههــا نیــز میگوینــد ،مســائلی نظیــر
ّ
نــوع گزینــش واژههــا ،وســعت یــا قلــت واژگان ،ترادف ،بســامد تکــرار برخی از لغــات و  ...را بررســی
میکنــد .آنچــه در ســطح لغــوی تعییــن ســبک مؤلــف ،مــورد توجه سبکشناســان اســت ،بســامد
واژگان اســت کــه در عربــی از آن بــه عنــوان «ظاهــره التکــرار» یــاد میکننــد .برخــی نویســندگان
بــه لغــات خاصــی عالقــه دارنــد و بــه بهانههــای مختلــف آن را تکــرار میکننــد .لغــت مــورد عالقــه
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ً
لزومــا از لغــات کلیــدی متــن نیســت»(آقاجانپور .)35 :1392 ،شــایان ذکــر اســت کــه «تکــرار بــه
معنــای متــن ،عمــق میبخشــد و بــا تمرکــز کالم بــر یــک محــور و تشــدید عواطف ،بــر تأثیرگــذاری
آن میافزایــد .بــا ایجــاد همحروفــی و تکــرار صداهایــی خــاص ،آهنــگ کالم را بــه ســمت یــک
رســم مشــخص هدایــت میکند»(رزقــه 2002 ،م« )4 :از آن جــا کــه بســامد واژگان ب ـ ه کار رفتــه
در متــن و میــزان تکــرار آنهــا ،از عناصــر سبکســاز بــه شــمار م ـیرود ،میتــوان بــا اســتفاده از
روش آمــاری کــه در عربــی از آن بــا عنــوان «األســلوب اإلحصائــی» یــاد میشــود و بــا بهرهگیــری
از محاســبات ریاضــی ،بــه تحلیــل أثــر بــر اســاس نتایــج دقیــق و مســتند پرداخت»(آقاجانپــور،
«.)36 :1392در ایــن ســطح مــا بــا علــم آواشناســی نیــز ســروکار داریــم؛ آواشناســی علمــی اســت
کــه وظیفــۀ آن مطالعــه و توصیــف آواهــای زبــان اســت .موضــوع آواشناســی ممکــن اســت آواهــای
یــک زبــان خــاص یــا آواهــای زبان(آواهــا بــه چنــد نــوع تقســیم میشــود ،ماننــد :آوای ســاکن یــا
لیــن ،آوای ســختکامی یــا نرمکامــی ،آواهــای قریبالمخــرج یــا آواهــای بعیدالمخــرج ،آواهــای
حلقــی ،آواهــای لبــی و آواهــای لبــی دندانــی کــه هــر کــدام از آنهــا دارای صفــت جهــر یــا همس،
شـ ّـدت یــا رخــوت اســت) بهطــور کلــی باشد»(حقشــناس.)11 :1390 ،

نامه اول :رساله ذهبیه (طب الرضا)g
مضمون نامه
«رســاله ذهبیــه امــام رضــا gحــدود ســال  201قمــری بــرای مأمون نوشــته شــد .مأمــون آنقدر
از نامــه امــام رضــا gخشــنود شــد و بــه نظــرش جالــب آمــد کــه دســتور داد آن را بــا آب طــا
بنویســند ،از ایــن رو ایــن نامــه بــه نامــه طالیــی معــروف شــد»(امیرصادقی« )14 :1387 ،ایــن
رســاله بلیــغ علمــی ،از نفیستریــن و گرانبهاتریــن مواریــث اســامی ،در زمینــه دانــش پزشــکی
اســت و بــهطــور مختصــر ،مشــتمل بــر رشــتههایی از علــوم پزشــکی ،ماننــد :کالبدشــکافی،
زیستشناســی(بیولوژی) ،وظائــف االعضا(فیزیولــوژی) و علــم االمــراض (باکتریولــوژی) و
بهداشــت و  ...اســت و بخــش زیــادی از طــب پیشــگیری را نیــز بیــان کــرده اســت؛ همچنیــن،
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مطالبــی از دانــش شــیمی ،تغذیه و بســیاری از دانشهــای دیگــر را در بردارد»(فضلاللــه:1385 ،
« )196شــاید شــهرت ایــن رســاله ،میــان دانشــمندان و موافقــت آنهــا دربــارۀ نســبت آن بــه امــام
 gدر دورانهــای مختلــف و عــدم ورود خدشـهای از جانــب احــدی بــر ایــن انتســاب ،از جملــه
اســبابی اســت کــه بــه پژوهشــگر ،اطمینــان میبخشــد کــه ایــن رســاله از عطایــای شــخص امــام
ذهبیــه» یــا «طـ ّ
رضــا gاســت .بــا توجــه بــه اینکــه رســالهای بــا نــام «رســالۀ ّ
ـب الرضــا» در مصادر
کهــن شــیعی اشــاره شــده است(مجلســی1403 ،ق ،ج .)306 :62
ّ
علت نوشتن نامه
«مأمــون دســتور داد علمــای بــزرگ آن زمــان را از نقــاط مختلــف در جلس ـهای علمــی حاضــر
کننــد تــا در حضــور آنــان در دریــای علــوم و معــارف آن زمــان شــناور شــوند و غوامــض آن علــوم
را آشــکار نماینــد و حقایــق آنهــا را کشــف کننــد .هــدف مأمــون ایــن بــود کــه میخواســت بــرای
ً
پــی بــردن بــه حقایــق علمــی ،رغبــت علمــا را بــه بحــث و جــدل زیــاد کنــد و ضمنــا بــه واســطه
جمــع کــردن دانشــمندان مشــهور آن زمــان ،نــام خــود را در اطــراف و اکنــاف جهــان معــروف کند.
برخــی مجالــس علمــی را از سلســله فالســفه و علمــای علــم پزشــکی تشــکیل مـیداد تــا آنهــا
در ایــن مجالــس دربــاره مزاجهــای مختلــف انســان و طــب ابــدان بحــث کننــد؛ در ایــن جلســه
امــام رضــا gبــه دعــوت مأمــون حضــور داشــتند ،همچنیــن دانشــمندانی همچــون یوحنــا
فرزنــد ماســویه ،طبیــب معــروف آن زمــان ،جبرئیــل فرزنــد بختیشــوع ،ســومین پزشــک نامــدار
ّ
متخصــص طـ ّ
دودمــان ّ
ـب یونانــی و صالــح فرزنــد بهلــۀ هنــدی فیلســوف و عــده دیگــری
عباســی و
از صاحبــان علــوم فلســفه نظــری و کالم شــرکت داشتند»(عســگری« .)13 :1385 ،لــذا مأمــون
رو بــه حضــرت گفــت :ای ابوالحســن! نظــر شــما دربــار ۀ مســائلی کــه در ایــن جلســه مطــرح شــده
چیســت؟ حضــرت پاســخ دادنــد :نظــر مــن دربــارۀ علــم طــب و ابــدان ،چیزهایــی هســت کــه
ً
مــن شــخصا آنهــا را تجربــه کــردم و درســتی آنهــا را بــه وســیله آزمایــش بــه مــرور زمــان دریافــت
ً
کــردهام .ضمنــا بــه اطالعاتــی کــه گذشــتگان مــا در ایــن بــاره داشــتهاند آگاهــم چــون دانســتن
همــه اینهــا بــرای هــر انســانی الزم اســت و در جهــل آنهــا عــذر کســی مســموع نیســت؛ مــن
ایــن مســائل را بــا معلومــات خــود بــرای تــو جمـعآوری میکنــم تــا هنــگام نیــاز از آنهــا اســتفاده
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کنی»(همــان« .)16 :پــس از خاتمــه آن جلســه ،مأمــون ناچــار بــه مســافرت بــه شــهر بلــخ رفــت و
از آن شــهر نامـهای دربــار ه مســائل پزشــکی نوشــت و از حضــرت خواســت کــه بــه وعــده خــود وفــا
کنــد .حضــرت هــم نام ـهای بــه شــرح زیــر در پاســخ مأمــون نوشــت کــه در آن مــوارد درخواســت
مأمــون تشــریح شــده است»(مجلســی1403،ق ،ج« )30 :49مأمــون ،این رســاله را با خوشــحالی
بســیار دریافــت کــرد و بــرای نشــان دادن اهمیتــی کــه بــه آن میدهــد ،دســتور داد کــه بــا طــا
نوشــته و پــس از آن ،در خزانــه دارالحکمــه نگهــداری شــود؛ بــه همیــن مناســبت ،آن را «رســاله
ذهبیــه» نامیدهاند»(همــان.)308-306 :
پیام نامه
امــام رضــا gدر رســاله ّ
ذهبیــه کــه یــک نامــه علمــی در زمینــه پزشــکی بهشــمار مــیرود؛
توصیههایــی چنــد در پــی دارد کــه نــه تنهــا بــرای مأمــون ،بلکــه بــرای همــه مــردم مفیــد و قابــل
اســتفاده اســت .مــا در اینجــا بــه نمونــهای از پیامهــای رســاله ذهبیــه اشــاره میکنیــم:
 .1کســی کــه نمیخواهــد معــدهاش آزار و آســیب ببینــد ،موقــع غــذا خــوردن آب ننوشــد.
کســانی کــه هنــگام غــذا خــوردن آب مینوشــند ،دســتگاه هاضمــه را از ابتــدای کارش ،از کار بــاز
میدارنــد .ایــن افــراد بــه عارضــه ضعــف دســتگاه گوارشــی مبتــا خواهند شــد؛ زیــرا نوشــیدن آب
در اول غــذا ،معــده را از هــم بــاز میکنــد و عارضــه گشــادی معــده م ـیآورد.
 .2آنــان کــه میخواهنــد از بیمــاری بواســیر و رنــج رودهای و درد قســمت پشــت بــدن در امــان
باشــند ،هــر شــب ده دانــه خرمــای برشــته شــده را بــا روغــن گاو بخورنــد.
 .3کســی کــه نمیخواهــد از درد مثانــه بنالــدّ ،
حتــی نبایــد یک لحظــه هــم ادرارش را نــگاه دارد،
اگرچــه بر پشــت اســبی ســوار شــده باشــد.
 .4کســانی کــه بــه ضعــف حافظــه دچارنــد ،بهتــر اســت همــه روزه هفــت مثقــال کشــمش ســیاه
ناشــتا بخورنــد و نیــز ســه تکــه زنجبیــل کــه در عســل خواباندهاند(زنجبیــل پــرورده) بــا کمــی
خــردل ،ضمــن غــذای روزانــه خــود بخورنــد .بــرای تقویــت نیــروی فکــری خــوب اســت کــه همــه
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روزه ســه دانــه هلیلــه بــا نبــات کوبیــده بخورنــد.
 .5از افــراط در خــوردن تخممــرغ بپرهیزیــد؛ زیــرا ایــن افــراط کبــد را از عمــل منظــم بــاز مـیدارد
و در ســر و معــده بادهــای زیانبخشــی بهوجــود مـیآورد.
 .6هرکــس میخواهــد در فصــل زمســتان از بیمــاری ســرماخوردگی در امــان بمانــد ،همــه روزه
ســه قاشــق عســل بخــورد .آن دســته از عسـلها کــه وقتــی جلــوی بینــی میگیریــد ،بــوی تنــدش
شــما را بــه عطســه وا مـیدارد یــا عســلی کــه آدم را دچــار بیحالــی و سســتی میکنــد و آن عســلی
کــه زبــان آدم را میســوزاند ،عسـلهای خوبــی نیســتند.
ع  .در فصــل زمســتان گل نرگــس ببوییــد ،بوییــدن ایــن گل را بهطــور دایــم انجــام دهیــد تــا از
شـ ّـر ســرماخوردگی در امــان بمانیــد .همچنیــن استشــمام ســیاهدانه آدمــی را از ســرماخوردگی
ایمــن م ـیدارد.
 .8بــرای جلوگیــری از گرمازدگــی در روزهــای تابســتان ،ضمــن پرهیــز از آفتــاب خــوردن ،روزی
یــک عــدد خیــار ،فایــده فراوانــی دارد.
 .9کســانی کــه میخواهنــد از ســردرد و بــاد شــکم در امــان باشــند ،ماهــی تــازه بخورنــد .ایــن
کار را هــم در فصــل زمســتان و هــم در تابســتان انجــام دهنــد؛ زیــرا ماهــی تــازه بــرای پیشــگیری از
اینگونــه دردهــا بســیار ســودمند اســت.
 .10آنــان کــه میخواهنــد همیشــه بــا نشــاط باشــند تــا میتواننــد از شــام بکاهنــد و ش ـبها
ســبکبار بــه رختخــواب برونــد.
 .11کســانی کــه نمیخواهنــد گوشهایشــان سســت و فروآویختــه باشــد یــا اینکــه از افتــادن
و بــزرگ شــدن لوزههــای خــود بیمنــاک هســتند ،بهتــر اســت هــر وقــت کــه شــیرینی میخورنــد،
بــه دنبالــش اندکــی ســرکه غرغــره کنند.
 .12کســانی کــه میخواهنــد از ابتــا بــه مــرض یرقــان در امــان بماننــد ،در فصــل تابســتان بــه
اتاقهــای در بســته و دمکــرده و بــدون تهویــه وارد نشــوند و همچنیــن در فصــل زمســتان یکبــاره
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از اتــاق گــرم بــه هــوای ســرد نرونــد ،بلکــه صبــر کننــد تــا بدنشــان بــا هــوا مأنــوس شــود.
 .13آنــان کــه از بادهــای دردنــاک و شــدید در بــدن خــود میترســند ،هفت ـهای یکبــار ســیر
بخورنــد.
 .14آنــان کــه بــه دنــدان خــود عالقهمند هســتند ،قبــل از خــوردن شــیرینی ،کمی نــان بخورند؛
زیــرا خردههــای نــان میــان دندانهــا را پــر میکنــد و نمیگــذارد مــواد شــیرین بــه آنهــا آســیب
برساند.
 .15آنانکــه میخواهنــد غذایشــان زود هضــم شــود و دســتگاه هاضمهشــان کار خــود را بــه
آســانی انجــام دهــد ،هــر وقــت کــه میخواهنــد بــا شــکم ســیر بــه رختخــواب برونــد ،بــه پهلــوی
راســت بخوابنــد و پــس از مدتــی بــه پهلــوی چــپ بغلتنــد تــا بــه خــواب راحــت فــرو رونــد.
 .16گوشـتهای چربـیدار و ســایر غذاهــای مخصــوص زمســتان را تبدیــل بــه غذاهای ســبک و
معتــدل و زود هضــم کنیــد ،ایــن غذاهــا عبارتنــد از :حبوبــات ،ســبزیها و میوههــا.
 . 17بهتریــن غذاهــا در تابســتان ،میوه ،شــیر و ســبزیها و انــواع نوشــیدنیهای حالل(گیاهی)
هســتند .حمــام بــا آب ســرد در صبــح و عصــر مفیــد اســت ،بــه شــرطی کــه بالفاصلــه پــس از کار یا
پــس از خــوردن غــذا نباشــد .مصــرف گوشــت در ایــن فصــل مناســب نیســت چــون ســموم آن بــه
واســطه عــرق فــراوان هــم دفــع نمیشــود .مصــرف انــواع ترش ـیها نیــز بــرای دفــع صفــرا مفیــد
است.
 .18در تابســتان بــه دلیــل گرمــای هــوا ،چربیهــای بــدن آب میشــود؛ از ایــن رو در پاییــز
نیــاز ضــروری بــه ذخیــره کــردن مــواد چربــی کــه مولــد حــرارت هســتند ،پیــدا میشــود و بایــد بــا
مصــرف غذاهــای مناســب آن را ذخیــره کنیــد تــا بــدن خــود را بــرای مقابلــه بــا ســرمای زمســتان
مجهــز کنیــد .بــدن بــه انــواع غذاهــای اصلــی و میوههایی ماننــد انگــور و انــار نیــاز دارد .همچنین
اســتفاده از نوشــیدنیهایی کــه از آنهــا تهیــه میکننــد ،مفیــد اســت .ب ـ ه طــور کلــی مصــرف
میوههــای تــرش قبــل از غــذا و میوههــای شــیرین بعــد از غــذا مفیــد اســت.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،30تابستان 1399

تحلیل سبکشناختی «الرسالة الذهبیة» امام رضا  gدر( ...صارمی گروی و همکار)

189

 .19در فصــل زمســتان بایــد غذاهــای پرانــرژی مصرف کــرد .مالیدن روغن و ماســاژ اســتخوانها
در حــال اســتراحت بــا روغنهــای شــب بــو ،زیتــون و گل ســرخ بــه تقویــت و اســتحکام کمــک
میکنــد .مصــرف ســیر نیــز هفتــهای یکبــار مفیــد اســت .مصــرف خرمــا گاهــی بــا شــیر و
تخممــرغ مناســب اســت و از سســتی اواخــر و نیمــه دوم زمســتان و اوایــل بهــار جلوگیــری میکند.
 .20انجیــر بــوی دهــان را برطــرف ،اســتخوانها را محکــم ،رویــش مــو را زیــاد و بیمــاری را
برطــرف میکنــد و بــا وجــود آن احتیاجــی بــه دارو نیســت .روز یکشــنبه ،روز ســاختن و کاشــتن
مویــز اســت .هرکــس میخواهــد بــه حافظ ـهاش افــزوده شــود ،صبحگاهــان در حالــت ناشــتا،
هفــت مثقــال مویــز بخــورد .نخــود بــرای درد پشــت خــوب اســت و بایــد بــا غــذا و بعــد از غــذا میــل
شــود .در حــال ناشــتا هندوانــه خــوردن ،ایجــاد بیمــاری سســتی انــدام میکنــد .خــوردن خربــزه
در حالــت ناشــتا ،باعــث فلــج و قولنــج شــدن میشــود .ســرکه ذهــن را محکــم و حافظــه را زیــاد و
قــوی میکنــد.
سطح ادبی و زبانی
در ایــن نامــه ،برحســب محتــوای آن کــه یــک نامــه علمــی اســت ،امــام gبرخــی از مســائل
پزشــکی را کــه نیــاز انسانهاســت ،بیــان میکننــد و از آنجــا کــه مســائل پزشــکی ،جــزو مســائل
علمــی اســت و نوشــتن مســائل علمــی بــا اســلوب ادبــی ســازگاری کمتــری دارد ،بــه همیــن دلیل
اســالیب ادبــی کمتــری را شــاهد هســتیم؛ ولــی در همیــن اندک شــواهدی کــه وجــود دارد بالغت
ویــژه امــام رضــا gمشــهود اســت .در ایــن نامــه شــاهد مــواردی از قبیل تشــبیه ،اســتعاره ،کنایه،
جمــع و تقســیم ،مراعــات نظیــر ،تشــابه االطــراف ،تضــاد ،مقابلــه ،ســجع ،جناس ،عکس ،حســن
نســق ،تکــرار ،تحذیــر هســتیم .امــام رضــا gبــرای اینکــه مخاطبــان نامــۀ مباحــث علمــی را
بهتــر درک کننــد ،از تشــبیه و تکــرار اســتفاده بیشــتری میکننــد.
 .1سطح ادبی
سطح ادبی شامل سه علم عمدۀ معانی ،بیان و بدیع میشود.
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تشبیه
آرایۀ تشبیه در این نامه

«امــام هشــتم gدر رســالۀ ذهبیــه هنگامــی کــه بــه بررســی وظایــف اعضــای بــدن انســان
میپردازنــد ،تشــبیههای زیــادی را بــهکار میبرنــد تــا بتواننــد ملموستــر و واضحتــر ،وظایــف
هــر کــدام را بیــان کننــد ،عــاوه بــر ایــن ،به نیــاز مبــرم در هماهنگــی همــۀ ارکان بدن در ســامتی
و تندرســتی بــدن اشــاره میکننــد کــه بعضــی از ایــن نــوع تشــبیهات تمثیــل اســت و در البـهالی
خــود نیــز از انــواع و اقســام تشــبیه دیگــر نیــز بهــره بردهانــد .امــام gبــدن انســان را بــه کشــوری
تشــبیه کردهانــد کــه پادشــاه آن دل اســت و کارمندانــش رگهــا و رشــتههای مغــز هســتند .قصــر
پادشــاه تــن اســت و ســرزمین حکومتــی آن جســم اســت و دو دســت و دو پــا و دو لــب و دو چشــم و
زبــان و گوشهــا ،یــاران او هســتند و مخــازن و گنجدانهــای او معــده و شــکم و حجاب(دیافراگــم)
ّ
و ســینه هســتند ،امــام gبعــد از ایــن تشــبیه کلــی ،بــار دیگــر تکتــک اعضــا را بــه ارکان مختلف
حکومتــی تشــبیه و وظایــف هــر کــدام را مطــرح میکننــد« .عمــر عبدالهــادی عتیــق» میگویــد:
«در بــاور اهــل بالغــت معاصــر ،تشــبیه هرچه از عــرف و کالم عــادی دورتــر باشــد ،ارزش هنری آن
بیشــتر و دیــد و افــق خیــال نویســنده در آن گســتردهتر اســت»(عبدالهادی عتیــق 2012 ،م.)3 :
ْ َ َ ٌ َ َ َ ُ ُ َّ
ُُ
اللـ ُـه َم َر ًضــا َو َل ُهـ ْـم َعـ َـذ ٌ
اب َألیـ ٌـم ب َمــا َك ُانــوا َی ْكذ ُب َ
ون»(بقــره )10 :این
ـم
ـ
ه
اد
ز
ف
ض
ـر
ـ
م
ـم
ـ
ه
وب
ل
ِ
ِ
ِ
ِ
«فــی ق ِ ِ
عبــارت تشــبیه مفــرد دارد کــه مشــبه آن یــک امــر معقــول و مشـ ّـبهبه آن یــک امر محســوس اســت.
تشــبیه بلیــغ نیــز در اینجــا دیــده میشــود.
ّ
بــه نظــر میرســد ،علــت بهکارگیــری ایــن تشــبیه ایــن اســت کــه امــام قبــل از اینکــه بــه بیــان
مســائل پزشــکی بپردازنــد ،ابتــدا مخاطــب را بــا بــدن انســان آشــنا میکننــد ،آن هــم از طریــق
تشــبیهی کــه قابــل حــس اســت و مخاطــب چــون حاکــم مســلمانان اســت ،امــام تشــبیهی آوردند
کــه مطابــق بــا ذهــن و کار مخاطــب اســت کــه بــدن انســان را بــه یــک ســرزمین حکومتــی تبدیــل
کردهانــد ،تــا بــرای مخاطــب قابــل درک باشــد و تأثیــر بســزایی روی او گــذارد؛ آنگونــه کــه به شــوق
آمــده و مطالــب نامــه را تــا آخــر دنبــال کنــد.
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ُ
األوصــال و ّ
العــروق فــی َ
الع ِّمــال ُ
و ُ
الد َمــاغ :تشــبیه رگهــا و رشــتههای مغــز بــه کارگــزاران ،و َبیــت
ِ
َ
َ
الملــک ق ُلبـ ُـه :تشــبیه قلــب بــه قصر ،و أرضه الجســد :تشــبیه جســم به کشــور و ســرزمین ،همگی
ُ َ
تاه و لســانه و ُ
وشـ َـف ُ
ـداه و رجـ ُ
ایــن تشــبیهات بلیــغ هســتند .و األعوان َیـ ُ
أذناه :تشــبیه دو
ـاه و ِعیناه
ِ
ِ
دســت و دو پــا و دو چشــم و زبــان و گوشهــا بــه یــاران ،و َخزائنـ ُـه معدتـ ُـه و َبطنـ ُـه و حجابـ ُـه و صـ ُ
ـدره:
ِ
ِ
ِ
تشــبیه معــده و شــکم و حجاب(دیافراگــم) و ســینه بــه خزانه شــده اســت.
ایــن تشــبیهات ،تشــبیه تســویه نیــز هســتند .امــام رضــا gبــا آوردن حــرف عطــف «واو» میــان
مشـ ّـبهها ،زیبایــی تشــبیه را دو چنــدان کــرده اســت .تشــبیهات فــوق یــک جملــه بــوده و امــام
تشــبیه را در آن بــهکار بردهانــد .ایــن خــود یــک فــن و شــگرد ادبــی اســت کــه بــه آن تزاحــم
تشبیه(تشــبیه در تشــبیه) میگوینــد؛ بدیــن صــورت کــه نویســنده چنــد تشــبیه را در یــک عبارت
ذکــر مینمایــد .از کارکردهــای مهــم ایــن تکنیــک بیانــی ،برجســتگی جنبــۀ زیباییشــناختی
متــون اســت .در حقیقــت بــه دلیــل وجــود چندیــن تشــبیه در کنــار یکدیگــر و فشــرده شــدن
ً
متــون ،عمدتــا وجهشــبه ذکــر نمیگــردد؛ از ایــن رو کالم از ایجــاز باالیــی برخــوردار اســت و لــذت
ادبــی بیشــتری را بــه همــراه دارد؛ البتــه گاهــی ایــن ویژگــی ممکــن اســت موجــب نامفهوم شــدن
معنــی آن نیــز گــردد .امــام در ایــن قســمت از الفــاظ و تشــبیهات متنوع و محسوســی بــرای معانی
خویــش اســتفاده کردهانــد ،بــدون اینکــه کوچکتریــن خدش ـهای بــه معنــا وارد کننــد .ایشــان
بــرای بیــان توضیــح کارکــرد تــک تــک اعضــای بــدن ،تشــبیهی متناســب را آوردهانــد کــه اعضایــی
از یــک حکومــت بــه حســاب میآینــد .از ایــن طریــق مطالــب بــه راحتــی در ذهــن مخاطــب جــای
میگیــرد .همچنیــن بایــد گفــت کــه تشــبیهات مفــرد حســی بــه حســی نیــز در اینجــا بیشــتر بــه
چشــم میخــورد.
َ َ
ّ ّ
ّ
النافخ الم َ
ّ
زمار:
ألن األنف یزین الکالم کما یزین ِ ِ
تشــبیه تمثیــل و آن اینکــه آراســته شــدن ســخن در بینــی؛ ماننــد دمیــدن بــاد در نــی اســت و
وجهشــبه برگرفتــه از چنــد چیــز است(تشــبیه تمثیــل) همانگونــه کــه مشــبه و مشـ ّـبهبه برگرفتــه
ّ
از چنــد چیــز اســت کــه تشــبیه مرکــب را نشــان میدهنــد و ایــن نــوع تشــبیه از تشــبیهات قــوی
مزیــن شــدن ســخن توســط بینــیّ ،
بــه شــمار مـیرودّ .
(غنــه) از امــور حســی اســت کــه بــا گــوش
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شــنیده میشــود و از طرفــی دمیــدن بــاد در نــی نیــز از امــور حســی اســت کــه موســیقی حاصل از
آن بــا گــوش شــنیده میشــود کــه ایــن مــوارد تشــبیه ّ
حســی را شــکل میدهنــد.
الیدین َ
ریح َیسوء َأ َ
فإذا َجاء ٌ
وحی الملک إلی َ
فحجبت َبین الملک و َبین تلک ّ
الروائح:

امــام gدر ایــن عبــارت ،دســتور مغــز را بــه بینــی بــرای جلوگیــری از استشــمام بــوی بــد و
همــکاری دســتان در گرفتــن بینــی بــرای نبوییــدن را بــه زیبایــی و بهوســیله تصویرســازی از قصــر
پادشــان بیــان کــرده اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه پادشــاه بــرای جلوگیــری از ورود افــراد پلیــد بــه
قصــر بــه ســربازانش دســتور میدهــد تــا بــا نیزههــای خــود از ورود آنــان جلوگیــری کننــد و ایــن
تشــبیه تمثیــل بــه زیبایــی کالم امــام افــزوده اســت .ایــن تشــبیه مرکــب نیــز اســت کــه مشـ ّـبه و
مشـ ّـبهبه برگرفتــه از چنــد چیــز بــوده اســت.

ّ
َ
ـواب و َعـ ٌ
و للملــک َمــع َهــذا ثـ ٌ
ـذابَ ،فعذابــه أشـ ّـد ِمــن َعــذاب الملــوک الظاهــرة القاهـ َـرة ِفــی
ِ
َ
َ
َ
ّ
الدنیــا ،و ثوابــه أفضــل ِمــن ثوابهــا:
در ایــن عبــارت شــادی و انــدوه بــدن را کــه بــه دســتور مغــز اســت ،بــه شــیوه تشــبیه تمثیــل بــه
عــذاب و پــاداش پادشــاه تشــبیه کــرده اســت و ّ
حتی عــذاب (یعنــی انــدوه) آن را شــدیدتر و پاداش
(یعنــی شــادی) آن را بهتــر از عــذاب و ثــواب قدرتمندتریــن پادشــاهان جهــان برشــمرده اســت.
تشــبیه تمثیــل ،نیــروی اندیشــه و تفکــر آدمــی را بیشتــر ب ـهکار گرفتــه و در تقویــت معانــی و
تحریــک و تأثیرگــذاری بــر انســانها ،نســبت بــه تشــبیه مفــرد از قــدرت بیشــتری برخوردار اســت.
ّ
ّ
امــام در عبــارت فــوق مجموع ـهای از انــواع تشــبیهات عقلــی بــه عقلــی ،تشــبیه مرکــب ،موکــد،
مجمــل را بــرای بیــان معانــی مــد نظــر خــود بــه کار گرفتــه اســت.
روح األزمان
در اینجــا روح بــه زمــان اضافــه شــده اســت .امــام gبــا بهرهگیــری از تشــبیه بلیــغ کــه
رســاترین نــوع تشــبیهات اســت ،تصویــری زیبــا از یــک امــر عقلــی را عرضــه میکنــد کــه در اینجا
زمــان را یــک انســان فــرض کــرده و بــه آن روح بخشــیده و بــه دلیــل اینکــه یکــی از ویژگیهــای
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موجــود جانــدار را بــا یــک امــر غیرمحســوس ذکــر کــرده آرایــۀ تجســیم نیــز در اینجــا بــه چشــم
میخــورد کــه از رهگــذر تشــبیه اســت ،در جمــادات زندگــی احســاس میشــود؛ بــه دلیــل نبــود
ادات و وجــه شــبه ایــن عبــارت از ایجــاز باالیــی برخــوردار اســت و چــون مشـ ّـبه و مشـ ّـبهبه یــک
چیــز اســت تشــبیه مفــرد را نیــز شــاهد هســتیم.
امــام gدلیــل اینکــه زمــان را جــان بخشــیده هدفــی جــز مبالغــه در فصــل بهــار نداشــته
اســت؛ بــه اینگونــه کــه روح باعــث حیــات و نشــاط جســم اســت ،فصــل بهــار نیــز بــه دلیــل رویش
و سرســبزی و نشــاط اســت ،باعــث جــان بخشــیدن دیگــر فصــول و روزگار میشــود کــه زمــان در
اینجــا همــه دوران اســت .ایــن تشــبیه امــام باعــث میشــود کــه مخاطــب از طریــق معنایــی کــه
در ایــن تشــبیه نهفتــه اســت ،فصــل بهــار را سرچشــمه دیگــر فصــول بدانــد.
ُ
َ
َ ُّ
ُ
َ
ـص ّأو َل مــا یسـ ُ
اللـ ّ
ـرق ُفعوقــب لــم یعــد ،لکانــت ُعقوبتــه أسـ َـهل ،و لکن ُیــرزق اإلمهال
و لــو أصیــب
ُ ّ
َ
عظــم ّ
العافیــهَ ،
و َ
أعظــم َ
التنکیــل بــه،
السـ َـرقاتُ ،فیقطــع ،و ی
فیعــاود ثـ ّـم َیعــاودَ ،ح ّتــی ُیؤخــذ علــی
َ
َ
و مــا أودتــه عاقبــة ط َمعه
در ایــن فــراز امــام gکســانی را کــه بــه دســتورات پزشــکی اهمیــت نمیدهنــد و بــه اشــتباهات
خــود عــادت کردهانــد و در نهایــت دچــار ســختترین بیماریهــا میشــوند بــه دزدی تشــبیه
کــرده کــه بــه دزدیهــای کوچــک عــادت میکنــد و در نهایــت بــه دزدیهــای بــزرگ دســت میزنــد
و عاقبــت بــه خیــر نمیشــود و ایــن تشــبیه تمثیــل و مرکــب اســت و مشـ ّـبه و مشـ ّـبهبه و وجــه شــبه
همــه برگرفتــه شــده از چنــد چیــز اســت .همانطــور کــه دزد امــوال دیگــران را بــه غــارت میبــرد
و برایــش ضــرر و زیــان ایــن کار مهــم نیســت ،کســی کــه بــه تندرســتی و نــکات بهداشــتی خــود
ّ
توجــه نمیکنــد ،بــا ایــن کار ،ســامتی خــود را بــه غــارت بــرده ،بــدون توجــه بــه ضــرر و زیانــی کــه

بــه ســامت بــدن خــود وارد میکنــد .مشـ ّـبه و مشـ ّـبهبه از امــور حســی اســت بــه دلیــل اینکــه
افــرادی کــه بــه دســتورات پزشــکی عمــل نمیکنند(مشـ ّـبه) و دزدی کــه مــال مــردم را بــه غــارت
برد(مشــبهبه) بــه کمــک حــس بینایــی قابــل رویــت اســت کــه تشــبیه ّ
ّ
حســی را تشــکیل
می
ّ
مؤکــد و ّ
مفصــل هســتیم کــه وجــه
میدهــد .در اینجــا مــا شــاهد تشــبیهات دیگــری از جملــه
شــبه ضــرر رســاندن بــه خــود فــرد بــا عبــارت ُ«یــرزق اإلمهــال و َ
العافیــه» بیــان شــده اســت.
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امــام gاز تشــبیه بــه عنــوان ابــزاری بــرای ّ
تنبــه بــه ذهــن و تصویــر کــردن مطلــب اســتفاده
کردهانــد .در ایــن نامــه بســامد تشــبیهات حســی بــه حســی از دیگــر تشــبیهات بیشــتر اســت و
از آنجــا کــه کالم امــام شــامل مضامیــن علمــی اســت پــس نیــاز بــه تشــبیهات حســی بــرای درک
بهتــر مطالــب در ذهــن داریــم.
امــام gدر بیــان تشــبیه بــدن بــه پادشــاه از اعضایــی کــه غیرحســی است(مشـ ّـبه) اســتفاده
کــرده و آنهــا را بــه امــور حســی کــه قابــل درکباشــد ،تشــبیه کــرده اســت؛ در نتیجــه تشــبیهات
عقلــی بــه حســی در ایــن نامــه ،نســبت بــه دو نــوع دیگــر تشــبیه بســامد باالیــی دارد .در صورتــی
کــه تشــبیهات عقلــی بــه عقلــی و حســی بــه عقلــی ،بســامد اندکــی دارنــد؛ چــرا کــه دریافــت وجه
ّ
مشــبهبه حســی ،زود فهمتــر اســت و آســانتر صــورت میگیــرد.
شــبه از
ّ
از میــان تشــبیهات فشــرده ،تشــبیه مؤکــد باالتریــن بســامد را به خــود اختصــاص داده اســت تا از
گســتردگی و تفصیــل تشــبیه در ارائــه معانــی پرهیــز شــود .بســامد بــاالی تشــبیهات مفرد بــه مفرد
نشــانۀ ایجــاز ،ابتــکار و نــوآوری و همچنیــن زبــان روان و لطیــف امــام gاســت .میــزان تشــبیهات
بلیــغ درصــد قابــل توجهــی را بــه خــود اختصــاص دادهانــد؛ بنابرایــن میتــوان گفت کــه عناصر در
نامــۀ امــام بیشــتر پویــا و متحـ ّـرک اســت؛ بــه دلیــل اینکــه ذهــن بــرای درک آنهــا نیازمنــد تــاش
بیشــتری اســت .امــام رضــا gاز تشــبیه بــه عنــوان ابــزاری شــگرف بــرای بیــان معانــی خویــش
اســتفاده کردهانــد و از ایــن طریــق تأثیــر بســزایی بــر خواننــدۀ نامــه میگــذارد.
استعاره

َ
ّ َ ُ
ّ
صل ّ
الربیع :فإنه  ...تلین األرض
أما ف

تلیــن بــرای نرمــی پارچــه و لبــاس بــهکار م ـیرود و بــرای نرمــی زمیــن از «یدهمــق» اســتفاده
میشــود و در ایــن عبــارت اســتعاره ،مصرحــه تبعیــه اســت .بــه نظــر میرســد از آنجــا کــه عــرب
ّ
خصوصیــت قابل لمــس و درک اســت.
بــرای بیــان نرمــی پارچــه ،از تلیــن اســتفاده میکنــد و ایــن
امــام gبــرای بیــان خصوصیــات بهــار ،نیازمنــد عبارتــی بــود کــه بتوانــد ویژگیهــای منحصــر بــه
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فــرد بهــار را قابــل لمــس ارائــه دهــد ،بــه همیــن منظــور ،از عبــارت تلیــن األرض اســتفاده کردهانــد
تــا بــه مخاطــب شــادابی و ســرزنده بــودن بهــار را نشــان دهنــد .در چهــار فصــل ســال نیــز ،هــم
نرمــی و هــم زبــری وجــود دارد ،بدیــن صــورت ،از آنجایــی کــه بهــار دارای هــوای معتــدل اســت
و فصــل شــادابی اســت ،امــام بــرای توصیــف آن از فعــل تلیــن اســتفاده کردهانــد همانطــور کــه
نرمــی پارچــه بــه انســان شــادابی میبخشــد خصوصیــات منحصــر بــه فــرد بهــار مثــل معتــدل
بــودن هــوا نیــز انســان را شــاداب میکنــد .مخاطــب نامــه وقتــی کــه قــدرت بهکارگیــری امــام را در
انتخــاب آرایــه و الفــاظ متناســب بــا آن بــرای القــای معانــی و مفاهیــم مطالــب میبینــد ،شــوق بــه
خوانــدن ادامــه نامــه پیــدا میکنــد و مســائل بیــان شــده در نامــه را در ذهــن خــود حفــظ میکنــد.
َ َ
زاج الفصل
و یقوی ِم
در عبــارت اول ،فصــل بــه انســانی تشــبیه شــده کــه دارای مــزاج اســت و مزاجــش تقویــت
میشــود؛ از آنجــا کــه مشـ ّـبهبه ،بــه وســیل ه الزمـهای از لــوازم آن مشــهود اســت ،اســتعارۀ مکنیــه
و اصلیــه محســوب میشــود.
ّ
یکسر ِفیه ِمزاج الشراب
ِ
در عبــارت دوم نیــز همینگونــه اســت ،امــام gبــا اضافــه کــردن مــزاج بــه شــراب از تشــخیص
کــه همــان جانبخشــی بــه اشیاســت اســتفاده کردهانــد .در واقــع امــام از رهگــذر جانبخشــی،
قامــت کلمــات را بــا خلعتــی زیبــا میپوشــانند تــا کالمشــان دلنشــینتر و زیباتــر جلــوه نمایــد و
سرشــار از حیــات ،حرکــت و پویایــی شــود و بدیــن واســطه چیزهــای بیجــان را در علــم طبیعــت
جانــدار می-کنــد تــا اندیشــ ه خویــش را بــه اثبــات رســاند .در حقیقــت ایشــان در بیــان مــا
فیالضمیــر آگاهانــه ،بــه اشــیا و پدیدههــا و مجــردات جــان میبخشــد و آنهــا را زنــده و پویــا در
پیــش چشــم خواننــده بــه حرکــت در مـیآورد.
َ
تختلف فیه ّ
الریاح
بــرای وزیــدن بــاد تهــب ب ـ ه کار م ـیرود و بــرای رفتوآمــد تختلــف اســتعمال میشــود .در ایــن
عبــارت «تختلــف» اســتعاره مصرحــه تبعیــه اســت کــه در فعــل رخ داده اســت .امــام رضــا gدر
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ایــن عبــارت بــر پایــۀ اســتعاره مصرحــه بــرای بــاد ،پــا در نظــر گرفتــه کــه ماننــد موجــودات زنــده
رفتوآمــد میکنــد کــه اثبــات پــا بــرای بــاد ّ
تخیــل اســت بنابرایــن امــام از آرایـ ه تجســیم نیــز بهــره
بردهانــد بــه نظــر میرســد کــه امــام میخواهــد شـ ّـدت وزش بــاد را برســاند؛ زیــرا وزیــدن بــاد در
بعضــی از اوقــات زیــاد میشــود و بــا وزیــدن بــاد در حالــت عــادی متفــاوت اســت .از آنجــا کــه
آمدوشــد زیــاد موجــودات زنــده در مســیر را ،رفتوآمــد میگوینــد و امــام بــرای اینکــه شــدت و زیــاد
بــودن وزش بــاد در فصــل زمســتان را نشــان دهــد از تختلــف اســتفاده کردهانــد .ایشــان در ایــن
مــورد بــرای القــای معنــا از آرایـ ۀ اســتعاره بهــره بردهانــد.
و َمن َ
المرة َ
أراد أن ُیطفی ّ
الصفراء
ِ

ّ
در ایــن عبــارت بــه جــای یســکن و یهـ ّـدی ،عبــارت یطفــی بـهکار رفتــه اســت .در اینجا اســتعارۀ

مصرحــه دیــده میشــود .از آنجــا کــه صفــرا در زمــان بیمــاری حــرارت بــدن را بــاال میبــرد و ماننــد
آتشــی کــه شــعلهور میشــود در بــدن انســان عمــل میکنــد ،امــام gلفــظ خامــوش کــردن را
بــرای از بیــن بــردن ایــن حــرارت و آتــش اســتفاده کردهانــد؛ زیــرا حــرارت صفــرا آنقــدر بــاال رفتــه
کــه ماننــد یــک آتــش شــعلهور عمــل میکنــد ،بــه همیــن منظــور بایــد ایــن آتــش را خامــوش کــرد
کــه امــام میفرماینــد :هــر کــس میخواهــد کــه (حــرارت) صفــرا را خامــوش کنــد (از بیــن ببــرد)
چیزهــای خنــک و نرم بخــورد.
ً
ّ
ِّ
َ
إنائه ال ِذی یکون فیه الماء ِشیئا ِمن الطین ،و َیمات فیه
ط َرح فی ِ
یمــات بــه معنــای بمیــرد و منظــور امــام gحــل شــدن خــاک در آب و زالل شــدن آب اســت؛
یعنــی بعــد از حــل شــدن منتظــر بمانــد تــا زالل شــود و ایــن اســتعارۀ مصرحــه تبعیــه اســت .بــا
مــردن موجــود زنــده ،بــه ظاهــر از بیــن رفتــه و دیگــر وجــود خارجــی ندارد(لقاءاللــه) .امام بــا تعبیر
یمــات میخواهــد بگویــد کــه آنقــدر خــاک بایــد در آب حــل شــود کــه بــه ظاهــر از بیــن بــرود و
تنهــا آب زالل دیــده شــود و ایــن هماننــد مــردن یــک چیــز اســت .در ایــن عبــارت امــام بــرای القای
معانــی آنچنــان الفــاظ و افعــال را بــه زیبایــی در جــای هــم بــه کار بردهانــد کــه مخاطــب را در
حیــرت و تعجــب فــرو میبــرد.
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ّ
ُ َ
َ
اجت َمعــا َولــدا ُ
البـ َـرص  /إذا َ
إذا َ
الفصــد ُ
یولــدا َ
النقــرس ،و َ
البهق
للعــروق
اجت َمعــا َولــدا القولنــج  /و
ّ ُ َ
 /و ُد ُخــول َ
الح ّمــام علــی َ
البطنــة یولــد القولنج.
ّ
تولــد و والدت بــرای انســان بـهکار مـیرود و بــرای بیمــاری ایجــاد شــدن و باعــث بیمــاری شــدن
اســتعمال میشــود و ایــن نــوع اســتفاده از والدت بــرای بیمــاری اســتعاره محســوب میشــود و
اســتعارۀ مصرحــه تبعیــه اســت کــه در مــوارد بــاال بـ ه کار رفتــه اســت .فعــل یولــد در مــوارد بــاال بــه
جــای یخلــق و ینش ـیء بــهکار رفتــه اســت .از آنجــا کــه والدت و تولــد نشــانه بــه وجــود آمــدن و
خلــق شــدن اســت ،امــام gایــن عبــارت را ب ـ ه کار بردهانــدّ .
البتــه میتــوان گفــت کــه وقتــی
کلمــه یولــد در جایــی بـهکار مـیرود نشــانه ایــن اســت کــه آن چیــز قبــا نبــوده و اکنــون بــه دلیلی
ً
بــه وجــود آمــده اســت .در عبــارات فــوق امــام میفرماینــد کــه مثــا اگــر بــا شــکم پــر حمــام برویــد،
ّ
قولنــج متولــد میشــود ،یعنــی اینکــه ایــن قولنــج قبــل از ایــن نبــوده و االن بــه دلیــل رعایــت
نکــردن عملــی ،بــهوجــود میآیــد.
اســتعارههای امــام رضــا gدر ایــن نامــه ســاده و روان و خالــی از هرگونــه ابهــام و پیچیدگــی
اســت .اســتعارههای ایشــان چنانکــه در نمونههــای بــاال دیــده شــد ،بیشــتر حســی اســت،
همچنیــن اســتعارههای نامأنــوس و غریــب در آنهــا مشــاهده نمیشــود؛ چــرا کــه امــام در پــی آن
اســت کــه تجربههــای خــود را بــه گونـهای بازگویــد تــا دیگــران نیــز بهــره گیرنــد .امــام بیــش از آنچه
دنبــال هنرنماییهــای بیانــی باشــد بــه فکــر بیــان اندیشــه و افــکار خویــش اســت .از ایـنرو عمــق
اندیشــۀ ایشــان پررنگتــر از پــردۀ الفــاظ رنگیــن و خیالانگیــز اوســت .بســامد اســتعارۀ مصرحــه
تبعیــه در ایــن نامــه امــام نســبت به اســتعاره مکنیه بیشــتر اســت و نــوع اســتعارۀ مکنیه بــهصورت
تشــخیص درصــد باالتــری نســبت بــه نــوع اســتعارۀ مکنیــه غیرتشــخیص دارد .اســتعارههای
موجــود در ایــن نامــه امــام از زیبایــی خاصــی برخــوردار اســت کــه عنصــر تحــرک و پویایــی در آنها
مــوج میزنــد بــه همیــن خاطــر ذهــن خواننــده از ایــن اســتعارهها خســته و درمانــده نمیشــود.
کنایه
ّ
مکنیبــه صفــت یــا مجموعــه چنــد صفــت یــا جمله
کنایــه از موصــوف :در ایــن قســم از کنایــات،
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و عبارتــی وصفــی اســت کــه بایــد از آن متوجــه موصوفــی شــد .بـ ه طــور خالصــه ،صفتــی را ذکــر
َ َ ْ َ َ ْ ُ َّ
اللــه َّ
ـاس َب ْع َض ُهـ ْـم ب َب ْ
النـ َ
ـض
ـ
ع
میکنیــم و از آن ،موصــوف را اراده میکنیــم؛ ماننــد «ولــول دفــع
ِ
ِ
ٍ
ََ
َْ ُ
لف َسـ َـد ِت ال ْرض»؛ «و اگــر خداونــد بعضــی از مــردم را بــه دســت بعــض دیگــر دفــع نکنــد ،زمیــن
تبــاه میشــود»(بقره()251 ،خرمشــاهی.)93 :1377 ،
کنایــه از صفــت :بــا ذکــر موصــوف یــا صفــت در جملــه ،شــناخته میشــود .در ایــن نــوع کنایــه،
َ
ـح ُی َق ّلـ ُ
«ف َأ ْص َبـ َ
ـب
صفتــی ذکــر میشــود و صفــت مقصــود و مــد نظــر پوشــیده میمانــد ،ماننــد:
ِ
َك َّف ْیــه َع َلــى َمــا َأ ْن َفـ َـق ف َ
یهــا َ
ـی َخاو َیـ ٌـة َع َلــى ُع ُ
َ
وشـ َـها»؛ «و او بــه خاطــر هزینـهای کــه در آن کرده
ر
ـ
ه
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بــود ،دســت (حســرت) بــر دســت مـیزد و آن بــاغ در و دیوارهایــش فروریختــه بــود» (کهــف. )42 ،
کنایــه تعریــض :در لغــت بــه معنــای خــاف تصریــح و صراحتگویــی اســت(جوهری 1410 ،ق:
) 108؛ ولــی در اصطــاح عبــارت اســت از اینکــه کالم بــهطــور مطلــق و بــدون قیــد گفتــه شــود،
ولــی بهواســطه آن بــه معنــای دیگــری اشــاره گــردد کــه از ســیاق کالم معلــوم میشود(هاشــمی،
 .)212 :1385در ادامــه بــه بررســی انــواع کنایــه در  10نامــه امــام رضــا gمیپردازیــم.
َ
َ
ارفع َی َ
دیک من الطعام
و
دســت از طعــام بــردار در حالیکــه هنــوز اشــتهایت باقــی اســت .ارفــع یدیــک عبارتــی کنایــی
اســت کــه بــه معنــای خــودداری از کاری اســت .ایــن عبــارت امــام ،gجــزو معروفتریــن
جمــات کنایــی اســت کــه در علــم پزشــکی بــه عنــوان یــک اصــول تغذیــه ســالم اســت .ایــن
عبــارت از نظــر بالغــی کنایــه نیســت؛ بلکــه از نظــر اصطالحــی بیــن عمــوم مــردم کنایه محســوب
میشــود(نجفی.)155 :1392 ،
ُ ّ
ً َ َ َ
َ َ ََ َ
اللیل
و من أراد أن یکون صا ِلحا خفیف اللحم فلیقلل ِعشاءه ِب ِ

ّ
عبــارات «خفیــف اللحــم» را کــه بــه معنــای کــم گوشــت اســت ،بــه کنایــه از الغــر شــدن آوردهاند.
البتــه بایــد گفــت کــه بــرای درک بیشــتر مخاطــب از صفــت ّ
حســی اســتفاده کردهانــد .مــا در
اینجــا کنایــه از صفــت را شــاهدیم .نکتــه قابــل ذکــر در ایــن مبحــث بســامد انــدک کنایــات در
نامــه اســت؛ زیــرا یــک نامـ ه پزشــکی اســت و امــام gاز عبــارات کنایــی انــدک و ّ
البتــه معمــول در
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،30تابستان 1399
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بیــن مــردم اســتفاده کردهانــد تــا قابــل فهــم بــرای مــردم باشــد ،هــر چنــد مخاطــب خـ ّ
ـاص امــام،
مامــون اســت ولــی مخاطــب عــام هم ـ ه مردمانــد.
مراعاتنظیر
َ
َ َ
ُ
واألعوان َیداه و ِرجاله و َعیناه و شفتاه و ِلسانه و أذناه.
دســت ،پــا ،چشــم ،لــب ،زبــان و گــوش در اینکــه اعضــای بــدن انســان هســتند بــا هــم تناســب
دارنــد .امــام gبــه دلیــل اینکــه انســان بهوســیلۀ ایــن اعضــا مهمتریــن کارهــای خــود را انجــام
میدهــد و میتــوان گفــت از ارکان اصلــی بــدن انســان بــرای دفــاع و ارتبــاط برقــرار کــردن بــا
دیگــران اســت ،بــه عنــوان یــاران پادشــاه در کنــار هــم نــام بردهانــد .از خوانــدن عبــارت فــوق
آهنگــی خــاص بــه گــوش میرســد کــه بــا قــرار گرفتــن دو ضمیــر «الــف» و «هــاء» در آخــر کلمــات
و حرکــت ّ
ضمــه بــر ســر ضمیــر «هــاء» ایجــاد شــده اســت .در عبــارت بــاال مراعــات نظیــر کــه یکــی

از محســنات معنــوی اســت باعــث آرایــش معنــا گشــته کــه ّ
البتــه لفــظ نیــز بــه تبــع آن زیبــا گشــته
اســت.
َ
َ
ََ
الزیــت ،و مــاء َ
القریــص ،و الهــام ،و الخــل و َ
َ
الحضــرم ،و نحــو
ـاردة ِمثــل
ِ
ِلیتنــاول ِمــن األغذیــة البـ ِ
ِ
َ
طعمــة البــاردة.
ذلــک ِمــن اال ِ
در عبــارت بــاال ،امــام خــوردن غذاهــای ســرد را بــرای مســافری کــه در فصــل گرما ســفر میکند،
توصیــه کــرده اســت .امــام gبــه دلیــل اینکــه در فصــل گرمــا بــدن انســان نیازمند خنک شــدن
اســت تــا بــه بیمــاری بــه دلیــل گرمازدگــی دچــار نشــود ،بــه دســتهای از غذاهــای ســرد کــه دمــای
بــدن انســان را کــم میکنــد ،توصیــه کردهانــد .ایــن غذاهــا در ایــن کــه جــزو غذاهــای ســرد
هســتند ،بــا هــم تناســب دارنــد.
ّ
ّ
َ َ َُ ّ
الطیــور َ
الثنــی و َ
ّ
الدجــاج و
الجــذع ،و ِمــن
المحمضــات ،و ِمــن اللحــوم لحــم المعـ ِـز
و ِاسـ ِـتعمال
ِ
ّ
ّ
ّ
الســمک الطـ ّ
الطیهــوج و الــدراج ،و األلبــان ،و ّ
ـری
امــام رضــا gبــرای داشــتن رژیــم غذایــی مناســب در مــاه حزیــران (مــاه حزیــران مــاه نهــم از
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ماههــای رومــی اســت و تقریبــا بــا خــرداد برابــری میکنــد) و رهایــی از بیماریهــای ایــن مــاه
گــرم ،دســتورالعمل خاصــی ارائــه کردهانــد .در توصیههــای پزشــکی امــام رضــا ،gبــرای ایــن
روزهــا آمــده اســت کــه در ایــن مــاه غلبــه بلغــم و خــون از میــان م ـیرود و دورۀ اســتیالی مــره
(حــرارت) صفــرا روی مـیآورد .بایــد از رنــج و زحمــت بســیار نهــی شــود و از خــوردن گوشـتهای
چــرب و نیــز زیــادهروی در مصــرف گوشــت و بوییــدن مشــک و عنبــر و عطرهــای گــرم منــع شــده
اســت .خــوردن گیاهــان و ســبزیهای ســبز و خشــک و خنــک ماننــد خرفــه و کاســنی و خرفــه و
خیــار گل بســر و خیــار چنبــر و شیرخشــت و میوههــای مرطــوب و آبدار و مصــرف ترش ـیها و
گوشــت بــره و گوشــت بــز و مرغهــای خانگــی و تیهــو و دراج و شــیر گاو و ماهــی تــازه بســیار الزم و
نافــع اســت کــه امــام اســامی جانورانــی را کــه بــه عنــوان غــذا مــورد اســتفاده قــرار میگیرنــد؛ بــه
صــورت مراعــات نظیــر آورده اســت .ایــن صنعــت از جملــه صنایــع بدیعــی اســت کــه در ایــن نامــه
بــرای حیــات بخشــیدن بــه مســائل علمــی و روشنســازی مفاهیــم و تأثیــر نهــادن بــر روح مخاطب
اســتفاده شــده اســت .مراعــات نظیــر در ایــن نامــه تأثیــر معنایــی دارد و امــام بــهوســیله تناســب
بیــن الفــاظ ،معانــی خویــش را بــه مخاطــب ارائــه دادنــد.
جمع
َ
َ
َ َُْ ُ
ْ ُ
ْ َ
ـك ْال َج َسـ ُـد َب ْعـ َـد ْال ُخـ ُـروج م ْن َهــا َمــا َی ْق َطـ ُـع ر َ
یح َهــا ،كـ َـو َر ِق الخـ ْـو ِخَ ،و ال ث ِجیـ ِـر و ال ُع ْصفـ ِـرَ ،و
و یدلـ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ َّ
ْ
ُّ
َ
َ
َ
ـاء ،و الســع ِد ،و الــو ْرد
ال ِحنـ ِ
پــس از اســتفاده از نــوره و شستوشــوی محــل آن ،بــرای برطــرف کــردن بــوی نــوره ،بــا مــوادی
ّ
مرکــب از بــرگ هلــو و عصفــر (گلــی اســت ماننــد زعفــران بــه نــام کافشــه یــا کاجیزه یــا گل رنــگ) و
حنــا و ســعد کوفــی و گل ســرخ ماســاژ دهند(تــا بــوی زننــدۀ نــوره ،جــای خــود را بــه عطــر دلپذیــر
گلها ببخشــد).
امــام gمــوادی مرکــب از هلــو ،عصفــر ،حنــا ،ســعدکوفی و گل ســرخ را بــرای از بیــن بــردن بوی
بــد نــوره توصیــه میکننــد .آنجــا کــه امــام بــرای بیــان مفهــوم خویــش بــه مخاطــب ،نیــاز بــه کنــار
هــم آمــدن کلماتــی کــه بــا هــم تناســب ندارنــد ،پیــدا میکننــد ،از آرایـ ه جمــع اســتفاده میکننــد
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کــه ایــن آرایـ ه جمــع نیــز بــا کنــار هــم آوردن الفــاظ بــر معنــا تأثیــر میگــذارد.
تقسیم
َ
َ
ُ
َ
الفــم مــن الـ ّـدم ،و ّأن ّ
الصــدر من َ
ّ ّ
البلغم
ـف ،و
المنخریــن ،و األنـ ِ
العینیــن و ِ
أن الــرأس و األذنیــن ،و ِ
ِ
ّ
َ
ـیف مــن المـ ّـرة َّ
البطــن من ّ ّ
الصفــراء ،و ّأن أسـ َـفل َ
و ّ
ـوداء.
الریــح ،و ّأن الشراسـ
المر ِة السـ ِ
ِ ِ
در ایــن عبــارت امــام gبــدن را شــامل چهــار جــزء ســر و ســینه و بــاالی شــکم و پاییــن شــکم
میدانــد و بــا بیــان اینکــه اجــزای بــدن هــر یــک شــامل چــه چیزهایــی از اعضــای بــدن هســتند،
از شــیو ه تقســیم بهــره بــرده اســت .ایشــان بــرای اینکــه مخاطــب راحتتــر بــدن انســان را تصــور
کنــد ،آن را بــه چهــار قســمت تقســیم کردهانــد و بــرای معرفــی اعضــا ،هــر یــک از اجــزای بــدن را
در ایــن چهــار قســم جــای میدهنــد .در ایــن قســمت ایشــان توجــه به معنــا داشــتهاند و اســتفاده
از تقســیم بــه هــدف القــای معنــا بــوده اســت.
ّ
الثانــی :بـ ٌ
األول :بـ ٌ
ـارد رطـ ٌ
ّ
ـارد یابـ ٌ
للحمــام أربعــة أبیــات مثــل أربــع طبائــع :البیــت ّ
ـب .و
ـس .و
ٍ
ٍ
ّ
ـار رطـ ٌ
ـار یابـ ٌ
الرابــع :حـ ٌ
ـب .و ّ
الثالــث :حـ ٌ
ـس.
در ایــن فــراز نیــز از تقســیم بهــره بــرده شــده اســت .لفــظ ّ
حمــام دارای چهار خانه اســت کــه خانه

ّاول ســرد و خشــک ،خانــه دوم ســرد و مرطــوب ،خانــه ســوم گــرم و مرطــوب و خانــه چهــارم گــرم و
خشــک اســت .در ایــن فــراز امــام بــا توجــه بــه گزینــش صحیــح از الفــاظ و ترتیــب کنــار هــم قــرار
دادن آنهــا ،آهنگــی خــاص بــه وجــود آوردهانــد کــه خواننــده عــاوه بــر دریافــت معنــا و مفهــوم
عبــارت ،از ایــن زیبایــی کلمــات کــه از وزن و اعــراب یکســان الفــاظ بــه وجــود آمــده اســت ،لــذت
ادبــی میبــرد و بــا شــوق هــر چــه بیشــتر ،نامــه را دنبــال میکنــد کــه امــام gعــاوه بــر معنــا بــه
لفــظ هــم در اینجــا توجــه داشــتهاند.
ً
ً
فــی أنــواع المیــاه و خیرهــا شــربا  /و خیــر المیــاه شــربا للمقیــم و المســافر مــا کان ینبوعهــا مــن
ً
ّ
ّ
الشــمس ّ
الصیفـ ّ
ـی و مغرب
المشــرق نبعــا أبیــض  /و أفضــل المیــاه التــی تجــری مــن بیــن مشــرق
ّ
ّ
َ َ
الشــمس ّ
ـی  /و أفضلهــا و ّ
الصیفـ ّ
أصحهــا إذا کانــت بهــذا الوصــف الــذی َی َنبع ِمنــه  /و کانــت تجری
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ً
ّ
ً
ً
ّ
ًّ
ّ َ
ـاردا فــی ّ
الصیــف ،ملینــة للبطــن ،نافعــة
ـارة فــی الشــتاء بـ
فــی ِجبــال الطیــن؛ ألنهــا تکــون حـ
ّ
ّ
ّ
فإنهــا ّ
تیبــس البطن ،و میــاه الثلــوج و الجلید
ألصحــاب الحــرارات / .و ّأمــا المیــاه المالحــة الثقیلــة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
ّ ّ
ـب ،فإنهــا خفیفــة ،عذبــة ،صافیــة ،نافعــة
ردیئــة لألجســام ،کثیــرة اإلضــرار بهــا / .و ّأمــا میــاه الجـ
جـ ّـد ًا لألجســام إذا لــم یطــل خزنهــا و حبســها فــی األرض / .و ّأمــا میــاه البطائــح و ّ
الســباخ فحــارة
ّ
غلیظــة فــی ّ
الصیــف؛ لرکودهــا و دوام طلــوع الشــمس علیهــا
در ایــن فــراز هــم امــام gانــواع آبهــا را بــه شــیو ه تقســیم بیــان کردهانــد .از آنجــا کــه هــر
ّ
خصوصیــات خــاص خــود را میطلبــد و بــرای مــواردی کــه
یــک از انــواع آب نوشــیدنی و شــور و ...
ســودمند باشــد اســتفاده میشــود ،امــام بــا معرفــی انــواع آب و بیــان اینکــه هــر یــک چــه ســود و
منفعتــی بــرای انســان دارنــد از ایــن آرایــه بهرهمنــد شــدهاند ،بنابرایــن بهتریــن شــیوه ،بــرای بیــان
مفاهیــم و معنــا آرایـ ه تقســیم بــوده کــه امــام از آن اســتفاده کردهانــد.
ُ َ
نیســان َثالثــون یومـ ًـا ،فیــه َی ُطــول ّ
ـزاج الفصــل ،و َی َتحـ ّـرک الـ ّـدم ،و ُتهــب ِفیــه
النهــار و َیقــوی ِمـ
ِ
ّ
ّ
ّ
الریــاح الشــرقیة،
در ایــن قســمت بــرای بیــان فایدههــای مــاه اردیبهشــت از فصــل بهــار و معرفــی ایــن مــاه چــون
نیــاز بــه گفتــن چندیــن مطلــب در کنــار هــم بــوده بــه آرایـ ه تقســیم نیــاز پیــدا شــد کــه امــام gدر
اســتفاده از ایــن آرایـ ه بدیعــی ،کوتاهــی نکــرد ه و بــه نحــو احســن از آن بهــره یافتهانــد .امــام gاز
شــیوههای فوقالذکــر بــرای بهتــر فهمانــدن مطالبــی کــه چنــد بخــش دارد اســتفاده کرده اســت،
امــام رضــا gبــرای بیــان مفاهیــم علمــی ایــن نامــه ،از هــر شــیوهای اســتفاده کردهانــد و دلیــل
اســتفاده ایشــان از آرایههــای متنـ ّـوع رســاندن معناســت هــر چنــد در بعضــی عبــارات زیبایــی لفظ
را نیــز بــه همــراه دارد.
جمع و تقسیم
ّ ّ
وجــل َبنــى األجســام َعلــى أربــع َطبائــع :علــى الـ ّـدم ،و البلغــم ،و ّ
اللــه َع َز َ
الصفــراء و ّ
الســوداء.
ألن
ـن ،و بـ ٌ
ـار ّلیـ ٌ
ـارد یابـ ٌ
ـار یابـ ٌ
ـس ،و حـ ٌّ
ـاران ،و اثنــان بــاردان ،و خولــف َب َینهمــا ،فجعــل حـ ٌّ
فاثنــان حـ ّ
ـس،
ِ
و بـ ٌ
ـارد ّلیـ ٌ
ـن.
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در اینجــا امــام gســاختمان بــدن را بــر پایــۀ چهــار طبــع که خــون ،بلغم ،صفــراء و سوداســت،
میدانــد کــه آنهــا را بــه شــیو ه جمــع آورده اســت و آنهــا را بــه دو گــروه گــرم و ســرد تقســیم
میکنــد و بــاز آنهــا را دوبــاره تقســیم کــرده اســت .ایشــان بــا آوردن الفــاظ در جــای مناســب خــود
و ترتیــب خــاص قــرار دادن آنهــا ،یکــی پــس از دیگــری زیبایــی خاصــی از لحــاظ ظاهــر ،بــه ایــن
عبــارت بخشــیدهاند کــه آهنگــی کوتــاه از هــر قســمت ایــن عبــارت بــه گــوش میرســد و تأثیــر
بســزایی بــر خواننــده میگــذارد چراکــه ایشــان عــاوه بــر معنــا بــه لفــظ نیــز توجــه داشــتهاند.
ُ
ّ
الظاهــرة القاهرة فــی ُ
ـواب َ
وعـ ٌ
و للملــك َمـ َـع هــذا َثـ ٌ
الدنیا،
ـذابَ ،فعذابــه أشـ ّـد ِمــن َعــذاب الملــوك
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ّ َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ّ
و ثوابــه أفضــل ِمــن ثوابهــا! فأمــا عذابــه فالحــزن ،و أما ثوابــه فالفرح
در ایــن فــراز ،ابتــدا جمــع و ســپس تقســیم را میبینیــم بــه اینگونــه کــه امــام gعــذاب و
ّ
مختــص پادشــاه میدانــد و هــر یــک را بــه دو شــیو ه مختلــف توضیــح میدهــد.
پــاداش را
ً
َ
ّ
فإنــه َ
ّأمــا َفصــل ّ
روح األزمــان ،و ّأولــه «آذار» و َعــدد ّأیامــه ثالثــون یومــا ،و فیــه َیطیــب
الربیــع»
َ
ُ
اللیـ ُـل و َ
الب َلغــم ،و َیهیـ ُ
األرض ،و َیذهـ ُ
ـب سـ ُ
ـلطان َ
النهـ ُ
ـج الـ َـدم.
ـار و تلیــن
امــام gفصــل بهــار را روح زمــان میدانــد کــه ایــن شــیو ه جمــع اســت و بــه بیــان اولیــن مــاه و
فایدههــای آن بــه شــیوۀ تقســیم میپــردازد .امــام بــرای بیــان مفاهیــم و معنــا از هــر آرای ـهای در
جــای خــود اســتفاده کردهانــد .در ایــن قســمت از نامــه نیــز نیــاز بــه بیــان دو یــا چنــد امــر ،تحــت
یــک حکــم و ســپس توضیــح هــر یــک از امــور پیدا شــد کــه ایشــان از شــیو ه تقســیم بــرای توصیف
ّ
خصوصیــات یــا ویژگیهــای آنهــا اســتفاده کردهانــد .حضــرت رضــا
هــر یــک از امــور و یــا بیــان
 gایــن آرایـ ۀ ادبــی را بــرای بیــان معانــی و مفاهیــم بــه مخاطــب بـهکار بردهانــد کــه در ایــن نامــه
در یــک مــورد ایجــاد آهنگــی کوتــاه هــم بــوده کــه از ترتیــب قــرار گرفتــن الفاظ ایجاد شــده اســت.
ایــن توجــه ریزبینانـ ه امــام در بــهکارگیــری الفــاظ و ایجــاد زیبایــی و آهنــگ ،بــرای القــای مطالــب
علمــی و پزشــکی روی خواننــده تأثیــر بســزایی دارد.
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تشابه األطراف
ّ
البردَ ،فاشرب علیه الس َ
الع ُ
لی َ
کنجبین ُ
الشتاء و َ
الع َس ّ
نص ّ
لی
و إن کان ِفی زمان
ِ
ِ
ِ
از آنجــا کــه در ایــن فــن گوینــده ســخنش را بــا چیــزی پایــان میدهــد کــه در معنــی بــا آغــاز
کالمــش تناســب دارد تشــابه اطــراف معنــوی گوینــد .امــام gنیــز در ایــن عبــارت در فصــل
زمســتان کــه فصــل ســردی اســت بــه نوشــیدن شــربت عســلی کــه یــک نوشــیدنی گــرم اســت،
امــر میکننــد.
َ
یزیــن ّ
ـکالم َکمــا ّ
و الــکالم َ
الیحســن ّإل َبترجیعــه فــی األنــف؛ ّ
النافــخ المزمــار
ألن األنــف ُی ّزیــن الـ
ََ
َ
ّ
ّ
َ
ـب مــن ّ
الروائــح
و کذلــک المنخــران همــا ثقبــا األنــف ،و األنــف یدخــان علــى الملــک ممــا یحـ ِ
ّ
ّ
الطیبــة فــإذا َب َلغــت المـ ّـدة فاشـ ُ
أوقیــة ّ
الشــربة منــه قــدر ّ
بأوقیتیــن مـ ً
ـاء.
ـربه ،و
ِ
ّ ُ
ٌ
ّ
عة ُ
لتص ّرف الهواء
تاب
أن قوی النفس تابعة ِلمزاجات األبدان ،و ِمزاجات األبدان ِ
ّ
َ
َ
َ
العــروق مــا کان فــی َ
و َلی َ
اللحــم؛ ّ
الفاصــد أن َیفصـ َـد مــن ُ
ألن فــی قلــة
المواضــع القلیلــة
عمــد
ِ
ّ
ّ
اللحــم مــن ُفــوق ُ
العــروق قلــة األلــم.
ِ
در همــۀ ایــن عبــارات فــوق لفــظ پایانــی جملــۀ اول بــا لفــظ آغازیــن جملـ ه دوم ،یکــی اســت کــه
بــه آن تشــابه اطــراف لفظــی گوینــد .امــام gبــا اســتفاده از ایــن فــن ،در واقــع نوعــی تأکیــد روی
لفــظ مدنظــر داشــتهاند کــه میتوانســتند از ضمیــر اســتفاده کننــد ولــی بــرای تأکیــد بیشــتر
آن را تکــرار کردهانــد .ایــن آرایــه روی معنــا ،تأثیــر میگــذارد و مخاطــب نیــز روی موضــوع مــورد
نظــر تمرکــز بیشــتری میکنــد کــه وقتــی آن کلمــه در جملــ ه دوم ،بــه عنــوان مبتــدا یــا یــک
حــرف تأکیــدی میآیــد ،هدفــش ،بیــان خصوصیتــی از آن اســت کــه در ذهــن مخاطــب مانــدگار
میشــود.
تضاد
در عبارتهای زیر بین کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده است تضاد وجود دارد:
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،30تابستان 1399

تحلیل سبکشناختی «الرسالة الذهبیة» امام رضا  gدر( ...صارمی گروی و همکار)

205

َ
ـواب و َعـ ٌ
یبعــدان  /و للملــک َمــع هــذا َثـ ٌ
قربــان ،و ّ
َ
فالیــدان ُعونــان ُی ّ
ـذاب َ /یظهــر الفــرح و الحــزن
ِ
ّ
ّ
ّ
ًّ
الشــراب َ /شــرب َ
المــاء َ
الشــیء الحـ ّ
ـارة فــی
ـار  /تکــون حـ
البــارد عقیــب
 /یســتمرئه مــن الطعــام و
ّ
ّ
ً
اللیــل و ّ
ـاردة فــی ّ
النهــار
الصیــف  /و فیــه یطیــب
الشــتاء بـ
حضــرت در بــهکارگیــری ایــن فــن آنجــا کــه دربــارۀ یــاران نزدیــک و دور پادشــاه و اختیــارات
پادشــاه در پــاداش و جــزا دادن افــراد و شــادی و حزنــی کــه در پــی آن ایجــاد میشــود ،ســخن بــه
میــان میآورنــد ،بــه جمــع کــردن میــان دو لفــظ کــه تقابــل معنایــی دارنــد ،میپردازنــد و آنجــا که
دربــارۀ خــوردن بحــث میکننــد ،دو لفــظ غــذا و نوشــیدنی و ســرد و گــرم را بهطــور همزمــان کــه
ّ
خصوصیــات
در توصیههــای غذایــی کاربــرد دارنــد ،بــه کار میبرنــد و آنجــا کــه دربــارۀ فصــول و
آنهــا میگوینــد ،از ویژگیهــای هــر یــک از فصــول کــه ســردی و گرمــی و شــب و روز اســت،
بهــره میگیرنــد .ایشــان در ایــن قســمت بــرای بیــان معانــی مــد نظرشــان بــه جمــع کــردن میــان
دو لفــظ کــه تقابــل در معنــا دارنــد ،پرداختهانــد و بــا بــهکارگیــری ایــن آرایــه ،بــر زیبایــی و ظرافــت
نامــه افزودهانــد.
مقابله
َ
َ
ّ
َ
فالفــرح َ /فعذابــه أشـ ّـد مــن َعــذاب ُ
ّ
الملــوک الظاهــرة القــادرة
فأمــا َعذابــه فالحــزن ،و ّأمــا ثوابــه
َ
َ َ
فــی ّ
أمیرالمؤمنیــن البــارد فــی ّ
الصیــف ،و الحـ ّ
فضــل مــن َثوابهــا  /ثـ ّـم کل یــا َ
ـار
الدنیــا ،و ثوابــه أ
ِ
ِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ٍّ
ـن / .فــإن أصلحتــه بهمــا صلــح ،و إن
فــی الشــتاء  /و یتجنــب کل بـ ٍ
ـارد یابـ ٍ
ـس ،و یلــزم کل حــار لیـ ٍ
َ
أفســدته بهمــا ف َســد
در عبارت فوق جملهای در ابتدا ذکر شده و در ادامه ،جملهای در مقابل آن آمده است.
امــام gجمــات ضــد و نقیــض را بســیار زیبــا در کنــار هــم گــرد آوردهانــد کــه ظرافــت و زیبایــی
نامــه را دوچنــدان کــرده اســت .در ایــن دنیــا هــر چیــزی نقیــض خــود را دارد کــه بــرای روشــن
ســاختن مســائل و اصــول تغذیــه بایــد آنهــا را ذکــر کــرد ،ایــن کنــار هــم آوردن جمــات نیازمنــد
دیــد موشــکافانهای اســت کــه حضــرت بــدون اینکــه خدش ـهای بــه معنــا وارد کننــد ،جمــات
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متضــاد را پشــت ســر هــم آوردهانــد کــه اینگونــه بهرهگیــری امــام gاز ایــن آرایــه ،ظرافــت علــم
ایشــان را نشــان میدهــد کــه در بیــان مســائل و القــای معانــی بســیار دقیــق عمــل کردهانــد،
همیــن امــر باعــث میشــود که مخاطــب بــه فرمایشهــای امــام gاعتمــاد کنــد و آن را در زندگی
خویــش بـهکار گیــرد .ایــن آرایــه بدیعــی ،از محســنات معنــوی بــه شــمار مـیرود و بــرای بیــان معنا
در ایــن قســمت اســتفاده شــده اســت.

 .2سطح زبانی
ســطح زبانــی دارای گســتردگی فراوانــی اســت ،از ایــن رو آن را بــه ســه ســطح کوچکتــر آوایــی،
لغــوی و نحــوی تقســیم میکننــد.
 .1سطح آوایی :این سطح به دو گروه موسیقی درونی و بیرونی تقسیم میشود.
الف .موسیقی درونی
آرایههــا و عوامــل چنــدی در آفرینــش موســیقی درونــی یــک متــن ســهیماند .حســن نســق یکی
از مــواردی اســت کــه در ایجــاد موســیقی درونــی نقشآفرین اســت.
حسن نسق
ّ
الح ّمــام تـ ّ
و َم َنفعــة َ
ـؤدی الــی االعتــدال ،و ینقــی الـ ّـدرن ،و َی ّلیــن العصــب و العــروق ،و یقـ ّـوی
ُ ُ
الف ُضــول و ُ
َ
العفونــات.
األعضــاء الکبــار ،و یذیــب
این جمالت وصفی ،فاید ه حمام را توصیف میکنند.
ّ
ّ
الثانیٌ :
األولٌ :
الثالثَ :ح ٌّار ٌ
بارد َر ٌ
الرابعَ :ح ٌّار ٌ
بارد ٌ
ّ
رطب .و ّ
یابس.
طب .و
یابس .و
این صفات پیدرپی در توصیف حمام نقش آفرین است.
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َ
ّ
ُ ُ َ
َ
ُ
سمه.
و ِفیها شبابه ،و صباه ،و حسنه ،و بهاؤه ،و سلطان الدم فی ِج ِ
صفتهای فوق ،دوران جوانی انسان را یادآور میشوند.
امــام gبــرای توصیــف برخــی الفــاظ و بیــان معانــی خویــش و روشــن ســاختن مطالــب مرتبــط
بــا مســائل پزشــکی ،بایــد صفــات متوالــی و هماهنــگ را ذکــر میکردهانــد کــه در ایــن قســمت
مــا شــاهد تنســیق الصفــات هســتیم .ایــن آرایــه،موجبــات تحســین لفــظ را فراهــم میکنــد کــه
در اینجــا موجــب آراســتگی معنــا نیــز گردیــده اســت .ذکــر صفــات و آوردن عباراتــی متوالــی و
هماهنــگ ،کالم را آهنگیــن مینمایــد و بــر تأثیــر موســیقایی نامــه میافزایــد کــه تأثیــر بســزایی
روی مخاطــب نامــه میگــذارد ،بدینگونــه کــه مخاطــب بــه علــم هوشــمندان ه امــام gدر هــر
زمین ـهای پــی میبــرد و مطالــب را دنبــال میکنــد.
جناس
ّ
ٌ
نف من ّ
ّ
الدواء
و ِلکل ِص ٍ
نف من الداء ِص ِ

الـ ّـداء و الـ ّـدواء  :دواء یــک حــرف بیشــتر از داء دارد و چــون ایــن حــرف در وســط کلمــه اســت بــه

ایــن جنــاس مکتنــف میگوینــد.
و ّ
دبیر فی األغذیة و األشربة ُیصلح و ُی ّ
الت ُ
صح
ِ
ِ

بین یصلح و ّ
یصح جناس مکتنف وجود دارد.

ّ
ُ
القاهرة
اهرة
ِ
الملوک الظ ِ
ّ
ـرة در حــرف اول اختــاف دارنــد و چــون بعیــد المخــرج هســتند ،ایــن جنــاس
ـرة القاهـ ِ
الظاهـ ِ
الحــق اســت.
و لیکن َ
الماء َماء ّ
السماء
َ
المــاء ّ
الســماء :حــرف ســین در ســماء در اول کلمــه قــرار گرفتــه و افزایــش حــرف در اول کلمــه را
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جنــاس مــردوف و مطــرف میگوینــد.
َی َ
حتجم فی َیوم َص َ
اف
اح ص ٍ
ِ
ٍ ٍ
ـاف :اختــاف در حــرف آخــر و بعیــد المخــرج بــودن آن دو حــرف ،در جنــاس الحــق
ـاح صـ ٍ
صـ ٍ

اتفــاق میافتــد.

ً
ً
ّ
ً
ً
َ
ـار ّلینـ ٍـة غلیانــا  /و ال تجلــس جالســا  /فــإن
ـ
بن
ـی
ـ
یغل
/
ـراب
ـ
الش
أکلــت أکلــة واحــدة  /و َیشــرب
ٍ
َ
ُ
أصل ُ
ـدت ُهما فسـ َـد َ
حتهمــا صلــح َ
البـ َـدن
البـ َـدن ،و إن أفسـ
در قســمت بــاال دو لفــظ متجانــس از یــک چیــز مشــتق شــدهاند و جنــاس اشــتقاق را تشــکیل
دادهانــد.
و ذلک ّأن هذه األجسام ّأسست َعلی مثال الملک .فملک َ
الج َسد هو ما ِفی القلب
ِ
بین ُملک و َم ِلک جناس حرکتی محرف دیده میشود.
اســتفاده از ایــن شــیوه ،اشــراف کامــل امــام رضــا gرا بــه آرایههــای ادبــی نشــان میدهــد ،بــا
توجــه بــه اینکــه ایــن نامــه ،دارای مضامیــن علمــی اســت ،حضــرت بــرای اجتنــاب از خســتگی
مخاطــب و بــرای بهتــر فهمیــدن مطالــب ،جمــات را آهنگیــن ســاخته تــا مســائل پزشــکی بهتــر
درک شــوند .جناسهــای موجــود در ایــن نامــه در ایجــاد موســیقی درونــی نقشآفریــن اســت.
آرایــۀ جنــاس آراســتگی لفظــی در پــی دارد کــه امــام gاز ایــن آرایــه ،بــرای القــای معانــی خویش
بهــره گرفتهانــد.
تبدیل یا عکس
ٌ
الملک إلی ّ
َ
ُ
ّ
العمال.
طرق من العمال إلی الملک و من ِ
در ایــن قســمت بــدون اینکــه خللــی در معنــا پیــدا شــود امــام جــای کلمــات را تغییــر دادهانــد
و بــر زیبایــی کالم افزودهانــدّ .
البتــه امــام gایــن صنعــت ادبــی را تنهــا بــه دلیــل زیبایــی ســخن
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ّ
نیاوردهانــد ،بلکــه بــرای ایجــاد معنایــی متفــاوت ،بــا جذابیــت خــاص بــرای مخاطــب ایجــاد
کردهانــد.
ب .موسیقی بیرونی
موســیقی بیرونــی از بررســی وزن(کلمــات مســجع در آخــر جمــات) و قافیــه معلــوم میشــود .از
ّ
محســنات لفظــی موجــود در موســیقی بیرونــی ســجع و ترصیع اســت.
سجع
َّ َ ُ
ّ
«مــا لکـ ْـم
مطــرف ســجعی اســت کــه دو فاصلـ ه آن هــم وزن نباشــد ولــی هــم قافیــه باشــد ،ماننــد
ً َ َ ََ ُ َْ ً
َ َ ْ ُ َ َّ
ـون ِللـ ِـه َوقــارا َ -و قـ ْـد خلقکـ ْـم أطوارا»(نــوح )13-14 :وقتــی دو فقــره در وزن و قافیــه بــا هــم
ل ترجـ
ّاتفــاق داشــته باشــند را ســجع ّ
مرصــع میگوینــد .ســجع متــوازی آن اســت کــه لفــظ پایانــی هــر
«فیها
قرینــه بــا همتـ
ـای خــود یعنی لفــظ پایانی قرینــه دیگــر در وزن و روی یکســان باشــد ،ماننــدِ :
ُ ٌُ َ ُْ َ ٌ َ َ ْ ٌ َ ْ ُ َ ٌ
ســرر مرفوعــة * و أکــواب موضوعة»(غاشــیه()13-14 :الســعدی 1428 :ق)8 :
ّ
ٌ
صنف من ّ
لکل صنف من ّ
الدواء
الداء
و
ٍ
بین داءو و دواء که فقط هم قافیه هستند سجع مطرف وجود دارد.
کالهندباء و بقلة الحمقاء
بین هندباء و حمقاء که قافیه هستند سجع مطرف دیده میشود.
ماء ّ
و لیکن الماء َ
السماء
بین الماء و السماء که فقط هم قافیهاند سجع مطرف وجود دارد.
ّ
ّ ّ
ُ
ُ
ّ
روق قلة األلم
وق الع ِ
ألن فی قلة اللحم من ف ِ
به این دو لفظ اللحم و االلم که هم قافیه هستند ،سجع مطرف گویند.
سال هشتم ،شماره  ،30تابستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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َ
ََُ
ریعها ،و َزکا َز ُرعها
و کثر ِ
بین ریع و زرع که هم قافیه و هم وزن هستند ،سجع متوازی دیده میشود.
ُ
سهر عند ّ
ّ
القوم ،و َی َ
النوم
حتی صار َینام ِعند
بین القوم و النوم که هم قافیه و هم وزن هستند ،سجع متوازی وجود دارد.
ّ
المآب ،و َن ُ
و إلیه َ
رجو ِمنه ُحسن الثواب
بین المآب و الثواب سجع متوازی وجود دارد؛ چون هم قافیه و هم وزن هستند.
از ّ
محســنات لفظــی موجــود در موســیقی بیرونــی ،آرای ـ ه ســجع اســت کــه تأثیــر بســزایی بــر
مخاطــب میگــذارد و موجبــات تحســین لفــظ را فراهــم میکنــد .امــام gبرای آهنگین ســاختن
نامــه از ایــن فــن اســتفاده کردهانــد ،ســجع از نظــر موســیقایی ،کالم را بســیار قــوی میکنــد.
موزونــی ســخن ،قالبــی ّ
معیــن و متناســب بــه ســخن میدهــد ،کــه هــم موجــب التــذاذ اســت،
هــم بــه فهــم ســخن و حفــظ آن کمــک میکنــد ،هــم از خســتگی و ماللــت مخاطــب میکاهــد و
هــم شــنونده را بــرای قبــول معانــی ،آمــاده میسازد(ســالم .)68 :1391 ،ســجع در ایــن نامــه امام
ّ
رضــا gاز روی ّ
تصنــع و تکلــف نیســت؛ بلکــه از طبــع و سرشــت ایشــان سرچشــمه میگیــرد.

 .2سطح لغوی
ّ
ســطح لغــوی مســائلی نظیــر نــوع گزینــش واژههــا ،وســعت یــا قلــت واژگان ،تــرادف ،بســامد
تکــرار برخــی از لغــات و  ...را بررســی میکنــد.
تکرار
الف .تکرار فعل
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تکــرار فعلهــای مضــارع مجهــول در ایــن نامــه بســیار زیــاد اســت بــه همیــن دلیــل تنهــا بــه
مــواردی چنــد بســنده میکنیــم ماننــد:
ً
َ
ُ ّ
صفــی مــاؤه ،و ُیبـ ّـرد ،ثـ ّـم َیـ ّ
طبــخ ّ
حتــی ُی َنتفــخ ّ
و ُی َ
ـرد إلــی القــدر ثانیــا ،و
الزبیــب ،ثـ ّـم ُیعصــر ،و ی
ً
ُ
ُ
ـار ّلینـ ٍـة غلیانــا
یؤخــذ مقــداره بعـ ٍ
ـود ،و یغلــی بنـ ٍ
َ
ّ ُ ّ
صفی و ُی ّبرد و ُ
أشهر
الثة
ث
إنائه
فی
ترک
ی
ثم ی
ٍ
َ
الصیــد ،و ُیعالــج الجمـ َ
بالخـ ّـل ،و ُل ُحــوم ّ
المــآکل َ
و ُیسـ َـتعمل فیــه مــن َ
المشـ ّ
ـاع و
ـویة ،و َمــا َیعمــل
ِ
ِ
ّ
َ
ـخ ّ
َ
الح ّمــام ،و ال َیشــرب َ
بالدهــن فــی َ
الریــق ،و َی ُشـ ّـم ّ
المــاء َعلــی ّ
الریاحیــن و الطیــب.
التمریـ
ِ
العســل ،و َیعــود إلــی حـ ّـده ،و یؤخــذ ]خرقـ ٌـة[ َصفیقــة َف َ
و ُیغلــی َح ّتــی َیذهــب َقــدر َ
یجعــل ِفیهــا
ِ
ُ
ُ َ
ّ
َ
ـارد علــى ّ
الریــق ،و ُیــؤکل ِفیــه األشــیاء
ـاء البـ ِ
ِمــن الزنجبیــل وزن درهـ ٍـم و یســتعمل ِفیــه شــرب المـ ِ
ّ
ّ
الســریعة َ
اللطیفــة ّ
البــاردة ّ
الهضم ،کما
الرطبــة ،و ُیکســر ِفیــه ِمــزاج الشــراب ،و تــؤکل ِفیــه األغذیــة
ّ
الطیبــة ّ
الریاحیــن البــاردة ّ
َذ َکــر فــی ُحزیــران ،و ُیسـ َـتعمل فیــه مــن النــور و ّ
الرائحــة .
الرطبــة
در عبــارات فــوق امــام رضــا gافعــال مجهــول را بیــان کردهانــد و فاعــل را نیاوردهانــد ،بــه دلیــل
اینکــه ایشــان قبــل از ایــن عبــارات فاعــل را ذکــر کــرده و بــرای ایجــاز و اختصــار در کالم ،از آوردن
فاعــل خــودداری کردهانــد.
الزبیــب ،ثـ ّـم ُیعصــر ،و ُی َص ّفــى مــاؤه ،و ُیبـ ّـرد ،ثـ ّـم ُیـ ّ
طبــخ َح ّتــى َی َنتفــخ ّ
و ُی َ
ـرد إلــى القــدر ثانیــا ،و
ُیؤخــذ مقــداره بعــود ،و ُیغلــى بنــار ّلینــة غلیانـ ًـا رقیقـ ًـا ّ
حتــى ُیمضــی ثلثــاه و َیبقــى ثلثــه ،ثـ ّـم یؤخذ
ٍ
ٍ
ٍ
َ ّ َ ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
مــن َ
العســل المصفــى رطــل فیلقــى علیــه ،و یؤخــذ مقــدار المــاء و مقــداره مــن القــدر و یؤخــذ ]
ِ
ّ
ٌ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ
َ
صنف من هــذه األصناف
رهم بعــد أن یســحق کل
ٍ
خرقــة[ صفیقــة ،فیجعــل فیهــا الزنجبیــل وزن ِد ٍ
َوحــده و َینخــل ،و َیجعــل ِفــی الخرقــة
ایــن افعــال مضــارع مجهــول در صیغــه مفــرد مذکــر غایــب و وزن یفعــل اســت .اســلوب امــامg
در تکــرار فعــل مضــارع ،ناشــی از اســلوب علمــی در کتابــت مســائل علمــی اســت .ایــن افعــال در
زمــان و صیغــه یکســان بــه آهنگیــن شــدن نامــه نیــز کمــک کردهانــد.
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ب .تکرار اسم
َ
ً
ً
ً
ّ
ّ ُ
ـا / ،إذا َصـ ّ
ـب المــاء َعلــی الطعــام
الخرقــة َســاعة فســاعة َ /لینــزل مــا ِفیهــا قلیــا قلیـ
ثــم تمــرس ِ
ً
ً
ـدرج المـ ّ
ّأو ًال فـ ّ
ـأو ًال / .ثـ ّـم یـ ّ
ـص قلیــا قلیــا
ایــن تکــرار الفــاظ مســتمر در جمــات بــاال ،بیانگــر تأکیــد و اهتمــام و توجــه بــه لفــظ ماقبــل
آنهاســت.
در ایــن نامــه شــاهد تکــرار اســم امیرالمؤمنیــن هســتیم کــه شــرایط ویــژۀ زمــان امــام رضــا gو
فشــاری کــه از ناحیـ ه حکومــت عباســی بــر شــیعیان بــود ،باعــث شــد کــه ایشــان حتی در نوشــتن
نامــه تقیــه کننــد؛ بــه همیــن منظــور مأمــون را  16بــار در ایــن نامــه بــا عبــارت امیرالمؤمنیــن مــورد
خطــاب قــرار میدهنــد در صورتــی کــه ایــن لفــظ ،لقــب اختصاصــی امــام علــی gبــوده و طبق
روایــات کســی حــق نــدارد کــه ایــن لقــب را بــرای کســی دیگــر بخواند(کلینــی1407 ،ق -411 :
 )412و تکــرار آن نشــانه تمســخر کــردن یــا لقــب دادن واقعــی عبــارت امیرالمؤمنیــن بــه مأمــون
نیست .
ّ
در ایــن نامــه اســم ملــک  11بــار تکــرار شــده و علــت ایــن تکــرار ایــن بــوده اســت کــه امــامg
ّ
الهامــات قلبــی را بــه پادشــاه تشــبیه کــرده و بــرای بیــان جزئیــات و ملحقــات این تشــبیه بایــد ،این
کلمــه را تکــرار کنــد.
ُ
َ
َ
یغیــر َ
المثانــة  ...و االغتســال بالمــاء البــارد َبعــد أکل ّ
الغنــم ّ
الســمک
أکل کلیــة الغ َنــم و أجــواف
ِ
ّ ّ
َ
ُ
اللیــل یقلــب َ
العیــن و ُیوجــب الحــول .و کثــرة أکل البیــض .و أکل
ُیــورث الفالــج .و أکل األتــرج ِب
ّ
ّ
اللحــم ّ
البطــن .و َأ َکل ّ
التیــن ُیقمــل منــه َ
الجســد إذا َ
یولــد الـ ّـدود فــی َ
أدمــن َعلیــه و اإلکثــار
النــیء
غیــر َ
مــن أکل ُل ُحــوم َ
الب َقــر ُیــورث ُت ّ
الوحــش و َ
العقــل
در ایــن عبــارات مصــدر أکل بــه جــای فعــل امــر آمــده اســت و از آنجــا کــه ایــن نامــه خطــاب
بــه مأمــون میباشــد ،امــام gبــه دلیــل احتــرام گذاشــتن از فعــل امــر غیرمســتقیم اســتفاده
کردهانــد.
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ّ
ّ
ّ َ
َ َ
ّ َ
نفسک إن شاء الله
فإنه أصح لبدنک ،و أذکى لع ِقلک و أخف علی ِ
َ
ّ
أکثر لجماعک ،و ّ
فإنه َأ ّ
صح َ
حفظک.
و
ک
لضبط
أشد
و
دنک،
لب
ِ
ِ
ِ

ً
ً
و یکــون أحکــم مــا یکــون ،و أقولــه ،و أدراه ،و أکتمــه ّ
للسـ ّـر ،و أحســنه نظــرا فــی األمــور و فکــرا فی
ّ ً
تصرفــا فیها
ـداراة لهــا ،و
عواقبهــا ،و مـ ٍ
ّ
أصح للبدن ،و أرجی للولد ،و أذکی للعقل فی الولد ألذی یقضی َ
فإنه ّ
بینهما
ِ
ِ
ِ
بیتردیــد بهرهگیــری از ایــن نــوع اســم مشــتق در نامههــای حضــرت بــه منظــور نشــان
دادن برتــر و برترینهــا و بدتــر و بدترینهــا بــوده اســت .ایشــان همــواره در نصایــح ارزنــده و
دســتورالعملهای ســازنده خویــش بــا ترســیم راههــا و شــیوههای بهتــر و بهتریــن ،درصــدد ترغیب
مخاطبــان بــه انجــام آن اعمــال بــر آمــده و بــا اشــاره بــه اشــخاص و یا اعمــال بدتــر و بدتریــن ،پرهیز
از آنهــا را از مخاطبیــن خواســتار بودنــد.
َ
َ
و َشــرحت َلــه مــا َیعمــل َعلیه مــن َتدبیر َم َ
حجام َته،
طعمــه ،و َمشـ َـربه ،و أخــذه الـ ّـدواء ،و ف َصــده ،و
ّ
و َ
باللــه ّ
باهتــه ،و غیــر ذلــک ّ
التوفیق...
ممــا َیحتــاج إلیه فی ِسیاســة ِجســمه ،و
َ
َ
َ
ُ
الجســد ،و األعــوان َیــداه و رجــاه َ
أرضــه َ
و بیــت َ
وعینــاه وشــفتاه و ِلســانه وأذنــاه،
الملــک قلبــه ،و
ِ
َ
َ
َ
وحجابــه و َصــدره
وخزائنــه ِمعدتــه وبطنــه ِ
در عبــارت فــوق ضمیــر «هــاء» بــه دلیــل اینکــه مرجــع آن مأمــون و نامــه بــه او نوشــته شــده،
تکــرار شــده اســت .در عبــارت دوم نیــز مرجــع ضمیــر «نهــاء» بــدن انســان اســت .ایــن ضمیــر
دارای صــدای مهموس(صدایــی کــه تارهــای صوتــی در ادای آنهــا بــه لــرزش در نمیآیــد) بــا
آوایــی ســاکن (آوایــی کــه در ادای آن مجــرای هــوا حبــس میشــود کــه به دنبــال آن صــدای انفجار
ایجــاد میشــود یــا تنــگ میشــود کــه نفــس نوعــی صفیــر یــا ســایش ایجــاد میکنــد) و حلقــی
اســت(آوایی کــه بــا کمــک حلــق ادا میشــود) و دارای صفــت رخــوت اســت(در هنــگام خــروج هوا
مجــرای آن صداهــا تنــگ میشــود بــه واســطه ایــن تنگــی مجــرا ،هــوا در حیــن عبــور از مخــارج
صداهــا نوعــی از صفیــر و ســایش را ایجــاد میکنــد کــه میــزان آن بــه نســبت تنگــی مجــرای هــوا
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فــرق میکنــد) کــه تکــرار مســتمر آن بــر موســیقی درونــی نامــه افــزوده اســت(انیس: 1378 ،
.)89-85
ّ
ّ
الشــراب ّ
فقدره
مــا ُیوافقــک ،و مــا ُیوافــق معدتــک ،و ُیقـ ّـوى علیــه بدنک ،و ُیســتمرئه من الطعــام و
ّ ّ
َ
َ
ّ
الطبائــع ُتحـ ّ
ـب
ـدة مــن هــذه
لنفســک و اجعلــه غــذاءک .و اعلــم یــا أمیــر المؤمنیــن :أن کل واحـ ٍ
َ
ّ
ّ
ُ
ـاکلها ،فاتخــذ مــا ُیشــاکل َج َســدک ،و َمــن أخــذ الطعــام زیــادة اإلبــان لــم َیفــده ،و ِمــن أخــذ
مــا یشـ ِ
ّ
َ
بقــدر ال زیــادة َعلیــه و ال َنقــص فــی َغـ ّـداه و َنفعــه .و کذلــک المــاء َ
فســبیلک أن تأخــذ مــن الطعــام
ٍ ّ
َ
ّ
ّ
فإنــه أصـ ّ
ـح
ـف منــه فــی إبانــه ،و ارفــع َیدیــک مــن الطعــام و بــک إلیــه بعــض القــرم؛
ـ
صن
کل
مــن
ٍ
ّ
َ
نفســک إن شــاء اللــه ،ثـ ّـم کل یــا أمیــر المؤمنین البــارد فی
لبدنــک ،و أذکــى لعقلــک و أخــف علــی ِ
ّ
َ
َ
ّ
الفصلیــن علــى َقــدر ّ
الصیــف ،و الحـ ّ
قوتــک و شــهوتک .و ابــدأ فــی
ـار فــی الشــتاء ،و المعتــدل فــی
ّ
ّ
َ
ّ
أول طعامــک بأخــف األغذیــة التــی تغــذی ِبهــا َبدنــک بقــدر عادتــک و بحســب َوطنک و ِنشــاطک،
ِ
ّ
و َزمانــک ،و الــذی َیجــب أن َیکــون أکلــک فــی کل یــوم
ُُ
ُ ُ
ْ
تکــرار ضمیــر «کاف» بــا توجــه بــه محتــوای نامــه ،آیــه «کلــوا َواشـ َـر ُبوا َو الت ْسـ ِـرفوا»(اعراف )31 :را

بــه ذهــن تداعــی میکنــد.

کاف از جملــه آواهــای نرمکامــی اســت کــه صفــت شــدت(وقتی لبهــا بــه شــدت روی هــم قــرار
میگیرنــد در یــک لحظــه هــوای خــارج شــده از شــشها مســدود میشــود پــس از آن وقتــی
لبهــا بهطــور ناگهانــی بــاز میشــوند هــوای مســدود شــده صــدای انفجــاری را پدیــد م ـیآورد)
و صدایــی مهمــوس دارد و جــزو آوای ســاکن اســت(انیس .)8 : 1378،امــام رضــا gبــا تکــرار
ضمیــر کاف تأکیــدی را در ذهــن مخاطــب میگنجانــد بهطــوری کــه مخاطــب خــود را بــا کالم
امــام درگیــر میکنــد و در نهایــت ســخن ایشــان را بــه عنــوان یــک حقیقــت علمــی میپذیــرد.
همچنیــن تکــرار کاف باعــث ایجــاد آهنگــی خــاص شــده کــه بــه درک بیشــتر مخاطــب کمــک
بســیار شــایانی خواهــد کــرد.
ج .تکرار عبارت
امــام gقبــل از بیشتــر دســتورات پزشــکی بــرای جلــب توجــه مخاطــب و تأکیــد بیشتــر
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اهمیــت مطالــب ،عبــارت اعلــم یــا أمیرالمؤمنیــن را تکــرار میکننــد .ایــن تکــرار عبــارت در ایــن
قســمت بــر موســیقی درونــی نامــه افــزوده اســت.
ّ
َ
اعلم یا أمیر المؤمنینّ :إن الله عزوجل
ّ
َ
الجسد بمنزلة األرض الط ّیبة
و اعلم یا أمیر المؤمنینّ :إن
اعلم یا أمیر المؤمنینّ :أن ترکیب ّ
ترکیب الجسد
الحمام علی
ِ

ٌ
و اعلم یا أمیر المؤمنینّ :أن للعسل دالئل یعرف بها نفعه ِمن ضرره،
َ
المسافر َینبغی له أن
و اعلم یا أمیر المؤمنینّ :أن
ّ
و اعلم یا أمیر المؤمنینّ :أن ّ
الحر ٌّ
الشدید فی ّ
ضار لألجسام المهلوسة
السیر
ٌ
و اعلم یا أمیر المؤمنینّ :أن قوی ّ
النفس تابعة لمزاجات األبدان
و اعلــم یــا أمیــر المؤمنیــنّ :أن الـ ّـرأس ،و األذنیــن ،و العینیــن ،و المنخریــن ،و األنــف ،و الفــم مــن
ّ
الد م
ُ
سلطانه فی ّ
و اعلم یا أمیر المؤمنینّ :أن ّ
الدماغ
الن َوم
و اعلــم یــا أمیــر المؤمنیــنّ :أن الحجامــة ّإنمــا تأخــذ َ
دمشــها مــن صغــار العــروق المبثوثــة فــی
ّ
اللحــم
و اعلم یا أمیر المؤمنینّ :أن خیر ما استکت به األشیاء المقبضة ّالتی تکون لها ٌ
ماء
ّ ً
ّ
ّ
متصرفا بها
و اعلم یا أمیر المؤمنینّ :أن أحوال اإلنسان التی بناه الله تعالی علیها و جعله
تکــرار «مــن اراد» بــرای تشــویق مخاطــب بــرای پیگیــری ادامـ ه مطلــب اســت .تکــرار ایــن عبارت
ّ
باعــث میشــود کــه مخاطــب دقــت بیشــتری در محتــوای نامــه کنــد.
ّ
ّ
و َمــن أراد أن َیأمــن الحصــاة ،و َمــن أراد أن یأمــن َوجــع و َمــن أراد أل تؤذیــه معدتــه و َمــن أراد أل
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الح ّمــام ّ
یأمــن ّ
النــورة و َمــن أراد دخــول َ
َیشــتکی َمثانتــه مــن أراد أن َ
للنــورة َمــن أراد أن َیزیــد فــی
ٌ
ّ َ ّ
ِحفظــه و َمــن أراد أن یقــل نســیانه و مــن أراد أن َیزیــد فــی َعقلــه و َمــن أراد أل تشــقق أظفــاره و َمــن
ّ
ّ
ً
ّ
أراد أل َیشــتکی أذنــه و َمــن أراد دفــع الـ ّـزکام فــی الشــتاء و َمــن أراد أن َیکــون صالحــا و َمــن أراد أل
َ
ّ
ّ
ّ
یشــتکی کبــده و َمــن أراد أل َیشــتکی سـ ّـرته و َمــن أراد َحفــظ أســنانه و َمــن أراد أل تشــقق شــفتاه
ّ
و َمــن أراد أن َیذهــب ّ
بالریــح البــاردة و َمــن أراد أن َی ّبیــض أســنانه و َمــن أراد أل َیســقط أذنــاه و َمــن
أراد أن یذهــب بالبلغــم و َمــن أراد أن یطفــیء المـ ّـرة ّ
الصفــراء و َمــن أراد ّأل َتحرقــه ّ
الســوداء و من أراد
ّ
ّأل َیفســد أســنانه و َمــن أراد ّأل یصیبــه الیرقــان و َمــن أراد ّأل یصیبه ریـ ٌ
ـح و َمــن أراد أن یمرئه الطعام
د .تکرار حرف
ّ
ّ ّ
َ ُ
ّ َ َ
اللــه عزوجــل لــم َیبتــل َ
ـف ِمــن الـ ّـداء
إن
البــدن ِبـ ٍ
ـداء حتــی جعــل لــه دواء یعالــج بــه ،و ِلــکل ِصنـ ٍ
ٌ
ٌ
ّ
ِصنــف ِمــن الــدواء و تدبیـ ٌـر و نعــت
در عبــارت فــوق دلیــل تکــرار را اینگونــه میتــوان بیــان کــرد کــه چــون ایــن عبــارات بــر مفهــوم
درمــان و درد داللــت دارنــد ،حــرف دال  5بــار تکــرار شــده اســت .دال از آوای ســاکن اســت
و صدایــی مجهور(آوایــی کــه تارهــای صوتــی بــه همــراه آن بــه ارتعــاش در می-آینــد) بــا صفــت
شــدت دارد (انیــس.)48 :1378 ،
ُ
َ
َ َ
ّ
فتعطش،
متــی تعهــدت بالعمــارة و الســقی من ِحیــث التــزداد ِمن المــاء فتغــرق ،و التنقص منــه ِ
َ
َ َ
َُ
َ
دامــت عمارتهــا ،و کثــر ریعهــا ،و زکا َز ُرعهــا .و إن تغافلــت عنهــا ف َســدت ،و نبــت فیهــا العشــب ،و
َ
الج َســد بهــذه َ
المنزلة.
در اینجــا بــه نظــر میرســد کــه عیــن بــه دلیــل اینکــه در مــورد عمــارت ســخن رفتــه تکــرار
شــده اســت .عیــن آوای حلقــی و صــدای مجهــور دارد و از صفــت میانــی (روان) بیــن شـ ّـدت و
رخــوت برخــوردار اســت(انطاکی.)30-29 : 1372،
تکــرار مســتمر یــک حــرف در عبارتهــای مختلــف در هنــگام ادای آنهــا موســیقی خاصــی بــه
نامــه میافزایــد.
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هـ .تکرار حرکات
َ
َ
الح ّمــام ،و ّ
الفصــد ،و الحجامــة ،و َ
َ
النــورة ،و البــاه... ،
و
ـة،
ـ
األدوی
بة
ـر
ـ
األش
و
ـة،
ـ
األطعم
ـی
ـ
ف
ـذ
ـ
خ
أ
و
ِ
ِ
ِ
َ
َ
مــا یعمــل علیــه مــن تدبیــر َم َ
َ
حجامتــه ،و باهــه ،در
طعمــه ،و َمشــربه ،و أخــذه الـ ّـدواء ،و فصــده ،و
اینجــا کســره بــه دلیــل اســتفاده از حــرف جــر در اســم اول و عطــف بــه هــم تکــرار شــده اســت.
کســره جــزو آوای لیــن اســت(آوایی کــه بــه هنــگام تلفــظ آنهــا نفــس از شـشها دفــع میشــود،
از حنجــره میگــذرد بعــد وارد حلــق و دهــان میشــود و در طــی ایــن مســیر هیــچ مانعــی در راه
آنهــا وجــود نــدارد) و دارای صفــت مجهــور اســت کــه لبهــا در هنــگام ادای آن حالــت شــکننده
بــه خــود میگیرند(انیــس.)13 : 1378 ،
َ ّ
ّ
ُ
َ
ّ
ّ
ُ
الفتــق ،و ضعــف
و یتولــد ِمنــه القولنــج ،و الفا ِلــج و اللقــوة ،و النقــرس ،و الحصــاة ،و التقطیــر ،و ِ
ّ
َ
البصــر و رقتــة .در این-جــا ضمــه بــه دلیــل عطــف بــه هــم تکرار شــده اســت .ضمــه جــزو آوای لین
و دارای صفــت مجهــور اســت(انیس .)18 :1378 ،مــا درایــن نامــه بیشــترین تکــرار را در حالــت
کســره و بعــد از آن ضمــه و بعــد هــم فتحــه شــاهد هســتیم .تکــرار ایــن حــرکات در جمــات پشــت
ســرهم آهنگــی را ایجــاد میکنــد کــه بــر موســیقی معنــوی نامــه میافزایــد.
امــام رضــا gبــا علــم بــر اینکــه ایــن نامـ ه علمــی را افــراد و مــردم غیرمتخصــص هــم خواهنــد
خوانــد و از آن اســتفاده خواهنــد کــرد ،ســعی بــر ایــن داشــتند کــه بــا اســتفاده از صنایــع بیــان و
بدیــع ،متــن را قابــل فهــم بــرای همــگان کننــد ،از ایــن رو ایشــان از شــگرد تکــرار بــه عنــوان یکــی
از صنایــع بدیعــی اســتفاده کردهانــد تــا مخاطــب تشــویق بــه خوانــدن مطلــب شــده و بــا جذابیــت
موجــود در نامــه و موســیقی درونــی جمــات ،از نظــر ذهنــی بــا محتــوای آن درگیــر میشــود،
بهگونـهای کــه متــن را بــه خاطــر میســپارد ایــن آرایــه را امــام gبــرای القــای معانــی همــراه بــا
تحســین الفــاظ و زیباســازی ســخن بـهکار بردهانــد .در ایــن نامــه تکرار حــروف و حرکات بیشــترین
موســیقی معنــوی را دربــر دارد.
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 .3سطح نحوی
ت کــه در اینجــا به نمونـهای چنــد اکتفا
ســطح نحــوی نیــز شــامل اقســام و جزئیــات زیــادی اسـ 
کردهایــم.
الف .جمالت اسمیه و فعلیه
یکــی از ویژگیهــای نامــه ذهبیــه ،ایــن اســت کــه تعــداد جملههــای ّ
فعلیــه بیــش از دو برابــر
جملههــای اسـ ّ
ـمیه اســت .بــر همیــن اســاس طــی یــک آمارگیــری دریافتیــم کــه در نامــه ّ
طبــی

ـمیه و  68جملــه ّ
امــام رضــا 300 gجملــه اسـ ّ
فعلیــه وجــود دارد .لــذا میتــوان نتیجــه گرفــت در
ـمیه حــدود  %30/39درصــد و جمــات ّ
مجمــوع  98جملــه ،جمــات اسـ ّ
فعلیــه حــدود %69/60
ّ
درصــد کل جمــات بـهکار رفتــه در ایــن نامــه را بــه خــود اختصــاص دادهانــد ،اینگونــه میتــوان
گفــت کــه امــام رضــا  gاز جمــات اســمیه در ابتــدای نامــه بــه خاطــر داشــتن تأکیــد بیشــتر و از
جمــات ّ
فعلیــه بــرای تحذیــر اســتفاده کردهانــد و در واقــع نوعــی هشــدار دادن بــه مخاطب اســت
کــه ایــن اصــول و مســائل پزشــکی را در زندگــی خــود پیــاده کنــد و وقتــی فعــل ،اول جملــه بیایــد
بدیــن معنــا اســت کــه در ایــن نامــه ،وقــوع انجــام آن مســائل مهــم اســت.
ب .فعل ماضی و مضارع و امر
بررســی نشــان میدهــد کــه فعــل ماضــی و مضــارع بیشتــر از فعــل امــر در ایــن نامــه امــام بـهکار
بــرده شــده اســت ،البتــه بــه علــت طوالنــی بــودن نامــه تعــداد افعــال در این رســاله زیــاد اســت .در
ایــن نامــه  6 ،1فعــل ماضــی و  441فعــل مضــارع و  132مــورد فعــل امــر بـهکار بــرده شــده اســت.
در نهایــت میتــوان گفــت کــه از مجمــوع  49فعــل ماضــی ،مضــارع و امــر ،حــدود  %23فعــل
ماضــی %59 ،فعــل مضــارع و نزدیــک  18درصــد فعــل امــر اســت.
شــاید دلیــل اســتعمال فــراوان فعــل مضــارع ایــن اســت کــه امــام gدر مــورد مطالــب علمــی
ســخن میگوینــد کــه مســتمر و همیشــگی اســت؛ ّ
البتــه امــام gاز فعــل ماضــی و امــر هــم
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اســتفاده کردهانــد .بــه نظــر میرســد ایشــان عباراتــی را کــه دارای مطالــب علمــی ثابــت شــده
اســت ،بــه گونـهای کــه هرکــس بــا شــنیدن آنهــا دیگــر حرفــی نخواهــد زد و آن را میپذیــرد ،بــا
فعــل ماضــی آوردهانــد .همچنیــن حضــرت رضــا gفعــل امــر را بــرای انجــام دادن برخــی از
دســتورات کــه واجــب اســت و بــرای بــدن ضــروری اســت اســتفاده کردهانــد.
ج .فعل معلوم و مجهول
ّ
از آمارگیــری تعــداد افعــال بـهکار رفتــه در نامــه ذهبیــه چنیــن اســتنباط میگــردد کــه در کل این
نامــه  543فعــل معلــوم ،و  123فعــل مجهــول وجــود دارد .بــر ایــن اســاس در مجمــوع  666فعــل
معلــوم و مجهــول ،حــدود  82درصــد فعــل معلــوم و  18درصــد فعــل مجهــول بـهکار رفتــه اســت.

نتیجهگیری
سبکشناســی روش نویســنده در بیــان دیدگاههایــش و روشــن نمــودن شــخصیت ادبــیاش
در مقایســه بــا دیگــران از جهــت گزینــش واژگان ،ســاخت عبــارات و تشــبیهات بالغــی اســت.
بــر ایــن اســاس آثــار امــام رضــا gنیــز بــه خوبــی میتوانــد بیانگــر دیــدگاه ،شــخصیت و تفکــر
عمیــق ایشــان در مســائل گوناگــون فــردی و اجتماعــی باشــد؛ ّ
البتــه در ایجــاد سبکشناســی
یــک نویســنده عواملــی چــون محیــط فــردی و اجتماعــی صاحــب اثــر ،اعتقــادات و باورهــای
دینــی نویســنده و دوران وی و موضــوع اثــر بســیار تأثیرگــذار اســت .لــذا بــا نگاهــی بــه نامههــای
حضــرت رضــا gبــا خصوصیــات دینــی عصــر ایشــان آشــنایی پیــدا کــرده و نوع نگــرش حضرت
را نســبت بــه اصــول اساســی اســام و چگونگــی اجــرای آن بــه خوبــی میشناســیم .همچنیــن بــا
ّ
مطالعــه و بررســی نامههــای حضــرت کــه ّ
وضعیــت تاریخــی ،سیاســی و اجتماعی
مبیــن شــرایط و
عصــر امــام رضــا gیعنــی عصــر عباســی اســت ،بــه اطالعاتــی از شــرایط تاریخــی آن دوران پــی
خواهیــم بــرد .ویژگــی بــارز شــروع نامـ ه امــام ،اســتفاده از مقدمــه مناســب و درخــور حــال مخاطب
نامــه اســت.
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 سالم ،شیرین؛ جاج یزاده ،مهین« .)1391( .زیباییشناسی گونههای جناس در نهجالبالغه» .پژوهش نامه علوی .پژوهشگاهعلوم انسانی و مطالعات فرهنگی .سال ّ
سوم .ش.1صص.90-67:
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فصلنامه علمی فرهنگ رضوی.245-223 .)2( 8 .

تبیینکاربستحسمعنویمکانجایگزین
مفهومحسمکان (نمونه بررسی شده :حرم امام رضا)g

مقاله پژوهشی

دریافت 1398/1/19 :پذیرش1398/4/18 :
بهزاد وثیق

1

چکیده
امــروزه مفهــوم حسمــکان بــه عنــوان ابــزاری بــرای ســنجش و تبییــن کیفیــت فضــا بــه کار م ـیرود؛
بــا ایــن حــال ایــن ابــزار در فضاهایــی بــا زمینــۀ حافظــۀ جمعــی ،نمیتوانــد معتبــر باشــد .لــذا تدویــن
چارچوبــی کــه بــه ابعــاد معنــوی فضــا توجــه کنــد ،ضــروری اســت و توجــه بــه تدویــن راهبــرد ســنجش
حــس معنــوی مــکان ضــروری بــه نظــر میرســد .هــدف از ایــن تحقیــق بیــان مولفههایــی اســت کــه
بتوانــد نواقــص نظــری حسمــکان در فضاهــای مذهبــی آرامگاهــی را برطــرف کنــد.
مهمتریــن فضــای معنــوی ایــران ،بــارگاه ملکوتــی امــام رضــا gاســت؛ لــذا ایــن مجموعــه بــه عنــوان
نمونــه مــوردی بــرای ســنجش و تدویــن حــس معنــوی مــکان ،انتخــاب شــده اســت .روش انجــام پژوهــش
بــه صــورت ترکیبــی شــامل روشهــای پیمایشــی و همبســتگی بــا رویه توصیفــی تحلیلــی و مطالعــات پایه
برمبنــای روشهــای میدانــی و اســتفاده از روش دلفــی ســامان یافتــه اســت .پــس از اجمــاع نخبــگان در
ســه مرحلــه ،پرسـشنام ه شــامل  62ســوال بیــن زائــران حــرم به صــورت تصادفــی ،توزیــع شــد .از میان62
مولف ـ ه بررســی شــده ،عــاوه بــر مولفههــای کالبــدی ،ادراکــی و کارکــردی ،مولفههایــی ماننــد مناســک
زیــارت ،ویژگیهــای جمعــی هنــگام زیــارت و زمینــۀ معنــوی فــردی مولفههــای اثرگــذار بــر افزایــش حــس
معنوی اســت.
کلیدواژهها :حس معنوی مکان ،فضاهای مذهبی ،حرم رضوی.
 .1عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولvasiq@jsu.ac.ir :
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مقدمه
«مــکان» بخشــی از فضاســت کــه بــه واســطۀ عناصــر و عواملــی خــاص صاحــب هویتــی
منحصربهفــرد و تکرارناپذیــر میشــود .تعلــق بــه مــکان ،میتوانــد ســاختمان را تبدیــل بــه
معمــاری و معمــاری میتوانــد جــا را بــه مــکان مبــدل کنــد .معمــاری در مواجهــه بــا محیــط یــا
زبــان ،محیــط را بــر میگزینــد ،یــا خــود را جــدا از محیــط بیــان میکنــد یــا بــه مقابلــه بــا محیــط
میپردازد(قیاســی و صرافــی گهــر.)155 :1395 ،حسمــکان میتوانــد معیــاری بــرای ســنجش
میــزان تعلقپذیــری فضــای معمــاری باشــد .بــا تغییــر کالبــد مــکان ،شــاخصهای ســهگانه
«فعالیتــی ،ادارکــی و کالبــدی» بــه عنــوان مولفههــای ســازندۀ حسمــکان نیــز تغییــر یافتــه کــه بر
کیفیــت و کمیــت حسمــکان موثــر اســت .در ایــن میــان برخــی کارکردهــا و کاربریهــا بــه واســطۀ
ارتبــاط مســتقیمی کــه بــا خاطــرات و احساســات جمعــی دارد ،دارای زمینــۀ تحقق حــس تعلق به
مــکان اســت .فضاهــای مذهبــی بــه دلیــل ایجــاد فضــای جمعــی بــا محوریت مناســک مشــترک و
ایجــاد سلســله مراتــب تشــرف و فعالیــت ،باعــث ایجــاد حــس تعلــق در افــراد میشود(ســجادزاده،
 .)35 :1395همیــن ویژگــی اســت کــه ایــن کارکردهــا را بــه عامــل ایجــاد وحــدت اجتماعــی و
تعامــل در جوامــع انســانی تبدیــل کــرده است(ســتاریفرد .)150 :1394 ،بــا ایــن حــال در
تشــریح مولفههــای ســازنده ،بــه ســنجش حسمــکان کــه ابعــاد ادراکــی معنــوی و مصادیــق
آن در جوامــع شــرقی و در اینجــا شــیعی اســت ،توجــه کافــی نشــده و بنیانهــای نظــری ایــن
نگــرش بــر پایــۀ تجربــۀ زیســت در جوامــع غربــی نهــاده شــده اســت .در ایــن پژوهــش تالش شــده
اســت بــا تبییــن کاربســتی جایگزیــن بــا عنــوان «حــس معنــوی مــکان» چارچوبــی بــرای ســاخت
و ســنجش حــس تعلــق فــرد در مکانهــای مذهبــی تدویــن شــود .معنویــت بــه مثابــه آگاهــی از
هســتی یــا نیرویــی فراتــر از جنبههــای مــادی زندگــی اســت و احســاس عمیقــی از وحــدت یــا
پیونــد بــا کائنــات را بــه وجــود م ـیآورد .کوئنیــگ و همــکاران( ،)2012معتقدنــد كــه معنویــت
عبــارت اســت از جس ـتوجو و مطالعــۀ شــخصی بــرای درک و فهــم پاســخ پرس ـشهایی دربــارۀ
زندگــی ،معنــا و ارتبــاط بــا نیــروی مقــدس یــا متعالــی کــه ممکــن اســت منجــر بــه رشــد آیینهــای
مذهبــی و تکویــن جامعــه شــود(به نقــل از بهرامــی دشــتکی .)155 :1389 ،بــا توجــه بــه ایــن
واقعیــت کــه درک و تعاریــف مختلفــی از امــر معنــوی وجــود دارد ،معادل«امــر معنــوی» در فرهنگ
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اســامی ،دو کلمــه «روحانیــت» و «معنویــت» اســت کــه هــر دو بــر جنبههــای غیرفیزیکــی و فــرا
مــادی اشــاره دارد .در اصطــاح اســامی کلمــه معنویــت نشــاندهنــدۀ یــک قــدرت عالــی اســت
کــه منجــر بــه رســیدن روح انســان بــه تجربــۀ غیرمــادی میشــود .در دیگــر کلمــات ،معنویــت بــه
معنــای تجربــه از صمیمیــت و همدلــی بــا قــدرت باالتــر اســت( .)Shaker :2018 :25میزبانــی از
حــرم حضــرت امــام رضــا ،gحضــرت معصومــه hو بســیاری از حرمین و بقــاع شــریف و ارادت و
رجــوع آحــاد ایرانیــان بــه ایــن اماکــن متبرکــه ،باعــث شــده اســت کــه ایــران بــه عنــوان جغرافیــای
مذهبــی شــناخته شــود .زمینــۀ مذهبــی باعــث شــده اســت تــا در دورههــای مختلــف بناهــای
مذهبــی مرتــب اصــاح شــوند یــا گســترش یابنــد .نگارنــدگان ایــن مقالــه در پــی پاســخگویی بــه
ایــن ســوال هســتند کــه چارچوب ســنجش حس معنــوی مــکان در فضاهــای آرامگاهــی مذهبی،
حــرم امــام رضــا gکــدام اســت؟ اهمیــت ایــن مطلــب در آن اســت کــه بتــوان معیارهایــی بــرای
شــناخت میــزان معنویــت فضایــی یــک مجموعــه مذهبــی بــه دســت داد .نــوع تحقیــق که وابســته
بــه ســنجش اثــر کالبــد و مناســک بــر روی میــزان حــس معنــوی فــرد از مــکان اســت ،باعــث شــده
اســت ابتــدا مدلــی بــرای ســنجش حــس معنــوی مــکان در مجموعــۀ حــرم مطــرح و ســپس بــا
معرفــی حــرم مطهــر بــه پیمایــش پرس ـشنامه در جمعیــت هــدف پرداختــه شــود.

اهداف و سوال های تحقیق
هــدف ایــن پژوهــش بررســی اثــر تغییــرات کالبــدی  50ســال اخیر بــر میــزان حسمــکان در حرم
مطهــر رضــوی اســت و در ادامــه آن تبییــن مدلــی بــرای ســنجش حسمــکان در ابنیــه مذهبــی بــا
عنــوان «حــس معنــوی مــکان» اســت .لــذا ایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخ به ایــن سوالهاســت:
 .1عوامــل موثــر بــر حسمــکان در فضاهــای مذهبــی از چــه چارچــوب مفهومــی پیــروی
میکننــد؟
 .2ویژگیهــای کالبــدی در حــرم رضــوی چــه میــزان بــر ارتقــای حــس معنــوی مــکان موثــر بــوده
است؟
سال هشتم ،شماره  ،30تابستان  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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روش و ابزار انجام پژوهش
روش تحقیــق در ایــن مقالــه مبتنــی بــر روش پیمایشــی همبســتگی و ابــزار انجــام پژوهــش،
مشــاهده و توزیــع پرس ـشنامه اســت .بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن پژوهــش تــاش شــده اســت
مولفههــای حــس معنــوی مــکان اســتخراج شــود و ایــن مفهــوم دارای چارچوبــی تازهبنیاد اســت؛
بــر پایــۀ جمعبنــدی نظــرات صاحبنظــران در زمینــۀ مولفههــای ســازندۀ حسمــکان ،ابتــدا ایــن
مولفههــا صورتبنــدی و طبقهبنــدی میشــود .در گام دوم بــر اســاس روش دلفــی طیــف 20نفــره
از خبــرگان پژوهــش انتخــاب شــدند .افــراد یــاد شــده عمدتــا تحقیقاتــی در زمینــۀ حسمــکان یــا
حــس تعلــق بــه فضــا و ســایر پژوهشهــای زمینــه تحقیــق داشــتهاند .در ایــن مرحلــه در ابتــدا
محققــان بــا حضــور در فضــای شــاهد ،مولفههــای اســتخراج شــده از صاحبنظــران را پیمایــش
کردنــد .بــه عبــارت دیگــر مصداقیابــی مولفههــا را نگارنــدگان انجــام دادهانــد .براســاس روش
دلفــی در مرحلــۀ ابتدایــی ،پرس ـشنامه بیــن  20نفــر توزیــع شــده اســت .در ایــن بخــش تعــداد
 124پرســش از خبــرگان پرســیده میشــود .پرسـشها بــهصــورت ترکیبــی از پرسـشهای بســته
و بــاز اســت .نتایــج اولیــه بــا اســتفاده از روش دلفــی بررســی و تــاش شــد تــا از طریــق گرفتــن
فراوانــی و ایجــاد اجمــاع در پاس ـخها ،مهمتریــن پرس ـشها انتخــاب شــود .درصــد تاثیــر نشــان
داد کــه تعــداد  62ســوال توانســتهاند بیشــترین تاثیــر را از نظــر خبــرگان بــر میــزان حــس معنــوی
مــکان بگذارنــد .مجموعــۀ فرضیههــا بیــن شــرکتکنندگان توزیــع شــد و ناشــناس بــودن آنــان
بــرای ســایر شــرکتکنندگان باعــث میشــود آنــان بــه جــرح و تعدیــل مجموعــه فرضیههــای
طــرح شــده بپردازنــد و ایــن فراینــد تکــراری تــا رســیدن بــه اجمــاع دربــارۀ فرضیههــا ادامــه
مییابــد« .تــز» در ایــن رونــد بــه صــورت مطــرح کــردن ایــده حــس معنــوی مــکان« ،آنتیتــز»
بــه صــورت بررســی و تجمیــع و تجزیــه و در نهایــت ترکیــب نظــرات خبــرگان بــه صــورت برخــورد
ایدههــا و نظــرات ایشــان و ســرانجام «ســنتز» بــه صــورت توافــق نظــرات و اجمــاع جدیــد اســت.
ســنتز نظــرات کــه در قالــب  62ســوال مطــرح شــد نشــان میدهــد کــه خبــرگان همچنــان بــر
تفکیــک مولفههــای کالبــدی ،ادراکــی ،تزییناتــی ،مناســک فــردی و جمعــی و تاثیر آنهــا بر حس
معنــوی مــکان صحــه مینهنــد .ســنتز در ایــن مرحلــه تبدیــل بــه تــز جدیــد شــده و بــرای رســیدن
بــه اجمــاع ،همیــن تعــداد بــرای صحتســنجی نهایــی بــه خبــرگان ارائــه داده شــد .پــس از تاییــد
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نهایــی ســواالت ،روایــی و پایایــی پرس ـشنامه اعتبارســنجی شــد.
پــس از روش دلفــی میبایــد ســواالت در بیــن جمعیــت هــدف یعنــی افــرادی کــه تغییــرات
کالبــدی  40ســال اخیــر در حــرم مطهــر رضــوی را مشــاهده کــرده بودنــد ،توزیــع شــود تــا از ایــن
طریــق بتــوان بــه ایــن ســوال جــواب داد کــه تغییــرات کالبــدی در حــرم مطهر رضــوی کــه منجر به
تغییــرات بصــری و مناســکی شــده اســت چه تاثیــری بر میــزان حس معنوی مکان داشــته اســت؟
پــس از اصالحــات متنــی و تدقیــق ســواالت ،پرسـشنامه جدیــد طراحــی و در محــل ،بیــن صــد
نفــر از زائــران توزیــع شــد .پرســش شــوندگان بایــد عــاوه بــر داشــتن ســن عمدتــا بــاالی  60ســال
در بــازه  45ســال اخیــر مرتــب بــه زیــارت حــرم مطهر رضــوی آمــده و تغییــرات کالبــدی مجموعه را
مشــاهده کــرده باشــند .متغیرهای تحقیق شــامل متغیرهــای مســتقل(عوامل کالبــدی ،ادراکی،
فعالیتــی ،جامعــه شــناختی) ،وابســته (میــزان تجربــه معنــوی در فضــای معمــاری) و کنتــرل
(جنســیت ،ســن و میــزان ســواد) هســتند کــه تــاش شــده تــا میــزان همبســتگی آنهــا یافتــه
شــود .بــا توجــه بــه هــدف تحقیــق ،از آزمونهــای ســنجش نگــرش ،از طریــق پرس ـشنامه بــا
محوریــت طیــف لیکــرت بــرای ســنجش متغیرهــا اســتفاده شــده اســت.

نمودار .2فرایند انجام روش دلفی در این پژوهش
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ادبیات تحقیق
فارابــی عقیــده دارد بــا آنکــه حیــات فــردی ممکــن اســت امــا کمــال فــرد در جمــع اتفــاق
میافتد(فارابــی .)49 :1358 ،از نظــر وی در اجتماعــات کاملــه تنهــا بــه واســطۀ اجتمــاع و
ایجــاد مناســک جمعــی و نیــز قرارگیــری فــرد در فضــا میتــوان رشــد وی را متصــور بــود .درک
پدیدههــا ،حرکــت مســتمر در فضــا محــرک عقــل فعــال اوســت(فالمکی.)167-166 :1367 ،
لــذا در اندیشــه اســامی ،حــس تعلــق بــه مــکان تنهــا بــا قرارگیــری فــرد در یــک سلســله مراتــب
از مناســک اجتماعــی و مراتــب جمعــی ممکــن اســت و تنــزل فــرد بــه مولفههــای مــادی و
فیزیکــی و بــی توجهــی بــه ســاحات مختلــف وی ،نمیتوانــد معیــاری مناســب بــرای درک حــس
فــرد در فضــا باشــد«.حسمكان بــه معنــای ادراك ذهنــی مــردم از محیــط و احســاس از آن اســت
كــه شــخص را در ارتباطــی درونــی بــا محیــط قــرار میدهــد؛ لــذا فهــم و احســاس فــرد بــا زمینــۀ
معنایــی محیــط پیونــد میخــورد و یكپارچــه میشــود.حسمکان عاملــی اســت كــه موجــب
تبدیــل یــك فضــا بــه مكانــی بــا خصوصیــات رفتــاری ویــژه میشــود .حسمــكان عــاوه بــر ایــن
كــه موجــب احســاس راحتــی از یــك محیــط میشــود ،از مفاهیــم فرهنگــی مــد نظــر مــردم،
روابــطاجتماعــی و فرهنگــی جامعــه در یــك مــكان مشــخص حمایــت كــرده و باعــث یــادآوری
تجــارب گذشــته و دســتیابی بــه هویــت بــرای افــراد میشــود» (فالحــت .)38 :1385 ،در
پژوهشهــای معاصــر مربــوط بــه «حسمــکان ،تعلقمــکان و وابســتگیبــهمــکان» میتــوان
دریافــت کــه ایــن مطالعــات عمدتــا بــه تبییــن عوامــل ایجــاد حسمــکان بــر اســاس مبانــی
روانشناســی و عصبشناســی و نیــز بــا تکیــه بــر ســاختارهای کالبــدی پرداختــه شــدهاند و
مــراد از مفاهیمــی ماننــد معنی(لینــچ )2007 ،یــا ســنت (رلــف )1976 ،و ســایر مــواردی کــه
بــه بعــد ادراکــی حــسمــکان توجــه دارنــد؛ نمیتوانــد بــر نــوع و کیفیــت حــس انگیــزی فضــای
معنــوی کــه وابســته بــه اعتقــادات و مناســک اســت؛ اشــاره کنــد .لــذا بــه ابعــاد فرهنگــی-
س معنــوی کمتــر پرداختــه شــده اســت.
مذهبــی موثــر بــر حـ 
جــدول .1عوامــل تاثیرگــذار بــر حــس تعلــق مــکان از دیــدگاه برخــی از نظریهپــردازان (مأخــذ:
نگارنده)
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نظریهپردازان

عوامل موثر در ایجاد تعلق مکان

نوربرگشولتز ()1395

تصویر ذهنی فرد از مکان

تیبالدز()1396

ادغام کاربری و فعالیت ،مقیاس انسانی ،آزادی عابرپیاده ،قابلیت دسترسی همگان،
ایجاد وضوح ،محیط ماندگار ،کنترل تغییرات

پاکزاد()1395

احساس رضایت و تمایل به ماندگاری

دانش پور و صفار سبزوار
()1397

نوع و جذابيت ،شخصيت کالبدي منحصربهفرد و ديد و منظر

بنتلی()1395

نفوذپذیری ،گوناگونی ،خوانایی ،انعطافپذیری ،سازگاری بصری ،قابلیت
شخصیسازی

بیر و هیگنز ()1390

مالکیت حقیقی زمین

لنگ()2007

روابط اجتماعی /برآورده شدن نیازهای فیزیولوژیک ،نیاز به امنیت ،نیاز به وابستگی،
نیاز به عزت و اعتماد به نفس ،نیازهای شناختی و زیباییشناخت

اپلیارد ()2005

حالت واکنشی /عاطفی :حالت عملیاتی :حالت استنباطی:

گیدنز()1387

استفاده دایم و مستمر از یک مکان

لنارد()1377

یادآوری خاطرات و حظ بصری

جیکوبز()1987

تنوع فعالیت ،اختالط کاربری ،نفوذپذیری ،تاکید بر تعامل جمعی و انعطاف پذیر
بودن.

)لینچ (2007

سرزندگی ،هویت ،معنی ،دسترسی ،کنترل و نظارت

کرت لوین()2005

اثر عوامل اجتماعی و فیزیکی بر رفتار انسان-نفوذپذیری مرز بین فضای زندگی و
فضای خارجی

راجر ترنسیک()1365

تسلسل حرکت ،محصوریت فضا ،پیوستگی لبهها ،کنترل محورها ،ترکیب فضاهای
بیرون و درون

اشپیگل()1363

بعد فضایی ،بعد فرهنگی ،بعد زمانی ،بعد اجتماعی و بعد روانی

رلف ()1976

آیینها و افسانهها و سنتها

لو و آلتمن ()2004

تعلق خاطر /مکان که از نظر مقیاس ،درکپذیری و مقتضیات متفاوتند /عوامل بازیگر-
تاثیرگذار /روابط اجتماعی مستقر در مکان /وجه زمانی(خطی-چرخه ای)
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نصیری و حقیقتبین
()1394

روابط و تعامالت اجتماعی و طراحی مکان ،توجه به تجربیات و خاطرات افراد

ابراهیمیوفائی ()1397

توجه به فضاهای جمعی و فردی در کنار هم

طریقی و خبیری ()1397

توجه به اثر سن درحسمکان

رضایی ،رفیعیان و ارغان
()1395

حضور انسان در محیط و ادراک ناشی از ساختارکالبدی-فضایی ،ساختار اجتماعی-
فعالیتی و ساختار فردی -روانی

ابراهیمی ،سعیدی رضوانی
()1395

مدت زمان سکونت و عوامل ذهنی خوانایی ،امنیت

پاکــزاد حسمــکان را بــه احســاس رضایــت و تمایــل بــه مانــدگاری ،تعبیــر میکند(پاکــزاد،
 .)1395رلــف مفهــوم حسمــکان را وابســته بــه کیفیــت و چگونگــی آیینهــا و مراســم بومــی و
آیینــی و نحــوۀ ارتبــاط جوامــع انســانی بــا آن میدانــد( .)1976براســاس جــدول  ،2میتــوان بــه
جمعبنــدی مولفههــای موثــر بــر حــس و تعلقمــکان دســت یافــت کــه بــه صــورت دســتهبندی
زیــر ارائــه شــده اســت.
جدول .2مولفههای موثر بر حس تعلق مکان از دیدگاه نظریهپردازان (مأخذ :نگارندگان)
مولفه

معیارهای کلی

ریزمولفه

قابلیت دسترسی مناسب فرانسیس(تیبالدز 1396،و لینچ)2007،
بافت-کالبد

کالبدی
سازماندهی فضا

توجه به خیابان ها(جیکوبز )1987 ،توجه به عوامل فیزیکی (:2005,33

 )Lewinکنترل محورها و پرسپکتیوها(ترنسیک )1365 ،توجه به وحدت
فضایی(اشپیگل )1363،محصوریت فضا(ترنسیک)1365 ،

انعطافپذیری(بنتلی،1395جیکوبز )1987 ،سازگاری بصری(بنتلی،
 )1395حفظ تسلسل حرکت(ترنسیک)1365 ،
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آزادی عابران پیاده ،محیطهای ماندگار فرانسیس(تیبالدز)1396،
احساس رضایت ،تمایل به ماندگاری(پاکزاد )1295،غنای حسی(بنتلی،
 )1395احساس مالکیت در مکان بیر و هیگنز ()1390توجه به امنیت،
نیاز به وابستگی ،توجه به عزت و اعتماد به نفس افراد(لنگ )1381،توجه
به واکنشهای عاطفی افراد نسبت به محیط (،)Appleyard :2005 ,110
قابلیت استفادۀ دایم از مکان (گیدنز )1387،پیوند درونی بافضا(اشپیگل )1363،وجوه زمانی(خطی و چرخه ای)
()Altman, I., & Low :2012 :112

ادراکی

فعالیتی

عامل درونی

توجه به جنبههای زیباییشناختی مکان(لنگ)1381،تصویر ذهنی
مناسب(نوربرگ شولتز 1395،و لنارد )1377 ،مقیاس انسانی فرانسیس
تیبالدز( -)1396لو و آلتمن ،ایجاد وضوح فرانسیس تیبالدز()1396
نفوذپذیری بنتلی( -)1395جیکوبز  -1987گوناگونی بنتلی()1395
خوانایی بنتلی( )1395کسب اطالعات از محیط و شناخت مکان
اپلیارد -توجه به محل به جای مکان گیدنز( )1387هویت مکان
گیدنز( -)1378معنا لینچ( )2007پیوستگی لبهها ترنسیک()1365
قابلیت درکپذیری(لو و آلتمن)

تنوع-تلفیق

تنوع فعالیت ،سرزندگی لینچ( )2007ممزوج نمودن فضاهای درون و
بیرون ترنسیک()1365
توجه به عوامل و روابط اجتماعی(لنگ 1381 ،و لوین - )2005تردد

اجتماعی
جامعه شناختی

فردی

اپلیارد -توجه به تعامالت انسانی گیدنز( –)1387یادآوری خاطرات
لنارد( )1377توجه به سنتها ،زبانها و مراسم اشپیگل (-)1363
رلف( )1976توجه به تاریخ اشپیگل( )1363وابستگی به مکان
اشپیگل ()1363ادغام کاربری ها تیبالدز(-)1396کنترل و نظارت
تیبالدز( -)1396لینچ()2007
قابلیت شخصیسازی یان بنتلی( )1395توجه به نیازهای فیزیولوژیکی
فرد جان لنگ()1381
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پیشینۀ تحقیق
دیویانتــی و همــکاران بــا اســتفاده از تقســیمبندی فضاهــا و ســنجش ابعــاد حسمــکان ،بــه
ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه ابعــاد ایجادحسمــکان منــوط بــه کالبــد ،احســاس و طراحــیداخلــی
اســت کــه مولفههــای کالبــدی شــامل(عظیم ،مجلــل و باشــکوه بــودن ،وســعت فضــا ،نمــا و ظاهر
بیرونــی مــکان ،تازگــی و خالقیــت در فضــا و عوامــل زیباییشناســی) ،مولفههــای احساســی
شامل(احســاس نزدیکــی بــه خــدا ،هیــچ بــودن در برابــر خداونــد ،حــس معنویــت و آمادگــی و
حضــور قلــب) و مولفههــای طراحــی داخلــی شــامل(تزیینات ســقف و بدنههــا ،تزیینــات خطــی،
زیــورآالت ســالن ،رنــگ ،الگــوی طراحــی ،چیدمــان داخلــی ،کفپوشهــا مثــل فــرش یــا پارکــت و
کیفیــت مصالــح) اســت( .)Dewiyanti & Kusuma,2012تقوایــی( ،)1390حقایــق حضــوری
صــورت معمــاری کعبــه را شــامل حضــو ر قلــب ورای حصــول فکــر ،اتصــال ورای مواجهــه ،سلســله
مراتــب ورای مــرز ،صــورت ورای شــکل ،بیرنگــی ورای رنــگ ،عــروج ورای ارتفــاع ،مرکزیــت ورای
وســط ،ســفر ورای حرکــت ،ســرمدی ورای زمــان ،جهتگیــری ورای محوریــت اســت .در ایــن
پژوهــش توجهــی بــه مولفههــای قابــل ســنجش و ابطالپذیــر نشــده اســت.
گــروه دیگــر تحقیقــات بــه بررســی حسمــکان در مســاجد میپــردازد .فالحــت(،)1384
مهمتریــن متغیرهــای حسمــکان مســاجد را در ســه دســتۀ ویژگیهــای کالبــدی ،معانــی
و فعالیتهــا بررســی کــرده اســت .در گــروه کالبدی(فــرم ،انــدازه ،بافــت ،تزیینــات ،روابــط و
چیدمــان) ،در گــروه معانی(هویــت ،زیبایــی و نمادهــا) و در دســت ه فعالیت(تعامــات اجتماعــی،
حــس اجتمــاع ،رضایتمنــدی و راحتــی مــردم) قــرار میگیرنــد .واعــظ زاده اســدی و
س معنــوی در مســاجد را در دو عنصــر نمادیــن
رئیســی( ،)1393عوامــل کالبــدی موثــر بــر ح ـ 
(گنبــد ،منــاره و تزیینــات تقســیمبندی کردهانــد .کاکایــی( ،)1395بــه بازیابــی مولفههــای
حسمــکان در عناصــر معمــاری مســجد وکیــل شــیراز پرداختــه و در ایــن مــکان مشــخص ،عوامــل
شــکل دهنــدۀ حسمــکان را در دو گــروه عوامــل ادراکــی شــناختی(معناگرایی و پیامهــا) و
عوامــل کالبدی(طــرح و معمــاری) بیــان کــرده اســت .عوامــل کالبــدی شــامل بررســی بخشهای
مختلــف مســجد وکیــل (ورودی و ســر در اصلــی ،صحــن ،ایوانهــا ،رواقهــا ،شبســتانها ،محراب
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و منبــر ،تزیینــات داخلــی) و عوامــل ادراکــی شــناختی کــه شــامل مولفههــای نقــش هندســه در
پیامرســانی ،هندســه و تناســب ،هندســه و نظــم ،الگــوی هندســی مرکزگــرا ،نــور ،نمــاد و رمــز،
اشــکال و صورتهــا ،اعــداد ،رنگهــا ،بهرهگیــری از عناصــر طبیعــت و انعــکاس پیــام خلــوص
و شــفافیت اســت .طاهــری و شــبانی( ،)1395مهمتریــن شــاخصه تاثیرگــذار بــر احســاس و
رفتــار اســتفاده کننــدگان از مســجد شــیخلطفاللــه را نشــانهها و معانــی بیــان کردهانــد .در
ایــن تحقیقــات عمــده دریافــت حــس معنــوی بــر ســاختار کالبــدی معطــوف بــوده اســت و توجــه
ویــژهای بــر مولفههــای ادراکــی و فــردی نشــده اســت.
گــروه دیگــر تحقیقــات بــه مقابــر مقدســه ائمــه و امامــزادگان پرداختــه اســت .مویــدی (،)1393
بــه تبییــن نقــش امامــزادگان بــه عنــوان فضاهــای عمومــی در شــکلگیری احســاس تعلــق و اثــر
ایــن اماکــن بــر ارتقــای ســطح هویــت شــهری ،پرداختــه و مولفههــای ایجادکننــدۀ حسمــکان
امامــزادگان در شــهرها را بــه ســه دســتۀ عملکــردی ،کالبدی-فرمــی و معنا(ادراکی-شــناختی)
تقســیمبندی کــرده اســت کــه مولفههــای عملکــردی شــامل(وقوع تعامــات اجتماعــی،
زمینهســازی حضــور هدفمنــد افــراد در بســتری بــر مبنــای اعتقــادات و ارزشهــا) ،مولفههــای
ی-فرمــی شــامل (انــدازه مــکان ،درجــه محصوریــت ،تضــاد ،مقیــاس ،تناســب،
کالبد 
مقیاسانســانی ،فاصلــه ،بافــت ،رنــگ ،بــو ،صــدا و تنــوع بصــری) و مولفههــای معنایــی شــامل
(نمادهــا ،کیفیــت فضــا ،تعامــل انســان و مــکان) اســت .همچنیــن معنــا را در شــش ســطح بیــان
کــرده اســت .ســطوح معنــا عبــارت از معانــی آنــی و ابتدایی(ویژگیهــای آشــکار فیزیکــی) ،معانی
کارکردی(عملکــرد و ســودمندی پدیــده) ،معنــای ابزاری(پاســخگو به مقاصــد و کاربردهــای ویژه)،
معنــای ارزشــی و عاطفی(جنبههــای احساســی قابــل درک از پدیــده) و معنــای نمادیــن اســت.
محمــدی زارع و قصــاب نــژاد( ،)1393در مقالــۀ ارزیابــی حسمــکان در حــرم امــا م رضــا gو
تاثیــر آن بــر هویــت معنــوی شــهر مشــهد ،عوامــل تشــکیلدهندۀحسمکان را در دو گــروه عوامــل
ادراکــی شــناختی و کالبــدی دســته بنــدی کردهانــد کــه بــه صــورت تفــاوت فضایــی (کالبــدی)،
جهتیابــی در فضــا و درک فضــا (ادراکــی شــناختی) نمــود پیــدا میکنــد .مولفههــای ادراکــی
شــناختی شــامل(تعریف فضــا بــا لبــه و مــرز ،محصوریــت بصــری ،تضــاد و تنــوع ،دیدهــا ،ورودی
و خروجــی ،منظرســازی ،پیوســتگی فضایــی ،کاربــری جدارههــای اطــراف حــرم ،مشــرف بــودن
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حــرم بــر خیابانهــای اطــراف و چشـمانداز گنبــد در انتهــای هــر خیابــان ،عنصــر هویتــی بــودن
و تعامــات اجتماعــی مــردم) و مولفههــای کالبــدی شامل(بررســی بخشهــای مختلــف حــرم
مطهــر ،تزیینــات داخلــی حــرم ،ضریــح مطهــر ،گنبــد طــا ،منارههــا ،نقارهخانــه ،ســقاخانه،
ســاعتها ،صحنهــا ،ایوانهــا ،ایــوان طــا و حجرههــا) اســت .رفیعیــان و پورمحمــدی()1390
بــا اســتفاده از رویکــرد مخاطــب محــور ،شــاخصهای ســنجش کیفیــت محیــط را در ســه ســطح
کالبــدی ،کارکــردی عملکــردی و ادراک محیطــی بررســی کردهانــد کــه شــاخص کالبــدی
شامل(دسترســی ،تســهیالت شــهری ،روشــنایی ،محیطزیســت شــهری ،و معابــر) ،شــاخص
کارکردی-عملکــردی شــامل(کارکردهای اجتماعی فرهنگی ،کارکردهای اقتصــادی و کارکردهای
تفریحــی) و شــاخص ادراک محیــط نیــز شامل(ســرزندگی ،هویــت ،نظــم ،حــس تعلــق ،خوانایــی
و مقیــاسانســانی) اســت .ســتاریفرد ( ،)1394بــه فضاهــای پیرامونــی مــکان مذهبــی پرداختــه
اســت .او مولفههــای ســرزندگی در محــدودۀ امامــزاده صالــح را در دو دســتۀ مولفههــای مصنــوع،
انســانی تقســیمبندی کــرده اســت کــه هــر کــدام از ایــن دو دســته بــه دو بخــش تقســیم میشــود.
مولفههــای مصنــوع شــامل عملکردی(نمــای شــهری ،کیفیــت بناهــا ،فعالیتهــای غالــب و
عناصــر هویتــی خطــی و ســاختاری) و فرمــی(ارزش معمــاری ســاختمانها ،شــاخص بــودن
بناهــا ،قابلیــت تاریخــی محــدوده) و مولفههــای انســانی شــامل اجتماعــی فرهنگی(کانونهــای
اجتماعــی ،تنــوع فعالیتی در محــدودۀ مورد مطالعــه ،وجود فضاهای 24ســاعته ،برگزاری مراســم
و مناســک و تعامــل قومیتهــای اجتماعــی مختلــف) و معناشــناختی(ارتباطدهنده انســان بــا
ش و هویــتایرانیاســامی) اســت .قاسـممطلبی و همــکاران( ،)1395بیــان
اصــل پیدایــش خویـ 
میکننــد بیشــترین تاثیــر بــر تمایــل افــراد بــه تغییــر محیــط بــه ترتیــب متوجــه بعــد شــناختی،
تفســیری ،ارزشــی و در نهایــت بعــد احساســی اســت کــه ایــن نشــان دهنــدۀ بــی توجهــی بــه ابعاد
ادراکــی معنایــی و بــه ویــژه در بعــد شــناختی اســت کــه در معنــادار شــدن بیشــتر محیــط کمــک
موثــری میکنــد .بــر اســاس دریافتهــا و اشــتراکیابی مولفههــای ســنجش حسمــکان ،در
تحقیقــات یادشــده ،میتــوان چارچوبــی اولیــه بــرای تجمیــع مولفههــای موثــر برحسمــکان در
آرامگاههــا بــه دســت آورد .در جــدول زیــر مولفههــا ارائــه شــدهاند.
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جدول شماره  -3مولفههای موثر بر حس معنوی در آرامگاههای مذهبی
ردیف

1

مولفه

مقیاس

سنجه های حس معنوی مکان در آرامگاههای مذهبی

حواس پنجگانه
ادراکی

توجه به آسایش صوتی در حرم ،توجه به سطح آسایش حرارتی و برودتی،
احساس امنیت و اطمینان ،نحوه استفاده از رمزگان

فردی
مناسک فردی

2

اجتماعی

غسل کردن ،وضو گرفتن ،توبه کردن ،خلوت کردن ،زانوزدن و درآوردن
کفش ،ادای احترام ،رعایت بهداشت فردی ،میزان حس عبودیت در
زائر ،مدت زمان و هنگام عبادت
نحوه برخورد اجتماعی شهروندان ،میزان امنیت اجتماعی ،وجود تصویر
ذهنی مشترک بین زائران ،فعالیت و مناسک مشترک ،میزان تلفیق
کاربریهای همگون ،میزان جمعیت زائران ،امکان پیادهروی و زیارت در
مجموعه ،نقش حرم در پیوستاری اجتماعی

کالبدی

میزان پیوستگی در سازماندهی فضایی ،وحدت و انتظام فضایی،
تمرکزگرایی ،نحوه ایجاد لبه و مرز بین فضاها ،تضاد و تنوع ،تعادل و
توازن فرمی ،خوانایی در سیرکوالسیون ،نوع منظرسازی در حیاط،
میزان انعطافپذیری فضایی ،هندسه غالب در فضا و در خط آسمان،
میزان مصالح شفاف در فضا ،بداعت فرمی ،آشنایی سازی در فرم،
نسبت ارتفاع بنا به محیط ،شکل گنبد و مناره ،تعداد و شکل ضریح

اندود و آمود
فضایی

تزیینات داخلی و خارجی بنا ،میزان سادگی فضا ،نوع و تنوع تزیینات
در سقف و کف بنا ،آیینه کاری بنا ،میزان و رنگ کاشیکاری ،نوع
کفپوش(چوبی-فرش و  )...ترکیب رنگی فضای داخلی(ترکیب و تنوع
سرد و گرم) ،میزان نور در فضا

4

مجموعه مذهبی

نسبت توده به فضا ،نحوه ایجاد لبه و مرز بین فضاها ،خوانایی در
دسترسیهای خروجی و ورودی ،نوع منظرسازی در صحن ،تعداد و
نحوه تعریف ورودی ،شکل صحن ،وجود سقاخانه ،وجود نقارهخانه،
وجود برج ساعت

5

شهری

موقعیت مکان در بافت شهری ،نوع کاربریهای مجاور فضای مذهبی،
میزان شبانه روزی بودن فضا ،قدمت و شهرت بنا

3
تک بنا

معرفی نمونه بررسی شده:
«در معمــاری دورۀ اســامی ایــران عــاوه بــر مجموعــه بناهــای عامالمنفعــۀ شــهری ،مجموعــه
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بناهایــی نیــز وجــود دارنــد کــه بــا تدفین یــک فرد شــاخص سیاســی و مذهبــی بــه وجــود آمدهاند.
در یــک تقســیمبندی کلــی میتــوان مجموعههــای مزبــور را بــه دو دســتۀ مذهبــی و سیاســی
تقســیم کــرد .مجموعههــای آرامگاهــی مذهبــی کــه مهمتریــن دســتۀ مجموعههــای آرامگاهــی را
تشــکیل میدهنــد ،نخســتین مجموعههایــی بودنــد کــه در ایــران دورۀ اســامی برپــا شــدند .ایــن
مجموعههــا همــواره بهصــورت زیارتــگاه مــورد عالقــۀ مــردم بودهاند»(حســینی .)1388 ،بعــد
از دورۀ ســلجوقی ســاخت مجموعههــای آرامگاهــی بــا الهــام از اماکــن مقــدس و متبرکــه و مراکــز
ی مذهبــی اســت ،بــه یــک ســنت
علمــی آموزشــی کــه در واقــع ترکیبــی از مجموعههــای علم ـ 
شــهری و معمــاری تبدیــل شــده اســت .از دوران صفــوی بــه بعــد ســنت آرامگاهســازی نســبت
بــه ادوار قبلــی اســامی ســیر نزولــی پیمــود و مقابــر غیرمذهبــی جــای خــود را بــه طــور کامــل
بــه قبــور مقــدس داد(همــان) .ســاخت مقبــره بــر مــزار از قــرن اول ثبــت شــده و در روایــات بــرای
ســازنده آن اجرهــای معنــوی در نظــر گرفتــه شــده اســت .بقــاع امامــزاگان در فرهنــگ مــردم تاثیــر
داشــتهاند( .)URL1بــه محــل و محــدوده مــزار امامــان و امامــزادگان حــرم گفتــه میشــود .در
دیــن اســام حــرم محــدوهای زمانــی مکانــی اســت کــه در نحــوۀ رســیدن بــه آن سلســله مراتبــی از
تقــدس وجــود داشــته باشــد .سلســله مراتــب یادشــده بــه وســیله نمادهــا و نشــانهها و اندازههایــی
از فضاهــا بــه دســت میآیــد و بــر همیــن منــوال نحــوه مناســک و حرمتهــا و افعــال انســانی در
آن دچــار تغییــر خواهــد شــد .لــذا تقــدس مکانــی بــر ســلوک و مناســک فــرد موثــر بــوده و فــرد
براســاس محــل قرارگیــری خــود در فضــابایــد امــوری مشــخص را بــه جــای آورد« .در واقــع وجــه
ممیــزه حــرم از ســایر مکانهــا حرمــت آن بــرای انجــام بعضــی امــور اســت ...و اگــر مــکان یــا زمــان
خاصــی ،از ارزش متمایــز و قداســت ویــژهای برخــوردار میشــود بــه خاطــر ایــن اســت کــه ظــرف
مکانــی زمانــی بــرای عنایــت خــاص الهــی یــا عمــل ویــژه یــا حضــور کســانی کــه مــورد عنایــت
خــاص الهیانــد واقــع میشــود»(خاکرند100 :1395 ،و  .)107پــس از شــهادت حضــرت رضــا
 gدر ســال  202یــا  203قمــری و مدفــون شــدن ایشــان در بقعــه هارونیــه ،این مــکان از اهمیت
و عظمــت خاصــی برخــوردار شــد .حــرم مطهــر امــام رضــا gدر طــول تاریــخ شــکلگیری ،رشــد
و اصالحــات آن ،از لحــاظ کالبــدی تغییــرات بســیاری را دیــده اســت .در جــدول زیــر میتــوان روند
تغییــرات حــرم مطهــر رضــوی را مشــاهده کــرد.
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جــدول شــماره -4رونــد تغییــرات کالبــدی حــرم مطهــر رضــوی برگرفتــه از (اداره پاســخگویی بــه
ســواالت دینــی)1395 ،
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بــا توجــه بــه اهمیــت مولفــه کالبــدی در تحقیقــات ســنجش حسمــکان ،هــر تغییــر کالبــدی
بــر حسمــکان موثــر اســت .همچنیــن میتــوان ایــن فرضیــه را نیــز طــرح کــرد کــه چنانچــه
یــک مشــاهدهگر از یــک بنــا بــه واســطه تغییــرات در طــول زمــان کالبدهــای مختلــف ببینــد،
پاسـخهای حســی و ادراکات متفاوتــی را بــروز خواهــد داد .در نتیجــه ،هرگونــه تغییــر و توســعه
س مــکان در فــرد موثــر باشــد .حــرم مطهــر امــام رضــاg
بنــا میتوانــد بــر ارتقــا یــا کاهــش حـ 
بــه واســطه تغییــرات ســالهای اخیــر کــه بــا ســرعت و دقــت بیشــتری صــورت میپذیــرد؛
میتوانــد بــه عنــوان نمونــه شــاهد ســنجش اثــر ایــن تغییــرات بــر میــزان ادراکات فــرد و
همچنیــن صورتبنــدی مفهــوم حــسمــکان باشــد .بــه عبارتــی چنانچــه رونــد تغییــرات در
راســتای ارتقــا دلبســتگی و خاطرهســازی و تقویــت حافظــه جمعــی باشــد؛ تغییــرات توانســته
بــه هــدف معنــوی بنــا ارجــاع داده شــود و نیــز میتوانــد مالکــی باشــد بــر شــناخت ابعــاد کمتــر
س مــکان در بناهــای مذهبــی کــه معطــوف بــه مولفههایــی ویــژه و مجــزا
شــناخته شــده درح ـ 
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از دایــره تحقیقــات روانشناســی محیطــی اســت .بــا توجــه بــه جمعیــت هــدف ،الزم اســت
تنهــا بــه معرفــی تغییــرات بنــا در طــول دو نســل پرداختــه شــود تــا ایــن اطمینــان بــه دســت
آیــد کــه پاســخ دهنــدگان رونــد تغییــرات مــورد مطالعــه پژوهــش را مشــاهده کــرده انــد .پــس
از انقــاب اســامی ایــران ،رواق پشــت ســر مبــارک 18 ،متــر توســعه یافــت و بعدهــا گســترش
دو ضلــع پیــش روی مبــارک و پاییــن پــا بــه انجــام رســید .ایجــاد بســت طبرســی و دو صحــن
جمهــوری اســامی ،قــدس ،کتابخانــه ،مــوزه و رواق دارالوالیــه در آن دوره بــوده است(ســجادی،
 ،1367ذیــل آســتان قــدس رضــوی) .در ســال  ۱۳۵۹فضــای داخلــی بنــای حــرم توســعه یافــت
و ایســتایی گنبــد افزایــش پیــدا کــرد .درهــای ورودی بــه بنــای حــرم در ســمت پیـشرو و پاییــن
پــای مدفــن ،گشــایش یافــت .همچنیــن در ایــن دوره ،صحنهــای جامــع رضــوی ،هدایــت،
کوثــر و رواق امــام خمینــی(ره) رواقهــای جدیــد دارالوالیــه ،دارالهدایــه ،دارالرحمــه ،داراالجابــه،
بس ـتها ســاخته و توســعه یافــت.

یافتههای تحقیق
بــا توجــه بــه بررسـیهای انجــام شــده و توزیــع پرسـشنامه بیــن صــد نفــر از زائــران از قشــرهای
مختلــف کــه بــه صــورت اتفاقــی انتخــاب شــدند ،رونــد نتیجهگیــری بــه ایــن صــورت انجــام شــده
اســت .ابتــدا پرســشنامه (بســته) بــا  62ســوال و در قالــب مولفــ ۀ عوامــل کالبــدی ،ادراکــی،
فعالیتــی ،جامعهشــناختی توزیــع شــد .بــا توجــه بــه درصدهــای بــه دســت آمــده و جمعبنــدی
س معنــوی در حــرم مطهــر رضــوی مشــخص
از کلیــه مولفههــا 10 ،مولفــۀ برتــر و اثرگــذار بــر حـ 
شــد .چنانچــه از دیــد کلیتــر بــه نتایــج توجــه شــود؛ بیــش از  80درصــد مولفههــا از میانــه باالتــر
هســتند و در میــان مولفههــا  25مولفــه بــر میــزان رضایتمنــدی اثــر بیشــتری دارنــد .نتایــج
اســتخراج شــده بــه ایــن شــرح اســت:
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نتیجهگیری
تغییــرات کالبــدی در مجموعــۀ حــرم مطهــر بســیار فــراوان بــوده اســت کــه باعــث تغییــر چهــرۀ
ممتــد آن شــده اســت .میــزان ارتقــا یا کاهــش حسمــکان در گــرو تغییــرات کالبدی ،عملکــردی و
ادراکــی آن اســت و انتظــار داریــم بــا هــر مداخلــه ،توســعه یــا هر تغییــری در ابعــاد کالبــدی ،میزان
حــس تعلــق در حــرم رضوی تغییر یافته باشــد .از ســوی دیگر ،بــا پیمایش در نخبگان بــر پایۀ روش
دلفــی مشــخص شــد ســنجش حسمــکان در ایــن قبیــل مجموعههــا کــه حافظــه جمعــی در آن
دایــم در حــال رشــد و تنــوع اســت ،نمیتوانــد چارچوبــی کامــل تلقــی شــود .نخبــگان مولفههــای
دیگــری را در ایــن مجموعــه دخیــل دانســتهاند کــه میتوانــد تجمیــع ایــن مولفههــا بــه همــراه
مولفههــای حسمــکان بــه صــورت «حــس معنــوی مــکان» بیــان شــود .بــا توجــه بــه بررسـیهای
صــورت گرفتــه و تحلیــل نمودارهــای مربوطــه ،از میــان  62مولفــۀ بررســی شــده در ارزیابــی
حسمعنــوی در حــرم ،هویتبخشــی حــرم بــه شــهر و کشــور ،بهداشــت جســمی و روحی(رعایــت
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بهداشــت فــردی ،داشــتن وضــو و طهــارت هنــگام زیــارت) ،منظــر صوتــی مثبت(پخــش اذان
در حــرم ،درد دلکــردن کنــار ضریــح و دعاهــای زیــر لــب گفتــن ،خوانــدن زیارتنامــه) ،وجــود
مناســک و آیینهــای جمعی-معنوی(نمــاز زیــارت ،زیــارت کــردن هنــگام مناســبتهای خــاص
مثــل اعیــاد یــا مراســم عــزاداری) حضــور قلــب داشــتن هنــگام زیــارت ،احســاس امنیــت داشــتن
س معنــوی در حــرم
و وجــود صحــن در حــرم ،بــه ترتیب10مولفــه برتــر و اثرگــذار در افزایــش ح ـ 
هســتند .ایجــاد صحنهــای مختلــف کــه بــه ایجــاد سلســله مراتــب دسترســی کمــک میکنــد و
ن دهنــدۀ اثرگــذاری
عرصههــای شــخصی-جمعی و عمومــی را درکنــار هــم عرضــه میکننــد ،نشــا 
مثبــت ایــن قبیــل اقدامــات در توســعۀ کالبــدی بناهــای مذهبی-آرامگاهــی اســت .بــا اجــرای
مناســکی ماننــد خوانــدن زیارتنامــه ،نمــاز جماعــت و ...کــه به نوعــی فــرد را در جمعیتــی فراتر از
گــروه همراهــان و دوســتان قــرار میدهــد ،حــس همبســتگی اجتماعــی در یــک فضــای جمعــی،
افزایــش مییابــد .همچنیــن نتایــج نشــان مــی دهــد کــه آن دســته از مناســک و منظــر صوتــی کــه
فــرد در ایجــاد آن ســهیم اســت ،عــاوه بــر افزایــش مشــارکت فــرد در تولیــد کیفیــت فضــا بــه ایجاد
حــس معنــوی در ابعــاد جمعــی منجــر میشــود کــه آن میتوانــد بــه شــکل گیــری خاطــره جمعی
منجــر شــود .میتــوان جوهــرۀ اصلــی ایجــاد حــس معنــوی مــکان را تطابــق فضــا و فعالیــت یــا بــه
عبارتــی تطابــق کالبــد بــا مناســکی دانســت کــه در جهــت هــدف و غایــت توســعۀ بنــای آرامگاهی
در نظــر گرفتــه میشــود .از ایــن رو تاکیــد بــر سلســله مراتــب فضایــی متناســب بــا سلســله مراتــب
انجــام مناســک راهبــرد اصلــی ســنجش حــس معنــوی مــکان میتوانــد باشــد .همچنیــن نتایــج
نشــان میدهــد انــدازه و فیزیــک فضــا کــه بــر منظــر صوتــی موثــر اســت ،میتوانــد در ایجــاد حس
معنــوی مــکان موثــر باشــد .نحــوۀ قرارگیــری صحنهــا و فضاهــای بســته در حــرم مطهــر امــام رضا
 ،gبــه گونـهای اســت کــه هرچــه تقــرب بــه ضریــح بیشــتر باشــد ،میــزان بــاز بــودن فضــا کاســته
و ایــن در تولیــد منظــر صوتــی ویــژه موثــر اســت .ایــن نتایــج ،نشــاندهندۀ آن اســت کــه حــس
معنــوی مــکان بیشــتر دارای ابعــاد ادراکــی اســت و صرفــا مولفــه کالبدی نمــی تواند عامــل اثرگذار
بــر حــس معنــوی فــرد باشــد؛ بلکــه عواملــی نظیــر مولفههــای حســی ادراکــی ،حــواس پنجگانــه،
اجتماعــی و فــردی نیــز بــر ادراک حسمعنــوی موثــر بــوده و موجــب ایجــاد حــس معنــوی در فــرد
و تعلــق بــه حــرم میگــردد.
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Expression of Applying the Spiritual Sense of Place Instead
of the Concept of Sense of Place
(Case Study: Shrine of Imam Riḍā (as))
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Abstract
Nowadays, the concept of sense of place is used as a tool to measure and
explain the quality of space; however, this tool cannot be valid in spaces
with regard to the collective memory. Therefore, it is necessary to formulate
a framework that pays attention to the spiritual dimensions of the space,
and it seems necessary to pay attention to the development of a strategy for
measuring the spiritual sense of place. The purpose of this study is to express
the components that can eliminate the theoretical shortcomings of the sense of
place in the religious spaces of the tomb.
The most important spiritual building in Iran is the sacred shrine of Imam
Riḍā (as); therefore, this the sacred shrine has been selected as a case study
to measure and compile the spiritual sense of place. The research method is
a combination of survey methods and correlation with descriptive-analytical
method and basic studies based on field methods and Delphi method. After the
consensus of the elites in three stages, a questionnaire consisting of 62 questions
was randomly distributed among the pilgrims of the sacred shrine. In addition to
the physical, perceptual and functional components, , the components among
the 62 components studied, which affect the increase of spiritual sense are the
components such as the effect of pilgrimage rituals, collective features during
pilgrimage, and the individual spiritual context.

Keywords: Spiritual sense of place, Religious spaces, Raḍavi shrine.
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Stylistic Analysis of Imam Riḍā's Al-Risālt al-Dhahabīyah
in the Literary and Linguistic Layer
Sakineh Saremi Garvi 1 Seyed Hossein Seyedi 2
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Abstract
Today, stylistics (style recognition), as one of the methods of evaluating texts,
has a special place in literary criticism, through which we are guided by the
ability of the author to use artistic techniques in expressing his inner thoughts.
The letters of Imam Riḍā (as) are among the prose texts that deserve a stylistic
study; because despite having sublime meanings, it is adorned with verbal
ornaments and is full of artistic and rhetorical innovations. Therefore, the study
examines 10 letters of Imam Riḍā (as) and reviews their literary and linguistic
styles with a descriptive-analytical method. The results of this research are
as follows: A) At the literary level, "simile" has the highest percentage, and
at the linguistic level, "repetition" has the highest percentage. B) In terms of
analysis of letters (intellectual and ideological), we came to the conclusion
that the method of address at the beginning of the letters of Imam Riḍā (as)
is related to the contents of the letters; also, the obvious feature of starting
most of Imam's letters is to use an appropriate introduction to the addressee
of the letter.

Keywords: Stylistics, Letter, Imam Riḍā (as), Literary level, Linguistic level.
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Review and Analysis of Imam Riḍā's Criteria
in Criticizing the Narrations Presented to Him
Rasul Mohammad Jafari 1
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Abstract
With the systematic spread of fabricated and distorted hadiths in the time of
Imam Riḍā (as), in many cases, the narrators sought the authenticity of the hadiths
from that Imam. In case of falsification and distortion in the narration, the Imam
(as) has methodically and by using reassuring criteria, has expressed its distortion
and forgery. In general, the Imam has used two internal and external criteria in the
critique of these narrations. He has done the internal critique, which is carefully
done in the context of the hadith, with two categories of criteria: intra-religious
criteria and extra-religious criteria. The intra-religious criteria are the Qur'an,
religious certainties and narrations; and extra-religious criteria can be considered
as intellect, sense and experience. External criticism, which is the evaluation of
hadiths using references such as narrators of hadith and the source of hadith,
has been realized in the life of Imam Riḍā (as) by criticizing the narrators. He has
criticized the hadiths by referring to the source of forgery and distortion, which is
the existence of false narrators. Imam (as) sometimes has used a combination of
several criteria to critique the narrations, which among the criteria used, he has
used the two criteria of "narrations and reason" more than other criteria.

Keywords: Imam Riḍā (as), Narrations presented, Distortion, Forgery, Criticism
criteria.
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Analysis of the Narrations of Imam Riḍā (as)
in the Tafsīr Rūḥ al-Ma'anī of Ālūsī
Ahad Davari Chelaghaei 1
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Abstract
The interpretation of the verses of the Holy Qur'an with the help of
narrations, especially the hadiths of the Ahl al-Bayt (as), has a history as old
as the Qur'an, and the commentators of the two sects have mentioned some
interpretive narrations to explain the teachings of the Qur'an. Therefore, it is
important to study the narrations narrated by Sunni scholars in order to bring
the views closer and to express the points of commonality and difference;
among the commentators who have cited the narrations of the Ahl al-Bayt
(as) is Seyed Mohammad Ālūsī, one of the thirteenth-century Salafī scholars
in his Tafsīr Rūḥ al-Ma'anī fi Tafsīr al-Qur’an al-‘Aẓīm. The present study
comparatively examines the narrations narrated from Imam Riḍā (as) in this
Tafsīr; therefore, by briefly introducing the interpretation of Rūḥ al-Ma'anī
and its author, it expresses his various interpretations of Imam Riḍā (as) and
enumerates the sources used by him in these narrations. Then by examining
the thirteen narrations of Raḍavi quoted in the above-mentioned Tafsīr and
their authenticity and mentioning the sources of the mentioned narrations and
commentary books of the sects, while briefly referring to the content of the
narrations, it points out the possible mistakes of Ālūsī.

Keywords: Interpretive narrations, Rūḥ al-Ma'anī, Ālūsī, Imam Riḍā (as), the

Holy Qur’an.
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Abstract
Committed literature has always been of interest to contemporary Arab poets.
One of the topics that contemporary Arab poets have addressed in their poems is
Raḍavi's poems. Contemporary Arab cleric poets of the Ahl al-Bayt (as) consider
themselves obliged to state the facts and spread the virtues of this pure family,
and in fulfilling this mission, they have used their utmost power, and have made
the best use of the art of poetry in introducing the leading and pioneering role of
Imam Riḍā (as) among the people and expressing the oppression that had been
inflicted on them. The themes of Raḍavi poems of these poets are divided into
two parts: eulogies and laments. Raḍavi's praises are sincere praises that come
from emotions and are far from apparent acquisitions, and deals with issues such
as the spiritual aspects of Imam Riḍā (as), appeal and the subject of pilgrimage;
and in these poems, addressing the physical descriptions of Imam Riḍā (as) has
been avoided and also their elegies are poems without artificial fabrications. In the
elegies, issues such as how that Imam (as) was martyred and the expression of
Ma'mūn's betrayals and the exile of Imam Riḍā (as) have attracted the attention
of poets. Contemporary Arab poets use natural elements such as stars, sun, sea
and various types of rhetoric such as similes, metaphors and contradictions to
express these purposes; they also get help from historical events. One of the
important features of Raḍavi poems is the adaptation of verses of the Holy Qur’an
and narrations, and that the praises and elegies of these poets, unlike other poets,
are far from nasīb and ghazal.

Key words: RImam Riḍā (as), Committed Literature, Contemporary Arabic Poetry,
Raḍavi Poetry, Praise and Lamentation.
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Abstract
Raḍavi cultural management is based on processes. The main purpose of this
article is to recognize the processes of cultural management of society in the life
of Imam Riḍā (as). The methodology of this research is based on descriptive and
analytical documentary studies. The research findings are that the management
processes in the life of Imam Riḍā (as) are fundamentally different from the
management of the West. Managers always predict the goals by relying on
Allah Almighty to plan for the progress of plans. The priority of the programs
is based on performing the obligations and leaving the harams; but planning
in the West is based on material gain and the needs of the organization. In
organizing, selection within the framework of expertise and commitment and
performance of employees is commensurate with the rights and duties, but
in Western management, selection and evaluation is based on expertise,
commitment and organizational interests. Leadership is an innate talent based
on divine traditions and grace, and according to the value of monotheism and
justice, he moves away from carnal desires, but leadership in the West is merely
a self-sustaining power, and its influence stems from its material worldview and
interests. In Raḍavi supervision, it is internal control and is based on belief in the
unseen, but control in the Western school is external.
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Abstract
Verbal and non-verbal communication has different functions in convincing
the audience, and in the analysis of texts, it is an important subject and is
implied as a complement to the words of the speaker. The words of the infallible
Imams (as) while convincing the people, communicate with them and use
various words, sentences and phrases to convince the audience. Imam Riḍā
(as) has used the tool of persuasion in his debates with people of different
religions and schools of thought. This study considers Raḍavi debates in two
axes of verbal communication and non-verbal communication. The result of
the research shows that the Imam (as) has used through verbal persuasion
such as the best argument, citing authentic and reasoned sources, and also
through non-verbal persuasion such as body language and the persuasive
person's behavior towards his opponent in conversations. In addition,
paying attention to the audience's beliefs and rejecting, correcting or
confirming them in various forms, indicates that the Imam seeks to convince
the audience according to their temporal and spatial situation and also pays
attention to their mental and psychological situation.
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Review of Narrators and Text of the Hadith Al-Īmān Ma’rifatun
bil Qalb (Faith is the Knowledge of the Heart) and the Instability
of Ibn Ḥibbān's Approach
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Abstract
Some of the hadiths of Imam Riḍā (as), despite being sublime, have been the
subject of disagreement between Sunni narrators. Among these hadiths is the
hadith "Faith is the knowledge of the heart and the determination of the tongue
and the action of body" which has been quoted and accepted by Ibn Abī Dāwūd
Sejistānī, but Ibn Ḥibbān Bustī has considered it baseless. Evaluation of the
mentioned hadith narrators and the achievement of its message is the subject
of this article. The achievement of the researchers of this research indicates that
although this hadith lacks the narrators’ authenticity, but it has the authenticity
of its issuance and content; because its text is at the peak of accuracy and at
a consistent spiritual level due to having similar types of hadiths and evidence.
This hadith explains the three pillars of faith that guarantee a good-pure life and
challenges the belief of the Murjiah who consider the practice of religious duties
outside the truth of faith.

Key words: Ibn Abī Dāwūd Sejistānī, Ibn Ḥibbān Bustī, Imam Riḍā (as), Hadith of
Ahl al-Bayt (as), Hadith "Faith", Pillars of faith.
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