سـال هشــتم ،شماره سـیویکم ،پاییـز 1399

فصلنامه علمـی فرهنگ رضوی

سال هشتم ،شماره سیویکم ،پاییـز 1399
هیئتتحـریریه:

سیدمحمدرضااحمدیطباطبائی

صاحب امتیاز:
بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضا g
مدیر مسئول :محمودرضا برازش
سردبیر :جالل درخشه
مدیر اجرایی :محمدعلی ندائی

دانشیار همکار بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام رضاg

حسن بشیر

استاد دانشگاه امام صادق g

جالل درخشه

استاد دانشگاه امام صادقg

فرشاد شریعت

استاد دانشگاه امام صادقg

حسینعلیقبادی

استاد دانشگاه تربیت مدرس
داریوش مطلبی

دانشیارهمکاربنیادبینالمللیفرهنگیهنریامامرضاg

سیدعلیرضاواسعی

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

محمدهادیهمایون

استاد همکار بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امامرضاg

ویراسـتار:
نعمت اهلل پناهی ،محمدعلی ندائی
ترجمه چکیده:
محمد رضا آرام
طراح و صفحه آرا:
فهیمه ناجی

نشانی :
مشهد مقدس ،بلوار شهید کامیاب ،شهید کامیاب
 ،34پالک  ،3بنیاد بینالمللی فرهنگی هنری امام
رضا ،gدفترنشریه.

تلفن 32283044-9 :

پایگاه اینترنتی فصلنامه و سامانه دریافت مقاالت :
www.farhangerazavi.ir

بــر اســاس نامــۀ شــمارۀ  3/18/202066مــورخ
 1393/11/1دفتــر سیاســتگذاری و برنامهریــزی امــور
پژوهشــی وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری ،فصلنامــۀ
فرهنــگ رضــوی از شــمارۀ اول دارای اعتبــار علمــی ـ
پژوهشــی اســت.
بــر اســاس آییــن نامــه جدیــد نشــریات علمــی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری کــه تمــام نشــریات مشــمول
ایــن آییــن نامــه بــا عنــوان «نشــریه علمــی» شــناخته
میشــود ،از ایــن پــس عنــوان علمــی ـ پژوهشــی از
فصلنامــه فرهنــگ رضــوی حــذف و تنهــا عنــوان علمــی
درج میشــود.
فصلنامــه علمــی فرهنــگ رضـــوی در پایگاههــای
علــوم اســتنادی جهــان اســام( ،)ISCاطالعــات علمــی
جهــاد دانشــگاهی( ،)SIDپایــگاه مجــات تخصصــی
نــور( )noormagsوپایــگاه اطالعــات نشــریات
کشــور( )magiranنمایــه میشــود.

درباره مجـله
فصلنامه فرهنگ رضوی ،مقالههای پژوهـشی در زمینههای اعتقـادی ،کالمی ،فقهـی،
تفسـیری ،حدیثی ،تاریخی ،تطبیقی و سایر ابعاد علمی با محوریت امام رضا  gرا میپذیرد.

راهنمای تهـیه و تنظیم مقـاله
ـ چکیــدۀ فارســی و انگلیســی مقالــه (حداکثــر  200کلمــه) و واژگان کلیــدی (حداکثــر  5واژه)
همــراه مقالــه ارســال شــود.
ـ یادداشتها و مآخذ به ترتیب الفبایی نام خانوادگی در پایان مقاله درج شود.
ـ در متــن مقالــه ،هرجــا کــه الزم بــود ،نــام مؤلــف ،ســال انتشــار ،منبــع و صفحــۀ موردنظــر (روش
 )APAو در مــورد منابــع خارجــی (التیــن) معــادل خارجــی آنهــا در پایین همان صفحه درج شــود.
ـ نشــانی کامــل مقالههــا ،کتابهــا ،رســالهها و گزارشهــای التیــن ترجمهشــده بــه فارســی بایــد
ضمیمــۀ مآخذ شــود.
ـ مؤلــف بایــد ســمت پژوهشــی یــا آموزشــی ،نشــانی کامــل محــل کار و نشــانی پســت الکترونیکــی
( )e-mailخــود را ضمیمــۀ مقالــه کنــد.
ـ پذیــرش نهایــی مقالــه و چــاپ آن در مجلــه منــوط بــه تأییــد هیئــت تحریریــه و داوران متخصــص
«فرهنــگ رضــوی» اســت.
ـ مقالههای رسیده نباید در مجلههای فارسی زبان داخل و خارج کشور چاپ شده باشد.
ـ مجله در «ویرایش» مقالۀ رسیده ،بدون تغییر در مفاهیم آن ،آزاد است.
ـ «فرهنــگ رضــوی» ترجیــح میدهــد مقالههایــی را چــاپ کنــد کــه نتیجــۀ پژوهشهایــی دربــارۀ
معــارف و فرهنــگ رضــوی (امــام رضــا  )gباشــد.
ـ مسئولیت مطالب مقالههای مندرج در فصلنامه ،برعهدۀ نویسندگان آن هاست.

اشـتراک
هزینه اشتراک سالیانه فصلنامه مبلغ  800000ریال است.
تلفن تماس دفتر نشریه برای متقاضیان اشتراک051-32283044-49 :

مقاله اول
مقاله دوم

مقایسۀ جلوههای ادبیات
پایداری در دو غزل رضوی

دادیار حامدی

جایگاه بارگاه رضوی در
منازعات سیاسی مذهبی میان
صفویان و ازبکان در عصر اول
حکومت صفوی( 1038 - 907ق)

رضا دریکوندی
شکراللهخاکرند

مقاله سوم
مقالهچهـارم

تحلیلمحتوایاحادیثشعری

حسینصفره
محمد عترت دوست

تحلیل ساز وکارهای معرفی

زهراجهانبازی

امام رضاg

امام رضا gتوسط امام
کاظمg

محمد غفوری نژاد
سیدعلیرضاواسعی

9

31

55

99

فهــرست

مقالهپنجـم

مطالعه تطبیقی شعر موسوی
گرمارودی و عباسیاسین با
محوریت امامرضا g

مقالهششـم

مواضع امام رضا gدر برابر
گفتمانهای مشروعیت سیاسی
دستگاه خالفت

صابرهسیاوشی
عباس خندان
رعنا عبدی

129

یحیی میرحسینی
علی محمد میرجلیلی
حسن زارعی محمودآبادی

155

احمد زارع زردینی
زهرا هاشمی

مقالههفتـم

بررسی روایات متعارض در باب
«حجیت سوال از معصوم برای
اثبات امامت» در کتاب کافی

ترجــمه

چکیده انگلیسی

مهدی جاللی
حسن نقی زاده
فاطمه ترابی

English Abstract

185

207

حامدی ،دادیار ( .)1399مقایسۀ جلوههای ادبیات پایداری در دو غزل رضوی.
فصلنامه علمی فرهنگ رضوی.29-9 .)3( 8 .
D O I : 1 0 . 2 2 0 3 4 / F A R Z V. 2 0 2 0 . 1 2 0 0 0 7

مقایسۀجلوههایادبیاتپایداری
در دو غزل رضوی

مقاله پژوهشی

دریافت 1398/2/13 :پذیرش1398/5/10 :
دادیار حامدی

1

چکیده
ســتایش امــام رضــا gدر شــعر معاصــر ب ـ ه خصــوص پــس از انقــاب اســامی جایگاهــی ویــژه دارد.
شــاعران هــر یــک بــه فراخــور روحیــات خویــش ،بــر جنبههــای خاصــی از ویژگیهــای آن حضــرت تأکیــد
میورزنــد .برخــی شــاعران بــا توجــه بــه انــس بیشــتر بــا ادبیــات پایــداری و دفــاع مقــدس هنــگام مــدح
امــام هشــتم ،عناصــر حماســی شــعر را بیشــتر بــه کار میگیرنــد و در مقابــل ،عــدهای ترجیــح میدهنــد با
لحنــی غنایــی و عاشــقانه ،بــه مــدح آن حضــرت بپردازنــد و احساســات درونــی و شــخصی خــود بــا ایشــان
را بــه تصویــر بکشــند .بــرای نگارنــده ایــن پرســش مطــرح بــوده اســت کــه چــه ویژگیهای مشــخصی شــعر
رضــوی را بــه ادبیــات پایــداری نزدیــک یــا از آن دور میکنــد .بنابرایــن هــدف از نوشــتن ایــن مقالــه آن بوده
اســت کــه بعــد از مقایســۀ دو غــزل رضــوی ،نمونههایــی عینــی و مســتند از جلوههــای ادب پایــداری ارائــه
شــود .بــه همیــن منظــور بــا مقایســۀ غزلهــای رضــوی قیصــر امینپــور و محمدعلــی بهمنــی ،دو شــیوۀ
متفــاوت شــاعران معاصــر را در مــدح امــام رضــا gبررســی کردهایــم .همچنیــن بــرای رســیدن بــه ایــن
مقصــود ،دو غــزل را جــزء بــه جــزء از نظــر فکــری ،ادبــی و زبانــی مقایســه کــرده و نشــان دادهایــم کــه غــزل
امینپــور بــا ویژگیهــای ادبیــات پایــداری مطابقــت بیشــتری دارد .طبــق یافتههــای ایــن پژوهــش ،شــعر
امینپــور در ســطح فکــری گرایشهــای جمعــی دارد و غــزل بهمنــی درونگراتــر اســت .در ســطح زبانــی،
امینپــور واژههــا و فعلهــای پویــا را بــه خدمــت میگیــرد و در مقابــل واژههــا و فعلهــای غــزل بهمنــی
انفعالــی هســتند و در نهایــت از میــان عناصــر ادبــی ،وزن و صــور خیــال شــعر امینپــور در مقایســه بــا غزل
بهنمــی با لحــن حماســی پیونــد بیشــتری دارد.
کلیدواژهها :ادبیات پایداری ،امام رضا ،gغزل معاصر ،قیصر امینپور ،محمدعلی بهمنی.
 .1دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی و دبیر آموزش و پرورش دودانگه مازندرانdadyarh@yahoo.com :
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 .1مقدمه
ّ
ادبیــات فارســی عــاوه بــر جنبــۀ ادبــی خــود همــواره تجلـیگاه مضامیــن اعتقــادی نیــز بــوده
اســت .از دیربــاز آثــار بســیاری از شــاعران بــه مثابــه ابــزاری بــرای طــرح اندیشههایشــان بــوده
اســت .یکــی از مهمتریــن جلوههــای ایــن موضــوع ،خلــق آثــار ادبــی در ســتایش بــزرگان دیــن و
ائمــۀ اطهــار bبــوده اســت .در ایــن میــان شــاعران ایــران در دورههــای مختلــف توجــه مضاعفــی
بــه فضایــل امــام رضــا gنشــان دادهانــد؛ زیــرا آرامــگاه ّ
مطهــر آن امــام بزرگــوار در ایــن ســرزمین
واقــع شــده اســت؛ البتــه شــرایط زندگــی و دوری از وطــن مألــوف نیــز در محبوبیــت ویــژۀ ایشــان
ّ
مؤثــر بــوده اســت؛ بــه گونـهای کــه ایرانیــان آن حضــرت را «امــام غریــب» میخواننــد .همچنیــن
امــام رضــا gاز امامانــی هســتند کــه پایههــای شــیعۀ اثنــا عشــری را اســتوار کردنــد .ایشــان «بــه
تبییــن اصــل امامــت پرداختــه ،باعــث رشــد علمــی و فرهنگــی و توســعۀ شــیعه شــدند»(خاکپور و
دیگــران )33 :1393 ،و بــه همیــن ســبب شــیعیان ایــران بــه ایشــان توجــه ویــژهای دارنــد.
ســرودن از امــام رضــا gســابقهای بــس دور و دراز دارد؛ زیــرا از همــان زمــان زندگــی آن حضرت،
شــاعرانی چــون دعبــل ایشــان راســتودهاند .ســتایشهای شــاعران از امــام رضــا gرا میتــوان
در دو دســته جــای داد؛ دســتۀ اول تمجیــد از مقــام علمــی و اخالقــی و معنــوی ایشــان را در
برمیگیــرد و دســتهای دیگــر شــامل «معرفــی نقــش پیشــوایی و طالیهدارانــۀ آن حضــرت در میــان
ّ
امــت ،بیــان مظلومیــت و ســتمی کــه بــر او رفتــه بــود  ...و اثبــات حقانیــت ،والیــت و زمامــداری
امــام رضــا gاســت»(فالح .)71 :1389 ،مفاهیــم مرتبــط بــا ایــن دســتۀ اخیــر ،اشــعار رضــوی
را بــه تعریــف ادبیــات پایــداری نزدیــک میکنــد؛ زیــرا دفــاع از چنیــن موضوعهایــی بــه ســادگی
میســر نیســت و بــا منافــع سیاســتمداران ســتمگر گــره خــورده اســت؛ حتــی گاهــی بــرای تحقــق
آن بهایــی چــون شــهادت را بایــد پرداخــت .البته در تعریــف برخی پژوهشــگران« ،ادبیــات پایداری
گاه چنــان حــوزۀ وســیعی را در بــر میگیــرد کــه پایــداری انســان را در برابــر همــۀ عناصــر زیــر
شــامل میشــود :طبیعــت و مظاهــر آن ،حکومتهــای بیگانــه و غاصــب ،اندیشــهها و باورهــا،
خواســتهها ،آرزوهــا ،کشـشها و کشمکشها»(ســنگری .)17 :1389 ،طبــق ایــن تعریــف حتــی
ســتایش مقــام معنــوی امــام رضــا gرا بــدون در نظــر گرفتــن بحثهــای سیاســی و اجتماعــی
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میتــوان تــا حــدی تبلــوری از ادبیــات پایــداری دانســت؛ زیــرا تأییــد ایــن مقامــات ،بــه معنــای
قبــول مقاومــت و ایســتادگی در برابــر نیروهــای شــیطانی اســت.
سـ ّـنت دیرینــۀ ســتایش امامــان ،چــون میراثــی بــه شــاعران معاصــر رســیده اســت .بــه ویــژه پــس
از انقــاب اســامی ایــن امــر بــا ّ
جدیــت بیشــتری دنبــال شــد .شــاعران انقــاب در انتخــاب قالــب
اشــعار مذهبــی ،راه یکســانی در پیــش نگرفتنــد .افــرادی چــون موســوی گرمــارودی ،صفــارزاده و
حســینی در ســرودههای مذهبــی خویــش قالبهــای نــو را بــه کار بســتند؛ امــا بیشــتر شــاعران،
اســتفاده از قالبهــای کالســیکی ماننــد غــزل را ترجیــح دادنــد .قیصــر امینپــور و محمدعلــی
بهمنــی از جملــۀ همین شــاعران هســتند .ســبک شــعری ایــن دو شــاعر به طــور کلــی ویژگیهای
مشــترکی دارد؛ از جملــه ایــن کــه هــر دو شــاعر زبانــی ســاده ،صمیمــی و پــر از احســاس دارنــد؛
ّامــا در ایــن میــان تفاوتهایــی نیــز وجــود دارد .امینپــور اهــل گتونــد اســت .او از نزدیــک درگیــر
مشــکالت ناشــی از جنــگ و شــاهد موش ـکبارانهای بســیار بــوده اســت .مشــاهدۀ بیواســطۀ
جنــگ ،موجــب شــد کــه شــعر امینپــور تــا مدتهــا از فضــای رمانتیــک و آرام دور باشــد و بــا زبانــی
حماســی واقعیتهــای بیرحمانــۀ جنــگ را بــه تصویــر بکشــد .او بــرای ایــن کار واژههایــی را بــه
کار میگیــرد کــه خشــنتر مینمایــد:
«بگــذار شــعر مــن هــم  /چــون خانههــای خاکــی مــردم  /خــرد و خــراب باشــد و خــون آلــود  /باید
کــه شــعر خاکــی و خونیــن گفــت  /بایــد کــه شــعر خشــم بگویــم  /شــعر فصیــح فریــاد  /هــر چنــد
ناتمــام» (امینپــور.)24 :1364 ،
امــا در شــعر بهمنــی ایــن گونــه صحنهها کمتــر دیــده میشــود .او اغلب بــا زبانی ســهل و ممتنع
از عواطــف شــخصی خــود ســخن میگویــد و زمزمههــای عاشــقانۀ او بــه ســبب نزدیکــی بــه زبــان
مــردم ،از نمونههــای موفــق غــزل معاصــر اســت .بــا ایــن همــه عناصــر حماســی در شــعرهای او
جلــوۀ چندانــی نــدارد .حضــور نــه چنــدان جــدی زبــان و تصویــر حماســی موجب شــده اســت که
عناصــر ادبیــات پایــداری در شــعر او نســبت بــه شــعر امینپــور کمرنگتــر باشــد؛ زیــرا «حماســه
در میــان انــواع ادبــی ،بیشــترین کاربــرد را در حــوزۀ ادب پایــداری دارد»(کاکایــی.)39 :1380 ،
در ایــن مقالــه بــا مقایســۀ دو غــزل رضــوی از ایــن دو شــاعر بنــام معاصــر ،انعــکاس مفاهیــم
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پایــداری را در ذهــن و زبانشــان بررســی کــرده و بــا بررســی سبکشناســانه ،میــزان پایبنــدی آنها
را بــه اندیشـههای مقاومتــی ســنجیدهایم .بــرای ایــن کار عناصــر فکــری ،ادبــی و زبانی موجــود در
ایــن دو غــزل را اســتخراج کردهایــم و بــر مبنــای آن بــه یافتههایــی رســیدهایم.
1ـ  .1بیان مسئله
پایــداری و مقاومــت در برابــر بدیهــا ،عنصــری بنیادیــن در آموزههــای دینــی اســت؛ بــه همیــن
ســبب شــعرهای دینــی و بــه تبــع آن شــعرهای رضــوی میتوانــد بــا ادبیــات پایــداری در پیونــد
باشــد؛ امــا میــزان ایــن پیونــد ،در آثــار مختلــف ،متفــاوت اســت .اگــر پژوهشــگران و منتقــدان
ادبــی بتواننــد عناصــر قابــل اســتناد ادب پایــداری را در شــعرهای رضــوی مشــخص کننــد ،مالک
و معیــاری عینــی در ســنجش و مقایســۀ پایــداری در ایــن آثــار بــه دســت خواهــد آمــد .بــر ایــن
اســاس ،پرسشــی کــه نگارنــده را بــه انجــام پژوهــش واداشــت ،ایــن بــوده اســت کــه بــا توجــه
بــه ســطوح فکــری ،زبانــی و ادبــی ،از میــان دو غــزل رضــوی امینپــور و بهمنــی کــدام یــک بــا
معیارهــای ادبیــات پایــداری مطابقــت بیشــتری دارد؟ هــدف نگارنــده ایــن بــوده اســت کــه بعــد از
مقایســۀ ایــن دو غــزل ،نمونههایــی عینــی و مســتند از جلوههــای ادب پایــداری ارائــه کنــد .روش
کار چنیــن بــوده اســت کــه در ســطح فکــری مســائلی نظیــر توجــه دو شــاعر بــه تلمیحــات متفاوت
و نیــز گرایــش بــه درونگرایــی یــا بیرونگرایــی را تحلیــل کــرده و در ســطح زبانــی بــه مقایســۀ
اسـمها ،ضمیرهــا ،نهادهــا ،فعلهــا و نحــو جملههــا پرداختهایــم .در ســطح ادبــی نیــز موســیقی
شــعر و صــور خیــال از جملــه کنایــه و تشــخیص را در دو غــزل بــا یکدیگــر مقایســه کردهایــم .در
نهایــت ،دســتاورد پژوهــش ،ایــن بــوده اســت کــه غــزل امینپــور نمونـهای از آثــاری اســت کــه بــا
توجــه بــه شــاخصهای عینــی و آمــاری ،بــا ویژگیهــای ادب پایــداری ســازگاری بیشــتری دارد.
1ـ .2پیشینۀ تحقیق
نگارنــده در جسـتوجوهای خــود مقالههایــی را یافتــه کــه در آنهــا هــم بــه شــعر رضــوی و هم به
ادب پایــداری پرداختــه شــده اســت و ایــن مقالههــا از ایــن نظــر بــا پژوهــش مذکــور همانندیهایی
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دارد .از جملــه میتــوان بــه مقالۀ «ســیرۀ فرهنگ رضــوی؛ مبنــای ادب پایداری» ،نوشــتۀ آقاخانی
و دیگــران( )1397اشــاره کــرد .نویســندگان ایــن مقالــه تأثیــر عواملــی چــون شـ ّ
ـخصیت و شــهادت
امــام رضــا gرا بــر ســرودههای رضــوی بررســی کردهانــد .رحیمــی زنگنــه و بی ـگزاده()1395
در پژوهشــی دیگــر بــا عنــوان «جلوههــای پایــداری در مناظرههــای امــام رضــا gو ســرودههای
صفــارزاده و موســوی گرمــارودی» ،بازنمایــی مناظرههــای امــام هشــتم را در شــعرهای دو شــاعر
مذکــور تحلیــل کردهانــد« .جلوههــای ادبیــات مقامــت و پایــداری در شــعر شــاعران شــیعه بــا
ّ
رویکــردی بــه گفتمــان رضــوی» نوشــتۀ فــاح( )1396از دیگــر مقالههــای مرتبــط بــا ایــن پژوهش
اســت .در ایــن مقالــه بنمایههــای ادب پایــداری(از قبیــل شــهادتطلبی و انتظــار منجــی)
ّ
بررســی شــد ه اســتّ .
محمــدی و بازیــار( )1395نیــز در مقالــۀ «بررســی مؤلفههــای پایــداری در
اشــعار رضــوی دعبــل خزاعــی» بازتــاب موضوعهایــی چــون دعــوت بــه مبــارزه و بیــان ظلم و ســتم
را در ایــن شــعرها نشــان دادهانــد .ویژگــی مشــترک مقالههــای مذکــور ایــن اســت کــه در آنهــا
بــه محتــوای شــعرها پرداختـ ه شــده اســت .در یکــی دیگــر از مقالههــا بــا عنــوان «تحلیــل تقابــل
واژگانــی شــعر رضــوی شــاعران دفــاع مقــدس» ،بی ـگزاده و شــاهرخی( ،)1397تقابــل معنایــی
واژههــای مربــوط بــه ادبیــات پایــداری را تحلیــل کردهانــد؛ امــا در مقالــۀ پیــش رو کوشــش بــر ایــن
اســت کــه بــر خــاف پژوهشهــای پیشــین ،بررســی دو شــعر رضــوی نــه در یــک ُبعــد ،بلکــه در هر
ســه ســطح فکــری ،ادبــی و زبانــی انجــام شــود تــا در نهایــت ،تحلیــل ســبکی ایــن شــعرها شــکل
جامعتــری بــه خــود بگیــرد.
1ـ .3ضرورت و اهمیت تحقیق
در پژوهشهــای مربــوط بــه ادبیــات پایــداری اغلــب بــه بررســی ســطح فکــری اثــر بســنده
میشــود .در حالــی کــه هــر اثــر ادبــی عــاوه بــر ســطح فکــری ،الیههــای زبانــی و ادبــی نیــز دارد
و تحلیــل آنهــا نیــز ضــروری و بــا اهمیــت بــه نظــر میرســد .از ایــن رو نگارنــده در پــی آن اســت که
بــا مقایســۀ جــزء بــه جــزء مســتندها و دادههــای عینــی دو غــزل رضــوی ،نمونـهای از بررسـیهای
سبکشناســانه را در معرفــی شــاخصهای ادب پایــداری ارائــه کنــد.
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1ـ .4چارچوب نظری
در ایــن مقالــه بــرای دســت یافتــن بــه میــزان بازتــاب ادبیــات پایــداری در غزلهــای مــورد
بحــث ،از سبکشناســی جدیــد کمــک میگیریــم .توجــه بــه الیههــای فکــری ،زبانــی و ادبــی
از مهمتریــن راههــا بــرای دس ـتیابی بــه ســبک شــاعر اســت کــه در ایــن پژوهــش بــر اســاس آن
عمــل کردهایــم.

 .2بحث و بررسی
2ـ  .1مقایسۀ محتوای دو غزل
امــروزه اهمیــت مطالعــات زبانشناســانه و فرمالیســتی در میــان اکثــر اهالــی ادبیــات ،پذیرفتــه
شــده اســت؛ امــا ایــن جــوازی بــرای کمتوجهــی بــه نقــش محتــوا در شــناخت ســبک اثــر ادبــی
نیســت« .ســبک ،تنهــا بــا مقولــۀ برجستهســازی و ویژگیهــای صــوری زبــان مرتبــط نیســت؛ بلکه
ً
ّ
ّ
کلــی آن و ّ
حتــی جایــگاه
عمیقــا بــا درونمایههــا ،تصاویــر ،ســاختار کلــی اثــر ،اندیشــه و محتــوای
متــن در ســیر تکاملــی تاریــخ ادبیــات ســر و کار دارد .بنابرایــن سبکشناســی ،زمانــی بــه توفیــق
دســت مییابــد کــه میــان صــورت و محتــوا پیونــدی معنــادار و اســتوار برقــرار کند»(فتوحــی،
 .)19 :1390در ایــن قســمت بــا بررســی محتــوای فکــری دو غــزل ،بــه مقایســۀ آنهــا میپردازیم.
امیــن پــور در سراســر غــزل ،بــه جــز بیــت آخــر ،از خــود نمــی گویــد .در بیــت پنجــم ،اعتقــاد
ّ
شــهیدان بــه امــام رضــا gو همچنیــن عنایــت آن حضــرت بــه شــهدای ایــران را متذکر میشــود:
(«گلهــای ایــن بــاغ» اســتعاره از شــهیدان وطــن اســت).
هم تو گلهای این باغ را میشناسی
			

هم تمام شهیدان تو را میشناسند
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ســتایش شــهیدان در یــک شــعر رضــوی ،در نــوع خــود جالــب ّ
توجــه و بیانگــر اعتقــاد عمیــق
شــاعر بــه بزرگداشــت مجاهــدان راه مقاومــت اســت .امینپــور در چهــار بیــت از غــزل هفــت بیتــی
خــود ،بــه طــور مســتقیم یــا تلویحــی بــه موضوعــات و تلمیحــات تاریخــی اشــاره میکنــد .در بیــت
چهــارم حدیــث سلســلهالذهب و در بیــت ششــم و هفتــم ،حضــور امــام رضــا gرا در ایــران یــادآور
میشــود .همچنیــن «ریگهــای بیابــان» در بیــت دوم میتوانــد تلمیحــی بــه عبــور امــام رضــاg
از بیابانهــای ایــران بــرای ورود بــه خراســان باشــد.
در بیت چهارم آوردن کلمۀ «ال» ،به حدیث سلسلهالذهب اشاره دارد:
از نشابور بر موجي از «ال» گذشتی
		

ای كه امواج طوفان تو را میشناسند
(همان)

امــام رضــا gایــن حدیــث را زمانــی روایــت فرمودنــد کــه در حــال عبــور از نیشــابور بودنــد .آن
حضــرت در پاســخ بــه اصــرار جمعــی از مــردم نیشــابور بــرای نقــل یــک حدیــث ،چنیــن فرمودنــد:
ّ
َّ َّ
« ...پــروردگار عـ ّـز و جــل فرمــود کلم ـ ه «ال ِإلـ َـه ِإل اللـ ُـه» دژ و حصــار مــن اســت .پــس هــر کــس

داخــل دژ و حصــار مــن شــود ،از عــذاب مــن ایمــن خواهــد بــود .پــس هنگامــی که مرکــب حضرت
حرکــت کــرد بــا آواز بلنــد فرمــود :بــا شــروط آن و مــن خــود یکــی از آن شــروط میباشــم»(ابن
بابویــه ،بــی تــا 21 :و .)22
از امــام رضــا gاحادیــث زیــادی بــر جــای مانــده اســت؛ امــا انتخــاب ایــن حدیــث نشــان
میدهــد کــه شــاعر از میــان آموزههــای آن بزرگــوار بــه پایــداری در برابــر طاغــوت توجــه بیشــتری
دارد .در شــکل کامــل حدیــث ،از همــان آغــاز ،نــام پیشــوایان شــیعه بــه طــور متوالــی ذکــر
میشــود؛ امامانــی کــه همیشــه در صــف مقـ ّـدم ایســتادگی در برابــر پلیــدی هــا بودهانــد .وجــود
لفــظ «حصــن» بــه معنــی دژ و حصــار در متــن حدیــث بــر ایــن موضــوع تاکیــد میکنــد.
ّ
«ال» مخفــف ال الــه اال اللــه و بــه مفهــوم نفــی هــر گونــه ماســویالله و پایــداری در برابــر هــر چــه
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غیــر از خداســت .ایــن «نــه» گفتــن در برابــر طاغــوت و مقاومــت در برابــر غیــر خــدا ،بــرای امــام
هشــتم آن قــدر اهمیــت دارد کــه در نهایــت در ایــن راه بــه شــهادت میرســد .از ســوی دیگــر
کاربــرد واژۀ ال (بــدون در نظــر گرفتــن حدیــث سلســلهالذهب) در شــعر عرفانــی فارســی نیز ســابقه
دارد .یکــی از شــاعرانی کــه بــه دفعــات از ایــن اصطــاح اســتفاده میکنــد ،خاقانــی اســت:
ای پنج نوبه کوفته بر دار ملک ال
		

ال در چهار بالش وحدت کشد تو را
(خاقانی)3 :1368 ،

امــا آنچــه نــوع اســتفادۀ امینپــور را از پیشــینیان متمایــز میســازد ،تلفیــق ایــن مفهــوم
عرفانــی بــا روح پایــداری و حماســی اســت .همنشــینی «ال» بــا کلمههای مــوج ،امــواج و طوفان
بیــت مــد نظــر ،نوعــی جــوش و خــروش و اعتــراض را در ذهــن تداعــی میکنــد .ایــن پویایــی،
عــاوه بــر حماس ـهای درونــی و شــهودی ،پایــداری بیرونــی و عینــی را نیــز بازتــاب میدهــد.
ً
شــاعر بــا طــرح عبــور امــام رضــا gاز نیشــابور ،بیــت را از جنبــۀ صرفــا شــهودی ،یــک پلــه فراتر
میبــرد و حماســۀ درونــی را بــا تاریــخ و حماســۀ بیرونــی پیونــد میزنــد .اســتفاده از نــام قدیمــی
«نشــابور» بــه جــای نیشــابور مخاطــب را بــه اعمــاق تاریــخ ســوق میدهــد و فضــای اجتماعیای
را کــه حضــرت در آن حضــور داشــتند ،در ذهــن تداعــی میکنــد .همچنیــن باســتانگرایی در
گزینــش نــام «نشــابور» ،فخامــت و حماســی شــدن زبــان شــعر را در پــی دارد تــا ویژگیهــای
شــعر پایــداری بیشــتر جلــوه کنــد.
شــاعر در بیــت پنجــم بــه شــکل ظریفــی بــه فضــای ســتمآلودی کــه علیــه امــام رضــا gوجــود
داشــت ،اشــاره میکنــد و عنــوان «فصــل غریبــی» را بــر آن مینهــد:
اينك ای خوب ،فصل غريبی سر آمد
		

چون تمام غريبان تو را میشناسند
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بــر پایــۀ اصــل اساســی در اندیشــه هــای مقاومتــی ،در جنــگ میــان حــق و باطــل ،در هــر صورت
ّ
پیــروزی از آن جبهــۀ حــق اســت .در بیــت مذکــور نیــز شــاعر بــر ایــن عقیــده اســت کــه حقانیــت
امــام رضــا gپــس از گذشــت زمــان ،بیــش از پیــش آشــکار شــده اســت و خیــل زائرانــی کــه بــه
دیــدار آن حضــرت مــی رونــد ،شــاهدی بــر ایــن مدعاســت.
بهمنــی در غــزل خــود بــه جــای ایــن حدیــث ،از موضــوع دیگــری بــه عنــوان تلمیــح بهــره
میگیــرد و آن ،داســتان ضمانــت آهــو اســت .داســتانی کــه آن قــدر بــر ســر زبانهــا افتــاده کــه
بــر اســاس آن ،مــردم لقــب ضامــن آهــو را بــرای امــام رضــا gبرگزیدهانــد .ایــن داســتان نشــان
میدهــد کــه مهربانیهــای امــام رضــا gمرزهــای انســانی را درمینــوردد و آن حضــرت بــه
ّ
دیگــر موجــودات نیــز مهــر م ـیورزد  .در تعالیــم عرفانــی نیــز تمــام هســتی ،مظهــر تجلــی حــق
اســت و هــر کــه دوســتدار خداســت ،آفریدههــای او را نیــز دوســت دارد .در شــعرهای بهمنــی،
ایــن نــگاه مهربانانــه و عاشــقانه همــواره تحســین میشــود .در اینجــا تلمیــح بــه داســتان آهــو،
بهانـهای اســت تــا شــاعر از خــود و شــرمندگیاش بگویــد .شــرمندگی از اینکــه او بــه زعــم خــود،
برخــاف آهــو لیاقــت آن را نداشــته تــا مــورد لطــف امــام رضــا gقــرار گیــرد؛ زیــرا در زندگــی 63
ســالهاش راهــی بــه حریــم رضــوی نداشــته اســت:
شرمندهام كه ّ
همت آهو نداشتم
		

شصت و سه سال راه به اين سو نداشتم
(بهمنی)645 :1390 ،

بنابرایــن برخــاف شــعر امینپــور ،غــزل بهمنــی بــا طــرح دغدغ ـهای درونــی آغــاز میشــود
و عناصــر مربــوط بــه ادبیــات پایــداری کمتــر در آن بــه چشــم میخــورد .در ســایر بیتهــا نیــز
اشــارههایی بــه زندگــی شــخصی شــاعر دیــده میشــود؛ در بیــت پنجــم از خانــوادهاش میگویــد.
در بیــت ششــم از ســختیهای زمانــه گلــه میکنــد .در بیــت نهــم توضیــح میدهــد کــه همــواره
ســر بــر زانــوی غــم داشــته اســت و در بیــت آخــر بــا لحنــی صمیمــی از امــام رضــا gمیپرســد
کــه «طلبیــده یــا نطلبیــده (خوانــده یــا نخوانــده) بــه پابــوس امــام رضا gمشـ ّـرف شــده اســت؟»
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2ـ  .2بررسی واژگان
شــاعر بــرای خلــق اثــر خــود ،ابــزاری جــز واژه در اختيــار نــدارد« .اهميــت کلمــه و لفــظ در شــعر
تــا آن حــد اســت کــه بســياري از منتقــدان آن را از معنــا برتــر دانســتهاند»(علیپور.)37 :1380،
البتــه در زبــان شــعر ،واژههــا بــه صــورت طبیعــی و هنجارمنــد در کنــار یکدیگــر قــرار نمیگیرنــد
و بــر اســاس ضرورتهــای ارتباطــی ســامان نمییابنــد ،بلکــه بــه صورتــی ظاهــر میشــوند کــه
ّ
منــش ارتباطــی زبــان معیــار را در هــم میشــکنند و بــه زبــان شــعر تشــخص ویــژهای میبخشــند؛
بنابرایــن آنچــه از آن بــه عنــوان زبــان شــعر یــاد خواهــد شــد ،براینــد نوعــی خــاص از کاربــرد واژه
اســت .بــرای پــی بــردن بــه محتــوای شــعر ،واژه اساسـیترین ابــزار بــرای منتقــد اســت« .فراینــد
نقــد بــا واژگان شــروع میشــود کــه ملموستریــن تبلــور شــکل هنــری اســت»(پاینده:1382 ،
 .)205در ایــن قســمت بــا بررســی واژههــای بــه کار رفتــه ،بازتــاب عناصــر ادبیــات پایــداری را در
ایــن دو غــزل مقایســه میکنیــم.
در غــزل بهمنــی واژههایــی بــه کار رفتــه اســت که بیشــتر مناســب واگویههــای شــخصی و درونی
یــک زائــر بــه هنــگام زیارت اســت:
«باور نمیکنید؟ به پابوس آمدم ،راستش ،خانواده ،دعاگو» (بهمنی 645 :1390 ،و )646
در برخــی واژههــای ایــن غــزل ،صدایــی منفعــل بــه گــوش میرســد؛ واژههــا و عبارتهایی چون
شــرمنده ،اقــرار ،گمشــده ،بندگــی ،ســری نهــاده بــه زانــو و راه نداشــتن بــه زمانــۀ نــه تــو (ناتوانــی
در برابــر روزگار) اصطالحاتــی هســتند کــه دغدغههــای شــخصی شــاعر را در دیــداری خاضعانــه
بــا امــام رضــا gنشــان میدهنــد .البتــه دور بــودن ایــن عبارتهــا از لحــن حماســی ،ایــرادی بــر
شــعر نیســت بلکــه ادب دینــی حکــم میکنــد کــه هنــگام دعــا و نجــوا بــا امــام ،متواضعانــه حــرف
بزنیــم و خــود را در برابــر عظمــت وی منفعــل در نظــر بگیریــم.
امــا واژههــای غــزل امینپــور در حــال و هوایــی متفــاوت اســت و بیشــتر بــا معیارهــای ادب
پایــداری مطابقــت دارد .او در بیــت پنجــم بــه طــور مســتقیم از واژۀ «شــهید» اســتفاده میکنــد.
بــه غیــر از ایــن ،اغلــب واژ ههــای غــزل امینپــور بــه گونــهای حماســی بــا طبیعــت در پیونــد اســت
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و ایــن ویژگــی ،غــزل را بــه لحــن حماســی ادبیــات پایــداری نزدیــک میکنــد .در شــعر پایــداری،
حماســه چهــرهای پررنــگ دارد .ایــن روح حماســی تمامــی عناصــر طبیعــت را در بــر میگیــرد.
گویــی زمیــن و زمــان در جنــب و جوشــی همیشــگیاند تــا در برابــر پلیدیهــا مقاومــت کننــد
یــا بــه نیروهــای خیــر بپیوندنــد .در غــزل امینپــور آن دســته از مظاهــر طبیعــت دیــده میشــوند
کــه ویژگیهــای اثرگــذار دارنــد .مــوج (دوبــار) ،امــواج ،چشــمه ،آب ،بــاران و طوفــان حالتــی از
پویایــی و تحــرک و جــاری بــودن را بــه مخاطــب انتقــال میدهنــد .عــاوه بــر ایــن ،فضــای غــزل
بــه گون ـهای اســت کــه عبــور را بــه ذهــن تداعــی میکنــد .واژۀ عبــور و فعــل گذشــتن بــه ترتیــب
در بیتهــای چهــارم و ششــم ،بــه صراحــت ذکــر شــدهاند .عــاوه بــر ایــن ،کلمــات کوچههــای
خراســان و ریگهــای بیابــان بــه «حرکــت» امــام رضــا gبــه ســوی مشــهد مقــدس اشــاره دارد؛
امــا در غــزل بهمنــی آن دســته از مظاهــر طبیعــت بــه کار رفتهانــد کــه متناســب بــا روح رمانتیــک
ّ
شــعر هســتند« .کنــدو»« ،آهــو»« ،جســمی معطــر» و «ســوی فانــوس» از ایــن قبیــل کلماتانــد.
در اینجــا بایــد یــادآور شــد کــه انعــکاس طبیعــت در شــعر بهمنــی اغلــب بــه همیــن نحــو اســت .به
عنــوان مثــال او «آنگاه کــه از غــروب دم میزنــد ،بــدون شــک غــروب کــوه ،بیابــان یــا ّ
حتــی غروب
و ارتباطــش بــا پنجــره منظــور نیســت .غــروب نقاشــی شــده در غزلهــای بهمنــی از دریچۀ چشــم
آدمــی ّ
حســاس و روحــی عاشــق و دلتنــگ و نشســته در ســاحل و خیــره بــر آفتــاب نشــأت گرفتــه
اســت»(فروتن.)59 :1388 ،
مقایســۀ ضمیرهــای بــه کار رفتــه در دو غــزل نیــز حــاوی اطالعــات مفیــدی اســت .در غــزل
بهمنــی ،ضمیــر اول شــخص مفــرد بیشــترین بســامد را دارد کــه چهــار مــورد بــه شــکل ضمیــر
شــخصی گسســته (مــن) و ســه مورد بــه صورت ضمیر شــخصی پیوســته آمــده اســت( .همزبانيم،
شــعرم ،نيشــم) .در یــک مــورد نیــز ،ضمیــر مشــترک مشــاهده میشــود (دیــدن خــود) کــه آن هــم
بــه جــای اول شــخص مفــرد (دیدنــم) بــه کار رفتــه اســت .با احتســاب مــورد اخیــر ،مجمــوع تعداد
ضمیرهــای مرتبــط بــا اول شــخص مفــرد ،بــه هشــت مــورد مــی رســد؛ یعنــی بــه طــور میانگین80
درصــد بیتهــای ایــن غــزل شــامل ایــن نــوع ضمیــر اســت .ایــن امــر میتوانــد بیانگــر درونگرایی
شــاعر باشــد .او در پــی نجوایــی خصوصــی بــا امــام رضــا gو بیــان اعترافاتــی صمیمانــه اســت.
اســتفاده از ضمیــر اول شــخص مفــرد ،ابــزاری کارا بــرای رســیدن بــه ایــن مقصــود اســت.
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در غــزل امینپــور ،ضمیــر دوم شــخص مفــرد بیشــترین بســامد را دارد .در ایــن غــزل هفتبیتی،
ضمیــر «تــو» یــازده مرتبــه تکــرار شــده اســت .از ایــن امــر مــی تــوان نتیجــه گرفت کــه شــاعر از من
فــردی خــود کمتــر ســخن میگویــد و بیشــتر در پــی ســتایش فضایــل امــام رضــا gاســت .ایــن
موضــوع ،یعنــی «ســتایش آزادی ،آزادگــی و مجاهــدان و تکریــم شــهیدان» ،یکــی از مضمونهــای
اصلــی در ادبیات پایــداری اســت(کاظمی.)3 :1391 ،
2ـ  .3مقایسۀ نحوی
از میــان عناصــر ظاهــری کالم ،ویژگیهــای دســتوری و نحــو جملههــا اهمیــت شــایانی
در شــناخت اثــر ادبــی دارد« .ویژگیهــای دســتوری یــک اثــر میتوانــد در ســبک و نــوع اثــر
تأثیرگــذار باشــد تــا جایــی کــه فرمالیس ـتها عامــل ایجــاد انــواع ادبــی را ســاختارهای مختلــف
دســتور میدانند»(پارســاپور .)173 :1383 ،بــا توجــه بــه چگونگــی قــرار گرفتــن کلمههــا
در جملــه ،میتــوان تشــخیص داد کــه کالم ،صــدای ّفعالــی دارد یــا بــه حالتــی منفعــل دچــار
اســت« .صــدای ّفعــال بیــان کننــدۀ انجــام یــک عمــل توســط عنصــر اصلــی جملــه (نهــاد) اســت

[ ...و] وقتــی مبتــدای جملــه ،پذیرنــده ،هــدف یــا متحمــل فعــل باشــد جملــه صــدای منفعــل و
پذیــرا دارد»(فتوحــی .)295 :1390 ،صــدای ّفعــال بــا موضــع متعهدانــه شــاعران ادب پایــداری
تناســب بیشــتری دارد و در مقابــل صــدای منفعــل در شــعرهای شــخصی و احساســی کاربــرد
دارد« .صــدای ّفعــال ،در ســبک حماســی پرکاربردتــر اســت و صــدای منفعــل در ســبک رمانتیــک
و عاشــقانه»(همان .)301 :در ادامــه برخــی از ویژگیهــای نحــوی دو غــزل را بــا توجــه بــه صــدای
دستوریشــانمقایســه میکنیــم.
2ـ 3ـ  .1فعل

فعــل اهمیــت اساســی در جملــه دارد« .مهمتریــن عضــو گــزاره ،گــروه فعلــی اســت»(وحیدیان
کامیــار .)32 :1385 ،دیگــر اجــزای جملــه تحــت تأثیــر فعــل ،نقشهــای دســتوری خــود را بــه
دســت میآورنــد؛ بنابرایــن توجــه بــه فعــل میتوانــد بــه منزلــۀ کلیــدی بــرای شــناخت بهتــر متــن
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ادبــی باشــد .در ایــن قســمت بــا بررســی فعلهــای دو غــزل ،بــه میــزان بازتــاب ادبیــات پایــداری
در آنهــا میپردازیــم.
2ـ 3ـ1ـ  .1اسنادی یا غیر اسنادی بودن فعل

شــروع غــزل بهمنــی همراه بــا جملهای اســت که فعــل اســنادی دارد (شــرمندهام) و این موضوع
ســبب میشــود کــه از همــان آغــاز ،لحــن حماســی شــعر ،کمرنــگ جلــوه کنــد؛ زیــرا «جملههــای
اســنادی بــا فعلهــای اســنادی (اســت ،بــود ،گشــت و گردیــد) صــدای منفعــل دارند»(فتوحــی،
 .)296 :1390در مجمــوع ،پنــج جملــۀ اســنادی در ایــن غــزل مشــاهده میشــود؛ یعنــی بــه طور
میانگیــن  50درصــد بیتهــای ایــن غــزل  10بیتــی ،حــاوی چنیــن صــدای منفعلی هســتند.
ً
در شــعر امینپــور نیــز بــا ســه فعــل اســنادی مواجهایــم کــه کال در دو مصــرع انعــکاس یافتــه انــد
و معــادل  50درصــد بیــت هــای غــزل هســتند.از ایــن حیــث تفــاوت آمــاری میــان ایــن دو غــزل
وجــود نــدارد؛ امــا در غــزل امینپــور عواملــی وجــود دارد کــه بهرغــم وجــود افعــال اســنادی ،مانــع
انفعــال صــدای شــعر میشــود؛ از جملــه در بیــت دوم ،کهنگرایــی در نحــوّ ،فعــال شــدن لحــن
شــعر را در پــی دارد .شــاعر بــا بــه کارگیــری «را»ی فــک اضافــه در مصــرع «پرســش تشــنگی را تــو
آبــی ،جوابــی» فخامتــی را وارد فضــای شــعر میکنــد کــه ویــژۀ حماســه اســت .همچنیــن دربــارۀ
باقــی مانــدۀ دیگــر بــه دالیــل زیــر ،از انفعــال خــاص جملــۀ اســنادی کاســته میشــود:
«نام تو رخصت رویش است و طراوت» (امین پور)85 :1364 ،،
اول اینکــه «رخصــت» اصطالحــی اســت کــه منــش جوانمــردان و عیــاران را بــه خاطــر مـیآورد.
بــا شــنیدن ایــن اصطــاح ،مخاطــب ،آیینهــای پهلوانــی را در ذهــن مجســم میکنــد( .رخصــت
پهلــوان!) پیداســت کــه پهلوانــان از تکیهگاههــای اصلــی پایــداری مــردم ،در برابــر بیعدالتیهــا
بودهانــد .بنابرایــن حضــور مســتقیم یــا تلویحــی آنــان در شــعر موجــب انتقــال مفاهیــم پایــداری
میشــود .از ســویی دیگــر در مصــرع مذکــور ،حضــور واژههــای «رویــش» و «طــراوت» ،پویایــی و
ســرزندگی خاصــی را بــه کالم میبخشــد کــه بــا خمودگــی و تخدیــر منافــات دارد و آخریــن نکتــه
ایــن اســت کــه ذکــر یکــی از مســندها (طــراوت) در جایگاهــی غیــر معمــول یعنــی پــس از فعــل،
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نحــو جملــه را از حالــت عــادی خــارج میکنــد و آن را نســبت بــه زبــان روزمــره و تکــراری ،متفــاوت
میســازد؛ در نتیجــه تلنگــری بــر ذهــن وارد مــی کنــد کــه خــود بیانگــر ّفعــال بــودن لحــن ســخن
اســت.
2ـ 3ـ1ـ .2زمان فعل

هــر دو غــزل دارای ردیــف فعلــی اســت .ایــن فعــل در غــزل بهمنــی از نــوع ماضــی ســاده اســت.
چنیــن زمانــی ،گزینــۀ مناســبی بــرای انتقال مفاهیــم پایــداری نیســت؛ زیــرا در این گونــه فعلها،
ســخن از عملــی اســت کــه بــه پایــان رســیده اســت و تــداوم نــدارد .بهمنــی بــا بــه کارگیــری
فعلهــای ماضــی ،حســرت فرصتهایــی را میخــورد کــه در گذشــته از دســت داده اســت.
زمــان ردیــف فعلــی در غــزل امینپــور ،مضــارع اخبــاری اســت .کاربــرد ایــن نــوع فعــل ،انتقــال
مفاهیــم حماســی را تســهیل میکنــد .بــه عنــوان مثــال در شــعرهای فردوســی فعلهــای مضــارع
نقشــی مهــم در بیــان مفاهیــم حماســی دارد« .در تصاویــر او مضــارع کــه فعلــی اســت پرتحـ ّـرک تــر
و دارای نوعــی کشــش و ادامــۀ در زمــان اســت ،بیشــتر وجــود دارد»(شــفیعی کدکنــی:1375 ،
.)466
2ـ 3ـ 1ـ  .3گذر فعل

«متنــی کــه بــا فعــل متعــدی در جملــۀ معلــوم تولیــد میضــود ،صــدای ّفعــال دارد[امــا]
جملههــای بــا فعــل الزم همگــی پذیرشگرنــد و حالتــی پذیــرا را بــه نهــاد جملــه میدهنــد؛
مثــل افتــادن ،تــرک خــوردن ،وارفتــن و (»...فتوحــی .)296 :1390 ،در غــزل امینپــور فعــل
«میشناســند» کــه در پایــان هــر بیــت تکــرار میشــود ،متعـ ّـدی اســت و موجــب ّفعــال شــدن
ّ
صــدای غــزل میشــود؛ امــا ردیــف غــزل بهمنــی (نداشــتم) بــا اینکــه متعـ ّـدی اســت ،بــه علــت
منفــی بــودن ،صــدای منفعلــی را ایجــاد میکنــد .تکــرار نداشــتن در انتهــای هــر بیــت ،شــاعر را
در موضعــی پاییــن قــرار میدهــد .گویــی او چــون ســائلی بــه بــارگاه امــام خویــش پنــاه برده اســت
و بدیــن وســیله از آن بزرگــوار کمــک میطلبــد .ایــن صــدای منفعــل بــا مقتضــای حــال شــاعر
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تناســب دارد .امــا فعلهــا در شــعر امینپــور تمامــی از نــوع مثبــت هســتند و بــا ّفعــال بــودن لحــن
شــعر هماهنگــی دارنــد.
2ـ 3ـ  .2نهاد

شــعر امینپــور از همــان آغــاز بــا جملههایــی دارای نهــاد جمــع آغــاز میشــود .از آن جایــی
کــه ردیــف شــعر ،از نــوع فعلــی اســت ،در تمامــی بیتهــا نهــاد تحــت تاثیــر فعــل ،بــه صــورت
جمــع آورده میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،فضــای غــزل بیانگــر روحیــهای جمعگرایانــه اســت.
گویــی شــاعر در بیــان بزرگیهــای امــام هشــتم ،تنها نیســت .او ســتایش خویــش را از یــک دغدغۀ
شــخصی فراتــر میبــرد ،بــا ســایر پدیدههــا بــه اشــتراک مــی گــذارد و بــه جمــع تعمیــم میدهــد.
بــه عنــوان مثــال آنجــا کــه میگویــد «تمــام غریبــان تــو را میشناســند» ،بــه نیــروی جمعــی
بزرگــی اشــاره میکنــد کــه نــه تنهــا فراتــر از مســائل شــخصی شــاعر اســت؛ بلکــه محــدوده هــای
ّ
قومــی ،ملــی و حتــی مذهبــی را نیــز در مینــوردد .بدیهــی اســت کــه نیــروی گروهــی هرچــه
بزرگتــر باشــد ،قــدرت آن در برابــر بدیهــا افزایــش مییابــد .بــاری ،ایــن جمعگرایــی بــا ادبیــات
پایــداری تناســبی بایســته دارد؛ چنــان کــه در تعریــف آن گفتهانــد« :ادبیــات پایــداری ،بازتــاب
برخــی دردهــای مشــترک ،میــان تمــام جوامــع بشــری اســت کــه شــاعران بــه عنــوان وجــدان آگاه
جامعــه آن را فریــاد میزننــد و یادکردشــان جوشــش ضمیــر شــاعران را بــه مضمونــی مشــترک
بــدل میکند»(کافــی .)389 :1387 ،ســایر کلمههایــی کــه در ایــن غــزل بــه صــورت نهــاد جمــع
ت اســت از :چشــمهها ،موجهــا ،ریگهــا ،امــواج و کوچههــا .یــک بــار نیــز «بــرگ و
آمــده ،عبــار 
بــاران» در کنــار هــم بــه عنــوان نهــاد جمــع بــه کار رفتهانــد.
2ـ  .4زیباییشناسی
کاربــرد متفــاوت شــگردهای بالغــی و زیباییشناســانه در شــعر ،موجــب اختــاف در ســبک
میشــود .از میــان ایــن شــگردها ،برخــی صورتهــای خیــال ماننــد تشــخیص تناســب بیشــتری
بــا موضوعــات ادبیــات پایــداری دارنــد .شــفیعی کدکنــی در مــورد نقــش تشــخیص در ایجــاد لحن
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حماســی میگویــد« :برخــی از شــاعران بــه مســئلۀ تشــخیص بیــش از دیگــران پرداختهانــد و
ایــن نکتــه ســبب شــده اســت کــه در شــعر آنهــا وصفهــا بــا حرکــت و حیــات بیشــتری همــراه
باشد»(شــفیعی .)150 :1375 ،در غــزل رضــوی امینپــور نیــز بیشــترین عنصر بالغــی مربوط به
تشــخیص اســت و ایــن موضــوع بــا لحــن ّفعــال و حماســی شــعر او تناســب دارد .بــا توجــه بــه تکرار
ردیــف «تــو را میشناســند» ،در بیشــتر مــوارد ،عمــل شــناختن بــه نهــادی غیرجاندار نســبت داده
میشــود .چشــمههای خروشــان ،موجهــای پریشــان ،بــرگ و بــاران ،امــواج طوفــان و کوچههــای
خراســان در زبــان عــادی نمیتواننــد عملــی انســانی را انجــام دهنــد؛ امــا از دیــدگاه شــاعر ادبیات
پایــداری ،همــۀ جلوههــای طبیعــت در تکاپــو هســتند و ســکون و بیتحرکــی را برنمیتابنــد.
ً
«اصــوال تشــخیص ،ســبب حرکــت و پویایــی تصاویــر شــعری میشــود کــه الزمــۀ روح حماســی
شــعر است»(قاســمی .)189 :1384 ،همچنیــن در بیتــی دیگــر از ایــن غــزل ،فعــل شــناختن هم
بــرای شــهیدان و هــم بــرای امــام رضــا gبــه کار رفتــه و بــه ایــن ترتیــب بــه پیونــد دو ســویۀ شــهدا
و امــام هشــتم اشــاره شــده اســت .ایــن امــر ،اعتقــاد شــاعر بــه زنــده بــودن شــهیدان را گرچــه بــه
طــور غیــر مســتقیم امــا بــه شــیوهای کامــا ملمــوس نشــان میدهــد .در اینجــا بنــا بــه مقتضــای
بحــث ایــن بیــت را بــار دیگــر ذکــر میکنیــم:
هم تو گلهای این باغ را میشناسی
		

هم تمام شهیدان تو را میشناسند
(امینپور)85 :1364 ،

امینپــور در ایــن بیــت بــه جــای آن کــه ماننــد برخــی دیگــر از ســخنپردازان ،شــعارهای تکــراری
را فریــاد بــرآورد ،بــه شــکلی ظریــف بــا اســتفاده از زمــان مضــارع اخبــاری در فعــل «میشناســند»،
حضــور شــهدای ایــن بــاغ (وطــن) را در جمــع مــردم یــادآور میشــود و بــه ســتایش شــهادت
میپــردازد .در بیــت ســوم همیــن غــزل نیــز ،مفاهیــم «رویــش» و «طــراوت» ،موجــودات انســانی
فــرض میشــوند کــه بــرای عمــل خــود ،نیــاز بــه رخصــت از امــام رضــا gدارنــد.
در شــعر بهمنــی بــه جــای تشــخیص ،کنایــه بیشــتر بــه چشــم میخــورد .کنایــه نســبت بــه
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بعضــی صورتهــای خیــال ،نزدیکــی بیشــتری بــا زبــان عامیانــۀ مــردم دارد و بــه همیــن دلیــل «در
ضربالمثلهــا و گفتــار عامیانــه ،کنایــات بســیاری میتــوان یافت»(دهمــرده و دیگــران:1386 ،
 .)134برخــی پژوهشــگران ،صنایعــی همچــون تشــخیص و اســتعاره را ســاختۀ افــکار انتزاعــی
آدمــی در دورۀ متأخــر میداننــد و برآننــد کــه کنایــه بــا اندکی مســامحه همــزاد زبان اســت(عزیزی،
 .)73 :1391حضــور پررنــگ کنایــه در غــزل بهمنــی ،بــا ســبک کلــی شــعرهای او مطابقــت دارد.
زبــان شــعر او ســاده و صمیمــی اســت و نزدیکــی زیــادی بــا لحــن مــردم عــادی دارد .ایــن خصیصه
موجــب میشــود کــه مخاطــب ،بــه راحتــی بــا اثــر ارتبــاط برقــرار کنــد .ایــن موضــوع زمانــی مهمتر
جلــوه میکنــد کــه بدانیــم کنایــه کــه خــود ،صــورت خیالــی ســادهای بــه شــمار مــیرود ،در
غزلهــای بهمنــی بــاز ســادهتر میشــود« .بهمنــی در تمــام کنایــات خویــش بــه ســادگی و کمــی
حلقههــای ظاهــر و کنایــی نظــر داشــته اســت؛ از همیــن رو عبــارات کنایــی او ســهلالوصولاند و
خواننــده در فهــم آنهــا بــه دســت و پــا نمیافتد»(جبــاری مقــدم)45 :1388 ،؛ امــا ایــن امــر بــه
قیمــت دور شــدن شــعر از لحــن حماســی تمــام میشــود .برخــی کنایههــای بــه کار رفتــه در ایــن
ت اســت ازّ :
همــت آهــو نداشــتن ،راه بــه ایــن ســو نداشــتن ،زمانــۀ نــه تــو ،بیشــتر بودن
غــزل عبــار 
نیــش از نــوش ،ســر بــه زانــو نهــادن ،خوانــده یــا نخوانده(طلبیــده یا نطلبیــده) و بــه پابــوس آمدن.
عنصــر دیگــری کــه در غــزل امینپــور بیشــتر نمــود دارد ،کهنگرایــی اســت .همــان طــور کــه
پیــش از ایــن اشــاره کردیــم شــعرهای بهمنــی زبانــی ســاده و امــروزی دارنــد و اســتفاده از نحــو و
واژگان پیشــینیان کمتــر در آن بــه چشــم میخــورد« .عنصــر غالب بیانی در شــعر بهمنی اســتفاده
از زبــان محــاوره و تعبیــرات و فرهنــگ عامیانــه و روز اســت چنــان کــه میتــوان فهرســت آنهــا را
در خــال چندیــن صفحــه ذکــر کــرد .ایــن بــدان معنــی نیســت کــه در شــعر او فرهنــگ و میــراث
گذشــته ،اصــا منعکــس نشــده اســت بلکــه برخــی از تعبیــرات کــه نشــان از کهنگــی زبــان باشــد
در شــعر او ،ولــو بســیار انــدک دیــده میشــود»(نصراللهی .)215 :1393 ،در غــزل مــد نظــر
مــا ،کهنگرایــی یــک بــار اتفــاق افتــاده اســت .قــرار گرفتــن حــرف «آ» در انتهــای واژۀ «وای» ،از
ویژگیهــای شــعر کهــن اســت و مفهــوم کثــرت را بیــان میکنــد.
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وايا به من! كه با همۀ همزبانی ام
		

در خانواده نيز دعاگو نداشتم
(بهمنی)645 :1390 ،

البتــه ذکــر واژۀ خانــواده در ادامــۀ بیــت ،مانــع از فخامــت و حماســی شــدن زبــان میشــود و در
عــوض فضایــی صمیمــی و خودمانــی را منعکــس میکنــد .غــزل امینپــور بــه انــدازۀ ســه بیــت
کوتاهتــر از شــعر بهمنــی اســت امــا در آن ســه مرتبــه کهنگرایــی دیــده میشــود .او در بیــت
ســوم ،بــه جــای اصطالحاتــی مثــل «بــه ایــن دلیــل» یــا بــه ایــن خاطــر ،از عبــارت «زیــن ســبب»
اســتفاده کــرده اســت کــه فخامــت خــاص زبــان حماســی را داراســت.
2ـ  .5موسیقی
وزن غــزل امینپــور از اوزان کــم کاربــرد در شــعر فارســی اســت و ایــن خــود عاملــی در ایجــاد
برجستهســازی شــعر اســت .شــعر را میتــوان در بحــر متــدارک احــذ ایــن گونــه تقطیــع کــرد:
« فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فع»
بــا ایــن حــال ترتیــب قــرار گرفتــن یــک هجــای کوتــاه و دو هجــای بلنــد ،میتوانــد یــادآور بحــر
متقــارب باشــد کــه از اصلیتریــن اوزان بــرای بیــان حماسـههایی چون شــاهنامۀ فردوســی اســت.
بــه عبــارت دیگــر اگــر تکهجــای نخســت و پایانــی هر مصــرع را نادیــده بگیریــم ،وزن شــعر چنین
میشــود:
«[فع] فعولن فعولن فعولن فعل [فع]»
ّامــا بهمنــی غزلــش را در بحــر مضــارع ّ
مثمــن اخــرب مکفــوف ســروده اســت .ایــن وزن در غــزل
فارســی ،بســامد بســیار باالیــی دارد و بــه خاطــر آشــنایی بــا قالبهــای ذهنــی مخاطــب و مألــوف
بــودن آن بــرای شــاعر ،گزینــۀ مناســبی بــرای درد دل کــردن و زمزمههــای عاشــقانه بــا امــام رضــا
 gاســت .در ایــن وزن هجاهــای کوتــاه و بلنــد بــه طــور منظــم تکــرار نمیشــوند؛ بــه همیــن
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ّ
ســبب دارای موســیقی مالیمــی اســت کــه بــا فضــای نجواگرایانۀ کل غــزل تناســب دارد؛ اما شــعر
را از فضــای حماســی دور میکنــد.

 .3نتیجهگیری
هــر یــک از دو غــزل رضــوی کارکردهــای خــاص خــود را دارنــد .غــزل بهمنــی حاصــل نگاهــی
شــهودی در دیــدار بــا امــام رضــا gاســت و بیــش از آن کــه جنبــۀ اجتماعــی داشــته باشــد،
بازتابــی از مکاشــفههای درونــی شــاعر اســت .درد دل صمیمانــۀ او بــا امــام هشــتم ،اثــری را پدیــد
آورده اســت کــه محتــوای آن ،در قالــب لحنــی مناســب ،بــر ســادگی و بیپیرایگــی تکیــه دارد؛
بــا ایــن حــال عناصــر خــاص شــعر حماســی در آن کمتــر بــه چشــم میخــورد .در مقابــل ،لحــن
حماســی در غــزل امینپــور جلــوهای پررنــگ دارد و ویژگیهــای ادبیــات پایــداری چــه در فــرم و
چــه در محتــوا بیشــتر در آن دیــده میشــود .او هنــگام ســتایش امــام رضــا gبــر جنبههــای
ّ
ی بیشــتر تأکیــد م ـیورزد .علــت ایــن امــر میتوانــد ،انــس بیشــتر ایــن
جمعگرایانــه و مقاومت ـ 
شــاعر بــا ادبیــات دفــاع مقــدس و همچنیــن ارتبــاط تنگاتنــگ وی بــا فضــای انقــاب و جنــگ
تحمیلــی باشــد.
در مقایســۀ ســبک ایــن دو شــعر میتــوان گفــت کــه غــزل بهمنــی از نظــر فکــری درونگرایانهتر و
شــخصیتر اســت .او در ســطح نحــوی بیشــتر از فعلهــا و ضمیرهــای اول شــخص مفــرد اســتفاده
میکنــد و فعلهــای غزلــش از نظــر معنایــی انفعالــی مینماینــد  .همچنیــن صــور خیــال و
موســیقی غــزل بهمنــی بیشــتر مناســب شــعر غنایــی اســت .در مقابــل ،غــزل امینپــور را میتوان
نمونـهای از جلوههــای ادب پایــداری دانســت .ایــن غــزل کــه از نظــر فکــری معطــوف بــه دنیــای
بیــرون اســت ،در ســطح زبانــی از واژههــا و فعلهــای پویــا بهــره میگیــرد و بــه ســبب کهنگرایــی،
ت خیــال در ایــن غــزل تشــخیص
لحنــی حماســی را القــا میکنــد .همچنیــن مهمتریــن صــور 
اســت؛ ایــن امــر در کنــار اســتفاده از وزن مناســب ،موجــب شــده اســت کــه غــزل امینپــور در
ســطح ادبــی نیــز بــا معیارهــای ادبیــات پایــداری هماهنــگ باشــد.
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چکیده
پایهگــذاری حکومــت صفــوی توســط شــاه اســماعیل در ســال  907قمــری حساســیت همســایگان
ن بیــن ازبــکان بــا داعیههــای مذهبــی و توســعه طلبیهــای
ســنی مذهــب را برانگیخــت .در ایــ 
ارضــی حمــات مختلفــی را بــه شــهرهای مختلــف خراســان از جملــه مشــهد تــدارک دیدنــد کــه در
ایــن تهاجمــات بــارگاه رضــوی نقــش مهمــی ایفــا کــرد .پژوهــش پیـشرو بــه روش توصیفــی تحلیلــی
مبتنــی بــر متــون کتابخانـهای درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه بــارگاه رضــوی در ایــن منازعات
چــه جایگاهــی داشــته اســت؟ یافتههــا حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه بــارگاه رضــوی ن ـه تنهــا از
رونــد ایــن منازعــات تأثیراتــی پذیرفتــه بلکــه بــر جریــان آنهــا نیــز اثــر گذاشــته اســت؛ بدیــن ترتیــب
کــه تهاجمــات ازبــکان بــه مشــهد موجــب دســتبردهای گوناگــون آنهــا بــه بــارگاه رضــوی شــد؛ امــا
همیــن تهاجمــات زمینـهای بــرای توجــه بیشــتر شــاهان صفــوی بــه مســئله زیــارت مشــهد و بازســازی
حــرم مطهــر را فراهــم کــرد .همچنیــن صفویــان توانســتند از ظرفیتهــای متعــدد بــارگاه رضــوی ب ـه
منظــور مقابلــه بــا ازبــکان اســتفاده کننــد.
کلیدواژهها :مشهد ،منازعات سیاسی مذهبی ،بارگاه رضوی ،ازبکان ،زیارت.
 .1دانشجوی دکترای تاریخ ایران دورۀ اسالمی دانشگاه شیرازderikvandyreza@gmail.com :
 .2دانشیار گروه تاریخ اسالم دانشگاه شیراز(نویسنده مسئول)khakrand66@yahoo.com :
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 .1مقدمه
در شــرایطی کــه صفویــان ســرگرم تثبیــت پایههــای قــدرت خویــش در برابــر بازمانــدگان
ترکمانــان و ســایر گردنکشــان محلــی بودنــد ،بــا دشــمنی نــو ظهــور در مرزهــای شمالشــرقی
قلمــرو خویــش یعنــی ازبــکان مواجــه شــدند .مناســبات میــان دو حکومــت از همــان ابتــدا شــکل
خصمان ـهای بــه خــود گرفــت .ازبــکان تــاش کردنــد از اختالفــات مذهبــی بــهعنــوان حرب ـهای
بــرای توســعهطلبیهای ارضــی خــود بهرهبــرداری کننــد؛ بنابرایــن سلســله حمالتــی را بــهمنظور
ً
تصــرف خراســان بــه ایــن ســرزمین تــدارک دیدنــد .آنهــا در بازههــای زمانــی مختلــف کــه معمــوال
مصــادف بــا ایــام ضعــف و آشــفتگی داخلــی حکومــت صفویــان بــود ،ســرزمین خراســان را هــدف
تاختوتازهــای خــود قــرار دادنــد.
در ایــن تهاجمــات مشــهد نیــز مانند دیگر شــهرهای خراســان هــدف تهاجــم ازبکان قــرار گرفت.
آنچــه مشــهد را در ایــن تهاجمــات از دیگــر شــهرهای خراســان متمایــز میکرد ،قــرار گرفتــن بارگاه
رضــوی در ایــن شــهر بــود .بــه عبارتی اگر هــرات را پایگاه سیاســی صفویان در خراســان بهحســاب
آوریــم مشــهد را بایــد پایــگاه مذهبــی و فرهنگــی ایــن دودمــان در شــرق ایــران دانســت .در رونــد
منازعــات میــان صفویــان و ازبــکان ،بــارگاه رضــوی اهمیت و جایــگاه باالیی داشــته؛ بهگونـهای که
بــارگاه رضــوی در شــکلدهی بــه ایــن منازعــات و رونــد آنهــا نقشآفرینــی کــرده اســت.
پژوهــش پی ـشرو درصــدد پاســخ بــه ایــن مســئله اســت کــه بــارگاه رضــوی چــه جایگاهــی در
منازعــات سیاســی مذهبــی صفویــان و ازبــکان ایفــا کــرده اســت؟ پاســخ ابتدایــی کــه میتــوان در
برابــر ایــن ســؤال مطــرح کــرد بدین شــکل اســت کــه در منازعــات بیــن دو حکومــت ،بــارگاه رضوی
نقــش دوگانـهای ایفــا کــرده؛ یعنــی هــم از ایــن منازعــات تأثیــر پذیرفتــه کــه ایــن تأثیرپذیــری خود
در دو قالــب مثبــت و منفــی قابــل بررســی اســت و هــم دررونــد ایــن منازعــات بــه نفــع صفویــان اثــر
مثبت گذاشــته اســت.
 .1 - 1پیشینۀ پژوهش
تاکنــون هیچگونــه پژوهشــی بــا ایــن نــگاه بــه موضــوع پیـشرو نپرداختــه اســت ،منتهــا میتــوان
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از تحقیقاتــی نــام بــرد کــه بــه برخــی از جنبههــای تحقیــق حاضــر اشــاراتی داشــتهاند یــا از
منظــری دیگــر بدیــن موضــوع نــگاه کردهانــد .بخشــی از کتــاب «تاریــخ شــهر مشــهد (از آغــاز تــا
مشــروطه)» (ســیدی )1378 ،بــه وضعیــت ایــن شــهر و بــارگاه رضــوی در دوره صفــوی اختصــاص
یافتــه اســت .در ایــن اثــر بــه صــورت مشــروح بــه جزئیــات حــوادث و رخدادهایــی کــه در نتیجــه
منازعــات بیــن صفویــان و ازبــکان بــر شــهر مشــهد و حــرم رضــوی گذشــته ،پرداختــه شــده اســت.
یکــی دیگــر از ایــن گونــه پژوهشهــا مقالــه امیرخانــی ( )1390بــا عنــوان «مکتوبــات سیاســی و
داعیههــای مذهبــی (بررســی نقــش مذهــب در روابــط ایــران و ماوراءالنهــر در قــرن  10و  11ق)»
اســت کــه نگارنــده تنهــا بــه بررســی و تحلیــل نقــش مذهــب در روابــط صفویــان و ازبــکان بــا تکیــه
بــر مکتوبــات سیاســی آن عصــر پرداختــه و در خــال مباحــث خــود حــرم امــام رضــا gرا یکــی از
دالیــل نــزاع مذهبــی میــان دو طــرف ذکــر کــرده اســت.
در مقالــۀ دیگــری بــا عنــوان «نقــش و جایــگاه حــرم مطهــر رضــوی در شــکلگیری و تکامــل
حیــات شــهری مشــهدالرضا»(زارعی ،هاشــمی زوج آبــاد و مســعودی )1395 ،نگارنــدگان بیشــتر
بــه نقــش بــارگاه رضــوی در تکامــل حیــات شــهری مشــهد از شــهادت امــام رضــا gتــا دوره قاجار
پرداختــه و بـ ه صــورت کلــی بــه تأثیــر حمــات ازبــکان در ســاختن برخــی اســتحکامات دفاعــی
شــهر مشــهد اشــاره کردهانــد .همچنیــن در برخــی پژوهشهــای دیگــر از جملــه «شــاهان صفوی
و زیارت»(ایــزدی )1391 ،نیــز بـ ه طــور مشــروح بــه ســفرهای زیارتــی شــاهان صفــوی اشــاره و این
پیشفــرض مطــرح شــده کــه شــاهان صفــوی در خــال ســفرهای نظامــی خــود بــه زیــارت ائمــه
شــتافتهاند .از آنجــا کــه پژوهــش حاضــر درصــدد اســت تــا جایــگاه بــارگاه رضــوی در منازعــات
میــان صفویــان و ازبــکان را بــه صــورت تحلیلــی مــورد بررســی قــرار دهــد ،دارای جنبــه نوآورانــه
بــوده و بــا تحقیقــات پیشــینیان متفــاوت اســت.
 .2 - 1ضرورت و اهمیت انجام تحقیق
قــرار گرفتــن بــارگاه ملکوتــی حضــرت رضــا gدر ســرزمین خراســان اهمیــت خاصــی بــه ایــن
منطقــه بخشــیده اســت .شــخصیت معنــوی ایــن امــام بزرگــوار موجــب شــده کــه بــارگاه رضــوی
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در تحــوالت سیاســی و اجتماعــی خراســان و البتــه سراســر ایــران نقشآفریــن باشــد .یکــی از
مصادیــق ایــن نقشآفرینــی را در مســئله منازعــات سیاســی و مذهبــی میــان صفویــان و ازبــکان
شــاهد هســتیم .جایــگاه مهــم و دوگان ـهای کــه بــارگاه رضــوی در ایــن منازعــات ایفــا کــرده بــر
اهمیــت و ضــرورت انجــام ایــن پژوهــش میافزایــد.

 .2نگاهی به منازعات سیاسی مذهبی صفویان و ازبکان
آغــاز ســده دهــم قمــری شــروع دوران جدیــدی در حیــات عملــی و رفتــار سیاســی شــیعیان بــود
کــه ایــن بــار بــر گونــه آییــن اثناعشــری و در قالــب یــک تشــکیالت نــو ،دوران پــر فــراز و نشــیبی از
ســرزندگی اندیشــه سیاســی و دینی را شــروع کردند(صفـتگل .)133 :1381 ،صفویــان از جمله
صوفیانــی بودنــد کــه بــه تدریــج تعلیمــات شــیعه را اخــذ کردنــد و بــه دســتیاری برخــی علمــای
دینــی شــیعه در برابــر تهاجمــات فرهنگــی و سیاســی دو همســایه غربــی و شــمال شــرقی یعنــی
عثمانیــان و ازبــکان بــه مقابلــه برخاســتند و اســتقالل ایــران را حفــظ کردنــد .دگرگونــی مذهبــی
در ایــران و صفآرایــی سیاســی و مذهبــی در مرزهــای شــرقی و غربــی آن بــه همــراه برقــراری
حاکمیتــی متمرکــز در درون مرزهــای ســنتی پــس از ســالیان متمــادی از مشــخصههای دوره
صفویــان اســت (حاجیانپــور .)5 - 4 :1376 ،ایــران هنــگام تشــکیل دولــت صفــوی نوعــی تجزیه
سیاســی را از ســر میگذرانــد .در شــرق آخریــن حکمرانــان دودمــان تیمــوری بــه مرکزیــت هــرات،
فرمانروایــی متزلــزل و منحطــی داشــتند .در غــرب خانــدان آققویونلــو در پایتخــت خــود تبریــز
درگیــر ضعــف سیاســی و انحطــاط اقتصــادی و اجتماعــی بودنــد و در پیرامــون آن ازبکان در شــرق
و عثمانیــان در غــرب بــهمثابــه دو النــۀ زنبــور بــه قلمــروی ایــران چشــم دوختــه بودنــد .افــزون بر آن
شــماری از خاندانهــای محلــی در والیــات مختلــف ایــران گونـهای اســتقالل داخلــی داشــتند و
میکوشــیدند در غیــاب یــک حکومــت متمرکــز اوضــاع والیــت خویــش را ســامان دهند(صفتگل،
.)35 :1388
در ایــن میــان آغــاز بازیگــری ازبــکان در منطقــه ماوراءالنهــر ،صفویــان را بــا چالــش بزرگــی
مواجــه نمود(امیرخانــی .)46 :1390 ،ازبــکان نیروهــای تازهنفســی از دشــتهای آســیای
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مرکــزی بودنــد کــه بــر مبنــای الگــوی ســنتی تاریــخ چنــد قــرن گذشــته ایــران آمادگــی الزم را برای
درنوردیــدن خــاک ایــران پیــدا کــرده بودند(متولی و دیگــران .)142 :1393 ،کوشــش بــرای یافتن
دالیــل مذهبــی بهعنــوان بهانــه جنــگ و غــزا بــا ســرزمین کفــر و ادعاهــای تاریخــی و موروثــی
گویــای پیچیدگــی بحــران سیاســی مذهبــی در شــرق ایــران بود(حاجیانپــور .)7 :1376 ،یکــی
از مبانــی اختــاف میــان صفویــان و ازبــکان ناهمگونــی مذهبــی بــود .شــاه اســماعیل(907
 930ق) اســاس وحــدت سیاســی ایــران را بــر تشــیع و سیاســت خارجــی خــود را بــر مخالفــت بــاازبــکان و عثمانیهــا کــه هــر دو دســته ســنی مذهــب بودنــد ،قــرار داد و جنگهــا را بــهصــورت
کشــمکشهای مذهبــی درآورد(ســرافرازی و شــاطری .)79 :1393 ،ازبــکان نیــز کــه حنفیــان
متعصبــی بودند(امیرخانــی )47 :1390 ،آمادگــی الزم بــرای ورود بــه مناقشــات مذهبــی را دارا
بودنــد .رویکــرد تبلیغــی صفویــان در جهــت اشــاعه تشــیع در خراســان و افــراط برخــی از مریــدان
شــاه اســماعیل در ایــن زمینــه دامنــۀ اختالفــات مذهبــی را بــا ازبــکان افــزون ســاخت .شــعارهای
آغازیــن صفویــان در لعــن خلفــا نیــز دســتاویز محکمــی را فــراروی ازبــکان قــرار داد تــا بــا جدیــت
بیشــتری علیــه شــیعیان فتــوا صــادر کننــد؛ بنابرایــن ازبــکان تاختوتــاز بــه خراســان را که بیشــتر
بــا درونمایـ ه غارتگــری و زیادهخواهــی همــراه بــود در پوشــش جهــاد علیــه بدعــت و رفــض قــرار
دادنــد و مبتنــی بــر همیــن شــیوه هرگونــه رفتــاری را علیه شــیعیان مبــاح شــمردند .از ســوی دیگر
تحریکاتــی کــه برخــی علمــای ماوراءالنهــر علیــه مذهــب صفویــان بــه راه انداختــه بودنــد ،زمینــه
هرگونــه مماشــات را منتفــی ســاخته بود(متولــی و دیگــران.)154- 153 :1393 ،
ســه عامــل در تشــدید منازعــات مذهبــی بیــن ازبــکان و صفویــان نقــش داشــت؛  .1نقــش
فضلاللــه بــن روزبهــان خنجــی و اقدامــات وی در زمینــه تحریــک ازبــکان بــه جنــگ بــا صفویــان
و مشروعیتبخشــی بــه آنهــا و تــاش در جهــت پیونــد دادن حکومــت ازبــکان بــا منصــب
خالفــت  .2تــاش دولــت عثمانــی بــرای تحریــک ازبــکان علیــه صفویــان و دادن عنــوان غــزا بــه
منازعــات آنهــا  .3مــزار امــام هشــتم شــیعیان و جایگاهــی کــه در مجادالت کالمــی و فرقـهای ایفا
نمود(همــان50 -48 :؛ ر.ک :امیرخانــی .)60- 44 :1390 ،یکــی دیگــر از مبانــی اختالف میان
صفویــان و ازبــکان توســعهطلبیهای ارضــی ازبــکان بــرای تصاحــب خراســان بــود .خراســان بــه
عنــوان دروازۀ ورود ازبکهــا بــه ایــران بــه لحــاظ دور بــودن از مرکــز حکومــت صفــوی از یکســو و
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ناتوانــی صفویــان در اجــرای یــک برنامــه دفاعــی پایــدار در برابــر تهاجمــات ازبــکان از ســوی دیگــر
در معــرض آســیبهای زیــادی قــرار گرفــت کــه در فراینــد کلــی حیــات اجتماعــی و اقتصــادی
ایــن منطقــه تأثیــرات ناگــواری را بــه جــا گذاشــت(متولی و دیگــران .)142 :1393،ازبــکان اصــرار
داشــتند کــه صفویــان میبایســت بــه عــراق و آذربایجــان اکتفــا و خراســان را بــه آنها واگــذار کنند،
چ وجــه حاضــر بــه
در مقابــل صفویــان خراســان را ملــک مــوروث خــود میدانســتند کــه ب ـ ه هی ـ 
چشمپوشــی از آن نبودند(ترکمــان ،1382 ،ج  453 - 452 :2و  .)566صفویــان توانســتند بعــد از
نبــرد مــرو در ســال  916قمــری خراســان را بــه تملــک خــود درآورنــد .بــا توجــه بــه واقــع شــدن حرم
حضــرت رضــا gدر مشــهد و ســادات متنفــذ ســاکن شــهر مشــهد ایــن شــهر یکــی از مراکــز مهم
ن حــال گرایــش غالــب در نــزد صفویــان حفــظ
دولــت صفــوی شد(ســیدی .)100 :1378 ،بــا ایـ 
مناســبات دوســتانه بــا همســایه شمالشــرقی خویــش بود(جنابــدی592 :1378 ،؛ ترکمــان،
 ،1382ج )566 :2؛ امــا تالشهــای صلحطلبانــه صفویــان نتوانســت جلــوی خــوی غارتگــر
ازبــکان را بگیــرد .شــرح یورشهــای متعــدد ازبــکان به ســرزمین پهنــاور خراســان حکایتــی دردآور
از سرگذشــت مردمانــی اســت کــه بــه جبــر طبیعــت در معــرض حمــات مهاجمانــی بودنــد کــه
ن بیــن
از شــرق و شــمال شــرق بــر ســرزمین ایــران میتاختند(امیرخانــی .)46 :1390 ،در ای ـ 
مشــهد نیــز در مــوارد مکــرر مــورد دســتبرد و غــارت مهاجمــان ازبــک قــرار گرفت(شــاملو:1371 ،
175؛ ترکمــان ،1382 ،ج 413 :2؛ جنابــدی685 – 684 :1378 ،؛ ر.ک :ســیدی-95 :1378 ،
ن حــال تــاش ازبــکان بــرای انضمــام قطعــی خراســان بــه ماوراءالنهــر بــا شکســت
 .)220بــا ای ـ 
مواجــه شــد و خــود آنهــا پــس از مدتــی بــه امکانناپذیــر بــودن ایــن امــر واقــف گشــتند(جنابدی،
.)408 :1378

 .3اثر پذیری بارگاه رضوی از منازعات سیاسی نظامی میان صفویان و ازبکان
 .1-3یورش ازبکان به مشهد و دستبرد به بارگاه رضوی
اثــر پذیــری بــارگاه رضــوی از منازعــات بیــن صفویــان و ازبــکان در دو قالــب اثرپذیــری مثبــت و
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جایگاه بارگاه رضوی در منازعات سیاسی مذهبی میان صفویان و ازبکان در( ...دریکوندی و همکار)

منفــی قابــل بررســی اســت .دســتبردهای متعــدد ازبــکان به بــارگاه رضــوی را میتــوان در ذیــل اثر
پذیــری منفــی گنجانــد .ازبــکان در حمــات متعــدد خــود بــه مشــهد در برهههــای زمانــی مختلف
آن را اشــغال کردنــد .مشــهد شــهری راهبــردی در شــرق ایــران محســوب میشــد و بنــا بــه ماهیــت
زیارتگاه ـیاش ثروتهــای سرشــاری را در قالبهــای مختلــف در خــود جــای داده بود(بارتولــد،
)134 :1358؛ بنابرایــن تصــرف آن از نظــر سیاســی و اقتصــادی بــرای ازبــکان اهمیــت زیــادی
داشــت .یکــی از مهمتریــن دالیــل حمــات ازبــکان بــه ایــن شــهر دس ـتیابی بــه داراییهــای
متعلــق بــه بــارگاه رضــوی بــود .در ایــن دوره خــوی غارتگــری کــه از رســوم صحرانــوردان بــود هنــوز
ن جهــت اســت
در ســاختار نظامــی ســپاه ازبــک پــا بــر جــا بود(نوایــی ،1368 ،ج  .)290 :2از ایـ 
کــه کمپفــر ،ازبــکان را غارتگــران ایــران مینامد(کمپفــر .)95 :1360 ،بــرای آگاهــی از میــزان
ثروتهایــی کــه تنهــا بــه شــکل طــا و نقــره در مجموعــه بــارگاه بــه کار رفتــه بــود کافــی اســت
بــه ایــن روایــت نطنــزی اشــاره کنیــم کــه میگویــد طهماســب  80مــن طــا صــرف مطــا کــردن
گنبــد حــرم و میــل روی آن نمود(افوشــتهای نطنــزی .)15 -13 :1383 ،همچنیــن گزارشهــای
فراوانــی در دســت اســت کــه از اهــدای فــروش ،قنادیــل طــا و نقــره و امــوال دیگــری توســط دیگر
شــاهان صفــوی بــه حــرم حکایــت دارد .گزارشــی دیگــر از مســتوفی در دســت داریــم کــه اگرچــه
مربــوط بــه اواخــر عصــر صفــوی و حاصــل انباشــت داراییهــای حــرم در یــک دوره طوالنــی اســت
ولــی میتوانــد در فهــم ایــن موضــوع بــه مــا کمــک کنــد .وی روایــت میکنــد در ســال 1126
قمــری بــهمنظــور تأمیــن هزینــه ســرکوب افاغنــه هــرات داراییهــای حــرم را ذوب کردنــد کــه
مجمــوع آنهــا  96مــن و  32اســتار طــا و ســه خــروار و  35مــن نقــره بود(1مســتوفی:1375 ،
119 -118؛ ر.ک :اشرفی(خوانســاری) (مترجــم)  ،بیتــا 107-106 :و.)110
عــاوه بــر ایــن مــی بایســت دارایــی هــای دیگــری کــه بــه شــکل فــرش ،ظــروف چینــی،
شــمعدانها ،نســخ خطــی گرانبهــا ،کشــاورزی هــای وقفــی مربــوط بــه حــرم و ســایر امــوال عــوام
النــاس را بــر ثــروت ایــن شــهر و میــزان جاذبــه آن بــرای مهاجمــان ازبــک افــزود .درخــور یــادآوری
اســت کــه اکثــر داراییهــای حــرم در فاصلــه زمانــی  911تــا  1007قمــری چــه آنهایی کــه قبل از
 .1هــر مــن برابــر بــا  326گــرم ،اســتار برابــر بــا  15مثقــال و مثقــال خــود مســاوی بــا  4/6گــرم بــود؛ و هــر خــروار نیــز برابــر بــا 588/80
کیلوگــرم بــود .ر .ک :اشــرفی (خوانســاری) ،بــی تــا 107-106 :و .110
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ظهــور صفویــان در حــرم موجــود بــود و چــه آنهایــی کــه در این بــازه زمانی توســط شــاهان صفوی
بــه حــرم اهــدا شــد ،در جریــان یورشهــای مکــرر ازبــکان بــه مشــهد بــه یغمــا رفــت .تهاجمــات
ازبــکان بــه خراســان پیونــد مســتقیمی بــا آشــفتگی اوضــاع حکومــت صفــوی داشــت .ترکمــان بــا
در نظــر داشــتن ایــن واقعیــت میگویــد عبیدخــان کــه «همیشــه در آرزوی ملــک خراســان  ...بــود
از بیــم شــعله شمشــیر عالمگیــر حضــرت خاقــان سلیمانشــأن [شــاه اســماعیل] و ظهــور واقعــه
شــیبک خــان در ملــک بخــارا خزیــده ،دم درکشــیده بــود بعــد از واقعــه نازِلــه خاقــان سلیمانشــأن
و حداثــت ســن حضــرت شــاه جنتمــکان [شــاه طهماســب] و اخبــار منازعــه امــرا خــودرأی
قزلبــاش بــه گمــان آنکــه ممالــک ایــران بیصاحــب و در دســت چنــد متغلــب اســت دنــدان طمــع
بملــک خراســان تیــز کــرده شــش مرتبــه بعــزم تســخیر لشــکر بخراســان کشــید»(ترکمان،1382 ،
ج  .)50 :1نخســتین تهاجــم ازبــکان بــه مشــهد در دهــۀ اول حکومــت صفــوی رخ داد .شــیبک
خــان رهبــر ایــن قــوم بــا بهرهگیــری از اشــتغال شــاه اســماعیل بــه مبــارزه بــا مخالفــان داخلــی
خویــش در ســال  911قمــری بــه خراســان هجــوم آورد .در جریــان ایــن حملــه «ازبــکان تمامــی
شــهر مقــدس مشــهد و روضــه رضیــه متبرکــه را تاخــت نمــوده ،برداشــته بــهجانــب هــرات روانــه
گردیدند»(عالـمآرای شــاه اســماعیل .)346 :1348 ،از ایــنرو زمانی که شــاه اســماعیل در ســال
 916قمــری وارد مشــهد شــد مشــاهده کــرد «کــه ازبــکان فــرش آســتان مالیــک آشــیان را تــاالن
نمودهانــد و قنادیــل طــا و نقــره را بــا قالــی و غیــره بردهاند»(عال ـمآرای صفــوی.)290 :1350 ،
در ســال  919قمــری و بــه دنبــال شکســت و قتــل امیرنجــم ثانــی در ماوراءالنهــر نیــز مشــهد بــه
مــدت ســه مــاه بــه تصــرف عبیدخــان ازبــک درآمــد تــا ایــن کــه بــا ورود شــاه اســماعیل به خراســان
وی از ایــن شــهر عقبنشــینی نمود(جنابــدی 271 :1378 ،و  .)273عبیدخــان یکبــار دیگــر
در ســال  934قمــری نیــز مشــهد را بعــد از یــک محاصــره طوالنــی تصــرف نمود(همــان.)389 :
بهرغــم اشــاره نکــردن منابــع بــه نحــوۀ رفتــار ازبــکان بــا ســاکنان مشــهد و بــارگاه رضــوی قطعــا
در ایــن مــدت نیــز بــه روال ســابق شــهر مشــهد و بــارگاه هــدف دســتبرد مهاجمان قــرار گرفتــه بود.
گــزارش کاملــی از غــارت بــارگاه رضــوی و قتــل و غــارت مشــهد و ســاکنان آن در حملــه ســال 998
قمــری عبدالمؤمنخــان ازبــک بــه ایــن شــهر موجــود اســت .خــان ازبــک بعــد از یــک محاصــره
هفــت ماهه(همــان )685- 684 :شــهر را تصــرف کــرد .ازبــکان به مدت ســه روز مشــهد و ســاکنان
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آن را هــدف قتــل و غــارت قــرار دادنــد .اصــرار خــدام حــرم در جلوگیــری از ورود خــان ازبــک
بــه داخــل حــرم و ســوءقصدی نافرجــام بــه جــان وی موجــب خشــم عبدالمؤمنخــان و صــدور
دســتور غــارت بــارگاه و قتــل پناهنــدگان آن مکان مطهــر شــد(همان .)687 - 686 :شــاملو تعداد
ســاداتی را کــه در ایــن حادثــه کشــته شــدند چهــار هــزار نفــر ذکــر کــرده است(شــاملو:1371 ،
 .)175بــه دنبــال ایــن حملــه کــه ترکمــان آن را «ثانــی روز عاشــورا» نامیــده ،روضــه مقدســه بــه
بــاد غــارت رفــت و قنادیــل مرصــع طــا و نقــره و شــمعدانها کــه از حیــز تعــداد بیــرون بــود و
مفروشــات و ظــروف چینــی و «کتابخانــه ســرکار فیــض آثــار کــه در تمــام ایــام از اقصــی بالد اســام
جمــع شــده بــود از مصحــف بخطــوط شــریف حضــرات ائمــه معصومیــن و اســتادان ماتقــدم مثــل
یاقــوت مســتعصمی و اســتادان ســته و دیگــر کتــاب علمــی و فارســی کــه از حیــز احصا بیــرون بود
بدســت اوزبــکان بیتمییــز نــادان درآمــده آن ُد ّر گرانمایــه را چــون خــزف ریــزه بیبهــا بیکدیگــر
میفروختند»(ترکمــان ،1382 ،ج )413 :2؛ همچنیــن زنــان بســیاری نیــز توســط ازبــکان بــه
اســارت گرفتــه شــدند .ازبــکان بــه ایــن ثروتهــای بهدسـتآمده اکتفــا نکــرده و میرســید ولــی را
کــه متولــی آســتان بــود بــهمنظــور اخــذ دفینــه آنقــدر شــکنجه نمودنــد تــا درنتیجــه آن مصیبــت
بــه درجــه شــهادت رسید(شــاملو .)175 :1371 ،تبعــات اقتصــادی حمله ازبکان به شــهر مشــهد
بـ ه انــدازهای بــود کــه بنــا بــر گفتــه جنابــدی «از امــوال و جهــات در روی زمیــن و زیــر زمیــن یــک
دینــار نگذاشــتند»(جنابدی .)687 :1378 ،عبدالمؤمنخــان بعــد از تــرک مشــهد میــل طــای
گنبــد را نیــز کــه توســط شاهطهماســب ترتیــب داده شــده بــود بــه همــراه خــود برد(ترکمــان،
 ،1382ج .)414 :2
انگیزههــای مــادی ازبــکان در تهاجــم بــه مشــهد از آنجــا مشــخصتر میشــود کــه بــه
گفتــه ترکمــان در تهاجــم عبیدخــان ازبــک بــه ایــن شــهر در ســال  935قمــری «بســی از مــردم
یقینالتســنن را بطمــع مــال ببهانــه رفــض و تشــیع مقتــول ســاختند»(همان ،ج  .)58 :1ازبــکان
ی را نیــز بــه یغمــا بردند.
ســایر متعلقــات و موقوفههــای بــارگاه رضــوی از جملــه محصــوالت کشــاورز 
ترکمــان از نامــه علمــای مشــهد بــه عبداللهخــان ازبــک در ســال  997قمــری یــاد میکند کــه در آن
متذکــر شــده بودنــد کــه «متعــرض محصــوالت کــه اکثــر بســرکار فیضآثار متعلــق و معــاش جمعی
کثیــر از خدمــه آن روضــه مقدســه اســت نگردند»(همــان ،ج )390 :2؛ امــا ازبــکان بــه بهانــه آنکــه
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«ایــن دیــار ازجملــه دارالحــرب اســت» تصرف و مصــرف امالک وقفــی را جایز میدانستند(شــاملو،
 ،1371ج  .)144 :1بــا ایــن حــال در برخــی مواقــع بــزرگان مشــهد از طریــق مذاکــره و دادن هدایــا
و اموالــی مهاجمــان را راضــی بــه رفــع محاصــره مشــهد میکردند(همــان ،ج  .)411 :2یکــی از
اقدامــات ناپســندی کــه ازبــکان در هنــگام تصــرف مشــهد انجــام میدادنــد و حساســیت صفویــان
را برمیانگیخــت ،نبــش قبــور شــخصیت هــای برجســته ای بــود کــه در محــدوده حــرم دفــن شــده
بــود .میدانیــم کــه بنــا بــر یــک ســنت مذهبــی جنــازه شــاهان را در مشــاهد متبرکــه در ایــران و
بینالنهریــن دفــن میکردنــد .در دورۀ مــورد بحــث مــا حداقــل یــک جنــازه مهــم یعنــی پیکــر
طهماســب( 984 - 930ق) در کنــار مرقــد حضــرت رضــا gدفــن شــده بود(جنابــدی:1378 ،
587؛ روملــو .)630 :1357 ،عبدالمؤمــن خــان در ســال  1001قمــری قصــد داشــت جنــازه
طهماســب را بیــرون آورده و بــدان بیاحترامــی روا دارد امــا بــه دلیــل رعایــت جوانــب احتیاطــی از
جانــب صفویــان بــه هنــگام دفن جنــازه طهماســب ،بدین امــر موفــق نشــد(جنابدی525 :1378 ،
  .)527تهاجمــات ازبــکان بــه مشــهد بعد از شکســت آنهــا در ســال  1007قمــری در جنگ رباطپریــان بــه پایــان رســید و ســپس بــا قدرتنمایــی شــاهعباس اول آنهــا نتوانســتند ماننــد ســابق
خراســان را هــدف تاختوتــاز قــرار دهنــد .ازبــکان بهرغــم بیاحترامیهایــی کــه در نحــوۀ رفتــار
بــا ســاکنان شــهر مشــهد و بــارگاه رضــوی داشــتند ،تحــت تأثیــر شــخصیت معنــوی حضــرت رضــا
 gقــرار گرفتــه و ارادت خــود را بــه ایشــان اظهــار میکردنــد .بــر اســاس نوشــتههای فضلاللــه
بــن روزبهــان خنجــی مــورخ ســنیمذهب دربــار ازبــکان ،شــیبک خــان در ســال  911قمــری بــه
زیــارت حضــرت رضــا gشــتافت و آداب زیــارت را بــه جــای آورد(خنجــی .)339 :1355 ،خنجــی
ابیاتــی بــه وی نســبت میدهــد کــه بــه زبــان ترکــی و در ســتایش حضــرت رضــا gســروده شــده
اســت(1همان )341 :شــاملو نیــز روایــت میکنــد عبدالمؤمنخــان بعــد از تصــرف مشــهد در ســال
 998قمــری قصــد ورود بــه بــارگاه را داشــته ب ـ ه گون ـهای کــه چــون خــدام حــرم مانــع از ورود وی
میشــدند خــان فریــاد بــرآورد «بغیــر از ادراک شــرف زیارت مطلبــی دیگــر نداریم»(شــاملو،1371 ،
ج  .)174 :1خنجــی کــه نظریهپــرداز سیاســی و مذهبــی ازبــکان محســوب میشــود و مورخــی
صفــوی ســتیز بــه حســاب میآید(ســیدی )97 - 96 :1378 ،نیــز دربــاره بــارگاه حضــرت رضــاg
 .1ترجمــه یکــی از ایــن ابیــات چنیــن اســت« :اگــر ســر بــر ایــن آســتان بگــذارم و اشــک روان بــر چهــره جــاری کنــم دیگــر در میــان ایــن
آســتان پــاک غمــی از مــرگ نخواهــم داشــت» .بــهمنظــور آگاهــی از متــن کامــل ایــن غــزل بــه زبــان ترکــی ر .ک :خنجــی.341 :1355 ،
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چنیــن میگویــد« :معبدیســت از معابــد اســام هرگــز آن مرقــد عالــی از طاعــت نیازمنــدان خالــی
نیســت و چگونــه چنیــن باشــد و حــال آنکــه تربت حضــرت امامیســت که اوســت مظهر علــوم نبوی
و وارث صفــات مصطفــوی و امــام برحــق و رهنمــای مطلــق و صاحــب زمــان امامــت خــود و وارث
نبــوت بحــق اســتقامت خود»(خنجــی.)336 :1355 ،
 .2 -3توجه بیشتر شاهان صفوی به مسئله زیارت مشهد
نخســتین اثرگــذاری مثبــت منازعــات صفویــان و ازبــکان بــر بــارگاه رضــوی فراهــم شــدن
زمینــه حضــور بیشــتر شــاهان صفــوی در خراســان و توجــه بیشــتر آنهــا بــه زیــارت مشــهد بــود.
یورشهــای مکــرر ازبــکان بــه خراســان بــه خصــوص در فاصلــه زمانــی ســالهای  911تــا 1007
قمــری لــزوم حضــور شــاهان صفــوی در ایــن منطقــه بهمنظــور دفــع مهاجمــان را بیشــتر میکرد.
منابــع ایــن عصــر نیــز بــا در نظــر داشــتن ایــن واقعیــت دلیــل ســفرهای مکــرر شــاهان صفــوی بــه
خراســان در برهــه زمانــی فــوق را انگیزههــای سیاســی و ضــرورت مقابلــه آنهــا بــا مهاجمــان ازبک
ذکــر کردهاند(جنابــدی 218 :1378 ،و 418؛ خواندامیــر167 :1370 ،؛ ترکمــان ،1382 ،ج :1
58؛ خواندمیــر ،1380 ،ج  .)508 - 507 :4نگاهــی کوتــاه بــه زیارتهــای شــاهان صفــوی از
مشــهد در ایــن دوره نیــز خــود گــواه ایــن واقعیــت اســت کــه ضــرورت مقابلــه بــا ازبــکان بــر میــزان
حضــور آنهــا در خراســان تأثیرگــذار بــوده اســت .دو زیــارت شــاه اســماعیل از مشــهد در خــال
ســفرهای جنگــی وی در ســالهای  916و  919قمــری صــورت گرفت(جنابــدی 234 :1378 ،و
377؛ روملــو .)153 :1357 ،شــا ه طهماســب نیــز در خــال ســفرهای نظامــی خود در ســالهای
 940 ،936 ،935و  943قمــری چندیــن نوبــت بــه زیــارت حضــرت رضــا gرفتند(خواندامیــر،
314 :1370؛ جنابــدی394 :1378 ،؛ روملــو279 :1357 ،؛ ترکمــان ،1382 ،ج )58 :1؛ و
برخــی زیارتهــای شــاهعبــاس اول ( 1038 - 996ق) نیــز بــا ســفرهای نظامــی وی بــه خراســان
در ارتبــاط بود(جنابــدی678 :1378 ،؛ منجــم171 :1366 ،؛ ترکمــان ،1382 ،ج .)578 :2
بنابرایــن مشــخص اســت کــه لــزوم مقابلــه بــا ازبــکان در کمیــت زیــارت شــاهان صفوی از مشــهد
تأثیرگــذار بــوده اســت؛ امــا ایــن ســخن بدیــن معنــی نیســت کــه مســئله زیــارت مشــهد صرفــا بــا
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تهاجــم ازبــکان بــه خراســان پیونــد خــورده بــود؛ زیــرا شــاهان صفــوی شــیعیان مخلصــی بودنــد
کــه نـ ه تنهــا در خــال ســفرهای جنگــی بلکــه در مــوارد دیگــری صرفــا بنــا بــر اعتقــاد قلبــی کــه
بــه ائمــه هــدی bداشــتند بــه زیــارت مقابــر آنهــا در ایــران و بینالنهریــن میرفتنــد(ر.ک:
ایــزدی )151-131 : 1391 ،بــرای اثبــات ایــن مدعــا میتــوان بــه نمونههایــی از ســفر شــاهان
صفــوی بــه خراســان اشــاره کــرد کــه صرفــا بــه انگیــزه زیــارت مشــهد انجــام گرفــت .یکــی از ایــن
مــوارد ســفر معــروف ســال  1009قمــری شــا ه عبــاس بــود کــه بــا پــای پیاده(معصــوم:1351 ،
 )43و در عــرض  28روز انجــام گرفت(ترکمــان ،1382 ،ج  .)612- 611 :2جــدای از ایــن شــاهان
صفــوی در زیــارت مشــهد مراتــب ارادت و اخــاص خــود را بــه امــام رضــا gنشــان داده و هرگونــه
شــائبه مصلحتــی بــودن ایــن ســفرها را از اذهــان زدودهاند(ترکمــان ،1382 ،ج 612 :2؛ عالمآرای
صفــوی291 :1350 ،؛ عال ـمآرای شــاه اســماعیل.)347 :1348 ،
 .3-3توسعه و بازسازی بارگاه رضوی و شهر مشهد
دومیــن اثــر پذیــری مثبــت بــارگاه رضــوی از منازعــات بیــن صفویــان و ازبــکان را بایــد در فراهــم
شــدن بســتری بــرای اهتمــام بیشــتر شــاهان صفــوی بــه توســعۀ آســتان مقــدس رضــوی و توجــه
بیشــتر بــه شــهر مشــهد دانســت .مشــهد بــهعنــوان مدفــن امــام هشــتم شــیعیان پایــگاه مذهبــی
صفویــان در برابــر ازبــکان محســوب شــده و بــرای خانــدان صفــوی دارای اهمیــت فراوانــی بــود؛
بهگونـهای کــه از دســت رفتــن آن را مســاوی بــا از دســت رفتــن کل خراســان میدانســتند(منجم،
 .)59 :1366جایــگاه راهبــردی مشــهد در سیاسـتهای مذهبــی شــاهان صفــوی بــدان درجــه
بــود کــه شــاه اســماعیل در برابــر خواســتههای شــیبک خــان ازبــک مبنــی بــر فراهــم نمــودن
وســایل عبــور ســپاه ازبــک از عــراق بــرای زیــارت کعبــه ،مســئله زیــارت حضــرت رضــا gرا مطرح
کــرده و خطــاب بــه خــان ازبــک مینویســد« :مــا نیــز عــزم جــزم کردهایــم کــه جهــت طــواف
مالیــک مطــاف روضــه رضویــه علــی راقدهــا ألــف الســام و التحیــه  ...بــه صــوب خراســان توجــه
فرماییــم الیــق آنکــه در اســتقبال موکــب جــاه و جالل طریق اســتعجال مســلوک داشــته راه تکاهل
ننمایند»(جنابــدی.)230 :1378 ،
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جایگاه بارگاه رضوی در منازعات سیاسی مذهبی میان صفویان و ازبکان در( ...دریکوندی و همکار)

در طــی تهاجمــات ویرانگــر ازبــکان کــه موجــب «خرابــی خراســان و خراســانیان» گشــته
بود(همــان ،)296 :مشــهد نیــز بهعنــوان یکــی از مهمتریــن شــهرهای خراســان صدمــات فراوانــی
دیــد و مقــدار قابلتوجهــی از ســرمایههای انســانی و مــادی خــود را از دســت داد .همچنیــن در
جریــان ایــن تهاجمــات بــارگاه رضــوی نیــز بهکــرات هــدف غــارت ازبکان قــرار گرفــت .لــزوم جبران
ایــن خســارات در کنــار عالقــه و اهتمــام شــاهان صفــوی به آبــاد کردن مشــاهد متبرکه و شــهرهای
مذهبــی موجــب گشــت کــه اقدامــات عمرانــی در خــود بــارگاه و شــهر مشــهد انجــام بگیــرد .ایــن
اقدامــات در دو بعــد جزئــی و کلــی و در چنــد مرحلــه صــورت پذیرفــت .در مرحلــه اول که مقــارن با
ســلطنت اســماعیل و طهماســب اســت( 985 – 906ق) اصالحــات عمدتــا جزئــی اســت .ویژگــی
اصلــی ایــن دوره تهاجمــات مکــرر ازبــکان اســت کــه بــا دســتبردهای خــود بــه بــارگاه مطهــر تأثیــر
اقدامــات عمرانــی شــاهان صفــوی را خنثــی میکردنــد؛ امــا در مرحلــه دوم اقدامــات عمرانــی
اساســی و پایــداری در ســاختار بــارگاه و شــهر مشــهد صــورت گرفــت .در ایــن مرحلــه بــه دلیــل
تثبیــت قــدرت صفویــان در خراســان و تضعیــف دودمــان ازبــک کــه بعــد از نبــرد ربــاط پریــان آغــاز
شــد ،تهاجمــات آنهــا بــه مشــهد بــه حداقــل رســید و اقدامــات عمرانــی شــاهعباس پایــدار مانــد.
در منابــع ایــن عصــر گزارشــی از اقدامــات عمرانــی بــه معنــای واقعــی که به دســت شــاه اســماعیل
صــورت گرفتــه باشــد ،دیــده نمیشــود؛ بلکــه گزارشهــا عمومــا بــه تأمیــن لــوازم ضــروری حــرم
مثــل شــمعدان ،فــرش و رســیدگی بــه امــور خــدام و ســادات مجــاور حــرم مربــوط میشــود .در
ســال  916قمــری شــاهاســماعیل دســتور داد کــه حــرم را مفــروش و قنادیــل و شــمعدانهای طال
و نقــره بــرای آن فراهــم کنند(عالـمآرای صفــوی291- 290 :1350 ،؛ عالـمآرای شــاه اســماعیل،
 .)347 -346 :1348وی در جریــان همیــن ســفر ســادات و مجــاوران حــرم را بــا دادن صدقــات
خوشــدل گرداند(جنابــدی234 :1378 ،؛ روملــو153 :1357 ،؛ ترکمــان ،1382 ،ج 37 :1؛
خواندمیــر ،1380 ،ج  .)508 :4اهــدای صدقــات بــه مجــاوران حــرم در ســفر ســال  919قمــری
شــاه اســماعیل بــه خراســان نیــز تکــرار شــد(جنابدی.)277 :1378 ،
شــا ه طهماســب اقدامــات عمرانــی بیشــتری نســب بــه پــدر خویــش در بــارگاه رضــوی و شــهر
مشــهد انجــام داد .وی عــاوه بــر آنکــه در ســفرهای متعــدد نظامــی خــود بــه خراســان ســادات
و خــدام حــرم را بــا اعطــای صــات خوشــوقت گردانید(همــان 420 ،394 :و  ،)459اقدامــات
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عمرانــی همچــون بــرآوردن بــاروی گــرد شــهر مشــهد(روملو635 :1357 ،؛ حســینی اســترآبادی،
ً
 )54 :1364کــه ظاهــرا بهجــای بــاروی کهنــه آن ســاخته شــده بــود ،مطــا کــردن گنبــد
مبارک(حســینی اســترآبادی54 :1364 ،؛ مســتوفی ،)81 :1375 ،نصــب میــل طــای ســر گنبد
مبــارک (حســینی اســترآبادی« ،)54 :1364 ،قلعــه مشــهد مقــدس ،ســر طوق مرصــع گنبد مطهر
مزبــور ... ،شــرفهدوز ضریــح مقــدس ،شــمعدان بــاالی ســر و پاییــن پــای مرقــد مطهــر ،درب مرصــع
روضــه رضویــه» را نیــز انجــام داد(مســتوفی .)81 :1375 ،در دوره مــورد بحــث مــا شــاهعبــاس
بیشــترین اقدامــات عمرانــی را در بــارگاه رضــوی انجــام داد .اســترآبادی بــا در نظــر داشــتن ایــن
واقعیــت میگویــد کــه شــاهعباس «در تعمیــر مشــاهد مقدســه و بقــاع آن حضــرات» ســعی جمیــل
داشــت(همان .)133 :بــهطورکلــی اقدامــات شــا ه عبــاس در جهــت توســعه و عمــران حــرم امــام
رضــا gدر چهــار ســطح انجــام گرفــت؛ نخســت سروســامان دادن بــه امــور مربــوط بــه خادمیــن
و کارکنــان حــرم ،دوم تأمیــن وســایل ضــروری آســتان همچــون ظــروفآالت و فرشهــا و  ،...ســوم
تأمیــن آب موردنیــاز ســاکنان و زوار و بهبــود فضــای ســبز محوطــه حــرم و چهارم توســعه و گســترش
فضــای داخلــی حــرم کــه بــا تغییــرات و افــزودن صحنهــا و ایوانهــای جدیــدی صــورت گرفــت.
شایســته یــادآوری اســت کــه شــا ه عبــاس عــاوه بــر تعقیــب سیاسـتهای شــاهان پیشــین صفوی
در احیــای بــارگاه ضــوی در برابــر هجمههــای فرهنگــی و سیاســی ازبــکان هــدف دیگــری را نیــز
دنبــال میکــرد و آن ایجــاد زیرســاختهای مناســب در مشــهد و بــارگاه رضــوی بـ ه منظــور پذیرایــی
از زوار در مقیاســی گســترده بــود .در توضیــح ایــن امــر بایــد اضافــه کــرد کــه پــس از روی کار آمــدن
حکومــت صفویــه عــاوه بــر عوامــل اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و ژئوپولتیکــی ،وجــود مراکــز
عمــده تشــیع و قبــور متبرکــه امامــان شــیعه در عــراق همــواره موجــب بــروز اختــاف میــان آنهــا
بــا تــرکان عثمانــی میشــد(رحمانیان و شهســواری .)3 :1391 ،بــه عبارتــی س ـهنقطه برخــورد و
تعامــل دولــت عثمانــی بــا ایــران تجــارت ،جنــگ و حــج بود(قائــدان و دیگــران.)120 :1392 ،
گــروه کثیــری کــه هرســال بــه مکــه و مدینــه میرفتنــد بــرای مخــارج و صدقاتــی کــه میبایــد
بــه متولیــان اماکــن شــریفه بدهنــد و بــاج و خراجــی کــه ترکهــا و اعــراب از آنهــا میگرفتنــد
مبالغــی دوکای طــا بــا خــود بــه خــارج میبردند(تاورنیــه ،بیتــا .)515 :هــر ســال تعــداد
زیــادی از ایرانیــان بــرای زیــارت عتبــات عالیــات در شــهرهایی کــه پــس از عهدنامــه صلــح
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آماســیه( 962ق) از ایــران جــدا شــده بــود و همچنیــن زیــارت مکــه و مدینــه از خــاک عثمانــی
ت بودنــد
عبــور میکردند(ایــزدی .)142 :1391 ،شــهرهایی کــه زائــران زیــارت میکردنــد عبــار 
از کاظمیــن ،ســامرا ،کربــا و نجف(عیســوی .)197 :1362 ،از لحــاظ مســافت ایــن مســافرتها
دس ـتکم شــش مــاه بــه طــول میانجامیــد و زوار ایرانــی ب ـ ه ویــژه آنهایــی کــه بــه ســمت مکــه
میرفتنــد میبایــد بــهمنظــور پرداخــت عــوارض ،خریــد نیازمندیهــای طــول ســفر یــا پرداخــت
نــذورات خــود بــه حــرم نبــوی و مســجدالحرام و هزینــه گمــرک بــه مأمــوران عثمانــی از ســکههای
طــا اســتفاده کننــد ،بدیــن ترتیــب ســکههای طــا کــه از مهمتریــن عوامــل تــدارک و تجهیــز
ســپاهیان نــو بنیــاد شــاهعباس بــود از ایــران و قلمــرو صفــوی خــارج و موجــب تقویت مالــی قدرت
تــرکان عثمانــی و تجهیــز ســپاهیان آنهــا میشــد(همان .)142 :بــهعــاوه یکــی از عوامل بســیار
جالــب افزایــش تقاضــا و قیمــت طــا در دوره صفویــه زیــارت ســاالنه حــج و تا حــدی زیــارت اماکن
متبرکــه شــیعی در نجــف و کربــا بــود .بــا شــروع ایــام زیــارت آنهایــی کــه قصــد داشــتند ســفر
درازمــدت یکســاله بــه شــبهجزیره عربســتان انجــام دهنــد مقــدار زیــادی طــا میخریدنــد؛ زیــرا
تنهــا ایــن پــول بــود کــه بــرای حمــل بــه نقــاط دوردســت بســیار مناســب بــود و نتیجــه ایــن اقــدام
افزایــش قیمــت طــا بود(متــی .)74 :1387 ،در حقیقــت میتــوان گفــت کــه مراســم حــج فقــط
یــک مناســک دینــی نبــود بلکــه فراینــد اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی مهمــی در جهــان اســام
بود(قائــدان و دیگــران .)120 :1392 ،ایــن عوامــل منجــر بــه وارد آمــدن آســیبهایی بــر ســاختار
اقتصــادی حکومــت صفــوی شــد .بــهعــاوه بــد رفتــاری و اجحافاتی کــه در حــق زوار ایرانــی انجام
میگرفت(جعفریــان ،1373 ،ج  11 :3و  ،)12شــرافت و حیثیــت حکومــت صفــوی را زیــر ســؤال
میبــرد .بنابرایــن شــا ه عبــاس بــهمنظــور جلوگیــری از ایــن زیــان بــزرگ مالــی درصــدد برآمــد تــا با
آبــاد کــردن بــارگاه رضــوی و مشــهد ایــن شــهر را بــه کانــون نخســت زیارتــی رعایــای خویــش تبدیل
کنــد .وی جــدای از آنکــه در خــال ســفرهای مختلــف خــود بــه مشــهد بــه نظــم و نســق امــور حرم
و اهــدای صــات و نــذورات بــه خــدام و مجــاوران آنجــا پرداخت(ترکمــان ،1382 ،ج 578 :2؛
جنابــدی ،)763 :1378 ،در ســال  996قمــری قنادیــل طــا و نقــره و فــروش زیــادی بــه حــرم
اهــدا کــرد و در زینــت ایــن مــکان کوشید(شــاملو ،1371 ،ج  .)164 :1ایــن امــر در ســال 1007
قمــری کــه حــرم هــدف دســتبرد ازبــکان قــرار گرفتــه بــود نیــز تکــرار شــد و «از قنادیــل مرصــع و
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طــا و نقــره و شــمعدان و قالیهــای بتکلــف کرمانــی و جوشــقانی و اوانــی و ظــروف آنچــه ضروری
ســرکار فــی آنچــه ضــروری ســرکار فیضآثــار بــود ســرانجام یافت»(ترکمــان ،1382 ،ج .)578 :2
اساســیترین اصالحــات در ســاختار حــرم و شــهر مشــهد در ســال  1021قمــری صــورت
گرفــت .بــه گفتــه ترکمــان در ایــن ســال رأی شــاه بــر توســعه صحــن مبــارک قــرار گرفــت؛ زیــرا
صحــن ســابق در نظــر وی تنــگ و حقیــر مینمــود و ایــوان میرعلــی شــیر بــدان خاطــر کــه در
یــک گوشــه صحــن افتــاده بــود بــه غایــت بدنمــا بــود ،بــه همیــن دلیــل «طبــع ســلیم و دانــش
مســتقیم آن حضــرت  ...اقتضــای آن کــرد کــه عمارت ســابق جانب شــرقی را که انهــدام پذیرفته
بــود برداشــته اضافــه صحــن نماینــد بنوعــی کــه ایــوان مذکــور در وســط حقیقــی واقــع شــود و
ایــوان دیگــر در مقابــل آن کــه جانــب شــمالی صحــن و روی بجنــوب داشــته باشــد و دو ایــوان
دیگــر در طــرف شــرقی و غربــی عمــارت کشــند کــه آن ثانــی صحــن بیتالمعمــور مشــتمل بــر
چهــار ایــوان بلنــدارکان بــوده باشــد»(همان ،ج  .)854 :2شــا ه عبــاس بــرای تســهیل در رفــت و
آمــد زوار «خیابانــی از دروازه غربــی شــهر تــا شــرقی طــرح فرمودنــد کــه از هــر دو طــرف بصحــن
مبــارک» میرســید و از میــان ایــوان میگذشــت .همچنیــن از آنجــاکــه «ســاکنان مشــهد
مقــدس معلــی و زوار روضــه متبرکــه از قلــت آب در عــذاب بودنــد آب از انهــار سرچشــمه جلســت
و قنــوات مجــدد احــداث کــرده آنحضــرت بشــهر درآورده نهــری در میــان خیابــان و حوضــی
بــزرگ در وســط صحــن موســع مذکــور احــداث فرمودنــد» در نتیجــۀ ایــن اقدامــات شــاهعبــاس،
مشــهد «معمورتریــن بــاد خراســان و رشــک روضــه رضــوان» گشــت(همان) .صنــدوق طــای
ً
امــام الجــن و االنــس ،درب طــای روضــه مقدســه مزبــوره ،ضریــح طــای ایضــا  ...عمــارت
دارالســیاده و دارالحفــاظ آســتانه مقدســه ،نقــره عتبــه و ضریــح فــوالدی روضــه مقدســه مزبــوره
از دیگــر اقدامــات عمرانــی شــا ه عبــاس در بــارگاه رضــوی است(مســتوفی .)102 :1375 ،در
نتیجــه ایــن اقدامــات و توجهــات شــاهان صفــوی نـ ه تنها بــارگاه رضــوی آبادتر و باشــکوهتر شــد،
بلکــه شــهر مشــهد نیــز پیشــرفتهای زیــادی کــرد .بــا ایجــاد بناهــای مختلــف و خیابانســازی
و فراهــم ســاختن امكانــات شــهری و کوچانــده شــدن طوایــف مختلــف بــه خراســان از جملــه بــه
مشــهد بــر جمعیــت آن نیــز افــزوده شــد و وســعت و رونــق مشــهد بیــشاز پیــش زمینــۀ بهتــری
را بــرای جلــب زوار و مســافران فراهــم ســاخت .در ایــن دوره بــهواســطۀ توجــه شــاهان و امــرای
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صفــوی و شــیعیان عالقهمنــد بــه توســعه اماکــن اطــراف حــرم مطهــر و احــداث ســاختمانها
و بناهــای مذهبــی از جملــه مســاجد و مــدارس توجــه شــایانی مبــذول و مســاجد و مــدارس
فراوانــی در مشــهد احــداث شــد؛ بهگونــهای کــه تعــداد بناهــای دورههــای قبــل بــا بناهــای
ســاخته شــده در عهــد صفویــه قابلمقایســه نبــود .از طــرف دیگــر بــا حضــور بیشــتر علمــای
برجســتۀ تشــیع ،حــوزۀ علمــی مشــهد بیــشاز پیــش فعــال شــد و مشــهد بــهعنــوان یكــی از
بزرگتریــن مراکــز علمــی مطــرح گردید(زارعــی و دیگــران.)111 :1395 ،

 .4اثر گذاری بارگاه رضوی بر منازعات بین صفویان و ازبکان
 .1 -4بهرهگیری از ظرفیتهای متنوع بارگاه رضوی در مواجهه با ازبکان
اســتفادۀ صفویــان از ظرفیتهــای متنــوع بــارگاه رضــوی در آوردگاههــای نظامــی بــا ازبــکان،
نمــود عینــی اثرگــذاری حــرم مطهــر رضــوی و شــخصیت معنــوی حضــرت رضــا gدر جریــان
منازعــات بیــن دو حکومــت اســت .اعتقــاد شــاهان صفــوی و مریــدان مخلــص آنهــا مبنــی بــر
امدادهــای غیبــی ائمــه معصومیــن در میادیــن نبــرد کــه از طریــق رؤیــا و توســل نمود مییافــت ،از
مشــخصههای مهــم نظامــی عصــر صفــوی اســت .ایــن اعتقــاد در ســه جنبــه قابلبررســی اســت؛
در نخســتین شــیوه ائمــه معصومیــن بــهویــژه حضــرت علــی gدر قالــب رؤیــا در پیشــامدهای
مهــم مریــدان خــود را ارشــاد میکردنــد .در توضیــح ایــن موضــوع بایــد گفــت کــه بـ ه طــور کلــی در
تاریــخ ایــران رؤیاهــا اهمیتــی ویــژه داشــتهاســت .رؤیاهــا انواعــی داشــته و تفســیرهای مبتنــی بــر
آنهــا نیــز متفــاوت بــوده اســت .بعضــی از رؤیاهــا حالــت شــخصی داشــته و دایــرۀ آنهــا از رفتــار
خصوصــی فــرد تجــاوز نمیکــرد .بعضــی از آنهــا نوعــی الهــام درونــی تلقــی میشــد .گروهــی
دیگــر از رؤیاهــا جنبههــای الهیاتشناســی و علمــی داشــته؛ امــا مهمتریــن نــوع رؤیاهــا آنهایــی
هســتند کــه از آنهــا بــهعنــوان ابــزار سیاســی بــا ادعــای نوعــی رهبری بــهمنظــور انجــام فعالیتی
آشــکارا سیاســی اســتفاده میشــد(صفتگل.)135 :1381 ،
کارکردهــای رؤیــا در دوره صفــوی از نــوع ســوم یعنــی ابــزاری بــرای فعالیتهــای سیاســی بــود.
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صفویــان در مــوارد مختلفــی همچــون تقویــت روحیــۀ ســربازان ،اتخــاذ راهبــرد مناســب جنــگ بــا
دشــمن ،ســرپوش نهــادن بــه تــرک مخاصمــات ،رهایــی نیروهای خــودی از محاصــرۀ دشــمن و ...
از رؤیاهــا بهــره میبردند(احمــدی 48 :1388 ،و  49و  62و  .)63ایــن امــر در دورۀ شــاه اســماعیل
و شــا ه طهماســب بیــش از دیگــر دورههــا رواج داشــت .برخــی تصمیمــات کالن سیاســی و نظامی
بــر اســاس رؤیاهــا اتخــاذ میشــد و در بســیاری از مواقــع رؤیــا دیــدن فرمانــده کل را از بــروز تنــش
بــا فرماندهــان و مشــاوران عالیرتبــه رهــا میکرد(رازنهــان و مشــفقیفر.)114 :1394 ،
ایــن امــر بهخوبــی در دیــدگاه ســران قزلبــاش دربــارۀ مقابلــه بــا شــیبک خــان قبــل و بعــد از
ماجــرای کســباجــازه شــاه اســماعیل از حضــرت رضــا gنمایــان اســت .ســران قزلبــاش کــه
حرکــت بــه ســمت مــرو را در آن شــرایط بــه مصلحــت نمیدیدنــد بعــد از آنکه شــاه اســماعیل ادعا
کــرد کــه از حضــرت رضــا gکســب اجــازه نمــوده بــه ســجده افتادنــد و «روی خــود را بــر خــاک
آن روضــۀ مقدســه نهــاده گریــه بســیار کردنــد و بعــد از آن خنــدان و شــکفته و خاطرجمــع بــه جــد
گرفتنــد شــاه را کـهای شــهریار توبــه کردیــم کــه دیگــر آنچــه مرشــد بگویــد و اراده کنــد مــا را حد آن
نباشــد کــه تجــاوز کنیم»(عالـمآرای صفــوی .)291- 293 :1350 ،شــاهان صفــوی از ایــن روش
کــه ریشــه در اعتقــادات و احساســات دینــی سربازانشــان داشــت بهــرۀ فراوانــی در عرصههــای
نظامــی میبردند(مشــفقیفر .)50 :1383 ،بــه نظــر میرســد چنیــن کوش ـشهایی از نیازهــای
ی شــدهای برخاســته اســت کــه شــاهان صفــوی بــرای مانــدگاری اقتــدار معنــوی خــود بــه
درون ـ 
امدادهــای نجاتبخشــانه آســمانی داشــتند(فرهانی منفــرد و خلیلــی .)95 :1389 ،گزارشهای
بســیاری دربــارۀ راهنمایــی ائمــه bبــه شــاهان صفــوی در قالــب رؤیــا در منابــع ایــن عصــر آمــده
اســت .بــه ادعــای کتــاب عالـمآرای شــاه اســماعیل ترفنــدی کــه اســماعیل بــرای بیــرون کشــیدن
شــیبک خــان از قلعــه مــرو در ســال  916قمــری اعمــال کــرد در نتیجــه راهنمایــی بــوده کــه
حضــرت امیــر gدر خــواب بــه وی کــرده بود(عالـمآرای شــاه اســماعیل.)361- 360 :1348 ،
راهنماییهــای حضــرت امیــر gبــه شــاه اســماعیل از طریــق رؤیــا در پیشــامدهای مهمــی
همچــون نبــرد بــا ســپاه الونــدمیــرزا ترکمــان و اعــام تشــیع بهعنــوان مذهــب رســمی حکومــت بــا
تعبیــر «ای فرزنــد دغدغــه بــه خاطر مرســان» نیــز خودنمایــی میکند(عالـمآرای صفــوی:1350 ،
 80و .)164
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در شــیوۀ دوم شــاهان صفــوی بــا روشهایــی همچــون نوشــتن شـبنامه از امــام رضــا gدربارۀ
اتخــاذ یــک تصمیــم سیاســی و نظامــی مهــم کســب تکلیــف میکردنــد .زمانــی کــه قزلباشهــا
از خســتگی راه و الغــری ســتوران شــکوه میکردنــد و رفتــن بــه آوردگاه مــرو را در آن شــرایط بــه
مصلحــت نمیدیدنــد ،شــاه اســماعیل بــا بیــان اینکــه تدابیــر آنهــا خردمندانه اســت اظهــار کرد
کــه بیــن وی و حضــرت رضــا gارتبــاط خاصــی وجــود دارد و هــر کاری انجــام داد ه بــه رخصت او
بــوده و بــر شــما پوشــیده اســت .ســپس بــرای کســب اجــازه از حضــرت رضــا gشـبنامهای در
داخــل ضریــح انداختنــد و در ضریــح را قفــل نمودنــد ،صبــح بــا ایــن جــواب مواجــه میشــوند کــه
«رخصــت اســت برویــد کــه فتــح و ظفــر بــا شماســت»(همان.)291 - 293 :
در شــیوۀ ســوم کــه مرســومتر و معقولتــر نیــز بــود شــاهان صفــوی قبــل از رویدادهــای مهــم
نظامــی بــه زیــارت ائمــه bبــه خصــوص حضــرت رضــا gرفتــه و اســتمداد میطلبیدنــد .منابع
ایــن عصــر از اســتمداد شــاه اســماعیل از امــام رضــا gقبــل از رویارویــی بــا شــیبک خــان در
ســال  916قمــری یــاد میکنند(ترکمــان ،1382 ،ج 37 :1؛ خواندمیــر ،1380 ،ج 508 :4؛
خواندامیــر .)130 :1370 ،طهماســب قبــل از حضــور در آوردگاه جــام در ســال  935قمــری «از
ســر صــدق نیــت بــه روضــه طیبــه رضویــه» رفت(جنابــدی )395 :1378 ،و «از روح آن ســلطان
 ...اســتمداد همــت نموده»(ترکمــان ،1382 ،ج  )53 :1ســپس «از روی وثــوق تمــام متوجــه
حــرب ســاطین چنگیــزی گردید»(همــان .)395 :شــاهعبــاس نیــز قبــل از رویاروییهــای
نظامــی خــود بــا ازبــکان از روحانیــت حضــرت رضــا gکمــک میطلبید(همــان 678 :و .)738
خــود قزلباشهــا نیــز بــه کرامــت خانــدان صفــوی اعتقــاد داشــتند و جــدای از اعتقــاد و بــاوری
ی کــه
کــه بــه رؤیاهــای شــاهان صفــوی داشــتند ایــن اعتقــاد را بــه زبــان نیــز میآوردنــد بــهنحــو 
دانــه ســلطان یکــی از امــرای قزلبــاش در ایــنبــاره گفتــه بــود «از ایــن دودمــان خالفــت نشــان
چــه کرامتهــا و معجزههــا دیدهایم»(عال ـمآرای شــاه اســماعیل .)353 :1348 ،عــاوه بــر ایــن
واقــعشــدن بــارگاه رضــوی در مشــهد خــود بــه عامــل مهمــی در افزایــش روحیــه و تــوان دفاعــی
ســاکنان ایــن شــهر در برابــر مهاجمــان ازبــک تبدیــل گشــته بــود ،بـ ه گونـهای کــه در تهاجمــات
زیــادی کــه بــه ایــن شــهر صــورت میگرفــت و گاه تــا مــدت هفــت مــاه نیــز بــه طــول میانجامیــد،
انگیــزۀ مقاومــت مــردم و خادمــان حــرم در دفــاع از شــهر بیشــتر میشــد؛ و «وضیــع و شــریف»
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بــه دفــاع برمیخاســتند(عالمآرای شــا ه طهماســب .)64 :1370 ،ایــن مســئله بــ ه خوبــی در
نامــه ابراهیمخــان اســتاجلو بــه عبداللهخــان ازبــک نمــودار اســت؛ آنجــا کــه خــان اســتاجلو
مینویســد «هــرگاه متوجــه محاصــره قلعــه مشــهد مقــدس گردنــد اســتعداد قلعـهداری در مــردم
ایــن والیــت بیشــتر اســت و جهــت حفــظ و حراســت روضــه مقدســه حضــرت امــام الجــن و االنــس
در قلعـهداری زیــاده از مــردم هرات ســعی و کوشــش خواهنــد کرد»(ترکمــان ،1382 ،ج .)389 :2
ن حــال واقــعشــدن بــارگاه رضــوی در شــهر مشــهد موجــب شــده بــود که صفویــان بــه خاطر
بــا ایـ 
رعایــت احتــرام و حرمــت حضــرت و آســیب نرســیدن بــه بــارگاه در گشــودن آن از ســاحهای
آتشــین اســتفاده نکننــد .ترکمــان دربــاره علــت خــودداری شــا ه عبــاس از کاربــرد ســاح آتشــین
در فتــح مشــهد بــه ســال  1001قمــری میگویــد« :آن بقعــه شــریف را دارالحــرب ســاختن و تــوپ
و تفنــگ بجانــب شــهر کــه روضــه مطهــر حضــرت امــام همــام ثامــن اســت و چنــد طــرف بــر باطــل
باشــد انداختــن مکــروه طبــع اشــرف اعلــی بود»(همــان ،ج .)454 :2
صفویــان در مواقعــی کــه بــا تنگناهــای مالــی مواجــه میشــدند از داراییهــای متعلــق بــه بــارگاه
رضــوی بــ ه منظــور تجهیــز ســپاه و دفــع ازبــکان بهــره میبردند(افوشــتهای نطنــزی:1383 ،
 .)199امــری کــه در اواخــر دوره صفــوی بـ ه منظــور مقابلــه بــا شــورش افاغنــه هــرات نیــز تکــرار
شد(مســتوفی .)119 – 118 :1375 ،حمــل پرچــم مخصــوص بــارگاه رضــوی در میادیــن نبــرد
بــا ازبــکان از دیگــر ظرفیتهــای شــخصیت معنــوی حضــرت رضــا gبــود کــه صفویــان از آن
در مواجهــه بــا مخالفــان ازبــک خویــش بهــره میبردنــد .در مقیــاس کلــی در دورۀ صفــوی از
درفشهــای مذهبــی در جنگهــا اســتفاده میشــد .درفشهایــی کــه در ایــن جنگهــا بــه کار
گرفتــه میشــد بــا درفشهــای سیاســی و حکومتــی صفویــان متفــاوت بــود و از آنجــاکــه بیشــتر
جنگهــای ایــن دوره صبغــۀ مذهبــی و شــیعی داشــت ،درفشهــای نظامــی و جنگــی میبایــد
نشــاندهنــدۀ ایــن مبنــای اعتقــادی باشد(شــاطری .)167 :1395 ،جنابــدی بــه مــا اطــاع
میدهــد کــه در ســال  955قمــری بــه دنبــال حملــۀ جاللخــان بــن دینمحمدخــان حاکــم مــرو
بــه خراســان «مرتضیقلیخــان رایــت میمنــت آیــت امــام همــام بــه دســت خویــش ارتفــاع داده
فوجــی از آن مبــارزان نامــی قزلبــاش در ظــل آن رایــت میمنــت آیــت بــر بادپایــان بــرق رفتــار  ...بــه
اســتقبال حملــه ایشــان مهمیــز ســتیز بــر مراکــب افشــردند»(جنابدی.)597 :1378 ،
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نتیجهگیری
نتایــج تحقیــق نشــان مــی دهــد کــه دو عامــل اختالفــات مذهبــی و توســعهطلبیهای ارضــی
ازبــکان در شــکلگیری روابــط خصمانــه بیــن صفویــان و ازبــکان نقشآفرینــی کردهانــد .ازبــکان
از سیاسـتهای مذهبــی صفویــان ناراضــی بــوده و بــه دو صــورت نظــری و عملــی مخالفــت خــود
را بــا آن نشــان دادنــد .جنبــۀ نظــری ایــن مجــادالت در قالــب مکتوبــات سیاســی کــه بیــن دو
حکومــت رد و بــدل شــد ،نمــود یافــت و جنبــۀ عملــی آن در آوردگاههای نظامــی خود را نشــان داد.
ایــن تضــاد عقیدتــی و توســعهطلبی ارضــی زمینهســاز تهاجمــات گســتردهای از جانــب ازبــکان
بــه خراســان گشــت .در نتیجــۀ ایــن تهاجمــات ،ســرزمین خراســان در دفعــات مکــرر پایمــال ســم
ســتوران مهاجمــان ازبــک گشــت .در ایــنبیــن تســلط بــر مشــهد بـ ه عنــوان شــهری کــه پایــگاه
ایدئولــوژی صفویــان در شــرق محســوب میشــد و بنــا بــه ماهیــت زیارتگاه ـیاش داراییهــای
زیــادی را بــه اشــکال مختلــف در خــود جــای داده بــود ،بــرای آنهــا یــک پیــروزی بــزرگ بهحســاب
میآمــد .در نتیجــه حمــات مکــرری بــه ایــن شــهر انجــام دادنــد .در جریــان منازعــات بیــن دو
حکومــت بــارگاه رضــوی نقــش دوگانـهای ایفــا کــرد؛ یعنــی هــم از ایــن منازعــات تأثیــر پذیرفــت و
هــم بــر رونــد آنهــا اثــر گذاشــت.
دســتبردهای مکــرر ازبــکان بــه بــارگاه رضــوی و شــهر مشــهد و قتــل خــدام و مجــاوران حــرم
ن حــال لــزوم حضــور شــاهان صفــوی
اثرپذیــری منفــی بــارگاه رضــوی از ایــن منازعــات بــود .بــا ایـ 
در خراســان بـ ه منظــور دفــع مهاجمــان ازبــک موجــب رونــق زیارت مشــهد توســط شــاهان صفوی
شــد .همچنیــن آنهــا بــهمنظــور جبــران دســتبردهای ازبــکان بــه بــارگاه رضــوی و اهتمامــی کــه
بــه آبــاد کــردن مشــاهد مقدســه داشــتند بــه بازســازی و توســعه حــرم و گاه خــود شــهر مشــهد
نیــز پرداختنــد؛ و بدیــن ترتیــب اثــرات مثبــت ایــن منازعــات بــر بــارگاه رضــوی نمــودار شــد .بــارگاه
رضــوی در یــک مــورد مهــم نیــز بــر رونــد ایــن منازعــات اثــر گذاشــت و صفویــان توانســتند بــه
روشهــای مختلــف از شــخصیت معنــوی حضــرت رضــا gدر آوردگاههــای نظامــی بــهمنظــور
مقابلــه بــا مخالفــان ازبــک خویــش بهرهبــرداری کننــد.
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ـ افوشتهای نطنزی ،محمد بن هدایتالله .)1383( .نقاوهاآلثار .به اهتمام احسان اشراقی .تهران :دانشگاه تهران.
ـ احمدی ،نزهت .)1388( .رؤیا و سیاست در عصر صفوی .تهران :نشر تاریخ ایران.
ـ اشرفی(خوانساری)(مترجم) .فرهنگ اوزان و مقادیر علمی و عملی بینالمللی( .بیتا) .کرج :سازمان ملی استاندارد ایران.
ـ ایزدی ،حسین« .)1391( .شاهان صفوی و زیارت» .فصلنامه شیعهپژوهی .سال دهم .ش  .39صص.151 - 131 :
ـ امیرخانی ،غالمرضا« .)1390( .مکتوبات سیاسی و داعیههای مذهبی (بررسی نقش مذهب در روابط ایران و ماوراءالنهر در قرن 10
و  11قمری)» .فصلنامه گنجینه اسناد .س  .21ش  .82دفتر دوم(تابستان  .)1390صص.60- 44 :
ـ بارتولد ،و .واسیلی .)1358( .تذکرۀ جغرافیایی تاریخ ایران .ترجمۀ حمزه سردادور .چاپ دوم .مشهد :توس.
ـ ترکمان ،اسکندربیگ .)1382( .عالمآرای عباسی .تصحیح ایرج افشار .چاپ سوم .ج  2و  .3تهران :امیرکبیر.
ـ تاورنیه ،ژان باتیست( .بیتا) .سفرنامه .ترجمۀ ابوتراب نوری .با تجدید نظر کلی و تصحیح حمید شیرانی .چاپ دوم  .تهران:
کتابخانه سنائی و کتابفروشی تأیید اصفهان.
ـ جنابدی ،میرزابیگ .)1378( .روضهالصفویه .به کوشش غالمرضا طباطبایی مجد .تهران :،بنیاد موقوفات محمود افشار.
ـ جعفریان ،رسول .)1373( .میراث اسالمی ایران .ج  .3قم :کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی.
ـ حاجیانپور ،حمید« .)1376( .ایران و جهان در بامداد صفویان» .کیهان اندیشه .ش  .76صص.19 – 4 :
ـ حسینی استرآبادی ،سید حسین بن مرتضی .)1364( .تاریخ سلطانی (از شیخ صفی تا شاه صفی) .به کوشش احسان اشراقی.
تهران:علمی.
ـ خنجی ،فضلالله بن روزبهان .)1355( .مهماننامه بخارا (تاریخ پادشاهی محمد شیبانی) .به اهتمام منوچهر ستوده .چاپ دوم.
تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ـ خواندامیر ،امیرمحمود .)1370( .ایران در روزگار شاه اسماعیل و شاهطهماسب .به کوشش غالمرضا طباطبایی .تهران :بنیاد
موقوفات محمود افشار.
ـ خواندمیر ،غیاثالدین بن همامالدین .)1380( .حبیبالسیر فی اخبار افراد البشر .تصحیح محمد دبیرسیاقی .تهران :خیام.
ـ روملو ،حسنبیگ .)1357( .احسنالتواریخ .به کوشش عبدالحسین نوایی .تهران :بابک.
ـ رازنهان ،محمدحسن؛ مشفقفر ،ابراهیم« .)1394( .ارزیابی نقش مؤلفههای دینی در توان نظامی حکومت صفوی» .مطالعات
تاریخ اسالم .س .7ش .37صص.137 – 107 :
ـ رحمانیان ،داریوش؛ شهسواری ،ثریا« .)1391( .جایگاه عتبات عالیات در مناسبات ایران و عثمانی عصر قاجار مطالعه موردی:
«زوار و حمل جنائز» .مطالعات تاریخ فرهنگی( .پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ) .س .4ش .13صص.20-1 :
ـ زارعی ،علی؛ هاشمیزوجآباد ،حسن؛ مسعودی ،ذبیحالله« .)1395( .نقش و جایگاه حرم مطهر رضوی در شکلگیری و تکامل
حیات شهری مشهدالرضا» .فصلنامه خراسان بزرگ .س .7ش  .23صص.115 – 105 :
ـ سرافرازی ،عباس؛ لعلشاطری ،مصطفی« .)1393( .سیاست مذهبی شاه اسماعیل اول صفوی و تأثیر آن بر مناسبات فکری ایران
و عثمانی» .پژوهشنامه تاریخ .س .9ش  .36صص.91 – 76 :
ـ سیدی ،مهدی .)1378( .تاریخ شهر مشهد (از آغاز تا مشروطه) .تهران :جامی.
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صص.176 – 163 :
ـ شاملو ،ولیقلی خان بن داوودقلی .)1371( .قصصالخاقانی .تصحیح سید حسن سادات ناصری .تهران :سازمان چاپ و
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صفره ،حسین؛ عترتدوست ،محمد ( .)1399تحلیل محتوای احادیث شعری
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تحلیلمحتوایاحادیثشعری

مقاله پژوهشی

امام رضا g

دریافت 1398/4/23 :پذیرش1398/5/15 :
حسین صفره ،1محمد عترت دوست

2

چکیده
مــروری بــر ســيرۀ معصومــان bنشــان میدهــد کــه امــام رضــا gنیــز از اشــعار حکمتآمیــز دیگــران
در کالم خــود بهــرهبــرده و مضامیــن آن را تأییــد کــرده و گاه خــود ابیاتــی ســرودهاند .در احادیث نقلشــده
از امــام رضــا 52 ،gبیــت ذکــر شــده کــه بــه نظــر میرســد ایشــان بــه خاطــر مضامیــن ارزشــمند اخالقی
ن تمثــل جســتهاند .پــارهای از ایــن اشــعار تمثل شــعری
و حکمــی ،آنهــا را نقــل کــرده و در کالم خــود بــدا 
امــام رضــا gو چنــد بیــت نیز ســرودۀ خود ایشــان اســت .نگارنــدگان بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتوا،
از مجمــوع ایــن  52بیــت شــعر ،در حــدود  100مضمــون و  16موضــوع اصلــی اســتخراج کردهانــد کــه بــه
اصطــاح «جهتگیــری متــن» نامیــده میشــود .ایــن عناویــن کــه ایــده و پیــام اصلــی متــن هســتند بــا
توجــه بــه اصــل «تبــادر» بــه ذهــن مخاطــب خطــور میکنــد .بــا «طبقهبنــدی» جهتگیریهــا بــرای
دســتیابی بــه «مقوله»هــای تحقیــق روشــن شــد کــه از  16موضــوع اصلــی اســتخراج شــده9 ،مجموعــه
(56درصــد) بــه موضــوع چگونگــی روابــط اجتماعــی انســان بــا دیگــران ،چهــار مجموعــه (25درصــد)
بــه موضــوع امــور فــردی و اعمــال عبــادی انســان و ســه مجموعــه (19درصــد) نیــز بــه مســئله غصــب
خالفــت توســط حاکمــان ظالــم و دشــمنان اهلبیــت bاشــاره دارنــد .لــذا هــدف اصلــی مقالــه کــه بیــان
جهتگیــری اصلــی اخبــار شــعری رضــوی بــوده ،ذیــل ســه مقولــۀ روابــط اجتماعــی ،روابــط فــردی و
ی و موضوعــات اصلــی هــر یــک بــه تفصیــل بیــان شــده اســت.
روابــط سیاســی طبقهبنــد 
کلیدواژهها :امام رضا ،gشعر ،تمثل شعری ،روش تحلیل محتوا.
 .1استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)h.safareh@sru.ac.ir :
 .2استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی ،تهران ،ایرانEtratdoost@sru.ac.ir :
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طرح مسئله
طبــع شــعر و ســخن مــوزون یکــی از نعمتهــای ارزشــمند خــدای متعــال اســت کــه شــاید
پیشــینهای بــهانــدازۀ طــول حیــات انســان داشــته باشــد .شــعر هــم بــه دلیــل موســیقی و هــم
گزینشــی بــودن واژههــا و ترکیبهــای بدیــع ،گاه اثــر پیــام را در مخاطــب صدچنــدان میکنــد .از
ایــنرو شــاعران همــواره جایــگاه مهمــی در میــان مــردم داشــتهاند(ر.ک :موســوی ،بیتــا.)230 :
بــاوجــود ایــن شــاهد هســتیم کــه برخــی شــاعران ایــن هنــر را در مســیر باطــل بــه کار گرفتــه و
موجــب وهــن شــعر و شــاعری شــدهاند تــا آنجــا کــه خــدای متعــال در قــرآن کريــم فرمــودهَ :
«و
َْ ُ
ُّ
َ َ َ َ َّ
ي ُك ِّل واد َي ُ
هيمون* َو َأ َّن ُهـ ْـم َي ُق ُول َ
راء َي َّتب ُع ُهـ ُـم ْالغـ ُ
الشـ َـع ُ
اليف َعلون»(شــعراء،
ون ما
ن * ألـ ْـم تـ َـر أن ُه ْم فـ 
ـاوو 
ٍ
ِ
 )225-224و بــر ایــن نکتــه تأکیــد کــرده کــه شــاعران گمــراه را فقــط گمراهــان پيــروى مىكننــد.
آيــا نديــدهاى كــه آنــان در هــر واديــى ســرگرداناند و چيزهايــى مىگوينــد كــه انجــام نمىدهنــد.
البتــه ایــن وضعیــت بــرای همــه شــاعران یکســان نیســت و از ایــن آیــات قــرآن کریــم نمیتــوان
نفــی شــعر و شــاعری را برداشــت کــرد چراکــه در ادامــه همــان آیــات ،خداونــد متعــال عــدهای را
َّ َّ َ َ ُ َ َ ُ
َ َ
َّ َ ً ْ
َّ
ـات َو ذكـ ُـروا اللـ َـه كثيــرا َو ان َت َص ُروا
اســتثنا کــرده و فرمــوده اســت«ِ :إال الذيــن آمنــوا و ع ِملــوا الصا ِلحـ ِ
ُ
ْ َْ
ـد مــا ظ ِل ُموا»(شــعراء)227 ،؛ مگر كســانى [از شــاعران] كه ايمــان آورده و كارهاى شايســته
ِمــن بعـ ِ
كــرده و خــدا را بســيار بــه يــاد آورده و پــس از آنكه مورد ســتم قــرار گرفتهانــد[ ،از خداونــد و مؤمنان]
يــارى خواســتهاند .بیشــک ايــن اســتثنا بيانگــر آن اســت کــه شــعر درصورتیکــه بــا عمــل صالــح
و يــاد خــدا و همراهــی مظلومــان همــراه باشــد ،ممــدوح اســت و میتوانــد در خدمــت حــق و رشــد
و تعالــی انســان قــرار گيرد.
َّ َ ِّ ْ َ ْ ً
ــع ِر ل ِحك َمــة
ــن الش
بــه همیــن دلیــل پيامبــر اکــرمnدر خصــوص شــعر فرمودهانــد«ِ :إن ِم 

(»...ابنبابویــه1413 ،ق ،ج )379 :4پــار های از شــعر حکمــت اســت .فيــض کاشــانی در شــرح
ايــن حديــث گويــد« :پــارهای از اشــعار ســخن ســودمندی اســت کــه مانع جهل و ســفاهت اســت و
َ
پیامبــر اکــرمnاز آن دو نهــی میکنــد .مــراد ایــن ســخن موعظههــا و َمثلهايــی اســت کــه مــردم
از آنهــا ســود میبرنــد ماننــد حکمــت و دانــش و فهــم و داوری کــه بــر اســاس عــدل اســت»(فيض
کاشــانی1406 ،ق ،ج.)165 :26
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جــرج جــرداق ،عالــم مســیحی عالقهمنــد بــه مطالعــۀ نهجالبالغــه نیــز در ایــن بــاره مینویســد:
«از آنجــا کــه ائمــه اطهــار bســرآمد ســخنوران و بلیغان بــوده و ارزش باالی اشــارههای مســتقیم
َ
و غیرمســتقیم بــه شــعرَ ،مثــل و ماننــد آن را ب ـ ه خوبــی میدانســتهاند ،لــذا در ســخن شــفاهی
یــا مکتــوب خــود ،بــهمقتضــای حــال یــا مقــال ،بــهصورتهــای مختلــف از آن بهــره بــرده و بــا
گنجینــۀ منحصربــه فــرد دانــش خــود ،در برانگیختــن ذهن مخاطــب ،ایجاد شــوق شــنیدن در وی
و ســرعت انتقــال معانــی بــه او از طریــق ایــن اشــارات مبــادرت میورزیدند»(جــرداق ،بیتــا.)32 :
در ميــان اصحــاب پيامبــر اکــرمnو امامــان معصــوم bشــاعرانی وجــود داشــتند که شعرشــان
خدمــت حــق بــوده و خودشــان تــا زمانــی کــه در مســير حــق بودهانــد ،مــورد تحســين
در
ِ

معصومیــن bقــرار داشــتند .عــدۀ زيــادی از ايــن شــاعران را عالمــه امينــی در کتــاب «الغديــر»
يــاد کــرده اســت(ر.ک :امینــی1416 ،ق ،ج495-47 :2؛ ج.)463 -11 :3
مــروری بــر ســيرۀ معصومــان bنشــان میدهــد کــه ايشــان نیــز در برخــی مــوارد بــه ســرودن
شــعر پرداختــه و در مــوارد دیگــری نیــز از اشــعار حکمتآمیــز دیگــران در کالم خــود بهــرهجســت ه و
مضامیــن آن شــعر حکمتآمیــز را تأییــد کردهانــد.
در اخبــار و احادیــث نقــلشــده از امــام رضــا gمجموعــه ابیاتــی ذکــر شــده کــه بــه نظــر
میرســد امــام gبــه خاطــر مضامیــن ارزشــمند اخالقــی و حکمــی ،آنهــا را نقــل کــرده و در
ن تمثــل جســتهاند .برخــی از ایــن ابیــات نیــز ســرودۀ خــود حضــرت اســت کــه
کالم خــود بــدا 
همــه ایــن مــوارد نیازمنــد تحقیــق و بررســی اســت.
در ایــن مقالــه تــاش شــده بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا بــ ه عنــوان یکــی از بهتریــن
روشهــای تحقیــق میانرشــتهای و متــن محــور ،بــه تجزیــهو تحلیــل مضامیــن احادیــث شــعری
امــام رضــا gبپردازیــم کــه احادیــث شــعری رضــوی خوانــده میشــود .ضمــن اســتخراج کامــل
ایــن اشــعار از منابــع تاریخــی و روایــی ،مضامیــن اصلــی و فرعــی و نقــاط تمرکــز ایــن اشــعار احصــا
و دســتهبندی شــده اســت.

سال هشتم ،شماره  ،31پاییـز  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

58
روش تحقیق
در پــی توجــه بــه دانــش نشانهشناســی و ارتباطــات غیرکالمــی در بررســیهای زبانشــناختی و
متنپژوهــی در دهــۀ1960میــادی ،روش «تحليــل محتــوا» بــهعنــوان بهتريــن روش ترکیبــی ّ
کمــی

و کیفــی ،پــای بــه عرصــه تحقیقــات علمــی اندیشــمندان گذاشــت .در ايــن روشّ ،
«كميــت» و بــهطور
کلــی «رویکــرد ّ
كمــی» 1بــه متــن ،كليــد اصلــي حل معمــای فهم متــن به شــمار مـیرود که زمینهســاز

ورود بــه عرصــه تحلیلهــای کیفــی بوده و بســتر مناســبی بـرای متــن پژوهی ترکیبــی فراهم مـیآورد.
«تحلیــل محتــوا در حقیقــت فــن پژوهــش عینــی ،اصولــی و کمــی بــهمنظــور تفســیر و تحلیــل
محتواســت و تفکــر بنیــادی تحلیــل محتــوا عبــارت اســت از قــرار دادن اجــزای یــک متن(کلمات،
جمــات ،پاراگرافهــا و ماننــد آن برحســب واحدهایــی کــه انتخــاب میشــوند) در مقوالتــی کــه از
پیــش تعیینشــدهاند»(باردن .)29 :1375 ،کریپنــدورف نیــز در کتــاب خــود بــا عنــوان «مبانــی
روششناســی تحلیــل محتــوا» ،چارچوبــی را بــرای اســتفاده از ایــن روش معرفــی میکنــد کــه
دارای ســه کارکــرد؛ تجویــزی ،تحلیلــی و روششــناختی اســت(ر.ک :کریپنــدورف.)31 :1378 ،
برخــی نیــز ایــن روش را فــن «پرسشــنامه معکــوس» 2نامیدهاند(فیــروزان.)211 :1360 ،
روش «تحلیــل محتــوا» از جملــه روشهــای تحقیــق میانرشــتهای اســت کــه میتواند بـ ه عنوان
ابــزاری جدیــد ،بــه تحلیــل نصــوص دینــی اعــم از قــرآن کریم یــا احادیــث بپــردازد و مدلــول آنها را
شناســایی نماید(بــرای نمونــه ر.ک :جانــی پــور192-79 :1390 ،؛ عتــرت دوســت-75 :1397 ،
 .)103انــواع فنــون روش تحلیــل محتــوا در منابــع مختلــف معرفیشــده اســت(ر.ک :هولســتی،
93-47 :1373؛ جانیپــور و شــکرانی.)57-27 :1392 ،
ی مقالــۀ حاضــر از تکنیــک «تحلیــل محتــوای مضمونــی» بــهصــورت «کدگــذاری بــاز» بــا
بــرا 
تأکیــد «قالــب بیانــی» و «مخاطــب» اســتفاده شــده و ضمــن تأکیــد بــر نقــاط تمرکــز 3هــر متــن،
تــاش شــده تــا در نهایــت جهتگیــری 4هــای هــر کــدام از مجموعــه احادیــث شــعری رضــوی نیز
تعییــن و تحلیــل شــود.
1. Quantitative Perspective
2. Inverse Questionnaire
3. Attention
4. Direction
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یکــی از مراحــل مهــم در فراینــد اجــرای روش تحلیــل محتــوا« ،طبقهبنــدی» 1جهتگیریهــا
ً
بــرای دســتیابی بــه «مقولــه» 2هــای تحقیــق اســت .در مرحلــۀ طبقهبنــدی ،اوال فقــط بــه
جهتگیریهــای اصلــی متــن توجــه داشــته و تــاش میشــود تــا رابطــه َعرضــی میــان آنهــا
ً
و نــوع نســبتی کــه بــا همدیگــر دارنــد ،شناســاییشــده و ثانیــا از تجمیــع مــوارد مشــترک آنهــا،
«مقولــه» ســاخته شــود کــه در حقیقــت ،گویــای ّ
ماهیــت اصلــی و بنیادیــن متــن اســت.
ایــن مرحلــه از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار اســت چراکــه بــا تغییــر هرکــدام از مضامیــن
اصلــی از یــک مقولــه بــه مقولـهای دیگــر ،حجــم انبوهــی از مضامیــن و متــون حدیثــی کدگــذاری
شــده ،بــه آن مقولــه جدیــد منتقلشــده و بــهنوعــیّ ،
ماهیــت جدیــد دریافــت میکننــد .لــذا در
ایــن مرحلــه میبایــد بســیار دقــت شــود کــه آیــا مقولــه انتخــابشــده بـ ه عنــوان مقولــه اصلــی،
ّ
قابلیــت تحمــل و پذیــرش حجــم انبوهــی از مضامیــن کدگــذاری شــده ذیــل خــود را دارد یــا خیر؟
و آیــا در ادامــه مســیر تحلیــل کیفــی و توصیفــی ،میتوانیــم ادعــا کنیــم کــه آن بخــش از مضامین،
ذیــل آن مقولــه هســتند یــا خیــر؟ ایــن اقــدام در نهایــت منتهــی بــه ســاخت مجموعــه موضوعــی
احادیــث شــده و مهمتریــن کارکــرد اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا بــرای فهــم حجــم انبوهــی از
اطالعــات حدیثــی پراکنــده منقــول از ائمــه اطهــار bاســت.

تحلیل محتوای روایات شعری امام رضاg
ّ
روایــات شــعری امــام رضــا gبــه دو دســته قابــل تقســیم اســت؛ برخــی شــامل تمثــل 3شــعری
حضــرت اســت و پــارهای نیــز اشــعاری هســتند کــه خــود آن حضــرت ســروده اســت کــه در اینجــا
1. Classification
2. Categories

َ َّ َ
ـل فـ ٌ
ـان
 .3تمثــل بــه شــعر ،یــک نــوع تضمیــن و صنعــت بالغــی اســت(ر.ک :موســوی ،بیتــا ،بخــش دوم) .ابــن منظــور گویــد« :ت َمثـ 
َ ً َ َّ َ
َ ً
ّ
َ
َ
ـل بالش ـيء ض َر َبـ ُـه َمثال»(ابــن منظــور1414 ،ق ،ج )612 :11یعنــی وقتــی گفتــه میشــود کســی بــه شــعری تمثــل
ضـ َـر َب َمثــا و ت َمثـ 
جســت یعنــی از آن شــعر ب ـ ه عنــوان ضربالمثــل اســتفاده کــرد.
ّ
ّ
عالمــه شــعرانی در حاشــیه شــرح کافــی ،ضمــن اشــاره بــه برتــری تمثــل بــه آیــات قــرآن کریــم در کالم خــود ،تمثــل بــه شــعر را نیــز جایــز
ّ
دانســته و نمونههــای متعــددی از تمثــل ائمــه اطهــار bبــه اشــعار دیگــران را بــهصــورت نمونــه ذکــر کــرده اســت(ر.ک :شــعرانی،
ّ
1382ق ،ج .)54 :7عالمــه مجلســی معتقــد اســت پیامبــر اکــرم nنیــز بــه شــعر تمثــل میجســت ،ولیکــن روش او چنیــن بــود کــه بــا
جابهجایــی کلمــهای ،شــعر را از حالــت نظــم خــارج کــرده و بــهاصطــاح آن را میشکســت(ر.ک :مجلســی1403 ،ق ،ج.)229 :15
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همــه ذیــل عنــوان روایــات شــعری امــام رضــا gذکــر و در خــال بحــث نــوع آن روشــن میشــود.
بررس ـیهای متعــدد در منابــع تاریخــی و روایــی نشــان میدهــد کــه مجموعــه اشــعار متعــدد و
پراکنــدهای بــه نقــل از امــام رضــا gوجــود دارد کــه در ایــن مقالــه تــاش شــده ضمــن احصــای
کامــل ،بــه تحلیــل محتــوای آنهــا نیــز پرداختــهشــده و مضامیــن اصلــی و فرعــی کشــف و تبییــن
شــود .ایــن روایــات بدیــن شــرح اســت:
 .1-1روایت اول
َ ْ
َ
«هــل َر َو ْيــت ِم َن
شــیخ کلینــی روایــت کــرده اســت کــه روزی مأمــون از حضــرت رضا gپرســيد:
ْ ْ ََ َ
ِّ ْ َ ْ ً َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ
ـت م ْنـ ُـه ْال َكثيـ َـر َف َق َال َأ ْنشـ ْـدني َأ ْح َسـ َ
ـن َمــا َر َو ْي َت ُه ِفــي ال ِحل ِم فقــال»g؛
ِ
الشــع ِر شــيئا فقــال قــد رويـ ِ
ِ ِ
آیــا تاكنــون چیــزی از شــعر روايــت كــردهای؟ حضــرت فرمــود :شــعر بســياری روایــت کــردهام.
مأمــون گفــت :پــس بهتريــن شــعرى كــه دربــارۀ حلــم بــراى تــو گفتهانــد بــراى مــا بازگــوى .امــام
 gفرمــود:
َ َ
ُ
ِإذا ك َان ُد ِوني َم ْن ُب ِليت ِب َج ْه ِل ِه		
َو إ ْن َك َان م ْثلي في َم َح ِّلي م َن ُّ
الن َهى		
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
ْ
ُ ُ َ
َْ ْ
َو ِإ ْن ك ْنت أ ْدنى ِم ْن ُه ِفي الفض ِل َو ال ِح َجى	

َ َُ َ ْ
َ ُ ْ
أ َب ْيت ِل َنف ِسي أ ْن تق ِابل ِبال َج ْه ِل
َ َ َّ
ََ ْ ُ ْ
ْ ْ
أخذت ِب ِحل ِمي ك ْي أ ِجل َع ِن ال ِمث ِل
ْ
َ َ ْ ُ َ ُ َ َّ َّ َ
َ َ ْ 1
التق ُّد ِم و الفض ِل
عرفت له حق

(ابنبابویه1378 ،ق ،ج174 :2؛ ابن شهرآشوب1379 ،ق ،ج)372 :4
البتــه در کتــاب «الجلیــس الصالــح» ایــن گفتوگــو میــان نضــر بــن شــميل و مأمــون دانســته
شــده اســت(جريرى1426 ،ق .)246 :ابــن عبــد ربــه نیــز ایــن اشــعار را منقــول از أحنــف دانســته
اســت(ابن عبــد ّربــه1404 ،ق ،ج.)181 :1
 .1ترجمۀ ابیات:
 .1هر گاه من گرفتار رفتار بد كسى شوم ،اگر آن كس كمتر از من باشد ،خود را با او در نمىاندازم.
 .2اگر شأنش در ِخ َرد همانند من باشد ،با حلم و بردبارى با او رفتار مىكنم تا از وى باالتر باشم.
حق بزرگترى و ّ
 .3و ّاما نسبت به آن كه از من برتر و باالتر استّ ،
تقدم و فضل را بدو میدهم.
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در ادامــه مأمــون از شــنیدن ایــن ابیــات اظهــار خرســندی میکنــد و از امــام gمیپرســد:
ََ َ َ ُ ْ َُْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ََ َ
ـالَ :ب ْعـ ُ
ـض ِف ْت َي ِان َنــا»؛ چــه کســی ایــن ابیــات
«فقــال لــه المأمــون مــا أحســن هــذا مــن قالــه؟ فقـ
را ســروده اســت؟ امــام gپاســخ میدهنــد :یکــی از جوانــان مــا .ســپس مأمــون درخواســت
میکنــد بهتريــن شــعرى را كــه دربــارۀ ســکوت در برابــر جاهــل و تــرك ســرزنش دوســت بــراى آن
حضــرت گفتهانــد ،بخواننــد کــه امــام gدر پاســخ ایــن ابیــات را قرائــت میفرماینــد:
َُ َ
َ ً
َ ً
إ ِّني َل َي ْه ُج ُرني َّ
فأ ِر ِيه أ َّن ِل َه ْج ِر ِه أ ْس َبابا
			
الص ِد ُيق ت َج ُّنبا
ِ
ِ
َ
ً
َ َْ
َََ َ ُ َْ َ ْ َ
اب ِع َتابا
		
َو أ َر ُاه ِإ ْن َعات ْب ُت ُه أغ َر ْب ُت ُه
فأرى له ترك ال ِعت ِ
ُْ
ً
ْ َ
َ
ِّ
ُ
		
َو ِإذا ُب ِليت ِب َج ِاه ٍل ُم َت َحك ٍم
َي ِج ُد ال ُم َحال ِم َن ال ُم ِور َص َوابا
ً
َ َ ُّ ُ ُ
ُّ ُ َ
َأ ْو َل ْي ُت ُه م ِّ
وت َو ُر َّب َ
َ َ 1
وت َعن ْال َج َ
اب جوابا
و
ك
الس
ان
		ك
ا
م
ك
الس
ي
ن
ِ
ِ
ِ
(ابنبابویه1378 ،ق ،ج)175-174 :2
جریــری بــه نقــل از کتــاب «بهجــة المجالــس و انــس المجالــس» معتقد اســت این ابیــات متعلق
بــه ابوالعبــاس ناشــئ اســت .وی ســپس ابیــات دیگــری در همیــن معنــا بــا اندکــی اختــاف را از
شــاعران دیگــر نقــل کــرده اســت(جريرى1426 ،ق .)246 :ذهبــی نیــز معتقد اســت گوینــدۀاین
اشــعار ابــن خرشــة بــن زيــد (یزیــد) اســت(ذهبی1427 ،ق ،ج.)80 :8
در ادامــه مأمــون مجــدد ابــراز خرســندی میکنــد و از گوینــدۀ ابیــات میپرســد کــه امــامg
ََ َ
ـال ْال َم ْأ ُمـ ُ
ـون
هماننــد مــورد قبــل شــاعر ایــن اشــعار را از یکــی از جوانــان اهلبیــت میداننــد« :فقـ
َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ََ َ
ـال ل َب ْ
ـض ِف ْت َي ِان َنــا» .مأمــون ســپس از امــام gمیخواهــد کــه
ـ
ع
مــا أحســن هــذا هــذا مــن قالــه فقـ ِ
ِ
بهتريــن شــعرى را كــه دربــارۀ جــذب دشــمن بــرای دوســت شــدن گفتهانــد ،بــراى وی بازگویــد.
امــام gدر پاســخ ابیــات ذیــل را قرائــت میفرماینــد:
 .1ترجمۀ ابیات:
 .1دوستم به قصد جدایى از من دورى مىگزيند و من بدو ميفهمانم كه دورى گزيدن او اسبابی داشته است.
 .2و به او نشان میدهم كه اگر در اين دوری جستن به او تندى كنم ،سبب دوری بیشتر او شدهام ،پس ترك عتاب را عتاب مىدانم.
 .3هر گاه مبتال شوم به دوست نادان و زورگویی كه امور ناشدنى را درست میداند.
 .4خاموشى در برابر او را سزاوار او ميدانم؛ زيرا كه خاموشى گاه جواب محسوب مىشود.
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َ َ
َّ
ََ ُ
[سال ْم ُت ُه] فق َه ْرت ُه
َو ِذي ِغل ٍة سالمة

َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ِّ َ
		
ات َع ُد ِّو ِه
و من ل يد ِافع سيئ ِ
َ َ
ْ َْ َ
َ ً
َو ل ْم أ َر ِفي الش َي ِاء أ ْس َر َع َم ْهلكا

َف َأ ْو َق ْر ُت ُه م ِّني ل َع ْفو َّ
الت َح ُّم ِل
ِ ِ ِ
َ ْ ُ َّ َ
ِب ِإ ْح َس ِان ِه ل ْم َيأخ ِذ الط ْول ِم ْن َع ِل
َ
ُ َ َّ 1
ِل ِغ ْم ٍر ق ِد ٍيم ِم ْن ِو َد ٍاد معج ٍل

(ابنبابویه1378 ،ق ،ج175 :2؛ ابن شهرآشوب1379 ،ق ،ج)372 :4
مأمــون بــرای دفعــه ســوم مجــدد ابــراز خرســندی میکنــد و از گوینــدۀ ابیــات میپرســد و امــام
 gهماننــد مــوارد قبــل ،شــاعر ایــن ابیــات را از یکــی از جوانــان اهلبیــت معرفــی مینماینــد.
مأمــون ســپس از امــام gمیخواهــد کــه بهتريــن شــعرى را كــه دربــارۀ رازداری بــراى وی
َ َ
ـال َف َأ ْنشـ ْـدني َأ ْح َسـ َ
ـن َمــا َر َو ْي َتـ ُـه فــي ك ْت َمــان ِّ
السـ ِّـر» .امــام gدر پاســخ
گفتهانــد ،بازگویــد« :قـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
درخواســت وی فرمودنــد:
َ
َ
ِّ َ َ ُ
ً
َ
ِّ َ َ ْ
ف َيا َم ْن َرأى ِس ّرا ُي َص ُان ِبأ ْن ُي ْن َسى
الس َّر ك ْي ل أ ِذ َيع ُه
َو ِإني لن َسى
َ َََ
َ َ َْ َ ْ
ْ َ
ْ
ف َي ْن ِبذ ُه قل ِبي ِإلى ُمل َت َوى ال َحشا
		
َمخافة أ ْن َي ْج ِر َي ِب َبا ِلي ِذك ُر ُه
ً
ً َ
َْ َ ُ َ َ
َُ ُ َ ْ َ ْ ُْ
َ
يق ل ُه َح ْبسا
اطر ِه أن ل ي ِط
ش ِس ّرا َو َجال ِفي
في ِ
خو ِ
وشك من لم يف ِ
(ابنبابویه1378 ،ق ،ج)175 :2
مأمــون در پایــان بــا کســب اجــازه از امــام رضــا ،gدســتور میدهــد کــه ایــن اشــعار را مکتــوب
نماینــد و بــرای فضــل بــن ســهل ببرنــد و  300هــزار درهــم نیــز بــه حضــرت هدیــه میدهنــد .در
توضیــح ایــن کــه چــرا امــام رضــا gپاســخ ســؤاالت مأمــون را داده و هدیــه او را دریافــت کردهانــد،
ً
بایــد گفــت کــه بــه نظــر میرســد ایــن اقــدام حضــرت اوال رعایــت ادب و احتــرام نســبت بــه
درخواســت مشــروع دیگــران بــوده باشــد ،چنانکــه از اخــاق کریمــه اهلبیــت ،bپاســخگویی به
 .1ترجمۀ ابیات:
 .1بسا شده است كه با شخص شرور و نيرنگ بازى از راه صلح و دوستى در آمده و بر وى غالب شدهام ،و او را زير بار گذشت خود برده
گرانبار نمودهام.
 .2و هر كس اعمال زشت دشمن خويش را با نيكى از خود دفع نكند ،او بخشش يا بردبارى را از مقام باالترى فرا نگرفته است.
 .3و من براى برطرف كردن کینۀ قدیمی ،راهى نتيجه بخشتر از دوستی و مهربانى فوری نديدهام.
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ســؤاالت و درخواسـتهای مشــروع مــردم اعــم از هممســلکان و مخالفــان و معانــدان بــوده اســت.
ً
ثانیــا پیامبــر اکــرم nنیــز هدايــای پادشــاهان را قبــول میفرمودنــد ،همانگونــه كــه امــام حســن
ً
مجتبــی gنیــز عطایــاى معاويــه را قبــول نمودنــد .اساســا ســیره اهلبیــت bایــن بــوده اســت
چ گاه رد احســان نکــرده و عطایــای دیگــران را میپذیرفتنــد اگرچــه بــدان بینیــاز بــوده و
کــه هیـ 
در اولیــن فرصــت آن را بــه مســتحقان و مســکینان جامعــه عطــا مینمودنــد .اســتغنا و بینیــازی
اهلبیــت bاز امــوال دنیــا و سادهزیســتی ایشــان از جملــه اخبــار متواتــری اســت کــه موافقــان و
مخالفــان بــدان اعتــراف کردهانــد.
 .2-1روایت دوم
ّ
روایــت دوم را شــیخ صــدوق از ّ
معمــر بــن خــاد و گروهــی نقــل کــرده اســت کــه بــر امــام رضــاg
َّ
َ َ
َ َ
َ
«ج َعل َنــا اللـ ُـه ِفـ َـداك َمــا ِلــي أ َراك
وارد شــدهاند و یکــی از آنــان خطــاب بــه امــام gعــرض کــرد:
َ ْ
ُم َتغ ِّيـ َـر ال َو ْجـ ِـه»؛ خــدا مــا را فدایــت گردانــد ،چــرا رنــگ چهــرهات را دگرگــون میبینــم؟! امــامg
َ ْ َ َ ْ َ
ً ُ َ َ ِّ ً
ْ َ
ِّ َ ُ
ـت َل ْي َلتــي َ
ـرا فــي قــول مـ ْ
ـن أ ِبــي َحف َصــة»1؛ مــن تمــام
ـ
ب
ان
و
ـر
ـ
ك
ف
ت
م
را
ـاه
ـ
س
میفرماینــد«ِ :إنــي ب ِقيـ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
شــب را بیــدار بــودم و بــه گفتــه مــروان بــن ابــی حفصــه فکــر میکــردم کــه گفتــه اســت:
َُ ْ َ
َ َّ َ ُ ُ َ
َ َ َ
َ ََْ
ْ َ 2
		
ون َو ل ْي َس ذاك ِبك ِائ ٍن
أنى يك
ات ِو َراثة العم ِام
ِلب ِني البن ِ
ســپس حضــرت میفرماینــد کــه اندکــی خوابیــدم و در خــواب دیــدم کــه گوینــدهای میگفــت:
ُ
ُ َّ ْ ُ
ـت َفــإ َذا َأ َنــا ب َقائــل َقـ ْـد َأ َخـ َـذ بع َضـ َ
ـادة ْال َ
ـاب َو ُهـ َـو َيقــول»:
ـ
ب
ِ
ِِ
«ثــم ِنمـ ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ْ َ
َ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ
ل ْل ُم ْشرك َ
ين َد َع ِائ ُم ِال ْسل ِم
		
ن
ائ
ك
ِ
ِِ
أنى يكون و ليس ذاك ِب ِ ٍ
ْ
ٌ َ
َ ََْ َ
َو ال َع ُّم َم ْت ُروك ِبغ ْي ِر ِس َه ٍام
ات ن ِص ُيب ُه ْم ِم ْن َج ِّد ِه ْم
ِلب ِني البن ِ
َ َ َ َّ
َّ
الطل ُ
يق َم َخ َاف َة َّ
َما ِل َّلط ِل َ ُّ َ
الص ْم َص ِام
		
اث َو ِإن َما
سجد ِ
يق و ِللتر ِ
ِ
 .1مــروان بــن ابــى حفصــة از شــعراى عهــد ّ
عباســى اســت كــه بــه دلیــل مــدح بســیار از خلفــای عباســی بــه ویــژه مهــدى و رشــيد ،ثــروت
انبوهــى بــراى خــود فراهــم کــرده و بــه جهــت هجــو علويــان ،بــه دســتگاه هــارون نزديــك شــده بــود.
 .2ترجمۀ بیت« :از كجا مىشود و اين شدنى نخواهد بود كه ارث عموها به دخترزادهها برسد؟!».
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َ َ َْ َ ُْ
َ ْ
		
ق ْد ك َان أخ َب َرك الق ْر ُآن ِبفض ِل ِه
َ ْ
َّ ْ َ َ
اط َمة ال ُم َن َّو َه ِب ْاس ِم ِه		
ِإن ابن ف ِ
ََْ َ ً
ً
		
َو َب ِق َي ْاب ُن نثلة َو ِاقفا ُم َت َر ِّددا

ْ َّ
َ َ َْ َ
ف َمضى القض ُاء ِب ِه ِم َن ال ُحك ِام
َْ
ْ ََ
َح َاز ال ِو َراثة َع ْن َب ِني ال ْع َم ِام
َ َْ
ْ َ 1
َي ْب ِكي َو ُي ْس ِع ُد ُه ذ ُوو الرح ِام
(ابنبابویه1378 ،ق ،ج)176 :2

عالمــه مجلســی در توضیــح ایــن خبــر آورده اســت کــه مــراد از «طليــق» ،عبــاس اســت کــه
در جنــگ بــدر اســیر و ســپس بــا پرداخــت فدیــه آزاد شــد .مــراد از «صمصــام» نیــز شمشــیر
َ
ضلـ ِـه» نیــز بــه أميرالمؤمنيــن علــيg
ّبرنــدهای اســت کــه هماننــد نــدارد .ضميــر در عبــارت ِ«بف ِ
بازمیگــردد ،بــه دلیــل ســیاق و قرینـ ه آنچــه پــس از آن ذکرشــده زیــرا مــراد از «فاطمــة» ،فاطمــه
بنــت اســد ،مــادر آن حضــرت اســت و مــراد از «ابــن نثلــة» نیــز ّ
عبــاس اســت ،زیرا نــام مــادرش نثلة
بــوده اســت (مجلســی1403 ،ق ،ج.)110 :49
 .3-1روایت سوم
روایــت ســوم را شــیخ صــدوق بــه نقــل از پــدر بزرگــوارش نقــل میکنــد کــه بــا سلســله ســند
َ َّ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ
ـال َح َّد َث َنــا َسـ ْـع ُد ْبـ ُ
ـن
خــود از امــام رضــا gنقــل کــرده اســت« :حدثنــا أ ِبــي ر ِضــي اللــه عنــه قـ
َ
َ ْ َ ْ َّ ْ ْ ُ َ َ َ
ْ
َ ْ َّ
ِّ َ
ُ
ـن إ ْب َراهيـ َـم ْبــن َ
اللــه َعـ ْ
ـال َســم ْعت أ َبــا ال َح َ
ـن الرضــا
ـ
س
ـ
ق
ة
ـر
ـ
ي
غ
م
ال
ـن
ـ
ب
ـه
ـ
الل
ـد
ـ
ب
ع
ـن
ـ
ع
ـم
ـ
اش
ه
ـد
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
عبـ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
َُ
 gيقول»:
َ
َّ َ
ٌ
ِإنك ِفي َد ٍار ل َها ُم َّدة

ُ ْ
ُي ْق َب ُل ف َ
يها َع َمل ال َع ِام ِل
ِ

 .1ترجمۀ ابیات:
 .1از چه رو و براى چه و اين شدنى نخواهد بود كه مشركان پرچمدار اسالم باشند.
 .2دخترزادگان نصيب ارث خود را از ّ
جدشان میبرند ،در حالى كه عمو بدون سهم االرث كنار میرود.
ّ
 .3آنكه در لشكر كفر بوده و اسير مسلمانان شده و با فديه آزاد گشته ،چگونه ارث نبوت برد؟ چه بسا آزاد شده كه از ترس شمشير
اظهار اسالم كرده.
 .4و قرآن از پيش ،تو را به فضل و مقام آنكه ارثبر بود (به آيه مباهله و آيه تطهير و آيه خاتم بخشى  )...خبر داده است و آنچه از
احكام در بارۀ او بود گفته است.
 .5آن فردى كه فرزند فاطمه (بنت اسد)؛ كه مشهور و زبانزد همگان است ،او ارث ّ
نبوت را میبرد از عموزادهها.
ّ
ّ
ّ .6اما فرزند نثله (بنت جناب ،مادر ّ
متحير مىايستد و مىگريد و خويشانش با وى همدمى میكنند.
عباس بن مطلب) در كنار
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ً
ُ َْ ُ َ َ ُ
ََ َ ْ َ
يها أ َمل ال ِْم ِل
يكذب ِف
أ ل ت َرى ال َم ْوت ُم ِحيطا ِب َها
َ
َْ
َ َ ْ ُ ُ َّ َ
ُ ُ َّ ْ
الت ْو َبة ِفي ق ِاب ٍل
و تأمل
ت َع ِّجل الذن َب ِل َما تش َت ِهي
ْ
َ َ َ ْ
ْ ُ ْ َ َ ْ ً
1
َما ذاك ِف ْعل ال َح ِاز ِم ال َع ِاق ِل
َو ال َم ْوت َيأ ِتي أ ْهل ُه َبغ َتة
(ابنبابویه1378 ،ق ،ج)176 :2
درخــور ذکــر اســت کــه در کتــاب در «ســراج الملــوک» ایــن ابیــات از عبدالواحــد بــن زید دانســته
شــده اســت(فهری1289 ،ق .)11 :شــیخ مفیــد نیــز در کتــاب «االختصــاص» خــود چنیــن ذکــر
میکنــد کــه ایــن ابیــات بــه درخواســت مأمــون بــرای موعظــه توســط امــام gگفته شــده اســت:
ََ َ
ََ َ ْ َُْ ُ َ
ِّ َ
ـال ع ْظني َف َك َتـ َ
ـب (»...مفیــد1413 ،ق.)98 :
«كتــب المأمــون ِإلــى الرضا gفقـ ِ ِ
 .4-1روایت چهارم
َ َ
«ح َّدث َنــا
روایــت چهــارم را احمــد بــن حســین کاتــب ابــی الفیــاض از پــدرش نقــل کــرده اســت:
ْ َ ْ َ ُّ َ َ
ْ
ْ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َّ
َ
ْ
ـال َأ ْخ َب َرنــي َأ ُبــو َب ْكــر َأ ْح َمـ ُـد ْب ُن ُم َح َّمــد ْ
اللــه ْبــن َ
ـن الفض ِل
ـ
ب
ـ
ق
ي
ر
ـك
ـ
س
ع
ال
يد
ـع
ـ
س
ـد
ِ
ِ
ٍ
الحســن بــن عبـ ِ
ِ
ِ
ْ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ َّ َ ِ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ِ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ٍ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ِ ُ َ َ
ـاز ســنة أربــع عشــرة و ثل ِث ِمائـ ٍـة قــال حدثنــا ِإبر ِاهيــم بــن أحمــد الك ِاتــب قــال
ـن الخ ْبـ ِ
الم َعــر َوف ِبابـ ِ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ـس َعل ِّي ْبن ُم َ
ـب أبــي الف َّيـ َ ْ
ـن أبيــه قــالَ :ح َض ْر َنــا َم ْجلـ َ
َ َّ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ
وســى
ِ
ـاض عـ ِ ِ
حدثنــا أحمــد بـ ٌـن َالحسـ َـي ِن َك ِاتـ ِ
ِ ِ
ِ
ََ َ
َ ُ َ َْ ُ
ـاه فأنشــأ َيقــول» .وی گویــد :در مجلــس علــی بــن موســی gحاضر شــدیم
 gفشــكا َر ُجــل أخـ
کــه مــردی از بــرادرش شــکایت کــرد .در ایــن هنــگام امــام gخطــاب بــه وی فرمودنــد:
َ ِّ َ
َ ََ َ َ ُُ
َو ْاس ُت ْر َو غط َعلى ُع ُي ِوب ِه
أ ْع ِذ ْر أخاك َعلى ذن ِوب ِه
َ ُ ُ
َ ْ
َو ل َّلز َ
اصب ْر َع َلى ُب ْهت َّ
ان َعلى خط ِوب ِه
م
يه
ف
الس
ِ
ِ
ِ
ِ
و ِ
ِ
 .1ترجمۀ ابیات:
 .1تو اكنون در خانهای هستى كه مدت ماندنت محدود است و در همين مدت كوتاه عمل هر عمل کنندهای مورد قبول است.
 .2آيا نمىبينى كه مرگ از هر سو اين سرا را فرا گرفته و آرزوی آرزومندان را بر باد میدهد؟!
 .3و در اين مدت كوتاه شتابان در پی اميال نفسانى خود مرتکب گناه میشوی ،و توبه و بازگشت به سوى حق را به آینده موکول میکنی.
 .4از آنجا که مرگ ناگهانی به سراغ ما میآید ،چنین روشی کار انسان آیندهنگر و خردمند نیست.
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َ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ ً
اب تفضل
و د ِع الجو

َّ ُ َ
َو ِك ِل الظل َوم ِإلى َح ِس ِيب ِه

1

(ابن بابویه1378 ،ق ،ج)177 :2

ََْ َ َ ُ
بــا توجــه بــه عبــارت «فأنشــأ َيقــول» در متــن روایــت ،بــه نظــر میرســد ایــن اشــعار ســرودۀ خــود
امــام رضــا gباشــد .در هیــچ کــدام از کتــب تاریخــی و روایــی نیــز بــر انتســاب ایــن اشــعار بــه
شــخص دیگــر اشــاره نشــده اســت.
 .5-1روایت پنجم
شــیخ صــدوق بــا سلســله ســندی از ّریــان بــن صلــت نقــل میکنــد کــه امــام رضــا gبــرای
وسـ ْ
شــخصی بــه نــام عبدالمطلــب ایــن اشــعار را قرائــت فرمودنــدَ :
ـن ُم َ
«ح َّد َث َنــا ُم َح َّمـ ُـد ْبـ ُ
ـن
ـى ب َـ ِ
َ ْ َ
ْ ُ َ َ ِّ َ َ
َّ ْ َ
ـن إ ْب َراهيـ َـم ْبـ َ
الر َّيــان ْ
ـال َح َّد َث َنــا َعلـ ُّ ْ ُ
ـن أبيـ ِـه َعــن َّ
ـت قــال:
ـ
ل
الص
ـن
ـ
ب
المتــوك ِل قـ
ِ
ـي بـ ِ ِ
ـن ه ِ
ِ
اشـ ٍـم عـ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ ْ ُ َّ
ِّ َ
َأ ْن َشـ َ
ـد المط ِلـب»:
ـ
ب
ع
ل
ـاg
ـ
ض
الر
ي
ن
ـد
ِ
ِ
ِ
ً
َ ُ َّ ُ ُ ُّ
َ
َو َما ِل َز َم ِان َنا َع ْي ٌب ِس َوانا
اس كل ُه ْم َز َمانا
ي ِعيب الن
َ ُ َ ْ
َ
َو َل ْو َن َط َق َّ
الز َم ُان ِب َنا َه َجانا
يب َز َمان َنا َو ال َع ْي ُب ِف َينا
ن ِع
ً ً
ُ َ
ْ
ِّ ْ
ْ ُُ ُ
َو ِإ َّن الذئ َب َي ْت ُرك ل ْح َم ِذئ ٍب َو َيأكل َب ْعض َنا َب ْعضا ِع َيانا
َ
َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ
َ ٌَْ َْ
َ َ َ 2
يب ِإذا أتانا
يب
و ويل ِللغ ِر ِ
ل ِبسنا ِلل ِخد ِاع مسوك ِط ٍ

(ابن بابویه1378 ،ق ،ج)177 :2
 .1ترجمۀ ابیات:
 .1برادرت را در كارهاى نادرستاش معذور بدار و بپوشان و روى زشتیهای او پرده كش.
 .2و بر بهتانى که بیخرد بر تو بندد ،و نیز بر حوادث سخت روزگار شكیبایى كن.
 .3و از روى لطف و بزرگى جواب او را مده و او را رها كن و ستمكار را به خدای حسابگرش واگذار.
 .2ترجمۀ ابیات:
 .1همه مردم از زمانه عيبجویی مىکنند و از آن بد مىگويند ،اما زمانه جز خود ما عيبى ندارد.
 .2ما بر زمانه عیب میگیریم ،حال آنکه عيب در ماست ،اگر زمانه به سخن بیاید از ما بدگویی خواهد کرد.
 .3هیچ گرگی گوشت گرگ دیگر را نمىخورد ،اما برخی از ما آشکارا گوشت برخی ديگرى را ميخوریم.
 .4ما از خود ظاهری فريبنده نشان میدهیم ،پس واى بر غريبی که به سوی ما بیاید!
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َْ َ
دربــارۀ ایــن ابیــات نیــز بایــد گفــت بــا توجــه بــه قرینــۀ متصــل در متــن یعنــی عبــارت «أنشـ َـد ِني
ِّ َ
الرضــاِ gلـــ »....بــه نظــر میرســد ایــن ابیــات نیــز ســرودۀ شــخص امــام رضــا gباشــند .البتــه

مشــخص نیســت کــه ایــن ابیــات بــرای شــخصی بــه نــام عبدالمطلــب در عصــر امــام رضــاg
ســروده شــده یــا منظــور جــد بزرگــوار پیامبــر اکــرم nاســت .برخــی شــارحان معتقدنــد کــه

مقصــود آن بزرگــوار ،مذمــت غيبــت کــردن از دیگــران اســت ،خاصــه در حــق اوالد عبدالمطلــب که
همانــا اهــلبیــت bو خانــدان ایشــان هســتند.
 .6-1روایت ششم
روایــت ششــم ،خبــری اســت کــه گویــا امــام رضــا gبــه نقــل از پــدران بزرگــوارش ،شــعری را از
َ ْ ْ َ َ َّ
امــام علــی gروایــت کردهانــدَ :
«ح َّد َث َنــا َأ ُبــو ْال َع َّبــاس ُم َح َّمـ ُـد ْبـ ُ
ـن إ ْب َ
الط َال َقانـ ُّ
ـي
ـن ِإســحاق
ـ
ب
ـم
ـ
ي
اه
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ٍّ ْ َ َ ُّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َّ
َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ
ـد الل ِه
يد الحســين بــن ع ِلــي ال َعــد ِوي قــال حدثنــا الهيثــم بـ َـن عبـ ِ
ر ِحمــه اللــه قــال حدثنــا أبــو سـ ِـع ٍ
ُّ َّ ُّ َ َ
َ
وســى ْبــن َج ْع َفــر َعـ ْ
ـن أبيــه ُم َ
الر َضــا َ gعـ ْ
ـن ُم َ
ـي ْبـ ُ
وســى ِّ
ـال َح َّد َث َنــا َع ِلـ ُّ
ـن أ ِبيـ ِـه َج ْعفـ ِـر
الرمانــي قـ
ِ
ٍ َ َ َ َ َ
ْ ِ ْ ُ َ ْ َ ْ َِ
ْ ُِ َ َّ َ ْ َ
َ
َ
َ
ْ
َّ
َ
ُ
ْ
ِّ
ٍّ
ـن الحســي ِن عــن أ ِبيـ ِـه  gقــال كان أ ِميـ ُـر
ـد عــن أ ِبيـ ِـه محمـ ِ
ـن محمـ ٍ
ـن ع ِلــي عــن ع ِلــي بـ ِ
ـد بـ ِ
بـ ِ
َُ
ُْْ
َ
المؤ ِم ِنيــن  gيقــول»:
ُ َ ْ ََ
ُ
خ ِلق ِت الخل ِئ ُق ِفي ق ْد َر ٍة
َ
َف َأ َّما َّ
الس ِخ ُّي ف ِفي َر َاح ٍة

ٌ
َ
ف ِم ْن ُه ْم َس ِخ ٌّي َو ِم ْن ُه ْم َب ِخيل
َ ْ ُ َُ َ ٌ
1
َو أ َّما ال َب ِخيل فش ٌوم ط ِويل

(ابن بابویه1378 ،ق ،ج)177 :2
ً
کامــا مشــخص اســت کــه ایــن ابیــات ،ســروده امــام علــی gاســت و امــام رضــا gضمــن
ّ
تصریــح بــه ایــن مطلــب ،بــه کالم آن حضــرت تمثــل جســتهاند.

 .1ترجمۀ ابیات:
 .1مردم بر يك فطرت و با قدرت یک خدا آفريده شدهاند ،اما برخی بخشنده و پارهاى تنگنظرند.
 .2آنكه سخى است پس در راحتى و آسایش است و آنکه بخيل است در بد ُیمنی دور و دراز است.
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 .7-1روایت هفتم
شــیخ صــدوق خبــر شــعری هفتــم را بــا ســند خــود از محمــد بــن یحیــی بــن ابــی َع ّبــاد نقــل
میکنــد کــه گویــد :روزی از امــام رضــا gشــنیدم کــه شــعری را زمزمــه میکننــد در حالــی
ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ
َ
کــه آن حضــرت بســیار کــم شــعر میخواندنــدَ :
«ح َّد َث َنــا ْال َحاكـ ُـم أ ُبــو َع ِلـ ٍّ
ـن أ ْح َمـ َـد
ـي الحســين بـ
ِ
َ
َّ ْ ُّ َ َ
ْ َ ْ َ ُّ َ َ
َ
ـن َي ْح َيــى ْ
ـال َح َّد َث َنــا ُم َح َّمـ ُـد ْبـ ُ
ـال َح َّد َث َنــا ُم َح َّمـ ُـد ْبـ ُ
ـن َي ْح َ
ـاد
ـ
ب
ـ
ق
ـي
ـ
ل
و
الص
ـى
ـ
ي
البيه ِقــي قـ
ـن أ ِبــي ع َّبـ ٍ
ِ
َْ ً ُْ ُ َ َ ً َ َ َ ُْ ُ ِ ْ ً
َ َ
َ
َ ِّ َ َ َ ْ ُ ِّ َ
قــال َح َّدث ِنــي عمــي قــال :سـ ِـمعت الرضــا  gيومــا ين ِشــد و ق ِليــا مــا كان ين ِشــد ِشــعرا:
ُ ُّ َ ْ ُ ً ْ َ
َ ُ َْ
ْ
كل َنا نأ ُمل َم ّدا ِفي ال َج ِل
َو ال َم َن َايا ُه َّن آفات ال َم ِل
َ ْ ََ
َ َ ُ َّ َّ َ َ َ ُ ْ
ْ َْ
1
َو ال َز ِم الق ْص َد َو َد ْع َع ْنك ال ِعلل 
اطيل ال ُم َنى	
ل تغرنك أب ِ
َ
َ َّ
َّ َ ُّ ْ َ ٍّ
ٌ ُ َّ َ َ 2
يه َر ِاكب ثم رحل
الدن َيا ك ِظل َز ِائ ٍل
ِإنما
حل ِف ِ
(ابن بابویه1378 ،ق ،ج)178 :2
در ادامــه راوی بــه آن حضــرت عــرض میکنــد کــه :خداونــد وجــود شــما را عزيــز بــدارد ،ايــن
اشــعار از كيســت؟ حضــرت فرمودنــد« :یکــی از عراقیهــای خودتــان» .وی میگویــد« :ابــو
العتاهيــة ايــن اشــعار را از خــود برايــم خوانــده اســت» .امــام gدر ایــن هنــگام بــدون اشــاره بــه
َ
ّ
ـات
صحــت ایــن انتســاب و نــام بــردن از شــاعر ،بــا اشــاره بــه لقــب بیانشـ
ـده ،میفرماینــد« :هـ ِ
ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ َّ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ َ ْ
قاب»(حجــرات؛)11
ل
اســمه و دع عنــك هــذاِ ،إن اللــه ســبحانه و تعالــى يقــول « :و ال تنابــزوا ِبال ِ
َ َ َ َّ َّ ُ َ َ ْ َ َ
ــر ُه َهذا»(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج)178 :2؛ وی را بــه نامــش بخــوان و ايــن
و لعــل الرجــل يك
طــرز ســخن گفتــن را واگــذار ك ـ ه خــدای متعــال میفرمایــد« :همدیگــر را بــا لقبهــای زشــت
نخوانیــد!» شــايد آن مــرد ایــن لقــب را ناخــوش داشــته باشــد.
توضيــح اینکــه واژۀ «العتاهيــه» مصــدر اســت و معنــى آن گمراهــى و بىخــردى اســت و نــام
َ
ُ َ
«الق َ
«الصمت» آمده است.
صد» ،واژه
 .1در یکی از نسخهها به جای
 .2ترجمۀ ابیات:
 .1همۀ ما آرزو داريم كه مرگ ما را مهلت دهد ،در حالى كه مرگها خود نابودكنندۀ آرزوها هستند.
 .2آرزوهاى دروغين تو را فريب ندهد و پايبند ميانه روى باش و ناراستی و نادرستی را كنار گذار.
 .3زيرا كه دنيا سايهاى ناپایدار[ ،و کاروانسرایی است] كه سوارى در آن بار مىاندازد و سپس كوچ مىكند.
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اصلــی شــاعر در کتــب تاریخــی و تراجــم ،اســماعيل بــن قاســم ذکرشــده و كنيـهاش ابواســحاق
اســت .گفتــه شــده مهــدى عباســى بــه دلیــل ماجرایــى کــه ميــان او و كنيــز مهدى بــه نــام «عتبه»
رخ داد ،بــدو گفتــه «اراك مختلطـ ًـا ّ
متعتهــا»؛ تــو را مجنــون و ياوهســرا مىبينــم و از آن زمــان وى را
«ابــو العتاهيــه» لقــب داده اســت(ابنبابویه ،بیتــا ،ج.)414 :2
 .8-1روایت هشتم

َ
ـن ز َيــاد ْ
خبــر شــعری هشــتم بــا سلســله ســند ذیــل نقلشــده اســتَ :
«ح َّد َث َنــا َأ ْح َمـ ُـد ْبـ ُ
ـن َج ْعف ٍر
ـ
ب
ِ
ِ
ِ
َ ْ َ
َ َ
ْ َ َ َ ُّ َ َ َّ ُ َ ْ ُ َ َ
َ
ـن إ ْب َراهيـ َـم ْبـ َ
ـي ْبـ ُ
ـال َح َّد َث َنــا َع ِلـ ُّ
ـن أ ِبيـ ِـه قــال َح َّدث ِنــي
اشـ ٍـم عـ
الهمد ِانــي ر ِضــي اللــه عنــه قـ
ِ
ـن ه ِ
ِ
ِ
ُ ْ ُ ُ َ َّ ْ َ َ ُّ َ َ
َْ
ل شــده
ـد الحسـ ِـني قــال .»...در ایــن روایــت از ابراهیــم بــن محمــد حســنی نقـ 
ِإبر ِاهيــم بــن محمـ ٍ
اســت کــه روزی مأمــون ،کنیــزی را بــهعنــوان هدیــه نــزد امام رضــا gفرســتاد .هنگامــی که کنیز

بــر امــام gوارد شــد ،ســپیدی مــوی امــام gو کهنســالی ایشــان را ناخــوش داشــت .امــامg
َ
نیــز چــون کراهــت او را دیــد ،وی را نــزد مأمــون بازگردانــده و ایــن ابیــات را برایــش نگاشــتند«َ :ب َعث
ََ َ
َ َ ً َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َّ ْ َ َّ
ِّ َ
ْال َم ْأ ُمـ ُ
ـون إ َلــى َأبــي ْال َح َ
ـن الشـ ْـي ِب فل َّمــا َرأى
الرضــا  gج ِاريــة فلمــا أد ِخلــت ِإليـ ِـه اشــمأزت ِمـ
ـن
ـ
س
َ َ َ َ ِ َّ َ ِ َ ْ َ ْ ُ ِ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ْ ً
ْ
َ
َ
َ
ـات ِشــعرا:
ـون و كتــب ِإليـ ِـه ِبهــذا البيـ ِ
كر ِاهيتهــا ردهــا ِإلــى المأمـ ِ
َ ْ َ َّ ْ َ َّ ُ َّ
اللب ُ
َن َعى َن ْفسي إ َلى َن ْفسي ْال َمش ُ
يب
يب
ِ
ِ
ِ ِ
و ِعند الشي ِب يت ِعظ ِ
َّ َ ُ َ
َ َ َّ
َف َل ْس ُت َأ َرى َم َواض َع ُه َي ُئ ُ
وب
اب ِإلى َم َد ُاه
فق ْد َولى الشب
ِ
َ َْ َ َْ ُ ُ ُ َ ً
َو َأ ْد ُع ُوه إ َل َّي َع َسى ُيج ُ
يب
يل
يه و أندبه ط ِو
سأب ِك ِ
ِ
ِ
َ َّ
َ َ َ
ي به َّ
ُ َ ِّ
الن ْف ُس ْال َك ُذ ُ
وب
َو َه ْي َهات ال ِذي ق ْد فات َع ِّني
تمن ِين  ِ ِ
َ َ َْ َ ََ ُ ْ
َو َم ْن ُم َّد ْال َب َق ُاء َل ُه َيش ُ
َ
َ
يب
ي
س
أ
ات بياض ر ِ
و راع الغ ِاني ِ
ِ
َأ َرى ْالب َ
يض ْالح َس َان يجدف َ[يح ْد َن] َع ِّني َو في ه ْج َرانه َّن َل َنا َنص ٌ
يب
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ َّ َّ ْ َ َ ْ ً
َ ْ َ ُ َّ َ ُ َ َ َ ً
ضا لي َحب ٌ
يب
ي
أ
ب
ي
الش
ن
إ
ف
يبا
ف ِإن يك ِن الشباب مضى ح ِب
ِ
ِ
ِ
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َُ َ َََْ ْ َ
َ َ ْ َ ُ ُ َ ْ َ َّ
ال َج ُل ْال َقر ُ
الل ِه َح َّتى		يف ِّ
ا
ن
ن
ي
ب
ق
ر
سأصحبه ِبتقوى
يب
ِ

1

(ابن بابویه1378 ،ق ،ج)178 :2
در کتــب روایــی نســبت بــه انتســاب ایــن ابیــات بــه امــام رضــا gتصریــح نشــده اســت و برخــی
معتقدنــد بــه دلیــل مضامیــن عــادی و معمولــی که ایــن ابیــات دارد و افســوس گــذران عمــر را بیان
میکنــد ،بعیــد اســت ایــن اشــعار متعلــق بــه آن حضــرت باشــد.
 .9-1روایت نهم
شــیخ صــدوق در کتــاب «عیــون اخبــار الرضــا» ،خبــر شــعری نهــم را بــا ســند خــود از ابراهیــم
َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ٍّ ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُّ َ َ
ـي قــال
بــن عبــاس نقــل میکنــد و گویــد« :حدثنــا الح ِاكــم أبــو ع ِلــي الحســين بــن أحمــد البيه ِقـ
َّ ْ ُّ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
َ
ـال َح َّد َث َنــا إ ْب َراهيـ ُـم ْبـ ُ
َح َّد َثنــي ُم َح َّمـ ُـد ْبـ ُ
ـن ْالع َّ
ـاس
ـ
ب
ـن َي ْح َيــى الصو ِلــي قــال حدثنــا أبــو ذكــوان قـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُْ ُ َ ً
َ َ َ َ ِّ َ
قــال :كان الرضــا  gين ِشــد ك ِثيــرا:
َ ََ َْ
َ ُ َ
		
ِإذا ك ْنت ِفي خ ْي ٍر فل تغ َت ِر ْر ِب ِه

َ ُ َّ
ِّ َ
َو ل ِك ْن ق ِل الل ُه َّم َسل ْم َو ت ِّم ْم

2

ّ
متضمــن جملـهای دعایــی اســت و در کتــب حدیثــی نیــز بــه نقــل از امــام
از آنجــا کــه ایــن بیــت
رضــا gگفتــه شــده و شــخصی بــر انتســاب آن بــه شــاعر دیگــری تصریــح نکــرده اســت ،بــه نظــر
میرســد ایــن بیــت نیــز از ســرودههای حضــرت باشــد .نکتــه جالــب اینجاســت کــه اگرچــه
برخــی از راویــان اشــاره کردهانــد کــه امــام رضــا gخیلــی کــم شــعر میگفتنــد ،امــا در ایــن
 .1ترجمۀ ابیات:
 .1پيرى و سپيدى مويم به من خبر مرگم را ميدهد و شخص زيرك و هشيار هنگام پيرى نصيحت پذير است.
 .2آرى ايام جوانى سپرى شد و ّ
مدتش به آخر رسيد و ديگر بازگشتنى از آن به جاى خود ،نخواهم ديد.
 .3در فراق و دوريش مىگريم و ناله سر مىدهم و همواره او را میخوانم ،باشد كه بپذيرد و بازگردد.
 .4و هيهات كه آنچه را كه از دست دادهام اين نفس دروغزن مرا به آرزوى بازگشت آن وامیدارد.
 .5زنان زيبا و خوش اندام از موى سفيد من ميهراسند و هر كس كه بودنش طول كشيد ،پير خواهد گشت.
 .6نكورويان سيمين تن را مينگرم كه از من گريزانند و مفارقت و جدایى آنان ما را اكنون نصيب است.
 .7پس اگر جوانى كه اكنون گذشته است محبوب ما بود ،اينك پيرى هم همچنان براى من محبوب است.
 .8من با همين پيرى و سالخوردگى رفاقت كرده و دوست میشوم با پرواى از خداوند تا اينكه اجل كه چندانى هم از آمدنش نمانده
است ،فرا رسد و ميان من و او جدایى اندازد.
 .2ترجمۀ بیت:
وقتی در خوشی و راحتى ،زندگى میکنی بدان مغرور مشو ،بلكه بگو :خداوندا! تنم را سالم و نعمتات را بر من تمام کن.
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روایــت ذکرشــده اســت کــه آن حضــرت بیــت مذکــور را بســیار تکــرار میکردنــد .البتــه در کتــاب
«معجــم الســفر» آمــده اســت کــه ایــن شــعر متعلــق بــه ابوالحســن علــی بــن عبدالكريــم مغربــی
اســت(ر.ک :ســلفی اصفهانــی ،بیتــا )308 :ولیکــن ایــن قــول بعیــد بــه نظــر میرســد.
 .10-1روایت دهم
ن صــورت کــه يســع بــن حمــزه
در کتــاب شــریف «کافــی» ،روایتــی طوالنــی ذکرشــده اســت بدیـ 
گویــد :در مجلــس حضــرت رضــا gبــودم و عده زيــادى نيز در خدمتــش بودند و از مســائل حالل
و حــرام میپرســيدند .در ايــن موقــع مــردى بلندقــد و گندمگــون وارد شــد و عــرض كــرد يــا ابــن
َّ
رســول اللــه ،ســامعلیکم ،مــن مــردى از دوســتان و ارادتمنــدان شــما خانــواده هســتم .از مكــه
مىآيــم ،پــول خــود را گــم كــرده ام و آنقــدر نــدارم كــه مــرا بــه وطنــم برســاند .اگــر صــاح بدانيــد
بــه مــن كمــك کنیــد تــا بــه شــهر خــود برســم .در آنجــا مــن ثروتمنــد هســتم و خــدا مــرا از نعمــت
خويــش بهرهمنــد ســاخته اســت .وقتــى بــه شــهر خــود رســيدم آنچــه را بــه مــن عنايــت كردهایــد ،
از طــرف شــما صدقــه میدهــم چــون خــود نمیتوانــم از صدقــه اســتفاده كنــم ،امــام رضــاg
ََ َ
َ َّ
ـالَ gلـ ُـه ْاجلـ ْ
ـس َر ِح َمــك اللــه» ؛ خــدا رحمتــت كنــد ،بنشــين.
خطــاب بــه وی فرمــود« :فقـ
ِ
ســپس رو بــه مــردم كــرده و بــه صحبــت كــردن بــا آنــان ادامــه دادنــد تــا اینکه همــه متفرق شــدند و
ََ َ
آن مــرد بــا ســليمان جعفرى و جثيمــه و من باقــى مانديــم .آنگاه امــام gفرمودنــد« :فقال:g
ُّ ُ
َأ َت ْأ َذ ُنـ َ
الدخــول» ؛ آیــا اجــازه میدهيــد مــن وارد انــدرون شــوم .ســليمان عرضكــرد:
ـون ِلــي ِفــي
خــدا شــما را موفــق كنــد.

امــام gوارد اطــاق اندرونــی شــده و پــس از چنــد لحظــه ،در را بــاز كــرده و از همــان پشــت در،
َْ َ ْ ُ َ َ
ـان ُّي»؛ خراســانى كجاســت؟ .عرضكــرد
دســت خــود را خــارج نمودنــد و فرمودنــد« :أيــن الخراسـ ِ
ُ
«خـ ْـذ َهـ ْ َ َ ْ َ
ـار َو ْاسـ َـت ِع ْن ِب َها ِفي
مــن اينجــا هســتم .حضــرت خطــاب بــه وی فرمــود:
ِ
ـذ ِه َال ِمائتـ َـي ِدينـ ٍ
َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ ِّ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ََ
مئون ِتــك و نفق ِتــك و تبــرك ِبهــا و ل تصــدق ِبهــا عنــي و اخــرج فــا أراك و ل تر ِاني»؛ ايــن  200دينار
را بگيــر و از آن بــراى مخــارج خويــش اســتفاده كــن و بــه آن تبــرك بجــو .نمیخواهــد از طــرف مــن
صدقــه بدهــى .بــرو كــه مــرا نبينــى و مــن تــو را نبينــم.
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ســپس آن مــرد خــارج شــد .ســليمان عرضكــرد :خيلــى بــه او لطــف كرديــد و مــورد شــفقت
َ َ َ َ
«مخافــة
خويــش قــرارش داديــد امــا چــرا صــورت خــود را از او پوشــانيدید؟ حضــرت فرمودنــد:
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ ْ َ َ ُ َّ ُّ َ
َ َ
الســؤال ِفــي َو ْج ِهـ ِـه ِلقض ِائــي َح َاج َتـ ُـه ،أ َمــا َسـ ِـم ْعت َح ِديــث َر ُســول الل ِه« :nال ُم ْسـ َـت ِت ُر
أن أرى ذل
ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ِ ْ َ َّ ً َ ْ ُ ُ َّ ِّ َ َ ْ ُ ٌ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ِ ْ ُ ٌ َُ
ـدل ســب ِعين ِحجــة و الم ِذيــع ِبالســيئ ِة مخذول و المســت ِتر ِبهــا مغفور له»؛ ترســيدم به
ِبالحســن ِة تعـ ِ
خاطــر بــرآوردن نیــازش از ســوی مــن ،خــوارى ســؤال را در چهــرهاش ببینــم .آیــا حدیــث پیامبــر
خــداnرا نشــنیدهای کــه فرمــود :هــر کــس نیکــی را پنهــان کنــد ،برابــر هفتــاد حـ ّ
ـج اســت و
كســى كــه كار بــد را آشــکار کنــد ،خــوار اســت و هــر كــس پنهــان ســازد ،خدايــش او را مىآمــرزد.
َ
َ َ َ ُْ
سپس آن حضرت بدین بیت شعر استناد کرده و فرمودند« :أ َما َس ِم ْعت ق ْول ال َول:
ِ
ُ َ َ
ً َْ ُ
ً
َر َج ْعت ِإلى أ ْه ِلي َو َو ْج ِهي ِب َم ِائهِ1
َم َتى ِآت ِه َي ْوما ِلطل َب َح َاجة
آیــا ايــن گفتــۀ پیشــینیان را نشــنيدهاى کــه :روزی بــه خاطــر نیــازی نــزد شــخص کریــم آمــدم و با
آبــروی محفــوظ نــزد خانــوادهام برگشــتم»(کلینی1407 ،ق ،ج24-23 :4؛ مجلســی1403 ،ق،
ج101 :49؛ مجلســی اول1406 ،ق ،ج .)220-219 :3امــام gبــه صراحــت بیــان کردهانــد که
ایــن بیــت متعلــق بــه شــعرای گذشــته اســت و از آنجــا کــه امــام رضــا gدر ایــن روایــت بــه بیــت
شــعری اســتناد کردنــد ،لــذا در ایــن مقالــه از ایــن روایــت نیــز اســتفاده کردیــم.
 .11-1روایت یازدهم
روایــت دیگــری کــه از امــام رضــا gنقلشــده ،ایــن اســت کــه ابراهیــم بــن ّ
عبــاس گویــد :هرگاه
امــام رضــا gبــر ســر ســفرۀ طعــام مینشســت ،خدمتــکاران خــود و حتــی نگهبــان و دربــان را نیز
بــر ســر ســفره مینشــاند و ایــن ابیــات از آن حضــرت gاســت:
َ َ ْ
َ
َلب ْس ُت ب ْالع َّفة َث ْو َب ْالغ َ
َو ص ْر ُت أ ْمشي شامخ َّ
س
أ
الر
ى	
ن
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ ْ ُ َ َّ ْ َ ُ ْ َ ً
َلك َّنني َآن ُس ب َّ
اس
الن
سا
اس مستأ ِن
ِ
ِ
ِ
ِ
لست ِإلى النسن ِ
 .1ترجمۀ بیت:
روزی به خاطر نیازی نزد شخص کریم آمدم

و با آبروی محفوظ نزد خانوادهام برگشتم
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ْ
إ َذا َر َأ ْي ُت ِّ
الت َ
يه ِم ْن ِذي ال ِغ َنى		
ِ

ََ َ ُ َ
		
َما ْان تفاخ ْرت َعلى ُم ْع ِد ٍم

73

ْ ْ
ت ْه ُت َع َلى َّ
التائه بال َ
س
أ
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ََ َ َ ْ َ ْ ُ َْ
1
س
ل
و ل تضعضعت ِ ِلف ٍ

در کتــب روایــی و حدیثــی ایــن اشــعار بــه امــام رضــا gانتســاب داده شــده و از ایشــان دانســته
شــده اســت(ابن شهرآشــوب1379 ،ق ،ج362 :4؛ بحران ـی1407 ،ق ،ج.)190 :22
 .12-1روایت دوازدهم
روایــت دیگــری کــه از امــام رضــا gنقلشــده ،ایــن اســت کــه ابراهیــم بن هاشــم از عبدالســام
بــن صالــح هــروی نقــل کــرده کــه گفــت« :دعبــل بــن علــی خزاعــی رحمــة اللــه علیــه بــر امــام
َّ
ی الرضــا gوارد شــد و بــه آن حضــرت عرضــه داشــت«َ :يــا ْابـ َ
ـن َر ُســول اللـ ِـهg
علــی بــن موسـ 
ِ
َ َ
َ ْ َ ُْ َ َ َ َ ً َ َْ َ
َ ً َ َْ ُ ََ َْ
ِّ َ ُ ْ ُ
ِإنــي قـ ْـد قلــت ِفيــك ق ِصيــدة و آليــت علــى نف ِســي أن ل أن ِشــدها أحــدا قبلــك»؛ ای پســر رســول
خــدا مــن قصیــده ای دربــاره شــما ســروده ام و بــا خــود عهــد کــرده ام کــه آن قبــل از شــما بــرای
کســی نخوانم.امــام رضــا gبــدو فرمــودَ :
«ه ِات َهــا»؛ بخوان(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)263 :2
ســپس دعبــل شــروع کــرد بــه خوانــدن قصیــد ه بلنــد خــود کــه بــا بیــت ذیــل شــروع میشــود:
َ
ََ ُ َ َ َ ْ
		
ات خلت ِم ْن ِتل َو ٍة
مد ِارس آي ٍ

َ َْ ُ َ ْ ُْ ُ ََْ َ
ات
و من ِزل وح ٍي مق ِفر العرص ِ

2

در بیــن قرائــت اشــعار دعبــل ،گاه امــام gگریســته و او را تصدیــق کــرده و گاه او را دعــا نمــوده و
وقتــی بــه ایــن بیــت رســیدند کــه میگفــت:
َ ٌَْ ََْ َ َْ
		
س َز ِك َّي ٍة
ف
و قبر ِببغداد ِلن ٍ

َُُْ
َ َ َّ َ َ َّ ْ َ ُ
ات
تضمنها الرحمن ِفي الغرف ِ

3

 .1ترجمۀ ابیات:
 .1با عفت و پاکی ،لباس بینیازی را پوشیدم ،و سربلند زندگی کردم.
 .2با دیوان و نامردمان انس نگرفتم ،اما با مردم انس و الفت داشتم.
 .3هنگامی که ثروتمند را سرگردان دیدم ،از گمراه -خودخواه -نومید شدم.
 .4هرگز به چیزی که نابودشدنی است ،افتخار نکردم و برای ورشکستگی سست نشدم.
 .2ترجمۀ بیت :خانه هایی که محل درس و بحث آیات خدا بود ،از تالوت خالی گردیده است و محل نزول وحی مانند بیابان خالی از
ساکنان شده است.
 .3ترجمۀ بیت :و قبری كه در بغداد است بری انسانی پاكيزه كه خداوند رحمان او را در غرفههای بهشت ،مشمول رحمت خود
ساخته است.
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امــام رضــا gخطــاب بــه دعبــل فرمودنــد« :آیــا دو بیت بــه این قســمت نیفزایم تــا قصیــدهات بدان
تمــام و کامــل شــود؟!» دعبــل عــرض کــرد« :یــا ابن رســولالله بفرماییــد» .ســپس امــام gفرمودند:
َ
َْْ َ ْ ُ َُ
َ ُ
َ َ َّ ُ
وس َيا ل َها ِم ْن ُم ِص َيب ٍة
َو ق ْب ٌر ِبط ٍ 
ات
توقد ِفي الحش ِاء ِبالحرق ِ
َ َّ َ ً
َ ْ ْ
ُ َ ِّ ُ َ َّ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ َ
1
ات
ِإلى ال َحش ِر َح َّتى َي ْب َعث الل ُه ق ِائما
يفرج عنا الهم و الكرب ِ
َّ
پــس از آن دعبــل عــرض كــرد :يــا ابــن رســول اللــه ،gايــن قبــر كــه در طــوس اســت از آن
كيســت؟ حضــرت رضــا gفرمودنــد« :قبــر مــن اســت .شـبها و روزهــا ســپری نمیشــود ،مگــر
اينكــه طــوس محــل رفتوآمــد شــيعيان و زائــران مــن باشــد .بدانیــد هرکــس مــرا در غريبــىام در
طــوس زيــارت كنــد ،روز قيامــت گناهــان او آمرزيــده شــود و در درجــه من با مــن باشــد»(ابنبابویه،
1378ق ،ج.)263 :2
تحلیل محتوای احادیث شعری رضوی
از آنجــا کــه بررســیهای روایــی انجامشــده در ایــن مقالــه نشــان میدهــد ،امــام رضــاg
در ســخنان و کلمــات گهربــار خــود هــم بــه ســرودن شــعر پرداختــه و اشــعاری از جانــب خــود
بیــان کردهانــد و هــم بخشــی از اشــعار دیگــران را اقتبــاس کــرده و در ضمــن بیانــات خــود ،بــه
کار بردهانــد ،لــذا در ایــن مقالــه ب ـ ه منظــور بررســی همــه ایــن اشــعار اعــم از آنهایــی کــه خــود
امــام ســروده یــا آن اشــعاری کــه دیگــران ســرودهاند و مــورد اســتفاده امــام gواقــع شــدهاند ،از
اصطــاح «روایــات شــعری امــام رضــا »gاســتفاده خواهــد شــد .ایــن اصطــاح بــهصــورت عــام
بــرای همــه اشــعار مذکــور در ایــن مقالــه بــه کار گرفت ـ ه و در جــدول ذیــل تحلیــل شــده اســت.
در ادامــه بـ ه منظــور دســتهبندی و تجزیـ ه و تحلیــل احادیــث شــعری رضــوی بــا اســتفاده از روش
تحقیــق میانرشــتهای «تحلیــل محتــوا» 2کــه روشــی مناســب بــرای پژوهشهــای متــن محــور
ن مقالــه از تکنیــک «تحلیــل
اســت ،بــه تحلیــل احادیــث شــعری رضــوی پرداختهایــم .ب ـرای ای ـ 
 .1ترجمۀ ابیات:
قبری در شهر طوس است كه وامصيبتا از آن كه مصيبتهاى صاحب آن قبر تا آخرالزمان در اعضا و رگ و ريشۀ بدن شعله میزند تا
اينكه خداوند قائم fرا از ما اهلبیت برمیانگیزد و او از ما غمگساری و اندوهزدایی میکند.

2. Content Analysis
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محتــوای مضمونــی» بـ ه صــورت «کدگــذاری بــاز» بــا تأکیــد «قالــب بیانــی» و «مخاطــب» اســتفاده
شــده و ضمــن تأکیــد بــر نقــاط تمرکــز  1هــر متــن ،تــاش شــده تــا در نهایــت جهتگیــری 2هــای
هرکــدام از مجموعــه احادیــث شــعری رضــوی نیــز تعییــن و تحلیــل شــود .جــدول تحلیــل محتــوای
ایــن اشــعار بدینصــورت اســت:
جدول  -1تحلیل محتوای احادیث شعری رضوی
سند

شاعر

ردیف

1

یکی از
جوانان
اهلبیت
b

2

حدیث
اول
3

یکی از
جوانان
اهلبیت
b

نقطه تمرکز

کد شناسه

متن شعر
َ ُ ْ
ُ
إ َذا َك َ
ان ُد ِوني َ َم ْن ُب ِليت ِب َج ْه ِل ِه *أ َب ْيت ِل َنف ِسي
ِ
ْ َُ َ ْ
ْ
َ
أن تق ِابل ِبالجه ِل

پرهیز از مجادله با افراد
َپست و حقیر

1-1-A

هرگاه من گرفتار رفتار بد كسى شوم ،اگر
آنکس كمتر از من باشد ،خود را با او
درنمیاندازم.

مجادله با افراد حقیر،
شأن انسان را کاهش
میدهد

2-1-A

ََ ْ ُ
ان م ْثلي في َم َح ِّلي م َن ُّ
َو إ ْن َك َ
الن َهى * أخذت
ِ
ِ ْ ِ ِ َ ْ َ َّ َِ ْ ْ
ِب ِحل ِمي كي أ ِجل ع ِن ال ِمث ِل

توصیه به رفتار
مسالمتآمیز با افراد
خردمند و عاقل

3-1-A

اگر شأنش در ِخ َرد همانند من باشد ،با حلم
و بردبارى با او رفتار مىكنم تا از وى باالتر
باشم.

چگونگی رابطه
با مردم (عام)

ْ
ُ ُ َ َ
َْ ْ
َو ِإ ْن ك ْنت أ ْدنى ِم ْن ُه ِفي الفض ِل َو ال ِح َجى *
ْ
َ
َ
َ
ْ
َع َر ْف ُت ل ُه َح َّق َّ
التق ُّد ِم َو الفض ِل
و ّاما نسبت به آنکه از من برتر و باالتر است،
حق بزرگترى و ّ
ّ
تقدم و فضل را بدو میدهم.
َّ ُ َ َ ُّ ً َ ُ َ
ِّ َ
با * فأ ِر ِيه أ َّن
ِإني ل َي ْه ُج ُر ِني الص ِد َيق تجن 
ْ َ ً
َ
ْ
ِلهج ِر ِه أسبابا

4

جهتگیری

دوستم به قصد جدایى از من دورى
مىگزيند و من بدو میفهمانم كه دورى
گزيدن او اسبابی داشته است.

چگونگی رابطه
با دوستان
(خاص)

ِحلم و بردباری باعث
افزایش شأن انسان
میشود

4-1-A

توصیه به رعایت ادب و
احترام نسبت به افراد
واالمقام و بزرگسال

5-1-A

تالش برای تداوم رابطۀ
دوستی

6-1-A

تالش برای شناسایی
عوامل اختالف و تفرقه
در جامعه

7-1-A

1. Attention
2. Direction
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5

یکی از
جوانان
اهلبیت
b

6

7

حدیث
اول
8

یکی از
جوانان
اهلبیت
b

9

َ ََ ُ ْ َ َُْ ُ َ ْ َ ُْ ُ َََ َ ُ َْ َ ْ َ
اب
و أراه ِإن عاتبته أغربت َه* ً فأرى له ترك ال ِعت ِ
ِعتابا

پرهیز از تندی و سرزنش
دوستان

8-1-A

و به او نشان میدهم كه اگر در اين دوری
جستن به او تندى كنم ،سبب دوری بیشتر او
شدهام ،پس ترك عتاب را ،عتاب مىدانم.

توصیه به مدارا و
مالیمت با دوستان

9-1-A

ْ َ
َ
ِّ
ُ
َو ِإذا ُب ِليت ِب َج ِاه ٍل ُ ُم َت َحك ٍ م * َي ِج ُد ال ُم َحال ِم َن
ْ ُ َ َ ً
ور صوابا
الم ِ

چگونگی رابطه
با دوستان
(خاص)

پرهیز از دوستی با افراد
نادان و زورگو

10-1-A

َ َ
ُّ ُ َ َ ُ َّ َ َ َ ُّ ُ ُ
السكوت
أ ْول ْي ُت ُه ِم ِّني السكوت و ربما * كان
َ َْ َ َ َ ً
اب جوابا
ع ِن الجو ِ

توصیه به سکوت در
برابر دوستان نادان

11-1-A

خاموشى در برابر او را سزاوار او ميدانم؛ زيرا
كه خاموشى گاه جواب محسوب مىشود.

سکوت ،بهترین پاسخ
برای افراد نادان و ابله
است

12-1-A

َ َ
َّ
َ َ ُ ََ َ ُ
[سال ْم ُت ُه] فق َه ْرت ُه * فأ ْوق ْرت ُه
َو ِذي ِغل ٍة سالمة
ِّ َ ْ
َّ
ُّ
َ
ِمني ِلعف ِو التحم ِل

توصیه به رفتار
مسالمتآمیز با افراد
شرور و فریبکار

13-1-A

بسا شده است كه با شخص شرور و نيرنگ
بازى از راه صلح و دوستى در آمده و بر وى
غالب شدهام و او را زير بار گذشت خود برده
گرانبار کردهام.

توصیه به عفو و گذشت
در روابط اجتماعی

14-1-A

َ
َ
ات َع ُد ِّو ِه * ِب ِإ ْح َس ِان ِه ل ْم
َو َم ْن ل ُي َد ِ ْاف ُع َس ِّي َئ
َّ ْ ِ َ
َ ُ
َ
ْ
يأخ ِذ الطول ِمن ع ِل

پاسخگویی به اعمال
زشت دیگران با رفتار
نیک و بخشش

15-1-A

لزوم فراگرفتن اخالق
نیک و بخشش از بزرگان
دینی (اهلبیت)

16-1-A

َ َ
ْ َْ َ
َ ً
َ
َو ل ْم أ َر ِفي الش َي ِاء أ ْس َر َع َم ْهلكا* ِل ِغ ْم ٍر ق ِد ٍيم
ِم ْن ِو َد ٍاد ُم َع َّج ٍل

بهترین راه برای برطرف
کردن کینههای قدیمی،
دوستی و مهربانی
است.

17-1-A

من براى برطرف كردن کینۀ قدیمی ،راهى
نتيجه بخشتر از دوستی و مهربانى فوری
نديدهام.

توصیه به عفو و گذشت
در مخاصمات و
دشمنیها

18-1-A

هرگاه مبتال شوم به دوست نادان و زورگویی
كه امور ناشدنى را درست ميداند،

و هر كس اعمال زشت دشمن خويش را
با نيكى از خود دفع نكند ،او بخشش يا
بردبارى را از مقام باالترى فرا نگرفته است.

10
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َ
ِّ َ َ ُ
َ
ِّ َ َ ْ
الس َّر ك ْي َل أ ِذ َيع ُه * ف َيا َم ْن َرأى
َو ِإني لن َسى
ً
س ّرا ُي َص ُ
ان ِبأ ْن ُي ْن َسى
ِ
11

حدیث
اول

یکی از
جوانان
اهلبیت
b

12

13

مروان
بن ابی
حفصه

14

15

روایت
دوم

16
امام رضا
g

همانا فراموش میكنم راز را تا اينكه شيوع
ندهم آن را ،پس اى كسى كه راز كسى را
ديدى ،آن راز محفوظ خواهد شد با فراموش
كردن.
َ ََ َ
ُُْ ََْ َ ُ َْ
َمخافة أ ْن َي ْج ِر َي ِب َبا ِلي ِذكر ه * فين ِبذه قل ِبي
َ َُْ َ ْ َ َ
ِإلى ملتوى الحشا
زيرا كه اگر فراموش نكنم بايد بترسم از اينكه
ياد آن در خاطر جارى شود و قلب من آن سر
را بر اطراف دل من افكند.
ًّ َ َ َ
َُ ُ َ ْ َ ْ ُْ
َ
اطر ِه
في ِ
ش ِ َسرا َ ُو َج ْال ِ ًفي * خو ِ
وشك من لَ ْم ي َف ُ ِ
أن ل ي ِطيق له حبسا
پس كسى كه افشای ّ
سر نكند اما در خاطر
خود بگذارند ،نزديك است كه آن ّ
سر را نتواند
در قلب خود نگه دارد و افشا کند.
َ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ َ
ََْ
َ
ات
أنى يكون و ليس ذ
اك َ ِبك ِائ ٍن * ِلب ِني البن ِ
َُ ْ
َ
ِو َراثة ال ْعم ِام

غصب خالفت

بهترین راه حفظ
اسرار ،فراموش کردن
آنهاست.

20-1-A

به خاطر آوردن اسرار
دیگران ،زمینهساز
افشای اسرار است.

21-1-A

تعجب از غصب
حق خالفت توسط
بنیعباس

22-1-A

از كجا مىشود و اين شدنى نخواهد بود كه
ارث عموها به دخترزادهها برسد.

اشاره به مخالفت مردم
با خالفت بنیعباس

23-1-A

َ َّ َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ
اك ب َكائن * ل ْل ُم ْشرك َ
ين
أنى يكون و ليس ذ ْ ِ َ ِ ٍ ِ
ِِ
َ َ ُ
ال ْسل ِم
دع ِائم ِ

حاکمان وقت جامعه
اسالمی (بنیعباس)
مشرک هستند.

24-1-A

از چه رو و براى چه و اين شدنى نخواهد بود
كه مشركان پرچمدار اسالم باشند.
ْ
ََْ َ
ات ن ِص ُيب ُه ْم ِم ْن َج ِّد ِه ْم * َو ال َع ُّم
ِل َب ِني البن
ِ َ ْ ُ ٌ َْ
َ
متروك ِبغي ِر ِسه ٍام
دخترزادگان نصيب ارث خود را از ّ
جدشان

بنیعباس شایسته
خالفت نیستند.

25-1-A

اعتراض به محروم کردن
اهلبیت bاز حق
خالفت خود

26-1-A

میبرند ،در حالى كه عمو بدون سهم االرث
كنار ميرود.

17

چگونگی رابطه
با دوستان
(خاص)

توصیه به فراموشی
اسرار دیگران به دلیل
افشا نشدن آن

19-1-A

معرفی
اهلبیت gو
دشمنان آنها

َ ُّ َ َ َّ َ َ َ َ َّ
َ َّ
الطل ُ
يق
اث و ِإنما * سجد ِ
يق و ِل َلتر َ َ ِ
ما ِللط ِل ِ
َ
َّ
ْ
َ
مخافة الصمص ِام

بنیامیه و بنیعباس از
ترس مرگ ،اظهار اسالم
کرده و مسلمان حقیقی
نیستند

آنكه در لشكر كفر بوده و اسير مسلمانان
شده و با فديه آزاد گشته ،چگونه ارث ّ
نبوت
برد؟ چه بسا آزاد شده كه از ترس شمشير
اظهار اسالم كرده.

اشاره به وقایع تاریخی
جنگهای صدر اسالم
(جنگ بدر و فتح مکه)

27-1-A

28-1-A
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18

روایت
دوم

امام رضا
g

روایت
سوم

نامشخص

19

20

21

22

َْ َ َ َْ َ ُْ
َ َ َْ َ
َ ْ
ان أخ َب َرك الق ْر ُآن ِبفض ِل ِه* ف َمضى القض ُاء
قد ك
ْ
َّ
ِب ِه ِم َن ال ُحك ِام

معرفی مقام و جایگاه
اهلبیت bدر قرآن
کریم ،دلیل فضیلت
ایشان است

29-1-A

و قرآن از پيش ،تو را به فضل و مقام آنكه
ارثبر بود ،خبر داده است و آنچه از احكام
دربارۀ او بود ،گفته است.

حق خالفت اهلبیت
در قرآن کریم بیان شده
است

30-1-A

َ ْ
َّ ْ َ َ
ْ ََ
اط َمة ال ُم َن َّو َه ِب َ ْاس ِم ِه * َح َاز ال ِو َراثة َع ْن
ِإن ابن ف ِ
ْ
ْ
َ
َ
ب ِني العم ِام

اشاره خاص به حق
والیت و خالفت امام
علیg

31-1-A

آن فردى كه فرزند فاطمه (بنت اسد) كه
مشهور و زبانزد همگان است ،او ارث ّ
نبوت را
از عموزادهها ميبرد.

ّ
مقبولیت خالفت
تبیین
امام علی gدر جامعه

32-1-A

ً
ً
ََْ َ
َو َب ِق َي ْاب ُن نثلة َو ِاقفا ُم َت َ َر ِّددا * َي ْب ِكي َو ُي ْس ِع ُد ُه
َُ ْ
َ
ْ
ذوو الرح ِام

فضیلت و شخصیت امام
علی gبرای همگان
آشکار و واضح است

33-1-A

ّاما فرزند نتيله (بنت جناب ،مادر ّ
عباس بن
ّ
ّ
متحير مىايستد و مىگريد و
مطلب) در كنار
خويشانش با وى همدمى ميكنند.

اشاره به فرجام بد
خاندان بنیعباس

34-1-A

ُ ْ
إ َّن َك في َدار َل َها ُم َّد ٌة * ُي ْق َب ُل ف َ
يها َع َمل ال َع ِام ِل
ِ
ِ ِ
ٍ

توصیه به انجام عمل
در مدت زمان محدود
زندگی دنیایی

35-1-A

تو اكنون در خانهای هستى كه ّ
مدت ماندنت
محدود است و در همين ّ
مدت كوتاه عمل هر
عمل کنندهای مورد قبول است.

دنیا محل عمل و آخرت
محل محاسبه اعمال
است

36-1-A

ً َ ُ َْ ُ َ َ ُ
ْ َ
ََ َ
يها أ َمل
أ ل ت َرى ال َم ْوت ُم ِحيطا ِبها * يكذب ِف
ال ِْم ِل

هشدار دربارۀ فرارسیدن
مرگ و اتمام زندگی
دنیایی

37-1-A

آيا نمىبينى كه مرگ از هر سو اين سرا را فرا
گرفته و آرزوی آرزومندان را بر باد ميدهد؟

23

معرفی
اهلبیت gو
دشمنان آنها

چیستی دنیا
و مرگ

مرگ ،نابود کننده
آرزوهای انسان است.

38-1-A

َْ
َ َ ْ ُ ُ َّ َ
ُ ُ َّ ْ
الت ْو َبة
ي * و تأمل
ت َع ِّجل الذن َب ِل َما تش َت ِه 
َ
ِفي ق ِاب ٍل

پرهیز از ارتکاب گناه
و موکول کردن توبه به
آینده

39-1-A

و در اين مدت كوتاه شتابان در پی اميال
نفسانى خود مرتکب گناه میشوی ،و توبه
و بازگشت به سوى حق را به آینده موکول
میکنی.

زندگی دنیا بسیار کوتاه
و گذرا است.
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سوم
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روایت
چهارم

امام رضا
g

روایت
پنجم

امام رضا
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24

25

26

27

28

29

30

31

َ َ َ ْ
ْ ُ ْ َ َ ْ ً
َو ال َم ْوت َيأ ِتي أ ْهل ُه َبغ َتة * َما ذاك ِف ْعل ال َح ِاز ِم
ْ
ال َع ِاق ِل
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چیستی دنیا
و مرگ

روش انسانهای عاقل،
انجام عمل صالح و توبه
است

41-1-A

ازآنجاکه مرگ ناگهانی به سراغ ما میآید،
چنین روشی کار انسان آیندهنگر و خردمند
نیست.
َ
َ ْ ُ ْ َ َ ِّ َ َ
ََ َ َ ُُ
أ ْع ِذ ْر أخاك َعلى ذن ِوب ِه * و استر و غط على
ُ
ُ
عي ِوب ِه
برادرت را در كارهاى نادرستش معذور بدار و
بپوشان و بر روى زشتیهای او پرده كش.
َ
َ ْ
َ َّ َ
اصب ْر َع َلى ُب ْهت َّ
ان َعلى
الس ِف ِ
و ِ
يه * و ِللزم ِ
ِ ُ ُ
خط ِوب ِه
و بر تو بهتانى که بيخرد بر تو بندد و نیز بر
حوادث سخت روزگار شكيبایى كن.
َ َ ْ َ َ َ َ َ ُّ ً
َّ ُ َ َ
وم ِإلى
اب تفضل * َو ِك ِل الظل
و د ِع الجو
َح ِس ِيب ِه

آیندهنگری یعنی
تعجیل در توبه

42-1-A

توصیه به پذیرش عذر
دیگران

43-1-A

نادیده گرفتن اشتباهات
و عیوب دیگران

44-1-A

صبر در مقابل
نامالیمات زندگی

45-1-A

صبر در مقابل رفتار
نادرست دیگران

46-1-A

صبر نسبت به ظلم و
ستم دیگران

47-1-A

و از روى لطف و بزرگى جواب او را مده و او را رها
كن ،و ستمكار را به خدای حسابگرش واگذار.

واگذار کردن ظالمان به
خداوند حسابگر

48-1-A

ً
َ ُ َّ ُ ُ ُّ
اس كل ُه ْم َز َمانا * َو َما ِل َز َم ِان َنا َع ْي ٌب
ي ِعيب الن
َ َ
ِسوانا

علت نامالیمات
روزگار ،رفتار نادرست
انسانهاست

49-1-A

همۀ مردم ،از زمانه عيبجویی مىکنند و از
آن بد مىگويندّ ،اما زمانه جز خود ما عيبى
ندارد.
َنع ُ
الز َمانُ
يب َز َم َان َنا َو ْال َع ْي ُب ف َينا * َو َل ْو َن َط َق َّ
ِ
َ َِ َ َ
ِبنا هجانا
ما بر زمانه عیب میگیریم ،حال آنکه عيب
در ماست ،اگر زمانه به سخن بیاید از ما
بدگویی خواهد کرد.
َ َّ ِّ
الذ ْئ َب َي ْت ُر ُك َل ْح َم ذ ْئب * َو َي ْأ ُك ُل َب ْع ُضناَ
و ِإن
َ ْ ً ِ َ ًٍ
بعضا ِعيانا

عادت مردم ،عیبجویی
از دیگران و نادیده
گرفتن عیوب خود است

50-1-A

ناراحتی روزگار از رفتار
ناپسند انسانها

51-1-A

لزوم توجه به عیوب خود
و اصالح آنها

52-1-A

رفتار برخی انسانها از
حیوانات نیز بدتر است

53-1-A

54-1-A

َ
ْ
َ
َ ٌَْ َْ
يب
ل ِب ْس َنا ِلل ِخ َد ِاع ُم ُسوك َ ِط ٍ 
يب * و ويل ِللغ ِر ِ
َ َ َ
ِإذا أتانا

برخی انسانها به
همنوعان خود رحم
نکرده و به آنها ظلم
میکنند
پرهیز از فریبکاری با
تظاهر به خوب بودن

55-1-A

ما از خود ظاهری فريبنده نشان میدهیم،
پس واى بر غريبی که به سوی ما بیاید.

پرهیز از فریب دادن
افراد غریبه

56-1-A

هیچ گرگی گوشت گرگ دیگر را نمىخورد،
ّاما برخي از ما آشکارا گوشت برخی ديگرى
را ميخوریم.

چگونگی رابطه
با دوستان
(خاص)

رعایت اخالق
در جامعه
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32
روایت
ششم

امام علی
g

روایت
هفتم

اسماعيل
بن قاسم

روایت
هشتم

نامشخص

33

34

35

36

37

38

ُ َ ْ ََ
َ
ُ
خ ِلق ِت الخل ِئ ُق ِفي ق ْد َر ٍة * ف ِم ْن ُه ْم َس ِخ ٌّي َو
ُْ ْ َ ٌ
ِمنهم ب ِخيل

خلقت همه انسانها
بر اساس یک فطرت
مشترک و واحد است

57-1-A

مردم بر يك فطرت و با قدرت یک خدا
آفريده شدهاند ،لکن برخی بخشنده و
پارهاى تنگنظرند.
السخ ُّي َففي َر َ
احة * َو َأ َّما ْال َبخ ُيل َف ُشومٌ
َ َ َّ َّ
ِ
فأما ِ
ِ
َ ٌٍ
ط ِويل

مردم به دو دسته
بخشنده و بخیل تقسیم
میشوند

58-1-A

افراد بخشنده در راحتی
و آسایش هستند

59-1-A

افراد بخیل در ناراحتی و
آرزوهای دست نیافتنی
هستند

60-1-A

مرگ ،نابود کننده
آرزوهای انسان است

61-1-A

مرگ به هیچ انسانی
مهلت توبه و بازگشت
نمیدهد

62-1-A

پرهیز از فریب خوردن با
آرزوهای طوالنی

63-1-A

توصیه به میانهروی و
اعتدال در زندگی

64-1-A

اجتناب از کارهای
نادرست

65-1-A

َ
َ َّ
ُ
َّ َ ُّ ْ َ َ ٍّ َ
يه َر ِاك ٌب ث َّم َر َحل
ِإنما الدنيا ك ِظل ز ِائ ٍل * حل ِف ِ

اشاره به ناپایدار و
زودگذر بودن زندگی
دنیا

66-1-A

زيرا كه دنيا سايهاى ناپایدار[ ،و کاروانسرایی
است] كه سوارى در آن بار مىاندازد و سپس
كوچ مىكند.

مدت زمان زندگی
انسانها در دنیا بسیار
اندک و کوتاه است

67-1-A

َن َعى َن ْفسي إ َلى َن ْفسي ْال َمش ُ
يب * َو ِع ْن َد
ِ
َّ ِ ُ َّ ِ
اللب ُ
َِّ ْ َ
يب
الشي ِب يت ِعظ ِ

نشانه زیرکی
و هوشیاری،
نصیحتپذیری است

68-1-A

معرفی افراد
جامعه

آنكه سخى است پس در راحتى و آسایش
است و آنکه بخيل است در بد ُیمنی دور و
دراز است.
َْ
ً
ُ ُّ َ ْ ُ
َ ْ َ َ َ ُ َّ َ ُ
كل َنا نأ ُمل َم ّدا ِفي ال َ َج ِل * و المنايا هن آفات
ْ
ال َم ِل
همۀ ما آرزو داريم كه مرگ ما را مهلت دهد،
در حالى كه مرگها خود نابودكنندۀ آرزوها
هستند.
َل َت ُغ َّر َّن َك َأ َباط ُيل ْال ُم َنى * َو ْال َزم ْال َق ْص َد َو َدعْ
ِ َْ َ ْ ََ ِ
عنك ال ِعل 
ل
آرزوهاى دروغين تو را فريب ندهد و پايبند
ميانه روى باش و ناراستی و نادرستی را كنار
گذار.

پيرى و سپيدى مويم به من خبر مرگم را
ميدهد و شخص زيرك و هشيار هنگام پيرى
نصيحت پذير است.
َّ ُ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ
َ َ َّ
اه * فلست أ َرى
فق ْد َولى الش َباب ِإلى مد 
َم َواض َع ُه َي ُئوبُ
ِ
آرى ايام جوانى سپرى شد و ّ
مدتش به آخر
رسيد و ديگر بازگشتنى از آن به جاى خود،
نخواهم ديد.
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چیستی دنیا
و مرگ

غنیمت
شمردن
فرصتها

انسانهای پیر ،نصیحت
پذیرتر هستند

69-1-A

هیچ بازگشتی در ایام
زندگی انسان نیست

70-1-A

هرکدام از ادوار زندگی
انسان ،مدت زمان
مشخصی دارند

71-1-A
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40

41
روایت
هشتم

نامشخص

روایت
نهم

امام رضا
g

42

43

81

َ َُْ ُ ُ َ ً َ َْ ُ ُ َ
َ َْ
وه ِإل َّي َع َسى
يه و أندبه ط ِويل * و أدع
سأب ِك ِ
ُيج ُ
يب
ِ

اظهار ناراحتی و
افسوس به خاطر از
دست دادن فرصت
جوانی

در فراق و دوريش مىگريم و ناله سر مىدهم
و همواره او را میخوانم ،باشد كه بپذيرد و
بازگردد.
َ َّ
َ َ َ
َُ
ِّ
ِّ
َو َه ْي َهات ال ِذي ق ْد فات َعني * تمن ِيني ِب ِه
َّ
الن ْف ُس ْال َك ُذوبُ

توصیه به غنیمت
شمردن فرصت جوانی
برای انجام عمل

73-1-A

هیچ بازگشتی در ایام
زندگی انسان نیست

74-1-A

و هيهات كه آنچه را كه از دست داده ام
بازگردد ،اين نفس دروغزن مرا با آرزوى
بازگشت آن واميدارد.
َ َ َْ َ ََ ُ ْ
اض َرأسي * َو َم ْن ُم َّد ْال َب َقاءُ
َ
ات بي
ِ
و راع الغ ِاني ِ
َل ُه َيشيبُ
ِ

نفس ،انسان را با
آرزوهای دروغین و
محال فریب میدهد

75-1-A

ناراحتی انسانها از
پیری و فرسودهشدن

76-1-A

زنان زيبا و خوش اندام از موى سفيد من
ميهراسند و هر كس كه بودنش طول كشيد
پير خواهد گشت.

پیری و فرسودهشدن
نتیجه عمر زیاد انسان
است.

77-1-A

بهرهمند نشدن
انسانهای پیر از
امکانات دنیایی

78-1-A

نكورويان سيمين تن را مینگرم كه از من
گريزانند و مفارقت و جدایى آنان ما را اكنون
نصيب است.
ً
َ
َ
ُ
َّ
َّ َ ُ َ
اب َمضى َح ِبيبا * ف ِإ َّن الش ْي َب
ف ِإ ْن َيك ِن الشب
َْ ً
ضا لي َحبيبٌ
أي ِ
ِ

جوانی انسان بسیار
گذرا و سریع است

79-1-A

غنیمت شمردن
فرصتها در همه حال

80-1-A

پس اگر جوانى كه اكنون گذشته است
محبوب ما بود اينك پيرى هم همچنان براى
من محبوب است.

انسانها در همه حال
میباید وضعیت خود را
دوست داشته باشند

81-1-A

َ
َْ ُ
َّ
ْ
َ
َسأ ْص َح ُب ُه ِب َتق َوى الل ِه َح َّتى ُ*يف ِّر َق َب ْي َن َنا ال َجل
ْال َقريبُ
ِ

انسانها در همه حال
میباید مشغول انجام
عمل صالح باشند

82-1-A

انسانها در همه حال
میباید تقوای الهی را
رعایت کنند

83-1-A

توصیه به شکرگزاری در
همه حال

84-1-A

درخواست سالمتی و
اتمام نعمت از خداوند
در همه حال

85-1-A

پرهیز از غرور و غفلت

86-1-A

َأ َرى ْالب َ
يض ْالح َس َ
ان يجدف َ[ي ِح ْد َن] َع ِّني * َو
ِ
َ
َ
َ
ِ في ه ْج َرانه َّن لنا نص ٌ
يب
ِ
ِ ِ ِِ

44

من با همين پيرى و سالخوردگى رفاقت كرده
و دوست ميشوم با پرواى از خداوند تا اينكه
اجل كه چندانى هم از آمدنش نمانده است
فرا رسد و ميان من و او جدائى اندازد.
َ
ُ
َ ََ َْ
َ ُ َ
ِإذا ك ْنت ِفي خ ْي ٍر فل تغ َت ِر ْر ِب ِه * َو ل ِك ْن ق ِل
َّ
َ
الل ُه َّم َس ِّل ْم َو ت ِّممْ

45

وقتی در خوشی و راحتى ،زندگى میکنی
بدان مغرور مشو ،بلكه بگو :خداوندا! تنم را
سالم و نعمتت را بر من تمام کن

غنیمت
شمردن
فرصتها

رابطه با خدا

72-1-A
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روایت
دهم

شعرای
گذشته

روایت
یازدهم

امام رضا
g

روایت
دوازدهم

امام رضا
g

46

47

48

49

50

51

ُ َ
ً َْ ُ
ً
َم َتى ِآت ِه َي ْ َوما ِلطل َب َح َاجة * َر َج ْعت ِإلى
أ ْه ِلي َو َو ْج ِهي ِب َم ِائ ِه
روزی به خاطر نیازی نزد شخص کریم آمدم و
با آبروی محفوظ نزد خانوادهام برگشتم

حفظ آبرو از کمک مالی
مهمتر است

88-1-A

ُ َ
ْ
َ ُ ْ َّ َ
ل ِب ْست ِبال ِعف ِة ث ْو َب ال ِغ َن ْى * َو ِص ْرت أ ْم ِشي
َ َ
َّ
س
ش ِامخ الرأ ِ

توصیه به غنا و بینیازی

89-1-A

با عفت و پاکی ،لباس بینیازی را پوشیدم ،و
سربلند زندگی کردم.

توصیه به عفت و پاکی

90-1-A

ُ ْ َْ ً َ
َ ْ ُ َ
َ
َّ ْ َ
سا * ل ِك َّن ِني آن ُس
اس مستأ ِن 
لست ِإلى النسن ِ
َّ
اس
ِبالن ِ

پرهیز از ارتباط با افراد
پست و نامرد

91-1-A

توصیه به انس و الفت
با مردم

92-1-A

با دیوان و نامردمان انس نگرفتم ،اما با مردم
انس و الفت داشتم
ْ
ْ ُ ََ
إ َذا َر َأ ْي ُت ِّ
الت َ
يه ِم ْن ِذي ْال ِغ َنى * ِتهت على
ِ
َْ
َّ
س
الت ِائ ِه ِباليأ ِ

اظهار ناامیدی از افراد
ثروتمند گمراه

93-1-A

هنگامی که ثروتمند را سرگردان دیدم ،از
گمراه -خودخواه -نومید شدم

برخی از ثروتمندان در
گمراهی هستند

94-1-A

ََ َ ُ َ
َ َ َ َ ُ
َما ْان تفاخ ْرت َعلى ُم ْع ِد ٍ م * َو ل تض ْعض ْعت
َْ
س
ِ ِلفل ٍ

عدم افتخار و دلخوشی
به دنیای فانی

95-1-A

هرگز به چیزی که نابودشدنی است ،افتخار
نکردم و برای ورشکستگی سست نشدم

عدم یأس و ناامیدی
به خاطر شکست در
زندگی

96-1-A

َ
َ َّ
َ ُ
وس َ َيا ل َها ِم ْن ُم ِص َيب ٍة * ت َوق ُد ِفي
َو ق ْب ٌر ِبط
ْ ُ َُ
ٍْ ْ َ
ات
الحش ِاء ِبالحرق ِ

اشاره به مظلومیت امام
رضاg

97-1-A

قبری در شهر طوس است كه وامصيبتا از آن
كه مصيبتهاى صاحب آن قبر تا آخرالزمان
در اعضا و رگ و ريشۀ بدن شعله میزند

اشاره به ناراحتی
شیعیان از مظلومیت
اهلبیتb

98-1-A

َ ْ ْ
َ َّ َ ً َ
ِإلى ال َحش ِر َح َّتى َي ْب َعث الل ُه ق ِائما * ُيف ِّر ُج َع َّنا
ْ َ َّ َ ْ ُ
َ
ُ
ات
الهم و الكرب ِ
52

چگونگی رابطه
با مردم (عام)

توصیه به حفظ آبروی
افراد نیازمند

87-1-A

تا اينكه خداوند قائم fرا از ما اهلبیت
برمیانگیزد و او از ما غمگساری و رنجزدایی
میکند.
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رعایت اخالق
در جامعه

مظلومیت
اهلبیتg

اشاره به ظهور حضرت
قائم fدر آینده

99-1-A

اشاره به انتقامگیری
حضرت قائم fاز
دشمنان

100-1-A
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 .13-1تحلیل محتوای ّ
کمی احادیث شعری رضوی
بررسـیهای تاریخــی و حدیثــی نشــان میدهــد کــه در کتــب حدیثــی  12روایــت پیرامون اشــعار
امــام رضــا gنقلشــده کــه شــامل  16مجموعــه شــعری مشــتمل بــر  52بیــت شــعر اســت.
نویســندگان توانســتهاند بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا ،از مجمــوع ایــن  52بیــت شــعر ،در
حــدود  100مضمــون اســتخراج نماینــد.
مجموعــه شــعری شــامل  20بیــت از ایــن اشــعار ســروده آن حضــرت بــوده و دیگــر اشــعار متعلق
بــه شــاعران دیگــر اســت .از ایــن میــان نــام ســه نفر از شــعرا بــه نامهــای امــام علی ،gاســماعيل
بــن قاســم و مــروان بــن ابــی حفصــه مشــخص اســت کــه امــام رضــا gدر کالم خــود در مجمــوع
 6بیــت از کالم ایشــان اقتبــاس کردهانــد .شــاعر بقیــه اشــعار نیــز مشــخص نیســت کــه نمــودار آن
بدینصــورت اســت:
نمودار  :1سنجش فراوانی شاعران

بررســی مجموعــه شــانزدهگانه احادیــث شــعری رضوی محققــان را به شناســایی و اســتخراج 16
موضــوع اصلــی بــرای ایــن اشــعار رهنمــون کــرده کــه در مباحــث تخصصــی روش تحلیــل محتــوا
بــه آنهــا بــه اصطــاح «جهتگیــری» متــن گفتــه میشــود .ایــن عناویــن کــه ایــده و پیــام اصلــی
متــن هســتند بــا توجــه بــه اصــل «تبــادر» بــه ذهــن مخاطــب خطــور میکننــد .البتــه در برخــی
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از کتابهــای روش تحقیــق از ایــن اقــدام بــه «برچســبزنی»  1یــا «کدگــذاری» 2تعبیــر شــده
است(هولســتی .)56 :1373 ،نمــودار ســنجش فراوانــی و احصــای ایــن موضوعــات بـ ه صــورت
ذیــل اســت:
نمودار  -2سنجش فراوانی جهتگیریهای احادیث شعری رضوی

طبقهبنــدی جهتگیریهــای مســتخرج از تحلیــل احادیــث شــعری رضــوی نشــان میدهــد
کــه از  16موضــوع اصلــی اســتخراج شــده 9 ،مجموعــه (56درصــد) بــه موضــوع چگونگــی روابــط
اجتماعــی انســان بــا دیگــران ،چهــار مجموعــه (25درصــد) بــه موضــوع امــور فــردی و اعمــال
عبــادی انســان و ســه مجموعــه (19درصــد) نیــز بــه مســئله غصــب خالفــت توســط حاکمــان
ظالــم و دشــمنان اهلبیــت bاشــاره دارنــد .بــه همیــن دلیــل مجمــوع  16جهتگیــری اصلــی
احادیــث شــعری رضــوی ذیــل ســه مقولــه :روابــط اجتماعــی ،روابــط فــردی و روابــط سیاســی
طبقهبنــدی شــدهاند کــه نمــودار آنهــا بدیــن شــرح اســت:

1. Labeling
2. Coding
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نمودار  -3سنجش فراوانی مقولههای احادیث شعری رضوی

ایــن مقولههــا بــا توجــه بــه جهتگیریهــای متــن اســتخراج شــده و بــه عبارتــی ،گویــای
ّ
ماهیــت کلــی مجموعــه احادیــث شــعری رضــوی اســت .ایــن مقولههــا ،راهگشــای فهــم مجموعه
متــون بــوده و در بخــش تحلیــل کیفــی الزم اســت بــا توجــه بــه آنهــا ،نقــاط تمرکــز متــن ،توضیــح
داده شــود کــه در ادامــه بیــان خواهــد شــد.
 .14-1تحلیل محتوای کیفی احادیث شعری رضوی
از آنجاکــه مقولــه «روابــط اجتماعــی» بیشــترین فراوانــی را در میــان احادیــث شــعری رضــوی
دارد ،لــذا در ایــن بخــش ابتــدا از ایــن مقولــه شــروع کــرده و مباحــث مربــوط بــه ایــن بخــش بیــان
میشــود.
 .1-14-1مقوله روابط اجتماعی در احادیث شعری رضوی

ش از ایــن ذکــر شــد 9 ،مجموعــه از اشــعار شــانزدهگانه رضــوی بــه موضوعاتی
همانگونــه کــه پیـ 
میپــردازد کــه دســتهبندی و طبقهبنــدی آنهــا در کنــار همدیگــر میتوانــد مــا را بــه ســمت مقولــه
«روابــط اجتماعــی» رهنمــون ســازد .در اینجــا منظــور از روابــط اجتماعــی ،کلیــه امــوری اســت
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کــه بــه چگونگــی تعامــل و مواجهــه افــراد بــا دیگــر انســانها در جامعــه میپــردازد و مســائلی را
در ایــن خصــوص بیــان میکنــد .از آنجاکــه شــعر ،قــدرت انتقــال مفاهیــم بیشــتری نســبت بــه
خطابــه دارد ،لــذا بــه نظــر میرســد امــام gدر مواجهــه خــود بــا مــردم از ایــن ابــزار بیانــی بســیار
ُ
مهــم اســتفاده کــرده و بهویــژه بخــش عمــدهای از آداب و خلقیــات اجتماعــی را بدینوســیله بــه
مــردم متذکــر شــدهاند .موضوعــات اصلــی مطــرح شــده ذیــل ایــن بخــش بدیــن شــرح اســت:
نمودار  :4سنجش فراوانی مقوله روابط اجتماعی

الف .معرفی افراد جامعه
امــام رضــا gبــا اســتناد بــه شــعری از امــام علــی gبــه نقــل از پــدران بزرگوارشــان ،ضمــن
بیــان ایــن مطلــب بســیار مهــم کــه خلقــت همــه انســانها بــر اســاس یــک فطــرت مشــترک و واحد
اســت( ،)57-1-Aمــردم جامعــه را بــه دو دســته بخشــنده و بخیــل تقســیم کــرده ( )58-1-Aو در
ادامــه وضعیــت و ســرانجام هرکــدام را مشــخص مینماینــد:
 .1افراد بخشنده در راحتی و آسایش هستند (،)59-1-A
 .2اما افراد بخیل در ناراحتی و آرزوهای دستنیافتنی هستند (.)60-1-A
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ایــن بیــان حضــرت بدیــن معناســت کــه در یــک رابطــه دوگانــه ،مــردم میبایــد بــهمنظــور نیــل
بهراحتــی و آســایش ،بخشــش و ســخاوت را بــهعنــوان مهمتریــن مؤلفــه اخالقــی خــود در جامعــه،
در پیــش بگیرنــد و درعینحــال بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه ایــن انتخــاب ،انتخابــی بــر
اســاس فطــرت مشــترک و واحــد همــه انسانهاســت و آنکســانی کــه مســیر برعکــس یعنــی بخــل
و تنگنظــری را انتخــاب کردهانــد ،مســیری برخــاف فطــرت رفتهانــد.
ب .تبیین چگونگی رابطه با مردم
پــس از تبییــن یــک رابطــه دوگانــه در کالم امــام رضــا gبــرای تقســیم مــردم بــه دو گــروه ،در
مجموعــه شــعری دیگــری از امــام gشــاهد آن هســتیم کــه نحــوه مواجهــه بــا مــردم را در یــک
رابطــه چهارگانــه چنیــن تبییــن کردهانــد:
 .1چگونگــی مواجهــه بــا افــراد َپســت و حقیــر :امــام رضــا gتوصیــه میکننــد کــه از مجادلــه
بــا افــراد َپســت و حقیــر پرهیــز کنیــم ( )1-1-Aچراکــه مجادلــه بــا افــراد حقیــر ،شــأن انســان را
کاهــش میدهــد (.)2-1-A
 .2چگونگــی مواجهــه بــا افــراد خردمنــد و عاقــل :امــام رضــا gتوصیــه میکننــد کــه رفتــار
مســالمتآمیزی بــا افــراد خردمنــد و عاقــل داشــته باشــیم ( )3-1-Aچراکــه ِحلــم و بردبــاری در

برابــر ایــن گــروه ،باعــث افزایــش شــأن انســان میشــود(.)4-1-A

 .3چگونگــی مواجهــه بــا افــراد واالمقــام و بزرگســال :امــام رضــا gتوصیــه بــه رعایــت ادب و
احتــرام نســبت بــه افــراد واالمقــام و بزرگســال کــرده ( )5-1-Aو رعایــت ادب را در مقابــل بــزرگان،
الزم میداننــد.
 .4چگونگــی مواجهــه بــا افــراد فقیــر و نیازمنــد :امــام رضــا gتوصیــه میکننــد کــه در مواجهه
بــا افــراد نیازمنــد ،اولیــن اقــدام الزم و ضــروری ،حفــظ آبــروی آنهاســت ( )87-1-Aچراکــه حفظ
آبــروی افــراد نیازمنــد ،از کمــک مالــی بــرای آنــان مهمتــر اســت (.)88-1-A
همــه ایــن مفاهیــم و عبــارات ،از مضامیــن اشــعار منقــول توســط امــام رضــا gبــه دســت آمــده
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اســت و کدهــای شناســه مقابــل هــر جملــه بهخوبــی نشــان میدهــد کــه ایــن مضمــون از کدامین
بیت ،اســتخراج شــده اســت.
ج .تبیین چگونگی رابطه با دوستان
همانگونــه کــه نمــودار شــماره  3نشــان میدهــد ،موضــوع چگونگــی رابطــه بــا دوســتان ،دارای
بیشــترین فراوانــی در بخــش روابــط اجتماعــی اســت .امــام رضــا gدر ضمــن ســه مجموعــه
شــعری شــامل  10بیــت بــه چندیــن مســئله مهــم دربــاره چگونگــی مواجهــه و ارتبــاط بــا دوســتان
بــهعنــوان گروهــی خــاص از انســانهایی کــه بــا هــر شــخص در ارتبــاط هســتند ،پرداختهانــد کــه
عبارتنــد از:
 .1تــاش بــرای تــداوم رابطــه دوســتی :بــه نظــر میرســد امــام رضــا gقصــد داشــتهاند بــا
تأکیــد بــر اشــعاری خــاص ،بــه موضــوع اهمیــت تــداوم رابطــه دوســتی افــراد در جامعــه (-1-A
 )6اشــارهکرده و توصیههــای مهمــی در ایــن زمینــه بیــان کننــد ماننــد :تــاش بــرای شناســایی
عوامــل اختــاف و تفرقــه در جامعــه ( ،)7-1-Aپرهیــز از تنــدی و ســرزنش دوســتان (،)8-1-A
توصیــه بــه مــدارا و مالیمــت بــا دوســتان ( ،)9-1-Aتوصیــه بــه پذیــرش عــذر دیگــران ()43-1-A
و توصیــه بــه نادیــده گرفتــن اشــتباهات و عیــوب دیگــران (.)44-1-A
 .2تــاش بــرای حفــظ اســرار دوســتان :از جملــه توصیههــای مهــم امــام رضــا gکــه در اشــعار
خــود بــر آن تأکیــد کردهانــد ،توصیــه بــه فراموشــی اســرار دیگــران بــه دلیــل افشــا نشــدن آن اســت
( ،)19-1-Aچــرا کــه بهتریــن راه حفــظ اســرار ،فرامــوش کــردن آنهاســت ( )20-1-Aو به خاطر
آوردن اســرار دیگــران ،زمینهســاز افشــای اســرار آنهــا میشــود ( .)21-1-Aبــه نظــر میرســد
ایــن موضــوع مهــم ارتبــاط مســتقیمی بــا مســئله تقیــه و حفــظ اســرار شــیعیان در دوران اختنــاق
بنیعبــاس داشــته باشــد.
 .3چگونگــی مواجهــه بــا دوســتان نــادان :موضــوع دیگــری کــه امــام رضــا gدر اشــعار خــود
بــدان توجــه کردهانــد ،مســئله چگونگــی مواجهــه بــا دوســتان نــادان اســت .ایشــان اگرچــه بــه
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همــگان هشــدار میدهنــد کــه از دوســتی بــا افــراد نــادان و زورگــو پرهیــز کننــد ( )10-1-Aامــا از
آنجاکــه ممکــن اســت ایــن مســئله مبتال بــه کســی باشــد ،افــراد را بــه ســکوت ( )11-1-Aو صبر
در برابــر دوســتان نــادان و رفتــار نادرســت دیگــران ( 45-1-Aو  )46-1-Aدعوت کــرده و معتقدند
کــه ســکوت ،بهتریــن پاســخ بــرای افــراد نــادان و ابلــه اســت ( .)12-1-Aبیشــک ایــن مضمــون
َ
ً
َ
«و عبـ ُ
ـن َي ْم ُشـ َ
الر ْحمــن َّالذيـ َ
َ
ـاد َّ
ـون َع َلــى ْال ْ

ض َه ْونــا َو ِإذا خاط َب ُه ُم
ر
کالم امــام gبرخاســته از آیــه ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ْ ُ َ ُ
ـون قالــوا َســاما» (الفرقــان )63 :اســت.
جاهلـ 
ال ِ
د .تبیین چگونگی رابطه با دشمنان
ل توجــه در احادیــث شــعری رضــوی آن اســت کــه آن حضــرت در بخشــی از
یکــی از نــکات قابـ 
اشــعار مقتبــس خــود تــاش کردهانــد تــا چگونگــی مواجهــه بــا دشــمنان و مخالفــان را نیــز بــه
مــردم جامعــه آمــوزش دهنــد .توصیــه کلــی و عمومــی آن حضــرت در بســیاری از اشــعار ،توصیــه
بــه عفــو و گذشــت در روابــط اجتماعــی ( )14-1-Aو همــگان را بــه لــزوم فراگرفتــن اخــاق نیــک و
بخشــش از بــزرگان دینــی ( )16-1-Aدعــوت کردهانــد کــه بــه نظــر میرســد نمونــه اتـ ّـم و اکمــل
آن ،اهلبیــت bو شــخص خــود ایشــان باشــند.
ایشــان در ادامــه ،بهتریــن راه بــرای برطــرف کــردن کینههــای قدیمــی را دوســتی و مهربانــی
دانســته ( )17-1-Aو بســیار بــر رفتــار مســالمتآمیز بــا افــراد شــرور و فریبــکار (،)13-1-A
پاســخگویی بــه اعمــال زشــت دیگــران بــا رفتــار نیــک و بخشــش ( ،)15-1-Aعفــو و گذشــت در
مخاصمــات و دشــمنیها ( )18-1-Aو صبــر نســبت بــه ظلــم و ســتم دیگــران ( )47-1-Aتوصیــه
کــرده و در پایــان نیــز میفرماینــد کــه ظلــم ظالمــان و ســتم دشــمنان را بــه خداونــد حســابگر
واگــذار کنیــد ( )48-1-Aکــه او بهتریــن حسابرســان و انتقــام گیرنــدگان اســت.
ح .تبیین اصول اخالقی روابط اجتماعی
بخشــی از احادیــث شــعری رضــوی متضمــن نکاتــی اســت کــه توجــه بــه آنهــا میتوانــد مــا را بــا
اصــول اخالقــی مدنظــر امــام رضــا gدر روابــط اجتماعــی آشــنا کنــد .آنچــه توســط مؤلفــان در
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تحلیــل محتــوای احادیــث شــعری رضــوی بــهعنــوان اصــول اخالقــی روابــط اجتماعــی از منظــر
امــام رضــا gبــه دســت آمــده ،عبــارت اســت از:
 .1توصیه به انس و الفت با مردم (،)92-1-A
 .2عیبجویی نکردن از دیگران ( )50-1-Aو توجه به عیوب خود و اصالح آنها (،)52-1-A
 .3رعایــت حقــوق انســانی؛ چــرا کــه علــت نامالیمــات روزگار ،رفتــار نادرســت انسانهاســت (-A
 49-1و  )51-1-Aو رفتــار برخــی انســانها از حیوانــات نیــز بدتــر اســت ( )53-1-Aو حتــی بــه
همنوعــان خــود رحــم نکــرده و بــه آنهــا ظلــم میکننــد (،)54-1-A
 .4پرهیــز از ارتبــاط بــا افــراد نامــرد ( )91-1-Aو فریبــکار ( )55-1-Aکــه بــا تظاهــر بــه خــوب
بــودن و نفــاق ،بــه دنبــال فریــب دادن افــراد غریبــه هســتند (،)56-1-A
 .5توصیــه بــه غنــا و بینیــازی ( )89-1-Aو رعایــت عفــت و پاکــی ( )90-1-Aچــرا کــه بســیاری
از ثروتمنــدان بــه دلیــل اتــراف و غفلــت ،گمــراه شــدهاند ( 93-1-Aو ،)94-1-A
 .6دلخــوش نبــودن بــه دنیــای فانــی ( )95-1-Aو ناامیــد نشــدن بــه خاطــر شکســت در زندگــی
(.)96-1-A
بیشــک اگرچــه میتــوان مجموعــه کاملــی از اصــول اخالقــی را از احادیــث گهربــار امــام رضــا
 gاســتخراج نمــود امــا ایــن کــه آن امــام همــام تــاش کــرده باشــند تــا مضامینــی خــاص را بــا
اســتفاده از قالــب بیانــی شــعر کــه اثرگــذاری و مانــدگاری بیشــتری دارد بــه مخاطبان خــود انتقال
دهنــد ،نشــان از ّ
اهمیــت ایــن مضامیــن خــاص داشــته و بــه همیــن دلیــل توجه بــه نکات یادشــده
میتوانــد راهگشــای افــراد در تعامــات اجتماعــی خــود بــا دیگــران باشــد.
 .2-14-1مقوله روابط فردی در احادیث شعری رضوی

همانگونــه کــه پیــشاز ایــن بیــان شــد ،در میــان احادیــث شــعری رضــوی  ،چهــار مجموعــه
شــامل  16بیــت ،بــه موضوعاتــی میپردازنــد کــه تجمیــع و دســتهبندی آنهــا در کنــار همدیگــر
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مــا را بــه ســمت مقولــه «روابــط فــردی» رهنمــون میســازد .منظــور از ایــن مقولــه ،مجموعــه
عبــارات و پیامهایــی از متــن اســت کــه بــه مســائل فــردی و شــخصی انســان توجــه داشــته و هــر
انســانی بهتنهایــی میبایــد دربــارۀ آنهــا اندیشــه داشــته و عمــل کنــد .دســتهبندی موضوعاتــی
کــه در احادیــث شــعری رضــوی بیانشــده ،بــه شــرح ذیــل اســت:
الف .اشاره به ناپایداری دنیا و فرا رسیدن مرگ
امــام رضــا gدر بخشــی از اشــعار خــود تــاش دارنــد تــا ّ
ماهیــت حقیقــی دنیــا را بــه مــردم
متذکــر شــوند .ایشــان بــا بیــان این مطلــب که زندگــی دنیــا بســیار کوتــاه و گذراســت (،)40-1-A
بــه ناپایــدار و زودگــذر بــودن زندگــی دنیــا اشــاره کــرده ( )66-1-Aو اینکــه چــون مــدت زمــان
زندگــی انســانها در دنیــا بســیار انــدک و کوتــاه اســت ( ،)67-1-Aپــس الزم اســت کــه فریــب
آرزوهــای طوالنــی در دنیــا را نخوردنــد ( )63-1-Aچراکــه نفــس ،انســان را بــا آرزوهــای دروغیــن و
محــال فریــب میدهــد (.)75-1-A
اشــاره بــه کوتاهــی و ناپایــداری دنیــا ،همــه انســانها را متوجــه مــرگ و انتقــال بــه جهــان آخــرت
میکنــد .بــه همیــن دلیــل امــام ،gهمگان را نســبت بــه فرارســیدن مــرگ و اتمام زندگــی دنیایی
هشــدار داده ( )37-1-Aو بیــان میکننــد کــه مــرگ ،نابــود کننــده آرزوهای انســان اســت (-1-A
 38و  )61-1-Aو به هیچ انسانی مهلت توبه و بازگشت نمیدهد (.)62-1-A
ب .توصیه به غنیمت شمردن فرصت حیات دنیایی
امــام رضــا gپــس از اشــاره بــه ناپایــداری زندگــی دنیــا ،در ادامــه بــه ایــن موضــوع اشــاره
میکننــد کــه هیــچ بازگشــتی در ایــام زندگــی انســان نیســت ( 70-1-Aو  )74-1-Aو از آنجاکــه
هرکــدام از ادوار زندگــی انســان ،مــدت زمــان مشــخصی دارنــد ( ،)71-1-Aلــذا همــگان را بــه
غنیمــت شــمردن فرصــت جوانــی بــرای انجام عمــل در دنیــا توصیه میکننــد ( .)73-1-Aایشــان
بــا بیــان ایــن مطلــب کــه دوره جوانــی انســان ،دورهای اســت کــه ســریع میگــذرد ( )79-1-Aو
بســیاری از افــراد بــه خاطــر پیــر و فرسودهشــدن ناراحــت بــوده ( )76-1-Aو افســوس میخورنــد
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کــه چــرا ایــن دوره بــه پایــان رســیده ( )72-1-Aو دیگــر نمیتواننــد هماننــد دوره جوانــی،
از امکانــات دنیایــی اســتفاده کننــد ( ،)78-1-Aلــذا بــا طبیعــی شــمردن پیــر و فرسودهشــدن
بــه علــت عمــر زیــاد انســان ( ،)77-1-Aمجــدد همــگان را بــه غنیمــت شــمردن فرصتهــا در
همــه حــال تشــویق کــرده ( )80-1-Aو متذکــر میشــوند کــه انســانها در همــه حــال میبایــد
وضعیــت خــود را دوســت داشــته باشــند (.)81-1-A
نکتــه حائــز اهمیــت در ایــن بخــش ،آن اســت کــه امــام gتــاش دارنــد ضمــن تشــویق جوانان
بــرای غنیمــت شــمردن فرصــت و انجــام عمــل صالــح ،بــه تحریــک احساســات افــراد کهنســال
نیــز پرداختــه و آنــان را نیــز بــرای انجــام عمــل صالــح و توبــه تشــویق کننــد ،لــذا در بخشــی از کالم
خــود بــه ایــن مطلــب اشــاره میکننــد کــه انســانهای پیــر ،نصیحــت پذیرتــر هســتند ()69-1-A
و نشــانه زیرکــی و هوشــیاری انســان ،نصیحتپذیــری اوســت ( )68-1-Aو ســپس توصیههــا و
نصیحتهایــی را بیــان میکننــد کــه در ادامــه خواهــد آمــد.
ج .توصیه به توبه و انجام عمل صالح در دنیا
امــام رضــا gپــس از آنکــه مــردم را بــا ّ
ماهیــت حقیقــی دنیــا و ناپایــداری و فانــی بــودن آن آشــنا
کــرده و آنهــا را متوجــه مــرگ و جهــان آخــرت کــرده و بــه غنیمــت شــمردن فرصــت زندگــی در دنیا
تشــویق مینماینــد ،در ادامــه ،مجــدد متذکــر ایــن مطلــب میشــوند کــه مــرگ ،بــه هیــچ انســانی
مهلــت توبــه و بازگشــت نمیدهــد ( ،)62-1-Aلــذا الزم اســت ضمــن پرهیــز از ارتــکاب گنــاه و
موکــول کــردن توبــه بــه آینــده ( ،)39-1-Aهرچــه ســریعتر روش انســانهای عاقــل را انتخــاب
کــرده و بــه انجــام عمــل صالــح و توبــه رویآورنــد ( ،)41-1-Aچراکــه آیندهنگــری یعنــی تعجیــل
در توبــه (.)42-1-A
ایشــان در ادامــه میفرماینــد کــه دنیــا محــل عمــل و آخــرت محــل محاســبه اعمــال اســت (-A
 ،)36-1لــذا همــگان را بــه انجــام عمــل در مــدت زمــان محــدود زندگــی دنیایــی (،)35-1-A
میانــهروی و اعتــدال در زندگــی ( ،)64-1-Aاجتنــاب از انجــام کارهــای نادرســت ()65-1-A
توصیــه کــرده و بــا تأکیــد بســیار میفرماینــد کــه انســانها در همــه حــال میبایــد مشــغول انجــام
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عمــل صالــح ( )82-1-Aو رعایــت تقــوای الهــی باشــند (.)83-1-A
ایشــان در بیــت شــعری خــاص کــه ســروده خــود آن حضــرت بــوده و گویــا دایــم تکــرار میکردند،
بــه عالقهمنــدان و محبــان خــود توصیــه میکننــد کــه بــا پرهیــز از غــرور و غفلــت ( ،)86-1-Aدر
همــه حــال شــکرگزار بــوده ( )84-1-Aو از خداونــد متعــال درخواســت ســامتی و اتمــام نعمــت
( )85-1-Aداشــته باشند.
 .3-14-1مقوله روابط سیاسی در احادیث شعری رضوی

بخــش ســوم از مجموعــه مضامیــن مســتخرج از احادیــث شــعری رضــوی بــه موضــوع خالفــت و
ّ
حاکمیــت جامعــه اســامی و اختــاف میــان اهلبیــت bبــا بنیعبــاس و بنیامیــه اشــاره داد
و بــه همیــن دلیــل ایــن بخــش از مضامیــن ذیــل مقولــه «روابــط سیاســی» طبقهبنــدی شــدهاند.
نکتــه بســیار قابــل توجــه و ویــژه در ایــن بخــش آن اســت کــه همــه اشــعار ایــن قســمت ،ســروده
امــام رضــا gاســت و شــخص ایشــان بــه ایــن نــکات مهــم اشــاره کردهانــد .آن حضــرت پــس
از آنکــه بــه شــعر «مــروان بــن ابــی حفصــه» اشــاره کــرده و تعجــب وی از غصــب حــق خالفــت
اهلبیــت bتوســط بنیعبــاس ( )22-1-Aو مخالفــت مــردم بــا ایــن جریــان ( )23-1-Aرا
گوشــزد کــرده ،بــه ســه موضــوع مهــم اشــاره میکننــد:
الف .معرفی دشمنان اهلبیتb
بیشــک الزمــه مبــارزه بــا دشــمن ،ابتــدا دشمنشناســی اســت .امــام رضــا gدر اشــعار خــود
تــاش کردهانــد بــا اســتناد بــه گزارشهــای موثــق و معتبــر تاریخــی کــه بــرای همــگان مبرهــن
و واضــح اســت ،بــه معرفــی چهــره حقیقــی دشــمنان اهلبیــت bبهویــژه خانــدان بنیعبــاس
پرداختــه و ماهیــت تزویــر و نفــاق آنــان را نشــان دهنــد .آن حضــرت بــا اشــاره بــه وقایــع تاریخــی
جنگهــای صــدر اســام ازجملــه جنــگ بــدر در ســال  2قمــری و فتــح مکــه در ســال  9قمــری
( )28-1-Aبــه ایــن موضــوع اشــاره کننــد کــه اجــداد خاندانهــای بنیامیــه و بنیعبــاس در
ایــن جنگهــا در صــف دشــمنان پیامبــر اکــرم nو مســلمانان بــوده و پــس از آنکــه اســیر شــدند،
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از تــرس مــرگ و کشــته شــدن ،اظهــار اســام کــرده و همیــن مطلــب نشــان میدهــد کــه آنهــا
مســلمان حقیقــی نیســتند ( ،)27-1-Aبلکــه همچنــان مشــرک هســتند (.)24-1-A
اســتناد تاریخــی دیگــر حضــرت آن اســت کــه ایــن دو خانــدان بــا محــروم کــردن امــام علــی gو
فرزنــدان بزرگــوارش از خالفــت ،در حــق آنــان ظلــم و خالفــت را غصــب کردنــد ( )26-1-Aکه این
مطلــب نیــز بــا اشــاره بــه فرجــام بــد خانــدان بنیعبــاس ( )34-1-Aتکمیــل شــده و در نهایــت
امــام gچنیــن نتیجــه میگیرنــد کــه بنیعبــاس شایســته خالفــت نیســتند (.)25-1-A
ب .معرفی جایگاه اهلبیتb
بخــش دوم مضامیــن حاصــل از تحلیــل محتــوای احادیــث شــعری رضــوی بــه مســئله معرفــی
جایــگاه و مقــام اهلبیــت bو نیــز تبییــن حقــوق ایشــان در جامعــه اســامی اختصــاص دارد.
ً
امــام رضــا gدر ایــن قســمت عمدتــا بــه آیــات قــرآن کریــم اســتناد کــرده و مــردم را بــه ایــن کتاب
آســمانی و مشــترک میــان همــه مســلمانان ارجــاع میدهنــد.
ّ
مشــروعیت اهلبیــت bبــرای حکومــت :امــام رضــا gدر مرحلــه اول تــاش
 .1تبییــن
میکننــد بــا بیــان ایــن مطلــب کــه مقــام و جایــگاه اهلبیــت )29-1-A( bو نیــز حــق خــاص
ایشــان بــرای خالفــت و سرپرســتی مؤمنــان در قــرآن کریــم بیــان شــده اســت (،)30-1-A
مشـ ّ
ـروعیت والیــت و حکومــت ایــن گــروه را تبییــن نمــوده و بــه فضیلــت ایشــان بــر دیگــر انســانها
اشــاره نماینــد.
ّ
مقبولیــت اهلبیــت bبــرای حکومــت :در مرحلــه دوم نیــز تــاش دارنــد بــا اشــاره
 .2تبییــن
خــاص بهحــق والیــت و خالفــت امــام علــی )31-1-A( gو آشــکار بــودن فضیلــت و شــخصیت
ّ
مقبولیــت خالفــت و حکومــت
ایشــان ب ـرای همــه مســلمانان صــدر اســام تاکنــون (،)33-1-A
اهلبیــت bدر جامعــه اســامی را تبییــن نمــوده ( )32-1-Aو مســیر حکومــت ایشــان را همــوار
کنند .
بــر مبنــای آموزههــای دینــی و علــوم بشــری ماننــد دانــش سیاســت و جامعهشناســی میدانیــم
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ّ
کــه دو پایــه مهــم حکومــت و خالفــت در نظــام اســامی ،مشـ ّ
مقبولیــت داشــتن حاکــم
ـروعیت و
ً
اســت و هــر زمــان یکــی از ایــن دو رکــن ،ناقــص یــا حــذف شــوند ،عمــا آن حاکــم نمیتوانــد بــه
حکومــت خــود در نظــام اســامی ادامــه دهــد .علــت ســکوت  25ســاله امــام علــی gنیــز نبــود
مقبولیــت دانســته شــده اســت چراکه مشـ ّ
ّ
ـروعیت خالفــت ایشــان از زمان حیــات پیامبــر اکرمn
تبییــن شــده بــود و هیچکــس در آن شــک نداشــت.
ج .زمینهسازی برای احقاق حق اهلبیتb
یکــی از مهمتریــن اشــعار ســروده شــده توســط امــام رضــا gکــه اکثــر شــیعیان و محبــان
اهلبیــت bبــا آن آشــنا هســتند ،دو بیــت شــعری اســت کــه امــام gدر وســط قصیــده دعبــل
خزاعــی دربــاره مظلومیــت اهلبیــت bاضافــه نمــوده و در آن ابیــات بــه مظلومیــت خــاص خــود
و نیــز مســئله ظهــور حضــرت مهدیfبهمنظــور انتقامگیــری از دشــمنان و احقــاق حقــوق از
دســت رفتــه اهلبیــت bاشــاره میکننــد .بــه نظــر میرســد ایــن دو مضمــون کلیــدی در واقــع
بخــش کوچکــی از اقدامــات امــام gبهمنظــور زمینهســازی بــرای احقــاق حقــوق از دســت رفتــه
اهلبیــت bباشــد کــه فراتــر از احادیــث و خطبههــا و مناظــرات ایشــان ،ایــن بــار در قالــب بیانــی
ّ
شــعر تجلــی پیــدا کــرده اســت.
در ایــن ابیــات امــام رضــا gتــاش میکننــد تــا دو مطلــب مهــم و اساســی را بهعنــوان اقدامات
ّ
حاکمیــت رســیدن اهلبیــت bو بازگشــت حقــوق ایشــان
الزم و شایســته جهــت زمینهســازی بــه
در جامعه اســامی تبییــن نمایند:
ّ
مظلومیــت اهلبیــت :bدر مرحلــه اول امــام gســعی بــر آن دارنــد تــا بــا اشــاره بــه
 .1تبییــن
مظلومیــت تاریخــی اهلبیــت )98-1-A( bو بهویــژه مظلومیــت خــاص خودشــان و اینکــه در
کجــا بــه شــهادت رســیده و دفــن خواهنــد شــد ( )97-1-Aبــه سرگذشــت دردنــاک اهلبیــتbو
تحریــک احساســات مــردم پرداختــه و از ایــن رهگــذر ،نــام و یــاد اهلبیــت bرا بــرای همیشــه در
تاریــخ جــاودان کننــد .میدانیــم کــه فطــرت حقیقتجــوی و عدالــت جــوی انســانها همیشــه
بــه دنبــال دفــاع از مظلومــان و مســتضعفان بــوده و ظلــم و جنایــت هی ـچگاه در تاریــخ فرامــوش
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نخواهــد شــد ،لــذا بــه همیــن دلیــل اســت کــه مظلومیــت امــام حســین gهی ـچگاه در طــول
تاریــخ کمرنــگ نشــده و حتــی غیرمســلمانان نیــز داغــدار ایــن غــم بــزرگ هســتند.
 .2امیدبخشــی نســبت بــه آینــده بــا طــرح مســئله ظهــور منجــی :گام دوم امــام رضــا gبرای
ّ
حاکمیــت اهلبیــت bبــر جامعــه اســامی ،طــرح مســئله ظهــور حضــرت قائــم
زمینهســازی
 fبهعنــوان منجــی و نجاتبخــش همــه انســانها بــرای انتقامگیــری ،مبــارزه بــا دشــمنان
ً
و حکومــت بــر جامعــه اســامی اســت ( 99-1-Aو  .)100-1-Aبیشــک اگــر صرفــا بــه
مظلومیــت و ظلــم واردشــده بــه اهلبیــت bو مســتضعفین جهــان بپردازیــم ،ایــن مطلــب
بــرای انســان ایجــاد یــأس و ناامیــدی میکنــد از اینکــه همیشــه ظالمــان در پرتــو قــدرت و ثــروت
پیــروز بــوده و مظلومــان مجبــور بــه پذیــرش شکســت و ظلــم هســتند ،امــا اعتقــاد همــه پیــروان
ادیــان و مذاهــب آســمانی بــر ایــن اســت کــه در نهایــت بــا ظهــور منجــی ،بســاط ظلــم برچیــده
شــده و حــق مظلومــان و مســتضعفان بــه آنــان عطــا خواهــد شــد .اعتقــاد بــه ظهــور منجــی،
امیدبخشتریــن آمــوزه همــه ادیــان الهــی اســت و فقــط بــه دیــن اســام و مذهــب شــیعه
اختصــاص نــدارد .طــرح ایــن مســئله باعــث میشــود انگیــزه انســانها بــرای باقــی مانــدن در
مســیر حــق و تحمــل ســختیها بــرای نیــل بــه مدینــه فاضلــه ،همچنــان حفــظشــده و بــرای
ّ
حاکمیــت حــق تــاش کننــد.
زمینهســازی

نتیجهگیری
 .1شــعر بــه دلیــل ظرفیــت اثرگــذاری بــاال و مانــدگار بــر مخاطب ،مــورد توجــه امام رضــا gبوده
و در مجمــوع از ایــن رهگــذر ،آموزههــای مهمــی از ناحیــۀ آن حضــرت بــه دســت ما رســیده اســت.
 .2بیــش از نیمــی از مضامیــن اشــعار نقــل شــده از امــام رضــا gمربــوط بــه روابــط اجتماعــی
انســان بــا دیگــران اســت کــه ضمــن معرفــی افــراد جامعــه در دو دســتۀ افــراد بخشــنده و افــراد
بخیــل ،چگونگــی رابطــه بــا گروههــای چهارگانــه و دوســتان و دشــمنان را بیــان و اصــول اخالقــی
در روابــط اجتماعــی را تبییــن فرمــوده اســت.
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،31پاییـز 1399

تحلیل محتوای احادیث شعری امام رضا ( gصفره و همکار)

97

 .3یــک چهــارم مضامیــن بــه امــور فــردی و اعمــال عبــادی انســان مربــوط اســت .که امــام ضمن
اشــاره بــه ناپایــداری دنیــا و فرارســیدن مــرگ ،بــه غنیمــت شــمردن فرصــت حیــات دنیایــی و توبه و
انجــام عمــل صالــح در دنیــا توصیــه فرموده اســت.
 .4حــدود  20درصــد مضامیــن اشــعار بــه مســئله غصــب خالفــت توســط حاکمــان ظالــم و
دشــمنان اهلبیــت bاشــاره دارد کــه امــام gافــزون بــر معرفــی دشــمنان اهلبیــت ،bبــه
ّ
ّ
مقبولیــت اهلبیــت bبــرای حکومــت
مشــروعیت و
معرفــی جایــگاه اهلبیــت bو تبییــن

ّ
مظلومیــت اهلبیــت bو امیدبخشــی بــه آینــده بــا طــرح مســئله
پرداختــه و همچنیــن بــا بیــان
ظهــور منجــی ،بــه زمینهســازی بــرای احقــاق حــق اهلبیــت bدســت زده اســت.
 .5تنــوع و ترکیــب مباحــث نشــان میدهــد کــه ائمــه  bضمــن تأکیــد بر اخــاق و انسانســازی
در عرصــۀ فــرد و اجتمــاع ،هرگــز از روشــنگری در مســئلۀ سیاســت و بیــان حــق االهــی خــود و ظلم
دشــمنان اهلبیتbخــودداری نکردهانــد.
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ـ ــــــــــــــــــــــ1413( .ق) .من ال يحضره الفقيه .قم :جامعه مدرسين حوزه علميه قم.
ـ امینی ،عبدالحسین1416( .ق) .الغدیر .قم :مرکز الغدیر.
ـ باردن ،لورنس .)1375( .تحلیل محتوا .ترجمۀ ملیحه آشتیانی و محمد یمنی دوزی .تهران :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
ـ بحرانی ،عبداللهبننورالله1407( .ق) .عوالم العلوم و المعارف و االحوال من اآليات و االخبار و االقوال .قم :مدرسة االمام المهدي.
ـ جانیپور ،محمد .)1390( .اخالق در جنگ؛ تحلیل محتوای مکاتبات امیرالمؤمنین gو معاویه .تهران :دانشگاه امام صادق.g
ـ جانیپور ،محمد؛ شکرانی ،رضا« .)1392( .رهاوردهای استفاده از روش تحلیل محتوا در فهم احادیث» .مجله پژوهشهای قرآن
و حدیث .س .46ش .2صص.57-27:
ـ جرداق ،جرج( .بیتا) .من روائع نهج البالغة .بیروت :دار العلم.
ـ جريرى نهرواني ،أبوالفرج1426( .ق) .الجليس الصالح الكافي و األنيس الناصح الشافي .بيروت :دارالكتب العلمية.
ـ ذهبي ،شمسالدين1427( .ق) .سير أعالم النبالء .قاهره :دارالحديث.
َ
ـ ِسلفی اصفهانی ،صدرالدين( .بیتا) .معجم السفر .مكة :المكتبة التجارية.
ـ شعرانی ،ابوالحسن1382( .ق) .تعلیقه بر شرح الکافی مولی صالح مازندرانی .تهران :المکتبة اإلسالمیة.
ـ عترت دوست ،محمد« .)1397( .تحلیل محتوای کیفی شبکه معنایی «قدرت»؛ تالشی برای فهم الگوی «قدرت نرم» در قرآن
کریم» .دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث .س .12ش .1پیاپی .23صص.110-79 :
ـ فهري ،أبوبكر محمد بن محمد1289( .ق) .سراج الملوك .مصر :المطبوعات العربية.
ـ فیروزان ،توفیق .)1360( .روش تحلیل محتوا .تهران :نشر آ گاه.
ـ فیض کاشانی ،مالمحمدمحسن1406( .ق) .الوافی .اصفهان :کتابخانه امیرالمؤمنین.g
ـ کریپندورف ،کلوس .)1378( .مبانی روششناسی تحلیل محتوا .ترجمه هوشنگ نائینی ،تهران :نشر نی.
ـ کلینی ،محمد بن یعقوب1407( .ق) .الکافی .تحقیق علی اکبر غفاری .تهران :دارالکتب االسالمیه.
ـ مجلسى ،محمدباقر1403( .ق)  .بحاراألنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار .bبيروت :دار إحياء التراث العربي.
ـ مجلسى ،محمدتقى1406( .ق) .روضة المتقين في شرح من ال يحضره الفقيه .قم :مؤسسه كوشانبور.
ـ مفيد ،محمد بن محمد1413( .ق) .اإلختصاص .قم :کنگرۀ جهانی شیخ مفید.
ـ موسوی ،کاظم عبد فریح( .بیتا) .اإلقتباس و التضمین فی نهجالبالغة .عراق :دانشگاه میسان.
ُ
ـ هولستی ،ال .آر .)1373( .تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی .ترجمۀ نادر ساالرزاده امیری .تهران :انتشارات دانشگاه عالمه
طباطبایی.
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جهانبازی ،زهرا؛ غفوری نژاد ،محمد؛ واسعی ،سیدعلیرضا ( .)1399تحلیل ساز
و کارهای معرفی امام رضا  gتوسط امام کاظم .g
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مقاله پژوهشی

تحلیل ساز وکارهای معرفی امام
رضا  gتوسط امام کاظم g

دریافت 1398/5/13 :پذیرش1398/7/14 :

زهرا جهانبازی ،1محمد غفوری نژاد ،2سیدعلیرضا واسعی

3

چکیده
مطالعــۀ ســیر تاریخــی تعییــن امــام از ســوی امــام قبلــی ،حاکــی از وجه متفــاوت آن از ســوی امــام کاظم
 gاســت ،تــا آنجــا کــه بــرای نخســتین بــار در فرهنــگ امامــت ،آن حضــرت در فضــای عمومــی و مکــرر
اقــدام بــه معرفــی جانشــین خویــش کــرد .بــا بررس ـیهای صــورت گرفتــه در منابــع حدیثــی اولیــه بــه
دســت مــی آیــد کــه  41حدیــث در بــاب معرفــی امــام هشــتم  gاز ســوی امــام پیشــین روایــت شــده
کــه در ایــن میــان ،عــاوه بــر تلقــی بــه قبــول ایــن روایــات از ســوی عمــوم اصحــاب امامــی 11 ،حدیــث
براســاس مبانــی اعتبارســنجی متأخریــن صحیــح الســند اســت .اختــاف محســوس آمــار ایــن گــروه از
روایــات ،بیــش از هــر چیــز معلــول عواملــی از جملــه گســترش جامعــه شــیعی تــا دورتریــن نقــاط عالــم
اســامی و گســترش ســازمان وکالــت و نیــز پیــش بینــی جریانهــای انحرافــی از جملــه جریــان واقفــه بــه
ســردمداری برخــی بــزرگان و وکال ،از ســوی امــام کاظــم gاســت .تبییــن مســئله امامت و شــاخصههای
امــام ،اعــام علنــی و معرفــی در مــأعــام ،وصــی ،خلیفــه و قیــم قــرار دادن حضــرت در حیــات و ممــات،
ســپردن ودایــع امامــت ،تعییــن نشــانهای خــاص بــرای شــناخت امــام ،تکریــم و احتــرام بســیار و دیگــر
اقــدام هــا از جملــه ســاز و کارهــای امــام کاظــم  gدر اعــام امامــت امــام رضــا  gبــه شــمار مـیرود.
ایــن پژوهــش بــه روش تاریخــی و حدیثــی مبتنــی بــر تحلیــل مضمــون می کوشــد تا ابعــاد گوناگــون قضیه
را بــکاود و راز آن را بیــان کنــد.
کلیدواژهها :امام کاظم ،gتعیین امام ،امام رضا ،gواقفه ،شاخصههای امام.
 .1دانشجوی دکترای دانشگاه ادیان و مذاهب (نویسنده مسئول)z.jahanbazi@ut.ac.ir :
 .2دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهبghafoori_n@yahoo.com :
 .3دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمیa.vasei@isca.ac.ir :
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 .1طرح مسئله
مهمتریــن عاملــی کــه باعــث افتــراق جامعــه اســامی بــه دو فرقــه شــیعه و ســنی شــد ،مســئله
جانشــینی پیامبــر  nبــود .در میــان تشــیع نیــز بیشــتر شــکافهای مذهبــی ریشــه در همیــن
مقولــه داشــته اســت .ایــن مقالــه بــا در نظــر داشــت مــاک هــای تعییــن جانشــین امــام در تفکــر
اعتقــادی شــیعه بــر آن اســت تــا چگونگــی معرفــی امــام هشــتم توســط امــام هفتــم را رازکاوی و راه
کار طــی شــده را تبییــن کنــد .بــه ایــن منظــور پــس از شناســایی روایــات مربوطــه و اعتبار ســنجی
آن هــا و نیــز بررســی علــل و عوامــل بازگویــی و تاکیــد مکــرر امــام کاظــم ،gفراینــد تثبیــت و
مقبولیتیابــی امــام هشــتم را نشــان دهــد .پرســش کانونی مقاله آن اســت کــه ســاز و کار تاثیرگذار
معرفــی امــام رضــا gو بســترها یــا عللــی کــه موجــب کاربســت آن شــده ،چــه بــوده اســت؟
گــر چــه در بــاره امامــت امــام رضــا gو دوران حیــات ایشــان تحقیقــات بســیاری انجــام شــده،
امــا دربــاره جریــان جانشــینی و وصایــت ایشــان چــه بــه لحــاظ تاریخــی ،چــه حدیثــی و کالمــی
تاکنــون بررســی مســتقلی صــورت نگرفتــه اســت .جعفریــان ( )1391در کتــاب «حیــات فکــری
ـ سیاســی ائمــه شــیعه» بــه اجمــال بــه مســئله جانشــینی هــر یــک از امامــان پرداختــه اســت.
«شــیوههای تشــخیص امــام در عصــر حضــور» نوشــتۀ صادقــی کاشــانی(« ،)1394علــل اختالف
شــیعیان عصــر حضــور در تشــخیص مصــداق امــام» نوشــتۀ کاظمــی نجفآبــادی( )1393و
«اعیــان امامــان  ،bجســتاری در راههــای اثبــات امامــت اشــخاص امامــانbدر روایــات شــیعه»
اثــر نعیمــه پورمحمــدی( )1391از جملــه آثــاری هســتند کــه در ایــن باره منتشــر شــده اســت؛ اما
آنچــه مقالــۀ پیــش رو را از آثــار فــوق متمایــز میســازد ،بررســی روایــات مربــوط بــه معرفــی امــام رضا
gاز ســوی امــام کاظــم  ،gمعطــوف بــه علــل و عوامــل بنیادین اســت .همچنیــن ســاز و کارها
و روشهایــی کــه امــام بــرای تثبیــت امامــت وصــی و جانشــین خویــش بــه کار بــرده ،مــورد واکاوی
و تامــل قــرار گرفتــه و رابطــه میــان حجــم نصــوص معرفــی امــام با شــرایط فکــری و فرهنگــی حاکم
بــر جامعــه شــیعه نشــان داده شــده اســت.
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 .2بسامد روایات معرفی هر یک از امامانbاز سوی امام پیشین
تعییــن و شناســایی امــام از ســوی امــام پیشــین ،از مهمتریــن مســائل تاریــخ امامــت شــیعی بوده
کــه گاه بــه تفــرق مذهبــی مــی انجامیــد .نگاهــی جامــع بــه روایــات آمــده در منابــع اصلی شــیعی
( ۱۵۶روایــت) و ارزیابــی آن هــا بــا دو مبنــای نــگاه متقدمان(بررسـیهای رجالــی) و مالکهــای
متاخران(شــواهد و قرایــن) 42 ،حدیــث صحیحالســند 112 ،حدیــث ضعیــف و  2حدیــث موثــق
شــمرده میشــود .جــدول شــماره  1ایــن آمــار را بــه تفکیــک هــر یــک از امامانbنشــان میدهد.
• جدول شماره  -1فراوانی روایات معرفی ائمه bاز سوی امام پیشین
موثق

ردیف

امام

روایات صحیح

روایت ضعیف

1

امام حسن g

2

9

11

2

امام حسین g

1

3

4

3

امام سجاد g

3

2

5

4

امام باقر g

3

2

5

امام صادق g

7

4

6

امام کاظم g

4

18

7

امام رضا g

11

30

41

8

امام جواد g

5

12

17

9

امام هادی g

1

3

4

10

امام عسکری g

1

17

18

11

امام عصر g

4

12

16

12

جمعبندی

42

112

1

جمع روایات

6
11

1

2

23

156

مقایســه آمــار روایــات معرفــی امــام رضــا gبــا آمــار روایــات معرفــی دیگــر امامانbتفــاوت
معنــاداری را نشــان میدهــد .بــر اســاس جــدول فــوق کمتریــن آمــار مربــوط بــه امــام حســین g
و امــام هادیgبــا چهــار روایــت و بیشــترین آمــار مربــوط بــه امــام رضاgبــا  41روایــت اســت که
بــا حــدود دو برابــر باالتریــن فراوانــی پــس از خــود (امــام کاظــم بــا  ۲۳روایــت) اســت .ایــن اختالف
فاحــش مســئلهای درخــور کاوش و تحلیــل اســت.
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 .3بررسی مقایسهای روایات معرفی امام رضاg
چنانکــه مالحظــه مــی شــود در میــان روایــات معرفی حضــرت رضــا 11 ،gروایت صحیــح و 30
روایــت ضعیــف بــه چشــم میخــورد .مقایســه آمــار روایــات صحیــح معرفــی امامانbبــا یکدیگــر
نیــز نشــان میدهــد کــه باالتریــن آمــار روایــات صحیــح نیــز مربــوط بــه روایــات معرفــی آن حضــرت
اســت .در رتبــۀ بعــد روایــات معرفــی امــام صادقgبــا فراوانــی  7قــرار دارد؛ چنانکــه باالتریــن
فراوانــی روایــات ضعیــف بــا  30روایــت نیــز بــاز مربــوط بــه امــام هشــتم اســت کــه در رتبــه پــس
از آن آمــار روایــات امــام کاظــم gبــا  18روایــت قــرار دارد .جدولهــای شــماره  2و  3بــه ترتیــب،
روایــات صحیــح و ضعیــف معرفــی امــام رضــاgرا بــه تفکیــک منبــع و بــا اشــعاری بــر مفــاد آن
نشــان میدهــد .در ایــن میــان برخــی روایــات در چنــد منبــع از منابــع مــورد مطالعــه و برخــی
دیگــر تنهــا در یــک منبــع آمــده اســت.
• جدول شماره  -2روایات صحیح معرفی امام رضاg
ردیف

راوی

کافی

مفاد روایت

1

ابوجریر قمی

*

تصدیق درگذشت امام کاظم  gو وصیت حضرت بر وصایت و امامت
امام رضا g

2

حسین بن نعیم

*

*

معرفی امام رضا  gبه عنوان سید اوالد و بخشیدن کنیه خود به ایشان از
سوی امام کاظم g

3

علی بن یقطین

*

معرفی امام رضا  gبه عنوان سید اوالد و تأکید بر علم و فقاهت ایشان از
سوی پدر ( با دو سند مستقل)

4

بکر بن صالح

*

تصدیق صداقت و راستگویی امام رضا  gاز سوی ابراهیم(برادر امام) و
تأیید مقدم بودن ایشان در وصیت پدر

5

حسین بن
مختار

*

وکیل بودن امام رضا  gدر امور پدر و مقام امامت برای ایشان

6

حسین بن خزاز

*

وصی قرار دادن امام رضا  gو معرفی ایشان به علی بن حمزه بطائنی

7

محمد بن سنان

*

معرفی به عنوان امام و هسمان دانستن مقام امامت ایشان با مقام امامت
امیرالمؤمنین g

8

عبدالرحمن بن
حجاج

*

سپردن سرپرستی موقوفات به امام رضا g

9

داود بن کثیر

*

اطمینان از جانشینی و امامت(صاحب اختیاری) امام رضا g

10

زیاد بن مروان

*

قول و سخن و نامه امام رضا  gهمان قول و سخن پدر

11

نصر بن قابوس

*

معرفی امام رضا  gبه عنوان امام پس از خود

*

*

*

*

*
*
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• جدول شماره  :3روایات ضعیف معرفی امام رضاg
متن روایت

ردیف

روایت

1

علی بن یقطین

*

2

حسین بن
مختار

*

3

محمد بن
سنان

*

معرفی به عنوان امام و هسمان دانستن مقام امامت ایشان با مقام امامت
امیرالمؤمنین g

4

داود بن کثیر

*

اطمینان از جانشینی و امامت امام رضا g

5

زیاد بن مروان

*

قول و سخن و نامه امام رضا  gهمان قول و سخن پدر

6

مفضل بن عمر

7

مسافر

*

8

نعیم بن
قابوسی

*

10

اسحاق بن
عمار

*

معرفی امام رضا  gبه عنوان سید اوالد و تأکید بر علم و فقاهت ایشان از
سوی پدر ( با دو سند مستقل)
وکیل بودن امام رضا  gدر امور پدر

*

*

تکریم امام رضا  gاز کودکی و نسبت فرزند با خود را نسبت خود با امام
صادق  gدانستن از سوی امام کاظم  gو تصدیق امامت ایشان بعد از خود
(اطاعت از امام رضا  gمایه هدایت و رشد و نافرمانی کفر است).
سپردن امانات به ام احمد برای سپردن به وصی بعد از رحلت

*

*

تکریم و احترام بسیار امام رضا  gو نظر کردن در کتاب جفر که در آن نظر
نكند جز پيغمبر يا وصى پيغمبر.
معرفی وصی و جانشین

11

محمد بن
اسماعیل
هاشمی

*

*

معرفی وصی و جانشین

12

محمد بن
مفضل

*

*

معرفی امام رضا  gدر جمعی از شیعیان به عنوان وصی و قیم به امر ،خلیفه
و جانشین

13

عبدالله بن
حارث طالبی

*

معرفی امام رضا  gدر جمعی از شیعیان به عنوان وصی و قیم به امر ،خلیفه
و جانشین

14

داود بن
سلیمان

*

*

معرفی امام پس از خود

15

نصر بن قابوس

*

*

معرفی امام پس از خود

16

سلیمان بن
حفص

*

مشاهده کرامت امام کاظم  gو معرفی امام وحجت پس از خود و درخواست
برای شهادت به امامت او.

17

اسحاق و علی
بن جعفر

*

معرفی امام رضا  gبه عنوان خلیفه ،جانشین و قیم امور
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18

داود بن زربی

*

*

19

یزید بن سلیط

*

*

20

یزید بن سلیط

*

*

به امانت سپردن سهم امام به داود زربی و بیان اینکه صاحب امر پس از من
آنها را از تو خواهد گرفت.
*

معرفی امام رضا  gبه عنوان امام و وصی با بیان ویژگیهای امام
معرفی امام رضا  gدر حضور خاندان و یاران به عنوان وصی

21

عبدالله بن
محمد حجال

*

معرفی امام رضا  gدر جمعی از بنی هاشم و نوادگان و صحابه

22

عبدالرحمن
بن حجاج

*

تهیه نوشته ای برای وصایت امام رضا  gو شهادت  60نفر از بزرگان مدینه

23

حسین بن
بشیر

*

علنی کردن وصایت امام رضا  gاز سوی امام کاظم ( gشباهت معرفی امام
رضا  gبه عنوان وصی با روز عید غدیر خم)

24

منصور بن بزرج

*

معرفی امام رضا  gبه عنوان وصی و خلیفه و درخواست تهنیت به او

25

علی بن
عبیدالله
هاشمی

*

وکیل قرار دادن امام رضا  gدر حیات و ممات در حضور  60نفر

26

عبدالله بن
مرحوم

*

معرفی امام رضا  gبه عنوان وصی و بهترین فرزندشان علی g

27

حیدر بن ایوب

*

وصی قرار دادن امام رضا g

28

حیدر بن ایوب

*

وکیل و وصی قرار دادن امام رضا  gدر حضور  17نفر از سادات

29

اسماعیل بن
خطاب

*

توجه دادن شیعیان به جایگاه امام رضا  gبا تکریم و مدح و ثنای مکرر امام
رضا  gاز سوی پدر

30

محمد بن
اسحاق

*

معرفی امام رضا  gبه عنوان کسی که دین و آیین خود را از او بگیرید .و
معرفی حضرت به عنوان بهترین یادگار خویش

 .4رازکاوی اختالف آمار روایات معرفی امام رضاg
بــه نظــر مــی رســد دو عامــل تاریخــی در افزایــش تعــداد روایــات معرفــی امــام رضاgنقــش
داشــته اســت :نخســت گســترش تشــیع و توســعه ســازمان وکالــت و دیگــری پیشبینــی جریــان
وقــف از ســوی امــام کاظــم.g
 .1 -4گسترش تشیع و توسعه سازمان وکالت
بــا تــاش هــای  35ســاله امــام کاظــم gجامعــۀ شــیعه بــه اقتــدار و جایگاهــی رســیده بــود
کــه از ســوی تشــکیالتی هــر چنــد پنهــان امــا عمیــق مدیریــت میشــد .تشــکیالتی کــه بــر
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مــدار «اعتقــاد بــه لــزوم پیــروی از امــام بــه مثابــه پیشــوای فکــری و نیــز رهبــری سیاســی»
هویــت یافته(خامن ـهای )332-331 :1393،و توانســته بــود حضــور خــود را حتــی در دورتریــن
ســرزمینهای اســامی بــه نمایــش بگــذارد تــا آنجــا کــه میتــوان ایــن ســخن مخالفــان امــام
را کــه هــر چنــد بــرای ســعایت از امــام نــزد خلیفــه بیــان داشــتند ،پذیرفــت کــه «مشــرق و مغــرب
عالــم بــرای او خمــس میآورند»(مفیــد ،1376،ج )581 :2یــا «خلیفتــان یجبــی الیهمــا
الخراج»(طبرســی1403،ق ،ج .)389 :2حضــور ســلیمان بــن جعفــر عمــوی هارون بــا پای برهنه
در اجتمــاع باشــکوه شــیعیان بــرای تشــییع جنــازه امــام کاظــم gبــه منظور فرو نشــاندن خشــم
آنــان از شــهادت حضرت(ابــن بابویــه ،1389 ،ج )152 :1بیانگــر رشــد و اقتــدار شــیعیان در ایــن
دوران اســت .شــیعیان در سراســر داراالســام(مکه ،مدینــه ،بحریــن ،ســمرقند ،خراســان ،مصــر،
عــراق ،ایــران و )...از طریــق وکالی امــام بــا حضــرت در ارتبــاط بودنــد و ضمــن تحویــل وجــوه و
حقــوق شــرعی خــود همچــون خمــس ،نــذر ،زکات و ،...مســائل ،اختالفــات و منازعات خــود را نیز
بــا امــام در میــان میگذاشــتند(ر.ک :جبــاری ،1382،ج296-280،307 :1؛ همــان:1392،
 .)29-9امــام بــا تقویــت هســته مرکــزی و تشــکیالت منســجم و گســترده نظــام وکالــت ســعی
بســیاری در حفــظ و بســط تشــیع در جامعــه عصــر خویــش کردنــد .بــا بررسـیهای تاریخــی بــه
خوبــی میتــوان بــه ایــن بــاور رســید کــه فعالیتهــا و اقدامــات امــام در ایــن دوره حاکــی از تــاش
ایشــان بــرای تشــکیل حکومــت اســت .تعییــن تمــام حــد مراکــز اســامی بــه عنــوان حــد فــدک،
نهــی از هرگونــه یــاری حکومــت ،دســتور به علی بــن یقطین بــرای امــر وزارت در دســتگاه خالفت،
تــرس شــدید خلیفــه از فعالیتهــای شــیعیان و ...مؤیــد ایــن مطلــب اســت(ر.ک :کشــی ،بیتــا،
ج740 :2؛ ابنجــوزی314 :1376 ،؛ جعفریــان496-493 :1391 ،؛ خامنـهای -355 :1393
.)360
حاصــل آنکه مجموعه شــواهد و قراین گســترش قابل مالحظه تشــیع در ایــن دوره را نشــان میدهد
و ایــن واقعیــت تاریخــی میتوانــد تفــاوت فاحــش آمــاری روایــات معرفــی امــام رضــا gدر مقایســه بــا
دیگــر امامــان باشــد .بــه صــورت طبیعی هــر چه میــزان مخاطبان یــک پیــام در محورهــای جغرافیایی
گوناگــون بیشــتر باشــد ،ابــاغ پیــام بــه آنــان مؤونــه بیشــتری میطلبــد .بــه همیــن نســبت و بــه طــور
طبیعــی ،میــزان انتقــال ایــن پیــام بــه نسـلهای پســین نیــز افزایــش مییابد.
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 .2-4پیش بینی ظهور واقفه به عنوان بزرگترین شکاف در جریان شیعی
برخــی آورده انــد کــه پــس از رحلت امــام کاظم gعدۀ کوچکی از شــیعیان نزد احمدبنموســی
 gبــرادر کوچــک امــام رضــا  gرفتنــد و وی را بــه امامــت پذیرفتند(اشــعری1400،ق29 :؛
شهرســتانی ،1364،ج ،)199 :1امــا بررســی شــواهد نشــان مــی دهــد پیدایــش فرقـهای بــه نــام
احمدیــه مربــوط بــه بعــد از شــهادت امــام رضــا  gبــوده اســت؛ از آن رو کــه امــام کاظــم  gدر
وصیــت خویــش از فرزنــدش احمــد پــس از امــام رضــا gیــاد کــرده بود(نوبختــی ،بیتــا.)85 :
شــکاف اصلــی بعــد از شــهادت امــام هفتــم ،از ســوی معتقــدان بــه وقــف ،یعنــی بــزرگان شــیعه و
وکالی امــام و نیــز معتقــدان بــه روایاتــی کــه از مهدویــت و قائــم بــودن امــام هفتــم خبــر میدادنــد،
پدیــد آمــده بــود .بــا شــهادت امــام کاظــم gبرخــی مــرگ امــام را انــکار کردنــد و معتقد بــه غیبت
امــام شــدند .از منظــر آنــان امــام ،همــان قائــم و مهــدی موعــود اســت کــه روزی قیــام خواهــد
کــرد .همیــن امــر موجــب توقــف در امامــت ایشــان و انــکار امامــت امــام رضــا  gشــد(ر.ک:
کلینــی ،1388،ج311 :1؛ نوبختــی ،بیتــا82:؛ صابــری ،1383،ج300-298 :2؛ کشــی،
بیتــا ،ج.)406 :1
البتــه گســتردگی حــوزۀ امامــت و توفیقهــای بــه دســت آمــده ،در ایــن نگــره بــی تاثیــر نبــود و
پیــروان آن حضــرت نمیتوانســتند میرایــی چنیــن بزرگی را پذیــرا شــوند؛ ازایـنرو ،ادعاهایی چون
غیبــت یــا رجعــت ایشــان در ذهــن شــیعیان جــای گرفتــه بــود .همچنیــن زندانــی بــودن آن امــام
در اواخــر عمــر و نبــود امــکان ارتبــاط بــا او ،ایــن ادعــا را پذیـــرفتنیتر مــیکرد(صفری فروشــانی،
 .)13-12 :1388بســط و تقویــت نهــاد وکالــت کــه منجــر بــه گســترش فعالیــت اصحــاب و وکالی
امــام در سرتاســر جهــان اســام و تقویــت بنیــه مالــی شــیعیان شــده بــوده از جملــه عواملــی بــود
کــه اعتقــاد بــه پیگیــری تشــکیل حکومــت از ســوی امــام هفتــم را تقویــت میســاخت .از ســویی
دیگــر وضعیــت نابســامان فرهنگــی اجتماعــی و اقتصــادی شــیعیان در این زمــان و فشــارهایی که
ی امیــه و بنــی عبــاس بــر آنــان وارد میشــد و شکســت قیامهایــی کــه
از ســوی حکومتهــای بنـ 
بــه نــام اهــل بیــت رخ م ـیداد از ســویی دیگــر باعــث میشــد ،اندیشــه قائمیــت و مهدویــت کــه
بــه ویــژه از ســوی صادقیــن  cبســط و تبییــن بیشــتری یافتــه بــود ،مجــال بیشــتری بــرای رشــد
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یابــد؛ چــرا کــه شــیعه تنهــا راه نجــات خــود را در چنیــن شــرایط دشــواری قیــام قائــم آل محمــد
ً
fو مهــدی موعــود میدانســت .رواج روایاتــی عمدتــا از امــام صــادق gکــه مدعــی قائمیــت
امــام کاظــم gبــود حتــی در زمــان حیــات امــام ،از دیگــر عوامــل اعتقــاد بــه اندیشــه وقف بــود تا
آنجــا کــه امــام بــه نفــی قائمیــت خــود بــه عنــوان مهــدی موعــود میپــردازد و فرزنــدش علــی g
را بــه عنــوان امــام پــس از خویــش معرفــی مینمایــد .در چنیــن شــرایطی بــود کــه برخــی اصحــاب
و وکالی امــام بــه ویــژه در عــراق و مصــر کــه امــوال بســیاری از شــیعیان نــزد آنــان به امانت گذاشــته
شــده بــود ،بــا توجــه بــه فضــای فکــری و اعتقــادی جامعــه و بــا انگیزههــای مالــی اندیشــه وقــف و
مهدویــت امــام را ترویــج کردنــد(ر.ک :طوســی1411،ق.)41-30،70:
هــر چنــد وجــود روایــات بســیار امامــان پیشــین بــه ویــژه امــام صــادق gدربــارۀ مهــدی موعــود
از جملــه اینکــه مهــدی موعــود پنجمیــن فرزنــد از نســل موســی gاســت(جوهری ،بیتــا41:؛
طوســی1411،ق ،)42:در کنــار دیگــر شــواهد و دالیــل میتوانســت جعلــی بــودن بســیاری از
روایــات را اثبــات کنــد ،امــا انگیزههــا و اغــراض انتفاعــی یــا اقتصــادی موجــب نادیــده انــگاری این
دســت از روایــات شــده بــود .طبــق گزارشهــای موجــود ،جریــان واقفــه جریــان وســیع و بزرگــی
بــوده و تــا مدتهــا ،موجــب انشــقاق و شــک در جامعــۀ شــیعی شــده بــود .طوســی از  54تــن از
شــاگردان امــام کاظــم gکــه بــه واقفــه پیوســتند نــام میبــرد (طوســی1415،ق)366-332:
کــه از جملــه آنهــا ابراهیمبنموســی gبــود کــه مــرگ پــدر را انــکار نمود(کلینــی ،1388،ج:1
.)380
ً
ایــن افــراد کــه قائــل بــه وقــف شــدند و گاه دربــارۀ آن بــه نوشــتن و تبلیــغ پرداختنــد ،غالبــا
وکیــان یــا راویــان و اصحابــی بودنــد کــه زنــده بــودن امــام هفتــم میتوانســت بــرای آنــان مایــه
دوام وجاهــت اجتماعــی یــا تضمیــن اعتبــار مالــی باشــد .خاندانهایــی چــون بنــو فضــال و بنــو
ســماعه یــا شــخصیتهایی مثــل عبدالرحمنبنحجــاج،یونسبنیعقــوب ،جمیلبــندراج،
رفاعهبنموســی ،حمادبنعیســی ،احمدبنابینصــر بزنطــی ،و حســینبنعلی وشــاء و نیــز
وکالیــی چــون علــی بنحمــزه بطائنــی ،زیادبنمــروان ،منصوربنیونــس کــه خــود از شــاهدان
وصایــت امــام بــه فرزنــدش علــی الرضــا  gبودهانــد ،امــا بــه آن تــن ندادنــد ،گویــا بیشــتر بــا
انگیزههــای مــادی بــه چنیــن بــاوری دامــن مــی زدنــد(ر.ک :کلینــی ،1388 ،ج312 :1؛
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ابنبابویــه258 :1395 ،؛ ابنبابویــه ،1389،ج ،35 :1کشــی ،بیتــا ،ج768 :2؛ صفــری
فروشــانی ،)18-14 :1388 ،گرچــه برخــی بهانههــا چــون رعایــت نکــردن تقیــه از ســوی امــام
رضــا  ،gعلنــی کــردن دعــوی امامــت ،عــدم غســل امــام کاظــم gتوســط ایشــان یــا نداشــتن
فرزنــد را نیــز پیــش میکشــیدند(ابنبابویه ،1389،ج.)404 :2
بــه هــر روی امــام کاظــم gبــه وکالی خویــش ســپرده بــود کــه در صــورت شــهادت ایشــان
امــوال را بــه چــه کســی واگــذار کننــد (کلینــی ،1388،ج313 :1؛ مفیــد ،1376،ج596 :2؛
ابنبابویــه ،1389،ج )46 :1و حتــی اگــر شــواهد تاریخــی کافــی هــم بــرای اثبــات ایــن امــر وجــود
نداشــت ،بــا توجــه بــه تشــکیالتی کــه امــام اداره میکــرد و نحــوۀ تقســیم وظایــف و همچنیــن
پیشبینیهایــی کــه از عملکــرد دســتگاه حاکــم وجــود داشــت ،میتــوان شــناخت امــام پســین را
حداقــل بــرای وکال امــری بدیهــی دانســت .از همیــن روســت کــه همــواره مهمتریــن دلیــل ایجــاد
فرقــه واقفــه را انگیزههــای مالــی وکالی امــام دانســتهاند کــه از شــرایط و فضــای فکــری جامعــه
شــیعیان سوءاســتفاده و بدیــن طریــق امــوال و داراییهــای بســیاری را تصاحب میکردند(کشــی،
بیتــا ،ج760 :2و768؛ طوســی1411،ق .)64 :حســینبنخزاز از علیبنابیحمــزه خبــر
میدهــد کــه کاالهــا و امــوال امــام کاظــم gرا حمــل میکــرده تــا بــه علیبنموســی g
برســاند ،چــرا کــه امــام فرزنــدش را وصــی خویــش قــرار داده بــودّ .
علىبنأبىحمــزه بعــد از وفــات
امــام كاظــم gايــن مطلــب را منكــر شــد و امــوال را به حضــرت تحويــل نداد(ابــن بابویــه،1389،
ج .)46 :1همچنیــن داودبنزربــی وقتــی ســهم امــام را تقدیــم امــام کاظــم نمــود ،امــام برخــی از
آن را وانهادنــد و فرمودنــد صاحــب امــر بعــد از مــن آن را از تــو خواهــد گرفــت (یعنــی ایــن نشــانه
امــام بعــد از مــن خواهــد بــود) کــه طبــق حدیــث ،امــام رضــا gآن امــوال را مطالبــه میکننــد
(کلینــی ،1388،ج ،)313 :1امــا برخــی مثــل منصوربنیونــس و حیــان ســراج بعــد از شــهادت
امــام ،امــوال ایشــان را بــه جانشــیناش ندادنــد و خــود غصــب کردند(کشــی ،بیتــا ،ج:2
768و.)760
حاصــل آنکــه گســترش تشــیع و توســعه نهــاد وکالــت ،بــه همــان انــدازه کــه فرصتی بــرای مکتب
شــیعه محســوب میشــده ،میتوانســته اســت بــه عنــوان یــک تهدیــد هــم تلقــی شــود .چــرا کــه
ایــن امــر بــه جمــع شــدن مقادیــر قابــل توجهــی از امــوال نــزد برخــی وکالی امــام کاظــمg
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منتهــی شــد و گذشــت زمــان نشــان داد که وسوســه تصاحــب این امــوال ســرانجام به انحــراف آنان
انجامیــد .از ایــن رو پیشبینــی ایــن وضعیــت را میتــوان از علــل تاکیــدات و تصریحــات عدیــدۀ
امــام کاظــم gدر معرفــی امــام رضــا gبــه عنــوان جانشــین و امــام پســین تلقــی کــرد.
اکنــون مناســب اســت گــذری بــر مفــاد روایــات و گــزارش هــای معرفــی امــام رضــا gداشــته
باشــیم و ســاز و کارهــای مــورد اســتفاده امــام کاظــمgدر انجــام ایــن کار مهــم را مــرور کنیــم.

 .5ساز و کارهای معرفی امام رضا gتوسط امام کاظم g
دوره امامــت امــام هفتــم ،از جملــه دورانهــای حســاس امامــت اســت .اینــک شــیعیان در
نقــاط مختلــف جهــان اســام همچــون مصــر ،بیــن النهریــن ،یمــن ،ایــران و ...حضــور داشــتند.
جریانهــای انشــعابی شــیعی همچــون اســماعیلیه ،زیدیــه ،فطحیــه و فرقههایــی همچــون
مرجئــه ،معتزلــه ،قدریــه ،غالیــان و ...در جامعــه بــه چشــم میخورنــد .سیاســت تقیــه در دوران
امامــان پیشــین باعــث شــده بــود برخــی از شــیعیان در تشــخیص امــام بــا مشــکل مواجــه و از
جریــان اصیــل تشــیع جــدا شــوند .امــام در حالــی بــه امامــت رســید کــه حتــی خواصــی چــون
هشــام بــن ســالم و مؤمــن الطــاق نیــز در شــناخت امــام دچــار تردیــد شــدند و ایشــان پــس از
معرفــی خویــش از آنــان خواســت کــه ایــن امــر را مگــر از اهلــش پوشــیده نگــه دارنــد چــرا کــه فاش
کــردن آن خطــر جانــی در پــی خواهــد داشــت(مفید ،1376،ج .)345 :2فشــارهای سیاســی
حــکام بنــی عبــاس بــر امــام بــه حــدی بــود کــه امــام بســیاری از ســالهای امامــت خویــش را در
زنــدان گذرانــد و همیــن دوری از امــام و نبــود دسترســی آســان بــه ایشــان مشــکالت بســیاری را
بــرای شــیعیان بــه وجــود آورد .عــاوه بــر ایــن قیامهــای علویــان همچــون قیــام شــهید فــخ نیــز
منجــر بــه ایجــاد فضــای دوگانگــی در میــان شــیعیان و افزایــش فشــار بــر آنــان از ســوی دســتگاه
حکومــت شــد .در چنیــن شــرایطی بــود کــه امــام کاظــم gعمــدۀ فعالیــت خویــش را بــه تقویــت
زیرســاختها و مبانــی فکــری شــیعه بــه ویــژه در مباحــث سیاســی ،حکومــت و امامــت قــرار داد
و بــا توجــه بــه شــرایط فکــری و اعتقــادی شــیعیان ،فضــای سیاســی اجتماعــی جامعــه در کنــار
دیگــر اقدامــات خویــش بــا توجــه بــه اهمیــت مســئله امامــت و بــه ویــژه تشــخیص امــام از ســوی
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شــیعیان ،در کنــار تبییــن ضــرورت شــناخت امــام و همچنیــن تبییــن شــاخصهها و معیارهــای
امامــت ،بــا ســاز و کارهــای مختلــف بــه معرفــی مصــداق حقیقــی امــام پــس از خویــش پرداختنــد.
ایشــان نشــانههای تشــخیص امــام را تصریــح پــدر بــر امامــت او ،پاســخگویی بــه تمــام ســؤاالت،
خبــر از آینــده و توانایــی تکلــم بــه تمــام زبانها(کلینــی ،1388 ،ج285 :1؛ مفیــد ،1376 ،ج:2
 )569میدانســتند و بــه نقــش خــرد و تعقــل در تشــخیص امــام اشــاره میکردند(کلینــی،1388 ،
ج .)25 :1بــا توجــه بــه ایــن روایــات چهــل و یــک گانــه پیش گفتــه ،حضــرت کاظــم gدر معرفی
ً
جانشــین خــود عمدتــا از رویکردهــای زیــر بهــره بردهانــد:
 .1-5معرفی به یاران و اصحاب خاص
بســیاری از روایــات پیشــوایان شــیعی از ســوی اصحــاب خــاص و مــورد اعتمــاد آنــان نقــل
گردیــد ه اســت .ایــن امــر دربــارۀ روایــات معرفــی امــام رضــا gاز ســوی امــام هفتــم بــه خوبــی
مشــهود اســت .در ایــن روایــات بــرای توصیــف امــام از عباراتــی همچــون حجــت ،وصــی ،امــام،
صاحباالمــر و صاحــب اختیــار اســتفاده شــده اســت(ر.ک :ابنبابویــه ،1389 ،ج54-33 :1؛
کلینــی ،1388 ،ج .)322-311 :1محمدبنســنان نقــل میکنــد کــه آن حضــرت امامــت فرزنــد
را بــا امامــت امیرالمؤمنیــن gمقایســه کردنــد و فرمودنــد :هــر کــس امامــت او را بعــد از مــن انکار
کنــد مثــل کســی خواهــد بــود کــه بــه علیبنابیطالــب  gظلــم کــرده و حــق او را نــداده و امامت
او را بعــد از حضــرت محمــد nمنکــر شــده اســت(ابنبابویه ،1389،ج52 :1؛ کلینــی،1388،
ج )319 :1یــا او را چــون خــود مــی شناســاند ،چنانکــه بــه زیــاد بنمــروان مــی گویــد :نامــۀ او
نامــۀ مــن ،ســخن او ســخن مــن ،فرســتاده او فرســتاده مــن و قــول او قــول مــن اســت(ابنبابویه،
 ،1389ج52: 1؛ کلینــی ،1388 ،ج.)312 :1
ســلیمانبنحفص نقــل میکنــد کــه امــام کاظمgفرزنــدش علــی را بــه عنــوان بهتریــن
فرزنــد او و حجــت خداونــد بــر مــردم و وصــی خویــش معرفــی نمــوده و از او میخواهــد نــزد
شــیعیان و اهــل بیــت کــه خواســتار شــناخت جانشــین و وصــی او هســتند ،بــه نفــع او شــهادت
دهد(ابنبابویــه ،1389،ج .)42 :1همچنیــن از منصوربنیونــس خواســتند بــر علــی وارد شــده و
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بــه امامتــش تبریک بگوید(همــان .)36 :البته در پــارهای از روایات از مکتوم داشــتن جریان امامت
امــام رضاgنیــز ســخن بــه میــان آمــده اســت .از آن جملــه روایتــی اســت کــه یزیدبنســلیط نقــل
میکنــد .طبــق ایــن روایــت پــس از گفتوگویــی کــه میــان یزیــد و حضــرت در مســیر مکــه صــورت
گرفتــه اســت ،امــام بــه یزیــد از وصیــت خویــش بــه امــام رضــا gخبــر میدهنــد و در پایــان از او
میخواهنــد ایــن امــر را مخفــی نگــه بدارد(همــان38 :؛ کلینــی ،1388 ،ج .)314-313 :1بــه
نظــر میرســد ایــن ســخن مربــوط بــه زمانــی اســت کــه هنــوز شــرایط عمومــی جامعــه شــیعه برای
شــنیدن آن فراهــم نبــوده اســت.
 .2-5وصیت و سپردن امور به امام رضا g
وصیــت غیــر از تصریــح اســت .منظــور از وصیــت ایــن اســت کــه پــدر پیــش از وفــات ،فرزنــد
خویــش را وصــی خویــش قــرار دهــد و رســیدگی بــه امــور شــخصی و غیــر شــخصی خویــش را بــه
او بســپرد .بــه فرمــودۀ امــام صــادق  gاز جملــه نشــانههای امــام ایــن اســت کــه امــام پیشــین
بــه وی وصیــت کــرده باشــد(کلینی ،1388،ج )284 :1و طبــق برخــی شــواهد تاریخــی ،وصیــت
یکــی از راههــای شــناخت امــام بــه شــمار میرفتــه اســت(همان )310 :و هنگامــی کــه یکــی
از اصحــاب امــام کاظــم gپــس از آنکــه از وصیــت حضــرت بــه امــام رضــا  gخبــر م ـیآورد،
بــه دیگــران میگویــد :حــال کــه میبینیــد بــه او وصیــت کــرده ،بدانیــد کــه او را امــام قــرار داده
اســت(ابنبابویه ،1389،ج.)44 :1
امــام هفتــم ،در مواقــع مختلــف ،بــه ویــژه هنگامــی کــه از ســوی دســتگاه خالفــت زندانــی
میشــدند ،وکالــت امــور خویــش را بــه فرزندشــان امــام رضــا gمیســپردند و هنــگام وصیــت ،وی
را وصــی خویــش قــرار میدادنــد .حضــرت ضمــن تحویــلالواحــی امــام رضــا gرا وکیــل خویش
قــرار دادنــد تــا امــور ایشــان را پیگیــری کند(ابنبابویــه ،1389،ج49 :1؛ کلینــی ،1388،ج:1
 .)313طبــق روایتــی بــر روی لــوح نوشــته شــده بــود کــه عهــد مــن (مقــام امامــت) بــه فرزنــد بزرگم
میرســد .ایشــان همچنیــن در امــوال موقوفــه خویــش نیــز اختیــار و مدیریــت آنهــا را بــه دســت
علیبنموســی و در صــورت فــوت وی بــه دیگــر فرزندانــش (ابراهیــم ،قاســم ،اســماعیل ،عبــاس)
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واگــذار میکنــد .محمدبنزیــد از فراخوانــدن  17نفــر از ســادات از ســوی امــام و معرفــی امــام رضــا
gبــه عنــوان وصــی و وکیــل خویــش در حیــات و در ممــات گــزارش میکنــد .محمــد بــن زیــد
ً
ایــن وصایــت را همــان امامــت بیــان میکنــد کــه قطعــا شــیعیان بعــد از امــام هفتــم بــه او معتقــد
خواهنــد شــد چــرا کــه بــه گفتــه او وقتــی او را وصــی قــرار داد یعنــی امامــت را بــه او واگــذار کــرده
اســت (ابنبابویــه ،1389،ج.)45 :1
هــر چنــد وصیــت نقــش بســیار مهمــی در معرفــی امــام داشــته ،امــا بایــد دانســت «رابطــه بیــن
وصیــت و امامــت نیــز از ســنخ روابــط قــراردادی اســت» .از ایـنرو تنهــا کســانی از وجــود وصیــت
بــه امامــت وصــی پــی میبردنــد کــه میدانســتند وصیــت ،نشــانۀ امــام اســت .چنیــن وصیتــی بـه
ویــژه بــا توجــه بــه اینکــه وصیــت از آداب اســامی اســت و میــان مســلمانان همیشــه رواج داشــته،
بــرای دیگــران کــه از ایــن رابطــه اطــاع نداشــتند بســیار عــادی و بــدون کمتریــن حساســیتی
بــوده اســت .همچنیــن گرچــه در روایــات متعــددی وصیــت بــه عنــوان یکــی از نشــانههای امــام
ذکــر شــده اســت ،امــا دلیلــی وجــود نــدارد کــه اثبــات کنــد اینگونــه روایــات را تمامــی شــیعیان
میدانســتهاند و در فکــر و ذهنشــان ثبــت و ضبــط شــده بــود؛ بنابرایــن از چنیــن روایاتــی
ً
اندیشــمندان شــیعه و شــاید برخــی دیگــر از شــیعیان آگاهــی داشــتهاند و طبیعتــا ایــن مقــدار
از آگاهــی باعــث نمیشــده اســت آشــکار شــدن وصیــت بــه آگاهــی همــگان ،بــه امامــت امــام
بعــد منجــر شــود(آیتی .)86 :1393 ،بــر اســاس همیــن نگــرش اســت کــه برخــی از ایــن مســئله
ً
اســتفاده کــرده و ضمــن گواهــی بــه وصیــت حضــرت بــه امــام رضــا  ،gوی را صرفــا وصــی در
امــور شــخصی حضــرت اعــام کنند(ابنبابویــه ،1389 ،ج.)62 :1
 .3 -5تصریح به امامت
پــس از اینکــه بــر اثــر فعالیتهــای امــام ،جامعــۀ شــیعی بــه وضعیتــی بــا ثبات و منســجم رســید،
حضــرت بــه صراحــت و بــه صــورت علنــی بــه معرفــی امــام پــس از خویــش پرداخــت .گزارشهــای
تاریخــی و روایــات حاکــی اســت کــه حضــرت برخــاف پــدر خویــش کــه تمــام ســعی خــود را بــرای
مخفــی نگهداشــتن امــر وصایــت از عمــوم جامعــه انجــام داد و تنهــا عــدهای از شــیعیان را از ایــن
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امــر مطلــع کــرد و حتــی برخــی روشهایــی کــه در ایــن بــاره اتخــاذ کــرده بــود ،منجــر بــه ابهــام در
تشــخیص امــام شــد ،امــام امــام رضــا gدر شــرایطی کــه فضــا بــرای طــرح مســئله مهیــا بــود ،بــه
صــورت علنــی و آشــکار بــه معرفــی وصــی خویــش میپرداختنــد و از اصحــاب نیــز میخواســتند
کــه بعــد از ایشــان ،بــه امامــت علــی الرضــا gشــهادت و گواهــی دهنــد.
یــک دلیــل عمــده ایــن امــر تفــاوت بیــن اوضــاع زمــان ایــن دو امــام اســت .منصــور خشــم و کینه
عمیقــی از امــام داشــت و همــواره امــام را بــه شــدت زیــر نظــر میگرفــت و بــر آن بــود تــا بــه محــض
رحلــت ایشــان ،جانشــین وی را بــه شــهادت برســاند .اما هارونالرشــید رفتــار دوگانـهای در برخورد
بــا امــام اتخــاد کــرده بــود .وی در برخــی مواقــع ســعی میکــرد احتــرام و جاللــت امــام را حفــظ
کنــد ،امــا آنگاه کــه عــزت و جایــگاه امــام و شــیعیان را میدیــد ،تصمیــم بــه برخوردهــای تنــد
میگرفــت .وی حتــی بعــد از شــهادت امــام نیــز بــر آن بــود کــه خــود را از اتهــام قتــل امــام برهانــد
و اینگونــه وانمــود کنــد کــه امــام بــه مــرگ طبیعــی از دنیــا رفتــه اســت(ابنعنبه1380،ق196 :؛
قمــی.)169 :1387،
مخزومــی و عبداللهبنحــارث طالبــی از یــاران حضــرت نقــل میکننــد کــه امــام یــاران را
ی الرضــا gپــس از خــود تصریــح کردنــد :ایــن پســرم
جمــع و بــه صراحــت بــه جانشــینی عل ـ 
وصیــم و قيــم بــه امــرم و بعــد از مــن خليفــه و جانشــين مــن اســت ،هــر كــه از مــن وامــى خواهــد
از ايــن پســرم بايــد آن را بگيــرد و بــه هــر كــس وعــدهاى دادم بايــد عمــل بــدان را از او خواهــد و
ً
هــر كــس ناگزيــر اســت مــرا شــخصا مالقــات كنــد بايــد بــه وســيلۀ نامــه او باشــد(کلینی،1388،
ج312 :1؛ طوســی1411،ق .)37 :اســحاق و علیبنجعفــر در حضــور حفصبنغیــاث،
قاضــی حســینبناحمد منقــری و اســماعیلبنعمر و حســانبنمعاویه و حســینبنمحمد
صاحبالختــم را بــر شــهادت خــود بــه اینکــه علیبنموســی  gطبــق ســخن امــام کاظــم
وصــی ،خلیفــه و جانشــین و قیــم کارهــای ایشــان اســت شــاهد گرفتنــد کــه دو نفــر آنهــا بــر
ایــن امــر شــهادت دادنــد و دو نفــر دیگــر گفتنــد کــه وی جانشــین و وکیــل موس ـیبنجعفر g
اســت .چنانکــه از ایــن گــزارش تاریخــی برمیآیــد امــام کاظــم gبــه صــورت علنــی ایــن امــر را
انجــام دادهاند(ابــن بابویــه ،1389،ج .)62-54 :1یزیدبنســلیط از اعــام وصایــت و جانشــینی
امــام رضــا gاز ســوی پــدر در حضــور برخــی از خانــدان و یــاران گــزارش میدهــد .طبــق ایــن
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گــزارش ،هیچکــس حــق نــدارد کالم امــام را رد کنــد و حتــی ازدواج دختــران نیــز میبایــد بــا
اجــازۀ ایشــان باشــد .در پایــان امــام هــر کــس را کــه بــا حکــم وی مخالفــت کنــد مــورد لعــن قــرار
میدهد(کلینــی ،1388،ج313 :1؛ ابــن بابویــه ،1389،ج .)38 :1عبداللهبنمحمــد حجــال بــا
ً
بیــان شــاهدان بیشــتری کــه غالبــا از نســل ابوطالــب و نــوادگان زیــد و جمعــی از صحابــه بودهانــد
همیــن ماجــرا را نقــل کــرده اســت (همــان) .عبدالرحمنبنحجــاج از نوشــتهای بــر وصایــت
امــام رضــا gخبــر میدهــد کــه امــام هفتــم تعــداد  60نفــر از بــزرگان مدینــه را نیــز بــر آن شــاهد
میگیرند(ابنبابویــه ،1389،ج .)69 :1علیبنعبداللــه هاشــمی نیــز همیــن ماجــرا را نقــل
میکنــد (همــان .)42:حسینبنبشــیر میگویــد همانگونــه کــه پیامبــر در روز غدیــر خــم امــام
علــی gرا بــه امامــت معرفــی کردنــد امــام کاظــم gنیــز فرزنــد خویــش ،علــی gرا امــام و
وصــی بعــد از خــود معرفــی کردند(همــان.)46 :
 .4-5تکریم و احترام بسیار
حضــرت عــاوه بــر معرفــی فرزنــد خویــش بــه اصحــاب و شــیعیان خــاص ،ایشــان را بســیار
مــورد تکریــم و محبــت شــدید خویــش قــرار میدادنــد و بــا ایــن عمــل بــه طــور غیرمســتقیم بــه
شایســتگی حضــرت بــرای تصــدی مقــام امامــت اذعــان میکردنــد .مفضلبنعمــر از عالقــه و
محبــت شــدید امــام کاظــم gبــه فرزنــدش علیالرضــا gدر حالــی کــه کــودک بــود ،روایــت
میکنــد .امــام او را خوشــبو ،خوشخلــق و پاکطینــت توصیــف و بــه امامــت وی پــس از خــود
تصریــح و بــر وجــوب اطاعــت از او تأکیــد میکننــد تــا آنجــا که هر کــس از ایشــان نافرمانــی کند،
کافــر اســت .طبــق برخــی روایــات علــی بزرگتریــن فرزنــدان ،خوشرفتارتریــن یــا مطیعتریــن،
محبوبتریــن ،بهتریــن ،فقیهتریــن آنهــا و نیــز یــادگاری کــه بعــد از ایشــان باقــی خواهــد بــود،
توصیــف شــده اســت(ر.ک :کلینــی ،1388 ،ج319-312 :1؛ ابنبابویــه ،1389 ،ج-35 :1
 .)51اســماعیلبنخطاب نیــز از ذکــر فضایــل و نیکــی و مــدح و ثنــای مکــرر علیبنموســی از
ســوی پدرشــان گــزارش میکنــد و میگویــد کــه گویــی بــا ایــن کار میخواســتند اطرافیــان را بــه
وی متوجــه کنند(ابنبابویــه ،1389،ج.)48 :1
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تحلیل ساز و کارهای معرفی امام رضا  gتوسط امام کاظم ( gجهانبازی و همکاران)

 .5-5سپردن ودایع امامت به فرزند
یکــی از قرایــن و نشــانههای امامــت ،همــراه داشــتن ودایــع امامــت (از جملــه ســاح پیامبــر،
کتــب ،وصیتنامــه پیامبــر ،زره پیامبــر ،پیراهــن حضــرت یوســف ،الــواح ،طشــت ،عصــای موســی
و خاتــم ســلیمان ،انگشــتر امــام حســین gاســت(ر.ک :کلینــی ،1388 ،ج238-232 :1؛
ابنبابویــه ،1395 ،ج142 :1و ج673 :2؛ صفارقمــی205-189 :1362 ،؛ طبرســی:1390 ،
286؛ مفیــد ،1376،ج 533 :2و نیــز ن.ک :پورمحمــدی .)164-161 :1391،امــام کاظــم g
بــه وجــود ایــن وســایل نــزد امــام رضــا gاشــاره میکننــد و میفرماینــد :او بــا مــن در جفــر هــم
نظــر اســت و جــز پیغمبــر یــا وصــی پیغمبــر در جفــر نظــر نمیکند(کلینــی ،1388،ج312 :1؛
ابــن بابویــه ،1389،ج )51 :1و بــه یزیدبنســلیط ضمــن تصریــح بــه امامــت امــام رضــا  ،gاز
ســپردن امانــات از جملــه عمامــه کــه رمــز ســلطنت اســت ،شمشــیر رمــز عــزت ،کتــاب ،نــور ،عصا
نیــروی خداونــد و خاتــم ،جامــع همــه ایــن امــور اســت بــه ایشــان خبــر میدهنــد (همــان).
 .6-5بیان نشانۀ خاص
از دیگــر ســاز و کارهــای معرفــی امــام رضــا gاز ســوی پــدر ،تعییــن نشــانههای خاصــی بــرای
تشــخیص مصــداق امــام بــوده اســت .در برخــی مواقع امــام با بیان نشــانهای خــاص امامــت فرزند
را اعــام میکننــد .در روایتــی امــام بعــد از دریافــت ســهم امامــت از داودبنزربــی ،نیمــی را بــه
او برگردانــد و گفــت کــه صاحــب امــر بعــد از مــن آن را از تــو خواهــد گرفــت .یعنــی نشــانۀ امــام
بعــد از مــن ایــن خواهــد بــود .پــس از شــهادت حضــرت ،امــام رضــا  ،gآن امــوال را مطالبــه
فرمودند(کلینــی،1388،ج313 :1؛ مفیــد،1376،ج .)596 :2همچنیــن ایشــان پیش از حرکت
بــه ســوی بغــداد ،ودایــع امامــت را بــه اماحمــد ســپردند و فرمودنــد :او را بــه کســی که از تــو مطالبه
کنــد تحویــل بــده و اماحمــد بــا مراجعــه امــام بــه وی بــرای گرفتــن ودایــع پــی بــه امامــت حضــرت
بردند(کلینــی ،1388،ج .)381 :1طبــق نقــل مجلســی امــام کاظــم gمطالبــه ودایــع را نشــانۀ
جانشــین و امــام واجبالطاعــه بــرای تــو و دیگــران بیــان فرمودهاند(مجلســی1403،ق ،ج:48
.)279
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 .7-5رد قائمیت خود
پیــش از ایــن امــام باقــر و امــام صــادق gاز فتنـهای خبــر داده بودنــد کــه عــدهای از اصحــاب
و شــیعیان پــس از گــردن نهــادن بــه والیــت امامــان gاز ایــن امــر روی گردانــده ،بــه انحــراف
کشــیده خواهنــد شــد .حمــران پــس از شــنیدن ســخن امــام باقــر gکــه «شــیعهای نیســت کــه
اســم او و پــدرش نــزد مــا نوشــته نشــده باشــد ،مگــر آنــان کــه از مــا روی برمیگرداننــد ».بــا تعجــب
میپرســد :مگــر میشــود شــیعیانی بعــد از معرفــت از امامــان رویگــردان شــوند؟! حضــرت در
پاســخ میفرماینــد :بلــه و تــو آنــان را درک نمیکنــی» .حمزهبن ّ
الزیــات میگویــد :مــا در ایــن
روایــت بحــث و مجادلــه میکردیــم تــا ایــن کــه دربــارۀ آن ،نام ـهای بــه امــام رضــا gنوشــتیم
و از کســانی کــه از امامــان روی برمیگرداننــد ،پرســیدیم؛ حضــرت در پاســخ ،واقفــه را نــام
بردند(کشــی ،بیتــا ،ج.)762 :2
شــواهد تاریخــی حاکــی اســت کــه مســئله قائمیــت و مهدویــت امــام کاظــم gدر زمــان حیــات
حضــرت ،در میــان برخــی از شــیعیان وجــود داشــته اســت ،بــه همیــن دلیــل بــوده کــه حضــرت
خــود از فتن ـهای پــس از رحلــت خــود خبــر میدهــد کــه عــدهای بعــد از مــرگ مــن میگوینــد
او قائــم اســت در حالــی کــه قائــم ســالها بعــد از مــن خواهــد آمد(کشــی ،بــی تــا ،ج )760 :2و
نیــز بــه صراحــت اعــام میکنــد کــه « :مــن قائــم و بــر پــا دارنــده حــق هســتم .امــا آن قائمــی کــه
زمیــن را از دشــمنان خــدا پــاک میکنــد و زمیــن را بعــد از آنکــه از ظلــم پــر شــده باشــد ،لبریــز
از عدالــت میســازد ،پنجمیــن نســل مــن خواهــد بود(»...ابنبابویــه ،1395،ج .)361 :1بنــا
بــر گزارشهــای تاریخــی جســد امــام ســه روز در معــرض دیــد گذاشــته شــده و ســپس بــه خــاک
ســپرده شــد(ابنبابویه ،1389،ج151 :1؛ طوســی1411،ق31 :؛ ابوالفــرج اصفهانــی:1385،
336؛ ابنعنبــه1380،ق.)196 :
 .8-5تحذیر و هشدار به نپذیرفتن امامت امام رضا g
برخــی روایــات بیانگــر هشــدار امــام بــه زیــاد بــن مــروان بــه نپذیرفتن امامــت فرزند اســت .طبق
روایتــی بــه نقــل از زیــاد قنــدی و ابــن مســکان ،امــام کاظــم gبــه ایشــان فرمــود :االن بهتریــن
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فــرد اهــل زمیــن بــر شــما وارد میشــود .در ایــن هنــگام امــام رضــا gدر حالیکــه خردســال
بــود ،وارد شــد .آندو گفتنــد :بهتریــن فــرد روی زمین(همیــن اســت؟!) .امــام بــه فرزندشــان
فرمــود :پســرم میدانــی ایــن دو ،چــه میگوینــد؟ امــام رضــا gعــرض کــرد :بلــه پــدر جــان!
ایــندو ،در امامــت مــن شــک دارند(طوســی1411،ق ،)68 :در ادامــه ایــن روایــت کــه از کســان
ن دو در خصــوص انــکار امامــت فرزنــدش
دیگــری نقــل شــده (همــان) ،حضــرت کاظــم gبــه آ 
هشــدار داده اســت .حضــرت بــه آنــان فرمــود :اگــر حــق او را انــکار کنیــد یــا خیانــت ورزیــد ،لعنت
خــدا و مالئکــه و همــه مــردم بر شــما بــاد .ای زیــاد ،تــو و اصحابــت ،فرزنــدم را انــکار نکنید(همان).
در روایــت دیگــری ،امــام در حضــور زیــاد بــا اشــاره بــه فرزندشــان فرمودنــد :ای زیــاد ایــن پســرم
اســت کــه نامـهاش نامــه مــن ،ســخنش ســخن مــن و فرســتادهاش فرســتاده مــن اســت .و هــر چــه
بگویــد ســخن حــق همــان اســت(مفید ،1376،ج.)593 :2
ایــن روایــات نشــان میدهــد امــام موســی gدر مــوارد متعــددی بــا اندیشــه انحرافــی توقــف در
امامــت خویــش مبــارزه و تــاش کــرده شــیعیان را در ایــن زمینــه آگاه ســازد.

 .6مروری بر فرایند پذیرش امامت امام رضا g
 .1-6جریان شناسی اجتماعی در دوره آغاز امامت امام رضا g
در ایــن دوران ایجــاد فضــای مناظــرات و گفــت وگوهــا از جملــه عواملی بود که منجر به گســترش
و تقویــت جریانهــای کالمــی ،فقهــی ،حدیثــی و....گردید .غــات ،زیدیه ،اســماعیلیه ،فطحیه،
واقفــه از یــک ســو و جریانهــای کالمــی معتزلــه ،قدریــه و ...از ســویی دیگــر در جامعــه حضــور و
فعالیــت داشــتند .کیســانیه در ایــن دوران دیگــر در جامعــه حضــور نــدارد چــرا کــه درگــذر زمــان
بــه تدریــج عــدهای از آنهــا بــه امامیــه و دیگــر فــرق شــیعی یــا غــات و برخــی نیــز بــه جنبــش
عباســیان پیوســته بودنــد و بــه تعبیــر مادلونــگ «کیســانیه و شــاخههای گوناگونــش پــس از ظهــور
عباســیان از هــم پاشــیده شد»(حســینزاده و حسینشــاه .)21 :1390،فعالیتهای اســماعیلیه
سال هشتم ،شماره  ،31پاییـز  1399فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

117

118
در ایــن دوران چنــدان ظهــور و بــروز بیرونــی نــدارد .بــرای همیــن چنــدان مــورد توجــه امــام و
شــیعیان قــرار نمیگیــرد(ر.ک :صابــری ،1383،ج.)116-110 :2
دربــارۀ فطحیــه نیــز شــاهد چنــدان مقابلــه جدی نیســتیم چرا کــه با مــرگ عبداللــه و نبــود فرزند
بــرای او اکثریــت پیــروان وی بــه امامیــه روی آورده بودنــد و معتقــدان بــه امامــت عبداللــه از تــوان
علمــی و اعتقــادی چندانــی در دفــاع از آمــوزه خویــش برخــوردار نبودنــد .زیدیــه نیز هر چنــد مورد
نکوهــش امــام قــرار گرفت(کشــی  ،بیتــا ،ج)761 :2؛ امــا بــه دلیــل مشــغول شــدن بــه قیامهــای
بســیار در ایــن ایــام ،چنــدان مــورد توجــه امامیــه قــرار نگرفــت؛ امــا از آنجایــی کــه پیدایــش واقفــه
میرفــت ،شــکاف عظیمــی در جریــان شــیعه ایجــاد کــرده و بــا انــکار نصــوص امامــت امــام و نیــز
جعــل حدیــث از یــک ســو و نیــز گرایــش وکال و فقهــای بــزرگ بــه آن ،رونــد گرایــش بــه امامــت
امــام رضــا  gرا بــا مشــکل مواجــه ســازد ،امــام بــه مقابلــۀ جــدی بــا آن بــه پاخاســت کــه نتیجــه
ایــن تــاشرا میتــوان در پذیــرش امامــت حضــرت از ســوی اکثریــت شــیعیان بــه ویــژه در مدینــه،
کوفــه ،ایــران ،جبــل عامــل ،مصــر و ...مشــاهده کرد(پیشــوایی.)504 :1390،
اینــک در پرتــو روایــات امامــان پیشــین بــه ویــژه معیارهایــی کــه از امــام صــادق  gروایــت شــده
ً
بــود ،تقریبــا راههــای تشــخیص امــام بــر شــیعیان همــوار شــده بــود .شــیعیان اغلــب بعــد از
شــهادت امــام در پــی ایــن شــواهد و دالیــل بودنــد کــه مهمتریــن آنهــا نــص و علــم بــود .عــاوه
بــر تصریــح آشــکار ،یکــی از راههــای تشــخیص نــص ،وصیــت بــود .هــر امامــی پیــش از شــهادت،
امــام بعــد از خــود را وصــی خویــش قــرار م ـیداد و ایــن امــر چنــان در تشــخیص امــام اهمیــت
داشــت کــه بــه فرمــوده امــام صــادق  gامــام کســی اســت کــه اگــر فــردی وارد شــهر شــده و
خبــر از امــام نداشــته باشــد و ســؤال کنــد ،بــه او بگوینــد کــه امــام بــر فــان کــس وصیــت کــرده
اســت (کلینــی،1388،ج .)284:1امــام فرزنــد بزرگتــر پــدر اســت مگــر اینکــه عیبــی در او وجــود
داشــته باشــد(همان ،)285:همچنیــن علــم بارزتریــن ویژگــی و شــاخصه امــام بــه شــمار مـیرود.
نزدیکتــر بــودن بــه امــام ســابق و همــراه داشــتن ودایــع امامــت از دیگــر قرایــن امامــت بــه شــمار
میرود(کلینــی ،1388،ج238-232 :1؛ ابنبابویــه ،1395 ،ج142 :1و ج673 :2؛ صفــار
قمــی205-189 :1362،؛ طبرســی286 :1390،؛ مفیــد ،1376 ،ج 533 :2و نیــز ن.ک:
پورمحمــدی.)164-161 :1391،
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امــام کاظــم  gبارهــا فرزنــدش علــی  gرا بــه عنــوان امــام ،وصــی ،صاحــب امــر و صاحــب
ً
اختیــار بعــد از خــود معرفــی کــرده بــود و شــاهدان ایــن امــر کــه غالبــا از یــاران و اصحــاب خــاص
امــام بودنــد ایــن روایــات را بازگــو میکردنــد .ابراهی ـ م فرزنــد امــام گواهــی میدهــد کــه پــدرش
پیــش از شــهادت ،پنــج نفــر از فرزنــدان را وصــی خویــش قــرار داد و علــی را بــر همــه مقــدم کــرد.
داودبنکثیــر حســینبنخزاز ،محمدبنســنان ،زیادبنمــروان قنــدی ،نصربنقامــوس،
مفضلبنعمــر ،اســحاقبنعمار ،محمدبناســماعیلبنفضل هاشــمی ،محمدبنســلیمان،
ســلیمانبنحفض ،یزیدبنســلیط ،منصوربنیونــس ،عبداللهبنمرحــوم ،حســینبننعیم
صحــاف ،اســحاق و علــی بــرادران امــام هفتــم از کســانی هســتند کــه روایــات امامــت و وصایــت
امــام رضــا  gاز ســوی ایشــان نقــل شــده اســت .اســماعیلبنخطاب نیــز از ذکــر فضایــل،
نیکــی و مــدح و ثنــای مکــرر علیبنموســی از ســوی پــدر گــزارش میکنــد و میگویــد گویــی بــا
ایــن کار میخواســتند اطرافیــان را بــه وی متوجــه کننــد .هشــامبنحکم در دیــداری بــا حضــور
علیبنیقطیــن و حســینبننعیم ،بعــد از شــنیدن ایــن ســخن کــه امــام ،فرزنــدش علــی را بــه
عنــوان ســید اوالد خویــش معرفــی کــرده و کنیــه خویــش را بــه او بخشــیده ،بــه مقصــود امــام
بــر امامــت امــام رضــا  gاشــاره کــرده و ســخن امــام را نشــانهای بــر ایــن دانســته اســت(ر.ک:
کلینــی ،1388،ج313-308 :1؛ ابنبابویــه ،1389،ج35-34 :1؛ طوســی1411،ق.)68 :
در نســخهای از ایــن روایــت امــام بــر فقاهــت و علــم فرزنــد نیــز تأکیــد کردهاند(همــان35 :؛
کلینــی ،1388،ج.)312 :1
امــام همچنیــن پیــش از حرکــت بــه ســوی بغــداد ،ودایــع امامــت را بــه اماحمــد ســپرده و از او
خواســتند آن را بــه کســی کــه مطالبــه کنــد تحویــل دهــد .طبــق ایــن روایــت ،امــام رضــا g
نــزد اماحمــد آمــده و امانتهــای پــدر را طلــب کــرد .اماحمــد بــا مشــاهده ایــن امــر ،وصایــا را
بــه امــام رضــا ســپرده و بــا ایشــان بیعــت کرد(کلینــی :1388،ج .)381 :1محمدبنســلیمان،
نصربنقامــوس ،اســحاقبنعمار ،محمدبناســماعیل و ...از جملــه افــرادی هســتند کــه در
زمــان حیــات امــام هفتــم در پــی شــناخت جانشــین امــام ،از حضــرت ســؤال پرســیده و ایشــان
بــه امامــت فرزنــد خویــش تصریــح کردهانــد(ر.ک :کلینــی ،1388 ،ج313-308 :1؛ ابنبابویــه،
 ،1389ج .)35-34 :1عــاوه بــر امــام کاظــم  ، gدر برخــی روایــات امــام صــادق  gنیــز از
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امامــت امــام رضــا  gخبــر دادهانــد .یزیدبنســلیط ،ســلمهبنمحرز ،ابراهیــم کرخــی از جملــه
افــرادی هســتند کــه از خبــردادن امــام ششــم از والدت و امامــت امــام رضــا  gســخن گفتهانــد
(همــان).
 .2 -6روشهای مبارزۀ امام رضاgبا جریان وقف
چنانکــه پیشــتر اشــاره شــد ،جریــان وقــف مهمتریــن چالــش پیــش روی امامــت حضــرت رضــا
gبــوده اســت .مطالعــۀ سرگذشــت آن حضــرت حاکــی از روشهــای متعــدد آن حضــرت بــرای
مبــارزه بــا ایــن جریــان و دفــع شــبهات آنــان اســت .از مهمتریــن روشهــای مقابله بــا جریــان واقفه
و تثبیــت جریــان شــیعه قطعیــه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
 .1-2-6ادعای علنی امامت

همانگونــه کــه امــام کاظــم  gهمچــون پیامبــر بــه علنــی کــردن معرفــی امــام پــس از خــود در
بیــرون از منــزل و بــا حضــور شــاهدان اقــدام کــرد ،امــام رضــا  gنیــز بــه طــور آشــکار از امامــت
خویــش ســخن میگفــت و ایــن امــری بــود کــه فهــم و درک بســیاری از مــردم قــادر بــه تحلیــل آن
نبود(همــان .)405:ایشــان از همــان آغــاز تقیــه را کنــار نهــاد و به صراحت خــود را امــام معرفی کرد
(ابنبابویــه ،1389،ج404 :2؛  ،1385،ج367 :2؛  ،1389،ج 41 :1و ج .)432 :2بــه روایــت
ابوجریــر قمــی ،امــام ضمــن تصدیــق مــرگ پــدر و عــدم غیبــت ایشــان ،بــر وصایــت و امامــت خــود
ً
تأکیــد میکنند(کلینــی،1388،ج .)380 :1امــام ایــن امــر را غالبــا در حیــن مناظــرات و بحــث و
گفتوگــو بــا واقفــه یــا کســانی کــه در وضعیــت شــک و تردید قــرار داشــتند انجــام مـیداد .حضرت
در حضــور جمعــی از واقفیــان از جملــه علیبنابیحمــزه بطائنــی ،محمدبناســحاقبنعمار،
حســینبنمهران ،حسنبنســعید در پاســخ بــه اعتــراض آنهــا بــه ادعــای علنــی امامــت بــرای
شــیعیان ،خــود را بــا پیامبــر در هنگامــی کــه هنــوز دعــوت خویــش را عمومی نکــرده بود ،مقایســه
کــرده و فرمــود :رســولالله در ابتــدای دعوتــش جــز هــواداران و افــراد مــورد اعتمــادش را از نبــوت
خویــش آگاه نکــرد و آنــان را بــه اســام دعــوت کــرد ،نــه همــه مــردم را(همــان.)405 :
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 .2-2-6پاسخ به شبهۀ عقیم بودن

فرزنــد نداشــتن و عقیــم بــودن امام(کلینــی،1388،ج320 :1؛ ابنبابویــه،1389،ج )396 :2از
شــبهاتی بــود کــه از طــرف برخــی از واقفــه مطــرح شــده بــود .ایــن شــبهه زمانــی قــوت گرفــت
کــه امــام تــا ســال 195قمــری یعنــی در دهــۀ پنجــم عمــر خــود هنــوز فرزنــدی نداشــت .امــام بــا
تأکیــد بــر اینکــه امامــت بــه عــم و خــال نمیرســد و تنهــا حــق فرزنــد اســت ،بــا بشــارت بــه والدت
فرزندشــان جــواد  gبــه آن پاســخ میدادند(کلینــی،1388،ج286 :1؛ خزازقمــی1401،ق:
 )278و پیشــگویی تولــد فرزنــد و بــه دنیــا آمــدن جواداالئمــه gخود میتوانســت معجــزهای دال
بــر حقانیــت امــام تلقــی شــود .از نکاتــی کــه از روایــات مربــوط بــه فرزنــد ،حاصــل میگــردد ایــن
اســت کــه انتقــال امامــت از پــدر بــه فرزنــد ،در ایــن زمــان امــری قطعــی و پذیرفتــه شــده اســت ،در
غیــر ایــن صــورت طــرح ایــن شــبهه از ســوی واقفــه مــورد قبــول نبــود.
 .3-2-6پاسخ به شبهۀ غسل ندادن پدر

طبــق برخــی روایــات شــیعی ،امــام را جــز امــام غســل نمیدهد(ابنبابویــه،1389،ج159 :1؛
کلینــی،1388،ج )384 :1و بــر ایــن اســاس حضــور نداشــتن امــام رضــا gدر تغســیل و تکفیــن
ونمــاز پــدر ،شــبههای در ذهــن برخــی ایجــاد کــرده بــود کــه امــام در پاســخ بــه این شــبهه خــود را عامل
غســل پــدر معرفــی میکرد(کلینــی،1388،ج )384:1و در پاســخ بــه ایــن اعتـراض به ماجـرای کربال
و غســل و تجهیــز امــام حســین gتوســط امــام ســجاد gدر حالــی کــه در حبــس و اســارت بودنــد
ً
اســتناد کــرده ،فرمودنــد« :مــن کــه در حبــس و اســارت نبــودهام .قطعــا ایــن امــر بـرای مــن مقدورتــر
است»(کشــی،بیتا ،ج .)764:2ایــن امــر کــه از حضــور معجزهآمیــز امــام در بغــداد و جنبــۀ الهی مقام
ی کــرد ،موجــب شــد کــه شــیعیان از غســل نه بــه عنــوان معیــاری برای تشــخیص
امامــت حکایــت مـ 
ً
امامــت ،بلکــه صرفــا مؤیــد و قرینـهای بــر صحــت صــدق ادعــای امامــت بهــره گیرند.
 .4-2-6پاسخ به شبهۀ علم امام

یکــی دیگــر از شــبهات مربــوط بــه علــم امام بــود .برخــی از واقفــه بــرآن بودند کــه بین پاســخ امام
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رضــا  gبــه ســؤاالت بــا روایــات امامــان پیشــین اختــاف وجــود دارد(حمیــری.)349 :1371،
ایــن شــبهه بیــش از دیگــر شــبهات از ســوی امــام پاســخ داده شــد .بــه ویــژه اینکــه بــا مناظراتی که
از ســوی دســتگاه خالفــت برگــزار گردیــد علــم امــام بــه خوبــی بــر همــگان آشــکار شــد .حضــرت
امامــت را بهتریــن راه بــرای تشــخیص امــام بیــان میفرمایند«.چــرا کــه هــر امامــی دارای مجموعه
علــوم لدنــی پیرامــون مذهــب اســت و تنهــا او میتوانــد قبــل از رحلتــش آن را بــه امــام پــس از خود
منتقــل کنــد .در ایــن راه امــام زمــان تنهــا منبــع انحصاری قــدرت علمــی در امور مذهبی میشــود
و لــذا هیــچ کســی بــدون هدایــت او نمیتوانــد در راه راســت قــدم بــردارد» (کلینــی،1388،ج:1
 .)208علــم مخصــوص امــام شــامل معانــی ظاهــری و باطنــی قــرآن میشــود (همــان.)261:
داشــتن علــم و اعلــم بــودن امــام اختصــاص بــه علــوم شــرعی نــدارد بلکــه علــوم غیرشــرعی را هــم
دربرمیگیــرد .یعنــی امــام بایــد در امــور غیرشــرعی ماننــد ســحر و شــعبده نیــز اعلــم باشــد تــا در
صــورت مواجهــه بــا ســاحران و شــعبدهبازان ســحر آنــان را خنثــی کنــد و حیلههــای آنــان را بــه
مــردم بنمایانــد و از گمــراه شــدن مــردم جلوگیــری کنــد .امــام ضمــن تأکیــد بر نقــش تعیینکنندۀ
علــم در امامــت ،وجــود ایــن علــم را در طــی امامــت  20ســاله خویــش بــه منصــۀ ظهــور رســاندند
تــا آنجــا کــه بــه ایشــان «عالــم آل محمــد» لقــب داده شــد(اربلی ،1379،ج )835 :2ابوصلــت
هــروی دربــاره ایشــان میگویــد« :مــن عالمتــر از علیبنموســیالرضا gندیــدم و هیــچ
عالمــی را هــم ندیــدم مگــر اینکــه او هــم مثــل مــن دربــارۀ امــام رضــا شــهادت دهد»(همــان).
ابراهیمبنعبــاس نقــل میکنــد مــن ندیــدم از حضــرت رضــا ســؤال شــود اال اینکــه پاســخ صحیــح
را بدانــد .محمدبنعیســیگویــد کــه هنگامــی کــه در امامــت حضــرت اختــاف شــد ایشــان 15
هــزار یــا  18هــزار مســئله را پاســخ فرمودند»(طوســی1411،ق .)73 :ایــن بیانگــر ایــن اســت کــه
بــرای شــیعیان نیــز مــاک تشــخیص امــام علــم بــوده اســت و بــرای همیــن امــر ایشــان را مــورد
آزمــون قــرار میدادنــد(ر.ک :کلینــی ،1388،ج284،349،351،353 :1؛ ابنبابویــه،1377،
ج196-194 :2؛ کشــی ،بیتــا ،ج .)672 :2چــرا کــه «از ســویی اهــل بیــت بــه شــیعیان آموختــه
بودنــد کــه امــام وارث علــوم پیشــینیان خــود و پاســخگوی پرسـشهای آنــان اســت .بــرای همیــن
مهمتریــن راه شناســایی امــام راســتین از دروغیــن نــص و علم امــام قرار گرفــت .از اینرو ،ســنجش
علمــی مطمئنتریــن راه بــرای شناســایی امــام بــود و در مــواردی کــه جان امــام در خطر بــود و نص

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،31پاییـز 1399

تحلیل ساز و کارهای معرفی امام رضا  gتوسط امام کاظم ( gجهانبازی و همکاران)

کمرنــگ میشــد از ابــزار علــم اســتفاده میشد»(حســینیان مقــدم و گــودرزی-114 :1396،
 .)115ایــن امــر بــرای کســانی کــه اهــل علــم بــوده و تشــخیص امــام را بــه علــم ایشــان موقــوف
میدانســتند بســیار کارســاز بــود .حسینبنبشــار ،احمدبنمحمــد بزنطــی ،رفاعهبنموســی
اســدی ،یونسبنیعقــوب ،جمیلبــندراج ،حمادبنعیســی ،حسنبنعلیالوشــاء ،ابوجریــر
قمــی ،ابینصــر بزنطــی از کســانی هســتند کــه از ایــن طریــق هدایــت یافتــه و موفــق به تشــخیص
حــق گردیدهانــد(ر.ک :طوســی1411،ق74-71 :؛ ابنبابویــه،1389،ج 440،413 :2و.) ...
احمدبنابینصــر بزنطــی بــا مکاتبــه بــا امــام از اندیشــه وقــف رویگــردان شد(طوســی1411،ق:
73-71؛ حمیــری349-348 :1371،؛ ابنبابویــه ،1389،ج .)402 :2هــم اوســت کــه بعدهــا
روایــات بســیاری دربــاره علــم امامــان  bبیــان میکنــد؛ از جملــه اینکــه هیــچ بنــدهای بــه اوج
ایمــان نمیرســد ،مگــر اینکــه بــه آنچــه بــرای نخســتین امامــان معتقــد اســت ،بــرای آخریــن نیــز
بــه همــان قائــل باشــد(مفید.)22 :1379،
 .5-2-6برخورد شدید با سران واقفه

امــام رضــا  gاز طریــق فرســتادن نامــه بــه ســران واقفــه ســعی در هدایــت آنــان
داشــت(ابنبابویه،1389،ج404-402 :2؛ طوســی1411،ق .)71:در برخــی مواقــع حضــرت
بــرای تأثیــر بیشــتر و جلوگیــری از پنهــان کــردن نامــه از ســوی افــراد ،آن را بــرای دوســتان ایــن
افــراد میفرستاد(کشــی ،بــی تــا ،ج .)861 :2برگــزاری مناظــره بــا واقفیــان از ســوی امــام و یــاران،
از دیگــر راههــای مقابلــه بــا واقفــه بود(کشــی ،بیتــا ،ج .)765-758 :2حضــرت بــه شــدت بــا
جریــان واقفــه بــه مقابلــه برخاســت و آنــان را زندیــق خوانــد و از هرگونــه ارتباطــی بــا آنــان منــع
کرد(طوســی1414،ق70-65 :؛ کشــی ،بیتــا ،ج .)757-756 :2حضــرت بــر مــرگ پــدر قســم
یــاده کــرده و تقســیم امــوال و ازدواج همســران ایشــان را نشــانۀ ایــن امــر میدانستند(کشــی،
بیتــا ،ج .)728 :2حضــرت همچنیــن در مباحــث خــود بــه جعلــی بــودن و تحریــف روایــات پدران
خویــش از ســوی واقفــه تصریــح میفرمودنــد .همیــن امــر باعــث شــد کــه برخــی از وکال پیــش از
مــرگ از کــرده خــود پشــیمان شــدند و وصیــت کردنــد امــوال متعلــق بــه جایــگاه امامــت را بــه امــام
رضــا gبرسانند(طوســی1411،ق.)67-66 :
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 .6-2-6دعوی همراه داشتن ودایع امامت

حضــرت بــر در اختیــار داشــتن شــواهد امامــت همچــون ســاح پیامبــر تأکیــد میکردند(صفار،
 .)209،205،200،198 :1362امــام رضــا  gهمچنیــن مدعــی در اختیــار داشــتن ودایــع و
امانــات امامــان پیشــین بــود و بــا آنهــا بــر امامــت خویش اســتدالل میکــرد .ایشــان در نامـهای به
محمدبنفضیــل صیرفــی مینویســد...« :مــن بــه منزلــه پــدرم هســتم و وارث اویــم و آنچــه نــزد او
بــود نــزد مــن هــم هســت»(منظور کتابهــا ،طومارهــا ،اســلح ه پیامبــر و()...صفــار قمــی:1362،
272؛ طبــری1413،ق .)370:اماحمــد همســر امــام کاظــم  gنیــز بــر تحویــل گرفتــن ایــن
ودایــع از ســوی امــام رضــا  gو همچنیــن امامــت حضــرت شــهادت میدهد(کلینــی،1388،
ج.)381 :1
 .7-2-6فعالیت تبلیغی اصحاب

در کنــار تالشهــای امــام ،فعالیتهــای تبلیغــی یــاران برجســتۀ امــام کاظــم  gکــه برخــی
همچــون یونسبنعبدالرحمــن و علیبنمیثــم از متکلمــان برجســتۀ شــیعه بودنــد ،عامــل
مهمــی در رویگردانــی بســیاری از آمــوزۀ وقــف بــود .همچنیــن افــرادی کــه خــود تحــت تأثیــر واقفه
قــرار داشــته و از ســوی امــام و یــاران ایشــان هدایــت یافتــه بودنــد ،بعدهــا خــود بــه مبلغــان تبلیــغ
امامــت امــام تبدیــل میشــدند .بــه گفتــه علیبناحمــد علــوی واقفــی ،بزنطــی مؤثرتریــن فــرد
در ترویــج گرایــش امامــی بــوده است(طوســی1411،ق .)62:ربیعبنعبدالرحمــن بــا بیــان
پیشــگوییهای امــام هفتــم از ظهــور واقفــه بــه دفــاع از امــام رضــا برخاســته(ابنبابویه،1389،
ج )170 :1و یونسبنعبدالرحمــن ضمــن اشــاره بــه انگیزههــای مالــی واقفــه ،از تالشهــای
خــود در دعــوت بــه امامــت امــام رضــا  gســخن میگوید(ابنبابویــه ،1389،ج171 :1؛ کشــی،
بیتــا ،ج786 :2؛ طوســی1411،ق .)64 :اســحاقبنابراهیم حضینــی ،عبداللهبنحمــد
حضینــی و علیبنریــان بــه واســطه حسنبنســعید اهــوازی بــا مکتــب اهــل بیــت  gآشــنا
شــده و بــه خدمــت امــام رســیدند (برقــی56 :1342،؛ طوســی1415،ق354 :؛ کشــی ،بیتــا،
ج .)827 :2عــاوه بــر شــاگردان خــاص ،شــعرای بزرگــی همچــون دعبــل و ابونــواس نیــز در ایــن
ایــام بــا اشــعار خویــش بــه معرفــی اهــل بیــت و ترویــج فرهنــگ شــیعی میپرداختنــد.
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 .3-6تشتت آرای واقفه
جریــان وقــف یــک جریــان یــک دســت نبــود بلکــه عقایــد دربــارۀ امــام کاظــم  gو مهدویــت او
خــود بــه چندیــن طیــف تقســیم میگردیــد و همیــن تشــتت و نبــود وحــدت در عقیــده ،موجــب
رویگردانــی بســیاری از شــیعیان میشــد(ر.ک :نوبختــی ،بیتــا84-80 :؛ اشــعری قمــی:1360،
91-89؛ مفیــد1414،ق313 :؛ اشــعری1400،ق29 :؛ شهرســتانی 39 :1364،و نیــز ن.ک:
صفــری فروشــانی.)10 :1388،
 .4-6فضای باز سیاسی
فضــای بــاز سیاســی کــه بــر اثــر مشــغول شــدن امیــن بــه عیــش و نــوش و جنــگ بــا بــرادرش
مأمــون بــه وجــود آمــده بــود ،والیتعهــدی و اســتفاده از ایــن فرصــت بــرای علنــی کــردن
داعیــۀ امامــت شــیعی و رســاندن پیــام تشــیع بــه مســلمانان ،شــرکت در مناظــرات علمــی کــه
ً
غالبــا بــا حضــور علمــای ادیــان و مذاهــب مختلــف برگــزار میشــد و در آنهــا امــام قویتریــن
اســتدالالت دربــاره امامــت را بیــان میفرمــود ،حضــور در میــان مــردم و تبییــن دقیــق مســائل دین
و مذهــب ،مهاجــرت امــام رضــا  gبــه خراســان و در پــی آن حضــور بســیاری از فرزنــدان امــام
کاظــم  gدر شــهرهای مختلــف ایــران و تبلیــغ تشــیع از دیگــر عوامــل موثــر بــر رواج پذیــرش
امامــت حضــرت بــود .بــه گفتــه رجــا ء بنضحــاک «در هيــچ شــهري از شــهرها فــرود نميآمديــم،
مگــر آنكــه مــردم بــه ســراغ او ميآمدنــد و از او دربــارۀ مسائلشــان اســتفتا میكردنــد و معالــم
دينيشــان را ميپرســيدند و او نيــز احاديــث زيــادي از طريــق آبــای طاهريـناش بــراي آنهــا نقــل
میكرد»(ابنبابویــه ،1389،ج.)343 :2
بــه هرحــال ،بــا گذشــت زمــان و روشــن شــدن حقیقــت ،بســیاری از کســانی کــه بــه ایــن
جریانهــا پیوســته بودنــد ،مــرگ امــام کاظــم  gرا پذیرفتنــد و بــه امامــت امــام گــردن نهادنــد.
ســخن امــام رضــا  gوضعیــت پذیــرش امامــت ایشــان در اقصــی نقــاط عالــم اســام را بــه خوبی
نشــان میدهــد .حضــرت در پاســخ بــه مأمــون اینگونــه فرمودنــد« :ایــن امــر (والیــت عهــدی)
هرگــز نعمتــی برایــم نیفــزوده اســت .مــن در مدینــه کــه بــودم دســت خطــم در شــرق و غــرب اجــرا
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میشــد»(کلینی ،1388،ج155 :8؛ ابنبابویــه ،1389،ج .)308 :2اشــعری قمــی نیــز نقــل
میکنــد کــه «در زمــان امــام کاظــم و امــام رضـ ا  gعــدهای از مرجئــه اهــل ســنت و زیدیــان بــه
تشــیع گرویدنــد و معتقــد بــه امامــت ایــن دو امــام شدند(اشــعری قمــی.)94 :1360،

 .7نتیجهگیری
بــا بررســی روایــات مربــوط بــه معرفــی هــر یــک از امامــان از ســوی امــام پیشــین روشــن میشــود
کــه بیشــترین تــاش بــرای معرفــی جانشــین ،از ســوی امــام کاظــم gصــورت گرفت تــا آنجا که
حضــرت بــه صــورت علنــی و در فضــای عمومــی بــه معرفــی فرزنــد خویــش بــه عنــوان امــام اقــدام
کردنــد .بســامد روایــات معرفــی امــام رضــا gبیانگــر توجــه بســیار امــام هفتــم gبــه مســئله
جانشــین خویــش اســت .ایــن امــر معلــول عواملــی چــون گســترش جامعــه شــیعه در جهــان آن
روز ،تکثــر وکال و نیــز مدعیــان و پیــش بینــی جریــان هــای خــاص عقیدتــی در میــان شــیعه  ،مثــل
ظهــور پدیــده وقــف ،بــوده اســت .حضــرت کاظــم gبــا توجــه بــه فضــای عصــر خویــش ســاز و
کارهــای مختلفــی بــرای معرفــی وصــی و جانشــین خویــش بــه شــیعیان بــه کار بردهانــد؛ عــاوه
بــر بیــان راههــای عــام و کلــی معرفــت امــام ،بــه ذکــر معیارهــا و قرایــن شــناخت شــخص امــام از
جملــه تصریــح پــدر بــر امامــت فرزنــد ،پاســخگویی بــه تمــام ســؤاالت (علــم) ،توانایــی تکلــم بــه
تمــام زبانهــا پرداختــه و از راهکارهایــی چــون معرفــی مخفــی ،دعــوت آشــکار و تصریــح علنــی،
ســپردن ودایــع امامــت ،تکریــم و احتــرام بســیار ،ســپردن ودایــع امامــت ،تکریــم و احتــرام بســیار،
ســپردن وکالــت و وظایــف خویــش در طــول حیــات ،وصیــت ،تعییــن رمــز و عالمتــی خــاص بــرای
امــام بهــره گرفتهانــد.
از ســویی دیگــر امــام رضــا  gو اصحــاب نیــز تــاش بســیاری در مقابلــه بــا جریــان وقــف
و بســط جریــان تشــیع نمودنــد .اتخــاذ دو رویکــرد پیشــگیری از ســوی امــام کاظــم gو
رویکــرد مقابلــه از ســوی امــام رضــا ،gباعــث شــد بــا وجــود فعالیتهــای گســترده واقفــه
کــه بزرگتریــن جریــان انشــعابی شــیعی بــه شــمار مــی رفــت ،شــیعه از بحرانــی ســخت عبــور
و هویــت خویــش را حفــظ کنــد.
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ـ امین ،سیدمحسن .)1403(.اعیان الشیعه .ج .6بیروت :دارالتعارف للمطبوعات.
ـ برقی ،احمد بن محمد .)1342(.کتاب الرجال .تهران :چاپ جالل الدین ارموی.
ـ پورمحمدی ،نعیمه«.)1391(.اعیان ائمه علیهم السالم؛ جستاری در راههای اثبات امامت اشخاص ائمه علیهم السالم در روایات
شیعه» .فصلنامه امامت پژوهی.س  .2ش  .8صص.166-137:
ـ پیشوایی ،مهدی .)1390(.سیره پیشوایان .چاپ سی ویکم .قم :مؤسسه امام صادق علیه السالم.
ـ جباری ،محمدرضا .)1382(.سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه علیهم السالم .ج .1قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی رحمه الله علیه.
ـ ــــــــــــــــــ « .)1392(.امام کاظم علیه السالم و سازمان وکالت» .فصلنامه تاریخ اسالم .س  .14ش( 1پیاپی .)53صص:
.45-7
ـ جعفریان ،رسول .)1391(.حیات فکری و سیاسی امامان شیعه .چاپ دوم .تهران :نشر علم.
ـ الجوهری ،احمد بن عبیدالله بن عیاش(.بی تا) .المقتضب االثر .تهران :نشر مکتبه الطباطبایی.
ـ خامنهای ،سیدعلی .)1393(.انسان 250ساله .چاپ چهل وسوم .تهران :انتشارات صهبا.
ـ خزاز قمی،علی بن محمد1401(.ق) .کفایه االثر فی النص علی االئمه االثنی عشر .قم :انتشارات بیدار.
ـ حمیری ،عبدالله بن جعفر .)1371(.قرب االسناد .قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم الحیاء التراث.
ـ حسین زاده شانه چی ،حسن ؛ حسین شاه ،سیدعلمدار « .)1390(.فرقههای شیعی در نیمه نخست قرن سوم هجری» .فصلنامه
علمی ـ تخصصی سخن تاریخ .ش  .12صص.35-19 :
ـ حسینیان مقدم ،حسین ؛ گودرزی ،ابراهیم« .)1396( .بازشناسی حدیث «االمام ال یغسله اال االمام» در گفتمان واقفیه و
امامیه(براساس پیشینه شناسی تجهیز معصومان در منابع فریقین)» .فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث .دوره  .22ش .4
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صص.122-102:
ـ راوندی ،قطب الدین1419(.ق) .الخرائج و الجرائج .ج .2قم :مؤسسه امام مهدی علیه السالم.
ـ سبط ابن جوزی ،یوسف بن قزاوغلی .)1376(.تذکره الخواص .قم :نشر الشریف الرضی.
ـ شعبانپور ،محمد« .)1392(.روش امام شناسی از منظر امام رضا علیه السالم با تأکید بر کتاب عوالم العلوم» .مجموعه مقاالت
دانشگاه عالمه طباطبایی .ش .290صص.162-147:
ـ شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم .)1364(.الملل و النحل .چاپ سوم .قم :نشر الشریف الرضی.
ـ صادقی کاشانی ،مصطفی « .)1394( .شیوههای تشخیص امام در عصر حضور» .پژوهشنامه امامیه .س .1ش .2صص-47 :
.66
ـ صفار قمی ،محمد بن حسن .)1362(.بصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد .تصحیح و تعلیق میرزا محسن کوچه باغی.
تهران :منشورات اعلمی.
 صفری فروشانی ،نعمت الله« .)1388(.فرقههای درون شیعی دوران امامت امام رضا علیه السالم(با تأکید بر فطحیه و واقفیه)».پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسالمی(طلوع نور سابق) .س  .8ش  .28صص.22-3:
ـ طبرسی ،فضل بن حسن .)1390(.اعالم الوری بأعالم الهدی .با مقدمه حسن خرسان .تهران :دارالکتب االسالمیه.
ـ طبرسی ،احمد بن علی1403(.ق) .االحتجاج .ج .2مصحح :محمدباقر موسی خرسان .مشهد :نشر المرتضی.
ـ طبری ،محمد بن جریر1413(.ق) .دالئل االمامه .قم :نشر مؤسسه بعثت.
ـ طوسی ،محمد بن حسن1411(.ق) .الغیبه .محققین عبادالله طهرانی و علی احمد ناصح .قم :مؤسسه معارف اسالمی.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1415(.ق) .رجال الطوسی .تحقیق جواد قیومی .قم :مؤسسه نشر اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه
علمیهقم.
ـ کاظمی نجف آبادی ،روح الله « .)1393( .علل اختالف شیعیان عصر حضور درتشخیص مصداق امام» .نشریه امامت پژوهی .ش
 .16صص.83 -43:
ـ کشی ،محمدبن عمر(.بی تا) .اختیار معرفه الرجال .خالصه کننده محمد بن حسن طوسی .محقق :مهدی رجایی .مصحح:
محمدباقر میرداماد .قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم الحیاء التراث.
ـ کلینی ،محمد بن یعقوب .)1388(.االصول من الکافی .مصحح علی اکبر غفاری .ج .1چاپ سوم .تهران :دار الکتب االسالمیه.
ـ قمی ،عباس .)1387(.االنوار البهیه فی تواریخ الحجج االلهیه .با مقدمه کاظم مدیرشانه چی .قم :نشر المکتبه الحیدریه.
ـ مجلسی ،محمدباقر1403(.ق) .بحاراالنوار .ج .48چاپ دوم .بیروت :مؤسسه الوفاه.
ـ مفید ،محمدبن محمد .)1379(.االختصاص .تصحیح علی اکبر غفاری .تهران :مکتبه الصدوق.
ـــــــــــــــــــــــ1414(.ق).الفصولالمختاره.محققسیدعلیمیرشریفی.بیروت:دارالمفید.
ـ ــــــــــــــــــــــ .)1376(.االرشاد فی معرفه حجج الله .ج .2مصحح محمدباقر بهبودی .مترجم محمدباقر ساعدی
خراسانی .چاپ سوم .تهران :کتابفروشی اسالمیه.
ـ نوبختی ،حسن بن موسی(.بی تا) .فرق الشیعه .چاپ دوم .بیروت :داراالضواء.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،31پاییـز 1399

سیاوشی ،صابره؛ خندان ،عباس؛ عبدی ،رعنا ( .)1399مطالعه تطبیقی شعر
موسوی گرمارودی وعباسیاسین با محوریت امامرضا .g
فصلنامه علمی فرهنگ رضوی.153-129 .)3( 8 .
D O I : 1 0 . 2 2 0 3 4 / F A R Z V. 2 0 2 0 . 1 2 0 0 1 3

مقاله پژوهشی

مطالعه تطبیقی شعر موسوی گرمارودی و
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چکیده
امــا م رضــا gو یــادآوری فضایــل ایشــان از گذشــته تاکنــون محــور بســیاری از اشــعار مذهبــی شــیعی
بــود ه اســت .در ایــنپژوهــش نیــز بــه تحلیــل ســرودههای رضــوی دیوانهــای «خلجــات فــی ســفر
القلــب» عبــاس یاســین و «گوشــوارۀ عــرش» موســویگرمارودی بــه روش توصیفــی تحلیلــی و بــر
پایــۀ مکتــب آمریکایــی ادبیــات تطبیقــی پرداختهشــده اســت تــا بتــوان بــا کشــف اشــتراکات کالمــی و
احساســی دو شــاعر ،ســیرت و ســیمای حضــرت را از منظــری ادیبانــه بــرای پیــروان ایشــان ترســیمکرد.
از دســتاوردهای ایــنپژوهــش توجــه بــهایــننکتــهاســت کــه بخشــندگی و فریادرســی امــام هشــتمg
بیــش از دیگــر صفــات ایشــان بــرای دو شــاعر اهمیــتدارد .ایــننکتــه میتوانــد بیانگــر ایــن باشــد کــه هر
ـی زمانــه ،خــود را بیــش از هــر
دو نماینــدۀ ادبــی ،متاثــر از شــرایط روحــی ،اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگـ ِ
وقــت دیگــری نیازمنــد کمــک امــام gمیداننــد .در رســیدن بــه هــدف نیــز شــاعر پارســی در اســتفاده
از تخیــل ،صنایــع ادبــی و نیــز بهکارگیــری تصویرهــای جدیــد موفقتــر ظاهرشــدهاســت؛ البتــه اســتفاده
از حقایــق علمــی و نمایــش اطالعــات شــاعر در بیانــی شــاعرانه نیــز نــه تنهــا فهــم شــعر او را دشــوارنکرده،
بلکــه بــا درک اینحقایــق ،لــذت مخاطــب نیــز دوچنــدان شدهاســت .شــعر عبــاس یاســین نیــز بیشــتر
تبلــور احساســات اوســت و دیگــر عناصــر از جملــه خیــال و تصویرســازیهای جدیــد کمتــر در آن ب ه چشــم
میخــورد؛ امــا در نهایــت هــردو شــاعر بیــش از هــر چیــز مخاطــب را متوجــه ابعــاد معنــوی شــخصیت
حضــرت رضــا gمیکننــد و بــا انتخــاب بخشــندگی و فریادرســی ایشــانُ ،بعــد توســل را در شــعر بــرای
خواننــده پررنــگ میکننــد کــه از مباحــث مهــم مذهــب شــیعه اســت.
کلیدواژهها :مدیحهسرایی ،امامرضا،gموسویگرمارودی ،عباس یاسین.
 .1استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (نویسنده مسئول)saberehsiavashi@yahoo.com :
 .2کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیmr.khandan94@gmail.com :
 .3دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عربی دانشگاه عالمه طباطباییr707070a@yahoo.com :
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 .1مقدمه
یکــی از موهبتهــای بــزرگ بــرای ایرانیــان ،وجــود مرقــد حضــرت علیبنموســیالرضا
 gدر خراســان اســت .از آنجــا کــه در ادبیــات پارســی ،مدیحهســرایی بــرای خانــدان پیامبــر
 nاز جایــگاه ویــژهای برخــورداراســت ،عشــق و ارادت بــه امــام رضــا gنیــز از ســوی ادیبــان
ن شــدهاســت« .ایــنقبیــل اشــعار ،پیــش از حملــۀ مغــول در
ایرانــی بــه گونههــای مختلــف بیــا 
ج یافتــه
ایــران چنــدان متــداول نبودهاســت؛ امــا پــس از آن و بــهویــژه از دورۀ صفویــه بســیار روا 
اســت ...ایننــوع شــعر ،از قــرن نهــم بــه بعــد ،بســیار مــورد توجــه شــاعران قرارگرفتــهاســت بــه
طــوریکــه در دیــوان هــر شــاعر ،چنــدمنقبــت وجــوددارد»(رستگارفســایی 170 :1380 ،و
ت بــرای خانــدان وحــی ،از
 )171ایــن در حالــیاســت کــه در میــان اعــراب ،ســابقۀ ســرایش منقبـ 
آغــاز پیــروزی مســلمانان بــر بتپرســتان مکــه آغــا ز شــد ه و تاکنــون ادامــهدارد .ســتایش اهــل بیت
 gتنهــا بــه شــیعیان و مســلمانان اختصــاص نــدارد .در تاییــد ایــنادعــا میتــوان به شــعر فرزدق
(114 -38ق) شــاعر عصــر امــوی ،در مــدح امــام ســجاد و اشــعار بولــس ســامه ،شــاعر مســیحی
لبنــان ،در بزرگداشــت حضــرت علــی gو امــام حســین gاشــاره کــرد .ارادت بــه اهــل بیتb
در دو زبــان پارســی و عربــی ،همــواره بــا فــراز و نشــیبهای گوناگــون ادام ـ ه یافتــه تــا اینکــه در
شــعر معاصــر و در آثــار ادیبــاند و زبــان پارســی و عربــی نمــودی دوبــاره یافتــهاســت کــه از جملــۀ
ايــنشــاعران ،عبــاس یاســین و عليموســويگرمارودی هســتند .در اینپژوهــش ســعی بــر آن
ي و مشــخص -شــود که
اســت کــه اشــعار گرمــارودی و عبــاس یاســین دربــارۀ امــام رضــا gبررسـ 
اینشــاعران ،شــخصیت حضــرت را چگونــه بــهتصویــر کشــیدهاند تــا روش پــردازش موضــوع در
شــعر هرکــدام از شــاعران در مقایســه بــا شــعر دیگــری بهتــر آشــکارشــود.
 .2-1پرسشهای پژوهش
ن مقالــه دربــارۀ شــخصیت و ســیرۀ امــام رضــا ،gمیتــوان
بــا توجــه بــه نگــرش ایــ 
ن د و شــاعر مطــرح کــرد و از میــان مباحــث ایــن
پرســشهای زیــر را دربــارۀ اشــعار رضــوی ایــ 
پژوهــش ،پاســخهای مناســبی بــه آنهــا داد:
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 .1سیرۀ امامرضا ،gدرشعر عباس یاسین وگرمارودی چهمحورهایی دارد؟
 .2چــه مشــابهتهایی میــان اندیشــۀ عبــاس یاســین وگرمــارودی در ترســیم ســیرۀ امــام رضــا
 gوجــود دارد؟
 .3صــور خیــال در شــعر رضــوی گرمــارودی و عبــاس یاســین بــرای اثبــات معنــا چگونــه ب ـهکار
رفتــه و کــدا م شــاعر در بهکارگیــری عناصــرآن توفیــق بیشــتری یافتــهاســت؟
 .3-1روش و هدف پژوهش
در ایــنپژوهــش بــا اســتفاده از روش توصیفــی تحلیلــی و بــر پایــۀ مکتــب آمریکایــی ادبیــات
تطبیقــی( ،)1ســرودههای رضــوی در دیــواندوشــاعر ،معرفــی و ویژگیهــای ه ـ ر یــک برشــمرده
میشــود .ایــنمقالــه بــا نمونــهآوردن اشــعار دو شــاعر ،در تــاش اســت بــه معرفــی و تبییــن روش
ک از شــاعران و ژرفــای دلدادگــی آنهــا بــه امــام gدر قلمــرو محتــوا بپــردازد.
هــر یـ 
 .4-1پیشینۀ پژوهش
تاکنــون پژوهشهــای نســبتا فراوانــی در ایــن بــاره انجــام شــده اســت .بهمنیمطلــق()1391
درمقالــهای بــا عنــوان «نگاهــی بــه قصیدهپــردازی گرمــارودی ،سبکشناســی نظــم و نثــر
فارســی» بــه ایــن موضــوع پرداختــه اســت امــا در ایــن نوشــتار ،قصیدههــای حاضــر بررســی
نشــد ه اســت .رســولنیا و آقاجانــی( )1391هــم درمقالــه «پایــداری و ناپذیرایــی در شــعر محمــود
درویــش و موســویگرمارودی» هــم بــه اشــعار گرمــارودی دربــاره امــام رضــا gنپرداختهاســت.
ابــاذری و ترکمانــی( )1394هــم در مقالــۀ «بررســی تلمیح در اشــعار ســیدعلیموســویگرمارودی
چ یــک از تلمیحهــای مرتبــط بــه امــام رضــا gدر
و محمدعلــی معلــم دامغانــی» بــه هیــ 
اشــعار گرمــارودی نپرداختــه اســت .دهرامــی و کمالینهــاد( )1394هــم در «حــس شــاعرانه در
سوگســرودههای موســویگرمارودی» بــه سوگســرودههای مرتبــط بــا امــام رضــا gاشــارهای
نکــرده اســت .هــر چنــد در مقالــۀ رحیمیزنگنــه و بیــگزاده( )1397بــا عنــوان «جلوههــای
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پایــداری در مناظرههــای امامرضــا gو ســرودههای صفــارزاده و گرمــارودی» ،تنهــا بخشهایــی
از اشــعار مرتبــط بــا امــام رضــا  gبررســیشــدهاســت.
عبدالنبــی یاســین ،خلــود(2019م) هــم در مقال ـهای بــا عنــوان «شـ ّ
ّ
ومصداقيــة
ـاعرية مرهفــة
ّ
الضوء» للشــاعر ّ
عباس ياســين کــه تنها پژوهــش یافته
الفتــة فــي ديوان «شــبابیك ســوف يدخلهــا
شــده دربــارۀ یاســین اســت ،بــه ویژگیهــای شــعر عبــاس یاســین در آخریــن دیوانــش پرداخت ـه
ّ
اســت کــه «شــبابیک ســوف یدخلهــا الضــوء» نــا م دارد و در آن صحبتی از شــعرهای عباس یاســین
دربــاره حضــرت رضــا gنیســت .دلیــل نبــود اطالعــات دربــارۀ شــاعر عــرب ،میتوانــد داشــتن
شــخصیت سیاســی و حفــظ امنیــت او باشــد.

 .2سیدعلیموسویگرمارودی
ـد پــدری طلبــه دارای خانــوادهای کامــا مذهبــی
ســیدعلیموســویگرمارودی( )1320فرزنـ ِ

اســت کــه افــزون برآموختــن دروس حــوزوی ،در ســطح دانشــگاهی نیــز موفــق بــه کســب دکتــرای
زبــان و ادبیــات فارســی شــدهاســت(گرمارودی )604 -571 :1389 ،او بــا ســهمجموعــه شــعر
«عبــور»« ،ســرود رگبــار» و «در سایهســار نخــل والیــت»  ...از بنیانگــذاران شــعر نــو مذهبــی در
دهــۀ  50اســت .گرمــارودی در شــعر ســپید بــا نادیدهگرفتــن آگاهانــۀ وزن عروضــی ،بســیاری از
ظرافتهــای غیرقابــل توصیــف امــا محســوس و نیــز آهنــگ درونــی ایــننــوع شــعر را کســبکــرده
اســت .او بیــش از هــر شــاعر مذهبیســرای دیگــر ،نگــرش تاریخــی دارد و مســیر پــر ســنگالخ
شــیعه را در بســتر تاریــخ کاویــده و بــا زبــان هنرمندانــه بیــانکــردهاســت.گرمارودی در نحــو زبــان
دســتنمیبــرد و از الگوهــای رایــج زبانــی قدیــم و جدیــد اســتفادهمیکنــد و در کنار ســاختارهای
نحــوی کالســیک ،گاه شــعرش بــه زبــان گفتــار امــروز نزدیــک میشــود[...گرمارودی] از بیــن
صورتهــای خیالــی ،بــه تشــبیه و ســپس بــه اســتعاره عالقهمنــد اســت و از نمادهــای آشــنا نیــز
اســتفاد ه میکنــد» (ر.ک :طاهــری )228-225 :1393 ،شــعر گرمــارودی از بعــد محتوایــی
دربردارنــدۀ موضوعاتــی چــون مــدح و ســتایش ،توصیــف ،مرثیــه ،شــکواییه ،حبســیه ،تحمیدیه و
بدبینــی بــه دنیــا اســت(ر.ک :بهمنیمطلــق.)500 -495 :1391 ،
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 .3عباس یاسین
حــاج عبــاس یاســین ،مســئول روابــط عمومــی حزباللــه در بیــروت و پــدر شــهید محمدعبــاس
ب «قمــری ...دمــه یضــئ»(2009م) را در انتشــارات
یاســین بــا نــام جهــادی «رضــا» اســت .او کتــا 
دارالهــادی بــهچــاپ رســاند ه کــه دربردارنــدۀ خاطــرات و نامههــای نویســنده بهعنــوان پــدر بــرای
پســر شــهیدش است(ســایت مقاومــت اســامی لبنــان15 ،مهــر )1399دیگــر آثــار او عبارتنــد از:
مطــرزة علــی حاشــیة الجــرح( ،)2014خلجــات فــی ســفر القلــب( ،)2014فقــرات مــن حکایــة
الوطــن والغربــة( )1982و تذکــرة لشــمس العمر(یاســین .)128 :2014 ،آخریــن دیــوان او
ّ
«شــبابيك ســوف يدخلهــا الضــوء» ذکرشــدهاســت(خبرگزاری بیــن المللــی قــرآن (ایکنــا)15 ،
مهــر  )1399از شــاعر اطالعــات بیشــتری در دســترس نیســت کــه دلیــل آن میتوانــد مســائل
امنیتــی بــهخاطــر عضویــت او در حــزب مقاومــت اســامی لبنــان باشــد.

 .4سنجش تحلیلی موضوع
ابعــاد وجــودی و ســیرۀ امــام هشــتم gدر اشــعار موســویگرمارودی و عبــاس یاســین را
میتــوان در چهــار مؤلفــۀ وحدتآفرینــی ،بخشــندگی ،یــاوری و جذابیتهــای معنــوی حضــرت
بررســیکرد:
 .1-4وحدتآفرینی امامرضاg
گرمارودی در شعر «سپیدۀ هشتم» ،اما م رضا gرا عامل وحدت و یکپارچگی معرفیمیکند:
«رشــتهای از فــرش َح َرمــت /زنجیــر گــردن عاشــقان اســت /وسلســلۀ وحــدت؛ /و خطــی کــه
دلهــا را بــ ه هــم پیونــد میدهد»(گرمــارودی)258 :1388 ،
واژگان «رشــته»« ،زنجیــر»« ،سلســله» و «خــط» همگــی ضمــن داشــتن تناســب معنایــی بــا
یکدیگــر ،دربردارنــدۀ معنــای «دریکخطقرارگرفتــن» و «وحــدت» نیــز هســتند .گرچــه شــاعر
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در ظاهــر امــر ،رشــتهای از فــرش حــرم امامرضــا gرا عامــل وحــدت دانســته ؛ امــا درحقیقــت بــه
ن معتقــداســت کــه فــرش نیــز از اینکــه در کنــار پیکــر مطهــر امامرضــا gقرارگرفتـ ه و در راه
ایـ 
ت بــه زیارتکننــدگان ایشــان بهکارگرفتــهشــدهاســت ،تقدسیافتــه و حتــی رشــتهای از تــار
خدمـ 
و پــود آن میتوانــد اثــرات مثبتــی برجایگــذارد و بــهطــورتلویحــی یــادآوریکنــد کــه اگــر انســان
پیــرو راه امامرضــا gشــود ،بــه چــهســرمنزلی نائلخواهدشــد.
در مقطــع واپســین اینشــعر ،بــار دیگــر اشــیا بــه نمایندگــی از وجــود امامرضــا gعامــل وحدت
شــدهاند:
پــوالد تــو /پیونــد جمــاد و نبــات و
پــوالد ضریــح تــو میگریــزد/
«شــتر از مســلخ /بــه
ِ
ِ

حیوان»(گرمــارودی)259 :1388 ،

ن بــارپــوالدی کــه همــۀ هســتی بــدان دســت نیــاز میفشــرند ،آنــان را در یــکخــط بــه صــف
ایـ 
کــرد ه اســت.
یاســین در شــعر «مــوج الجمــوع» کــه آن را در جــوار ضریــح امامرضــا gســرودهاســت ،بــه
صــورت ضمنــی امــا م رضــا gرا بــه کعبـ ه تشــبیهکرد ه کــه قلبهــا از هــر ســو قصــد طــواف آن را
میکننــد و بدینســان حضرترضــا gباعــث وحــدت میــان قلبهــا شــدهاند:
ْ
ـدق علــى عالــم اليريـ ُـد الرحيـ َـل /..وهــذا الشـ ُ
ـوب تـ ُّ
«كأن بمــوج الجمــوع يحـ ُّ
ـك /قلـ ٌ
َّ
ـعاع
ـج إليـ
ٍ
ِ
ِ
يعبــر َ
ُ
ُ
المحبــة تهفــو إليک»(یاســین2014 ،م)93 :؛ گویــی
ســهام
العيــون/
اآلن قــرب
الــذي
ِ
ِ
قلبهایــی کــه در جهانــی مانــا میتپنــد ،بــا مــوج جمعیــت قصد[دیــدار] تــو /حــج [کعبــۀ وجود]
تــو را دارنــد  ...و ایــنپرتویــی کــه اکنــون از نزدیکــی دیــدگان میگــذرد ،تیرهــای مهــری اســت کــه
بــهســوی تــو بــه پــرواز درمیآیــد.
ن شــعر ،اســتفاده از واژۀ قلبهــا بهجــای واژۀ انسانهاســت؛ در اینحالــت،
نکتــۀ جالــب در ایـ 
هــر موجــودی کــه قلبــی تپنــد ه دارد ،میتوانــد بــه طــواف کعبــۀ وجــود حضرترضــا gبیایــد.
همچنیــن اســتفاده از واژۀ جمــع «قلــوب» بیانگــر عقیــدۀ شــاعر اســت کــه امامرضــا gرا پیونــد
دهنــدۀ قلــب همــۀ موجــودات بــه خــود میدانــد .همچنیــن حضــرت را تنهــا پیونــد دهنــدۀ قلــب
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شــیعیان ،مســلمانان یــا ایرانیــان نمیدانــد بلکــه هــر انســانی از هـ ر نــژادی و بــا هــر دینــی ،اگــر
بــا ابعــاد وجــودی شــخصیت ایشــان آشناشــود ،ممکناســت ایــنکشــش وحدتآفریــن را درک
کنــد کــه فــارغ از هــر تقســیمبندی ،رو بــه ســوی نماینــدۀ خداونــد و ســپس ذات پــروردگار و هدفی
ت کنــد.
واحــد حرکـ 
 .2-4بخشندگی امامرضاg
زائــران امامرضــا ،gبهجــز شــوق ،حاجتهــا و خواســتههایی دارنــد کــه بــهدنبــال آن ،رهســپار
ن میداننــد کــه تــوان بخشــش داشــته
حــرم امامرضــا gمیشــوند؛ زیــرا ایشــان را مهربانتــر از آ 
باشــد و نبخشد:
«و بخشــش تــو /اعطــای پاکتریــن بنــدۀ خــدای ســبحان اســت /وقتــی تــو میبخشــی/
ّ
دســت مریــخ نیــز /بــهســوی ســقاخانهات /دراز اســت /ناهیــد و کیــوان و پرویــن /صــف در
صــف /در کنــار مــن و آن مــرد روســتا /در ُمضیــف [خانــۀ] تــو /کاســه در دســت /بــهنوبــت آش/
ایســتادهایم»(گرمارودی.)259 :1388 ،
ب معــروفاســت و تــا مدتهــا نیــز گمــان
مریــخ در میــان ســیارات ،بــه ناچی ـ ز بــودن حجــم آ 
میرفــت کــه آبــی در ســطح مریــخ وجودندارد(مصفــی 728 :1357 ،و .)729
ـکل مریخ
حــال شــاعر ایرانــی بــا اســتفاده از راهحــل معنــوی و احساســی ،ســعی در حل ای 
ن مشـ ِ

در ســقاخانۀ امامرضــا gفرســتادهاســت تــا
کــرده و آن را چــون انســانی دردمنــد و حاجـتدار بــه ِ
از آب ســقاخانۀ امــا م رضــا ،gخــود را ســیرابکند.

شــاعر تصویــری خلــق میکنــد کــه در آن ،صحنــۀ بخشــش امامرضــا gبــه هســتی ،بــه صحنۀ
پخشکــردن غــذا میــان مردمــی تشــبیهمیشــود کــه پشــت در خانـهای صفکشــیدهاند و ســپس
بــا تشــبیه ســیارات ناهیــد و کیــوان و نیــز ســتارههای خوشــۀ پرویــن بــه مــردم منتظــر و تشــبیه
الطــاف حضرترضــا gبــه غــذا ،بــر زیبایــی صحنــه افــزود ه اســت .درواقــع ایــن بنــد از شــعر،
ن حضــرت ،بلکه ســایر موجــودات و حتی ســتارگان
ن نکتــه اشــارهدارد کــه نــه تنهــا پیــروان آ 
بــه ایـ 
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و ســیارات همگــی بــه نوبــت ایســتاده و در انتظــار توجــه و بهرهجســتن از وجــود حضرترضــاg
هســتند و نیــز بایــد توجــهداشــت قیــاس الطــاف امامرضــا gبــا کاســۀ غــذا ،قیاســی مــع الفارق
اســت و کاســۀ آش پایانپذیرفتنــی اســت ،امــا عنایــات امــام رضــا gبهخواســت خداونــد،
زوالناپذیــر اســت .همچنیــن مقــدار اثرگــذاری ایــندو بــهطــور کامــل متفــاوتاســت و نیز بیشــتر
تاثیــر کاســۀ آش بــر جســم آدمــی و بیشــتر تاثیــر عنایــات امامرضا gبــر روح اوســت؛ البتــه توجه
بــه نــوع آش یــا همــان عنایاتــی کــه بــهطــور تخمینــی از جانــب امــامرضــا gمتوجــه ســیارات
ناهیــد و کیــوان و ســتارگان پرویــن خواهــدشــد نیــز بــهنوبــۀ خــود جالــبتوجــه اســت .ناهیــد
یــا زهــره کــه دومیــن ســیارۀ منظومــۀ شمســی اســت و گرمتریــن آنــان نیــز بهشــمارمیرود،
در ادبیــات ،نمــاد معشــوق و گاه در کنــار دوفرشــتۀ تبعیــد شــده یعنــی هــاروت و مــاروت ،نمــاد
رامشــگری ،خنیاگــری و جــادو اســت و معشــوق مریــخ بهشــمارمیرود .ایـندو در پارســی ناهیــد
و بهــرام نــامدارنــد و در یونانــی ونــوس و ادونیــس نامگذاریشــدهاند .اینســیارۀ ســپیدرنگ،
ســیارۀ دوقلــوی زمیــن بــوده و پرنورتریــن جســم آســمانی هــم لقبگرفتــهاســت(مصفی:1357 ،
 94و  97؛  .)348-344و طبــق نظــر برخــی ،در گذشــته ایــنســیاره آب فراوانــی داشــتهاســت اما
یــک بــاره تمــام اینآبهــا از ســطح ناهیــد تبخیــرشــده و از ایــنرو ،ایــننامگــذاری بیدلیــل
نبــودهاســت(ر.ک :آســیموف .)27 -16 :1374 ،طبــق ایــن توضیحــات ،غــذا یــا عنایتــی کــه
ق خواهــ د گرفــت ،میتوانــد خنکتــر شــدن و نجــات از
از جانــب امامرضــا gبــه ناهیــد تعلــ 
حــرارت بــاال ،زیــاد شــدن حجــم آب آن ،رهایــی از رســوایی و بدنامــی یــا موفقشــدن در امــر عشــق
و عاشــقی باشــد.
ت دارد
کیــوان یــا زحــل نیــز هفتمین ســیارۀ منظومۀ شمســی اســت کــه بــه «نحس اکبــر» شــهر 
و از آنجــاکــه در پارســی َدری« ،کــی» بــه معنــای «شــاه»(داعی االســام ،1362 ،ج )338 :4و
وان بهمعنــای «بان»(همــان ،ج )594 :1اســت ،یکــی از معانــی ایننــام« ،نگهبــان شــاه» اســت
و پیشــینیان نیــز نامهایــی چــون «پیرفلــک»« ،مهنــدس فلــک» یــا «پاســبان هفتمیــن طــارم» بــر
آن نهادهاند(مصفــی .)339-336 :1357 ،طبــق آنچــه گفتهشــد ،توجــه بــه کیــوان میتوانــد
نجــات او از شــومی یــا کمشــدن وظایــف نگهبانـیاش از گســترۀ آســمان باشــد .البتــه این شــومی
دربــارۀ مریــخ نیــز صــادق اســت کــه از آن بــه قرینــۀ واژۀ «ســقاخانه» چشمپوشــی شــدهاســت.
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خوشــۀ پرویــن یــا هفتخواهــران نیــز کــه هفتســتارۀ پرنــور در کنــار هــم هســتند ،بنابــر
ل بودنــد تــا اینکــه متوجــه حضــور
ح مشــغو 
افســانهها ،هفتخواهــر بودنــد کــه در جنــگل بــه تفریـ 
یکشــکارچی هوســباز در نزدیکــی خــود شــدند و از تختــه ســنگی بــاال رفتنــد و از خــدای خــود
کمــک خواســتند و بــا ایـنکار قابلیــت پــرواز پیداکردنــد؛ امــا شــکارچی نیــز کــه بــه دنبــال آنــان
بــود از ایــنقابلیــت برخــوردا ر شــد و بــاز هــم بــه تعقیبشــان پرداخــت تــا اینکــه زئــوس ،خــدای
خدایــان یونــان باســتان ،بــه کمــک آنــان شــتافت و آنهــا را تبدیــل بــه ســتاره کــرد و شــکارچی نیز
در تعقیــب آنــان بــه صــورت فلکــی شــکارچی تبدیلشــد(گریمال ،1339 ،ج 747 :2و .)748
بــه اینترتیــب میتــوان خواســتۀ ســتارههای خوشــۀ پرویــن را نیــز نجــات از دســت شــکارچی یــا
همــان توفیــق دوری از گنــاه دانســت.
یاســین نیــز پرداختــن بــه صفــت بخشــندگی امــا م رضــا gرا از آغــاز کار خویــش یعنــی انتخاب
عنــوان «علــی اعتــاب الکریــم»(=در پیشــگاه امــام بخشــنده) شــروعکرد ه کــه در آن پــس از حذف
اســم ،صفــت «الکریــم» را جایگزیــن «االمــام الکریــم» کــرد ه و پــس از آن ،شــعر خود را بــا اطمینان
کامــل از وجــود اینصفــت در امــامرضــا gآغــا ز کــردهاســت:
ُ
ُ
ُ
الكريم»(یاســین2014 ،م)23 :؛
وأعلــم كيــف يلقانــي
زاد/
غيــر ٍ
«وفــدت علــى الرضــا ،مــن ِ

بیهیــچ توشـهای بــهجانــب امــام رضــا gروانــهشــدم و میدانــم [امــام] بخشــنده مــرا چگونــه
مالقــات خواهدکــرد.
شــاعر بــهقــدری از بخشــندگی امامرضــا gاطمینــاندارد کــه حتــی ســفر خــود را بــدون
هیچگونــه توشـهای آغــازمیکنــد و میدانــد کــه وقتــی بــه پیشــگاه ایشــان برســد ،چگونــه توشــۀ
ت خواهـ د کــرد .شــاعر در ادامــه نیز بــر درخواســت از امــام رضا
خیراتــی از امــام بخشــندگی دریافـ 
ب از ایشــان و نهایت بخشــندگی اما م هشــتم gتأکیــد دارد:
 gو بردبــاری حضــرت هنــگام طل 
ُ
الحليــم /وأتــرك عنــده مــا كان عنــديِّ /
يؤرقنــي ،ويتبعنــي /،ويقلــق
«وأســأله الرضــا ،فهــو
ِّ
َ
ُ
ُ
الرؤوم/أودعــه ،كسـ َ
الفؤاد(»..یاســین2014 ،م)24 :؛ و آن
ـرف / ،مجــروح
راحتي/..فهــو
ِ
ـير الطـ ِ
[خواســتهام] را از امــا م رضــا gمیخواهــم چــرا کــه [در وقــت درخواســت] بردبــار اســت .آنچــه

دارم نــزد او جــا میگــذارم :چیزهایــی کــه بیخوابــ م میکنــد ،دنبالــ م میکنــد .آرامشــم را
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میگیــرد ...حضــرت مهربــان اســت .بــا او ،چشــم بــر زمیندوختــه و با قلبــی زخمــی خداحافظی
میکنــم.
درحقیقــت بخشــندگی امامرضــا gمانــع از آن اســت کــه اگر کســی از ایشــان چیــزی بخواهد،
حضــرت خشــمگین یــا آزردهشــوند؛ بلکــه بــا مهربانــی ،از حاجتمنــدان حمایــتمیکننــد.
ی و دلهرههــای خــود را نــزد حضرترضــا gباقیمیگــذارد.
شــاعر همچنیــن ،تمــام نگرانــ 
حضــرت عامــل آرامــش شــاعر اســت؛ هرچنــد دلشکســته و اندوهگیــن ،ناچار بــه جدایــی و دوری
از ایشــان اســت.
 .3-4جذابیت و گیرایی معنوی امامرضاg
اشــتیاق دیــدار معشــوق در وجــود هرعاشــقی وجــو د دارد و همــان اســت کــه عاشــق را بــه ســمت
معشــوقجذبمیکند .عاشــقان اختــر هشــتم gنیــز از شــدت شــوق بــا هرمرکــب کــه بتواننــد
و در اولیــن فرصــت بهســوی او روان هســتند:
«تــا نهــد دل در رهــت پــا در رکاب /اشــک پیشافتــاد و دل را زد بــه آب» (گرمــارودی:1388 ،
)264
عاشــق خواســتار رســانیدن وجــود خــود بــه معشــوق اســت امــا بایــد ســریعترین ابــزار ممکــن را
بــرای رســیدن بــه او برگزینــد .پیــش از قدمبرداشــتن ،قلــب شــاعر بهســوی حضــرت پرمیکشــد
امــا در نهایــت اشــک ،بهعنــوان لطیفتریــن بخــش جســم عاشــق ،از قلــب هــم پیشـیمیگیرد.
کــم اشــک چشــم ،بــا آنکــه در ســرازیری و بهســمت
آشکاراســت کــه حجــم بســیار محــدود و ِ

جاذبــۀ زمیــن درحرکــت اســت امــا تــوان حرکــت ســریع و ســبقتگرفتن از قلــب را نخواهــد داشــت
و چهبســا کــه در میانــۀ راه بــه خاطــر حجــم کــم خشکشــود امــا اینجذبــه وشــوق دیــدار یــار
اســت کــه بــر هرقانــون علمــی و عرفــی غلبهمیکنــد و اشــک را بــه شــوق دیــدن یــار تــا «تــوس»
میکشــاند و بــدون تــرس از خشــکیدن و کمبــودن ،دل بــه دریــا میزنــد.
در دیگــر شــعر گرمــارودی بــا عنــوان «گــرگ و آهــو» نیــز اشــتیاق مشــهود اســت امــا اینبــار
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اشــتیاق تنهــا از جانــب خــود شــاعر نیســت و از دیگــر حاضــران در شــعر – عرشــی و فرشــی -نیــز به
ســوی امامرضــا gســرازیر اســت:
«هزارچشــم ز آفــاق آســمان تــا خــاک /بهســوی اوســت بهســودای دیــدن رویــش / ... /ز
فرشــیان زمیــن صدهــزار دســت امیــد /درازگشــت که شــاید رســد بــه مشــکویش /ز عــرش و فرش
ـاب گیســویش» (گرمــارودی265 :1388 ،
ـان تـ ِ
بــه دلهــای پــاک مینگرم/کــه گشــتهاند پریشـ ِ

و )266

نمیتــوان شــوق هزارانچشــم از آســمان و زمیــن را نادیــدهگرفــت کــه تمنــای دیــدار امامرضــا
 gرا دارنــد و صــد هــزار دســت کــه بــرای رســیدن بــه معشــوق در تکاپـ و هســتند و نیــز دلهــای
عرشــیان و فرشــیان کــه از شــدت شــوق بــه مرحلــۀ «پریشــانی» رســیدهاند .اعــدادی کــه شــاعر
بــرای بــرآورد تعــداد عاشــقان بهکاربــردهاســت یعنــی هــزاران ،صــد هــزار و نیــز گســترهای کــه
بوتــاب افتادهانــد یعنــی آســمان تــا خــاک و عــرش و فــرش بســیار مبالغهآمیز
عاشــقان در آن بــه تا 
ن حالــت دوراه بیشــتر وجــود نــدارد :نخســت آنکــه بــهخاطــر اعتقــادات
مینماینــد؛ امــا در ای ـ 
همســو بــا شــاعر ،از صمیــم قلــب وجــود ایــنتعــداد شــیفته را پذیرفــت و دوم آنکــه به دلیــل معتقد
ن واقعیــت را پذیرفــت کــه چیــزی جــز شــوق نمیتوانــد اســتفاده
نبــودن بــه اعتقــادات شــاعر ،ایـ 
ل کنــد و دس ـتکم بایــد پذیرفــت کــه خــود شــاعر
از ایــنالفــاظ مبالغهآمیــز را بــه شــاعر تحمی ـ 
بهگفتــهاش ایمانــی راســخ داشتهاســت و شــوق او نهتنهــا مبالغــه و ســاختگی نیســت بلکــه
واقعیتــی پذیرفتــه و جزئــی از وجــود اوســت.
ن کــه عنوانــش بیانگــر قصــد تــرک حــرم مطهــر از
یاســین در شــعر «فــي وداع اإلمــام »gبــا آ 
ســوی شــاعر اســت ،همچنــان اشــتیاق را درون خــود حتــی آتشــینتر از زمــان ورودش حفظکــرده
اســت:
ً
َ
ـرا  ..مــن طيــور َ
ـي مــا بيــن هــذي القبــاب /و يسـ ُ
المقـ ْ
«أن ِّقـ ُـل طرفـ َ
ـام/
ـ
طائ
ـا
ـ
بينه
ـا
ـ
م
ـي
ـ
قلب
ـرح
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ِّ
َ
َ
ُ
الربوع»(یاســین2014 ،م)95 :؛ بیــن اینگنبدهــا
عينــاي هــذي
تشــرب
مــوالي..
أحــد ُق
چشــ م میگردانــم /و قلبــم چونــان پرنــدهای ...از پرنــدگان ضریــح میــان گنبدهــا آزادانــه بــه
گردشدرمیآیــد /چشــم دوخت ـهام مــوالی مــن ...چشــمانم اینصحــن وســراها را مینوشــند.
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ک میشــود ،چشــم و قلــب شــاعر نقشــی
ص نزدی ـ 
بــرای نشــاندادن اشــتیاقی کــه بــه حــر 
اساســی بــازیمیکننــد .قلــب ماننــد پرنــده ،خــود را بــه جایجــای حرمــی میرســاند کــه عطــر
ن جــاری اســت و چشــم نیــز از چشـمنوازی محیــط حــرم بــهقــدری لــذتبــرده
امامرضــا gدر آ 
اســت کــه گویــی میخواهــد آن را بنوشــد .درواقــع شــوق شــاعر از اشــتیاق فراتــر رفتــه و بــه حرص
نزدیــکشــدهاســت کــه ایــن امــر ریشــه در گیرایــی و جذابیــت وجــود امــام gدارد.
یاســین همچنیــن در شــعر «مــوج الجمــوع» تصویرگــر شــوق خــود و دیگــر زیارتکننــدگان
حضــرت بــرای زیــارت ایشــان اســت:
ْ
ـدق علــى عالــم اليريـ ُـد الرحيـ َـل /..وهــذا الشـ ُ
ـوب تـ ُّ
«كأن بمــوج الجمــوع يحـ ُّ
ـك /قلـ ٌ
َّ
ـعاع
ـج إليـ
ٍ
ِ
ِ
ْ
الــذي يعبـ ُـر َ
اآلن قــرب العيــون /سـ ُ
ـهام المحبـ ِـة تهفــو إليك»(همــان)93 :؛ گویــی قلبهایــی کــه
ِ
در جهانــی مانــا میتپنــد ،بــا مــوج جمعیــت قصد[دیــدار] تــو /حــج [کعبــۀ وجــود] تــو را دارنــد...
ن پرتــوی کــه اکنــون از نزدیکــی دیــدگان میگــذرد ،تیرهــای مهــری اســت کــه بهســوی تــو بــه
و ایـ 
پــرواز درمیآیــد.
در ایــنشــعر ،بــرای تیرهــای محبــت ،جانبخشــی زیبایــی شــکلگرفتهاســت .فعــل «هفــا» اگــر
بــرای پرنــدگان بــهکار رود ،بــهمعنــای «پرگشــودن پرنــده و ســپس پروازکــردن» اســت و اگــر دربــارۀ
قلــب بــ ه کاررود بهمعنــای «زدودهشــدن عشــق ،خوشــحالی یــا ناراحتــی از قلب»(بســتانی،
 ،1883ج )347 :9اســت و از آنجــا کــه تیــر بــهطورمعمــول پرتــابمیشــود و حرکتــش در پرتاب،
تداعیگــرنوعــی پــرواز اســت؛ میتــوان چنیــن برداش ـتکرد کــه گویــی تیــر از شــدت شــوق،
خــود ماننــد پرنــده ،جانیافتــه و پرگشــوده و ســپس بــه پــرواز درآمــدهاســت و در اینشــکل ،پرهای
انتهــای تیــر ،نقــش بــال پرنــده را بــرای آن بازیکردهانــد تــا تیــر بتوانــد بــه هــدف خــود برســد.
ـد دیگـ ِـر همیــنشــعر ،شــوق دیــدار حضرترضــا gرا شــوقی ترســیم
شــاعر همچنیــن در بنـ ِ

میکنــد کــه آن را بــا تمــام وجــود در خــود احســاسمیکند و گویــی در کنــار شــوق کلــی در وجــود
شــاعر ،هرکــدام از اعضــای وجــودش بــه تنهایــی نیز خواســتار پیوســتن بــه امامرضا gهســتند:
«تقبـ ْـل نجيـ َـع دمي/..عـ ٌ
الزمان/تمر السـ ُ
ـروق ِّ
َّ
ُّ
ـنون
تعبـ ُـر عــن شــوقها /..وعن خوفها مــن تحـ ّـدي
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،31پاییـز 1399

مطالعه تطبیقی شعر موسویگرمارودی و عباسیاسین ( ...سیاوشی و همکاران)

141

ويبقــى الرضا(»..gیاســین2014 ،م)94 :؛آرامــش طلبــی خونم(وجــودم) را بپذیــر ...رگهایــی
کــه از شوقشــان میگوینــد ...و از ترسشــان از چالــش گــذر زمــان /ســالیان میگذرنــد و [یــاد]
امــا م رضــا gباقیمیمانــد...
رگهــای جســم شــاعر ،شــوق خــود را در کنــار ترسشــان از گذشــت زمــان بیــان میکننــد؛ زیــرا
یقیــندارنــد کــه تــا همیشــه امــکان زیــارت حضــرت را ندارنــد و بایــد بــا مــرگ از حضرترضــاg
جداشــوند؛ درحالیکــه ایشــان تــا همیشــه حضــو ر دارنــد .رگهــای شــاعر در حالتی انســانگونه،
شــوق و تــرس را بــا هــم تجربــهمیکننــد و صنعــت تشــخیص در ارائــۀ آن بــه مخاطب شــعر یاســین
نقشی اساســی دارد.
یاســین همچنیــن در قصیــدۀ «علــی اعتــاب الکریــم» ،در لحظــۀ ورود بــه حــرم امامرضــاg
بیــش از هــر چیــز ،شــوق دیــدار حضــرت را در وجــود خویــش احســاسمیکند:
ـي األشـ ُ
ـدده العليـ ُـم /و عنــدي خافـ ٌـق يرنــو بحـ ٍّ
ـواق هائمـ ٌـة ،ودمـ ٌـع /وبــي حـ ٌ
ـزن يجـ ُ
«وبـ َ
لثامن
ـب/
ِ
َّ
ُ
ـراه /و أمسـ ُ
العظيم/أمـ ّـرغ كل قلبــي فــي ثـ ُ
ُ
ـح
ـام حـ ٍّـق /و ســلطان الــورى ،و هــو
عصمـ ٍـة ...و إمـ ِ
ً
ـاألرض شــوقا»(همان)23 :؛ مــرا اشــتیاق ســرگردان و اشــکی اســت و اندوهی کــه وجود
جبهتــي بـ
ِ
آگاه آن را تــازهمیکنــد و مــرا قلبــی تپنــده اســت کــه از عشــق هشــتمین بازدارنــده [از ناپاکیهــا]
 ...خوشــحالیمیکنــد و امــام حقــی کــه ســلطان مــردم و شــخص بزرگــی اســت .تمــام وجــودم را
خاکمــال کویــش میکنــم و پیشــانیام را از شــوق بــه زمین[حرمــش] میگــذارم.
یاســین نیــز چــون شــاعر پارســی هــر گاه از شــوق ســخنمیگویــد ،پــای اشــک و قلب را بــهمیان
مـیآورد .گویــی قلــب او ،عظمــت وجــود امامرضــا gرا دریافتــهاســت و خــود را در برابــر عظمــت
امامرضــا gکوچــکیافتــه چونــان کودکــی کــه از شــوق بــه خاکبــازی کودکان ـهای روی آورده
است.
شــوق دیــدار
یاســین در شــعر «فــی طائــرة متوجهــة مــن بیــروت إلــی طهــران» ،از شــدت
ِ

حضرترضــا ،gجســم خــود را ســوار بــر روحمیبینــد ،حــال آنکــه ایــن جســم اســت کــه بایــد
ظرفیــت تحمــل روح را داشــت ه باشــد:
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ً
ً
َ
ـيئا يبـ ُ
«وتحملنــي ُ
الروح..تأخذنــي نحــو تلــك الخيـ ْ
ـن ..صبــرا/
ـ
للعي
ـؤادك
ـ
ف
ـوح
ـ
فش
ـيئا
ـام /وشـ
ِ
ُ
ُ
ْ
الهيام»(همــان)86 :؛ روح[ ،جســم] مــرا حمــلمیکنــد .مــرا بــهســمت آن
ــك وقــت
فوقت ِ
خیمهها(صحــن و ســرا) میکشــاند و آرامآرام ،قلبــت بــرای چشــم نمایــان میشــود ...اندکــی
صبــر ...وقــت [مالقــات تــو] ،وقــت شــیدایی اســت.
 .4-4دستگیری و یاوری
گرمــارودی در شــعر «عاشــقان را کــو پناهــی غیــر تــوس؟» ابتــدا بــه توصیــف شــرایط دردنــاک و
ن پرســش میرســد کــه در اینشــرایط
غیرقابــل تحمــل زمانــۀ خویــش میپــردازد و ســپس بــهایـ 
بــه کجــا بایــد پناهبــرد؟:
« ،...روزگار مردمیهــا ســوخته /چهــرۀ نامردمــی افروختــه /کینههــا در ســینهها انباشــته/
پرچــم رنــگ و ریــا افراشــته /... /جــان بــهلــب شــد از ریــاکاری شــرف /خوببــودن ُمــرد و بــودن
شــد هــدف /... /خــاک را از خــار و خــس انباشــتند /یــاس را در کــرت شــبدر کاشــتند/... /گــر
دلــی مجروحگــردد از جفــا /نیســت گلخنــدی تــا یابــد شــفا /نســخهای نــو در فریــب آوردهانــد/
بوســه ،دارویــی کــه پنهانکردهانــد /در دل ایــنروزگار پرفســوس /عاشــقان را کــو پناهــی غیــر
توس؟»(گرمــارودی)264-262 :1388 ،
اگــر شــاعر ،بــهداشــتن ویژگــی دســتگیری در وجــود امــامرضــا gایمــاننداشــت ،هی ـچگاه
پــس از مــرور رنجهایــی کــه جهــان پیرامونــش را دربرگرفتــه ،ب ـ ه فکــر پنــاهبــردن بــه «تــوس» و
مرقــد مطهــر امامرضــا gنمیافتــاد .شــاعر در ایــن شــعر مصراعــی کلیــدی دارد و آن بیشــک،
ن مصــرع ،مخاطــب اصلــی شــعر
مصــراع «عاشــقان را کــو پناهــی غیــر تــوس؟» اســت؛ زیــرا ،در ایـ 
او کــه امــامرضــا gو هدفــش کــه یاریطلبــی اســت بــرای مخاطــب آشکارمیشــود.
اگــر وحــدت معنایــی شــعر مــورد توجــهقــرا ر گیــرد ،مشخصمیشــود کــه شــاعر اگرچــه در آغاز،
شــعر خــود را آینــۀ تمامنمــای همــۀ ناامیدیهــا نشاندادهاســت ،امــا واژۀ «عاشــقان» جمــعاســت
و ایــن یعنــی شــاعر تنهــا خــود را شــیفتۀ فضایــل امــام رضــا gنمیدانــد ،بلکــه بهوجــود گروهــی
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قائــل اســت کــه همگــی در میــان تمــام پلیدیهــا ،بــه خوبــی و لطــف امــا م رضــا gایمــاندارنــد
تــا در ســختیها بــه حــرم ایشــان پنــا ه ببرنــد و از ایشــان بخواهنــد آنــان را از روزگار تزویــر و نامردمی
نجــاتدهــد .درحقیقــت شــاعر« ،گوهــر گمشــدۀ عدالــت را در بــارگاه امامرضــا gجس ـتوجو
میکنــد کــه مظهــر دادگــری و دادخواهــی اســت»(رحیمیزنگنه و بیـگزاده )214 :1397 ،ایــن
شــعر در حقیقــت ،یکپارچــه امیــدواری اســت و امیــد بــه یــاری امامرضــا gو شــفاعت ایشــان در
ج میزنــد.
آن مــو 
گرمــارودی در شــعر دیگــر خــود« ،گــرگ و آهــو» ،پــس از وصــف حالــت شرمســار خــود ،بــاز هــم
امیــد یاریگرفتــن از امامرضــا gبــرای بخشــیدهشــدن نــزد پــروردگار را دارد:
«ز شــرم دســت تهـ ّ
ـی و دل گنـهکارم /ســتادهام بهکنــاری چــو گــرگ در کویــش /ســا م میکنــم
ش م ـیروم ،آیــا /شــود کــه ضامــن اینگــرگ گــردد آهویش؟»(گرمــارودی 265 :1388 ،و
و پی ـ 
)266
اینشــعر ،تلمیحــی زیبــا بــه ضمانتکــردن امــامرضــا gبــرای آهویــی دارد کــه در دام
ی بودهانــد .امــام
یکشــکارچی اســیرمیشــود و بــه امــامرضــا gپنــاهمیبــرد کــه در آن نزدیکـ 
رضــا gدرصــدد پرداخــت مبلغــی بــرای آزادکــردن آهــو بــر میآینــد کــه شــکارچی نمیپذیــرد
و در اینوقــت آهــو بــه ســخن میآیــد و علــت فــرارش را شــیر دادن بــه دوبچــه آهویــش اظهــار
ت میگیــرد تــا پــس از انجــام ایــنکار بازگــردد و حضــرترضــا gگــروگان
میکنــد و مهلــ 
ی میشــوند .آهــو پــس از مدتــی بازگشــته و وفــای بــه عهــد میکنــد و شــکارچی
شــکارچ 
منقلبشــده در جریــان گفتوگوهایــش بــا امــام ،gمتوجهخطــای خــود شــده و در نهایــت
ی علــی بــن موســی الرضــا
درمییابــد کــه چهکســی را بــه گروگرفتــهاســت و شرمســار بــه پــا 
 gمیافتــد .گرچــه ایــنجریــان در منابــع شــیعه ذکــر نشــدهاســت؛ امــا ابنبابویــه کــه خــود
نویســندۀ کتابهــای معتبــر فقــه شــیعه اســت ،بــه معتبــربــودن آن اعتقــاد داشتهاســت(ر.ک:
ابنبابویــه ،1378 ،ج .)318 :2حــال در ایــنشــعر ،امــا م رضــا gخــود ،آن آهــوی گریزپاســت
ش نمیشــود و شــاعر کــه دیگــر خــود را گــرگ معرفیکنــد ،بــرای
کــه هرکــس موفــق بــه دیــدار رویـ 
نجــات از پلیدیهــا ،چشــم امیــد بــه کمــک آهویــی را دارد کــه ســعادت دیــدارش را پیــدا کــرده
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اســت .در اینشــعر ،نوعــی «قلــب» یــا دگرگونــی و نیــز آشــناییزدایی صورتگرفتهاســت؛ بدیــن
معنــا کــه گرچــه در تصــور معمــول وقتــی گــرگ بــه آهویــی حملهکنــد ،او را گیــر میانــدازد و آنگاه
گــرگ اســت کــه تصمیممیگیــرد کــه آهــو را بکشــد یــا برهانــد امــا در ایــن شــعر ،نهتنهــا گــرگ
تصمیمگیرنــده نیســت بلکــه چشــم امیــد بــه نظــر لطــف آهــو نیــز دارد .از دیگــر ســو ،گــرگ بــرای
دیــدار آهــو نــه تنهــا بــه زور متوســل نمیشــود بلکــه در کمــال ادب و حتــی انتظارکشــیدن ،فرصت
ت مییابــد و در هرحــال هــم چیــزی جــز یاریطلبــی از آهــو را در نظــر نــدارد و خــاف رســم
مالقــا 
معمــول ،نــه تنهــا بــه تــوان و نیــروی خــود نمیبالــد بلکــه بــه نقطـهای رســید ه اســت که دیگــر تنها
بــه تــوان آهــو ایمــاندارد و خــود را بـ ه کنــارینهــادهاســت.
ب میکند:
در شعر «سپیدۀ هشتم» نیز شاعر نیرویی تازه از امامرضا gطل 
«مــن آن پرنــدۀ مهاجــرم /کــه هــزار ســال پریــدهاســت /امــا هنوز /ســواد گنبــدت /پیدانیســت/
نیرویــی دیگــر در پرم ِنــه!» (گرمــارودی)257 :1388 ،
ت گرفتــه
البتــه جالباســت کــه ایــنبــار ایــنیاریطلبــی بــرای دیــدار خــود امامرضــا gصــور 
اســت و بــرای دســتیابی بــه آن نیــز از خــود امــامرضا gکمکخواســتهشــدهاســت .شــاعر دیگر
بــار در ادامــۀ همیــن شــعر ،یاریطلبــی از امــام رضــا gرا خــاص انســانها ندانســته و اینبــار
یاریطلبــی از جانــب شــتری در شــرف ذبحشــدن اســت:
پوالد تو /پیوند جماد و نبات و حیوان»(گرمارودی،
پوالد ضریح تو میگریزدِ /
«شتر از مسلخ /به ِ

)259 :1388

نصراللــه حســینزاده ،از خادمــان درگاه امامرضــا gنقلکردهاســت کــه در اواخــر بهمــن
ن آورده میشــوند کــه
ســال  57تعــداد  12شــتر از افغانســتان بــرای عالمتگــذاری و ذبــح بــه ایــرا 
یکــی از فربهتریــن ایــنشــتران ،از همــان آغــاز شــروع بــه بیقــراری کــرده و فــردای آن روز همــراه
شــتر دیگــری از ذبحشــدن فرارکــرده و از ســمت ورودی مســجد گوهرشــاد ،وارد حــرم امامرضــا
 gمیشــود و خــود را بــه پنجــره فــوالد رســانده و ماننــد انســانها جلــوی ایــوان طــای حــرم
امــام gزانــو زده و شــروع بــه اشــکریختن و نالــ ه ســر دادن میکنــد و در اینحیــن یکــی از
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دربانهــا ،شــال ســبز خــود را بــه گــردن شــتر انداختــه و حیــوان رامشــده ،آرام بــهدنبــال خــادم
م ـیرود .اینجریــان در قــاب دوربیــن عکاســان نیــز بــهثبــت رسیدهاست(باشــگاه خبرنــگاران
ن شــعر ،جامدات را هــم درحال یاریخواســتن
جــوان15 ،مهــر )1399گرمــارودی در ادامــۀ همیـ 
از امــا م رضــا gوصــفمیکنــد:
ّ
«وقتــی تــو میبخشــی /دســت مریــخ نیــز /بهســوی ســقاخانهات /دراز اســت /ناهیــد و کیــوان و
پرویــن /صــف در صــف /در کنــار مــن و آن مــرد روســتا /در ُمضیــف [خانــۀ] تــو /کاســه در دســت/
بــهنوبــت آش /ایســتادهایم»(گرمارودی.)259 :1388 ،
ت یافتــه و از عــرش بــه فــرش آمدهانــد
ن شــعر ،تمــام کهکشــانیهای بیجــان ،شــخصی 
در ای ـ 
ت بگیرنــد .نکتــۀ اصلــی کــه دربــارۀ مریــخ در ایــنشــعر
تــا بــه کمــک عنایــات امــام رضــا gحاجـ 
قابلتوجــه اســت ،وجــود افســانهها و اســاطیر اســت کــه طبــق آن مــارس در فرهنــگ یونانــی،
مریــخ در فرهنــگ عربــی ،یــا بهــرام یــا ورهــرام در فرهنــگ ایرانــی ،خــدای جنــگ بهشــما ر مـیرود
کــه یکــی از علتهایــی کــه بــرای ایــنوجــه تســمیهبرشــمردهشــده ،رنــگ نارنجــی و ســرخ آن
اســت(ر.ک :مصفــی .)732 -728 :1357 ،در ایــنشــعر ،شــاعر ایرانــی بــا زیرکــی تمــام مریــخ
را از خدایــی بــه درجــۀ بندگــی تنــزلداده ،تــا جاییکــه در برابــر ســقاخانۀ امامرضــا gچــون
ســایر پیــروان و دردمنــدان دســت یــاری درازکــرده اســت .نکتــۀ جالــبتوجــه دیگــر ،رابطــۀ زهــره و
مریــخ در ایــنشــعر اســت کــه در پارســی معــادل «ناهیــد و بهــرام» و «ونــوس و ادونیــس» در یونانی
هســتند کــه در ابتــدا دوعاشــق زمینــی بودهانــد کــه بعدهــا بــه آســمان رفتهانــد و بنابرایــن زهــره،
معشــوقۀ مریــخ محسوبمیشــود .حــال در ایــنشــعر نیازمنــدی مریــخ بدانجــا رسیدهاســت
کــه نهتنهــا خــود بــا تمــام القــاب و افتخــارات جنگــی بــرای یاریگرفتــن از امامهشــتمg
از آســمان بــه زمیــن آمــد ه اســت ،بلکــه معشــوقهاش زهــره را نیــز همــرا ه کــردهاســت تــا هــر دو
حاجــت بطلبنــد.
گرمــارودی در ادامــۀ شــعر ،بــرای افــزودن بــر غنــای شــعر خــود ،از وجــود امامرضــاg
ک کــردهاســت،
یاریمیخواهــد ،چراکــه بــا وجــود آنکــه تمــام هســتی عظمــت وجــود ایشــان را در 
شــاعر ،خــود و شــعرش را بــهقــدری خــام میدانــد کــه هنــوز حتــی وارد حریــم پــاک ایشــان نیــز
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ک کنــد:
نشــدهاند چــه رســد بــه آنکــه وجــود مبــارک ایشــان را در 
«مــن بــا اشــک و عشــق مینویســم /شــعر مــن چــون مــور /بــر کاغــذ را ه افتــادهاســت/
ســلیمانوار /بــه نیمنگاهــی برمــن درنگکن/تــو امامــی! [امامرضــا /]gهســتی ،بــا تــو
قیــا م میکنــد /درختــان بــه تــو اقت ـدامیکننــد /کائنــات ،بــه نمــاز تــو ایســتاده /و مهربانــی/،
تکبیرگــوی توســت! /عشــق /بــه نمــاز تــو /قامــتبســتهاســت /تاریــخ ،چــون بــهتــو میرســد/
ـتگاه حرمــت /پیــاد ه میشــود /و کلمه/،چــون بــه تــو میرســد/
طــواف میکنــد /عرفــان ،در ایسـ ِ

ـی درگاهــت /بــه -پاســداری میایســتد! /شــعر مــن نیــز /کــه هزارســال ،راه پیمــوده/
بــه دربانـ ِ

بیــرون بــارگاه تــو مانــدهاســت»(گرمارودی 260 :1388 ،و )261
هنــوز/،
ِ

شــاعر دریافتــهاســت کــه تمــام هســتی کــه بــهظاهــر بیجــان اســت ،چگونــه ارزش واقعــی ایــن
وجــود مبــارک را درک کــرده و تمــام تــاش خــود را بــرای بهرهبــردن از ایشــان و خدمتگــزاری
بــر ایشــان بهکارمیگیــرد؛ امــا خــود او حتــی بــا واســطۀ شــعرش نیــز نتوانســت ه اســت از وجــود
ایشــان بهرهگیــرد یــا خدمتــیبکنــد و از ایــن روی ،آخریــن یاریطلبــی اینشــعر بــرای خــود
شــعر اســت ،چــون همانطــور کــه در لفــظ آوردهشــده ،شــاعر ،شــعر خــود را حقیــر و کوچــک بــه
ســان مورچـهای معرفیمیکنــد کــه تنهــا بــر کاغــذی را ه مـیرود و ارزش و عظمتــی در آن دیــده
نمیشــود و در حقیقــت تنهــا خطــی اســت بــر کاغــذ! ایــنمفهــوم در تضــاد بــا مفهــوم عظمــت
ن بــار در عرصــۀ
خــو د امــا م رضــا gقــرار دارد کــه تمــام پهنــۀ هســتی را دربرگرفتهاســت و ایــ 
ک شــود و
ش یافتــن میکنــد تــا بــه آن دیگــری نزدیـ 
تضــاد ،یکــی از ضدیــن ،از دیگــری طلــب ارز 
بــر ایــناســاس ،مورچــۀ کوچــک شــعر گرمــارودی ،بــا یــاری امامرضــا gدیــدهمیشــود و دیگــر
حقــارت گذشــته را نخواهــدداشــت .هــر چنــد کــه تلمیــح بــه داســتان زیبــای مورچــه و حضــرت
ســلیمان(gنمل )19-17 ،نیــز بــر تاکیــد اینمعنــا افــزودهاســت و شــاعر شــعرش را مورچــۀ
ـلیمانی حضــرت را بنابــر شــرایط و منافــع خــود تفســیرمیکند
ـت سـ
کوچکــی میدانــد کــه عظمـ ِ
ِ

ن وجــود را بــدون کمــک خودشــان درنخواهــدیافــت .گرچــه برخــی معتقدنــد «کلمــه»
و عمــق ایـ 
در اینشــعر «همــان دانایــی و حکمــت امــا م رضــا gاســت کــه شــاعر بــرای بیــان تمــام دانــش و
دانایــی و حکمــت رضــوی در بیانــی هنــری از کلمــه بهــره بردهاســت»(رحیمیزنگنه و بیـگزاده،
 )207 :1397امــا در حقیقــت چنیــن بــه نظــر نمیرســد .زیــرا ،شــاعر پارســی ،هــم عرفــان و هــم
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کلمــه را از رســیدن بــه معرفــت و درگاه حضــرت رضــا gناتــوان میدانــد و بنابرایــن کلمــه نهتنهــا
تمــام دانــش و دانایــی و حکمــت رضــوی در بیانــی هنــری نیســت؛ بلکــه چیــزی اســت کــه حتــی
بــه درگاه و آســتانۀ علــم و معرفــت رضــوی هــم نرســید ه اســت.
عبــاس یاســین نیــز در شــعر خــود «أيــن الطريــق» از امــام gیــاری خواســتهاســت امــا ایــن
یاریطلبــی در راســتای فراهــم شــدن مقدمــات ســفر بــه مشــهد بــرای زیــارت خــود حضــرت
اســت:
«أدعو...فيأتينــي /أمشــي بهــذا الشــوق عـ َّـل القلـ َ
ـب يهدينــي /فــأراه يوغـ ُـل فــى المسـ ْ
ـير/...نحو
ِّ ً
حبــا إليه(»...یاســین)21 :2014 ،؛او را [بــرای درخواســت
الضوء...مــن إثـ ِـر (الرضــا)/
ـاس
ِ
التمـ ِ
زیارتــش] فــرا میخوانــم و [آنچــه را میخواهــم] بــه مــن میدهــد .بــا ایــنشــوق راهمیپیمایــم
تــا شــاید قلبــم مــرا راهنمایــی کنــد ...آنگاه قلــب را میبینــم کــه در طلــب نــور ،بــهدنبــال رضاg
و بــه خاطــر عشــق بــه او در مســیر میشــتابد.
شــاعر کــه آنچــه را طلبیــده بــهدس ـتآوردهاســت ،اینــک بــا قلبــی سرشــار از خوشــحالی و در
طلــب نــور ،مســیر حــرم مطهــر را میپیمایــد .در حقیقــت هــدف شــاعر از ایــنزیــارت ،درمــان
ن کالم ،شــاعر از
قلبــش اســت و بیمــاری قلــب شــاعر نیــز هدایــت شــدن آن اســت و طبــق ای ـ 
ـت حضــرت پیــرویکنــد و
ـیر درسـ ِ
حضــرت میخواهــد تــا دســتگیر قلــب او باشــد تــا بتوانــد از مسـ ِ

ن درخواســت نیــز گویــی یــادآور اینحدیــث پیامبــر گرامــی اســام
آکنــده از نــور ایمــان شــود و ایـ 
 nاســت کــه میفرماینــد« :ســتدفن بضعــة منــى بــأرض خراســان مــا زارهــا مكــروب اال نفــس
اللــه كربتــه وال مذنــب اال غفــر اللــه ذنوبــه»(= پــارۀ تنــی از مــن در خراســان دفــن خواهدشــد،
هیچگرفتــار و گنــهكارى اورا زیــارت نكنــد جــز ایــن كــه خداونــد گرفتــارى او را برطــرف ســازد

وگناهانــش را ببخشــاید().ابنبابویه ،1378 ،ج )288 :2بنابرایــن حدیــث ،شــاعر نیــز بــا زیــارت
ن بخــش از شــعر ،در اطمینــان
حضــرت از گرفتــاری قلــب رهاییخواهــدیافــت و نکتــۀ زیبــای ایـ 
از بــرآورده شــدن خواســته اســت.
ی شــده در شــعر دو شــاعر ،اینگونــه
در مجمــوع ،بســامد اســتفاده از محورهــای شــعری بررسـ 
در قالــب نمــودار قابــل نمایــش و ارزیابــی اســت .ایــن نمودارهــا بــر اســاس تعــداد شــواهد یافتــه
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شــده دربــارۀ چهارمحــور مــد نظــر مقالــه رســم شــدهاند .بــر اســاس آن ،بســامد شــواهد در شــعر
موســوی طبــق محورهــای مــد نظــر در وحدتآفرینــی دو نمونــه ،در بخشــندگی حضــرت یــک
نمونــه ،در یــاوری شــش نمونــه و در جذابیــتهــای معنــوی دو مثــال اســت و در شــعر یاســین نیــز
در وحدتآرینــی یــک نمونــه ،در بخشــندگی دونمونــه ،در یــاوری یــک نمونــه و در جذابیتهــای
معنــوی پنــج شــاهد دارد:

نمودار بسامد مولفههای بررسیشدۀ پژوهش در شعر دو شاعر

چنانکــه مشــاهد ه میشــود ،یاریرســانی حضرترضــا gدر شــعر گرمــارودی بیشــترین
فراوانــی را دارد؛ در حالــی کــه شــاعر عــرب ،بیــش از هــر چیــز دلباختــۀ جذابیــت معنــوی حضرت
شــد ه و شــیفتگی خــود را بــهنمایــش گــذارده اســت .البته شــاید در دســترس نبودن حــرم حضرت
بــرای عبــاس یاســین کــه بایــد از کشــوری دیگــر بــرای زیــارت حضــرت بــه ایــران بیایــد ،در پررنــگ
شــدن اینمحــور در شــعر او بیتاثیــر نباشــد.
بخشــندگی حضــرت رضــا gنیــز در شــعر عبــاس یاســین بیــش از شــاعر پارســی تکــرار
شدهاســت کــه اینمحــور نیــز بــی ارتبــاط بــا ُبعــد مکانــی او نیســت؛ چــون ،بــرای پیمــودن
ســفری طوالنــی ،بایــد هدفــی مهــم وجــود داشتهباشــد تــا ســفر برای مســافر بیهــوده تلقــینگردد
و زیــارت حضرترضــا gنیــز بــرای رســیدن بــه خواســتهها بــهخصــوص بــرکات معنــوی امامــی
کــه رابــط شــاعر و سرچشــمۀ آفرینــش اســت نیــز بــه طــور طبیعــی مهمتــر خواهــدبــود.
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محورهــای وحدتآفریــن و جذابیــت معنــوی در شــعر گرمــارودی بســامدی نزدیــک بــههــم دارند
ضمــن آنکــه وحدتآفرینــی و دســتگیری نیــز در شــعر یاســین حجم مشــابهی دارنــد .تــوازن میان
ایــن دومحــور بــا اختالفــی انــدک در شــعر دوشــاعر برقــرار اســت کــه بیانگــر اهمیــت آنهــا بــرای
ایشــان است.

نتیجهگیری
در پــردازش سنجشــی شــعر ایــندوشــاعر بــا تمرکــز بــر شــخصیت حضــرت رضــا gمشــاهده
میشــود کــه هــردو شــاعر بــا پرداختــن بــه محورهــای وحدتآفرینــی ،بخشــندگی ،دســتگیری و
نیــز جذابیــت و گیرایــی معنــوی امامرضــا ،gســیرۀ ایشــان را بــهتصویرکشــیدهاند.
در وحدتآفرینــی ،جامداتــی چــون فــرش و ضریــح در شــعر گرمــارودی و ضریــح ،بهتنهایــی
در شــعر یاســین در جهــت ایجــاد وحــدت نقشآفرینــی کردهانــد .در شــعر یاســین بهجــای تمــام
ن بخــش از وجــود آدمــی در ارتباط
وجــود زائــر« ،قلــب» جایگزیــنشــدهاســت؛ بدیــن معنــا کــه ایـ 
او بــا امــام بــهعنــوان منبــع خیــر بیــش از دیگــر اعضــا نقــش دارد و از همیـنرو ارزشــمندتر اســت.
در محــور بخشــندگی ،گرمــارودی از اجــرام بیجــان آســمانی بــرای درخواســت از حضــرت
اســتفاد ه کــردهاســت کــه شــعر او را نســبت بــه نمونــۀ عربــی خیالانگیزتــر جلــو ه دادهاســت؛
تناســب میــان خواســتههای آفریــدگان از حضــرت و نــوع آفرینــش آنــان ارتبــاط مســتقی م دارد؛
بــرای نمونــه مریــخ کــه بــه کــم آبــی دچــار اســت بــه در ســقاخانۀ حضــرت رضــا gمـیرود و آب
میطلبــد امــا شــاعر کــه خواســتار نجــات از گمراهــی اســت ،هدایــت قلــب خــود را میخواهــد.
در هرحــال هــم در شــعر پارســی کــه اجــرام آســمانی بــه زمیــن میآینــد و هــم در شــعر عربــی کــه
شــاعر راهــی طوالنــی بــرای زیــارت حضرترضــا gمیپیمایــد ،اطمینــان به بخشــندگی ایشــان
پیــش از ســفر در زیارتکننــدگان وجــود دارد و بــهخاطــر اعتقــاد بــه پیونــد حضــرت رضــا gبــه
ذات پــروردگار بینیــاز ،زائــران ایمــان دارنــد کــه ایشــان از خواســتههای آنــان بــه خشــم نمیآینــد
ن دلیــل ،ســختی پیمــودن ایــن مســیر طوالنــی
و ناامیــد و دســت خالــی بازنمیگردنــد و بههمیـ 
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را بــه جــان میخرنــد.
در بحــث جذابیــت معنــوی و گیرایــی ،وجــود امــامرضــا gدر شــعر گرمــارودی دومســابقه
جریــان دارد :یــک مســابقه میــان روح و جســم شــاعر عاشــق بــرای ســریعتر رســیدن بــه
محبــوب خــود و یــکمســابقه میــان اجــزای بــدن او یعنــی دل و اشــک .جــذاب بــودن وجــود
حضــرت رضــا gهــم بــرای فرشــیان و هــم بــرای عرشــیان ،اســتفاده از قلــب در نقــش پرنــدۀ
طوافکننــده ،جوشــش خــون از شــوق زیــارت ایشــان ،سوارشــدن جســم بــر روح بهجــای آنکــه
خــود ظرفیــت تحمــل و نگهــداری روح را داشــته باشــد ،همگــی از جملــه مفاهیمــی اســت کــه
جذابیــت معنــوی حضــرت رضــا gرا در شــعر دوشــاعر بــه نمایــش گــذاردهاســت.
در محــور یاریرســانی امــام رضــا gنیــز اشــاره بــه جمــع عاشــقان و تنهــا نبــودن شــاعر پارســی
در اینشــیدایی ،اشــتیاق بــه زیــارت حضــرت رضــا ،gامیــدواری به کمــک حضرت ،شرمســاری
از گناهــان گــرگ وجــود خــود و چشـمدوختن بــه بخشــش آهــوی وجود حضــرت رضــا ،gرعایت
ادب و شــأن امــام بههنــگام درخواســت از ایشــان ،درخواســت از حضــرت و پاسـخگرفتن از ایشــان
موردتوجــه قرارگرفتــه اســت.
ازمشــابهتهای شــعر ایــندو ادیــب میتــوان بــه درخواســت کمــک بــرای نجــات از تاریکــی،
زیــارت حضــرت بهقصــد رســیدن بــه خیــر ،اظهــار ارادت بــه حضرترضــا gبــا بهکارگیــری
اعضــای بــدن در اشــعار ،درخواســت شــفا از حضــرت بــرای برطرفشــدن گمراهــی و رســیدن بــه
نــور ،امیــد بــه مــورد عنایــت قرارگرفتــن ،نورانیشــدن بــا نــور وجــود حضــرت ،پیمــودن مشــتاقانۀ
مســیر زیــارت ،میــل بــه مانــدن در جــوار حضــرت ،اعتقــاد بــه زوالپذیرنبــودن بخشــشهای
معنــوی ایشــان بــه ســبب ارتبــاط بــا منبــع خیــرات در جهــان و تاثیــر گــذاری بیشــتر عنایــت
حضــرت بــر روح انســان نســبت بــه جســم اشــارهکرد.
هــر دوشــاعر بــا بهکارگیــری آرایههــای ادبــی بــهمحورهــای مــد نظرشــان پرداختهانــد.
گرمــارودی بــا اســتفاده از تلمیــح هایــی چــون ضمانــت حضــرت بــرای آهــو ،پنــا ه دادن بــه
شــتری کــه از کشــتارگاه گریخــت ،داســتان مــور و ســلیمان ،جانبخشــی بــه عناصــری ماننــد
مریــخ ،ناهیــد ،کیــوان ،پرویــن ،دل ،اشــک ،کلمــه و ،...برقــراری جنــاس در واژۀ ایســتاده ،تقابــل
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واژگانــی چــون ســپیده و ســایه ،آفتــاب و ذره ،اســتفاده از احادیــث و آیــات قــرآن بــا الهــام از متــن
کتیبههــای حــرم ،تناســب میــان واژگانــی چــون رشــته ،زنجیــر ،سلســله و خــط و ،...تشــبیه خــود
بــه گــرگ و پرنــدۀ مهاجــر و ،...آشــناییزدایی دربــارۀ گرگــی کــه چشــم به کــرم آهــو دارد ،اســتفاده
از حســن تعلیــل بــرای تغییــر منــازل اجــرام آســمانی ماننــد مریــخ ،ناهیــد ،کیــوان و خوشــۀ پروین
باهــدف طلــب آب و کاســۀ آش از خانــۀ امــام ،موفــق عملکــردهاســت .یاســین نیــز در مقابــل ،از
آرایههایــی چــون جانبخشــی بــه قلــب و چشــم ،تناســب واژگانــی چــون ســنا ،بــرق و المــع و،...
تضــاد در فعلهایــی چــون «تمــر» و «یبقــی» ،اشــاره به حدیث نبــوی ،آشــناییزدایی دربــارۀ قلبی
کــه بــا وجــود بیمــاری ،انــرژی بیشــتری یافتـه ،در جهــت آراســتن شــعر خــود تالشکردهاســت.
گرچــه هــر دو نهایــت کوشــش خــود را بـهکار بردهانــد امــا بــهنظرمیرســد کــه گرمــارودی موفقتــر
ظاهرشــدهاســت؛ زیــرا ،توانایــی اســتفادۀ او از آرایههــا ،در درجــۀ نخســت ،نشــانگر تخیــل قــوی
او اســت و ســپس دایــرۀ اطالعــات او را در زمینههــای علمــی و ادبــی بــهنمایشمیگــذارد و ایــن
مطلبــی اســت کــه در شــعر یاســین کمتــر بـ ه چشـ م میخــورد .تخیــل نیــز گرچــه در شــعر یاســین
قابــل تشــخیص اســت امــا بســیار کمرنگتــر از شــعر گرمــارودی جلــو ه میکنــد.

پینوشت
 .1مکتــب آمریکایــی ادبیــات تطبیقی گرچه مانند مکتب فرانســوی آن بــه اثرگــذاری و اثرپذیری
قائــل اســت ،امــا اوال بیــش از هرچیــز بــه ضــرورت وجــود رابطــه میــان ادبیــات و دیگــر موضوعــات
چــون هنرهــای زیبــا ،علــوم تجربــی ،ادیــان و  ...تاکیــد دارد و در حقیقــت ماهیتــی میانرشــتهای
دارد ،ثانیــا میــدان مقایســه و تطبیــق وســیعتری در اختیــار پژوهشــگران قرارمیدهــد؛ زیــرا ،مانند
مکتــب فرانســوی ،وجــود روابــط تاریخــی و ارائــۀ ســند را شــرط ضــروری نمیدانــد و تنهــا وجــود
تشــابه را شــرط کافــی بــرای انجــام پژوهــش میدانــد .در اینمکتــب همچنیــن شــرط اختــاف
زبانهــا وجــود نــدارد و میتــوان اثــری از نویســندهای انگلیســی را بــا اثــری از نویســندهای
آمریکایــی مقایســهکرد (ر.ک :خضــری.)360 -347 :1392 ،
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مقاله پژوهشی

مواضع امام رضا gدر برابر گفتمانهای
مشروعیتسیاسیدستگاهخالفت

دریافت 1398/4/18 :پذیرش1398/7/16 :

یحیی میرحسینی ،1علی محمد میرجلیلی ،2حسن زارعی محمودآبادی  ،احمد زارع زردینی  ،زهرا هاشمی
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چکیده
مشــروعیت حکومتهــا( )legitimacyهمــواره و حداقــل از یونــان باســتان تاکنــون بــه عنــوان یکــی از
مباحــث کلیــدی دانــش سیاســی مطــرح بــوده اســت .در جهــان اســام نیــز هرچنــد صورتبندیهــای
ارائــه شــده بــرای انعقــاد خالفــت ،از مقــام فعــل و عمــل متأخــر بــوده ،امــا میتــوان گفــت در زمــان امامــت
هشــتمین پیشــوای شــیعیان ،بســیاری از آنهــا ســاختیافتگی خــود را بــه دســت آورده بودنــد .حــال
چنانچــه از منظــر علــم سیاســت بــه روایــات حضــرت رضــا gنظــر افکنــده شــود ،مشــاهده خواهیــم کرد
بســیاری از آموزههــای رضــوی مرتبــط بــا مشــروعیت حکومــت اســت.
ایــن پژوهــش میکوشــد بــر اســاس روش توصیفــی تحلیلــی نشــان دهــد در بــازۀ زمانــی حیــات حضرت
رضــا203-148( gق) چــه گفتمانهایــی در زمینــۀ مشــروعیت خالفــت وجــود داشــته و دیــدگاه امــام
هشــتم شــیعیان در مواجهــه بــا آنهــا بــه چــه صــورت بــوده اســت؟
نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد دســتگاه خالفــت ،مبنــای ثابتــی بــرای مشــروعیت نداشــته و بــر اســاس
رخدادهــای پیشــین ،در مقــام تئوریزهســازی برآمــده اســت؛ نیــز در دورۀ خالفــت عباســی ،راهکارهایــی
بــرای تقویــت مشــروعیت اندیشــیده شــد .روایــات نیــز نشــان میدهــد آن حضــرت در کنــار ارائــۀ الگــوی
شــیعه یعنــی «نـ ّ
ـص» ،هــر دو مســیر دســتگاه خالفــت یعنــی برســاختهای مشــروعیت و راهکارهــای
تقویتبخــش را نقــد کردنــد تــا عــاوه بــر رویکــرد اثباتــی ،در مقــام نفــی نیــز بــه اصــول سیاســی مکتــب
شــیعه ،جانــی تــازه ببخشــند.
کلیدواژهها :سیاست ،قدرت ،مبانی مشروعیت ،امام رضا ،gخالفت عباسی ،امامت شیعی.
 .1استادیارگروه علوم قرآن وحدیث دانشكده الهیات ،دانشگاه میبد (نویسنده مسئول)Mirhoseini@meybod.ac.ir :
 .2استاد گروه علوم قرآن وحدیث دانشكده الهیات ،دانشگاه میبدalmirjalili@meybod.ac.ir :
 .3استادیار گروه ایران شناسی دانشكده الهیات ،دانشگاه میبدh.zarei@meybod.ac.ir :
 .4دانشيار گروه علوم قرآن وحدیث دانشكده الهیات ،دانشگاه میبدzarezardini@meybod.ac.ir :
 .5دانشجوی دکترای علوم قرآن وحدیث دانشكده الهیات ،دانشگاه میبدhashemi@meybod.ac.ir :
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 .1مقدمه
مشــروعیت یکــی از مفاهیــم اساســی علــم سیاســت بــه شــمار مـیرود بــه طوری کــه بســیاری از
اجــزای نظــام سیاســی از آن الهــام میپذیــرد .ماکــس وبــر از بزرگتریــن نظریهپــردازان ایــن حــوزه،
مشــروعیت را پشــتوانه و مجــوز اعمــال قــدرت و توجیه مــردم برای اطاعت دانســته است(آشــوری،
 .)1( )64-63 :1358بــه عبــارت دیگــر ،مشــروعیت توجیهــی از حاکمیت اســت ،توجیهــی از حق
فرمــان دادن و لــزوم اطاعــت کــردن؛ زیــرا قــدرت سیاســی در ذات خــود ،متضمــن نابرابری اســت؛
بــه همیــن دلیــل در میــان نابرابریهــای انســانی ،هیــچ یــک بــه انــدازۀ نابرابــری ناشــی از قــدرت و
حاکمیــت نیازمنــد توجیــه خــود نیســت .بنابرایــن مشــروعیت ،پاســخی بــه ایــن پرســش اســت که
بــه چــه دلیــل عــدهای از انســانها حــق فرمانروایــی دارنــد و دیگــران وظیفــه اطاعت؟(فیرحــی،
 .)21 :1378اهمیــت مشــروعیت بــه حــدی اســت کــه حتــی حکومتهــای غاصــب نیــز در
تالشانــد حاکمیــت خــود را بــه نوعــی از مشــروعیت ولــو کاذب بیاراینــد؛ زیــرا مســتبدترین
ً
حاکمــان نیــز نمیتواننــد قــدرت خــود را صرفــا بــر زور اســتوار ســازند .از همیــن رو «روســو» معتقد
بــود مقتدرتریــن فــرد هــم هیــچ گاه تــا بــدان حــد قــوی نیســت کــه بــرای همیشــه فرمانــروا باشــد
مگــر اینکــه زور خــود را بــه حــق ،بــدل کنــد و اطاعــت را بــه وظیفــه تبدیــل نماید(هانتینگتــون،
.)2( )14 :1374
در ایــن میــان ،خانــدان عباســی بــه عنــوان یکــی از مدعیــان خالفــت در جهــان اســام بــه مقوله
مشــروعیت اهمیــت زیــادی دادنــد و در پــی آن تــاش کردنــد حکومــت خــود را بــه شــیوههای
گوناگونــی ،مشــروع و مقبــول جلــوه دهنــد؛ امــا در مقابــل ایــن جریــان ،پیشــوایان شــیعه کــه
زمامــداری سیاســی را یکــی از شــئون امامــت خــود میدانســتند( ،)3عــاوه بــر تبییــن مواضــع
خویــش ،بــه نقــد آرای خلفــای عباســی میپرداختنــد .در میــان ائمــه اطهــار ،bحضــرت رضــا
 gعــاوه بــر تئوریــزه کــردن علنــی امامــت شــیعی( ،)4بیشــترین تقابــل را بــا مبانــی مشــروعیت
خالفــت عباســی داشــتند ( .)5افــزون بر این ،اهمیــت بحث از مشــروعیت ،در مســئلۀ والیتعهدی
ـاری والیتعهــدی را تأییــدی بــر
هویــدا میگــردد؛ چــرا کــه بســیاری از شــیعیان پذیــرش اختیـ ِ
مشــروعیت حکومــت عباســی قلمــداد میکننــد؛ از ایــن رو پیشفرضهــای ایدئولوژیــک ،آنــان
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را بــه ســمت اجبــاری دانســتن والیتعهــدی ســوق داده اســت( 1بــه عنــوان نمونــه ر.ک :فضــل
اللــه.)136 :1382 ،
محــدودۀ ایــن پژوهــش گنجایــش پرداختــن بــه «مشــروعیت در جامعهشناســی» بــه ایــن معنــا را
ت عباســی تبعیــت میکردند و تنها «مشــروعیت فلســفی»
نــدارد کــه بــه چــه دلیــل مــردم از حکوم 
یعنــی چگونگــی توجیــه عقلــی اعمــال قــدرت در کانــون توجــه قــرار گرفتــه اســت .ایــن پژوهــش
تــاش میکنــد بــه روش توصیفــی تحلیلــی ،رویکــرد امــام رضــا  gرا در برابــر گفتمانهایــی کــه
در زمینــۀ مشــروعیت خالفــت وجــود داشــته اســت نشــان دهد.

 .2پیشینۀ تحقیق
تاکنــون آثــار بســیاری دربــارۀ مبانــی مشــروعیت خالفــت و امامــت بــه رشــته تحریــر درآمــده کــه
از مهمتریــن آنهــا میتــوان بــه «االحــکام الســلطانیه» مــاوردی (د 450ق) و ابویعلــی فــراء (د
ً
458ق) اشــاره کــرد .در ایــن آثــار معمــوال بــه ســه شــیوۀ اســتقرار حاکــم و انعقــاد خالفــت اشــاره و
در هــر ســه بــه عملکــرد صحابــه مســتند میشــود 2.دربــارۀ مواضــع سیاســی امــام رضــا  gنیــز
مقاالتــی نگاشــته شــده اســت کــه از جملــه میتــوان بــه مقالــه «واکاوی مواضــع سیاســی امــام
رضــا  gدر بحرانهــای اعتقــادی سیاســی دورۀ 203-183ق» اشــاره کــرد کــه میکوشــد بــا
توجــه بــه روایــات ،دیــدگاه حضــرت رضــا  gرا دربــارۀ مســائل مهــم جامعــه و حکومــت در آن
دوره بحرانــی بررســی کنــد(ر.ک :امامجمع ـهزاده و محموداوغلــی .)1393 ،بــا وجــود ایــن جــز
ویرایــش قبلــی ایــن نوشــتار منتشــر شــده در مجموعــه مقــاالت همایــش آموزههــای سیاســی امام
رضــا ،gتاکنــون دربــارۀ رویکــرد ایــن امــام همــام در برابــر گفتمانهــای مشــروعیت سیاســی،
پژوهــش مســتقلی انجــام نشــده اســت.

 .1البته ناگفته نماند شواهد تاریخی نیز اجبار در این مسئله را نشان میدهد ر.ک :ابن بابویه1378 ،ق ،ج.140 :2
 .2از این رو برخی «عدالت صحابه» را به عنوان یکی از پایههای ارزشی در نظام سیاسی اهل سنت به شمار آوردهاند(فیرحی،
.)94 :1382
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 .3مبانی مشروعیت خالفت عباسی و مواجهۀ امام رضا gبا آنها
در آثــار مرتبــط بــا مبانــی مشــروعیت خالفــت و امامــت در ســنت سیاســی اهــل ســنت،
گفتمانهایــی بــرای برگزیــدن خلیفــه ،مشــروع شــمرده شــد .ایــن گفتمانها بــه واســطۀ دالهای
شــناوری تقویــت و پشــتیبانی میشــد .در ادامــه ،بــه ایــن گفتمانهــا و راهکارهــای تقویتکننــده
آن اشــاره و بــا اســتفاده از آموزههــای رضــوی نقــد شــده اســت.
 .1-3انتخاب اهل حل و عقد
یکــی از منابــع مشــروعیت خالفــت در اندیشــۀ سیاســی اهــل ســنت ،انتخــاب گروهــی از مــردم
بــا اوصــاف خــاص اســت کــه از آنهــا بــه «اهــل حــل و عقــد» تعبیــر میشــود .ایــن گــروه کــه در
فقــه اهــل ســنت بــا عنــوان «اهــل االختیــار» مشــهورند؛ کســانی هســتند کــه دارای ســه شــرط
اساســی باشــند :نخســت آنکــه عــادل باشــند بــا تمــام شــرایط و ظرایفــی کــه در ایــن زمینــه وجــود
دارد؛ ویژگــی دوم دانــش کافــی اســت تــا بــدان وســیله شــرایط خلیفــه و کســانی را کــه شایســته
آن هســتند ،بشناســند .شــرط آخــر رأی و تدبیــر اســت تــا اصلــح و شایســتهترین را انتخــاب
کنند(فیرحــی .)36 :1382 ،پیشــینۀ تاریخــی نخســتین بهرهبــرداری از نظریــۀ «اهــل حــل
و عقــد» را میتــوان در ســقیفۀ بنــی ســاعده جس ـتوجو کــرد کــه بــه خالفــت ابوبکــر منتهــی
شــد(ر.ک :طبــری1387 ،ق ،ج)447-446 :2
در اینکــه اهــل حــل و عقــد بایــد چــه تعــداد باشــند تــا عمــل آنها مشــروع تلقــی شــود ،اختالف
نظــر وجــود دارد ،بــه حــدی کــه ایــن تعــداد از یــک نفــر تــا اکثــر اهــل حــل و عقــد آن مملکــت در
نوســان اســت(ماوردی ،بیتــا .)25-24 :نــووی یکــی از علمــای شــافعیمذهب ،بیعــت( )6اهــل
حــل و عقــد از علمــا ،رؤســا و چهرههــای برجســته و خوشــنام را صحیحتریــن شــیوۀ انتخــاب
دانســته اســت(نووی ،بیتــا .)426 :عبدالقاهــر بغــدادی نیــز مینویســد« :امامــت بــرای کســی
کــه صالحیــت آن را دارد بــا عقــد یــک مــرد از اهــل اجتهــاد و ورع منعقــد میشــود و بــر بقیــه نیــز
الزم اســت کــه از او اطاعــت کنند»(بغــدادی1408 ،ق.)341 :
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مشــروع دانســتن نظریــۀ اهــل حــل عقــد از دیــدگاه اهــل ســنت و فقــدان آن در میــان شــیعیان،
بــه نگــرش و دیدگاههــای کالن هــر دو مذهــب بازمیگــردد .شــیعیان ،امامــت را در زمــرۀ اصــول
دیــن بــه حســاب آورده(ســبحانی ،بیتــا ،ج )296 :1و نــه در شــمار مصالــح عامــه کــه بــه نظــر
امــت واگــذار شــده باشــد(ابن خلــدون1408 ،ق ،ج)246 :1؛ حــال آنکــه اهــل ســنت چنیــن
دیدگاهــی ندارنــد.
حضــرت رضــا  gدر مواضــع مختلــف ،گفتمــان «اهــل حــل و عقــد» را نقــد کردهاند .بــه عنوان
نمونــه ،در تقابــل بــا اولیــن مجلــس حــل و عقــد یعنــی ســقیفه بنی ســاعده ،بــا اشــاره به آیــات 59
ســوره نســاء و  55ســوره مائــده و همچنیــن حدیــث غدیــر خــم ( )7و روایــت منزلــت ( ،)8جانشــین
رســول اللــه nرا حضرت علــی gدانســتند(ابن بابویــه1403 ،ق ،ج .)479-478 :2همچنین
َْ َْ َ ْ َْ ُ َ ُ ْ َ ُ
دینك ْم(»...مائــده ،)5-3،بــه صراحــت بــه
آن حضــرت بــا تمســک بــه آیــۀ «...الیــوم أكملــت لكــم
نصــب امیرالمومنین gتوســط پیامبــر nاشــاره کردند(نعمانــی1397 ،ق.)217 :
عــاوه بــر ایــن بــا اشــاره بــه جایــگاه علــی  gبــه عنــوان پیشــوا و راهنمــای پــس از پیامبــر،n
بــه نقــد ایــن گفتمــان پرداخــت .در ایــن زمینــه در پاســخ بــه یحیــى بــن ّ
ضحــاک ســمرقندى کــه
ســوال کــرده بــود «شــما چگونــه ادعــاى امامــت مىکنیــد بــراى کســى کــه امامــت نکــرد (علــی)
و رهــا مىکنیــد کســى را کــه امامــت کــرد (ابوبکــر) و مــردم هــم بــه امامــت او رضایــت دادنــد؟»
فرمودنــد« :اى یحیــى! نظــرت دربــارۀ کســى کــه تصدیقکننــده فــردى اســت کــه او خــود را
تکذیــب کــرده و آنکــه تکذیبکننــده کســى اســت کــه خــود را راســتگو مىدانــد ،چیســت؟ کــدام
یــک از ایــن دو درســتکارند و بــه حقیقــت رســیدهاند و کــدام یــک از آن دو باطــل و خطاکارنــد؟»
و پــس از آنکــه یحیــی را از پاســخ درمانــده دیــده ،فرمودنــد :یحیــى چــارهاى نــدارد جــز اینکــه از
رهبــران خــود خبــر دهــد کــه کــدام یــک ،خــود را تکذیــب کردنــد و کــدام یــک تصدیــق کردنــد؟ و
ّ
اگــر فکــر مىکنــد کــه آنــان تکذیــب کردنــد ،پــس کــذاب شایســته امامــت نیســت و اگر مىپنــدارد
کــه ایشــان تصدیــق کردنــد ،پــس ،از جملــه ایشــان ّاولــى اســت کــه گفتــه اســت :مــن بــر شــما
والیــت یافتــم ولــى بهتریــن شــما نیســتم و آنکــه پــس از وى بــود (عمــر) دربــار ه او میگویــد کــه
بیعــت بــا خلیفــه اول اشــتباه و خطــا بــود ،هــر کــه هماننــد ایــن کار را پــس از آن تکــرار کنــد ،او را
بکشــید … .چگونــه امامــت چنیــن فــردى بــراى دیگــران مــورد قبــول باشــد و وضــع او ایــن باشــد؟
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آنگاه خــود او روى منبــر گفــت :مــن را شــیطانى اســت کــه بــر مــن عــارض مىشــود؛ هــرگاه او از
طریــق مســتقیم مــرا بــه کجــى کشــانید ،شــما مــردم مــرا بــه راه راســت درآوریــد؛ هــرگاه خطایــى از
مــن ســر زد ،مــن را راهنمایــى کنیــد .بنابرایــن ،اینــان بنــا بــر گفتــه خودشــان امــام نیســتند ،چــه
صــادق باشــند چــه کاذب!»(طبرســى۱۴۰۳ ،ق ،ج.)۴۳۹ :۲
 .2-3استخالف یا عهد و نصب از جانب خلیفۀ پیشین
از دیــدگاه اهــل ســنت ،اســتخالف یــا انتصــاب امــام ســابق نیــز یکــی دیگــر از راههــای انعقــاد
امامــت و همچنیــن ،مــاک مشــروعیت حکومــت بــه شــمار میآیــد .بــر اســاس ایــن نظریــه،
هــرگاه خلیفــه بــه دلیــل آنکــه یکــی از آگاهتریــن افــراد اهــل حــل و عقــد بــه شــمار مـیرود ،کســی
را بــه خالفــت نصب کنــد ،حکومـتاش مشــروع خواهــد بود(قاضــی عبدالجبــار1965 ،م ،ج،20
بخــش اول .)253 :در ایــن بــاره ابــن خلــدون مینویســد« :حقیقــت امامــت بــرای ایــن اســت
کــه امــام در مصالــح دیــن و دنیــای مــردم درنگــرد ،چــه او ولــی و امیــن آنــان اســت و چــون در
دوران زندگــی خویــش مصالــح ایشــان را مــورد توجــه قــرار میدهــد ،الزم میآیــد کــه پــس از مــرگ
هــم بــه حــال ایشــان درنگــرد و پــس از خــود ،کســی را بــرای ایشــان تعییــن کند»(ابــن خلــدون،
1408ق ،ج .)262 :1نظریــۀ اســتخالف مــورد پذیــرش قاطبــه اهــل ســنت اســت امــا در اینکه آیا
خلیفــه میتوانــد پــدر یــا فرزنــد خــود را بــه عنــوان جانشــین انتخــاب کنــد ،اختــاف نظــر وجــود
دارد(مــاوردی ،بیتــا.)31 :
واســپاری خالفــت بــه شــخصی از ســوی خلیفه مســتقر ،ریشــه در یکــی از پنج گونه شــکلگیری
خالفــت در صــدر اســام یعنــی انتخــاب عمر از ســوی ابوبکــر دارد(همــان .)30 :روش اســتخالف
بعــد از انتصــاب عمــر ،بــه عنــوان امــری ثابــت برقــرار مانــد و خلفــای بنــی امیــه و بنــی عبــاس از
ایــن اصــل بــه عنــوان رایجتریــن روش انتخــاب خلیفــه بهرهمنــد شــدند .بــه همیــن دلیــل برخــی
بــا انجــام یــک پژوهــش آمــاری ،روش اســتخالف را در طــول دوران شــکلگیری نهــاد خالفــت تــا
هجــوم مغــول پرکاربردتریــن روش دانســتهاند(قادری.)127 :1375 ،
در دوران امــام رضــا gمهمتریــن شــیوۀ انعقــاد خالفــت ،روش اســتخالفی بوده اســت؛ چنانکه
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،31پاییـز 1399

مواضع امام رضا gدر برابر گفتمانهای مشروعیت سیاسی دستگاه خالفت (میرحسینی و همکاران)

هــارون الرشــید بــه ترتیــب امیــن ،مأمــون و قاســم را بــه عنــوان ولیعهــدان خــود برگزید(یعقوبــی،
بیتــا ،ج .)416 :2مأمــون نیــز گرچــه بــه تزویــر ولــی بــا اســتفاده از همیــن صورتبنــدی ،خالفت
و والیتعهــدی را بــه امــام رضــا gپیشــنهاد داد.
تقابــل حضــرت رضــا gبــا ایــن روش بــه دو صــورت عملــی و نظــری ،قابــل پیجویی اســت .در
تقابــل نظــری بــا ایــن صورتبنــدی ،هنگامــی کــه مأمــون قصــد داشــت خــود را از خالفــت ،عــزل
و علــی بــن موســی الرضــا gرا بــه جــای خــود نصــب کنــد ،امــام فرمودنــد« :اگــر ایــن خالفــت
حــق توســت و خداونــد آن را برایــت مقــرر كــرده اســت ،جایــز نیســت خــود را از آن خلــع كنــى و
لباســى كــه خداونــد بــر تــو پوشــانیده از خــود دور كنــى و در بــدن دیگــرى بپوشــانى و اگــر چنانچه
خالفــت حــق تــو نیســت ،حــق نــدارى آن را بــه دیگــرى واگــذار كنى»(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج:2
)140-139؛ همچنیــن هنگامــی کــه «محمــد بــن ابــی عبــاد» ،عملکــرد امــام رضــا gدر قبــال
رد پیشــنهاد همــکاری بــا مأمــون را مــورد انتقــاد قــرار داد ،آن حضــرت فرمودنــد« :لســت مــن هــذا
األمــر فــی شـیء ...مــن بــا ایــن خالفــت ارتباطــی ندارم»(همــان.)164 :
درخــور ذکــر اســت نپذیرفتــن والیتعهــدی توســط امــام رضــا  gاز دو جنبــه ،قابــل تأمــل
اســت؛ نخســت اینکــه مأمــون بــا طــرح و اجــرای ایــن پیشــنهاد ،صرفــا بــه دنبــال احیــای شــعار
تبلیغــی «الرضــا مــن آل محمــد »nبــود کــه عباســیان بــا تکیــه بــر آن ،حکومــت خــود را آغــاز
کردنــد تــا در ســایه ایــن شــعار ،شــوکت و اعتبــار حکومــت عباســیان را بــه ماننــد روزهــای نخســت
بازگردانند(درخشــه .)129 :1391 ،افــزون بــر ایــن اگــر امــام خالفتــی را کــه بــا شــالودۀ فســاد
اســتوار شــده بــود ،مىپذیرفــت بایــد آن را از اســاس ویــران و دوبــاره بــر شــالودهاى درســت بنــا
مىكــرد؛ در حالــی کــه ایــن امــر در چنــان اوضاعــى امكانپذیــر نبــود.
در مقــام عمــل نیــز هنگامــی کــه امــام رضا gچــارهای جــز پذیــرش والیتعهــدی نداشــتند(،)9
شــروطی را بــرای ایــن کار قــرار دادنــد( )10تــا بــه آیندگان نشــان دهند خالفت عباســی مشــروعیتی
نــدارد( .)11در همیــن راســتا ،هنگامــی کــه امــام رضــا gبــا انتقــاد مخالفانــی مواجــه میشــدند
کــه پذیــرش والیتعهــدی را امــری ناشایســت میدانســتند(ابنبابویه )72 :1362 ،بــه اجبــاری
بــودن پذیــرش و ســیرۀ زندگانــی یوســف نبــی gاشــاره کردنــد کــه وی نیــز از ســر ضــرورت،
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خزان ـهداری عزیــز مصــر را پذیرفتــه بود(ابنبابویــه ،1385 ،ج.)239 :1
ـت بــه
در همیــن راســتا از همــان روزهــاى نخســتین والیتعهــدى ،امــام رضــا  gاز هــر فرصـ ِ

دســت آمــده ،بهــره جســتند و اعــام كردنــد كــه از دیگــران بــه خالفــت ســزاوارتر هســتند و مأمــون
در ابــراز لطــف و پیشــنهاد خالفــت یــا والیتعهــدى ،تنهــا بــه تكلیــف واجــب خویــش عمــل
كــرده اســت .بــه عنــوان مثــال حضــرت در مجلــس بیعــت و در حضــور مأمــون تصریــح کردنــد
کــه مأمــون حقــی را بــه امــام برمیگردانــد کــه دیگــران از او و اجــداد طاهری ـناش غصــب کــرده
بودند(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)146 :2
افــزون بــر ایــن در پاســخ یکــی از یارانــش کــه آیــا امــام وقتــى كســى را بــه جانشــینى خــود تعیین
مىكنــد و امــر امامــت را بــه او مىســپارد ،او مىتوانــد هــر كســی را کــه بخواهــد بــه عنــوان
جانشــین خــود تعییــن كنــد یــا داراى خصوصیاتــى اســت؟ پاســخ منفــی داده ،فرمودنــد :امــام
تنهــا كســى را تعییــن مىكنــد كــه خــدا دســتور داده باشد(مجلســی ،1385 ،ج.)68 :23
 .3-3شورای سفارشی
از نظــر اهــل ســنت «شــورا» نیــز یکــی دیگــر از راههــای انعقــاد امامــت و همچنیــن مــاک
مشــروعیت حکومــت بــه شــمار میآیــد .اســتفاده از نظریــۀ «شــورا» در حــوزۀ گزینــش زمامــدار
و انتقــال قــدرت بــه دیگــران ،بــرای اولیــن بــار در دوران خالفــت خلیفــۀ دوم(عمــر) صــورت
پذیرفت(بخــاری1410 ،ق ،ج.)287 :10
در تفکــر زیدیــان نیــز انتخــاب و اختیــار یکــی از مبانــی مشــروعیت حکومــت بــه شــمار مـیرود.
ایــن گفتمــان در نــزد زیدیــان بــه دو معناســت .1 :هــر امامــی خلیفــه بعــدی را تعییــن کنــد
(اســتخالف)  .2شــورا خلیفــه را انتخــاب کند(محمــود صبحــی1410 ،ق .)157 :زیدیــه بــر ایــن
عقیــده هســتند کــه خــدا بــه زبــان رســول  nمــردم را بــه امامــت علــی و حســنین bو نیــکان
آنهــا ســفارش فرمــود کــه بیانگــر نظریــۀ اختیــار در امامــت زیدیــان اســت .برخــی از معتزلــه نیــز
در چگونگــی گزینــش امیــران و فرمانروایــان کــه پــس از شــناخت و آگاهــی از ویژگیهــای آنــان
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صــورت میپذیــرد ،انتخــاب و اختیــار مــردم را در اولویــت دیگــر راهکارهــا قــرار دادهاند(قاضــی
عبدالجبــار ،1962-1965 ،ج 100 :20و .)101
اســتناد بــه شــورا و اثبــات ســازگاری آن بــا دموکراســی نیــز از حــدود یــک قــرن پیــش در آثــار اهــل
ســنت و همچنیــن عــدۀ کمــی از روشــنفکران جامعــۀ شــیعی بــه چشــم میخــورد .در ایــن میــان
برخــی نظریهپــردازان اهــل ســنت نظیــر احمــد امیــن مصری(مصــری ،بیتــا )655 :و برخــی
تجدیدنظرطلبان شــیعی نظیــر سروش(ســروش )54:1384 ،و بازرگان(بــازرگان ،1361 ،ج)98 :1
بــا تکیــه بــر اصــل دموکراســی و مردمســاالری ،حکومــت و خالفــت پــس از رســول اکــرم  nرا حــق
مــردم تلقــی کــرده و مدعــی هســتند کــه همــۀ مــردم در حکمرانــی حکومــت حــق انتخــاب دارنــد؛
بنابرایــن مــردم بایــد در انتخــاب رهبــر و حکمــران و نــوع حکومــت ،آزاد باشــند.
ن شــورا ،وقتــی وارد
امــام رضــا  gدر تبییــن الهــى بــودن منصــب امامــت و در تقابــل بــا گفتمــا 
شــهر مــرو شــدند و بــا نظریههــای متعــددی در مــورد امامــت در میــان مروزیــان مواجــه شــدند(ابن
بابویــه )96 :1361 ،آنــان را جاهالنــی شــمردند کــهبــا نظریهپردازیهــای مختلــف ،خــود را
فریــب دادهانــد .امــام رضــا  gبــا معرفــی جایــگاه و مقــام امامــت بــر انتصابــی بــودن و عصمــت
تاکیــد میکننــد و امامــت را موهبتــی از طــرف خــدا بــرای مــردم میدانــد ،زیــرا عقــول مــردم تــوان
انتخــاب امــام را ندارد(کلینــی ،1365 ،ج .)199-198 :1در ایــن بــاره حضــرت ،فرمودنــد« :آیــا
ً
اینــان اساســا اهمیــت و جایــگاه امامــت را در میــان ّامــت اســامی میداننــد؟ آیــا ویژگیهــای
امــام و رســالتی را کــه بــر دوش اوســت تشــخیص میدهنــد تــا بتواننــد براســاس آن معیارهــا،
کســی را بــرای امامــت انتخــاب کننــد؟ امامــت ،ارزشــی واالتــر ،شــأنی بزرگتــر ،جایگاهــی برتــر،
موقعیتــی فراتــر و ژرفایــی فزونتــر از آن دارد کــه مــردم بتواننــد بــا مالکهــای عقلــی خویــش،
امامــی را بــه اختیــار برگزینند»(کلینــی ،1365 ،ج199-198 :1؛نیــز روایتــی بــا مضامین مشــابه
ر.ک :ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)217 :1
در منظــر امــام رضــا  gروش نصــب امــام بــر اســاس انتصــاب ماورایــی صــورت میپذیــرد

1

(ابنشــعبه حرانــی1404 ،ق .)437 :افــزون بــر ایــن تمــام ویژگیهــا و مشــخصات امــام را غیــر
َّ َ
ُ َ
َ
ُ َ ْ
َّ ْ
َّ
الصف َو ِة َو الط َه َار ِة»
« .1ث َّم أ ك َر َم َها الل ُه ِبأ ْن َج َعل َها ِفی ذ ّ ِر َّی ِة أ ْه ِل
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اکتســابی دانســته ،آن را جــزو اســتثنائاتیشــمردند کــه از ســوی خداوند وهاب اعطا شــده اســت

1

(نعمانــی1397 ،ق .)220 :از ایــن روایــات بــه روشــنی برمیآیــد کــه حضــرت رضــا ،gامامــت را
امــر دنیــوی ندانســتهاند تــا در نتیجــۀ آن رأی و نظــر مــردم جایگاهــی داشــته باشــد.
 .4-3استیال (قهر و غلبه)
ً
تصاحــب خالفــت بــه وســیلۀ زور کــه معمــوال از آن بــه «تغلــب» یــا «اســتیال» یــاد میشــود ،از
دیگــر راهکارهــای انعقــاد خالفــت در نظــام اندیشــگانی اهــل ســنت اســت .تفتازانــی در ایــن بــاره
مینویســد« :امامــت یــا خالفــت بــا زور و اســتیال نیــز اســتوار میگــردد .هــرگاه امامــی فــوت نماید
ً
و شــخص دیگــری بــدون بیعــت و یــا اســتخالف و صرفــا بــا تکیــه بــر زور و شــوکت خــود ،منصــب
امامــت را بــه دســت گیــرد ،خالفــت بــرای او منعقــد شــده و مشــروع اســت»(تفتازانی1409 ،ق،
ج .)233 :5وجــود روایاتــی منســوب بــه پیامبــر nدربــارۀ اطاعــت از حاکــم ظالــم کــه حداقــل
اکثــر آنهــا جعلــی مینمایــد ،از یــک ســو تئوریــزه کــردن ایــن ســبک از مشــروعیت را فراهــم
میکــرد و از دیگــر ســو ،پذیــرش فــردی را کــه بــا زور قــدرت بــه دســت گرفتــه ،بــرای اهــل ســنت
آســان مینمــود .بــه عنــوان نمونــه در روایتــی ادعــا شــده کــه پیامبــر nفرمودهانــد اطاعــت
از امرایــی کــه حقشــان از ســوی مــردم ادا شــده ولــی آنــان حقــوق مــردم را رعایــت نمیکننــد
واجــب اســت!(طبرانی ،بیتــا ،ج.)16 :22
در نقلــی دیگــر آمــده اســت ،پیامبر nخــود پیشبینی نمودند پیشــوایانی به حکومــت خواهند
رســید کــه قلــوب شــیطانی داشــته ،بــر اســاس ســنت و دیــن اســام رفتــار نمیکننــد ،امــا توصیــه
کردنــد« :شــما بــه ســخنان شــان گــوش داده و اطاعــت شــان کنیــد گرچــه علیــه شــما فعالیــت
کــرده و مالتــان را بســتانند»(طبرانی1415 ،ق ،ج190 :3؛ نیــز ر.ک« :بــاب طاعــة االمــراء و إن
منعــوا الحقــوق» ،مســلم ،بیتــا ،ج .)20 :6نتیجــۀ ایــن نــوع کســب مشــروعیت را در خلــع خلیفــه
نیــز میتــوان مشــاهده کــرد؛ جایــی کــه برخــی از اهــل ســنت ،ارتــکاب فســق ،ظلــم ،غصــب
امــوال ،تعطیــل کــردن حــدود الهــی از ســوی خلیفــه را مجــوز قیــام علیــه او نمیدانند(باقالنــی،
َ ْ ُ ٌ ْ َ ْ ُ ِّ ْ َ َ َ
َُُْ َ َ ْ َ َ ْ َ ٌ َ ُْْ
ْ َ َّ
َ ْ .1
اب».
ِ
اب ب ِل اخ ِتصاص ِمن المف ِض ِل الوه ِ
«الما م  ...مخصوص ِبالفض ِل كل ِه ِمن غ ِیر طل ٍب ِمنه له و ل اك ِتس ٍ
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1414ق )477 :وی ایــن دیــدگاه را بــه گــروه کثیــری از جملــه اهل حدیث نســبت داده اســت(.)12
نکتــۀ قابــل توجــه آنکــه فــرد شورشــی علیــه خالفــت تــا زمانــی کــه غلبــه نکــرده ،شــق عصــای
مســلمین کــرده اســت( )13امــا هنگامــی کــه پیــروز شــده و مــردم را وادار بــه اطاعــت کنــد ،دارای
حکومــت مشــروع شــناخته میشــود!(قادری.)186 :1375 ،
در ســال 198قمــری ،چنانچــه مأمــون عباســی کــه بــه عنــوان ولیعهــد دوم( )14از ســوی هــارون
معرفــی شــده بــود ،حکومــت را پــس از بــرادرش امیــن بــه دســت میگرفــت ،بــا مشــروعیت
اســتخالفی بــر ســر کار میآمــد؛ امــا او علیــه بــرادرش امیــن شــورش کــرد و بــا لشکرکشــی بــه
بغــداد ،امیــن را بــه قتــل رســاند .بنابرایــن مشــروعیت خالفــت مأمــون از طریــق اســتیال و غلبــه
تحلیــل میشــود .کالنتــر از خالفــت مأمــون ،کل دســتگاه عباســی از طریــق اســتیال بــر بنیامیه
مشــروعیت کســب کــرده بــود .بــه همیــن دلیــل منصــور عباســی در تقابــل بــا علویــان ،انحصــار
خالفــت در خانــدان عباســی را بــه فائــق آمــدن بــر بنیامیه تعلیــل میکرد(فــاروق عمــر1998 ،م:
.)115
چنانکــه گفتــه شــد اهــل ســنت مشــروعیت اســتیالیی را بــه صــورت مطلــق میپذیرنــد؛
بنابرایــن حکومــت مأمــون مشــروع بــوده اســت امــا برخــی اندیشــوران ســنی مذهــب ،قیــودی را
مطــرح کردهانــد کــه بــر اســاس آنهــا خالفــت مأمــون نامشــروع خواهــد بــود .بــه عنــوان نمونــه
«شــربینی» معتقــد اســت اســتیال بــر خلیفـ ه زنــده ،دو حکــم دوگانــه دارد« :اگــر خلیفــۀ زنــده از
جملــه حاکمانــی باشــد کــه بــا غلبــه و زور بــه قــدرت رســیده باشــد ،در ایــن صــورت کســی هــم که
بــا غلبــه او را ســاقط کنــد ،امــام مشــروع خواهــد بــود .امــا اگــر خلیفــه پیشــین ،حاکمــی بــوده کــه
بــا بیعــت اهــل حــل و عقــد و یــا اســتخالف و نصــب خلیفه ســابق بــه قــدرت رســیده باشــد ،در این
صــورت امامت شــخص متغلــب و زورمدار مشــروع نخواهــد بود»(شــربینی1377 ،ق ،ج.)132 :4
در برابــر ایــن گونــه از مشــروعیت ،امــام رضــا gبــه ماننــد آبــاء خــود( )15کســب قــدرت بــا زور
را نپذیرفتــه و در تقابــل بــا آن برآمدنــد .بــه عنــوان نمونــه بــا خــروج عمویــش «محمــد بــن جعفــر»
معــروف بــه «دیبــاج» مخالفــت نموده(اربلــی1381 ،ق ،ج )300 :2و بــا قیــام «محمد بــن ابراهیم
طباطبــا» همراهــی نکردند(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج ،)208-207 :2قیامهایــی کــه هــدف نهایــی
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آن دســتیابی بــه قــدرت بــوده اســت .همچنیــن حضــرت رضــا gهمراهی با شــورش بــرادرش به
نــام زیــد ( )16را کــه بــا زور شمشــیر قصــد داشــت حکومــت تشــکیل دهد ،جایــز ندانســته(حمیری،
بیتــا ،)346 :زیــد را ســرزنش کردند(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)18( ))17(234 :2بــاور نداشــتن بــه
غلبــه را میتــوان در دورۀ والیتعهــدی علــی بــن موســی الرضــا gنیــز مشــاهده کــرد ،جایــی که
آن حضــرت ،خــود بــه مأمــون پیشــنهاد دادنــد ایشــان را از والیتعهــدی خلــع کند(ابنبابویــه،
1378ق ،ج )145 :2تــا عباســیان بغــداد کــه والیتعهــدی یــک علــوی را برنتافتــه و بــا فــرد
دیگــری بیعــت کــرده بودنــد( )19موجبــات تفرقــه را فراهــم نکننــد .ایــن در حالــی اســت کــه امــام
میتوانســتند مأمــون را بــه اعمــال قــدرت تشــویق کننــد.
 .5-3وراثت و نص
ً
مؤلفــان کتــب مرتبــط بــا حــوزه سیاســت در جهــان اســام ،معمــوال «نــص و وراثــت» را در شــمار
ویژگیهــا و شــرایط خلیفــه ذکــر کردهانــد امــا در تحقیــق حاضــر ،بــه دلیــل آنکــه امامــت شــیعی
از طریــق «نــص» اثبــات شــده و عباســیان نیــز در ابتــدای حکومــت خــود از «وصایــت و نــص» و
ســپس از «وراثــت» در راســتای تقویــت مشــروعیت خــود ســود میجســتند ،آن را به عنــوان پایهای
مســتقل در مشــروعیت بــه شــمار آوردهایــم .بــه منظــور درک هرچــه بیشــتر شــرایط گفتمانــی آن
دوران ،ابتــدا تمســک بنیعبــاس بــه وراثــت و نــص بــه بحــث گذاشــته شــده و ســپس تقابــل امــام
در ادامــه خواهــد آمــد.
عباســیان ،حداقــل در دوره اول حکومــت خــود تــاش کردنــد عــاوه بــر آنکــه جایــگاه خالفــت
را بــر اســاس مبانــی اهــل تســنن و جماعــت تقویــت کننــد ،از مبانــی مذهــب امامیــه نیــز ســود
بجوینــد .بــه عبــارت دیگــر آنــان ماننــد امویــان تنهــا بــه اصــل تغلــب اســتناد نمیکردنــد بلکــه
درصــدد بودنــد از طریــق «نــص» ،آنگونــه که امامیــان به آن معتقــد بودنــد و «وراثت» جایــگاه خود
را تثبیــت کننــد .از ایــن رو در آغــاز ،ایدئولــوژی عباســی بــر انتقــال حــق خالفــت بــه وســیلۀ نــص
بــا وصیــت ابوهاشــم(فرزند محمــد بــن حنفیــه) بــه محمد بــن علی عباســی اســتوار گشــت(اخبار
الدولــه العباســیه1391 ،ق .)188-186 :ابــن خلــدون نیــز بــا اشــاره بــه فرقــه «هاشــمیه» ،یکــی
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از فــرق متشــعب از کیســانیه ،آنهــا را کســانی میدانــد کــه معتقــد بــه انتقــال خالفــت بــه وســیلۀ
نــص و عهــد از محمــد بــن حنفیــه بــه ســفاح خلیفــه عباســی بودند(ابنخلــدون1408 ،ق،
ج .)250 :1واژۀ «امــام» و مفاهیــم پیرامونــی آن نیــز دایــم مــورد اســتفادۀ خلفــای عباســی قــرار
میگرفــت تــا بیشــترین بهرهبــرداری از مفهــوم نــص بــه عمــل آیــد .بــه همیــن دلیــل مأمــون،
دیــدگاه شــیعیان دربــارۀ امامــت را اقتبــاس کــرد و بــه مقــام خالفــت تعمیــم داد ،تــا خلیفــه بــه
مقــام برگزیــده الهــی ارتقــا یافتــه و بتوانــد عقیــده دینــی و فقــه اســامی را تبییــن و تشــریح کنــد
(الپیــدوس ،1376 ،ج .)187 :1بــه همیــن دلیــل مشــاهده میکنیــم مأمــون بــرای خــود ،وصــف
«امــام الهــدی» را برگزیــد ()Cooperson, 2006: 67؛ بــرای مشــاهده بازتــاب شــعری ایــن لقــب
مأمــون ر.ک :ابوهــال عســکری1419 ،ق .)119 :از همیــن رو امــام رضــا gدر شــهر مــرو بیش
از مدینــه و بــه صــورت ویــژه بــه بحــث امامــت و تبییــن شــیعی آن همــت گماردنــد.
ل محکمتــری ســود بجوینــد؛ از ایــن رو از
عباســیان پــس از اندکــی تصمیــم گرفتنــد از اســتدال 
زمــان مهــدی ســومین خلیفــۀ عباســی ،دکتریــن دیگــری به نــام «وراثت اعمــام» بــه وجود آمــد(.)20
ایــن دکتریــن بــر ایــن مبنــا اســتوار بــود کــه نزدیکتریــن وارث پیامبــر ،nعبــاس عمــوی آن
حضــرت اســت .عباســیان کوشــیدند بــا زنــده کــردن ایــن اصــل جاهلــی 1کــه عمــو در ارثبــری،
از دختــر و پســرعمو نزدیکتــر اســت ،در مقابــل ادعاهــای علویــان ایســتادگی کننــد .بــه عنــوان
نمونــه بایــد بــه منصــور عباســی اشــاره کــرد کــه در نامــه بــه «نفــس زکیــه» ،تقــدم عمــو را بــر زنــان

یــادآور شــد(ابن اثیــر1385 ،ق ،ج .)538 :5همچنیــن در کتــب فرقهشــناختی ،از گروهــی بــه نــام
«هریریــه»( )21ســخن بــه میــان میآیــد کــه امامــت را حــق عبــاس ،عمــوی پیامبــر میدانســتند
(ســعد بــن عبداللــه .)22()65 :1360 ،ارائــه ایــن دیــدگاه بــه منظــور تقابــل بــا علویانــی بــود کــه
خــود را از دو طریــق فاطمــه hو علــی بــن ابــی طالــب ،gوارث پیامبــر nمیدانســتند و
نتیجـهای کــه ایــن ایــده بــرای عباســیان بــه ارمغــان آورد آن بــود کــه مشــروعیت را از طریــق یکی از
اجــداد خــود بــه دســت میآوردنــد و دیگــر نیــاز نبــود حقانیــت مدعایــی خــود را بــه وصایــت یکــی
از علویــان بازگرداننــد ( .)Van Ess, 1991, V3: 17بــه عقیــدۀ فــان اس ،عباســیان بــا ایــن تغییــر
ً
 .1برای اطالع از چگونگی تقسیم ارث در میان عرب پیش از اسالم ،خصوصا عدم ارثبری زنان ر.ک :جواد علی1422 ،ق ،ج:10
.)234
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ایدئولوژیــک ،شــیعیانی را کــه در برابــر مــدل کیســانی ،تنهــا اســتدالل شــان ایــن بــود کــه حاکــم
بایــد از ولــد فاطمــه باشــد ،خلــع ســاح کردنــد (همــان.)17-18 :
بنیالعبــاس بــرای تبییــن اصــل وراثــت اعمــام ،از دو ابــزار «اســتخدام شــعر» و «جعــل حدیــث»
ســود جســتند .بــرای نمونــه« ،مــروان بن ابــی حفصــه» مهــدی را وارث پیامبر دانســته و با تمســک
بــه آیــات ســورۀ انعــام کــه بــه زعــم او زنــان را از ارث ،بیبهــره گــذارده اســت ،ســرود« :انــى یكــون
و لیــس ذاك بكائن/لبنــى البنــات وراثــة االعمــام» «چگونــه توانــد بــود و چنیــن نتوانــد بــود كــه
فرزنــدان دختــرى چــون عموهــا میــراث برند»(ابنعبــد ربــه1404 ،ق ،ج .)263-262 :1مهــدی
عباســی بــه پــاس ایــن خوشخدمتــی 70 ،هــزار درهــم بــه شــاعر ایــن قصیــده صلــه داد(طبــری،
1387ق ،ج .)23()182 :8در شــعری دیگــر مخالفــان اصلــی وراثــت اعمــام یعنــی اوالد امام حســن
 )24(gبــه دروغگویــی متهــم شــده ،همســان دانســتن ارث عمــو و پســرعمو یعنــی عبــاس و
حضــرت علــی gنقــد شــده اســت(()25بالذری1417 ،ق ،ج.)134 :3
از ســوی دیگــر ،بــه دلیــل آنکــه جامعــه بــه شــدت دینــی بــود ،عباســیان بیشــترین تــوان خــود
را بــر روی جعــل حدیــث متمرکــز کردنــد تــا از تقدســی کــه حدیــث نبــوی داشــت ،بهرهبــرداری
کننــد .بــه عنــوان نمونــه ،روایتــی مــورد تمســک قــرار گرفــت کــه پیامبــر فرمودنــد« :خداونــد مــرا
بــه رســیدگی بــه نزدیــکان وصایــت نمــود و امــر کــرد کــه از عبــاس شــروع کنــم چــرا کــه وی وصــی
و وارث مــن اســت»(ابن عســاکر1415 ،ق ،ج .)343 :26بــه ایــن لیســت میتــوان روایاتــی
همچــون «العبــاس ّ
منــی و أنــا منه»(بــاذری1417 ،ق ،ج« ،)9 :4احفظونــی فــی العبــاس فإنــه
ً
بقیــة آبائی»(ابــن ابــی شــیبه1409 ،ق ،ج )518 :7و «اســتوصوا بعمــی العبــاس خیــرا فإنــه بقیــة
آبائی»(هیثمــی1408 ،ق ،ج )269 :9اضافــه نمــود.
ایــده فــوق یعنــی وراثــت نیــز خالــی از اشــکال نبــود( ،)26لــذا عباســیان بــه دنبــال راهــکار ســومی
رفتنــد .ایــن راهــکار ،کســب مشــروعیت بــه صــورت مســتقیم از خــود رســول اللــه nبــود ،بــا ایــن
توضیــح کــه بــا جعــل روایاتــی در مــدح عباســیان و پیشگویــی بــه قــدرت رســیدن آنهــا ،خالفــت
عباســی همچــون تقدیــری تاریخــی ،اجتنــاب ناپذیــر و الزامــی بــه شــمار میآمــد .بــه عنــوان
نمونــه« ،پادشــاهانی در میــان فرزنــدان عبــاس خواهنــد بــود کــه امــر امــت مــرا بــه دســت گرفتــه،
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خداونــد بــه وســیلۀ آنــان دینــش را عزیــز خواهــد نمود»(صالحــی شــامی1414 ،ق ،ج.)92 :10
حتــی عباســیان معتقــد بودنــد نــزد پیامبــر از خالفــت ســخن بــه میــان آمــد کــه حاضــران آن را در
میــان فرزنــدان فاطمــه دانســتند امــا پیامبــر فرمودنــد «نــه ،در اختیــار فرزنــدان عبــاس اســت تــا
آن را بــه مســیح gتحویــل دهند»(متقــی هنــدی1409 ،ق ،ج .)706 :11در روایتــی دیگــر کــه
در منابــع متعــددی آمــده اســت ،ادعــا شــده پیامبــر nبــه عبــاس فرمودنــد« :نبــوت بــرای مــن و
خالفــت از بــرای شماســت»(ابن کثیــر1407 ،ق ،ج.)27()23 :11
حضــرت رضــا gنیــز در ایــن گفتمــان وارد شــده ،عــاوه بــر نقــد تبیینهــای عباســیان از نص و
وراثــت ،مواضــع خویــش را نیــز بــه صــورت آشــکار اعــام نمودنــد .بــرای نمونــه هنگامی کــه مأمون
از چگونگــی اثبــات امامــت بــر مدعیــان ســؤال کــرد ،حضــرت رضــا gعــاوه بر نــص ،به داشــتن
دلیــل ،علــم و مســتجابالدعوه بــودن اشــاره کردند(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج ،)200 :2شــرایطی
کــه عباســیان دارا نبودند.
نقــش «وصایــت» در صالحیــت خلیفــه ،مــورد پذیرش حضــرت رضا gبــود؛ از جملــه در جواب
بــه پرســش «أبونصــر بزنطــی» مبنــی بــر نحــوه تشــخیص امــام ،حضــرت بــه لــزوم وجــود وصیــت
اشــاره کردند(کلینــی ،1365 ،ج .)284 :1بنابرایــن در ایــن زمینــه مشــترک ،تقابــل بــا آرای
عباســیان را بایــد در مصادیــق مدعیــان نــص ،وصیــت و وراثــت پیجویــی نمــود .از همیـنرو ،آن
حضــرت در تقابــل بــا نصــوص مــورد ادعــای بنــی عبــاس ،بــا قاطعیــت امامــت را مختــص بــه علــی
 gو فرزنــدان ایشــان دانســتند(همان .)200 :صریحتــر از مــوارد پیشــین ،روایتــی اســت کــه نــام
تکتــک امامــان از ابتــدا تــا انتهــا بــرده میشــود(ر.ک :عیاشــی ،1380 ،ج .)251 :1همچنیــن
بــه عقیــدۀ بســیاری ،تکملـهای کــه امــام رضا gبــه صــورت «بشــروطها و أنا مــن شــروطها»(فتال
نیشــابوری ،1375 ،ج )42 :1بــر روایــت مشــهور «سلســله الذهــب» اضافــه کردنــد ،نشــاندهندۀ
اعتقــاد بــه احــق بــودن خــود در مســئلۀ امامــت و رهبــری جامعــه اســت(ابنبابویه1378 ،ق ،ج:2
 .)135همچنیــن آن حضــرت فــردی را کــه بــه ناحــق ادعــای امامــت کــرده مســتوجب عــذاب
الهــی دانســتند(ابنبابویه.)180 :1361 ،
ـوژی عباســی وراثــت ،امــام رضــا gنســبت خانوادگــی خویــش را به رســول الله
در مقابــل ایدئولـ ِ
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 nبســیار نزدیکتــر از بنیعبــاس دانســتند .در شــأن صــدور ایــن روایــت آمــده اســت مأمــون،
خاســتگاه اختالف شــیعیان عباســی و علوی را در عصبیت و هوی و هوس دانســته ،خاندان خود
و علویــان را در نســب و زمامــداری یکســان معرفــی نمــود کــه امــام رضــا gدر قالــب یــک ســؤال،
خلیفــه عباســی را بــه اعتــراف وادار نمودنــد؛ حضــرت ،مأمــون را در برابــر ایــن ســؤال قــرار دادنــد
کــه «اگــر رســول خــدا nاز خــاک ســربرآورد ،قــادر اســت دختــر کــدام یــک از مــا را خواســتگاری
کند؟»(()28کراجکــی1410 ،ق ،ج356 :1؛ بــرای مشــاهده روایتــی بــا مضامیــن مشــابه ،در کنــار
تمســک بــه آیــه  22ســوره نســاء و خــارج دانســتن مأمــون از خانــدان رســول اللــه ر.ک :ابــن شــعبه
حرانــی1404 ،ق .)29()435 :شــیخ مفیــد نیــز در حاشــیۀ ایــن روایت از گســتاخی بنــی العباس در
تئوریــزه کــردن خالفــت خــود بــر اســاس نســبت خانوادگــی خــرده گرفتــه و بــا یــادآوری ایــن نکتــه
کــه فرزنــد نســبت بــه عمــوزادگان از نســب نزدیکتــری برخــوردار اســت ،بــر مشــروعیت آنهــا
خدشــه وارد کرد(ســید مرتضــی1413 ،ق.)37 :
درخــور ذکــر اســت در فقــه شــیعه ،پســرعموی ابوینــی بــر عمویــی کــه فقــط از طریــق پــدر بــا
متوفــی مشــترک باشــد ،در ارث مقــدم اســت (()30طوســی1407 ،ق ،ج ،)20 :4و مــا میدانیــم
عبــاس از ســوی مــادر بــا عبداللــه ،پدر رســول اللــه nمشــترک نبــود( .)31در روایتــی دیگر حضرت
رضــا gفرمودنــد« :پــس از آنکــه حضــرت رســول وفــات کــرد مــا اهــل بیــت ،وارث او هســتیم و
امیــن خداونــد بــر روی زمیــن میباشــیم ...مــا شــرافت نســب داریــم فرزنــدان مــا فرزنــدان انبیــا
هســتند و مــا نیــز فرزنــدان اوصیــا میباشــیم»(صفار1404 ،ق ،ج.)120 :1
خــارج از گفتمــان تقابلــی و بــا یــک تحلیــل محتــوا میتــوان اثبــات کرد بیشــترین تکیــه حضرت
رضــا gدر مباحــث امامــت ،حــول محــور ویژگیهــا و اوصــاف امــام میگــردد؛ ویژگیهایــی کــه
بایــد در فــرد محقــق شــود ،تــا زمامــداری دیــن و دنیــای جامعــه اســامی بــه او واگــذار گــردد .در
یکــی از ایــن روایــات ،حضــرت بــه بیــش از  30ویژگــی و خصوصیــت امــام اشــاره کردنــد؛ از جملــه
اینکــه امــام بایــد از جهــت علــم ،حکمــت ،تقــوا ،صبــر ،شــجاعت ،عبــادت و ســخاوت از همــگان
برتــر باشــد؛ نیــز بــه عطوفــت و مســتجابالدعوه بــودن بــه عنــوان شــروط دیگــر پیشــوا ،اشــاره
ـیر
کردند(ابنبابویــه1413 ،ق ،ج .)419-418 :4بنابرایــن امــام رضــا gدر کنــار تقابــل بــا تفاسـ ِ
عباســی از نــص و وراثــت ،دیدگاههــای اصولــی شــیعه را بــر جامعــه اســامی عرضــه داشــتند.
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.4راهکارهای تقویتکنندۀ مشروعیت سیاسی
در مشــروعیت فاعلــی کــه بــر خاســتگاه و منشــأ قــدرت سیاســی توجــه دارد ،چگونگــی توجیــه
عقلــی اعمــال قــدرت بحــث میشــود .عباســیان ،تنهــا بــه برســاختهای مشــروعیت در حیطــۀ
مبانــی بســنده نکردنــد بلکــه بــه امــوری دیگــری متوســل شــدند کــه میتــوان آنهــا را راهکارهــای
تقویتکننــده مشــروعیت سیاســی نامیــد .آنهــا در راســتای ارائــه تصویــری همهپســند از نظــام
سیاســی خــود ،تمــام تــاش خــود را مصــروف داشــتند کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود.
 .1-4لزوم اطاعت از حاکمیت
عباســیان بــه منظــور توجیــه حکومتشــان بــه مــدد علمــای دربــاری ،اندیشــۀ لــزوم اطاعــت از
حاکمیــت مســتقر را ترویــج کردنــد .ابویوســف ،قاضــی القضــات هــارون الرشــید ،در جهــت ترویــج
ایــن اندیشــه بــه مجموعـهای از احادیــث جعلــی منتســب شــده بــه پیامبــر اســتناد کــرد .از جملــه
ـت کوچک
«از خــدا بترســید و او را اطاعــت کنیــد و اگــر حکومــت و قــدرت بــر شــما به بــرده لبکلفـ ِ
سـ ِـر حبشــی داده شــد ،بــه فرمــان او گــوش دهیــد و او را اطاعــت کنید»(ابویوســف،)9 :1382 ،
«هــر کــه خــدا را اطاعــت کنــد مــرا اطاعــت میکنــد و هــر کــس از امــام اطاعــت کنــد از مــن

اطاعــت کــرده اســت و هــر کــس بــر مــن بشــوراند ،بــر خــدا شــوریده اســت و هــر کــس بــر امــام
بشــورد بــر مــن شــوریده اســت»( 1همــان)« ،اگــر امــام عادل بــود مســتحق پــاداش و شــکرگزاری از
طــرف شماســت و اگــر ظالــم و مســتبد بــود ،بــار گنــاه بــر دوش اوســت و بــر شماســت کــه صبوری
پیشــه کنیــد»( 2همــان )10 :و در ســایه ایــن اندیشـهها ســعی نمــود حــق قیــام و اعتــراض مــردم
را علیــه خلفــا ســلب نمایــد.
ناگفتــه نمانــد اندیشــههای پادشــاهی ایرانــی کــه در دوران خالفــت عباســیان توانســته بــود
بــه تدریــج وارد جامعــه اســامی شــود نیــز در تئوریــزه کــردن ایــن نظریــه ،نقــش بســزایی داشــته
َّ
َ
ََ
الله َو َمن َ
طاعنی َف َقد َا َ
اطاع االمام َف َقد َ
« .1قال رسول الله َمن َا َ
طاع َ
اطاعنیَ ،و َم ْن َع َص ِانی فق ْد َع َصى الله َو َمن َع َصی االمام فقد
عصانی».
َ
َّ
ْ ُْ َ ََ ُ
َ ُ ُ ْ َْ ُ َ ََ ُ ُ
ْ ٌ
َّ
َ ُ
َ « .2ل َت ُس ُّبوا ْال ُو َل َة ّ
یکم َّ
الش ُ
الص ْب ُر َو ِإن َما ُه ْم ِنق َمة َی ْن َت ِق ُم الل ُه
کر َو ِإ ْن أ َساؤوا فعلیهم ال ِوزر و عل
فانهم ِإ ْن أ ْح ِس ُنوا کان لهم الجر و علیکم
َ َ ْ ُ ْ َ َّ ْ
ْ ُ
َ
ْ َ َ َ َّ َ
َْ َ
التض ُّر ِع ».
ِب ِه ْم ِم َّم ْن َیش ُاء؛ فال ت ْس َتق ِبلوا ِنق َمة الل ِه ِبال َح ِم َّی ِة َوالغض ِبَ ،و ْاس َتق ِبلوه َا ِباالس ِتكانة ِ و
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اســت(فرای .)9 :1365 ،آنهــا ســنن ایرانــی را بــا تفســیرهای مذهبــی ترکیــب کردنــد و در توجیه
مشــروعیت خــود بــه کار بردند(دلیــر .)39 :1389 ،ابنمقفــع بــه عنــوان یکــی از افــرادی کــه
مواریــث ایرانــی را بــه زبــان عربــی منتقــل میکــرد ،معتقــد بــود خلیفــه بایــد در همــه امــور جامعه،
دســتورات الــزامآور صــادر کنــد و تنهــا ضــرورت دارد ایــن نظریــات منطبــق بــر کتــاب و ســنت
باشــد(لمبتون .)114 :1380 ،وی مدعــی بــود عمــوم مــردم خــود نمیتواننــد زمینههــا و شــرایط
رشــد خویــش را بیابنــد و خــواص ،بیــش از عمــوم مــردم بــه وجــود امــام نیازمندنــد و خداونــد از
طریــق او ،سعادتشــان را تضمیــن کــرده اســت»(همان) .ابنمقفــع بــا اعتقــاد بــه اینکــه نیــاز
اساســی جامعــه« ،ثبــات» اســت ،بهتریــن طریــق دســتیابی بــه آن را کنتــرل شــدید امــور توســط
حکومــت میداننــد .نکتــۀ مهــم ایــن بــود کــه حاکمیــت خلیفــه ،بایــد قاطــع و بیچــون و چــرا
باشــد تــا یکپارچگــی حاکمیــت برقــرار شــود(همان).
امــام رضــا  gدر تقابــل بــا ایــن اندیشــه ،در موقعیتهــای مناســب ،ناحــق بــودن ســاختار
حکومــت عباســیان را نشــان دادنــد (درخشــه )177 :1391 ،رویکــرد امــام رضــا  gدر ایــن
زمینــه از دو جنبــه قابــل تامــل اســت؛ نخســت نفــی حکومــت طاغــوت و دیگــری ارائــه طریــق
هدایت(همــان) .بدیــن منظــور امــام رضــا  gایــن اندیشــه را از طریــق تفســیر آیــات قــرآن مــورد
َ
َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
مانـ َـة َع َلــى َّ
الســماوات َو ْال ْ
نقــد قــرار داده اســت .از جملــه در تفســیر آیــه امانت ِ«إنــا عرضنــا ال
ض
ر
ِ
ِ
َََ ْ َ َ
ْ
ْ
ـن أ ْن َی ْح ِمل َنهــا» (احــزاب؛  )33،72قبــول والیــت و خالفــت بــدون شایســتگی را بــا
َو ال ِجبــال فأبیـ
ِ
کفــر وخــروج از اســام برابــر میداننــد( 1ابنبابویــه ،1378 ،ج .)306 :1همچنیــن در تفســیر آیــه
َّ
َ ُ َ ْ
الظالم َ
ین»(بقــره؛  )2،124خــط بطالنــی بــر امامــت هــر ظالمــی تــا روز قیامــت
ـدی ِ ِ
«ال ینــال عهـ ِ
کشــیده و امامــت را شایســته خــواص و پــاکان میدانــد( 2طبرســی1403،ق ،ج.)433 :2
 .2-4ترویج نظریۀ الهی بودن خالفت
عباســیان پــس از ترویــج اندیشــه لــزوم اطاعــت از حاکمیــت مســتقر ،ســعی کردند بــا بهرهگیری

َ
ِّ َ َ ْ َ ْ َّ َ َّ َ َ َّ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ
ْ .1ال ُح َس ْین ْبن َخالد َق َالَ :س َأ ْل ُت َأ َبا ْال َح َسن َعل َّی ْب َن ُم َ
مان َة َع َلی َّ
َ ْ ْ
وسى الرضا ع عن قول الل ِه عز و جل ِإنا عرضنا ال
الس
ض َو
ِ
ماوات و الر ِ
َ َ َ ْ ِ َ َِ ْ َ ِْ ٍ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ ِ َ ُ َ ِ َّ َ َ َ ْ َ ٍّ َ َ ْ َ َ َ ِ
ْ
ال ِجبال فأبین أن یح ِملنها فقال المانة الولیة من ادعاها بغیر حق فقد كفر.
َ ِ َ َّ ُ َ َّ َ َ َّ َ ُ
َّ ْ َ ُ َّ َ ْ َ َ ُ َّ
َّ
َ ِ َ َ ْ َ َ ْ َ ِ ِ َ ُ َ َ َ ُ ِّ َ
َ َْ ْ َ َ َ َ َ ْ
ْ
َ
الل ُه َع َّز وَ
« .2قَال الله عز و جل ال َ ینال عه ِدی الظا ِل ِمین فأبطلت ه ِذ ِه الْیة ِإمامة كل ظا ِل ٍم ِإلى یو ِم ال ِقیام ِة و صارت ِفی الصفو ِة ثم أ كرمه
َ
َّ
ُ ِّ َّ ْ َ َّ ْ
َّ
الصف َو ِة َو الط َه َارة».
َجل ِبأ ْن َج َعل ِفی ذری ِت ِه أهل
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مواضع امام رضا gدر برابر گفتمانهای مشروعیت سیاسی دستگاه خالفت (میرحسینی و همکاران)

از نظریــۀ «حــق الهــی خالفــت» جایــگاه خود را مســتحکم ســازند و رقبای خــود را از میــدان رقابت
خــارج کننــد .آنهــا ســعی داشــتند موضــع خودشــان را از طریــق قــدرت و نمایندگــی خداونــد
تقویــت کننــد .در ســایه همیــن نظریــه ،بــه اســتناد روایاتــی منســوب به پیامبــر  nاطاعــت حاکم
در ردیــف اطاعــت خداونــد قــرار گرفــت و ســلطان« ،ظــل اللــه» خوانــده شــد؛ روایاتــی نظیــر «هــر
کــس ســلطان را گرامــی دارد ،خــدا را گرامــی داشــته و هــر کــس بــه او اهانــت کنــد ،به خــدا توهین
کــرده اســت»(ابن ابــی عاصــم1400 ،ق ،ج )492 :2یــا «هــر کــس کــه ســلطان را در دنیــا گرامــی
بــدارد ،خداونــد او را در قیامــت گرامــی خواهــد داشــت»(علجونی ،بیتــا ،ج )552 :1و یــا «کســی
کــه بــا ســلطان بــا خلــوص نیــت رفتــار کنــد و هواخــواه او باشــد هدایــت یافتــه و هــر کــس بــر او
خیانــت کــرده و علیــه او اقــدام کنــد ،گمــراه شــده است»(عســقالنی1406 ،ق ،ج .)178 :4بــه
همیــن منظــور ،از زمــان معتصــم (ســال 218ق) بــه بعــد ،پســوند «اللــه» بــه نشــانه خلیفــة اللهــی
بــر القــاب خلفــای عباســی افــزوده و ایــن رســم تــا آخــر ایــن سلســله ،حفــظ شــد(ر.ک .قــادری،
 .)71 :1375در ورای ایــن اندیشــه حــق اعتــراض و تــاش در راســتای ســقوط حکومــت از مــردم
ســلب میشــد و نــه تنهــا مشــروعیت ،بلکــه تــداوم حکومــت عباســیان را نیــز تضمیــن مینمــود.
امــام رضــا  gبــه منظــور مقابلــه بــا جایــگاه و القابــی کــه خلفــا بــه خــود منتســب کــرده بودنــد،
ْ َ َّ ُ ُ َ َ ُ َّ
ـاء اللـ ِـه َعـ َّـز َو
ائمــه gرا بــا عنــوان «خلفــای خداونــد در زمیــن» معرفــی نمودنــد« :ال ِئمــة خلفـ
َ
َّ
َجــل ِفــی أ ْر ِض ِه»(کلینــی1407 ،ق ،ج193 :1؛ ر.ک :درخشــه .)174 :1391 ،افــزون بــر ایــن،
بــه مــدد تفســیر آیــات قــرآن کریــم ،مقــام خالفتاللهــی را مختــص ائمــه bبرشــمردند .از جملــه
ً َ
ْ َ
َّ
ْ َ َ َّ ْ ُ
در تفســیر آیــه َ
ـن َ
«مـ ْ
كان ُیریـ ُـد ال ِعـ َّـزة ف ِللـ ِـه ال ِعـ َّـزة َجمیعــا ِإل ْیـ ِـه َی ْص َعـ ُـد الك ِلـ ُـم الط ِّی ُب(»...غافــر،
ْ َ
َّ
1
 )35،10پذیــرش خالفتاللهــی ائمــه bرا یکــی از مصادیــق عبــارت «الك ِلـ ُـم الط ِّی ُب» دانســتند
(مجلســی1403 ،ق ،ج .)198 :67امــام رضــا  gاز رســانه دعــا نیــز بــرای ایــن منظــور اســتفاده
نمودنــد .از جملــه در روایتــی کــه در اصــل یونــس بــن بکیــر دیــده شــده اســت ،یونــس از امــام،
دعایــی بــرای رفــع شــدائد و ســختیها میخواهــد کــه حضــرت نوشــتهای مفصــل مشــتمل بــر
دعــا بــرای وی مینویســند کــه در اثنــای آن بــه مســئلۀ خالفــت اشــاره کــرده و نــام  12امــام را بیــان
َ
َّ ّ ً ُ َ َ ُ ُ َ َ َّ
ُ َّ
َ ُ َ َ َّ َّ
ْ َ
َّ َ َ ُ
َّ
«ِ .1إل ْی ِه َی ْص َع ُد الك ِل ُم الط ِّی ُب ق ْول ل َ ِإل َه ِإل الل ُه ُم َح َّم ٌد َر ُسول الل ِه َع ِل ٌّی َو ِل ُّی الل ِه َو خ ِلیفة ُم َح َّم ٍد َر ُسول الل ِه َحقا َو خلفاؤ ُه خلف ُاء الل ِه َو
ِ
ْ ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ٌ
ُ
َ
ال َع َمل الصا ِلح ی ْرف ُعه ِعلمه ِفی قل ِب ِه ِبأ َّن هذا ص ِحیح كما قلته ِب ِل َس ِانی».
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میدارنــد .ابتـ َـدای ایــن بخــش بــه ایــن صــورت اســت« :و أن ع ِلیــا أ ِمیــر الم ِ ِ
ْ
ُ
َو َوار ُث ع ْلــم ْال ْنب َیــاء َع َلـ ُـم ِّ
ـن َو ُم َجاهــد ال َمارقیـ َ
ین َو ُم َم ِّیـ ُـز ْال ُم َنافقیـ َ
الدیــن َو ُمبیـ ُـر ْال ُم ْشــرك َ
ـن».
ِ ِ ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِِ
ِ ِ
در ادامــه ثامــن الحجــج  gبــه اقتــدای خــود بــه امیرالمومنیــن اشــاره کــرده و ایشــان را امــام،

حجــت و راهنمــای خــود در زندگــی معرفــی کــرده و اعمــال صالــح و نجاتبخــش خــود را بــدون
والیــت ایشــان ،ناتمــام معرفــی میکننــد .ســپس بــه حقانیــت اوصیــای پــس از حضــرت علی g
اشــاره کــرده و بــا نــام بــردن از  12معصــوم بــه اضافــه حضــرت محمــد  nو فاطمــه زهــرا ،h
آنهــا را بــه عنــوان وســایل نجاتبخــش معرفــی نمودند(مجلســی1403 ،ق ،ج.)348-347 :91
ایــن تالشهــا در راســتای تقابــل بــا گفتمانــی کــه خالفــت عباســی ترویــج میکردنــد ،جایــگاه و
موقعیــت خــود را بیــش از پیــش نشــان میدهــد.
 .4-4بهرهگیری از اندیشۀ مهدویت
اســتفاده ابــزاری عباســیان از اندیشــۀ مهدویــت را نیــز بایــد در شــمار تالشهــای آن خانــدان
بــرای کســب مشــروعیت سیاســی قلمــداد کــرد .بــرای نمونــه ،آنــان ادعــا کردنــد پیامبــر فرمــوده
اســت« :مهــدی از فرزنــدان تــو [عبــاس] میباشــد ،او موفــق ،راضــی و مرضــی خواهــد بود»(ابــن
عســاکر1415 ،ق ،ج .)32()299 :26ایــن روایــت بــه گونـهای بــود کــه عباســیان توانســتند مدعــی
شــوند دولتشــان همــان دولــت موعــودی اســت کــه پیامبــر وعــده داده اســت تــا بدیــن وســیله
بــه دسـتگیری خالفــت را در راســتای تحقــق امــر الهــی بداننــد .در پایــان بایــد بــه روایاتــی اشــاره
کــرد کــه عباســیان بــه منظــور تبعیــت مــردم از حکومــت جعــل کردنــد ،تــا بــه این مســئلۀ نیــز رنگ
و لعــاب مذهبــی ببخشــند« :پرچــم در آینــدهای نزدیــک ،در اختیــار فرزنــدان عبــاس خواهــد بود؛
هرکــس از آنهــا تبعیــت کنــد ،در مســیر هدایــت قــرار دارد؛ امــا هرآنکــس مخالفــت ورزد ،هــاک
میگردد»(متقــی هنــدی1409 ،ق ،ج)704 :11
حضــرت رضــا  gدر تقابــل بــا بهرهبــرداری عباســیان از اندیشــۀ مهدویــت ،حضــرت مهــدی را
ْ
«...ال َقائـ ُـم ْال َم ْهـ ُّ ْ ُ ْ َ َ
ـن (»...خصیبی،
فرزنــد نــوادهاش حســن عســکری gخواندنــد:
ِ
ِ
ـدی بــن الحسـ ِ
1419ق .)364 :و ضمــن تعییــن رتبــۀ ایشــان ،تأکیــد کــرد کــه حضرت ولــی عصر fاز نــوادگان
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َ َ َّ ُ ْ ُ ْ
ـدی»
خویــش اســت .از همیــن رو امــام زمــان را «چهارمیــن از فرزنــدان خــود :ذاك الر ِابــع ِمــن ولـ ِ
(ابنبابویــه1395 ،ق ،ج )376 :2و پــدرش را ســومین فرزنــد خــود معرفــی نمــوده اســت(همان،

1378ق ،ج .)273 :1همچنیــن در ســیرۀ حضــرت رضــا  gمشــاهده میشــود کــه شــیعیان
خــود را بــه دعــا بــرای حضــرت مهــدی fفــرا میخواندند(بــرای دو نمونــه ر.ک :طوســی،
۱۴۱۱ق367 :؛ مجلســی1403 ،ق ،ج )331-330 :92کــه میتوانــد یکــی از اهــدافاش،
فرامــوش نشــدن مهدویــت اصیــل از متمهدیــان و مدعیــان دروغیــن مهدویــت باشــد کــه یکــی از
ســردمداران آن در عصــری کــه هنــوز مهــدی واقعــی بــه دنیــا نیامــده بــود ،عباســیان بودنــد.

نتیجهگیری
بنــا بــه تقســیمات سـهگانه از مراحــل حکومت عباســیان ،امــام رضــا gدر عصر تثبیــت و اقتدار
ایــن حکومــت میزیســتند .گرچــه در بــازۀ زمانــی پژوهــش حاضــر یعنــی دوران امامــت حضــرت
رضــا203-183(gق) ،چنــد دهــه از تشــکیل ایــن حکومــت گذشــته بــود ،امــا هنــوز خالفــت
عباســی بــه مبنــای ثابتــی بــرای مشــروعیت خــود دســت نیافتــه بــود .ایــن بــی ثباتــی را میتــوان
در تغییــر مبانــی مشــروعیت پیجویــی کــرد؛ بــه همیــن دلیــل ،گاه آنــان پایــه قــدرت خــود را
بــه تغلــب و اســتیال مبتنــی میســاختند و گاه بــه وصایــت ،نــص و وراثــت .در کنــار ایــن مبانــی،
صورتبندیهــای پرســابقهای چــون شــورای اهــل حــل و عقــد و اســتخالف نیــز وجــود داشــت
کــه پیشــینۀ آن ،بــه دوران خلفــای راشــدین بازمیگشــت .در کنــار مبانــی مشــروعیت ،دســتگاه
خالفــت بــه مــدد راهکارهایــی ،در پــی تقویــت مشــروعیت نیــز بودنــد .در ایــن دورۀ زمانــی ،علــی
بــن موســی الرضــا gبــه عنــوان رهبــر اصلیترین جریــان مخالــف حکومــت در این گفتمــان وارد
شــده ،نظریــات فــوق را بــه صــورت برهانــی نقــد نمودنــد .آن حضــرت موضعگیریهــای شــدیدی
در برابــر شــورا ،اســتخالف و اســتیال ابــراز کــرده ،تحریــف وصایــت و وراثــت از ســوی عباســیان را
هویــدا نمودنــد .عــاوه بــر ایــن حضــرت بــه راهکارهــای تقویتکننــده مشــروعیت عباســیان از
جملــه لــزوم اطاعــت از حاکمیــت ،ترویــج نظریــه «حــق الهــی خالفــت عباســیان» و بهرهگیــری
از اندیشــه مهدویــت نیــز واکنــش نشــان داده و افــزون بــر اینکــه از هــر فرصتــی بــرای انتقــاد بــه
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آنهــا بهــرهمیجســتند ،بــه فراخــور شــرایط سیاســی اجتماعــی نیــز بــه تبییــن و تثبیــت دیــدگاه
خویــش یعنــی «نظریــه نــص و اراده الهــی» پرداختنــد .در نتیجــه بایــد گفــت امــام رضــا ،gچــه
قبــل از والیتعهــدی و بیــش از همــه پــس از آن ،بــا رویکــرد تلفیقــی ســلبی و ایجابــی ،بــه تقابل با
گفتمانهــای مشــروعیت سیاســی اهــل ســنت پرداختــه و از اصول سیاســی شــیعه دفــاع نمودند.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال هشتم ،شماره  ،31پاییـز 1399

مواضع امام رضا gدر برابر گفتمانهای مشروعیت سیاسی دستگاه خالفت (میرحسینی و همکاران)

پینوشت
 .1در اینجــا مقصــود مــا از مشــروعیت ،مفهــوم ســنتی آن بــا معنــای محــوری مطابقــت بــا احــکام شــرع و دیــن اســت و نــه
 Legitimacyکــه بیــش از همــه بــر عنصــر قانــون تأکیــد دارد .بــه عبــارت دیگــر مشــروعیت قانونــی کــه ماکــس وبــر بــه عنــوان
اولیــن ســلطۀ مشــروع از آن ســخن میگویــد در زمــان ســوژه مــد نظــر مــا ،محــل بحــث نبــوده اســت(برای توضیحــات بیشــتر
ر.ک :آرون.)6-1 :1364 ،
 . 2از همیــن رو مشــاهده میکنیــم هنگامــی کــه معاویــه تحــت لــوای خونخواهــی عثمــان بــه حکومــت رســید ،بــا تطمیــع
ســران اقــوام و رؤســای قبایــل و گــردآوری آنهــا بــه دور خــود ،آن ســال را «عــام الجماعــه» خواند(ابــن عبدالبــر1421 ،ق ،ج:3
1418؛ ابــن کثیــر1407 ،ق ،ج )220 :6تــا نشــان دهــد از پذیــرش و اقبــال عمومــی برخــوردار اســت.
 . 3بــه عنــوان نمونــه امــام رضــا« gآ گاهــی بــه سیاســت  /عالــم بالسیاســه» را یکــی از اوصافــی میدانــد کــه هــر امــام بایــد
واجــد آن باشــد (کلینــی1365 ،ق ،ج202 :1؛ نعمانــی1397 ،ق.)222 :
 . 4تئوريــزه کــردن علنــي مفهــوم امامــت را در نگرانیهایــی کــه اصحــاب بــه محضــر حضــرت رضــا gاظهــار میکردنــد
میتــوان مشــاهده کــرد(از محمــد بــن ســنان :ابــن شــهر آشــوب1379 ،ق ،ج339 :4؛ از صفــوان بــن يحيــي :مفيــد1413 ،ق،
ج .)255 :2در هــر دو گــزارش احســاس خطــر از خالفــت عباســی بابــت علنــی کــردن امامــت و گفتوگــو دربــارۀ آن مشــاهده
میشــود.
 . 5بیشــک اصلیتریــن نقــش ،از ِآن پذیــرش والیتعهــدی اســت ،هرچنــد میتــوان عوامــل دیگــری چــون بــه وجــود آمــدن
ً
فضــای [نســبتا] بــاز اجتماعــی را کــه ناشــی از ایرانیگرایــی مقطعــی حکومــت عباســی بــود ،دخیل دانســت.
 . 6واژۀ «بیعــت» ریشــه در بیــع بــه معنــای معاوضــه و مبادلــه دارد .بــه ایــن ترتیــب بیعتکننــده در ازای فــروش اطاعــت و انقیاد
خــود نســبت بــه حکومــت ،امــور دیگــری همچــون امنیــت را بــرای خــود میخرد(ابــن اثیــر ،1367 ،ج.)174 :1
َ ْ ُ
ـن َخ َذ َلـ ُ
ـن َعـ َ
ـاد ُاهَ ،و ْاخـ ُـذ ْل َمـ ْ
االه َو َعــاد َمـ ْ
ـت َمـ ْـو َل ُه َف َعلـ يٌ َمـ ْـو َل ُهَّ ،الل ُهـ َّـم َوال َمـ ْ
ـن َو ُ
ـه وَ
ـن ك ْنـ ُ 
 . 7حدیــث غدیــر بــا عبــارات «مـ 
ِ
ِ
ِ
ْان ُصـ ْـر َمـ ْ
ـن َن َصـ َـر ُه» در کتــاب صحیفــه الرضــا ،منســوب بــه آن حضــرت نیــز آمــده اســت (علــی بــن موســی الرضــا1406 ،ق.)64 :
َ
َ
 . 8حديــث منزلــت ،تشــبيه جايــگاه پيامبــر nو علــي gبــه موســي gو هــارون gاســت بــا دو گونــه نقــل «أ َمــا َت ْرضي
َ ْ َ ُ َ ِّ َ ْ َ َ ُ َ
ون مـ ْ
ـن ُم َوســي» و «أنــت منــي بمنزلــة هــارون مــن موســي» کــه در جوامــع حديثي شــيعه و اهلســنت
أن تكــون ِمنــي ِبمن ِزلـ ِـة هــار ِ
ضبــط شــده اســت (زيــد بــن علــي ،بيتــا408 :؛ بخــاري1401 ،ق ،ج.)209 :4
 . 9هنگامــی کــه مأمــون و کارگزارانــش حســن و فضــل ،چندیــن مرتبــه والیتعهــدی را بــه امــام پیشــنهاد کردنــد و هــر دفعــه با
جــواب منفــی آن حضــرت مواجــه شــدند ،بــه تهدیــد روی آوردنــد .از همیـ ن رو مأمــون بــا تمســک بــه وصیــت عمــر بــن خطــاب
َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ
ـن ق ِبل َت
در شــورای شــش نفــره مبنــی بــر گــردن زدن هــر کــس کــه مخالفــت کنــد ،امــام را تهدیــد بــه قتــل کــرد« :ف ِباللـ ِـه أق ِســم ل ِئـ
ـت َو إ َّل َض َر ْبـ ُ
و َلَيـ َـة ْال َع ْهـ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ـت ُع ُن َقك»(ابــن شهرآشــوب1379 ،ق ،ج.)363 :4
ِ
ـد و ِإل أجبرتــك علــى ذ ِلــك فـ ِـإن فعلـ ِ
ِ
ب و عــزل
 . 10والیتعهــدی را قبــول مىكنــم بــه شــرطى كــه امــر و نهــی نکنــم ،بــه داوری و افتــاء ننشــینم ،احــدی را نص ـ 
ننمايــم ،رســمى را بــر هــم نــزده و احــداث امــرى نكنم(کلینــی ،1365 ،ج .)489 :1در عمــل نیــز پایبندی امــام را مشــاهده میکنیم؛
بــرای نمونــه ،آن حضــرت پیشــنهاد مأمــون بــرای معرفــی فرمانــدار را رد کردند(مجلســی1403 ،ق ،ج.)144 :49
 . 11یکــی از اهــداف مأمــون در واگــذاری والیتعهــدی ،کســب مشــروعیت برای خالفــت خــود بود(جعفریــان.)433 :1381 ،
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مأمــون بــه هواخواهــان حکومــت عباســی و معترضــان بــه والیتعهــدی امــام رضــا gگفــت« :ایــن مــرد [علــی بــن موســی]
کارهــای خــود را از مــا پنهــان کــرده ،مــردم را بــه امامــت خــود میخوانــد .او را بدیــن جهــت ولیعهــد قــرار دادم کــه مــردم را بــه
خالفــت مــا خوانــده ،بــه ســلطنت و خالفــت مــا اعتــراف کنــد .در ضمــن ،فریفتگانــش بداننــد او چنانکــه ادعــا میکنــد ،نیســت
و ایــن امر[خالفــت] شایســته ماســت نــه او» (ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)170 :2
 . 12برخــی اهــل ســنت بــا نســبت دادن جملــه «خالفــت پــس از مــن  30ســال اســت و پــس از آن تبدیــل بــه پادشــاهی خواهــد
شــد» بــه رســول اللــه nقصــد داشــتهاند بــه نوعــی مشــروعیت خلفــای راشــدین را بــا دیگرانــی کــه بــا غلبــه بــه حکومــت
رســیدهاند متمایــز جلــوه دهند(ابــن جعــد1417 ،ق .)479 :نمونــۀ دیگــر ،توجیـ ه روایــت نبــوی «ائمــه پــس از من  12نفر هســتند»
بــه خلفایــی اســت کــه اســتحقاق خالفــت داشــتهاند و نــه هــرآن کــس کــه بــه ایــن منصــب دســت یافتــه اســت!(مبارکفوری،
1410ق ،ج.)391 :6
 . 13بــه عنــوان نمونــه احمــد بــن حنبــل مینویســد« :هرکــس علیــه پیشــوایی از پیشــوایان مســلمین کــه مــردم بــر خالفــت او
اجمــاع کــرد ه باشــند خــروج کنــد ،جمــع مســلمانان را پراکنــده کــرده و چنانچــه در آن حالــت قبــض روح شــود ،به مــرگ جاهلیت
مــرده اســت» (احمــد بــن حنبــل1411 ،ق.)46-45 :
 . 14خلفــای اولیــه عباســی تــا زمــان جنــگ امیــن و مأمــون ،اصــرار بــر انتخــاب دو یــا ســه ولیعهــد داشــتند و تنهــا در زمــان
مأمــون و گزینــش علــی بــن موســی الرضــا اســت کــه عباســیان تجربــه تــک ولیعهــدی را آغــاز کردند(قــادری.)149 :1375 ،
 . 15امیرالمؤمنیــن علــی gدر طــول خالفــت خــود ،کســانی را کــه بیعــت نکــرده بودنــد بــه حــال خــود وانهــاده و از زور بــرای
اخــذ قــدرت اســتفاده نکردند(بــه ایــن گــروه قاعدیــن گفتــه میشــود .بــرای مشــاهدۀ اســامی آنهــا ر.ک :طبــری1387 ،ق ،ج:4
431-430؛ طوســی ،1382 ،ج .)166 :4بارزتریــن مخالفــت اهــل بیــت بــا صورتبنــدی غلبــه ،از امــام صــادق gنقــل شــده
ت مــا بــا محبــت و مهربانــى ،وقــار و تقيـه ،حســن
اســت« :بنــى اميـ ه بــا شمشــير و ظلــم بــر مــردم مســلط شــدند ،ولــى امامـ 
معاشــرت ،پرهيــزكارى و عبــادت همــراه اســت»(ابن بابویــه1403 ،ق ،ج.)355-354 :2
 . 16زیــد در شــهر بصــره حرکــت خــود را آغــاز کــرد و عــاوه بــر غــارت امــوال و بــه آتــش کشــیدن خانههــای بنیالعبــاس و
همفکــران آنهــا ،هــر آن کــس را لبــاس ســیاه بــر تــنداشــت در آتــش میافکند(طبــری1387 ،ق ،ج .)535 :8او بــه واســطۀ
همیــن آتشافروزیهایــش بــه «زیدالنــار» ملقــب گردید(ابوعلــی مســکویه ،1379 ،ج.)118 :4
 . 17از نقــد امــام رضــا gپــی میبریــم زیــد گمــان کــرده بــود هــر آن کــس از نســل فاطمــه hباشــد ،عــذاب نخواهــد شــد و
هــر کاری بخواهــد میتوانــد انجــام دهــد کــه حضــرت ایــن تفکــر را نقــد نمودند(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)234 :2
 . 18البتــه ناگفتــه نمانــد امــام رضــا gخــروج افــراد متقــی را کــه از بــرای خــدا بــه خشــم آمــده و قیــام کننــد جایــز شــمردند.
ایــن مطلــب را میتــوان در مقایســه زیــد النــار بــا زیــد بــن علــی کــه مأمــون آن دو را یکســان پنداشــته بــود مشــاهده نمــود کــه امــام،
قیــام زیــد بــن علــی را تأییــد کردنــد(ر.ک :ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)249-248 :1
 .19بــرای مشــاهده گزارشهــای تاریخــی از خشــم برخــی عباســیان از انتخــاب یــک علــوی بــه عنــوان ولیعهــد و واهمۀ آنــان از
امــکان خــارج شــدن خالفــت از خانــدان بنیعبــاس ر.ک :طبــری1387 ،ق ،ج.555 :8
 . 20بــه جــز خــوارج و گروهــی از معتزلــه ،همــه مذاهــب پذیرفتــه بودنــد کــه خالفــت حــق قبیلــه قریــش اســت؛ به همیــن دلیل
گاه اصالــت قریشــی بــودن ،بــه عنــوان اولیــن شــرط در نظــر گرفتــه شــده اســت (فــراء1421 ،ق .)20 :ایــن مبنــا ،ریشــه در روایــات
فراوانــی دارد کــه منســوب بــه پیامبــر nاســت (ر.ک :بخــاری1401 ،ق ،ج .)155 :4از همیــن رو برخــی معتقدنــد قریشــی بــودن
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مواضع امام رضا gدر برابر گفتمانهای مشروعیت سیاسی دستگاه خالفت (میرحسینی و همکاران)

خلیفــه کــه نخســتین نظریــه و شــرط خالفــت بــود تــا پایــان خالفــت عباســیان همــواره وجــه غالــب شــرایط خلیفگــی بوده اســت
(قــادری .)159 :1375 ،بنابرایــن بــا تثبیــت گفتمــان قرشــی بــودن خلیفــه ،در اینجــا گفتمــان دیگــری مطــرح شــده مبنی بــر اینکه
از میــان قبیلــه قریــش ،چــه کســی بــه پیامبــر نزدیکتــر اســت تــا خالفــت بــه او برســد.
 . 21قاضــی عبدالجبــار و فخــررازی نــام ایــن گــروه را «روندیــه» دانســتهاند (فخرالدیــن رازی1413 ،ق55 :؛ قاضــی عبدالجبــار،
1965م ،ج ،20بخــش دوم.)177 :
 . 22شاید به همین دلیل آنان به «عباسیان خالص/العباسیه الخلص» یاد میشوند (نوبختی1404 ،ق.)47 :
 . 23جالــب توجــه آنکــه در منابــع شــیعی آمــده اســت ابوصلــت هــروی ،معمــر بن خــاد و گروهــی از شــیعیان بر امــام رضاg
وارد شــدند و مشــاهده کردنــد رنــگ رخســار حضــرت تغییــر کــرده اســت .آنهــا از ماوقــع ســؤال کردنــد که حضــرت فرمودنــد :در
اندیشــه شــعر مــروان بــن ابــی حفصــه بــودم کــه نــاگاه بــه خــواب رفتــم .در عالــم رؤیا فــردی اشــعار زیــر را میســرود:
و مضى القضاء به من الحكا م
قد كان اذ نزل القرآن بفضله
ان ابن فاطمة ّ
حاز الوراثة عن بنى االعما م
المنوه باسمه
و يبكى و يسعده ذو و االرحا م
و بقى ابن نثلة واقفا متحيرا
یعنــی هنگامــی کــه قــرآن نــازل شــد ،خداونــد چنیــن قضــا کــرد کــه اوالد فاطمــه جلیــل القــدر بــوده و ارثبــر پیامبــر باشــند در
حالــی کــه عمــوزادگان ســهمی ندارند(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)176 :2
 . 24برای اطالعات بیشتر ر.ک :آیینه وند و الهی زاده.18-1 :1384 ،
ـب نزدیکتــر بــه رســول اللــه nاز طریــق امیرالمومنیــن gاز یک ســو
 . 25ایــن شــعر نشــان مــی دهــد دالیــل علویــان در نسـ ِ
و فاطمــه زهــرا hاز ســوی دیگــر بوده اســت.
 . 26بــه عنــوان نمونــه نفــس زکیــه بــه منصــور نامــه نوشــته و خــود را از نظــر قرابــت بــه رســول اللــه nنزدیکتــر معرفــی
کــرد چــرا کــه عــاوه بــر امیرالمومنیــن ،gخــود را از اوالد فاطمــه hمیدانســت (طبــری1387 ،ق ،ج .)567 :7همچنیــن
فــان اس معتقــد اســت نظریــه وراثــت در نهایــت برچســب یــک ایــده غریــب از یــک فرقــه را بــه پیشــانی گرفــت چــون اگــر حق
جانشــینی از آن عبــاس میبــود ،بایــد ایــن مدعــای بــزرگ را پذیرفــت کــه خلفــای راشــدین نیــز خالفــت را غصــب کردهانــد
( ،)Van Ess:1991 ,V3 :18چیــزی کــه بــرای عامــه مســلمانان قابــل پذیــرش نبــود.
 . 27بــرای مشــاهده  69روایــت در فضیلــت عبــاس ،خانــدان وی ،محــق بــودن آنــان در خالفــت و پیــش بینــی وقــوع آن ر.ک:
متقــی هنــدی1409 ،ق ،ج ،708-698 :11احادیــث ش.)33452-33383
 . 28اســتدالل امــام در تقابــل بــا ایــن فرهنــگ جاهلــی قــرار دارد« :بنونــا بنــو ابنائنــا و بناتنــا /بنوهــن ابنــاء الرجــال االباعدی»
فرزنــدان مــا ،فرزنــدان پســرانمان هســتند و فرزنــدان دخترانمــان ،فرزنــدان مــردان بيگانهاند(جاحــظ1424 ،ق ،ج.)230 :1
 . 29امــام بــه حرمــت ازدواج بــا محــارم اســتدالل کردنــد ولــذا حضــرت رضــا gبــه پیامبــر نزدیکترنــد .جالــب توجــه آنکــه
مأمــون پــس از ســکوتی معنـیدار در برابــر ایــن پرســش ،بــر درســتی ســخن امــام صحــه گــذارد.
 . 30در اینجــا موضعگیــری حاکــم نیشــابوری قابــل توجــه اســت .او از یــک طــرف بــه اجمــاع اهــل علــم تمســک میکنــد کــه
در مســئلۀ ارث ،عمــو بــر پســرعمو تقــدم دارد ،امــا در کنــار آن بــه روایتــی از امیرالمؤمنین gاشــاره کرده که ایشــان ،خــود را وارث
علــم پیامبــر دانســتهاند(حاکم نیشــابوری ،بیتــا ،ج .)126 :3گویــی او خواســته علــم را مســتثنا کند.
 . 31این استدالل از امام موسی کاظم gدر تقابل با هارون الرشید ذکر شده است ر.ک :ابنبابویه1378 ،ق ،ج.82 :1
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 . 32ایــن روایــت فــارغ از منابــع شــیعی ،در غالــب منابــع اهــل ســنت در خطــاب بــه حضــرت زهــرا hنقــل شــده اســت (بــه
عنــوان نمونــه ر.ک :قنــدوزی1416 ،ق ،ج .)210 :2فــارغ از مجــادالت ســنتی ،حتــی جعفــر بــه موعــود بــودن بــرادرش مهــدی،
بــاور نداشــت (ابوالفــرج اصفهانــی1415 ،ق ،ج.)193 :13
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منابع و مآخذ
ـ قرآن کریم.
ـ آرون ،ریمون .)1364( .مراحل اساسی اندیشه در جامعهشناسی .ترجمه باقر پرهام .تهران :آموزش انقالب اسالمی.
ـ آشوری ،داریوش .)1358( .درآمدی بر جامعهشناسی و جامعهشناسی سیاسی .تهران :مروارید.
ـ آیینه وند ،صادق ؛ الهی زاده ،محمدحسین« .)1384( .معیار مشروعیت خالفت در چالش حسنیان (فرزندان عبدلله محض) با
دولت عباسی» .فصلنامه علوم انسانی دانشگاه الزهرا . hش . 53صص.18-1 :
ـ ابن ابی شیبه کوفی1409( .ق) .المصنف .به کوشش سعید اللحام .بیروت :دارالفکر.
ـ ابن أبی عاصم ،عمرو الضحاک الشیبانی1400( .ق) .السنة .به کوشش محمدناصر الدین .بیروت :المکتب االسالمی.
ـ ابن اثیر ،عزالدین علی .)1367( .النهاية في غريب الحديث .چاپ چهارم .قم :موسسه اسماعيليان.
ـ ــــــــــــــــــــــ1385( .ق) .الکامل فی التاریخ .بیروت :دارصادر.
ـ ابنبابویه ،محمد بن علی .)1361( .معانی االخبار .قم :انتشارات جامعه مدرسین.
ـــــــــــــــــــــــــ.)1362(.األمالي.تهران:انتشاراتكتابخانهاسالميه.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1378( .ق) .عیون أخبار الرضا .gتهران :انتشارات جهان.
ـ ــــــــــــــــــــــــ .)1385( .علل الشرائع .قم :انتشارات داوري.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1395( .ق) .كمال الدين و تمام النعمة .به کوشش علی اکبر غفاری .تهران :اسالمیه
ـــــــــــــــــــــــــ1403(.ق).الخصال.قم:انتشاراتجامعهمدرسین.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1413( .ق) .من ال يحضره الفقيه .قم :انتشارات جامعه مدرسين.
ـ ابن جعد ،علی1417( .ق) .مسند ابن جعد .چاپ دوم .بیروت :دارالکتب العلمیه.
ـ ابن خلدون ،عبدالرحمن1408( .ق) .تاریخ .به کوشش خلیل شحاده .چاپ دوم .بیروت :دارالفکر.
ـ ابن شعبه حرانى ،حسن بن على1404( .ق) .تحف العقول .چاپ دوم .قم :جامعه مدرسين.
ـ ابن شهرآشوب مازندرانی1379( .ق) .مناقب آل أبی طالب  .gقم :مؤسسه انتشارات عالمه.
ـ ابن عبد ربه آندلسى1404( .ق) .العقد الفريد .بیروت :دارالكتب العلمية.
ـ ابن عبدالبر1412( .ق) .االستيعاب فى معرفة األصحاب .به کوشش على البجاوى .بيروت :دارالجيل.
ـ ابن عساکر1415( .ق) .تاریخ مدینه دمشق .بیروت :دارالفکر للطباعه و النشر.
ـ ابن کثیر دمشقی1407( .ق) .البداية و النهاية .بيروت :دار الفكر.
ـ ابوالفرج اصفهانی1415( .ق) .االغانی .بیروت :داراحیاء التراث العربی.
ـ ابوعلی مسکویه .)1379( .تجارب األمم .به کوشش ابوالقاسم امامى .چاپ دوم .تهران :سروش.
ـ ابوهالل عسكری1419(.ق) .الصناعتین .بیروت :مكتبه عنصریه.
ـ ابویوسف ،یعقوب بن ابراهیم .)1382( .الخراج .چاپ دوم .قاهره :المطبعة السلفیه.
ـ احمد بن حنبل1411( .ق) .أصول السنة .عربستان سعودی :دارالمنار.
ـ أخبار الدولة العباسية و فيه أخبار العباس و ولده( .نویسندۀ ناشناس) (1391ق) .به کوشش عبدالعزيز الدورى و عبدالجبار المطلبى.
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بيروت :دار الطليعة.
ـ إربلی ،علی بن عیسی1381( .ق) .کشف الغمه .تبریز :مکتبه بنیهاشمی.
ـ امام جمعه زاده ،سید جواد؛ محموداوغلی ،رضا« .)1393( .واکاوی مواضع سیاسی امام رضا  gدر بحرانهای اعتقادی ـ سیاسی
دوره (183-203ق)» .فرهنگ رضوی.)5( 2 .صص.31 -8:
ـ بازرگان ،عبدالعلی .)1361( .شورا و بیعت .تهران :شرکت سهامی انتشار
ـ باقالنی ،ابوبکر محمد1414( .ق) .تمهید االوائل و تلخیص الدالئل .بیروت :مؤسسه الکتب الثقافیه.
ـ بخاری ،محمد بن اسماعیل1401( .ق) .الجامع الصحیح .بیروت :دارالفکر.
ـ بغدادى ،عبدالقاهر1408(.ق) .الفرق بین الفرق .بیروت :دار الجیل/دار االفاق.
ـ بالذری ،احمد بن یحیی1417( .ق) .كتاب جمل من انساب األشراف .بيروت :دارالفكر.
ـ تفتازانی ،سعدالدین .)1409( .شرح المقاصد .قم :الشریف الرضی.
ـ جاحظ ،عمرو بن بحر1424( .ق) .الحيوان .چاپ دوم .بیروت :دار الكتب العلمية.
ـ جعفريان ،رسول .)1381( .حيات فكرى و سياسى ائمه .چاپ ششم .قم :انتشارات انصاريان.
ـ جواد علی1422( .ق) .المفصل فى تاريخ العرب قبل اإلسالم .چاپ چهارم .بیجا :دارالساقی.
ـ حاكم نیشابوری( .بیتا) .المستدرك علی الصحیحین ،به کوشش یوسف مرعشلی .بیروت :دارالمعرفه.
ـ حمیرى قمى ،عبدالله بن جعفر( .بیتا) .قرب اإلسناد .تهران :انتشارات كتابخانه نینوى.
ـ خصيبى ،حسين بن حمدان 1419( .ق) .الهدایة الکبری .بیروت :البالغ.
ـ درخشه ،جالل .)1391( .سیاست و حکومت در سیرۀ امام رضا  .gمشهد :بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا.g
ـ دلیر ،نیره« .)1389( .گفتمان خالفت و سلطنت در سیر الملوک» .مجله مطالعات تاریخ اسالم .ش .4صص.58-37:
ـ زید بن علی( .بیتا) .مسند .بیروت :منشورات دار مکتبه الحیاه.
ـ سبحانی ،جعفر( .بیتا) .بحوث في الملل و النحل .قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.
ـ سروش ،عبدالکریم« .)1384( .تشیع و چالش مردمساالری» .بازتاب اندیشه .ش .63صص.58 -50 :
ـ سعد بن عبدالله اشعری .)1360( .المقاالت و الفرق .تهران :مركز انتشارات علمی و فرهنگی.
ـ سیدمرتضی1413( .ق) .الفصول المختارة .قم :كنگره شيخ مفيد.
ـ شربینی ،محمد بن احمد1377( .ق) .مغنی المحتاج .بیروت :داراحیاءالتراث العربی.
ـ صالحیشامی ،محمد بن یوسف1414( .ق) .سبلالهدى والرشاد فى سيرة خيرالعباد .بيروت :دارالكتب.
ـ صبحی ،احمد محمود1410( .ق) .االمام المجتهد یحیی ابن حمزه و آراوه الکالمیة .قاهره :منشورات العصر الحدیث.
ـ صفار ،محمد بن حسن1404( .ق) .بصائر الدرجات .قم :انتشارات كتابخانه آیت الله مرعشى.
ـ طبرانی ،سلیمان1415( .ق) .المعجم االوسط .بیجا :دارالحرمین للطباعه و النشر والتوزیع.
ـ ــــــــــــــــ( .بیتا) .المعجم الکبیر .به کوشش حمدی السلفی .قاهره :داراحیاءالتراث العربی.
ـ طبرسى ،احمد بن على  1403( .ق) .اإلحتجاج على أهل اللجاج .به کوشش :محمد باقر موسوی خرسان .مشهد :نشر مرتضى .
ـ طبری ،ابوجعفر محمد بن جریر1387( .ق) .تاریخ األمم و الملوك .بیروت :دارالتراث.
ـ طوسی ،خواجه نظام الملک .)1344( .سیرالملوک .به کوشش هیوبرت دارک .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
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ـ طوسی ،محمد بنحسن1407( .ق) .الخالف .قم :دفترانتشارات اسالمی.
ـــــــــــــــــــــــــ.)1382(.تلخیصالشافی.قم:انتشاراتالمحبین.
ّ
المتهجد و سالح ّ
المتعبد .بیروت :مؤسسة فقه الشيعة.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1411( .ق) .مصباح
ـ عسقالنی ،احمد بن الحجر1406( .ق) .لسان المیزان .به کوشش دایره المعارف النظامیه .بیروت :مؤسسه االعلمی للمطبوعات.
ـ العلجونی ،اسماعیل بن محمد( .بیتا) .کشف الخفاء .به کوشش احمد القالش .بیروت :مؤسسه الرسالة.
ـ علی بن موسی الرضا (منسوب)1406( .ق) .صحيفة اإلمام الرضا .gمشهد :كنگره جهانى امام رضا.g
ـ عياشى ،محمد بن مسعود1380( .ق) .تفسير .تهران :چاپخانه علميه.
ـ غزالی ،ابوحامد1409( .ق) .فضائح الباطنیه .به کوشش عبدالرحمان بدوی .کویت :دار کتب الثقافیة.
ـ فاروق عمر1998( .م) .الخالفه العباسیه عصر القوه و االزدهار .بیجا .دارالشروق.
ـ فتال نیشابوری ،محمد بن حسن( .بیتا) .روضه الواعظین .قم :انتشارات رضی.
ـ فخرالدين رازى 1413( .ق) .اعتقادات فرق المسلمين و المشركين .قاهره :مكتبة مدبول ي
ـ فراء ،ابویعلی1421( .ق) .األحكام السلطانية .چاپ دوم .بیروت :دار الكتب العلمية.
ـ فرای ،ریچارد .)1365( .بخارا دستاورد قرون وسطی .ترجمه محمود محمودی .تهران :علمی و فرهنگی.
ـ فضل الله ،محمدجواد .)1382( .تحلیلی از زندگانی امام رضا .gمشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
ـ فیرحی ،داود .)1378( .قدرت ،دانش و مشروعیت در اسالم دوره میانه ،تهران :نشرنی.
ـ ـــــــــــــ .)1382( .نظام سیاسی و دولت در اسالم .تهران :سمت.
ـ قادری ،حاتم .)1375( .تحول مبانی مشروعیت خالفت .تهران :انتشارات بنیان.
ـ قاضی عبدالجبار1965( .م) .المغنی فی ابواب التوحید و العدل .قاهره :الدار المصریه.
ـ قندوزی ،سلیمان بن ابراهیم1416( .ق) .ینابیع الوده لذوی القربی .بی جا :داراالسوه.
ـ كراجكى ،محمد بن على1410( .ق) ،كنز الفوائد .قم :دارالذخائر.
ـ كلینی ،محمد بن یعقوب .)1365( .الكافی .تهران :دارالكتب اإلسالمیه.
ـ الپیدوس ،آیراماروین .)1376( .تاریخ جوامع اسالمی از آغاز تا قرن هجدهم .ترجمه محمود رمضان زاده .مشهد :بنیاد پژوهشهای
اسالمی آستان قدس رضوی.
ـ لمبتون ،آن کی اس .)1380( .دولت و حکومت در اسالم .ترجمه و تحقیق :سید عباس صالحی و محمد مهدی فقیهی .تهران:
مؤسسه چاپ و نشر عروج.
ـ ماوردی ،ابوالحسن( .بیتا) .األحكام السلطانية .قاهره :دارالحديث.
ـ مبارکفوری ،محمد بن عبدالرحمن1410( .ق) .تحفه االحوذی بشرح جامع الترمذی .بیروت :دارالکتب العلمیه.
ـ متقی هندی ،علی1409( .ق) .کنز العمال فی السنن االقوال و االفعال .بیروت :مؤسسه الرساله.
ـ مجلسی ،محمدباقر1403( .ق) .بحار االنوار .بیروت :موسسه الوفاء.
ـ مسلم بن حجاج نیشابوری( .بیتا) .صحیح .بیروت :دارالفکر.
ـ مصری ،احمد امین( .بیتا) .ضحی االسالم .بیروت :دارالکتب العربی.
ـ مفید ،محمد بن محمد بن نعمان1413(.ق) ،اإلرشاد .قم :كنگره جهاني شيخ مفيد.
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چکیده
در روایــات وارد شــده از اهــل بیــت ،نشــانههای گوناگونــی بــرای شــناخت امــام معصــوم ذکر شــده اســت.
ذکــر ایــن نشــانهها از ایــن جهــت بــوده اســت کــه شــیعیان در هــر عصــری بتواننــد امــام زمــان خــود را
بشناســند و نیــز مدعیــان امــر امامــت رســوا شــوند .از نشــانههای گوناگونــی کــه بــرای اثبــات والیــت امــام
معصــوم بــر مــردم ذکــر شــده ،پرســش از امــام اســت .بــه ایــن معنــا کــه شــیعیان بــا طــرح ســواالتی از
مدعــی امامــت ،بتواننــد حقانیــت یــا بطــان دعــوی او را احــراز کننــد و از تحیــر در امــر امامــت رهایــی
یابنــد .در میــان روایــات مختلفــی کــه مســئل ه ســوال از امــام را بــه عنــوان راهــی بــرای شناســایی امــام حــق
برشــمردهاند ،تعارضاتــی دیــده میشــود .برخــی روایــات پرســش از امــام را بــرای اثبــات حقانیــت وی
حجــت دانســت ه و در مقابــل ،روایتــی از امــام رضــا gســوال را حجــت ندانســته و در عــوض نشــانههای
دیگــری را غیــر از ســوال از مدعــی امامــت بــرای اثبــات امامــت حجــت میدانــد .ایــن تعــارض آشــکار میان
ی ایــن مقالــه و بــه
روایــت امــام رضــا  gو روایــات دیگــر در زمینـ ۀ حجیــت ســوال از معصــوم ،مســئلۀ اصلـ 
دنبــال راه حلــی بــرای آن اســت.

کلیدواژهها :روایات متعارض ،اثبات امامت ،پرسش ،امام رضا  ،gحجیت.
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مقدمه
از آنجــا کــه مســئلۀ تعــارض در روایات از جمله مســائل بســیار اساســی و کارآمــد در حدیث پژوهی
اســت ،تســلط و آگاهــی کامــل در ایــن زمینــه بــر هــر حدیثپژوهــی الزم و ضــروری مینمایــد؛ چرا
کــه روایــات متعــارض در اغلــب ابــواب فقهــی و غیــر فقهــی پراکنــده اســت و وجــود چنیــن روایاتی
در کتــب حدیثــی ،موجــب طعــن بــر منابــع حدیثــی شــیعه گشــته و همــواره موجبــات نگرانــی
محدثــان ،متکلمــان و فقیهــان را فراهــم کــرده اســت .شــاید بــه همیــن دلیــل برخــی شــیعیان
از همــان قــرون ابتدایــی بــه نــگارش آثــاری در ایــن زمینــه پرداختنــد .بــه عنــوان نمونــه یونــس
بــن عبدالرحمــن(د  208ق) کتابــی بــا عنوان«اختــاف الحدیــث و مســائله» نگاشت(طوســی،
بــی تــا )511:و محمــد بــن احمدبــن داوود (د 368ق) نیــز کتابــی بــا عنــوان «مســائل الحدیثیــن
المختلفتیــن» تصنیــف کرد(نجاشــی1407 ،ق .)384 :در قــرن چهــارم شــیخ طوســی مبحــث
تعــارض را در ضمــن مباحــث اصولــی مــورد توجــه قــرار داد و بــا نوشــتن دو کتــاب ارزشــمند
«تهذیــب و اســتبصار» تالشهــای خــود را در رفــع تعــارض روایــات فقهــی بــه نهایــت رســاند .پــس
از شــیخ طوســی ،مبحــث تعــارض ادلــه ،بــه ســبب تاثیــر و اهمیــت آن در اســتنباط احــکام فقهی،
از مهمتریــن مباحــث اصــول فقــه شــد و تــا قــرن حاضــر پژوهــش هــای اصولیــان و فقیهــان در ایــن
زمینــه ادامــه یافتــه اســت.
آنچــه از زمــان شــیخ طوســی تاکنــون در ایــن زمینــه انجــام شــده ،بررســی تعــارض در ابــواب
فقهــی بــوده و بــه ابــواب غیــر فقهــی از جملــه ابــواب شــامل روایــات اعتقــادی کمتــر پرداختــه
شــده اســت .برخــی چــون عالمــه مجلســی در مــرآة العقــول و بحــار االنــوار در ایــن زمینــه تــاش
کردهانــد و برخــی موضوعــات اعتقــادی ماننــد قضــا و قــدر ،علــم الهــی ،جبــر و تفویــض و ...
بیشــتر مــورد توجــه حدیثپژوهــان قــرار گرفتــه اســت؛ بنابرایــن شایســته اســت در جهــت رفــع
تعــارض روایــات اعتقــادی دیگــری ماننــد موضــوع امامــت ،قدمــی برداشــت و راه تحقیــق در ایــن
زمینــه را بــر پژوهشــگران ایــن عرصــه همــوار نمــود.
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طرح مسئله
تعــارض اخبــار عبــارت اســت از تنافــی و ناســازگاری عرفــی در مفــاد و مدلــول دو یــا چنــد
خبر(انصــاری1419 ،ق ،ج .)11 : 4ایــن مســئله در قــرن چهــارم و پنجــم یکــی از اشــکاالت کالمــی
اهــل ســنت بــر شــیعه بــه شــمار میرفــت(ر.ک :طوســی1407 ،ق ،ج1:2و  .)3بــه همیــن دلیــل
علمــای شــیعه از همــان زمــان ،درصــدد رفــع ایــن اشــکال برآمدند و شــروع به نوشــتن کتــب حدیثی
کردنــد چنانکــه نویســندگان کتــب اربعــه ،انگیــزه خــود را رفــع تعــارض و تناقــض ظاهری موجــود در
احادیــث ذکــر کردهانــد ( .)1کلینــی و صــدوق ،راه حــل رفــع تعــارض را درج احادیــث موافق بــا فتاوای
خــود دانســتند و کتــب خــود را بــا همیــن شــیوه نگاشــتند .به ایــن امید کــه اخبــار مخالف بــه تدریج
منســوخ گــردد( .)2شــیخ طوســی شــیو ۀ متفاوتــی را در رفــع تعــارض روایــات فقهــی برگزیــد و با جمع
احادیــث متعــارض در دو کتابــش ،بــه دنبــال شناســایی آســیبهایی بــود کــه بــر احادیــث عــارض و
موجــب تعــارض شــده است(طوســی1390،ق ،مقدمــه کتــاب.)5-2:
بــا مطالعــه احادیــث بــه جــا مانــده از زمــان کلینــی تــا کنــون معلــوم میشــود کــه شــیو ۀ کلینــی
هــر چنــد در جــای خــود ســتودنی بــود؛ اما نتوانســت شــبهۀ تعــارض اخبــار را از میــان ببــرد و تاثیر
بســزایی در طــرد همــه اخبــار متعــارض نداشــت؛ زیــرا پــس از وی ،محدثــان دیگــری ماننــد شــیخ
طوســی دســت بــه نــگارش کتبــی بــه هــدف رفــع تعــارض اخبــار زدنــد و ایــن نشــان میدهــد کــه
تــا زمــان شــیخ طوســی اخبــار متعــارض در میــان روایــات شــیعه وجــود داشــته و موجــب ّ
تحیــر
برخــی شــیعیان گردیــده بــود تــا آنجــا کــه برخــی از وجــوه شــیعیان از علمــا تقاضــای نوشــتن
کتبــی بــرای رفــع ســردرگمی شــیعیان کردنــد( .)3بــا اینکــه کلینــی در مقدمــۀ کتابــش از برخــی
مبانــی گزینــش اخبــار از میــان اخبــار متعــارض ســخن گفتــه(رک :کلینــی1407 ،ق ،ج 8 :1و)9
در عیــن حــال در همیــن کتــاب نیــز شــاهد احادیــث متعــارض هســتیم.
ایــن پژوهــش بــا انگیــز ه رفــع تعــارض برخــی از احادیــث کتــاب کافــی بــه عنــوان مهمتریــن
کتــاب حدیثــی شــیعه کــه عــاوه بــر روایــات فقهــی ،روایــات اعتقــادی و اخالقــی را نیــز در بــردارد،
بــه ســراغ روایاتــی رفتــه کــه از نشــانههای اثبــات امامــت ســخن میگوینــد .کلینــی ایــن روایــات را
در بابــی بــا عنــوان «کتــاب الحجــه» گنجانــده اســت.
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در ایــن روایــات نشــانه هــای گوناگونــی بــرای شــناخت امــام معصــوم ذکر شــده اســت تا شــیعیان
در هــر عصــری بتواننــد امــام زمــان خــود را از مدعیــان امــر امامــت تشــخیص دهنــد .یکــی از ایــن
نشــانه هــا پرســش از امــام اســت .بــه ایــن معنــا کــه شــیعیان بــا طــرح ســواالتی از مدعــی امامــت،
بتواننــد حقانیــت یــا بطــان دعــوی او را احــراز کننــد و از تحیــر در امــر امامــت رهایــی یابنــد.
اکثــر روایاتــی کــه در ایــن موضــوع وارد شــده ،پرســش از امــام را بــرای اثبــات حقانیــت وی حجــت
دانســتهاند .امــا تــک روایتــی از امــام رضــا  gنیــز وارد شــده کــه بیــان مــی کنــد ســوال حجــت
نیســت و در عــوض ،امــام رضــا  gنشــانه هــای دیگــری را غیــر از ســوال از مدعــی امامــت بــرای
اثبــات امامــت ذکــر کــرده .بررســی ایــن تعــارض آشــکار میــان روایت امــام رضــا  gو روایــات دیگر
در زمینــه حجیــت ســوال از معصــوم ،مســئلۀ اصلــی ایــن مقالــه و بــه دنبــال راه حلــی بــرای آن
اســت.
روش کار در ایــن مقالــه بدیــن ترتیــب اســت کــه احادیــث کتــاب الحجــه کافــی در موضــوع مــورد
بحــث ،یــک بــه یــک بررســی میشــود .ایــن احادیــث اگــر بــا احادیــث ابــواب دیگــر از ایــن کتــاب
یــا بــا احادیــث کتــب حدیثــی دیگــر ،متعــارض بــود ،گام اول بررســی ســندی روایــات متعــارض
اســت .گاه ترجیــح( )4ســندی ،خــود بــه خــود تعــارض روایــات را برطــرف مــی ســازد .گام دوم
بررســی متنــی احادیــث اســت .اگــر بررســی ســندی گــره از تعــارض روایــات نگشــود ،بررســی
متنــی و کمــک گرفتــن از روش هــای جمــع عرفــی( )5یــا تاویــل روایــات مــی توانــد مشــکل تعــارض
روایــات را برطــرف کنــد.

نشانههای شناخت امام در روایات
در کتــاب کافــی بــاب «االمــور التــی توجــب حجــة االمــام» احادیثــی وجــود دارد دربــارۀ اینکــه
چگونــه میتــوان بــه صحــت دعــوی امامــت یــک شــخص پــی بــرد .در ایــن احادیــث ،نشــانههای
گوناگونــی بــرای امــام ذکــر شــده و در کنــار نشــانه هایــی چــون فرزنــد بــزرگ پــدر بــودن ،دارای
ّ
وصــی بــودن( )6و(...کلینــی1407 ،ق ،ج ،284: 1ح 5،6 ،4 ،3 ،1؛
فضیلــت و برتــری بــودن،
ابنبابویــه ،1362 ،ج ،116 :1ح 98و99؛ مســعودى1426،ق )208 :مســئله پرســش از امــام
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نشــانه دیگــری اســت کــه شــیعیان بــه کمــک آن بتواننــد امــام خــود را تشــخیص دهنــد.

پرسش از امام ،راهی برای تشخیص امامت
از نشــانه هایــی کــه در برخــی روایــات بیــان شــده ،مســئلۀ پرســش از امــام اســت .بــه ایــن معنــا
کــه اگــر شــخصی ادعــای امامــت داشــت بــا ســواالتی از وی ،حقانیــت ادعــای وی آشــکار یــا رســوا
شــود .احادیثــی را کــه بــا موضــوع پرســش از امــام معصــوم در کافــی دیــده میشــود ،میتــوان بــه
دو دســته تقســیم کــرد؛ در برخــی روایــات ،ســوال کــردن از امــام ،وظیفــه شــیعیان و راهــی بــرای
اثبــات حقانیــت ائمــه شــمرده شــده ،برخــی روایــات بیــان کننــده رفتــار شــیعیان عصــر حضــور
ائمــه  bاســت کــه بــا ســوال کــردن توانســتند امــام عصــر خویــش را شناســایی کننــد و در مقابل،
روایتــی از امــام رضــا  gنیــز ســوال را حجــت ندانســته و راه هــای دیگــری بــرای اثبــات امامــت
برشــمرده اســت .همیــن تعــارض میــان روایــات ایــن موضــوع ،ســبب شــد بــه بررســی دقیــق
ســندی و متنــی روایــات مذکــور بپردازیــم تــا گــره ناگشــوده آن بــاز شــود.
 .1-1روایات دست ه اول :پرسش از امام راهی برای یافتن حقیقت
در ایــن دســته روایــات دو گونــه روایــت وجــود دارد :روایاتــی کــه از ائمــه bنقــل شــده و مضمون
آن هــا حکایــت از حجــت بــودن پرســش از امــام بــرای تشــخیص امامــت وی اســت و گونــۀ دوم
روایاتــی اســت بیانگــر تجربــه راویانــی کــه بــه دنبــال یافتــن امــام ،از مدعیــان امامــت پرسـشهایی
مطــرح میکردنــد.
 .1-1-1روایات گونۀ نخست :راه تشخیص امام ،پرسش از وی است

در همیــن بــاب ،احادیثــی پرســش از امــام را در تشــخیص امامــت وی ،حجــت دانســته و پاســخ
بــه ســواالت را از ویژگیهــای امــام برشــمرده انــد .ماننــد روایتــی کــه امــام پاســخ دادن بــه ســوال را
از ویژگیهایــی ذکــر میکنــد کــه بــرای مراجعــه کننــدگان گــواه صــدق امامــت باشــد تــا جاییکــه
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اگــر مســتمعان ســاکت باشــند ،امــام خــود آغــاز ســخن کنــد و خبرهایــی دهــد تــا امامتش بــر آنان
روشــن گــردد(.)7
ایــن مســئله نشــان مــی دهــد کــه تســلط علمــی و حاضــر جوابــی مدعــی امامــت گاه در درجــه
باالیــی از اهمیــت بــرای تشــخیص امــام از غیــر امــام قــرار دارد .در روایتــی دیگــر ،امــام صــادق g
نــوع ســوال را محــدود بــه حــال و حــرام نمودنــد و فرمودنــد :بــرای تشــخیص حقانیــت مدعــی
امامــت ،دربــارۀ حــال و حــرام از او ســوال کنیــد(.)8
در بــاب «مــا یجــب علــی النــاس عنــد مضــی االمــام» نیــز در ضمــن روایتــی طوالنــی بــه ایــن
مســئله اشــاره شــده کــه اگــر در ادعــای امامــت ،کســی شــریک امــام بــود ،راه تشــخیص حــق،
ســوال از مدعــی امامــت اســت(.)9
 .2-1-1گونۀ دوم :روایات بیانگر تجربه راویان در پرسش از مدعیان امامت

روایــات دیگــری کــه مــی تــوان در دســتۀ اول جــای داد روایاتــی اســت مبنــی بــر توجــه شــیعیان
و جوینــدگان حقیقــت امــر امامــت کــه بیــان مــی کنــد راویــان بــا ســوال از امــام توانســتهاند بــه
ْ ُ
حقانیــت امــام عصــر خــود پــیببرنــد .نمونههایــی از ایــن اهتمــام را کلینــی در « َبـ ُ
ـاب َمــا ُيف َصــل
َ ْ
َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ِّ َ ْ ُ ْ
ـل ِفــي أ ْمـ ِـر ِال َم َامــة» گــرد آورده اســت:
ِبـ ِـه بيــن دعــوى الم ِحــق و المب ِطـ ِ
 .1محمــد بــن ســائب کلبــی کــه نســب شــناس بــوده ،نقــل میکنــد کــه :بــه مدینــه رفتــم ،در
ّ
حالــی کــه از موضــوع امامــت و خالفــت اطالعــی نداشــتم .در مســجد گروهــی مــرا بــه عبداللــه
بــن حســن ارجــاع دادنــد امــا چــون نــزد وی رفتــم و پرسـشهایی را مطــرح کــردم ،متوجــه شــدم
کــه وی صالحیــت ایــن کار را نــدارد .گــروه دیگــری مــرا بــه امــام صــادق  gراهنمایــی کردنــد و
چــون نــزد آن حضــرت رفتــم ،امــام ضمــن پاسـخگویی بــه پرسـشهای فقهـیام ،مــرا بــه مطالبــی
در موضــوع انســاب ،توجــه داد و شــگفتی مــرا برانگیخــت .وقتــی از نــزد آن حضــرت بیــرون رفتــم،
گفتــم اگــر چیــزی باشــد اینجاســت(کلینی1407 ،ق ،ج ،349 :1ح( 6ترجمــه روایــت بــا
تلخیــص)).
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هرچنــد ایــن روایــت از برتــری علمــی امــام ششــم بر بنی الحســن خبــر میدهــد ،امــا از تعابیر آن
ً
اســتفاده میشــود کــه کلبــی در جسـتوجوی امــام زمــان خــود بــوده اســت .مثــا میگویــد وارد
مدینــه شــدم و چیــزی دربــاره «هــذا االمر»(امامــت و خالفــت) نمیدانســتم(()10صادقی:1394،
.)54
 .2نمون ـ ه دیگــر روایتــی از هشــام بــن ســالم اســت کــه در ضمــن آن بیــان میکنــد :هنگامیکــه
پــس از وفــات امــام صــادق  ،gمــردم بــر اســاس روایتــی از امــام مبنــی بــر وجــود امامــت در فرزنــد
ّ
بزرگتــر بــه شــرط نبــود عیــب در او ،عبداللــه ،فرزنــد بــزرگ آن حضــرت را بــه عنــوان امــام شــناختند.
ّ
مــن و صاحــب الطــاق نــزد عبداللــه رفتیــم و از او چیزهایــی پرســیدیم کــه پیشتــر از پدرش پرســیده
بودیــم .او پرســش مــا را جــواب درســتی نــداد .پــس از خانـهاش بیــرون آمدیــم و متحیــر بودیــم کــه
سـراغ چــه کســی برویــم .در ایــن هنــگام شــخصی مـرا خوانــد و به دلیــل تــرس از جاسوســان منصور
عباســی ،از صاحــب طــاق خواســتم دور شــود تــا اگــر اتفاقــی افتــاد بـرای یک نفر باشــد .پــس دنبال
آن شــخص رفتــم و او م ـرا بــه خانــه ابوالحســن(امام کاظــم) بــرد از ایشــان ســواالتی کــردم و یقیــن
نمــودم کــه امامــت در ایشــان اســت(کلینی1407 ،ق ،ج ،351 :1ح(7ترجمــه روایــت بــا تلخیص)).
 .3روایتــی دیگــر از شــخصی واقفــی (حســین بــن عمــر بــن یزیــد) اســت کــه بــرای اتمــام حجــت
نــزد امــام رضــا  gم ـیرود و از ایشــان ســواالتی میپرســد کــه پیــش از آن پــدرش از پــدر امــام
پرســیده بــود و بــا پاسـخهایی کامــا مشــابه بــا پاسـخهای امــام کاظــم  gروبـهرو میشــود و بــه
واقفــه پشــت کــرده و بــه امــام رضــا  gروی میآورد(کلینــی1407 ،ق ،ج ،354 :1ح.)10
ایــن دســت روایــات کــه حکایــت از پرسـشهای مــردم از شــخص مدعــی امامــت دارد ،در کافــی
و دیگــر کتــب حدیثــی بســیار اســت(ر.ک :کشــی ،1363 ،ج 674 :2و632؛ کلینــی1407 ،ق،
ج.)367 -343 :1
 .2-1روایات دست ۀ دوم :سوال در تشخیص امام ،حجت نیست
در میــان ایــن روایــات گوناگــون ،روایتــی از امــام رضــا  gوجــود دارد کــه ضمــن اشــاره به وصیت
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و ســاح در نشــانههای امامــت ،ســوال از امــام را دلیــل بــر امامت نمیدانــد(.)11

تعارض ظاهری احادیث دوگانه
چنانکــه ذکــر شــد دربــار ۀ مســئلۀ ســوال پرســیدن از امــام معصــوم ،دو دســته روایــات وجــود
دارد کــه بــه ظاهــر بــا هــم متناقــض جلــوه میکننــد .مضمــون مجمــوع روایــات دســته اول بیــان
حجیــت ســوال از معصــوم اســت و پرســش از امــام یکــی از راههــای تشــخیص امــام معرفــی شــده
اســت .در مقابــل ایــن روایــات ،روایــت دیگــری پرســش و پاســخ را دلیــل و نشــانه ای بــرای اثبــات
حجیــت امــام نمــی دانــد .از آن جــا کــه پرســش از مدعــی امامــت از آســان ترین راه های تشــخیص
امــام بــرای عــوام و خــواص اســت ،تعارضــی کــه در ایــن روایــات دیــده مــی شــود ،در حجیــت آن
تشــکیک وارد کــرده و جوینــدگان حقیقــت را متحیــر مــی ســازد.

رفع تعارض روایات
بــرای رفــع تعــارض ایــن روایــات ،شایســته اســت در قــدم اول بــه بررســی اســناد آنهــا بپردازیــم.
در ایــن حالــت اگــر روایــت متعــارض دارای ســند ضعیــف بــود ،بــا کنــار گذاشــتن آن و ترجیــح
روایــت معتبــر ،تعــارض از بیــن خواهــد رفــت و نیــازی بــه جمــع یــا تاویــل روایــات نخواهــد بــود .اما
اگــر روایــات همگــی معتبــر و صحیــح الســند بــود ،قــدم دوم جمــع عرفــی میــان آنهاســت .بدیــن
معنــا کــه گاه بــا دقــت در فضــای صــدور حدیــث ،پرســش راوی و یا میــزان فهــم راوی ،الفــاظ به کار
رفتــه در روایــت و ...میتــوان مــراد حقیقــی امــام را فهمیــد و تعــارض ظاهــری میــان روایــات را رفــع
کــرد؛ وگرنــه ناچــار بــه توقــف در فهــم ایــن دســته روایــات خواهیــم شــد(.)12
 .3-1بررسی سندی
در بررســی ســندی ،روایــات هــر دســته ،جداگانــه بررســی میشــود تــا معلــوم گــردد کــه آیــا
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میتــوان بــا ترجیــح ســندی ،تعــارض ایــن روایــات را برطــرف کــرد یــا بایــد از طریــق متــن روایــات و
بهرهگیــری از روش جمــع عرفــی ،رفــع تعــارض کــرد؟
 .1-1-3روایات گونۀ نخست از دست ۀ اول

در گونــۀ نخســت از ایــن دســته ،ســه روایــت وجــود دارد کــه بیــان میکنــد ســوال از امــام از
نشــانههای تشــخیص امامــت اســت:
ـار َ
ـن َيزيـ َـد َشــعر َعـ ْ
ـن ُم َح َّمــد ْبــن ْال ُح َسـ ْـين َعـ ْ
ـن َي ْح َيــى َعـ ْ
ُم َح َّمـ ُـد ْبـ ُ
ون ْبـ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
ـن َهـ ُ
ـد
ـن حمــزة عــن عبـ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ َ َ َ
َ
َ َْ ْ
ْ ُ َ َ ِّ ُ َ
ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َّ
ـد اللـ ِـه ع المتوثـ
ـب َعلــى َهــذا ال ْمـ ِـر ال ُم َّد ِعــي لـ ُـه َمــا ال ُح َّجة َعل ْيـ ِـه قال
الع َلــى قــال :قلــت ِل ِبــي عبـ ِ
ُْ ُ َ ْ َ
ْ
ـن ال َحــال َو ال َح َر ِام(...کلینــی1407 ،ق ،ج ،284 :1ح.)2
يســأل عـ ِ
ِ
تمامی راویان این حدیث توسط رجالیان توثیق شدهاند:
محمــد بــن يحيــى أبو جعفــر العطــار القمــي (نجاشــی1407 ،ق،353 :ابــن داودحلــی:1383 ،
 ،340عالمــه حلــى1411 ،ق ،)157 :محمــد بــن الحســين بــن أبــي الخطــاب أبــو جعفــر الزيــات
الهمداني(نجاشــی1407 ،ق ،334 :طوســی ،بــی تــا ،400 :کشــی ،508 :1348 ،يزيــد بــن
إســحاق شــعر (کشــی ،)605 :1348 ،هــارون بــن حمــزة الغنــوي الصيرفــي (نجاشــی1407 ،ق:
437؛ ابــن داود حلــی.)914 :1383 ،
«عبــد األعلــى مولــى آل ســام» نیــز جــزو ممدوحیــن است(کشــی319 :1348،؛ خویــی،
1410ق ،ج )254 : 9لــذا طریــق حدیــث حســن( )13خواهــد بــود.
َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ َّ ْ َ َ َ
ـال َح َّد َث َنا َح َّمـ ٌ
َ َ ْ ُ َ َّ
َع ِلـ ُّ ْ ُ ْ َ
ـاد َع ْن
ـن قـ
ـن ِعيســى عــن يون
ـد ْبـ
ـن عبـ ِ
ـي َبــن ِإبر ِاهيــم عـ َـن م َحمـ ِ
ـد الرحم َـ ُِ
س بـ َِ
ِ
َ
َ ْ ْ ْ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ْ َّ
َ َ َ ُ َ َّ
ـد اللـ ِـه ع....قــال ت ْســألون ُه ف ِإن ُه َسـ ُـي َب ِّي ُن لكـ ْـم ( کلینــی1407 ،ق،
عبـ ِ
ـد العلــى قــال :ســألت أبــا عبـ ِ
ج ،378 :1ح.)2
ایــن حدیــث نیــز دارای ســندی معتبــر و صحیــح اســت چــرا کــه رجالشناســان ،راویــان ایــن
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حدیــث را تعدیــل نمودهانــد:
علــي بــن إبراهيــم بــن هاشــم(نجاشــی1407،ق: ،)260محمــد بــن عيســى بــن عبيــد
(کشــی :1348 ، ،538نجاشــی1407،ق: ،)334يونــس بــن عبــد الرحمن(نجاشــی1407 ،ق:
ب (نجاشــی،
447؛ کشــی :1348 ،556؛ طوســی :1381 ، ،) 346حمــاد بــن عثمــان النــا 
1407ق: ،)143عبــد األعلــى بــن أعيــن (کشــی319 :1348 ،؛ خویــی1410 ،ق ،ج .)255 :9
ْ ُ
َ َ ُْ ُ
ـن َأبــي َ
ـن ُم َح َّ
ـي َعـ ْ
ـن م ْهـ َـر َان َعـ ْ
َأ ْح َمـ ُـد ْبـ ُ
ـت َلبــي ْال َح َ
ـد ْبــن َع ِلـ ٍّ
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ـيء َقـ ْـد َت َقـ َّـد َم مـ ْ
يه بإ َشـ َ
ْ
ـار ٍة
ف
ـه
ـ
ي
ب
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ـن
ـ
ش
ب
ـه
ـ
ن
إ
ف
ـا
ـ
ه
ل
و
ِفــداك ِبــم يعــرف ِالمــام قــال فقــال ِب ِخصــال أمــا أ
ٍ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ
ٍ
ـون َع َل ْيهـ ْـم ُح َّجـ ًـة َو ُي ْسـ َـأ ُل َف ُيجيـ ُ
ـه ل َت ُكـ َ
إ َل ْ
ـب  (...کلینــی1407 ،ق،ج ،285 :1ح.)7

ـ
ي
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
از آنجــا کــه رجالیــان «محمــد بــن علــی ابــو ســمینه» را تضعیــف کــرد ه (طوســی ،بی تــا412 :؛
کشــی545 :1348 ،؛ ابــن غضائــري، )95 :1364و برخــی در وثاقــت «احمــد بن مهــران» تردید
نمودهاند(ابــن غضائــري،  ،)2 :1364ســند ایــن حدیــث ضعیــف بــه شــمار میآید.
نتیجــه :از آنجــا کــه در میــان ایــن ســه روایــت ،یــک حدیــث صحیــح الســند (حدیــث دوم) ،یک
حدیــث حســن (حدیــث اول) و یــک حدیــث ضعیــف وجــود دارد (حدیــث ســوم) و مضمــون آنهــا
بــه یکدیگــر نزدیــک اســت ،حدیــث ســوم از لحــاظ مضمونــی ،میتوانــد شــاهد( )14و مویــدی بــرای
روایــت صحیــح الســند و حســن قــرار گیــرد.
 .2-1-3روایات گونۀ دوم از دستۀ اول

بررســی ســندی گونــ ۀ دوم از روایــات دســتۀ اول(روایــات بیانگــر تجربــه راویــان در پرســش از
َ ُْ َ ُ
َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ ِّ َ ْ ُ ْ
ـل ِفــي
َمدعیْــان امامــت) کــه در میــان روایــات بــاب «مــا يفصــل ِبـ ِـه بيــن دعــوى الم ِحــق و المب ِطـ ِ
أ ْمـ ِـر ِال َم َامــة» قــرار دارنــد ،بدیــن شــرح اســت:
ُ
ْ ُ َ ْ ُ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ ُ َ َّ ْ ُ َ َّ َ ْ ُ َ َّ ْ َ ٍّ َ َ َ ْ
ـي قــال أخ َب َر ِنــي َسـ َـم َاعة
ـد بــن ع ِلـ
ـد عــن محمـ ِ
ـد عــن المعلــى بــن محمـ ٍ
الحســين بــن َمحمـ ٍ
ْ َِ ْ ُّ َّ َّ َ ِ ُ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ِ َ ْ ُ َ ْ ُ َ ْ ً ْ َ َ
َ َ ْ
ـن ِم ْهـ َـر َان قــال أخ َب َر ِنــي الكل ِبــي النســابة قــال :دخلــت الم ِدينــة و لســت أعـ ِـرف شــيئا ِمــن هــذا
ْبـ ُ 
َْ
ال ْم ِر(...کلینــی1407 ،ق،ج ،349 :1ح.)6
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ســند ایــن روایــت بــه دلیــل وجــود محمدبــن علــی ابــو ســمینه کــه شــرح ضعــف وی گذشــت
و مجهــول بــودن محمدبــن ســائب کلبی(طوســی145 :1381 ،؛ برقــي20 :1383 ،؛ ابــن
داودحلــی )312 :1383،ضعیــف بــه شــمار مــیرود.
ِّ َ ْ َ
يســى َعـ ْ
ـن َي ْح َيــى َعـ ْ
ُم َح َّمـ ُـد ْبـ ُ
ـن َأ ْح َمـ َـد ْبــن ُم َح َّمــد ْبــن ع َ
ـن َأبــي َي ْح َيــى ْال َ
ـام
ـ
ش
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ـ
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ـ
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ِ ِ
ِ
ِ
َ ْ َّ
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ْبـ َ
ـد اللـ ِـه ع( ...کلینــی1407 ،ق،ج ،351 :1ح.)7
ـن ســا ِل ٍم قــال :كنــا ِبالم ِدينـ ِـة بعــد وفـ ِ
ـاة أ ِبــي عبـ ِ
ِ
در ســند ایــن روایــت ،ســهيل بــن زیــاد ابــو یحیــی واســطی قــرار دارد کــه حدیــث او گاه معــروف
و گاه منکــر اســت و جایــز اســت از آن بــه عنــوان شــاهد و مویــدی بــرای احادیــث صحیــح الســند
دیگــر اســتفاده نمود(ابــن غضائــري، .)66 :1364نجاشــی بــه نقــل از برخــی شــیعیان صاحــب
نظــر ،وی را در امــر حدیــث چنــدان اســتوار ندانســته اســت کــه ایــن داوری بــا داوری ابــن غضائری
بــه طــور اصولــی در یــک راســتا قــرار مــی گیــرد (نجاشــی1407 ،ق.)192:
نْ
ـن َأ ْح َمــد ْبــن ُم َح َّمــد َأ ْو َغ ْيــره َعـ ْ
ـن َي ْح َيــى َعـ ْ
ُم َح َّمـ ُـد ْبـ ُ
ـي ْبــن ْال َح َكم َعــن ْال ُح َسـ ْ
ـن َع ِلـ ِّ
ـن ُع َم َر
ـ
ب
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ٍ
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ِ ِ
ِ
ِ ِ
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ْ
الرضــا ع(...کلینــی1407 ،ق،ج ،354 :1ح.)10
ـن َي ِزيـ َـد قــالَ :دخلت َعلــى
بـ ِ
در ایــن حدیــث ،مجهــول بــودن یکــی از حلقــات زنجیــرۀ ســند َ(أ ْو َغ ْ
ــر ِه) کــه بــه ارســال
ي
ِ
میانجامــد ،حکــم ضعیــف را بــرای ایــن حدیــث بــه دنبــال دارد.
نتیجــه :احادیــث گونــه دوم همگــی دارای ضعــف ســندی بــوده لــذا در روایــات دســته اول تنهــا
احادیــث گونــه اول کــه ســوال از امــام را نشــانه تشــخیص امامــت بیــان کــرده انــد ،مقبــول اســت.
 .3-1-3روایت دست ۀ دوم

تــک روایــت ایــن دســته کــه بیانگــر عــدم حجیت ســوال در تشــخیص امــام اســت ،دارای ســندی
صحیح اســت:
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ـن ُي ُونـ َ
ـن َأبــي ْال َح َ
ـن ُم َح َّمــد ْبــن ع َ
ـن
ـ
س
ِ
ـي بـ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ِ
ِ
ِ
َ
َ َ ْ َْ َ َ َ
َ َ َ ْ
َّ َ َ َ َ
ِّ َ
ـال َّ
ُ
َ
َ
ُ
الد َل َلـ ُـة َع َل ْيــه ْالك َبـ ُـر َو ْال َف ْضــل وَ
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ـن أ ْو َصــى فــا ٌن قيــل إلــى فــان ْ
الركـ ُ
ـب ال َمد َينــة فقالــوا إلــى َمـ ْ
ْال َوص َّيـ ُـة إ َذا قــد َم َّ
ـن فــا ٍن َو ُد ُوروا
ـ
ب
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
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ٌ
ـس ف َ
السـ َـاح َح ْي ُث َمــا َد َار َف َأ َّمــا ْال َم َســائ ُل َف َل ْيـ َ
َمـ َـع ِّ
يهــا ُح َّجة(کلینــی1407 ،ق،ج.)285 :1
ِ
ِ
ِ
راویــان ایــن روایــت همگــی تعدیل شــده اند :علی بــن ابراهیــم (نجاشــی1407 ،ق:260؛ عالمه
حلــى1411 ،ق:) 100؛ محمدبــن عيســى (نجاشــی1407،ق:341؛ ابــن داودحلــی، :1383
)298؛ علــي بــن الحكــم األنبــاري (طوســی ،بــی تــا:)264؛ معاويــة بــن وهــب البجلي(عالمــه
حلــى1411 ،ق:.)93
 .4-1-3نتیجه بررسی سندی

بــا توجــه بــه بررس ـیهایی کــه بــر روی اســناد ایــن روایــات انجــام شــد ،معلــوم میشــود کــه بــا
کنــار زدن روایــات ضعیفــی کــه شــاهدی هم بــرای اعتبــار بخشــی آنها یافت نشــد ،بقیـ ه احادیث
دارای ســندی صحیــح و لــذا معتبــر اســت .هرچنــد روایــات گونــۀ دوم از دســته اول کــه حاکــی
تجربــه راویــان در پرســش از مدعیــان امامــت اســت ،همگــی ضعیــف اســت امــا مضمــون آنهــا
تاییــد کننــده روایــات گونــه اول بــوده بــا ایــن تفــاوت کــه در ایــن روایــات ،راوی عملکــرد خویــش را
در پرســش از مدعیــان امامــت گــزارش مــی کنــد؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه اینکــه ترجیــح ســندی در
صورتــی رفــع تعــارض مــی کنــد کــه برخــی روایــات ،ضعیــف الســند باشــند ،لــذا بــا روش ترجیــح
ســندی نمیتــوان تعــارض دســته اول و ســوم را بــر طــرف کــرد.
 .2-3بررسی متنی
در بســیاری از روایــات شــیعه ائمــه خــود را مســئول و مصــداق اهــل الذکــر معرفی کرده و پرســش
از امــام را بــر شــیعیان واجــب دانســته اند(کلینــی1407 ،ق،ج ،211 :1ح7؛ مجلســی1404 ،ق،
ج .)427 :2ایــن روایــات مربــوط بــه زمانــی اســت کــه شــیعیان ،امــام عصــر خــود را شــناختهاند و
قبــا امامــت وی برایشــان محــرز شــده و الزم اســت در امــور دیــن و دنیــای خــود بــه امــام مراجعــه
کننــد و از ایشــان ســوال بپرســند .در ایــن شــرایط امــام بــر اســاس مصالــح موجــود پاســخ میدهــد
یــا از بــاب تقیــه یــا رعایــت حــال راوی یــا وجــود افــراد مختلــف الحــال در یــک مجلــس و  ...ممکــن
اســت پاســخی بــه ســوال ندهــد یــا پاســخ را به زمــان دیگــری موکــول نمایــد(در برخــی روایــات این
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شــرایط ذکــر شــده :کلینــی1407 ،ق ،ج ،257 :1ح 3وج ،211: 1ح.))3
روایاتــی کــه در ایــن پژوهــش در دســت ه اول جــای گرفتــه انــد و ســوال از امــام را یکــی از راههــای
تشــخیص امــام معرفــی میکننــد ،مربــوط بــه زمانــی اســت کــه امــام وفــات یافتــه و شــیعیان بــرای
یافتــن امــام بعــدی ،ســردرگم و متحیــر هســتند .امــام بــا پاســخ بــه ســواالت آنهــا ،ایشــان را بــه
تشــخیص درســت امــام عصرشــان هدایــت میکنــد و مجالــی بــرای مدعیــان امــر امامــت باقــی
نمیگــذارد .دلیــل ایــن ادعــا از متــن روایــات بــه دســت میآیــد زیــرا در متــن روایــت ،ســوال راوی
از تشــخیص مدعــی امامــت اســت.
بــا دقــت در مضمــون روایــات ایــن دســته ،معلــوم میشــود ایــن تعــارض بــدوی( )15بــا روش جمــع
عرفــی بــه راحتــی قابــل رفــع اســت .ایــن نکتــه نیــز درخــور ذکــر اســت کــه تعــارض یــا بــه وجــه
تناقــض اســت یــا تضــاد .در تحقــق تناقــض هشــت شــرط وجــود دارد(()16المظفــر،1370 ،ج:1
165و  )166کــه در صــورت نبــود هریــک از شــروط ،دو مســئله متناقــض نخواهنــد بــود.
میــان روایــات دســت ه اول و روایــت امــام رضــا تناقضــی آشــکار وجــود دارد .هــر دو روایــت در صــدد
بیــان نشــانههایی بــرای تشــخیص امــام اســت تــا شــیعیان ،امــام عصــر خــود را بشناســند و از تحیر
خــارج شــوند .دســت ه اول ســوال پرســیدن را در زمــر ه نشــانهها ذکــر میکنــد تــا بــرای ســوال
َ َ َّ ْ َ َ ُ
ـائل
کننــده حجــت را تمــامکنــد .روایــت امــام رضــا  gبــه صراحــت بیــان میکند کــه «فأمــا المسـ ِ
ٌ
ـس ف َ
ََْ َ
يهــا ُح َّجة»(کلینــی1407 ،ق ،ج.)285 :1
فليـ ِ
چنانکــه بیــان شــد هــر دو دســته روایــات ،دارای ســند صحیــح و معتبــر و از لحــاظ موضــوع و
محمــول نیــز متفــق اســت؛ زیــرا مربوط بــه زمان وفــات امام اســت و شــیعیان بــه دنبال نشــانههای
شــناخت امــام معصــوم مــی گردنــد.
عالمــه مجلســی در توجیــه ایــن روایــات میگویــد :مــراد از اینکــه ســوال حجــت نیســت ،یعنــی
دلیــل بــرای عــوام نیســت زیــرا پرســش و پاســخ از امــام ،کار هرکســی نیست(مجلســی1403 ،ق،
ج167 :25؛ مجلســی1404 ،ق ،ج .)206 : 3مالصالــح مازندرانــی نیــز بــا ذکــر همیــن نکتــه،
بیــان میکنــد که حجیــت ســوال از امــام ،مخصــوص خــواص اســت(مازندرانی ،1382 ،ج)94 :6
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زیــرا ســواالت مربــوط بــه دیــن و شــریعت ،نظــری و قــراردادی بــوده و مربــوط بــه جعل شــارع اســت
و بــا هیــچ یــک از حقایــق عینــی و علــوم ظاهــری قابــل تطبیــق نیســت .بــه همیــن منظــور جــواب
واقعــی را کســی تشــخیص مــی دهــد کــه متخصــص و مجتهــد در امــر دیــن باشــد لــذا بــرای هــر
عامــی ،تشــخیص مطلــب دلیــل بــر امامــت نیســت.
هــر چنــد بــا توجــه بــه ســیرۀ عقــا رجــوع عــوام بــه خــواص از بــاب رجــوع بــه اعلــم وخبره اســت
و در همــۀ علــوم و مســائل بشــری ســاری و جــاری اســت؛ امــا دربــارۀ حدیــث مــورد بحــث ،ایــن
ادعــا نیازمنــد دلیــل اســت چــرا کــه اگــر امــام رضــا  gمیخواســت چنیــن دیدگاهــی را بیــان
کنــد چنانکــه عالمــه مجلســی و مالصالــح مازندرانــی گفتــه انــد ،میتوانســت بــا آوردن اســتثناء،
خــواص را اســتثنا کنــد؛ بنابرایــن چنیــن برداشــتی از ایــن حدیــث چنــدان موجــه و قابــل قبــول به
نظــر نمیرســد زیــرا روایــت درصــدد بیــان ویژگــی هایــی بــرای تشــخیص امــام بــرای کســی اســت
کــه بــه دنبــال یافتــن امــام اســت و اشــاره ای بــه خــواص نــدارد مخصوصــا اینکــه بیــان میکنــد
«چــون وارد شــهر شــود و از مــردم بپرســد او را بــه وصــی امــام راهنمایــی میکننــد» .از ســویی
دیگــر ،روایاتــی کــه توصیــه بــه پرســش از مدعــی امامــت میکننــد نیــز روایاتــی عــام بــوده و در
هیــچ یــک از آنهــا ســوال کننــده را از عــوام مــردم جــدا نســاخته اســت .بــا دقــت در متــن روایــات
کــه توضیــح آن در ذیــل خواهــد آمــد ،راه رفــع تعــارض ایــن روایــات ،دقــت در موضــوع و محمــول و
ســواالت راویــان از امــام اســت کــه پاســخ ائمــه بــر ایــن اســاس متفــاوت شــده اســت.
احادیثــی کــه ســوال کــردن را نشــان ه شــناخت امــام معرفــی میکننــد (روایــات دســته اول) زمانی
از امــام صــادر شــده کــه راوی میپرســد چگونــه مدعــی امامــت را تشــخیص دهیــم کــه امــام اســت
یــا خیــر؟ در حدیــث ذیــل راوی بــه دنبــال یافتــن حجتــی علیــه مدعــی امامــت اســت تــا بطــان
دعــوی وی را آشــکار نمایــد:
ـار َ
ـن َيزيـ َـد َشــعر َعـ ْ
ـن ُم َح َّمــد ْبــن ْال ُح َسـ ْـين َعـ ْ
ـن َي ْح َيــى َعـ ْ
ُم َح َّمـ ُـد ْبـ ُ
ون ْبـ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
ـن َهـ ُ
ـد
ـن حمــزة عــن عبـ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ َْ ْ
ْ ُ َ َ ِّ ُ َ
ْ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َّ
ُ َ
ـد اللـ ِـه ع المتوثـ
ـبَ 17علــى َهــذا ال ْمـ ِـر ال ُم َّد ِعــي لـ ُـه َمــا ال ُح َّجــة َعل ْيـ ِـه
العلــى قَــال :قلــت ِل ِبــي عبـ ِ
َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ
ْ
ـن ال َحــال َو ال َحـ َـر ِام (18...کلینــی1407 ،ق ،ج ،284 :1ح.)2
قــال يســأل عـ ِ
ِ
یــا در ایــن حدیــث ،راوی فــرض را بــر ایــن گــذارده کــه امــام در وصی بودن شــریکی داشــته باشــد
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و امــام میفرمایــد از مدعــی ســوال کنید:
َّ ْ َ َ َ
ـال َح َّد َث َنــا َح َّمـ ٌ
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َ َ َ ُ َ َ َّ
ـد اللـ ِـه  ....قلــت فـ ِـإ ْن أشـ َـرك ِفــي ال َو ِص َّيـ ِـة قــال ت ْســألون ُه ف ِإن ُه
عــن عبـ ِ
ـد العلــى قــال :ســألت أبــا عبـ ِ
َ
ُ
َسـ ُـي َب ِّي ُن لكـ ْـم (کلینــی1407 ،ق،ج ،378 :1ح.)2
بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن دو حدیث ،زمانــی پرســش از امام الزم اســت کــه در مقابــل وی ،مدعی
امامــت وجــود دارد و در وصــی بــودن بــا امــام مشــترک بــه نظــر میرســد وگرنــه بــر اســاس روایــت
امــام رضــا  ،gزمانــی کــه عالمــات مختلــف امامــت در کســی وجــود دارد و اهــل شــهر بــه وصــی
بــودن وی از ســوی پــدرش گواهــی میدهنــد ،نیــازی بــه ســوال از ایشــان نیســت و بایــد بــا دیــدن
همیــن نشــانهها ،امامــت وی را پذیرفــت .از ســوی دیگــر در آن دو روایــت ،راوی بــرای تشــخیص
امــام از مدعــی امامــت ،بــه دنبــال نشــان ه اســت و فــرض ســوالش را بــر ایــن نهــاده که راه تشــخیص
مدعــی امامــت کــدام اســت ،در حالیکــه در روایــت امــام رضــا ،gراوی از چگونگــی ثبــوت امــر
امامــت بــرای شــخصی ســوال میکنــد و فــرض وجــود مدعــی منتفــی اســت:
ـن َأ ْح َمـ َـد ْبــن ُع َمـ َـر َعـ ْ
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الرضــا ع قـ
الدللــة َعل ْيـ ِـه ال ِك َبـ ُـر َو الفضــل َو
ـب هــذا المـ ِـر فقــال
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ َ َّ ُ َ َ َ َّ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ٌ َ َ ُ َ ْ ُ َ
ـن فــا ٍن َو ُد ُوروا
ـدم الركــب الم ِدينــة فقالـ
الو ِصيــة ِإذا قـ ِ
ـوا َِإلــى مــن أوصــى ٌفــان ِقيــل ِإلــى فــا ِن بـ ِ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ـس ف َ
ْ َ
َ َ ِّ َ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ
يهــا ُح َّجــة.
مــع الســا ِح حيثمــا د َار فأمــا المسـ ِ
ـائل فليـ ِ
ائمــه  bنشــانههایی را بــرای تشــخیص امــام عصــر بــرای شــیعیان ذکــر کردهانــد از جملــه :نص
یــا وصیــت آشــکار ،فرزنــد بزرگتــر ،فضــل و برتــری در عمــوم ویژگیهــای شــخصی و خانوادگــی،
ماننــد پرهیــزکاری در حـ ّـد اعلــی و نداشــتن عیــوب ظاهــری ،داشــتن وقــار ،فضــل و برتــری ویــژه
در علــم ،بــه ارث بــردن اســلحه و میــراث پیامبــر خــدا ماننــد زره ،شمشــیر ،پرچــم ،ســپر  ،مغفــر و
نیزه(کلینــی1407 ،ق ،ج ،233 :1ح  1و  .)3پــس بــا وجــود ایــن نشــانهها نیــازی بــه پرســش
از امــام نیســت؛ امــا زمانــی کــه شــیعیان بــه ســبب وجــود مدعیانــی بــرای امامــت دچــار تحیــر
میگشــتند ،ســوال از مدعــی امامــت راهــی بــرای رســوا شــدن وی بــود.
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بررســی روایاتــی کــه در حجــت بــودن ســوال از امــام به هدف تشــخیص امامــت وی دچــار تعارض
هســتند چنیــن نتیجــه مــی دهــد کــه ســوال کــردن از امــام بــرای تشــخیص امامــت وی زمانــی
ضــرورت مییابــد و حجــت اســت کــه مدعــی امــر امامــت بــا ســوالهایی کــه از او میشــود ،مرتبــه
علمــی خــود را بــروز دهــد و بدیــن ســان امامــت امــام برحــق آشــکار گــردد .ایــن برداشــت از متــن
روایاتــی بــه دســت مــی آیــد کــه راوی ،در متــن روایــت بــه وجــود مدعــی امامــت اشــاره میکنــد.
امــا در آنجــا کــه مدعیانــی بــرای امــر امامــت وجــود نــدارد و امامــت در مصــداق واحــدی در یــک
شــخص ّ
تعیــن و تشــخص پیــدا کــرده و بــا نشــانه هــای گوناگــون ،امامتــش ثابــت شــده ،ســوال در
مقــام اثبــات امامــت موضوعیــت نــدارد .بنابرایــن دو دســته روایــت متعارضنمــا ناظــر بــه دو مقــام
مختلــف و دو مکانــت متفــاوت اســت و در واقــع تعارضــی در میــان نیســت.
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بررسی روایات متعارض در باب «حجیت سوال از معصوم برای اثبات امامت» ( ...جاللی و همکاران)

پی نوشت
 . 1کلینــی در مقدمــۀ «الکافــی» یکــی از دالیــل خــود را در نوشــتن کافــی وجــود احادیــث مختلــف ذکــر میکنــد(رک :کلینــی،
1407ق ،ج .)8 :1شــیخ طوســی نیــز در مقدمــۀ كتــاب تهذیــب االحــکام ابتــدا بــه واقعيــت تضــاد و تعــارض موجــود در روايــات
شــيعه در آن دوران و در نتيجــه طعــن مخالفــان بــه شــيعيان اشــاره میكنــد و پــس از آن توصيــه شــيخی فاضــل را چارهجــوی ايــن
مشــكل يــادآور میشــود و مینويســد« :دوســت مــن بــه مــن گفــت :در ايــن شــرايط بــه تأليــف كتابــی اهتمــام کنــم كــه بتوانــد
اخبــار متناقــض و احاديــث اختالفــی را بــه نحــوی بــا يكديگــر جمــع كند(»...طوســی1407 ،ق ،ج.)2 :1
 . 2کلینــی در مقدمــه «الکافــی» بــا اشــاره بــه قــول معصــوم دربــاره اخــذ یکــی از روایــات متعــارض از ســر تســلیم ،در صورتــی
کــه بــا روش هــای ترجیــح نتــوان روایــات را ترجیــح داد(کلینــی1407 ،ق ،ج )9 :1بــه صــورت ضمنــی نشــان میدهــد کــه یکــی از
اهــداف وی در نوشــتن کتابــش ،امیــد بــه منســوخ شــدن روایــات مخالــف بــوده اســت.
 . 3رجوع شود به مقدمه کتاب های :الکافی ،تهذیب االحکام  ،االستبصار و من الیحضره الفقیه.
 . 4ترجیــح بــه معنــای برتــری دادن چیزی بــر چیــز دیگــر اســت(فیومی1414،ق ،ج219 :2؛ ابنمنظــور1414 ،ق ،ج )446 :2در
اصطــاح ،ترجیــح عبــارت اســت از بیــان رجحــان و امتیــاز یکــی از دو روایــت متعــارض و تقویــت آن بــه وجهــی از وجــوه تقویــت
کــه بــدان ســبب بــر دیگــری مقــدم میشــود(دلبری.)160 :1386 ،
 . 5اهــم مــوارد جمــع عرفــی (جمعــی کــه عــرف عــام و عقــای عالــم آن را میپســندند و در محــاورات خــود از آن بهــره
میگیرنــد( .صــدر1986 ،م ،ج ))222 :2عبارتنــد از :حمــل عــام بــر خــاص ،حمــل مطلــق بــر مقیــد ،حمــل مجمــل بــر مفصــل،
حمــل صیغ ـ ه امــر بــر اســتحباب ،حمــل صیغ ـ ه امــر بــر رخصــت و رفــع خطــر ،حمــل صیغ ـ ه نهــی بــر کراهــت ،حمــل بــر
مجــاز ،حمــل بــر تخییــر ،حمــل روایــت بــر واقعـهای خــاص ،حمــل روایــت بــر قــدر متیقــن ،حمــل روایــت بــر حــاالت خــاص
مکلف(مظفــر،1370،ج.)207-205 :2
 . 6هــر چنــد برخــی نشــانهها در ظاهــر ،دربــارۀ برخــی ائمــه صــادق نیســت؛ امــا بــا کنــار هــم قــرار دادن احادیــث میتــوان بــه
حقیقــت مســئله پــی بــرد .بــه عنــوان نمونــه یکــی از نشــانه هایــی کــه در روایــات شــمرده شــده ،ایــن اســت کــه امــام «اکبــر ولــد
أبیــه» باشــد .ایــن نشــانه دربــارۀ برخــی ،همچــون امــام باقــر محقــق نیســت ،چــون بــه پــدرش امــام ســجاد ایــراد گرفتــه میشــود
کــه چــرا فرزنــد بــزرگ تــرش را وصــی خــود نکــرده اســت .حلقههــای مغفــول هــای کــه باعــث ایجــاد ایــن تعــارض شــده اســت،
وجــود قیدهــای دیگــری اســت کــه در روایــات دیگــر بــه آنهــا اشــاره شــده از جملــه افضلیت(کلینــی1407 ،ق ،ج ،284 :1ح )1و
نداشــتن عیب(همــان ،ح )6بــرای فرزنــد بزرگتــر .پــس بــا وجــود ایــن قیدهــا تعارضــی در ایــن روایــات وجــود نــدارد.
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ـه ِلتكــون علي ِهم حجــة و يســأل في ِجيــب و ِإن سـ ِ
ـال أمــا أولهــا ف ِإنــه ِبشـيْ ٍء قــد تقــدم ِمــن أ ِب ِيه ِفيـ ِـه ِب ِإشـ ٍ ِ ِ
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ـان (...کلینــی1407 ،ق ،ج ،285: 1ح.)7
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ـد و يكلــم النــاس ِبــكل ِلسـ ٍ
أبــو بصيــر گويــد :بــه أبوالحســن  gگفتــم :فدایــت شــوم ،امــام بــا چــه شــناخته مىشــود؟ گفــت :در جــواب فرمــود بــه چنــد
خصلــت :بــا چيــزى كــه از پــدر در بــاره او ســابقه دارد (ماننــد نـ ّ
ـص بــر او و ســپردن علــم امامــت بــه او) بــه اشــاره بــه وى تــا دليــل
امامــت باشــد .هــر چــه از او پرســند جــواب گويــد و اگــر در برابــر او خامــوش نشــينند او خــود آغــاز ســخن كنــد .مىتوانــد از فــردا
خبــر دهــد .بــا مــردم جهــان بــه هــر زبانــى مىتوانــد ســخن گویــد...
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ـن فل ٍن(کلینــی1407 ،ق ،ج ،284 : 1ح.)2
فــا ِن بـ ِ
عبــد األعلــى گويــد :بــه امــام صــادق  gگفتــم :آن كــه بــه ناحــق بــر مســند امامــت جســته و مدعى آن اســت چــه دليلى بــر رد
او اســت؟ فرمــود :از احــكام حــال و حــرام از وى پرســند ،ســپس رو بــه مــن كــرد و فرمــود :ســه دليــل هســت كــه در كســى جمــع
نباشــد جــز ايــن كــهبــه حــق صاحــب مقــام امامــت اســت :اولــى و احــق باشــد نســبت بــه امــام ســابق بــر خــود و ســاح نــزد او
ـروف امــام ســابق باشــد بــه طــورى كــه وقتــى تــو وارد شــهر مدينــه شــدى از عمــوم مــردم و از بچههــا پرســيدى:
باشــد و وصـ ّـى معـ ِ
فــان امــام بــه چــه كســى وصيــت كــرده؟ بگوينــد :بــه فــان پســر فالن.
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ـت فـ ِـإ ْن أشـ َـرك ِفــي ال َو ِص َّيـ ِـة قــال َت ْســأل َون ُه ف ِإ َّنـ ُـه َسـ ُـي َب ِّي ُن لك ْم؛
ـد اللـ ِـه ع  ...قلـ
أبــا عبـ ِ
عبــد األعلــى گويــد :از امــام صــادق  gپرســيدم  ...مــن گفتــم :اگــر شــريك در وصيــت داشــته باشــد؟ فرمــود :از شــخص امام
ً
بپرســيد كــه او محققــا بــراى شــما بيــان مىکند(کلینــی1407 ،ق ،ج ،378 :1ح.)2
 . 10بــا کمــک روایــات و اشــعار آن دوره ثابــت میگــردد آنجــا کــه بحــث از امامــت و خالفــت بــوده« ،هذااالمــر» بــه همیــن
معنــا اســتعمال میشــده اســت .بــه عنــوان نمونــه در شــعر ذیــل کــه منســوب بــه عبــاس بــن ابــی مطلــب و دربــارۀ مســئله خالفت
َ ُْ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ
ً
ـن َهاشــم ُثـ َّـم م ْن ُهـ ْـم َعـ ْ
َ ْ
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ـب َهــذا ال ْمـ َـر ُم ْن َح ِرفــا
پــس از پیامبــر اســت ،مــراد از هذااالمــر خالفــت اســت :مــا كنــت أحسـ
عـ ِ ٍ ِ
َ
أ ِبــي َح َسـ ن (هاللــى1405 ،ق ،ج)576 :2
(بــرای مشــاهده روایاتــی در ایــن معنــا رجــوع کنیــد :کلینــی1407 ،ق ،ج ،299 :1ح6؛ ج،285 :1ح5؛ ج،284 :1ح2؛ ج:1
،333ح.)4
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احمــد بــن عمــر گويــد :از امــام رضــا  gدرمــورد دليــل بــر صاحــب امــر امامــت پرســیدم ،فرمــود :دليــل آن كبــر (ســن) و
فضــل و وصيــت اســت ،تــا آنجــا كــه چــون كاروانــى بــه مدينــه وارد شــوند و بگوينــد فــان امــام بــه كــه وصيــت كــرده؟ گوينــد :به
فــان پســر فــان ،شــما بــا ســاح بگرديــد هــر كجــا آن گرديــد ،كــه همــراه بــا امامــت اســت ،امــا صــرف مســائل دليــل نمىشــوند
( کلینــی1407 ،ق ،ج ،285 :1ح.)5
 . 12روش برخــورد بــا روایــات متعــارض در ایــن مقالــه ،تاســی از روش شــیخ طوســی در االســتبصار اســت کــه ابتــدا از ترجیــح
ســندی بهــره میبــرد و پــس از آن اگــر روش ترجیــح ،جوابگــو نبــود از روش جمــع عرفــی بهــره میگیــرد (رک :دلبــری،1386 ،
سراســر کتــاب).
 . 13بــه حدیــث متصلــی کــه راوی آن امامــی ممــدوح باشــد ،اطــاق میشــود (شــيخ بهائــى ،1390،ج5 :1؛ شــهيد ثانــي،
1408ق ،ج.)85 :1
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بررسی روایات متعارض در باب «حجیت سوال از معصوم برای اثبات امامت» ( ...جاللی و همکاران)

« . 14الحدیــث الــذی یشــارک فیــه رواتــه رواة الحدیــث الفــرد لفظــا و معنــی او معنــی فقــط ،مــع االختــاف فــی الصحابــی»
یعنــی حدیثــی کــه راویــان آن بــا راویــان یــک حدیــث منفــرد از جهــت لفــظ و معنــا یــا فقــط در معنــا مشــارکت کنند(طحــان،
1404ق141 :؛ عتــر1412 ،ق( .)418 :درایــه نــگاران شــیعه چنیــن اصطالحــی را عنــوان نکــرده اند(نفیســی.)277 :1386 ،
 . 15گاه تنافــی را میتــوان بــا روشهــا و راه حلهایــی برطــرف نمــود کــه ایــن قســم تعــارض را «تعــارض بــدوی» یــا «تعــارض
غیــر مســتقر» نامیدهانــد و در مقابــل «تعــارض مســتقر» قــرار دارد کــه در آن ،دو روایــت متعــارض بــه هیــچ عنــوان قابــل جمــع
نیســت (هاشــمي شــاهرودي ،بــی تــا  ،ج.)42 :7
 . 16در تناقــض هشــت وحــدت شــرط دان /وحــدت موضــوع و محمــول و مــکان /وحــدت شــرط و اضافــه ،جــزء و کل /قــوه
و فعــل اســت و در آخــر زمــان (براتــی ،1394 ،ج.)170 :3
 . 17آنکه بدون داشتن استحقاق امر امامت را اراده می کند (طريحي، 1375 ،ج  .)179 :2
 . 18عبــد االعلــى گويــد :بــه امــام صــادق  gعــرض كــردم :كســى كــه منصــب امامــت را غصــب كــرده و مدعــی آن اســت،
چــه دليلــى بــر رد اوســت؟ فرمــود :راجــع بــه حــال و حــرام از او بپرســند ...
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Examining the Conflicting Narrations on the "Authority
of the Question from the Infallible Imam to Prove
the Imamate" in the Book Kāfi
Mehdi Jalali 1 Hasan Naghizadeh 2 Fatemeh Torabi 3

Received: May 6 ,2019
Accepted: August 17 , 2019
Abstract
In the narrations of Ahl al-Bayt, various signs have been mentioned for
recognizing the Infallible Imam. The mention of these signs has been due to
the fact that Shiites in every age can know the Imam of their time and also
the claimants of the Imamate can be disgraced. One of the various signs
mentioned to prove the guardianship of the Infallible Imam over the people
is the question from the Imam. In other words, by asking questions of the
claimant to the Imamate, the Shiites can establish the legitimacy or invalidity
of his claim and get rid of the confusion in the matter of the Imamate. There
are conflicts between different narrations that have considered the issue of
asking the Imam as a way to identify the Imam of Truth. Some narrations
consider the question from the Imam as a proof to prove his legitimacy, and on
the other hand, a narration of Imam Riḍā (as) does not consider the question
as a proof and instead considers other signs other than the question from the
claimant of the Imamate to prove the Imamate. This obvious conflict between
the narration of Imam Riḍā (as) and other narrations regarding the authority of
the question from the Infallible Imam is the main issue of this article and seeks
a solution for it.

Keywords: Conflicting narrations, Proof of Imamate, Question, Imam Riḍā (as),

authority.
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The Positions of Imam Riḍā (as) Against the Discourses
of Political Legitimacy of the Caliphate
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Abstract
The legitimacy of governments has always been, at least since ancient Greece,
one of the key issues in political science. In the Islamic world, although the
formulations presented for the ratification of the caliphate were later than the
status of action, but it can be said that during the Imamate of the eighth Shiite
Imam, many of them had achieved their structure. Now, if we look at the narrations
of Imam Riḍā (as) from the perspective of political science, we will see that many
of Raḍavi's teachings are related to the legitimacy of the government. Based on a
descriptive-analytical method, this study tries to show what discourses were held
in the period of the life of Imam Riḍā (as) (203-148 AH) regarding the legitimacy of
the Caliphate and what was the view of the Eighth Imam of the Shiites in the face
of them?
The results of the research show that the caliphate did not have a solid basis for
legitimacy, and based on previous events, it has become a theorizing; also, during
the Abbasid caliphate, strategies were considered to strengthen legitimacy. The
narrations also demonstrate that in addition to presenting the Shiite model, the
"text", they criticized both paths of the caliphate system, that is, the constructions
of legitimacy and strengthening strategies, in order to give a new life to the political
principles of the Shiite school.
Keywords: Politics, Power, Principles of legitimacy, Imam Riḍā (as), Abbasid
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A Comparative Study of the Poems of Mousavi Garmaroodi
and Abbas Yasin with a focus on Imam Riḍā (as)
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Abstract
Imam Riḍā (as) and his virtues have been a famous topic for many Shiite
religious poems from the past until now; thus, the poems Khalajātun fi Safar
al-Qalb (Rummages in travel of the heart) by Abbas Yasin and Gūshwāreh
Arsh (Earring of the Heaven) by Mousavi Garmaroudi have been studied in a
descriptive-analytical method based on the American school of comparative
literature to recognize stylistic and emotional features that two poets have
in common in depicting character and life of the Imam in a literary way for
his followers. One of the achievements of this research is to pay attention
to the fact that the generosity and commitment to principles of justice of
the eight Imam have had of great importance for both among other virtues
of him. This point can indicate that both literary representatives, influenced
by the spiritual, social, political and cultural conditions of the time, consider
themselves more than ever-in need to the help of Imam (as). The Persian poet,
to achieve his goal, have employed imagination, figures of speech, and also
in advancing innovative images, in a more efficiently compare to Arab poet; at
the same time, applying scientific facts in a poetic composition did not make
it difficult to understand his poetry, but by understanding these facts, the
audience's pleasure has doubled. On the other hand, Abbas Yasin's poetry is
also reflecting his emotional attitudes, to the extent that one could scarcely
find figures of speeches and imagination in his poems. But, afterwards, both
poets, more than anything else, draw the audience to the spiritual aspects
of the personality of Imam Riḍā (as) and his generosity and fairness which
highlight the important topic of twassul (appeal), which is one of the important
issues of Shiite religion.
Keywords: Interpretive narrations, Rūḥ al-Ma'anī, Ālūsī, Imam Riḍā (as), the

Holy Qur’an.
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Study of the Mechanisms of Introducing
Imam Riḍā (as) by Imam Kāẓim (as)
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Abstract
The study of the historical course of the appointment of the Imam by the previous
Imam indicates its different aspect by Imam Kāẓim (as), to the extent that for
the first time in the culture of the Imamate, that Imam repeatedly introduced his
successor in public. By examining the primary hadith sources, it is clear that 41
hadiths have been narrated about the introduction of the eighth Imam (as) by the
previous Imam. In the meantime, in addition to the acceptance of these narrations
by the general Imami companions, 11 hadiths based on the validity of the latter, are
correct in terms of the document. The noticeable difference in the statistics of this
group of narrations is more than anything due to factors such as the expansion of
the Shiite community to the farthest corners of the Islamic world and the expansion
of the advocacy organization; also, the prediction of deviant sects by Imam Kāẓim
(as), including the Wāqifi sect, is led by some elders and lawyers. Explaining the
issue of Imamate and the characteristics of the Imam, public announcement and
introduction in public, guardian, caliph and guardian of the Imam in life and death,
entrusting the vows of the Imamate, determining a special sign to know the Imam,
much respect and other actions are some of the mechanisms of Imam Kāẓim (as)
in announcing the Imamate of Imam Riḍā (as). This research tries to explore the
various dimensions of the subject and express its secret in a historical and hadith
method based on content analysis.

Key words: Imam Kāẓim (as), Appointment of Imam, Imam Riḍā (as), Wāqifah,
Characteristics of Imam.
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Abstract
A review of the biography of the infallibles (as) shows that they also used the
wise poems of others in their words and confirmed its contents and sometimes
composed verses themselves. In the hadiths narrated from Imam Riḍā (as), 52
verses are mentioned which it seems that he has quoted them because of their
valuable moral and legal themes and has reflected them in his words. Some of
these poems are poetic representations of Imam Riḍā (as) and a few verses are
his own poems. Using the content analysis method, the authors have extracted
from these 52 verses of poetry, about 100 themes and 16 main themes, which
is called "text orientation". These titles, which are the main idea and message of
the text, come to the mind of the audience according to the principle of "origin".
By "classifying" the orientations for achieving the categories of research, it
became clear that out of the 16 main topics extracted, 9 collections (%56) deal
with the subject of how human social relations with others, and four collections
(%25) refer to the subject of individual affairs and acts of human worship and
three collections (%19) refer to the issue of usurpation of the Caliphate by
the oppressive rulers and the enemies of the Ahl al-Bayt (as). Therefore, the
main purpose of the article, which is to express the main orientation of Raḍavi
poetry news, is classified in detail under the three categories of social relations,
personal relations and political relations, and the main topics of each.
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The Position of the Raḍavi Court in the Religious-Political
Conflicts between the Ṣafavīds and the Uzbeks
in the First Era of the Ṣafavīd Rule (1038 - 907 AH)
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Abstract
The establishment of the Ṣafavīd rule by Shah Ismail in 907 A.H. aroused
the sensitivities of Sunni neighbors. In the meantime, the Uzbeks, with their
religious claims and territorial expansionism, prepared various attacks on
different cities of Khorāsān, including Mashhad, in which the Raḍavi court
played an important role. The present research uses a descriptive-analytical
method based on library texts to answer the question: what is the position
of Raḍavi court in these conflicts? The findings indicate the fact that the
Raḍavi court has not only been affected by the course of these conflicts,
but has also affected their course; thus, the Uzbek invasions of Mashhad led
to their various looting of the Raḍavi court; But these invasions paved the
way for the Safavid kings to pay more attention to the issue of pilgrimage
to Mashhad and the reconstruction of the holy shrine. The Ṣafavīds were
also able to use the various capacities of the Raḍavi court to confront the
Uzbeks.
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Comparison of the Effects of Sustainability Literature
in Two Raḍavi Lyric Poems
Dadyar Hamedi 1
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Abstract
Praising Imam Riḍā (as) has a special place in contemporary poetry, especially
after the Islamic Revolution. Each of the poets, according to their own spirits,
emphasizes certain aspects of the characteristics of that Imam. Some poets
use the epic elements of poetry more due to their more familiarity with the
literature of stability and sacred defense when praising the eighth Imam, on the
other hand, some people prefer to praise that Imam with a lyrical and romantic
tone and portray their inner and personal feelings with him. For the author, the
question has been raised as to what specific features of Raḍavi poetry bring it
closer or farther away from the literature of stability. Therefore, the purpose of
writing this article was to provide objective and documented examples of the
effects of sustainability literature after comparing the two Raḍavi lyric poems.
For this purpose, by comparing the Raḍavi lyric poems of Qaisar Aminpour
and Mohammad Ali Bahmani, we have examined two different ways of
contemporary poets in praising Imam Riḍā (AS). In order to achieve this goal,
we have compared the two sonnets separately in terms of thought, literature
and language and have shown that Aminpour sonnet is more in line with the
characteristics of sustainability literature. According to the findings of this
study, Aminpour's poetry has collective tendencies at the intellectual level and
Bahmani lyric is more introspective. At the linguistic level, Aminpour employs
dynamic words and verbs, in contrast, the words and actions of Bahmani lyric
are passive, finally, among the literary elements, the weight and imaginative
forms of Aminpour's poetry are more related to the epic tone than Bahnami's
sonnet.
Key words: Sustainability literature, Imam Riḍā (as), Contemporary lyric, Qaisar
Aminpour, Mohammad Ali Bahmani.
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