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چکیده
مناظــره بــه معنــای گفــت و گــو میــان دو نفــر از دیربــاز تاکنــون یکــی از بهتریــن و موثرتریــن روشهــا در
تبلیــغ و بیــان واقعیتهــا بــوده اســت .از ایــن رو فرهنــگ مناظــره ،خــود مســتلزم رعایــت آداب و شــرایطی
اســت کــه اگــر بــه درســتی انجــام شــود ،میتوانــد آثــار مثبتی داشــته باشــد و ما را به ســوی ســعادت ســوق
دهــد .از آنجــا کــه هــدف ائمــه بــه ویــژه در فرهنــگ رضــوی ،هدایــت مــردم اســت ،از ایــن رو بــر ماســت کــه
بــه عنــوان رهــرو در همــان مســیر حرکــت کنیــم و بــرای اینکــه گرفتــار آفــات مناظــره نشــویم بایــد فرهنــگ
رضــوی را در مناظــرات خــود بــه کار ببندیــم؛ زیــرا ایشــان بــا تفکر و اندیشــۀ ســازنده در مناظرات توانســتند
حقانیــت اســام و آموزههــای شــیعی را تبییــن کننــد .از ایــن رو ســؤال ایــن پژوهــش آن اســت کــه آداب
مناظــره در فرهنــگ رضــوی چیســت و چگونــه میتــوان در دنیــای امــروز آن را بــه کار بســت؟ ایــن پژوهــش
بــه شــیوۀ توصیفــی تحلیلــی و بــا بهرهگیــری از منابــع معتبــر و تبییــن علمــی دادههــا انجــام گرفته اســت.
دســتاورد ایــن پژوهــش آن اســت کــه بــا مطالعــۀ مناظــرات رضــوی ،شــاخصهای مناظــره و آداب و شــرایط
درســت آن از قبیــل حقجویــی و حقیقتیابــی ،رعایــت انصــاف ،احتــرام و تکریــم طــرف مقابــل ،مــدارا و
نرمخویــی بــا طــرف مقابــل بــه دســت میآیــد کــه بــا تکیــه بــر فرهنــگ رضــوی در صــورت رعایــت شــرایط
و آداب مناظــره میتــوان در کرس ـیهای آزاد اندیشــی از آن ســود بــرد.
کلیدواژهها :آداب ،جدال أحسن ،فرهنگ رضوی ،کرسی های آزاد اندیشی.
 .1استادیار گروه تاریخ دانشگاه ایالم (نویسنده مسئول)mo.akbari@ilam.ac.ir :
 .2استادیارگروه معارف دانشگاه پیام نورahmadinezhad 27 @yahoo.com:
 .3دانشجوی دکترای تاریخ اسالم دانشگاه الزهرا flangarodi@yahoo.com : h

 .4دانش آموختۀ دکترای تاریخ ایران بعد از اسالم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوینmohsen.parvish@yahoo.com :
سال نهم ،شماره  ،34تابستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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طرح مسئله
مناظــره یــا گفتوگــو و بــه تعبیــر قــرآن کریم «جــدال أحســن» در اســام از جایــگاه ویــژه و مهمی
برخــوردار اســت .بــی شــک مناظــره یکــی از مهمتریــن روشهــای تبــادل افــکار و ابــزاری کارآمــد
بــرای تبلیــغ و دفــاع از دیــن بــه شــمار م ـیرود؛ از همیــن روســت کــه اســام بــر شــیوۀ مناظــرۀ
صحیــح در قــرآن تاکیــد دارد .ارائــه یــک گفتوگــوی صحیــح مســتلزم شــناخت و رعایــت آداب
خاصــی اســت کــه اگــر مناظرهکننــدگان هــدف الهــی داشــته و خواســتار روشــن شــدن حقایــق
باشــند ،بــی تردیــد بایــد آداب و شــرایط آن را مراعــات کننــد؛ در غیــر ایــن صــورت منجــر بــه آفــات
مناظــره ،مجموعــه ضوابطــی اســت كــه هنــگام بحــث و
آداب ِ
مناظــره خواهــد شــد .منظــور از ِ

گفتوگــو بایــد مراعــات شــود و ایــن نکتــۀ مهــم در ســیرۀ ائمــه از جایــگاه مهمــی برخــوردار اســت.
د ر ایــن مقالــه برآنیــم تــا تصویــری از آداب و آفــات مناظــرات و راهکارهــای مقابلــه بــا آســیبهای
آن بــا تکیــه بــر ســیرۀ امــام رضــا gبــه دســت دهیــم .از ایــن رو ســؤاالت پژوهــش بــه شــرح زیــر
اســت:
 .1آداب و شرایط مناظره با توجه به مناظرههای امام رضا  gچیست؟
 .2آفات مناظره بنا به فرمایش قرآن و فرهنگ رضوی کدام است؟
 .3بــا توجــه بــه آداب و شــرایط مناظــره در فرهنــگ رضــوی ،چگونــه میتــوان در دنیــای امــروز آن
را بــه کار بســت تــا بــه آفــات گفتوگــو دچــار نشــویم؟
هــدف ایــن پژوهــش آن اســت تــا با نگاهــی توصیفی تحلیلــی آداب ،شــرایط و آفــات مناظــره را با
تکیــه بــر ســیرۀ امــام رضــا  gبشناســد و بــا کاربــردی کــردن آن در دنیــای امــروز بــه گفتوگوهای
خــود وجهــۀ علمــی دهــد و در کرسـیهای آزاد اندیشــی بــه نحــو احســن اثرگذار باشــد.

پیشینۀ پژوهش
ـب کتــاب ،پایــان نامــه و مقالــه بــه نــگارش درآمــده
در بــاب پیشــینۀ پژوهــش آثــار متعــددی در قالـ ِ
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400

واکاوی آداب مناظره با تکیه بر فرهنگ رضوی و به کارگیری آن( ...اکبری و همکاران)

اســت کــه میتوانــد در بــه دســت آوردن مؤلفههــای آداب مناظــره و آفــات آن مؤثــر واقــع افتــد.
یکــی از ایــن مقــاالت «مولفههــای مناظــرههــای علمــی امــامرضــا  :gالگویــی برتــر بــرای آزاد
اندیشــی دینــی و نشــر اســام در دنیــای معاصــر» نوشــتۀ حســینی و همــکاران ( )1397اســت.
نویســندگان ایــن مقالــه درصــدد بودنــد تــا بــا بررســی مبانــی و مؤلفــه هــای مناظــرههــای علمــی
امــا م رضــا  gاز آن بــهعنــوان مدلــی جامــع بــرای آزاد اندیشــی دینــی و نشــر اســام اســتخراج
نماینــد .بــه همیــن دلیــل مناظرههــای علمــی امــامرضــا  gرا در ســه قالــب عمده شــاخصهای
اخالقــی ،شــاخصهای منطقــی و شــاخصهای آزاد اندیشــانه طبقــه بنــدی کــرده انــد.
«آسیبشناســی مناظــره بــر اســاس الگــوی مناظــرات امامرضــا  »gعنــوان مقالـهای اســت
کــه توســط ابراهیمــی و محمــدی ( )1397منتشــر شــده اســت .نویســندگان مقالــه آســیبهای
مناظــره را بــه دو صــورت کلــی بیــان میکننــد :آســیبهای علمــی شــامل مغالطــه در بحــث،
تکیــه بــر اصــول غیرمشــترک ،نداشــتن نظــم و ســاختار در بحــث و  ...و آســیبهای اخالقــی
شــامل عــدول از انصــاف ،تعصــب و تقلیــد ،ارزیابــی شــخصیت طــرف و  . ...در واقــع ایــن مقالــه
بــر آن بــوده اســت تــا مناظــرات سیاســی علمــی و مذهبــی در عصــر حاضر بــا گفتمــان مناظرات
حضــرت رضــا  gمقایســه و آســیبهای آنهــا را بــر اســاس الگــوی رضــوی بیــان کنــد .از دیگــر
مقالههایــی کــه در ایــن چارچــوب نوشــته شــده اســت «اخــاق گفتوگــو در قــرآن و حدیــث؛ بــا
تاکیــد بــر مناظرههــای امــام رضــا »gنوشــتۀ روحــی برنــدق ( )1397اســت .نویســنده مقالــه
ســعی کــرده اســت نشــان دهــد بــه دلیــل اینکــه دوران امامــت امــام رضــا ،gدورۀ طالیــی
گفتوگــو و مناظــره و اثبــات برتــری آموزههــای قرآنــی اســامی ،بــه ویــژه اســام شــیعی و
دکتریــن امامــت و نیــاز دیــن بــه حجــت و واســطۀ زنــده و روزآمــد میــان خلــق و خالــق بــوده
اســت مناظرههــای رضــوی میتوانــد بــه عنــوان الگویــی اخالقــی همــراه بــا گریــز از توهیــن
بــه رقیــب کــه از ســختترین مصادیــق رعایــت اخــاق بــه صــورت عملــی اســت ،اســتفاده شــود.
از مقالههــای دیگــری کــه در بــاب مناظــرات امــام رضــا gبــه رشــته تحریــر درآمــده اســت
«اصــول علمــی و اخالقــی مناظرههــای رضــوی» نوشــتۀ رضــازاده کهنگــی و فارســی نــژاد
( )1394اســت .نویســندگان مقالــه ســه اصــل علمــی اســتفاده از جــدال احســن ،بهرهگیــری
از اســتدالل عقلــی و پرهیــز از مغالطــه را بــه عنــوان مهمتریــن اصــول مناظــرات حضــرت امــام
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رضــا gبیــان میکنند«.جــدال احســن از دیــدگاه امــام رضــا  »gعنــوان مقال ـهای اســت
کــه توســط رحیمــی و ســلیمانی ( )1397منتشــر شــده اســت .نویســندگان در ایــن مقالــه بــه
بررســی مولفههــای اخالقــی و علمــی و نیــز آســیب هــای وارد بــر مناظرههــا از دیــدگاه رضــوی
پرداختــه اســت کــه بــه فراخــور ایــن مقالــه ،بدانهــا اســتناد شــده اســت .از دیگــر مقاالتــی کــه
میتــوان در ایــن بــاره بــه آن اشــاره کــرد «شــیوۀ قرآنــی مناظــرات امــام صــادق »gتالیــف
حســینی میــر صفــی اســت کــه ســال  1384بــه شــیوۀ مناظــرات انبیــا در قــرآن و امــام صــادق
 gپرداختــه و آدابــی را بــرای مناظــره صحیــح بیــان کــرده اســت کــه میتوانــد در ایــن مقالــه
راهگشــا باشــد؛ بنابرایــن در زمینــۀ موضــوع ایــن مقالــه بـ ه رغــم مطالــب گســترده و پراکنــده در
منابــع اصلــی و تألیفــات و تحقیقــات اخیــر ،پژوهــش منســجم ،تحلیلــی و مســتقل مبتنــی بــر
آداب و شــرایط مناظــره مطلــوب و آفــات آن بــا تکیــه بــر ســیرۀ امــام رضــا gو بــه کارگیــری
صحیــح آن در کرســیهای آزاد اندیشــی عصــر امــروز کاری انجــام نگرفتــه اســت؛ از ایــن رو
ضــرورت انجــام چنیــن پژوهشــی احســاس میشــود.

 .1مفهوم شناسی واژگان
ُ
ََ
 .1-1مناظــره :مناظــره واژهای عربــی و از ریشــۀ «نظــر َینظــر» بــوده کــه از مشــتقات آن کلماتــی
چــون نظــرا ،منظــرا ،منظــره و ...مــد نظــر اســت .ریشــۀ کلمــه بــه معنــای دیــدن بــا چشــم
است(حســینی زبیــدی1414 ،ق ،ج53 :7؛ بســتانی )920 :1375 ،کــه مــراد از آن تدبــر و تأمــل
و دقــت در امــور (دیــدن آمیختــه بــا تفکــر) است(قرشــی1412 ،ق،ج.)81 :7
عالمــه دهخــدا آن را بــه معنــای «بــا هــم نظــر کــردن» یعنــی فکــر کــردن دربــارۀ حقیقــت و
ماهیــت یــک امــر میداند(دهخــدا ،1377،ج .)21563 :14راغــب اصفهانــی در تعریــف مفهــوم
مناظــره مینویســد :مناظــره یعنــی گفتوگــوی بیــن دو طــرف بــه صــورت رودررو و بــه میــان
آوردن هــر آنچــه بــه آن معتقــد اســت(راغب اصفهانــی1418 ،ق .)816 :در اصطــاح علــم مناظره
را صناعتــی نظــری دانســته انــد کــه انســان را بــه کیفیــت مناظــره و شــرایط آن آشــنا ســاخته تــا در
مباحثــه و الــزام و غلبــه بــر خصــم خطــا نکند(طوســی .)8 :1362 ،بــی شــک در علــم منطــق در
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قالــب صناعــت جــدل بــه بحــث از آداب مناظــره پرداختــه شــده و در تعریــف آن گوینــد :علمــی
اســت کــه انســان بــه یــاری آن میتوانــد در حــد تــوان خویــش بــا اســتفاده از مســلمات پذیرفتــه
شــده از ســوی دو طــرف ،بــرای اثبــات و دفــاع از مطلــوب خویــش تــاش نمایــد و دلیل اقامــه کرده
تــا جایــی کــه قابــل نقــص نباشــد(مظفر ،1376 ،ج.)201 :2
 .2-1آزاد اندیشــی :آزاد اندیشــی یعنــی آزاد فکــر کــردن ،تصمیــم گرفتــن ،ترجمــهای و بــر
اثــر تلقیــن دنبــال بلندگوهــای غــرب حرکــت نکردن(خامنــه ای )1382/08/15 ،و از هیاهــو و
جنجــال نترســیدن و بــه تشــویق و تحریــض ایــن و آن نــگاه نکردن(همــان .)1388/08/06،آزاد
اندیشــی همچنیــن بــه معنــای رهایــی اندیشــه از باورهایــی اســت کــه بــر ذهــن شــخص تســلط
دارد(برنجــکار .)143 :1383،در کل آزاد اندیشــی بــه معنــای وجــود یــک جریــان فرهنگــی و
فضــای فکــری ســالم و آزادی اســت کــه در آن بتــوان بــه محرکهــای تولیــد علــم در حــوزۀ دانــش
دســت یافت(حســینی.)13 :1392،
 .3-1کرســی آزاد اندیشــی :اصطالحــی جدیــد اســت کــه در طــی چنــد ســال اخیــر در کشــور
ایــران بــه شــکل رســمی مطــرح شــده و در راســتای تقویــت و نهادینهســازی فضــای عقالیــی و نیــز
لــزوم آزادی اندیشــه و بیــان اســتفاده میشــود .اولیــن مفهومــی کــه از ایــن اصطــاح بــه ذهــن
متبــادر میشــود اشــاره بــه نوعــی گفتوگــوی خــاص اســت(مرتضوی و دیگــران )2 :1392،کــه
ایــن کرس ـیهای آزاد اندیشــی در چنــد قالــب اجرایــی اســت:
_کرسیمناظره
_کرسی نقد و نظر
_کرســی پرســش و پاســخ به شــبهات (آییننامه تشــکیل کرسـیهای آزاد اندیشــی در دانشگاهها،
.)2:1393
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 .2جایگاه و اهمیت مناظره در اسالم
مناظــره در قــرآن از جایــگاه و اهمیــت فراوانــی برخــوردار اســت؛ چــرا کــه قــرآن از مناظرههــای
انبیــای الهــی چــون نــوح ،ابراهیــم و محمــد nبــا مســیحیان نجــران ،یهودیــان و  ...پــرده بــر
مــیدارد و انســانهای آگاه را بــه جــدال أحســن دعــوت میفرمایــد.

ْ َ
َ
َ ِّ َ
ـی َأ ْح َسـ ُ
ـك ب ْال ِح ْك َمـ ِـة َو ْال َم ْو ِع َظـ ِـة ْال َح َسـ َـن ِه َو َج ِاد ْل ُهـ ْـم ب َّال ِتــی ِهـ َ
ـن ِإ َّن َر َّبــك ُهـ َـو
یل ربـ
«اد ُع ِإلــى َسـ ِـب
ِ
ِ
ِ
ـن َســبیله َو ُهـ َـو َأ ْع َلـ ُـم ب ْال ُم ْه َتد َ
ـن َضـ َّـل َعـ ْ
َأ ْع َلـ ُـم ب َمـ ْ
ین»(نحــل)۱۲۵ ،؛ بــا حكمــت و انــدرز نیكــو بــه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
راه پــروردگارت دعــوت كــن و بــا آنــان بــه شــیوهاى كــه نیكوتــر اســت مجادلــه نمــاى در حقیقــت
پــروردگار تــو بــه [حــال] كســى كــه از راه او منحــرف شــده داناتــر و او بــه [حــال] راهیافتــگان داناتــر
اســت.
از این رو با توجه به این آیه ،اصول صحیح مناظره چنین برداشت میشود:
 .1هدف مناظره باید روشن و واضح باشد.
 .2مناظره باید توأم با حکمت و اندرز نیکو باشد.
 .3هدف از مناظره باید تحقق اهداف الهی باشد نه تفکر بیرون کردن رقیب از مناظره.
 .4در مناظره نباید سخنانی بر زبان بیاوریم که بدون دلیل کسی را آزرده خاطر گردانیم.
بــدون تردیــد در هیــچ آیینــى بــه انــدازه اســام ،آزادى اندیشــه و ابــراز عقیــده وجــود نداشــته تــا
در پرتــو آن ،مخالفــان بتواننــد حتــى پیــش رهبــران آن آییــن ،اظهــار عقیــده و گفتوگــو کننــد و در
قبــول یــا رد آنچــه مىشــنوند ،آزاد باشــند(محمدی ری شــهری .)11 :1383،از ایــن رو اســام بــه
َّ َّ
مســئله «جــدال أحســن» توجــه خاصــی دارد و مــى فرمایــدَ « :وَل ُت َجاد ُلــوا َأ ْهـ َـل ْالك َ
ـاب ِإل ِبال ِتــی
ـ
ت
ِ
ِ ِ
ـی َأ ْح َسـ ُ
ِهـ َ
ـن »(عنکبــوت)48 ،؛ بــا اهــل كتــاب (یهــود و انصــارى) جــز بــه طریقــى كــه نیكوتــر
اســت مجادلــه نكنید.
از ایــن آیــه شــریفه ایــن نکتــه اســتنباط میشــود کــه گفتوگــو (جــدال) هنگامــی کارکــرد
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موثــری خواهــد داشــت کــه حــق و عدالــت در بهتریــن شــیوه بــه کار گرفتــه شــود و از هــر گونــه
توهیــن ،تخریــب ،خالفگویــى خالــى باشــد .در واقــع مناظــره بایــد مبتنــی بــر عقالنیــت و
شناســایی حقیقــت باشــد؛ زیــرا هــدف از مناظــرات در تمــام ســطوح ،بایــد تبییــن حقایــق باشــد.
چیــزی کــه در نظامهــای غربــی یــا مشــاهده نمیشــود یــا کمتــر شــاهد آن هســتیم و حــال آن
کــه در نظــام جمهــوری اســامی ایــران محــور مناظــرات تبییــن حقایــق اســت .چنانچــه قــرآن بــر
ایــن امــر تأکیــد داشــته کــه بعــد از مشــخص شــدن راه از بیراهــه ،انتخــاب بــا مخاطــب اســت کــه
بهتریــن راه «جــدال أحســن» را انتخــاب کنــد.

 .3آداب و شرایط مناظره مطلوب با تکیه بر سیرۀ رضوی
پیداســت کــه پیامبــران و ائمــه اطهــار bدر مقابــل عقایــد نادرســت مــردم زمانــه خویش ،دســت
بــه انجــام مناظــره زدهاند که شــیخ طبرســی در کتــاب اإلحتجاج خــود مــوارد بســیاری از مناظرات
را نقــل کــرده اســت .از ایــن رو میتــوان گفــت انبیــای الهــی بــا افــراد قومشــان بــه محاجــه
پرداختــه و ســعی در اثبــات عقایــد صحیــح داشــتهاند تــا حــدی کــه قــرآن در ســورههای مختلفــی
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از ایــن اقــدام صریــح پیامبــران پــرده برداشــته و مناظــره را روشــی بــرای اعــان عقایــد دو طــرف و
اثبــات آرای صحیــح اعــام کــرده و در بــاب بهتریــن شــیوه در گفتوگــو و جــدال ،از نــوع جــدال
بــه أحســن یــاد کــرده( نحــل )125،و در نقطــۀ مقابــل آن ،از جــدال غیرأحســن(عنکبوت)46،
نــام بــرده اســت .پیامبــر اکــرم  nنیــز کــه رهــرو واقعــی طریــق الهــی اســت ،در زمــان خویــش بــا
یهودیــان و بــه ویــژه مســیحیان نجــران در بــاب پســرخداوند نبــودن عیســی  gو اثبات نبــوت وی
بــه بحــث پرداختنــد کــه زمینهســاز ماجــرای مباهلــه (آل عمــران )61-59 ،شــد.
ائمــۀ معصومیــن  bکــه ادامــه دهنــدۀ طریــق پیامبر خاتــم بــوده اند همــواره با برپایی جلســات
 .1آیاتــی کــه بــه مناظــرۀ انبیــای الهــی اشــاره کــرده انــد عبــارت اســت از :بقــره  :258 ،اشــاره بــه محاجــۀ ابراهیــم  gبــا نمــرود
در بــاب بیــرون آوردن خورشــید از مغــرب) ( ،شــعراء  72 ،و  :73محاجــۀ ابراهیــم  gبــا مشــرکان بــر عــدم ســود یــا زیــان
رســانی بــت هــا ) ( ،هــود  64 - 62 ،و شــعراء  156 - 153 ،و نمــل  46 ،و  :47محاجــۀ حضــرت صالــح  gبــا قومــش بــر ســر
ناقــه)( ،یــس  :79 - 77 ،گفتوگــوی پیامبراکــرم  nبــا یکــی از مشــرکان بــر ســر زنــده کــردن مــردگان از طریــق اســتخوانهای
پوســیده شــان )( ،آل عمــران  :61 - 59 ،گفتوگــوی مســیحیان نجــران بــا پیامبراکــرم  nدر بــاب بنــده بــودن عیســی .g
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علمــی میــان مخالفــان و موافقــان خویــش ،از آن جهــت کــه بــا فهــم و درک اثربخــش و بــا هــدف
آگاهــی بخشــی ،رد و بــدل کــردن اطالعــات ،ایجــاد نگــرش مثبــت در الهــی بــودن علــم امامــان و
کاهــش منازعــات همــراه بــوده ،همــت داشــتهاندکه در ســیرۀ عملــی امامــان شــیعه میتــوان بــه
مناظــرات مهــم عصــر امــام باقــر  gمناظــرۀ حضــرت بــا هشــام بــن عبدالملــک پــس از اجــرای
مراســم حــج دربــارۀ خــوراک مــردم در صــف محشــر بــرای حســاب و کتــاب اعمــال در ســال 106
قمــری بــا توجــه بــه آیــۀ پنجاهــم اعــراف قــرآن باعــث شــد تــا مخالفــان حضــرت نتواننــد کاری
از پیــش برند(طبرســی1403 ،ق،ج )323 :2و امــام صــادق  gنیــز کــه مناظــرات ایشــان بــا
زندیقــان ،رهبــران معتزلــه و زیدیــه ادامــه داشــته تــا امــام صــادق  gاصــول و مبانــی حقیقــی
اســام را بشناســاند(همان،ج )385 :2و ایــن امــر تــا عصــر امــام رضــا و امــام جــواد  gبــه علــت
جــو علمــی حاکــم از ســوی معتزلــه بــر دســتگاه خالفــت عباســی و حمایت خلفــا از آن ،گســترش
یافــت و امــام رضــا gبــا برپایــی جلســات مناظــره ،توانســتند تحــول فکــری و علمــی در خطــه
خراســان بــه ویــژه شــهر مــرو ،ایجــاد کننــد (خواجــه ســروی و حســینی98 :1393 ،و99؛ اکبری،
 .)149-145 :1392ایشــان در برخوردهــای عالمانــه و مناظرههــای خــود بــا صاحبــان ادیــان و
فــرق از همــه شــرایط مناظــره بــرای دفــاع از حقانیت شــیعه بهــره میبردنــد .از ایــن رو مناظرههای
امــام رضــا gنهضــت علمــی و کالمــی را رونــق بخشــیده بــود و اعتــراف اندیشــمندان در مقابــل
اســتداللها و حجتهــای امــام خــود نمایانگــر قابلیــت اندیش ـههای شــیعی در فضــای رقابــت و
مجادلههــای علمــی و منطقــی بــوده اســت(اکبری)148 :1392،؛ بنابرایــن رعایــت آداب مناظره
کــه در فرهنــگ رضــوی بــه کار رفتــه بســیار ضــروری اســت .بــا توجــه بــه مســتندات تاریخــی و
روایــی ،شــاخصترین ویژگیهــا و آداب مناظــره مطلــوب عبــارت اســت از:
 .1-3اثبات حق و حقجویی
از آداب یــک مناظــرۀ مطلــوب ،ظهــور و اثبــات یــک حقیقــت اســت نــه تظاهــر و خــود مطــرح
کــردن و اقنــاع حــس غلبــه و پیــروزی .در واقــع هــدف مناظــره کننــده بایــد رســیدن بــه حــق و
جویــا شــدن و نمایانــدن حــق باشــد .از ایــن رو اگــر در مناظــره ،طــرف مقابــل بــه ســخنان حــق
عنــاد ورزد و بــر رأی و عقیــدۀ باطــل خویــش پافشــاری کنــد ،مناظــره جایــز نیست(شــهیدثانی،
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400

واکاوی آداب مناظره با تکیه بر فرهنگ رضوی و به کارگیری آن( ...اکبری و همکاران)

 .)503 :1374بنابرایــن دو طــرف در مناظــره بایــد بــه دنبــال بــه دســت آوردن حــق باشــند و طرف
مقابــل خــود را یــاور خــود بداننــد نــه دشــمن و خصــم؛ لــذا در ایــن صــورت اســت کــه اگــر طــرف
مقابــل او در مناظــره وی را بــه اشــتباهش آگاه ســاخت و حــق را برایــش آشــکار نمــود ،بایــد از او
بپذیرد(همــان507 :؛ حســینی میرصفــی.)54 :1384 ،
بــا ایــن توصیفــات ،در فرهنــگ رضــوی ،اثبــات حــق و حقجویــی بــه قــدری اهمیــت دارد
کــه ایشــان بــه نقــل از رســول اکــرم nمیفرمایــد «از ســه چیــز پــس از مرگــم بــر امــت خــود
ترســانم :گمراهــی پــس از هدایــت یافتگــی و شــناخت حــق از باطــل و فتنههــای گمــراه كننــده
و شــكمبارگی و زیــادهروی در لــذات جنســی»(علی بــن موســی۱۴۰۶،ق44 :؛ ابــن بابویــه،
1378ق ،ج29 :2؛ مجلســی1403 ،ق،ج .)451 :22از ایــن رو مناظرههــای امــام رضــا gبــر
ایــن اصــل اســتوار بــود و در صورتــی کــه طــرف مقابــل حــرف حقــی میزدنــد ایشــان آن را قبــول
میکردنــد؛ نکتـهای کــه در کرسـیهای آزاد اندیشــی بایــد الگوبــرداری و در مناظــرات بــه کار بــرده
شــود؛ چراکــه اگــر هماننــد امــام ،ســخن حــق مخالــف را بپذیرنــد؛ مناظــره بــه ســمت اثبــات حــق
و حــق گرایــی میرود(رحیمــی و ســلیمانی.)199 :1397 ،
 .2-3حاکم کردن فضای نقد در مناظرات
از دیگــر اصــول مطلــوب مناظــره در فرهنــگ رضوی ،حاکم شــدن فضای نقد در مناظرههاســت.
امــری کــه عــاوه بــر فراهــم شــدن فضــای نقــد مخاطــب ،باعــث میشــود تحمــل قــول مخالــف را
داشــته باشــیم؛ بــه ایــن معنــی کــه نگاهمــان بــه مخالــف نگاهــی از روی کینــه و توهیــن نباشــد.
البتــه فضــای نقــد هرگــز ایجــاد نخواهــد شــد؛ مگــر این کــه فرصــت ســؤال و دفــاع به طــرف مقابل
مناظــره داده شــود .مســئله ای کــه در مناظــرات امــام رضــا gبــه وفــور دیــده مــی شــود .از این رو
امــام در مناظرههــای خــود ،هرگــز حالــت تهاجمــی نگرفتنــد؛ بلکــه بــه طــرف مقابــل خــود اجــازه
میدادنــد تــا حتــی هــر ســؤالی هــم دارنــد بپرســند .در یکــی از مناظراتــی کــه امــام رضــا gبــا
جاثلیــق داشــتند ،جاثلیــق در خطــاب بــه امــام گفت«:مطلبــی را کــه از انجیــل برایــم روشــن شــد
انــکار نمیکنــم بلکــه بــدان اذعــان دارم ».در همیــن حیــن امــام خطــاب بــا حاضــران فرمودنــد که
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«شــاهد اقــرار او باشــید»(ابن بابویــه1398 ،ق421 :؛ مجلســی1403 ،ق،ج )302 :10یــا اینکــه
هنگامــی کــه امــام بــه جاثلیــق فرمودنــد هــر ســوالی داری بپــرس .جاثلیــق بــا جســارت پاســخ
داد کــه «میپرســم ولــی هیــچ دلیلــی از تــو نمیپذیــرم؛ مگــر اینکــه در تــورات یــا انجیــل یــا زبــور
داوود یــا صحــف ابراهیــم و موســی باشــد »...امــام پاســخی بــه جاثلیــق دادنــد کــه نشــان از میدان
دادن بــه مخالفــان و آزاد گذاشــتن فضــای نقــد اســت؛ زیــرا فرمودند...«:دلیلــی از مــن نپذیــر مگر
آنچــه از تــورات کــه بــر زبــان موســی بــن عمــران و آنچــه از انجیــل کــه بــر زبــان عیســی بــن مریــم
و آنچــه از زبــور کــه بــر زبــان داوود آمــده اســت را بیاورم»(ابــن بابویــه1398 ،ق427 :؛ طبرســی،
1403ق،ج421 :2؛ مجلســی1403 ،ق،ج .)307 :10البتــه یــک نکتــه نبایــد فرامــوش شــود
کــه توجــه بــه فضــای نقــد و ضــرورت آزاد اندیشــی بــه معنــی درهــم شکســتن بنیانهــای اصیــل
نیســت .چنانکــه رهبــر معظــم انقــاب در دیــدار اعضــای انجمــن اهل قلــم در ایــن بــاره فرمودند:
ً
ـى فرهنــگ و اندیشــه و علــم حقیقتــا کار کنیــم،
«اگــر بخواهیــم در زمینــۀ گســترش و توســعه واقعـ ِ
احتیــاج داریــم بــه اینکــه از مواهــب خــدادادى و در درجــه ّاول آزاد اندیشــى اســتفاده کنیــم .آزاد
اندیشــى در جامعــۀ مــا یــک شــعار مظلــوم اســت .تــا گفتــه مىشــود آزاد اندیشــى ،عـ ّـدهاى فــورى
خیــال مىکننــد کــه بناســت همــه بنیانهــاى اصیــل در هــم شکســته شــود و آنهــا چــون بــه آن
ّ
بنیانهــا دلبســتهاند ،مىترســند .عـ ّـدهاى دیگــر هــم تلقــى مىکننــد کــه بــا آزاد اندیشــى بایــد
ـرط الزم بــراى رشــد فرهنــگ و
ایــن بنیانهــا شکســته شــود .هــر دو گــروه بــه آزاد اندیشــى کــه شـ ِ

علــم اســت ،ظلــم مىکننــد .مــا بــه آزاد اندیشــى احتیــاج داریم»(خامنــه ای.) ۸۱/۱۱/۷ ،
 .3-3حاکمیت عقل و منطق

اســتفاده از عقــل و منطــق همــراه بــا برهــان و دلیــل از دیگــر اصــول مطلــوب مناظــره در فرهنگ
رضــوی اســت کــه البتــه مســتلزم آن اســت کــه مناظــره کننــده دربــارۀ بهرهگیــری از شــیوههای
اســتداللی و منطقــی آگاهــی داشــته باشــد(رحیمی و ســلیمانی200 :1397 ،و .)201از ایــن رو
دیــده میشــود کــه امــام بــا اهــل کتــاب از طریــق اســتدالل منطقــی و براســاس اشــتراکهای
دینــی بــه رفــع اشــکالها و اثبــات حقانیــت اســام میپرداختنــد؛ زیــرا بــدون تعقــل نمیتــوان
تناقضهــای بیــن ادیــان را رفــع کرد(قرشــی.)72 :1382 ،
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بــی شــک امــام در پــی آن بــود تــا طــرف مقابــل از نظــر عقلــی ،اســتدالل هــای ایشــان را
قبــول کننــد .بــه عنــوان نمونــه امــام رضــا gخطــاب به مأمــون کــه اصرار بــر خالفت داشــت،
میفرماینــد« ...اگرخالفــت حــق توســت و خداونــد آن را بــرای تــو مقررکــرده اســت؛ بنابرایــن
جایــز نیســت خــود را از آن خلــع کنــی و لباســی کــه خداونــد بــر تــو پوشــانیده از خــود دور
کنــی و بــر دیگــری بپوشــانی و اگــر چنانچــه خالفــت حــق تــو نیســت ،حــق نــداری آن را بــه
دیگــری واگــذار کنی»(ابــن بابویــه69 :1376 ،؛ فتــال نیشــابوری ،1375 ،ج223 :1؛ ابــن
شهرآشــوب1379 ،ق،ج .)263 :4آنچــه هویداســت آن اســت کــه امــام همیشــه پاس ـخهای
طــرف مقابــل خــود را بــا کمــال آرامــی میدادنــد .در واقــع روش امــام ایــن گونــه بــود کــه پــس
از دادن پاســخ بــه خصــم ،راه جــواب را بــر او نمیبنــدد ،بلکــه او را در طریــق بحــث و گفتوگــو
آزاد میگــذارد تــا در راهــی کــه هســت پیــش بــرود و بــه جایــی برســد کــه دیگــر راه را در برابــر
خویــش بســته و حرکــت در آن را ناممکــن میبینــد .در ایــن وقــت اســت کــه ناچــار بــه راهــی
کــه امــام میخواهــد او بــدان رهنمــون شــود ،بــاز میگــردد و ایــن پــس از آن خواهــد بــود کــه
مطلــب را پذیرفتــه و بــدان تــن داده باشــد(فضل اللــه .)215 :1382،قابــل ذکــر اســت کــه
امــام بــا توجــه بــه مقتضیــات عصــر خــود بایــد بــا اهــل کتــاب هــم از طریــق اســتداللهای
عقلــی و هــم بــر اســاس اشــتراکات دینــی ابهامــات را رفــع و رجــوع میکردنــد تــا بتواننــد
حقانیــت اســام نــاب را بــه اثبــات برســانند .چنانکــه هنگامــی کــه ابــن ســکیت از امــام رضــا
 gپرســید :امــروز حجــت خــدا بــر جهانیــان کیســت؟ امــام رضــا gفرمودنــد :عقــل حجــت
او بــه آفریــدگان اســت؛ زیــرا آن کســی کــه نســبت بــه خــدای متعــال صــادق اســت بــه مــدد
عقــل خداونــد را شــناخته تصدیــق مینمایــد و کســی کــه خداونــد را تکذیــب میکنــد نیــز
بــا وجــود برخــورداری از معرفــت او را تکذیــب کــرده اســت»(کلینی1407 ،ق،ج25 :1؛ ابــن
شــعبه حرانــی1404 ،ق .)450 ،بنابرایــن بهرهگیــری از عقــل و منطــق بــه جــای تعصــب در
مناظــرات امــام رضــا gو رونــد بــه کارگیــری آن بــرای ایجــاد فهــم مشــترک مســتلزم ســه
اصــل بســیار مهــم اســت کــه عبــارت اســت از :دعــوت بــه ســوال کــردن ،همــراه شــدن بــا
مخاطــب و هدایــت مخاطــب در مواقعــی کــه بــا بنبســت فکــری مواجــه میشود(هاشــمی
اردکانــی و میرشــاه جعفــری .)۲۰ :۱۳۸۷ ،بــی تردیــد بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات میتــوان
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اهــداف کرسـیهای آزاد اندیشــی را بــا تاســی بــه آداب عقلگرایــی مناظرههــای امــام رضــا،g
ایــن گونــه بیــان کــرد کــه اگــر براســاس عقالنیتمــداری و بــه دور از تعصبــات ملیتــی ،بحــث
صــورت پذیــرد حداکثــر کارایــی را خواهــد داشــت.
 .4-3رعایت اصل مدارا همراه با رعایت ادب و احترام متقابل
رعایــت اصــل مــدارا همــراه بــا رعایــت ادب و احتــرام متقابــل در گفتوگــو از مهمتریــن اصــول
مناظــره در ســیرۀ رضــوی اســت(روحی برنــدق)20 :1396 ،؛ زیــرا زمینهســاز آن میشــود تــا
طــرف مقابــل در برابــر هــر حــرف و عقیــدهای موضــع نگیــرد؛ بلکــه فرصــت بــرای پذیــرش نظــر
و تبــادل افــکار فراهــم شــود .چنانکــه در قــرآن ،پــروردگار عالــم خطــاب بــه حضــرت موســی و
َ ُ َ َ ً َ ً َ َّ
َ َّ
هــارون طــرز برخــورد مؤثــر بــا فرعــون را چنیــن قــرار میدهــد« :فقــوال لـ ُـه قـ ْـول ل ِّینــا ل َعلـ ُـه َی َتذکـ ُـر
َ ْ
أ ْو َیخشــى»(طه)44،؛ بــراى ایــن کــه بتوانیــد در او نفــوذ کنیــد و اثــر بگذاریــد بــا ســخن نــرم بــا او
ســخن بگوییــد ،شــاید متذکــر شــود یــا از خــدا بترســد .ذکــر ایــن نکتــه ضــروری بــه نظــر میرســد
کــه اصــل مــدارا بــه معنــی دســت کشــیدن از حــق و حقــوق خــود نیســت؛ بلکــه مــدارا یعنــی
حقگویــی امــا بــا نرمــی؛ بنابرایــن مناظــره کننــده بایــد بدانــد کــه بین مــدارا و ســازش یا گذشــتن
از اصــول ،تفــاوت وجــود دارد .مــدارا یعنــی اینکــه مناظــره همــراه با درشـتخویی ،مســخره کردن
و ...همــراه نباشد(حســینی همدانــی1404،ق،ج.)356 :12
در ســیرۀ امــام رضــا gآمــده کــه آن حضــرت ،نرمــی و مــدارا را در حــق پیــروان ســایر آیینهــا
رعایــت میکردنــد .معمــر بــن خــاد میگویــد« :بــه امــام رضاgگفتــم بــرای پــدر و مــادرم دعــا
ً
کنــم بــا اینکــه اینهــا حــق را نشــناختند[ظاهرا در اینجــا حــق یعنــی امامــان و آل پیامبــر.]n
امــام فرمــود :بــه آنهــا دعــا کــن و صدقــه بــرای آنهــا بــده و اگــر در قیــد دنیــا هســتند و حــق
را نمیشناســند ،بــا آنهــا مــدارا کــن؛ زیــرا رســول خــدا nفرمــود :خداونــد مــرا بــا رحمــت
مبعــوث نمــود نــه بــا درشــتی و نامهربانی»(کلینــی1407 ،ق ،ج159 :2؛ طبرســی1385 ،ق:
159؛ مجلســی1403 ،ق،ج .)47 :71بنابرایــن رعایــت اصــل ادب کــه همــان احتــرام بــه طــرف
مقابــل اســت ،در ســیرۀ امــام بــه خوبــی اجــرا شــده و آن حضــرت هیــچ گاه در مناظرههــا ،بــه
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فــرد مقابــل حملــه نمیکردنــد بلکــه کمــال ادب را رعایــت میکردنــد .بــه عنــوان نمونــه ،در یکــی
از مناظرههــای امــام کــه بــا عمــران صابــی برگــزار شــد و باعــث مســلمان شــدن عمــران صابــی
شــد ،آن بــود کــه امــام در نهایــت احتــرام و ادب بــا وی برخــورد کــرده و عــاوه بــر تکریــم جایــگاه
ایشــان بــه عنــوان یــک عالــم دینــی ،جامــه و ده هــزار درهــم بــه او دادند(ابــن بابویــه1398 ،ق:
440؛ مجلســی1403 ،ق،ج .)317 :10از ایــن رو رعایــت ایــن اصــل ،یــک اصــل اساســی الزم در
برگــزاری کرسـیهای آزاد اندیشــی اســت؛ چــرا کــه رعایــت ادب و احتــرام در طــرز گفتــار و رفتــار
از اصــول اخالقــی مناظرههاســت و از مولفههــای ایــن اصــل هــم آن اســت کــه بــا صــدای خیلــی
بلنــد ،خشــم و تهدیــد بــا طــرف مقابــل صحبــت نکنیــم و اینکــه مناظــره شــکل تهدیــد و تمســخر
مخصوصــا بــا کلمــات زشــت و ناپســند بــه خــود نگیــرد.
 .5-3داشتن اخالص و رعایت اصل انصاف
از دیگــر اصــول مناظــره در فرهنــگ رضــوی ،آن اســت کــه فــرد مناظــره کننــده بایــد در نهایــت
اخــاص و روشــنگری در جهــت اعتــای کلمــه حــق ،قــدم بــردارد .لــذا نبایــد طــرف مقابــل خــود
را در مناظــره از انتقــال ِدلیلــی بــه دلیــل دیگــر یــا از ســؤالی بــه ســؤالی دیگــر بــاز دارد؛ بلکــه بایــد
بــه فــرد مقابــل ،فرصــت دهــد تــا آنچــه را کــه در ذهــن دارد ،بــه کار ببــرد و بیــان کنــد .همچنیــن بــا
رعایــت انصــاف علمــی در مناظــره ،فــرد منتظــر نقــد اندیشــه خــود اســت؛ زیــرا انســان آزاد اندیش
بایــد اندیشــۀ خــود را صرفــا بــه عنــوان یــک اندیشــه عرضــه کنــد و در انتظــار نقــد و بررســی آن
بمانــد؛ لــذا نمیتوانــد و نبایــد نظــم فکــری و اجتماعــی جامعــه را نیــز بــه خاطــر اندیشــه خــود
برهــم بزند(برنجــکار .)151 :1383 ،بنابرایــن امــام بــه عنــوان الگــو و راهبــر مســلمانان ،در طــول
مناظــرات از اعمــال غــرضورزی اجتنــاب ورزیــده ،در نهایــت انصــاف و اعتــدال بــه بحــث پرداخته
و از طــرف مقابــل هــم انتظــار داشــتند ایــن اصــل مهــم در مناظــره را مراعــات کنــد .بــه عنــوان
نمونــه هنگامــی کــه عمــران صابــی از متکلمــان معــروف ،نــزد امــام آمــد و گفــت :ای دانشــمند
بــزرگ! اگــر خــودت دعــوت بــه ســؤال نمیکــردی ،مــن ســؤال مطــرح نمیکــردم  ...امــام رضــا
 gفرمودنــد :ســؤال کــن ،امــا اعتــدال را از دســت مــده و از کلمــات نامــوزون و انحــراف از اصــل
انصــاف بپرهیز(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج183 :1؛طبرســی1403 ،ق،ج .)402 :2گفتنــی اســت
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کــه امــام نــه تنهــا از تعصــب دوری میکردنــد؛ بلکــه دیگــران را بــه تــرک تعصــب و غــرضورزی
وامیداشــتند تــا حــق را بــر زبــان بیاورنــد .چنانکــه در مناظــره امــام بــا عمــران صابی وقتــی عمران
صابــی از ســخنان امــام مجــاب گردیــد ،خطــاب بــه امــام گفت«:آقــای مــن! فهمیــدم و شــهادت
میدهــم کــه خــدا چنــان اســت کــه شــما وصــف و بــه یگانگــی توصیفــش کــردی و اینکــه محمــد
بنــده فرســتاده شــده از ســوی خــدا بــرای هدایــت مــردم و برپایــی دیــن حــق است»(طبرســی،
1403ق،ج425 :2؛مجلســی1403 ،ق،ج .)176 :49بــی شــک بنابــر فرهنــگ رضــوی داشــتن
اخــاص و رعایــت اصــل انصــاف ،بــر تمــام مناظــره کننــدگان عصــر حاضــر فــرض اســت تــا شــیوۀ
امــام رضــا  gرا ســرلوحۀ کار خــود قــرار دهنــد و بــرای کرسـیهای آزاد اندیشــی بــه کار گیرنــد و
از هــر گونــه افــراط و تفریــط کــه موجــب خــروج ایــن کرســی هــا بــه بحــث هــای فرعــی و بیهــوده
میشــود ،پرهیــز نماینــد.
 .6-3مجتهد و صاحب نظر بودن فرد مناظرهگر
از دیگــر اصــول مهــم مناظــره مطلــوب در ســیرۀ امــام رضــا  gکــه الزم اســت فــرد مناظرهگــر
داشــته باشــد ،آن اســت کــه مناظــره کننــده مجتهــد (متبحــر در بحــث) و صاحــب نظــر در مســئله
باشد(حســینی میرصفــی .)23 :1384،بنابرایــن کســی کــه در مســائل دینــی مناظــره میکنــد،
بایــد در آن موضــوع مجتهــد یــا ّ
متبحــر باشــد وگرنــه بایــد بــه رأی و فتوای طــرف مقابل عمــل کند،
در ایــن صــورت نمیتوانــد بــا چنیــن کســی کــه از او تقلیــد میکنــد بــه مخالفــت برخیــزد و اگــر
مســئله اعتقــادی و کالمــی باشــد بــاز هــم در آن ،بایــد هــر دو متخصــص باشــند و اگر طــرف مقابل
علمــش باالتــر باشــد بایــد از نظریــات او پیــروی نمایــد و اگــر یــک مســئله سیاســی و اجتماعــی و
اقتصــادی باشــد در آن رشــته نیــز بایــد ّ
متبحــر و کارشــناس باشــد؛ بنابرایــن بــدون تخصــص در
یــک موضــوع مناظــره ،عمــل لغــوی انجــام میگیــرد که مــورد قبــول عقل ســلیم نیست(شــریعتی
ســبزواری.)78 :1389 ،
در ســیرۀ امــام رضــا  ،gایــن اصــل بــه خوبــی مشــهود اســت؛ چــرا کــه امــام آن قــدر در
مناظــرات خویــش از تســلط علمــی و عملــی نســبت بــه ارکان مناظــره و کتــب و اصــول اعتقــادی
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ادیــان و مذاهــب دیگــر برخــوردار بودنــد کــه پــس از دعــوت مأمــون بــرای مناظــره به حســن نوفلی
میفرمایــد« :هنگامــی کــه اســتدالالت مــرا در برابــر اهــل تــورات بــه توراتشــان بشــنود و در برابــر
اهــل انجیــل بــه انجیلشــان و در مقابــل اهــل زبــور بــه زبورشــان و در مقابــل صابئیــن بــه زبــان
عبریشــان و در برابــر هیربــدان بــه زبــان فارسیشــان و در برابــر اهــل روم بــه زبــان رومــی و در برابــر
پیــروان مکتــب هــای مختلــف بــه لغاتشــان .آری ،هنگامــی کــه دلیــل هــر گروهــی را جداگانــه
ابطــال کــردم ،بــه طــوری کــه مذهــب خــود را رها کننــد و قــول مــرا بپذیرنــد ،آن گاه مأمــون خواهد
دانســت مقامــی را کــه او درصــدد آن اســت ،مســتحق نیســت .آن وقــت پشــیمان خواهــد شــد و
هیــچ پنــاه و قــوهای جــز بــه خداونــد متعــال عظیــم نیســت»(ابن بابویــه1378 ،ق،ج156 :1؛
طبرســی1403 ،ق،ج416 :2؛ مجلســی1403 ،ق ،ج)301 :10؛ بنابرایــن بــا توجــه بــه متــن
مناظرههــای موجــود امــام بــا بــزرگان ادیــان ،مشــاهده میشــود کــه ســلیمان مــروزی ،عمــران
صابــی و  ...از جــواب دادن بــه ســؤاالت امــام عاجــز شــده و بــه علــم و معرفــت امــام نســبت به کتب
دینــی و نحــوه اســتدالل حضــرت اعتــراف کردنــد کــه نشــان دهنــدۀ تســلط کامــل امــام و صاحــب
نظــر بــودن امــام در ایــن مســائل بــوده اســت.
 .7-3مناظره با افراد دارای استقالل علمی
از دیگــر خصوصیــات مناظــره مطلــوب در ســیرۀ امــام ،مناظــره بــا کســانی اســت کــه دارای
اســتقالل علمــی و صاحــب نظــر بــوده و حــرف و ســؤالی بــرای گفتــن داشــته باشــند .زیــرا اگــر بــا
افــراد ضعیــف و فاقــد روحیــه اســتقالل علمــی بحــث شــود ،بحــث بــه ناکجــا کشــیده شــده و باطل
پیــروز و ترویــج یافتــه و در نتیجــه حــق کتمــان میگردد(محدثــی .)122 :1388،از ایــن رو اگــر
بــه مناظــرات امــام نگاهــی بیفکنیــم خواهیــم دیــد کــه تمامــی مناظــرات ایشــان بــا بــزرگان ادیــان
و ســرآمدان علمــی زمــان خــود بــوده کــه طبــق روایــات ،اصحــاب علــم و دانــش و صاحــب رأی و
نظــر در میــان مــردم ،چــون جاثلیــق ،رأس الجالــوت ،عمــران صابــی و رؤســای دین صابئیــن ،هربذ
اكبــر بــزرگ زرتشــتیان ،ســلیمان مــروزی از متکلمــان بزرگ خطه خراســان ،نســطاس رومی و ســایر
متکلمیــن بنــام بودند(ابــن شهرآشــوب1379 ،ق،ج351 :4؛مجلســی1403 ،ق،ج.)299 :10
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 .8-3کسب آمادگی بدنی برای مناظره
یکــی دیگــر از اصــول مناظــره مطلــوب ،کســب آمادگــی بــرای انجــام مناظــره یــا بــه عبــارت
بهتــر ،ســیره عملــی فــرد بــرای آمــاده شــدن در مناظــره اســت؛ چراکــه افــراد بــا دیــدن ســیرۀ
عملــی حضــرت ،بــه طــرز باورنکردنــی تحــت تأثیــر قــرار گرفتــه و متحــول میشــدند و نگــرش و
افــکار جدیــدی در آن هــا بــه وجــود میآمــد .بــرای نمونــه بــه نقــل از محمدبــن حســن نوفلــی،
در ســیرۀ عملــی امــام رضــا  gقبــل از رفتــن بــه مجالــس مناظــره آمــده اســت کــه امــام ابتــدا
وضــو بــرای نمــاز میگرفــت و مقــداری شــربت ســویق (نوعــى خوراكــى از قبیــل آش یــا حلیــم)
میــل فرمــوده و قــدرى نیــز بــه مــا میدادنــد ،آن گاه همــه خــارج شــده نــزد مأمــون رســیدیم (ابــن
بابویــه1378 ،ق،ج156 :1؛مجلســی1403 ،ق ،ج .)279 :63ایــن طــرز رفتــار امــام گویــای آن
اســت کــه گرفتــن وضــو بــرای کســب آرامــش ظاهــری و باطنــی و خــوردن مقــدار آب و غــذا بــرای
کســب نیــروی فیزیکــی و داشــتن صــدای رســا و بــدون گرفتگــی و آمــدن امــام همــراه همراهــان
خویــش ،میتوانــد در طــی مناظــره ســودبخش بــوده و موجــب انتقــال مفاهیــم یــه شــیوۀ درســت
بــه مخاطــب و قانــع ســازی وی گــردد؛ چــرا کــه آرامــش ظاهــری و داشــتن چهــرۀ بشــاش و دور از
اخــم و عصبانیــت بــه وضــوح احساســات و عواطــف فــرد را نشــان میدهــد کــه میتوانــد مناظــره
را اثربخشتــر نمایــد.

 .4آفات مناظرۀ نادرست و راهکارهای دوری از آن در سیرۀ امام رضاg
پــس از ذکــر اصــول و شــاخصهای مهــم مناظــره مطلــوب در فرهنــگ رضــوی ،الزم اســت ذکــر
شــود کــه متأســفانه در برخــی مــوارد آفاتــی متوجــه مناظــره کننــدگان میشــود کــه از کیفیــت و
کمیــت کار کاســته و در نتیجــه از چارچــوب عقالنــی آن و ضوابــط آداب و اخــاق خــارج میشــود.
اینجاســت کــه مناظــره جــای خــود را بــه مجادلــه داده و نتیجــه آن نــه تنهــا تولیــد علــم نیســت،
بلکــه تولیــد آفــات اســت و منظــور از آفــات مناظــره عملــی اســت کــه مناظــره را از مســیر حــق و
درســت خــودش خــارج نمایــد و بــه جــای کشــف حقیقــت بــه دنبــال قــدرت نمایــی و دنیــا خواهی
بــرود .بنابرایــن آفــات مناظــره عبــارت اســت از:
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 .1-4ذکر نکردن منبع و ضعف مستندگویی
از بزرگتریــن آفــات مناظــره ،ذکــر نکــردن منبــع و ضعــف مســتندگویی و بــه عبــارت دقیقتــر،
مناظــره بــدون داشــتن منابــع معتبــر و قابــل قبــول از ســوی طرفیــن اســت؛ زیــرا موجــب خــروج
مناظــره از مســیر درســت میشــود و مســائل حاشــیه ای پیــش میآیــد .لیکــن اگــر طرفیــن
گفتوگــو در بحــث خــود همــواره بــه بررســی ادلــه و مســتندات یکدیگــر بپردازنــد ،هرگــز مســائلی
چــون انگیــزه خواهــی و بیــان اهــداف و نیــات ســوء طــرف مقابــل و  ...در رونــد مناظــره خللــی
ایجــاد نمیکنــد .از ایــن رو بــا اطمینــان میتــوان بیــان کــرد کــه از مشــکالت کرس ـیهای آزاد
اندیشــی نبــود یکپارچگــی در مناظرات اســت و هرکســی با هــر واژگان و روشــی در مناظره شــرکت
میکنــد .در صورتــی کــه امــام در مناظــرات بــه زبــان مخاطــب صحبــت میکــرد و حتــی بــا اهــل
کتــاب بــا کتــاب آنــان و در نهایــت اســتناد بــه کتــب قابــل قبولشــان یعنــی تــورات و انجیــل مناظره
نمود(محمــودی و دیگــران169 :1394 ،و170؛ روحــی برنــدق .)22 :1396 ،بنابرایــن ایــن نــوع
مناظــره میتوانــد الگویــی بــرای گفتوگوهــای بیــن ادیانــی باشــد کــه بــا اطالعــات کافــی بــا
یکدیگــر گفتوگــو کنیــم و بــر دادههــا و اطالعــات ناقصــی کــه از منابــع غیــر معتبــر بــه دســت
میآیــد ،اکتفــا نکنیــم.
 .2-4تکبر و خود بزرگبینی
از دیگــر آفــات مناظــره ،پیــروی از هــوای نفــس و تکبــر و خــود بزرگبینــی اســت؛ بنابرایــن در
مناظــره الزم اســت طرفهــای درگیــر ســعی کننــد غــرور و تکبــر خــود را درمــان نماینــد یــا حداقل
مخفــی نگــه دارنــد و در گفتوگــو بــه کار نبرنــد و متواضعانه صحبت کننــد وگرنه مناظره بــه منازعه
تبدیــل خواهــد شــد و بیننــدگان و شــنوندگان هــم چنیــن مناظــرهای را بــر نمیتابند(شــریعتی
ســبزواری.)93 :1389 ،
امــام رضــا  gنیــز در گفتوگــوی خــود بــا حاجــب مأمــون ،بــر پیــروی نکــردن از هــوای نفــس
و خودبرتــر بینــی کــه آفــت مناظــره و گفتوگــوی صحیــح و اثربخــش اســت ،ســخن میرانــد.
آنجــا کــه حاجــب مامــون (حمیــد بــن مهــران) از مامــون مــی خواهــد تــا جلســه مناظــرهای بــا امام
سال نهم ،شماره  ،34تابستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

25

26
داشــته باشــد تــا بــا ایــن کار بگویــد کــه آن حضــرت شایســتگی حــق والیتعهــدی را نــدارد .در این
جلســه حاجــب ابتــدا معجــزه بــودن بــارش بــاران بــه وســیله امــام در پــی نمــاز بــاران را رد میکنــد
و میگویــد فصــل بــاران اســت و بــاران بــه طــور طبیعــی آمــده اســت .وی بــه امــام میگویــد:
مــردم ایــن حــرف را پشــت ســر تــو میزننــد تــو نبایــد اجــازه بدهــی کــه دروغگویــان ایــن ســخنان
را دربــاره تــو انتشــار دهنــد .امــام فرمــود « :مــن مــردم را از گفتوگــو دربــاره نعمتهــای پــروردگار
منــع نمیکنــم و هرگــز دنبــال هــوا و هــوس نبودهام»(ابــن بابویــه1378 ،ق،ج171 :2؛مجلســی،
1403ق ،ج .)184 :49همچنیــن قابــل ذکــر اســت کــه احاطــه علمــی امــام رضــا  gباعــث
نمیشــد کــه حــس خــود بزرگبینــی پیــدا کننــد و کالم مخاطــب خــود را قطــع نماینــد؛ بلکــه
ایشــان بــا روشهایــی مناظــره را ادامــه میدادنــد تــا مخاطبــان و حضــار در جلســه را مجــذوب
اســام نماینــد .بــه عنــوان نمونــه در مناظــره امــام بــا عمــران صابــی اســت کــه امــام میفرماینــد:
«او میگویــد موجــود شــو و آن شــیء نیــز بــه خواســت و اراده الهــی موجــود میشــود و هیــچ چیــز
از مخلوقاتــش از چیــز دیگــری بــه او نزدیکتــر نیســت و هیــچ چیــز نیــز از چیــز دیگــر از او دورتــر
نیســت .آیــا فهمیدی؟گفــت :بلــه ســرورم! فهمیــدم و گواهــی میدهــم کــه خداونــد تعالــی همان
گونــه اســت کــه توضیــح دادی و بــه یکتایــی وصفــش نمــودی و گواهــی میدهــم کــه محمــد بنــده
اوســت کــه بــه نــور هدایــت و دیــن حــق مبعــوث شــده اســت؛ آن گاه رو بــه قبلــه به ســجده افتــاد و
اســام آورد»(ابــن بابویــه1398 ،ق440 :؛ مجلســی1403 ،ق،ج.)317 :10
 .3-4غلبه تندخویی بر نرمخویی
یکــی دیگــر از آفــات مناظــره نادرســت ،غلبــه خشــم و غضــب (تندخویــی) بــر نرمخویــی در افراد
اســت .در مناظــرات ممکــن اســت طــرف مقابــل در صــدد تحریــک برآیــد تــا مناظــره را بــه جنجال
بکشــاند .بنابرایــن مناظــره کننــده تحــت هیــچ شــرایطی چــه بــه حــق و چــه بــه ناحــق اجــازه
نــدارد خشــمگین شــود؛ چــرا کــه خشــم و غضــب آفــت مناظــره اســت و فضــای حاکــم بــر مناظــره
را از خیرخواهــی و حقیقــت جویــی دور ســاخته و ســرانجام مناظــره و گفتوگــو را بــه شکســت
منتهــی میســازد .از ایــن رو امــام رضــا  gمیفرماینــد «:مؤمــن هــرگاه خشــمگین شــود،
غضبــش او را از حــق بیــرون نمــی بــرد و هــرگاه خرســند و راضــی شــود ،خشــنودیاش او را بــه
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باطــل نمیکشــاند و هــرگاه قــدرت یابــد ،بیــش از حــق خــودش برنمیدارد»(اربلــی1381 ،ق،
ج208 :2؛مجلســی1403 ،ق،ج .)392 :75بــدون شــک اگــر صبــر و بردبــاری جایگزین خشــم و
غضــب شــود ،بــا ایــن کار میتوانیــم بــه مخاطــب خــود یــادآوری کنیــم نــه تنهــا نظــر مخالــف خود
را ســرکوب نمیکنیــم؛ بلکــه بــا آغــوش بــاز بــه دنبــال انتقــاد و پیشــنهاد ســازنده هســتیم؛ نکتهای
اســت کــه بایــد در برگــزاری مناظرههــا و کرس ـیهای آزاد اندیشــی مراعــات شــود؛ چــرا کــه اگــر
ظرفیــت ســخن مخالــف را در خــود بــاال نبریــم ،باعــث میشــود کــه اگــر حــق بــا مــا هــم باشــد
ســخنمان تاثیــری در طــرف مقابــل نداشــته باشــد.
 .4-4جدال غیرأحسن
هــرگاه در مناظــره بــه جــای گفتوگــوی ســالم بــه روشهــای نادرســت و تخریبــی روی
بیاوریــم بــه ایــن معنــی اســت کــه از آنچــه قــرآن بــه جــدال احســن تعبیــر میکنــد دور شــده و بــه
اصطــاح جــدال غیــر احســن کــرده ایــم .حقیقــت ایــن اســت کــه اغلــب بــه جــای گفتوگــوی
ســالم و ســازنده کــه قــرآن مجیــد از آن بــه «جــدال احســن» یــاد میکنــد ،از شــیوههای تخریبــی
و نامناســب بهــره میبریــم .جــدال احســن یعنــی گفتوگــو بــا مخالفــان بــر اســاس شــیوۀ درســت
و بــا هــدف روشــن کــردن حقیقــت نــه بیــرون کــردن رقیــب از میــدان و غلبــه بــر او .البتــه عــدهای
بــر آن هســتند کــه کرســیهای آزاد اندیشــی همــان مباحثــه و مجادلــه اســت .ایــن در حالــی
اســت کــه بیــن ایــن دو و شــاخصهای آنهــا تفاوتهــای زیــادی وجــود دارد؛ بنابرایــن یکــی از
شــاخصهای مهــم کرسـیهای آزاد اندیشــی بــا محوریــت مناظــرات امــام رضــا ،gگفتوگــوی
ســالم بــه دور از هرگونــه فشــار اســت.
یکــی از مهمتریــن و موثرتریــن مناظــرات امــام رضــا gمناظــره بــا ســلیمان مــروزی دربــاره بــداء
اســت .بــداء بــه مفهــوم دگرگونــی و تبدیــل رایــی بــه رای دیگــر اســت(جرجانی1406 ،ق.)179 :
امــام رضــا  gخطــاب بــه ســلیمان فرمودنــد« :چگونــه بــداء را انــکار میکنــی در حالــی کــه
آیــات فروانــی بــر آن داللــت دارد ،از جملــه اوســت کــه آفرینــش را آغــاز میکنــد و دو مرتبــه ایجــاد
میکنــد و ایجــاد دوبــار برایــش آســانتر اســت ».ســپس امــام رضــا  gبــه اســتناد ســخن پیامبــر
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فرمودنــد :خداونــد بــه یکــی از پیامبــران خویــش وحــی فرمــود که فــان پادشــاه را آگاه کنــد که در
فــان روز او را مــی میرانــم ،زمانــی کــه پادشــاه از ایــن امــر مطلــع شــد ،بــه دعــا و التمــاس پرداخت
و میگفــت ای پــروردگار مــرا مهلــت بــده تــا کودکــم بــزرگ شــود و کارهــای مــرا ســامان دهــد.
خداونــد بــر پیامبــر وحــی فرســتاد کــه آن پادشــاه را دیــدار کــن و او را آگاه مگــردان کــه مــرگ او را
بــه تاخیــر انداختــم ».همچنیــن ســلیمان در جایــی دیگــر بــه امــام گفــت :لیلــه القــدر چیســت؟
امــام رضــا  gفرمودنــد :لیلــة القــدر شــبی اســت کــه خداونــد امــر یــک ســال را در آن قطعــی
میکند(ابــن بابویــه1378 ،ق،ج182 :1مجلســی1403 ،ق،ج .)331 :10در حالــی کــه مجادلــه
نیکــو و احســن بهتریــن اخــاق مناظراتــی امــام رضــا  gبــود .متاســفانه یکــی از آفــات مناظــره
در عصــر حاضــر و حتــی در همــان دوران امــام رضــا  gمناظــره کننــدگان بــه جــای اینکــه بــه
اســتداللهای منطقــی و عقلــی روی بیاورنــد بــه جــدل روی میآورنــد آن هــم نــه جــدال احســن
کــه قــرآن از آن یــاد کــرده اســت بلکــه بــه جــدال غیــر احســن تمایــل پیــدا میکننــد و ایــن بــا
اخــاق مناظراتــی حضــرت امــام رضــا  gاصــا مطابقــت نــدارد.
 .5-4جمود فکری و تعصب بیجا
از دیگــر آفــات مناظــره ،داشــتن جمــود فکــری و تعصــب بیجــا در طــول مناظــره اســت .از
ایــن رو امــام در برخــورد بــا مخالفــان ،هرگــز تعصــب را مبنــای عمــل قــرار نــداده و متعصبانــه
عمــل نمیکردنــد؛ بلکــه حتــی اگــر طــرف مقابــل آن حضــرت ،اعتقــادی بــه مبانــی دیــن
اســام همچــون قــرآن و پیامبــر nنداشــت نیــز بــه دور از هرگونــه تعصــب ،همــان کتابــی
را کــه او بــدان بــاور داشــت ،مبنــای مناظــره قــرار داده و حجــت و دلیــل را از همــان کتــاب
اقامــه میکردنــد تــا طــرف مقابــل نتوانــد آن را انــکار کند(حســینی و دیگــران172 :1397 ،؛
ابراهیمــی و محمــدی .)187 :1397 ،امــری کــه در مناظــره امــام بــا جاثلیــق مشــهود اســت
و آن حضــرت از کتــاب انجیــل بــرای وی اقامــه دلیــل کرد(ابــن بابویــه1398 ،ق420 :؛
طبرســی1403 ،ق ،ج.)417 :2
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 .6-4تخریب شخصیت بجای نقد و استدالل منطقی
بــی تردیــد یکــی از بدتریــن آفــات مناظــره ایــن اســت کــه بــه جــای اینکــه مناظــره را بــا اســتدالل
و برهــان پــی بگیریــم ،شــخصیت افــراد را نقــد و تخریــب نماییــم .از ایــن رو از اخالقیــات علمــی،
داشــتن نقدهــای عالمانــه و متخصصانــه اســت کــه زمینهســاز مناظــره ثمربخش اســت؛ لیکن اگر
بــه جــای اتخــاذ نقــد صحیــح و آوردن اســتدالل منطقــی بــه دنبــال تخریــب شــخصیت مناظرهگــر
باشــیم ،مناظــره بــه حاشــیه رانــده میشــود و نتیجــه مطلــوب بــه دســت نمیآیــد.
اگــر بــه مناظــرات امــام رضــا  gنگاهــی بیفکنیــم خواهیــم دیــد کــه ایشــان هیــچ گا ه بـ ه نـــقد
شـــخصیته ا نمیپرداختنـد ،بلکــه روش حضــرت آن بــود کــه فقــط اســتداللهای طــرف مقابــل
ن نمونــه
مناظــره را نقــد میکردند(رضــازاده کهنگــی و فارســی نــژاد48 :1394،و .)49بـــهعـــنوا 
چ گاه
هنــگام مناظــره امــام بـــا جـــاثلیق ،وی امـــا م را بــه ناتوانــی علمــی متهــم کــرد؛ امــا امــام هیـ 
جاثلیــق را نقــد نکــرد و ایــن فــرق مناظــره حضــرت بــا مناظــرات دیگــران چــه در گذشــته و چــه در
عصــر حاضــر اســت .نکتــه قابــل ذکــر دیگــر آن اســت کــه در مناظــرات امــام رضــا  gاین نکتــه را
نیــز بایــد در نظــر بگیریــم کــه ایشــان هیــچ وقــت طــرف مقابــل خــود را دروغگــو خطــاب نکردنــد؛
بلکــه همیشــه نــکات اشــتباه و گمــراه کننــده مناظــره کننــده را تذکــر میدادنــد .در ایــن کار امــام
یــک مســئلۀ روانشناســانه وجــود دارد و اینکــه امــام نمیخواســتند مناظــره را از حالــت مباحثــات
و گفتوگوهــای علمــی بــه دعواهــای شــخصی ســوق دهنــد .ایــن در حالــی اســت کــه تخریــب
شــخصیتها مانــع اصلــی کرس ـیهای آزاد اندیشــی و نظریــه پــردازی اســت.
 .7-4استفاده از سخنان ناروا و گفتارهای حرام در مناظره
از آفــات دیگــر مناظــره نادرســت میتــوان بــه زبــان آوردن ســخنان زشــت از قبیــل توهیــن،
تهمــت و تخریــب اشــاره کــرد؛ زیــرا در اثــر فضــای مناظــره دو طــرف ممکــن اســت گرفتــار ایــن
آفــت زشــت و نکوهیــده شــوند .گاهــی مناظــره کننــده ســخنان طــرف مقابــل را تحریــف میکنــد
و در نتیجــه مرتکــب دروغ و افتــرا میگــردد و گاهــی نیــز نمیتوانــد زبانــش را حفــظ کنــد و آشــکارا
بــه او نســبت حماقــت ،جهالــت ،نادانــی و کــم فهمــی یــا دروغگویــی میدهــد کــه جــز بــی آبرویی
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و از بیــن بــردن حرمــت هــا نتیجــه دیگــری نــدارد.
در مناظــرات امــام رضــا  gدیــده میشــد کــه ایشــان از عبــارات شایســته اســتفاده میکردنــد؛
زیــرا طرفــی کــه ســخن حــق و منطقی بزنــد نیازی نــدارد کــه از الفــاظ ناشایســت و زننده اســتفاده
کنــد .ایشــان در مناظــرات روح بــرادری و محبــت را حاکم میکردنــد .به همین خاطــر در مناظرات
دیــده میشــد کــه طرفهــای مناظــره پــس از دریافــت پاســخ ســؤالهای خــود از طــرف امــام،
نســبت بــه ایشــان از عبــارت «جعلــت فداک»(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج155 :1و156و178و181و
182و184و189؛طبرســی1403 ،ق،ج402 :2و403و416و )425اســتفاده میکردنــد .ایــن
عبــارت بــه روشــنی نشــان میدهــد کــه ایشــان چطــور بــا طــرف مقابــل خــود برخــورد میکردنــد
کــه امــام را ایــن گونــه خطــاب میکردنــد.
 .5راهکارهــای بــه کارگیــری شــیوه عملیاتــی مناظــرات امــام رضــا gدر برگــزاری کرسـیهای
آزاد اندیشــی در دنیــای امــروز
بــا بررســی آداب و شــرایط و نیــز آفــات مناظــره میتــوان بــا قطعیــت تــام اعــام کــرد کــه امــام
رضــا  gبــا توجــه بــه برهــۀ حســاس خــود کــه بــا رونــق مکاتــب نحــوی بصــره ،کوفــه و بغــداد و
مکاتــب کالمــی معتزلــه و اشــاعره ،ترجمــۀ آثــار یونانــی ،رومــی ،هنــدی و ایرانــی ،شــکلگیری
مکاتــب فقهــی حنبلــی ،شــافعی و مالکــی و گســترش شــاخههای مختلــف علــوم طبیعــی و فـ َـرق
ً
ـاز ایجــاد شــده همــراه بــود ،توانســت بــرای اولیــن بــار کرسـیهای
ـ
ب
ـبتا
گوناگــون در فضــای نسـ
ِ

آزاد اندیشــی را در دربــار خالفــت اســامی در منطقــه خراســان و بــا مناظــره بــا بــزرگان اربــاب
فــرق و مذاهــب پایهگــذاری نمایــد .بــی شــک ایــن امــر مهــم بــه دنبــال اندیشــه و تفکــر عقالنــی
در مســائل و امــور جــاری جامعــه اتفــاق افتــاد و بــه همیــن دلیــل بــود کــه در ســخنی امــام رضــا
 gمــی فرماینــد :عبــادت بــه فراوانــی نمــاز و روزه نیســت بلکــه عبــادت تفکــر در امــر خــدای
واالســت(کلینی1407 ،ق،ج55 :2؛ مجلســی1403 ،ق،ج )322 :68بــه همیــن دلیــل آن
حضــرت از مناظرههایــی کــه تحــت ضوابــط و شــرایط خــاص برگــزار مــی شــد ،بســیار اســتقبال
میکردنــد .از طرفــی دیگــر امــام رضــا  gبــه مثابــه پرچـمدار کرســی هــای آزاد اندیشــی ،همواره
در رعایــت شــرایط و ضوابــط جــدال أحســن کوشــا بــوده و همــواره ســواالت مطــرح شــده را بــا
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دقــت و بــدون هیــچ گونــه تعصبــی پاســخ میدادنــد.
قابــل ذکــر اســت کــه در واقعیــت ،کرسـیهای آزاد اندیشــی جلــوۀ نوینــی از مناظــرات اســت و
علــت اینکــه مناظرههــای امــام رضــا  gبــه طــرز شــگفتی در جامعــه اســامی مطــرح و مــورد
اســتقبال واقــع شــد ،آن اســت کــه ایشــان در مناظــره بــه دنبــال خودنمایــی ،تخریــب و تحقیــر
طــرف مقابــل و  ...نبودنــد؛ بلکــه هدفشــان فقــط کشــف و انتقــال حقیقــت بــود .از ایــن رو از
راهکارهــای کاربــردی کــردن مناظــرات در دنیــای امــروز ،رواج آزاد اندیشــی و برپایــی کرسـیهای
آزاد اندیشــی ضمــن توجــه بــه کرامــت هــای اخالقــی در حیــن انجــام مناظــره اســت؛ بنابرایــن
مهمتریــن بایســتههای بهرهگیــری از مناظــرات امــام رضــا  gدر قالــب کرســیهای آزاد
اندیشــی کــه در دنیــای امــروزی نیــز جــاری گــردد ،در مــوارد زیــر دانســت:
 .1مهــم تریــن هدفــی کــه در کرســی هــای آزاد اندیشــی امــروزی فــارغ از هرگونه حــزب و گروهی
بایــد بــه دنبــال آن بــود ،رعایــت فرهنــگ و ادب گفتوگــوی ســالم یــا همــان جــدال أحســن بــه
فرمــودۀ قــرآن کریــم اســت.
 .2نترســیدن از شــنیدن ســخن مخالــف؛ همــان گونه کــه امام رضــا  gدر مناظــرات خود حتی
دربــاره اساسـیترین گزارههــای دینــی هــم ترســی بــه خــود راه نمیدادنــد؛ بلکــه بــا دالیــل قــوی
و متقــن مخالــف خــود را اقنــاع میکردنــد.
 .3رویارویــی بــا افــکار گوناگــون؛ چنانکــه کــه امــام رضــا  gبــا نحلــه هــا و فرقههــای مذاهــب
گوناگــون مناظــره انجــام میدادنــد .بنابرایــن نحــوۀ رفتار و گفتــار ایشــان در مناظــرات میتواند در
زمــان معاصــر کــه نقطــه اوج تضــارب افــکار گوناگــون اســت ،اهمیــت قابل توجهی داشــته باشــد.
از ســوی دیگــر ،تولیــد علــم در گــرو تضــارب آرا و اندیشههاســت .در نتیجــه تشــکیل کرسـیهای
مناظــره میتوانــد موجبــات بالندگــی معــارف دینــی و شــیعی را فراهــم آورد.
 .4نشــان دادن اســام حقیقــی و گســترش آن بــا تاســی از مناظــرات رضــوی؛ کاری کــه امــام
رضــا  gانجــام میدادنــد .ایشــان در مناظــرات روح آزاد اندیشــی اســام و گشــادهرویی در بحــث
را بــه همــگان نشــان دادنــد و ثابــت کردنــد کــه بــر خــاف گفتــۀ بدخواهــان و دروغ پــردازان اســام
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بــا زور و ســرنیزه و شمشــیر بــه مــردم جهــان تحمیــل نشــده اســت(مکارم شــیرازی.)67 :1388 ،
 .5ایجادکرسیهای دایمی نظریهپردازی در حوزههای علمیه بر پایه مناظرات رضوی.
 .6آشــنایی بــا اســلوب و آداب مناظــره بــا بهرهگیــری و الگوبــرداری از مناظــرات رضــوی بــرای
برگــزاری هدفمنــد و تاثیرگــذار مناظــرات و کرس ـیهای آزاد اندیشــی در مراکــز علمــی.
 .7اخالقیســازی کرســیهای آزاد اندیشــی بــا تقویــت فرهنــگ نقدپذیــری و جلوگیــری از
بداخالقیهایــی گفتمانــی همــراه بــا انصــاف و اعتــدال؛ امــام رضــا  gدر مناظــرات خــود حتــی
بــا افــراد کافــر هــم بــا احتــرام رفتــار میکردنــد و اصــل اخــاق ،آزادی و آزاد اندیشــی را همــواره
رعایــت میکردنــد.
 .8احتــرام گذاشــتن بــه عقایــد و نظریــات طــرف مقابــل؛ چــرا کــه قــوام و دوام کرسـیهای آزاد
اندیشــی بــه وجــود نظرهــای مخالــف اســت کــه بــا تاســی بــه ســیرۀ امــام رضــا فــرد مناظــره کننده
بایــد ظرفیــت تحمــل مخالــف را داشــته باشــد.
 .9دفــاع از حریــم تشــیع در برابــر جریــان هــای تکفیــری و ســلفیگری؛ دفــاع از مکتــب تشــیع
و مقابلــه بــا جریانهایــی هماننــد غلــو ،جبــر و تفویــض اهــل حدیــث ،معتزلــه و دیگــر تفکــرات
انحرافــی در مناظــرات و ســیره امــام رضــا  gمشــهود اســت .مســافرت امــام بــه شــهرهای
گوناگــون بــرای مناظــره بــا جریــان هــای مختلــف خــود گــواه درســتی ایــن مطلــب اســت.
 .10تبدیــل رقابــت هــا در حیــن مناظــره بــه رفاقــت هــا بعــد از مناظــره؛ یکــی از بهرههایــی کــه
میتــوان از مناظــرات امــام رضــا  gبــرد ایــن اســت کــه ایشــان بعــد از مناظــره رفتارهــای محبــت
آمیــز و دلســوزانه داشــتند؛ زیــرا هدفشــان حــس برتــری جویــی بــر دیگــران و تخریــب کــردن چهره
افــراد نبــود بلکــه هدفشــان تنهــا هدایــت افــراد در مســیر الهــی بود.
 .11ایجــاد فضایــی دور از فشــار و هیاهــو؛ زیــرا یکــی از شــاخصهای اصلــی در ایجــاد یــک
کرســی آزاد اندیشــی مؤثــر و هدفمنــد اســت.
 .12خارج نشدن از اصل اعتدال و انصاف.
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 .13یکــی از نکاتــی کــه در مناظــرات بــه ویــژه بــا جریــان هــای انحرافــی کــه قصــد دارنــد بــه
تحریــف اســام و شــیعه بپردازنــد بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد ایــن اســت کــه علمــای اســام باید
بــا ایــن زبــان هــای زنــده دنیــا آشــنایی داشــته باشــند تــا در موقــع لــزوم جلــوی تحریــف را بگیرنــد.
بــه گونـهای کــه امــام رضــا  gدر مناظــرات بــا هــر یــک از طــرف هــای مقابــل بــا زبــان خودشــان
ســخن میگفتنــد.
 .14مقابلــه بــا جریانــات فکــری و مذهبــی انحرافــی بــا اســتفاده صحیــح از کرس ـیهای آزاد
اندیشــی و رواج آن در جامعــه علمــی و فرهنگــی کشــور.
 .15ایجــاد محیطــی مطلــوب بــرای بیــان آزادانــه افــکار و اندیشــه هــا در جهــت تقویــت وحــدت
و ارزشهــای اســامی.
.16گسترش دامنه فعالیتهای کرسی آزاد اندیشی در عرصههای علمی و فرهنگی.
.17آزاد اندیشی فرصتی برای تقویت پرسشگری.
.18کادر سازی و تربیت افرادی شایسته برای مناظره.

نتیجهگیری
مناظــره از روشهــای مطلــوب و قابــل قبــول میــان تمــام ادیــان و مذاهــب اســامی در جهــت
بیــان عقایــد و آرای صحیــح و اثبــات حــق اســت کــه بــه طــرز ویــژهای در کالم امــام رضــا  gجلــوه
یافــت .از ایــن رو بنــا بــه شــرایط زمانــی و حضــور امــام در مــرو جلســات مناظــره از ســوی مأمــون
بــا بــزرگان ادیــان و مذاهــب برقــرار شــد و افــراد در نهایــت آزادی بــه بیــان عقایــد و ســؤاالت خویــش
پرداختــه و اولیــن کرسـیهای آزاد اندیشــی بدیــن گونــه برپــا شــد .در ایــن پژوهــش ابتــدا بــا توجــه
بــه بررســی متــن مناظــره های امــام رضــا  gو نظریــات جامعــه شناســان ،از جملــه آداب مناظرۀ
مطلــوب ،اثبــات حــق و حــق جویــی ،حاکــم کــردن فضــای نقــد بــر مناظــرات ،حاکمیــت عــق و
منطــق  ،رعایــت اصــل مــدارا همــراه بــا رعایــت ادب و احتــرام متقابــل ،دارا بــودن اخــاص و رعایت
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اصــل انصــاف و کســب آمادگــی بدنــی بــرای مناظــره و از آفــات مناظــره نامطــوب عــدم ذکــر منبــع
و مســتندگویی ،تکبــر و خــود بزرگبینــی ،غلبــه تندخویــی بــر نرمخویــی ،جمــود فکــری و تعصــب
بــی جــا ،تخریــب شــخصیت بــه جــای نقــد و اســتدالل منطقــی دانســته شــد .در ادامــه نیــز از
روشهــای کاربــرد آداب کرســی هــای آزاد اندیشــی در دنیــای امــروزی مــی تــوان بــه تربیــت افــراد
شایســته بــرای مناظــره ،گســترش دامنــه فعالیت های کرســی آزاد اندیشــی در عرصــه های علمی
و فرهنگــی ،ایجــاد فضــای مطلــوب بــرای مناظــره ،رویارویی بــا افکار مخالــف ،رعایت اصــل تعادل
و انصــاف ،دفــاع از حریــم تشــیع در برابــر جریــان هــای تکفیری و ســلفی گــری ،ایجادکرسـیهای
دایمــی نظریهپــردازی در حوزههــای علمیــه بــر پایــه مناظــرات رضــوی ،آشــنایی بــا اســلوب و آداب
مناظــره بــا بهــره گیــری و الگــو بــرداری از مناظــرات رضــوی ،اخالقــی ســازی کرســی هــای آزاد
اندیشــی بــا تقویــت فرهنــگ نقدپذیــری و آشــنایی بــا زبــان هــای زنــده دنیــا و اســتفاده از کتــاب
هــای قابــل قبــول و مســتند از ســوی طــرف مقابــل اشــاره کــرد .از ایــن رو در عصــر حاضر بــه دلیل
تنــوع علــوم کــه بــه حــد اعــای خــود رســیده اســت و هــر روز شــاهد نظریــات و اختراعــات جدیــد
هســتیم ،لــزوم توجــه و نیــاز بــه بحــث و گفتوگــو و تشــکیل کرس ـیهای آزاد اندیشــی اهمیــت
مییابــد تــا صحــت و ســقم نظریــات برپایــه اســتدالل و برهــان مبتنــی گــردد.
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مقاله پژوهشی

داللتهای سیرۀ رضوی در سیاست فرهنگی

دریافت 1398/1/16 :پذیرش1398/3/25 :
سینا عصاره نژاد دزفولی ،1مهدی باقری قورتانی  ،میثم فرخی
2

3

چکیده
اوضــاع فرهنگــی اجتماعــی دوران امامــت امــام رضــا  gو همچنیــن موقعیــت خــاص آن حضــرت در
نســبت بــا امــر حکومــت ،شــرایطی ویــژه را پدید آوردهاســت کــه تأمل عمیق اندیشــمندان علــوم اجتماعی
بــرای تحلیــل ایــن دوران را میطلبــد .تأمــل در ســیرۀ اجتماعــی آن حضــرت ،درسهایــی راهگشــا بــرای
برونرفــت دانــش علــوم اجتماعــی کنونــی از گرههــای کــور پیــشرو را بــههمــراهدارد کــه یکــیاز آنهــا
درسهایــی بــرای سیاسـتگذاران و اندیشــمندان حــوزۀ فرهنــگ اســت .ایــن پژوهــش با رویکــرد توصیفی
ی داللتهــای
تحلیلــی ،درصــدد اســتخراج داللتهــای ســیرۀ رضــوی در سیاســت فرهنگــی برآمــد .برخـ 
ج شــده از ســیرۀ رضــوی در ایــن پژوهــش عبــارت اســت از :مردمــیبــودن؛
سیاســت فرهنگــی اســتخرا 
اســاس سیاســت فرهنگــی اســامی ،ســبک زندگــی اســامی؛ شــاهبیت سیاســت فرهنگــی اســامی،
فطریــات ،نقطــه شــروع سیاس ـتگذاری فرهنگــی ،توجــهبــه ضــرورت سیاس ـتگذاری بــرای الگوهــای
فرهنگــی در منظومــه تدوینــی سیاســت فرهنگــی اســامی ،فرصتشناســی در سیاســت فرهنگــی،
توجــه توأمــان بــه ابعــاد فطــری و طبیعــی انســان در سیاســت فرهنگــی اســامی ،عدالــت فرهنگــی در
سیاس ـتگذاری فرهنگــی« ،هویتســازی» و «نمادســازی» در سیاســت فرهنگــی و . ...
کلیدواژهها :سیرۀ رضوی ،امام رضا  ،gفرهنگ ،سیاست.
 .1دانشجوی دکترای سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه امام صادق( gنویسنده مسئول)Sina.asareh716@gmail.com :
 .2دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه امام صادق Qadir.mah14 @gmail.com : g
 .3استادیار گروه ارتباطات و مطالعات فرهنگی دانشکده رفاه تهرانmfarokhi 65@gmail.com :
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 .1مقدمه و بیانمسئله
تمامــی علــوم و بــ ه تبــع آن تمامــی متعلقــات آن ،مبتنــی بــر اصولــی اســت کــه بــ ه عنــوان
پیشفرضهایــی بــرای ایــن علــوم لحــاظ میشــود .بــا تغییــر ایــن اصــول بنیادیــن ،علــوم ،نتایــج
و روشهــای آنهــا نیــز تغییــر خواهنــد یافــت .در واقــع میــزان شــباهت یــا تفــاوت نظریههــای
مختلــف علمــی بــه میــزان مغایــرت ایــن پیشفرضهــا بســته اســت؛ بنابرایــن در نظریههــای
ت فرهنگــی نیــز نحــوۀ تبییــن ایــن نظریههــا از جهــان ،انســان ،جامعــه ،علــم و
مختلــف سیاس ـ 
ف دیگــر ،اهلبیــت  bکــه نمونــۀ
 ...باعــث بــه دسـتآمدن نتایــج مختلــف خواهــد شــد .از طــر 
كامــل حاکمــان و سیاسـتگذاران الهــی بـ ه شــمار میرونــد ،ســیرۀ عملــی ایشــان ،همــان الگــوی
فکــری و رفتــاری پیغمبــر اكرم nاســت .ایــن بزرگواران متناســب با شــرایط اجتماعــی و فرهنگی
خویــش ،ســیره و منــش خاصــی را در هدایــت و ارتقــای جامعــه اتخــاذ میکردند(طباطبایــی،
 .)156 :1387از طرفــی ،دوران امامــت امــام رضــا  ،gعصــر اختــاط فرهنــگ اســام بــا دیگــر
فرهنگهــا شناختهشدهاســت (قائمــی )275 :1378 ،و بــ ه دلیــل گســترش نهضــت چــاپ و
ترجمــه کتــب گوناگــون ،زمینههــای علمــی بــرای اندیشــمندان و متکلمــان ادیــان مختلــف ایجاد
شــد کــه بــه عصــر طالیــی تمــدن اســامی نیــز مشــهور شــده است(ابنســعد1408 ،ق ،ج:1
431؛ رفاعــى1343 ،ق ،ج379 :1؛ جرجىزیــدان ،بیتــا ،ج .)282 :2در ایــن دوره زمینــۀ
مناســبی بــرای نحلههــا و جریانهــای انحرافــی نظیــر واقفیــه ،غــات و ّ
مفوضــه مهیــا شــد کــه بــه
ل نیــز ،پــارهای از فرقههــا نظیــر مشـ ّـبهه و ّ
مجســمه
ترویــج عقایــد خویــش میپرداختنــد .در مقابـ 
کــه محصــول اندیشــه اهلحدیــث بودنــد ،در ایــن دوران نقشآفریــن شــدند .در ایــن دوران،
جلســات مذاکراتــی کــه در قالــب مناظــرات بــا دانشــمندان ادیــان مختلــف نیــز برگــزار میشــد،
از اهمیتــی دو چنــدان برخــوردار بــود .از همیــنرو ،هجــرت امــام رضــا  gبــه خراســان ،در
پیریــزی و تثبیــت ارکان فکــری جهــان تشــیع غیرقابــلانــکار اســت .بدینســان ،امــام رضــا g
ـون درونــی و بیرونــی ،نـ ه تنها بهشــبهات بــزرگان و پیــروان آنان
در مواجهــه بــا ایــن جریانــات گوناگـ ِ
پاســخ میدادنــد بلکــه از هــر فرصتــی اســتفاد ه میکردنــد تــا در زمینههــای فــردی و اجتماعــی،

آموزههــای اســامی را بــه جامعــه خویــش ارائـ ه کننــد .بیشــک شــناخت بهتــر ایــن آموزههــا در
ت فرهنگی
عصــر حاضــر کــه عصــر تهاجــم فرهنگــی اســتف الگــوی مناســبی را در حیطــۀ سیاسـ 
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پیــشروی اندیشــمندان قــرار خواهــد داد.
بنابرایــن بــاتوجــهبــه اینکــه اوال و بالــذات حرکــت امــام رضــا  gدر ایــران بــهتبعیــت از پــدران
صالــح خــود ،حرکتــی فرهنگــی بــود ،ایــن حرکــت میتوانــد بهعنــوان مبنایــی بــرای سیاس ـت
فرهنگــی قــرار گیــرد؛ بنابرایــن مســئله ایــن پژوهــش ،اســتخراج داللتهــای ســیرۀ رضــوی
ت فرهنگــی اســت کــه جزئــی از
بهعنــوان مبنایــی بــرای اســتخراج احــکام اجتماعــی ،در سیاسـ 
ت فرهنگــی
احــکام اجتماعــی محســوب میشــود .ایــن امــر میتوانــد در دســتیابیبه سیاســ 
اســامی راهگشــا باشــد .پــس ســوال اصلــی ایــن پژوهــش عبارتاس ـتاز؛

 .1داللتهای سیرۀ رضوی در سیاست فرهنگی کدام است؟
تاکنــون هیــچ پژوهشــی ،بــهصــورتمشــخص در حیطــۀ «اســتخراج داللتهــای ســیرۀ رضــوی
ب بــه ایــن موضــوع انجــام
ت فرهنگــی» صــورتنگرفتــه اســت؛ امــا پژوهشهایــی قریـ 
در سیاسـ 
شــده کــه در جــدول( )1بــه اهــم آنهــا اشــاره میشــود.
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جدول( )1پیشینه پژوهش

 .2مبانی نظری پژوهش
ی است در این بخش به تعریف مفاهیم اساسی پژوهش پرداخت ه شود.
ضرور 
2ـ  .1چیستی مفهوم سیاست
«سیاســت» دارای معانــی متعــددی اســت کــه برخــیاز آنهــا عبــارتاســتاز :پاسداشــتن
ملــک ،حکــ م رانــدن بــر رعیــت ،ریاســت ،داوری و( ...درخشــه .)141 :1386 ،اتفــاق نظــری
ن کردهانــد :سیاســت یعنــی
ی مثــال بیــا 
دربــارۀ معنــای اصطالحــی سیاســت وجــود نــدارد .بــرا 
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روابــط قــدرت ،حکومتکــردن بــر انســانها ،هنــر اســتفادهاز امکانــات ،توزیــع اقتدارآمیــز
ارزشهــا ،هرگونــه راهبــرد بــرای به کــرد امــور و (...افتخــاری8 :1392 ،؛ آشــوری)212 :1373 ،؛
امــا بــا اغماضهایــی ،میتــوان «سیاســت» را ب ـ ه معنــی تصــدی امــور ملــت و رعایــت مصالــح و
تدبیــر شــئون آنــان دانســت(احمدیفر و دیگران .)9 :1394 ،سیاســت در رشــتۀ سیاسـتگذاری
عبــارتاســتاز« :تدویــن راهحــل عمومــی بــرای حــل عمومــی مشــکل خــاص اجتماعــی یــا برای
دســتیابیبــه هدفــی منحصــر بــهفرد»(اشــتریان .)96 :1389 ،از طرفــی ،میتــوان سیاســت
را تصمیمــی پویــا دانســت کــه توســط یــک منبــع دارای اقتــدار ،گرفتــهمیشــود و ب ـ ه صــورت
ت آید(شــفریتز و بریــک:1390 ،
عامتــر ،میتوانــد بـ ه مثابــه هدفــی باشــد کــه قــرار اســت بــهدسـ 
ت از تدویــن راهحــل علمی بــرای حل
)42؛ امــا تعریــف مختــار آن در پژوهــش حاضــر ،عبــارتاسـ 
ی بــه غایتــی منحصــر بــهفــرد ،توســط هــر نهــاد دارای
مشــکل خــاص اجتماعــی یــا بــرای دســتیاب 
اقتــدار در جامعــه ،ماننــد دولــت ،جامعــه مدنــی و. ...
2ـ  .2چیستی مفهوم فرهنگ
معنــای «فرهنــگ» نیــز در علــوم اجتماعــی بســیار متنــوعاســت و بیــشاز صــد تعریــف از ایــن
ی از تعاریــف آن نــزد اندیشــمندان علــوم اجتماعــی
مفهــوم وجــود دارد(کالکهــون .)1393 ،برخـ 
عبــارت اســت از« :رفتــار یــا الگویهــای رفتــاری»« ،شــیوه الگــوی زندگــی بشــر»« ،مجموعــه
اندوختههــای مــادی و معنــوی»« ،بازتــاب اندیشــه و شــناخت بشــر»« ،ارزشهــا ،هنجارهــا ،باورها
و مجموعــه امــور پذیرفتهشــده و هنجارهــای اجتماعی»(پیروزمنــد.)30 :1389 ،
ـطح مصنوعــات ،ارزشهــای پذیرفتــهشــده و فرضهــای زیربنایــی،
فرهنــگ خــود را در ســه سـ ِ

نشــان میدهــد .مصنوعــات ،اولیــن و بیرونیتریــن الیــۀ فرهنــگ هســتند و هــر آنچــه را حــس
میشــود ،دربــر میگیــرد ،ماننــد غــذا ،لبــاس و (...شــاین .)39 :1383 ،ســطح دوم فرهنــگ از
درک هــر فــرد از اینکــه چهچیــزی بایــد باشــد ،جــدا از آنچــه هســت ،تشــکیلمیشود(شــاین،
 .)41 :1383فرضهــای زیربنایــی ،ژرفتریــن ســطح فرهنــگ اســت .مفروضــات اساســی
مثــل تئوریهــای در عمــل ،مفروضاتــی هســتند کــه دربــارۀ آنهــا بحــث نمیشــود و از ایــنرو
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تغییراتشــان بســیار مشکلاست(شــاین .)46 :1383 ،امــا تعریــف مختــار از فرهنــگ در پژوهــش
حاضــر ،همــان تعریــف شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی اســت کــه عبــارتاسـتاز« :نظــاموارهای
از عقایــد و باورهــای اساســی ،ارزشهــا ،آداب ،الگوهــای رفتــاری ریشــهدار و دیرپــا ،نمادهــا و
مصنوعــات کــه ادراکات ،رفتــار و مناســبات جامعــه را جهــت و شــکل میدهــد و هویــت آنرا
میســازد»(موالییآرانی )4 :1396 ،و قابــلانتقــال از نســلی بــه نســل دیگــر و یــا از جامع ـهای
بــه جامعــه دیگــر است(ســروریمجد )3 :1393 ،و از ایــن منظــر ،فرهنــگ ،پدیــدهای ارتباطــی
اســت(علمالهدی و شــریفی.)6 :1394 ،
2ـ  .3چیستی مفهوم سیاست فرهنگی
حــوزۀ مفهومــی «سیاســت فرهنگــی» نیــز بــهوســعت تعاریــف متنوعــی کــه از مفاهیــم
«سیاســت» و «فرهنــگ» ارائــهشــده ،گســتردهاســت؛ امــا آنچــه در ادامــه بیانمیشــود ،مــراد
پژوهــش حاضــر از ایــن مفهــوم اســت .سیاســت فرهنگــی بــه اقدامــات عامدانــه و از پیــشطراحی
شــدهای گفت ـ ه میشــود کــه نهادهــای دارای اقتــدار از قبیــل دولــت ،بــازار یــا جامعــه مدنــی،
در حــوزه فرهنــگ انجــام میدهنــد .بــرایــناســاس خطمشــیهای فرهنگــی را میتــوان از
ی مثــال ،رویکــرد مدیریتــی و اجرایــی ،رویکــرد ارزیابــی
جنبههــای مختلفــی بررســیکرد .بــرا 
اثربخشــی و( ...مکگوییــگان .)8 :1388 ،اندیشــمندان حــوزه سیاس ـتگذاری فرهنگــی نیــز،
رونــد سیاســتگذاری را بــا عنــوان چرخــه سیاســتگذاری فرهنگــی بــه مراحــل گوناگونــی
تقســیمکردهاند کــه مهمتریــن آن عبــارت اســت از .1 :تشــخیص و صورتبنــدی مســئله.2 ،
شناســایی راهحلهــا .3 ،تصمیمگیــری .4 ،اجــرا .5 ،ارزیابی(اشــتریان .)18 :1389 ،ایــن
اقدامــات سیاســتگذارانه ممکــناســت بــهصــورت مداخلــه ،نظــارت یــا اجتنــاب از هرگونــه
مداخلــه در حــوزۀ فرهنــگ رویدهد(نائینــی.)170 :1389 ،

 .3روش پژوهش
تحقیــق ،بـ ه شــیوه کیفــی و از نــوع تحلیلــی توصیفــی اســت .منابــع مــورد اســتناد ،شــامل کلیه
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ت فرهنگــی اســت و کلیــه
اســناد ،منابــع و مراجــع مرتبــط بــا داللتهــای ســیرۀ رضــوی در سیاسـ 
منابــع ،محتواهــا و مراجــع موجــود و در دســترس ،اعــماز کتابهــا و ...مــورد تحلیــل قــرار گرفــت.
دادههــای حاصلشــده از نــوع کیفــی بــوده و بنابرایــن بــا توجــهبــه نــوع دادههــا بــه طبقهبنــدی،
تحلیــل ،اســتدالل و اســتنتاج منطقــی آنهــا پرداختهشــد.

ت فرهنگی
 .4داللتهای سیرۀ رضوی در سیاس 
در این بخش ب ه بیان داللتهای سیرۀ رضوی در سیاستگذاری فرهنگی پرداخت ه میشود.
4ـ  .1مردمیبودن؛ اساس سیاست فرهنگی اسالمی
مردمــیبــودن سیاس ـتهای فرهنگــی ،بــهعنــوان اولیــن داللتــی اســت کــه از ســیرۀ رضــوی
اســتنتاجمیشــود .بــر اســاس ایــن داللــت ،مــردم ،هــم هــدف سیاســت فرهنگــی هســتند و هــم
مجــری آن .مــردم جامعــه ،هــدف آن هســتند ،چــون اساســا اولیــای الهــی ،حرکــت اصالحگرایانــه
خــود را تمامــا بــرای اصــاح انســان ،آغــاز کردهانــد .مــردم وســیله و مجــری این سیاســت هســتند،
چــون تــا مــردم ،خــود نخواهنــد کــه در امــری از خــود اصــاح پدیــد آورنــد ،در آن امــر اصــاح
پدیــد نخواهــد آمــد .قرآنکریــم درایــنبــاره میفرمایــد ...« :خداونــد سرنوشــت هیــچ قومــى
را تغییــرنمىدهــد مگــر آنکــه آنــان آنچــهرا در خودشــان اســت ،تغییردهند(»...رعــد ،)11 ،کــه
اســاس حرک ـتدادن ملتهــا ب ـ ه ســوی اصــاح امــر خــود ،وجــود امامــی اســت کــه مــردم بــا او
پیونــدی قلبــی و عمیــق دارنــد و از پایگاهــی مردمــی برخوردارنــد .محققــان ســیرۀ رضــوی درایــن
بــاره میگوینــد« :مأمــون بــهطــرق مختلــف تــاش میکــرد کــه امــام  gرا از مــردم دور نگــه
دارد تــا ارتبــاط عاطفــی و معنــوی میــان حضــرت و مــردم را از بیــن ببــرد .درهمیــنراســتا ،مســیر
حرکــت امــام  gاز مدینــه تــا مــرو را طــوری انتخابکــرده بــود کــه شــهرهای معــروفبــه محبــت
ل بیــت bماننــد کوفــه و قــم بــر ســر راه قــرا ر نگیــرد؛ امــا امــام gدر همــان مســیر تعیی ـن
اه ـ 
شــده و در جایجــای ایــن ســفر طوالنــی ،خــود را در معــرض ارتبــاط بــا مــردم قــرار م ـیداد .در
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بصــره دلهایــی را کــه بــا او نامهربــان بودنــد ،ب ـ ه خــود متمایلکــرد .در اهــواز از امامــت ســخن
گفــت و در نیشــابور حدیــث گهربــار «سلســلهالذهب» را بــهیــادگار گذاشــت»(جعفریان:1368 ،
 .)221همچنیــن امــام رضــا gدربــارۀ ضــرورت توجــهبــه مــردم ،میفرماینــد« :ســوگندبــه آن
کــس کــه جانــم در دســت اوســت ،کســی جــز اهــلترحــم بــه بهشــت نم ـیرود .عرضکردنــد:
همــه مــا دلرحــم و مهربانیــم .فرمودنــد :نــه! مگــر آنگاه کــه بــه عمــوم مــردم رحمکنید»(کلینی،
1407ق ،ج)104 :2
4ـ  .2سیاست فرهنگی بهمثابه سیاست جهتدهنده به گرایشهای اجتماعی
در لغــت «گرایــش» بهمعنــای «میــل و رغبــت»« ،قصــد»« ،اراده» و «آهنــگ» دســتیابیبه هدفی
و یــا حرکــت در مســیری خــاص اســت(معین .)976 :1386 ،گرایشهــای فــردی و اجتماعــی
همچــون شمشــیری دو لبــه عمــلمیکنــد کــه درصــورت عــدم سیاسـتگذاری بــرای آنهــا ،فــرد
و جامعــه را بهمســیرهای خطرناکــی میکشــاند(عصارهنژاد دزفولــی .)1397 ،ایــن اصــل در ســیرۀ
رضــوی مویــدی بــر مولفــه مذکور اســت .بــرایمثــال ،باید دانســت کــه فراینــد سیاســت فرهنگی،
فقــط فراینــدی ســلبی نیســت ،بلکــه بــال دیگــر آن ،ایجابــی اســت(عظیمزادهاردبیلی و ذبیحــی،
 )1392و بایــد در برابــر سیاسـتهای فرهنگــی مخـ ّـرب ،سیاسـتهایی برخاســته از معــارف الهی
و بدیلهــای اســامی تولیــدنمــود و فقــط نباید بــه رویکردی ســلبی اکتفــا کرد(نــوروزی و دیگران،
ن کسکــه امــر مــا
ن زمینــه میفرماینــد« :خــدا رحمتکنــد آ 
 .)18 :1395امــام رضــا gدر ای ـ 
را زنــده بــدارد .راوی میگویــد :گفتــم :چگونــه امــر شــما را زنــده بداریــم؟ فرمــود :بــا تعلیــم علــوم
مــا بهمــردم ،زیــرا اگــر مــردم زیباییهــای کالم مــا را بداننــد ازآن تبعیــت میکنند»(ابنبابویــه،
1403ق180 :؛ مجلســی1403 ،ق ،ج .)30 :2همچنیــن فرمودهانــد« :هرکــس در مجلســی
ن روز کــه دلهــا همــه خواهــدمــرد.
بنشــیند کــه امــر مــا در آن زنــده میشــود ،دل او نمیــرد آ 
از ایشــان ســوالشــد کــه چگونــه امــر شــما زنــدهنگــهداشــته میشــود؟ بــه ایــن کــه علــوم مــا
را بیامــوزد و بــه مردمــان آموزشدهد»(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج294 :1؛ همــان1376 ،ق73 :؛
راونــدی1407 ،ق278 :؛ طبرســی1385 ،ق257 :؛ مجلســی1404 ،ق ،ج502 :14؛ بحرانــی،
1374ق ،ج508 :3؛ مجلســی1403 ،ق ،ج199 :1؛ جزایــری1427 ،ق ،ج .)185 :1ایــن
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روایــات بــر ایــن نکتــه داللــتدارنــد کــه سیاسـتهای فرهنگــی دینــی ،بـ ه خــودیخــود راهکاری
در مقابلــه بــا ازبیــنبــردن چالشهــای فرهنگــی بـ ه خصــوص در دنیــای معاصــر اســت و خــود بــه
نوعــی احیــای امــر اســام اســت.
4ـ  .3توجهبه آثار وضعی محیطی در تدوین سیاست فرهنگی
بــر اســاس شــواهد موجــود در ســیرۀ رضــوی ،یکــیاز بنیانهــای مهــم در تدویــن سیاسـتهای
فرهنگــی ،توجــهبــه نقــش اثــرات وضعــی محیطــی اســت .نمونـهای از ایــن شــواهد عبــارت اســت
از:
4ـ 3ـ  .1توجهبه شرایط وضعی محیطی انعقاد نطفه

در ســیرۀ رضــوی ،در زمینــه توجــهبــه شــرایط وضعــی محیطــی انعقــاد نطفــه ،راهنماییهایــی
وجــود دارد کــه ضــرورت ایــن موضــوع مهــم را بـ ه عنــوان یــک اصــل در سیاســت فرهنگــی ،نشــان
میدهــد .امــام رضــا  gمیفرماینــد« :هنگامــی کــه زن بــه خانــه تــو واردشــد ،پیشــانیاش را
بگیــر و او را بــهطــرف قبلــه بنشــان و بگــو :خداونــدا ،او را بـ ه امانــت گرفتـهام و بــا میثــاق تــو بر خود
ل کــردهام ،پــروردگارا ،از او فرزنــد بــا برکــت و ســالم روزیام کن و شــیطان را در نطفهام شــریک
حــا 
مســاز و ســهمی بــرای او قرارمده»(نــوری1408 ،ق ،ج .)122 :15امــام رضــا  gدر ایــن دعــا
ی میکننــد .در نــگاه توحیــدی ،اگــر تمــام
لــزوم طلــب فرزنــد ســالم و صالــح را از خداونــد یــادآور 
اصــول سیاس ـتورزی رعایــتشــود بــاز هــم انســان ،بینیــاز از عنایــت الهــی نمیشــود .فرزنــد
صالــح ،از الطــاف پنهــان و آشــکار خداونــد اســت کــه بایــد ایــن لطــف را از درگاه الهــی طلبکــرد.
4ـ 3ـ  .2توج ه به شرایط وضعی محیطی دوران بارداری

توجــهبــه شــرایط وضعــی محیطــی دوران بــارداری مــادر ،داللــت دیگــری بــرای ضــرورت ایــن
مهــم در ســیرۀ رضــوی اســت .در ایــن دوران آنچــه مــادر میخــورد ،میبینــد ،میشــنود و تمــام
ن دلیــل توصیههــای متعــددی در
حالتهــا و احســاسهای او در کــودک موثــر اســت .ب ـ ه همی ـ 
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مراقبتهــای دوران بــارداری از ائمــه  bرســیدهاســت(کلینی1407 ،ق ،ج .)23 :6امــام رضــا
 gمیفرماینــد« :بــه زنــان بــاردار ،کنــدر داد ه شــود ،زیــرا اگــر حمــل آنهــا پســر باشــد ،پاکیــزه
قلــب ،دانشــمند و شــجاع خواهــد شــد و اگــر دختــر باشــد ،خــوش اخــاق ،زیبــا و ســرین او بــزرگ
میشــود و نــزد شــوهرش منزلــت مییابد»(کلینــی1407 ،ق ،ج )23 :6واضــحاســت کــه تغذیــه
علــت ّ
تامــه ایــن صفــات نیســت؛ امــا عامــل زمینهســاز اســت.
ّ
4ـ 3ـ  .3توجهبه شرایط وضعی محیطی هنگام تولد

اعمالــی بـ ه عنــوان ســنن والدت در روایــات ذکرشــده کــه داللــت دیگــری بــه ایــن اصــل کلــی
ی از ایــن اعمــال شــامل غســل ،اذانگفتــن در گــوش نــوزاد،
در سیاســت فرهنگــی اســت .برخـ 
بازکــردن کام نــوزاد بــا تربــت امامحســین ،gانتخــاب نــام شایســته و ...است(مجلســی،
1403ق ،ج .)116 :101کــودک در بــدو تولــد بایــد آوای توحیــد را بــا جــان بشــنود تا حقطلبی
در جانــش نفــوذ کنــد همــان طــور کــه برخــی روایتهــا بــهاینمعنــا اشــارهکردهاند(کلینی،
1407ق ،ج .)389 :6از مهمتریــن ایــن ســنن در تربیــت ،انتخــاب نــام اســت .امــام رضــا g
نقلکردهانــد کــه از پیامبــر nدربــارۀ حــق فرزنــد ســوال شــد .پیامبــر nفرمودنــد« :حــق
فرزنــد ایــن اســت کــه نــام و تربیــت او را نیکــو گردانــی و او را در جایــگاه (تربیتــی) نیکویــی
قراردهی»(همــان .)48 :همچنیــن آن امــام gمیفرماینــد« :اولیــن نیکــی انســان بــه
فرزنــدش ،انتخــاب نــام نیــک بــرای اوســت»(همان .)18 :نــام فــرد میتوانــد در صفــات روحــی
او تاثیرگــذار باشــد .در روایــات انتخــاب نــام نیــک و انتخــاب نــام انســانهای صالــح از جملــه
پیامبــران یــا اســمی کــه نشــاندهنده بندگــی خداونــد باشــد ،توصیــه و انتخــاب نامهایــی بــا
معانــی نامناســب یــا اســمی کــه داللــت بــر سرکشــی میکننــد ،نهیشــده اســت(همان.)21 :
امــام رضــا  gمیفرماینــد« :هــرگاه فرزنــدی را محمــد نــام گذاریــد ،او را گرامــی بداریــد ،در
انجمنهــا بــه او گشــادگی و وســعت مــکان دهیــد و نســبت بــه او روی ترشنکنید»(مجلســی،
1403ق ،ج.)128 :101
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4ـ  .4تساهل و مدارای دینی در سیاست فرهنگی
تســاهل و مــدارای دینــی از دیگــر داللتهــای ســیرۀ رضــوی در سیاســت فرهنگــی اســت .امــام
رضــا gدربــارۀ پیــروان ســایر ادیــان ،ســعۀصــدر داشــتند .حضــرت نــهتنهــا بــهلحــاظ نظــری
ن بودهانــد .احتــرام تــوأم بــا مــدارا در مناظــرات بــا
بلکــه بــهلحــاظ ســلوک رفتــاری نیــز چنیــ 
ســران ادیــان و مذاهــب ،مویــد ایــن مطلــب اســت(ابنبابویه1378 ،ق ،ج .)89 :1ایشــان دربــارۀ
اهــل عنــاد ،ســختگیر بــوده؛ امــا کســی را صرفــا بــهخاطــر عقایــد خاصــی مــورد توهیــن قــرار
نمیداد(دلبــری و زحمتکــش .)1395 ،در رفتــار امــام رضــا gهــم قاطعیــت صریــح دیــده
میشــود و هــم مالیمــت .امــام gدربــارۀ مســائلی کــه بــا مبانــی عقیــده در تضــاد باشــد ،نظیــر
مباحــث توحیــد ،امامــت و ...ســازشناپذیر اســت ولــی آنجــا کــه بــه حقــوق شــخصی مربــوط
میشــود ،اهــل مداراســت(گنجور .)250 :1390 ،راوی میگویــد« :بــه امــام رضــا gگفتــم
بــرای پــدر و مــادرم دعاکنــم ،بــا اینکــه حــق امامــان و آلپیامبــر را نشــناختند؟ امــام فرمــود :بــه
آنهــا دعــا کــن و صدقــه بــرای آنهــا بــده و اگــر در قیــد حیــات هســتند و حــق را نمیشناســند ،بــا
آنهــا مــدارا کــن؛ زیــرا رســولخــدا فرمــود :خداونــد مــرا بــا رحمــت مبعــوث نمــود نــه بــا درشــتی
و نامهربانی»(ابــن شــعبه حرانــی .)426 :1366 ،حارثبندلهــات میگویــد ،حضــرت فرمــود:
«کســی مومــن حقیقــی نمیباشــد ،مگــر اینکــه در او ســه خصلــت باشــد؛ ســنت و روشــی از
پــروردگارش ،ســنتی از پیامبــر و ســنت و رفتــاری از ولیخدا....امــا ســنت پیامبــرش ،مداراکــردن
ُ ْ ْ
بــا مــردم باشــد کــه خداونــد پیامبــرش را بــه مــدارای با مــردم امرکــرده اســت و فرمــوده« :خــذ ال َعف ِو
َو ْأم ُــر ب ْال ُع ْــرف َو َأ ْعــرض َعــن ْال َجاهل َ
ین(»...ابنبابویــه1378 ،ق ،ج.)256 :1
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
4ـ  .5سبک زندگی اسالمی؛ شاهبیت سیاست فرهنگی اسالمی
براســاس داللتهــای ســیرۀ رضــوی ،نــخ تســبیح تمــام سیاســتهای فرهنگــی اســامی،
بحــث ســبک زندگــی اســامی اســت .یکــیاز مهمتریــن موضوعــات نمایانگــر ایــن داللــت در
ســیرۀ رضــوی ،موضــوع خانــواده اســت .در شــرایطی کــه جریانهــای انحرافــی داخــل مرزهــای
اســامی ا ز یــکطــرف و مشــکالت فرهنگــی ناشــیاز نهضــت ترجمــه و ورود افــکار مخالــف بــا
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فرهنــگ اصیــل اســامی از طــرفدیگــر ،بنیانهــای جامعــه اســامی و بــهخصــوص خانــواده را
ی از کارهــای تبلیغــی امــام رضــا gبــرای نجــات
هــدف آمــاج حمــات خــود قــرار دادهبــود ،یکـ 
خانوادههــا ،تقویــت ســبک زندگــی اســامی بــود .از آنجــا که مقصــد امام gرســاندن خانــواده به
عالیتریــن کمــال خویــش بــود ،عمیقتریــن بیانــات را در جهــت شــکوفایی ایــن نهاد مقـ ّـدس بیان
فرمودهانــد .در بیانــات آن حضــرت ،عــاوهبــر توجــهبــه حقــوق مــرد و وظایــف او ،حــق زن نیــز بـه
طورکامــل اســتیفا شــدهاســت .تبلیــغ آن حضــرت دربــارۀ زندگــی مشــترک بــر ایــن اصــل اســتوار
بــود کــه زن و شــوهر بایــد در غــم و شــادی شــریک هــم باشــند و رفتارهــای آنــان براســاس مهربانــی
ُ
باشــد .از بزرگتریــن معضالتــی کــه ســبب تزلــزل بنیــان خانــواده میشــود ،بدخلقــی زن و مــرد بــا
یکدیگــر اســت .امــام  gدر روایــات فراوانــی ،مــردم را از آن بــر حــذر داشــتهاند(ابنبابویه،1378 ،
ج31 :2؛ مجلســی1403 ،ق ،ج .)383 :68بــا توجــهبــه آثــار بــد فراوانــی کــه بدخلقــی بــر روان
خانــواده و بــهتبــعآن برجامعــه دارد ،آن حضــرت همــواره ســفارش میفرمودنــد کــه خانوادههــا،
دختــران خــود را بــه تزویــج افــراد بداخــاق درنیاورند(ابنبابویــه ،1378 ،ج409 :2؛ مجلســی،
1403ق ،ج235 :103؛ عطــاردی1406 ،ق ،ج.)280 :1
دســتورات گهربــار دیگــری از امــام  gدربــاره خانــواده وارد شــدهاســت کــه فقــط بعضــیاز
آنهــا عبــارت اســت از :اهــدای هدیه(ابنبابویــه ،1378 ،ج74 :2؛ مجلســی1403 ،ق ،ج:71
21؛ کلینــی1407 ،ق ،ج ،)547 :1عفــو و گذشــت (دیلمــی1408 ،ق ،)307 ،مشــورتکردن
(حرعاملــی1409 ،ق ،ج44 :12؛ برقــی ،)601 :1371 ،احتــرام طرفینــی (ابنبابویــه،1378 ،
ج )211 :1و. ...
 .6 -4فطریات ،نقطه شروع سیاستگذاری فرهنگی
شــروع سیاس ـتگذاری فرهنگــی از فطریــات انســانی ،داللتــی اســت کــه از ســیرۀ مناظراتــی
امــام ،gقابلاســتنباط اســت .بــر ایناســاس نبایــد در سیاسـتگذاری فرهنگی ،از «شــریعت»
(بـ ه معنــای دســتورات دروندینــی) شــرو ع کــرد ،بلکــه بایــد ابتــدا از اصــول فطــری و انســانی مورد
ی مثــال ،نبایــد ابتــدا فــردی را کــه هنــوز بــا اصــل
پذیــرش همــه آحــاد انســانی آغــاز کــرد .بــرا 
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دیــن آشــنایی نــدارد ،بــه نمــاز خوانــدن واداشــت ،بلکــه میتــوان از اصــول فطــری و بنیانــی مــورد
پذیــرش همــه انســانها ،همچــون عدالــت و ...آغــاز کــرد .امــام gهفــت مناظــره بــا پیــروان
ادیــان مختلــف دارنــد کــه عبــارت اســت از :مناظــرهبــا جاثلیــق (یکــیاز اســقفهای نصــاری)،
مناظــرهبــا رأسالجالوت(عالــم بــزرگ یهــود) ،مناظــرهبــا بــزرگ هیربــدان (زرتشــتیان) ،مناظــره
بــا عمــران صابــی (بــزرگ صائبیــان) ،مناظــرهبــا ســلیمان مــروزی ،مناظــر ه بــا علیبنمحمــد
جهــم (عالــم اهلســنت) ،مناظــرهبــا اربــاب مذاهــب مختلــف در بصــره (ابنبابویــه1378 ،ق،
ج .)154 :2در بســیاریاز مناظــرات کــه فــرد مناظرهکننــده ،دینــی غیــر از اســام داشــت،
امــام gبــرای اثبــات ســخنی بــهمخاطــب ،از فطریــات عقلــی و مــورد قبــول انســانی اســتفاده
میکردنــد .در بخشــیاز مناظــره عمــران صابــی ،عمــران از امــام gپرســید ...« :از نخســتین
وجــود در جهــان هســتی و مخلوقاتــش بــا مــن ســخن بگــوی .امــامgفرمودنــد :مــا معتقدیــم
کــه خداونــد همیشــه بــوده و یگانــه و واحــد اســت و چیــزی بــا او نبــودهاســت .ســپس مخلوقــات
مختلــف را ابــدا ع فرمــود .جهــان را نــه درچیــزی برپــا داشــت و نــه درچیــزی محــدودنمــود و نــه
طــرح و نقش ـهای قبــا در جهــان بــود تــا مثــل آن بیافرینــد .ســپس مخلوقــات را بــه گروههــای
ّ
ّ
مختلــف تقســیمکرد :برگزیــده و غیربرگزیــده ،مؤخــر و مقــم ،رنــگ و طعــم (و غیــرآن) .نــه نیــازی
بــه آنهــا داشــت و نــه بـ ه ایــنوســیله ارتقــای مقــام مییافــت .ســپس فرمــود :آیــا میفهمــی چــه
میگویــم ایعمــران؟ عمــران :بلــه مــوالی مــن .ســپس فرمــود :ایعمــران! اگــر خداونــد بــرای
نیــازی جهــان را آفریدهبــود ،بایــد بــا قدرتــی کــه داشــت ،چندیــدن برابــر اینهــا را بیافرینــد ،چــرا
کــه هرقــدر عرصــه حکومتش بیشــت ر باشــد ،بهتــر اســت و(»...مجلســی1403 ،ق ،ج.)177 :49
همــان طــور کــه روشــناســت ،عــاوهبــر وجــه عقالنی ایــن گفتــار ،کــه هرکســی فــار غ از مکتبش
میتوانــد بــدان بیندیشــد ،وجهــی فطــری نیــز دارد کــه هــر انســان حقطلبــی آن را میپذیــرد و
از اصلــی فطــری بــه نــام «خدایابــی ذاتــی» در انســان پــردهبــرمـیدارد.
4ـ  .7توجـ ه بــه ضــرورت سیاسـتگذاری بــرای الگوهــای فرهنگــی در منظومــۀ تدوینــی
سیاســت فرهنگی اســامی
ن دهنــدۀ داللــت ضــرورت
آموزههــای بســیاری در ســیرۀ رضــوی وجــود دارد کــه نشــا 
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سیاسـتگذاری بــرای الگوهــای فرهنگــی در منظومــۀ سیاســت فرهنگــی اســامی اســت .یــک
دســتهاز مهمتریــن ایــن آموزههــا ،راهنماییهایــی اســت کــه در موضــوع خانــواده در ســیرۀ
رضــوی وجــود دارد .ارزشهــا و رفتارهــا در بــدو امــر در خانوادههــا شــکل میگیــرد .انســان در
دوران کودکــی اولیــن کســانی را کــه میشناســد و همـ ه چیــز را وابســته به ایشــان میدانــد ،والدین
او هســتند .امــام رضــا gمیفرماینــد« :بــه فرزندانتــان خوبــی و نیکــی کنیــد ،زیــرا آنــان گمــان
میکننــد کــه شــما ایشــان را روزی میدهید»(مجلســی1403 ،ق ،ج .)77 :71زیــرا آنهــا مــورد
اعتمادتریــن اشــخاص نــزد کــودکان هســتند و وفــا نکــردن به وعــده ،اعتمــاد او را تخریــب میکند.
مهمتریــن اثــر منفــی آن بــر رابطــه کــودک بــا خــدا در آینــده اســت .پیــشاز آنکــه کــودک بــا مفهوم
خــدا آشــنا شــود ،والدیــن را ّ
رب خــود میدانــد .حــال اگــر والدیــن بــه وعدههــای خــود عمــل
نکننــد ،او ایــن خلفوعــده را بــه مفهــوم خداونــدی تســری میدهد(ریشــهری.)231 :1386 ،
امــام علــی gمیفرماینــد« :کســی کــه خــود را پیشــوای مــردم قــرار دهــد بایــد پیــش از تعلیــم
مــردم ،خــود را تربیــت کنــد و قبــل از تربیــت زبانــی ،بــا رفتــارش مــردم را تربیــت کند»(حرعاملــی،
1409ق ،ج .)151 :16امــام صــادق gمیفرماینــد« :بــا غیــر زبانتــان دعوتکننــده مــردم
باشــید .بایــد مــردم از شــما پرهیــزکاری ،تــاش ،نمــاز و خوبــی ببیننــد کــه ایــن دعوتکــردن
اســت»(کلینی1407 ،ق ،ج.)78 :2
4ـ  .8سیاستهای فرهنگی بازدارنده در کنار سیاستهای فرهنگی ّ
مشوقانه
ی ازمــوارد در کنــار هــم آمدهانــد ،قــرآن دربــاره
در قرآنکریــم ،تشــویق و تهدیــد در بســیار 
َ َ َ ْ َ َ ََ َْ َ َ
َ َّ ُ َ ِّ
ْ
پیامبــران میفرمایــد« :و مــا ُن ْرسـ ُـل ُ
ُ
َ
َ
الم ْر َســلین ِإال مبشــرین و من ِذریــن فمــن آمــن و أصلــح فــا
ِ
َ ْ ٌ ََْ ْ َ ُ ْ ْ ُ
یح َزنون»(انعــام .)48 ،زکریااب ـنآدم میگویــد« :خدمــت امــام رضــا g
خــوف علی ِهــم و ال هــم
بــودم کــه حضــرت جــواد  gرا نــزد مــا آوردنــد .او کــه حــدود چهار ســاله بود ،دسـتها را بــر زمین
نهــاد و ســرش را بــه طــرف آســمان بلنــد نمــود و بــه فکــر فــرو رفــت .امــام رضــا gبــه او فرمودنــد:
جانــم بــه فدایــت بــاد ،در چــه موضوعــی چنیــن اندیشــه میکنــی؟ فرمودنــد :در آنچــه نســبت بــه
مــادرم فاطمــه hانجــام دادهانــد .بــه خــدا قســم ،آنهــا را از قبــر بیــرون م ـیآورم ،میســوزانم و
خاکسترشــان را بــه دریــا میریــزم .امــام رضــا gاو را بــه خــود نزدیــک ســاخت ،بیــن دو چشــمش
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را بوســید و فرمــود :پــدر و مــادرم بــهفدایــتبــاد ،تــو بــرای امامــت شایســتهای»(کلینی1407 ،ق،
ج )105 :6در ایــن حدیــث ،امــام رضــا  gبعد از شــنیدن ســخنان فرزندشــان او را در کالم و عمل
تشــویق میکننــد .امــام رضــا  gمیفرماینــد« :روزی حضــرت موس ـیبنجعفر gدر محضــر
پــدرش ســخنی فرمودنــد کــه موجــب شــگفتیُ ،ســرور و شــادی پــدر شــد .امــام صــادق gدر
مقــام تشــویق فرزنــد خــود بــه او فرمودنــد :ای فرزندم! ســپاس خــدای را که تــو را جانشــین و خلف
پــدران و مایــه ســرور و بهجــت فرزنــدان و جانشــین دوســتان قــرار داد»(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج:2
 .)127امــام رضــا gبــا بیــان ایــن حدیــث میخواهنــد تشــویق کالمــی امــام صــادق gرا بیــان
کننــد کــه بالفاصلــه بعــد از کالم فرزندشــان مطــرح میشــود .در ســیرۀ امیرالمؤمنیــن gنیــز
موضــوع تشــویق و تنبیــه مشــاهده میشــود .در مــوارد بســیاری از شــیوۀ گفتــاری ماننــد مــدح و
ّ
ن نمونــه ،زمانی کــه ســپاهیان از جهاد
ذم بــرای تشــویق و تنبیــه دیگــران بهــره میبردنــد .بــهعنــوا 
ت بــاد و همــواره اندوهنــاک باشــید که خــود را
بــا معاویــه امتنــاع ورزیدنــد ،فرمودنــد« :رویتــان زشـ 
هــدف تیــر دشــمنان قــرار دادیــد ،آنــان شــما را غــارت میکننــد و شــما بــه آنــان حملــه نمیکنیــد!
خــدا را معصیــت میکننــد و شــما خشــنود هســتید! و ...ای نامــردان مردنمــا ،دارنــدگان رؤیاهــای
کودکانــه و عقلهایــی بــه انــدازۀ عقــل زنــان حجلهنشــین ،ای کاش شــما را ندیــده بــودم و
نمیشــناختم .بــه خــدا قســم حاصل شــناختن شــما پشــیمانی و غــم و غصــه است»(ســیدرضی،
 .)51 :1391حضــرت رضــا gدر توصیــف پیامبــر nمیفرماینــد« :پیامبــر nکار نیــک را
نیــک میشــمرد و تشــویق و تقویــت میکــرد و کار زشــت را زشــت معرفــی میکــرد و بــه نکوهــش
آن میپرداخت»(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج318 :1؛ ابنبابویــه1403 ،ق82 :؛ بحرانــی1411 ،ق،
ج175 :1؛ مجلســی1403 ،ق ،ج .)151 :16بنابرایــن ،سیاســتگذاران فرهنگــی بایــد بــه دو
وجــه از سیاس ـتگذاری بپردازنــد ،سیاس ـتهای بازدارنــدۀ فرهنگــی و سیاس ـتهای مشـ ّـوقانه
فرهنگــی .نــوع اول ،بهعنــوان مانعــی بــرای بــروز ناهنجاریهــای فرهنگــی اســت و نــوع دوم
تشــویقی اســت مســتقیم بــرای تقویــت هنجارهــای فرهنگــی.
 .9 -4اصالت و اولویت غفلتزدایی در سیاست فرهنگی
انســان فطرتــی خداآشــنا دارد ،ولــی غفلتهایــی بــر ســر راه قــرار میگیــرد کــه بــ ه محــض
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برداشتهشــدن ،دوبــاره بــه فطــرت ،بــاز میگــردد (قانــع و عصارهنــژاد دزفولــی .)1396 ،عالمــه
طباطبایــی معتقــد اســت کــه بحــث از خداونــد بــهخاطــر حاکــمبــودن اصــل ّ
علیــت بــر روح
انســان اســت کــه بــ ه دنبــال علتالعلــل برمیآید(مطهــری .)68 :1388 ،ایــن نکتــۀ مهــم ،از
ْ ُ ُ َ َ
َ
ادعیــه رضــوی قابــل اســتنباط اســت .امــام رضــا gبیــان میدارنــد«ِ :إل ِهــی َبـ َـدت ق ْد َرتــك َو لـ ْـم
َ َ ُ َ َ ِّ َ ٌ َ
َ
َ َ
َ َ ْ
َ َ ُ َ
َ
یء َیــا ِإل ِهــی
ت ْبـ ُـد َه ْی َب ُتــك ف َج ِهلــوك َو ِبـ ِـه قـ َّـد ُروك َو ا َّلتق ِدیـ ُـر َعلــى غ ْیـ ِـر َمــا ِبـ ِـه وصفــوك ف ِإنــی بـ ِـر
َ َُ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ
َ َ َّ َ َّ ْ
َ َ ْ ُْ ُ َ
ـوك َو َظاهـ ُـر َمــا بهـ ْـم مـ ْ
ـن
ـی ٌء ِإل ِهــی و لــن ید ِركـ
یه طلبــوك لیــس ك ِمث ِلــك شـ
ِمــن ال ِذیــن ِبالتشـ ِـب ِ
ِ
ِِ ِ
َ َ َ
َ ُ
َ ْ َ
ُ َ
ِن َع ِمــك َد ِلیل ُهـ ْـم َعل ْیــك لـ ْـو َع َرفــوك َو ِفــی خل ِقك(»...صحیفـ ۀ رضویــه ،دعــای )8بخــش اول دعــا به
آگاهســازی صفــات خداونــد و بیــان معــارف بــا هــدف غفلتزدایــی ،میپــردازد و تنهــا در بخــش

پایانــی بــرای رفــع حوائــج ،دعایــی ذکــر شــده اســت.
4ـ  .10ضــرورت توجــهبــه «نقــش حجــت درونــی در ســعادت انســان» در تدوین سیاســت
فرهنگی
امــام رضــا gعقــل را حجــت درونــی ،در كنــار حجــت بیرونــی یعنــی معصومیــن bمیداننــد.
ابنســكیت از ایشــان پرســید« :امــروز ّ
حجــت بــر مــردم چیســت؟ امــام gفرمــود :همــان خــرد
ِ
باشــد کــه انســان بــه وســیله آن راســتگو نســبت بــه خــدا را میشناســد و او را تصدیــق میکنــد و از
دروغپــرداز نســبت بــه خــدا آگاهــی مییابــد و او را تکذیــب میکنــد .ابنســکیت گفــت :بــه خــدا
ســوگند کــه ایــن همــان پاســخ (درســت) است»(ابنشــعبهحرانی .)443 :1380 ،خــود حضــرت
در روزگاری كــه حجــت ظاهــری ،یعنــی امامــت ،در حــد پادشــاهی ّ
تنــزل یافــت و امامــانb
ناشــناخته ماندنــد ،از حجــت باطنــی بیشــترین بهــره را بــرده و با تشــكیل مناظــرات و احتجاجات
ف دیگــر ،طبــق
عقالنــی ،مــردم را هدایــت میکردند(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)340 :2از طــر 
ی کــه واعــظ درونــی نداشــت ه باشــد ،واعــظ بیرونــی در هدایــت او
روایــات معصومیــن ،bکس ـ 
ناتــوان اســت(همان ،ج )240 :1و در اندیشــه اســامی ،انســان هــر چــهبیشــتر در گمراهــی
زمــان بگذرانــد ،هدایــت او ســختتر میشود(شــاهآبادی ،)320 :1387،لــذا سیاســتگذاران
ی داشــتهباشــند کــه از حیــث اولویــت ،بــرای ســنین پایینتــر ،اولویــت
فرهنگــی ،بایــد ســع 
بیشــتری قائــلباشــند.
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400
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4ـ  .11فرصتشناسی در سیاست فرهنگی
فرصتشناســی از دیگــر داللتهــای سیاســت فرهنگــی برگرفتــهاز ســیرۀ رضــوی اســت.
فرصتشناســی ،در واقــع بــ ه معنــای داشــتن شــناختی صحیــح از موقعیتهــای گوناگــون و
یافتــن ظرفیتــی اســت کــه هــر یــک از موقعیتهــای مختلــف در میزانــی از اثرگــذاری فرهنگــی
دارد .مأمــون بــرایاینکــه امــام gرا در مضیقــه قراردهــد و بلکــه بتوانــد بــه ایشــان غلبــه یابــد،
در موقعیتهــای مختلفــی ،جلســات مناظــره ایشــان بــا بــزرگان ادیــان و فرقههــای مختلــف را
تــدارک دیــد؛ امــا برخــاف میــل مأمــون ،امــام gبــا شــناختی دقیــق از ویژگیهــای افــراد
مناظرهکننــده ،موقعیتهــا ،ادیــان و فرقههــا و ...ایــن موقعیتهــا را تبدیــلبــه بهتریــن فرصــت
بــرای نشــر معــارف اســام حقیقــی و حقانیــت اهــلبیــت bمینمودند(ابنبابویــه1378 ،ق،
ج.)448 :2
4ـ  .12مخاطبشناسی در فرایند سیاستگذاری فرهنگی
گوینــده در تعامــل ،میــزان خــرد مخاطبــان را میســنجد و ب ـ ه میــزان عقــول اســتعداد و تــوان
آنهــا ،بــه گفتوگــو میپردازد(زینآبــادی و عدلــی .)1395 ،امــام رضــا gمیفرماینــد:
«ظرفیتهــای معرفتــی هــر جامعــه را بایــد شــناخت و رعایــت کــرد و بــه انــدازه آنهــا ســخن
گفت»(ابنبابویــه1398 ،ق .)95 :در روایــت دیگــر ،امــام gمیفرماینــد« :حکیمــان آنگاه
حکمــت را تباهکردنــد کــه آن را در اختیــار نااهــان گذاردند»(مجلســی1403 ،ق ،ج.)345 :75
ن راســتا ،روایــتاسـتکه شــخصی از ثنویــه بــر یكتایــی وجــود خداونــد دلیــل خواســت.
در همیـ 
حضــرت بــا توجــه بــه فهــم وی ،بــه پاســخی اقناعــی اكتفــا كــرد و فرمــود« :ایــن کــه تــو میگویــی
خداونــد دو تاســت ،خــود دلیــل بــر یکتایــی اســت؛ زیــرا تــو «دومــی» را نمیخوانــی ،مگــر آن
ّ
ّ
کــه اولــی را اثبــات کنــی .پــس اولــی ،مــورد اتفــاق همــگان بــوده و دومــی ،محــل اختــاف
اســت»(ابنبابویه1398 ،ق .)420 :آن حضــرت در ایــن اســتدالل بــه اثبــات خــدای واحــد اكتفــا
میكنــد ،خــدای دوم را در مرحلــه شــك وا مینهــد و آن را نفــی نمیكنــد .بنابرایــن ،ضــروری
اســت در فراینــد سیاسـتگذاری بــهشــناخت جامعـهای کــه مخاطــب سیاســت فرهنگــی اســت،
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پرداخت ـ ه شــود و سیاس ـتها متناســب بــا ویژگیهــای آن مخاطــب ،تدویــن و اجــرا شــود.
4ـ  .13اصل گفتوگو محوری در ارائه مدلهای فرهنگی
یکــیاز مهمتریــن ویژگیهــای ســیرۀ رضــوی ،اســتفادهاز روش «گفتوگــو» اســت .حضــرت
از ایــنطریــق بــ ه بیــان احــکام اســام در موقعیتهــای مختلــف میپرداختنــد .در ایــن روش
تــاش بــر ایــن اســت کــه خــود مخاطــب را بــه تأمــل واداشــت و بــا تحمــل بــار اندیشــیدن ،خــود
ت یابــد .اســتفادهاز ایــن روش در ســیرۀ رضــوی میتوانــد افقهــای
بــهنتایجــی صحیــح دس ـ 
جدیــدی در ســاخت مدلهــای فرهنگــی گفتوگــو محــور روشــن ســازد .دونمونــهاز شــواهد آن
عبــارت اســت از:
شوپاسخ»
4ـ 13ـ  .1گفتوگو در مدل «پرس 

شوپاســخ» ،یکــیاز ابزارهــای مهــم اســت .ایشــان
در ســیرۀ رضــوی ،اســتفاد ه از «پرس 
میفرماینــد« :علــم ،گنجینههــای كمــال اســت و كلیدهــای آن گنجینههــا پرســشكردن
اســت»(ابنبابویه1378 ،ق ،ج .)124 :1هــر چنــد ائمــه bبــرای ســؤالكردن فضیلتهــای
متعــددی برشــمردهاند ،ولــی اگــر هــدف آزار معلــم باشــد ،هشــدار دادهانــد .حضــرت علــیg
میفرماینــد« :بــر دانشجوســت كــه در ســؤال از معلــم زیــادهروی نكنــد و بــا پاســخهای او بــه
مكابــره و ســتیزه برنخیــزد .هنــگام خســتگی و ناتوانــی معلــم ،از پــایفشــردن بــر بحث خــودداری
ن رفتــن از مجلــس درس برخاســت بــه دامــن وی نیاویزد»(مجلســی،
كنــد و چــون بــه عــزم بیــرو 
1403ق ،ج.)43 :2
توگوســت ،در ســیرۀ رضــوی مــورد توجه بســیار
در مجمــوع پرسشوپاســخ كــه بیانگــر نوعــی گف 
قرارگرفتــه اســت .روزی بــه دســتور مأمــون ،مجلســی از فقهــا و فیلســوفان فرقههــای مختلــف،
در حضــور امــام gتشكیلشــد و خــود مأمــون نیــز در مجلــس شــركت كــرد .در آن مجلــس ،از
امــام gپرســید ه شــد :مقــام امامــت بــرای مدعــی آن ،از چــه راهــی ثابــت میشــود؟ امــامg
فرمــود :بــا تصریــح پیامبــر nو دالیــل ثابــت میشــود .عالــم گفــت :داللــت بــر صــدق امــامg
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چیســت؟ امــام gفرمــود :در علــم و اســتجابت دعــای او .عالــم گفــت :شــما چگونــه از حــوادث
خبــر میدهیــد؟ حضــرت فرمــود :بــر اســاس عهــدی كــه بیــن مــا و پیامبــر nوجــود دارد .عالــم
گفــت :شــما از دلهــای مــردم چگونــه خبــر میدهیــد؟ امــام gفرمــود :آیــا ســخن پیامبــرn
بــه شــما نرســیده كــه فرمــود :مراقــب فراســت و تیزهوشــی مؤمــن باشــید؛ چــرا كــه او بــه كمــك
نــور خــدا ،مینگــرد .عالــم گفــت :آری؛ ایــن ســخن بــه مــا رســیده اســت .امــام gفرمــود :هیــچ
مؤمنــی نیســت مگــر اینكــه دارای هــوش تیــز و ســرعت انتقــال اســت و بــا نــور خــدا بــه انــدازه
ایمــان و بصیــرت و شــناختش ،بــه اشــیا مینگــرد و خداونــد در وجــود امامــان bآنچــه را كــه در
میــان همــه مؤمنــان پخشکــرده ،جمعکردهاســت(ابنبابویه1378 ،ق ،ج.)448 :2
4ـ 13ـ  .2گفتوگو در مدل «مناظره»

«مناظــره» بـ ه معنــای گفتوگــو بــا یكدیگــر اســت كــه طــی آن دو طــرف میكوشــند بــا اســتفاده
از مقدمــات پذیرفت ـ ه شــده طــرف مقابــل ،مطلــب خــود را اثبــات و فضیلــت خــود را بــر دیگــران
اثبــات کند(ســپنجی و مومــن دوســت .)121 :1390 ،مناظــره بیانگــر برخــورد اندیش ـهها ،بــه
منظــور پــردهبرداشــتناز حقیقــت اســت .امــام gفرمودهانــد« :بــرای دانســتن ســوال کــن ،نــه
بــرای مغلوبکــردن دیگران»(ابنبابویــه1378 ،ق ،ج .)133 :2ایشــان بــا شــركت در مناظــرات،
ً
عمــا روش عقالنــی بحــث را بــه مــردم آمــوزش میدادند(همــان1413 ،ق .)132 :در واقــع
نهضــت ترجمــه ،تحــول فكــری فرهنگــی در جامعــۀ اســامی ایجــاد کــرد ،مســائل جدیــدی
جایگزیــن مســائل موجــود شــد و مبانــی و روشهــا نیــز تغییــر كــرد؛ بــر همیــناســاس بــر خــاف
برخــی رهبــران ادیــان و مذاهــب كــه پرســش را زمینــۀ بیاعتقــادی میدانســتند ،امــام رضــاg
بــا اطمینــان از مبانــی دینــی ،بــه عقالنیــت تأكیــد كردنــد و بــا اســتقبال از تضــاربآرا ،بــه طــرح
مســائل نویــن دینشناســی پرداختنــد .اســتقبال امــام gاز مباحــث آزاد نشــانگر آن اســت كــه
ایشــان مبانــی اســام را دارای پایههــای عقالنــی دانســته و دیــن را بــا عقــل و علــم قابلدفــاع
میدانستند(وطندوســت .)14 :1387 ،آنچــه امــام gدر دفــاع عقالنــی ،توســط روش مناظــره
انجــام دادنــد ،منجــر شــد تــا شــبهات از دیــن برطــرف و ظرفیــت تحمــل دیدگاههــای مخالــف
آموختــه شــود .مناظرههــای امــام gویژگیهــای خاصــی دارد كــه مهمتریــن آنها ،میــداندادن
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بــه طــرف مقابــل ،آزادی كامــل مخالفــان ،احتجــاج بــا زبــان طــرف مقابــل و اســتفاده از مقبــوالت
طــرف مقابــل در مناظــره است(مجلســی1403 ،ق ،ج321 :10؛ ابنبابویــه1378 ،ق ،ج:1
 .)154شــیوۀ مناظــرۀ ایشــان در مناظــره بــا افــراد از ادیــان مختلــف ،بــا اســتفادهاز مســتندهای
کتابهــای آنــان و همــان مناظــره در حــد فهــم طــرف مقابــل اســت و از نظر نتیجهبخشــی ،همین
بــس کــه ایشــان پیــروز همــه مناظرههــا بودنــد و موجــب ایمــانآوردن بخشــی از مناظرهکننــدگان
شــدند(رضازاده کنهگــی و فارســینژاد.)9 :1394 ،
4ـ  .14استکبارستیزی در سیاست فرهنگی
براســاس آموزههــای رضــوی ،استکبارســتیزی و مبــارزه بــا طاغــوت زمــان ،عنصــر الینفــک و
ن اســاس ،سیاســت فرهنگــی،
ی جامعــه اســت .بــر ای ـ 
جهتگیــری همــه سیاس ـتهای فرهنگ ـ 
امــری خنثــی و بیتوجــهبــه مســائل سیاســی نیســت و بــا چشــماندازی حقیقــی ،در مســیر
ی از ایــن آموزههــا ،مســلئه والیتعهــدی امــام رضــاg
احقــاق حقــوق فرهنگــی میپــردازد .یکـ 
اســت .امــام gدر مواقــف بســیاری ،بــه روشنســاختن حقیقــت و پــردهبرداشــتناز اهــداف
شــوم مأمــون میپرداختند(درخشــه و حســینیفائق .)22 :1394 ،نخســت امــام gاز پذیــرش
والیتعهــدی ســر بــاز زدنــد و فرمودنــد« :میخواهــم کاریکنــم کــه مــردم نگوینــد علیبنموســی
 gبــه دنیــا چســبیده؛ بلکــه ایــن دنیاســت کــه از پــیاو روانشدهاست»(حســینیعاملی،
 .)254 :1387در مجلــس بیعــت بــا مــردم نیــز امــام gاز مأمــون سپاســگزاری نفرمودنــد تــا
همــه بداننــد کــه ایــن تصمیــم نــه بــه میــل ایشــان و نــه از روی خیرخواهــی بــودهاســت .ایشــان
در ایــن مجلــس فرمودنــد« :مــا بــهخاطــر پیامبــر nبــر شــما حقــی داریــم و شــما نیــز بــهخاطــر
ایشــان بــر مــا حقــی .هــرگاه شــما حــق مــا را در نظــر بگیریــد ،بــر مــا نیــز واجــب اســت کــه حــق
شــما را منظــوربداریم»(ابوالفــرجاصفهانــی1385 ،ق )376 :یــا حضــرت در ســند والیتعهــدی،
فرمودنــد« :او (مأمــون) والیتعهــدی خــود را بــه مــن واگــذار کــرد ،البتــه اگــر پــس از وی زنــده
ن جملــه هــم ناظــر بــه تفــاوت ســنی امــام gو مأمون
باشم»(حســینیعاملی .)257 :1387 ،ایـ 
بــود و هــم ناظربــه ظــن ایشــان بــه مأمــون بــرای اقــدام بــه قتــل .در ادامــه نیــز نوشــتند« :هرکــس
ریســمانی کــه خــدا اســتواریاش را پســندیده ،قطعکنــد ،بــهحریــم خداونــد تجــاو ز کــردهاســت.
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چــه او بــا ایــن عمــل ،امــام gرا تحقیــر نمــوده و حرمــت اســام را دریدهاســت»(همان).
ت فرهنگی
4ـ  .15هماهنگی و تاثیر متقابل علم و عمل؛ مبنایی برای سیاس 
بــر اســاس مبانــی اســامی ،بیــن علــم و عمــل رابطــۀ متقابــل و مســتقیم وجــود دارد(کاردان،
ن را بههمــراه خواهــد آورد(قانــع
 )506 :1389لــذا انجــام عمــل مطابــق فطــرت ،بــهتدریــج علــم آ 
و عصارهنــژا د دزفولــی .)21 :1396 ،بــرایمثــال ،در فقــه اســامی ،بــر عــد م تشـ ّـبه بــه کفــار تأکید
میشــود 1.پیامبــر nمیفرماینــد« :هرکــس بــه غیــر مــا ماننــد شــود ،از مــا نیســت»(پاینده،
ن بــاره ،امــام رضــا gمیفرماینــد« :عمــل تابــع علــم اســت .هیــچ كــدام
 .)509 :1360در همیـ 
بــدون دیگــری نفعــی نــدارد و عالــم ناچــار بایــد عمــل كنــد و علــم بــه تنهایــی اهــل علــم را نجــات
نمیدهد»(ابنفهدحلــی ،1381 ،ج .)73 :1آن حضــرت فرمــود« :کســیکه بــدون شــناخت و
بصیــرت عمــل کنــد ،هماننــد کســی اســت کــه در بیراهــه حرکــت میکنــد و هــر چــه بــر ســرعت
مســیر بیفزایــد ،جــز دوری از راه چیــزی بــر او نیفزایــد ،پــس علــم و عمــل دو یــار قریــن همانــد کــه
هیــچ یــک بــدون دیگــری درســت نمیشــود و همــه فعالیتهــا بــه خاطــر ایــن دو گوهــر یعنــی علم
و عمــل شــکلگرفته اســت»(همان .)74 :بنابرایــن ،برنامهریــزی بــرای مخاطبــان در موضوعــی
خــاص ،حتــی بــدوناینکــه ابتــدای امــر ،برنامــه مدنظــر را آگاهانــه انجامدهنــد ،رفتهرفتــه خــود
میتوانــد بــهعنــوان وســیلهای بــرای ارتقــای ســطح معرفتــی مخاطبــان عمــلنمایــد.
4ـ  .16توجه توأمان به ابعاد فطری و طبیعی انسان در سیاست فرهنگی اسالمی
در اندیشــه اســامی ،انســان دارای دو بعــد جســمانی و غیرجســمانی اســت کــه از بعــد
غیرجســمانی او بــا نامهایــی ماننــد «روح» یــا «نفــس مجــرد» یــاد میشــود(جوادیآملی:1378 ،
ف دیگــر انســان موجــودی «جســمانیةالحــدوث و روحانیــةالبقاء» اســت .بدیــنمعنا که
 )6از طــر 
انســان میــان عالــم ناســوت و ملکــوت قرارگرفتــه و هــر آن ،بــهطــرف یکــیاز ایــن دو میــل میکند.
ن توجــهبــه ســعادت
ل شــده و بــدو 
گاهــی راه ســعادت اخــروی در پیــش میگیــرد و گاهــی غاف ـ 
 .1برای مطالعه بیشتر ن.ک :احمد علی قانع.۱۳۹۷،
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اخــروی ،مشــغول دنیــا میشود(شــاهآبادی .)320 :1387 ،از ایــنرو ،سیاســت فرهنگــی
حقیقـی ،سیاســتی اســت کــه بتوانــد بعــد فطــری و طبیعــی انســان یــا ســعادت دنیــوی و اخــروی
ی از ویژگیهــای آموزههــای رضــوی ،شــمولیت و جامعیــت
انســان را توأمــان فراهــم آورد .یکــ 
اســت(طباطبایی .)292 :1387 ،امــام gچونکــه نمــاد اســام حقیقــی بودند ،همانند اســام،
بــه تمامــی حوزههــای انســانی ،چنــان میپرداختنــد کــه بــا اهتمــام بــه یــک حــوزه ،از دیگــر
حوزههــا بــاز نماننــد؛ زیــرا اســام دینــی حقیقــی اســت ،لــذا احکامــی آن نیــز جامــع هســتند و
بــه صــورت همزمــان ،خیــر دنیــا و آخــرت را بــه دنبــال دارند(موســلی و جــدی .)1397 ،در همیــن
بــاره «ابراهیمبنعبــاس» بیــانمیکنــد« :هرگــز ندیــدم آن حضــرت ،بــا ســخن در حــق کســی
جفــا کنــد ...هرگــز حاجتمنــدی را کــه تــوان انجــام حاجــت او را داشــت ،رد نمیکــرد .هرگــز
پــای خــود را نــزد دیگــران دراز نمیکــرد ،هرگــز در حضــور دیگــران بــه چیزی تکیــه نمـیداد ،هرگز
ندیــدم غالمــان و خدمــه خــود را دشــنام دهــد ،هرگــز ندیــدم كه آب دهــان بینــدازد ...وقتی ســفره
پهــن میکــرد ،بــردگان و خدمــه و حتــی دربانهــا و نگهبانــان نیــز بــا او بــر ســفره مینشســتند.
بیشــتر شـبها را تــا صبــح اهــل تهجــد و نیایــش بــود ...بســیار نیکــی میکــرد و پنهانــی صدقــه
میداد(»...ابنبابویــه ،1378 ،ج184 :2؛ مجلســی1403 ،ق ،ج)90 :49
4ـ « .17هویتسازی» و «نمادسازی» در سیاست فرهنگی
«هویتســازی» و «نمادســازی» دو داللــت سیاســت فرهنگــی اســت کــه نشــانههای بســیاریاز
ن دو در ســیرۀ رضــوی وجــود دارد .یکــیاز مهمتریــن آنهــا در برخــورد ائمــه bبهخصــوص امام
آ
رضــا gبــا موضــوع فــدک اســت .حضــرت زهــرا hبــا رفتــار اســتراتژیک خــود خــط روشــنی بــر
حقانیــت جریــان والیــت و بطــان خــط غصــب خالفــت ترســیم کــرد .فــدک کــه بــه نمــاد غصــب
ظالمانــه حــق مســلم اهلبیــت bتبدیــلشــدهبــود ،در دوران امــام رضــا gنیــز ایــن نمــاد
همچنــان حفــظشــد .در ایــن دوران اســت کــه فــدک بــرای زمــان محــدودی بــه اهــلبیــتb
برگردانــده میشــود .زکریابــنآدم میگویــد ...« :حضــرت جــواد gدســتهایش را بــر زمیــن
نهــاد ،ســرش را بــهطــرف آســمان بلنــد کــرد و در فکــری عمیــق فــرو رفــت .امــام رضــا gفرمــود:
جانــم فدایــت چــرا در فکــری؟ امــام جــواد gفرمــود :بــه آنچــه دربــاره مــادرم زهــرا hانجامشــد،
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میاندیشــم .ب ـ ه خــدا ســوگند حــق قاتالنــش آناســت کــه اگــر دســتم بــه آنهــا برســد ،آنــان را
ســوزانده ،تکهتکــه کنــم و ریشهشــان را برکنــم .در ایــنهنــگام امــام رضــا gاو را در آغــوش
کشــید ،میــان دو چشــمانش را بوســید و فرمــود :پــدر و مــادرم فدایــت ،بــهراســتی کــه تــو الیــق
امامــت شــیعه هستی»(مجلســی1403 ،ق ،ج.)59 :50
 .18-4عدالت فرهنگی در سیاستگذاری فرهنگی
یکــیدیگــر از پایهایتریــن داللتهــای سیاســت فرهنگــی اســتنباطشــده از ســیرۀ رضــوی،
عدالــت فرهنگــی اســت .بــهموجــب ایــن داللــت ،همــه امــور ،ازجملــه فرهنــگ و متعلقــات
آن (محصــوالت فرهنگــی و )...نیــز بایــد بــر ســبیل عدالــت بیــن همــه آحــاد جامعــه تقســیم
شــود و همیــنامــر موجبــات پیشــرفت اجتماعــی را فراه ـ م خواهــدآورد .امــام gدر ایــنبــاره
میفرماینــد« :بــه کارگیــری عــدل و احســان ،عامــل پایــداری نعمتهاســت»(ابنبابویه،
1378ق ،ج .)24 :2ایشــان در متــن والیتعهــدی نوشــتند« :خــدا را برخویــش گــوا ه میگیــرم
کــه اگــر رهبــری مســلمانان را بــهدســتم دهــد بــا همه ،بــهویــژه بنیعبــاس به اقتضــای اطاعــتاز
خــدا و ســنت پیامبــرش عملکنــم .هرگــز خونــی را بــهناحــق نریــزم و نامــوس و ثروتــی را از چنــگ
دارنــدهاش بــهدرنیــاورم ،مگــر در آنجــا کــه حــدود الهــی مــرا دســتور دادهاست»(حســینیعاملی،
.)258 :1387

 .5نتیجهگیری
علــوم بســتهبــه مبــادی خــود ،نتایــج مختلفــی دارنــد .علــوم اجتماعــی و رشــتههای مختلــف
ن قــراردادن مبانــی
آن ،ماننــد سیاســت فرهنگــی و  ...نیــز از ایــن امــر مســتثنی نیســتند .بــا بنیــا 
اســامی ،نتایــج مختلــف و متفاوتــی بــر آنهــا بــار میشــود .از طرفــی یکــیاز منابــع اســتخراج
احــکام در اســام ،اقــوال و ســیرۀ معصومــان bاســت .ســوال اصلــی ایــن پژوهــش ،چیســتی
داللتهــای ســیرۀ رضــوی در سیاســت فرهنگــی بــود چــرا کــه دوران امامــت امــام رضــا ،gبنــا
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بــهدالیلــی ماننــد نهضــت ترجمــه ،اختــاط فرهنــگ اســامی بــا دیگــر فرهنگهــا ،حکومــت
حاکمــان متظاهــر بــه دیــن و ...یکــیاز دوران پرتشــتت فرهنگــی اســت .بنابرایــن ،نحــوۀ مدیریت
امــام رضــا gدر ایــن اوضــاع ،میتوانــد ب ـ ه عنــوان سرمشــقی بیبدیــل بــرای سیاس ـتگذاران
عرصــه فرهنــگ در جهــان پرتشــتت کنونــی باشــد.
انســانها زمانــی میتواننــد بهکمــال حقیقــی دســت یابنــد کــه دیــن و دســتورات آن اعــماز
دســتورات فــردی و اجتماعــی را در جامعــه حکمفرمــا ســازند .در ایــنمیــان دینــی میتوانــد
ادعــای ســعادت بشــر را داشــت ه باشــد کــه هــم بــرای دنیــای او دارای برنامــه باشــد و هــم بــرای
آخــرت وی .چنیــن دینــی بایــد میان ســعادت دنیوی و اخروی بشــر ،نســبتی متوازن و متناســب
برقــرار نمایــد .دیــن اســام ،دینــیاســت کــه از حیــث منابــع (ثقلیــن) ،در کمــال مطلــق ســیر
میکنــد و بارهــا ایــن مهــم بــهاثبــات اهــلاندیشــه و نظــر رســید ه اســت؛ لکــن بنــا بــه دالیلــی
چــون عــدماقبــال الزم مردمــی در دوران مختلــف ،تجرب ـهای طوالنــی در حکوم ـتداری نــدارد
و ایــن اتفــاق ،ذرهای از حقانیــت آموزههــای اصیــل و بنیادیــن اســامی ،نمیکاهــد .از طــرف
دیگــر ب ـ ه جهــت اوضــاع سیاســی ،اجتماعــی فرهنگــی عصــر رضــوی و نســبت آن حضــرت بــا
حکومــت وقــت ،توجــهبــه ســیرۀ اجتماعــی آن حضــرت را بســیار پــر اهمیــت میکنــد .چراکــه
ایــن تأمــل میتوانــد پنجــرهای از دانــش اجتماعــی نوینــی در پیـشروی ایــن رشــته بــاز نمایــد.
پژوهــش حاضــر ،در ســنت کیفــی و بــا روش توصیفــی تحلیلــی ،بــا مبنــا قــراردادن ســیرۀ
رضــوی ،بــهدنبــال اســتخراج داللتهایــی در سیاســت فرهنگــی بــود .در نهایــت ،اهــمنتایــج در
نمــودار( )1ارائــه میشــود.
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بازخوانی گسترۀ عصمت پیامبران
در روایات محمد بن جهم از امام رضا g

مقاله پژوهشی

دریافت 1398/2/24 :پذیرش1398/5/24 :
روح اله زینلی

1

چکیده
شــیخ صــدوق دو بــاب از کتــاب عیــون اخبــار الرضــا را بــه موضــوع عصمــت اختصــاص داده و در هــر یــک
روایتــی را از امــام رضــا  gنقــل کــرده اســت .ایــن دو روایــت در موضــوع گســترۀ عصمــت ،بــر گون ـهای
از عصمــت نســبی کــه میتــوان از آن بــا عنــوان عصمــت ضــروری یــاد کــرد ،داللــت دارد .در ایــن نــوع
عصمــت ،بــر عصمــت مطلــق پیامبــران از انجــام هــر گونــه گنــاه ،خطــا ،ســهو و فراموشــی در آنچــه بــه امــر
پیامبــری و رســالت آنــان مربــوط میشــود ،پیــش از پیامبــری و پــس از آن تأکیــد و در عیــن حــال امــکان
رخــداد ســهو و خطــا در امــور نامربــوط بــه پیامبــری ایشــان آن هــم پیــش از عصمــت پذیرفتــه شــده اســت.
ایــن موضــع گرچــه بــا دیــدگاه بیشــتر عالمــان شــیعه کــه بــه عصمــت مطلــق بــاور دارنــد ،متفــاوت اســت
امــا بــا توجــه بــه برخــی ویژگیهــای دو روایــت ماننــد صراحــت در تبییــن گســتره عصمــت و ارائــه تأویــل از
ن را بــه عنــوان دیــدگاه
آیــات ظاهــر در گنــاه و خطــای پیامبــران ،بــا اطمینــان بیشــتر میتــوان مدلــول آ 
مــورد تأییــد امــام رضــا  gمعرفــی کــرد .عصمــت ضــروری بــا دالیــل عقلــی عصمــت ناســازگار نیســت و با
شــواهد متعــدد قرآنــی ،روایــی و تاریخــی ســازگاری بیشــتری دارد.
کلیدواژهها :روایات محمد بن جهم ،گستره عصمت ،عصمت مطلق ،عصمت ضروری ،دالیل عقلی.
 .1استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه حکیم سبزواریr.zeynali@hsu.ac.ir :
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طرح مسئله
شــیخ صــدوق در کتــاب عیــون اخبــار الرضــا ،در دو بــاب دو روایــت را نقــل کــرده کــه در آن هــا
از امــام رضــا  gدربــارۀ عصمــت پیامبــران پرســیده شــده اســت .روایــت نخســت از اباصلــت
هــروی نقــل شــده اســت 1.در ایــن روایــت محمــد بــن جهــم بــر اســاس پنــج ماجــرای قرآنــی
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پرس ـشهایی را از امــام رضــا  gدربــارۀ عصمــت پیامبــران پرســیده اســت :ماجــرای عصیــان
حضــرت آدم ( gطــه ،)121،ماجــرای یونــس پیامبــر( gانبیــا ،)87،ماجــرای حضرت یوســف
( gیوســف ،)24،ماجــرای حضــرت داوود ( gص ،)24،و ماجــرای ازدواج پیامبــر اکــرم  nبــا
زینــب (احــزاب .)37،در روایــت دوم راوی محمــد بــن جهــم و پرسشــگر مأمون اســت .ماننــد روایت
پیشــین پرسـشها در ایــن روایــت نیــز بــر اســاس قــرآن کریــم شــکل گرفتهانــد بــا ایــن تفــاوت کــه
تعــداد پرسـشها از  5بــه  13مــورد افزایــش یافتــه اســت :ماجــرای عصیــان آدم و اعطــای فرزنــدان
بــه آدم و حــوا ،ماجــرای حضــرت ابراهیــم7و ربوبیــت ســتاره و مــاه و خورشــید(انعام )76،و پرســش
از کیفیــت زنــده شــدن مــردگان (بقــره ،)260،ماجــرای کشــته شــدن قبطــی بــه دســت حضــرت
موســی ( gقصــص )15،و معنــای گمراهــی موســی (شــعراء )20،و ماجــرای رؤیــت باریتعالــی
(اعــراف ، )143،ماجــرای حضــرت یوســف  gو زلیخــا (یوســف ،)24،ماجــرای حضــرت یونــس
( gانبیــاء ،)87،ماجــرای مأیــوس شــدن پیامبــران و گمــان بــه دروغگویی آنــان (یوســف،)110،
ماجــرای بخشــیده شــدن گناهــان پیشــین و پســین پیامبــر اکــرم( nفتــح ،)2،ســخن از احتمال
شــرک پیامبــر( nزمــر )65،و ماجــرای ازدواج پیامبــر و زینــب (احــزاب.)37،
بــا جسـتوجو در منابــع موجــود میتــوان دریافــت کــه ایــن دو روایــت نخســتین بــار در آثار شــیخ
صــدوق آورده شــده اســت .محمــد بــن علــی بــن حســین بــن موســی بــن بابویــه قمــی مشــهور بــه
شــیخ صــدوق از مقــام و جایــگاه شــامخی در بیــن شــیعیان برخــوردار اســت .رجالشناســان و
فقیهــان شــیعه وی را بــا عناویــن واالیــی همچــون جلیــل القــدر ،حفظــه ،بصیــر بالفقــه و االخبــار
و الرجــال ،ناقــد االخبار(طوســی ،بیتــا157 :؛ همــان )439 :1373 ،شــیخ ،فقیــه ،وجــه
الطائفه(نجاشــی1407 ،ق )389 :ثقــه ،ناقــد آثــار و عالــم بــه رجــال (ابــن ادریــس1410،ق ،ج:2
 )529ســتودهاند .آقــا نجفــی اصفهانــی نیز شــیخ صــدوق را شــیخ المشــایخ و رئیــس المحدثین و
رکــن رکیــن مذهــب جعفــری دانســته اســت کــه اگــر نمیبــود آثــار اهــل بیــت ع نابــود میشــد(ابن
بابویــه ،بیتــا ،ج )2 :1کتــاب «مــن ال یحضــره الفقیــه» از کتــب چهارگانــه روایــی شــیعه نوشــتۀ
اوســت .چنانکــه گفتــه شــد ،شــیخ ایــن دو روایــت را در کتــاب عیــون نقــل کــرده اســت .ایــن کتاب
در بیــن حدیثشناســان دارای اهمیــت اســت .عالمــه مجلســی در بیــان مصــادر بحاراالنــوار،
نخســت نــام عیــون را آورده است(مجلســی1403 ،ق ،ج .)6 :1آقــا بــزرگ تهرانــی اشــعاری را
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در مــدح ایــن کتــاب از ســید شــرف الدیــن میــر محمــد باقــر نقــل کــرده اســت .او همچنیــن بــه
شــرحهای کتــاب اشــاره کــرده اســت(آقا بــزرگ تهرانــی1408 ،ق ،ج.)376 :15
اکنــون پرســش و مســئله اصلــی آن اســت کــه ایــن دو روایــت بر چــه گســترهای از عصمــت داللت
دارنــد؟ آیــا میتــوان بــر اســاس آنهــا عصمــت مطلــق را نتیجــه گرفــت؟ اگــر بــر عصمــت مطلــق
داللــت ندارنــد کــدام معنــا از عصمــت نســبی را پشــتیبانی میکننــد؟ آیــا ایــن گســتره از عصمــت
بــا دالیــل عقلــی عصمــت مطلــق ســازگاری دارنــد؟ مقالــه حاضــر پاســخی بــه ایــن ســه پرســش
اســت.
در موضــوع عصمــت پیامبــران آثــار متعــددی در قالــب کتــاب و مقالــه در دســترس اســت؛ امــا
دربــارۀ گســترۀ عصمــت پیامبــران از دیــدگاه امــام رضــا  gآن هــم بــر اســاس دو روایــت محمد بن
جهــم آثــار چندانــی یافــت نمیشــود .تــا آنجــا کــه نگارنــده اطــاع دارد تنهــا و مرتبطتریــن نوشــته
در اینبــاره مقالــه «واکاوی مفهــوم عصمــت در اندیشــه دینــی بــا توجــه بــه مناظــره امــام رضــا
 gبــا علــی بــن جهــم» اســت کــه بــه بیــان دیدگاههــا دربــارۀ ماهیــت عصمــت ،دالیــل قرآنــی،
روایــی و عقلــی عصمــت ،دیدگاههــا در گســترۀ عصمــت و ترجمــه بخشهــای شــبههزا از روایــت
مــورد بحــث پرداختــه اســت .مقالــۀ «امــام رضــا  gو تــرک اوالی انبیــاء در قــرآن» نیــز رویکــردی
متفــاوت بــه مســئله داشــته اســت و بــه صــورت گــذرا در تنهــا ســه صفحــه از  26صفحــه مقالــه،
بخشهایــی از احادیــث امــام رضــا  gرا آورده اســت در حالــی کــه در مقالــه پی ـشرو ،مدعــای
جدیــدی دربــارۀ گســترۀ عصمــت بــر اســاس حدیثهــای یــاد شــده مطــرح و بــر اثبــات آن دالیــل
و شــواهد مختلــف از کالم حضــرت ارائــه شــده اســت.
روش پژوهــش تحلیلــی و انتقــادی اســت کــه از گــذر تحلیــل محتــوای دو حدیث و نیز نقــد دالیل
دیگــر دیدگاههــا در عرصــۀ گســترۀ عصمــت بــه انجام رســیده اســت.
گسترۀ عصمت از دیدگاه شیعیان
بیشــتر عالمــان شــیعۀ امامیــه بــه عصمــت مطلــق بــاور دارنــد .ســید مرتضــی در ایــنبــاره
میگویــد :نــزد مــا شــیعیان انجــام کار قبیــح و گنــاه کبیــره و صغیــره پیــش از نبــوت و پــس از
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400

بازخوانی گسترۀ عصمت پیامبران در روایات محمد بن جهم از امام رضا ( gزینلی)

71

آن جایــز نیست(ســید مرتضــی1411 ،ق .)337 :او در تنزیــه االنبیــا بــا اشــاره بــه مطلــب یــاد
شــده ،معتزلــه را نیــز در ایــن معنــا همــراه شــیعه معرفــی میکند(همــان1250،ق .)3 :ســخن
ســید مرتضــی در ایــنبــاره عــام اســت و هــر گونــه گنــاه کبیــره و صغیــره را شــامل میشــود .شــیخ
طوســی در بیــان گســترۀ عصمــت واژۀ قبیــح را بــه کار بــرده اســت« :واجــب اســت کــه پیامبــر از
ارتــکاب زشــتیها چــه کوچــک و چــه بــزرگ ،پیــش از نبــوت و پــس از آن و بــه صــورت عمــدی یــا
از روی فراموشــی و در هــر حالتــی معصــوم باشد(طوســی1406 ،ق .)260 :واژۀ «قبایــح» معنــای
گســتردهای دارد و غیــر از گنــاه شــامل بســیاری از کارهــا نیــز میشــود .هــر چنــد در توضیــح ،او
بــر معیــار تنفرآمیــز بــودن کارهــای قبیــح تأکیــد میکنــد کــه میتــوان از آن کارهــای قبیــح غیــر
تنفرآمیــز را اســتثنا کــرد .مــراد وی از تنفرآمیــز دربــارۀ پیامبــر ،چیــزی اســت کــه بــا آن احتمــال
عــدم پذیــرش ســخن پیامبــر بیشــتر اســت ،هرچنــد ممکــن اســت در عمل چنیــن نشــود(همان:
 .)261او در کتــاب عقایــد الجعفریــه نیــز تصریــح میکنــد کــه تمــام پیامبــران از هــر گونــه عیــب
و گنــاه و ســهو و فراموشــی در رفتــار و گفتــار از ابتــدای عمــر تــا هنــگام مــرگ معصــوم و پــاک
هستند(طوســی1411 ،ق .)248 :خواجــه نصیرالدیــن طوســی نیــز عصمــت را از ویژگیهــای
پیامبــر دانســته اســت .او همچنیــن فقــدان ســهو و هــر آنچــه را کــه باعــث تنفــر از پیامبــری شــود
نیــز از ویژگیهــای پیامبــر دانســته اســت .مثالهــای او در معرفــی مصادیــق امــور نفرتانگیــز
میتوانــد بــه عنــوان معیارهایــی در تعییــن گســترۀ عصمــت بـ ه کار رود(طوســی1407 ،ق213 :ـ
214؛ حلــی1413 ،ق .)350 :ابــن میثــم نیــز میگویــد :نــزد مــا شــیعیان ،پیامبــر از ارتــکاب
هــر کبیــره و صغیــرهای بــه صــورت عمــدی و ســهوی در تمــام طــول عمــر معصــوم اســت(بحرانی،
1406ق .)125 :فاضــل مقــداد نیــز دیــدگاه مشــابهی را مطرح کــرده است(الســیوری1405 ،ق:
303ـ  .)304وی تأکیــد میکنــد کــه پیامبــران از هــر چــه باعــث نفــرت از آنــان شــود ماننــد وجــود
افــراد ناشایســت در نســب آنــان ،ویژگیهــای بــد اخالقــی ،بیماریهــای مشــمئز کننده و دوســتی
بــا اراذل و ماننــد آن و از هــر گونــه ســهو مصــون و معصــوم هســتند(همان .)305 :فیــاض الهیجی
نیــز عصمــت مطلــق را مقتضــای قاعــدۀ لطــف میداند(الهیجــی .)379 :1383 ،ایــن دیــدگاه
از ســوی متکلمــان و صاحبنظــران متأخــر شــیعه نیــز پذیرفتــه شــده اســت(مظفر54 :1387 ،؛
ســبزواری ،1383 ،ج477 :1؛ مطهــری ،بیتــا ،ج161 :2؛ ســبحانی ،بیتــا54 :ـ .)55
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گرچــه بیشــتر عالمــان شــیعه بــر عصمــت مطلــق تأکیــد داشــتهاند امــا برخــی دیــدگاه متفاوتــی
ارائــه کردهانــد .شــیخ صــدوق و شــیخ مفیــد از جملــه مهمتریــن و برجســتهترین ایــن عالمــان
بهشــمار میرونــد .ایشــان در برخــی آثارشــان از امــکان ســهو پیامبــر ســخن گفتهانــد .شــیخ مفیــد
در اینبــاره میگویــد« :بــر آنــم کــه تمــام پیامبــران از ارتــکاب گنــاه کبیــره و گناهــان صغیــرهای
کــه باعــث خــواری و پســتی فاعلشــان میشــوند ،پیــش از بعثــت و پــس از آن معصــوم هســتند.
ن هــم پیــش از نبــوت و بــه صورت غیــر عمدی
امــا انجــام گناهــان صغیــرهای کــه چنیــن نیســتند آ 
جایــز اســت .وی ایــن دیــدگاه را مذهــب جمهــور امامیــه معرفــی میکند(مفیــد1413 ،ق.)62 :
ایــن اظهــار نظــر شــیخ مفیــد نشــان میدهــد کــه شــیعیان در آن زمــان فقــط طرفــدار عصمــت
مطلــق نبودهانــد و دیدگاههــای دیگــری نیــز بیــن آنــان رواج داشــته اســت.
امــکان ســهو پیامبــران بــا صراحــت بیشــتری از ســوی شــیخ صــدوق مطــرح شــده اســت بــه
گونـهای کــه وی برجســتهترین عالــم شــیعه در ایــن زمینــه بــهشــمار مـیرود .وی در کتــاب «مــن
ال یحضــره الفقیــه» پــس از نقــل روایتــی کــه در آن پیامبــر در نمــاز دچــار ســهو شــده ،در ایــنبــاره
میگویــد « :غالیــان و مفوضــه ،ســهو پیامبــر را انــکار کردهانــد و میگوینــد کــه اگــر جایــز باشــد
پیامبــر در نمــاز دچــار ســهو شــود جایــز خواهــد بــود کــه در تبلیــغ هــم دچــار ســهو گــردد .امــا
چنیــن نیســت»(ابن بابویــه1413 ،ق ،ج .)359 :1او بــا صراحــت قــول بــه عــدم ســهو را نشــانه
و معیــار غلــو دانســته اســت .غیــر از شــیخ صــدوق عالمــان دیگــری نیــز چنیــن روایاتــی را نقــل
کردهاند(کلینــی1407 ،ق ،ج355 :3؛ طبرســی،1372،ج.)49 :4

گسترۀ عصمت در دو روایت
فرضیــۀ تحقیــق آن اســت کــه پاسـخهای حضــرت رضــا  gبــه پرسـشهای محمــد بــن جهــم
و مأمــون بــر عصمــت مطلــق یــا اکثــری داللــت نــدارد ،بلکــه میتــوان بــر اســاس ســخنان حضرت
نوعــی دیگــر از عصمــت را معرفــی کــرد .از ایــن عصمــت میتــوان بــا عنــوان عصمــت ضــروری یــاد
کــرد .در ایــن بخــش نخســت بــه شــواهد اثباتگــر ایــن ادعــا در دو روایــت خواهیــم پرداخــت و پس
از آن توضیــح بیشــتری دربــارۀ ایــن نــوع عصمــت ارائــه خواهیــم کرد.
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ماجــرای عصیــان حضــرت آدم g؛ امــام  gوقــوع معصیــت از ســوی آدم را پذیرفتهانــد امــا آن
را مربــوط بــه جنــت میداننــد در حالــی کــه بــرای پیامبــر عصمــت بــر روی زمیــن واجــب اســت.
حضــرت در ایــن فــراز بــه فایــده عصمــت نیــز اشــاره میکنــد و آن را اتمــام مقادیــر امــر خــدا
میدانــد .گویــا ایــن کار اختصــاص بــه زمیــن دارد و در بهشــت بــه چنیــن کاری نیــازی نیســت.
نکتــه دیگــر در جملــه «و جعــل حجــه و خلیفــه» نهفتــه اســت .از ایــن عبــارت میتــوان برداشــت
کــرد کــه بــرای پیامبــر تــا زمانــی کــه بــه پیامبــری برگزیــده نشــده و بــه جایــگاه حجــت خداونــد
دســت نیافتــه عصمــت واجــب نیســت .در آیــه پــس از آن نیز به همین مســئله اشــاره شــده اســت:
َ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
َّ َّ
اللـ َـه ْ
اص َط َفــى َء َاد َم َو ُن ً
ـى ال َعال ِمیــن» (آلعمــران )33،یعنی
وحــا َو َءال ِإ ْب َر ِاهیــم و ءال ِعمــران علـ
ِ«إن
تــا زمانــی کــه ایــن برگزیدگــی کــه همــان پیامبــری اســت صــورت نگرفته ،عصمــت واجــب نخواهد
بــود .بنابرایــن ایــن فــراز روایــت تنهــا بــه عصمــت پــس از بعثــت داللــت دارد ولــی بــر وجــوب
عصمــت پیــش از پیامبــری داللتــی نــدارد .ایــن فــراز روایــت بــر لــزوم عصمــت در همــه کارهــا و
افعــال نیــز داللــت نــدارد بلکــه بــر اســاس آن تنهــا میتــوان وجــوب عصمــت را در ابــاغ احــکام
َ َ َّ
َ
شــریعت اثبــات کــرد .ایــن مطلــب از تأمــل در عبــارت « ِل َی ِتـ َّـم َمق ِادیـ ُـر أ ْمـ ِـر اللـ ِـه » بــه دســت میآیــد.
اتمــام مقادیــر خداونــد را برخــی بــه اتمــام رســاندن واجبــات الهــی ترجمــه کردهاند(ابــن بابویــه:
بیتــا ،ج )133 :1و برخــی نیــز بــه اتمــام رســاندن اندازههــا و میزانهــای امــر خــدا ترجمــه
کردهاند(همــان .)390 :1372 ،ترجمــۀ نخســت در ایــن جایــگاه دقیقتــر اســت یعنــی عصمــت
بــر پیامبــر واجــب اســت تــا آنچــه از واجبــات و اوامــر و نواهــی خداونــد کــه بایــد بــه بنــدگان برســد،
بــه دور از هــر گونــه دســتبرد و خطایــی بــه دســت مردمــان برســد؛ بنابرایــن بیــان علــت عصمــت
در ایــن روایــت نیــز ناظــر اســت بــه احــکام شــریعت و آنچــه از طریــق پیامبــر بــه مــردم میرســد
و همــه افعــال را در بــر نمیگیــرد .البتــه گرچــه ایــن فــراز بــر عصمــت مطلــق یــا اکثــری داللــت
ن را نیــز نمیتــوان از آن بــه دســت آورد .کالم امــام رضــا  gدر ایــنبــاره عــام
نــدارد امــا نفــی آ 
چ یــک از احــکام شــریعت
اســت و تمــام احــکام شــریعت را در بــر میگیــرد .یعنــی پیامبــر در هیـ 
نبایــد دچــار عصیــان و اشــتباه و ســهو و نســیان شــود .ایــن نکتــه مهــم از پاســخ امــام بــه پرســش
از ماجــرای حضــرت یونــس نیــز قابــل برداشــت اســت .امــام بــا صراحــت ارتــکاب کفــر را از یونــس
بــهدور دانســتهاند .در ایــن پاســخ حضــرت ظــن را بــه معنــای یقیــن گرفتهانــد و آیــه را چنیــن
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معنــا کردهانــد کــه یونــس یقیــن داشــت کــه خداونــد بــر او ســخت نخواهــد گرفــت در حالــی کــه
چنیــن نشــد و خــدا بــر او ســخت گرفت(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج .)192 :1در اینجــا نیــز بــه نظــر
میرســد کاری بــر خــاف عصمــت مطلــق و اکثــری رخ داده؛ البتــه ایــن خطــا گنــاه نبــوده اســت
امــا میتــوان گفــت کــه پیامبــر در ایــن مــورد آگاهــی کامــل نداشــته و بــه گون ـهای دچــار خطــا
شــده اســت .ایــن خطــا در ظاهــر ارتباطــی با احــکام شــریعت و مأموریــت دینــی پیامبر هم نــدارد.
از ایــنرو گنــاه و عصیــان نیــز بـ ه شــمار نمـیرود .زیــرا پیامــد آن خطــا ،فقــط پیامبــر را در بــر گرفته
و دیگــر مردمــان و پیــروان او را شــامل نشــده اســت .بنابرایــن از ایــن فــراز نیــز نمیتــوان عصمــت
اکثــری و مطلــق را ثابــت کــرد.
در ماجــرای حضــرت داوود  gنیــز حضــرت رضــا  gبــر عــدم ارتــکاب هــر گونــه گنــاه تأکیــد
کردهانــد و نســبت دادن ســبک شــمردن نمــاز و فحشــا و قتــل را بــه پیامبــر نادرســت دانســته و بــه
ن را رد کردهانــد .بــا ایــن حال ،امام در تفســیر و توضیــح ،از گمان نادرســت داوود  gخبر
شــدت آ 
دادهانــد .داود گمــان میکــرد کــه عالمتریــن مخلوقــات خداونــد اســت و همــه چیــز را میدانــد.
ن رو بــدون درخواســت دلیــل از مدعــی ،حکمــی صــادر کــرد کــه کار نادرســتی بــوده اســت.
از ایـ 
عالمــه طباطبایــی ایــن دیــدگاه را نمیپذیــرد و از آن بــا عنــوان قیــل یــاد میکند(طباطبایــی،
1417ق ،ج .)193 :17او دیــدگاه خــود را در تفســیر آیــه بــر اســاس تمثیــل برســاخته اســت .بــه
بــاور عالمــه آن دو نفــر دو فرشــته تمثــل یافتــه بودهانــد و ماجــرای یــاد شــده نــه در عالــم واقعــی و
مــادی بلکــه در ظــرف تمثــل رخ داده اســت .بــه عبــارت دیگــر گویــا ایــن ماجــرا در رؤیــا و خــواب
اتفــاق افتــاده اســت و آن گونــه کــه در خــواب تکلیفــی وجــود نــدارد در عالــم تمثــل و مثــال نیــز
تکلیفــی نیســت .بنابرایــن مخالفــت امــر و نهــی صــورت نگرفتــه و داوود  gمرتکــب گنــاه نشــده
اســت .دربــارۀ آدم  gنیــز ماننــد ایــن ســخن گفتــه شــده اســت(همان .)194 :عالمــه در عیــن
حــال خطــای داوود  gرا میپذیــرد ولــی چــون در ظــرف تمثــل بــوده و تکلیفــی وجــود نداشــته،
گنــاه ندانســته اســت .ایــن برداشــت بــا روایــات مــورد بحــث ســازگار اســت؛ زیــرا در پاســخ امــام
اصــل رخــداد خطــا پذیرفتــه شــده اســت ،گرچــه امــام  gبــر گنــاه نبــودن کار داود نبــی تأکیــد
کردهانــد .از ایــن مطلــب نیــز نمیتــوان عصمــت اکثــری و مطلــق را نتیجــه گرفــت.
در روایــت دوم حضــرت رضــا  gبــه پرسـشهای مأمــون دربــاره مــوارد احتمالــی نقــض عصمت
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400
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پیامبــران در قــرآن کریــم بــه صــورت مفصــل پاســخ دادهانــد .بــر خــاف روایــت نخســت ،امــام در
توضیــح و تأویــل ماجــرای عصیــان آدم  ،gضمــن رد رخــداد هــر گونه گنــاه از ســوی آدم ،تصریح
میکنــد کــه عصیــان گفتــه شــده مربــوط بــه زمــان پیــش از پیامبــری آدم بــوده اســت و اینکــه
اقــدام آدم گنــاه کبیــره نبــوده تــا ســزاوار دخــول در جهنــم گــردد ،بلکــه کار او از صغایــر موهوبــه
بــوده کــه ارتــکاب آنهــا از ســوی پیامبــران پیــش از بعثــت جایــز اســت(ابن بابویــه1378 ،ق:
 .)196در ایــن فــراز نیــز بــا صراحــت عصمــت مطلــق و اکثــری نفــی شــده و عصمــت پیامبــران بــه
دوران پــس از پیامبــری اختصــاص یافتــه اســت .ایــن مطلــب را میتــوان از توضیحــات امــام نیــز
برداشــت کــرد؛ اینکــه آدم gنمیدانســته مــراد خداونــد یــک درخــت خــاص نبــوده اســت بلکــه
جنــس آن درخــت مــد نظــر بــوده اســت .یــا اینکــه آدم و حــوا گرفتــار وسوســه شــیطان شــدهاند و
دروغ شــیطان را بــاور کردنــد .ایــن مــوارد گرچــه بــه ظاهر عنــوان گنــاه ندارنــد ،اما خطاهــای قابل
توجهــی بهشــمار میرونــد .آدم نســبت بــه خواســت خداونــد علــم نداشــته و از نهــی خداونــد از
نزدیــک شــدن بــه درخــت ،نخــوردن را در نیافتــه و فقــط نزدیــک نشــدن را فهمیده اســت .بیتردید
ایــن مــورد و وسوســه شــدن از ســوی شــیطان خطــا محســوب میشــوند ،زیــرا نشــانه فقــدان علــم
کافــی و قــدرت تشــخیص اســت .امــام  gهمچنیــن بــا صراحــت ارتــکاب «صغایــر موهوبــه» را
پیــش از بعثــت از ســوی پیامبــر جایــز دانســته اســت .صغایر موهوبــه به «گناهان بخشــیده شــده»
اطــاق شــده کــه بــر اثــر انجــام مکــروه یــا تــرک مســتحب محقــق شــدهاند نــه گناهــان برخاســته
از تــرک واجبــات و انجــام محرمات(طبرســی،1371 ،ج .)135 :4ماننــد ایــن عبــارت در روایــت
دیگــری از امــام رضــا  gنیــز بـهکار رفتــه اســت...« :ان ذنــوب االنبیــاء صغائرهــم موهوبه»(ابــن
بابویــه1378 ،ق ،ج )127 :2یعنــی گناهــان صغیــره پیامبــران بخشــیده شــده اســت .ایــن ســخن
بــه معنــای پذیــرش ارتــکاب گنــاه از ســوی پیامبــر اســت .البتــه ظاهــر ایــن روایــت عــام اســت و
گنــاه کبیــره و صغیــره را در بــر میگیــرد .ارتــکاب گنــاه کبیــره بــا اســتناد بــه دالیــل عقلــی و نقلــی
پذیرفتنــی نیســت امــا بــر اســاس ایــن روایــات ارتــکاب صغیــره را میتــوان پذیرفــت .حال اگــر مراد
از صغایــر ،گناهــان صغیــره باشــد ،بــه چــه دلیــل بایــد بخشــیده شــده باشــند؟ اگــر بــه خاطــر توبه
اســت کــه اختصــاص بــه گناهــان صغیــره نــدارد چــرا کــه میتــوان از گنــاه کبیــره نیــز توبــه کــرد.
بنابرایــن مــراد از صغیــره بایــد کارهایــی باشــد کــه عنــوان شــرعی گنــاه ندارنــد و جــواز ایــن ارتکاب
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را نیــز بــا توجــه بــه شــواهد روایــی متعــدد ،بایــد مربــوط بــه پیــش از بعثــت پیامبــر دانســت .در هــر
حــال بــا هــر گونــه تأویــل و تفســیر و توجیــه ایــن فــراز از روایــت امــکان ســهو پیــش از بعثــت را نفــی
نمیکنــد.
فــراز دیگــر روایــت پاســخ بــه ادعاهــا و شــبهاتی دربــاره حضــرت موســی اســت .پرســش نخســت
دربــاره ماجــرای قتــل مــرد قبطــی بــه دســت موســی  gاســت .حضــرت رضــا  gماجــرا را بــه
گونـهای توضیــح میدهنــد کــه هــر گونــه گنــاه نفــی میشــود .در عیــن حــال بــر اســاس ســخنان
حضــرت میتــوان پذیرفــت کــه موســی  gدچــار اشــتباه شــده اســت .بــرای مثــال امــام ظلــم بــه
نفــس ذکــر شــده در آیــۀ  16قصــص را بــه ایــن معنــا دانســتهاند کــه موســی  gبــا آمدنــش بــه
ایــن شــهر باعــث شــده تــا اتفاقــات ناگــواری بــرای او رخ دهــد .در واقــع او در جایــی قــرار گرفتــه
کــه نبایــد میبود(ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج .)199 :1طلــب غفــران و بخشــش او نیــز بــه معنــای
مخفــی مانــدن از دشــمنان دانســته شــده اســت .میتــوان از ایــن گفتــه موســی کــه میگویــد در
جایــی قــرار گرفت ـهام کــه نبایــد میبــودم ،برداشــت خطــا داشــت .همچنیــن در تفســیر و تأویــل
َ ْ
ً ََ
َ َّ
الض ِّالیـ َ
ـن »(شــعراء )20،امــام میگویــد :یعنــی بــا
گفتــه دیگــر موســی « :gف َعل ُت َهــا ِإذا َوأنــا ِمــن
ورود بــه ایــن شــهر گویــا از راه درســت گمــراه شــدهام و راه درســت را نپیمــودهام .ایــن ســخن نیز در
ظاهــر خــود نشــان دهنــده نوعــی خطاســت .البتــه ایــن خطاهــا هیچکــدام بــه وحــی و امــور راجع
بــه نبــوت مربــوط نمیشــود امــا میتوانــد عصمــت مطلــق و اکثــری را مقیــد ســازد .آنچــه دربــاره
ماجــرای حضــرت یونــس گفتــه شــده نیــز تــا انــدازه زیــادی همــان اســت کــه در روایــت پیشــین
توضیــح داده شــد(ابن بابویــه1378 ،ق ،ج.)301 :1
فــراز دیگــر روایــت بــه ماجــرای ازدواج پیامبــر اکــرم  nبــا زینــب بنــت جحــش مربــوط میشــود.
در قــرآن کریــم آمــده :آنچــه را خــدا آشــکار کننــده آن بــود در دل خــود پنهــان میکــردی و از مــردم
میترســیدی ،بــا آنکــه خــدا ســزاوارتر بــود کــه از او بترســی (احــزاب .)37،در ایــنبــاره ایــن نکتــه
قابــل یــادآوری اســت کــه آیــه بهگونـهای پیامبــر را بـ ه خاطــر تــرس از مردمــان مالمــت میکنــد و
تأکیــد دارد کــه خــدا ســزاوار ترســیدن اســت .البتــه در روایــت در این زمینه پرسشــی مطرح نشــده
اســت و امــام نیــز بــه آن نپرداختهانــد .ایــن ســکوت را میتــوان بــه گونـهای نشــان دهنــده پذیــرش
مالمــت دانســتن .البتــه چنین ترســی گنــاه بهشــمار نمـیرود.
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گونهشناسی عصمت در دو روایت
آنچــه گفتــه شــد ،مهمتریــن شــواهدی اســت کــه نشــان میدهــد از ایــن دو روایــت نمیتــوان
عصمــت مطلــق پیامبــران را برداشــت کــرد .در ایــن نــوع عصمــت امــکان رخــداد ســهو پیــش یــا
پــس از پیامبــری در امــوری کــه بــه وظایــف پیامبــران مربــوط نمیشــود و باعــث بیاعتمــادی و
تنفــر نیــز نگــردد پذیرفتــه شــده اســت .گونــه عصمــت آمــده در ایــن روایــات را از نظــر گســترۀ آن
«عصمــت ضــروری» نامیدیــم .ایــن گونــه از عصمــت بــا آنچــه از ســوی اشــعریان ارائــه شــده اســت
متفــاوت اســت؛ زیــرا بیشــتر آنــان ارتــکاب گنــاه صغیــره را از روی ســهو و فراموشــی پــس از بعثــت
جایــز دانســتهاند(فخر رازی ،1986 ،ج117 :2؛ همــان1411 ،ق525 :؛ جرجانــی1325 :ق،
ج .)265 :8تفتازانــی بــرای ایــن دیــدگاه ادعــای اجمــاع کــرده اســت (تفتازانــی1407 ،ق.)89 :
حتــی برخــی ارتــکاب کبیــره را نیــز بــه صــورت ســهوی یــا بــر اثــر فراموشــی مجــاز دانســتهاند
(آمــدی1423 ،ق ،ج .)144 :4در حالــی کــه در عصمــت ضــروری ،پیامبــران پــس از بعثــت
بــه هیــج وجــه مرتکــب گنــاه ،خطــا و اشــتباه و ســهو و فراموشــی نمیشــوند و پیــش از بعثــت
نیــز از انجــام هــر گونــه گنــاه و خطــا و ســهو مربــوط بــه وظایــف پیامبــری عصمــت دارنــد و تنهــا
ممکــن اســت بــه صــورت غیــر عمــدی در ایــن کارهــا دچــار ســهو و فراموشــی شــوند .ایــن ســهو با
آنچــه شــیخ صــدوق نیــز گفتــه متفــاوت اســت .زیــرا روایــات مــورد نظــر شــیخ صــدوق را بــا وجــود
ناســازگاری بــا دالیــل متعــدد عقلــی و نقلــی میتــوان تأویــل بــرد یــا کنــار گذاشــت .امــا ســهو در
ایــن دو روایــت چنیــن نیســت ،زیــرا چنانکــه خواهــد آمــد ،بــا دالیــل عقلــی ناســازگار نیســت .بــه
عــاوه ایــن دو روایــت تفــاوت عمــده دیگــری نیــز بــا روایــات مــورد اســتناد صــدوق دارنــد و آن اینکه
در ایــن دو روایــت از اصــل عصمــت پیامبــر پرســیده شــده اســت و بــا توجــه بــه شــواهد موجــود،
ن بــاره بودهانــد در حالــی
امــام رضــا  gکــه پاســخ دادهانــد در مقــام بیــان دیــدگاه صحیــح در ایـ 
کــه در روایــت صــدوق چنیــن قصــد و هدفــی درکار نبــوده اســت .گذشــته از ایــن ،نکتــه مهمتــر
آن اســت کــه در ایــن دو روایــت امــام آیــات بــه ظاهــر ناســازگار بــا عصمــت را تأویــل کردهانــد ،از
ایـنرو دیگــر نمیتــوان از تأویــل خــود روایــات ســخن گفــت یــا در توضیــح آنهــا بــه روایــات دیگری
ارجــاع داد بلکــه مدلــول آنهــا را بایــد اعتقــاد درســت و بایســتهای دانســت کــه امام رضــا  gبرای
شــیعیان ارائــه کــرده اســت.
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سازگاری عصمت ضروری و دالیل عقلی عصمت
ممکــن اســت ایــن پرســش مطــرح شــود کــه آیــا عصمــت ضــروری بــا دالیــل عقلــی قائــان بــه
عصمــت مطلــق ســازگار اســت یــا ناســازگار؟ در ایــن بخــش بــا تحلیــل دقیقتــر دالیــل عقلــی
عصمــت مطلــق ،ســازگاری عصمــت ضــروری بــا آنهــا را نشــان خواهیــم داد.
مهمتریــن دلیــل عقلــی عصمــت مطلق ،لــزوم اطمینــان و وثــوق به گفتــار و رفتــار پیامبران اســت.
خداونــد پیامبــران را بــرای هدایــت انســانها برانگیختــه اســت .از ایـنرو بایــد بــهگونهای باشــند که
بــدون هیــچ دغدغـهای بتــوان بــه گفتــار و رفتــار آنــان اطمینــان و بــر اســاس آن عمــل کــرد .الزمــۀ
حصــول ایــن اطمینــان ،عصمت مطلــق پیامبــران از هر گونــه گناه و خطا و اشــتباه است(طوســی،
1411ق248 :؛ حلــی1413 ،ق .)348 :در اینکــه الزمــۀ بعثــت پیامبــر از ســوی خداونــد ،فراهــم
آوردن شــرایط اطمینــان بــه کالم اوســت ،تردیــدی نیســت؛ امــا کدامیــن شــرایط و کارهــا اطمینــان
و وثــوق بــه پیامبــران را خدشـهدار میســازد؟ وثــوق و اطمینــان متناظــر بــا مخاطــب ،فعــل ،زمــان
و مــکان دارای مراتــب و شــرایط متفــاوت اســت .گاه بــرای برخــی کوچکتریــن خطــا میتــوان
بــه تزلــزل اعتمــاد بینجامــد و بــرای برخــی دیگــر چنیــن نشــود .گاه کاری در زمانــی و ســرزمینی
خطایــی بــزرگ بـ ه شــمار مـیرود و در زمانــی و ســرزمینی دیگــر حتــی خطا هم دانســته نمیشــود.
بنابرایــن چــون مصداقهــا متفــاوت اســت نمیتــوان حکمــی کلــی و یکســان بــرای همــه در نظــر
گرفــت .بــرای مثــال در جامعــه دینــی شــیعه ،مؤمنــان مقلــد ،بــه مرجــع تقلیــد و اســتنباطهای او
اعتمــاد و اطمینــان دارنــد .بــا نگاهــی واقعبینانــه میتــوان دریافــت کــه ایــن اطمینــان و اعتمــاد بــا
ارتــکاب یــک یــا چنــد اشــتباه ســهوی آن هــم در برخــی امــور نامربــوط بــه اســتنباط احــکام از بیــن
نم ـیرود .یعنــی اگــر مرجــع تقلیــد دربــاره مســائل مربــوط بــه کشــاورزی یــا صنعتــی و ماننــد آن
خطایــی کنــد باعــث بــی اعتبــاری فتواهــای او نخواهــد شــد .اگــر ایــن چنیــن اشــتباهات ســهوی
پیــش از مرجعیــت او باشــد دیگــر بــه طریــق اولــی چنیــن نخواهــد بــود .همچنانکــه اگــر یــک
کشــاورز یــا صنعتگــر دربــارۀ امــور دینــی یــا امــور نامربــوط بــه تخصــص خــود ســهوا دچــار اشــتباه
و خطــا گــردد ،اعتبــار دیدگاههــای تخصصـیاش مخــدوش نمیشــود و همچنــان مــورد اطمینــان
خواهــد بــود .از ایــنرو اگــر پیامبــر در برخــی کارهــای نامربــوط بــه وظایف پیامبــری آن هــم پیش از
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بعثــت بــه صــورت ســهوی اشــتباهی مرتکــب شــود ،اطمینــان مردمــان بــه او از بیــن نخواهــد رفت.
آنچــه را کــه گفتــه شــد میتــوان در ردیــف دالیــل پیشــینی اثبــات عصمــت بـ ه شــمار آورد .یعنــی
بــدون توجــه بــه آنچــه در واقعیــت عینــی تحقق یافته ،برســاخته شــده اســت؛ امــا با لحــاظ واقعیت
عینــی نیــز گویــا اثبــات بیــش از ایــن انــدازه از عصمت ضــرورت نــدارد .بــرای مثــال در جوامــع اهل
ســنت کــه اکثریــت ،عصمــت مطلــق را نپذیرفتهانــد و بســیاری ارتــکاب گنــاه صغیــره و برخی حتی
گنــاه کبیــره را از ســوی پیامبــر جایــز دانســتهاند( فخــر رازی ،1986،ج117 :2؛ آمــدی1423 ،ق،
ج143 :4؛ تفتازانــی1407 ،ق .)89 :همچنــان بــه گفتــار و رفتــار پیامبــر اعتمــاد و اطمینــان دارند
و ایــن احتمــال باعــث بیاعتمــادی آنهــا نشــده اســت.
دلیــل عقلــی دیگــر برهــان حکمــت اســت .از ایــن برهــان تقریرهــای مختلفــی ارائــه شــده کــه
مشــهورترین آنهــا بــر پایــه اثبــات فایــده بعثت اســتوار شــده اســت .بــر این اســاس گفته میشــود
کــه حکمــت خداونــد اقتضــا میکنــد تــا او بــا هــدف هدایــت انســانها پیامبــران را مبعــوث کنــد.
الزمــۀ ایــن هــدف پذیرفتــن اوامــر و نواهــی پیامبــران و پیــروی از آنــان اســت؛ امــا ارتــکاب گنــاه و
اشــتباه و ســهو و فراموشــی ،در پیــروی مردمــان از پیامبــران خلــل جــدی وارد مـیآورد و بــه گونهای
نقــض غــرض بهشــمار م ـیرود و بعثــت پیامبــران را بیفایــده خواهــد ســاخت(مفید1413 ،ق:
37؛ طوســی1406 ،ق260 :؛ ســید مرتضــی1250 ،ق4 :؛ حــر عاملــی.)110 :1376 ،
دربــارۀ مدعــای اصلــی ایــن دلیــل یعنــی پیــروی نکــردن از پیامبــر و نقــض غــرض بــه چنــد نکتــه
بایــد توجــه کــرد .نخســت اینکــه هــدف و غــرض خداونــد از بعثــت پیامبــران هدایــت مردمــان
بــه پیــروی از پیامبــران اســت نــه پیــروی .بــه عبــارت دیگــر خداونــد بــا مبعــوث کــردن پیامبــران
ن رو پیــروی نکــردن مردمــان از پیامبــران را نمیتــوان به
هدایــت مردمــان را اراده کــرده اســت .از ایـ 
معنــای نقــض غــرض خداونــد در هــدف خــود دانســت .البتــه اگــر علــت انحصــاری یــا اصلیترین
علــت پیــروی نکــردن و در نهایــت هدایــت نیافتــن انســانها عــدم عصمــت پیامبــران باشــد ،ایــن
ً
اســتدالل را میتــوان پذیرفــت ،امــا اوال چنیــن انحصــاری وجــود نــدارد و گذشــته از ایــن ،همــه
مراتــب عصمــت نیــز در ایــنبــاره نتیجــۀ واحــدی در پــی نخواهنــد داشــت .پذیــرش احتمــال
ارتــکاب گنــاه و خطــا از ســوی پیامبــران البتــه در پیــروی و نوع پیــروی از آنــان تأثیــر دارد؛ اما عامل
اصلــی بیاعتمــادی و پیــروی نکــردن ،صــرف احتمــال گنــاه و خطــا و ســهو نیســت بلکــه آنچــه
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در اینبــاره تأثیــر مســتقل و تمــام دارد مقــدار ایــن احتمــال و نــوع گنــاه و خطــا و گونــه رخــداد آن
اســت .بیتردیــد ارتــکاب گنــاه کبیــره یــا صغیــره و حتــی خطــا و ســهو و نســیان در امــور مربــوط
بــه پیامبــری پیــش از بعثــت و پــس از آن ،آن هــم بــه صــورت مکــرر ،میتوانــد ســبب بیاعتمــادی
و ســلب اطمینــان و عــدم پیــروی گــردد .امــا آنچنانکــه در دو روایــت نیــز تصریــح شــده ،اگــر تنهــا
احتمــال رخــداد ســهو و خطاهــای غیــر مرتبــط بــا پیامبــری مطــرح باشــد ،آن هــم بــه صــورت
محــدود ،دیگــر باعــث بیاعتمــادی و نبــود اطمینــان نخواهــد شــد .بــه ویــژه اگــر احتمــال رخــداد
را بــه پیــش از بعثــت محــدود کنیــم .امــر خداونــد بــه پیــروی از پیامبــران را نیــز بایــد در همیــن
محــدوده در نظــر گرفــت ،از ایــنرو امــر بــه پیــروی از اشــتباه نخواهــد بــود .بــه عــاوه در مــورد
پیــروی پیامبــران در مــوارد خطا(حــر عاملــی )110 :1376 ،میتــوان گفــت کــه ایــن خطاهــا یــا
از نــوع عقلــی آشــکارند یــا عقلــی ناآشــکار یــا خطــای نقلــی هســتند کــه آن نیــز یــا آشــکار اســت
یــا نــا آشــکار .در خطایهــای عقلــی آشــکار ،هــر عاقلــی خطــای پیامبــر را درخواهــد یافــت و از
او پیــروی نخواهــد کــرد .امــا اگــر خطاهــا عقلــی ناآشــکار یــا شــرعی باشــند ،کشــف نخواهنــد
گردیــد .در خطاهــای عقلــی نــا آشــکار کــه وضعیــت روشــن اســت امــا در خطاهــای شــرعی ،چون
پیامبــر خــود آورنــده شــریعت اســت و هــر آنچــه میگویــد شــریعت بهشــمار مـیرود ،دیگــر خطــای
شــرعی نســبت بــه او معنایــی نخواهــد داشــت؛ بنابرایــن مشــکلی در اطمینــان بخش بــودن گفتار
و رفتــار پیامبــران و پیــروی از آنــان بــه وجــود نخواهــد آمــد.
دلیــل عقلــی دیگــر بــر عصمــت مطلــق ،دوری از دور و تسلســل اســت .در ایــن دلیــل گفتــه
میشــود کــه وجــه نیازمنــدی بــه پیامبــر و امــام معصــوم آن اســت کــه چــون ممکــن اســت امــت
دچــار خطــا شــوند ،بایــد کســی همچــون پیامبــران ،خطــای آنــان را معلــوم ســازند کــه اگــر خــود
پیامبــر جایــز الخطــا باشــد بــاز نیازمنــد خطاگیــر بــدون خطــا خواهیــم بــود و اال بــه دور و تسلســل
دچــار خواهیــم شــد(همان).
دربــارۀ ایــن دیــدگاه بایــد گفــت که این اشــکال بر کســانی وارد اســت کــه پیامبـران را از گنــاه و خطا
و ســهو فراموشــی در امــور دینــی و غیــر آن پــس از بعثــت معصــوم نمیداننــد .در صورت امــکان گناه
یــا خطــای پیامبــر در حوزههــای مربــوط بــه پیامبــری بــا توجــه بــه دلیل بعثــت پیامبـران ،الزم اســت
تــا معصــوم دیگــری خطاهــای او را تصحیــح کنــد و در غیــر ایــن صــورت بــه دور و تسلســل خواهیــم
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رســید .امــا در احتمــال رخــداد ســهو (کــه مقتضــای دو روایــت یــاد شــده اســت) در آنچــه بــه وظایــف
پیامبــری مربــوط نیســت و آن هــم پیــش از بعثــت ،لزومــی برای تصحیــح آن نخواهــد بود .بــه عبارت
دیگــر ایــن دلیــل تنهــا مــواردی را شــامل میشــود کــه لــزوم عصمــت در آنهــا بــه دالیــل دیگــری
ثابــت شــده باشــد ماننــد آنچه بــه پیامبــری مربــوط میشــود .در چنیــن مــواردی اگر پیامبــر معصوم
نباشــد ،بـرای تصحیــح دیدگاهــش نیازمنــد معصــوم خواهیــم بــود .امــا در آنچه بــه پیامبــری مربوط
ً
ـوم دیگــری الزم نخواهــد بــود .ادعــا ایــن اســت کــه در ایــن مــوارد اساســا عصمــت
نمیشــود ،معصـ ِ
الزم نیســت ،بنابرایــن دلیــل یــاد شــده دو روایــت مــورد بحــث را دربــر نمیگیــرد.
دلیــل عقلــی دیگــری کــه بــر نفــی ســهو و خطــا و فراموشــی بــدان اســتناد شــده ،انــکار برتــری
پیامبــر بــر دیگــران و تســاوی او بــا مردمــان عــادی اســت .اگــر خطــا و نســیان بــرای پیامبــران جایــز
باشــد ،مــردم هــم خواهنــد توانســت آنــان را از ایــن کارهــا نهــی کننــد و ایــن بــه معنــای تســاوی
معصــوم و غیــر معصــوم اســت (همــان110 :ـ  .)111در بررســی ایــن دلیــل چنــد نکتــه قابــل
توجــه اســت :نخســت اینکــه بــر اســاس قــرآن کریــم تفــاوت پیامبــران و غیــر آنــان در دریافــت
وحــی اســت (کهــف .)110،بنابرایــن ضــرورت دارد پیامبــر در ایــن حــوزه و هــر آنچــه مربــوط بــه
آن اســت بــه صــورت مطلــق معصــوم باشــد .امــا در امــور دیگــر ،پیامبــران ماننــد دیگــر انســانها
هســتند .البتــه بایــد در نظــر داشــت کــه دربــارۀ پیامبــران نبایــد بــه گونـهای ســخن گفــت کــه از
مردمــان زمــان خــود نیــز فروتــر رونــد یــا کارهایــی انجــام دهنــد کــه از ســوی همعصــران خــود
مســخره و بیاعتبارشــوند .ماننــد ســهو پیامبــر در نمــاز و خطــای او دربــاره تلقیــح نخلها(ابــن
حنبــل1412 ،ق ،ج162 :1؛ کلینــی1407 ،ق ،ج 355 :3و ج۲۶۹ :۶؛ طوســی1407 ،ق ،ج:2
 .)180غیــر از ایــن مــوارد ماننــد برخــی کارهــای شــخصی و نامربــوط بــه پیامبــری آن هــم پیش از
پیامبــری میتــوان امــکان ســهو را پذیرفــت.
دلیــل عقلــی دیگــر بر عصمــت مطلق ،جلوگیــری از تزلــزل اعتبار ســنت نبوی اســت(حرعاملی،
 .)114 :1376بــا توجــه بــه مطالــب یــاد شــده بایــد گفــت کــه احتمــال وقــوع ســهو پیــش از
پیامبــری آن هــم در امــور نامرتبــط بــا نبــوت ،بــه هیــچ وجــه نمیتوانــد باعــث تزلــزل اعتبــار ســنت
گــردد .همچنانکــه تمــام مســلمانان بــا وجــود اختــاف در گســترۀ عصمــت ،قــول و فعــل و تقریــر
پیامبــر را معتبــر و حجــت دانســتهاند و بــه همــه آنهــا عمــل میکننــد.
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دلیــل دیگــر کــه میتــوان آنرا مهمتریــن دلیــل بــر عصمــت مطلــق ب ـ ه شــمار آورد ،بــر اســاس
تابعیــت عصمــت از علــم شــکل گرفتــه اســت .پیامبــران بــه مرتبـهای جامــع و کامــل از علم دســت
یافتهانــد کــه بــر همــه چیــز آگاهــی پیــدا کردهانــد .از ایــنرو دیگــر دلیلــی بــرای رخــداد گنــاه
و خطــا و ماننــد آن باقــی نمیمانــد .در ایــن دیــدگاه ،بــاور بــر آن اســت کــه علــم عامــل عصمــت
اســت .عاملیــت علــم بــرای عصمــت در مقــام ثبــوت و ایجــاد عصمــت اســت یعنــی هــر کــس
متناســب بــا مرتبــه و درجــه علــم خــود از عصمــت برخــوردار اســت .اگــر کســی از نظــر علمــی
بــه مرتب ـهای فراتــر از محدودههــای وهــم و خیــال ارتقــا یابــد و از نظــر عملــی نیــز بــر شــهوت و
غضــب فائــق آیــد ،وسوس ـههای شــیطانی کــه اصلیتریــن عامــل گنــاه و خطــا و اشــتباه اســت
بــر او اثــر نخواهــد داشــت .چنیــن انســانی در علــم ،بــه تجــرد محــض عقلــی و در عمــل ،بــه
ایمــان صــرف دســت یافتــه اســت .بــر اســاس ایــن مقدمــات بــا برهــان «لــم» میتــوان نتیجــه
گرفــت کــه ســاحت پــر برکــت معصومــان  bدر نظــر و عمــل از هــر گونــه ســهو و نســیان پیراســته
اســت(جوادی آملــی ،1379 ،ج .)506: 25بــه بیــان فلســفی ،مقــام تجــرد کامل ،جایــگاه حضور
و ظهــور دایمــی اســت و نــه غفلــت (همــان) .بــه عبــارت دیگــر میتــوان گفــت کــه انســانها بــر
اســاس صورتهــای علمــی کــه در ذهنشــان ایجــاد میشــود ،نســبت بــه انجــام یــا تــرک هــر
عمــل اقــدام میکننــد .حــال اگــر کســی در علــم بــه مرتبـهای دســت یابــد کــه حقیقــت را بــه عینه
مشــاهده کنــد ،از خطاهــای تطبیــق صــورت ذهنــی و واقعیــت مصــون خواهد گشــت .ایــن مرتبه
علمــی ،همــان ملکــه نفســانی اســت(طباطبایی1417 ،ق ،ج .)139 :2ایــن دلیــل بــا لحــاظ
جوانــب مختلــف آن بــر عصمــت مطلــق داللــت دارد؛ ولــی بایــد توجــه داشــت کــه گســترۀ اعمــال
آن پــس از پیامبــری اســت نــه پیــش از آن .بــه عبــارت دیگــر ،پیامبــر چــون بــه ایــن درجــه و مرتبــه
علمــی دســت یافتــه ،بــه پیامبــری رســیده اســت و بعثــت نشــانه تحقــق ایــن مرتبــه علمــی اســت.
الزمــه تابعیــت عصمــت از علــم ،مرتبهبنــدی عصمــت و بــه عبــارت دیگــر تشــکیکی بــودن آن بــه
تبــع علــم اســت .از ایـنرو هــر کــه علمــش بیشــتر ،عصمتــش نیــز بیشــتر خواهد بــود .قــرآن کریم
بــه ایــن مهــم تصریــح کــرده اســت« :بــه داوود و ســلیمان علــم عطــا کردیــم و آنــان گفتنــد حمــد و
ســتایش خدایــی راســت کــه مــا را بــر بســیاری از بندگانــش برتــری بخشــید» (نحــل .)15 ،تفــاوت
تفضیلــی بیــن پیامبــران را نیــز بایــد بــه همیــن معنــا دانســت(بقره253،؛ اســراء .)55 ،از ایـنرو
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پیامبــر خاتــم همچنانکــه در علــم برتــر از همــه پیامبــران اســت ،در عصمــت نیــز کاملتــر خواهــد
بــود .برخــی صاحــب نظــران در مبحــث عصمــت ،با تمایــز پیامبر اســام و دیگــر پیامبران ،گســتره
وســیعتر و کاملتــری از عصمــت را بــرای ایشــان قائــل شــدهاند کــه میتوانــد ناشــی از ایــن نــگاه
باشــد .در عیــن حــال ایــن دلیــل نمیتوانــد نافــی احتمــال رخــداد ســهو پیــش از پیامبــری باشــد،
چــرا کــه میتــوان گفــت پیامبــر پیــش از آنکــه بــه پیامبــری برگزیــده شــود ،از علــم کامــل زمــان
بعثــت برخــوردار نبــوده اســت و همیــن امــر میتوانــد توجیهگــر رخــداد ســهو باشــد.

نتیجهگیری
دیــدگاه غالــب شــیعیان دربــاره گســتره عصمــت پیامبــران ،بــر بنیــاد دالیــل عقلــی شــکل گرفته
اســت .بــه عبــارت دیگــر آنــان در ایــن عرصــه بــه صــورت تــک روشــی و بــا رویکــرد بــرون دینــی
عمــل کردهانــد؛ امــا بــا تأمــل بیشــتر میتــوان دریافــت کــه دالیــل بــرای اثبــات مدعــای آنــان
کافــی نیســت .از ایـنرو ،بــرای دسـتیابی بــه دیدگاهــی دقیقتــر دربــارۀ گســترۀ عصمــت ،بهتــر
اســت بــه روشهــای دیگــر توجــه کنیــم و در کنــار ایــن دالیل ،شــواهد نقلــی اعــم از قرآنــی و روایی
و تاریخــی را درکار آوریــم .در ایــن بیــن شــواهد روایــی خــاص کــه در بیــان تفســیر و تأویــل آیــات
قــرآن ارائــه شــدهاند ،کارایــی بیشــتری دارنــد و بــا نظــام معرفتــی شــیعیان همخوانترنــد .ایــن
دیــدگاه همچنیــن فوایــدی نیــز ب ـ ه همــراه دارد کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا فراه ـمآوری زمینــه
بــرای پاســخگویی بهتــر بــه شــبهات و پرس ـشهای مربــوط بــه عصمــت پیامبــران اســت.
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منابع و مآخذ
ـ قرآن کریم.
ـ آقا بزرگ تهرانی ،محمد محسن1408( .ق) .الذریعه الی تصانیف الشیعه .قم :اسماعیلیان.
ـ آمدی ،سیف الدین1423( .ق) .ابکار االفکار فی اصول الدین .تحقیق احمد محمد مهدی .قاهره :دار الکتب.
ـ ابن ادریس1410( .ق) .کتاب السرائر .قم :مؤسسة النشر االسالمی.
ـ ابن بابویه ،محمد بن علی( .بیتا) .عیون اخبار الرضا .ترجمه محمد تقی آقا نجفی اصفهانی .تهران :انتشارات علمیه اسالمیه.
ـ ـــــــــــــــــــــــــ .)1372( .عیون اخبار الرضا .ترجمه حمیدرضا مستفید و علی اکبر غفاری .تهران :نشر صدوق.
ـ ـــــــــــــــــــــــــ1378( .ق) .عیون اخبار الرضا .تصحیح مهدی الجوردی .تهران :جهان.
ـ ـــــــــــــــــــــــــ1413( .ق) .من ال یحضره الفقیه .تصحیح علی اکبر غفاری .قم :دفتر انتشارات اسالمی.
ـ ابن حنبل ،احمد بن محمد1412( .ق) .مسند االمام احمد بن حنبل .بیروت :دار احیاء التراث عربی.
ـ بحرانی ،میثم بن علی1406( .ق) .قواعد المرام فی علم الکالم .قم :مکتبه آیت الله المرعشی النجفی.
ـ تفتازانی ،سعد الدین1407( .ق) .شرح العقاید النسفیه .قاهره :مکتبه الکلیات االزهریه.
ـ جرجانی ،علی بن محمد .)1325( .شرح المواقف .قم :الشریف الرضی.
ـ جوادی آملی ،عبدالله .)1379( .تفسیر تسنیم .قم :اسراء.
ـ حر عاملی ،محمد بن حسن .)1376( .التنبیه بالمعلوم .تحقیق محمود بدری .قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
ـ حلی ،حسن بن یوسف1413( .ق) .کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد .قم :مؤسسه النشر االسالمی.
ـ سبزواری ،مالهادی .)1383( .اسرار الحکم .قم :مطبوعات دینی.
ـ سید مرتضی ،علی بن حسین1411( .ق) .الذخیره فی علم الکالم .تحقیق احمد حسینی .قم :مؤسسه النشر االسالمی.
ـ ــــــــــــــــــــــــــــ1250(.ق).تنزیهاالنبیاء.قم:الشریفالرضی.
ـ طباطبایی ،محمد حسین1417( .ق) .المیزان فی تفسیر القرآن .قم :مؤسسه النشر االسالمی.
ـ طبرسی ،احمد بن علی .)1371( .االحتجاج .ترجمه احمد غفاری .تهران :مرتضوی.
ـ طبرسی ،فضل بن حسن .)1372( .مجمع البیان فی تفسیر القرآن .تصحیح فضل الله یزدی و هاشم رسولی .تهران :ناصرخسرو.
.
ـ طوسی ،محمد بن حسن .)1373( .الرجال .تحقیق محمد جواد قیومی .قم :مؤسسة النشر االسالمی .
ـ ــــــــــــــــــــــــ1406( .ق) .االقتصاد فیما یتعلق باالعتقاد .بیروت :دار االضواء.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1407( .ق) .تهذیب االحکام .تصحیح حسن الموسوی خرسان .تهران :دار الکتب االسالمیه.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1411( .ق) .العقائد الجعفریه .قم :مکتبه النشر االسالمیه.
ـ ــــــــــــــــــــــــ( .بیتا) .الفهرست .قم :منشورات الشریف الرضی.
ـ طوسی ،محمد بن محمد1407( .ق) .تجرید االعتقادات .تحقیق جاللی حسینی .قم :دفتر تبلبغات اسالمی.
ـ السیوری ،مقداد بن عبدالله1405( .ق) .ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین .تحقیق مهدی رجایی .قم :انتشارات کتابخانه آیت
اللهمرعشی.
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ـ فخر رازی ،محمد بن عمر1411( .ق) .المحصل .عمان :دار الرازی.
ـ ــــــــــــــــــــــــــ .)1986( .االربعین فی اصول الدین .قاهره :مکتبه الکلیات االزهریه.
ـ کلینی ،محمد بن یعقوب1407( .ق) .الکافی .تحقیق علی اکبر غفاری و محمد آخوندی .تهران :دار الکتب االسالمیه.
ـ الهیجی ،عبدالرزاق .)1383( .گوهر مراد .تهران :سایه.
ـ مجلسی ،محمد باقر1403( .ق) .بحار االنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
ـ مطهری ،مرتضی( .بیتا) .مجموعه آثار .تهران :انتشارات صدرا.
ـ مظفر ،محمد رضا .)1387( .عقاید االمامیه .قم :انتشارات انصاریان.
ـ مفید ،محمد بن محمد بن نعمان1413( .ق) .النکت االعتقادیه .قم :المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــ1413( .ق) .اوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات .قم :المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
ـ نجاشی ،احمد بن علی1407( .ق) .رجال النجاشی .تحقیق موسی شبیری زنجانی .قم :مؤسسه النشر االسالمی.
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مقاله پژوهشی

تحلیل محتوای روایات امام رضا  gدر باب
توحید با محوریت کتاب عیون اخبار الرضا g

دریافت 1399/4/20 :پذیرش1399/7/15 :
فاضله میرغفوریان ،1حسن بشیر

2

چکیده
یکــی از موضوعــات مــورد توجــه ائمــه  bبــه تبعیــت از نــوع رویکــرد قرآنــی و بــه دلیــل انحرافــات بــه
وجــود آمــده پــس از رحلــت پیامبــر  ،nمباحــث اعتقــادی بــه ویــژه توحیــد و مســائل مرتبــط بــا آن بــوده
اســت .در ایــن پژوهــش تــاش شــده اســت بــا روش تحلیــل محتــوای کمــی کیفــی ،روایــات امــام رضا g
در موضــوع توحیــد از کتــاب عیــون بررســی شــود تــا آشــکار گــردد جهتگیــری امــام  gدر پاســخ بــه
ســواالت توحیــدی مبتنــی بــر چــه اصولــی بــوده و در تبییــن و اثبات توحیــد چه مســیری را پیموده اســت.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه امــام  gهمزمــان با تشــویق افــراد بــه شــناخت خداونــد و تبیین
امــکان ،اهمیــت ،ابزارهــا ،عوامــل و مبنــای اصلــی شــناخت ،بــا دو جهتگیــری مهــم بــه تبییــن توحیــد
میپــردازد .1 :معرفــی صفــات نقــص در انســان و نفــی آن از خداونــد متعــال کــه در ایــن بخــش تمرکــز امام
 gبــر نفــی تجســیم و رویــت خداونــد و جبــر و تفویــض اســت .2 .معرفــی اســماء الهــی و تفــاوت آن بــا
صفــات کمالــی در انســان و در ایــن بخــش امــام  gضمــن معرفــی اســماء اللــه و تبییــن آن ،ســه ویژگــی
علــم ،اراده و قــدرت دربــارۀ خداونــد متعــال را مــورد تاکیــد و تبییــن خــود قــرار داده اســت.
کلیدواژهها :توحید ،امام رضا  ،gعیون اخبار الرضا ،تحلیل محتوا.
 .1استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه امام صادق ( ،gنویسنده مسئول)mirghafoorian@isu.ac.ir :
 .2استاد جامعه شناسی ارتباطات بین الملل دانشگاه امام صادق bashir@isu.ac.ir : g
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طرح مسئله
بــی شــک اصلیتریــن موضــوع مــورد تاکیــد قــرآن کریــم ،توحیــد اســت چــرا کــه واژه «اللــه» بــه
عنــوان کلیدیتریــن واژۀ ناظــر بــه توحیــد ،دارای بســامدی حــدود  3000بــار در قرآن کریم اســت.
همچنیــن پیامبــر اکــرم  nو امامــان معصــوم  bتاکیــد ویــژهای بــر ایــن موضــوع داشــتهاند و
احادیــت و روایــات زیــادی در ایــن زمینــه وجــود دارد .در ایــن زمینــه بخش قابــل توجهــی از روایات
رســیده از امــام رضــا  gبــه طــرح مباحــث مربــوط بــه توحیــد اختصــاص یافته اســت 1که بررســی
و تحلیــل ایــن روایات اهمیــت زیــادی دارد.
در دوران حیــات امــام رضــا  gخصوصــا در مســیر ســفر و سکونتشــان در منطقــه مــرو در
ایــران ،مــردم و اندیشــمندان حــوزه دیــن در خصــوص عقایــد بــه ویــژه توحیــد ســواالت متعــددی
را از امــام رضــا  gمطــرح میکردنــد و امــام  gبــه ایــن ســواالت بــه تفصیــل پاســخ م ـیداد.2
ایــن پژوهــش در صــدد کشــف جهتگیریهــای امــام  gدر پاســخ بــه ســواالت توحیــدی
متناســب بــا مســائل مرتبــط بــا موقعیــت اجتماعــی عصــر خــود اســت و اینکــه ایشــان در تبییــن و
اثبــات توحیــد چــه مســیری را میپیمــوده اســت .یکــی از معتبرتریــن و قدیمیتریــن کتابهایــی
کــه بــه جم ـعآوری روایــات امــام رضــا  gپرداختــه کتــاب عیــون اخبــار الرضــا 1378( gق)
اثــر محــدث امامــی محمــد بــن علــی بــن بابویــه قمــی معــروف بــه شــیخ صــدوق (م 381 .ق)
اســت .شــیخ صــدوق بــاب یازدهــم کتــاب خــود را بــه روایــات امــام رضــا  gدر توحیــد اختصــاص
میدهــد کــه شــامل  49روایــت و دو خطبــه مفصــل اســت .ایــن پژوهــش بــه تحلیــل محتوایــی این
روایــات پرداختــه اســت.

پیشینۀ نظری
امــروزه پژوهشــگران حیطــه علــوم حدیــث بــرای فهــم بهتــر حدیــث و در نتیجــه بهرهمنــدی
 .1برای مطالعه بیشتر ر.ک :اصول کافی (کتاب التوحید) (کلینی1429 ،ق).
 .2بــرای مطالعــه بیشــتر ر.ک :کتــاب عیــون اخبــار الرضــا ( gابــن بابویــه1378 ،ق) و کتــاب توحیــد (ابــن بابویــه1398 ،ق) و
اصــول کافی(کتــاب التوحیــد)( ،کلینــی1429 ،ق).
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هرچــه بیشــتر از تعالیــم اهــل بیــت  bو همچنیــن پاســخگویی دقیق بــه ابهامــات در ایــن حوزه،
تــاش دارنــد تــا از روشهــای علمــی از جملــه روش تحلیــل محتــوا در پژوهشهــای خــود بهــره
گیرنــد .برخــی از ایــن پژوهشهــا بــه صــورت کلــی بــه روششناســی در ایــن خصــوص میپــردازد
کــه از جملــه مهمتریــن آن میتــوان بــه ســه مقالــۀ «کارکردهــای کیفــی اســتفاده از روش تحلیــل
محتــوا در فهــم حدیــث» و «روششناســی فهــم حدیــث در فراینــد سـهگانۀ تحلیــل متــن ،تحلیــل
محتــوا و تحلیــل گفتمــان» اثــر عتــرت دوســت ( )1396و ( )1398و مقالــۀ «رهــاورد اســتفاده از
روش تحلیــل محتــوای کمــی در فهــم احادیــث» نوشــته عترت دوســت و شــکرانی( )1392اشــاره
نمــود .برخــی دیگــر از پژوهشهــا بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا ،به بررســی روایــات پرداخته
انــد کــه از جملــه آن هــا مــی تــوان مقالــه «مفهومشناســی تطبیقــی و تحلیلــی حــب در روایــات
کافــی و صحیــح بخــاری» اثــر قاســم نــژاد و همــکاران ( )1398و مقاله «تحلیل محتــوای مناظرات
توحیــدی امــام صــادق  gبــا ابــن ابــی العوجــاء» اثــر معتمــد لنگــرودی ( )1397و همــکاران نــام
بــرد .همچنیــن مقالــۀ «شــخصیت شناســی معاویــه در کالم امیــر المؤمنیــن  »gنوشــته بشــیر
و عتــرت دوســت ( ،)1388یکــی از مقــاالت شــاخص در کاربــرد تحلیــل محتــوا بــرای تحلیــل
نامههــای رد و بــدل شــده میــان حضــرت علــی  gو معاویــه اســت.
در خصــوص تحلیــل محتــوای روایــات رضــوی نیــز پژوهشهایــی آغــاز شــده اســت کــه از جملــه
آنهــا مــی تــوان بــه دو مقالــه «تحلیــل محتــوای روایــات رضــوی دربــاره ویژگــی هــا و شــاخصههای
امامــت از کتــاب الحجــة کافــی» اثــر فتاحــی زاده و همــکاران ( )1397و مقالــه «تحلیــل ســند و
محتــوای دو حدیــث رضــوی دربــاره خلقــت نــوری» اثــر تــوران ( )1396اشــاره نمــود.
اگرچــه در مــورد روایــات توحیــدی امــام رضــا  gپژوهشهــای ارزشــمندی انجــام شــده اســت
کــه میتــوان بــه مقــاالت ذیــل اشــاره نمــود« :داللتهــای فلســفی کالم امــام رضــا  gدر مســئله
توحیــد ذاتــی» اثــر شــایان فــر و همــکاران ( .)1397در ایــن پژوهش رویکرد کامال فلســفی اســت و
داللــت هــای آن صرفــا در توحیــد ذاتــی از ســخنان امــام رضا  gاســتخراج شــده اســت؛ در مقاله
«وحــدت ذاتــی خــدا در کالم امــام رضــا  »gاثــر ســپهری ( )1397نیــز فقــط بــه توحیــد ذاتــی
پرداختــه شــده و در پژوهــش «خداشناســی در روایــت هــای امــام رضــا  »gاثــر قانــع ()1393
بــا اســتفاده از تنهــا چنــد روایــت از روایــات امــام رضــا  gو روایــات ســایر معصومیــن  bتــاش
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نمــوده تــا نظــرات انحرافــی برخــی فرقــه هــای اســامی در توحیــد را مــورد نقــد قــرار دهــد.
عنــوان دو پایاننامــه «تحلیــل و بررســی احادیــث امــام رضــا  gدر موضــوع توحیــد» از جلیلیان
( )1391و «تحلیــل احتجاجــات امــام رضــا  gدر مقولــه توحیــد بــا محوریــت کتــاب عیــون،
احتجــاج و توحیــد» از امجــدی( ،)1391تــا حــد زیــادی بــه پژوهــش حاضــر نزدیــک اســت .در
پایاننامــه اول محقــق بــه بررســی براهیــن و اســتدالالت امــام رضــا  gدر اثبــات وجــود خــدا و
همچنیــن انــواع توحیــد ذاتــی ،صفاتــی و افعالــی از دیــدگاه ایشــان پرداختــه اســت .در پایاننامــه
دوم محقــق تحلیــل احتجاجــات امــام  gدر ســه بخــش خداشناســی و راههــای آن ،توحیــد و
معنــای آن و بینونــت و جدایــی میــان خــدا و خلــق پرداختــه اســت.
در پژوهــش حاضــر تــاش شــده اســت تــا بــا اســتفاده از روش تحلیــل محتــوا ،تمامــی روایــات
امــام رضــا  gاعــم از ســخنان ،خطبــه هــا ،احتجاجــات و مناظــرات ایشــان اعــم از توحیــد ذاتی،
صفاتــی یــا افعالــی کدگــذاری و مقولــه بنــدی شــود تــا در نهایــت جهــت گیــری هــای ایشــان در
پاســخگویی بــه ســواالت توحیــدی مطروحــه از جملــه تبییــن امــکان و ضــرورت شــناخت خداونــد
و مبنــای اصلــی در شــناخت ،تاکیــد بــر شــناخت صفــات نقــص در انســان و نفــی آن از خداونــد
متعــال و همچنیــن شــناخت اســماء الهــی و تفــاوت آن بــا صفــات کمالــی انســانی متناســب بــا
شــرایط اجتماعــی آن روز و ظهــور فرقــه هــای انحرافــی در توحیــد آشــکار گــردد.

روش تحقیق
روش اســتفاده شــده در ایــن مقالــه بــرای تحلیــل روایــات مــد نظــر ،روش تحلیــل
محتوا(کریپنــدورف20 :1378 ،؛ فیــروزان )35 :1360 ،اســت .روش «تحلیــل محتــوا»،

1

روشــی علمــی کاربــردی بــرای تفســیر عینــی «متــن» 2اســت ،اگــر چــه اســتفاده از ایــن روش در
رشــتههای علــوم اجتماعــی ،علــوم سیاســی و ارتباطــات فراگیرتــر اســت؛ امــا بایــد گفــت بــه دلیل
قابلیتهــای وســیع ،روش مناســبی بــرای پژوهــش در تمامــی حوزههــای علــوم انســانی و حتــی
1. Content Analysis
2. Text
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علــوم اســامی و بــه طــور کلــی هــر علمــی اســت کــه بــا «متــن» بــه صــورت مشــخص ســر و کار
دارد.
اســاس فقــه الحدیــث بــه عنــوان یکــی از دانشهــای معتبــر در میــان دانشهــای حدیثــی
توجــه بــه عوامــل زبانــی و فرازبانــی در فهــم صحیح و همــه جانبــۀ حدیث(مســعودی،58 :1384 ،
 )188 ،151 ،128 ،109 ،95 ،73اســت و ایــن همــان چیــزی اســت کــه در تحلیــل محتــوا نیــز
اتفــاق میافتــد .بــه ویــژه آنکــه احادیــث اهــل بیــت  bحتــی روایــات فقهــی کامــا جنبــه تربیتی
داشــته و قابلیــت دارنــد تــا بــه عنــوان یــک متــن تربیتــی و روانشــناختی مــورد مداقــه و بررســی
قــرار گیرنــد کــه خوشــبختانه امــروزه مــورد توجــه حدیثپژوهــان معاصــر قــرار گرفته اســت(ن.ک:
پســندیده .)1396 ،البتــه وقتــی ســخن از کاربــرد روشهــای جدیــد در پژوهشهــای دینــی بــه
میــان میآیــد ،بــه هیــچ وجــه بــه معنــای ناصحیــح دانســتن و نفــی نتایــج بــه دســت آمــده از
روشهــای ســنتی نیســت کــه اتفاقــا بــر اجتهــاد و اســتنباط صحیــح علمــی اســتوار بودهانــد .چه
بســیار پژوهشهــای گرانســنگی کــه ســبب رفــع بســیاری از مشــکالت در حــوزۀ علــوم دینــی اعم
از فقــه ،ســیره و تاریــخ ،تفســیر و ماننــد آن شــده اســت کــه در ایــن مجــال نمیتــوان بــر یکایــک
آنهــا اشــاره کــرد .بایــد گفــت اســتفاده از روشهــای جدیــد بــه شــرط بومــی کــردن آنها زمینــه را
بــرای پژوهشهــای بیشــتر فراهــم خواهــد ســاخت و بــه دلیــل قاعدهمنــد بــودن امــکان آمــوزش
و انتقــال روشهــای اســتقرایی بــه دانشــجویان ایــن رشــتهها ســهلتر خواهــد شــد .بــه عــاوه
اینکــه میتــوان بــا اســتفاده از ایــن روشهــای معمــول و پذیرفتــه شــده در حــوزۀ علــوم انســانی،
زبــان مشــترکی بــا دیگــر محققــان در حیطــۀ غیــر علــوم اســامی برقــرار نمــود و بتــوان وظیفــه و
رســالت مهــم و ضــروری نشــر مفاهیــم بلنــد قرآنــی و میــراث بــزرگ رســیده از اهــل بیــت کــرام b
را بــه بهتریــن وجــه انجــام داد .چــرا کــه مادامــی کــه مــا بــر روشهــای ســنتی خــود پــای بفشــاریم
ارتباطــات کمتــری در حوزههــای پژوهشــی بــا دیگــران برقــرار خواهیــم کــرد.
در ایــن پژوهــش تحلیــل محتــوا بــه صــورت ترکیبــی کمــی کیفی(1تشــکری و تدلــی)4 :2003 ،
اســتفاده شــده اســت .یکــی از امتیــازات مهــم روش ترکیبــی ایــن اســت کــه طــی فراینــد پژوهــش
1. Mixed Methods Research
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محقــق از فوایــد و آثــار مطلــوب هــر دو روش بهــره میبــرد بــه ایــن معنــا کــه از ویژگیهــای عینــی
بــودن و دقــت و خالــی بــودن از ســوگیریهای شــخصی در روش کمــی و از تعمــق در متــن و
فراتــر رفتــن از ظاهــر واژگان و عبــارات بــه معنــای حقیقــی آنهــا و پررنگتــر شــدن نقــش محقــق
و دخیــل شــدن قــدرت اســتنباط و اجتهــاد وی در روش کیفــی بهــره میبــرد بــه ویــژه زمانــی کــه
پژوهــش کیفــی پــس از کمــی و در راســتای آن اتفــاق بیفتد(کرســول و همــکاران)214 :2003 ،
بدیــن ترتیــب نتایــج پژوهــش کمــی میتوانــد بــه عنــوان یــک پایــۀ عینــی بــرای اســتخراج مفاهیم
انتزاعــی و تحلیلــی از متــن مفیــد فایــده باشــد.
در خصــوص پژوهــش کمــی در دانشهــای حدیثــی بــا دو مســئله روب ـهرو هســتیم کــه شــاید
در ذهــن خواننــده بــه عنــوان دو مانــع مهــم برســر راه ایــن نــوع از پژوهــش ایجــاد شــود :وجــود
احادیــث ضعیــف و پدیــده نقــل بــه معنــا صحــت روش تحلیــل محتــوا مســتلزم اطمینــان از
انتســاب متــن بــه گوینــده آن اســت و در احادیــث ضعیــف ایــن صحــت مــورد تردیــد اســت .نکتــۀ
مهمــی کــه بایــد در ایــن بحــث بــه آن توجــه داشــت ایــن اســت کــه هیــچ گاه ضعــف ســندی یــک
حدیــث بــه معنــای عــدم حجیــت حدیــث نیســت ،وقتــی قراینــی بــر صــدق آن یافــت شــود ماننــد
وجــود احادیــث متعــدد دیگــری در همــان موضــوع کــه میتوانــد رافــع مشــکل ســندی حدیــث
باشــد و حتــی مجموع ـهای از احادیــث ضعیــف متعــدد میتواننــد یــک مفهــوم صحیــح را ارائــه
دهند(ســبحانی1426 ،ق )60 :و چــه بســا احادیثــی کــه ضعــف ســندی دارنــد ولــی بــه دلیــل
متــن محکــم و مطابــق بــا قــرآن و ســنت قطعــی مــورد پذیــرش و عمــل قــرار گرفتهانــد بــه عنــوان
مثــال اصطــاح مقبــول در علــم اصــول حدیــث اساســا بــرای همیــن مســئله وضــع شــده اســت.
بــه ایــن معنــا کــه مقبــول بــه حدیثــی گفتــه میشــود کــه اصحــاب آن را تلقــی بــه قبــول کــرده و
بــه مضمــون آن عمــل میکننــد ولــو اینکــه ســند آن ضعیــف باشــد .نمونــه مشــخص آن مقبولــه
عمربنحنظلــه اســت کــه بــا وجــود ضعــف ســندی ،محدثــان شــیعه آن را پذیرفتهاند(ســبحانی،
1426ق .)89 :از نمونههــای بــارز دیگــر ،صحیفــۀ ســجادیه اســت کــه بــه دلیــل محتــوای بســیار
غنــی و الفــاظ فصیــح صــرف نظــر از ضعــف ســندی مــورد اعتنــا و توجــه محدثــان قــرار گرفتــه
اســت(امین1419 ،ق ،ج)638 :1؛ امــا در مــورد وجــود پدیــده نقــل بــه معنــا و تاثیرگــذاری آن
بــر صحــت نتایــج بــه دســت آمــده از تحلیــل محتــوا بایــد گفــت در نقــل بــه معنایــی کــه بــا توجــه
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بــه شــرایط صحــت اتفــاق افتــاده اســت(ن.ک :مامقانــی .)190 :1369 ،اساســا مفهــوم مــد نظــر
معصــوم  bبــه مــا رســیده اســت و واژگان نماینــده معانــی هســتند .از طــرف دیگــر بــا اســتفاده از
خانــواده حدیــث میتوانیــم بــر وجــود داشــتن یــا نداشــتن شــرایط صحــت نقــل بــه معنــا آگاهــی
پیــدا کنیــم .بدیــن ترتیــب در تحلیــل محتــوای کیفــی روایــات مشــکلی وجــود نخواهــد داشــت؛
امــا در تحلیــل محتــوای کمــی روایــات ،نکتــه مهم آن اســت کــه در ایــن روش تنها بــه تکــرار واژگان
و مفهــوم کلــی دریافــت شــده از واژه پرداختــه میشــود و بــه تحلیــل و واکاوی یــا بــه اصطــاح
معناشناســی واژه پرداختــه نمیشــود چــرا کــه بــه دلیــل نقــل بــه معنــا ممکــن اســت عیــن واژگان
دریافــت نشــده باشــد .همچنیــن پــس از بررســی فراوانــی کلمــات ،فراوانــی موضوعــات نیــز مــورد
تحلیــل قــرار مــی گیــرد کــه نقــل بــه معنــا بــودن روایــات بــر صحــت یــا عــدم صحــت نتایــج ایــن
بخــش تاثیــری نــدارد .یکســان بــودن نتایــج حاصــل از تحلیــل موضوعــات و کلمــات میتوانــد
روایــی بــودن بخــش کلمــات را نیــز اثبــات نمایــد.
در خصــوص صحــت یــا ضعــف ســندی یــا نقــل بــه معنــا بــودن روایــات توحیــد در عیــون بررســی
کاملــی انجــام نشــده اســت امــا حتــی بــا در نظــر گرفتــن ضعــف ســندی یــا نقــل بــه معنــا بــودن
برخــی از روایــات آن ،قــوام متــن و عــدم تعــارض معنایــی و بلکــه موافقــت کامــل آن بــا قــرآن کریم و
دیگــر احادیــث رســیده از پیامبــر اکــرم  nو اهــل بیــت ( bن.ک :کلینــی1429 ،ق)312-119 :
در بــاب توحیــد (خانــواده حدیــث) نشــان میدهــد کــه ایــن روایــات از صالحیــت کامــل بــرای
انجــام تحلیــل محتــوا برخــوردار اســت.

تحلیل محتوای روایات
در ایــن بخــش ابتــدا متــن روایــات بــه صــورت تقطیــع شــده در جــدول تحلیــل محتــوا درج شــده
کــه گویــای مضامیــن ،نقــاط تمرکــز و جهتگیریهــای کلــی متــن اســت .در مجمــوع از 49
روایــت و  2خطبــه طوالنــی(50و  550 ،)51مضمــون و پیــام برداشــت شــد .بــرای رعایــت اختصار،
فقــط بخشهایــی از جــدول مذکــور کــه اصــل آن  85صفحــه اســت و مبنــای مطالعــات صــورت
گرفتــه در مقالــه حاضــر اســت بــه شــرح ذیــل میآیــد:
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تشبیه

جهتگیری

شناختصفات
نقص در انسانها و
نفی آن از خداوند
متعال

شناختصفات
کیفیت و
نقص در انسانها و
مکان داشتن
نفی آن از خداوند
خداوند
متعال

نقطه تمرکز
)مضامین فرعی(
تشبیه خداوند به مخلوقاتش
شرک است

A1

نسبت دادن آنچه خداوند
بندگانش را از آن نهی کرده به
خداوند کفر است.

A2

خالقکیفیت،کیفیتندارد

A38

خالق مکان ،مکان ندارد

A39

تکیهگاه خدوند قدرت ذاتی
اوست

A40

خداوند همواره دارای صفات
کمال است.

A57

گروهی معتقدند صفات خدا
خارج از ذات اوست

A58

اعتقاد به جدا بودن صفات از ذات
شرک است
شناختاسماء
صفات خارج الهی و تفاوت آن
والیت اهل بیت به معتقدان به
A60
از ذات با صفات کمال در جدایی صفات از ذات نمی رسد
انسانها
A59

صفات کمال خداوند ذاتی اوست
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تفاوت معنایی لفظ مشترک رها
کردن در خالق و مخلوق

A159

تفاوت معنایی لفظ مشترک ختم
در خالق و مخلوق

A160
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برای توبه
قلوبعاصیان نفی آن از خداوند
وصف ِبالت ْر ِك…
متعال
در خالق و
عدم تکلیف ماالیطاق به بندگان از
A163
مخلوق
طرف خداوند
عدم جبر بندگان بر انجام معاصی A164
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شناختاسماء
الهی و تفاوت آن
اسماء الهی
با صفات کمال در
انسانها

عقیده به جبر و تکلیف ماالیطاق
به معنای خروج از اسالم

A165

عدم نیاز خداوند به دیدن و
شنیدن خود

A222

بی نیازی خداوند از انتخاب اسم
برای خود

A223

انتخاب اسماء برای شناخت
دیگران

A224

الله حقیقت خداوند

A225

علی عظیم اولین اسم خداوند A226
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عدم برخورداری از شفاعت پیامبر
نتیجه عدم ایمان به شفاعت

A298

شفاعتمخصوصگنهکاران

A299

شفاعت
شناختاسماء
(اراده نسبی
الهی و تفاوت آن
انسان) تحت
با صفات کمال در
اراده مطلق
اذن خداوند شرط اصلی شفاعت
انسانها
A300
قیامت
الهی در
شافعان

سال نهم ،شماره  ،34تابستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

96
تحلیل محتوای کمی روایات
منظــور از تحلیلهــای کمــی بررســی فراوانــی کلمــات ،قالبهــا ،مضامیــن و موضوعــات مطــرح
شــده در متــن اســت کــه بــه محقــق کمــک میکند تــا بیشــتر بــا ســاختار ،عناصــر و مولفههــای به
کار رفتــه در متــن آشــنا شــود .تحلیلهــای کمــی راه ورود بــه تحلیلهــای کیفــی را همــوار میکند
و در اصــل نشــان میدهــد کــه محقــق بــر اســاس چــه مبنایــی بــه تحلیلهــای کیفــی پرداختــه
اســت(کریپندورف .)26 :1378 ،در ذیــل بــه چنــد مــورد از تحلیلهــای کمــی در رابطــه بــا روایات
بــاب توحیــد از کتــاب عیــون اخبــار الرضــا  gاثــر شــیخ صــدوق پرداخته شــده اســت:

فراوانی کلمات
منظــور از فراوانــی کلمــات ،شــمارش واژگان اصلــی و قابــل توجــه در متــن مــد نظــر اســت .ایــن
واژگان از پیــش مشــخص نشــده و در ســیر پژوهــش و تحلیــل محتــوای متــن بــه مــرور آشــکار
میشــود .در شــمارش ایــن واژگان ،کلمــات مشــابه در یــک دســته جــای گرفتــه و بــه عنــوان یــک
کلیــد واژه محســوب میشــود .نمــودار شــماره ( )1میلـهای فراوانــی بیشــترین کلمــات اســتفاده
شــده در روایــات توحیــد بــه شــرح ذیــل اســت:

نمودار شماره ( :)1فراوانی کلمات روایات توحید در کتاب عیون
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همــان گونــه کــه در نمــودار شــماره ( )1مالحظــه میشــود ،کلیــدواژه «اللــه» بــا  360بــار تکــرار
و پــس از آن کلیــدواژه مخلوقــات بــا  270بــار تکــرار بیشــترین فراوانــی را در روایــات توحیــد دارد
و کلیــدواژگان دیگــر بــا فاصلــه فراوانــی بســیار از ایــن دو کلیــدواژه قــرار دارنــد کــه نشــان دهنــده
جهــت روایــات بــه ســمت تبییــن تفاوتهــای کلــی و اساســی میــان خالــق و مخلوقــات اســت.
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه در مرتبــه ســوم فراوانــی پیامبــر  nو اهــل بیــت  bقــرار دارنــد.
ایــن کــه بــه چــه دلیــل در روایــات توحیــد ایــن حــد از فراوانــی بــرای ایــن کلیــدواژه وجــود دارد،
قابــل تامــل اســت کــه در تحلیــل محتــوای کیفــی بــه آن پرداختــه خواهــد شــد .کلیــدواژگان دیگر
در دو جهتگیــری کلــی روایــات کــه در ادامــه خواهــد آمــد ،قــرار میگیرنــد.
فراوانی موضوعات
منظــور از فراوانــی موضوعــات ،عناویــن برجســته متــن اســت کــه بخشهــای مختلــف متــن در
مســیر تبییــن آن عناویــن حرکــت میکنــد .ایــن موضوعــات کلــی بــوده و چارچــوب اصلــی متــن
را تشــکیل میدهــد و ارتبــاط معنــاداری بــا کلیــدواژگان اصلــی دارد .بــا مطالعــه ایــن عناویــن
میتــوان بــه دغدغههــای اصلــی متــن و مولــف آن پــی بــرد.
در ذیل ،نمودار شماره ( )2موضوعات مطرح شده در روایات توحید کتاب عیون ارائه میگردد:

نمودار شماره ( :)2فراوانی موضوعات روایات توحید در کتاب عیون
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بــا مقایســۀ دو نمــودار شــماره ( )1و ( )2هماهنگــی و همخوانــی میــان فراوانی کلمات بــا فراوانی
موضوعــات کامــا مشــهود اســت .همانگونــه کــه در نمــودار کلمــات ،فراوانــی دو کلیــدواژه اول
گویــای تبییــن رابطــۀ خالــق بــا مخلــوق اســت ،در نمــودار موضوعــات ،ایــن رابطــه بــه صــورت
روشـنتر در نفــی صفــات نقــص در مخلوقــات از خداونــد متعــال و معرفــی اســماء الهــی و تفــاوت
آن بــا صفــات کمالــی در انســانها نشــان داده شــده اســت.

فراوانی جهتگیریها
منظــور از جهتگیریهــا ،هــدف اصلــی متــن و مولــف آن اســت کــه پژوهشــگر طــی فراینــد
پژوهــش پــس از دســتیابی بــه کلیــدواژگان و موضوعــات اصلــی و مطالعــه روابــط میــان کلمــات و
موضوعــات بــه آنهــا دســت مییابــد.
دو جهتگیــری اصلــی در روایــات توحیــد از کتــاب عیــون اخبــار الرضــا  gو نســبت آن دو بــا
یکدیگــر در قالــب نمــودار شــماره ( ،)3بــه شــرح ذیــل میآیــد:

نمودار شماره ( :)3فراوانی جهتگیریها در روایات توحید کتاب عیون
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همانگونــه کــه مالحظــه مــی شــود در مجموعــۀ روایــات توحیــد از امــام رضــا  gدر کتــاب
عیــون ،دو عنــوان کلــی  .1شــناخت صفــات نقــص در انســان و نفــی آن از خداونــد متعــال و
 .2شــناخت اســماء الهــی و تفــاوت آن بــا صفــات کمالــی در انســان بــا تفــاوت انــدک در فراوانــی،
دوشــادوش یکدیگــر بــه تبییــن بحــث توحیــد میپــردازد.

تحلیل محتوای کیفی روایات
منظــور از تحلیــل محتــوای کیفــی ،تکنیکــی بــرای تفســیر ذهنــی محتــوای دادههــای متــن از
طریــق کدگذاریهــای طبقــه بنــدی شــده بــه صــورت سیســتماتیک اســت .ایــن فراینــد بــه دنبال
مشــخص ســاختن الگوهایــی اســت کــه در نهایــت از مفاهیــم ســاخته میشــود .بــه عبــارت دیگــر
تحلیلهــای کیفــی بــه مثابــه تکنیکــی بــرای بررســی عمــق بیشــتری از پدیــده اتخــاذ میشــود
کــه در نهایــت منجــر بــه نظریهپــردازی مــی شود(هولســتی.)14 :1373 ،
در ایــن بخــش بــا توجــه بــه نتایــج تحلیــل محتــوای کمــی ،دو جهتگیــری اصلــی در روایــات
توحیــد را مبنــای تحلیــل محتــوای کیفــی خــود قــرار داده و بــا بهرهگیــری از موضوعــات کلــی و
کلیــدواژگان بــه تبییــن متــن میپردازیــم و از آنجــا کــه هــر دو جهتگیــری مبتنــی بــر شــناخت
اســت ابتــدا بــه بررســی عبــارات متــن در خصــوص آن میپردازیــم.

شناخت خداوند متعال و مباحث کلی مربوط به آن
در  51روایــت مرتبــط بــا بحــث توحیــد در کتــاب عیــون میتــوان بــه مباحــث کلــی مربــوط بــه
شــناخت خداونــد متعــال دســت یافت .ایــن مباحث عبــارت اســت از :امــکان شــناخت ،اهمیت و
ضــرورت شــناخت ،ابزارهــای شــناخت ،عوامــل شــناخت ،مبنــای اصلــی در شــناخت.
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امکان شناخت
یکــی از مباحــث بســیار مهــم در بحــث توحیــد کــه امــام رضــا  gنیــز بــه آن توجــه کردهانــد،
بحــث امــکان شــناخت خداونــد متعــال اســت .امــام  gدر مــوارد متعــددی خداونــد متعــال را
موجــودی غیــر قابــل شــناخت معرفــی میکنــد کــه بــه دلیــل رعایــت اختصــار بــه ذکــر برخــی از
عبــارات امــام  gاکتفــا میشــود.
در روایــت پانزدهــم شــیخ صــدوق از امــام رضــا  gبــا اســناد بــه آبــاء و اجــداد طاهرینــش تــا امام
حســین  ،gخطبـهای از حضــرت علــی  gدر توحیــد نقــل میکنــد کــه در چندیــن عبــارت از
آن بــر عــدم امــکان شــناخت و ادراک ذات خداونــد متعــال ،عــدم توانایــی انســان بــر تعییــن حــد،
کیفیــت و شــکل و صــورت بــرای او ،عــدم فهــم چگونگــی ازلــی بــودن و قدرتــش تاکیــد مـیورزد.

1

همچنیــن امــام  gدر ســخنانی خطــاب بــه یکی از زنادقــه ،خداوند متعــال را برتــر از آن میداند
كــه چشــم او را ببینــد یــا فكــر وعقــل او را ادراك كنــد و بــه وهــم در آیــد .2در عباراتــی دیگــر امــام
چنیــن مـیآورد :ذات او حقیقــت اســت و كنـهاش ،جدایــى او از خلــق ،بقــای او حـ ّـد و مــرز ســایر
پدیدههاســت ،هــر كــس بخواهــد او را وصــف کنــد ،او را نشــناخته اســت ،و هــر كــس بخواهــد بــا
فكــر خــود بــر او احاطــه پیــدا كنــد در واقــع از او گذشــته و او را پشــت ســر نهــاده و بــر چیــز دیگــرى
(كــه ســاخته فكــر او اســت) احاطــه پیــدا كــرده اســت ،و هــر كــس بخواهــد كنــه او را دریابــد بــه
خطــا رفتــه اســت.

3

همانگونــه کــه روشــن اســت بــر اســاس عبــارات فــوق آنچــه بــرای انســان غیرقابــل دســتیابی و
درک اســت؛ کنــه و ذات خداونــد متعال اســت .امــام  gدر عباراتی دیگر شــناخت خداوند متعال
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َ َ
ـن اكتنهــه
و قــد أخطــأه مـ ِ
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را امــری ممکــن و قابــل دســتیابی میدانــد و هیــچ امــری را ظاهرتــر از خداونــد نمیشناســد.

1

امــام  gمهمتریــن راه شــناخت خداونــد متعــال را اســمایی میدانــد کــه خــود او آنهــا را
انتخــاب کــرد تــا بــه وســیلۀ آنهــا شــناخته شــود .اســمایی کــه انســانها بتواننــد هنــگام عبــادت
یــا در ســختیها و ابتالئــات او را بــا آن اســامی بخواننــد .2امــام  gهمچنیــن افعــال خداونــد
متعــال و بــه عبــارت دیگــر مخلوقــات او را کــه مظهــر اســمای او هســتند نیــز یکــی دیگــر از عوامــل
شــناخت میدانــد.

3

آنچــه مــورد تاکیــد امــام  gدر ســایر عبــارات اســت ایــن اســت که نشــانههای بســیاری بــر وجود
خداونــد متعــال در هســتی (فعــل خداونــد) وجــود دارد و انســان بــه هــر ســو رو کنــد ،آثــار خلقت او
را میبینــد و ایــن نشــانهها راههایــی بــرای شــناخت او محســوب میشــوند .4امــام  gدر ضمــن
مناجاتــی قــدرت خداونــد را کــه یکــی از اســماء اوســت؛ امــری آشــکار میدانــد .بــدون آنکه شــکل
و صورتــی از او بــرای انســان هویــدا گــردد.

5

اهمیت و ضرورت شناخت
امــام رضــا  gدر خطبــه  51در جمــع بنــی هاشــم و در حضــور مامون عباســی آنجا کــه حاضران
(بــه خیــال خــود بــرای اثبــات جهالــت و ناآگاهــی امــام  gبــه مامــون) از ایشــان میخواهنــد
کــه بــه منبــر بــرو و بــرای مــا در توحیــد ،شــاخصهایی قــرار بــده کــه بــر اســاس آن خداونــد را
بپرســتیم ،پــس از حمــد و ثنــای الهــی ســخن را بــا بحــث شــناخت خداونــد متعــال آغــاز کــرده
و اولیــن مرحلــه عبودیــت و بندگــی را معرفــت بــه او معرفــی میکنــد و حقیقــت دیانــت را بعــد از
معرفــت میشناســد.

6

َ َ َ ً
َّ َ َ
َْ
ََ َ
 .1روایت  :50فأ ُّی ظ ِاه ٍر أظ َه ُر َو أ ْوض َُح أ ْمرا ِم َن الل ِه ت َعالى
َ
َ
َ
َّ َ
َ َ َ َْ َ ُ ََ َ َ
ْ
َ َ َّ ُ ْ َ
ـار ل َن ْفســه أ ْسـ َـم ًاء ل َغ ْیــره َی ْد ُعـ ُ
ـارك َو
ـوه ِب َهــا ِل َنـ ُـه ِإذا لـ ْـم ُیـ ْـد َع ِب ْاسـ ِـم ِه لـ ْـم ُی ْعـ َـرف  /روایــت  :50وصــف نفســه تبـ
ََ .2روایـ َـت  :24و ل ِكن ْــهَ ْاختـ َ ْ ِ َ َ َ ِ ِ َ ِ ِ ِ
َ
َ
ت َعالــى بأ ْسـ َـماء َد َعــا الخلـ َـق إذ خلق ُهـ ْـم َو ت َع َّب َد ُهـ ْـم َو ْاب َتل ُهـ ْـم إلــى أ ْن َی ْد ُعـ ُ
ـوه ِب َهــا
ٍ
ِ
ِ
ِ
یم
 .3روایت َ :51و أَ ْف َعال ُ ُه تَ ْف ِه ٌ
 .4روایت َ :50فإِن َ
َّك َل تَ ْع َد ُم َص ْن َع َت ُه َح ْیث َُما تَ َو َّج ْه َت
َ
ْ ُ ُ َ
َ .5روایت ِ :5إل ِهی َب َدت ق ْد َرتك و لم تبد هیئة
َّ ُ َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ
 .6أول ِعباد ِة الل ِه تعالى مع ِرفته /و ل ِدیانة ِإل بعد مع ِرف ٍة
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ابزارهای شناخت
امــام  gعــاوه بــر معرفــی عوامــل شــناخت ،بــه تبییــن ابزارهــای شــناخت نیــز میپــردازد.
امــام  gعقــل و فطــرت انســانی را دارای نقــش اساســی در شــناخت و تصدیــق خداونــد متعــال
معرفــی میفرمایــد و خداونــد را متجلــی بــر عقــول میدانــد 1 .انســان بــا ایــن درک فطــری کــه
نمیتوانــد خــود ،خالــق خــود باشــد و موجــودی ماننــد خــود او نیــز نمیتوانــد خالقــش باشــد بــه
شــناخت خالــق حقیقــی دســت مییابــد.

2

عوامل شناخت
بخــش دیگــری از عبــارات امــام رضــا  gبــه تفصیــل عوامــل مختلــف شــناخت خداونــد متعــال
در نظــام خلقــت و عالــم هســتی اختصــاص یافتــه اســت؛ امــام  gیکــی از عوامــل شــناخت را
انبیــا ،رســوالن و حجتهــای الهــی میداندکــه بــه واســطۀ آنهــا مــردم خداونــد را میشناســند.

3

از طــرف دیگــر هــر انســانی خــود بــه عنــوان فعــل و مخلــوق خداونــد متعــال میتوانــد معــرف
اســماء او باشــد .امــام  gآثــار وجــودی انســان را بــرای شــناخت خداونــد کافــی میدانــد 4.توجــه
بــه وجــود خــود و درک ناتوانــی در ایجــاد تغییــر در خود حتی در بعد جســمانی و فیزیکــی و ناتوانی
در دفــع مــکاره و جلــب منافــع میدانــد ،5همچنیــن توجــه انســان بــه نعمتهــای آشــکار خداونــد
بــه خــودش 6از عوامــل شــناخت اســت.
عــاوه بــر انســان ،نظــام خلقــت و اســتواری آن و ترکیــب دقیــق طبایــع نیز نشــانههایی بــر وجود
خداونــد متعــال اســت و بــه وســیلۀ آنهــا میتوان بــر او اســتدالل کــرد و اندیشــه در ایــن مخلوقات
ُ ْ َ َ ُ َّ ْ ُ َّ
ْ ُ
ْ ُ
ْ ُ
ََُْ ُ َ ْ َُ ُ َ ْ ْ َ َُْ ُ
ـت ُح َّج ُتـ ُـه َ /ل َّمــا َت َج َّل َ
ـق ِباللـ ِـه َو
ـول یعتقــد التص ِدیـ 
ىص ِان ُع َهــا ِلل ُعقــول َ /و ِبال ُعقـ 
 .1روایــت َ :51و ِبال ُعقــول تعتقــد مع ِرفتــه و ِبال ِفطــر ِة تثبـ
ِ
ِ
ْ ْ َ َ ُْ ُ ْ َ ُ ِ
القــر ِار یكمــل الیمــان بــه
ِب ِ
َ ْ َ ِ َ َ ُ ِ ُِ ُ َ َ
ُْ َ
َ َ َّ َ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ
 .2روایت  :32أنت ل ْم تك ْن ث َّم ك ْنت َ َو ق ْد َع ِل ْمت أنك ل ْم تك ِّو ْن نف َسك َو ل ك َّونك َم ْن ُه َو ِمثلك
َّ َ
َ َّ
َ َ َّ َ ْ َ َّ
َ
الله َت َع َالى أ ْنب َی ُاؤ ُه َو ُر ُس ُل ُه َو ُح َج ُج ُه ُه ُم َّالذ َ
ین ِب ِه ْم ُی َت َو َّج ُه ِإلى الل ِه َع َّز َو َجل َو ِإلى ِد ِین ِه َو َم ْع ِرف ِت ِه
 .3روایت  :3و لكن وجه
ِ
َ ِ َ ْ َ ِ َ ُ ْ َِ
 .4روایت  :50و ِفیك ِمن آث ِار ِه ما یغ ِنیك
َ
ْ ْ َ
ْ َ
َ
 .5روایــت  :28إ ِّنــی َل َّمــا َن َظـ ْـر ُت إ َلــى َج َسـ َ َ ْ ُ ْ ِّ
َ َ ٌ َ ُْ َ ٌ
َْ ْ
ض َو طـ ْـول َو َدفـ ُـع ال َمــك ِار ِه َع ْنـ ُـه َو َجـ ُّـر ال َم ْنف َعـ ِـة
ِ ً َ َ ْ ُِ
ـدی فلــم یم ِكنـی ِزیــادة و ل نقصــان ِفــی العــر ِ
ٍ
ُ َ ِ َ ْ
َ
ِإل ْیـ ِـه َع ِل ْمــت أ َّن ل َهــذا ال ُب ْن َیــان َبانیــا فأقـ َـر ْرت بــه
َ َ ِ ُ َ ْ ِ ْ ِ َ َ َ ُ ُ ْ ِ َِ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ
 .6روایت  :5و ظ ِاهر ما ِب ِهم ِمن ِنع ِمك د ِلیلهم علیك لو عرفوك
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نیــز بــه تنهایــی بــرای شــناخت او کافــی اســت 1.امــام  gمــاك اســتدالل افــكار دربــارۀ خداونــد
را ،همیــن اشــیاء و موجــودات میدانــد و میفرمایــد :خداونــد تغییــرات را در اشــیاء قــرار داده و
ّ
وحدانیــت خــود را بــه ســبب وجــود این اشــیا بــه انســانها الهــام فرمــوده اســت 2.مطالعه
اقــرار بــه
در عالــم هســتی و مشــاهده آیــات روشــنی ماننــد حرکــت افــاک آســمانی ،ایجــاد ابرهــا ،گــردش
بادهــا و حرکــت مــاه و خورشــید و ســتارگان و ســایر آیــات عجیبــه در هســتی نشــان از ایجــاد کننده
َ َ َ َ ُ ُ َْ
َّ
ال ْر َض فراشـ ًـا َو َّ
3
ـماء بنـ ً
السـ َ
ـذی جعــل لكــم
ـاء» بــا ذکــر جزئیاتــی
دارد  .امــام  gدر تفســیر آیــه «الـ ِ
ِ
ِ
بســیار دقیــق در خلقــت زمیــن و آســمان توجــه انســان را بــه هســتی و نعــم الهــی ارزانــی شــده بــر
او ســوق میدهــد .4همچنیــن امــام  gپراکندگــی و تفــرق موجــودات یــا اجتمــاع آنهــا را دلیلــی
بــر فاعــل ایــن پراکندگــی و اجتمــاع میدانــد.

5

نکتــۀ مهــم دیگــر شــناخت صفــات خداونــد از طریــق شــناخت صفــات مخلــوق اســت به ایــن معنا
کــه هــر چــه در مخلــوق بــود در خالــق وجــود نــدارد چـرا کــه اگــر در خالــق صفــات مخلــوق باشــد،
ناگزیــر او هــم مخلــوق اســت نــه خالق6.بــه عبــارت دیگــر امــام  gوجــود هــر نقــص و سســتی در
اجــزای عالــم هســتی را نشــانۀ دیگــری بــر وجــود خالقــی میدانــد کــه آن نقایــص در او نیســت.

7

مبنای اصلی در شناخت
امــام رضــا  gدر تبییــن شــناخت خداونــد متعــال ،بــه مســئله مهمــی میپــردازد کــه بر اســاس
تحلیــل محتــوای کلمــات ایشــان ،حقیقــت شــناخت بــر آن اســتوار اســت و در صــورت نادیــده
َ
ُّ َ
َّ
َ ْ َ
َ ْ ُ َ ٌ َ ْ ََ َ َُ َ
ـوك  /روایــت َ :15ك َفــى بإ ْت َقــان ُّ
الص ْنـ ِـع
 .1روایــت ِ :51ب ُص ْنـ ِـع اللـ ِـه ُی ْسـ َـت َدل َعل ْیـ ِـه  /روایــت ِ :5فــی خل ِقــك َیــا ِإل ِهــی مندوحــة أن یتناولـ
ِِ
ِ
َ
َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ً َ ْ َ
َ
ً
َّ ْ َ َ َ ْ َ ً
ـب ُالطبـ ِـع علیهــا دللــة ...و ِب ِإحــك ِام الصنعـ ِـة لهــا ِعبــرة
ل َهــا َآیــة َو ب َم ْركـ
یها أ ْثب َت َغ ْی ُر ُه َو م ْن َها أنبط َّ
 .2روایت ِ :51ف ِ َ
الد ِل ُیل َو ب َها َع َّر َف َها ْال ْق َرارَ
ِ
ِ
َّ
َ
الشـ ْـم َ ْ َ َ َ ُّ ُ
السـ َـح َ َ ْ
ِّ َ
 .3روایــتَ :28مـ َـع َم ِــا َأ َرى مـ ْ
ـن َد َو َران ْال َف َلــك ب ُق ْد َرت ِــه َو إ ْن َشـ ِ َّ
ـوم َو غ ْیـ ِـر
ـاح َو َم ْجـ َـرى
ِ ُِ َ ِ ِ َ ِ َ ِ
اب ًو تص ِریـ ِ
ِ
س و القمـ ِـر و النجـ ِ
ـاء ً َ ُ ْ ِ
ِ
ِ
ـف الریـ ِ
ْ
ْ
َ
ِّ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ َ َ َ
َ َ
ـات ع ِل ْمــت أ َّن ِلهــذا ُمقــدرا و من ِشــئا
ـات المتقنـ ِ
ـات الع ِجیبـ ِ
ذ ِلــك ِمــن الْیـ ِ
 .4روایت  :36این روایت طوالنی است لطفا برای مطالعه به منبع اصلی مراجعه
شودْ َ َ َ َ ُ .
َ ِّ
َ
ُ َ ِّ ٌ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ ِّ ٌ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َّ ً َ ْ َ َ َ
َ َ ْ َ ُ
ِّ
یف َهــا َعلــى ُمؤل ِف َهــا  /لـ ْـو ل الك ِل َمــة
 .5روایــت
 :51م َؤلــف ب َیــن متع َ ِادی ِاتهـ ْـا َم َفــرق ْبیــن متد ِانی ِاتهــا دالــة ِبتف ِر ِیقهــا علــى مفر ِقهــا و ِبتأ ِل ِ
ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ
ـت َعلــى ُمف ِّرق َهــا َو ت َب َای َنــت فأ ْع َر َبــت َعـ ْ
ـن ُم َب ِای ِن َهــا
افترقــت فدلـ
ِ
َ
َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ً َ ْ َ َ َ َ ُ ً َ
َْ
ْ ْ
ًََ ْ
َ َ
ان َم ْدلول َعل ْیه
 .6روایت  :51ك ْیف ُی ْنش ُئ الش َی َاء َم ْن َی ْم َتن ُع م َن اإلنشاء َو إذا لق َامت فیه آیة المصنوع و لتحول دلیل بعد ما ك
ُ ْ َ ْ ِ ٌ ُ ِّ َّ ْ َ ْ َ ِ َ َ ِ ُ ِ ُ َّ ِ َِ َ ْ َ َ ِ َ ِ ُ ْ َ َ ُ ِ ُ َ َ َ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ِ َ َ َ
َ
ورهــا علــى ِقدم ِتـ ِـه و ِبزوا ِلهــا علــى بق ِائــه فــا لهــا
ـاس علــى ربوبیتــه و بعجزهــا علــى قدرتــه و بفط
 .7روایــت  :51مستشــهد بكلیــة الجنـ
َ
َِ ِ َ ِ َ ِ ْ َ ِ ٌ َ ْ ْ َ ِ ِ ِ َ َ َ ِ َ ْ َ ٌ ْ ُ
َّ ِ َ ِ َ َ ُ ِ ُ ٌ ْ ِ َ
َمحیـ ٌ
ـص َعـ ْ
ـن ق ْد َر ِتـ ِـه َعل ْی َهــا /شــواهد بســیاری
ـن ِإ َحاط ِتـ ِـه ِبهــا و ل اح ِتجــاب عــن ِإحص ِائـ ِـه لهــا و ل ام ِتنــاع ِمـ
ـن ِإ ْد َر ِاكـ ِـه ِإیاهــا و ل خــروج ِمـ
ِ
از ایــن بحــث در روایــات امــام  gبویــژه روایــت  15و  51وجــود دارد کــه بــه دلیــل عــدم تطویــل در مقالــه نمــی آیــد.
سال نهم ،شماره  ،34تابستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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گرفتــن آن گویــی شــناختی صــورت نگرفتــه اســت .آن موضــوع بســیار مهــم نفــی صفات انســانی
از خداونــد متعــال اســت .امــام  gدر پاســخ بــه ایــن ســوال کــه کمتریــن حــد معرفــت چیســت؟
پاســخ میدهــد :اقــرار بــه اینكــه معبــودى جــز او نیســت ،شــبیه و نظیــرى نــدارد ،ثابــت اســت،
قدیــم اســت ،موجــود اســت ،گــم نگشــته هیــچ چیــز مثــل او نیســت.

1

امــام  gاصــل معرفــت را توحیــد مــی دانــد امــا اســاس توحیــد را بــر نفــی صفــات قــرار میدهد
چــرا کــه همــه انســانها بــر اســاس مبانــی عقلــی خــود شــهادت میدهنــد كــه هــر چیــزى كــه
از صفــت و موصوفــى تركیــب شــده باشــد ،مخلــوق اســت ،و هــر مخلوقــى نیــز خــود شــهادت
مىدهــد كــه خالقــى دارد كــه نــه صفــت اســت و نــه موصــوف.

2

در عبــارت دیگــر امــام  gدســتیابی بــه شــناخت را در ســایه اخــاص معرفــی مینمایــد امــا
اخــاص غیــر قابــل جمــع بــا تشــبیه و اثبــات صفــات ناقــص انســانی بــرای خداونــد متعــال
میدانــد 3.همچنیــن میفرمایــد :کســانی کــه بــه خداونــد متعــال اظهــار ایمــان میکننــد امــا او
را در توصیــف بــه خلقــش شــبیه میکننــد ،بــه حقیقــت ،او را نشــناخته انــد 4.در جــای دیگــر امــام
 gمســاوی دانســتن خداونــد بــا مخلوقاتــش در صفــات را علــت عــدم شــناخت خداوند دانســته
و اثــر منفــی آن را در رب انگاشــتن آیــات و نشــانه هــای خداونــد متعــال بــه جــای خــود او میداند.

5

دو جهتگیری مهم در روایات توحید در کتاب عیون
امــام رضــا  gضمــن تبییــن اهمیــت شــناخت خداونــد و دعــوت و تشــویق انســانها بــه آن
و معرفــی ابزارهــا و عوامــل شــناخت ،خــود در احادیــث متعــدد بــه صــورت عملــی و کاربــردی
بــا همــان ابزارهــای شــناخت بــه ســراغ عوامــل شــناخت رفتــه و بدیــن ترتیــب بــه تبییــن توحیــد
َ َّ َ
ْ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ ُ ُ ْ َ ٌ َ ٌ َ ْ ُ ٌ َ َ
َ ْ َ
ید َو أن ُه ل ْی َس ك ِمث ِل ِ َه ش ْی ٌء
ود غ ْی ُر ف ِق
القرار ِبأنه ل ِإله غیره و ل ش ِبیه ل ه و ل ن ِظیر له و أنه مثبت قدیم موج
 .1روایت :29
ٍ
َّ
ْ
َ
َّ ُ
ُ
َّ َ َ َ َ ْ ِ ُ ِّ َ
ِ َ ْ ُ َ ْ َ َّ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ
َ َ َْ ُ
ـوف
ـات َع ْنـ ُـه ِلشـ َـه َاد ِة ال ُعقـ
الصفـ
ـد اللـ ِـه تعالــى نفــی
ـام ت ْو ِحیـ
 .2روایــت  :51أصــل مع ِرفـ ِـة اللـ َ ِـه تو ِحیــده و ِنظـ
ـول أن كل ِصفـ ٍـة و موصـ ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َم ْخ ُلـ ٌ
ـوق َو َشـ َـه َادة ُك ِّل َم ْو ُصــوف أ َّن َلـ ُـه َخالقـ ًـا َل ْیـ َ
ـس بصفــة َو ل َم ْو ُصــوف
َ َ ِ َ ْ َ َ َّ ْ ٍ ْ َ
َ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ِ َّ ْ ٍ َ َ َ ْ َ ٍ َ َ َْ
َّ ْ
ِّ َ
یه
یه و ل نف 
الخل
ات ِللتش ِب ِ
ص و ل ِإخلص مع التش ِب ِ
ات الصف ِ
ی مع ِإثب ِ
 .3روایت  :51و َل مع ِرفة ِإ َل ِب ِ
َ ِْ
 .4روایتَ :4ما َع َرف ِنی َم ْن ش َّب َه ِنی ِبخل ِقی
ْ َ
َ ً َ َ َ
َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ
ُ َ َ َ َ
ـوك َو َّات َخـ ُـذوا َب ْعـ َ
ـض َآی ِاتــك َر ّبــا ف ِبذ ِلــك َو َصفــوك ف َت َعال ْیــت َر ِّبــی َع َّمــا ِبـ ِـه ال ُمشـ ِّـب ُه َ 
ون
 .5روایــت  : :5بــل ســووك ِبخل ِقــك ف ِمــن ثــم لــم یع ِرفـ
َ
َ
ن َع ُتو ك
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میپــردازد .آنچــه از مجموعــه روایــات توحیــد در کتــاب عیــون حاصــل مــی شــود آن اســت کــه
امــام  gاز دو جهــت بــه ایــن امــر اقــدام مـیورزد :شــناخت صفــات نقــص در انســان و نفــی آن از
خداونــد متعــال و شــناخت اســماء الهــی و تفــاوت آن بــا صفــات کمالــی در انســان.
امــام رضــا  gبــه طــور کلــی هــر گونــه صفــت اعــم از صفــات نقــص کــه معلــول خلــق مــادی
موجــودات بــه ویــژه انســان اســت یــا صفــات کمالــی را کــه در انســان هــا محقــق میشــود ،دربــارۀ
خداونــد متعــال منتفــی میدانــد .همچنیــن صفــات کمالــی ماننــد علــم ،قــدرت و ...را کــه ظاهرا
انســان بــا خداونــد در آنهــا شــریک اســت ،صــرف اشــتراک لفظــی دانســته و در حقیقــت و معنــا
متبایــن از یکدیگــر میدانــد .بنابرایــن از مجمــوع عبــارات امــام  gمیتــوان بــه دو مســئله مهــم
دســت یافــت :تبایــن کامــل خالــق از مخلــوق 1و ضــرورت و وجــوب ایــن تبایــن به عنــوان حقیقتی
کــه بــر همــه هســتی ســریان و جریــان دارد .امــام  gاساســا کنــه و ذات خداونــد متعــال را عامــل
جدایــی او از خلقــش میدانــد 2.امــام  gدر ایــن خصــوص تاکیــد مـیورزد کــه هــر چیــزى كــه
در مخلــوق یافــت شــود ،در خالقــش وجــود نخواهــد داشــت و هــر آنچــه در مــورد او امــكان داشــته
باشــد ،دربــاره صانعــش محــال و ممتنــع خواهــد بــود ،در مــورد او حركــت و ســكون وجــود نــدارد،
چگونــه امــكان دارد ،چیــزى را كــه خــود ایجــاد كــرده ،در مــورد خــود او ،مصــداق یابــد؟! یــا آنچه را
خــودش آغــاز كــرده و بــه وجــود آورده بــه ســوى او بازگشــته ،و در مــورد او مصــداق پیــدا كنــد؟ اگــر
چنیــن بــود ،نقــص و كاســتى و كمبــود در ذاتــش را ه مىیافــت و كن ـهاش ،از وحــدت در آمــده،
داراى اجــزا مىشــد ،و أزلــى بــودن در مــوردش محــال مىگردیــد و خالــق مثــل مخلــوق مىشــد.

3

یکــی از واژگان مهــم بحــث کــه در مجموعــه  51روایــت بیــش از  100بــار تکــرار شــده ،وصــف و
مشــتقات آن اســت .امــام  gدر بخــش قابــل توجهــی از روایات و خطبهها انتســاب صفاتــی را که
مخلوقــات بــا آن وصــف میشــوند از خداونــد متعــال منتفــی میدانــد و آن را عاملــی مهــم در عــدم
شــناخت صحیــح خداونــد میشناســد و او را شــبیه چیــزی و چیــزی را شــبیه او نمیدانــد 4.امــام
ُ ً َ ً
َ َ
َ َ ْ
َ َ ْ َ َ
ِّ َ
َُ ٌ َ
ات  /روایت  :33ت َعالى َع ْن ِصف ِة خل ِق ِه ُعل ّوا ك ِبیرا
یع َما أحدث َ ِف ْی الصف ِ
 .1روایت ُ :15مب ِاین َ ِْلج ِم ِ
 .2روایت  :51ك ْن ُه ُه تف ِر ٌیق َب ْین ُه َو َب ْی َن خل ِق ِه.
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ ُّ ُ
َ ُ
َ َ
ـك ُّل َمــا فــی ْال َخ ْلــق َل ُی َ
ـك ُ
وجـ ُـد فــی َخالقــه َو ُك ُّل َمــا ُی ْمكـ ُ
ون َو
ـن ِفیـ ِـه َی ْم َت ِنـ ُـع َِفــی َص ِان ِعـ ِـه ل ت ْجـ ِـری عل َیهــا الحركــة و السـ
 .3روایــت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ :51فْـ َ ُ ِ َ َ ْ َ ُ َ ْ ِ
ْ
َ
ً
َ
َ
َ
ُ
َ
َ ََ ْ
َ َ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ـت ذ ُاتـ ُـه َو ل َت َجـ َّـزأ ك ْن ُهـ ُـه َو ل ْم َت َنـ َـع مـ َ
ُ
ُ
ـن ال َزل َم ْع َنــاهُ
َ
ك ْیــف َی ْجـ ِـری َعلیـ ِـه مــا هــو أجــراه أو یعــود ِفیـ ِـه مــا هــو ابتــدأه ِإذا لتفاوتـ 
ِ
ِ
َ ُْ ُُ َ ٌْ َ َ ُْ ُ ُ َ َ ْ ً
َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ َ
 .4روایت  :5بل سووك ِبخل ِقك ف ِمن ثم لم یع ِرفوك  /روایت  :23ل یش ِبهه شیء و ل یش ِبه هو شیئا
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 gتفکــر و اندیشــیدن و تصمیمگیــری را از صفــات مخلوقیــن و منتفــی از خداونــد میدانــد.

1

اساســا از نــگاه امــام  gبــه کار بــردن واژۀ صفــت و مشــتقات آن بــرای خداونــد متعــال ناصحیــح
اســت و خداونــد صفــت یــا صفــات نــدارد بلکــه اســماء دارد.
عــاوه بــر ایــن امــام  gوجــود هــر گونــه صفــت از خداونــد متعــال را کــه غیــر از ذاتــش باشــد و
بــه آن متصــف گــردد نفــی مینمایــد .امــام  gدر بخشــی از خطبــۀ طوالنــی  51اســاس توحید را
نفــی صفــات از خداونــد متعــال میدانــد و دلیــل آن را اقــرار عقــل بــر اینکــه هــر صفــت و موصوفی
مخلــوق اســت و شــهادت هــر موصــوف بــر اینکــه خالقــی دارد کــه نــه صفــت اســت و نــه موصــوف.
همچنیــن معتقــد اســت کــه وجــود هــر صفــت یــا موصوفــی اقــرار بــر همراهــی آن دو بــا یکدیگــر
دارد و همراهــی دو چیــز بــا هــم نشــانۀ حــادث و مخلــوق بــودن اســت و حــادث بــودن منافــی ازلــی
بــودن اســت 2.ایــن عبــارت کــه در کلمــات ائمــه  bدیگــر نیــز بســیار تکــرار شــده بــه ایــن معنــی
اســت کــه خداونــد صفــت مغایــر بــا ذات نــدارد بــر خــاف نظــر اشــاعره کــه معتقدند هــر مفهومی
از مفاهیــم مربــوط بــه صفــات ذات ماننــد علــم و قــدرت حقیقتــی مغایــر بــا ذات خداونــد متعــال
دارد(3ابــن بابویــه1398 ،ق.)35 :

شناخت صفات نقص در انسان و نفی آن از خداوند متعال
طــی تحلیــل محتــوای انجــام شــده از مجمــوع روایــات توحید کتــاب عیــون 17 ،صفــت نقص در
انســان کــه امــام  gآن را از خداونــد متعــال منتفــی میدانــد عبــارت اســت از :محــدود بــودن،4

َ
َ
ْ َْ
َ َ َّ
ٌ
َ
ِّ َ ُ
الصفات َم ْن ِف َّیة َع ْن ُه َو ه َی م ْن صفات الخلق
 .1روایت  :11ل ُی َر ِّوی َو ل َی ُه ُم َو ل َی َتفك ُر َو َهذه
َ َّ َ ُ َ ً
َ َّ ِ ُ َّ ِ َ ِ َ َ ِ ْ ُ ِ َ ْ ُ ٌ َ َ َ َ ُ ِّ
َّ َ َ َ َ ْ ُ ِّ َ ِ َ ِ ْ ُ َ َ َ ْ ُ ُ
ُ
َ
ْ
َ َ ُ َْ
ـوف أن لــه خا ِلقــا
ـد اللـ ِـه تعالــى نفــی الصفـ
ـوف مخلــوق و شــهاد ِة كل موصـ ٍ
ـات عنــه ِلشــهاد ِة العق ْــول أن كل ِصفـ ٍـة و موصـ ٍ
َ .2و ِنظــام َ تو ِحی َـ ِ
َ َ َ َ ُ ِّ ِ َ
ُ
ُ
االقتـِ َـران َو َشـ َـه َادة ال ْقتـ َـران ب ْال ُحـ ُـدوث َو َشـ َـه َادة ْال ُحـ ُـدوث ب ْ
َ
َ
االمت َنــاع مــنَ
ْ َ
َ
َ
ْ
ْ
ِ
ـوف و شــهاد ِة كل ِصفـ ٍـة و موصـ ٍ
ل ْی َــس ْ ِب ِصفـ ٍـة و ل مو ْصـ ُ ٍ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ـوف ِب ِ ِ
ـن ال ُ
ال َزل ال ُم ْم َتنــع مـ َ
وث.
ـد
ـ
ح
ِ ِ ِ
ِ
ِ
 .3عباراتــی کــه بــر ایــن موضــوع تاکیــد مــی ورزنــد در سراســر روایــات توحیــد در عیــون بســیار زیــاد اســت کــه بــه دلیــل رعایــت
اختصــار تنهــا بخشهایــی از آن ذکــر میشــود.
 .4روایت َ :15ف َل إ َل ْیه َح ٌّد َم ْن ُس ٌ
حد نسبت دادهشدهاى نیست.
وب /براى او ّ
ِ ِ
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400
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جــزء داشــتن ،1زاییــدن و زاده شــدن ،2نیازمنــد بــودن ،3جســم داشــتن و قابــل رویــت بــودن،4
کیفیــت داشــتن ،5متحــرک بــودن ،6تغییــر کــردن ،7مــکان و زمــان داشــتن ،8غایــب بــودن ،9تجربه
کــردن ،10تفکــر کــردن ،11تصمیــم و عــزم بــر فعــل کــردن ،12غریــزه داشــتن ،13رنــج بــردن و مــدارا
کــردن ،14مغلــوب شــدن ،15ظلــم کــردن بــه بنــدگان 16و مجبــور کــردن آنهــا کــه در نمودار شــماره
( )4نشــان داده شــده اســت.
َ َ َ َْ
ـن َجـ َّـز َأ ُه َف َقـ ْـد َو َص َفـ ُـه َو َمـ ْ
 .1روایــت َ :51و َمـ ْ
ـن َو َصفـ ُـه فقـ ْـد أل َحـ َـد ِفیـ ِـه  /و هــر كــس او را داراى اجــزاء تصـ ّور كنــد او را وصــف نمــوده،
خطــا رفتــه و كارش بــه َالحــاد و كفــر مىانجامــد.
ـه
ـ
ب
ـد
ـ
خداون
ـورد
ـ
م
در
ـد،
ـ
نمای
ـف
ـ
و هــر كــه او را وص
ْ َ َ
َ
ََ َ
َّ
َ
ـن َ
 .2روایــت  :40إ َّن َی ُهود ّیـ ًـا َسـ َـأ َل َأمیـ َـر ْال ُم ْؤمنیـ َ
ـس ل َّلــه َو َع َّمــا َل ْیـ َ
ـال أ ْخب ْرنــی َع َّمــا َل ْیـ َ
َّ
ـس ِع ْنـ َـد اللـ ِـه َو َع َّمــا ل
ـ
ق
ف
g
ـب
ـ
ل
ا
ط
ـی
ـ
ب
أ
ـن
ـ
ب
ـی
ـ
ل
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َ ِ َ
َّ َ َ َ َ
ِ َّ ِ ُ َ ْ ً ْ ُ َّ
َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ُ َّ ُ َ َ َ َ ِ ْ ُ ُ ْ َ ٍَ ْ َ ْ َ ُ
ـال َع ِلـ ٌّ
ـن اللـ ِـه َو اللـ ُـه ل َی ْعلـ ُـم لـ ُـه َولــداً 40/مــردى
ـود ِإن عزیــرا ابـ
یعلمــه اللــه فقـ
ـی  gأمــا مــا ل یعلمــه اللــه فذ ِلــك قولكــم یــا معشـ َـر الیهـ ِ
یهــود از امیرالمؤمنیــن  gســؤاالتى بــه ایــن مضمــون نمــود ... :و چیســت آن چیــزى كــه خداونــد آن را نمىدانــد؟ امیرالمؤمنیــن
فرمودنــد :ا ّمــا آن چیــزى كــه خداونــد آن را نمىدانــد گفتــار شــما یهودیــان اســت كــه مىگوییــد عزیــر پســر خداســت ،خداونــد
بــراى خــود فرزنــدى نمىشناســد.
َ
َ
َ َ
َْ َ ُ َ َ
خداونــد نــه ضعیــف اســت ،نــه عاجــز ،و نــه محتــاج بــه چیز
اجـ ٍـز َو ل ُم ْح َتــاج ِإلــى غ ْیـ ِـر ِه /لیكــن
ـف َو ل َع
 .3روایــت  :7لیــس هــو ِبض ِعیـ ٍ
ِ
َ
ٍ
ْ
َ
ْ
َ
َ َ َ
َّ
ُ
َ
َ
ْ
َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ٌّ
ش و عــن ج ِمیـ ِـع مــا خلــق /و خداونــد،
یــا شــخص دیگــر .روایــت  :33و لــم یخلـ ِ
ـق اللــه العــرش ِلحاجـ ٍـة ِبـ ِـه ِإلیـ ِـه ِلنــه غ ِنــی عـ ِ
ـن العــر ِ
عــرش را بــه خاطــر نیــاز ،نیافریــد ه اســت زیــرا او از عــرش و تمــام مخلوقــات بىنیــاز اســت.
ـف ب ِال ْ َك ـ ْو ِن َعلَــى ال ْ َعــر ِ َ
كب ْ
 .4روایــت  :3و َل یــدر ُ
وصـ ُ
ـم
ـس ب ِجِ ْسـ ٍ
ِالَب ْ َ َصــا ِر /و بــا چشــم دیــده نمىشــود .روایــت َ :33ل یُ َ
ش ِلن َّـ ُه ل َ ْیـ َ
ْ
َ َ َ َ ْ ََ َ ُ ْ ْ َ ُ ً
ـن ِصفـ ِـة خل ِقـ ِـه ُعلـ ّـوا ك ِبیــراً /در مــورد ذات اقــدس او نمىتــوان گفــت كــه :بــر روى عــرش نشســته اســت زیــرا او جســم
تعالــى عـ
نیســت.
َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ َ ْ ُ
 .5روایــت  :28كیــف الكیــف و ك 
كیفیــت را او ایجــاد كــرده اســت ،او بــود و هیــچ چگونگــى و
وف َّیـ ٍـة/
ّ
ان و ل كیــف فــا یعــرف ِبكیف ِ
ـواس قابــل درك نیســت و بــه هیــچ چیــز شــبیه نیســت.
كیفیتــى وجـ
كیفیــت یــا َجــا و مــكان َو حـ ّ
ـود نداش ُــت ْ ،لــذا بــا َّ ّ
ّ
ْ
الذ َهــاب َت َعالــى َ
 .6روایــتَ :19ل ُی َ
وصــف بال َمج ـیء َ
ـن ِالن ِتقــال /خداونــد بــا «رفتــن و آمــدن» وصــف نمىشــود ،خــدا برتــر از
ـ
ع
و
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
انتقــال و جابهجایــى اســت.
ْ َ
َ َ ُّ ْ َ
 .7روایــت َ :15خــار ٌج ب ْالك ْبر َیـ َ ْ َ َ َ
ـاالت /و خــود بــه كبریایــى و جــال و شــكوه از هــر تغییــر و
ِ ِ ِ ِ ِ
ـاء و العظمـ ِـة ِمــن ج ِمیـ ِـع تصــر ِف الحـ ِ
تغیــر بیــرون و بــرى اســت.
ّ
ـم یَخْ ـ ُ
ـد َر َ
ك ب َِأیْ ِن َّی ِتـهِ /هیــچ جایــى از او خالــى نیســت تــا بــراى او مكانــى تصـ ّور نشــود  .روایــت
ان َف ُیـ ْ
ـل ِم ْنـ ُه َمـ َك ٌ
 .8روایــت  :15لَـ ْ
ـم یَ ُكـ ْ ُ
الر ُجـ ُ
ان َقـ َ
َ :28قـ َ
ـر َ
ان /پــس بگــو خــدا چــه
ـال أَبُــو ال ْ َح َسـ ِ
ك َم َتــى َك َ
ـل َف َأخْ ب ِْرنِــی َم َتــى َك َ
ـن  gأَخْ ب ِْرنِــی َم َتــى لَـ ْ
ـال َّ
ـن َفأخْ ِبـ َ
زمانــى ،بــوده اســت؟ حضــرت فرمــود :تــو بــه مـ َـن بگــو ،خداونــد كــى نبــوده اســت تــا بگویــم از كــى بــوده اســت
َ
 .9روایــت َ :51ح َجـ َ
ـن َب ْعــض ل ُی ْع َلـ َـم أ ْن َل ح َجـ َ
ـب َب ْع َض َهــا َعـ ْ
ـاب َب ْی َنـ ُـه َو َب ْی َن َهــا غ ْی ُر َهــا 51/بعضــى را از بعــض دیگــر پنهــان كــرده تــا
ٍ ِ
ِ
دانســته شــود ،غیــر از آن مخلوقــات ،حجــاب دیگــرى بیــن او و آنهــا نیســت.
َْ ْ َ َ ُ َ ُ َّ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ً َ َ
َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ ْ ٌ َ َ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َّ ْ َ َ ْ َ
ـار ِعلمــا ل ْول ُه َمــا َمــا َع ِلـ َـم
ـار ِبالشــی ِاء فت ِفیــد ه التج ِربــة و ِالع ِتبـ
 .10روایــت  :50ل یعــزب عنــه شــیء و ل یفوتــه لیــس ِللتج ِربـ ِـة و ِالع ِتبـ ِ
 50/كســى اســت كــه چیــزى از نظــر او پنهــان نیســت و هیــچ چیــز از دسترســش دور نمىمانــد ،ولــى نــه بــا تجربــه و آزمایــش
بــه ایــن صــورت كــه ایــن آزمایــش بــه او چیــزى بیامــوزد ،آنچنــان كــه اگــر ایــن تجربــه و آزمایــش نبــود ،هیــچ نمىدانســت.
َ َ
ْ
 .11روایت ُ :51مق ِّد ٌر ل ِب َح ْول ِفك َر ٍة /تقدیر میکند ولى نه با نیروى فكر
ُ ٌ َ َ َ َِ َ َ
َّ
 .12روایت  :51مرید ل بهمامة شاء ل بهمة
َ ِ ً ِ َ ٍ َ ٍ َ َِ ِ ٍ َ َ
 .13روایت َ :51ش ِاه َدة ِبغ َر ِائ ِز َها أ ْن ل غ ِر َیزة ِل ُمغ ِّر ِز َها/غرائز این موجودات نشان مىدهد كه غریزه دهنده به آنان ،خود غریزه ندارد
ً
َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ ُ ْ َ ُ ُ
َّ ْ َ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ
َ َ َ ْ
ـب و اح ِتیــال و مــدار ٍاة و مكـ ٍـر كمــا یقهــر ال ِعبـ
ـاد َب ْعض ُهـ ْـم َب ْعضــا /و ا ّمــا
 .14روایــت  :50أمــا الق ِاهــر ف ِإنــه لیــس علــى معنــى ِعــا ٍج و نصـ ٍ
ٍ
قاهــر بــه معنــى ممارســت كــردن و رنــج كشــیدن و نیرنــگ و فریــب زدن و یــك دیگــر را كنــار زدن نیســت و آنچنــان كــه بعضــى
مــردم ،بــر بعضــى دیگــر چیــره و قاهــر و غالــب مىشــوند
مردم ،خداوند را نافرمانى مىكنند از این رو نیست كه خداوند مغلوب و ناتوان است.
ص َم ْغ ُلوباً /اگر
 .15روایت  :38و لَم یع
َ َ َ ْ َ ْ َُ ْ َ َّ
َْ َ ْ
َّ َ َّ َ
یك الق ِو ِّی أ ْن َیظ ِل َم الش ِریك الض ِعیف /نیز شایسته نیست كه شریك قوى به شریك ضعیف ظلم كند
ر
لش
ل
ی
غ
 .16روایت  :37فل ینب ِ ِ ِ ِ
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نمودار شماره ( :)4صفات نقص در انسان و نفی آن از خداوند متعال

امــام  gعــاوه بــر اینکــه در عبــارات خــود صفــات نقــص را از خداونــد متعــال دور میدانــد بــه
ذکــر دالیــل نفــی ایــن صفــات از خداونــد متعــال نیــز میپــردازد .بــه عنــوان مثــال دربــارۀ محــدود
بــودن میفرمایــد :زیــرا هــر چیــزى كــه حـ ّـدى دارد ،وجــودش تــا همــان حـ ّـد امتــداد دارد و چــون

قابلیــت زیــاد شــدن را نیــز دارد و وقتــى ّ
حـ ّـد و مــرز پذیرفتــه ،پــس ّ
قابلیــت زیــاد شــدن را داشــته
باشــد ّ
قابلیــت نقصــان را نیــز دارد ،پــس او نــه حـ ّـد دارد نــه زیــادى مىپذیــرد نــه چیــزى از او كــم
مىشــود نــه قابــل تجزیــه اســت و نــه بــا فكــر درك مىشــود.

1

همچنیــن دربــارۀ دلیــل بینیــازی خداونــد بــه ابــزار و ادوات در بخشــی از روایــت  51میفرمایــد:
و نیــز آالت و ادوات دادن خــدا بــه آنــان دلیلــى اســت بــر اینكــه در خداونــد آالت و ادوات وجــود
َ َّ ُ َّ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ ٍّ َ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ ْ َ َ َ ِّ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ ِّ َ َ َ ْ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ
ـان ف ُهـ َـو
ـاه ِإلــى حــد و ِإذا احتمــل التح ِدیــد احتمــل الزیــادة و ِإذا احتمــل الزیــادة احتمــل النقصـ
ود متنـ
 .1روایــت ِ :28لن كل محــد ٍ
َ
ٍ َ
َغ ْیـ ُـر َم ْحـ ُـدود َو َل ُم َت َزائـ َ َ ُ َ َ
ـص َو ل ُم َت َجـ ِّـز ٍئ َو ل ُم َت َو َّهـ ٍـم
ٍ
ِ ٍ
ـد و ل متن ِاقـ ٍ
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400
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نــدارد ،زیــرا آالت و ادوات ،شــاهد عجــز و فقــر صاحــب آنهاســت.

1

امــام  gدر پاســخ بــه یکــی از منکــران خداونــد متعــال کــه میگویــد از آنجــا کــه میگوییــد
خداونــد بــه حــس در نمیآیــد پــس نیســت؛ میفرمایــد :واى بــر تــو! چــون ّ
حواســت از درك او

عاجــز اســتّ ،
ربوبیــت او را انــكار مىكنــى؟ و حــال آنكــه مــا وقتــى از ادراكــش عاجــز مىشــویم؛
یقیــن مىكنیــم كــه او ّ
رب مــا اســت چــرا کــه او چیــزى اســت بــر خــاف ســایر اشــیا 2.در بحــث
نفــی صفــات نقــص از خداونــد متعــال دو موضــوع بیــش از دیگــر موضوعــات در مجموعــه روایــات
مــورد تحلیــل محتــوا مــورد تاکیــد بــوده اســت .1 :تجســیم و رؤیــت خداونــد متعــال  .2جبــر و
تفویــض.

تجسیم و رؤیت خداوند متعال
بحــث تجســیم و رؤیــت در کتــاب عیــون و در بحــث توحیــد در  8روایــت 3مــورد تحلیل قــرار گرفته
اســت .یکــی از روایــات مهــم در بحــث نفــی تجســیم از خداونــد متعــال روایــت ســوم اســت .در
ایــن روایــت راوی نظــر امــام  gرا در مــورد روایــت اهــل حدیــث از پیامبــر اکــرم  nدربــاره زیــارت
خداونــد متعــال توســط مومنیــن در بهشــت جویــا میشــود .در حقیقــت ایــن ســوال اشــاره بــه
اعتقــاد گروهــی از اهــل ســنت اســت کــه قائــل بــه رؤیــت جســمانی و ظاهــری خداونــد متعــال در
دنیــا و آخــرت هســتند .امــام پاســخ بــه ایــن ســوال را از تبییــن جایــگاه پیامبــر اکــرم  nکــه برتر از
همــه مخلوقــات ،فرشــتگان و حتــی ســایر انبیــا bاســت ،آغــاز میکنــد .ســپس اطاعــت و بیعت
بــا پیامبــر nرا در دنیــا و زیــارت پیامبــر nرا در دنیــا و آخــرت همــان اطاعــت ،بیعــت و زیــارت
خداونــد میدانــد و در دو مــورد اول بــه دو آیــه از قــرآن و در مــورد ســوم بــه حدیــث نبــوی اســتناد
مــی فرمایــد .امــام  gبــا ایــن پاســخ از یــک طــرف تفکــر رؤیــت خداونــد متعــال در دنیــا و آخــرت
َْ
َ َ
َ
َ َ َ َ َ
َ .1و أدوات إ َّی ُاه ْم دلیلهم َعلى أ ْن ل أ َد َوات فیه لش َه َادة ال َد َوات بفاقة المادین
َ ْ َ َ ِّ َ َ َ َ
ِ َ َ ُ ْ َ ُ َ َّ َ َ ُ َ ِ ُ ِ ِ َ ْ ِ َ َ ِ َّ ِ ُ ُ ِ َ ً َّ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
ُ
َ
َّ
ـه ل شــیء ِإذا لــم یــدرك ِبحاسـ ٍـة ِمــن َ الحــو َاس فقــال َأبــو
 .2روایــت  :28و ل یــدرك بحاســة و ل یقــاس بشــیء قــال الرجــل فــإذا إنـ 
ْ
َ ْ َ َ َ َّ َ َِ َ ْ ٍ َ َ ُّ َ َ ْ ِ ْ َ ٍ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َّ َ ِ ُ َ ِ َ ْ ُ َ
ْ
َّ
َ َّ
ت َح َو ُّاسـ َـنا َعـ ْ
ـن ِإ ْد َر ِاكـ ِـه أ ْیق َّنــا أنـ ُـه َر ُّب َنــا َو أنـ ُـه
ـن ِإذا َع َجـ َـز 
ـن  gویلـ َـك لمــا عجــزت حواســك عــن ِإدر ِاكـ ِـه أنكــرت رب ِوبیتــه و نحـ
ال َح َسـ
َ ٌْ ِ َ
ْ ْ
َ
شــیء ِب ِخــا ِف الشــی ِاء
 .3روایات دوم ،سوم ،دوازدهم ،چهاردهم ،بیست و هشتم ،سی و سوم ،پنجاهم و پنجاه و یکم
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را مــردود اعــام نمــوده و از طــرف دیگــر بــا جایگزیــن کــردن زیــارت پیامبــر nبــه جــای زیــارت
خداونــد بــر جایــگاه پــر اهمیــت پیامبــر اکــرم  nدر دنیا و بــه ویــژه در آخــرت تاکید ورزیده اســت.
در ادامــه روایــت راوی دربــارۀ شــکل و صــورت داشــتن خداونــد متعــال بــا اســتناد بــه روایــت
دیگــری از اهــل ســنت از امــام  gســوال میکنــد و امــام بــا قاطعیــت اعتقــاد بــه وجــه داشــتن را
کفــر دانســته و تاکیــد میفرمایــد کــه وجــه خــدا انبیــا ،رســوالن و حجــت هــای او هســتند و نــگاه
بــه آنــان در قیامــت و در بهشــت را ثــواب بزرگــی بــرای مومنــان میدانــد .نکتــۀ جالــب توجــه ایــن
کــه امــام  gدر همیــن جــا و در بحــث وجــه اللــه بــودن انبیــا و بــه ویــژه پیامبر اکــرم nبــه روایتی
از پیامبــر اکــرم  nاشــاره فرمــوده کــه کســانی کــه بغــض و دشــمنی بــا اهــل بیــت و عتــرت مــن
داشــته باشــند ،در قیامــت مــرا نمــی بیننــد و مــن هــم آنهــا را نخواهــم دیــد و بــا ذکــر ایــن روایــت
نبــوی میــان دوســتی و محبــت اهــل بیــت و دیــدن و دیــده شــدن توســط پیامبــر  nکــه وجــه الله
اســت ،در روز قیامــت و برخــورداری از منافــع آن در آن روز رابطــۀ مســتقیم برقــرار کردهانــد.

1

جبر و تفویض
یکــی دیگــر از موضوعــات پــر تکــرار در مجموعــه روایــات توحیــد در کتــاب عیــون و در بحــث
نفــی صفــات نقــص از خداونــد متعــال موضــوع جبــر و تفویــض اســت کــه در  8روایــت 2بــه آن
پرداختــه شــده اســت .در روایــت شــانزدهم در پاســخ بــه ســوال راوی کــه آیــا خداونــد بندگانــش
را بــر معاصــی مجبــور میکنــد؟ امــام  gاینگونــه پاســخ میدهــد :خیــر ،بلكــه آنهــا را ّ
مخیــر
مىكنــد (تــا هــر آنچــه خواهنــد انجــام دهنــد) و مهلــت مىدهــد تــا توبــه كننــد .بــار دیگــر راوی
ســوال میکنــد کــه آیــا خداونــد بندگانــش را بــر انجــام عمــل ماالیطــاق مجبــور میکنــد؟ امــام در
پاســخ میفرمایــد :چگونــه چنیــن كنــد و حــال آنكــه خــودش مىگویــد( :پــروردگار تــو بــه بنــدگان
ظلــم نمىكنــد .ســوره ّ
فصلــت آیــه  )46ســپس حضــرت ادامــه دادنــد :پــدرم موســى بــن جعفــر
 .1امــام  gدر روایــت دوم ضمــن تفســیر آیــه  23ســوره قیامــت ،و در روایــت دوازدهــم ضمــن تکمیــل حدیــث پیامبــر اکــرم n
کــه بــه عمــد بخــش ابتدایــی آن حــذف شــده بــود و بخشــی از روایــت پنجــاه و یکــم بــر نفــی تجســیم و رویــت خداونــد متعــال نیــز
تاکیــد نمودهانــد.
 .2روایات شانزدهم ،هفدهم ،سی و سوم ،سی و هشتم ،چهل و پنجم ،چهل و هفتم ،چهل و هشتم و چهل و نهم
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 cاز قــول پدرشــان جعفــر بــن ّ
محمــد  cبرایــم نقــل كردنــد هــر كــس گمــان كنــد كــه خداونــد
ّ
بندگانــش را بــر گنــاه مجبــور مىكنــد یــا بــر كارهایــى را كــه طاقتــش ندارنــد مكلــف مىنمایــد،
گوشــت قربانــىاش را نخوریــد ،شــهادتش را نپذیریــد و پشــت ســرش نمــاز نخوانیــد و از زكات،
چیــزى بــه او ندهیــد.
در روایــت هفدهــم راوی در مــورد معنــای روایــت رســیده از امــام صــادق  gکــه فرمود :نــه جبر و
نــه تفویــض بلکــه امــر بیــن امریــن از امــام رضــا  gســوال میکنــد ،امــام پاســخ میدهــد :كســى
كــه گمــان كنــد خداونــد كارهــاى مــا را انجــام مىدهــد و ســپس بــه خاطــر آنهــا مــا را عــذاب
مىكنــد ،قائــل بــه جبــر شــده اســت ،و كســى كه گمــان كنــد خداونــد مســئله خلــق و رزق و روزى
دادن بــه مخلوقــات را بــه ّ
ائمــه  bواگــذار نمــوده اســت ،قائــل بــه تفویــض شــده اســت ،و قائلبــه
جبــر كافــر اســت و قائــل بــه تفویــض مشــرك .امــام در تبییــن معنــای امــر بیــن امریــن میفرمایــد:
یعنــى راه بــاز اســت كــه آنچــه را خــدا دســتور داده انجــام دهنــد ،و آنچــه را نهــى فرمــوده تــرك
كننــد .همچنیــن امــام  gدر توضیــح رابطــۀ طولــی اراده الهــی و اراده انســان میفرمایــد :اراده و
مشـ ّـیت خداونــد در مــورد طاعــات ،عبــارت اســت از دســتور و رضایــت خداونــد به آن عمــل و كمك

نمــودن بنــدگان در انجــام آن و اراده و مشـ ّـیت خــدا در مــورد معاصــى عبــارت اســت از نهــى كــردن
و خشــمگین بــودن از آن عمــل و یــارى نكــردن بنــدگان در انجــام آن .در روایــات بعــدی نیــز امــام
 gبــر نفــی صفــت نقــص مجبــور کــردن دیگــران بــر انجــام اعمــال و افعــال تاکیــد ورزیدهانــد کــه
بــه دلیــل رعایــت اختصــار از ذکــر یکایــک روایــات صــرف نظــر میشــود.

شناخت اسماء الهی و تفاوت آن با صفات کمالی در انسان
در بخــش قبــل بــه جهتگیــری اول در روایــات توحیــد کتــاب عیــون یعنــی معرفــی صفــات نقص
در انســان و نفــی آن از خداونــد متعــال پرداختــه شــد .در ایــن بخــش بــه جهتگیــری دوم روایــات
یعنــی معرفــی اســماء الهــی و تبییــن تفــاوت آن با صفــات کمالــی انســان خواهیــم پرداخت.
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معرفی اسماء الهی
امام  gدر معرفی اسماء الهی برچند نکته مهم تاکید می ورزد.
 .1الله حقیقت خداوند :حقیقت خداوند متعال الله است.

1

 .2برگزیدن اسماء توسط خداوند :خود خداوند متعال برای خود اسامی برگزیده است.

2

 .3نیازمند نبودن خداوند به اسماء :خداوند خود به این اسامی نیازی ندارد.

3

 .4اســماء بــرای خوانــدن توســط مخلوقــات :مخلوقاتــش را فراخواند تــا در هنگام عبــادت او و در
ابتالئــات بــا ایــن اســامی او را بخوانند.

4

 .5شناخت خداوند توسط اسماء :انسان تنها از طریق این اسماء می تواند او را بشناسد.

5

 .6اســماء خداونــد :ایــن اســامی عبارتنــد از عالــم ،قــادر ،حـ ّ
ـی ،قدیــم ،ســمیع ،بصیــر ،قاهــر،
قیــوم ،ظاهــر ،باطــن ،لطیــف ،خبیــر ،قـ ّ
6
ـوی ،عزیــز ،حکیــم ،علیــم.
 .7العلــی العظیــم اولیــن اســم خداونــد :اولیــن اســمی کــه خداونــد متعــال بــرای خــود برگزیــد
7
العلـ ّ
ـی العظیــم اســت چراکــه او بــر هــر چیــز علــو و برتــری دارد.
 .8شــباهت ظاهــری اســماء بــا صفــات اهــل بیــت :شــباهت ظاهــری ایــن اســماء بــا صفــات
کمالــی در انســان هــا بویــژه انســان هــای برگزیــده ماننــد اهــل بیــت  bو اختــاف در معنــا.

8

 .9شــریک ندانســتن اســماء الهــی بــا دیگــران :ســوء اســتفاده برخــی همچــون غالیــان در حــق
َّ
َ
 .1روایت  :24ف َم ْع َن ُاه الل ُه
َ
َ
ار َ
ك َو تَ َعالَى ب ِأ ْس َما ٍء
َار ل ِ َنفْسِ ِه أ ْس َما ًء  .روایت  :50ثُ َّم َو َص َف نَف َْس ُه ت ََب َ
 .2روایت  :24اخْ ت َ
َاج إِلَى أَ ْن یُ َس ِّم َی نَف َْس ُه
س یَ ْحت ُ
 .3روایت َ :24فلَ ْی َ
 .4روایت  :24أَ ْس َما ًء لِغ َْی ِر ِه یَ ْد ُعو ُه  .روایت َ :50د َعا الْخَ لْقَ إ ِ ْذ خَ لَ َق ُه ْم َو تَ َع َّب َد ُه ْم َو ابْت ََل ُه ْم إِلَى أَ ْن یَ ْد ُعو ُه ب ِ َها
ِاس ِم ِه ل َ ْم یُ ْع َر ْف
 .5روایت ِ :14لَن َّ ُه إ ِ َذا ل َ ْم یُ َّ ْد َع ب ْ
ـم یَـ َز ِل اللـ ُـه تَ َعالَــى َعال ِمـاً َقــادِرا ً َح ّیـاً َقدِیمـاً َسـمِیعاً بَصِ یــرا ً  .روایــت َ :50ف َسـ َّمى نَف َْسـ ُه َسـمِیعاً بَصِ یــرا ً َقــادِرا ً َقا ِهــرا ً
 .6روایــت  :10لَـ ْ
َح ّیـاً َق ُّیومـاً َظا ِهــرا ً بَاطِنـاً لَطِ یفـاً خَ بِیــرا ً َق ِویّـاً َع ِزیــزا ً َحكِیمـاً َعل ِیمـاً
َّ ُ
َ
َ
ـم ُه ـ َو أَ َّو ُل
ـیا ِء ُكل ِّ َهــا َف َم ْع َنــا ُه اللــه َو ْ
اسـ ُ
ـی ال ْ َعظِ یـ ُ
ـی ال ْ َعظِ یـ ُ
ـم ِلَن َّـ ُه أ ْعلَــى ْالَشْ ـ َ
 .7روایــتَ :24فــأ َّو ُل َمــا اخْ َتـ َ
ـم ُه ال ْ َعلِـ ُّ
ـار ُه ل ِ َنفْسِ ـ ِه ال ْ َعلِـ ُّ
ـمائ ِ ِه ِلَن َّـ ُه َعـ َ
ـیءٍ.
ـا َعلَــى ُك ِّل شَ ـ ْ
أَ ْسـ َ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ـمائ ِ ِه َعلَــى اخْ ِتـ َ
ْ
ْ
ـافِ ال ْ َم َعانِـی َو َذلِــكَ
َ
ـما ًء ِمـ ْ
ـن أ ْسـ َ
ـارك َو تَ َعالــى ألـ َز َم الع َِبــا َد أ ْسـ َ
ـب َه َهـ ِذ ِه ال ْسـ َ
 .8روایــتَ :50و َمــا أشْ ـ َ
ـما َء ...إ ِ َّن اللــه ت ََبـ َ
ـن
ـم ال ْ َواحِ ـ ُ
ـن ُمخْ َتلِف َْیـ ِ
ـد َم ْع َن َی ْیـ ِ
َك َمــا یَ ْج َمـ ُ
ـع ِال ْسـ ُ
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اهــل بیــت از ایــن شــباهت ظاهــری کــه آنهــا را بــا خداونــد در همــه یــا بخشــی از ایــن اســماء
شــریک مــی داننــد.

1

 .10اسماء عین ذاتند :این اسامی عین ذات خداوند هستند و ازلیاند.

2

 .11خداونــد نیازمنــد اســماء نیســت :هــر کــس آنهــا را از ذات خداونــد جــدا و خداونــد متعال را
نیازمنــد بــه ایــن اســامی بدانــد ،مشــرک و از والیــت اهــل بیــت  bخارج اســت.

3

تبیین اسماء الهی در روایات توحید کتاب عیون
در روایــات موجــود در کتــاب عیــون بــه تبییــن بخشــی از اســماء الهــی پرداختــه شــده اســت .از
میــان  30اســم الهــی در روایــات مذکــور ،بــه  10اســم بیشــتر از ســایر اســامی پرداخته شــده اســت
کــه بــه ترتیــب فراوانــی طــرح در روایــات عبــارت اســت از :علــم داشــتن(4معانی نزدیــک بــه علــم:
ســمیع و بصیــر بــودن 5خبیــر بــودن ،)6اراده داشــتن ،7قــدرت داشــتن ،8ازلــی و ابــدی بــودن،9
لطیــف بــودن ،10واحــد بــودن ،11ظاهــر و باطــن بــودن ،12جــواد بــودن 13.ویژگــی مهــم روایاتــی کــه
ُ ِّ
ْ َ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ ْ َ
َ َ َ ً َ َ َ َّ ُ ْ ْ ُ ُ
َ
َ َ َ َّ
ـف َشـ َ ْ ُ ُ ُ
االتـ ِـه كل َهــا
َ .1روایــت  :50كَیـ
ـارْك َتم ْوه ِفــی أ ُســم ْ ِ َاء الحســن َّى فت ُســمیت م ِبج ِم ِیعهــا أ فـ ِـإن ِفــی ذ ِلــك د ِلیــا علــى أنكــم ِمثلــه ِفــی ح ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ون َب ْ
أ ْو فــی َب ْعض َهــا ُد َ
ْ
ُ
ِّ
َ
ُ
ـ
ع
ـض ِإذ قــد جمعتكــم الســماء الطیبــة
ِ
ِ َ ْ َ َ َّ ٍ ُ َ َّ َ َ َّ َ ً َ ً َ ّ ً َ ً
ً َ ً َ َ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ِّ ُ َ ُ ُ ّ ً َ ً
َ
 .2روایت  :10لم یزل الله عز و جل ع ِلیما ق ِادرا حیا ق ِدیما س ِمیعا ب ِصیرا ِلذ ِات ِه تعالى عما یقولون المش ِركون و المشبهون علوا ك ِبیرا
ً
ً
ً
ً
َ
َّ َ ِ ْ ً َ ُ ُ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ً ْ َ َ ً ُ
ـاة َو ق ِدیمــا ِب ِقـ َـد ٍم َو َسـ ِـمیعا ِب َسـ ْـم ٍع َو َب ِصیــرا ِب َب َصـ ٍـر
ـادرا ِبقـ ْـد َر ٍة َو َح ّیــا ب َح َیـ
 .3روایــت ِ :10إن قومــا یقولــون لــم یــزل
اللــهَ عا ِلمــا ِ َّب ِعلـ ٍـم و ًقـ ُ ْ ِ
ََ َ
َ َ
ِْ َ َ َ ٍ َ َ َ َ
َ َ ِ َّ َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َ
ْ
ْ
ـد اتخــذ َمـ َـع اللـ ِـه آ ِل َهــة أخــرى و لیــس ِمــن ولی ِتنــا علــى شــی ٍء...
فقــال  gمــن قــال ذ ِلــك و دان ِبـ ِـه فقـ ِ
 .4روایات هشتم ،نهم ،سی و سوم ،سی و چهارم ،چهلم ،پنجاهم و پنجاه و یکم به بحث علم الهی پرداخته اند 7(.روایت)
 .5روایات هشتم ،نهم ،بیست و هشتم ،پنجاهم و پنجاه و یکم به تبیین دو اسم سمیع و بصیر میپردازند 5(.روایت)
 .6روایات بیست و سوم ،بیست و هشتم و پنجاهم خبیر بودن خداوند را تبیین میکند 3(.روایت)
 .7روایــات یازدهــم ،هفدهــم ،بیســت و هفتــم ،بیســت و هشــتم ،ســی و ســوم ،ســی و چهارم،ســی و هشــتم ،ســی و نهــم ،چهــل و
دوم ،چهــل و ســوم ،چهــل و چهــارم ،چهــل و هشــتم،چهل و نهــم ،پنجــاه و یکــم بــه بحــث اراده الهــی و قضــاو قــدر میپردازنــد.
(14روایت)
 .8روایــات پنجــم ،ششــم ،هفتــم ،نهــم ،ســیزدهم ،پانزدهــم ،بیســت و چهــارم ،بیســت و هشــتم ،ســی و ســوم ،ســی و هفتــم ،چهــل
و هشــتم ،چهــل و نهــم و پنجاهــم بــه بحــث قــدرت الهــی میپردازنــد 13(.روایــت)
 .9در روایــات هشــتم ،دهــم ،پانزدهــم ،بیســت و نهــم ،ســی و ســوم ،پنجاهــم و پنجــاه و یکــم بــه مفهــوم ازلــی و ابــدی بــودن
پرداختــه شــده اســت 7(.روایــت)
 .10روایــات بیســت و ســوم ،بیســت و هشــتم ،پنجاهــم و پنجــاه و یکــم بــه تبییــن اســم لطیــف بــودن در خداونــد متعــال مــی
پردازنــد 4(.روایــت)
 .11در روایات پانزدهم ،بیست و سوم و پنجاه و یکم به مفهوم واحد بودن پرداخته شده است 3( .روایت)
 .12روایات پنجاهم و پنجاه و یکم به تبیین اسم ظاهر و باطن پرداخته اند 2( .روایت)
 .13دو روایت سی و هفتم و چهل و یکم به تبیین جواد بودن پرداخته اند 2(.روایت)
سال نهم ،شماره  ،34تابستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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بــه ایــن اســماء پرداختــه انــد ایــن اســت کــه در ضمــن معرفی اســمی از اســماء اللــه تفــاوت و تباین
اساســی آن را بــا صفــت مشــابه آن در انســان نیــز تبییــن مــی نمایــد .نمــودار شــماره ( )5نشــان
دهنــدۀ بیشــترین فراوانــی اســماء الهــی در روایــات امــام رضــا  gاســت.
همانگونــه کــه مالحظــه میشــود تبییــن ســه اســم علــم داشــتن همــراه بــا معانــی نزدیــک بــه
آن ،اراده داشــتن و قــدرت داشــتن در روایــات بیشــترین فراوانــی را بــه خــود اختصاص داده اســت.
بــه دلیــل کثــرت اســماء و تعــدد روایــات تبییــن کننــده آن ،بــه عبــارات مرتبــط بــا ایــن ســه اســم از
اســماء اللــه میپردازیــم:

علم الهی
از بررســی مجمــوع عبــارات مرتبــط بــا بحــث علــم ،امــام  gخالــق و مخلــوق را در اســم علــم
مشــترک و در حقیقــت متفــاوت میدانــد 1.تفــاوت علــم خداونــد بــا انســانها را در دو بعــد کمیــت
علــم و کیفیــت آن مــورد تاکیــد قــرار میدهــد :در بحــث کمیــت ،امــام  gعلــم انســان را میــان
دو جهــل میدانــد .بــه ایــن معنــا کــه اوال علــم او حــادث اســت و پــس از جهــل حاصــل میشــود
و پــس از بــه دســت آوردن آن نیــز میتوانــد آن را از دســت داده و دوبــاره بــه جهــل بازگــردد 2.ثانیــا
امــا در مــورد خداونــد علــم او نــه حــادث اســت 3و نــه جهلــی پــس از آن بــه همــراه دارد .4علــم او
ازلــی اســت 5و ابتــا و آزمایــش بندگانــش بــرای امتحــان و تجربــه نیســت 6.او عالــم بــه مخلوقات7و
افعــال انســانها قبــل از خلقتشــان اســت 8امــا از جهــت کیفیــت نیــز امــام  gعلــم انســان را
نســبی دانســته امــا علــم خداونــد را مطلــق و او را عالــم بــه همــه چیــز حتــی بــه نیتهــای پنهــان
ْ َ َ ْ
ْ ْ
 .1روایت َ :50ف َق ْد َج َم َع ْال َخال َق َو ْال َم ْخ ُل َ
وق ْاس ُم ال ِعل ِ م َو اخ َتلف ال َم ْع َنى
ْ َ ْ َّ ِ
ْ
َْ
ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ً َ ُ َّ َ َ َ َ ُ ُ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ
ْ
ْ
َ
ْ
 .2روایت ُ :50عل َم َاء الخل ِق ِإن َما ُس ُّموا ِبال ِعل ِم ِل ِعل ٍم َح ِاد ٍث ِإذ كانوا قبل ه جهلة و ربما فارقهم ال ِعلم ِبالشی ِاء فصاروا ِإلى الجه ِل
َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ْ ُ َ َ ُ ُ َ َ َ ً َ ً
َّ ُ َ َّ َ َ َّ ْ
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َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
اهل ض ِعیفا
 .3روایت ِ :50إن َ ْما یسمى َالله عز و َ ْجل ِبالعا ِل َ ِم ْ ِلغی ِر ِعل ٍ م ح ِاد ٍث ِ ...مما لو لم یحضره ذ ِلك ال ِعلم و ی ِغیبهكان ج ِ
َ
َّ
َ
َ
ْ
َ
 .4روایت  :50و تف ِنی ِة ما مضى ِمما أفنى ِمن خل ِق ِه
ً
ً
ً
َ ْ
 .5روایت َ :8ر ُّب َنا ل ْم َی َزل َعالما َسمیعا َبصیرا
َ
َ َ َ َ َ َ ََ
َ َ َّ َ ْ ُ ُ ِ َ َّ َ َِ َ َ ِ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ ْ َ ُ َ َ ً َ َّ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ
ـف طاع ِتـ ِـه و ِعباد ِتـ ِـه ل علــى
 .6روایــت  :33و أمــا قولــه عــز َ و جـ 
ـل ِلیب ْلوكــم أی ًكــم ُ أِّح َســن عمــا ف ِإنــه عــز و جــل خلقهــم ِلیبلوهــم ِبتك ِلیـ ِ
َســبیل ال ْمت َحــان َو َّ
الت ْجر َبـ ِـة ِل َّنـ ُـه َلـ ْـم َیـ َـزل َع ِلیمــا بــكل شـ ْ
ء
ـی
ٍ
َ َ ْ َ َ َّ ُ َ َّ َ َ َّ ْ ُ ُ َ ً ْ َ ْ َ َ ً
ِ ِ ِ ِ َّ ِ َّ َ َ َ َ ِ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِ َ ْ ْ َ ْ
یما َق ْب َل َأ ْن َی ْخ ُل َقهاَ
َ
 .7روایت ِ :8إن الله َ تعالى هو العا ِلم ِبالشی ِاء قبل كو ِن الشی ِاء  /فلم یزل الله عز و جل ِعلمه س ِابقا ِللشی ِاء ق ِد
ِ
ْ َّ َ َ َ ْ ْ
ْ ُ ْ
َ ٌ
 .8روایت  g :34أف َعال ال ِع َب ِاد ُمق َّد َرة ِفی ِعل ِم الل ِه ق ْبل خل ِق ال ِع َب ِاد
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مــی دانــد 1.او بــه دلیــل علــم مطلقــش هــر چیــز را در جــای حــق خــود قــرار میدهــد 2.علــم او
بــرای تدبیــر امــور آینــدهاش نیســت 3و از آن بــرای خلــق مخلوقاتــش بهــره نمــی بــرد4و در علمــش
نیازمنــد ابــزار و آالت نیســت.

5

ارادۀ الهی
امــام  gدر پاســخ بــه ســوال یکــی از روات ،تفــاوت ارادۀ الهــی بــا اراده انســان را اینگونــه تبیین
میفرمایــد :اراده مخلــوق عبــارت اســت از فکــر و اندیشــه و تصمیــم بــر انجــام آن امــا ارادۀ خداوند
عبــارت اســت از ایجــاد و نــه چیــز دیگــر و او نیــازی بــه تفکــر و اندیشــه و تصمیــم پــس از آن نــدارد.
ارادۀ خداونــد همــان فعــل اســت و نــه چیــز دیگــر و بــرای تحقــق اراده خــود بــه لفــظ و نطــق نیازی
نــدارد و ســوال از کیفیــت بــرای ارادهاش بــی معنــی اســت چــرا کــه خــود کیفیت نــدارد.

6

همچنیــن در تبییــن رابطــۀ میــان ارادۀ خداونــد متعــال بــا ارادۀ انســان ،ارادۀ خداونــد متعال
در مــورد طاعــات را امــر ،رضایــت و کمــک بــر انجــام آن و در مــورد معاصــی نهــی ،عــدم رضایت
َّ
ــه َأ ْن َی ْهد َی ُ
الل ُ
ــن ُ
و کمــک نکــردن بــر انجــام آن میدانــد 7.ایشــان در تفســیر آیــه َف َم ْ
ــه
ــر ِد
ی
ِ
ً ِ
َ
َ ً
ْ
ْ
َّ
ْ
ـام َو َمـ ْ
َیشـ َـر ْح َصـ ْـد َر ُه ِل ِل ْسـ ِ 
ـن ُیـ ِـر ْد أ ْن ُی ِضلـ ُـه َی ْج َعــل َصـ ْـد َر ُه ض ِّیقــا َح َرجــا 8میفرمایــد :ارادۀ
خداونــد متعــال بــر ایــن امــر قــرار گرفتــه اســت کــه مومنــان را بــه بهشــت هدایــت نمایــد بــه
همیــن دلیــل ســینۀ آنــان را بــرای تســلیم اوامــر الهــی آمــاده میکنــد و چــون ارادهاش بــر ایــن
قــرار گرفتــه کــه کافــران را از بهشــت دور ســازد ،ســینۀ آنهــا را بــرای پذیــرش حــق و تســلیم
ُ ْ َ َ َ ْ ََْ ُ ََ َْ
ال ْع ُین َو ما ُت ْخفی ُّ
 .1روایت  :9سبحان م 
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ن یعلم ِ
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 .2روایتَ :9و َض َع ُك َّل َش ْیء م ْن ُه َ
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ال ْش َی َاء َو ْاس َت َع َ
 .3روایت  :50لغ ْیر عل م َحادث َعل َم به
ان به َعلى حفظ َما ُی ْس َتق َبل م ْن أ ْمره
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 .4روایت ِ :50لغی ِر ِعل ٍ م ح ِاد ٍث ع ِلم ِب ِه الشیاءو استعان ِب ِه على ...الر ِوی ِة ِفیما یخلق ِمن خل ِق ِه
 .5روایت :51م ْدر ٌ
ك َل بِمِحس ٍة
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 .6روایــت ِ :11
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ـك
ـق فـ َِـإ َر َادة اللـ ِـه ت َعالــى ِهـ
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در برابــر طاعــات تنــگ میکنــد.

1

ایشــان هــر فعلــی از افعــال خیــر و شــر بنــدگان را تحــت قضــاء الهــی برمیشــمارد .بــه ایــن معنــا
کــه خداونــد متعــال حکــم میکنــد تــا آن ثــواب و عقابــی کــه در دنیــا و آخــرت بــه خاطر اعمالشــان
مســتحق آن هســتند به ایشــان داده شــود.

2

انســانها در افعالشــان کامــا مختــار نیســتند و ارادۀ آنهــا تحــت اراده الهــی اســت 3.آنهــا
بــا قدرتــی کــه خداونــد میدهــد موفــق بــه انجــام طاعــات میشــوند و بــا نعمــت الهــی کــه در
اختیارشــان اســت معصیــت میکننــد .بنابرایــن تنهــا خیــرات و طاعــات اســت کــه بــه خداونــد
نســبت داده میشــود و معاصــی از ناحیــه خودشــان اســت 4.خداونــد متعــال همــه چیــز را بــرای
مریــد بــودن انســان آمــاده کــرده اســت 5.ارادۀ خداونــد متعــال در ایــن دنیا مجبــور کردن انســانها
بــر ایمــان نیســت اگــر چــه در آخــرت اینگونــه اســت چــرا کــه جبــر بــر ایمــان در ایــن دنیــا مومنان
را مســتحق ثــواب نمیکنــد.
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قدرت الهی
امــام  gبرشــمردن قــدرت را بــه عنــوان امــری خــارج از ذات مــردود میدانــد و آن را عیــن ذات
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فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400

تحلیل محتوای روایات امام رضا  gدر باب توحید...

(میرغفوریان و بشیر)

117

میشناســد 1.همچنیــن در مــورد قاهریــت الهــی و تفــاوت آن بــا قاهریــت در انســانها میفرمایــد:
قاهــر بــودن خداونــد بــا تــاش ،رنــج ،نیرنــگ و فریب و کنــار زدن رقبــا ،آنگونــه که در انسانهاســت،
محقــق نمیشــود .همچنیــن در انســانها قاهــر و مقهــور میتواننــد جــای یکدیگــر بنشــینند بــه
ایــن معنــا کــه مقهــور ،قاهــر یــا عکــس آن بشــود .در حالــی کــه تمــام مخلوقــات الهــی همــواره در
برابــر او ذلیــل و خــوار هســتند و از حیطــه قــدرت او لحظــه ای نمیتواننــد خارج شــوند .این اســم در
انســان و خداونــد اشــتراک لفظــی اســت امــا در حقیقت بــا یکدیگر تبایــن کامــل دارند 2.ایــن قاعده
در مــورد تمامــی اســماء الهــی وجــود دارد اگرچــه امــام  gبــه برخــی اســماء اشــاره کــرده انــد.
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 .3و هكذا ج ِم
یع ال ْس َم ِاء َو ِإ ْن ك َّنا ل ْم ن َس ِّم َها كل َها فق ْد ُیك َتفى ِال ْع ِت َبار ِب َما ألق ْی َنا ِإل ْیك
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نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش بــه تحلیــل محتــوای کمــی کیفــی روایــات توحیــد بــاب یازدهــم کتــاب عیــون
اخبــار الرضــا  gاثــر شــیخ صــدوق پرداختــه شــد .ایــن بــاب دارای  49روایــت و دو خطبــه نســبتا
طوالنــی در موضوعــات مرتبــط بــا توحیــد و رفــع ابهامــات و مســائل مربــوط بــه آن اســت .از ایــن
مجموعــه  550مضمــون برداشــت شــد.
کلیــدواژه «اللــه» بــا  360بــار تکرار و پــس از آن کلیدواژه «مخلوقــات» با  270بار تکرار بیشــترین
فراوانــی را در روایــات توحیــد دارد و کلیــدواژگان دیگــر بــا فاصلــه فراوانی بســیار از این دو کلیــد واژه
قــرار دارد کــه نشــان دهنــده جهــت روایــات بــه ســمت تبییــن تفاوتهــای کلــی و اساســی میــان
خالــق و مخلوقات اســت.
نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه در مرتبــۀ ســوم فراوانــی کلمــات ،پیامبــر  nو اهــل بیــت b
قــرار دارنــد .بــه ایــن دلیــل کــه امــام  gجایــگاه پیامبــر و اهــل بیــت را در مســئله توحیــد تبییــن
کــرده اســت .ایشــان پیامبــران و حجتهــای الهــی را وجــه اللــه میدانــد؛ کســانی کــه معرفــت
بــه خداونــد بــا نزدیــک شــدن بــه آنــان حاصــل میشــود .ایشــان نــوع تفکــر انحرافــی غــات کــه
اهــل بیــت  bرا بــا خداونــد متعــال در اســماء و صفــات شــریک میدانســتند ،مــورد نقــد قــرار
میدهــد .همچنیــن بــه تصحیــح احادیــث تحریــف شــده پیامبــر  nو اهــل بیــت  bدر بحــث
توحیــد میپــردازد.
فراوانــی موضوعــات بــا فراوانــی کلمــات کامــا هماهنگــی و همخوانــی دارد و همانگونــه کــه
در نمــودار شــماره ( )1کلمــات ،فراوانــی دو کلیــدواژه اول گویــای تبییــن رابطــه خالــق بــا مخلــوق
اســت .در نمــودار شــماره ( )2موضوعــات ،ایــن رابطــه بــه صــورت روشــن تــر در نفــی صفــات نقص
در مخلوقــات از خداونــد متعــال و معرفــی اســماء الهــی و تفــاوت آن بــا صفــات کمالی در انســانها
نشــان داده شــده اســت.
در نهایــت در مجموعــه روایــات توحیــد از امــام رضــا  gدر کتــاب عیــون ،پــس از تشــویق افــراد
بــه شــناخت خداونــد و تبییــن امــکان ،اهمیــت ،ابزارهــا ،عوامــل و مبنــای اصلــی شــناخت .دو
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جهتگیــری کلــی وجــود دارد .1 :شــناخت صفــات نقــص در انســان و نفــی آن از خداونــد متعــال
بــا تمرکــز بــر نفــی تجســیم و رویــت خداونــد متعــال و جبــر و تفویــض.2 ،شــناخت اســماء الهــی و
تفــاوت آن بــا صفــات کمالــی در انســان بــا تمرکــز بــر علــم داشــتن ،قــدرت داشــتن و اراده داشــتن
کــه بــا تفــاوت انــدک در فراوانــی ،دوشــادوش یکدیگــر بــه تبییــن بحــث توحیــد میپردازنــد.
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چکیده
انســجام مفهــوم معنایــی اســت کــه بــه روابــط معنایــی موجــود در متــن اشــاره دارد و آن را بــه عنــوان یــک
متــن از غیــر متــن متمایــز و مشــخص میکنــد .انســجام بــه ســه دســتۀ دســتوری ،واژگانــی و پیونــدی
تقســیم میشــود .ایــن پژوهــش بــه بررســی عناصــر انســجامی متــن بــر اســاس نظریــۀ مایــكل هالیــدی و
رقیــه حســن در خطبــه غدیریــۀ امــام رضــا  gمیپــردازد .بــر اســاس ایــن نظریــه آنچــه متــن را منســجم
و یكپارچــه و از نوشــتههای پراکنــده و از هــم گســیخته متمایــز میســازد ،عامــل انســجام اســت .در ایــن
گفتــار بــر اســاس روش توصیفــی تحلیلــی و بــا ترســیم نمــودار ،عوامــل واژگانی انســجامبخش متــن ،چون
(همآیــی ،تضــاد ،انســجام دســتوری و مراعاتالنظیــر) و تکــرار (واژه و عبــارت) از متــن خطبــۀ غدیریــه
اســتخراج و بــا آوردن مثالهایــی تحلیــل شــد .نتیجــه اینکــه عوامــل انســجام در متــن خطبــه رعایــت
و باعــث منســجم و پیوســتهتر شــدن آن شــده اســت .آنچــه متــن خطبــه را منســجم کــرده اســت صرفــا
رعایــت اصــل انســجام نیســت؛ بلکــه ناشــی از تناســب درونــی موجــود بیــن الیههــای متــن خطبــه اســت
کــه برخاســته از فهــم عمیــق صاحــب کالم و درک مــاورای روابــط بیــن واژگان و نیــز قــدرت خلــق و آفرینش
ادبــی و دمیــدن روح بــه کالبــد کلمــات اســت؛ امــری کــه چــون بــه درســتی صــورت پذیرفتــه بــه رســتاخیر
کلمــات انجامیــده اســت.
کلیدواژهها :امام رضا  ،gخطبۀ غدیریه ،تحلیل گفتمان ،انسجام ،عامل واژگانی.
 .1استادیار زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه سمنان(نویسنده مسئول)noresideh@semnan.ac.ir :
 .2کارشناس ارشد مترجمی ،دانشگاه سمنانsalmanihaghighi@semnan.ac.ir :
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مقدمه
تحلیــل گفتمــان 1کــه در زبــان فارســی بــه عناوینــی همچــون مقــال ،ســخنکاوی ،ســخن ،کالم و
سخنســنجی و تحلیــل کالم ترجمــه شــده اســت ،نوعــی گرایــش مطالعاتــی میانرشــتهای اســت
کــه از اواســط دهــۀ  1960تــا اواســط دهــۀ 1970ظهــور یافــت .گفتمــان با واحــد بزرگتــری از جمله
ســر و کار دارد .ســخنکاوی و تحلیــل گفتمــان ،اصطالحاتــی در علــم زبــان شناســی هســتند کــه
دار بزرگتــر از جملــه ،شــناخت پیوندهــای درونمتنــی و
بــه توصیــف کالم مرتبــط و پیوســتۀ معنـی ِ
ارتبــاط داخلــی بیــن بخشهــای گوناگــون و اجــزای متــن میپردازنــد و رابطــۀ یــک گفتــه را بــا گفتــۀ

قبــل نشــان میدهنــد .بــه طــور کلــی ،زبانشناســان در تحلیــل گفتمــان بـرای متــن هفــت ویژگــی
اساســی را بــر میشــمرند :ا .انســجام  .2پیوســتگی معنایــی  .3قابلیــت پذیــرش  .4قصدمنــدی .5
ویژگــی اطالعاتــی  .6ویژگــی موقعیتی  .7ویژگــی درونمتنی(امیری خراســانی و علینــژاد:1394 ،
 .)8طــی دهههــای اخیــر ،ایــن مقولــه در عرصــۀ نظریههــای ادبــی ،فلســفی ،جامعهشناســی،
ی روانشناســی اجتماعــی و نیــز ســایر رشــتههای علــوم اجتماعــی مــورد
سیاســت ،روانكاوی و حتـ 
توجــه و عمــل اندیشــمندان و نظریهپــردازان ق ـرار گرفتــه است .اســاس کار ایــن پژوهــش بررســی
عناصــر انســجامی و پیوســتگی از میــان هفــت ویژگــی فــوق اســت؛ چ ـرا کــه تنهــا ایــن دو عنصــر
متنمحــور هســتند و پنــج ویژگــی دیگــر رویكــرد کاربــردی بــه متــن دارنــد و دربــارۀ نحــوۀ ارتبــاط و
تعامــل متــن و خواننــده بــا یكدیگرنــد .در ایــن مقالــه بــه دلیــل اهمیــت و جایــگاه ســخنان امــام رضا
 gو تأثیــر فراوانــی کــه در تبییــن رســالت ائمــه در جوامــع جــور دارد ،خطبــۀ غدیریــۀ امــام رضاg
انتخــاب شــد و مــورد تجزیــه و تحلیــل قـرار گرفــت .ســپس نحــوه و میــزان اســتفاده از عامــل واژگانی
بــه صــورت آمــاری در قالــب نمــودار بــه نمایــش گذاشــته شــد.

بیان مسئله
از دیــدگاه زبانشناســی نظاممنــد نقشگــرا ،انســجام ارتبــاط داخلــی موجــود میــان بخشهــای
گوناگــون از ســاختار جملــه را توســعه میدهــد و همچنیــن رابطههــای بیرونــی میــان یــک جملــه
1. Discourse analysis

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400

نقد عوامل انسجام واژگانی در خطبۀ غدیریۀ امام رضا g

(نورسیده و سلمانی حقیقی)

و جملــۀ دیگــر از همــان متــن را روشــن میکنــد .گــوت وینســکی نیــز معتقــد اســت «متــون
ممکــن اســت دارای انســجام ضعیفتــر و یــا قویتــر باشــند؛ امــا هیــچ متنــی بــدون انســجام
نیســت»(.)Gutwinski, 1976:33
هالیــدی و حســن ســاختمان متنــی و روابــط بیــن جملـهای را بررســی کردهانــد .در این بررســی،
ن را ایــن گونــه تعریــف کردهانــد« :انســجام،
آنهــا روابــط بیــن جملـهای متــن را انســجام نامیــده ،آ 
ن را بــه عنــوان
یــک مفهــوم معنایــی اســت کــه بــه روابــط معنــای موجــود در متــن اشــاره دارد و آ 
یــک متــن از غیــر متــن متمایــز و مشــخص مینمایــد» ( .)Halliday and Hassan, 1976:4ایــن
دو زبانشــناس ،وجــود انســجام متنــی را منــوط بــه تعبیــر و تفســیر عناصــری در متــن میداننــد
کــه بــه تعبیــر و تفســیر دیگــر عناصــر وابســته باشــند .از نظــر آنــان ،انســجام جزئــی از نظــام زبــان
اســت؛ بنابرایــن بــه عنــوان یــک ارتبــاط معنایی ،بــه وســیلۀ عواملی شــناخته میشــود کــه واژهای
یــا دســتوریاســت .ایــن عوامــل انســجام کــه معنایــی و غیــر ســاختاری هســتند ،بــه یــک متــن،
متنیــت میبخشــند.

پیشینۀ پژوهش
دربارۀ موضوع این مقاله میتوان به پژوهشهای زیر اشاره کرد:
ـ علیرضــا نظــری و نرگــس انصــاری (2013م) ،در مقالـهای مؤلفــه انســجام بخــش حــذف را در
 30خطبــه نهــج البالغــه بررســی کــرده و بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه حــذف در چهــار ســطح
حرفــی ،اســمی ،فعلــی و جملــه بــه انســجام متنــی در نهــج البالغــه انجامیــده اســت.
ـ کلثــوم صدیقــی و عاطفــه ســتایش مهــر )1394( ،هــم در مقالـ ه خــود عامــل انســجام بخــش
«ارجــاع» را در  285جملــه منتخــب از نهــج البالغــه و ترجمههــای فارســی و انگلیســی آنهــا از
طاهــره صفــارزاده بررســی کــرده انــد .نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد کــه میــان متــن عربــی و
ترجمههــای فارســی و انگلیســی را آن در رعایــت مؤلفــه انســجام بخــش مذکــور تفــاوت معنــاداری
وجــود دارد.
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ـ علیرضــا نظــری ( ،)1392در مقالـهای ضمــن بررســی کارکــرد ادات ربــط در ایجــاد انســجام در
 30خطبــه از نهــج البالغــه ،بــه ایــن نتیجــه رســیده اســت کــه بســامد بــاالی ادوات ربطــی بــه ویژه
ادات ربطــی افزایشــی بــه انســجام خطبههــا منجــر شــده اســت.
ـ معصومــه نعمتــی قزوینــی و طاهــره ایشــانی ( ،)1394در مقال ـهای ضمــن بررســی کاربســت
عوامــل انســجام در ســورۀ "أعلــی" و ترجمــه آن از طاهــره صفــارزاده ،نشــان دادهاندکــه مترجــم در
انتقــال مفاهیــم آیــات ســعی نمــوده از ســاختار متــن اصلــی تبعیــت کنــد کــه ایــن امــر حاکــی از
موفقیــت وی در بازتــاب عوامــل انســجام دســتوری و واژگانــی در ترجمــه اســت.
بــا بررســی مــوارد مذکــور کــه بخشــی از پژوهشهــای انجــام گرفتــه در ایــن زمینــه اســت بــه
لــزوم انجــام تحقیقهــای بیشــتر در حــوزۀ ادب اهــل بیــت  bو ضــرورت تحلیــل آن بــر اســاس
جدیدتریــن نظریههــای زبانشناســی بــه منظــور اثبــات غنــای بــاالی ایــن ادبیــات پــی میبریــم.
در ایــن تحقیــق ضمــن بررســی خطبــه غدیریــه بــه تحلیــل تنهــا یکــی از عناصــر انســجام بخــش
متــن بــه هــدف نمایانــدن غنــای آن میپردازیــم ،تــا تنهــا گوش ـهای از بالغــت و انســجام متنــی
بــاالی موجــود در آن را نشــان دهیــم ،امــری کــه تاکنــون در هیچ رســاله یــا تحقیقی بــه آن پرداخته
نشــده اســت.

 .1تحلیل گفتمان متون اسالمی
گفتمــان در هــر برهـهای از زندگــی اجتماعــی انســان در چارچوبــی و رویكــردی خــاص تعریــف
و شناســانده شــده اســت و در شــكلگیری و تكویــن آنچــه امــروزه تحلیــل گفتمــان و تحلیــل
انتقــادی گفتمــان مطــرح میشــود ،تاثیــر بســزایی داشــته اســت .تحلیــل گفتمــان در میــان
علمــای اســامی در قالبهــای مختلــف ،نظیــر نقــد ادبــی ،علــم خطابــه و بالغــت کــه شــامل
بیــان و بدیــع میشــد ،تجلــی یافــت .از ابتــدا علمــای اســامی دریافتنــد کــه در متــن بــا واحــدی
بزرگتــر از جملــه ســر و کار دارنــد« .نـ ّ
ـص بــه عنــوان یــك اصطــاح ،از قــرون اولیــه اســامی کاربرد
داشــته اســت؛ بــا ایــن حــال علمــای اصــول ،همچــون مــروزی ،زرکشــی ،قشــیری و ...بــه تعریــف
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جامعــی از متــن نرســیدهاند و نگــرش رایــج از نظــر اصولییــن ایــن اســت کــه نـ ّ
ـص ســخنی اســت
کــه حــاوی حكمــی صریــح و یقینــی باشــد؛ بــدون گمــان احتمــال و تأویــل .بــه عبــارت دیگــر
نــص ســخنی اســت کــه یــک تأویــل دارد»(حمیــری .)47-37 :2008 ،در تعاریــف نحــوی از
متــن ،در واقــع عنصــر مهــم ،انســجام اســت« .در ایــن تعاریــف جمــات جزئــی از متــن هســتند
و متــن مجموع ـهای از جمــات کــه بــه گون ـهای یــک دور را نشــان میدهد»(پروینــی و نظــری،
 .)126 :1939در آثــار مربــوط بــه بالغــت ،کلماتــی از نوع اســتحكام ،انســجام ،پختگــی ،جزالت،
ســامت ،ســهل ممتنــع و  ...بســیار دیــده میشــود .در حقیقــت بایــد گفــت تلقــی قدمــا از مفهوم
انســجام ،تحــت مقولــۀ خاصــی تبیین نشــده اســت .اگر ســیر تاریخــی موضــوع را در کتــب بالغت
دنبــال کنیــم ،میبینیــم کــه تــا عصــر مـا ،هیــچیــک از قدمــا تعریفــی بــرای اصطالحاتــی از نــوع
ً
«انســجام» یــا «اســتحكام» نیاوردهانــد .ظاهــرا مفصلتریــن بحــث در ایــن بــاب ،بحثــی اســت کــه
صاحــب أنــوار ّ
الربیــع ،در عنــوان انســجام آورده اســت« :انســجام در لغــت جــاری بــودن اســت و
در اصطــاح آن اســت کــه کالم از عذوبــت الفــاظ ،ســهولت ترکی ـب ،حســن ســبك برخــوردار و
خالــی از تعقیــد و تكلــف باشــد .فرهنــگ عــرب در تجزیــه و تحلیــل زبــان و متــون در چهــار زمینــۀ
تحقیقــی مبــدع رهیافتهــای بســیار جالبــی بودهانــد کــه عبــارت اســت از :نقــد ادبـی ،بالغــت
در مفهــوم یونانــی آن یعنــی خطابــه ،اصــول فقــه ،بالغــت در مفهــوم اســامی عربــی آن یعنــی
معانــی و بیان»(قومــی و آذرنــوا .)74 :1392 ،بنابرایــن میتــوان گفــت زبانشناســی امــروز پیــرو
و دنبالـهروی زبانشناســی کهــن اســامی اســت و بــا وجــود وجــوه افتراقــی کــه وجــود دارد نقطــۀ
مشــترک تمــام آنهــا بررســی زبــان اســت.
البتــه بایــد ایــن نكتــه را نیــز خاطــر نشــان شــویم کــه «مفاهیــم دانشــمندان اســامی در قــرن
دوازدهــم همــان مفاهیــم و رویكردهــای زبانشــناختی اســت کــه در دهــۀ هفتــاد قــرن بیســتم در
زبانشناســی اروپــا و آمریــكا در قالــب رویكردهــای کاربردشناســی مطــرح میگــردد؛ مفاهیمــی
همچــون جملــه ،کالم ،خوشســاخت ،متكلــم ،مخاطــب ،کالم اطالعاتــی ،کالم کنشــی ،معنــی
اولیه(صریــح) ،معنــی ثانویه(ضمنــی) ،موقعیــت ارتباطــی ،مقتضــای حال(موقعیتهــای مــورد
نیــاز) ،بافــت موقعیتــی و . ...جالبتــر اینكه در ســنت مطالعات زبانشــناختی اســامی ،فالســفه
و علمــای علــم کالم (بالغــت) همــان مراحلــی را طــی میکننــد کــه زبانشناســی اروپایــی در
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دهۀهــای اخیــر مطالعــات زبــان شــناختی گذراندنــد» (همــان .)61
همانطــور کــه بیــان شــد گفتمــان اســامی تأثیــر و حضــور پررنگــی در مقولــۀ گفتمــان دارد؛
امــری کــه بــه خوبــی بیانگر تأثیــر شــگرف گفتمــان اســامی در جدیدتریــن مباحث زبانشناســی
رایــج امــروز در جهــان غــرب اســت.

 .2جایگاه علمی امام رضا  gو آثار ایشان
امــام رضــا148( gـــ203ق) هشــتمین امــام شــیعه اثنیعشــری 20 ،ســال امامــت را بهعهده
داشــت .کنیــه امــام ابوالحســن و مشــهورترین لقبــش رضاســت(مفید ،1372 ،ج .)261 :2صابر،
رضــی و وفــی از دیگــر القــاب آن حضــرت اســت(امین عاملــی1418 ،ق ،ج  .)64 :2نقــل شــده
اســت کــه امــام کاظــم gبــه فرزندانــش میگفــت« :بــرادر شــما علیبــن موســی ،عالــم آل
محمــد است»(طبرســی1417،ق .)64 :یکــی دیگــر از القــاب مشــهور حضرت «عالــم آل محمد»
اســت .ایــن لقــب نشــانگر ظهــور علــم و دانــش ایشــان اســت .جلســات مناظره متعــددی کــه امام
بــا دانشــمندان بــزرگ عصــر خویــش ،بــه ویــژه علمــای ادیــان مختلــف انجــام داد و در همــۀ آنهــا
بــا ســربلندی تمــام بیــرون آمــد دلیــل کوچکــی بــر ایــن ســخن اســت .ایــن توانایــی و برتــری امــام،
ن ایشــان در ایــن
در تســلط بــر علــوم یکــی از دالیــل امامــت ایشــان اســت و بــا تأمــل در ســخنا 
ً
مناظــرات ،کامــا ایــن مطلــب روشــن میگــردد کــه ایــن علــوم جــز از یــک منبــع وابســته بــه الهــام
و وحــی نمیتوانــد سرچشــمه گرفتــه باشــد .امام رضــا  gحــدود 17ســال ( 200-183یــا )201
از دورۀ امامت خــود را در مدینه حضــور داشــت و از جایــگاه ویــژهای در میــان مــردم برخــوردار
بــود .خــود امــام در گفتوگویــی کــه بــا مأمــون درباره والیتعهدی داشــت ،در توصیــف ایــن
ی کــه مــن در
دوره گفتــه اســت :همانــا والیتعهــدی هیــچ امتیــازی را بــر مــن نیفــزود .هنگام ـ 
مدینــه بــودم فرمــان مــن در شــرق و غــرب نافــذ بــود و وقتــی ســوار بــر مرکــب خــود ،از کوچههــای
مدینــه عبــور میکــردم ،کســی عزیرتــر از مــن نبود(کلینــی ،1372 ،ج .)248 :8دربــارۀ جایــگاه
علمــی امــام در مدینــه نیــز از خــود ایشــان نقــل شــده اســت :مــن در مســجد پیامبر مینشســتم
و دانشــمندانی کــه در مدینــه بودنــد ،هــرگاه در مســئلهای درمیماندنــد ،همگــی بــه مــن ارجــاع
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نقد عوامل انسجام واژگانی در خطبۀ غدیریۀ امام رضا g

(نورسیده و سلمانی حقیقی)

ن را نــزد مــن میفرســتادند و مــن بــه آنهــا پاســخ میدادم(همــان ،ج:8
میدادنــد و سؤاالتشــا 
ی کــه بخواهیــم بــه برخــی از آنچــه دربــارۀ شــخصیت علمــی امــام رضــا gبیــان
 .)267در صورتـ 
شــده ،اشــاره کنیــم میتــوان بــه ســخنی از ابــن ابــی الحدیــد معتزلــی اشــاره کــرد کــه میگویــد:
«امــام رضــا« gأعلــم النــاس» یعنــی داناتریــن مــردم اســت(معتزلی ،1393 ،ج.)254 :12
یکــی دیگــر از مســائلی کــه میتــوان بــه جایــگاه علمــی امــام رضاgپــی بــرد ،نــگاه بــه اســامی
شــاگردان ایشــان اســت؛ شــاگردانی کــه برخــی از آنهــا خودشــان از عالمــان و بــزرگان علمــی
عصــر خودشــان بودهانــد و بــه شــاگردی امــام هشــتمgافتخار میکردهانــد.
برخــی نویســندگان ،از امــام رضــا gبــه جــز احادیــث و اخبــاری کــه از آن حضــرت نقــل
کردهانــد یــا پاســخ کســانی کــه بــرای فهــم مســائل علــوم و معــارف بــه آن بزرگــوار مراجعــه کردهانــد
ً
ـا کتاب عیــون أخبــار ّ
الرضا بســیاری از ایــن مســائل را نقــل کــرده اســت ،تألیفاتــی نیــز ذکــر
مثـ
کردهانــد کــه صحــت انتســاب آنهــا نیازمنــد دالیــل کافــی اســت و اســتناد برخــی از آنهــا قابــل
اثبــات نیســت .از جملــه ایــن تألیفــات کتــاب «الفقــه الرضــوی» اســت کــه محققــان ،نپذیرفتهانــد
کــه ایــن کتــاب نوشــته امــام رضــا  gباشــد(فضل الله .)187:1377،اثــر دیگــری کــه بــه امــام
رضــا gنســبت داده شــده اســت« ،الرســالة الذهبیــه» در پزشــکی اســت .گفتــه شــده اســت کــه
امــام ایــن رســاله را در حــدود ســال ۲۰۱قمــری بــرای مأمــون فرســتاد و مأمــون بــرای نشــان دادن
اهمیــت آن دســتور میدهــد کــه بــا طــا نوشــته و پــس از آن در خزانــه دارالحکمــه نگهــداری شــود
و بــه همیــن مناســبت اســت کــه آن را رســالۀ ذهبیــه نامیدهانــد .بســیاری از علمــا بــر ایــن رســاله
شــرح نوشــتهاند(همان) .از دیگــر آثــار نســبت داده شــده بــه امــام رضــا « gصحیفــة الرضــا»
در فقه اســت کــه انتســاب آن بــه ایشــان ثابــت نشــده اســت .کتاب دیگــری کــه بــه امــام رضــا g
ً
نســبت داده شــده اســت ،کتــاب «محــض اإلســام و شــرایع الدیــن» اســت کــه ظاهــرا اطمینانــی
بــه انتســاب ایــن کتــاب بــه امــام نیســت(همان).
2ـ  .1خطبۀ غدیریه
غدیــر خــم نقطــه اوج اســام اســت .روز اکمــال دیــن و اتمــام نعمتهــای الهــی بــر امت اســامی
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و روزی اســت کــه خــدای متعــال بنــدگان خویش را برای اســتمرار حرکت در مســیر حــق و حقیقت
بــه والیــت علــی ابــن ابیطالــب  gو خانــدان پاکــش دعــوت کــرد .عظمــت ایــن روز همــواره مــورد
تأکیــد پیشــوایان دیــن و ائمــه معصومیــن  bقــرار گرفتــه و هــر یــک از امامــان بــه فراخور حــال در
خصــوص ایــن روز بــزرگ بیاناتــی داشــتهاند .از جملــه آنهــا خطبـهای اســت کــه از حضــرت رضــا
 gدر ایــن بــاره ایــراد شــده اســت .امــام در فرازهــای مختلــف از «خطبــه غدیریــه» ویژگیهــا و
اهمیــت ایــن روز بــزرگ را بیــان میکنــد؛ زیــرا در ایــن روز فــرج و گشــایش بزرگــی حاصــل شــده
کــه مشــکالت و نابســامانیها را مرتفــع ســاخته اســت .حضــرت در ایــن خطبــه بیــان میدارنــد:
هرچنــد «علــی راه خداســت» امــا در راه متوقــف نشــوید ،زیــرا راه بــرای پیمــودن و رســیدن بــه
مقصــد متعالــی هســتی اســت؛ ایشــان تأکیــد دارنــد که تفســیر قــرآن ،ســنت پیامبــر ،nمعرفت
دینــی و شــیوه زندگــی را از علــی gبیاموزیــد تــا در پیشــگاه الهــی گرفتــار شــرک و کفــر نشــوید.
تمامــی ایــن مســائل و نــکات آموزنــده و تأثیرگــذار را میتــوان در بافــت متــن خطبــه و اصــول زبانی
بــه کارگرفتــه شــده در آن درک کــرد .ایــن خطبــه در کتــاب «إقبــال األعمــال» مرحــوم ســید ابــن
طــاووس ،فصــل ششــم ،بــاب پنجــم ذکــر شــده اســت کــه در ادامــه مــرور میکنیــم .قابــل ذکــر
اســت کــه بــا توجــه بــه طوالنــی بــودن متــن خطبــه و تکــرار بخشهایــی از آن هنــگام اســتناد بــه
هریــک از عناصــر انســجام واژگانــی ایــن امــر بــه اطالــه و تکــرار قســمتهایی از خطبــه انجامیــده
اســت.
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ـال َیـ ْـو ُم ْال ْض َحــى َو َیـ ْـو ُم ْالف ْطــر َو َیـ ْـو ُم ال ُج ُم َعــة َو َیـ ْـو ُم الغدیــر َو إ َّن َیـ ْـو َم الغدیــر َب ْیـ َ
الیــام قـ
ـن الض َحى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ِ
ِ
ْ َ ِ
ُ
َّ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ـن َّ
ـن الك َواكــب َو ُهـ َـو ال َیـ ْـو ُم الــذی ن َجــا فیــه إ ْب َراهیـ ُـم الخلیــل مـ َ
َو ْالف ْطــر َو ال ُج ُم َعــة كالق َمــر َب ْیـ َ
ـار
ـ
الن
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ ِ ُ ْ ً َّ َ ُ َ ْ َ ِ ْ ُ َّ
َ ْ َ َ َّ
َ
ِّ
َّ
ُ
َ
ـی َعل ّیـ ًـا َأمیـ َـر ْال ُم ْؤمنینَ
َ
ِّ
ـذی أكمــل اللــه ِبـ ِـه الدیــن ِفــی ِإقامـ ِـة الن ِبـ ِ ِ
ِِ
فصامــه َشــكرا ِللـ ِـه و هــو الیــوم الـ ِ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
َّ
َع َلمـ ًـا َو أ َبـ َ
ـان َفض َیل َتـ ُـه َو و َص َاء َتـ ُـه َف َصـ َ
ـام ذلــك ال َیـ ْـو َم َو إنـ ُـه ل َیـ ْـو ُم الك َمــال َو َیـ ْـو ُم َم ْرغ َمــة الشـ ْ
ان َو
ط
ـی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِ
ِ
َ
َ ْ ُ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ِّ
ـوم الــذی َ
الشـ َ
الیـ ُ
ـیعة ُومح ّبــی آل ُم َح َمـ ٍّـد  ،وهــو َ
عمـ ُـد اللـ ُـه فیـ ِـه إلــی مــا َع ِملـ ُـه
ی
یــوم تقبــل أعمــال
ِ
ِ ِ ً ِ
ُ
َ َ
ُ
ُ َ َ ُ
َ ََ َ ُ َ ً
ُ ُ
کرسـ َّ
ـی کرامـ ِـة
ـذی یأمــر ِجبرئیــل  gأن ینصــب ِ
المخا ِلفــون فیجعلــه هبــاء منثــورا وهــو الیــوم الـ ِ
َ َ ُ َ
ُ
َ َ ُ
َ
اللــه بــإزاء َبیــت َ
المعمـ َ َ ُ
َّ
ـماوات
ـور ویصعــده ِجبرئیــل  gوتجت ِمــع إلیـ ِـه المالئکــة ِمــن جمیـ ِـع السـ ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َ َ َ َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ٍّ
ـد آدمg
غفرون ِل ِشــیع ِة أمیـ ِـر الم ِ
ـد ویســت ِ
ویثنــون علــی محمـ ٍ
یهم ِمن ولـ ِ
ؤمنیــن واألئمـ ِـه  bوم ِحب ِ
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َ
ُ
ـن أن َی َرف ُ
ـرام الکاتبیـ َ
ـوم الــذی َی ُأمـ ُـر اللـ ُـه فیــه الکـ َ
الیـ ُ
وهـ َـو َ
الق َلـ َـم َعــن ُمح ِّبــی أهـ َ
ـت
ـوا
ـ
ع
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ـل البیـ ِ
َ ًِ
َ ً
َ ُُ َ ََ
َ
َ
ُ
َ ُ َ َّ
َ
َ َ َ ّ
َ
ـد
یهــم شــیئا ِمــن خطایاهــم کرامــة ِلمحمـ ٍ
ِ
ـام ِمــن یـ ِ
وشــیع ِت ِهم ثالثــة أیـ ٍ
ـوم الغدیـ َ ِـر ،وال یکتبــون عل ِ
َ
ـوم الــذی َیزیــدُ
وذوی َرحمــةُ ،
ُ
َ
َ
َّ
َ
ُ
ُ
ُ
َّ
َ
الیـ ُ
ُ
َ
وهـ َـو َ
َ
ٍّ
ِ ِ ِ
ـذی جعلــه اللــه ِلمحمـ ٍ
ِ
وعلــی واألئمـ ِـة .وهــو الیــوم الـ ِ
ـد وآ ِلـ ِـه ِ
النــارُ ،
َّ
وإخوانــه َوی ُ ُ ُ
اللـ ُـه فــی حــال َمــن َع َبـ َـد فیــه َووسـ َـع َع َلــی َعیالــه َونفســه َ
وهـ َـو
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
عتقـ َـه اللــه ِمــن ِ
َِ َ ُ
َ َ ِّ َ َ ُ ً َ َ ُ َ ُ ً َ َ ُ َ ُ ً
ـوالُ .
ُ
وهـ َـو َیــومُ
َ ُ
ـذی یجعــل اللــه ِفیـ ِـه ســعی الشــیع ِة مشــکورا وذنبهــم مغفــورا وعملهــم مقبـ
الیــوم الـ ِ
َ
َ ُ َ
َ
َ َّ َ ُ َ
َ ُ َ
َ ُ َ َ
ید
ـط الـ ِـو ِزر ویــوم الحبـ ِ
ـرب ویــوم ت ِ
ت ِ
والع ِ
حطیـ ِ
ِالعلـ ِـم ویــوم البشــار ِة ِ
ـاء والع ِطیـ ِـة ویــوم نشــر ِ
ـس الکـ ِ
نفیـ ِ
ّ
َ
جاب فیــه ُّ
ـوم َ
ـوم ُیسـ َـت ُ
الموقــف َ
العظیــمَ ،ویـ ُ
ـاءَ ،ویـ ُ
األکبــرَ ،ویـ ٌ
ّ
الدعـ ُ
َ
ـواد ،
ـ
ون
ـاب
ـ
ی
الث
ـس
ـ
لب
ـوم
ـزع السـ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِّ
ِ
ـوم َنفــی ُ
اله ُمـ َ ُ َّ
ُ
ـوم الشــرط َ
َ ُ
المؤمنیـ َ
َ
المشــروط َویـ ُ
َویـ ُ
ـن .وهو
ِ
ِ
ذن ِبی ِشــیع ِة أمیـ ِـر ِ
ـوم ویــوم الصفــح ِعــن م ِ
ِ
ِ
َ ُ ّ َ
ـوم إکثــار َّ
ـوم عیــد أهـ َ
الرضــاَ ،ویـ ُ
الصــاة َع َلــی ُم َح َّمــد وآل ُم َح َّمــدَ ،ویـ ُ
ـبقةَ ،ویـ ُ
ـوم ِّ
ـت
یــوم السـ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ـل بیـ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ َ ُ َُ
َ ُ
ِّ
َ ُ
َ ُ
ُم َح َّمــدَ ،ویـ ُ
اجـ َـر ِةَ ،وی ُوم
ـوم ق ُبــول األعمـ
ـال ،ویــوم طل ِب الزیــاد ِة ویــوم ِاسـ ِـتراح ِة الم ِ
ٍ
ؤم ِنین ویــوم المت ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ َ
ُّ ُ
َ
َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
العباد ِة
التـ َـو ُّد ِد ،ویــوم الوصـ
ـرک الک ِ
ـول إلــی رحمـ ِـة اللـ ِـه ،ویــوم الت ِزکیـ ِـة ،ویــوم تـ ِ
ـوب ویــوم ِ
بائـ ِـر والذنـ ِ
ِ
ً
ً
َ ُ َ
َّ
کان َک َمــن َ
ـنَ ،ف َمــن َف َطـ َـر فیــه صائمـ ًـا ُمؤمنـ ًـا َ
الصائمیـ َ
أطعـ َـم ِفئامــا ِوفئامــا – إلــی أن
ِ ِ ِ
ویــوم ت ِ
ِ
فطیـ ِـر ِ ِ
َ
َ
َ
ً ُ
َ
ـال :م َائـ َـه ألــفَ .و ُهـ َـو َیـ ْـو ُم َّ
َ
ُ
الت ْه ِن َیـ ِـة ُی َه ِّنــی
ُعـ َّـد َعشــرا ،ثـ َّـم قــالَ :أو تـ
ٍ
الفئــام؟ قــال :ال ،قـ ِ
ـدری مــا َ ِ
ِ
َ َ
َ ْ
َّ َّ
َْ ُ ُ ْ َْ ًَ َ َ َ ْ ُْ ُ َ ُ ُ ُ ْ
َ
ین ِب َول َیـ ِـة
ـن ال ُم َت َم ِّسـ ِـك
ـذی َج َعل َنــا ِمـ
ـاه َیقــول ال َح ْمـ ُـد ِللـ ِـه الـ
بعضكــم بعضــا فـ ِـإذا ل ِقــی المؤ ِمــن أخـ
ِ
َ
َ
َ َ َْ
ْ
َ
َ
ُْْ
الت َب ُّســم فــی ُو ُجــوه َّ
الئ َّمــةَ bو ُهـ َـو َیـ ْـو ُم َّ
ـن أ ْهــل ال َیمــان ف َمـ ْ
النــاس مـ ْ
و
ـن
ـ
ی
ن
م
ؤ
م
ال
ـر
ـ
ی
م
أ
ـن ت َب َّسـ َـم
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ْ َِ ْ
َ َْ َْ
َّ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ
ْ
ـف َح َاجــة َو َب َنى َلهُ
َ
َ
َ
ِفــی وجـ ِـه أ ِخیـ ِـه یــوم الغ ِدیـ ِـر نظــر اللــه ِإلیـ ِـه یــوم ال ِقیامـ ِـة ِبالرحمـ ِـة و قضــى لــه ألـ
ٍ
َ ً
ْ
َ َ َ َُّ
ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ َ ْ ُ ِّ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ ْ َ
ق ْصــرا ِفــی ال َج َّنـ ِـة ِمــن در ٍة بیضــاء و نضــر وجهــه و هــو یــوم الزینـ ِـة فمــن تزیــن ِلیــو ِم الغ ِد ِیر غفــر الله
َ ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ً َ ْ َ َ ً َ َ َ َ َّ
ـون َلـ ُـه ْال َح َسـ َـنات َو َی ْر َف ُع َ
اللـ ُـه إ َل ْیــه َم َلئ َكـ ًـة َی ْك ُت ُبـ َ
ون
لــه كل خ ِطیئـ ٍـة ع ِملهــا ص ِغیــرة أو ك ِبیــرة و بعــث
ِ ِ ِ
ِ
ً
ً
ْ َ َ ْ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َلـ ُـه َّ
الد َر َ
ـل ذ ِلــك ال َیـ ْـوم فــإن َمــات مــات شــهیدا َوإن َعــاش َعــاش َســعیداَ ،و َمــن
ـ
ث
م
ـل
ـ
اب
ق
ـى
ـ
ل
إ
ـات
ـ
ج
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ ً َ َ
َ
ـنَ ،ومــن َ
أطعـ َـم َجمیـ َـع األنب َیــاء ِّ
والص ِّدیقیـ َ
کان َک َمــن َ
أطعـ َـم ُمؤمنـ ًـا َ
َ
َ
ؤمنــا أدخــل اللـ ُـه ق َبر ُه
م
ـه
ـ
ی
ف
ار
ز
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ ُ ُ َ َ ُ ُ َّ َ َ ُ َ َ
ون ب َّ
َسـ َ ُ ً َ َ ّ َ
ـف َم َلـ ُ َ ِّ ُ َ
الج َّنـ ِـه .وفــی
ـوم ســبعون ألـ
ٍ
ِ
ـبعین نــورا ووســع ِفــی قبـ ِـر ِه ویــزور قبــره کل یـ ٍ
ـک ویبشـُـر ِ
َ َ ََ َ
ُ َ ََ
َ َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
ـابع ِة
ـماوات السـ
ـوم الغ ِدیـ ِـر عــرض اللــه ِل ِوالیـ ِـة علــی أهـ
ـبع فســبق إلیهــا أهــل السـ ِ
ـل السـ ِ
یـ ِ
ـماء السـ َ ِ
ِ
ِ
َ َ ُ َّ َ َ َ
ُ
الم ُ
البیــت َ
َ َّ َ
ُ َّ
الراب َعــة َف َز َّی َنهــا ب َ
ـور ،ثـ َّـم َسـ َـب َق إلیها
عمـ
فزیــن ِبهــا العــرش ،ثــم سـ َـبق إلیهــا أهــل السـ ِ
ـماء َّ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ ُ َ
ُ
َ
َ
َ َ َ َ
َ
ُّ
َ َّ َ
ُ َّ
الک َ
عب ِة،
ین ف َســبقت َمکــة ف َز َّی َنهــا ِب
ـب ،ثـ َّـم َع َرضهــا َعلــی األر ِض
أهــل السـ ِ
ـماء الدنیــا فزینهــا ِبالک ِ
واکـ ِ
ُ َّ َ َ َ َ
ُ َ ُ َ َ َّ َ
ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ َ
ُ َ َ ُ َ َّ
بأم ِیر
ـد  ،nثــم ســبقت إلیها الکوفــه فزینهــا ِ
ثــم ســبقت إلیهــا الم ِدینــة فزینهــا ِبالمصطفــی محمـ ٍ
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َ ُ
َََ َ ََ
َ َ َ
َ َ َّ ُ َ َ َ
ُ
الثـ ُـه ج َبــالَ :ج َب ُل َ
المؤمنیـ َ
وج َبل
ـق
الع ِتیـ
ـل أقـ َّـر ِبذ ِلک ث
ـ
ب
ج
ل
ـأو
ـ
ف
ـال
ـ
ب
الج
ـی
ـ
ل
ـن  ،gوعرضهــا ع
ِِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
َ ُ َ َ َ ُ َ ُ
الجواهــرُ ،ثـ َّـم َسـ َـب َقت َإل َ
ُ َ َ ُ َّ َ َ َ َ
َ َ َ
یهــا
الفیــروز ِج وجبــل الیاقـ ِ
ـوت ،فصــارت هـ ِ
ـذ ِه ِ
الجبــال ِج َبالهــن و َأفضــل َ ِ ِ
َ ٌ
َ َّ
ُ ُ
الذ َهــب والف َّضــة َ ،ومــا لــم َیقـ ُّـر بذلـ َ
ـال َأخـ َـرَ ،ف َصـ َ َ
ـک َولــم َیقبــل َصـ َ
ـارت ال ت ِنبــت
ـادن
ِجبـ
ـارت معـ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
َ َ َ ََ
َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َََ َ
َ ً ََ َ
ـاه فمــا ق ِبــل ِمنهــا صــار ِملحــا أجاجــا ،وعرضهــا ِفــی
المیـ ِ
ـوم علــی ِ
شــیئا .وعرضــت ِفــی ذ ِلــک الیـ ِ
َ
َ
َ َ ََ
َ َ َ
َ َ ُ ّ ُ َّ َ َ َ
َ
َ
َ ُ َ ِّ َ َ َ
َّ َ
قبــل صــار مــرا ،ثــم عرضهــا ِفــی
ـوم علــی النبـ ِ
ذ ِلــک الیـ ِ
ـات فمــا ق ِبلــه صــار حلــوا طیبــا ،ومــا لــم ی ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
َ
الیـ َ
ـار فص َ
َ
َ
َ َ
یحــا ُم َص ِّوتــا َو َمــا أنک َرهــا َصـ َ
ـار أخـ َـر َس ِمثــل االلکــن،
ـوم علــی الطیـ ِـر فمــا ق ِبلهــا صـ َ ِ
ذ ِلــک ِ
ََ ُ
َ َ
َ َ
ُ ّ َََ
ُ
ــل ُ
َ
المؤمن َ
یــن فــی ُق ُلوبهــم ُ
ــة ِفــی
والء
ومث
دیــر ِخــم کمثــل ِالم ِ
الئک ِ
أمیرالم ِ
ِِ
ِ
ؤمن ِیــن ِفــی یــوم ِغ ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ ُ
ُ
َ َ
َ ََ
َ
ـن فــی َیــوم الغدیــر َمثــل إبلیـ َ
ـسِ ،وفــی هــذا
ســج ِ
ِ
ود ِهم لِدم ،ومثــل مــن أبــی ِوالیــة أمیـ ِـر الم ِ
ِ ِ
ؤم ِنیـ ِ
ِ
َ
ُ
ُ َ َ َ ُ َ ُ
ُ َ َّ ّ
الیــوم َ َ
إال َ
َ
وکان
أکملــت لکــم ِد َینکــم﴾ (المائــدهَ ،)۶۸ ،وما َب َعث اللــه ن ِبیــا
ـذه اآلیــة﴿ :الیــوم
أنزلــت هـ ِ
ِ
ِ
َ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ
َ
َ
َ ُ َ
َ َ
ـد ِه ِفــی
یــوم ب ِ
ـوم الغ ِدیـ ِـر ِعنــده وعـ ِـرف حرمتــه إذ نصــب ِلم ِتـ ِـه و ِصیــا وخ ِلیفــة ِمــن بعـ ِ
عثـ ِـه ِمثــل یـ ِ
َذلـ َ
ـک َ
الیوم»(ســید ابــن طــاووس1996،م ،ج.)464 :1
ِ
حضــرت در فــرازی از ابتــدای ایــن خطبــه میفرمایــد :همانــا (برتــری) روز غدیــر در میــان عیــد
قربــان و فطــر و جمعــه ماننــد درخشــندگی مــاه اســت در بیــن ســتارگان و آن روزی اســت کــه
ابراهیــم خلیــل از آتــش نمــرود نجــات یافــت .عیــد غدیــر بزرگتریــن عیــد امــت اســام اســت؛ چرا
کــه واقعــۀ غدیــر ممیــز میــان حــق و باطــل و اســام نــاب و تحریــف شــده اســت و بــه واقــع پذیــرش
والیــت علــی  gتســلیم در برابــر اســام حقیقــی اســت .حضــرت در ادامــه میفرمایــدُ :
«هـ َـو
ًَ
ْ َ ْ ُ َّ
َ َ َ ً َ ََ َ َ َ
َ ْ َ َ َّ
ْ ْ
اللـ ُـه بــه ِّ
ـن فــی إ َق َامــة َّ
الدیـ َ
النبـ ِّ
ـان ف ِضیل َتـ ُـه َو
ـی َع ِل ّیــا أ ِمیـ َـر ال ُمؤ ِم ِنیــن علمــا و أبـ
ـذی أكمــل
ِ ِ
الیــوم الـ ِ
ِ ِ ِ ِ
َ
ِو َص َاءتـ ُـه»؛ آن روزی اســت کــه خداونــد بــا منصــوب نمــودن علــی  gبــه عنــوان علــم و شــاخص
هدایــت و آشــکار ســاختن فضیلــت و وصایــت او توســط پیامبــر اکــرم  nدین خــود را کامــل نمود.
علــی  gشــاخص هدایــت و میزانــی دقیــق بــرای ســنجش درجــه ایمــان و هدایــت یافتگــی
هــر مســلمان اســت .آنکــه بــر والیــت او و فرزندانــش گــردن نهــد هدایــت یافتــه ،هــر کــه از ایــن
والیــت ســرپیچی کنــد در مســیر ضاللــت گام بــر مـیدارد« .آن چنانکــه در زیــارت جامعــه کبیــره
ُ
«و َهـ َـدی َمــن َ
میخوانیــم َ
ِاعت َصـ َـم ِبکــم» هــر کــس بــه ریســمان والیــت شــما اهــل بیــت چنــگ زد،
هدایــت شــد .یــا اینکــه در جامعــۀ کبیــره از اهــل بیــت به عنــوان «القــادة الهــداة» یعنی پیشــوایان
هدایــت یــاد شــده اســت .همچنانکــه پیامبــر اکــرم nنیــز فرمودنــد« :هــر کــس دوســت دارد
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400

نقد عوامل انسجام واژگانی در خطبۀ غدیریۀ امام رضا g

(نورسیده و سلمانی حقیقی)

کــه بــه ماننــد مــن زندگــی کنــد و همچــون مــن بمیــرد و بــه آن بهشــتی کــه خداونــد وعــده داده
وارد شــود ،پــس بایــد علــی و اوالدش را دوســت بــدارد ،همانانکــه پیشــوایان هدایــت و چراغهــای
شــب تــار هســتند ،آنــان هیــچ گاه شــما را از مســیر هدایــت بــه ســمت گمراهــی ســوق نخواهــد
داد»(حنفــی قنــدوزی1422 ،ق ،ج.)382: 1
امــام رضــا  gدر ادامــۀ خطبــه میفرمایــد :روز غدیــر ،روز کمــال و روز بــه خــاک مالیــدن بینــی
شــیطان و روز قبولــی اعمــال شــیعیان و محبــان آل محمــد  nاســت و آن روزی اســت کــه خــدای
متعــال تمــام اعمــال مخالفینــش را ســاقط نمــوده و نابــود میســازد .غدیــر عــاوه بــر اینکــه روز
اکمــال دیــن اســت ،میتوانــد روز کمــال و تکامــل هــر مســلمان مؤمنــی باشــد ،چــرا کــه پذیرفتــن
والیــت علــی gو اوالدش گام نهــادن در مســیر کمــال و تعالــی اســت .شــیطان نیــز همــواره
امیــدوار اســت کــه از راهــی بتوانــد انســانها را فریــب داده ،از مســیر هدایــت بــاز گردانــد .در روز
غدیــر کــه تکلیــف هدایــت مســلمانان پــس از پیامبــر روشــن شــد ،بینی شــیطان بــه خــاک مالیده
شــد ،از همیــن رو هــر کــه در مســیر هدایــت گام نهــاده عبادتــش مــورد قبــول اســت و کس ـیکه
َ َ ُ
قبــل
بــه بیراهــه رفتــه اســت ،عبادتــی از او پذیرفتــه نمیشــود ،آن چنانکــه در روایــت داریــم« :ال ی
َ َ
ـان َعبـ ّ َ
اللـ ُـه إیمـ َ
أعدائ ِه»(همــان)365 :؛ خداونــد ایمــان هیچ بنــده ای را
ـد إال ِب ِوالی ِتـ ِـه و البرائـ ِـة ِمــن ِ
ٍ
نمیپذیــرد مگــر بــه والیــت علــی و برائــت از دشــمنان او.

 .3انسجام
از منظــر دانــش زبانشناســی ،انســجام ابــزار زبانــی اســت کــه نقــش اساســی را در تحقق متنیت
یــا ســاختار متــن ایفــا میکنــد .انســجام بــه مناســبتهای معنایــی اشــاره میکنــد کــه میــان
عناصــر یــک متــن وجــود دارد و بــه واســطۀ عمــل آنهــا تعبیــر برخــی از عناصــر متــن امکانپذیــر
اســت .انســجام مجموعــۀ همــه زیباییهایــی شــعر و نثــر و یــک مفهــوم معنایــی است(شــفیعی
کدکنــی .)369 :1376 ،ایــن اصطــاح بــرای اولیــن بــار توســط مایــکل هالیــدی و رقیــه حســن
در کتــاب «انســجام در انگلیســی» مطــرح شــد .آنهــا انســجام را یــک مفهــوم معنایــی میداننــد
کــه بــه روابــط معنایــی موجــود در متــن اشــاره میکنــد و شناســایی متــن از غیــر متــن را میســر
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میســازد ( .)Halliday and Hassan, 1976:4-6بــر اســاس ایــن تعریــف ،متــن یــک واحــد
معنایــی اســت کــه در آن معنــا بــه کمــک ابزارهــای ویــژه موجــود در متــن کــه شــامل ابزارهــای
دســتوری و واژگانــی اســت و ارتبــاط میــان آنهــا دریافــت میگــردد .بــه عبــارت دیگــر ،الیــه
معنایــی متــن بــه وســیلۀ الیــۀ دســتوری و واژگانــی تحقــق یافتــه و در نهایــت ایــن الیــه نیــز توســط
نظــام گفتــاری و نوشــتاری (دســتگاه صوتــی و امالیــی) نمــود پیــدا میکنــد .بــر ایــن اســاس
انســجام متــن بــه واســطه ســه عامــل بــه وجــود میآیــد .1 :انســجام واژگانی  .2انســجام دســتوری
 .3انســجام پیوندی(ربطی)(همــان.)5-6 :
 .1 –3بررسی عامل انسجام در متن
هالیــدی و حســن ســال  1976عوامــل انســجام در زبــان انگلیســی را معرفــی کردنــد .هنگامــی
کــه ســخن از انســجام در گفتــار و نوشــتار میآیــد ،مقصــود تمــام آن روابــط معنایــی اســت کــه
میــان عناصــر ســازندۀ کالم برقــرار میشــود تــا بــه خواننــده یــا شــنونده ایــن طــور القــا کنــد کــه
سلســلهای بــه هــم پیوســته و مرتبــط از کالم را پــی میگیــرد .بنابرایــن «آنچــه متــن را یكپارچــه
و منســجم میســازد ،انســجام اســت .انســجام متــن حاصــل روابــط جملههــای آن بــا یكدیگــر
اســت(به نقــل از راســتانی .)۱۳۹۸ ،انســجام ممكــن اســت در بردارنــدۀ پیوندهــای واژگانــی بیــن
جمــات باشــد ،تكــرار کلمــات یــا کاربــرد کلمــات مرتبــط .انســجام همچنیــن در بردارنــدۀ کلمات
ربطــی اســت کــه نشــانگر روابــط گوناگــون (زبانــی ،مكانی و منطقــی) در مفهــوم وســیع کلمه بین
جمــات اســت .همچنیــن ممكــن اســت در بــر دارنــدۀ ارجــاع کلماتــی باشــد کــه بــه یــك جملــۀ
پیشــین یــا مــوارد نادرتــر بــه جملــۀ بعــدی ارجــاع میدهــد .بــه عنــوان ســخن آخــر در تکمیــل
بحــث انســجام بایــد گفــت« :انســجام جایــی بــه وجــود میآیــد کــه در آن ،تفســیر برخــی از عناصر
در گفتمــان بــه عناصــر دیگــر وابســته باشــد .یكــی پیــش انگاشــت دیگــری اســت ،بــه گونـهای که
نمیتــوان بــه طــور مؤثــر یكــی را بازگشــایی کــرد مگــر بــا توســل بــه دیگــری .هنگامــی کــه ایــن
اتفــاق میافتــد یــك رابطــۀ انســجامی برقــرار میشــود و در نتیجــه ایــن دو عنصــر ،پیــش انگارنــده
و پیــش انگاشــته شــده ،حداقــل بــه طــور بالقــوه در یــك متــن یكپارچــه میشــود»(همان).
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(نورسیده و سلمانی حقیقی)

 .2–3تفاوت انسجام و پیوستگی
انســجام و پیوســتگی مفاهیمــی نزدیــک بــه یکدیگرنــد و گاهــی بــه جــای یکدیگــر بــه کار
میرونــد ،امــا عمدتــا از یکدیگــر متمایزنــد« .تفــاوت انســجام و پیوســتگی تقریبــا مثــل فــرق
صــورت بــا محتواســت»(الینز .)342 :1383 ،انســجام بــرای نشــان دادن ایــن مســئله اســت كــه
آیــا جمــات یــک متــن بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد یا خیــر .انســجام ظاهــر و تصویــری از متن اســت
امــا پیوســتگی بــه پیامهــای زبانــی متکــی اســت کــه از ســوی خواننــده دریافــت میشــود .عامــل
انســجام فقــط رابطــۀ میــان کلمــات و عناصــر پیونــدی درون متــن نیســت ،بلكــه عامــل دیگــری
اســت فراتــر از جملــه کــه آنرا پیوســتگی یــا ارتبــاط مطالــب مینامیم(بــه نقــل از راســتانی،
 .)۱۳۹۸بــرای روشــنتر شــدن ایــن موضــوع میتــوان گفــت:
علی :این روزها هوا سرد شده است.
آرش :االن پنجره را میبندم.
در متــن مذکــور بــا اینكــه هیــچ پیونــد آشــكاری میــان دو جملــه دیــده نمیشــود ،آنهــا را کامــا
بــه هــم مرتبــط میدانیــم .دانــش پیشــین آرش باعــث میشــود جملــه علــی را ایــن گونــه تعبیــر
کنیــم؛ چــون ایــن روزهــا هــوا ســرد شــده اســت ،پنجــره را بایــد بســت« .پیوســتگی بــه تجربیــات
مشــترک میــان افــراد و بافــت و موقعیــت کاربــردی بســتگی دارد .بــه همیــن خاطــر در گونــه
محــاورهای بیشــتر دیــده میشــود و حــوزۀ کاربــرد آن بــه گســتردگی انســجام نیســت»(همان).
در واقــع خواننــده یــا شــنوندۀ متــن تــاش میکنــد زنجیــرهای از جمــات یــک متــن را
مجموعـهای پیوســته فــرض کنــد ،حتــی اگــر ابــزار انســجام بخــش آشــکاری در آن بــه کار نرفتــه
باشــد« .پیوســتگی در حقیقــت ،انســجام بالغــی اســت کــه بیــن فرســتنده و گیرنــدۀ پیــام برقــرار
میشــود .برداشــتی کــه نویســنده از زمینــۀ قبلــی مخاطبــان خــود دارد او را وادار میســازد کــه
ّ
پیشف رضهایــی را دربــارۀ آنهــا مســلم بدانــد و همیــن پیــش فرضهــا عامــل اصلــی تعییــن
ســازمان بالغــی متــن میشــوند .اینكــه چــه مطالبــی و چــه نكاتــی اصــوال بایــد گفتــه شــود یــا
نشــود ،در حقیقــت بیشــتر امــری کالمــی اســت تــا زبانی»(صلــح جــو.)25: 1377،
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 .3- 3ابزارهای انسجام
هالیــدی و حســن ،عوامــل انســجام متــن را بــه ابتــدا بــه ســه گــروه کلــی تقســیم میکننــد:
انســجام دســتوری ،انســجام واژگانــی و انســجام پیوندی(ربطــی) .ســپس بــرای هــر کــدام از آن
عوامــل انســجامی ،زیــر مقولههایــی بــه ایــن ترتیــب در نظــر میگیرنــد:

 .1-3-3انسجام واژگانی
پیونــد واژگانــی از عناصــر انســجامی در ســطح واژگان اســت .ایــن نــوع انســجام بــر اثــر انتخــاب
واژههــای مرتبــط بــه دســت میآیــد و حــوزۀ وســیعی دارد« .پیونــد واژگانــی متــن را حضــور
واژهــای مشــابه و مرتبــط پدیــد مـیآورد .موضــوع هــر گفتــه و نوشــته ایــن امــر را تامیــن میکنــد.
گوین ـ دهای کــه دربــارۀ هــوا حــرف میزنــد بــه ناچــار از کلماتــی نظیــر هــوا ،هــوای گــرم ،هــوای
ســرد ،درجــۀ رطوبــت؛ ابــری ،نیمــه ابــری ،آفتابــی ،خنــك ،مالیــم ،بارانــی و ...اســتفاده خواهــد
ت اســت از :همآیــی و تکــرار ،ایــن دو عنصــر و
کرد»(همــان  .)24:عناصــر انســجام واژگانــی عبــار 
زیــر مجموعههــای آن باعــث موســیقایی و محتواییتــر شــدن متــن میگــردد و بــا تداعــی مفاهیــم
در ذهــن خواننــده و شــنونده بــه گیرایــی و جذابیــت متــن میانجامــد.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400

نقد عوامل انسجام واژگانی در خطبۀ غدیریۀ امام رضا g

(نورسیده و سلمانی حقیقی)

 .2-3-3انسجام دستوری
منظــور از انســجام دســتوری ایــن اســت که ســاخت جمــات و عناصر دســتوری باعث انســجام
متــون گــردد .ماننــد جایگزیــن کــردن ضمیــر بــه جــای اســمی کــه قبــا در متــن ذکــر شــده
اســت« .انســجام دســتوری بــه واســطه عواملــی در متــن تحقــق مییابــد کــه در دو بخشعمــده:
ی غیرســاختاری قابــل بررسیاســت»(-7
انســجام دســتوریســاختاری وانســجام دســتور 
.)Halliday and Hassan,2002:6
 .3-3-3انسجام پیوندی
در درون هــر متنــی ،نوعــی رابطــۀ معنایــی و منطقــی وجــود دارد کــه پیكــرۀ متــن را بــه هــم پیوند
میدهــد .در تعریــف عناصــر پیونــدی زبــان میتــوان گفــت« :پیونــد ربطــی ،انســجامی اســت کــه
بایــد بیــن جملههــا برقــرار شــود .در هــر زبــان کلمــات و عباراتــی هســتند کــه نقــش آنهــا انتقــال
خواننــده و شــنونده از جملـهای بــه جملــۀ بعــد اســت»(صلح جــو .)24:1377 ،بنابرایــن وجــود
عناصــر پیونــدی در متــن ضــروری اســت بــه نحــوی کــه بــدون تصــور آن متــن بــاز هــم گســیخته
و هذیــانوار میگــردد .ایــن عناصــر ربطــی پیونــدی را میتــوان بــه چهــار نــوع اضافــی ،ســببی،
تقابلــی و زمانــی تقســیم کــرد.

 .4عوامل انسجام واژگانی
در ادامــه ضمــن بیــان عوامــل انســجام واژگانــی بــه نمونـهای از خطبــۀ غدیریــه و تحلیــل هریــک
از ایــن عناصــر خواهیــم پرداخــت.
 .1-4همآیی
یكــی مهمتریــن ابزارهــای انســجام واژگانــی متــن ،عنصــر همآیــی اســت .ایــن بخــش از
عوامــل انســجامی ،پیچیدهتریــن بخــش انســجام واژگانــی محســوب میشــود کــه دارای شــمول
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معنایــی اســت .موضــوع همآیــی واژگانــی 1در زیرمجموعــه پژوهشهــای مربــوط بــه تعبیرهــای
اصطالحــی 2بــه ویــژه ترکیبهــای واژگانی3میگنجــد .اصــاح 4از ســوی فرهنگنــگاران شــرق
اروپــا بــه ویــژه روسهــا بــرای داللــت بیشــتر بــر پژوهشهــای واژگانــی و قاموســی از جملــه همآیی

5

و اصطالحــات 6بــه کار رفت(طالبــی.)59 :2008 ،
منظــور از همآیی«بــا هــم آمــدن کلمــات مرتبــط اســت ،یعنــی آن کلمــات کــه از نظــر معنــای
انفــرادی یــا عــرف زبانــی بــا هــم ســنخیت دارنــد ،در کنــار هــم قــرار میگیرنــد»( امیری خراســانی
و علــی نــژاد .)20: 1394 ،گاهــی ارتبــاط میــان دو واژه بــه انــدازهای قــوی اســت کــه بــه محــض
شــنیدن یــك واژه ،واژه دیگــر در ذهــن تداعــی میشــود و انتظــار م ـیرود همــراه آن بــه کار رود.
ایــن ارتبــاط قــوی ،نقــش بســزایی در انســجام و پیوســتگی دارد(ولیئــی .)75 :1395 ،همآیــی بــه
طــرق مختلــف در متــون بــه چشــم میخــورد کــه عبــارت انــد از  .1 :تضــاد  .2همآیــی دســتوری
 .3مراعــات النظیــر.
 .2-4تضاد
تضــاد در بردارنــدۀ مفاهیــم متضــاد اســت کــه بیــن گــروه واژگان اســمی و فعلــی نمــود پیــدا
میکنــد« .بــه کارگیــری تضــاد در ســخن عــاوه بــر انســجام متــن زیباییهــای خاصــی دارد کــه
از جملـ ه آنهــا میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :انبســاط خاطــر :حضــور یــک پدیــده در ذهــن
بــر اصــل تضــاد ،متضــادش را تداعــی و حاضــر میکنــد .ایــن بدیــن معناســت کــه ذهــن بیــن
یــک پدیــده و متضــادش رابطــه برقــرار میکنــد .ایــن رابطــه اگــر نــو باشــد ،شــاد کننــده اســت.
روشــنگری :تضــاد از نظــر شــناخت پدیدهــا و امــور بزرگتریــن نقــش را بر عهــده دارد .اصــوال یكی
از اســباب شــناخت جهــان تضــاد اســت؛ مثــا اگــر تاریكــی نبــود نور معنــا نداشــت .تاکیــد :تضاد
میتوانــد بــه کالم تاکیــد ببخشــد .ملمــوس ســاختن و تجســم بخشــیدن عواطــف و مفاهیــم:
1. colloction
2. phraseology
3. word combinations
4. phraseology
»5. collocations
6. idioms
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تضــاد ضمــن روشـنگری ،قــدرت ملمــوس ســاختن و تجســم بخشــیدن دارد و ایــن نقــش از نظــر
زیبایــی آفرینــی از همــه مهمتــر اســت(وحیدیان کامیــار .)63 :1387 ،امــام رضــاgدر خطبــه
مزبــور بیشــتر از تضادهایــی بهــره جســته کــه اثبــات یــک عنصــر ،نفــی عنصــر دیگــر را میطلبــد،
بــرای مثــال در عبــارت:
َ َ
ُ َ ْ
لحــا َا ً
الیــوم َع َلــى المیــاه َفمــا قبــل منهــا َصــار م ً
َ
وع َرضهــا فــی ذلــك
جاجــا،
ِ
ِ
«وع ِرضــت فــی ذلــك ِ
َ ُ ْ َ ِّ َ َ َ
َ ََ
ُ
َ َ
َ َ
َ
َّ َ
مالـ ْـم َی ْقبـ ْـل َصـ َ
ـار ُمـ ًّـرا ،ثـ ّـم َع َرضهــا ِفــی ذ ِلــك
ـات فمــا ق ْب ِلــه صــار حلــوا طیبــا ،و
الیــوم علــى النبـ ِ
ِ
َ ََ
َ ْ
َ
ً
ـار َفص ً
َّ َ َ َ َ َ
یحــا ُم َص ِّوتــا ومــا أنك َرهــا َصــار أخـ ْـر َس مثــل األلکن»(ابــن
ـوم علــى الطیـ ِـر فمــا ق ِبلهــا صـ َ ِ
الیـ ِ
طــاووس1996 ،م ،ج.)465 :1
تضــاد یکــی از پیوندهــای معنایــی میــان کلمــات و یکــی از مؤلفههــای مهــم زبــان اســت کــه
در ُبعــد واژگانــی در حــوزۀ مطالعــات دســتور زبــان قــرار میگیــرد .امــام رضــاgدر ایــن بخــش
از خطبــه بیشــتر از تضادهــای شــدید بهــره میگیــرد ،بدیــن معنــا کــه زمانــی کــه یــک مفهــوم را
بــه کار میگیــرد هنــگام ذکــر نقطــۀ مقابــل آن ،مفهومــی را بــه کار میگیــرد کــه مفهــوم ســابق را
لحــاَ ،أج َاجــاُ ،حلـ َـوا و َفص َ
کامــل نفــی میکنــد نظیــر عبــارت فــوق کــه واژگان« :م َ
یحا» نفــی کامل:
ِ
ِ
ُ ً ِّ ً
طیبــاُ ،مـ ّـرا وأخـ َـرس» اســت .در خطبــۀ مزبــور حــدود  15تضــاد یافــت شــد کــه حضــرت
«حلــوا،
بــرای بیــان احساســات و باورهــای دینــی خــود دربــارۀ غدیــر و جاودانگــی آن از مفاهیــم متضــاد
بهــره جســته و بــا نشــان دادن نقطــۀ مقابــل مفاهیــم بیــان خویــش را گیراتــر و جذابتــر ســاخته و
بــه اقنــاع هــر چــه بیشــتر مخاطــب منجــر شــده اســت .بــه عبــارت دیگــر میتــوان گفــت حضــرت
بــا بــه کارگیــری ایــن واژگان منظــور و اهــداف خــود را قویتــر و کاملتــر بیــان میکنــد کــه ایــن
امــر برقــراری ارتبــاط بــه مخاطــب را آســانتر و پرســودتر و معنــا و مقصــود را در ذهــن مخاطــب القــا
میکنــد .میــان ایــن واژگان یــک تضــاد معنایــی وجــود دارد کــه ربــط کلمــات را مشــخص میکند؛
ربطــی کــه در تضــاد مشــخص میشــود و کلمــات را مقابــل هــم قــرار میدهــد .همچنیــن حضــرت
بــرای بیــان تضــاد واژههــای نظــام یافتـهای را بــه کار میگیرنــد کــه از ســازمان یافتگــی و فراوانــی
برخــوردار و در ذهــن مخاطــب انعطافپذیرتــر و گســترشپذیرتر اســت کــه ایــن خــود در انتقــال
مقصــود بــه مخاطــب کمــک شــایانی میکنــد .در نهایــت میتــوان گفــت مــدد گرفتــن از عنصــر
تضــاد باعــث انســجام و پیوســتگی متــن خطبــه شــده اســت.
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 .3-4همآیی دستوری
همآیــی دســتوری بدیــن معناســت کــه دو یــا چنــد واژه کــه ارتبــاط خاصــی از لحــاظ معنایــی
یــا از لحــاظ ســاختاری بــا هــم دارنــد در ترکیبهــای مختلــف دســتوری در کنــار هــم قــرار بگیرنــد
نظیــر ارتبــاط و بــه هــمپیوســتگی موجــود میــان فعــل و فاعل ،فعــل و مفعــول ،موصــوف و صفت و
ـن َّ
حــروف اضافــه مخصــوص افعــال .بــرای مثــال در عبــارتَ :
«وی ْع ُتقـ ُـه اللـ ُـه مـ َ
الن ِار»(ابــن طــاووس،
ِ
1996م ،ج .)464 :1فعــل یعتــق بــا واژه اللــه همــراه شــده اســت بدیــن معنــا کــه لــزوم رهایــی از
آتــش و جهنــم وجــود خداونــد اســت .در ایــن عبــارت همآیــی فعــل و فاعــل رقــم خــورده اســت و
همچنیــن ضمیــر «ـــه» کــه بــه عبــد بــاز میگــردد در عبــارت ذکــر گردیــده اســت؛ چــرا کــه رهایی
از آتــش جهنــم بایــد نصیــب اشــخاص گــردد و بدیــن ترتیــب همآیــی فعــل و مفعــول نیــز بــه وجــود
آمــده اســت .حضــرت بــا بیــان ایــن عبــارت در خطبــۀ غدیریه بــه دنبال آشــنا کردن انســان بــا خدا
و صفــات ایشــان اســت .در واقــع هــدف ایشــان ایــن اســت کــه اگــر انســان بــه خــدا را بشناســد و
از معصیــت و نافرمانــی او دوری کنــد از آتــش جهنــم دور خواهــد مانــد؛ چــرا کــه یکــی از صفــات
خداونــد بخشــنده بــودن اوســت .ســاختار و مفهــوم ایــن عبــارت گویــای خواســتههای مطلــوب
انســانی و درسهــای آموزنــده خداشناســی اســت .از ســوی دیگــر حضــرت ایــن عبــارت را ســطح
اتکایــی بــرای خــارج کــردن مخاطــب از گــرداب خطرنــاک فکــری بشــری و امیــدوار کــردن او بــه
روز قیامــت و نیــز رســاندن او بــه ســاحل امــن ســعادتمندی و بخشــش و مغفــرت قــرار میدهــد.
مثــال دیگــری کــه میتــوان در ایــن خصــوص بــه آن اشــاره کــرد همآیــی موصــوف و صفــت اســت
َ َ
الیـ ْـو ُم َّالـ َ ُ ُ
ماننــد ایــن عبــارتَ :
«و ُهـ َـو َ
ـرام الک ِاتبین»(همــان) .موصــوف و
الکـ
ـذی یأمــر اللــه ِفیــه ِ
ِ
صفــت بــه کار رفتــه در عبــارت فــوق از حیــث معنــا و مفهــوم دو نــوع اســت ،موصــوف و صفــت اول
بــه روز قیامــت اشــاره دارد و موصــوف و صفــت دوم وصــف حــال فرشــتگانی اســت کــه بــه مــدد
انســانهای خداجــو مبــادرت میورزنــد .حضــرت بــه بــا کارگیــری ایــن نــوع همآیــی بــه دنبــال آن
اســت تــا ذهــن مخاطــب را بــرای پذیــرش یــک حقیقــت قطعــی یعنــی آگاهــی و نظــارت خــدا بــر
اعمــال انســان و حسابرســی آن در قیامــت آمــاده کنــد ،لــذا بــرای بیــان ایــن امــر از کــرام الکاتبیــن
مــدد میگیرنــد؛ چــرا کــه وقتــى کــه بنــده متوجــه شــد کســانى هســتند کــه ناظــر اعمــال اوینــد
مواظبــت بیشــترى مىکنــد و در حضــور َملــک رعایــت مىکنــد چــون فــردا ایــن کارهایــش را
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400

نقد عوامل انسجام واژگانی در خطبۀ غدیریۀ امام رضا g

(نورسیده و سلمانی حقیقی)

شــهادت مىدهنــد .عنصــر همآیــی دســتوری متــن خطبــه را منســجم و یکپارچــه کــرده اســت.
در متــن ایــن خطبــه حــدود  129همآیــی دســتوری اعمــال شــده و بیشــتر ایــن همآییهــا از نــوع
همآیــی فعــل و فاعــل و فعــل و مفعــول اســت کــه حضــرت بــرای بیــان و تفهیــم مقصــود از آن بهــره
جســته اســت .هالیــدی و حســن میــزان همآیــی واحدهــای واژگانــی را حاصــل دو نــوع رابطه یکی
بــا نظــام زبانــی و دیگــری بــا متــن ،ذکــر میکننــد.
میتــوان گفــت اســتفاده و بســامد ایــن عنصــر بیانگــر بافــت خــاص متــن اســت کــه برخــی
مطالــب و مفاهیــم را بایــد بــا توجــه بــه ســاختار جملــه و عناصــر درون متنــی بــه مخاطب القــا کرد.
امــری کــه بــه خوبــی بــا اســتفاده از ایــن عنصــر صــورت پذیرفتــه اســت.
 .4-4مراعات النظیر
نــوع دیگــری از انســجام واژگانــی اســت کــه بــا گــرد هــم آمــدن واژگان در یــک موضــوع مشــخص
ســبب انســجام متــن میشــود .ایــن واژگان بــه نوعــی بــا هــم مرتبطانــد و در واقــع در بالغــت
بــه عنــوان صنعــت مراعــات النظیــر یــا تناســب از آن یــاد شــده اســت .ایــن عنصــر باعــث ارتبــاط
جمــات متــن و تناســب و اســتحکام درونــی آن میشــود .حضــرت بــه هنــگام بیــان کــردن خطبــه
بــه وفــور از تناســب و آوردن کلمــات هماهنــگ اســتفاده کــرده اســت کــه بــه ذکــر چنــد نمونــه از
َ
ََ ُ َْ
آن میپردازیـ َ ْ َ َ ْ ُ َ ْ
ـوم َ
الکـ ْـرب َو َیـ ْـو ُم َ
الحبــاء َو َ
تحطیــط الــو ْزر َو َیـ ُ
ـوم نشـ ِـر
الع ِطیــة ویـ
ـس
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ـم« :وهــو یــوم تنفیـ ِ
الع ْلــم َویـ ْـو ُم الب َشــارة َوالعیــد األکبــر ،ویــوم یســتجاب فیــه ُّ
ـوم َ
الموقـ َ
ـاء َ ،ویـ ُ
الد َعـ ُ
ظیــم َ ،ویـ ْـو ُم
ِ ِ
ِ ِ
ـف الع ِ
ِ
ُ ِ ِ
َّ
ُ َ َ ُ َّ ْ
َ ُ َْ
ِّ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ل ْبـ ُ
ِّ
َ
ـس الثیـ َ
ـی الهموم ویــوم الصفــح عن مذنبی
ـاب ونــزع الســواد  ،ویــوم الشـ ْـر ِط المشـ ِ
ِ
ـروط ویــوم نفـ ِ
ِشــیعة أمیــرا لمؤمنین»(همان).
در عبــارات فــوق حضــرت میــان مفاهیــم :تنفیــس ،کــرب ،تحطیــط ،وزر ،حبــاء ،نشــر العلــم،
بشــارة ،عیــد ،دعــاء ،موقــف ،لبــس الثیــاب ،نــزع الســواد ،الشــرط ،نفــی الهمــوم ،الصفــح عــن
مذنبــی ،شــیعه و امیرالمؤنیــن ،تناســب ایجــاد کــرده کــه ایــن تناســب ســبب شــده اســت واژگان
خطبــه ارتبــاط معنایــی قــوی داشــته باشــند و در نهایــت متنــی منســجم پدیــد آیــد .آنچــه در ایــن
میــان جلــب توجــه مینمایــد اینکــه اســتفاده از واژگان دارای دامنــه معنایــی نزدیــک بــه هــم و
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در یــک حــوزۀ معنایــی چــون بــه منظــور اثبــات هژمونــی حقانیــت امامــت اســت نــه تنهــا خالــی
از اشــکال اســت بلکــه موســیقی حاصــل از ایــن تناســب واژگانــی جذابیــت دو چندانــی بــه متــن
بخشــیده و آن را در ســویدای قلــب مخاطــب جــای داده اســت .قطعــا کالم گیــرا و جــذاب حضرت
ایــن امــر را میســر نمــوده اســت .در متــن ایــن خطبــه در حــدود  156واژه یافــت شــد کــه میــان
آنهــا تناســب و هماهنگــی وجــود داشــت.
در نمودار زیر به بیان بسامد و فراوانی انواع با همآیی پرداختهایم:

نمودار :1بسامد انواع همآیی

همانطــور کــه در ایــن نمــودار مالحظــه میشــود عنصــر مراعــات النظیــر بــه دلیــل تأثیــر
فراوانــی کــه در نقــل مجمــوع مفاهیــم بــه مخاطــب دارد از بســامد بیشــتری در این متن برخــوردار
اســت ،در کنــار آن عنصــر همآیــی قــرار میگیــرد .طبیعتــا بــا توجــه بــه درونمایههــای موجــود در
الیههــای زبانــی متــن خطبــه شــریف از اهمیــت برخــوردار و ابــزار زبانــی مهمــی بــرای نقــل مبانی
اعتقــادی اســت.
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 .5-4تکرار
گاهــی بــرای ایجــاد پیوســتگی و انســجام متــون از تكــرار کلمــات و عبــارات بهــره میگیریــم.
تكــرار بــه معنــای اســتعمال متعــدد برخــی عناصــر بیانــی در کالم اســت« .تكــرار ســبب بــه وجــود
آمــدن شــبكهای از عناصــر متــن میشــود کــه انســجام متــن را بــه دنبــال خواهــد داشــت .عناصــر
تكــرار شــده در متــن ،ســاختار متــن را محكــم و جانــب داللــی آنرا تقویــت میکنــد .همچنیــن
ن را آســانتر
تكــرار کلمــات مهــم و کلیــدی در متــن میتوانــد ،مضمــون اصلــی متن را بــارز و فهــم آ 
ســازد»(ولیئی .)72:1395 ،در ماهیــت تكــرار میتــوان ایــن چنیــن گفــت کــه تکــرار اصــرار بــر
جنبــۀ مهمــی از ســخن اســت ،تكــرار نابجــا و نابهنــگام ،حشــو محســوب میشــود؛ چــرا کــه بنابــر
اصــل اقتصــاد زبــان بایــد از اطنــاب کــه یكــی از عوامــل تكــرار اســت پرهیــز شــود ،امــا در زبــان
عاطفــی ،تكــرار الزمــۀ هنــر آفرینــی و خالقیــت هنرمندانه اســت(همان) .عنصــر تکرار بــه دو گونه
قابــل شناســایی اســت :تکــرار بخشــی و تکــرار کامــل« .در تکــرار بخشــی ،عنصــر واژگانــی تکــرار
نمیشــود ،بلکــه صرفــا عنصــر دیگــری از همــان حــوزۀ واژگانــی آورده میشــود»(البرزی:1386 ،
 .)154بــرای مثــال در عبارتهــای زیــر:
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حضــرت بــا تكــرار واژگانــی چــون یــوم الغدیــر ،یــوم الجمعــة ،یــوم الفطــر ،یــوم األضحــى ،أهــل
الســماءَّ ،زیــن ،ســبق ،عــرض ،در صــدد القــای مفهــوم آن بــه مخاطــب اســت و بــه ایــن ترتیــب بــا
تكــرار نقــاط حســاس ســخن و برجســته ســاختن آن توجــه مخاطــب را بــه ایــن عبــارات معطــوف
میســازد .تکــرار واژگانــی خــاص بــه منظــور القــای هژمونیــک و اعتقــادی معیــن بــه مخاطــب از
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مهمتریــن ابزارهــای تولیــد و القــای معنــا بــه منظــور ایجــاد مفهــوم و معنایــی هژمونیکــی اســت .از
آنجــا کــه امــام در صــدد اثبــات حقانیــت خــود بــه عنــوان ولــی امــر مســلمین و در ســطحی فراتــر
در صــدد اثبــات حقانیــت شــیعه اســت ،از واژگانــی اســتفاده میکنــد کــه بــرای ذهــن مخاطــب
آشــنا بــوده و بــا تکــرار آنهــا مفهومــی خــاص را بــه آنــان منتقــل میکنــد .بــه نظــر میرســد خطبــۀ
غدیریــه هــم بــرای اثبــات حقانیــت و مظلومیــت حضــرت علــی  gو هــم بــرای تفهیــم امــر والیت
بــه مردمــی اســت کــه در جامعــه جــور و متأثــر از حاکمــان ظلــم خواســته و ناخواســته ایــن حقیقت
بــزرگ را نادیــده انگاشــتهاند .در متــن ایــن خطبــه در حــدود 194تکــرار واژه هــای دارای حــوزه
مشــترک معنایــی وجــود داشــت .نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه در خطبــه مزبــور تکــرار کامــل
وجــود نــدارد.
جدول زیر بیانگر بسامد و فراوانی عناصر انسجام واژگانی خطبۀ غدیریه است:

نمودار :2بسامد عوامل انسجامی واژگانی

بــرای بررســی و تحلیــل انســجام متــن خطبــۀ غدیریــه تمامــی واژگان و عبارتهــای کاربســته
شــده در متــن بررســی شــد ،ســپس واژگان و عناصــری کــه باعــث متنیــت ،وحــدت و یکپارچگــی
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متــن شــده بودنــد ،محاســبه و ارزیابــی و پــس از احصــا و شــمارش ،تمامــی عناصر(همآیــی،
تکــرار ،تضــاد و مراعــات النظیــر) بــه صــورت نمــودار نشــان داده شــدند .از ایــنرو میتــوان گفــت
داللــت کاربــرد واژگان و چرایــی کاربــرد آنهــا بــرای مــا آشــکار شــد .ارتبــاط معنایــی واژگان بــا
یکدیگــر در متــن خطبــۀ غدیریــه قابــل توجــه اســت؛ چــرا کــه حضــرت هنرمندانــه عبارتهــا و
واژگان را در کالم خــود بــه کار بردهانــد کــه از ارتبــاط معنایــی و احساســی خاصــی برخوردارنــد و
مخاطــب را از لحــاظ ذهنــی تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و او را وادار بــه تأمــل و اندیشــه میکنــد.
ایجــاد فضــای معنــوی ،اعتقــادی و حماســی روز غدیــر توســط امــام رضــا gرا میتــوان در گــرو
چینــش واژگان ،بافــت موقعیــت متــن و نــوع ادبیــات بــه کار رفتــه در آن دانســت .نــوع ادبیــات در
متــن خطبــه بــا بررســی واژگان و نحــوه بــه کارگیــری آنهــا در جملــه مشــخص میشــود .جمــات
متــن خطبــه غدیریــه از جهــات مختلــف باهــم انســجام دارنــد و بــا هــم در ارتبــاط هســتند .برخــی
عناصــر انســجامبخش متــن بــه اتفــاق و همزمــان بــا یکدیگــر در یــک بنــد بــه کار میرونــد و متنــی
منســجم و یکپارچــه میســازند .از ایــنرو مــی تــوان گفــت عناصــر انســجام بخــش واژگانــی بــه
خصــوص عنصــر همآیــی ،لحــن متــن را تحــت تاثیــر قــرار میدهنــد و موجــب پیوســتگی آن
میگردنــد.

نتیجهگیری
در ایــن پژوهــش عوامــل انســجام واژگانــی مطابــق بــا نظــر هالیــدی و حســن در خطبــۀ غدیریــه
امــام رضــا gبررســی شــد .در متــن خطبــۀ مزبــور بیشــترین بهرهگیــری از عوامــل انســجام
واژگانــی ،متعلــق بــه عامــل همآیــی بــا بســامد  300واژه اســت .عنصــر تضــاد کــه از نــوع همآیــی
محســوب مــی شــود بــا بســامد  15نســبت بــه ســایر عناصــر از بســامد کمتــری برخــوردار اســت.
حضــرت در مجمــوع بــا میــزان بســامد اســتفاده از  494واژه توانســته متنــی منســجم و پیوســته
بیافرینــد و بــه ایــن شــکل متــن وی دارای تسلســل منطقــی و روایــی گــردد.
نکتــۀ قابــل تأمــل در ایــن خصــوص اینکــه حضــرت نــه تنهــا در ایــن خطبــه کــه در ســایر ســخنان
گهربــار خــود بــا علــم بــه حــال مخاطــب و بــه مقتضــای حــال و مقــام آنــان بــا رعایــت عناصــر و
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مؤلفههــای مختلــف ایــراد ســخن میفرماینــد .یافتههــای ایــن پژوهــش تنهــا بیانگــر یــک زاویــه
از بالغــت و حســن کالم حضــرت اســت .ناگفتــه پیداســت کــه بررســی دیگــر ســطوح عنصــر
انســجام چــون انســجام دســتوری ســاختاری و غیــر ســاختاری و انســجام پیوندی غنای بیشــتری
از ســخنان حضــرت را نشــان خواهــد داد.
انســجام و بافــت منســجم یــک متــن تنهــا صــرف همآیــی واژگان و رعایــت ظاهــری برخــی
مؤلفههــای زبانــی نیســت ،بلکــه روح حاکــم بر متــن باید برخاســته از ادبیاتــی قوی و پخته باشــد،
امــری کــه بــه وضــوح در ایــن خطبــه نمایان اســت و اگــر محدودیــت کالم و ضــرورت اختصــار نبود
جلوههــای بیشــتری از اســتحکام کالم موجــود در ایــن خطبــه نشــان داده میشــد .در ایــن بیــن
میتــوان بــه تحلیــل عنصــر انســجام ســاختاری غیــر دســتوری نیــز در ایــن خطبــه اقــدام نمــود
کــه بــه منظــور پرهیــز از اطالــه کالم پیشــنهاد مــی شــود ایــن امــر در مقالـهای دیگــر ارزیابی شــود.
بایــد اذعــان کــرد کــه نظــر بــه فراوانــی عوامــل انســجام دســتوری و پیونــدی تطبیــق و پیادهســازی
ایــن عوامــل زبانــی امــری گســترده و خــارج از حوصلــه مقالــه حاضر اســت ولــی مجال بــرای دیگر
پژوهشهــا فراهــم اســت.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400

نقد عوامل انسجام واژگانی در خطبۀ غدیریۀ امام رضا g

(نورسیده و سلمانی حقیقی)

منابع و مآخذ
ـ قرآن کریم.
ّ
ـ ابن بابویه ،أبی جعفر .)1378( .عیون أخبار الرضا .قم :انتشارات الشریف الرضی.
ـ ابن طاووس ،علی بن موسی1996( .م) .إقبال األعمال .بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
ـ البرزی ،پرویز .)1386( .مبانی زبان شناسی متن .تهران :موسسه انتشارات امیر کبیر.
ـ امیری خراسانی ،احمد ؛ علی نژاد ،حلیمه« .)1394( .بررسی عناصر انسجام متن در نفثه المصدور بر اساس نظریه هالیدی و
حسن» .متن پژوهشی ادبی .س .19شماره  .63صص20 :ـ .41
ـ امین عاملی ،سید محمد1418(.ق) .أعیان الشیعة .بیروت :دارالتعارف.
ـ پروینی ،خلیل ؛ نظری ،علیرضا« .)1394( .زبانشناسی متن و انطباق الگوی انسجام در دیدگاه صاحب نظران معاصر عرب» .دو
ماهنامه جستارهای زبانی .صص123 :ـ .146
ّ
ـ حمیری ،عبد الواسع2008( .م) .الخطاب و ّالنص .بیروت :مجد.
ـ سلیمان بن ابراهیم ،حنفی قندوزی1422( .ق) .ینابیع المودة لذوی القربى .چاپ دوم .قم :دار األسوة للطباعة والنشر.
ـ شفیعی کدکنی ،محمدرضا .)1376( .موسیقی شعر .چاپ پنجم .تهران .نشر آ گاه.
ـ صلح جو ،علی .)1377( .گفتمان و ترجمه .تهران :نشر مرکز.
ـ طالبی ،آمنه فاطمه الزهرا2008( .م) .إشكالیة حدود الترجمة اآللیة .ترجمة نظام سیستران للمتالزمات اللفظیة .جامعه منتوری.
الجزائر :کلیة اآلداب واللغات.
ـ طبرسی ،فضل بن حسن1417( .ق).أعالم الوری باعالم الهدی .قم :موسسه آل البیت إلحیاء التراث.
ـ فضل الله ،محمد جواد .)1377( .تحلیلی از زندگانی امام رضا .gمشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
ـ قوامی ،بدریه؛ آذرنوا ،لیال« .)1392( .تحلیل انسجام و هماهنگی انسجامی در شعر کوتاه از شاملو» .فصلنامه علمی پژوهشی زبان
و ادب فارسی .س .5شماره .15صص.93-74 :
ـ کلینی ،محمد بن یعقوب .)1363( .اصول الکافی .ج  .8تهران :دار الکتب االسالمیة.
ـ كمائیفر ،سعیده؛ جابر ،مریم« .)1391(.انسجام متن تعاریف در كتابهای درسی دانشگاهی» .دوفصلنامه علوم انسانی .شماره.2
صص25 :ـ .45
ـ الینز ،جان .)1383( .مقدمه ای بر معناشناسی زبانشناختی .تهران :گام نو.
ـ لطفی پور ساعدی ،كاظم .)1371( .درآمدی به اصول و روش ترجمه .تهران :مركز نشر دانشگاهی.
ـ مسعود ،فروزنده و امین ،بنی طالبی« .)1393( .ابزارهای آفرینندۀ انسجام متنی و پیوستارهای بالغی در ویس و رامین» .فصلنامه
شعر پژوهی .س  .6ش  .2صص117:ـ .138
ـ معتزلی ،ابن ابی الحدید .)1393( .شرح نهج البالغه .ج  .12مترجم غالمرضا الیقی .قم :مرکز نشر آیت الله مرعشی نجفی.
َ ْ
ـ مفید ،محمد بن محمد .)1377( .اإلرشاد فی َمعرفة ُحجج الله َعلی ال ِعباد .تهران :اسالمیه.
ـ نعمتی ،معصومه؛ ایشانی ،طاهره« .)1394( .مقایسه کاربست عوامل انسجامی در سوره أعلی و ترجمه آن از صفار زاده» .فصلنامه
پژوهشهای قرآنی .س  .20ش .1صص.47-26:
سال نهم ،شماره  ،34تابستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

147

148
ـ وحیدیان کامیار ،تقی .)1387( .بدیع از دیدگاه زیبایی شناسی .تهران :انتشارات سمت.
ـ ولیئی ،یونس؛ میرزائی الحسینی ،سید محمود؛ فرهادی ،محمد« .)1395( .عوامل انسجام متنی در سورۀ نوح» .دو فصلنامه علمی
پژوهشی پژوهشهای زبان شناختی .شماره  .5سال  .5صص.86-69 :
 Halliday, and Hassan. M. A. K. (2002). Linguistic Studies of Text and Discourse.ـ
London: Continuum, 6-7.
 M.A.K. (1976). Language. Cohesion in English. London:ــــــــــــــــــــــــــــ ـ
Longman. 4-6.
 Gutwinski, waldemar. (1976). Cohesion In Literary Texts. Paris: Mounton .33.ـ

منابع اینترنتی
ـ راستانی  ،بهروز .)۱۳۹۸( .انسجام و ابزارهای انسجام دستوری . http://weblogroshdmag.ir.تاریخ مشاهده.1398/۰۱/15 :

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400

قربانی زرین ،باقر ( .)1400واکاوی سرودههای منسوب به حضرت رضا .g
فصلنامه علمی فرهنگ رضوی.164-149 .)2( 9 .

149

D O I : 1 0 . 2 2 0 3 4 / F A R Z V. 2 0 2 1 . 2 5 4 5 8 6 . 1 5 7 8

واکاوی سرودههای منسوب به

مقاله پژوهشی

دریافت 1399/8/5 :پذیرش1399/11/4 :

حضرت رضا g

باقر قربانی زرین

1

چکیده
جایــگاه ســخنان معصومــان bکــه بــه نـ ّ
ـص حدیــث متواتــر ثقلیــنِ ،عــدل قــرآن کریــم قــرار داده شــده،
بــس ارجمنــد اســت .ســرودههای آن حضــرات نیــز در جــای خــود از ارزش ویــژهای برخــوردار اســت.
تشــخیص ابیاتــی کــه ســرودۀ خــود آن بــزرگان اســت و ابیــات منســوب بــه ایشــان ،نیازمنــد پژوهشــی
بایســته اســت .در ایــن میــان ســرودههای حضــرت رضــا gبــا توجــه بــه پایــگاه اجتماعــی سیاســی آن
حضــرت و مباحــث مطــرح کالمــی در آن روزگاران اهمیتــی دو چنــدان مییابــد .در ایــن پژوهــش تمامــی
ســرودههای آن حضــرت ،اعــم از ســرودههای خــود ایشــان و ابیــات منســوب یــا ابیاتــی کــه امــام بدانهــا
ّ
تمثــل جســته یــا شــاهد آورده ،ذکــر شــده و ســپس بــا توجــه بــه قرایــن گوناگــون و بــا مراجعــه بــه تمــام
ً
منابــع موجــود ،ســرودههای آن حضــرت کــه غالبــا از مضامیــن حکمــی برخوردارنــد ،در کهنتریــن منابع،
مشــخص و بــا بیــان بحرهــای عروضیشــان بــه فارســی روان ترجمــه شــدهاند.
کلیدواژهها :شعر متعهد ،سخنان معصومان ،bاشعار امام رضا  ،gابیات منسوب به امام رضا .g
 .1استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،ایران ،تهرانqorbanizb@gmail.com :
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مقدمه
شــعر در ادبیــات جهــان از جایگاهــی ویــژه برخــوردار اســت و در ادبیــات عــرب نیز شــعر را «دیوان
عــرب» گفتهاند(ابوزیــد قرشــی 1981،م .)34 :ابــو فــراس َحمدانــی(د 357.ق) شــاعر نامبــردار
عصــر عباســی و ســرایندۀ اشــعار رومیــات و حبســیات ،افــزون بــر دیــوان عــرب« ،عنــوان ادب» را
نیــز بــر شــعر اطــاق کــرده اســت:
ُ
ُ
دیوان العرب
الشعر

ً
ُ
عنوان االدب
ابدا و
(ابو فراس حمدانی2003،م )175:

در قــرآن کریــم ،شــعر بــه طــور مطلــق مذمــت نشــده اســت؛ اگــر شــعر وســیلهای بــرای خدمــت
بــه باطــل و دســتاویزی بــرای پیشــبرد اهــداف ســتمکاران قــرار گیــرد ،ســخنی نکوهیــده خواهــد
بــود؛ بــه ویــژه آنگاه کــه شــاعران آنچــه را کــه نمیکننــد بــر زبــان آرنــد(ن.ک :الشــعراء-224 ،
 .)226قــرآن کریــم در همانجــا شــاعران بــا ایمــان را کــه کــرداری نیــک دارنــد اســتثنا فرمــوده
اســت .البتــه ایــن بحثــی اســت درازدامــن و در ایــن زمینــه آثــار گوناگونــی اعــم از کتــاب ،پایاننامه
و مقالــه بــه چــاپ رســیده اســت .هــدف ایــن نوشــتار پرداختــن تفصیلــی بــه ایــن مبحــث نیســت
بلکــه مــروری گــذرا بــر ایــن نکتــه اســت کــه قــرآن ،پیامبــر  nو امامــان  ،bســرودههای نیکــو را
ارج مینهادنــد .بــه عنــوان شــاهد بــه چنــد نمونــه اشــاره میشــود:
پیامبــر اکــرم  nبرخــی ســرودهها را حکمــت و برخــی بیانهــا را ســحر (حــال) نامیــده
ً
َ
َ
َ ّ
ّ
ـان لســحرا(ابن بابویــه 1414،ق ،ج 379 :4؛ ابوزیــد
اســت :إن مــن الشــعر ل ِحکمــة و إن ِمــن البیـ ِ
قرشــی1981،م  .)34:ایــن ســخن پیامبــر nخطــاب بــه ّ
حســان بــن ثابــت انصــاری ،بزرگترین
َ ْ
شــاعر ُمخضــرم عــرب نیــز دلیلــی دیگــر توانــد بــود :مادامی کــه از مــا حمایت میکنــی و از اســام
ّ
دفــاع ،پیوســته روح القــدس همــراه تــو خواهــد بود(ابــن ســام جمحــی1980 ،م ،ج 217 :1؛
کلینــی 1401 ،ق ،ج .)102 :8امــام باقــر  gشــبیه همیــن تعبیــر را بــرای کمیــت بــن زیــد
اســدی ،شــاعر بــزرگ شــیعی در دورۀ امــوی بــه کار بــرد :مادامــی کــه دربــارۀ مــا میگویی پیوســته
مؤیــد بــه روح القــدس خواهــی بود(کشــی .)208-207: 1348 ،در راســتای حمایــت از شــعر
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نکــو پیامبــر اکــرم  nبــه کعــب بــن زهیــر ردای خــود را بــه عنــوان «صلــه» بــرای ســرودن قصیــدۀ
ّ
«بانــت ســعاد» هدیــه داد(ن.ک :ابــن ســام جمحــی1980،م ،ج .)103 :1بــه تعبیــر منوچهــری
دامغانــی :
ور عطا دادن به شعر شاعران بودی فسوس

احمد مرسل ندادی کعب را هدیه ردی
(منوچهری دامغانی)131 : 1370،

حضــرت ســجاد  gنیــز فــرزدق را بابــت ســرودن قصیــدۀ مشــهور میمیــه ،صل ـهای مرحمــت
فرمــود(ن.ک :مفیــد 1402،ق193 :؛ تنوخــی 1412،ق .) 88 :داســتان صلــه حضــرت رضا g
نیــز بــه دعبــل خزاعــی بــرای ســرودن قصیــدۀ تائیــه بســی پــر ماجــرا و خواندنــی اســت(ن.ک:
ّ
کشــی505: 1348 ،؛ ابــن بابویــه 1437 ،ق ،ج .) 490-488 :2از خــود اهــل بیــت  bنیــز
ســرودههایی بــه یــادگار مانــده اســت کــه گاه ســرودۀ خــود آن حضــرات و گاه در مقــام استشــهاد
بــدان ســرودهها بــوده و اصــل ســرودهها از دیگــر شــاعران اســت و توســط امامــان  bانشــاد
شــده اســت.

پیشینۀ تحقیق
خطیــب معاصــر ،شــیخ علــی حیــدر المؤید ،ابیــات اهل بیــت  bرا در کتــاب دیــوان اهل البیت
 bگــردآوری کــرده اســت .در ایــن کتــاب در بخــش ســرودههای حضــرت رضــا gحــدود92
بیــت ذکــر شــده (ن.ک :المؤیــد 2002،م ) 546-529 :کــه البتــه در ادامــه اثبــات خواهیــم کــرد
بســیاری از آنهــا ســرودۀ آن حضــرت نبــوده و امــام فقــط بدانهــا استشــهاد جســته اســت.
برخــی ســرودههای منســوب بــه ایشــان در دیگــر منابــع و مصــادر هــم آمــده کــه در کتــاب المؤیــد
اشــارهای بــه آنهــا نشــده و در ایــن نوشــتار بررســی خواهنــد شــد .ســتودیان و رجبــی ()1395
نیــز درمقالـهای بــه مقایســه اشــعار تعلیمــی شــیخ بهایــی بــا ســرودههای تعلیمــی حضــرت رضــا
 gپرداختــه و نشــان داده انــد کــه برخــی ســرودههای شــیخ ،اقتبــاس گونـهای از ســرودههای
حضــرت اســت .در ایــن نوشــتار بــرای نخســتین بــار اشــعار حضــرت ازدیگــر ســرودهها متمایــز
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گشــته و ســرایندگان دیگــر ســروده هــا نیــز حتــی االمــکان شناســایی شــده انــد.

طرح مسئله
تمییــز و تبییــن ســرودههای حضــرت کاری ضــروری اســت .بســیار مهــم اســت کــه دانســته
شــود کدامیــن ســرودهها از ِآن ایشــان و کــدام یــک از ِآن دیگــران اســت و بــر زبــان امــام  gدر
مقــام استشــهاد جــاری شــده اســت .هــدف مــا در ایــن نوشــتار آن اســت کــه بــا واکاوی تــک تــک

ســرودههای منســوب بــه آن حضــرت ،شــاعران آنهــا حتــی المقــدور شناســایی شــوند ،ســپس
ســرودههای حضــرت رضــا  gمنبعیابــی ،ترجمــه و تبییــن شــود .شــیخ صــدوق پــس از نقــل
خبــری از عمــوی محمدبــن یحیــی بــن ابــی ّ
عباد که مشــتمل بر ســه بیت از ســرودههای منســوب
ً
ً
بــه حضــرت اســت از قــول او مـیآورد کــه« :و قلیــا مــا کان ینشــد شــعرا» (ابــن بابویــه1437،ق،
ج)330 :2؛ آن حضــرت کــم شــعر مــی خوانــد.
گفتنــی اســت کــه کهنتریــن منبع موجــود بــرای بخش اعظــم اشــعار آن حضرت کتاب ارزشــمند
عیــون اخبــار الرضــا  gاثــر گرانســنگ شــیخ صــدوق اســت .در منابــع اهــل ســنت نیز بــه برخی

ســرودههای آن حضــرت اشــارت رفتــه اســت :تاریــخ مدینــه دمشــق ابــن عســاکر ،تهذیــب الکمــال
مـ ّـزی ،تذهیــب تهذیــب الکمــال ذهبــی ،البدایــه والنهایــه ابــن کثیــر ،فرائــد الســمطین جوینــی،
الفصــول المهمــه ابــن ّ
صبــاغ مالکــی ،ینابیع المــوده قنــدوزی حنفــی ،نوراالبصار شــبلنجی که به
هنــگام ذکــر منابــع هــر ســروده و قطعــه ،نشــانی هــر یــک از ایــن مصــادر بــه تفصیــل بیــان خواهــد
شــد .ایــن نکتــه نیــز گفتنــی اســت کــه اهــل بیــت  bبــه معنــی واقعــی کلمــه شــاعر نبودنــد کــه
اســاس کارشــان بــر تخیــل و اغــراق اســتوار باشــد ،بلکه هــدف آنان از انشــاء و انشــاد شــعر پرداختن
بــه مضامیــن حکمــی و اعتقــادی اخالقــی بــوده اســت و میتــوان ســرودههای آن حضــرات را
«پندهــای منظــوم » نامیــد .ایــن هرگــز بــدان معنا نیســت کــه جایــگاه ادبــی و بالغــی آن معصومان
ّ
 bنقــص و خللــی داشــته اســت .امیرالمؤمنیــن gدر خطبــه 232میفرمایــد« :إنــا المــراء
ُ ُ
َ
َ ّ
ُ
ـه،و َعلینــا َت ّ
روقـ َ
هدلــت غصونــه» (نهــج البالغــه1419،ق :خطبــه )232؛
الــکالمَ ،و فینــا ت َنشــبت ع
مــا امیــران ملــک ســخنیم ،ریش ـههای ســخن در مــا اســتوار گشــته و شــاخههای آن بــر مــا ســایه
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افکنــده اســت .حضــرت ســجاد  gنیــز در آن خطبــه معــروف خــود پــس از واقعــه کربــا اشــاره
فرمــود کــه شــش چیــز از جملــه گشــاده زبانی(فصاحــت) بــه مــا اهــل بیت  bاعطا شــده اســت:
دانــش ،بردبــاری ،بخشــش ،گشــادهزبانی ،دالوری و دوســتی در دلهــای خداباوران(خوارزمــی،
 1423ق ،ج 76 :2؛ مجلســی  1403،ق ،ج.)138 : 45

بررسی اشعار
بخشــی از ســرودههایی کــه از زبــان امــام رضا  gشــنیده شــده پرســش مأمون ،خلیفه عباســی
بــوده اســت .وی نخســت از حضــرت ســؤال میکنــد کــه آیــا اشــعار نیــز برایتــان روایــت و نقل شــده
اســت؟ حضــرت میفرماینــد کــه اشــعار بســیاری برایــم نقــل و روایــت شــده اســت .ســپس مأمــون
مــی پرســد :بهتریــن ســروده کــه دربــارۀ بردبــاری برایتــان گفتــه انــد چیســت؟ حضــرت بــه قطعـه
ســه بیتــی اشــاره میکننــد کــه بیــت نخســت ایــن اســت:
إذا کان دونی من بلیت بجهله

أبیت لنفسی أن تقابل بالجهل

1

مأمــون شــگفتزده میشــود ،میپرســد کــه شــاعر ایــن ســروده کیســت؟ حضــرت پاســخ
میدهنــد کــه ســرودۀ یکــی از جوانــان ماســت .مأمــون دوبــاره میپرســدکه بهتریــن شــعری کــه
بــا مضمــون ســکوت در برابــر جاهــل و تــرک ســرزنش دوســت شــنیدهاید بــرای مــا بــاز گوییــد .آن
حضــرت بــه قطعــۀ چهــار بیتــی اشــاره میکننــد بــا ایــن مطلــع:
ّ ً
ّ
تجنبا
إنی لیهجرنی الصدیق

فأریه ّأن لهجره أسبابا

2

مأمــون میگویــد شــعری نکوســت .ســرایندهاش کیســت؟ حضــرت میفرماینــد :یکــی از
جوانانمــان .ایــن بــار مأمــون درخواســت میکنــد بهتریــن شــعری کــه برایتــان در زمینــۀ جلــب
دوســتی دشــمن تــا بدانجــا کــه تبدیــل بــه دوســت گــردد ،نقــل شــده برایــم انشــاد کنیــد .حضرت
نیــز قطعــۀ ســه بیتــی را بــاز میگوینــد کــه بیــت نخســت آن ایــن اســت:
 .1هرگاه با نادانی مواجه شوم از رویارویی و مواجهه با او پرهیز میکنم.
 .2دوستم به قصد جدایی از من دوری میگزیند ،من نیز اسباب دوری گزیدن او را بر میشمرم.
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ّ
و ذی غله سالمته فقهرته

فأوفرته ّ
ّ
التجمل
منی لعفو

1

دیگــر بــار مأمــون از بهتریــن ســرودهای کــه بــرای حضــرت دربــارۀ رازداری روایــت شــده میپرســد
و آن حضــرت بــه ســرودۀ ســه بیتــی اشــاره میکندکــه آغــازش ایــن بیــت اســت:
و ّإنی ألنسی ّ
السر کی ال أذیعه

ً
فیا من رأی سرا یصان بأن ینسی

2

(ابن بابویه 1437،ق ،ج326-325 : 2؛ مجلسی 1403،ق ،ج .)111 :49
ســرودۀ دیگــری کــه بــرای حضــرت رضــا  gنقــل شــده امــا ســرودۀ آن حضــرت نیســت و
ســرودۀ حضــرت امیــر مؤمنــان  gاســت و امــام رضــا  gبدانهــا استشــهاد جســته ،ایــن دو
بیــت اســت:
خلقت الخالئق فی قدرة

فمنهم سخی ومنهم بخیل

ّ
فأما السخی ففی راحة

و ّاما البخیل فشؤم طویل

3

(ابن بابویه 1437 ،ق ،ج330-329 :2؛ مجلسی  1403 ،ق ،ج )111 :49
ّ
ســرودۀ دیگــری کــه بــه تصریــح ابــن شهرآشــوب حضــرت رضــا  gبــدان تمثــل کرده(ابــن
شهرآشــوب ،1390،ج )161 :12ولــی در دیــوان اهــل البیــت (bالمویــد 2002،م)541 :
ّ
ســرودۀ آن حضــرت تلقــی گشــته ایــن بیــت اســت:
تضیئ کضوء السراج السلی ---------ط لم یجعل الله فیه نحاسا

4

همچنین بیت:
و ّإن الضغن بعد الضغن یفشو

علیک و یخرج الداء الدفینا

5

 .1بسا دشمن کینه توزی که از راه دوستی با او بر او چیره گشتم واز این کردارنیک باری گران بر دوشش بنهادم.
 .2من راز افراد را فراموش میکنم تا منتشر نشود؛ اگر از کسی رازی نزد توست حفظ آن با فراموشی است.
 .3مردمــان را بــا قــدرت و تــوان آفریــدی؛ برخــی بخشــندهاند و برخــی خســیس .بخشــنده آســوده اســت لیــک خســیس ســیه
کاســه نامیمــون و نحــس اســت.
 .4پرتو میافکنی به سان درخشش چراغی که روغنش نکوست و خداوند دودی در آن قرار نداده است.
 .5کینه پس از کینه بر تو آشکار میشود و آن درد نهان (در دل) را بیرون میآورد.
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از ســرودههای حضــرت دانســته شــده(ن.ک :المؤیــد 2002،م )545 :و حــال آنکــه ایــن بیــت از
معلقــه عمروبــن کلثــوم تغلبــی ،شــاعر دورۀ جاهلــی اســت(ن.ک :زوزنــی  1405،ق )125 :و ابــن
ّ
شهرآشــوب تصریــح کــرده کــه حضــرت به ایــن بیــت تمثــل جســته اســت( ،1390ج.)154 :12
در دیــوان اهــل البیــت (bالمویــد 2002 ،م )546 :قطعــۀ چهــار بیتــی بــه آن حضــرت نســبت
داده شــده در حالــی کــه در عیــون اخبارالرضــا  gتصریــح شــده کــه از ســرودههای جنــاب
ّ
عبدالمطلــب بــوده و حضــرت رضــا  gآن را انشــاد کــرده اســت(ابن بابویــه1437 ،ق ،ج:2
 .)329مطلــع ســروده ایــن بیــت اســت:
ً
یعیب الناس کلهم زمانا

و ما لزماننا عیب سوانا

1

ایــن ســروده در دیگــر منابــع نیــز آمــده اســت(ن.ک :طبرســی 1417،ق ،ج 69 :2؛ اربلــی،
 1401ق ،ج119 :3؛ مجلســی 1403،ق ،ج111 :49؛ امیــن 1403،ق ،ج.) 30 :2
ســرودۀ دیگــری کــه در دیــوان اهــل البیــت  bبــه امــام رضــا  gمنســوب شــده ،قطع ـهای
اســت ســه بیتــی بــا مطلــع:
ّ ً
مد ا فی األجل
کلنا نأمل

والمنایا ّ
هن آفات األمل

2

(الموید 2002 ،م.)542 :
شــیخ صــدوق نقــل کــرده کــه راوی بــه امــام  gعــرض کــرد کــه ایــن ابیــات از کیســت؟ آن
حضــرت فرمــود :از شــاعری عراقــی اســت .راوی گویــد :ابوالعتاهیــه ایــن ابیــات را برایــم خوانــد.
حضــرت تذکــر دادنــد کــه اشــخاص را بــا القــاب بــد یــاد نکنید(ابــن بابویــه 1437 ،ق ،ج.)330 :2
گفتنــی اســت کــه ابوالعتاهیــه ّ
مکنــی بــه ابــو اســحاق اســماعیل بــن قاســم ،شــاعر نامبــردار عصر
عباســی (د 213/210.ق) اســت .عتاهیــه بــه معنــی بــی خــردی و گمراهــی اســت .حضــرت بــه
راوی تذکــر دادندکــه نــام شــاعر را بــر زبــان آور نــه لقــب زشــتش را!
 .1مردمان ،جملگی روزگار را عیب میکنند در حالی که روزگار را جز ما عیبی نیست!
 .2جملگی آرزومندیم که مرگ ،مهلتمان دهد در حالی که مرگها آفتها و از بین برندۀ آرزویند.
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در کتابهــای رجــال اهــل ســنت آمــده کــه حضــرت ایــن ابیــات را انشــاد میکــرد(ن.ک:
مـ ّـزی 1413،ق ،ج152 :21؛ ذهبــی  1425،ق ،ج )45 :7ولــی ابــن کثیــر تصریــح کــرده کــه
از ســرودههای آن حضــرت اســت(ابن کثیــر 1419،ق ،ج  .)128 :14جاحــظ بیــت نخســت را
ســرودۀ ابوالنجــم عجلی(م120.ق).دانســته(جاحظ 1386 ،ق ،ج)509-508 :6؛ در دیــوان
ابــی النجــم نیــز ایــن بیــت آمــده اســت(ابوالنجم 1998 ،م .)173 :ایــن احتمــال نیــز هســت کــه
اســماعیل بــن قاســم بیــت نخســت را از ابــو النجــم عجلــی اقتبــاس کــرده و ســپس ابیاتــی بــدان
افــزوده باشــد.
بیــت دیگــری کــه حضــرت رضــا  gآن را انشــاد میکــرده ولــی جــزو ســرودههای ایشــان آمــده
ایــن بیت اســت:
إذا کنت فی خیر فال تغترر به

ّ
سلم ّ
وتمم
ولکن قل اللهم

1

(ن.ک :مؤید 2002،م.)544 :
صــدوق ،طبرســی و مجلســی نقــل کردهانــد کــه حضــرت ایــن بیــت را بســیار میخوانــد و انشــاد
میکــرد (ابــن بابویــه 1437 ،ق ،ج331 :2؛ طبرســی 1417 ،ق ،ج69 :2؛ مجلســی1403،ق،
ج.)111 :49
َ
رضــی الدیــن حســن بــن فضــل طبرســی ،از اعــام ســدۀ ششــم هجــری در کتــاب مــکارم
االخــاق قطعــه شــعری دارای پنــج بیــت در اوصــاف هندوانــه از حضــرت رضــا  gنقــل کــرده
بــا مطلــع:
أهدت لنا االیام بطیخه

من حلل األرض و دار السالم

2

(طبرسی ،بی تا ،ج.)212-211 :1
مجلســی پــس از نقــل قطعــه توضیحاتــی راجــع بــه آن آورده است(مجلســی 1403،ق ،ج :63
 .1آنگاه کــه زندگـیات در راحتــی و خوشــی اســت مغــرور مشــو! لیــک بگــو :خدایــا! ایــن نعمــت را از تغییــر ســالم بدار(یــا مــرا
بــه ســامت دار) و آن را بــر مــن تمــام کــن.
 .2روزگار از پوشش سرسبز زمین و دارالسالم ،هندوانهای به ما هدیه داد.
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 .)195از آنجــا کــه پیــش از مــکارم االخــاق طبرســی ،ایــن ســروده درهیــچ منبعــی نیامــده ،ایــن
احتمــال کــه حضــرت ایــن ابیــات را نســروده باشــد و اشــعار بــه ایشــان نســبت داده شــده باشــند
خطــا نیســت.
ّ
صــدوق از علــی بــن احمــد دقــاق و جماعتــی نقــل میکنــد کــه نــزد امــام رضــا  gرفتیــم،
دیدیــم ســیمای حضرتــش دیگرگــون اســت .ســبب را پرســیدیم فرمودنــد کــه دیشــب بیدار بــودم و
در ایــن ســرودۀ مــروان بــن ابــی حفصــه میاندیشــیدم:
ّ
أنی یکون ولیس ذاک بکائن

لبنی البنات وراثة األعمام

1

َ
حضرت ادامه دادند که سپس خوابیدم و ناگاه در عالم خواب دیدم که کسی چنین میسراید:
ّ
أنی یکون ولیس ذاک بکائن
لبنی البنات نصیبهم من ّ
جدهم

للمشرکین دعائم االسالم
ّ
والعم متروک بغیر سهام
(ابن بابویه1437 ،ق  ،ج.)328-327 :2

مــراد مــروان بــن ابــی حفصــه آن بــوده کــه چگونــه میشــود عبــاس ،عمــوی پیامبــر و
فرزندانش(بنــی العبــاس) جانشــین پیامبر نباشــند و دختــرزادگان پیامبر nبه جانشــینی پیامبر
رســند .خالصــه معنــای ابیاتــی کــه در خــواب بــرای آن حضــرت انشــاد شــده نیــز چنیــن اســت:
چــرا و چگونــه مــی شــود کــه مشــرکان پرچمــدار اســام باشــند .دختــرزادگان بهــرۀ خــود را از ارث
ّ
جدشــان میبرنــد در حالــی کــه عمــو بــدون هیــچ ســهم االرثــی رهــا میشــود .عبــاس ،عمــوی
پیامبــر کــه در ســپاه مشــرکان بــود و بــه دســت مســلمانان اســیر شــد و ســپس بــا فدیــه آزاد شــد و
از تــرس جانــش مســلمان شــد چگونــه میتوانــد جانشــین پیامبــر باشــد؟ قــرآن در فضایــل اهــل
بیــت  bداد ســخن داده (آیــات مربــوط بــه والیــت) و جانشــینی پیامبــر را حق آنان دانستهاســت.
مــروان بــن ابــی حفصــه از شــاعران دربــار عباســی واز مخالفــان اهــل بیــت  bبــود و در
ســال182قمری در بغــداد درگذشــت .بیــت مــورد بحــث در دیــوان مــروان بــن ابــی حفصــه جــزو
 .1چرا و چگونه میشود که دختر زادگان به جای عموها ارث برند.
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قصیــده ای اســت کــه در مــدح مهــدی عباســی ســروده شــده اســت(مروان بــن ابــی حفصــه1973،
م.)104 :
ابوالفــرج اصفهانــی در کتــاب االغانــی ماجــرای ایــن ســرودهها را بــه گونـهای دیگــر نقــل کــرده و
ّ
آن ابیاتــی را کــه پیشــتر گفتــه شــد در خــواب بــه حضــرت رضــا  gالهــام شــده از جعفر بــن عفان
طائــی دانســته اســت(ابوالفرج اصفهانــی 1383،ق ،ج  .)95-94 :10شــریف مرتضــی نیــز در
الفصــول المختــاره ایــن واقعــه را از حضــرت امــام هادی  gدانســته است(ســید مرتضــی1414،
ق .)96 :مجلســی نیــز بــه نقــل از شــریف مرتضــی ماجــرا را جــزو احتجاجــات امــام هــادی g
نقــل کــرده اســت( 1403ق ،ج.)391 :10
مؤمــن بــن حســن شــبلنجی ،از دانشــمندان عامــۀ ســدۀ ســیزدهم قمــری ،دو بیــت را ســرودۀ
حضــرت رضــا  gدانســته کــه در هیــچ یــک از منابــع کهــن نیامــده اســت:
لیس لی ذنب وال ذنب لمن
ّ
إنما الذنب لمن ألبسنی

قال لی یا عبد أو یا أسود
ظلمة وهو الذی ال یحمد

1

(ن.ک :نوراالبصار1409،ق.)309 :
آخریــن ســرودهایکــه بــه حضــرت رضــا  gمنســوب شــده قصیــدهای بلنــد اســت دارای 31
بیــت در مضامیــن حکمــی و پنــد و انــدرز .محــدث قمــی ایــن قصیــده را از صاحــب کتــاب جواهــر
االدب آورده اســت (قمــی 1412،ق .)626 :هاشــمی(د1362.ق1943/.م ).در جواهــر االدب
ایــن قصیــده را آورده و گفتــه « :لالمــام علــی الرضــا المتوفــی ســنة77ه( ».هاشــمی ،بــی تــا ،ج:2
 .)681-680گفتنــی اســت کــه ایــن ســروده در هیــچ منبــع کهنــی نیامــده و در جواهــراالدب نیــز
هیــچ منبعــی بــرای ایــن ســروده ذکــر نشــده .به عــاوه هاشــمی گفته بــرای امــام علی الرضاســت
کــه در ســال 77هجــری وفــات یافتــه اســت .حضــرت رضــا  gدر ســال 148هجــری بــه دنیــا
ً
آمــده پــس ایــن ســروده نمیتوانــد از آن حضــرت باشــد و قطعــا اشــتباهی رخ داده اســت.
 .1مــرا گناهــی نیســت و همچنیــن کســی را کــه مــرا بــرده یــا ســیاه بگویــد ،گنــاه ،کســی راســت کــه جامــه ظلمــت بــر تــن مــن
کنــد و اوســت کــه هیــچ گاه ســتوده نخواهــد بــود.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400

واکاوی سرودههای منسوب به حضرت رضا g

(قربانی زرين)

159

اما سرودههای حضرت به ترتیب حرف َروی با ترجمه کامل و ذکر بحر عروضی آنها:
الف .قصیدهای در  8بیت در بحر وافر:
َ
نعی نفسی إلی نفسی المشیب

و عند الشیب ّیتعظ اللبیب

1

ّ
فقد ولی الشباب إلی مداه

فلست أری مواضعه تؤب

ً
سأبکیه و أند به طویال

و أدعوه ّ
إلی عسی یجیب

2

3

و هیهات الذی قد فات منه

ّ
تمنینی به النفس الکذوب

و راع الغانیات بیاض رأسی

و من ّ
مد البقاء له یشیب

أری البیض الحسان یجدن ّ
عنی

ّ
هجرانهن لنا نصیب
وفی

ً
فإن یکن الشباب مضی حبیبا
سأصحبه بتقوی الله حتی

4

5
6

ً
ّ
فإن الشیب أیضا لی حبیب

7

ّ
یفرق بیننا األجل القریب

8

(ابن بابویه 1437،ق ،ج 331 :2؛ طبرسی  1417،ق ،ج79 :2؛ جوینی 1400 ،ق ،ج.)224 :2
ب .راوی گویــد در محضــر حضــرت رضــا  gبودیــم کــه مــردی از بــرادرش شــکوه و گالیــه کــرد.
حضــرت نیــز ایــن ابیــات را برایــش
انشا فرمود( :بحر کامل)
اعذر أخاک علی ذنوبه

َّ
و استر و غط علی عیوبه

 .1پیری خبر مرگ مرا به من داد و هوشمند ،به گاه پیری پند میپذیرد.
 .2روزگار جوانی به پایان رسید و رویگردان شد و نخواهم دید که دیگر بار به جایگه خویش بازگردد.
 .3در فراقش گریان و ناالنم و جوانی را فراسوی خود میخوانم .باشد که پاسخم دهد.
 .4هیهات که این نفس دروغگو مرا به آرزوی چیزی وا می دارد که از دستش دادهام.
 .5سپیدی موی سرم زیبارویان را از من ترسانید؛ و هر آن کس که دیر زید پیر و سپید موی خواهد گشت.
 .6میبینم که مهرویان از من میگریزند و در جدایی آنان ما را بهرهای است.
 .7اگر جوانی سپری شد و محبوب ما بود ،پیری نیز ایدون مرا خوشایند است.
 .8با پارسایی پیری را همراهی خواهم کرد تا اینکه اجل که فرا رسیدنش دیری نینجامد ،میانمان جدایی افکند.
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و اصبر علی بهت السفی ------ـ ه و للزمان علی خطوبه
ّ ً
دع الجواب تفضال
و ِ

کل الظلوم إلی حسیبه
و ِ

1

(ابــن بابویــه 1437،ق ،ج329-328 :2؛ طبــری 1383،ق78 :؛ طبرســی 1417،ق ،ج:2
69؛ اربلــی  1401،ق ،ج119 :3؛ جوینــی  1400،ق ،ج225 :2؛ ابــن ّ
صبــاغ 1408،ق244 :؛
مجلســی 1403،ق ،ج92 :71؛ شــبلنجی 1409،ق.)315 :
ج .دعبــل خزاعــی ،شــاعر نامبــردار مدافــع اهــل بیــت  bدر قصیــدۀ ّ
تائیــه خــود کــه ســروده
ای اســت جــاودان و پیشــتر در آغــاز نوشــتار بــدان اشــارت رفــت ،پــس از ســرودن قصیــده آن را
بــرای امــام رضــا  gخوانــد و از مصائــب اهــل بیــت  bو گورهــای مطهــر آنــان یــاد کــرد 2.پــس
از اشــاره بــه قبــر مطهــر امــام کاظــم  ،gحضــرت رضــا  gبــا دو بیتــی کــه بــه قصیــدۀ دعبــل
افــزود ،مــکان قبــر خــود را پیشــاپیش مشــخص نمــود( :بحــر طویــل)
و قبر بطوس یا لها من مصیبه
ً
إلی الحشر ّ
حتی یبعث الله قائما

ّ
توقد فی األحشاء بالحرقات
یفرج ّ
عنا ّ
ّ
الهم و الکربات

3

(ابــن بابویــه 1437،ق ،ج488 :2؛ طبــری 1413،ق357 :؛ ابن شهرآشــوب،1390،ج162 :12؛
طبرســی 1417،ق ،ج67 :2؛ اربلی 1401 ،ق ،ج113 :3؛ قندوزی حنفی 1416،ق ،ج.)309 :3
د  .دو بیت در بحر وافر :
آلل محمد فی کل عصر
ّ
إذا زفر مضی زفر تولی

ّ
تجدد فی أذی زفر جدید
ً
4
یشیب نواصیا طفل ولید

 .1عذر برادرت را برای خطاهایش بپذیر و بر عیب هایش پرده بیفکن.
بر افترا بستن بی خرد ،شکیبا باش و نیز بر سختیهای روزگار.
به سبب بزرگواریت پاسخ او را فرو گذار و ستمکار را به خداوند حساب واگذار.
 .2برای تفصیل ماجرا و متن و ترجمه قصیدۀ  125بیتی دعبل ن.ک :قربانی زرین.60-21 :1392،
 .3ندبه کن بر گوری که در شهر طوس است ،وای از این مصیبت که آتش در دل می افکند.
آتش این مصیبت تا روز حشر ،سوزان است تا اینکه پروردگار ،قائم آل محمد  nرا برانگیزد و او غمها را از جانمان بزداید.
 .4خاندان پیمبر را در هر دورانی و هر اندوهی  ،آهی نوین پدیدار میگردد.
هرگاه که آهی سپری شود آه و فغانی دگر جایگزین گردد ،آهی که کودک نوزاد را پیر گرداند!
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(نباطی بیاضی ،بی تا ،ج)26 :3

ه .قطعه ای چهار بیتی در بحر سریع:
ّ
لبست بالعفه ثوب الغنی
ً
لست إلی النسناس مستأنسا

و صرت أمشی شامخ الرأس
ّ
لکننی آنس بالناس

إذا رأیت ّ
التیه من ذی الغنی

تهت علی التائه بالیاس

ما إن تفاخرت علی معدم

و ال تضعضعت إلفالس

1

(ابن شهرآشوب ،1390،ج224:12؛ مجلسی 1403،ق ،ج112:49؛ امین 1403،ق  ،ج)29:2؛
و  .مأمــون ،خلیفــه عباســی در نامـهای بــه حضــرت رضــا  gتقاضــای انــدرز کــرد ،حضــرت نیــز
در پاســخ ایــن قطعــۀ چهــار بیتــی را کــه در بحــر ســریع اســت بــرای او نگاشــت:
ّإنک فی دار لها ّ
مده

یقبل فیها عمل العامل

ً
أال تری الموت محیطا بها

یکذب فیها أمل اآلمل

ّ
تعجل الذنب لما تشتهی

و تأمل التوبة فی قابل

و الموت یأتی أهله بغتة

ما ذاک فعل الحازم العاقل

2

(ابن بابویه 1437،ق ،ج328 :2؛ مفید 1402،ق98 :؛ ابن عساکر 1416 ،ق  ،ج333 :33؛
مجلسی 1403،ق،ج.)110: 49
 .1جامۀ بینیازی را با پاکدامنی بر تن کردم و سربلند گام بر میدارم.
با دیو مردمان اُنسی ندارم ،لیک اُنس من با آدمیان است.
تکبر میورزد ،من نیز با رویگردانی از او بر او بزرگ منشی میکنم.
آنگاه که بینم فردی برخوردار و دارا ّ
بر هیچ نیازمندی فخر نفروختم و مباهات نکردم ،در برابر بیچارگی و ناداری نیز نزار نگشتم.
مدتی محدود است و کردار آدمیان در آن مقبول افتد.
 .2تو در خانهای (دنیا ) هستی که برای آن ّ
نمیبینی که مرگ بر آن سایه افکنده و از هر سو احاطه اش کرده و آرزوی آرزومندان را دروغ میانگارد(و از بین می برد).
در بر آوردن خواستهای دنیوی خود ،شتاب میکنی و امید آن داری که درآینده به سوی حق بازگردی و توبه کنی!
مرگ ،ناگاه اهلش را فرا میگیرد ،این گونه زیستن ،کردار انسان هوشمند زیرک نتواند بود.
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نتیجهگیری
تأثیــر شــعر و حــوزۀ نفــوذ آن در میــان همــه اقــوام ،خاصــه قــوم عــرب ،قابــل انــکار نیســت ،از
ایــن رو ســخن منظــوم را اثــری اســت دگــر .اهــل بیــت  bگاه مــراد خویــش را بــا اشــعار بیــان
مــی کردنــد .برخــی از ایــن ســروده هــا از خــود آن حضــرات و برخــی ســروده هــای دیگــران بــود و
ّ
امامــان بــدان ابیــات تمثــل جســته و استشــهاد مــی کردنــد .بیــش از  90بیــت شــعر بــه حضــرت
رضــا  gمنســوب اســت کــه حــدود دوســوم آن ،ســرودۀ خــود آن حضــرت نبــوده اســت .تنـ ّـوع
ّ
ایــن ابیــات از ســروده هــای معلقــات گرفتــه تــا اشــعار شــاعران هــم روزگار حضــرت ،بســیار قابــل
توجــه اســت .میــزان ّ
صحــت انتســاب ایــن ســروده هــا بــه حضــرت در ایــن نوشــتار واکاوی شــده و
بــا اســتقصاء منابــع موجود،گوینــدگان آنهــا حتــی المقــدور شناســایی شــده اســت .ســروده هایی
کــه از حضــرت بــوده بــه ترتیــب حــرف َ"روی"بــا تعییــن بحــر عروضــی شــان و ترجمــه بــه فارســی
روان در ایــن مقالــه آمــده اســت .موضــوع اصلــی ایــن ســروده هــا ،همــان گونــه کــه در آغاز نوشــتار
بــدان اشــارت رفــت ،متناســب بــا شــأن معنــوی آن حضــرت ،پنــد و انــدرز اســت.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400

واکاوی سرودههای منسوب به حضرت رضا g

(قربانی زرين)

163

منابع و مآخذ
ـ قرآن کریم.
ـ نهج البالغه 1419( .ق .).جمعه الشریف الرضی .تصحیح :صبحی الصالح و فارس تبریزیان .قم :دارالهجره.
ـ ابن بابویه ،محمدبن علی بن بابویه قمی1437(.ق .).عیون اخبارالرضا  .gتصحیح :مؤسسه آل البیت bإلحیاءالتراث .قم:
مؤسسه آل البیت .b
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1414(.ق.).منالیحضرهالفقیه.تصحیح:علیاکبرالغفاری.قم:مؤسسهالنشراالسالمی.ّ
سلم جمحی  ،محمد 1980(.م .).طبقات فحول الشعراء  .تصحیح :محمود محمدشاکرّ ،
جده :دار المدنی.
ـ ابن
ـابنشهرآشوب،محمدبنعلی.)1390(.مناقبآلابیطالب.gتصحیح:سیدعلیجمالاشرفالحسینی.قم:المکتبةالحیدریة.
ـ ابن ّ
صباغ مالکی،علی بن محمد 1408( .ق ـ  1988م .).الفصول المهمة فی معرفة أحوال األئمة  .bبیروت :مؤسسه االعلمی
للمطبوعات.
ـ ابن عساکر،علی بن الحسن 1416( .ق1996-م.).تاریخ مدینة دمشق  .تصحیح:علی شیری ،بیروت :دارالفکر.
ـ ابن کثیر،اسماعیل بن عمر1419( .ق1998-.م .).البدایة والنهایة .تصحیح :عبدالله بن عبدالمحسن الترکی.جیزه :دارهجر.
ـ ابوزید قرشی 1981(.م .).جمهره اشعارالعرب .تصحیح:علی محمدالبجاوی .قاهره :دار نهضه مصرللطبع والنشر.
ـ ابوفراس حمدانی 2003(.م .).دیوان ابی فراس الحمدانی .تصحیح :علی بوملحم .بیروت :دارو مکتبه الهالل.
ـ ابوالفرج اصفهانی1383(.ق . ).کتاب االغانی  .بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
ـ ابو النجم عجلی1998(.م .).دیوان ابی النجم العجلی  .تصحیح :سجیع جبیلی .بیروت :دارصادر.
ـ اربلی ،بهاءالدین علی بن عیسی 1401(.ق.ـ 1981م .).کشف الغمة فی معرفة االئمه  .bبیروت :دارالکتاب االسالمی.
ـ امین ،سیدمحسن1403( .ق .ـ 1983م .).أعیان الشیعه .تصحیح :سیدحسن امین .بیروت :دارالتعارف للمطبوعات.
ـ تنوخی ،محسن بن علی1412( .ق .ـ 1992م .).المستجاد من فعالت االجواد .تصحیح :محمدکردعلی .بیروت:دارصادر.
ـ جاحظ،عمرو بن بحر1386( .ق .ـ 1966م.).کتاب الحیوان  .تصحیح:عبدالسالم محمدهارون .قاهره :مکتبه مصطفی البابی.
ـ جوینی خراسانی ،ابراهیم بن محمد1400(.ق .ـ 1980م .).فرائدالسمطین فی فضائل المرتضی والبتول والسبطین واالئمه من
ذریتهم.تصحیح:محمدباقرالمحمودی.بیروت:مؤسسهالمحمودی.
ـ خوارزمی ،ابوالمؤید الموفق بن احمد المکی1423(.ق .).مقتل الحسین  .gتصحیح:الشیخ محمدالسماوی .قم :دارالهدی.
ـ ذهبی ،شمس الدین احمدبن عثمان1425(.ق .ـ 2004م .).تذهیب تهذیب الکمال فی اسماء الرجال .تصحیح :مسعد کامل و أیمن
سالمه .قاهره :فاروق الحدیثه للطباعه والنشر.
ـ زوزنی ،ابوعبدالله حسین بن احمد1405(.ق .).شرح المعلقات السبع .قم :منشورات الرضی.
ـ ستودیان ،مهدی؛ رجبی ،مسلم « .)1395( .تطبیق دیوان شیخ بهایی با ادبیات تعلیمی امام رضا  .»gمجله ادبیات تطبیقی .
س .8ش .14صص165 :ـ .186
ـ شبلنجی،مؤمن بن الحسن1409( .ق .ـ 1989م .).نوراالبصارفی مناقب آل بیت النبی المختار .nبیروت:دارالجیل.
ـ طبرسی،رضی الدین الحسن بن الفضل( .بی تا .).مکارم االخالق  .تصحیح :السید عالء الدین العلوی الطالقانی .النجف االشرف:
مطبعهالنعمان.
سال نهم ،شماره  ،34تابستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

164
ـ طبرسی،الفضل بن الحسن1417( .ق .).إعالم الوری بأعالم الهدی  .تصحیح :مؤسسه آل البیت الحیاء التراث .قم :مؤسسه آل
البیت .b
ـ طبری،محمدبن جریر1413( .ق .).دالئل االمامه  .تصحیح :مؤسسه البعثه .قم :مؤسسه البعثه.
ـ طبری،محمدبن ابی القاسم1383( .ق.ـ 1963م .).بشاره المصطفی لشیعه المرتضی .gالنجف االشرف :المطبعه الحیدریه.
ـ قربانی زرین ،باقر .)1392( .دعبل خزاعی و قصیده تائیه او  .تهران:کتاب مرجع.
ـ قمی ،عباس1412( .ق.ـ 1992م .).نفثه المصدور فیما یتجدد به حزن یوم العاشور  .بیروت :دارالمحجه البیضاء .
ـ قندوزی حنفی ،سلیمان بن ابراهیم1416( .ق .).ینابیع الموده لذوی القربی  .تصحیح :سیدعلی جمال اشرف حسینی .تهران:اسوه.
ـ ّ
کشی ،محمدبن عمر .)1348( .معرفه الرجال  .اختیارالشیخ الطوسی .تصحیح:حسن المصطفوی .مشهد :دانشگاه مشهد.
ـ کلینی ،محمدبن یعقوب1401( .ق .).الکافی  .تصحیح:علی اکبرالغفاری .بیروت :دارالتعارف.
ـ مجلسی ،محمدباقر1403( .ق .ـ 1983م .).بحاراالنوارالجامعه لدرراخباراالئمه االطهار .bبیروت :مؤسسه الوفاء.
ـ مرتضی ،سید علی بن الحسین علم الهدی1414( .ق .ـ 1993م .).الفصول المختاره من العیون والمحاسن  .تصحیح :السیدعلی
میرشریفی.بیروت:دارالمفید.
ّ
ـ مروان بن ابی حفصه1973( .م .).شعر مروان بن أبی حفصه .جمعه وحققه وقدم له:حسین عطوان .مصر:دارالمعارف.
ـ ّمزی ،الحافظ جمال الدین یوسف1413( .ق .ـ 1992م .).تهذیب الکمال فی أسماء الرجال  .تصحیح :بشار عوادمعروف.
بیروت.:مؤسسهالرساله.
ـ مفید ،شیخ محمد بن محمدبن النعمان1402( .ق .ـ 1982م .).االختصاص .تصحیح:علی اکبرالغفاری .بیروت :مؤسسه االعلمی
للمطبوعات.
ـ منوچهری دامغانی ،احمدبن قوص .)1370( .دیوان منوچهری دامغانی .به تصحیح سیدمحمد دبیرسیاقی .تهران :زوار.
ـ مؤید ،علی حیدر2002( .م .).دیوان اهل البیت  .bبیروت :دارالعلوم.
ـ نباطی بیاضی ،علی بن یونس ( .بیتا .).الصراط المستقیم إلی مستحقی التقدیم  .تصحیح :محمدباقرالبهبودی .طهران:
المکتبهالمرتضویه.
ـ هاشمی  ،احمد( .بی تا .).جواهر االدب فی أدبیات و إنشاء لغه العرب  .بیروت :دارالفکر.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400

غالمعلی ،علی؛ جعفری ،افشین ( .)1400مؤلفههای حقوق شهروندی کودکان
در سیرۀ رضوی .فصلنامه علمی فرهنگ رضوی.183-165 .)2( 9 .
D O I : 1 0 . 2 2 0 3 4 / F A R Z V. 2 0 2 1 . 1 3 2 2 2 7

مؤلفههایحقوقشهروندیکودکان در
سیرۀرضوی

مقاله پژوهشی

دریافت 1399/5/13 :پذیرش1399/8/15 :
علی غالمعلی ،1افشین جعفری
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چکیده
حقــوق شــهروندی مفهومــی عــام و جهانشــمول اســت کــه ابعــاد مختلــف سیاســی ،اقتصــادی،
اجتماعــی ،فرهنگــی و مدنــی داشــته و قابــل تســری بــه همــه گروههــای ســنی و جنســیتی نیــز اســت.
کــودکان نیــز بــه عنــوان بخــش مهمــی از جامعــه ،حقــوق خاصــی دارنــد کــه نــزد اســناد بینالمللــی در
قالــب کنوانســیون حقــوق کــودک نمایــان اســت .در همیــن بــاره ،میتــوان بــه برخــی جنبههــای حقــوق
کــودکان در اســام در قالــب حقــوق شــهروندی اشــاره کــرد .هــدف اصلــی ایــن نوشــتار بررســی مؤلفههــا و
عناصــر حقــوق شــهروندی کــودکان در ســیرۀ رضــوی اســت .ســؤال ایــن اســت کــه مصادیــق و مؤلفههــای
حقــوق شــهروندی کــودکان در ســیرۀ رضــوی شــامل چــه مــواردی اســت؟ ایــن بررســی نشــان میدهــد
حقــوق کــودکان از جملــه ســامت در قالــب اصــول تغذیــه و بهداشــت فــردی و خانوادگــی ،فراهــم شــدن
آرامــش و آســایش در خانــه ،دیــن محــوری و تأکیــد بــر جنبههــای معنــوی و مذهبــی در تربیــت کــودکان،
آمــوزش و تربیــت عقالنــی کــودکان ،رفتــار محبتآمیــز و تــوأم بــا دوســتی و محبــت ،همگــی در ســیرۀ
عملــی و احادیــث روایــت شــده از امــام رضــا علیهالســام قابــل مشــاهده اســت .تکیــۀ ســنت رضــوی بــر
حقــوق خــاص کــودکان الگویــی بــرای حقــوق شــهروندی اســامی در نظــر گرفتــه میشــود کــه میتوانــد
در قالــب اســناد الــزام آور حقوقــی نیــز قابــل طــرح باشــد.
کلیدواژهها :سیرۀ رضوی ،حقوق شهروندی ،امام رضا  ،gحقوق کودکان.
 .1استادیار گروه معارف اسالمی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران (:نویسنده مسئول)aligholamalipour@gmail.com :
 .2استادیار گروهحقوق،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایرانjafariafshin@yahoo.com :
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مقدمه
کــودکان امــروز آیندهســازان جامعــه فــردا هســتند و از ایــن لحــاظ شناســایی و در نظــر گرفتــن
حقــوق آنــان در قالــب حقــوق شــهروندی نقــش مهمــی در رشــد و تربیــت آنــان دارد؛ بنابرایــن
اهتمــام بــه حقــوق آنهــا ارتبــاط وثیقــی بــا وضعیــت جامعــه انســانی دارد .مکتبهــا و ادیــان
مختلــف در ایــن زمینــه بــر اســاس مقتضیــات ســرزمینی و اجتماعــی و اعتقــادی برنامههایــی در
نظــر گرفتهانــد و البتــه اینهــا از جایــگاه و حقــوق یکســانی برخــوردار نبودهانــد .افــزون بــر اینهــا
مســئله کــودکان منجــر بــه انباشــت موضوعــات مختلفــی دربــارۀ حقــوق کــودک در سیســتمهای
حقوقــی ملــی و فراملــی شــده و از جملــه دغدغههــای مهــم افــراد مســئول و متعهــد قــرار گرفتــه و
جامعــه جهانــی و بینالمللــی هــم بالتبــع دســتورالعملها و مقـ ّـررات مختلفــی در ایــن راســتا وضع
کردهانــد .در آموزههــای فقهــی مبتنــی بــر تقریــر معصومــان )علیهــم الســام) ،حقــوق متعــددی
بــرای کــودکان در نظــر گرفتــه شــده و هرگونــه تعـ ّـدی و تضییــع حقــوق ایــن قشــر آســیبپذیر مورد
ح رامنــدی .)88 :1398 ،در همیــن زمینــه ،بــا غــور و تفحص
نهــی شــارع قــرار گرفتــه اســت(فصی 
در آیــات و روایــات و ســیرۀ معصومــان  bمیتــوان نشــانهها و عناصــری از حقــوق شــهروندی را
ن مختلــف زندگــی شــود.
پیــدا کــرد کــه میتوانــد باعــث رشــد و تربیــت کــودکان در دورا 
دیــن اســام هــم بــه مســائل کــودکان توجــه خــاص و جایــگاه خاصــی مبــذول داشــته اســت.
اســام والدیــن را امانتــداران کــودک معرفــی میکنــد کــه بایــد بــرای آمــوزش و پــرورش روحــی
وجســمی او کوشــا باشــند .در ایــن زمینــه پیامبــر اکرم nبــه حفظ شــخصیت و کرامت توجــه داد
َ
الصبیـ َ
ـان َو ْار َح ُم ُ
ّ
وهم»(کلینــی،1359،ج)49 :6؛ «کــودکان را دوســت بداریــد
و فرمــود« :ا ِح ُّبــوا
و بــه آنــان ّترحــم و شــفقت نماییــد» .همچنیــن امیــر المومنیــن gنیــز میفرمایــد« :اکرمــوا
اوالدکــم و احســنوا آدابهم»(حــر عاملــی1409 ،ق ،ج)476 :21؛ فرزندانتــان را گرامــی بداریــد
و بــه شایســتگی تربیــت كنیــد تــا مــورد مغفــرت قــرار گیریــد» .مــوارد ذکــر شــده تنهــا بخشــی از
راهبردهــای پیشــوایان دینــی در خصــوص احتــرام بــه شــخصیت کــودک و محبــت و مالطفــت و
احســاس مســئولیت در برابــر اوســت و نشــان میدهــد تــا چــهانــدازه در آینــۀ روایــات از حقــوق
کــودکان دفــاع شــده اســت و میتــوان در آن منشــوری بــرای تضمیــن واقعــی حقــوق کــودکان

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400

مؤلفه های حقوق شهروندی کودکان در سیرۀ رضوی (غالمعلی و جعفری)

167

معرفــی نمــود کــه در قالــب حقــوق شــهروندی قابــل مشــاهده اســت .ضــرورت ایــن موضــوع مهــم
هــم انکارناپذیــر اســت؛ چــرا کــه قلــم ترســیم شــخصیت جامعــه فــردا در دســتان کــودکان اســت و
نقــش و جایــگاه آنهــا در ســاختن جامعــه مطلــوب اهمیــت زیــادی دارد .پژوهــش حاضــر درصدد
پاســخگویی بــه ایــن ســؤاالت اســت:
حقــوق شــهروندی در اســام و ســیرۀ رضــوی دارای چــه مؤلفههــا و عناصــری اســت؟ آموزههــای
حقــوق شــهروندی اســامی بــر پایــۀ ســیرۀ رضــوی تــا چــه انــدازه میتوانــد باعــث تحقــق حقــوق
کــودکان در جامعــه معاصــر گــردد؟ روش ایــن پژوهــش ،توصیفــی تحلیلــی اســت که بــا بهرهگیری
از آیــات و روایــات بــه خصــوص ســیرۀ امــام رضــا  gو دیدگاههــای فقهــا و اسالمشناســان بــه
جمـعآوری اطالعــات اقــدام شــده اســت.

پیشینۀ تحقیق
تحقیقــات متعــددی دربــارۀ حقــوق کــودکان در حیطــۀ اســناد بینالمللــی و حقــوق اســامی
نگاشــته شــده اســت کــه بــه برخــی از مهمتریــن آنــان پرداختــه میشــود:
فصیــح رامنــدی ( )1398در یکــی از مقــاالت خــود ،واکاوی ســیرۀ رضــوی در نحــوۀ نامگــذاری
کــودک ،تأکیــد بــر وضــوح نســب ،تابعیــت را بــه عنــوان مصادیــق هویــت کــودک و حقــوق معنــوی
وی میدانــد و از ایــن جهــت ســیره رضــوی را نمونــه کاملــی از حقــوق معنــوی کــودک در نظــر
میگیــرد .شــریفی و لطفــی قادیکالئــی ( )1397نیــز در مقالــۀ خــود بــه بررســی ســبک زندگــی
قبــل از تولــد کــودک میپردازنــد .بــه عقیــدۀ نویســندگان ،امــوری هماننــد انتخــاب همســر
شایســته ،رعایــت آداب معاشــرت ،مراقبتهــای بــارداری ،انتخــاب نــام نیکــو ،عقیقــه کــردن ،اذان
گفتــن در گــوش کــودک و ...را از جملــه ویژگیهــای ســبک تربیتــی رضــوی میداننــد .از دیگــر
تحقیقــات اخیــر ،مقالــۀ زرنشــان و رضوانــی منفــرد ( )1396بــوده اســت و بــر ایــن نکتــه تأکیــد
میکننــد کــه هــر چنــد در جامعــه بینالمللــی ،در نــزد دولتهــا و معاهــدات حقــوق بشــری بــر
اهمیــت شــیر مــادر در تغذیــه نــوزاد تأکیــد شــده اســت ،امــا ســند الــزامآوری در ایــن زمینــه وجــود
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نــدارد .در نظــام حقوقــی اســام نیــز مقــررات خوبــی در ایــن زمینــه وضــع شــده اســت کــه آن هــم
در ســطح اســناد حقوقــی غیــر الــزامآور باقــی مانــده اســت .میرمحمــدی (بیتــا) نیــز در مقالــۀ
خــود حمایــت از حقــوق کــودکان در حوزههــای مختلــف از جملــه حــق بهداشــت ،حــق پیشــرفت
و تحصیــل را از جملــه مصادیــق حقــوق کــودکان میدانــد کــه بــه طــور عــام در آموزههــای حقــوق
اســام و حقــوق بینالملــل بــر شــکلگیری بهتریــن منفعــت بــرای کــودکان و کاســتن از نزاعهــای
خشــونتبار علیــه آنــان تأکیــد دارنــد .بــا ایــن حــال ،آموزههــای اســام بــه طــور جزئــی بــه ایــن
حقــوق بیشــتر تأکیــد میکننــد.
پژوهشهــای ذکــر شــده هــر یک بــه جنبـهای از حقــوق اســام و معاهــدات حقوقــی بینالمللی
دربــارۀ حقــوق کــودکان میپردازنــد و از ایــن لحــاظ ،پژوهــش حاضــر نیــز بــه دلیــل بررســی حقوق
کــودکان بــا پژوهشهــای مذکــور همســو اســت .امــا از آنجــا کــه پژوهــش حاضــر ،به بررســی ســیرۀ
عملــی و نظــری امــام رضــا  gدربــاره حقــوق شــهروندی کــودکان میپــردازد ،میتــوان گفــت
رویکــرد جدیــدی در پیــش گرفته اســت.

 .1مبانی نظری؛ کودک و مشخصههای آن
ـان کــم ِســنی اســت کــه هنــوز بــزرگ و بالــغ نشــده اســت .واژۀ بچــه
کــودک بــه معنــای انسـ ِ

(اگــر بــه معنــای فرزنــد نباشــد) نیــز بیشــتر بــه همیــن معنــا بــه کار مــیرود .واژۀ شــیرخوار،
ً
معنایــی خاصتــر دارد و صرفــا بــه دورۀ شــیرخوارگی کــودک گفتــه میشــود .نــوزاد نیــز بــه دورۀ
شــیرخوارگی و اندکــی پــس از آن اطــاق میشــود(دهخدا ،1365 ،ج .)399 :13کودکــی بــه
ّ
محــدوده ســنیای گفتــه میشــود کــه از تولــد تــا دوران بلــوغ را در بــر میگیــرد .در روانشناســی
رشــد کودکــی را از منظــر ســیر رشــدیافتگی بــه چهــار مرحله تقســیم میکننــد :نوپایــی (یادگیری
راه رفتــن) ،دوران کودکــی آغازیــن (ســن بــازی) ،دوران کودکــی میانــه (ســن مدرســه) و نوجوانــی
(گــذار از ســن بلــوغ و بالــغ شــدن) .کــودک حیاتــی اتکالــی دارد ،تحــت حضانــت و والیــت دیگران
اســت ،تــازه بــه دوران رســیده اســت ،القائــات و تلقینــات دیگــران در او بــه شــدت مؤثــر اســت،
ً
از خــود طرحــی ،فکــری و بینشــی شــناخته شــده و منســجم نــدارد ،شــدیدا رنگپذیــر و دارای
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جنبــه انفعالــی اســت ،بســیار انعطافپذیــر اســت ،در مســیر تشــکیل و تکـ ّـون شــخصیت اســت
و ...چنیــن فــردی در مــرز ســنی تولــد تــا  11ســالگی اســت .کــودک در ایــن مقطــع ســنی ،بــه
دنبــال یافتــن الگوهاســت و نقــش مدلهــا در او بســیار نیرومندانــه اثــر میگــذارد .اگــر فــردی
بــه عنــوان قهرمــان ،یــا انســانی برتــر در دل او جــا کنــد ،ســعی خواهــد داشــت رفتــار خــود را بــا او
تطابــق دهــد (قائمــی.)16 :1388،
علمــای حقــوق ذیــل کلمــۀ «صغیــر» میگوینــد« :پســر و دختــری کــه بــه بلــوغ شــرعی نرســیده
اســت از محجوریــن اســت ،بــه محــض رســیدن بــه بلــوغ حجــر او محــو میشــود ،بــدون ایــن کــه
احتیــاج بــه صــدور حکــم از ســوی حاکــم شــرع باشــد ،اگــر پیــش از بلــوغ بــه حــدی رســد کــه دارای
ّ
خالقیت و
تمیــز باشــد او را صغیــر ممیــز گویند»(لنگــرودی،1381،ج .)2352 :3در وجــود کــودک،
ّ
ســائقههای فیالبداهــه و جــذب بــه ســوی لــذت و ســرگرمی و مدیریــت بــازی نهفتــه اســت ،زیبایــی
ّ
خالقیــت و معنویــت اســت ،بــا خلــوص روح و
را میشناســد و از تحمیــل بیــزار اســت ،سرشــار از
پذیرندگــی زاللیهــا ،بیآنکــه قصــد کنــد ،بــه طبیعــت نزدیــک اســت ،بــه انســان نخســتین نزدیــک
اســت(کیانوش .)17 :1390،از نظــر فقهــا کــودک کســی اســت کــه بــه حـ ّـد بلــوغ نرســیده باشــد.
ّ
در اصطــاح فقهــی بــه فرزنــد انســان از زمــان تولــد تــا ابتــدای بلــوغ ،کــودک اطــاق میشــود.
ً
ایــن تعبیــر در بســیاری از مباحــث بــهچشــم میخــورد .مثــا در بــاب تبعیــت طفــل از والدیــن در
حکــم اســام ،در کلمــات بعضــی از فقیهــان آمــده اســت« :حکــم طفلــی کــه بــه ســن بلوغ نرســیده
ً
مطلقــا (پســر باشــد یــا دختــر) از نظــر مســلمان یــا کافــر بــودن ،حکــم والدیــن اوســت و در احکامــی
مثــل طهــارت و نجاســت ،از آنهــا تبعیــت مینماید(شــهید ثانــی ،1380 ،ج .)۱۴۰ :۴صاحــب
جواهرالــکالم بلــوغ را نیــز اینگونــه تعریــف کردهانــد« :بلــوغ همــان انتهــای مرحلــۀ صغــر و کودکی
و دخــول در مرحلــۀ تکلیــف اســت(نجفی ، 1379 ،ج .)54 :۲۶همچنیــن در فقــه اســامی ،کودک
بــه ممیــز و غیرممیــز تقســیم میشــود .کــودک ممیــز کودکــی اســت کــه خــوب و بــد ،و نفــع و ضــرر
ً
را از هــم بازشناســد و اجمــاال از داد و ســتدها و معامــات ســر در بیاورد(حلــی،1359،ج.)306 :7
َامــارۀ تحقــق بلــوغ هــم یکــی از نشــانههای کیفــی (ماننــد احتــام) یا ّ
کمــی (مانند ســن) اســت و از
ایـنرو ،بــا اینکــه حداکثــر ســن بلــوغ برای همه یکســان اســت ،حداقــل آن در افـراد ،متفاوت اســت.
همچنیــن تحقــق رشــد بـرای اهلیــت یافتــن اشــخاص در پــارهای امــور ،ضروری انگاشــته میشــود.
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کــودک در حقــوق ایــران نیــز دارای شــاخصهها و مؤلفههایــی اســت .در نظامهــای حقوقــی
جدیــد
گوناگــون ،کــودک بــا معیارهــای متفاوتــی تعریــف شــده اســت .در اغلــب نظامهــای
ِ
حقوقــی ،تعریــف کــودک ناظــر بــر ســن انســان اســت و ســن ،تنهــا عامــل تمایــز دورۀ کودکــی از
بزرگســالی اســت؛ ولــی در فقــه و حقــوق اســامی ،پایــان کودکــی ،ناظــر بــر بلــوغ فــرد اســت کــه
ک ســو ،بــا پدیــد آمــدن برخــی دگرگونیهــای
مــراد از آن ،آغــاز مرحلـهای از زندگــی اســت کــه از یـ 
جســمی از جملــه شــکوفایی غریــزۀ جنســی ،آمادگــی توالــد و تناســل بــه وجــود میآید و از ســوی
دیگــر ،قــوای عقلــی ،ادراکــی و روانــی رشــد مییابــد .بالــغ شــدن ،معیــار ورود از دوره کودکــی
َ
بــه بزرگســالی اســت و ســن فقــط یکــی از امارههــای بلــوغ اســت(امامی ،1372 ،ج.)۲۴۴ :۵
بــر مبنــای حقــوق ایــران ،کــودک بــه کســی اطــاق میشــود کــه از نظــر ســن بــه رشــد کامــل
جســمی و روحــی بــرای شــرکت در مســائل اجتماعی و حتــی خانوادگی نرســیده باشــد؛ بنابراین،
اصــل بــر ایــن اســت کــه کــودک بــا رســیدن به سـ ّ
ـن ّ
معیــن ،از نظــر طبیعــی و قــوای هوشــی تحول
پیــدا کــرده و از نظــر روحــی و جســمی آمادگــی شــرکت در زندگــی اجتماعــی و خانوادگــی را پیــدا
میکنــد کــه میتــوان از آن توجــه بــه معیــار بلــوغ را دریافــت نمود(فصیحرامنــدی.)88 :1398 ،
بــا ایــن اوصــاف ،حقــوق شــهروندی کــودکان در نــزد آموزههــای دیــن اســام متعــدد و گســترده
اســت.

 .2مؤلفههای حقوق شهروندی کودکان در سیرۀ رضوی
امــروزه حقــوق کــودکان در ابعــاد مختلــف آن یکــی از موضوعــات مهــم در اســناد بینالمللــی و
داخلــی اســت .کنوانســیون حقــوق کــودک ( )1989پروتکلهــای اختیــاری کنوانســیون حقــوق
کــودک شــامل پروتکل اختیــاری فروش ،فحشــا و هرزهنــگاری کــودکان ،پروتکل اختیاری مشــارکت
کــودکان در درگیریهــای مســلحانه و پروتــکل اختیــاری دربــارۀ طــرح شــکایات فردی ،کنوانســیون
حمایــت از حقــوق کارگـران مهاجــر و اعضــای خانــواده آنهــا( ،)1990در ارتبــاط بــا حقــوق کودکان
اســت .از دل همیــن اســناد و اعالمیههــا ،حــق بــر ســامتی ،حــق بــر آمــوزش کــودکان ،حــق بــر
زندگــی مطلــوب و شـرایط مناســب اقتصــادی و اجتماعــی و  ...نیــز اســتخراج شــده اســت.
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مهمتریــن کنوانســیون کــه بــه طــور مشــخص بــه حقــوق کــودکان پرداختــه و حقــوق کــودکان بــه
عنــوان افــراد بشــری و شــهروندی قابــل اســتخراج اســت ،کنوانســیون حقــوق کــودک اســت .ایــن
کنوانســیون در نوامبــر  1989در  54مــاده تصویــب شــده و همانند اعالمیۀ جهانــی کودک مصوب
 1959بــر حمایــت همهجانبــه از کــودکان بــه خصــوص در امــر آمــوزش تاکیــد دارد و مــادۀ 28
ایــن کنوانســیون بــر ایــن حــق اذعــان مینمایــد .همچنیــن بنــد  2مــاده  3وظیفــۀ اصلــی مراقبت
و حمایــت از کــودک را بــر عهــده دولتهــای عضــو قــرار داده اســت؛ ولــی اضافــه میکنــد کــه
دولتهــا بایــد حقــوق و وظایــف والدیــن ،سرپرســتان قانونــی و دیگــر افــرادی را کــه از نظــر قانونــی
در قبــال کــودک مســئولیت دارنــد ،مــورد توجــه قــرار دهنــد ،در حالــی کــه مــاده  5بــدون اینکــه
نامــی از دولــت بــه میــان آورد ،از مســئولیتها ،حقــوق و وظایــف والدیــن ،سرپرســتان قانونــی و
خانــواده در معنــای گســتردۀ آن بــرای هدایــت و راهنمایــی کودک در مســیر تحقق حقــوق مندرج
در کنوانســیون ســخن گفتــه و مــاده  18نیــز مســئولیت اصلــی رشــد و بالندگــی کــودک را به عهدۀ
والدیــن و سرپرســتان قانونــی گذاشــته اســت ( .)Cullen, 1993:154-155جمهوری اســامی
ایــران برخــی از اســناد مهــم حقــوق بشــری نظیــر اعالمیــه جهانــی حقــوق بشــر ،میثــاق بیــن
المللــی حقــوق اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،کنوانســیون حقــوق کــودک ( )1989و ...را که
حــاوی مقرراتــی در راســتای ترویــج و آمــوزش حقــوق بشــر اســت ،بــه تصویــب رســانده و عضویــت
در بســیاری از اســناد حقــوق بشــری نظیــر اعالمیــه ویــن و برنامــه عمــل( )۱۹۹۳را کــه در آن تاکید
زیــادی بــر امــر آمــوزش حقــوق بشــر گردیــده ،پذیرفتــه اســت(مهرپور .)۱۴ :۱۳92 ،بــه همیــن
دلیــل و در ســطح کلــی ،جمهــوری اســامی ایــران تــا حــدود زیــادی بــه معاهــدات و اعالمیههــای
بینالمللــی در زمینــۀ حقــوق بشــر کــودکان پایبنــد اســت و حتــی ســتادها ،نهادها و ســازمانهای
دولتــی و غیردولتــی نیــز در داخــل کشــور در زمینــه مســائل حقــوق کــودکان فعالیــت میکننــد .با
ایــنحــال ،آموزههــای دینــی ،فقهــی ،آیــات و روایــات و همچنیــن دیدگاههــای اسالمشناســان
دربــارۀ حقــوق کــودکان همــواره عامــل مهمــی در ترســیم نقشــه راه حقــوق کــودکان در ایــران بوده
اســت .بــهطــور مشــخص ،ســیرۀ رضــوی یکــی از ایــن منابــع اســت کــه بــه برخــی از مؤلفههــای
اساســی آن در زمینــۀ حقــوق کــودکان پرداختــه میشــود:

سال نهم ،شماره  ،34تابستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

172
 .1-2دینمحوری و آموزش رویکرد دینی
حقــوق شــهروندی در اســام دارای تفاوتهــای قابــل توجهــی بــا حقــوق شــهروندی در غــرب
اســت؛ زیــرا حقــوق شــهروندی در غــرب یــا آموزههــای حقــوق بینالملــل ،بــر مبنــای برابــری
در پیشــگاه قانــون عرفــی و دارای ابعــاد سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و مدنــی
اســت .همچنــان کــه در ایــن زمینــه بیــان میشــود شــهروند شــدن ،بــه دســت آوردن موقعیتــی
حقوقــی ،برابــر بــا ســایر شــهروندان ،برخــوردار شــدن همــگام بــا آنهــا از برخــی حقــوق و داشــتن
وظایــف مشــترک اســت(گای .)31 :1390 ،مطابــق ایــن تعریــف ،شــهروندی مفهومــی اســت
کــه ارتبــاط نزدیکــی بــا دولــت ملــت دارد .چــرا کــه شــهروندی بــه ســبب اینکــه در یــک جامعــه
انســانهایی بــا حقــوق و تکالیــف برابــر باشــند ،معنــا مییابــد .شــکل ســادۀ شــهروندی بــه
معنــای حضــور در سیاســت و اجتمــاع اســت کــه بــه هیچ وجــه نقــش منفعــل و منفــک از جامعه را
نمیپذیــرد( .)Bosniak, 2008:21بــا ایــن اوصــاف ،حقــوق شــهروندی در اســام گامــی فراتر از
مفاهیــم و مؤلفههــای مطــرح شــده و ابعــاد معنــوی و روحانــی آن بســیار برجســته اســت؛ زیــرا در
حقــوق شــهروندی اســامی ،اصــل اساســی رابطــه توأمــان دیــن و سیاســت مطــرح اســت(مصباح
یــزدی .)49 :1394 ،ایــن حقــوق عــام و فراگیــر و قابــل تســری بــه حقــوق کــودکان بــه عنــوان
شــهروندان جامعــه نیــز اســت.
اولیــن پیامــی کــه میتــوان دربــارۀ حقــوق شــهروندی کــودکان در ســیرۀ رضــوی بیــان کــرد،
خداجویــی و حرکــت در مســیر الهــی ،روشــنیبخش پیــام ســیرۀ رضــوی دربــارۀ حــق کــودکان
اســت .زیــرا اصــل خداجویــی و خدامحــوری اســاس زندگــی انســانها بــه شــمار مـیرود و فقــدان
آن بــه معنــای رهایــی انســان از توحیــد و رفتــن بــه زیــر پرچــم شــیطان و طاغــوت اســت .مطابــق
ـن َآم ُنــوا َمـ ْ
آیــۀ شــریفۀ زیــر کــه اصــل خدامحــوری را بدیــن گونــه بیــان میکنــد« :یــا َأ ُّی َهــا َّالذیـ َ
ـن
َ ْ
َ َ
َ
َ
ّ َ
َ َ َّ َ ْ ْ
َ ْ َ َّ ْ ُ ْ َ ْ
ـن أ ِعـ َّـزة َعلى
دینـ ِـه ف َسـ ْـوف َیأ ِتــی اللـ ُـه ِبقـ ْـوم ُی ِح ُّب ُهـ ْـم َو ُی ِح ُّبونـ ُـه أ ِذلــة َعلــى ال ُمؤ ِمنیـ
یرتــد ِمنکــم عــن ِ
َ َ ْ ُ ّ
ّ َ َ ُ َ ََْ َ
اللــه ُی ْؤتیــه َمـ ْ
ون فــی َ
ـن ُیجاهـ ُـد َ
ْالکافریـ َ
ـن َیشـ ُ
ـاء َو
ـ
س
ِ
الئــم ذ ِلــک فضــل ِ
ـبیل اللـ ِـه و ال یخافــون لومــة ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ٌ
ّ ُ
ٌ
واســع علیم»(رعــد)54 ،؛ اى کســانى کــه ایمــان آوردهایــد! هــر کس از شــما ،از آییــن خود باز
اللــه ِ
گــردد (بــه خــدا زیانــى نمىرســاند) خداونــد جمعیتــى را مــىآورد کــه آنهــا را دوســت دارد و آنــان
(نیــز) او را دوســت دارنــد؛ در برابــر مؤمنــان متواضــع ،و در برابــر کافــران سرســخت و نیرومندنــد;
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آنهــا در راه خــدا جهــاد مىکننــد ،و از ســرزنش هیــچ مالمتگــرى هراســى ندارنــد .ایــن فضــل
خداســت کــه بــه هــر کــس بخواهد (و شایســته ببینــد) مىدهــد؛ و (فضــل) خــدا وســیع و خداوند
داناســت.
دیــن محــوری در ســیرۀ رضــوی هنگامــی میســر اســت کــه بتــوان بــا دسیســههای درونــی
و شــیطانی مبــارزه و از همــان ابتــدا راه را بــرای تربیــت فرزندانــی صالــح فراهــم کــرد .یکــی از
شــروط اساســی بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف مهــم ،دوری جســتن از مســیر شــیطانی اســت.
ایــن مســئله در دیــن مبیــن اســام و ســیرۀ رضــوی حائــز اهمیــت اســت .در ایــن زمینــه دو راه
پیــش روی انســانها گذاشــته میشــود تــا از طریــق آنــان ،مســیر زندگــی فرزنــد خــود را مبتنــی
بــر آموزه-هــای دینــی بــه پیــش ببرنــد :یکــی آمــوزش و فراگیــری نمــاز و دوم ،بهرهگیــری از قــرآن
و کالم خداونــدی .در همیــن بــاره ،امــام رضــا  gدربــارۀ نمــاز خوانــدن کــودکان میفرمایــد:
«پســران بایــد در ســنین هفــت ســالگی بــه نمــاز وادار شــوند»(ابن بابویــه1413 ،ق ،ج)436 :3؛
بنابرایــن یکــی از حقــوق کــودکان بــه عنــوان شــهروندان ایــن اســت کــه والدیــن نمــاز را بــه آنــان
تعلیــم و آن را در عمــل نیــز انجــام دهنــد .هرچنــد انجــام عمــل نمــاز در هفــت ســالگی زیــر ســن
بلــوغ محســوب میشــود؛ امــا ایــن تأکیــد بــه دلیــل جنبههــای مثبــت و ســازنده آن و آمــوزش
فرزنــدان بــرای تعلیــم آنــان در ســنین بلــوغ و بعــد از آن اســت .بــه عــاوه اینکــه ،فراگیــری نمــاز در
َ
ایــن ســن ،عــادت کــردن فرزنــد بــه اعمــال نیــک و دوری از اعمالــی اســت کــه ممکــن اســت باعــث
دوری وی از مســیر الهــی شــود .در کنــار آمــوزش نمــاز ،تعلیــم قــرآن و آموزههــای روشــنگرانه آن،
قــدم بعــدی بــرای آمــوزش کــودکان محســوب میشــود .همچنــان کــه امــام رضــا  gمیفرمایــد:
«بــرای خانههــای خــود ،نصیــب و بهــرهای از قــرآن (بــه تــاوت آن) قــرار دهیــد .زیــرا هــرگاه قــرآن
در خانــه خوانــده شــود( ،در رزق و روزی و ســایر امــور) بــر اهــل آن گشــایش و آســایش قــرار داده
شــود (و خیــر و برکــت و لــذت زندگــی در آن بســیار گــردد) ،و ســاکنین آن در معــرض ازدیــاد و
افزایــش نعمــت باشــند و چــون در خانــه قــرآن خوانــده نشــود فشــار و ســختی (و گرفتــاری در امــور
دیگــر) بــر اهــل آن رو آورد و خیــر و نیکــی و برکــت آن کاهــش یابــد و ســاکنین آن در کمبــود (نعمت
و شــادی و نشــاط) باشند»(آشــتیانی ،1363 ،ج .)109 :2عــاوه بــر ایــن ،در حدیثی نقل شــده از
امــام رضــا gنقــل کردهانــد کــه از امــام صــادق gپرســیدند :چه ِسـ ّـری اســت کــه هر چــه زمان
سال نهم ،شماره  ،34تابستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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بیشــتری بــر قــرآن میگــذرد و هــر چــه بیشــتر تــاوت میشــود ،بــر طــراوت و تازگـیاش افــزوده
میگــردد؟ در جــواب فرمودنــد :بــرای اینکــه قــرآن تنهــا بــرای یــک زمــان و بــرای یــک امــت نــازل
نشــده ،بلکــه بــرای همــه زمانهــا و همــه مردمــان نــازل گردیــده اســت .بنابرایــن خداونــد متعــال
قــرآن را بــه گونـهای نــازل فرمــوده کــه بــر زمانهــا و افــکار پیشــی گیــرد و در هــر عصــری ،مفاهیــم
تــازهای از معــارف بلنــد آن کشــف شود(محمدیریشــهری ،1377 ،ج)70 :8؛ بنابرایــن احــکام
اســام در فطــرت و نهــاد بشــر جــای دارد .از ایــن رو مانــدگار و بیــان کننــده همــه خواس ـتهای
بشــر اســت کــه نقــش مهمــی در دســتیابی کــودکان بــه حقــوق شــهروندی دارد.
 .2-2حق بر آموزش و عقالنیت فرزندان
ـت عقالنــی را متمایــز میســازد ،معرفــی عقــل بــه عنــوان منبــع
ـامی تربیـ ِ
آنچــه الگــوی اسـ ِ

دینــی و گشــودن بابــی گســترده از ارزشهــای عقلی بــه روی انســان اســت(خطیبی.)5 :1391 ،
ارزشهــای عقلــی در اســام بســیار فراتــر از ارزشهــای ذهنــی بــوده و شــامل ارزشهــای عقلــی
عملــی نیــز میشــود بــه همیــن دلیــل ،یکــی از اصــول اساســی در حــق بــر آمــوزش آن اســت کــه
متناســب بــا ســن ،شــخصیت و جایــگاه کــودکان در خانــواده و جامعــه بــا آنان رفتار شــود و نســبت
بــه آمــوزش و اصــاح و تغییــر رفتارهــای آنــان بر اســاس الگوهــای تربیتــی و فقهــی ـ حقوقی عمل
ش تغییــر دانــش ،نگــرش و تعامــل بــا دیگــران است(هاشــمی،
کــرد .بــه طــور کلــی ،مفهــوم آمــوز 
 )6 :1394کــه بــرای کــودکان نیــز صــدق میکنــد .در نــزد اســناد بینالمللــی ،ایــن حــق منحصــر
بــه ســن خاصــی نیســت و در برگیرنــدۀ همــه انســانها بــا هــر ســن ،جنــس ،طبقــه اجتماعــی
و اقتصــادی است(یونســكو .)1997 ،بــه نظــر میرســد در نظــر گرفتــن حــق آمــوزش و پــرورش
عقالنیــت فرزنــدان یکــی از عناصــر حقــوق شــهروندی در ســیرۀ رضــوی اســت کــه بــه برخــی از
نشــانهها و مصادیــق آن پرداختــه میشــود .در ایــن زمینــه از امــام رضــا  gروایــت شــده اســت
َ ُ
کــه میفرمایــد« :حـ ّـدث ّ
اترکهــم ّ
ممــا َ
عرفــونَ ،و ُ
الیعرفون»(عطــاردی1406 ،ق ،ج:2
النــاس بمــا ی
ِ
)456؛ بــا مــردم طبــق فهــم و دانــش آنهــا ســخن بگــو و از آنچــه درک نمیکننــد ،دســت بکــش.
عــاوه بــر ایــن ،یکــی دیگــر از اصــول مهــم در ایــن زمینــه پــرورش روحیــه عقالنــی و شــجاعت
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در فرزنــدان اســت کــه تنهــا بــا حمایــت و پشــتوانۀ خانوادههــا قابــل حصــول اســت .در ایــن زمینــه
نیــز میتــوان بــه ســیرۀ رضــوی اشــاره کــرد کــه بــر اهمیــت اســتدالل عقالنــی بــهعنــوان امــری
بــرای پیشــبرد امــور کــودکان در همــان دوران و بزرگســااللی تأکیــد شــده اســت .در ایــن زمینــه،
بنــان بننافــع نقــل میکنــد کــه روزی مأمــون از جایــی کــه حضــرت جــواد  gبــا کــودکان بــازی
میکــرد ،میگذشــت .کــودکان از تــرس میــدان بــازی را تــرک کردنــد و تنهــا حضــرت جــواد g
آنجــا ایســتاد .مأمــون از او پرســید :چــرا همــراه بچههــا فــرار نکــردی؟ فرمــود :گناهــی مرتکــب
نشــدم تــا از تــرس بگریــزم و جــاده هــم تنــگ نیســتتــا آن را برایــت بــاز کنــم ،از هر جــا میخواهی
عبــور کــن .مأمــون [از ایــن پاســخ تعجــب کــرد و] پرســید :تــو کیســتی؟ حضــرت در جــواب
فرمــود :مــن محمــد بــن علــی بــن موس ـیبن جعفــر بنمحمــد بنعلــی بنالحســین بنعلــی
بنابیطالــب  bهســتم(مظفری ،بیتــا .)211 :ایــن روایــت نشــان میدهــد کــه متوســل شــدن
فرزنــدان امــام رضــا  ،gبــه اســتدالل و طــرح دیــدگاه خویــش نشــانگر پــرورش در محیطی اســت
کــه بــه جــای توســل بــه خشــونت یــا اقــدام بــه فــرار ،شــجاعانه از عمــل خویــش دفــاع میکنــد و
دیــدگاه خــود را مطــرح میکنــد؛ در ســیرۀ رضــوی ،رشــد درک و فهــم و قــدرت اســتدالل کــودکان
نیازمنــد بهرهگیــری از آموزههــای دینــی و عقلــی بــه صــورت همزمــان اســت؛ بنابرایــن هنگامــی
کــه تربیــت عقالنــی در کــودکان ،مــورد توجــه قــرار میگیــرد در کنــار آمــوزش و تربیــت دینــی نیــز
جایــگاه خاصــی پیــدا میکنــد کــه بــه صــورت توأمــان بــه رشــد عقلــی فــرد کمــک میکننــد.
الزمــۀ رســیدن بــه چنیــن ســطحی از اندیشــه و اســتدالل ،بهرهمنــدی از روحیــه پرسشــگری
ــر ٌ
و مطالبهگــری اســت .امــام رضــا  gهمچنیــن فرمودنــد«َ :ت َف َّق ُهــوا َو ِاال َا ُنتــم َا ْع َ
اب
َّ ٌ
ُجهال»(مجلســی1403،ق ،ج )364 :78؛ تفقــه کنید و اال شــما ،اعــراب جاهلی [همچون اعراب
بادیــه نشــین] خواهیــد بــود .ضمــن اینکــه ناتوانــی انســانها و از جملــه کــودکان در دســتیابی
بــه اعمــال و رفتارهــای صالــح ،باعــث میشــود تــا بــرای فهــم ایــن اعمــال و پیــدا کــردن مســیر
درســت بــه کســانی رجــوع کننــد کــه درک و فهــم بیشــتری از تعالیــم و آموزههــای دینــی دارنــد .در
َ َ َْْ ََ َ
َْ َ ُ َْ
ْ
ـاء
م
ک
ـت
ـ
ق
و
ال
ا
ـذ
ـ
ه
ـی
ـ
ف
ـه
ـ
قی
ف
روایتــی دیگــر از امــام رضـا gنیــز میخوانیــم« :من ِزلــة ال
نزلـ ِـة االنبیـ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
فــی َبنــی ِاســرائیل»(همان)65 :؛ جایــگاه و منزلــت فقیــه در ایــن وقــت و زمــان ماننــد منزلــت
انبیــاء در میــان بنیاســرائیل اســت .بنابرایــن فقیــه کســی اســت کــه آمــوزش حقــوق شــهروندان
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را کــه در اینجــا کــودکان مــد نظــر اســت ،مــورد توجــه قــرار میدهــد .در ایــن روایــت ،مقــام کســی
کــه تفقــه در دیــن میکنــد ،چنــان بلنــد معرفــی میشــود کــه او را همپایــه و همردیــف انبیــای
قــوم بنیاســرائیل مینشــاند .معلــوم میشــود تعلیمــات دینــی کــودک از حقــوق کــودک اســت و
همیــن مســئله امــروزه نیــز یکــی از پایههــای حقــوق شــهروندی اســامی در نظــر گرفته میشــود.
راه آمــوزش و پایبنــدی کــودکان بــه رفتارهــا و قواعــد شــهروندی در آموزههــای رضــوی ،تکیــه
بــر قــرآن و رهنمودهــای نــاب آن اســت .چــه اینکــه ،از جملــه راههــای تعالــى و رشــد معنویــت و
باورهــاى دینــى در خانــواده ،همجــواری و در محضــر قــرآن بودن اســت و بــه راههای گوناگــون باید
تعالیــم قــرآن در بیــن افــراد خانــواده ،شناختهشــده و عمــل شــود .در همیــن بــاره ،امــام رضــاg
َ
ْ ُ
َ ْ َ َ ُ
ُْ
ً َ ُْ
ُ َ
ـن القـ ْـر ِآن فـ ِـإ َّن ال َب ْیــت ِإذا قـ ِـر َئ ِفیـ ِـه القـ ْـر ُآن ُی ِّسـ َـر َعلــى
«اج َعلــوا ِل ُب ُی ِوتکـ ْـم ن ِصیبــا ِمـ
فرمــوده اســت:
َ
َّ
َ
َُ َ
ُ
أ ْه ِلـ ِـه َو کثـ َـر خ ْیـ ُـر ُه َو ک َان ُســکان ُه ِفــى ِز َی َادة»(فیــض کاشــانی ،1372،ج)220 :2؛ بــراى خانههــاى
خــود ،بهــرهاى از قــرآن کریــم ،قــرار دهیــد؛ زیــرا در خانـهاى کــه قــرآن قرائــت شــود ،گشــایش براى
ســاکنانش فراهــم آیــد و خیــرش فــراوان شــود و اهــل خانــه در برکــت و فزونــى باشــند.
 .3-2حق مراقبت و آسایش کودک
در حقــوق شــهروندی مــد نظــر رضــوی ،مراقبــت از کــودک بــه عنــوان انســانی کــه توانایــی
چندانــی بــرای تشــخص خــوب از بــد را نــدارد یــا توانایــی جســمی و جانــی کافــی بــرای ایــن
موضــوع نــدارد ،بســیار حائــز اهمیــت اســت .از مصادیــق ایــن حــق ،حــق مراقبــت بهداشــتی از
کــودک اســت کــه در همیــن زمینــه امــام رضــا  gدربــارۀ بهداشــت کــودک نیــز فرمــوده اســت:
ْ ُ
ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َّ َّ ْ َ َ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ
الصبـ َّ
َ َ َّ ُّ
ـی ِفى
«قــال الن ِبـ َـی  :nاغ ِســلوا ِصبیانکــم ِمــن الغمـ ِـر فـ ِـإن الشــیطان یشــم الغمــر ،فیفــزع ِ
َ
َ ُ َ َّ
ْ َ َ
ـان» (مجلســی1403 ،ق ،ج)91 :101؛ حضــرت رســول  nفرمــود:
ُرقـ ِ
ـاد ِه و یتــأذى ِبـ ِـه الک ِاتبـ ِ
کــودکان خــود را از آلودگــى ناشــى از چربــى بشــویید و پاکیــزه کنیــد؛ زیــرا شــیطان ،بــوى چربــى
ّ
را استشــمام میکنــد و در خــواب ،کــودک را بــه وحشــت میانــدازد و فرشــتگان مــوکل او ،آزار
میبیننــد .اهمیــت ســامت کــودکان در ســیرۀ رضــوی تــا جایــی اســت کــه آن امــام بزرگــوار
و رئــوف ،ریزتریــن مســائل را نیــز مــورد توجــه قــرار میدهــد و بــه اصطــاح ،درخــت کودکــی را
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بــا مراقبــت و در عیــن برخــورداری از ســامت کامــل مــورد مراقبــت خویــش قــرار میدهــد .ایــن
توصیههــا بــه طــور کلــی و جزئــی میتواننــد مبنایــی بــرای حقــوق شــهروندی کــودکان در نظــر
گرفتــه شــوند کــه تاکنــون بــه صــورت جزئــی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت.
عــاوه بــر حــق مراقبــت و ســامت ،حــق آرامــش و آســایش در خانــواده یکــی دیگــر از نیازهــای
اساســی و حقــوق شــناخته شــده کــودکان بــه عنــوان شــهروندان اســت کــه البتــه بــه طــور
مشــخص ،ناشــی از رفتــار والدیــن در خانــواده اســت .بنابرایــن هنگامــی کــه خانوادههــا ،بــا کالم
زیبــا و خوشــرویی بــا یکدیگــر روبـهرو میشــوند ،همیــن رفتــار میتوانــد باعــث آرامــش و ســامت
ی کــه برخــی آیــات
رفتــاری کــودک شــود .ایــن مســئله در آیــات قرآنــی نیــز ریشــه دارد .بــه طــور 
بــا تشــبیه محیــط خانــواده و حتــی فلســفه ازدواج بــه «محــل آســایش و آرامــش» ،نقــش تأثیرگــذار
آن بــر پــرورش فرزنــدان شایســته را مــورد تأکیــد قــرار دادهانــد .آیــه شــریفه زیــر بــه همیــن مســئله
َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َُْ ُ َ
ً
ُ َ
َ ْ
ـن أنف ِســک ْم أ ْزواجــا ِل َت ْســک ُنوا ِإل ْیهــا
آیاتـ ِـه أن خلــق لکــم ِمـ
نیــز اشــاره میکنــد و میفرمایــد« :و ِمــن ِ
َو َج َعـ َـل َب ْی َن ُکـ ْـم َمـ َـو َّد ًة َو َر ْح َمـ ًـة إ َّن فــی ذلـ َ
ـک لَیــات ل َقـ ْـوم َی َت َف َّکـ ُـر َ
ون» (روم)21،؛ و از نشــانههاى
ِ
ِ
ِ ِ
او ایــن کــه همســرانى از جنــس خودتــان بــراى شــما آفریــد ،تــا در کنــار آنــان آرامــش یابیــد ،و در
میانتــان مــودت و رحمــت قــرار داد ،در ایــن نشــانههائى اســت بــراى گروهــى کــه تفکــر مىکننــد.
بــه همیــن دلیــل ،در ســیرۀ رضــوی ،اعتــدال و رفتــار تــوأم بــا حســن رفتــار یکــی از ویژگیهــای
اساســی والدیــن بــرای تربیــت و پــرورش فرزنــد اســت .امــا رضــا  gمیفرماینــد« :اگــر مؤمنــی
خشــمگین شــود عصبانیــت ،وی را از طریــق حــق بیــرون نمیبــرد و اگــر شــادمانی یابــد ایــن
خرســندی وی را دچــار باطــل نمیســازد و چــون بــه اقتــداری میرســد بیشــتر از آنچــه حــق
دارد ،نمیگیرد»(علــی بــن موســی1405 ،ق .)14 :امــام رضــا  gهــم در کالم و رفتــار و هــم
در ســیرۀ عملــی خویــش بــر وجــود آرامــش و آســایش در خانــواده بــه عنــوان یکــی از حقــوق
اساســی کــودکان تأکیــد میکــرد .چنانکــه روایــت شــده ایشــان در راســتای تقویــت عواطــف و
تکریــم شــخصیت حاضــران در خانــه و در جمــع معاشــران بســیار نیکــو رفتــار میکــرد تــا بتوانــد
ن عبــاس میگویــد« :هرگــز شــخصیتی برتــر از امــام رضــا
الگویــی بــرای دیگــران باشــد .ابراهیــم بـ 
 gندیــدم .هرگــز پــای خویــش را مقابــل همنشــین خویــش ،دراز نمیکــرد و پیــش از او تکیــه
نم ـیداد .بــه خدمتگــزاران دشــنام نمیگفــت ،صدایــش بــه خنــده بلنــد نمیشــد و همــواره بــا
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غالمــان و زیردســتان خــود ،کنــار ســفره غــذا مینشســت»(اربلی۱۴۲۱ ،ق ،ج .)۲۴۷ :۲بــه نظــر
میرســد در نظــر گرفتــن رفتارهــای نیکــو در میــان اعضــای خانــواده و برقــراری آســایش ،آرامــش و
رفتارهــای شایســته میتوانــد الگویــی بــرای تغییــر رفتــار کــودکان بــه ســمت زندگی مســالمتآمیز
و تــوأم بــا احتــرام بــا دیگــران باشــد.
 .4-2حق رفتار محبت آمیز و توأم با کرامت
رفتارهــای سرشــار از محبــت و وفــادار یکــی از نیازهــای اساســی در حقــوق شــهروندی اســامی
بــرای کــودکان اســت کــه ایــن امــر نیــز میتوانــد توســط والدیــن دنبــال شــود .توضیــح اینکــه،
گاهــی والدیــن در مقابــل اصــرار زیــاد کــودکان بــر خواســتهای غیرمعقــول یــا غیرممکــن ،رفتــاری
تنــد و نامناســبابــراز میکننــد؛ ولــی حتــی در چنیــن موقعیتــی رفتــار محبتآمیــز مناسـبتر و
مؤثرتــر اســت .امیــه بــن علــی نقــل میکنــد :در ســالی کــه امــام رضــا gحــجب ـ ه جــای آورد و
ســپسبــه خراســان رفــت ،مــن در مکــه همــراه امــام gبــودم و امــام جــواد gنیــز همراهــش
بــود .امــا م  gبــا خانــه کعبــه وداع کــرد .وقتــی طوافش تمام شــد ،بـ ه طرف مقــام [ابراهیــم] رفت
و در آنجــا نمــاز گــزارد .جــوادgکــه خردســال بــود ،بــر دوش موفــق (غالم حضــرت) طــواف داده
میشــد .جــواد gبهطــرف حجــر اســماعیل رفــت ،در آنجــا نشســتو ایــن امــر مدتــی طــول
کشــید .موفــق بــه او گفــت :جانــم بــه فدایــتبــاد ،برخیــز .او فرمــود :برنمیخیــزم تــا وقتیکــه
خــدا بخواهــد و در چهــرهاش غــم نمایــان شــد .موفــق خدمــت امــام رضــا gآمــد و گفــت :جانــم
بــه فدایــتبــاد ،جــواد gدر حجــر نشســته ،برنمیخیــزد .امــام رضــا gبــهطــرف جــوادg
آمــد و فرمــود :برخیــز ،ای حبیــب مــن .جــواد gفرمــود :چگونــه برخیــزم ،در حالیکــه شــما بــا
کعبــه چنــان وداع میکنیــد کــه گویــا هرگــز بــه ســویش بــاز نمیگردیــد! [بــرای بــار ســوم] امــام
رضــا gفرمــود :برخیــز ،ای حبیــب مــن .جــوا د  gبرخاســت(علی بــن موســی1405،ق:
)415؛ از ایــن حدیــث سرشــار از صبــر و متانــت درمییابیــم کــه امــام رضــا gدر مقابــل اصــرار
جــواد gهرگــز بــه او تنــدی نکــرد و بــا دعــوت وی بــه آنچــه بــه صــاح اســت ،درس ادب و نزاکــت
را بــه وی آمــوزش داده بــود .بــه طــور مشــخص ،اســتفاده از جمــات محبتآمیــزی چــون «قــم
یــا حبیبـی» و تکیــه بــر صبــر و حوصلــه ،فرزنــد خردســالش را چنیــن آمــوزش مـیداد کــه در برابــر
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مقاومــت دیگــران بــا رفتارهــای مبتنــی بــر گفتوگــو رفتــار نمایــد.
بــه عــاوه اینکــه ،بیشــک هــر انســانی در هــر مقطــع ســنی ،بــا توجــه بــه برداشــتی کــه از
ت خویــش دارد ،بــرای خــود احتــرام و شــخصیت قائــل اســت .هــر انســانی خــود
ارزش و منزلـ 
را دوســت دارد و دوســت دارد کــه مــورد احتــرام دیگــران واقــع شــود .کــودک و نوجــوان نیــز
هــر چنــد بــه رشــد اجتماعــی و عقالنــی کافــی نرســیده اســت؛ امــا بــرای خــود احتــرام قایــل
اســت .بدیــندلیــل رفتــار احترامآمیــز والدیــن و مربیــان نقــش مؤثــری در تربیــت و رشــد او دارد.
عالمــه مجلســی در کتــاب بحاراالنــوار نقــل میکنــد« :امــام رضــا gبــرای جــواد gاحتــرام
بســیار قائــل بودنــد و از ایــن شــیو ه مؤثــر در تربیــت فرزنــد بســیار بهــره میبــرد .محمــد بــن
ابیعبــاد کــه بــه تصویــب فضــل بنســهل امــور نــگارش حضــرت رض ـا gرا بــه عهــده گرفتــه
بــود ،میگویــد :حضــرت رضــا gهمــواره از فرزنــد بزرگــوارش محمــد بــا کنیــه [کــه نــزد عــرب
عالمــتبزرگداشــت و احتــرام اســت] نــام میبــرد و میفرمــود :ابوجعفــر بــه مــن چنیــن نوشــت
و مــن بــه ابوجعفــر چنیــن ،...بــا آنکــه امــام جــواد gدر مدینــه بــه ســر میبــرد و کودکــی
بیــش نبــود ،حضــرت رضــا gوی را بســیار احتــرام میکــرد و نامههایــی کــه از حضــرت
جــواد بــه وی میرســید ،بــا کمــال بالغــت و نیکویــی پاســخ میداد»(مجلســی1403 ،ق،
ج  .)456 :12بدیــن ترتیــب ،از منظــر حقــوق شــهروندی و توصیــه بــرای کــودکان ،فرهنــگ
رضــوی ،فرهنــگ و جهانبینــی محبانــه اســت .امــام رضــا gفرمودنــد« :و اجمــل معاشــرتک
مــع الصغیــر والکبیر»(نــوری 1407،ق ،ج)354 :8؛ بــا کوچــک و بــزرگ معاشــرت نیکــو داشــته
بــاش .همچنیــن ،امــام رضــا  gاز پدرانــش نقــل كــرده اســت كــه رســول خــدا  nفرمودنــد:
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ـن َح َّتــى َا ْل َم َمــات َا ْ َل ْك ُل َع َلــى َا ْل َحضیــض َمـ َـع َا ْل َ
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ـون ُسـ َّـن ًة مـ ْ
لص ْب َیــان ل َت ُكـ َ
ـب َا ْل َع ْنــز ب َیــدی َو ُل ْبـ ُ
لصــوف َو َا َّلت ْســل ُ
ـدی» (ابــن
ـ
ع
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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بابویــه)54 :1370،؛ پنــج چیــز را تــا آخــر عمــر رهــا نخواهــم کــرد :و ســام کــردن بــر کــودکان
تــا بعــد از مــن و ســنتم رســم باشــد.
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 .5-2آموزش دوستی و امید به آینده
امیدبخشــی بــه انســان و توســل به زندگی مطلــوب و ســعادتمند در آینــده یکی از نقاط برجســتۀ
آموزههــای اســامی و رضــوی اســت .بــه نظــر میرســد پــرورش ایــن روحیــه در کــودکان میتوانــد
حقــوق شــهروندی آنــان را در حوزههــای مختلــف قابــل حصــول بدانــد و کــودکان را بــه تــاش و
کوشــش بــرای رســیدن بــه حقــوق خویــش جســور نمایــد .مطابــق فرهنــگ رضــوی ،میتــوان بــه
کالم و رفتــار امــام رضــا  gاشــاره نمــود کــه در تبییــن کمــال عقــل 10 ،ویژگی عینــی و مصداقی
را معرفــی میکنــد« :عقــل هیــچ انســان مســلمانی تمــام نمیشــود ،مگــر آنکــه  10ویژگــی در آن
باشــد؛ نیکــی از او امیــد رود ،از شــر او در امــان باشــند ،نیکــی انــدک از دیگــران را زیــاد شــمارد،
نیکــی زیــاد از خــود را انــدک بــه حســاب آورد ،از درخواســت حاجــت مــردم خســته نشــود ،در
سراســر عمــر خــود از دانشانــدوزی خســته نشــود ،فقــر در راه خــدا در نــزد وی محبوبتــر از غنــی
باشــد ،خــواری در نــزد خــدا از عــزت در پیــش دشــمنان خــدا را بیشــتر دوســت بــدارد ،گمنامــی را
بیشــتر از شــهرت دوســت دارد و دهمیــن ویژگــی و چــه دانی که آن چیســت؟ ســؤال شــد :دهمین
ویژگــی چیســت؟ فرمــود :اینکــه هیچکــس را نبینــد ،مگــر آنکــه بگویــد :او بهتر از مــن و پارســاتر از
مــن اســت(»...ابن شــعبه حرانــی1404 ،ق.)443 :
محبــت و جلوههــای آن یعنــی دوســتی و عشــقورزی ،بخــش مهمــی از ایــن امیدبخشــی و
زندگــی تــوأم بــا حســن خلــق محســوب میشــود .بــه همیــن ترتیــب ،رفتارهــای محبتآمیــز در
ســیره امــام رضــا  gاز راههــای دیگــری نیــز حاصــل میشــود کــه از جملــه داشــتن دوســتان
زیــاد و گشــادهرویی در میــان جامعــه اســت .از حضــرت رضــا  gپرســیدند بهتریــن آســایش در
دنیــا چیســت؟ میفرماید« :وســعت منــزل و زیــادی دوستان»(مجلســی1403 ،ق ،ج.)177 :71
در همیــن راســتا ،امیــد بــه آینــده و پــرورش روحیــه انتظــار یکــی از نقــاط روشــن و امیدبخــش در
فرهنــگ رضــوی اســت کــه حقــوق آینــده شــهروندان را نیــز مــورد توجــه قــرار میدهــد .امــام رضــا
 gبــه مناســبتهای گوناگــون روح اندیشــیدن بــه آینــده و ایمــان بــه آینــدهای روشــن را در وجود
ْ
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عــدل کمــا م ِلئــت جورا»(ابــن بابویــه قمــی۱۳۹۵ ،ق ،ج)۳۷۲ :۲؛ حجــت قائــم کــه در غیبتــش
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انتظــار او را کشــند و در ظهــورش مطــاع باشــد ،اگــر از دنیــا مگــر یــک روز باقــی نمانده باشــد ،خدا
همــان روز را طوالنــی مینمایــد ،تــا ظهــور کنــد و زمیــن را پــر از عدالــت کنــد؛ همانگونــه کــه از
ســتم پــر شــده اســت.

نتیجهگیری
حقــوق شــهروندی در اســام دارای وجــوه تمایــز خاصــی بــا حقــوق شــهروندی مطــرح شــده در
غــرب و آموزههــای عرفــی اســت .بدیــن معنــا کــه تکیــه بــر آموزههــای شــرعی ،تکیــه بــر وحدانیت
و خداپرســتی ،معنویتگرایــی و توأمانــی اخــاق و تربیــت انســانی باعــث شــده تــا شــکل خاصــی
از حقــوق شــهروندی شــکل بگیــرد .حقــوق شــهروندی هرچنــد مفهومــی جدیــد اســت ،امــا
شناســایی عناصــر و مؤلفههــای آن در آیــات و روایــات چنــدان دشــوار نیســت .زیــرا تأکیــد بــر
عدالــت ،آزادی ،برابــری و مســئولیتهای شــهروندی در آیــات و روایــات ،ســیرۀ رســول گرامــی
اســام و امامــان معصــوم  bاز جملــه امــام رضــا  gقابل مشــاهده اســت .بررســی حاضر نشــان
داده اســت کــه کرامــت محــوری و حــق احتــرام و رفتــار محبتآمیــز ،حــق بهداشــت و ســامت
جســمی ،توجــه بــه صفــات نیکــو و رفتارهــای دوســتانه و مهربانانــه ،دوســتی و محبــت و امیــد بــه
آینــده همگــی در ســیرۀ رضــوی مــوج میزنــد؛ بنابرایــن هنگامیکــه یــک نظــام فکــری بــر مبنــای
دیــن و آموزههــای دینــی و نشــأت گرفتــه از کالم معصــوم  gهمــه حقــوق کــودکان از دوران
بــارداری ،نــوزادی ،کودکــی ،نوجوانــی و حتــی ســنین بزرگســالی را بــه صــورت توأمــان (حقــوق
و مســئولیت)های والدیــن و فرزنــدان در نظــر میگیــرد ،میتــوان یــک الگــوی کاملــی از حقــوق
شــهروندی تلقــی شــود کــه میتوانــد در قالــب اســناد الــزامآور حقوقــی و در اعالمیههــای حقــوق
شــهروندی اســامی دربــارۀ کــودکان مــورد اســتفاده قــرار گیــرد .از ایــن نظــر ،حقــوق شــهروندی
کــودکان در اســام بــا تکیــه بــر ســنت رضــوی هــم در حیطــۀ نظــری و هــم در حیطــۀ عملــی دارای
عناصــر و نشــانههایی اســت کــه برخــاف اســناد بینالمللــی کــه بــه صــورت کلــی بــه ایــن مســئله
میپردازنــد ،بــه صــورت جزئــی و در قالــب رفتارهــای عملــی آن را نشــان میدهــد.

سال نهم ،شماره  ،34تابستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

182
منابع و مآخذ
قرآن کریم.
ـ ابن بابویه قمی ،محمد بن علی1426( .ق) .عیون اخبارالرضا .بیروت :موسسه االعلمی للمطبوعات.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ1413(.ق).منالیحضرهالفقیه.قم:جامعهمدرسین.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ.)1370(.عللالشرایع.قم:نشراسماعیلیان.
الغمه .قم :انتشارات ّ
ـ اربلی ،علی بن عیسی .)1421( .کشف ّ
الشریف ّالرضی.
ـ آشتیانی ،میرزا احمد .)1363( .طرائف الحکم یا اندرزهای ممتاز .چاپ سوم .تهران :کتابخانه صدوق.
ـ امامى ،سیدحسن .)1372(.حقوق مدنى .ج .4چاپ نهم .تهران :نتشارات اسالمیه.
ـ ّ
حر العاملی ،محمد بن الحسن1409( .ق) .تفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعه .قم :مؤسسة آلالبیت  bإلحیاء
التراث.
ـ ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی1404( .ق) .تحفالعقول .تصحیح علیاکبر غفاری .قم :جامعه مدرسین.
ّ
ـ حلی ،نجمالدین جعفر .)1359( .شرایع االسالم فی المسائل الحالل و الحرام .قم :نشر اسماعیلیان.
ـ خطیبی ،حسین« .)1391( .نقش محتوای آموزشی اسالمی در درونیشدن ارزشهای اسالمی» .مجله معرفت .)179( 21 .صص:
.18-1
ـ دهخدا ،علیاکبر .)1365( .لغتنامه دهخدا .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
ـ شهید ثانی ،زینالدین .)1380( .مسالک االفهام .قم :نشر اسماعیلیان.
ـ عطاردی ،عزیز الله .)1365( .مسند االمام الرضا .مشهد :کنگره جهانی امام رضا .g
ـ ـــــــــــــــــــ1413( .ق) .مسند االمام الرضا .gبیروت :انتشارات دار الصفوة.
ـ علی بن موسی۱۴۰۵( .gق) .فقه الرضا منسوب به امام علی بن موسی .gتحقیق مؤسسه آلالبیت االحیاء التراث .مشهد:
کنگره جهانی امام رضا .g
ـ فصیح رامندی ،منصوره« .)1398( .مصداقهای حقوق معنوی کودک در سیرۀ رضوی و نظام حقوقی ایران» .فصلنامه فرهنگ
رضوی .)3( 7 .صص.111-87 :
ـ فیض کاشانی ،محمد بنشاه مرتضی .)1372( .راه روشن (ترجمه المحجة البیضاء) .مشهد :مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس
رضوى.
ـ کلینی ،محمد بن یعقوب .)1359( .اصول کافی .قم :اسماعیلیان.
ـ کیانوش ،محمود .)1390( .شعر زبان کودکی انسان .تهران :کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان.
ـ گای ،ماری .)1390( .شهروندی در تاریخ اندیشه غرب .ترجمه عباس باقری .تهران :نشر فرزان روز.
ـ لنگرودی ،محمد جعفر .)1381( .مبسوط در ترمینولوژی حقوق .تهران :نشر گنج دانش.
ـ مجلسی ،مولی محمدباقر1403( .ق) .بحار االنوار .بیروت :دار احیاء التراث العربی.
ـ محمدیریشهری ،محمد .)1377( .میزان الحکمه .قم :دارالحدیث.
ـ مهرپور ،حسین .)1392( .نظام بینالمللی حقوق بشر .تهران :انتشارات اطالعات.
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال نهم ،شماره  ،34تابستان 1400

مؤلفه های حقوق شهروندی کودکان در سیرۀ رضوی (غالمعلی و جعفری)

183

ـ مظفری ،حسن( .بی تا) .معارف رضویه .مشهد :انتشارات صحافیان.
ـ نجفی ،محمد حسن .)1379( .جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالم .تصحیح سید ابراهیم میانجی .تهران :مکتبة االسالمیه.
ـ نوری  ،میرزاحسین (محدث نوری)1407( .ق) .مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل .قم :موسسه آل البیت .b
ـ هاشمی ،نادیا .)1394( .آموزش ،سرمایه انسانهاست .اصفهان :انتشارات کنکاش.
-Bosniak. L. (2008). The Citizen and the Alien: Dilemmas of Contemporary
Membershi. Princeton: Publisher Princeton University Press.
-Cullen, H. (1993). Education rights or minority rights? International Journal of Law,
Policy and the Family, 177-143 ,)2(7.

سال نهم ،شماره  ،34تابستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

چکــید ه های انگلـیســی
English Abstracts

Components of Children's Citizenship Rights
in Razavi's Life
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Abstract
Citizenship is a universal concept that has various political, economic, social,
cultural and civil dimensions and can be extended to all age and gender groups.
Children, as an important part of society, also have special rights that are
reflected in international documents in the form of the Convention on the Rights
of the Child. In this regard, we can mention some aspects of children's rights in
Islam in the form of citizenship rights. The main purpose of this article is to study
the components and elements of children's citizenship rights in the Razavi life.
The question is what are the examples and components of children's citizenship
rights in the Razavi character? This study shows the rights of children, including
health in the form of principles of nutrition and personal and family health,
providing peace and comfort at home, religion-centered and emphasizing the
spiritual and religious aspects in raising children, educating children rationally,
kind behavior combined with friendship and love, all of them can be seen in the
practical life and hadiths narrated from Imam Riḍā (as). The emphasis of the
Razavi tradition on the special rights of children is considered a model for the
rights of Islamic citizenship, which can also be proposed in the form of legally
binding documents.

Keywords: Razavi life, Citizenship rights, Imam Riḍā (as), Children's rights.
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Analysis of Poems Attributed to Imam Riḍā (as)
Baqer Qorbani Zarrin 1
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Abstract
The position of the sayings of the Infallible Imams (as) which, according to
the text of the successive Ḥadīth Thaqalayn, are considered equal to the Holy
Qur'an, is very honorable. The poems of those Imams also have a special
value in their place. Identifying the verses that are composed by those great
people and the verses attributed to them requires research. In the meantime,
the poems of Imam Riḍā (as) become doubly important according to the
socio-political status of that Imam and theological issues in those days. In
this research, all the poems of that Imam, including his own poems and the
attributed verses or verses that the Imam has represented or witnessed, have
been mentioned, and then, according to various evidences and referring to all
available sources, the poems of that Imam, which often have wise content,
have been identified in the oldest sources, and then it has been translated into
fluent Persian by stating their poetic prosody.
Keywords: Trusted poetry, Sayings of the infallibles (as), Poems of Imam Riḍā
(as), Attributed verses.
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Review of the Factors of Lexical Cohesion
in Ghadīrīyeh Sermon of Imam Riḍā (as)
Ali Akbar Noresideh 1 Masoud Salmani Haghighi 2
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Abstract
Coherence is a semantic concept that refers to the semantic relationships in the
text and distinguishes it as a text from non-text. Coherence is divided into three
categories: grammatical, lexical and conjunctive. This study examines the coherent
elements of the text based on the theory of Michael Halliday and Roghayeh Hassan
in the Ghadīrīyeh Sermon of Imam Riḍā (as). According to this theory, what makes
the text cohesive and unified and distinguishes it from scattered and fragmented
writings is the factor of coherence. In this article, based on descriptive-analytical
method and by drawing diagrams, lexical factors of text coherence, such as
(homogeneity, contradiction, grammatical coherence and similar observance) and
repetition (words and phrases) were extracted from the text of Ghadīrīyeh Sermon
and analyzed by giving examples. The result is that the factors of coherence in the text
of the sermon have been observed and have made it more coherent and continuous.
What has made the text of the sermon coherent is not merely the observance of the
principle of coherence; rather, it is due to the inner harmony between the layers of
the text of the sermon, which arises from the deep understanding of the speaker
and the understanding beyond the relations between words, as well as the power of
literary creation and blowing the soul into the body of words; something that, if done
correctly, has led to the resurrection of words.
Keywords: Imam Riḍā (as), Ghadīrīyeh Sermon, Discourse analysis, Cohesion, Lexical
factor.
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Content Analysis of Imam Riḍā (as) Narrations
About Tawḥīd (Monotheism) with the Focus
on the BookʿUyūn Akhbār al-Riḍā (as)
Fazeleh Mirghafoorian 1 Hasan Bashir 2
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Abstract
One of the topics considered by the Imams (as) due to the type of Quranic
approach and due to the deviations that occurred after the demise of the Prophet
(pbuh), was the doctrinal issues, especially monotheism and related issues. In this
research, an attempt has been made to study the narrations of Imam Riḍā (as) on
the subject of monotheism from the book ʿUyūn by the method of quantitativequalitative content analysis in order to clarify what principles Imam (as) has relied
on in answering monotheistic questions and what path he has taken in explaining
and proving monotheism. The results of this study show that Imam (as) at the same
time encouraging people to know God and explaining the possibility, importance,
tools, factors and the main basis of cognition, with two important orientations,
explains monotheism: 1. Introducing the attributes of imperfection in human
beings and denying it from God Almighty. In this section, Imam (as) focuses on
denying the incarnation and vision of God and predestination. 2. Introducing the
divine names and its difference with the attributes of perfection in human beings,
in this section, Imam (as) while introducing the names of God and explaining it, has
emphasized and explained the three characteristics of knowledge, will and power
about God Almighty.
Key words: Tawḥīd (Monotheism), Imam Riḍā (as), ʿUyūn Akhbar al-Riḍā (as), Content
analysis.
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Reconsideration on the Extent of the Infallibility
of the Prophets in the Narrations of Mohammad ibn Jahm
from Imam Riḍā (as)
Ruhollah Zeynali 1
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Abstract
Sheikh Saduq has dedicated two chapters of the book ʿUyūn Akhbār al ـRiḍā,
to the issue of 'Ismat and in each one he has narrated a narration from Imam
Riḍā (as). These two narratives refer to the extent of infallibility, on a kind of
relative infallibility that can be called essential infallibility. In this type of infallibility,
the absolute infallibility of the prophets from committing any sin, error, mistake
and forgetfulness in what is related to the message of prophethood and their
mission is emphasized before and after prophethood, while at the same time,
the possibility of inadvertence and error in unrelated affairs to his prophethood
has been accepted even before infallibility.
Although this position differs from that of most Shiite scholars who believe
in absolute infallibility, however, according to some features of two narratives,
such as explicitly explaining the scope of infallibility and providing an esoteric
interpretation of the apparent verses on the sin and error of the prophets, with
more certainty can be signified as the view approved by Imam Riḍā (as).
Essential infallibility is not incompatible with the rational reasons of infallibility
and is more compatible with numerous Qur'anic, narrative and historical
evidences.
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Abstract
The socio-cultural situation during the Imamate of Imam Riḍā (as) as well
as his special position in relation to the government has created special
conditions that require deep reflection of social scientists to analyze this
period. Reflecting on the social life of that Imam provides instructive lessons
for the current knowledge of social sciences to get out of the present problem,
one of which is lessons for policymakers and thinkers in the field of culture.
This research, with a descriptive-analytical approach, sought to extract the
implications of Razavi life in cultural policy. Some of the implications of
cultural policy extracted from Razavi life in this study are: Being with people;
the basis of Islamic cultural policy; Islamic life style; principles and basis of
Islamic cultural policy; innate; the starting point of cultural policy-making;
attention to the necessity of policy-making for cultural models in the system
of formulating Islamic cultural policy; recognizing opportunities in cultural
policy; attention to both the innate and natural dimensions of man in Islamic
cultural policy; cultural justice in cultural policy-making; "identification" and
"symbolism" in cultural policy and ....
Keywords: Razavi life, Imam Riḍā (as), Culture, Politics.
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Reviewing the Debates Etiquette Based on Razavi Culture
and its Application in Free-Thinking Seats in the Modern World
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Abstract
Debate on the meaning of dialogue between two people has long been one of
the best and most effective methods of promoting and representing the facts.
Hence, the debate itself requires observing the customs and conditions that if
properly done, it can have positive effects and lead us to prosperity. Since the
purpose of the Imams, especially in the Razavi culture, is to guide the people,
it is therefore for us to move as a guide in the same direction, and in order
not to be involved in pests, we should use Razavi's culture in our discussions,
because he was able to explain the legitimacy of Islam and Shiite teachings
with constructive thinking in debates. Therefore, the question of this study is
what are the manners of debate in Razavi culture and how can it be applied
in the modern world? This research has been done in a descriptive-analytical
method, using reliable sources and scientific explanation of data. The result of
this research is that by studying Razavi debates, the indicators of the debate
and its correct manner and conditions such as seeking and finding the truth,
observing fairness, respecting and honoring the other party, tolerance and
being gentle with the other party are obtained with which relying on Razavi
culture, if the conditions and etiquette of debate are observed, it can be used in
free-thinking seats.
Key words: Etiquette, the Best debate, Razavi culture, Free-thinking seats.
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