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چکیده
رویکــرد مأمــون در مواجهــه بــا امــام رضــا gدر مقایســه بــا رویکــرد خلفــای امــوی و عباســی قبــل و
بعــد او بــا امامــان معصــوم ،منحصــر بــه فــرد اســت؛ چراکــه او شــیوۀ متظاهران ـهای را در پیــش گرفــت
تــا جایــی کــه پذیــرش حکومــت را بــه ایشــان پیشــنهاد داد و اصــرار زیــادی بــرای قبــول امــام داشــت.
هــدف از ایــن مقالــه ،تحلیــل مواجهــۀ امــام رضــا gبــا مأمــون بهمثابــه انســان متظاهــر اســت .از
ایــنرو ســوال اصلــی مقالــه دســتیابی بــه الگــوی مواجه ـ ۀ امــام رضــا gدر مواجهــه بــا کنشهــای
متظاهرانــه مأمــون اســت .روش تحقیــق ،هرمنوتیــک متــن بــا رویکــرد «اســتنطاقی و مؤلفمحــور»
اســت .یافتههــای تحقیــق نشــان میدهــد ،کنشهــای امــام در مواجهــه بــا تظاهــر مأمــون را میتــوان
در قالــب کنشهــای «غیریتســاز»« ،افشــاگرانه»« ،بصیرتافــزا» و «مصلحتگــرا» تحلیــل کــرد کــه
آخریــن نــوع کنــش امــام حاکــم بــر ســه کنــش قبلــی اســت .همــۀ کنشهــای امــام در دایــرۀ «مشـ ّـیت
الهــی» انجــام میشــود .روح حاکــم بــر کنشهــای امــام« ،هدایتگــری» اســت کــه هــم ناظــر بــه
فــرد متظاهــر اســت و هــم ناظــر بــه عمــوم جامعــۀ اســامی و ایــن تفــاوت اساســی رویکــرد اســامی بــا
رویکردهــای دیگــر اســت .امــام نـ ه تنهــا هدایــت مأمــون بهمثابــه انســان متظاهــر را مــد نظــر دارد بلکــه
در ایــن زمینــه از ارائــه مشــورت و راهنمایــی در جهــت مصالــح جامعــۀ اســامی و حتــی اصــاح حکومت
او دریــغ نمیکنــد.
کلیدواژهها :امام رضا ،gتظاهر ،کنشهای متظاهرانه ،مأمون.
 .1دانشآموخته دکترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم m_reza.anvari1358@yahoo.com : g
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 .۱مقدمه
«کنــش» 1در ادبیــات علــوم اجتماعــی ،بــار معنایــی ویــژهای دارد و در برابــر رفتــار 2قــرار
میگیــرد .رفتــار بــه کارهایــی گفتــه میشــود کــه بــدون نیــاز بــه تفکــر یــا بــا کمــی تفکــر انجــام
میگیــرد؛ درحالیکــه مفهــوم کنــش بــه یــک فراگــرد فعاالنــه ،آگاهانــه ،خالقانــه و ذهنــی اطــاق
میشــود(ریتزر529 :1388 ،؛  .)۶۷ :۱۳۹۲بــرای اعمــال انســانی دو الیــۀ آشــکار و پنهــان متصور
اســت .الیــۀ آشــکار همــان رفتــار قابــل مشــاهده اســت ،امــا الیــۀ پنهــان فراگــرد تفکــر اســت کــه
معانــی و نمادهــا را دربرمیگیــرد .برخــی رفتارهــای آشــکار ،فاقــد الیــه پنهــان تفکـ ر اســت ماننــد
رفتارهــای خوکــرده یــا واکنشهــای بــدون تفکــر در برابــر محرکهــای خارجــی مثــل پلــک زدن،
امــا اکثــر رفتارهــای انســانی دارای دو الیــه اســت و هــر رفتــاری کــه دارای دو الیــه باشــد ،بــدان
کنــش اطــاق میشــود(همان.)286 :
کنــش متظاهرانــه کنشــی اســت اجتماعــی کــه بــا مشــارکت و مــد نظــر قــرار دادن دیگــران
انجــام میشــود و داللــت بــر نگرشــی ناهمگــون بــا نگــرش واقعــی فــرد دارد کــه پــی بــردن بــه ایــن
ناهمگونــی بــا پیچیدگــی و دشــواری همــراه اســت .در ایــن کنــش ،فــرد بــا گفتــار یــا رفتــار خــود،
بــا انگیــزه نفــوذ و بــه قصــد جلــب نظــر مثبــت دیگــران ،معنایــی را در ظاهــر ایجــاد میکنــد کــه
برخــاف آن چیــزی اســت کــه در ذهــن دارد .هــدف اصلــی فــرد در پــس کنــش او پنهــان بــوده
و نمیتــوان بــا گــزارهای کــه فــرد متظاهــر بیــان کــرده و بــا اســتفاده از قواعــد موجــود در زبــان،
معنــای اصلــی کنــش او را فهمیــد ،بلکــه پــیبــردن بــه عمــق معنــای کنــش فــرد بــا کشــف نیتــی
صــورت میگیــرد کــه کنشگــر از گفتــار یــا رفتــار خــود مــد نظــر دارد .هــدف از ایــن کنــش،
رســیدن بــه منافــع شــخصی اســت کــه بــا فریــب و گمراهــی دیگــران تــوأم اســت .کنشهــای
مأمــون بــر ایــن تعریــف منطبــق اســت ،امــا بــرای فهــم کنشهــای امــام رضــا gکــه ناظــر
بــه هدایــت عمــوم انسانهاســت ،کنــش معطــوف بــه هدایــت کــه در حکمــت اســامی تعریــف
میشــود بایــد مــد نظــر قــرارگیــرد .از منظــر حکمــت اســامی مهمتریــن ویژگــی کنش انســانی با
رویکــرد اجتماعــی ایــن اســت کــه معطــوف بــه هدایت انســان به ســوی ســعادت و حقیقت اســت.
1. Action
2. Behavior
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ی مبتنــی اســت؛
ایــن کنــش بــر بنیانهــای هستیشــناختی و انسانشــناختی حکمــت اســام 
از یــک ســو بــر دو عنصــر آگاهــی و اراده انســانی قــوام مییابــد و از ســوی دیگــر نگــرش توحیــدی
بــه هســتی موجــب شــده تــا کنــش انســان در جغرافیــای توحیــدی عالــم ،در متــن مشـ ّـیت و علــم
الهــی ،هویــت مســئوالنه و متعهدانــه پیــدا کنــد .بــه ایــن معنــا کــه کنــش انســانی عنصــر نهایــی
بــرای تفســیر و تغییــر عالــم نباشــد؛ بلکــه واقعیتــی باشــد کــه در متــن علــم و مشـ ّـیت خداونــد و در
چهارچــوب ســنن الهــی امــکان بــروز و ظهــور مییابد(پارســانیا )14-13 :1391 ،روح حاکــم بــر
کنشهــای امــام رضــا gدر مواجهــه بــا تظاهــر را میتــوان طبــق ایــن تعریــف ،تبییــن کــرد .در
ایــن مقالــه ،مأمــون بهمثابــه انســان متظاهــر و کنشهــای او بهعنــوان کنشهــای متظاهرانــه
مفــروض دانســته شــده اســت(ر.ک :انــواری .)۱۳۹۹ ،بــا فــرض ایــن نکتــه ،مقالــه درصــدد یافتن
پاســخ ایــن ســوال اســت کــه امــام رضــا gدر مواجهــه بــا کنشهــای متظاهرانــه مأمــون چگونــه
عمــل کــرده و بــرای خثنــی کــردن تظاهــر او از چــه ســازوکارهایی اســتفاده کــرده اســت؟ بــه بیــان
دیگــر الگــوی امــام رضــا gدر مواجهــه بــا کنشهــای متظاهرانــه مأمــون چگونــه اســت؟

 .۲روش تحقیق
در ایــن تحقیــق از روش هرمنوتیــک متــن بــا رویکــرد «اســتنطاقی و مؤلفمحــور» اســتفاده
شــده اســت .هنگامــی کــه مفســر از بافــت زمانــی و تاریخــی متــن فاصلــه میگیــرد ،نیــاز بــه
روشــی تفســیری دارد کــه ابهــام متــن را روشــن کنــد .هرمنوتیــک در ایــن معنــا ،هنــر خوانــش
متــن اســت .ایــن رویکــرد بــه امــکان فهــم عینــی متــن معتقــد اســت و درک مــراد واقعــی مؤلــف
را قابــل دســترس دانســته و بــه امــکان مطابقــت فهــم مفســر بــا معنــای واقعــی متــن ،بــاور دارد .از
دیــدگاه مفســران اســامی ،مفســر بایــد در پــی فهــم مقصــود مؤلــف از رهگــذر فهــم معنــای متــن
باشــد و فاصلــۀ زمانــی میــان صاحبســخن و مفســر متــن ،مانــع از امکان دســتیابی به ایــن هدف
نیســت .فهــم متــن ،عملــی «متنمحــور» و در عینحــال «مؤلفمحــور» اســت و بایــد از دخالــت
پیشداوریهــای ذهنــی مفسر(مفســر محــوری) مصــون بماند(علیاحمــدی و رحیمــی وردوق،
۳۳۶ :۱۳۹۸؛ واعظــی .)۹۶-۹۵ :۱۳۸۰ ،تفســیر متــون میتوانــد بــا ســه رویکــرد متفــاوت انجــام
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شــود .۱ :تفســیری کــه هدفــش صرفــا کشــف منظــور مؤلــف اســت .۲ .تفســیری کــه هدفــش
تأمیــن هــدف خواننــده اســت و مســیری کامــا متفــاوت بــا مؤلــف متــن را طــی میکنــد.۳ .
تفســیری کــه هدفــش ادامــۀ مســیر مؤلف اســت .رویکــرد ســوم از منظر اســامی همان اســتنطاق
اســت کــه بــا مراجعــه بــه متــون اســامی ســعی میکنــد آن را در پاســخ بــه ســؤاالت جدیــد فعــال
کنــد .منظــور از اســتنطاق ،قــراردادن پرســش پیــش روی متــن و پاس ـخگرفتن از آن اســت .بــه
بیــان دیگــر بــه ســخن درآوردن متــن دربــارۀ موقعیتهــا ،دیدگاههــا و مســائلی کــه مســتقیم در
خــود متــن طــرح نشــد ه و متــن بــه طبــع اولیــه و بــه حســب محتــوای مطابقــی و مضمــون درونــی
خویــش بــه آن موضوعــات نپرداختــه و در پاســخ بــه آن پرسـشها ،ارائــه نشــده اســت .اســتنطاق
دربــارۀ هــر متنــی اعــم از وحیانــی و بشــری امکانپذیــر اســت و در زمــرۀ معانــی التزامــی متــن
محســوب میشــود(واعظی۲۹۵ :۱۳۹۰ ،و.)۳۰۲
از منظــر دینــی ،معنــا نــه از ســوی متــن بــه انســان تحمیــل میشــود و نــه بــه انســان تفویــض
شــده اســت .در واقــع ،تفســیر امــری اســت میــان متــن و انســان کــه در یــک رابطــۀ اســتنطاقی
شــکل میگیــرد .هرمنوتیــک اســتنطاقی میپذیــرد کــه معنایــی در «متــن» وجــود دارد کــهبایــد
آن را بیابــد ،امــا در اســتنطاق ،جایــگاه ســازندۀ خواننــده بهکلــی از دایــرۀ توجــه خــارج نمیشــود.
معنــای «طلــب» کــه در اســتنطاق وجــود دارد ،امــری اســت میــان ســاختن و یافتــن .در نــگاه
ســازهگرا ،ذهن(ســوژه) ،عیــن را میســازد و در نــگاه ســاختارگرا ،ذهن(ســوژه) ،عیــن را مییابــد.
در هــر دو نــگاه ،عین(متــن) ،منفعــل اســت؛ زیــرا یــا یافتــه یا ســاخته میشــود ،امــا در هرمنوتیک
اســتنطاقی دو طــرف ،ســوژه اســت و رابطــهای میانذهنــی برای دســتیابی به پاســخ یک مســئله،
میــان آنهــا برقــرار میشــود؛ هــم کســی کــه طلــب میکنــد و هــم کســی کــه نطــق میکنــد در
یــک رابطــۀ دوطرفــه معنــا را ایجــاد میکننــد« .مــراد از اســتنطاق ،تفســیر موضوعــی قــرآن اســت
بهگونـهایکــه بــا مطالعــۀ اوضــاع جوامــع هــر عصــر ،مســائل و موضوعــات مختلــف دانســته شــده
و ســپس بــا عرضــه بــه قــرآن بــه شــکل ســؤال ،پاســخش دریافــت شــود»(صدر۱۴۲۸ ،ق)۲۶ :
از آنجــا کــه امامــان معصــوم bنیــز ِعــدل قــرآن بــوده و قــرآن ناطــق هســتند ،در ایــن مقالــه بــا

اســتفاده از رویکــرد اســتنطاقی بــا محــور قــرار دادن مســئله تظاهــر و چگونگــی مواجهــه بــا آن و
عرضــۀ ایــن مســئله بــه ســیرۀ امــام رضــا gو گفتوگــو بــا متــون ،ســعی میکنیــم بــا بــه نطــق
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درآوردن متونــی کــه ســیرۀ ایشــان را تبییــن کردهانــد ،بــه پاســخ ســوال خــود دســت پیــدا کنیــم.

 .۳کنشهای امام رضا gدر مواجهه با کنشهای متظاهرانه مأمون
از یــک منظــر کلــی ،کنشهــای امــام در مواجهــه بــا کنشهــای متظاهرانــه مأمــون را میتــوان
بــه چهــار دســتۀ کلــی «کنشهــای غیریتســاز»« ،کنشهــای افشــاگرانه»« ،کنشهــای
بصیرتافــزا»« ،کنشهــای مصلحتگــرا» تقســیم کــرد.
 .۱-۳کنشهای غیریتساز
کنشهــای غیریتســاز آن دســته از کنشهایــی اســت کــه امــام رضــا gدر مواجهــه بــا تظاهــر
مأمــون و بــرای نشــاندادن تفــاوت گفتمانــی خــود با مأمــون از آنها اســتفاده کــرده اســت .از آنجا
کــه مأمــون قصــد داشــت بــا اســتفاده از «زنجیــرۀ هـمارزی» 1گفتمــان خــود را «هـمارز» 2گفتمــان
امــام نشــان دهــد(ر.ک :انــواری )۱۳۹۹ ،امــام بــرای ابطــال ایــن معنــی بــا اســتفادهاز کنشهــای
غیریتســاز ،تفــاوت میــان خــود و مأمــون را آشــکار کــرد .گرچــه بــهلحــاظ منطقــی ایــنســنخ از
کنشهــای امــام مقــدم بــر کنشهــای دیگــر اســت ،امــا ایــن تقــدم رتبــی اســت نــه زمانــی؛ زیــرا
اینگونــه کنشهــا از زمــان حرکــت ایشــان از مدینــه آغــاز شــده و در تمــام دوران والیتعهــدی در
ب کنشهــای زبانــی و غیرزبانــی گوناگــون بــه چشــم میخــورد.
قالـ 
امــام رضــا gاز همــان ابتــدای حرکــت از مدینــه بــه مــرو ،مجموعــه کنشهایــی داشــت تــا نــه
تنهــا فرضیــۀ هـمارز بــودن دو گفتمــان را ابطــال کنــد ،بلکــه کنشهــای زبانــی و غیرزبانــی امــام،
زنجیــرهای از تفــاوت فاحــش گفتمانــی را بــه تصویــر کشــید و بهتدریــج از چهــرۀ متظاهرانــه مأمون
پــرده برداشــت .در ادامــه حلقههــای ایــن زنجیــرۀ تفــاوت گفتمانــی توضیــح داده میشــود.
1. Chain of Equivalence

 .2مفهــوم «هـمارزی» در تحلیــل گفتمــان الکال و موفــه مطــرح میشــود و منظــور ایــن اســت کــه گفتمــان حاکــم در مناســبات قــدرت
ســعی میکنــد خــود را مســاوی و هـمارزش بــا برخــی گفتمانهــای جامعــه قــرار دهــد تــا قــدرت خــود را در برابــر ســایر گفتمانهــا
برجســته کند(یورگنســن و فیلیپس.)۸۳ :۱۳۸۹ ،
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 .۱-1-۳اظهار کراهت شدید از سفر به مرو
ن دادن نارضایتــی از ســفر و غیریــت
امــام رضــا gدر مواجهــه بــا احضارشــان بــه مــرو بــرای نشــا 
گفتمانــی خــود بــا مأمــون ،کنشهــای معنــاداری بــروز دادنــد تــا کراهــت خــود را نــه تنهــا بــرای
مردمــان عصــر خــود بلکــه بــرای افــکار عمومــی در قرنهــای آینــده نیــز روشــن کننــد .بیپاســخ
گذاشــتن نامههــای مأمــون ،اولیــن واکنــش ســلبی امــام بــه درخواســتهای مکــرر مأمــون
بــرای ســفر بــه مــرو بــود .امــام هــر بــار بــه عللــی تمســک میجســت و از قبــول ایــن ســفر عــذر
میخواســت(کلینی۱۴۰۷ ،ق ،ج .)۴۸۸ :۱خداحافظیهــای ســؤالبرانگیز ،نمــود دیگــری از
کراهــت شــدید ایشــان از ایــن ســفر بــود .امــام وقتــی گریــزی از قبــول ایــن دعــوت نیافتنــد ،بــرای
علنیکــردن نارضایتــی خــود از آن بهگون ـهای رفتــار کردنــد کــه همــگان بــه ناخشــنودی ایشــان
واقــف شــوند .از جملــۀ ایــن رفتارهــا ،خداحافظــی ایشــان بــا کعبــه ،بهگونـهای کــه نشــان از عــدم
بازگشــت بــه آن بود(بحرانــی ،1388 ،ج ،)277 :22وداع چندبــاره بــا مرقــد پیامبــر nو گریــه بــا
صــدای بلنــد در آن مکان(ابــن بابویــه ،1387 ،ج )۵۲۶ :2کیفیــت وداع بــا خانــواده کــه بــا غــم
و انــدوه فــراوان همــراه بــود تــا جایــی کــه تمــام اعضــای خانــواده و بســتگان خــود را جمــع کــرد
و فرمــود« :مــن از کنــار جـ ّـدم بیــرون رانــده میشــوم و در ســرزمین غربــت کشــته شــده و کنــار
هــارون دفــن میشــوم .بــه شــما و جمیــع خویشــاوندانم دســتور میدهــم بــر مــن گریــه کنیــد؛
زیــرا هرگــز بــه ســوی شــما بــاز نخواهــم گشــت»(بحرانی ،1388 ،ج )226 :22همگــی داللــت
آشــکاری اســت بــر کراهــت شــدید ایشــان از ســفر بــه مــرو کــه غیریــت گفتمانــی بــا مأمــون را
بهوضــوح آشــکار میکنــد.
 .۲-۱-۳شالودهشکنی در مذاکرات والیتعهدی
امــام پــس از تظاهــر مأمــون بــه مــدح ایشــان و اصــرار مکــرر او بــر پذیــرش خالفــت ،ضمــن اظهار
بینیــازی بــرای تصــدی خالفــت و شالودهشــکنی از گفتــار مأمــون ،جریــان مذاکــرات را بهنحــوی
پیــش بردنــد کــه مأمــون مجبــور شــد نقــاب از چهــرۀ متظاهرانــه خــود بــردارد .دو جملــه در ایــن
مذاکــرات بــار معنایــی ویــژهای دارد .یکــی از آنهــا هنگامــی اســت کــه امــام خطــاب بــه مأمــون
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میفرمایــد« :اگــر ایــن خالفــت از آن توســت ،روا نیســت جامـهای را کــه خداونــد بــه تــو پوشــانده
از خــود برگیــری و بــه غیــر خــود بپوشــانی و اگــر خالفــت از آن تــو نیســت ،حــق اینکــه چیــزی را
کــه از تــو نیســت بــه مــن واگــذاری ،نداری»(ابــن بابویــه ،13۸۷ ،ج )31۳ :2امــام بــا بیــان ایــن
جملــه کــه در قالــب یــک حصــر عقلــی مطــرح شــده در واقــع مأمــون را بر ســر دوراهــی قــرار دادند،
بهگونـهای کــه او بــا انتخــاب هــر طــرف ،محکــوم بــه شکســت بــود .ازایـنرو مأمــون در پاســخ بــه
ـد» ایشــان روی
ـن «محبتآمیــز» بــه «تهدیـ ِ
ایــن اســتدالل امــام درمانــده شــد و ناچــار بــا تغییــر لحـ ِ
آورد .جملــۀ دیگــر امــام در مذاکــرات کــه موجــب شــد مأمــون لحــن خــود را تغییــر دهــد و امــام

را تهدیــد بــه مــرگ کنــد ،در پاســخ بــه اتهــام مأمــون دربــارۀ زهــد امــام اســت .امــام بــه او فرمــود:
«تــو نظــرت ایــن اســت کــه مــردم بگوینــد علیبنموســی gبــه دنیــا بیرغبــت نیســت ،بلکــه
ایــن دنیاســت کــه بــه او بیرغبــت اســت ،مگــر نمیبینیــد چگونــه از روی طمــع والیتعهــدی را
پذیرفــت ،تــا بــه خالفــت نائــل گردد»(همــان .)۳۱۴-۳۱۵ :در واقــع امــام بــا بیــان ایــندو جملــه،
ضمــن شالودهشــکنی از ســاختارهای معنایــی پنهــانشــده در جمــات مأمــون ،از نیــت واقعــی او
ن کــردن مــردم نســبت بــه جایــگاه امــام اســت ،بــر همــگان
پــرده برمـیدارد و هــدف او را کــه بدبیـ 
آشــکار میســازد؛ بنابرایــن امــام بــا اســتفاده از راهبــرد اســتنکاف از پیشــنهاد خالفــت ،نــه تنهــا
از قبــول آن تــوأم بــا رضایــت ،خــودداری کردنــد ،بلکــه تنهــا در شــرایط اضطــرار آن را پذیرفتنــد:
«خــدا میدانــد کــه مــن از ایــن امــر چقــدر کراهــت داشــتم ولــی وقتــی در وضعــی قــرار گرفتــم
کــه میــان قبــول والیتعهــدی و قتــل یکــی را میبایســت اختیــار کنــم ،بــه ناچــار قبــول را بــر
قتــل ترجیــح دادم .در ایــن امــر داخــل نشــدم مگــر ماننــد کســی کــه از آن خــارج شــده باشــد»
(همــان )312 :و اجبــار خــود بــر پذیــرش را اینگونــه بیــان داشــتند« :همــان چیــزی کــه جــدم
امیرالمومنیــن gرا وادار کــرد کــه در شــورای عمــر وارد شــود مــرا نیــز وادار کــرد تــا والیتعهــدی
را بپذیرم»(همــان .)۳۱۵-۳۱۶ :امــام حتــی بــه مأمــون توصیــه کردنــد خبــر والیتعهــدی در
جایــی منتشــر نشــود(اربلی ،138۲ ،ج )۱۰۱ :۳کــه نشــاندهنــدۀ بیرغبتــی ایشــان بــه ایــن
منصــب اســت .در جــای دیگــر امــام رضــا gدوران والیتعهــدی خــود را بــا دوران امــام علــیg
مقایســه کــرد کــه ایشــان بــرای حفــظ مصالــح اســام و بــرای پرهیــز از اختــاف بیــن مســلمانان
متعــرض تصمیمهــای ناپســند منافقــان نشــد(ابن بابویــه ،1387 ،ج .)۳۲۹ :2امــام همچنیــن
والیتعهــدی را بهصــورت «مشــروط» پذیرفتنــد« :والیتعهــدی را میپذیــرم بــه ایــن شــرط کــه
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نــه امــر و نهــی کنــم و نــه در قضــا و داوری دخالــت کنــم؛ در عــزل و نصــب احــدی دخالــت نکنــم؛
رســمی را تغییر ندهم؛ ســنتی را نشــکنم و از دورادور مشــیر و راهنما باشــم»(همان.)۷۰ :۱۳۷۶ ،
اســتنکاف امــام و اینکــه ایشــان والیتعهــدی را تنها در شــرایط اضطــرار قبول کردنــد و همچنین
مقایســۀ دوران خــود بــا دوران ســکوت امــام علــی gدر برابــر خلفــا ،بــه خوبــی وجــود غیریــت
گفتمانــی میــان گفتمــان ایشــان و مأمــون را نشــان میدهــد .امــام بــا ایــن کنــش زبانــی ،تظاهــر
مأمــون را آشــکار کــرد؛ زیــرا باعــث شــد او در نهایــت بــرای قبوالنــدن والیتعهــدی بــه تهدیــد و
اجبــار تمســک جویــد.
مأمــون در طــول دوران والیتعهــدی تــاش میکــرد بــه لطایفالحیــل امــام را بــه مناصــب
حکومتــی بکشــاند .او گاهوب ـیگاه نــزد امــام میآمــد و از وی میخواســت کــه یکــی از کســانی
را کــه بــه او اعتمــاد دارد بــه منطق ـهای کــه علیــه حکومــت فســاد میکنــد بگمــارد یــا دیگــری
را از کار برکنــار کنــد یــا بــر مــردم نمــاز بگزارد(همــان ،1387 ،ج ،)۳۸۱-۳۸۰ :2امــا امــام هــر
دفعــه هوشــیارانه نقشــۀ او را خنثــی میکــرد و در همــه ایــن مــوارد شــروطی را کــه بــا مأمــون
گذاشــته بــود کــه در امــور حکومــت دخالتــی نکنــد یــادآوری میکــرد .از جملــه امــام در پاســخ بــه
خواســت مأمــون بــرای خوانــدن نمــاز عیــد ،شــرطهای خــود در وارد نشــدن بــه امــور حکومتــی
یــادآور شــد و در برابــر اصــرار بیشــتر مأمــون گفــت« :مــن بــه ســنت پیامبــر nو علــی gنمــاز
ن دهنــدۀ تفــاوت و دوگانگــی
میخوانم(».مفیــد ،ج )۲۵۶ :۲همیــن شــرط از ســوی امــام نشــا 
میــان ســنت پیامبــر nو شــیوۀ حکومــت مأمــون اســت.
 .۳-۱-۳محزون بودن امام
امــام رضــا gبــرای نشــان دادن ناخرســندی و اکــراه بــر والیتعهــدی ،فقــط بــه گفتــار اکتفــا
نکــرد بلکــه حالتهــای روحــی ایشــان در دوران والیتعهــدی نشــانۀ ناخرســندی ،اکــراه و اجبــار
ایشــان اســت .توصیفهــای متعــددی در منابــع نقــل شــده کــه نشــان میدهــد ایشــان در دوران
والیتعهــدی همــواره محــزون و ناراحــت بودنــد و حتــی در حالــی والیتعهــدی را پذیرفــت کــه
اشــک میریخــت و محــزون بــود .در یکــی از روزهــای انتهــای دوران والیتعهــدی شــکایت خــود
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،38تابستان 1401
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را بــا خــدا اینگونــه بیــان میکننــد« :خدایــا اگــر فــرج مــن از ایــن گرفتــارى بــا مــرگ اســت هــر
چــه زودتــر مرگــم را برســان» و پیوســته غمگیــن و افســرده بود تــا از دنیــا رفت(مجلســی1403 ،ق،
ج۱۳۱ :49و )۱۴۰ایــن دعــا کــه محــزون بــودن امــام را نشــان میدهــد ،از وضعیــت ناگــوار ایشــان
حکایــت میکنــد و داللــت ضمنــی بــر غیریــت گفتمانــی میــان ایشــان و مأمــون دارد.
 .۲-۳کنشهای افشاگرانه
کنشهــای امــام رضــا gدر مواجهــه بــا تظاهــر مأمون تنهــا به مشــخصکردن تفــاوت گفتمانی
بــا مأمــون ،خالصــه نمیشــود؛ بلکــه ایشــان بــا بهرهگیــری از فرصتهــا ســعی در افشــای ماهیــت
او داشــتند .تظاهــر مأمــون از یکطــرف و تصویرســازی مثبــت او از خــود کــه بــا بهرهگیــری از
تاکتیکهــای «مدیریــت تصویرپــردازی» 1صــورت میگرفــت از ســوی دیگــر ،حقیقــت چهــرۀ وی
را بــرای عــوام و تــا انــدازهای بــرای خــواص پوشــیده نــگاه میداشــت؛ بنابرایــن امــام رضــا gبــا
بهرهگیــری از کنشهــای افشــاگرانه ســعی کــرد ،چهــرۀ متظاهرانــه او را بــر همــگان عیــان کنــد و
ماهیــت حقیقــی او را آشــکار ســازد کــه مصادیــق آن عبــارت اســت از:
 .۱-۲-۳بهرهگیری از کنایهها و بیان حقایق در لفافه

شــرایط سیاســی پیچیــده ،امــکان افشــای صریــح تظاهــر مأمــون را در همــه زمانهــا و مکانهــا
از امــام ســلب میکــرد؛ بنابرایــن ایشــان برخــی حقایــق را در قالــب کنایــه و در لفافــه مطــرح
میکردنــد .امــام رضــا gدر مســیر حرکــت بــه مــرو در پاســخ بــه شــخصی کــه از ایشــان تقاضــای
حدیــث کــرد ،فرمودنــد« :از مــن طلــب حدیــث میکنــی در حالــی کــه مــرا از کنــار قبــر جــدم
بیــرون آوردنــد و نمیدانــم عاقبــت کار مــن چــه خواهــد شــد و اینهــا بــا مــن چگونــه رفتــار
خواهنــد کرد»(ابــن بابویــه ،1387 ،ج .)۳۰۴ :2امــام بــا بیــان ایــن عبــارت کــه «مــرا از کنــار قبــر
جــدم بیــرون آوردنــد» بــا کنایــه بــه مخاطــب میفهمانــد حکومــت مأمــون مشــروعیت نــدارد.
جملــۀ امــام بهصــورت مجهــول آمــده و ایشــان نخواســتهاند بــا تصریــح بیــان کننــد کــه حکومــت
1. Impression Management
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مأمــون ایشــان را بهاجبــار بــه مــرو میبــرد .امــام همچنیــن در حدیــث معــروف سلســلۀالذهب
کــه در اجتمــاع مــردم بیــان کردنــد ،بــا کنایــه مشــروعیت نداشــتن حکومــت مأمــون را افشــا
میکننــد« .از پدرانــم از رســول خــدا nو او از جبرئیــل شــنیده اســت کــه خداونــد فرمــود :ال الــه
اال اللــه ،دژ محکــم مــن اســت و هــر کــس داخــل آن گــردد از عــذاب ایمــن میشــود»(ابن بابویــه،
۲۳۵ :۱۳۷۶؛ اربلــی ،138۲ ،ج .)۱۴۵ :۳ســپس ادامــه دادنــد «بــه شــرطها و شــروطها و أنــا
مــن شــروطها»(همان) .امــام در ایــن حدیــث ،مــردم را نســبت بــه پیونــد ناگسســتنی توحیــد بــا
امامــت آگاه میســازند .ایشــان بــا بیــان جملــۀ «انــا مــن شــروطها» در لفافــه مشــروعیت حکومــت
عباســیان و مأمــون را زیــر ســوال میبرنــد و ایــن حقیقــت را آشــکار میکننــد کــه امــام از جانــب
خداونــد ولــیامــر اســت نــه از جانــب مأمــون .بــه بیــان دیگــر والیــت «خویــش» را اثبــات و والیــت
«غیــر» یــا «دیگــری» را کــه همــان والیــت مأمــون اســت ،نفــی میکننــد.
امــام از ســند رســمی والیتعهــدی بــه عنــوان وســیلهای بــرای روشــنگری افــکار عمومــی و
ن اســتفاده کردنــد .امــام صحبت خــود را بــا قرائت
شناســاندن واقعیــت مقاصــد و هدفهــای مأمــو 
ایــن آیــۀ قــرآن آغــاز کردنــد« :ســپاس خــدا را کــه خیانــت چشـمها را میدانــد و بــر آنچــه ســینهها
پنهــان میکننــد آگاه اســت» (1غافــر )19 ،امــام بــا اســتفاده از ایــن آیــات معنــیدار ،ضمــن
کنایــه بــه مأمــون میخواهنــد حقیقتــی را کــه او پشــت ایــن صحنهســازی مخفــی کــرده اســت،
افشــا کننــد و در لفافــه ایــن معنــی را بــه حاضــران و عمــوم افــرادی کــه بعدهــا چیســتی و چرایــی
والیتعهــدی را بررســی میکننــد ،انتقــال میدهنــد کــه در پشــت پــردۀ منصــب والیتعهــدی
ََ َْ
ال ْع ُ
ـت(خائنة
خیانتــی نهفتــه اسـ
ـن) و او هــدف اصلــی خــود را در ســین ه مخفــی نــگاه داشــته
ـ
ی
ِ
ِ
ـت(و مــا ُت ْخفــی ُّ
اسـ َ
الصـ ُـدور) .امــام در ایــن ســند بــا بیــان ایــن جملــه خطــاب بــه مأمــون ...« :او
ِ
مــرا ولیعهــد خــود نمــود و فرمانروایــى بــزرگ را بــه مــن واگــذار كــرد در صورتــى كــه پــس از او زنــده
بمانم(»...ابــن بابویــه ،1387 ،ج )3۲۸ :2بــا اشــاره بــه تفــاوت زیــاد ســنی بیــن خــود و مأمــون،
ضمــن کنایــه بــه او ،افــکار عمومــی را بــه غیرطبیعــی و متظاهرانــه بــودن والیتعهــدی خــود
متوجــه میکنــد؛ زیــرا بــه طــور معمــول ولیعهــد بایــد جوانتــر از خلیفـ ه حاکــم باشــد تــا بتوانــد
بعــد از مــرگ خلیفــه ،جانشــین او شــود.
ََ
الص ُدور
خائنة ْالَ ْع ُی ِن َو ما تُخْ فِی ُّ
 .1یَ ْعلَ ُم ِ
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،38تابستان 1401

الگوی مواجهۀ امام رضا  gبا کنشهای متظاهرانۀ مأمون (انواری)

19

 .۲-۲-۳استفاده از اقرارهای مأمون
در ســند والیتعهــدی مســئله جانشــینی پیامبــر nمطــرح میشــود و تاریــخ رســمی خالفــت
مــورد مناقشــه قــرار میگیــرد .طــرح مســئله جانشــینی در ایــن ســطح از ســوی یــک خلیفــه تــا
آن زمــان بیســابقه بــوده اســت و امــام رضــا gهــم نــه تنهــا بــر آن صحــه میگذارنــد بلکــه بــر
بیســابقه بــودن طــرح آن تأکیــد میکننــد .امــام از اقــرار مأمــون اســتفاده کردنــد و فرمودنــد:
«مأمــون حــق مــا را کــه دیگــران انــکار کــرده بودنــد ،بــه رســمیت شــناخت؛ خالفــت را بــه مــن
واگذاشــت و اعتــراف کــرد کــه ایــن منصــب حــق اهلبیــت اســت»(همان) امــام بــا بهرهگیــری از
ن حــق اهلبیــت در حکومــت ،ماهیــت نامشــروع حکومــت او
اقــرار مأمــون در بهرســمیتشــناخت 
را افشــا میکنــد .پذیــرش والیتعهــدی از جانــب امــام ،اعتــراف عملــی مأمــون بــه ایــن حقیقــت
بــود کــه علویــان در امــر خالفــت ،صاحب حــق و بلکــه ســزاوارتر هســتند و حقانیت دیرینــه علویان
را اثبــات کــرد .امــام رضــا gیکــی از فوایــد پذیــرش والیتعهــدی را ایــن طــور بیــان میکنــد:
«بــرای آنکــه مــردم از خالفــت مــا مأیــوس نشــوند و دشــمن نیــز اقــرار کنــد کــه بــرای مــا نیــز در
زمامــداری بهــرهای است»(مجلســی1403 ،ق ،ج.)140 :49
 .۳-۲-۳افشای چهرۀ حقیقی مأمون
انســان متظاهــر چهــرۀ واقعــی خــود را بــه نمایــش نمیگــذارد و ایــن ،مواجهــۀ بــا او را بــه شــدت
ســخت میکنــد .ایــن شــرایط وقتــی دشــوارتر میشــود کــه شــخص متظاهــر نقــاب دین بــر چهرۀ
خــود میزنــد و در کنشهــای خــود بــه امــور دینــی تمســکجویــد .مأمــون نیــز بســیار ماهرانــه از
ایــن رویــه اســتفاده میکــرد .امــام رضــا gدر چنیــن شــرایطی بــا کنشهــای زبانــی و غیرزبانــی
ســعی کردنــد چهــر ۀ واقعــی مأمــون را ابتــدا بــرای یــاران نزدیــک خــود و ســپس بــرای ثبــت در
تاریــخ ،بــرای همــگان افشــا کننــد.
امــام از همــان ابتــدای ســفر بــه مــرو بــا کنشهــای گوناگــون ابتــدا خانــواده ،نزدیــکان ،اصحــاب
خــاص خــود و ســپس عمــوم مــردم مدینــه را متوجــه اجبــاری بــودن ســفر خــود کــرد بــه گونـهای
کــه فضــای مدینــه مملــو از اظهــار نارضایتــی ایشــان نســبت بــه ایــن ســفر شــد .پاسـخهای امــام
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بــه مأمــون در مذاکــرات والیتعهــدی و همچنیــن اســتنادهایی کــه ایشــان بــه آیــات قــرآن و ســیرۀ
امــام علــی gداشــتند ،چرایــی قبــول والیتعهــدی را بــرای شــیعیان و عمــوم مــردم روشــن
ســاخت .همچنیــن اخبــار غیبــی کــه امــام دربــارۀ شــهادت و مســمو م شــدنش بــه دســت مأمــون
بیــان میکــرد ،ماهیــت تملقهــا و احترامهــای متظاهرانــه او را افشــا میکــرد.
علیبن ّ
محمدبنجهــم نقــل میکنــد در مجلســی مأمــون از علیبنموســیالرضا gدربــارۀ
آیــات قــرآن و اخبــارى كــه ایــن توهــم را ایجــاد میکــرد کــه پیامبــران معصــوم نیســتند ســؤال
میكــرد و امــام تمــام آنهــا را جــواب داد .مأمــون بعــد از پاســخ امــام بــه هــر پرســش ایــن جمــات
را میگفــت« :شــما واقعــا پســر پیامبــرى»« ،خــدا بــه شــما چــه نعمتــى ارزانــى داشــته!»« ،خــدا
از ایــن بیشــتر بــه شــما نعمــت دهــد» .وقتــى هرچــه پرســید امــام پاســخ دادنــد ،مأمــون گفــت:
َّ
«دلــم را شــفا دادى یابنرســول اللــه و آنچــه دربــارۀ آن اشــتباه داشــتم واضــح نمــودى .خداونــد
از طــرف انبیــا و اســام بــه تــو خیــر دهــد ».علیبن ّ
محمدبنجهــم میگویــد« :مأمــون بــه
محمدبنجعفر(عمــوی امــام رضــا )gگفــت :دیــدى پســر بــرادرت چــه كــرد؟! او از خانــدان
پیامبــر nاســت كــه دربــارۀ آنهــا میفرمایــد :خانــدان مــن و پاكسرشــتان فرزندانــم در
كودكــى از همــه مــردم بردبارترنــد و در بزرگــى از همــه داناتــر .بــه آنهــا چیــزى نیامــوز كــه آنهــا
از شــما داناترنــد هرگــز شــما را از راه راســت منحــرف نمیكننــد و بــه گمراهــى نمیكشــانند».
علیبن ّ
محمدبنجهــم میگویــد وقتــی بعدهــا ایــن ســخن مأمــون را بــرای امــام عــرض كــردم،
امــام لبخنــدى زد و فرمــود« :پســر جهــم ،آنچــه شــنیدى فریبــت ندهــد ،او مــرا بــه خدعــه و
نیرنــگ خواهــد كش ـت؛ ولــى خــدا از او انتقــام خواهــد گرفت»(ابــن بابویــه ،1387 ،ج-۴۱۶ :۱
 .)۴۱۷لبخنــد امــام بعــد از شــنیدن صحبتهــای راوی ،حــاوی ایــن پیــام اســت کــه جمــات
تحســینآمیزی کــه مأمــون دربــارۀ ایشــان بــه کار بــرده متظاهرانــه اســت و او بــه آنچــه میگویــد
اعتقــاد راســخی نــدارد.
امــام رضــا gدر خــال مناظــرات نیــز ماهیــت حقیقــی مامــون را افشــا میکردنــد .مأمــون
بــه دلیــل مهــارت خوبــی کــه در مباحــث علمــی داشــت ،مناظــرات زیــادی را بــه منظــور اثبــات
برتــری امــام علــی gبــر خلفــا انجــام مـیداد .ظاهــر ایــن مناظــرات نشــانۀ اعتقــاد او بــه تشــیع
ک شــدن بــه امــام رضــا gو جلــب نظــر ایشــان
اســت و حــال آنکــه او ایــن جلســات را بــرای نزدیـ 
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انجــام مـیداد ،امــا امــام بــرای اینکــه یارانــش در شــناخت ماهیــت حقیقــی مأمــون دچــار اشــتباه
نشــوند در مواقــع مختلــف پــردۀ تظاهــر را از چهــرۀ او برمیداشــت .در یــک جلســه مأمــون بعــد از
پاسـخهای امــام ضمــن تعریــف از علــم ایشــان گفــت« :خداونــد مــرا پــس از تــو زنــده نگــذارد اى
ابوالحســن! بــه خــدا ســوگند علــم صحیــح یافــت نمیشــود مگــر نــزد شــما خانــدان و علــوم همــه
پدرانــت یكجــا بــه تــو رســیده اســت .» حس ـنبنجهم میگویــد امــام بعــد از جلســه در منــزل
وقتــی از احتــرام و تعریــف مامــون بــه ایشــان ابــراز خوشــحالی کــردم بــه مــن فرمــود« :آنچــه تــو از
احتــرام و اكــرام او نســبت بــه مــن و گــوشدادن او بــه مطالــب مــن دیــدى فریبــت ندهــد ،همانــا بــه
زودى مــرا بــا دادن سـ ّـم هــاك خواهــد كــرد و او بــر مــن جفــاكار اســت ،امــا اینمطلــب را تــا مــن در
قیــد حیاتــم فــاش مســاز و آن را كتمــان كن»(همــان ،ج 433 :2و .)۴۸۵
بهکارگیــری القــاب منفــی روش دیگــری اســت کــه امــام بــرای پردهبرداشــتن از چهــره متظاهرانه
مامــون از آن اســتفاده کردنــد .ابوصلــت هــروى نقــل میکنــد از امــام رضــا gشــنیدم کــه
میفرمــود« :بــه خــدا قســم هیــچ یــك از مــا ائمــه نیســت مگــر آنكــه بــه قتــل میرســد و شــهید
میگــردد( ».ابــن بابویــه .)۶۳ :۱۳۷۶ ،از او ســؤال شــد :چــه كســی شــما را بــه قتــل میرســاند؟
فرمــود« :بدتریــن خلــق خــدا در زمــان مــن مــرا بــا خورانیــدن زهــر میكشــد»(همان) امــام روز
قبــل از شــهادت خــود ،ضمــن بیــان جزئیــات چگونگــی شــهادت خــود بــه دســت مأمــون بــرای
هرثمــه ،مامــون را «طاغــی» نامید(همــان ،1387 ،ج .)603 :2ایشــان همچنیــن در نقــل دیگــری
در روز قبــل از شــهادت خــود بــه اباصلــت فرمــود« :فــردا مــن پیــش ایــن فاجــر میروم»(همــان:
« .)۵۹۴نفریــن» امــام نســبت بــه مامــون را میتــوان شــدیدترین کنــش زبانــی ایشــان در راســتای
افشــای ماهیــت حقیقــی او دانســت .برگــزاری مناظــرات علمــی ،فضــای بــاز فرهنگــی ایجــاد کرد
کــه امــام بــا بهرهگیــری از ایــن فضــا ،کالسهــای درس برقــرار کــرد .وقتــی بــه مأمــون خبــر رســید
کــه امــام رضــا gمجالــس علمــى تشــكیل میدهــد و مــردم شــیفتۀ مقــام علمــى او شــدهاند،
ضمــن تعطیلــی آن مجالــس ،امــام را احضــار كــرد و ســخنان توهینآمیــزی نســبت بــه ایشــان
بیــان کــرد .امــام رضــا gغضبنــاك از نــزد او بیــرون آمــد و دو رکعــت نمــاز خوانــد و در قنــوت نمــاز
اینگونــه مأمــون را نفریــن کــرد ...« :و انتقامگیــر از آن کــس کــه بــر مــن ســتم روا داشــته و مــرا
ّ
ســبک ســاخته و پیــروان مــرا از در خانــۀ مــن رانــده اســت ،تلخــی خــواری و خفــت را بــه او بچشــان
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چونانکــه او بــه مــن چشــانیده اســت و وی را از درگاه رحمــت و کرمــت دور ســاز آنچنانکــه چــرک
و پلیــدی دور ریختــه میشــود»(همان.)40۱-399 :
 .۴-۲-۳بهرهگیری از رسانۀ شعر
امــام رضــا gاهتمــام ویــژهای نســبت بــه تکریــم شــاعرانی داشــت کــه از یکســو معــارف دینــی
و سیاســی را در راســتای تبییــن جایــگاه امامــت در اشعارشــان ترویــج میدادنــد و ازســویدیگر
چهــرۀ حقیقــی حکومتهــای بنیامیــه و بنیعبــاس را بــا اشــعار خــود افشــا میکردنــد .از
ُ
ترین اینگونــه شــاعران« ،دعبــل خزاعــی» اســت .ویژگیهــا و نقــش دعبــل و بهویــژه
برجســته ِ
تأییدهــای قــوی کــه امــام نســبت بــه او داشــتهاند ،مــا را بــه ایــن حقیقــت رهنمــون میســازد کــه
دعبــل را میتــوان بهمثابــۀ زبــان گویــای امــام رضــا gدر آن دوران دانســت .موضعگیریهایــی
کــه امــام بــه ســبب وجــود تقیــه یــا محذوریتهــای خــاص سیاســی نمیتوانســت بــه صراحــت
بــرای مــردم بیــان کنــد ،دعبــل بــا زبــان رســای شــعر و بــا آهنــگ حماســی و تأثیرگــذار خــود بــه
مــردم انتقــال مـیداد؛ بنابرایــن امــام رضــا gبهصــورت غیرمســتقیم توســط دعبل به افشــاگری
تظاهــر مأمــون پرداختهانــد.
در افتــادن بــا حکومــت در هــر زمــان ،دخالــت در بزرگتریــن مســئله سیاســی محســوب
میشــود .دعبــل از آن دســته شــاعران چاپلوســی نبــود کــه بــ ه طمــع بهدســتآوردن منافــع
مــادی بــه مداحــی و تملــق خلفــا بپــردازد؛ بلکــه او بــا دفــاع از حکومــت بهحــق حضــرت علــیg
و امامــان بعــد از ایشــان در اشــعارش ،خالفــت بنیامیــه و بنیعبــاس را مــورد ســوال قــرار داده و
نفــی میکــرد و ایــن بزرگتریــن مســئله سیاســی آن روز بــود .ازایـنرو دعبــل را میتــوان شــاعری
سیاســی دانســت .قصیــده «تائیــه» ،مشــهورترین و بلندتریــن شــعر دعبــل اســت که بــا آن بــه آوازۀ
ل بیــت ســروده شــده و
عالمگیــر دســت یافــت .از نظــر محتــوا ،قصیــده در مــدح و ثناگســتری اهـ 
بــه ذکــر مصایــب آنــان پرداخته اســت .موضوعاتــی همچــون والیت و خالفــت علــی gو اوالدش،
بیوفایــی و جفــاکاری مــردم نســبت بــه امــام علــی gو خانــدان آن حضــرت بعــد از پیامبــر،n
جنایتهــای بنیامیــه و بنیعبــاس ،حادثــه دلخــراش کربــا ،قیامهــای علویــان در برابــر خلفــای
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امــوی و عباســی ،مســائل اعتقــادی و تاریخــی دیگــر ،جانمایــه فکــری و پیــام اصلــی ایــن قصیده
را تشــکیل میدهد(قلـیزاده )۵۶-۵۵ :1380 ،دعبــل بعــد از ســرودن آن نــزد امــام رضــا gرفت
َّ
و گفــت« :یابــنرســولالله مــن قصیــدهاى ســرودهام و ســوگند یــاد كــردهام كــه بــراى احــدى قبــل
از شــما نخوانــم ».حضــرت فرمــود :بخــوان .وقتــی قصیــدۀ دعبــل تمــام شــد ،امــام او را تحســین
کــرد و پیراهنــى بــا كیســه دینــار بــه دعبــل داد و فرمــود« :ایــن كیســه را هــم قبــول كــن كــه بــه
زودى بــه آن نیازمنــد خواهــى شــد! بــه قــم بــرو كــه از ایــن ســفر بهرههــا خواهــى بــرد .قــدر ایــن
پیراهــن را بــدان كــه بــا آن هــزار شــب در هــر شــب هــزار ركعــت نمــاز خوانــدهام و هــزار مرتبــه قــرآن
بــا آن ختــم نمودهام»(طوســی۱۴۱۴ ،ق .)۳۶۰-۳۵۹ :توصیــۀ امــام رضــا gبــه دعبــل بــرای
رفتــن بــه قــم بــا توجــه بــه اشــعار حماســی و بیپــردۀ او ،در راســتای رســاندن پیــام مظلومیــت اهل
بیــت و افشــای ظلــم و ســتم عباســیان و بهویــژه درهمشکســتن کنشهــای متظاهرانــه مأمــون
ارزیابــی میشــود .شــواهد نشــان میدهــد ،شــعر دعبــل بهمثابــه ارتباطــات آیینــی در تمامــی
نقــاط عالــم اســام خوانــده شــد(نجفی .)97 :1397 ،نقــش دعبــل در مقابلــه با تظاهر عباســیان
انکارشــدنی نیســت .حمایــت و تشــویق امــام رضــا gاز دعبــل و اشــعارش بــا اعطــای صلــه بــه او
نشــانۀ تأییــد امــام بــر اشــعار اوســت .ازاینروســت کــه دعبــل را میتــوان زبــان گویــای امــام رضــا
 gدر رسواســاختن و افشــای تظاهــر عباســیان و مأمــون دانســت.
 .۳-۳کنشهای بصیرتافزا
ایــن ســنخ از کنشهــای امــام ناظــر بــه مجموعــه کنشهایــی اســت کــه ایشــان بــرای بــاال بــردن
ق بخشــیدن بــه شــناخت مــردم انجــام دادنــد تــا آنهــا خــود بتواننــد مــرز میــان
بصیــرت و عم ـ 
تظاهــر و صداقــت را تشــخیص دهنــد 1.در واقــع ایــن نــوع کنشهــا مصــداق مواجهــه بلندمــدت
بــا تظاهــر اســت.

ت کــه بــر اثــر اینگونــه کنشهــای امــام ،معرفــت شــیعه عمیقتــر شــد ،تاجاییکــه
ـخ بعــد از امــام رضــا gگویــای ایــناسـ 
 .1تاریـ ِ
ـیعیان بعــد از ایشــان ،همــه
بعــد از ایشــان شــیعیان از انحــراف مصــون ماندنــد و انشــعابات جدیــدی در شــیعه دیــده نمیشــود و شـ
ِ
دوازده امامــی هســتند.
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 .۱-۳-۳آگاهسازی خواص
ن گفتــن در لفافــه بودنــد ،امــا از
امــام در مراســم رســمی و علنــی مجبــور بــه رعایــت تقیــه و ســخ 
همــان ابتــدا بــه آگاهســازی خــواص و یــاران نزدیــک خود توجــه داشــتند .در مجلــس والیتعهدی
ن روز بـ ا خوشــحالی نســبت بــه آنچــه جریان داشــت
یکــی از اصحــاب ایشــان میگویــد« :مــن در آ 
مینگریســتم ،امــام بــه مــن اشــاره فرمــود کــه نزدیــک بیــا و بهگونـهای کــه کســی نمیشــنید 1بــه
مــن فرمــود بــه ایــنامر دلخــوش مبــاش ،زیــرا بــه ســامان نخواهــد رســید»(مفید ،ج .)۲۵۴ :۲این
آگاهســازی بهتدریــج بــه عمــوم مــردم تســری پیــدا کــرد.
 .۲-۳-۳پاسخگویی به شبهات
ش متظاهرانــه بــه جهــت ماهیــت دوگانـهای کــه در ذات خــود دارد ،اذهان را با شــک و شــبهه
کنـ 
مواجــه میســازد .یکــی از اقدامــات امــام بــرای خنثیکــردن تظاهــر مأمــون ،پاســخگویی بــه
شــبهاتی بــود کــه بهویــژه دربــارۀ علــت قبــول والیتعهــدی از امــام میپرســیدند .ویژگــی بــارز
پاســخهای امــام اتــکا بــر شــواهدی از قــرآن اســت(ابن بابویــه ،1387 ،ج .)۴۲۰ :2در نتیجــه
بهتدریــج ماهیــت متظاهرانــه پیشــنهاد والیتعهــدی و شــرایط خــاص ایشــان کــه منجــر بــه قبــول
آن گردیــد ،بــرای مــردم روشــن شــد .نمون ـهای از پاس ـخهای امــام در جــواب بــه ریانبنصلــت
اســت کــه از چرایــی پذیــرش والیتعهــدی میپرســد و ایشــان میفرماینــد« :وای بــر آنــان!
مگــر نمیداننــد کــه حضــرت یوســف بــا اینکــه پیامبــر خــدا بــود ،وقتــی ضــرورت ایجــاب کــرد کــه
سرپرســتی خزایــن پادشــاه را بپذیــرد ،بــه پادشــاه گفــت :خزایــن زمیــن را بــه مــن واگذار کــن؛ من
ن صــورت مــن نیــز والیتعهــدی را بــا بیمیلــی و
هــم حافظــی درســتکار و هــم دانایــم .بــههمی ـ 
از ســر اجبــار پذیرفتــم زیــرا در آســتانۀ کشــتهشــدن قــرار داشــتم ضمــن آنکــه مــن بهگونـهای آن را
پذیرفتــم کــه گویــا رهــا کردهام»(همــان.)۳۱۲-۳۰۸ :

 .1این عبارت نیز نشان میدهد امام در شرایطی نبودند که بهطور علنی نارضایتی خود را در مجالس رسمی ابراز کنند.
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ِ .۳-۳-۳اعمال قدرت بر مأمون
قــدرت ،ظرفیــت یــا توانایی «بالقــوه» در تغییر دیگــران اســت(افجه )372 :1385 ،کــه ِاعمال آن

باعــث تغییــر رفتــار طــرف مقابــل میشــود و اگــر چنیــن قدرتــی ِاعمــال نمیشــد ،کنــش مخاطب
بهگونــهای دیگــر اتفــاق میافتاد(رابینــز )244 :1386 ،بررســی حــوادث دوران والیتعهــدی
نشــان میدهــد امــام رضــا gبــا ِاعمــال انــواع قــدرت بــه فراخــور شــرایط نــه تنهــا رفتــار مأمــون

را تغییــر داده ،بلکــه تظاهــر او را نیــز آشــکار کــرده اســت .برخــی مصادیــق آن بــه شــرح زیر اســت:
 .۱-۳-۳-۳قدرت مرجعیت

ایــن قــدرت ناشــی از احترامــی اســت کــه افــراد بــرای رهبــر یــک گفتمــان قائــل هســتند کــه
ّ
مرجعیــت ،بیشــتر بــا اعتمــاد ،تشــابه ،پذیــرش،
بــه مفهــوم کاریزمــا نزدیــک اســت .قــدرت
ّ
ّ
محبــت ،میــل بــه تقلیــد و تعلقهــای روحــی همــراه اســت .قــدرت مرجعیــت بهصــورت تقلیــد
ظاهــر میشــود و شــخصیتهای مرجــع افــرادی دوستداشــتنی هســتند(مورهد و گریفیــن،
)385 :1385
ن دهنــدۀ قــدرت مرجعیــت امــام رضــا gاســت ،در ماجــرای نمــاز
از مصادیــق بــارزی کــه نشــا 
عیــد و نمــاز بــاران رقــم خــورد .نحــوۀ حرکــت امــام رضــا gبــرای شــرکت در نمــاز عیــد بهگونـهای
بــود کــه نــه تنهــا شــیعیان و مــردم عــادی بلکــه لشــکریان و کارگــزاران حکومــت مأمــون را تحــت
تاثیــر خــود قــرار داد و همــگان بــه علــت قرارگرفتــن در جذبــۀ معنــوی امــام ،ســعی میکردنــد
رفتــاری «شــبیه» آنچــه ایشــان انجــام میدهــد از خــود بــروز دهند(تقلیــد از رفتــار امــام) کشــش و
جاذبـهای کــه در مــردم و بهویــژه در کارگــزاران حکومتــی شــکل گرفــت ،قــدرت مرجعیــت امــام را
نهتنهــا در تــودۀ مــردم بلکــه در کارگــزاران حکومــت نشــان میدهــد .نمایــش ایــن قــدرت آنقــدر
بــر مأمــون ســنگین بــود کــه باعــث «تغییــر رفتــار» او شــد .تــرس مأمــون از جمعیــت زیــادی کــه
بــرای نمــاز آمــده بودنــد و بــروز حالتهــای معنــوی در مــردم ،او را وادار کــرد بــه بهانههــای واهــی
مرجعیت» امام اســت؛
امــام را از خوانــدن نمــاز عیــد بازگردانــد .ایــن تغییــر رفتار ناشــی از «قــدرت
ِ
در نتیجــه درخواســت مأمــون از ایشــان بــرای اقامــه نمــاز کــه بــا هــدف وارد کــردن امــام در امــور
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حکومتــی و کســب مشــروعیت بــرای خــود بــود ،بــا ِاعمــال قــدرت مرجعیــت امــام بــه فرصتــی

تبدیــل شــد کــه نــه تنهــا اهــداف مأمــون را بــرآورده نکــرد بلکــه قلبهــای مــردم را یکبــار دیگــر
متوجــه جایــگاه امامــت و والیــت کــرد .ماجــرای نمــاز عیــد ضمــن بیاثــر کــردن نقشــۀ متظاهرانــه
مأمــون ،نشــان داد ،جنــس قــدرت امــام رضــا gبــا آنچــه در امثــال مأمــون وجــود دارد کامــا
متفــاوت اســت .امــام بــه جــای حکومــت بــر بدنهــا ،بــر قلبهــای مــردم حکومــت دارد.
مصــداق دیگــر قــدرت مرجعیــت امــام در نیشــابور و هنــگام بیــان حدیــث سلســلۀالذهب بــه
ظهــور رســید .هنگام بیان ایــنحدیث24 ،هــزار راوی حضــور داشــتند(اربلی ،138۲ ،ج)۱۴۵ :۳
تجمــع ایــن تعــداد راوی بــرای شــنیدن حدیــث از امــام رضــا gدر شــرایطی کــه امــام در نیشــابور
و در مســیر حرکــت بــهمــرو بودنــد ،نشــانۀ دیگــری اســت کــه امــام حتــی قبــل از والیتعهــدی از
ت کــه ایــن تعــداد راوی نــه در
قــدرت مرجعیــت برخــوردار بودنــد .نکتــه حائــز اهمیــت ایــناس ـ 
ل آنکــه
مدینــه کــه ســالها محــل ســکونت امــام بــوده ،بلکــه در نیشــابور تجمــع پیــدا کردنــد حــا 
ایشــان ســابقۀ زندگــی در ایــن شــهر را نداشــتند و ایــن گســترۀ قــدرت مرجعیــت امــام را نشــان
میدهــد.
 .۲-۳-۳-۳قدرت تخصصی
معمــوال ایــن نــوع از قــدرت ،مؤثرتریــن نــوع قــدرت اســت .قــدرت تخصصــی امام رضــا gبیش
از همــه در مجالــس مناظــرات علمــی بــروز پیــدا کــرد .امام بــا برخــورداری از ایــنقــدرت از فرصت
طالیــی پیــش آمــده بــهبهتریــن نحــو اســتفاده کردنــد تــا جایــیکــه مأمــون را مجبــور بــه بازنگــری
رفتــار خــود در برگــزاری مناظــرات کرد.
حضــور امــام رضــا gدر جلســات مناظــره و بحــث بــا علمــا و نماینـدگان ادیــان مختلــف تنهــا
پاســخگویی بــه مســائل فقهــی ،کالمــی و ...نیســت؛ بلکــه ایــن جــدال علمــی نوعــی مبــارزه بــا
خلفــای عباســی نیــز محســوب میشــود! زیــرا هرچنــد در ظاهــر امــام بــهیــک مســئله فقهــی یــا
کالمــی پاســخ میدهــد امــا در واقــع بــا پاســخ بــهآن مســئله ،افــکار و نظــرات باطلــی کــه در آن
موضــوع وجــود داشــت نیــز تخطئــه میشــد؛ از جملــه آنهــا دیدگاهــی اســت کــه حکومــت از آن
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طرفــداری میکنــد؛ ماننــد اعتقــاد بـ ه جبــر یــا مســئله قدیم یــا حــادثبــودن قــرآن؛ بنابرایــن ورود
امــام در مناظــرات و رد عقایــد مخالــف ،خــود نوعی مبارزه اســت امــا از جنــس فرهنگی(خامنهای،
.)۱۷ :۱۳۹۵
برتــری امــام در مواجهـ ۀ علمــی بــا علمــای تمامــی ِفــرق و ادیــان ،نشــان داد قــدرت تخصصــی
ُ
امــام منحصربهفــرد اســت و ایــنانحصــار ،قــدرت خبرگــی و تخصــص ایشــان را بیشــتر نمایــان
ن قــدرت ،مأمــون را نســبت بــهبرگــزاری مناظــرات پشــیمان کــرد و موجــب تغییــر
کــرد .نمایــش ایـ 
رفتــار او شــد تــا جایــی کــه سیاســت فضــای بــاز فرهنگــی کــه در ابتــدای والیتعهــدی و بــا شــروع
جلســات مناظــره شــکل گرفتــه بــود ،بهتدریــج تغییــر کــرد و مأمــون را کــه بــهدوســتداشــتن علــم
و دانــش ،تظاهــر میکــرد ،مجبــور کــرد نقــاب از چهــره بــردارد و سیاســت انــزوا و حصــر فرهنگــی
ارتباطــی امــام را در پیشگیــرد و حتــی مجالــس درس امــام را تعطیــل کنــد.
امــام رضــا gمناظــرات را کــه مأمــون بهمنظــور کاهــش مقــام و منزلــت ایشــان ترتیــب داده بود،
ن مناظــرات ،آنچنــان
بــهفرصتــی بــرای نشــر و گســترش معــارف دیــن تبدیــل کردنــد .امــام در ایـ 
دیدگاههــای سیاســی خــود را در مســئله خالفــت و امامــت مطــرح کردنــد کــه بیــش از هــر عامــل
ن روز
دیگــری در افشــای عــدم مشــروعیت مأمــون تأثیرگــذار شــد .علمــای شــیعه معارفــی را که تــا آ 
جــز در خلــوت ب ـ ه زبــان آورده نمیشــد ،در مجامــع عمومــی بــر زبــان میآوردند(همــان)۳۱۵ :
ـی امــام و بــروز قــدرت تخصصــی ایشــان کــه اوج آن در مناظــرات بــه
در نتیجــۀ اینرویارویــی علمـ ِ

وقــوع پیوســت ،مأمــون کــه در نظــر داشــت بــا قــرار دادن امــام در چالشهــای فکــری و علمــی از
عظمــت امــام بکاهــد ،شکســت خــورد.
 .۳-۳-۳-۳قدرت اطالعاتی
قــدرت اطالعاتــی یعنی داشــتن اطالعــات مفید یــا دسترســی بــه آن(رضاییــان.)405 :1385 ،
بــه بیــان دیگــر ،قــدرت برخــورداری از اطالعاتــی کــه دیگــران ندارنــد ،یــا قــدرت توزیــع اطالعــات
بــه عنــوان ابــزاری بــرای ایجــاد تغییــر کــه هرچــه منحصربهفــرد بــوده ،یــا محــدود بهافــراد خاصــی
باشــد ،اهمیــت و تأثیرگــذاری آن بیشــتر نمایــان میشــود .امــام رضــا gبهواســطۀ برخــورداری
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از اطالعــات گســترده نســبت ب ـ ه شــرایط مــردم در ســرزمینهای اســامی ،از ایــناطالعــات در
راســتای متقاعــد کــردن مأمــون بــرای اتخــاذ تصمیمهــای صحیــح و تغییــر در اســتراتژیهای
حکومتــی بهخوبــی اســتفاده کردنــد .اطالعــات دقیــق امام از وضعیت کشــور و ســختی و فشــاری
کــه مــردم در شــهرهای مختلــف ب ه دلیــل بیکفایتــی کارگــزاران حکومتی در آن شــهرها داشــتند و
تبییــن ایــن شــرایط بــرای مأمــون موجــب تغییــر راهبــرد وی در تغییــر پایتخــت حکومــت از مــرو به
بغــداد شــد .اطــاع از وضعیــت نابســامان بغــداد و نگــرش منفــی که عباســیان بــه مأمون داشــتند
و فضلبنســهل آنهــا را از مأمــون مخفــی نــگاه داشــته بــود و همچنیــن افشــای خیانــت فضــل
ن اطالعــات را بــهمأمــون
بــرای بــهزیرکشــیدن مأمــون از اریکــه حکومــت کــه امــام صادقانــه ای ـ 
رســاند ،باعــث تغییــر موضــع مأمــون نســبت بــه فضــل گردیــد.
«اخبــار غیبــی» کــه امــام در مواقــع مختلــف بــرای نزدیــکان و حتــی خــود مأمــون بیــان میکــرد،
ن دهنــدۀ باالتریــن و منحصرتریــن نــوع اطالعاتــی اســت کــه تنهــا در اختیــار ایشــان قــرار
نشــا 
داشــت و امــام بــا بیــان آنهــا از چهــرۀ متظاهرانــه مأمــون پــرده برمیداشــت .قــدرت اطالعاتــی
تنهــا در داشــتن اطالعــات مهــم نیســت؛ بلکــه اســتفاده بهموقــع از آن میتوانــد منجــر بــهتغییــر
رفتارهــا و تصمیمهــای بههنــگام گــردد .امــام بــهجهــت برخــورداری و اســتفاده بهموقــع از قــدرت
اطالعاتــی خــود ،نــه تنهــا باعــث تغییــر در رفتــار مأمــون شــد ،بلکــه ضمــن بــا ال رفتــن بصیــرت
مــردم ،آینــدگان را نیــز بــا ماهیــت مأمــون آشــنا کــرد.
 .۴-۳-۳-۳قدرت قهریه
اســتفاده از قــدرت قهریــه توســط امــام بــهصــورت محــدود و ماننــد بهکارگیــری ســایر قدرتهــا
در راســتای هدایــت مخاطــب اســت .یکی از مصادیق اســتفاده از قــدرت قهریه در ماجــرای خورده
شــدن حمیدبنمهــران توســط دو عکــس شــیر بــهامــر امــام رضــا gاســت(ر.ک :ابــن بابویــه،
 ،1387ج .)۳۹۵-۳۹۱ :2امــام بــا ِاعمــال ایــن قــدرت ،عــاوه بــر آنکــه آن شــخص را بهســزای
ن حــال مأمــون را
رفتارهــای زشــت و تمســخرآمیزی کــه نســبت بــه امــام میکــرد ،رســاند ،در عیـ 

مجبــور کــرد تــا یکبــار دیگــر اعتــراف کنــد کــه خالفــت حــق امــام و شایســته ایشــان اســت.
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ِاعمــال انــواع قــدرت توســط امــام عــاوهبــر آنکــه نقش ـههای مأمــون در مواجهــه بــا ایشــان را

خنثــی کــرد و موجــب تغییــر در کنشهــای وی شــد ،شــأن و عظمــت امــام را نیــز در منظــر مأمــون
و عمــوم مــردم باالتــر بــرد و کارکــرد بصیرتافزایــی داشــت .اعمــال قدرتهــای یــاد شــده در
مجمــوع ،تظاهــر مأمــون را آشــکار کــرد و موجــب شــد او در مواجهــه بــا امــام دچــار ســردرگمی و
حیــرت شــود.
 .۴-۳کنشهای مصلحتگرا
آخریــن ســنخ از کنشهــای امــام رضــا gدر مواجهــه بــا تظاهــر مأمــون را میتــوان کنشهــای
مصلحتگـرا نامیــد .جنــس ایــن نــوع کنش با سـ ه کنش قبلــی تفــاوت دارد .تصــور اولیــه از مواجهه
بــا تظاهــر ،تقابــل خصمانــه اســت ،امــا برخــی کنشهــای امــام بــا مأمــون چنیــن تقابلــی را بــهذهن
متبــادر نمیکنــد .امــام رضــا gهمــواره مصلحــت باالتــری را مــد نظــر دارد و آن حفــظ مصلحــت
کالن جامعــه اســامی اســت .از ایــنرو گاهــی حتــی بــا بدتریــن فــرد در عصــر خــود همــکاری
میکنــد و ایــن وجــه تمایــز مواجهــه بــا تظاهــر در رویکــرد اســامی نســبت بــه رویکردهــای دیگــر
اســت .در ایــن رویکــرد ،تفــاوت گفتمانــی با شــخص متظاهــر موجب غفلــت از مصالــح کالن جامعه
نمیشــود؛ از ایــنرو امــام رضــا gگرچــه حکومــت مأمــون را نامشــروع میدانســتند ،امــا هیـچگاه
از ارائــۀ مشــاوره در جهــت حفــظ مصالــح مــردم و حتــی حکومــت مأمــون دریــغ نکردنــد .بهعنــوان
نمونــه بعــد از مراســم والیتعهــدی بــه مأمــون فرمودنــد« :ای امیر اخــاص با تــو الزم و واجب اســت و
غــش و دورویــی ســزاوار مومــن نیســت .رأی صــواب دربــارۀ شــما ایــن اســت کــه من و فضلبنســهل
را از خویــش دور ســازی تــا امــرت ســامان یابد»(همــان .)۳۲۶ :از ایــن عبــارت امــام کامــا روشــن
اســت کــه حتــی در مواجهــه بــا فــرد متظاهــر بایــد بــا صداقــت رفتــار کــرد و کنــش مــا نباید بــا تظاهر
و دورویــی همـراه باشــد .اینکــه امــام از مأمــون میخواهــد کــه او را در حکومــت خــود وارد نکنــد ،نهاز
ن جهــتکــه ایشــان صالحیــت و شایســتگی الزم را نداشــتند؛ بلکــه از ایــن جهت اســت که وقتی
ایـ 
مأمــون امــام را بــه والیتعهــدی نصــب کــرد ،عباســیان از او خشــمگین شــدند و در بغــداد مجمعــی
تشــکیل دادنــد و مأمــون را از خالفــت خلــع و ابراهیمبنمهــدی را بــه جــای او نصــب کردنــد؛ از ایــن
رو امــام ب ـرای خیرخواهــی و قــوامیافتــن حکومــت از مأمــون میخواهــد او و فضلبنســهل را کــه
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عباســیان بــا او نیــز میانــه خوبــی نداشــتند از حکومــت دور نگــه دارد تــا زمینــۀ اختالفــات میــان او و
عباســیان برطرف شــود(همان.)۳۲۷ :
خیرخواهــی دیگــر امــام نســبت بـ ه حکومــت مامــون در قضیــه خیانــت فضلبنســهل مصــداق
پیــدا کــرد .مأمــون بــه فضلبنســهل اطمینــان زیــادی داشــت و این ســبب شــده بــود ،فضــل برخی
تصمیمهــا را بـهدور از چشــمان مأمــون بگیــرد و او را ازبرخــی وقایــع بیاطــاع بگــذارد؛ مثــا فضــل
اوضــاع بغــداد را بـرای مأمــون خــوب توصیــف میکــرد در حالــیکــه شـرایط بغــداد نابســامان بــود
و عباســیان نســبت بــه مأمــون کینــه داشــتند .بهتدریــج قــدرت فضــل تــا بدانجــا رســید کــه علیــه
مأمــون توطئ ـهای را طرحریــزی کــرد و روزی بههم ـراه هشــامبنابراهیم نــزد امــام رضــا gآمــد و
در جلســه خصوصــی بـ ه ایشــان گفــت کــه مــا تصمیــم داریــم مأمــون را بــهقتل برســانیم تــا حکومت
بـرای شــما باشــد و حــق ب ه جــای خــود بازگــردد .امام بــه پیشــنهاد خائنانــۀ او اعتنایی نکــرد ،بلکه به
آنهــا بــد گفــت و فرمــود کــه شــما کفـران نعمــت کردیــد .وقتی فضــل واکنش منفــی امــام را دیــد ،با
تغییــر موضــع قبلــی خــود گفت« :مــا این مطالــب را برای امتحان شــما گفتیم و میخواســتیم شــما
را بیازماییــم ».امــام فرمــود« :دروغ میگوییــد و در قلبتــان همــان اســت که برزبــان آوردیــد؛ ِاال اینکه

مـرا موافــق خــود نیافتیــد ».فضــل بـرای جلوگیری از افشــای توطئــه خود پیــش مأمون رفــت و گفت
مــن بـرای آزمایــش ابوالحســن چنیــن گفتوگویــی بــا او داشــتم .در واقــع ،فضــل خــود را اینچنیــن
تبرئــه کــرد .امــام رضــا gبعــد از اینکــه فضــل از نــزد مأمــون بیــرون آمــد ،بــا مأمــون مالقــات کــرد و
حقیقــت ماجـرا را بـرای او بیــان و ســفارش کــرد کــه از فضــل ایمــن نباشــد .مأمــون وقتــی موضــوع را
از امــام رضــا gشــنید ،یقیــن کــرد حضــرت راســت میگوید(همــان)۳۸۳-۳۸۱ :؛ بنابرایــن امــام
رضــا gبــا پیشــنهاد فضــل کــه میخواســت بــا ایشــان همدســت شــود و مأمــون را از خالفــت خلــع
کنــد ،مخالفــت کــرد و حتــی مأمــون را از خیانــت فضــل آگاه ســاخت .کنــش صادقانــه امــام نشــان
ـمن متظاهــر خــود بــا صداقــت رفتــار کــرده اســت .امــام
میدهــد ایشــان حتــی در مواجهــه بــا دشـ ِ

همچنیــن وقایعــی را کــه فضلبنســهل دربــاره اوضــاع بغــداد از مأمــون پنهــان داشــته بــود بــه او
اطــاع میدهــد و میگویــد فضــل بــه تــو دروغ گفته(همــان.)۵۰۷ :
امــام گاهــی مأمــون را بـ ه جهــت رعایــت نکــردن مصلحــت مســلمین ســرزنش میکــرد ،بــا وجــود
ایــن بــرای حفــظ مصلحــت مســلمین بــهاو مشــاوره م ـیداد .ایشــان در برخــورد بــا شــادمانی
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مأمــون از فتــح یکــی از دهــات کابــل میفرمایــد« :آیــا فتــح قری ـهای از قریههــای اهــل شــرک
تــو را خشــنود میکنــد؟ از خــدا در مراعــات ّامــت محمــد nو مأموریتــی کــه خــدا بــهتــو داده
بتــرس .ســرزمینهایی کــه بــر آنهــا حکومــت داری ضایــع گذاشــتهای و بــه امورشــان رســیدگی
نمیکنــی و کســانی را بــر مــردم حاکــم کــردهای کــه برخــاف آنچــه خــدا فرمــوده بر آنــان حکومت
میکننــد .تــو در ایــن ســرزمین نشســتهاى و از مدینــۀ دارالهجــره غافــل شــدهای .مهاجــر و انصــار
در آنجــا مظلــوم واقــع شــدهاند و بــا بــودن تــو بــه آنــان ظلــم و تجــاوز میشــود و دادرســی ندارنــد.
عو
کســانی کــه بــر آنــان مســلط هســتند هیــچ مالحظ ـهاى دربــارۀ مؤمنیــن ندارنــد و تــو از وض ـ 
حــال آنهــا خبــر نــداری .روزگاری بــر مــردم مظلــوم آن ســامان میگــذرد كــه کامــا در مشــقت و
بدبختــی میگذراننــد و از نفقــه و مخــارج خــود عاجزنــد و كســى را نمىیابنــد كــه از حــال پریشــان
خــود بــه او شــكایت كننــد و دستشــان بــه تــو نیــز نمیرســد .از خــدا بتــرس و بــه امــور مســلمانان
رســیدگی کــن و آن را بــه دیگــران وانگــذار؛ زیــرا خداونــد از کارهــای تــو ســؤال خواهــد کــرد .پــس
از ایــن ســرزمین خــارج شــو و در منطقــۀ اجــدادت ســکنی گزین»(همــان .)365-364 :مأمــون
نیــز نظــر امــام رضــا gمبنــی بــر انتقــال مرکــز حکومــت را پذیرفــت و دســتور داد بــرای رفتــن بــه
عــراق آمــاده شــوند گوشــزد کــردن مصالــح مســلمین بــهمأمــون نشــان میدهــد شــیوۀ عمــل امام
حتــی در مواجهــه بــا دشــمن خــود کامــا صادقانــه اســت و تخاصــم گفتمانــی باعــث نمیشــود
خیرخواهــی در راســتای حفــظ مصالــح مســلمین نســبتبــه متخاصــم تــرک شــود.

 .۴عمل بر اساس مشیت خداوند
آخریــن و مهمتریــن نکتــه بــرای فهــم ســازوکار عمــل امــام رضــا gدر مواجهــه بــا مأمــون ایــن
اســت کــه از یــک منظــر کالن ،کنشهــای امــام در دایــرۀ «مشــیت الهــی» صــورت میگیــرد .در
واقــع ،مشــیت الهــی بــر تمامــی کنشهــای امــام رضــا gســایه افکنــده و حاکــم بــر آنهاســت.
دو نمونــۀ زیــر شــاهدی اســت بــر ایــن مطلــب کــه امــام همــواره تســلیم مصلحــت و خواســت
خداونــد اســت.
در ماجـرای خــورده شــدن حمیدبنمهـران توســط دو شــیر ،وقتــی مأمــون بــه هــوش آمــد ،خطاب
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بــه امــام گفــت :ایــن خالفــت از ِآن َجــد شــما بــوده و پــس از ایشــان بـراى شــما فرزنــدان اوســت .اگر

میخواهیــد مــن از ایــن مقــام كنارهگیــری میکنــم و آنرا بــه شــما میســپارم؟ امــام رضــاg
ن میدهــد اســاس کنشهــای ایشــان بــر خواســت و مشــیت
پاســخی بــه مأمــون دادنــد کــه نشــا 

الهــی بنــا شــده اســت .حضــرت فرمــود« :اگــر چنیــن چیــزى میخواســتم تــو را مهلــت نمـیدادم و
از تــو ّ
تمنــا و خواهــش نمیكــردم ،بلكــه از خــداى خــود میخواســتم ،ولــى خداونــد تعالــى در ایــن
عمــل ،مصلحتــى دارد و مــنرا امــر فرمــوده كــه اعتراضــى بــر تــو نداشــته باشــم ،چنانكــه یوســف را
تحــت فرمــان فرعــون مصــر قـرار داد»(ابــن بابویــه ،1387 ،ج .)395-394 :2امــام همچنیــن وقتی
برخــی یارانشــان نســبت بــه مناظراتــی کــه مأمــون در مقــام دفــاع از والیــت امــام علــی gانجــام
مـیداد دچــار شــبهه شــده بودنــد ،اینگونــه فرمودنــد« :فریــب اینگونــه کارهــای مأمــون را نخورید.
بــه خــدا ســوگند جــز او قاتــل مــن نیســت ولیکن مــن چــارهای جز صبــر و شــکیبایی نــدارم تــا اینکه
مــدت عمــرم بــه ســر آید»(همــان )433 :یعنــی امــام میدانــد اراده خداونــد ایــن اســت کــه در برابــر
مأمــون ،مأمــور بــه صبــر و مداراســت و همینگونــه عمــل میکنــد.
از ایــن دو عبــارت امــام رضــا gایــن ویژگــی مهــم دربــارۀ کنــش امامان معصــوم bبه طــور عام
و امــام رضــا gبــه طــور خــاص قابــل اســتفاده اســت کــه تمامــی کنشهــای زبانــی و غیرزبانــی
امــام در دایــرۀ «مشــیت الهــی» انجــام میشــود .یعنــی امــام بهرغــم توانایــی بــر انجــام هــر کاری از
جملــه تســلط بــر مأمــون یــا اســتفاده از قــدرت اعجــاز بــرای رســیدن بــه هــدف ،امــا انجــام هرگونه
کنــش را منــوط بــه قرارداشــتن آن در دایــرۀ مشــیت خداونــد میدانــد .امــام خــود را تســلیم
محــض خواســت خــدا میدانــد و ایــن تفــاوت مهــم کنــش امــام معصــوم gبــا کنــش صاحبــان
قدرتهــای مــادی اســت کــه بــرای رســیدن بــه منافــع زودگــذر دنیــا از هــر وســیلهای از جملــه از
نقــاب تظاهــر اســتفاده میکننــد.

 .۵جمعبندی
کنشهــای زبانــی و غیرزبانــی امــام رضــا gدر مواجهــه بــا کنشهــای متظاهرانــه مأمــون را
میتــوان در قالــب چهــار نــوع کنــش خالصــه کــرد .از بررســی و تأمــل در آنهــا میتــوان الگــوی
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مواجهــۀ امــام رضــا gبــا گفتمــان متظاهرانــه مأمــون را کشــف کــرد.
 .۱کنشهای غیریتساز
از اهــداف مهــم مأمــون در مواجهــه بــا امــام رضــا« gه ـمارز» نشــاندادن گفتمــان خــود بــا
ایشــان اســت .امــام در مواجهـ ه بــا مجموعــه کنشهــای متظاهرانــه او ،بــا انجــام کنشهــای زبانی
و غیرزبانــی گوناگــون ،زنجیــرۀ تفاوتــی را شــکل دادنــد تــا «غیریــت و تفــاوت گفتمانــی» موجــود
میــان گفتمــان خــود بــا گفتمــان مأمــون را بر همــگان آشــکار ســازند .در ایــن بــاره ،امام از یک ســو
بــا کنشهــای کالمــی از طریــق تولیــد گفتــار یــا نوشــتار بــه هــر شــکلی از جملــه ســخنرانی ،نقــل
حدیــث ،مناظــره علمــی ،درد دل بــا یــاران و نزدیــکان ،بیــان اخبــار غیبــی ،دعــا و شــکوه بــه درگاه
خداونــد و از ســوی دیگــر بــا کنشهــای غیرکالمــی ماننــد کیفیــت وداع اندوهبــار بــا کعبــه ،حــرم
پیامبــر nو خانــواده خــود در مدینــه ،طوالنــی کــردن فراینــد اجبــاری پذیــرش والیتعهــدی،
حالــت حــزن و اندوهــی کــه پیوســته در دوران والیتعهــدی از حکومــت داشــتند و از همــه مهمتــر
ورود نکــردن در امــور حکومتــی بهگونـهای کــه والیتعهــدی را بــه صــورت یــک منصــب تشــریفاتی
تبدیــل کردنــد ،غیریــت و تفــاوت گفتمانــی میــان خــود و مأمــون را بــه طــور کامــل آشــکار کردنــد.
امــام بــا «شالودهشــکنی» از گفتمــان مأمــون در مذاکــرات والیتعهــدی و شــرطهایی کــه بــرای
پذیــرش ایــن منصــب قــرار دادنــد ،عــاوه بــر اینکــه بــر تفــاوت گفتمانــی میــان خــود و مأمــون
تأکیــد کردنــد ،مشــروعیت سیاســی مأمــون را نیــز بــه چالــش کشــیدند و بــر هویــت یکســانی کــه
مأمــون تــاش داشــت بــا ایجــاد هـمارزی میــان گفتمــان خــود و امــام ایجــاد کنــد ،خــط بطــان
ل بیــت او معرفــی کردنــد.
کشــیدند و هویــت خــود را برگرفتــه از پیامبــر nو اهـ 
 .۲کنشهای افشاگرانه
گام دوم در مواجهــه بــا کنشهــای متظاهرانــه مأمــون ،افشــاگری اســت .اســتفاده از کنایههــا،
اقرارهــای مأمــون ،القــاب و صفــات منفــی بــرای مأمــون ،نفریــن او ،نترســیدن از حقگویــی و
انتقــاد صریــح از مأمــون ،بهرهگیــری از زبــان شــعر در قالــب حمایــت از دعبــل در افشــای تظاهــر
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مأمــون ،بخشــی از کنشهــای امــام بــه منظــور شناســاندن ماهیــت حقیقــی مأمــون و کنشهــای
متظاهرانــه اوســت.
 .۳کنشهای بصیرتافزا
گام ســوم بــرای خنثیکــردن کنشهــای متظاهرانــه مأمــون ،معطــوف بــه افزایــش بصیــرت
و معرفــت مــردم صــورت گرفتــه اســت .آگاهســازی خــواص و ســپس افکارعمومــی ،پاســخگویی
بــه شــبهات ،تربیــت شــاگردان ،ظهــور کرامتهــا ،بیــان برخــی اخبــار غیبــی ،حمایــت از دعبــل
بهمثابــه زبــان گویــای امــام در راســتای افزایــش بصیــرت افــکار عمومــی ،اســتفاده از منابــع
مختلــف قــدرت ،از جملــه کنشهایــی اســت کــه امــام بــرای بــاال بــردن بصیــرت و آگاهــی مــردم
اســتفاده کردهانــد .البتــه بخشــی از آنهــا بــه صــورت مســتقیم بــوده ماننــد پاســخگویی امــام بــه
شــبهات ،امــا بخشــی دیگــر بــه صــورت غیرمســتقیم اســت .مثــا امــام بــا حمایــت از دعبــل یــا
تربیــت شــاگردان ،بــه واســطه آنهــا بــه مقابلــه بــا تظاهــر پرداختهانــد.
 .۴کنشهای مصلحتگرا
امــام در کنشهــای خــود همــواره حفــظ مصالــح مســلمین را مــد نظــر داشــتند .نقــد ســازنده،
خیرخواهــی و مشــورت دادن ایشــان بــه حکومــت ،اســتفاده از قــدرت اطالعاتــی و احاطــۀ ایشــان
بــه شـرایط و وضعیــت مــردم در ســرزمینهای اســامی و بیــان توصیههایــی بــه مأمــون بـرای بهبــود
اوضــاع در ایــنراســتا ارزیابــی میشــود .نکتــۀ بســیار مهــم کــه از مجمــوع مواجهــۀ امــام بــا مأمــون
اســتفاده میشــود ایــن اســت کــه امــام هی ـچگاه از خیرخواهــی ب ـرای حکومــت مأمــون و مصالــح
مســلمین دریــغ نکردنــد .ایــن ســنخ از کنشهــای امــام بــر ســه نــوع کنــش دیگــر حاکــم اســت.
در نهایــت اینکــه روح حاکــم بــر ایــن چهــار کنــش هدایتگــری اســت کــه هــم ناظــر بــه شــخص
متظاهــر اســت و هــم شــامل تــودۀ مــردم میشــود .بــه بیــان دیگــر ،در برابــر کنــش متظاهرانــه کــه
از مأمــون صــادر میشــد کنــش امــام را بایــد کنــش معطــوف بــه هدایــت نامیــد .امــام در همــه
کنشهایــش هدایــت مخاطــب را مــد نظــر قــرار میدهــد؛ اگــر انتقــاد میکنــد ،اگــر در میــدان
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بحــث و مناظــره شــرکت میکنــد ،اگــر بــه نمــاز عیــد و بــاران میایســتد ،اگــر اعمــال قــدرت
میکنــد ،اگــر اخبــار غیبــی و کرامتــی ظاهــر میکنــد و ...در همــۀ مــوارد هــدف هدایــت مخاطب
اســت و تفاوتــی نمیکنــد کــه مخاطــب او از شــیعیان و یــاران نزدیــک او باشــد یــا از دشــمنان او.
البتــه ســطوح ایــن هدایــت بــه تناســب مخاطبانــی کــه در مواجهــه با امــام قــرار میگیرنــد متفاوت
اســت و هــر مخاطبــی بــه تناســب ظرفیــت و ســطح معرفــت خــود از جریــان هدایــت امام اســتفاده
میکنــد .امــام رضــا gدر نهایــت بــا شــهادت خــود موجــب شــدند مأمــون بــه ســیرۀ خلفــای
قبلــی عباســی برگــردد و نقــاب تظاهــر را از چهــرۀ او برداشــتند .شــهادت ایشــان باعــث هدایــت
شــیعیان و عمــوم حقجویــان و محققــان در طــول تاریــخ شــد؛ اگــر شــهادت امــام رضــا gنبــود
و مأمــون همچنــان بــه شــیوۀ متظاهرانــه قبلــی رفتــار میکــرد ،امــروز معلــوم نبــود قضــاوت مــا
دربــارۀ مأمــون چگونــه باشــد .پیشــنهاد میشــود بــا تأســی از ســیرۀ امــام رضــا ،gنحــوۀ مواجهه
بــا تظاهــر در شــرایط امــروز دسـتمایۀ مقالـهای قــرار گیــرد.
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چکیده
خدمــت و خدمتگــزاری از موضوعــات ارزشــمندی اســت کــه در منابــع عرفانــی از آن بــا عنــوان خدمــت
بــه مشــایخ و بهرهمنــدی از وجــود مرشــد و مــراد تــا کاملتریــن آنهــا یعنــی ولــی خــدا و انســان کامــل
یــاد شــده اســت .در ایــن پژوهــش کوشــیدهایم بــه روش توصیفــیتحلیلــی ،حقیقــت خدمــت و درجــات
آن را بــا رویکــردی عرفانــی بیــان کنیــم و کارکردهــای ســلوکی آن را در آســتان مبــارک معصــوم gروشــن
ســازیم .خــادم ،متخــادم و مســتخدم ،درجــات خدمــت در عرفانانــد کــه در میــان آنهــا «خــادم» ،محبوب
مخــدوم و مقــرون بــه قــرب حضــرت حــق اســت .بــر اســاس ایــن پژوهــش ،در ســیر ســلوکی عرفانــی بــه
مــدد معصــوم gدر جایــگاه انســان کامــل ،خدمتگــزاری «خــادم» ،میتوانــد بــه فنــای او در مخــدوم
تــا بقــای بعــد از فنــا و دســتگیری و ارشــاد خلــق منجــر شــود .شــرط ایــن ســلوک ،معرفــت بــه مقــام انســان
کامــل ،اطاعتپذیــری ،عش ـقورزی ،ارادت و حضــور قلــب در محضــر معصــوم gاســت کــه خــادم را از
نظــر رفتاریاخالقــی و عملــی شــبیه مخــدوم میســازد.
کلیدواژهها :خدمت ،خادم ،معصوم ،gعرفان ،سلوک.
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40
مقدمه
خدمــت و خدمتگــزاری بــه خلــق از جملــه امــوری اســت کــه ســالک راه را در رســیدن بــه
مطلــوب کمــک میکنــد و راه او را آســان میســازد .بهتریــن نمونــۀ خدمتگــزاری نیــز در خدمــت
بــه معصــوم ،gبــه عنــوان مصــداق انســان کامــل جلوهگــر میشــود؛ خدمتــی کــه میتوانــد
زمینــۀ طــی مراحــل ســلوک عرفانــی را در محضــر آن ولــی اللــه اعظــم فراهــم کنــد .خــادم بــه قصد
تقــرب الــی اللــه ،همــۀ وجــود و دارای ـیاش را تقدیــم انســان کامــل و محبــوب و مطلــوب ایشــان
میکنــد .در ایــن میــان چــون قصــد او از خدمــت همــراه بــا شــفقت و منفعترســانی بــه خلــق،
فقــط رضــای الهــی اســت ،پــس در واقــع خدمــت بــه خــدا میکنــد؛ چراکــه خدمــت بــه چکیــده و
عصــارۀ عالــم ،خدمــت و تقــرب بــه خــدا بهشــمار میرود(کلینــی1407 ،ق ،ج.)196 :2
نگارنــدگان در ایــن نوشــتار کوشــیدهاند بــا بررســی منابــع عرفانــی و بهرهگیــری از آنهــا،
خدمتگــزاری تــوأم بــا تصفیــه و خلــوص نفــس را در قالبــی ســلوکی بــرای خــادم تبییــن کننــد.
ایــن شــیوۀ خدمتگــزاری بــا هــدف رفــع نیــاز خلــق و بــدون کمتریــن بهــرۀ نفســانی ،فقــط
بــرای جلــب رضــای مخــدوم و تقــرب بــه خداســت .در ایــن تحقیــق ،خــادم پــس از حفــظ و تقویــت
مؤلفههــای خدمــت ،بعــد از مقــام فقــر و فنــا بــه مرحلــۀ دســتگیری و ارشــاد خلــق و بقــای بعــد از
فنــا میرســد .ایــن جایــگاه گرچــه اختصــاص بــه انبیــا و اولیــای الهــی دارد ،امــا بــا بهرهگیــری
از آن ظرفیتهــای عظیــم ،میتوانــد در ســطحی رقیقتــر بــرای محبــان و پیــروان ایشــان هــم
امکانپذیــر باشــد.
انبیــای الهــی از حضــرت آدم gتــا خاتــم االنبیــا nدر خدمتگــزاری بــه خلــق همــواره الگــو
بودهانــد و در ایــن راه رنــج فــراوان بردهانــد .آنــان بــرای راهنمایــی و هدایــت انســانها لحظ ـهای
از خدمــت غافــل نبودنــد تــا جایــی کــه گاه نزدیــک بــود از انــدوه زیــاد بــرای خلــق ،جانشــان را
از کــف بدهند(کهــف .)6 ،ایــن دغدغههــا ،ایثارگریهــا و جانفشــانیها بــرای دســتگیری و
ارشــاد ،گونـهای از خدمــت بــه خلــق بــود .عرفــا نیز بــرای اولیــا ،پیــران و مشــایخ ،مراتبــی همچون
اقطــاب ،نقبــا ،اوتــاد ،ابــرار ،ابــدال و اخیــار قائــل بودهانــد؛ امــا در هــر دوره ،فقــط یــکنفــر را بــه
عنــوان قطــب میشــناختهاند کــه باالتــر از همــه ،یگانــۀ عصــر و محــور گــردش عالــم بهشــمار
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میرفتــه اســت(زرین کــوب .)92 :1377 ،در میــان اولیــا و مشــایخ از اهــل معرفــت میتــوان بــه
ن خفیــف شــیرازی ،ابوحامد
ابوســعید ابوالخیــر ،خواجــه عبداللــه انصــاری ،ابوعبداللــه محمــد بـ 
محمــد غزالــی و ...اشــاره کــرد کــه همــواره بــرای خــود مریدانــی در خدمــت داشــتهاند و اصــول و
فنــون طریقــت و حتــی خدمــت بــه مشــایخ و خدمــت بــه خلــق را بــه ایشــان تعلیــم میدادهانــد.
در بیــوت مطهــر معصومیــن bبزرگانــی چــون ســلمان فارســی ،کمیــل بنزیــاد ،میثــم تمــار،
فضــه ،قنبــر ،مالــک اشــتر و اباصلــت از وجــود مبــارک آنــان کســب فیــض کردهانــد .بعضــی از آنان
چــون ســلمان فارســی ،کمیــل ،مالک اشــتر و اباصلــت ،اگرچــه از اصحــاب و یــاران نزدیک معصوم
 gبودنــد ،بــا ایــن حــال افتخــار خدمتگــزاری آنهــا و مهمانــان و مراجعانشــان را نیز داشــتهاند.
اکنــون نیــز در آســتانهای منــور و مراقــد مطهــر آن ذوات مقدســه ،خادمــان مخلصــی هســتند کــه
در محضــر آن بزرگــواران ،بــه رفــع حوائــج ،مشــکالت ،رتقوفتــق امــور و رســیدگی بــه مراجعــان و
مهمانــان آن حضــرات میپردازنــد .هــدف ایــن پژوهــش ،تبییــن حقیقــت خدمــت ،درجــات و نیــز
کارکردهــای ســلوکی آن اســت کــه میکوشــیم آن را در قالــب پاســخ بــه ایــن دو ســؤال بیــان کنیــم:
 .1خدمــت عارفانــه و درجــات آن چیســت؟  .2ایــن نــوع خدمــت در آســتان معصــوم gچــه
رهــاوردی بــرای خــادم دارد؟

پیشینۀ پژوهش
خدمتگــزاری بــا هــدف رســیدن بــه ســعادت و جلــب رضایــت الهــی ،مــورد تأکیــد اســام اســت
و در قــرآن و روایــات بــه آن اشــاره شــده اســت .همچنیــن پژوهشهــای گوناگونــی نیــز بــه ایــن
ت اســت از :میــری خضــری( ،)1391در بــاب
موضــوع پرداختهانــد کــه مهمتریــن آنهــا عبــار 
اهمیــت خدمــت بــه زائــران از دیــدگاه اســام؛ علــوی( ،)1393بــا موضــوع معرفــی جــون ،غــام
امــام حســین gو بیــان ویژگیهــای خادمــی ایشــان؛ مردیهــا بــا موضــوع آسیبشناســی
برخوردهــای اجتماعــی خادمــان و بیــان ویژگیهــای خــادم مســجد؛ نیلیپــور ( ،)1396در بــاب
آداب خدمتگــزاری در حــرم مطهــر رضــوی.
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افــزون بــر ایــن ،مقالههایــی نیــز بــا موضــوع خدمــت ،بــه رشــتۀ تحریــر درآمــده اســت کــه
از آن جملــه میتــوان بــه ایــن دو اشــاره کــرد :یوســفیان ( )1383بــا موضــوع اخالقــی بــودن
خدمترســانی از دیــدگاه اســام و معیارهــای ارزشــمندی آن؛ آخونــدی ( )1397بــا موضــوع
بررســی خدمتگــزاری از نــگاه قــرآن و معصومیــن bو ارزش خدمترســانی روحانیــان محتــرم.
در همــۀ ایــن آثــار ،موضــوع «خدمــت» بــه معنــای عــام آن در نظــر گرفتــه شــده و ناظــر بــه خدمــت
بــه خلــق از نــگاه اهــل بیــت bبــوده و هیــچ کار مســتقلی در بــاب خدمــت بــه معصــوم gو در
آســتان ایشــان بــا رویکــرد عرفانــی منتشــر نشــده اســت.

 .1حقیقت خدمت
«خدمــت» در لغــت بــه معنــای کار کــردن ،یــاری رســاندن ،مســاعدت کــردن و ســود رســاندن
ن کــس کــه خدمــت میکنــد «خــادم» میگوینــد؛ چــون بــا خدمتــش
بــه دیگــری اســت .بــه آ 
گــرد مخــدوم طــواف میکند(ابنفــارس1404 ،ق ،ج163 :2؛ بســتانى .)358 :1375 ،در زبــان
َ
عربــی نیــز کلمــه «الخـ َـد ِم» بــه معنــای غــام یــا کنیــز اســت(ابنمنظور1414 ،ق ،ج .)166 :12
ل خدمتگــزار عالــم را بــه تعبیــری وجــود مقــدس حــق
در پیشــینۀ خدمــت ،شــاید بتــوان او 
تعالــی دانســت کــه طبــق آیــات پرشــمار قــرآن کریــم ،عالــم را مخصــوص انســان بهعنــوان
موجــود برتــر خلــق و اســباب و لــوازم زندگــی او در دنیــا و آخــرت را بــرای او فراهــم کــرده اســت؛
«و َل َقـ ْـد َك َّر ْمنــا َبنـ  َ َ َ َ َ ْ ُ ْ
چنانکــه مطابــق آیــۀ َ
ْ َ ِّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ِّ
ـات
ی آدم وحملناهــم ِفــی البــر والبحـ ِـر ورزقناهــم ِمــن الطیبـ ِ
َ
َّ ْ َ َ ْ َ ْ
َو َف َّض ْل ُ
ـن خلقنــا تفضیال»(االســرا ،)70 ،بــرای فرزنــدان آدم در خشــکی و دریــا
ناهـ ْـم َعلــى كثیـ ٍـر ِممـ
مرکــب تهیــه و از غذاهــای لذیــذ و پاکیــزه روزی قــرار داده شــده اســت .ایــن ســیطرۀ انســان بــر
آســمانها و زمیــن بــرای عبــادت و بندگــی او نشــانۀ ایــن خدمــت الهــی اســت .از طرفــی به انســان
نیــز تأکیــد شــده کــه خدمتگــزاری را از راههــای گوناگــون ماننــد انفــاق بیــن خــود رواج دهنــد و
بــا خدمــت و دســتگیری از دیگــران بــا مــال و قلــم و زبــان و قــدم ،نیازهــا و گرفتاریهــای یکدیگــر
را برطــرف کنند(بقــره273 ،؛ حشــر )8 ،و اینهــا همــه خدمــت عــام اســت ،امــا در اصطــاح عرفــا
کــه بــه حقایــق باطنــی پدیدههــا نظــر دارنــد ،خدمــت ،تــاش بــرای یــاری رســاندن یــا رســیدگی
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بــه خلــق اللــه را گوینــد و حــظ و بهــرهاش نیــز آن اســت کــه خــادم ،خدمــت خــود را منتــی از
ســوی خــدا و حقــی بــرای او ببینــد .ایــن ســنت خداســت بــا اهــل ســلوک کــه بارقههــای انــوار
معرفتــش تنهــا هنگامــی بــر اهــل ســلوک میتابــد کــه همــۀ همتشــان خــدا باشــد و از دیــدن
بیــان ابنعطــاء ،خدمــت در کنــار
عمــل خــود فانــی شوند(کاشــانی1426 ،ق ،ج .)530 :2در ِ
معرفــت و عبــادت و عبودیــت ،خــود بــه تنهایــی علــم اســت(الجنید بغــدادى1425 ،ق96 :؛
مكــى1424 ،ق .)59 :گاهــی همــۀ مکتــب عــارف را بخشــش و ایثــار و تشــرف بــه خدمــت اخیــار
دانســتهاند(ابو نعیــم اصفهانــى ،ج )61 :2کــه منظــور ،خدمــت بــه اولیاســت .در ســخن ابونعیــم
ٌ َ
هــم میخوانیــمَ :
«ح ْسـ ُـب َك مـ َ
ـن ْال ُد َنیــا َشـ ْـی َئانِ :خ ْد َمـ ٌـة ولـ ٌّ
ـى َو ُص ْح َبــة ف ِق ْیـ ٌـر» (ابونعیــم اصفهانــى،
ِ
ٍ
ج .)354 :10در منابــع عرفانــی خدمــت بــه پیــران ،مشــایخ و اولیــا از ارکان ســلوکی مریــدان بــوده
اســت؛ بهطوریکــه ســلمی ،حــرص و ولــع بــرای خدمــت مشــایخ را از جملــه آداب اکتســابی
عارفــان میشمرد(الســلمى1414 ،ق )163 :و در جــای دیگــری آن را از نشــانههای عــارف بیــان
میکند(همــان .)309 :تــا زمانیکــه ایــن خدمــت بــرای رضــای خــدا باشــد ،خدمــت به خداســت
و دنیــا در خدمــت کســی اســت کــه بــه خــدا خدمــت میکنــد؛ چنانکــه اگــر بــه دنیــا خدمــت
کنــد دنیــا او را خــادم خویــش میسازد(مســتملى بخــارى ،1363 ،ج1844 :5؛ مكــى1417 ،ق،
ج .)50 :2از ایـنرو حقیقــت خدمــت را بایــد بــزرگ داشــت کــه گفتهانــد« :خــوار داشــتن خدمت،
خــوار داشــتن مخــدوم است»(مســتملى بخــارى ،1363 ،ج )2281 :5و تــرک تقصیــر در خدمت،
نشــانه بندگی(الخرگوشــى1427 ،ق )174 :و مراعــات آن از نشــانههای عبودیــت بهشــمار
میرود(همــان) .از نظــر ســهروردی خــادم کســی را گوینــد کـ ه در حضــور مرشــد و بــه فرمــان او بــه
توآمــد میکننــد خدمــت میکند(ســهروردى .)271 :1375 ،ایــن
افــرادی کــه در محضــر او رف 
ـوص همــان خدمــت معیــن
خدمــت بهگون ـهای بــوده اســت کــه بــرای هــر کاری ،خادمــی مخصـ ِ
میکردنــد و مراقــب بودنــد فــردی کــه وارد میشــود بــدون خدمــت نمانــد .از طرفــی اگــر خدمتــی
نبــود ،بــه خادمــان حاضــر انعامــی داده میشــد تــا فرصــت خدمتگــزاری صادقانــه و خالصانــه
از آنــان ســلب نشود(نســفى170-169 :1386 ،؛ باخــرزى)133 :1383 ،؛ بنابرایــن خــادم در
اصطــاح اهــل معرفــت بــه کســی گفتهانــد کــه وقــت خــود را پــس از ادای فرایــض ،صــرف خدمت
بــه فقیــر و طالــب حقــی میکنــد کــه از امــوال و اســباب دنیــوی نصیبــی نــدارد ،امــا در طلــب
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فضــل و رضــوان الهــی تــرک وطــن کــرده اســت و بــرای رفــاه حــال او میکوشــد .ایــن خدمــت را
مقــدم بــر نوافــل عبــادات دانستهاند(ســهروردى38 :1375 ،؛ کاشــانی )119 :و در روایــات هــم
بــه آن تصریــح کردهانــد؛ چنانکــه در روایتــی از پیامبــر اکــرم ،nنقــل شــده اســت کــه ثــواب
خدمــت روز ه گشــایندگان ،در خیمــهزدن و آبدادن مرکبهــا و ،...بیــش از ثــواب روزهداران
خواهــد بود(باخــرزى.)130-129 :1383 ،

 .2درجات خدمت در عرفان
در عرفــان اگرچــه اصــل خدمــت بــه مخــدوم ،چنانکــه از هــر جهــت دغدغــه و تشــویش خاطری
نداشــته باشــد ،قداســت و اهمیــت دارد ،ولــی بــرای خدمتگــزاری درجاتــی قائلانــد کــه هــر
درجــه ،نیــت و هــدف خدمتگــزار را نشــان میدهــد .مســتخدم ،متخــادم و خــادم ،ســه درجــه از
خدمتگــزاری در عرفــان اســت کــه هــر یــک تعریفــی دارد:
«مســتخدم» ســطحیترین درجــۀ خادمــی را گوینــد؛ او کســی اســت کــه بــدون اجــر و مــزد
خدمــت نمیکنــد و در حقیقــت در ازای دریافــت حقــوق بــه خدمتــی گمــارده میشــود و اگــر
حقــوق او قطــع شــود ،تــرک خدمــت میکنــد .ایــن نــوع از خدمــت کــه در عــرف جامعــه هــم
شــهرت دارد ،گرچــه از راههــای کســب معیشــت و دارای مراتــب اســت ،امــا بــه لحــاظ عرفانــی و
بــا نظــر بــه حــذف نیــات اخــروی خدمتگــزار ،پایینتریــن درجــه از خدمــت بهشــمار م ـیرود.
بــه تعبیــر باخــرزی« :كســى را كــه در خدمــت فقــرا بایســتانى و تــو نیــز مرافــق جمــع بــه او گــذارى
ّ
یــا وقــف قــوم را بــه او تســلیم كنــى و او بــه جهــت نصیبـهاى كــه بیابــد یــا حظــى عاجــل كــه در این
عالــم بــه او رســد خدمــت كنــد ،یــا در خدمــت چنــان باشــد كــه اگــر آن رفــق و نصیبــه او را از آنجــا
ببــرى و منــع كنــى ،او خدمــت نكنــد و تــرك كنــد ،یــا خدمتــى كــه از آن اوســت و در ّ
ذمــه اوســت
ّ
كســى دیگــر را مىفرمایــد ،ایــن چنیــن كــس خدمــت نفــس خــود كــرده باشــد و طالــب حــظ خود
ْ َ
ـاد ُم
بــوده باشــد و از بــراى كار و منفعــت خــود و نصیــب خــود ایســتاده .خــادم فقرا نباشــد کــه "ألخـ ِ
َ َ
ِبــا ن ِص ْی ٌب"»(باخــرزى131 :1383 ،؛ الســكندرى1426 ،ق15 :؛ كاشــانى123 :؛ جامــى،
 .)16 :1858پــس مرتبــۀ مســتخدمی را در عرفــان ،مرتبـهای مــادون و بــه دلیــل غلبــۀ نفس و حظ
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و بهرههــای شــخصی مذمــوم خواندهانــد .مســتخدم بــا دریافــت اجــرت ،در عمــل ،خدمتــش را
مبادلــه کــرده و ماننــد آن را دریافــت کــرده اســت .چنیــن کســی در واقــع مخــدوم اســت؛ بنابرایــن
نمیتــوان در عرفــان بــرای ایــن نــوع از خدمــت کــه شــخص نــه بــرای جلــب رضــای خدا میکوشــد
ـت بــدون مــزد را بــه جــان میخــرد ،ارزش یــا اعتبــاری لحــاظ کــرد .البتــه بایــد در
و نــه رنــج خدمـ ِ
نظــر داشــت کــه خدمــت مســتخدم بــا هــدف کســب معــاش بــرای خــود و اهــل خانـهاش از عیــال

و اوالد ،بــه شــرط سســتینکــردن در خدمــت برابــر بــا پــاداش دریافتــی ،نــه فقــط مذمــوم نیســت،
بلکــه بــه لحــاظ معرفتــی و بــر اســاس روایاتــی چــون فرمایــش امــام صــادق gمــورد تحســین و
توصیــۀ بــزرگان دیــن نیــز بــوده اســت(كلینى1407 ،ق ،ج.)76 :5
«متخــادم» درجــه دیگــری از خدمــت در عرفــان را گفتهانــد کــه خدمــت او خالــی از هــوای نفس
نیســت و گاهــی امیــال نفســانی بــر او غالــب شــده و وی را از حقیقــت خدمــت دور میســازد .در
زبــان عربــی یکــی از معانــی بــاب تفاعــل ،تظاهــر و تشــبه اســت ،ماننــد تمــارض بــه معنــای خــود
را بــه مریضــی زدن .واژه تخــادم نیــز از بــاب تفاعــل در ثالثــی مزیــد ،یعنــی خــود را شــبیه خــادم
کــردن .ایــن واژه از ایــن جهــت ب ـهکار رفتــه اســت کــه متخــادم بــا شــبیه کــردن عمــل خــود بــه
خــدام ،خدمتــش را خالصانــه وانمــود میکنــد؛ حــال آنکــه اغــراض دنیایــی در قصــد و نیــت او
نهفتــه اســت .باخــرزی میگویــد« :كســانى كــه ّنیــت را از شــوایب نفــس خالــص نمىتواننــد
ّ
كــردن یــا نمىداننــد و بــه خادمــان ّ
متصــدى خدمــت فقــرا مىگردنــد و بــه
تشــبه مىكننــد و
حســن ارادت در كار خدمــت مىدرآینــد ،ایشــان را آن مرتبــه خــادم نباشــد .لكــن ثــواب خدمــت
ّ
آمیختــه بــا حظ نفــس باشــد و ایــن كــس را متخــادم گویند»(باخــرزى .)130 :1383 ،ســهروردی
بــه خــاف عقیــدۀ باخــرزی ،خدمــت متخــادم را خالــی از هــوای نفــس میدانــد ،امــا معتقــد
اســت متخــادم بــه مرحلــۀ زهــد نرســیده است(ســهروردى276 :1375 ،؛ جامــى.)16 :1858 ،
اگرچــه در تعریــف ســهروردی و باخــرزی از متخــادم ،تفاوتهایــی بــه چشــم میخــورد ،امــا هــر دو
متخــادم را درج ـهای جــدا و رتب ـهای پایینتــر از خــادم دانســتهاند.
متخــادم بــه دلیــل غلبــۀ هــوای نفس ،گاهــی چنانکــه باید بــه افــرادی کــه شایســتهاند ،خدمت
نمیکنــد یــا بــه عکــس بــه افــرادی کــه اســتحقاق خدمــت ندارنــد ،ماننــد ســتمگران خدمــت
میکنــد .بــرای چنیــن خدمتگــزاری موقعیــت مخــدوم مهــم اســت ،تــا جایــی کــه ثروتمنــدان
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و صاحبمنصبــان بــرای او در اولویــت خدمتانــد .او در شــیوۀ برخــورد و ارائــه خدمــت بــه آنــان،
بــه نســبت ســایر مخدومــان تمایــز قائــل شــده و کیفیــت باالتــری از خدمــت را ارائــه میکنــد؛ بــه
ایــن امیــد کــه توجــه آنــان را در شــرایط و موقعیتهــای دیگــر جلــب کنــد و بــه طریقــی از موقعیــت
اجتماعــی مخــدوم ســود بــرد .ایــن خدمــت بــرای منافــع شــخصی ارائــه میشــود و در آن رضایــت
خــدا نیســت .بــه همیــن دلیــل بــه ایــن دســته از افــراد متخــادم میگوینــد .باخــرزی میگویــد:
«او چنانــك ثــواب و رضــاى خــداى را دوســت دارد ،مــدح و ثنــاى خلــق را بــا آن هــم دوســت دارد؛
یــا از خدمــت كســى كــه بــه او مكروهــى و رنجــى رســیده باشــد امتنــاع كنــد و از انحــراف مــزاج و
هــواى دل ،از آن كــس كــه راضــى باشــد او را خدمــت نیكــو كنــد ،و بــا آن كــس كـ ه در غضــب باشــد
واجبــى خدمــت بهجــاى نیــارد .ایــن چنیــن كــس متخــادم اســت نــه خادم»(باخــرزى:1383 ،
130؛ ســهروردی40 :1375 ،؛ الســكندرى1426 ،ق15 :؛ كاشــانى123 :؛ .)16 :1858
ـت
«خــادم» ســومین و برتریــن درجــۀ خدمــت اســت کــه بــدون مالحظــۀ نفــس و بیهیــچ منفعـ ِ
مــادی و معنــوی ،فقــط بــرای رضــای خــدا و اطاعــت او خدمــت میکنــد؛ چنانکــه امــام علــی
َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ ُ َّ
ـه الله»(تمیمــى آمــدى1410 ،ق .)191 :در ایــن
ـه وجـ 
ـل مــا أ ِریــد ِبـ ِ
ـل العمـ ِ 
 gفرمودنــد« :أفضـ 
درجــه از خدمــت ،خــادم هیــچ نظــر منفعتــی بــه مخــدوم نــدارد و هــر مابهازایــی در قبــال خدمــت
او منفــور و غیــر قابــل قبــول اســت .او بــه مهمانــان یــا مراجعهکننــدگان یــا مخدومــان خــود خدمت
میکنــد ،بــیآنکــه شــناختی از مقــام و منصــب یــا موقعیــت خدمتگیرنــده داشــته باشــد.
شــناخت از وضعیــت اجتماعــی مخــدوم هــم تأثیــری در ارائــه خدمــت او نــدارد.
ایــن خدمتگــزار هیــچ تفاوتــی در خدمــت بــه فقیــر و غنــی یــا غــام و ســلطان قائــل نیســت .او
نفــس خدمــت را فقــط بــرای جلــب رضــای خــدا و اطاعــت حــق میخواهــد .بــه بیــان ســهروردی:
ّ
خــاص آن باشــد كــه خدمــت او از ایــن همــه شــائبه كــدورات و شــهوات پــاك باشــد و
«خــادم
ّ
انــدرون او منـ ّـور شــده بــود بــه انــوار ّ
تجلیــات حــق ،و طالــب دنیــا و جــاه و حظهــاى ایــن عالمــى
نباشد»(ســهروردی40 :1375 ،؛ الســكندرى1426 ،ق15 :؛ جامى .)12 :1858 ،در اینجا تمام
همــت خــادم نظــر بــه محبــوب ازلــی اســت و بــه همیــن دلیــل خدمــت ،بــرای او شــرافت ،آقایــی و
َْ َ
ســروری خواهــد آورد که رســول گرامــی اســام nمیفرمایدَ :
«سـ ِّـی ُد القـ ْـو ِ م خ ِاد ُم ُهم»(مجلســى،
1403ق ،ج273 :73؛ فیــض كاشــانى1406 ،ق ،ج.)163 :26
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َ َ ََْ ُ
ـت ِلـ ْ
ـی ُم ِر ًیدا
خداونــد در عظمــت مقــام چنیــن خادمــی بــه حضــرت داوود gفرمــود« :فـ ِـإذا رأیـ
َ ُ ْ َ َ ً
ـن لـ ُـه خ ِادما»(مســعودى .)71 :1384 ،بــه بیــان ســهروردی حــق تعالــى فرمــود« :یــا داوود،
فكـ 
هــر آنگــه كــه شــخصى بینــى كــه شــعلۀ طلــب در انــدرون او مشــتعل باشــد و نایــرۀ شــوق ،او را
بــر طلــب حضــرت عـ ّـزت داشــته باشــد ،بــه خدمــت او قیــام نمــاى كــه طالبــان ایــن راه و قاصــدان
ایــن درگاه ،محبــوب حضــرت ّ
عزتانــد و هــر آنكــس كــه خدمــت ایشــان كنــد ،همچنــان باشــد

كــه طاعتــى پســندیده و عبادتــى گزیــده كــرده باشد»(ســهروردى .)38 :1375 ،ایــن درجــه از
خدمــت ،عالیتریــن نــوع خدمــت در عرفــان بهشــمار م ـیرود.

 .3ارکان و مؤلفههای خدمت
بــا توجــه بــه تعریــف خدمــت و انــواع آن بــا رویکــرد عرفانــی ،بــه نظــر میرســد کــه خدمــت در
آســتان معصــوم gبــا عنایــت بــه مؤلفههایــی نظیــر حضــور انســان کامــل ،معرفــت بــه مقــام و
وجــوب اطاعــت از آنــان ،همچنیــن محبــت و حضــور قلــب در محضرشــان ،ســلوکی عرفانــی تلقی
میشــود .شــخصی کــه خدمــت بــه معصــوم gرا برمیگزینــد ،در واقــع بــه انســان کاملــی
خدمــت میکنــد کــه مظهــر اســم اعظــم حــق تعالــی و جامــع جمیــع کمــاالت اســما و صفــات
اوســت .چنیــن شــخصی بــا ورود بــه ســلوک عملــی ،میکوشــد در ایــن مســیر ،معــراج روحانــی
را تجربــه کنــد و در معشــوق ازلــی فانــی گــردد تــا بــه ســعادت ابــدی و وصــول بــه مطلــوب دســت
یابــد؛ چراکــه دسـتیابی بــه تصفیــۀ باطــن از رهگــذر ریاضــت ،از اصــول اساســی عرفان اســامی
محســوب میشــود.
یکــی از موضوعــات مهــم در عرفــان اســامی ،مفهــوم انســان کامــل اســت؛ تــا جاییکــه اهــل
معرفــت چکیــدۀ موضــوع عرفــان را مقولــۀ توحیــد و موحــد دانســتهاند و از موحــد حقیقــی نیــز
همــان مفهــوم انســان کامــل و محــور هدایــت کل عالــم هســتی را اعتبــار کردهانــد .ابنعربــی در
فصــوص الحکــم ،صفــات ویــژۀ الهــی را در انبیــا برمیشــمرد کــه خالصــۀ حکمتانــد و کلمــات بــر
قلبهــای آنــان نــازل میشــود .او انســان کامــل را در جایــگاه خلیفــۀ خداونــد میدانــد کــه خــدا
بــه واســطۀ او ،حقایــق مخلوقــات خــود را بــه نظــاره مینشــیند و آنهــا را مشــمول رحمــت خــود
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میســازد(ابنعربى.)11 :1946 ،
انســان کامــل در بیــان قونــوی ،از جهــت روح و عقــل ،کتابــی عقلــی بــه نــام «ام الکتــاب»؛
از جهــت قلــب ،کتــاب لــوح محفــوظ و از جهــت نفــس ،کتــاب محــو و اثبــات نامیــده شــده
اســت(قونوى .)93 :1371 ،قونــوی انســان کامــل را بزرگتریــن شــأن الهــی میدانــد کــه اســم
األول بــه ســبب ظهــور ســابق بــرای او ظهــور مییابــد ،اســم األخــر بــه حکــم متأخــر دوم بــرای
او ثبــوت یافتــه و حکــم األزل و األبــد نیــز بــه واســطۀ ایــن دو حکــم ظاهــر و وســط ،بیــن دو حــرف
تعیــن یافتــه اســت .او آن کــس را کــه از همــه مراتــب پدیــد آمــده و از جانــب حــق نیابــت هــر کاری
را کــه اراده نمایــد دارد ،انســان ،خلیفــه و ســایه مینامــد؛ کســی کــه خداونــد اجــرای اوامــر و
فرامیـناش را در تمــام خالیــق از جهــت منــزل و محــل ،بــه او عطــا کــرده و وی را بــه خالیق معرفی
ـل عرفــا بــا وجــود مقــدس
نمــوده اســت(همان ،)6 -4 :1375 ،امــا دربــارۀ مطابقــت انســان کامـ ِ

معصومیــن ،bبــه نظــر میرســد تــاش بــرای ارتبــاط و اتصــال سالســل بــه پیامبــر اعظ ـمn

یــا امیرالمؤمنیــن علــی gو ســایر معصومیــن ،bبیانگــر اعتقــاد اکثریــت قریــب بــه اتفــاق آنها
اعــم از شــیعه و ســنی بــه ایــن انطبــاق باشــد .کشــف المحجــوب در بابــی بــا عنــوان َ«بـ ٌ
ـاب ِفــی
َّ ْ ْ ْ
ـل َب ْی ٍت(عهــم)» ،از امــام علــی gتــا امــام جعفرصــادق gرا به عنــوان ائمه
ِذکـ ِـر ِأئم ِت ِهــم ِمــن أهـ ِ
شــناخته اســت(هجویری .)85 :1375 ،همچنیــن میتــوان از معــروف کرخــی مؤســس سلســلۀ
معروفیــه بــه عنــوان «ام السالســل» نــام بــرد کــه بــا امــام علیبنموســی الرضــا gارتبــاط داشــت
و تحــت تربیــت ایشــان بــود .او کــه بــه نقــل برخــی منابــع عرفانــی ،از دســت امــام رضــا gخرقــه
گرفتــه اســت ،ضمــن افتخــار بــه این ارتبــاط والیتــی ،حضــرت علــی gرا ادامـهدار مســیر نبوت،
امــا در مقــام والیــت دانســته و از حضرتــش بــه عنــوان رهبــر ،پیــر ،مــراد و مرشــد خــود یــاد کــرده
است(كاشــانى ،مقدمــه30 :؛ محمدبــنمنــور36 :1899 ،؛ عطــار نیشــابورى ،1905 ،ج :1
.)269
ابنعربــی نیــز در بعضــی از آثــار خــود ماننــد کتــاب شــجره الکــون ،بنــای اســام را بــر پنــج اصــل
دانســته اســت کــه اصــل پنجــم آن ،اهــل بیت(حضــرت محمــد ،nحضــرت علــی ،gحضــرت
فاطمــه ،hامــام حســن gو امــام حســین )gبــه عنــوان انســانهای کاملانــد .او محبــت
یــاران و ّ
مــودت نزدیــکان پیامبــر nرا از ارکان دیــن و شــریعت میداند(ابنعربــی1421 ،ق،
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ج  )330 :1و اعتقــاد دارد کــه حضــرت حجتبنالحســن العســکری fخلیفــه خداســت کــه
روزی ظهــور کــرده ،زمیــن را از عــدل و قســط پــر خواهــد کــرد .بــه واســطه ایشــان همــه مذاهــب از
بیــن مـیرود و جــز دیــن خالــص دینــی باقــی نخواهــد ماند(همــان ،ج  .)327 :3بــر اســاس آنچــه
گفتــه شــد ،تردیــدی نیســت کــه ذات مقــدس معصــوم gهمــان انســان کامــل در منابــع عرفانی
و برتریــن مصــداق آن اســت.
خدمتگــزاری بــه مهمانــان معصــوم gکــه روح عالــم و ادارۀ آن تحــت تصرفــات اوســت هــم
َ
َْ َ َ َ
ْ
ـل ِإلــى
ـن أوصـ 
خدمــت بــه معصــوم gبهشــمار مـیرود .امــام صــادق gمیفرمایــد« :أ ُّی َمــا ُمؤ ِمـ ٍ 
َ
ً ََ َ َ َ َ َ
َّ
ُْْ
ـن َم ْع ُروفــا فقـ ْـد أ ْو َصــل ذ ِلــك ِإلــى َر ُســول الل ِه(»nابنبابویــه1413 ،ق ،ج .)55 :2
ـ
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در ایــن خدمــت ،فرصــت حضــور ،حیــات ،تنفــس و بهرهمنــدی از راهنماییهــا و هدایتهــای
حکیمانــۀ آن وجــود کمالیافتــه بــه عنــوان مــراد فراهــم میشــود .بهیقیــن دســتگیری و ارشــاد
آن ذات مقــدس ،زمینــۀ رشــد و ترقــی خــادم و عبــور او از مســیرهای صعــب العبــور بلکــه خطرناک
ســلوک را فراهــم خواهــد آورد .از ســوی دیگــر بــه دلیــل وجــود حقــی خلقــی معصــوم ،gتقــرب
بــه ایشــان ،تقــرب بــه خداونــد و لقــای او مطلــوب همــۀ ســالکین الــی الله اســت؛ بنابرایــن خدمت
بــه همــه مراجعــان و مهمانــان معصــوم gنیــز در حکــم خدمــت بــه خــود آن ذات مقــدس و
عالیتریــن نــوع خدمــت در عالــم هســتی بهشــمار م ـیرود.
ـتن هــادی ،راهنمــا و راهبــر اســت کــه قشــیری او را مــدار امــور ســالک
رکــن مهــم ســلوک ،داشـ ِ

میدانــد کــه جهــان وابســتۀ اوست(قشــیرى .)780 :1374 ،بــدون هــادی حرکــت در مســیر
پرخطــر ســلوک ممکــن نیســت .خــادم بــرای بهرهمنــدی بیشــتر از فیــض حضــور در جــوار
راهنمایــش ،خدمــت او را انتخــاب کــرده و گــوش بــه فرمــان و مطیــع اوســت .او هــر آنچــه مــرادش
بخواهــد اجابــت میکنــد کــه تربیــت و نیــل بــه مطلــوب و مقصــود ســالک ،بــه دســت شــیخ و
ـت بیشــتر از معصــوم،g
راهنمــای او و ذیــل ارادت و اطاعــت اوســت .از ایـنرو بــرای کســب معرفـ ِ

ســالک بایــد گــوش بــه فرمــان و در خدمــت او و همــۀ مراجعــان و مهمانــان او باشــد .یادگیــری
آداب صحبــت و معاشــرت بــرای خــادم ،اعــم از آداب ارتبــاط او بــا خــدا ،خــود یــا همســلکانش،
منــوط بــه فراگیــری از اســتاد و راهبــر است(ســلمى ،1369 ،ج321 :1؛ ســهروردى:1375 ،
 .)41بــه بیــان اردســتانی «یــك قــوم واصــل حــق مىشــوند كــه در قــدم مرشــد باشــند؛ زیــرا كــه
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طاعــت و عبــادت بــه امــر پیــر كننــد نــه بــراى خــود كــه پیــر راهــدان نگــذارد كــه شــخص در چــپ و
ّ
ت كامــل
راســت نــگاه كنــد .شــخص چــون بخواهــد كــه نجــات كلــى بیابــد ،مىبایــد كــه بــه خدمـ 
قــادر مشــغول شود»(اردســتانى ،1380 ،ج .)207 :1الهامــات غیبــی و آوازهای سـ ّـری همــه از ِآن
مشــایخ و راســخان در علــم اســت و از ایـنرو معرفتجویــی خــادم نیــز در گــرو خدمــت بــه معصــوم
 gخواهــد بــود؛ بلکــه بــه بیــان ســهروردی «خادم بایــد درون خــود آتــش ارادت را چنــان افروخته
کنــد کــه بتوانــد خــود را تســلیم فرمــان شــیخ نمایــد تــا بــه دنبــال آن حجابهــای ظلمانــی ،از دل
و جــان وی رخــت بربندد»(ســهروردى.)44 :1375 ،
ارادت خــادم در ســلوک ،متعلــق بــه مــراد او یعنــی ولــی خداســت و ایــن ارادت ،بــه قــول فرغانــی
بایــد بــه حــدی باشــد کــه خــادم همچــون میــت در دســتان غســال ،ارادۀ خــود را فــدای اراده و
اختیــار ولــی خــدا کند(فرغانــى .)183 :1379 ،ایــن ارادت بــه عنــوان نشــانۀ معرفــت خــادم بــه
مخــدوم ،غنیمــت بزرگــی اســت کــه خــادم بایــد آن را قــدر بدانــد و وقتــی در غــرب یــا شــرق بــه
مــرادش رســید ،او را خدمــت کنــد و بــا ارادۀ خــود هرچــه را مانــع خدمــت او میشــود ،برطــرف
ســازد و بــه هــر تقدیــر خــود را از این فرصــت مغتنــم محــروم ننمایــد(رازى)255 :1352 ،؛ هرچند
بــه بیــان اســتاد جــوادی آملــی« ،عقــل آدمیــان راه بــه جایگاه معصــوم gنــدارد و توان تشــخیص
و انتخــاب او جــز توســط خــدا نیســت»(جوادی آملــی.)547 :1372 ،
خدمــت از روی شــور و شــوق بــرای جلــب رضایــت مخــدوم و خشــنودی او ،بــدون هیــچ
چشمداشــت و البتــه پــس از معرفــت بــه مخــدوم ،خدمتــی عاشــقانه خواهــد بود(غزالــى،1386 ،
ج )511 :4و چــون عشــق را شــرح و بیانــی نیســت ،خدمــت سراســر عشــق و شــور و ارادت هــم در
ق مهمتریــن ركــن طریقــت و درک آن تنهــا
قالــب کلمــات نمیگنجــد .بــه بیــان ســهروردی «عشـ 
مخصــوص انســان كاملــی اســت كــه بــه کمــال رســیده است»(ســهروردى .)275 :1375 ،عشــق
آتشــی در دل عاشــق اســت کــه از راه چشــم وارد میشــود و شــعلۀ آن ،بیــرون و درون عاشــق را
میســوزاند و صیقــل میدهــد و پــاک و صافــی میکنــد .عشــق بهقــدری دل عاشــق را نــازک و
لطیــف میکنــد کــه بعیــد نیســت حتــی از دیــدار محبــوب خــوف داشــته باشــد؛ ماننــد داســتان
حضــرت موســی gکــه خواســت خــدا را ببینــد امــا َ«لـ ْ
ـن َت َر ِانـ ْ
ـی» شنید(نســفى.)161 :1386 ،
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همانگونــه کــه عاشــق نمیتوانــد جــز معشــوق بــه دیگــری بیندیشــد ،خادمــی هــم کــه در
نهایــت عشـقورزی ،خــود را وقــف خدمــت بــه موالیــش میکنــد ،اندیشـهای بهغیــر از مخــدوم در
ســر نــدارد .او دل و جــان خــود را فــدای مخــدوم کــرده ،خــود را در او ذوب نمــوده و بــه عظمــت و
نقطــۀ اوج عشــق رســیده اســت کــه بــه بیــان غزالــی« :عشــق رابطــه پیونــد اســت و تعلق به هــر دو
جانــب دارد .اگــر نســبت او در ســمت عاشــق درســت شــود ،پیونــد ،ضــرورت بــود از هــر دو جانــب
خواســت مــوال آن باشــد کــه خــادم در
کــه او خــود مقدمــۀ یکــی اســت»(غزالی.)14 :1359 ،
ِ

همـ ه چیــز بــا او شــریک گــردد و هــر چــه را او دوســت دارد ،دوســت داشــته باشــد؛ کــه دوســتیای
باالتــر از دوستداشــتن خــدا نیســت و هرچــه هــم دوستداشــتنی و محبــوب اســت بهواســطه
دوستداشــتن و محبوبیــت خداســت(غزالی ،1386 ،ج.)519 :4
محبــت و شــوق بیحــد بــه معصــوم ،gتقیــد بــه یگانگــی حیــات و ممــات او ،تأثیــرات و
آرامشهــای معنــوی ،احــواالت عارفانــه و احســاس ســبکبالی از حضــور در آســتان معصــوم
 ،gشــرایط ســلوکی را بــرای خدمــت خالصانــه و عاشــقانه فراهــم میکنــد .ایــن همــه ،زمانــی
محقــق میشــود کــه خــادم درک کنــد خانــۀ معصــوم ،gخانــۀ کعبــه و خانــه خداســت و مهمــان
معصــوم gهــم مهمــان خــدا؛ چــه اینکــه اگــر کســی چیــزی را دوســت بــدارد ،هرچــه را هــم بــه
محبــوب منســوب اســت ،دوســت دارد .عالمــت محبــت ،دوستداشــتن وســایل وصــول محبــوب،
ع داشــتن بــه ذکــر محبــوب و ذوب اختیــار
ت نکــردن بــا او ،ول ـ 
اطاعــت ،تســلیمبــودن و مخالف ـ 
در طلــب رضــای محبــوب است(كاشــانى .)409-408 :از ایـنرو عالقــۀ خــادم بــه معصــوم،g
محبــت و عالقــۀ بــه مهمانــان او را نیــز بــه دنبــال دارد و چــون معصــوم ،gمهمــان خود را دوســت
داشــته ،تکریــم میکنــد ،خــادم هــم نهایــت کرامــت را بــرای مهمــان محبــوب و مخدومــش قائــل
میگــردد؛ بنابرایــن یکــی از پایههــای ســلوک خدمــت در آســتان معصــوم ،gعشــق و محبــت
بــه معصــوم gاســت.
رکــن دیگـ ِـر خدمــت را حضــور قلــب دانســتهاند کــه بــه معنــای حاضــر بــودن بــا همــۀ وجــود،

ـت قابــل
خــارج کــردن همــۀ اشــتغاالت روزمــره از فکــر و جــان و اهتمــام کامــل بــرای انجــام خدمـ ِ

قبــول اســت .بــه بیــان فیــض کاشــانی ،حضــور قلــب ،فراغــت دل و زبــان از همـ ه چیــز را گوینــد،
جــز آنچــه کــه بــه آن مشــغول میباشــد کــه در آن ،علــم بــا فعــل و قــول قریــن میشــود و فکــر
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در غیــر اینهــا جــاری نیســت(فیض كاشــانى1417 ،ق ،ج .)370 :1از ویژگیهــای صاحبــان
بصیــرت ،آن اســت کــه همــهچیــز را بهوســیله خــدا مشــاهده میکنند(بقلــى شــیرازى،2008 ،
ج.)62 :3
بــدون حضــور قلــب نمیتــوان از خدمــت قابــل قبــول و مــورد رضــای معصــوم gســخن گفــت.
فقــدان ایــن حضــور روحانــی ،ســطح خدمــت را تنــزل میبخشــد و بــرای خــادم دلمشــغولیهایی
را فراهــم میســازد کــه او را وارد وادی غفلــت میکنــد .غفلــت ،نشــانۀ عــدم حضــور قلــب و
اشــتغال دل بــه امــوری اســت کــه منظــور و مقصــود خــادم نیســت .ایــن اشــتغاالت حضــور خــادم
را بــرای خدمــت او بــه مخــدوم بیاثــر میکنــد .روزبهــان بقلــی نقــل میکنــد« :اگــر غفلــت
نبــودىّ ،
صدیقــان بمردنــدى از روح ذكــر ّ
حق»(بقلــى شــیرازى)201 :1374 ،؛ از ایـنرو غفلــت،
حقایقــی را از روح خدمــت در دل خــادم میپوشــاند و خدمتــش را برایــش حجــاب میکنــد .بــه
همیــن دلیــل حضــرت امــام خمینــی(ره) حضــور قلــب را روح عبــادات میدانــد ،تــا جاییکــه
بــدون آن هیــچ عبادتــی مقبــول درگاه احدیــت قــرار نمیگیــرد و بلکــه از درجــه اعتبــار ســاقط
اســت(خمینى)15 :1383 ،؛ بنابرایــن حضــور قلــب ،رکــن اساســی عبــادات و از جملــه خدمــت
خــادم تلقــی میشــود .خــادم آســتان ،بــا همــۀ وجــود بــه معصــوم gو خشــنودی او توجــه دارد
و از آنجــا کــه دلیــل حضــور خــادم در آن آســتان ،وجــود معصــوم gاســت ،روح خدمــت ،حضــور
قلــب خــادم در برابــر معصــوم gو درک مقــام او نیــز فقــط بــا حــذف همــۀ اشــتغاالت روزمــره و
تمرکــز بــر خدمــت ممکــن میشــود.
خــادم کــه خدمــت حقیقــی را جس ـتوجو میکنــد ،میکوشــد هــر آنچــه را کــه در مطلــوب
اثــر دارد بــه دســت آورد یــا بــه آن عامــل شــود .او جــان و مــال خــود را بــدون هیــچ چشمداشــت،
بــرای رضایــت ولــی خــدا و رســیدگی بــه امــور بیــت مطهــر ایشــان ،در طبــق اخــاص گذاشــته
ً
و اندیشــه و دل و زبــان خــود را کامــا بــه خدمــت مشــغول میکنــد تــا از هــر غفلتــی ،ولــو
انــدک برکنــار باشــد .ایــن معنــای حضــور قلــب خــادم در هنــگام خدمــت اســت و قلبــی را کــه
بهطــور کامــل ،خــواه در خدمــت یــا در ســایر عبــادات متوجــه خــدا باشــد ،همــان قلــب ســلیم
َّ َ ْ َ َ
ـن أتــى
میخواننــد .ســفیان بنعیینــه گفــت« :از حضــرت امــام صــادق gدربــاره آیــۀ ِ«إل مـ
َّ
الل َ
ــه ب َق ْلــب َ
یم» ســؤال کــردم ،فرمــود« :صاحــب قلــب ســلیم کســی اســت کــه بــه لقــاء
ــل
س
ِ
ٍ
ِ
ٍ
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پــروردگارش میرســد و غیــر حــق در دل او کســی نیســت» و فرمــود« :هــر قلبــی کــه در آن
شــرک یــا شــک باشــد ،ســاقط اســت و آنهــا در دنیــا زاهــد شــدند تــا قلبهــای خــود را مهیــای
آخــرت نمایند»(كلینــى1407 ،ق ،ج .)16 :2

 .4کارکردهای سلوکی خدمت
 .1-4خودســازی خــادم در آســتان معصــومg؛ خــادم در ســلوک عرفانــی خدمــت ،بــا نیــت
قربــه الــی اللــه قصــد خدمــت میکنــد و بــا تزکیــه و خودســازی ،بهرهمنــد از هدایتهــا و
عنایتهــای مخــدوم معصــوم ،gآلودگیهــا و رذایــل را از وجــودش کاســته ،بــه زیــور فضایــل
آراســته میشــود .خودســازی مقدمــۀ خدمــت خــادم و بهمنزلــۀ شــناخت باطنــی او از خدمــت
اســت .خــادم ،محلــی بــرای تصفیــه باطــن میجویــد و حــرم معصومیــن bمدرســۀ معرفتــی
اســت کــه فرصــت آموختــن و عمــل کــردن را بــرای او فراهــم میکنــد .خدمــت در آســتان بــا رعایت
مؤلفههــای آن ،مقدمــۀ تقویــت خدمــت بــه خلــق در جامعــه اســت .خــادم بــا اســتمرار در خدمــت
بــه زائــران و مجــاوران آســتان ،در پــی تقویــت ســعۀ وجــودی و کمــال خــود اســت و ایــن هــدف،
زمانــی محقــق میشــود کــه او بــا اســتعانت از وجــود نــوری معصــوم gو بهرهمنــدی از روح پــاک
او ،همچنیــن پیــروی کامــل از ســیره و روش آن ذوات مقدســه ،شــبیهترین مــردم بــه معصــومg
شــود .ســعید بنمســیب از اصحــاب مــورد اعتمــاد امــام ســجاد ،gاز غــام امــام gبهعنــوان
فــردی مســتجاب الدعــوه یــاد کــرده اســت کــه خــود اســتجابت دعــای بارانــش را شــاهد بــوده
اســت و حتــی پــس از درخواســت خریــد او از امــام معصــوم ،gشــاهد طلــب مــرگ از خداونــد ،به
دلیــل دوری از امــام gبــود کــه بــاز اجابــت شد(مســعودى.)174 :1384 ،
ایــن ویژگیهــا گرچــه بــه انبیــا و اولیــای الهــی بهویــژه اهــل بیــت عصمــت و طهــارتg
اختصــاص دارد ،امــا گاه اصحــاب و خــدام ایشــان نیــز بــه تبــع همنشــینی و خدمــت معصــومg
بــه ایــن مقامــات معنــوی دســتیافتهانــد .ســلمان فارســی نمونــۀ دیگــری از ایــن جملــه اســت که
َ َ ْ ٌ
«م َّنــا أ ْهــل ال َب ْیــت» نائــل آمد.
بــه دلیــل قرابـ 
ت روحــی بــا معصومیــن bو خدمــت آنــان ،بــه مقــام ِ
بانــو فضــه ،خادمــۀ حضــرت زهــرا hهــم از خدمتگزارانــی بــود کــه در محضــر معصومیــنb
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تربیــت گردیــد و چنانکــه گفتهانــد در کربــا و در میــان اســرا نیــز حضــور داشــت و خدمتگــزاری
حضــرت زینــب hرا تجربــه کــرد .ایشــان صاحــب کرامــات و مقامــات بلنــد و حافــظ کل قــرآن بــود
و در 20ســال پایانــی عمــر ،جــز بــا اســتفاده از قــرآن پاســخ کســی را نداد(مجلســی1403 ،ق،
ج.)86 :43
 .4-2فنــای خــادم در مخــدوم و نادیــدن خدمــت؛ فنــا در لغــت بــه معنــای نابــودی و نقیــض
بقاســت(فراهیدى1409 ،ق ،ج )376 :8و در اصطــاح عرفــا ،ســقوط اوصــاف مذمومــه و بقــای
اوصــاف محمــوده را گوینــد کــه بــا ریاضــت زیــاد و عــدم احســاس بــه عالــم ملــک و ملکــوت
و اســتغراق در عظمــت حــق تعالــی حاصــل میشــود(جرجانى .)73 :1370 ،فنــای خــادم
در ســلوک خدمتــی ،رســیدن او بــه مرحل ـهای اســت کــه هــر چــه غیــر مخــدوم را نبینــد و همــۀ
خواســتهها و تمایــات او در خواســتههای مخــدوم هضــم و فانــی شــود .ایــن نــوع از فنــا بــه
معنــای از بیــن رفتــن حیــات خــادم یــا ارادۀ او نیســت ،بلکــه فنــای در مخــدوم آن اســت کــه خــادم
در تمــام امــور و خدمــات ،فقــط خواســت و رضایــت و خشــنودی مخــدوم را مــد نظــر قــرار دهــد و بر
اســاس آن تــاش و حرکــت کنــد .بــه بیــان دیگــر قبــل از انجــام هــر کاری در حیــن خدمــت ،تأمــل
کنــد کــه آیــا مخــدوم او از انجــام آن کار راضــی اســت یــا نــه؟ آنگاه خواســت مخــدوم را بر خواســت
خــود مقــدم بــدارد و بــر مبنــای آن عمــل کنــد.
فنــا بــه معنــای انقطــاع را گرچــه بــه ظاهــر فنــا در برابــر بقــا و بــه معنــای نیســتی و نابــودی
گفتهانــد ،امــا ایــن نابــودی بــه معنــای نبــودن و نشــدن و نمانــدن نیســت ،بلکه بــه تعبیــر انصاری،
اضمحــال و نابــودی غیــر حــق ،از روی علم و عقیــده و باور قلبــی حقانی اســت(انصارى:1417 ،
 .)135چنیــن فنایــی از بــودن یــا وجــود ماســوایی حکایــت میکنــد کــه بــا گــذر از مرحلــۀ عبادات
و ریاضــات ،اینــک نیســت و نابــود میگــردد؛ بنابرایــن آنچــه در ارتبــاط خــادم و مخــدوم بــه فنــای
خــادم منجــر میشــود ،هویــت مســتقلی اســت کــه خــادم بــرای خــود و خدمتــش قائل میگــردد،
امــا در خــال ســلوک خدمتــی و پــس از طــی مراحــل و مقامــات معرفتــی ،بــه مرتبـهای میرســد
کــه همــه افعــال خــود را در افعــال مخــدوم فانــی میبینــد و ماســوای مخــدوم ،اعــم از خــود یــا غیــر
خــود ،چیــزی نمــی بینــد؛ هرچــه هســت مخــدوم ،خواســت و رضایــت او اســت.
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 .4-3دســتگیری خــادم از خلــق :حضــور در آســتان معصــوم gو بــودن در کســوت
خدمتگــزاری و تربیــت ملکوتــی صاحــب آســتان ،خــادم را بــه ســمت حقیقــت خدمت و اســتمرار
در خدمتگــزاری در ســایر عرصههــا نیــز ســوق میدهــد .معصومین(عهــم) اســوۀ خدمــت و
هدایــت خلــق بودهانــد و خادمــان نیــز بــا حضــور مــداوم در آســتان ایــن بزرگــواران ،خدمــت بــه
خلــق را در وجــود خــود تبدیــل بــه ملکــه میکننــد و بــه پیــروی از وجــود سراســر خدمــت معصــوم
 ،gهمــواره مهیــای خدمتانــد .ایــن اشــتیاق ،بــه مــرور و بــا چشــیدن حــاوت خدمــت در
محضــر ولــی خــدا حاصــل میشــود .بــر ایــن اســاس ،خدمــت خــادم محــدود بــه خانــۀ معصــوم
 gو مهمانــان مکــرم ایشــان نیســت ،بلکــه بــر مبنای اصــل «عالم محضر خــدا و ولی خداســت»،
همــواره در پــی فرصتــی بــرای انجــام خدمــات بیشــتر هســتند.
حضــور خدمتگــزاران عزیــز آســتان مقــدس رضــوی هنــگام بالیــای طبیعی ماننــد ســیل و زلزله
در جایجــای مملکــت اســامی ،نمونـهای از ایــن تربیتیافتگــی و هدایــت اســت کــه نــه تنهــا بــا
حضــور خــود بــه رفــع نیــاز و گرهگشــایی کمــک میکننــد ،بلکــه از جــان و مــال خــود هــم گذشــته
و بــه دنبــال ایجــاد فضایــی معنــوی بــرای خدمــت بــه خلــق در خــارج از حــرم هســتند .حضــور
علــی بنیقطیــن بنموســی بغــدادی ،از اصحــاب و خدمتگــزاران امــام جعفــر صــادق gو
امــام موســی کاظــم ،gکــه بــه ســفارش امــام معصــوم gو بــا هــدف دســتگیری از شــیعیان،
در دســتگاه عباســی خدمــت میکــرد ،مصداقــی دیگــر از اهتمــام خــدام خــارج از آســتان منــور
معصومین(عهــم) اســت.
امــام رضــا gچنیــن خادمانــی را مؤمــن حقیقــی و خدمتگــزاران خــدا بــر آســتانۀ ســتمگران
بــرای تبییــن براهیــن حــق میدانــد کــه خــدا آنهــا را امیــن خــود قــرار داده اســت و بــه آنهــا
قــدرت میدهــد تــا از دوســتانش دفــاع کننــد و امــور مســلمانان را اصــاح نمایند(فیــض كاشــانى،
1417ق ،ج.)145 :1
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نتیجهگیری
 .1خدمــت در آســتان معصــوم gاز جهــت ظاهــر ،رســیدگی و توجــه بــه مهمانــان و مراجعــان
ولــی خــدا بــا اســتفاده از امکانــات و لــوازم موجــود خدمترســانی و در چارچــوب شــرع و عقــل
اســت ،امــا از نظــر باطنــی ،مقــام مســاعدت و دســتگیری بیچشمداشــت اســت کــه از طریــق
معرفــت بــه مقــام معصــوم gدر جایــگاه انســان کامــل و واســطه حــق و خلــق بــه دســت میآیــد.
در واقــع ،حقیقــت خدمــت در عرفــان ،عشــق و محبــت و ارادت بــه انســان کامــل و داشــتن حضــور
قلــب در خدمــت ،بــرای رســیدن بــه مقــام تقــرب الهــی را گوینــد.
 .2در میــان ســه درجــۀ خدمتگــزاری (خــادم ،متخــادم و مســتخدم) ،عرفــا عالیتریــن مرتبــۀ
خدمــت را «خــادم» میداننــد کــه همــراه بــا خلــوص نیــت ،بیشــائبۀ نفــس و حظــوظ دنیــوی
اســت .خــادم بــرای خدمتگــزاری و بــه پیــروی تــام و تمــام از خلیفــۀ خــدا ،خالصانــه جــان و مــال
و تــوان و اســتعداد خــود و هــر چــه را کــه دارد ،بــه او و مهمانــان و ارادتمندانــش هدیــه میکنــد.
 .3خدمــت بــه معصــوم gمحــدود بــه بیــت مطهــر یــا آســتان منــور ایشــان نیســت ،بلکــه
خدمتگــزاران و موالیــان ایشــان ماننــد مالــک اشــتر و ســلمان و علــی بنیقطیــن ،بــرای جلــب
رضــای ولــی خــدا کــه خشــنودی حــق تعالــی را نیــز دارد ،هــر کجــا و در هــر مســندی که ضــرورت
ایجــاب میکــرد ،اگرچــه در دل دشــمن بــود ،مفتخــر بــه خدمــت و گرهگشــایی از خلــق بودنــد.
 .4پیــروی کامــل از ســیره و روش زندگــی معصومیــن bو خدمت به آن ذوات مقدســه و مراجعان
و ارادتمنــدان آنــان ،میتوانــد خــدام و اصحــاب را بــه مقامــات بــاالی معنــوی از جملــه مرتبــۀ (منــا
اهــل البیت) برســاند.
 .5گــذر از موانــع ســخت و دشــوار انیــت و انانیــت ،بــا نظــر و عنایــت ولــی خــدا و رســیدن بــه
مرحلــۀ فقــر و فنــا تــا دســتگیری و ارشــاد خلــق و بقــای بعــد از فنــا ،کارکردهــای ســلوکی خدمــت
عارفانــه و منتهــای ارمغانــی اســت کــه خــادم در آســتان معصــوم gتحصیــل میکنــد.
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ـ ابنعربى ،محیى الدین( .بیتا) .الفتوحات المكیه .بیروت :دارالصادر.
ـ ــــــــــــــــــــــ1946( .م) .فصوص الحكم .قاهره :دار إحیاء الكتب العربیة.
ـ ــــــــــــــــــــــ1421( .ق) .مجموعه رسائل ابنعربى .بیروت :دارالمحجة البیضاء.
ـ ابنفارس ،احمد1404( .ق) .معجم مقاییس اللغة .قم :مكتب االعالم االسالمی.
ـ ابنمنظور ،محمد بنمكرم1414( .ق) .لسان العرب .بیروت :دار صادر.
ـ اردستانى ،پیر جمالالدین .)1380( .مصباح األرواح .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگى.
ـ اصفهانى ،ابو نعیم( .بیتا) .حلیه االولیاء و طبقات االصفیاء .قاهره :دار ام القراء للطباعة و النشر.
ـ ـــــــــــــــــ1417( .ق) .منازل السائرین .تهران :دار العلم.
ـ باخرزى ،یحیى .)1383( .أوراد األحباب و فصوص اآلداب .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
ـ بستانى ،فؤاد افرام .)1375( .فرهنگ ابجدى .چاپ دوم .تهران :اسالمی.
ـ بقلى شیرازى ،روزبهان2008( .م) .تفسیر عرائس البیان فى حقائق القرآن .بیروت :دارالكتب العلمیة.
ـ ــــــــــــــــــــــ .)1374( .شرح شطحیات .چاپ سوم .تهران :طهورى.
ـ تمیمى آمدى ،عبد الواحد بنمحمد1410( .ق) .غرر الحكم و درر الكلم .چاپ دوم .قم :دارالکتب االسالمی.
ـ جامى ،عبد الرحمن1858( .م) .نفحات األنس .کلکته :مطبعه لیسی.
ـ جرجانى ،سید شریف .)1370( .كتاب التعریفات .چاپ چهارم .تهران :ناصر خسرو.
ـ الجنید بغدادى ،ابوالقاسم1425( .ق) .رسائل الجنید .دمشق :للطباعه و النشر و التوزیع.
ـ جوادی آملی ،عبدالله .)1372( .تحریر تمهید القواعد .بیجا :الزهراء.
ـ الخرگوشى ،ابوسعد1427( .ق) .تهذیب االسرار فى اصول التصوف .بیروت :دارالكتب العلمیة.
ـ خمینى ،روحالله .)1383( .سرالصاله .چاپ نهم .تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى(ره).
ـ رازى ،نجم الدین ( .)1352مرصاد العباد .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
ـ زرینکوب ،عبدالحسین .)1377( .ارزش میراث صوفیه .تهران :امیرکبیر.
ـ السكندرى ،احمد بنعطاء الله1426( .ق) .القصد المجرد فى معرفة االسم المفرد .چاپ سوم .بیروت :دارالكتب العلمیة.
ـ سلمى ،عبدالرحمن1414( .ق) .تسعه كتب فى اصول التصوف و الزهد .دمشق :للطباعه و النشر و التوزیع.
ـ ـــــــــــــــــــ .)1369( .مجموعة آثار السلمى .تهران :مركز نشر دانشگاهى.
ـ سهروردى ،شهاب الدین ابوحفص .)1375( .عوارف المعارف .ترجمۀ ابومنصور بنعبدالمؤمن اصفهانى .چاپ دوم .تهران:
انتشارات علمى و فرهنگى.
ـ عطار نیشابورى ،فریدالدین1905( .م) .تذكره األولیاء .لیدن :مطبعه لیدن.
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ـ علوی ،سیدعلیاصغر .)1393( .خادم ارباب کیست؟ درسهایی از کالس حضرت جون .تهران :بسیج دانشجویی دانشگاه امام
صادق.g
ـ غزالى ،ابوحامد .)1386( .احیاء علوم الدین .ترجمۀ مؤیدالدین خوارزمى .چاپ ششم .تهران :نشر علمى و فرهنگى.
ـ غزالی ،احمد .)1359( .سوانح .تصحیح نصرالله پورجوادی .بیجا :بنیاد فرهنگ ایران.
ـ فراهیدى ،خلیل بناحمد1409( .ق) .كتاب العین .قم :هجرت .قم.
ـ فرغانى ،سعیدالدین .)1379( .مشارق الدرارى؛ شرح تائیه ابنفارض .چاپ دوم .قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
ـ فیض كاشانى ،محمد محسن1406( .ق) .الوافی .اصفهان :اداره المکتبه.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ1417( .ق) .المحجة البیضاء فى تهذیب االحیاء .چاپ چهارم .قم :مؤسسه انتشارات اسالمى جامعه
مدرسین حوزۀ علمیه.
ـ قشیرى ،ابوالقاسم .)1374( .رساله قشیریه .تصحیح حسن بناحمد عثمانی .ترجمه بدیعالزمان فروزانفر .چاپ چهارم .تهران:
انتشارات علمى و فرهنگى.
ـ كاشانى ،عبدالرزاق1426( .ق) .لطائف األعالم فى إشارات أهل اإللهام .قاهره :مكتبة الثقافة الدینیة.
ـ كاشانى ،عزالدین محمود( .بیتا) .مصباح الهدایه و مفتاح الكفایه .تهران :نشر هما.
ـ قونوى ،صدرالدین.)1371( .الفكوك .ترجمه محمد خواجوى .تهران :مولى.
ـ ـــــــــــــــــ .)1375( .النفحات االلهیه .ترجمه محمد خواجوی .تهران :مولی.
ـ كلینى ،محمد بنیعقوب1407( .ق) .الكافی .چاپ چهارم .تهران :ط – اإلسالمیة.
ـ مجلسى ،محمد باقر1403( .ق) .بحار األنوار .چاپ دوم .بیروت :دار االحیاء التراث العربی.
ـ مردیها ،مسعود( .بیتا) .بهشت خادم .کتاب الکترونیکی .سایت نویسنده.
ـ مستملى بخارى ،اسماعیل .)1363( .شرح التعرف لمذهب التصوف .تهران :انتشارات اساطیر.
ـ مسعودى ،على بنحسین1426/1384( .ق) .اثبات الوصیه .چاپ سوم .قم :بینا.
ـ مكى ،ابوطالب1424( .ق) .علم القلوب .بیروت :دار الكتب العلمیة.
ـ ــــــــــــــ1417( .ق) .قوت القلوب فى معاملة المحبوب .بیروت :دار الكتب العلمیه.
ـ محمدبن منور1899( .م) .أسرار التوحید فى مقامات أبى سعید .سن پطرز بورگ :الیاس میرزا بوراغانسكى.
ـ میری خضری ،سیدعباس .)1391( .خدمتگزاری به زائران در فرهنگ اسالمی .تهران :نشر مشعر.
ـ نسفى ،عزیزالدین .)1386( .اإلنسان الكامل .چاپ هشتم .تهران :طهورى.
ـ نیلیپور ،مهدی . )1396( .در حریم دوست :آداب خدمتگزاری در حرم مطهر رضوی .مشهد :انتشارات آستان قدس رضوی.
ـ هجویرى ،ابو الحسن على .)1375( .كشف المحجوب .چاپ چهارم .تهران :طهورى.
ـ یوسفیان ،نعمتالله« .)1383( .خدمترسانی از منظر اخالق اسالمی» .حصون .شماره .1
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مقاله پژوهشی

تحلیلانتقادیازدیدگاهابنتیمیه
در منزلت علمیامام رضا g

دریافت 1400/4/1 :پذیرش1400/6/20 :

مرتضی میرزایی ،1صفدر رجب زاده ،2محمدعلی وطندوست  ،حمزه علی بهرامی
3

4

چکیده
دشــمنی وهابیــت بــا اهــل بیــت عصمــت و طهــارت ،بــر کســی پوشــیده نیســت .ابــن تیمیــه بهعنــوان
پرچمــدار اصلــی ایــن فرقــه ،همــواره کوشــیده اســت فضایــل اهــل بیــت  bرا انــکار نمایــد و آنــان را
انســانهای عــادی جلــوه دهــد .وی بــا همیــن رویکــرد تنقیــص و انــکار فضایــل اهل بیــت  ،bشــبهاتی را
دربــارۀ جایــگاه علمیامــام رضــا  gمطــرح مینمایــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه شــیعیان دربــارۀ جایــگاه
ایشــان غلــو نمو دهانــد .ادعاهایــی ماننــد «عــدم اعلمیــت امــام رضــا « ،»gعــدم نقــل روایــت از ســوی
امــام رضــا « ،»gعــدم نقــل روایــت علمــا از ایشــان» و «نیامــدن روایــات امــام رضــا  gدر صحــاح سـ ّـته»
از ســوی ابــن ّ
تیمیــه بــرای انــکار جایــگاه واالی امــام رضــا  gنقل شــده اســت .در ایــن پژوهش ،به شــیوه
توصیفیتحلیلــی و بــا رویکــرد انتقــادی تــاش شــده اســت ،ضمــن بررســی ســخنان بــزرگان اهــل ســنت و
اســتناد بــه روایــات موجــود در کتابهــای حدیثــی و تفســیری اهــل ســنت ،بــه ادعاهــای ابن ّ
تیمیه پاســخ
داده شــود .نتیجــه اینکــه ادعاهــای ابــن تیمیــه دربــارۀ جایــگاه امام رضــا  gمغالطـهای بیش نیســت و با
دیــدگاه دیگــر اندیشــمندان اهــل ســنت ناســازگار اســت.
کلیدواژهها :امام رضا  ،gابن تیمیه ،نقد ،جایگاه علمی ،اعلمیت ،عالمان اهل سنت.

 .1دانشپژوه رشتۀ کالم مقارن سطح چهار مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسالمی(نویسنده مسئول):

alabd.1362 @gmail.com
 .2دانشپژوه رشتۀ کالم مقارن سطح چهار مدرسۀ علمیه نوابs.rajabzadeh1370 @gmail.com :
 .3استادیار دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه فردوسیma.vatandoost@ferdowsi.um.ac.ir :
 .4استادیار دانشکده الهیات و معارف اهلالبیت  bدانشگاه اصفهانh.a.bahrami@ltr.ui.ac.ir :
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 .1مقدمه
تقیالدیــن احمــد بــن عبدالحلیــم ،معــروف بــه «ابــن تیمیــه»(728-661ق ).در دوران زندگــی
خــود ،نظرهایــی را مطــرح کــرد کــه باعــث تشــویش اذهــان و آشــفتگی در باورهــای مــردم شــد.
وی صاحــب تالیفــات مهــم و تأثیرگــذار اســت بهگونــهای کــه ابــن شــاکر شــمار مصنفــات او را
تــا  300عنــوان دانســته و فهرســت آثــار او را در کتــاب «فــوات الوفیــات» ثبــت کــرده اســت(ابن
شــاکر ،2000 ،ج .)77 :1از مهمتریــن و مشــهورترین آثــار وی در میــان ســلفیه ،کتــاب «منهــاج
الســنة النبویــة فــی نقــض کالم الشــیعة و القدریــة» اســت کــه ابن تیمیــه ایــن کتــاب را در رد کتاب
«منهــاج الکرامــة فــی معرفــة االمــام و االمامــة» حســن بــن مطهــر ،معــروف بــه عالمه حلی نوشــته
اســت .وی بــا ابــن منجــس خوانــدن عالمــه حلــی بــا افتــرا و تهمــت بــه عقایــد شــیعیان تاخــت
و در مقــام تنقیــص جایــگاه عالمــه حلــی برآمــد .دیدگاههــای تنــد وی در تنقیــص اهــل بیــت،
موجــی از اعتراضهــا و انتقادهــای شــدید را ضــد او پدیــد آورد و از ســوی اندیشــمندان اســامی
بهویــژه اهــل ســنت عناوینــی چــون کافــر ،ناصبــی ،فاســق ،منافــق ،ســفیه و مرتــد بــه وی نســبت
داده شــد .ابــن تیمیــه بــا رویکــرد حدیثگرایــی افراطــی ،در همــۀ فضایــل اهــل بیــت بهصــورت
کلــی و مصداقــی تشــکیک نمــوده و روایــات فضایــل اهــل بیــت بهویــژه امــام رضــا  gرا دروغ و
جعلــی میدانــد .وی در همــۀ آثــار خــود بــا عباراتــی چــون «ســلف االمــه و أئمتهــا»« ،اهــل الســنه
و الجماعــه»« ،اتفــاق ســلف االمــه ائمــه الســنه»« ،الطریقــه الســلفیه»(ابن تیمیــه1398 ،ق ،ج:1
243؛ ج90 :2؛ ج )115 :3از مبنــای ســلفی خــود یــاد کــرده اســت .از همینروســت اگــر روایتــی
کــه در منابــع مــورد قبــول ابــن تیمیــه دربــارۀ اهــل بیت آمــده و مطابــق دیــدگاه او باشــد ،بهصورت
خــاص مــورد اســتناد قــرار میگیــرد و اگــر مطابــق نظــر وی و ســلفیه نباشــد ،طــرد میشــود.

 .2اشکاالت ابن تیمیه در فروکاستن مقام علمیامام رضا g
اهــل بیــت  bبهویــژه امــام رضــا  gنــزد برخــی اندیشــمندان اهــل ســنت ،همیشــه دارای
ی و معنــوی اهــل بیــت  bتاکیــد ورزیدهاند(طبــری،
احتــرام بودهانــد و آنــان بــر مقــام علمــ 
1356ق ،ج .)28 :1از ایـنرو مشــاهده میشــود اندیشــمندان اهــل ســنت در منابــع تفســیری،
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حدیثــی ،تاریــخ و رجالــی ،فضایــل اهــل بیــت را تبییــن کردهانــد .در مقابــل ایــن رویکــرد ،ابــن
تیمیــه بــا حدیثگرایــی افراطــی در آثــار خــود بــه انــکار و تکذیــب ایــن فضایــل پرداختــه اســت.
فضایــل و مناقــب معنــوی ،علمــی ،اجتماعــی و سیاســی امــام رضــا  gبهگون ـهای اســت کــه
اهــل ســنت جملگــی بــه آن اذعــان نمودهانــد .ایــن در حالــی اســت کــه ابــن تیمیه افــزون بــر انکار
فضایــل معنــوی ،علمــی ،اجتماعــی و سیاســی ایشــان ،در مقــام اهانــت بــر وی برآمــده اســت .در
جســتار پیــش رو ،دیــدگاه وی دربــارۀ جایــگاه معنــوی امــام رضــا  gارزیابــی و نقــد شــده اســت.
 .1-2اعلم بودن امام رضا  gادعای بدون دلیل
نخســتین اشــکالی کــه ابــن تیمیــه بهصــورت قاطعانه دربــارۀ جایــگاه علمیامــام رضــا  gبیان
مینمایــد ،ایــن اســت کــه اعلمیــت امــام رضــا ،gادعایــی بیش نبــوده و هیــچ دلیل و مســتندی
ندارد(ابن تیمیــه1406 ،ق ،ج.)61 :4
 .1-1-2نقد و بررسی
 .1-1-1-2اعتراف علمای اهل سنت به اعلمیت امام رضا g

امــام رضــا  gازجملــه چهرههــای درخشــانی اســت کــه هــر بینــای اندیشــمندی را بــه تعظیم و
تکریــم ارزشهــا واداشــته اســت .دانــش گســتردۀ امــام ،ســبب شــده اســت موافقــان و مخالفانــش
ی حضــرت ،اعتــراف کننــد .جــای ایــن پرســش اســت کــه چطــور
بــه عظمــت و شــخصیت علم ـ 
ابــن تیمیــه کــه همیشــه در اثبــات و نفــی مطالــب ،مســئله اجمــاع را مطــرح مینمایــد و بــرای آن
محوریــت قائــل اســت و در مقــام بیــان دیــدگاه ســلف بــا الفاظــی همچــون اتفــق الســلف ،باجمــاع
جمیــع االئمــه ،الســلف کلهــم ،لــم یقلــه احد ابــدا ،الیعلــم فی ذلــک خالفا ،لــم اجد فیــه ابــدا و ...
ادعــای پیــروی از ســلف را مطــرح مینمایــد ،امــا در اینجــا مرتکــب تناقضگویــی شــده و اینگونــه
علنــی از ســلف پیــروی نکــرده و جایــگاه علمیحضــرت را انــکار مینمایــد .میتــوان گفــت علــت
ایــن انــکار همــان بغــض و کینــۀ وی بــه اهــل بیــت اســت کــه موجــب شــده اینگونــه فضایــل را
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منکــر شــود .در ایــن بخــش برخــی از اعترافــات دانشــمندان اهــل ســنت برای بیــان و نشــان دادن
جایــگاه و شــخصیت علمیحضــرت آورده میشــود.
 .1محمــد بــن جریــر طبــری مینویســد« :در ســال  201قمــری مأمــون ،علــی بــن موســی
بــن جعفــر بــن محمــد بــن علــی بــن حســین بــن علــی بــن ابــی طالــب را ولــی عهــد مســلمانان و
جانشــین خــود گردانــد ،وی را «الرضــی مــن آل محمــد» نامید و دســتور داد ســپاهش لباس ســیاه
را دور افکننــد و لبــاس ســبز بپوشــند و ایــن موضــوع را بــه همــۀ کشــور اطــاع داد .مأمــون کســی
را کــه برتــر و پرهیزکارتــر و داناتــر از علــی بــن موســی gباشــد ،پیــدا نکرد»(طبــری ،ج.)137 :5
قابــل توجــه اســت کــه طبــری نــزد ابــن تیمیــه جایــگاه ویــژهای داشــته ،بهگونـهای کــه از تفســیر
وی بــا عنــوان «اجــل التفاســیر الماثــوره و اعظمهــا قــدرا» یــاد کــرده و مکــرر بــه اســناد او اعتمــاد
مینمایــد و آن را حــاوی ســخنان ســلف میداند(ابــن تیمیــه1426 ،ق ،ج.)602 :2
 .2ابــن اثیــر در کتــاب تاریــخ خــود بــه نقــل از حســن بــن ســهل نســبت بــه مقــام علمیامــام رضا
 gچنیــن مینویســد:
«حســن بــن ســهل به عیســی بن محمد بعــد از مراجعــت به بغــداد در نامـهای خبــر والیتعهدی
امــام رضــا  gرا داد و در آن نامــه نوشــت :وقتــی مأمــون قصــد داشــت ولیعهــد انتخــاب کنــد،
هرچــه گشــت در میــان بنیعبــاس و بنیعلــی ،کســی را کــه افضــل و اورع و اعلــم از امــام رضــا
 gباشــد ،نیافــت ،لــذا امــام را ولیعهــد خــود قــرار داد»(ابــن اثیــر1417 ،ق ،ج.)484 :5
 .2-1-1-2اثبات اعلمیت از طریق تسلط حضرت بر زبانهای مختلف

ی اســت کــه نشــانگر اعلمیت آن شــخص اســت .خداوند
آگاهــی از زبانهــای مختلــف ،از علومـ 
متعــال دیــن را بهطــور كامــل بــر مــردم عرضــه کــرد و همــۀ آموزههایــی كــه بــرای پیمــودن مســیر
هدایــت بــدان نیازمندنــد ،در اختیارشــان قــرار داد .ایــن امــر بیانگــر آن اســت كــه خداونــد از هیــچ
لطفــی بــرای رســانیدن احــكام و معــارف دیــن بــه بندگانــش دریــغ نمیكنــد .از ای ـنرو ،پــس از
محــروم شــدن بنــدگان از فیــض حضــور پیامبــران  ،bامــام بــه عنــوان جانشــین پیامبر خــدا همه
معــارف دیــن را از ایشــان بــه ارث میبــرد و بــر همــۀ اســراری كــه بــرای هدایــت بشــر و رســانیدن
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او بــه مقــام قــرب الهــی نیــاز اســت بــه اذن خداونــد واقــف میشــود؛ بنابرایــن حضــرت بــر همــۀ
علــوم احاطــه کامــل داشــتهاند؛ از نشــانههای وســعت علــم ایشــان ایــن بــود کــه میتوانســتند بــه
همــۀ زبانهــا ســخن بگوینــد .اباصلــت هــروی نقــل میکنــد کــه امــام رضــا  gبــا مــردم بــه زبــان
خودشــان ســخن میگفــت .مــن در مــورد ایــن فضیلــت از حضــرت ســوال نمــودم .ایشــان پاســخ
دادنــد« :ای اباصلــت ،مــن حجــت خــدا بــر آفریــدگارش هســتم و خــدا حجتــی را کــه بــا زبــان
مــردم آشــنا نباشــد ،بــرای آنهــا تعییــن نمیکنــد .آیــا تــو کالم امیرالمومنیــن را نشــنیدهای کــه
میفرمــود :بــه مــا قضــاوت صحیــح و کامــل عطــا شــده اســت .آیــا ایــن علــم بــه زبــان ها نیســت؟»
(ابــن شهرآشــوب1432 ،ق ،ج.)333 :4
آنچــه از روایــت یادشــده از امــام رضا  gاســتفاده میشــود ،تســلط ایشــان بر همه زبانهاســت،
زیــرا اوال در روایــت چنیــن آمــده اســت« :خــدا حجتــی را کــه با زبان مردم آشــنا نباشــد ،بــرای آنها
تعییــن نمیکنــد»؛ یعنــی آشــنایی بــا زبــان همــه مــردم ،دلیلــی بــر حجــت بــودن امــام ذکــر شــده
اســت و ثانیــا عبــارت «زبــان مــردم« اطــاق دارد و همــه زبانهــا را در برمیگیــرد .نتیجــه آنکــه
ّ
اعلمیــت ایشــان اســت.
امــام رضــا  gمســلط بــر همــه زبانهــا بودهانــد و ایــن دلیــل روشــنی بــر
 .3-1-1-2اثبات اعلمیت از طریق پیشگوییهای حضرت

یکــی از نشــانههای علــم غیــب ،پیشبینــی حوادثــی اســت کــه در آینــده رخ میدهــد .امــام
رضــا  gبهوســیلۀ علــم غیبــی کــه خداونــد در اختیــار اهــل بیــت قــرار داده اســت از حوادثــی
خبــر میدادنــد کــه دقیقــا همانگونــه رخ مـیداد .در ایــن بخــش بــه چنــد نقل بســنده میشــود:
 .1حســن بــن بشــار روایــت میکنــد کــه امــام رضــا  gفرمودنــد« :عبدالله(مامــون)
محمد(امیــن) را خواهــد کشــت .مــن از ایشــان پرســیدم آیــا عبداللــه بــن هــارون ،محمــد بــن
هــارون را خواهــد کشــت؟ حضــرت پاســخ دادنــد :بله»(ابــن شهرآشــوب1432 ،ق،ج.)338 :4
 .2پیشــگویی حضــرت از شــهادت خــود :حضــرت دربــارۀ چگونگــی شــهادت و محــل شــهادت
خودشــان خبــر دادهانــد بهگونــهای کــه اندیشــمندان اهــل ســنت آن را نقــل کردهانــد .ابــن
ی در اینبــاره چنیــن نقــل میکنــد :پیــش از مرگــش خبــر داد کــه او انگــور و انــاری
حجــر هیثمـ 
سال دهم ،شماره  ،38تابستان  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

64
میخــورد و بــر اثــر آن میمیــرد و مامــون میخواهــد او را پشــت رشــید(پدرش) دفــن کنــد ،ولــی
نمیتوانــد همــه ایــن مــوارد آن گونــه کــه ایشــان خبــر داد ،رخ داد(ابــن حجــر ،ج.)539 :2
 .3حســین فرزنــد امــام موســی کاظــم  ،gدربــارۀ علــم امــام غیــب امــام چنیــن نقــل میکنــد:
مــا جوانانــی از بنیهاشــم در اطــراف امــام رضــا نشســته بودیــم ،جعفــر بــن محمــد علــوی بــا ســر
و وضــع نامرتــب از مقابلمــان گذشــت و مــا نگاهــی بــه یکدیگــر انداختیــم و بــه او خندیدیــم .در
همیــن حــال حضــرت فرمودنــد :در آینــدهای بســیار نزدیــک شــاهد خواهیــد بــود کــه جعفــر بــن
محمــد علــوی ثروتمنــد خواهــد شــد .وی گویــد یــک مــاه بعــد دیدیــدم کــه جعفــر حاکــم مدینــه
شــده و از موقعیــت خوبــی برخــوردار اســت(مالکی ،1379 ،ج.)979 :2
 .2-2اعلم بودن برخی اندیشمندان نسبت به امام رضا g
ابــن تیمیــه بــر ایــن بــاور اســت کــه در عصــر امــام رضــا  gعــدهای از اندیشــمندان اســامی
وجــود داشــتهاند کــه بــه اذعــان همــه اعلــم از امــام رضــا  gبودهانــد .بــر پایــۀ بــاور وی بهرغــم
وجــود اعلــم از امــام رضــا  gدر میــان اندیشــمندان اســامی ،ادعــای عالمــه مبنــی بــر اعلمیــت
امــام رضــا  gادعــای گــزاف بــوده و صحیــح نیســت .وی در اینبــاره مینویســد« :در میــان
معاصریــن علــی بــن موســی افــراد متعــددی هســتند کــه بــه اذعــان همــه قطعــا اعلــم از وی
ِ

بودهانــد؛ افــرادی همچــون شــافعی ،اســحاق بــن راهویــه ،احمــد بــن حنبــل ،اشــهب بــن عبــد
العزیــز کــه علمیــت ایشــان زبانــزد خــاص و عــام بــوده اســت(ابن تیمیــه1406 ،ق ،ج.)60 :4
 .1-2-2نقد و بررسی
 .1-1-2-2جایگاه علمیامام رضا  gدر مناظرات

بــا نگاهــی بــه مناظــرات امــام رضا ،اعلمیــت حضــرت اثبات شــده و خطــای ابن تیمیــه در قیاس
مقــام علمیحضــرت بــا افــرادی همچــون شــافعی ،بــر همــگان آشــکار میگــردد .بیشــک یکــی
ی امــام رضــا  gبر دیگــران ،مناظراتی اســت که ایشــان
از برتریــن مؤلفههــای اثبــات قــدرت علمـ 
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بــا بــزرگان ادیــان و مذاهــب داشــتهاند؛ تحلیــل مناظــرات حضــرت بــا اشــخاص گوناگــون حاکــی
اســت کــه ایشــان اعلــم علمــای زمــان خــود بــوده اســت؛ چراکــه بــر کتــب دیگــر ادیــان تســلط
کامــل داشــتهاند و بــا توجــه بــه منابــع طــرف مقابــل بــا آنهــا مجادلــه کردهانــد .آنچــه مناظــرات
و مباحــث امــام را از دیگــران ممتــاز ســاخته ،ویژگیهــا و امتیــازات خــاص حضــرت بــوده اســت
کــه در مناظــرات از آنهــا اســتفاده میکردنــد؛ از آن میــان میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد:
 .1اســتفاده از روشهــای عقلــی و اســتداللی  .2تکیــه بــر اصــول مشــترک بیــن ادیــان؛ چنانکــه
قــرآن کریــم خطــاب بــه پیامبــر اکــرم میفرمایــد« :قــل یــا اهــل الکتــاب تعالــوا الــی کلمــه ســواء
ً
ً
بیننــا و بینکــم اال نعبــد اال اللــه و ال نشــرک بــه شــیئا و ال یتخــذ بعضنــا اربابــا مــن دون اللــه (»...آل
عمــران .3 )64 ،بهکارگیــری فصاحــت درگفتــار  .4عنایــت بــه احــکام الهــی  .5تســلط امــام بــر
ارائــه انــواع ادلــه علم ـیدر برابــر عالمــان مختلــف  .6امــام بــه کتــب ســایر ادیــان از خــود آنهــا
بیشــتر واقــف است(قرشــی ،ج .)423-419 :1مناســب اســت در اینجــا برخــی مناظــرات امــام و
کیفیــت پاســخ ایشــان بــه بــزرگان مکاتــب مختلــف اشــاره شــود تــا شــاهدی بــر ویژگیهــای فــوق
باشــد؛ در میــان بحثهــای مختلــف امــام بــا افــراد گوناگــون ،مناظــره بــا جاثلیــق یهــودی ،عمران
صابــی ،اهمیــت خاصــی دارد(طبرســی1417 ،ق ،ج .)424 :2بنابــر گزارشهــای منعکــس
شــده از مناظــره امــام رضــا  gبــا ایــن دو شــخصیت ،مشــاهده میشــود کــه پاســخ حضــرت بــا
جوابهــای بســیار منطقــی و قــوی اعــم از عقلــی و نقلــی از منابــع معتبــر طــرف مقابــل ،همــه
نشــانۀ اعلمیــت حضــرت بــوده بهگون ـهای کــه اندیشــمندان بــه حقانیــت امــام و عجــز خــود در
برابــر ایشــان اعتــراف کردنــد تــا آنجــا کــه افــرادی مثــل عمــران صابــی بــه حضــرت ایمــان آوردنــد و
در برابــر همــگان ســجده کردنــد.
 .2-1-2-2جایگاه امام در مقابله با علوم مختلف از جمله نهضت ترجمه

ی بــود کــه در
از مهمتریــن ویژگیهــای عصــر امــام رضــا ،gنهضــت ترجمــۀ کتــب غیــر اســام 
زمــان هــارون ایجــاد و بــه دســتور مأمــون ،توســط گروهــی از مترجمــان برجســته در بیــت الحکمــه
بــه ریاســت یوحنــای ماســویه بهجــد پیگیــری شــد .ابــن ندیــم در علــم دوســتی مامون مینویســد:
«مامــون گروهــی از مترجمــان معروفــی همچــون حجــاج بن مطــر ابن بطریــق ،حنین بن اســحاق
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و یوحنــا بــن ماســویه را کــه بــه زبانهــای مختلف آشــنایی داشــتند بــه ســرزمین روم فرســتاد و آنان
ی از کتابهــای یونانــی و رومــیرا به جهــان اســام آوردند(ابــن ندیــم1417 ،ق،
نیــز ســیل عظیمـ 
ج.)301 :1
بــا وجــود فوایــد ترجمــه ،مشــکالت متعــدد دیگــری نیــز وجــود داشــت از آن جملــه میتــوان بــه
«تعصــب مترجمــان مذاهــب غیــر اســامیبــرای نشــر عقایــد انحرافــی و خرافــی» اشــاره کــرد.
همچنیــن گروهــی یــا افــرادی کــه بتواننــد آثــار علمــی بیگانــگان را ارزیابــی کننــد وجــود نداشــت.
بــر همیــن اســاس ،وجــود برخــی فرقههــا و کتابهــای ایشــان کــه عقلگرایــی را بــر اســاس کتــب
یونانــی و ســریانی ترویــج دادنــد ،ســبب شــد عــدۀ زیــادی بــه عقیــدۀ اعتــزال گرایــش پیــدا کننــد.
در چنیــن فضایــی امــام رضــا  gبــا روشــنگری معــارف دینــی ،راه و رســم تحقیــق و تحصیــل علم
را بــه مــردم معرفــی کردنــد تــا از انحرافهــا نجــات یابند(مــکارم شــیرازی .)26 :1388 ،یکــی از
عقایــد انحرافــی کــه در آن زمــان مطــرح شــده بود ،عقیدۀ تجســیم و تشــبیه بــود .ذهبــی در کتاب
خــود عبــارت بزرگانــی از اهــل ســنت را بههمــراه آرایشــان دربــارۀ مســئلة توحیــد یــادآور میشــود
کــه نشــان میدهــد تجســیم و تشــبیه و امثــال آن دربــارۀ خداونــد متعــال بهشــدت رایــج بــوده
و ایــن انحــراف در میــان تــودۀ مــردم در حــال شــکلگیری بــوده اســت(ذهبی1416 ،ق ،ج:1
 .)176بــا انحــراف امامــان اهــل ســنت و ائمــه حدیــث ،چــه انتظــاری از عمــوم مــردم اســت کــه
بــه ایــن عقایــد باطــل معتقــد نشــوند؟ وقتــی از احمــد بــن حنبــل ســؤال شــد از اینکــه آیــا خــدا در
بــاالی آســمان هفتــم و روی عــرش قــرار دارد؟ در جــواب گفــت :بلــه ،او روی عــرش قــرار دارد و بــه
همــه عالــم تســلط دارد .همیــن ســؤال را نیــز از ابوزرعــه رازی پرســیدند کــه رأی تــو در تفســیر آیــۀ
« الرحمــن علــی العــرش اســتوی» چیســت؟ او بــا ناراحتــی چنیــن پاســخ میدهــد :تفســیر آیــه
همــان اســت کــه خــود آیــهمیگوید(یعنــی خــدا بــر روی عرش اســت طبــق ظاهــر آیه و تفســیر آن
هــم غیــر از ظاهــر آن نیســت)( .همــان .)186 :در چنیــن فضایــی امــام رضــا  gاهتمــام ویژهای
بــه تبییــن حقیقــت توحیــد داشــته و بــر همیــن اســاس امــروزه در منابــع روایــی ،بیشــترین روایات
و بحثهــای توحیــدی از وجــود مبــارک ایشــان بــه چشــم میخــورد .بــا وجــود کتــب فراوانــی کــه
ترجمــه شــد ،فرقههــای مختلفــی هــم از درون جامعــۀ اســامیو شــیعی بــروز و ظهــور پیــدا کــرده
بــود و حضــرت بــرای حفــظ فرقــه ّ
قطعیــه (کــه همــان شــیعیان واقعــی و معتقــد بــه امامــت ایشــان
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بودنــد) از گزنــد آســیب تبلیغــات فرقههــای انحرافــی بــا بــزرگان ایــن فرقههــا بحــث مینمــود کــه
برخــی از ایــن مباحثــات نیازمنــد ســفرهای مختلفــی بــه شــهرهای گوناگــون بــود کــه امــام انجــام
میداد(فضــل اللــه .)161 :1361 ،امــام رضــا  ،gاینچنیــن اســام را بــه عنــوان یــک دیــن بــا
رویکــرد عقالنــی معرفــی میفرمــود کــه ایــن تغییــر ،آثــار و بــرکات فراوانــی داشــت؛ ازجملــه اینکــه
بــا ایــن رویکــرد ،راه بســیاری از مغالطههــا و سفســطهها و مجادلههــای غیرمنطقــی بســته شــد که
بــه برکــت آن بطــان بســیاری از فرقههــا و تفکــرات رایــج در آن زمــان ،واضــح و بــرای آینــدگان هــم
راهــی بســیار قــوی و دشمنشــکن ایجــاد شــد کــه در آینــده هــم مســلمانان بتواننــد بهواســطۀ آن
نگــرش فکــری جامعــه اســامیرا از خطــرات و انحرافات محافظــت کنند(شــریعتمداری،1366 ،
ی در دنیــای اســام بســنده نشــد ،بلکــه علــوم و
ج .)187 :1تاثیــر امــام رضــا  gبــر فضــای علمـ 
فضایــل حضــرت بهصــورت بینالمللــی درآمــد کــه ایــن امــر بــرای علمــای مختلــف غیرمســلمان
از البـهالی گفتوگوهــا و مناظــرات ایشــان واضــح و آشــکار شــد.
ی امام با افرادی همچون شافعی ،قیاس مع الفارق است
 .3-1-2-2مقایسۀ مقام علم 

اینکــه ابــن تیمیــه امــام رضــا  gرا بــا افــراد معاصــری همچــون احمــد و شــافعی و اســحاق و
دیگــران مقایســه میکنــد و بعــد آنهــا را اعلــم از امــام میشــمارد ،ایــن قیــاس ناصــواب بــوده و بــه
دور از انصــاف اســت .در ایــن بخــش خطاهــای ایــن اندیشــمندان در علــوم مختلــف بیان میشــود
تــا ناصــواب بــودن ایــن مقایســه هرچــه بیشــتر واضــح شــود:
 .1شــافعی؛ محمــد بــن ادریــس بــن العبــاس بــن عثمــان بــن شــافع الهاشــمیالمطلبی در
ســال  150قمــری در غـ ّـزه متولــد شــد و دوران کودکــی ســختی را در فقــر بــه ســر میبــرد ،ولــی
بــا آن حــال عالقــۀ زیــادی بــه علــم داشــت .در  20ســالگی ایامــیرا شــاگرد مالــک شــد و بعــد
از آن مدتــی درس شــاگردان ابوحنیفــه حاضــر شــد و فقــه او را نیــز فراگرفــت؛ بعــد از گذشــت
دو ســال بــه مدینــه برگشــت و بــه فتــوا دادن پرداخت(محمــد ســوید1418 ،ق .)25 :یکــی از
رفتارهــای شــافعی و انصــاف علمــیاو آن اســت کــه میگوینــد :هــرگاه رأی و نظــری م ـیداد و
میفهمیــد کــه در آن خطــا کــرده ،بــا شــجاعت از نظــر خــود بــرمیگشــت(و خوفــی از اقــرار بــه
اشــتباه نداشــت) ومیگفــت« :هیــچ انســانی نیســت مگــر اینکــه بعضــا سـ ّـنت پیامبــر اکــرم nرا
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فرامــوش میکنــد ،لــذا هــرگاه بــه اشــتباه حکمــیرا بــر خــاف قــول پیامبــر بگویــم ،پــس قــول
حــق همــان کالم رســول اللــه است»(ســیوطی1429 ،ق ،ج .)168 :1اگرچــه کالم شــافعی وجود
خارجــی اشــتباه را اثبــات نمیکنــد ،امــا بیــان محمــد ســوید در المذاهــب االســامیه الخمســه
حکایــت از وقــوع غفلــت نســبت بــه رأی صحیــح دارد؛ در حالــی کــه در ســیرۀ امــام رضــا  gاز
ایــن اشــتباهات و لغزشهــا اصــا مشــاهده نشــده و کســی چیــزی نقــل نکــرده اســت .بــا ایــن
حــال مشــاهده میشــود کــه ابــن تیمیــه وی را اعلــم از حضــرت ،میدانــد .ابــن جنیــد بــه نقــل از
یحیــی بــن معیــن میگویــد« :روا نیســت بــرای هیــچ مســلمانی کــه بــه آرای شــافعی نظــر کنــد؛
أخــذ بــه آرای ابوحنیفــه در نــزد مــن بســیار محبوبتــر اســت از أخــذ بــه آرای شــافعی»(جمعی از
محققیــن1430،ق ،ج.)137 :4ایــن تعبیــر ابــن معیــن کــه بــه گفتــه احمد بــن حنبــلّ ،رد و قبول
او در احادیــث مــاک وضابطــه اســت(بغدادی1417 ،ق،ج  ،)263 :16ادعــای اعلمیــت شــافعی
ی ابوحنیفــه برتــر از شــافعی
را نقــض میکنــد ،زیــرا طبــق بیــان ابــن معیــن آرا و دقتهــای علمـ 
اســت .ابوحنیفــه کــه اقــرار میکنــد اگــر شــاگردی دو ســاله نــزد امــام صــادق  gنبــود ،هــاک
میشــدم(دهلوی1373 ،ق ،ج )8 :1و خــود را اینچنیــن ذلیــل و متواضــع نــزد امــام میدانــد ،بــه
عقیــدة شــیعه همــان علــم و فضایــل نــزد امــام رضــا  gو دیگــر ائمــه معصومیــن نیــز قــرار دارد؛
حــال کــه آرای ابوحنیفــه بــه اقــرار ابــن معیــن برتــر از شــافعی اســت و موقعیــت او هم در مقایســه با
امامــان نیــز معلــوم اســت ،کــذب اعملیــت وی از امــام رضــا  gواضــح میشــود.
 .2احمــد بــن حنبــل؛ در حــق احمــد بــن حنبــل موافقــان و مخالفــان قلمفرســایی کردهانــد.
موافقــان در وصــف او فضایــل عجیبــی نقــل کردهانــد تــا آنجــا کــه بخشــی از فضایــلّ ،
غلــو
ِ
در حــق اوســت و شــباهت بــه معجــزه میدهد(ابــن کثیــر1408،ق ،ج  .)335 :10برخــی از
تعابیــر مخالفــان بدیــن شــرح اســت :محمــد بــن محمــد بـ ّ
ـروی از علمــای شــافعی میگویــد:
اگــر میتوانســتم و قــدرت داشــتم ،بــر حنابلــه جزیــه قــرار میدادم(ابــن عمــاد1406،ق،
ج .)370 :6بنابــر نقــل ابــن جــوزی ،خطیــب بغــدادی احمــد را در زمــرۀ فقهــا نــام نبــرده و او
ّ
را بــه قلــت دیــن و تعصــب ّمتصــف میکند(ابــن جــوزی ،ج  .)132 :16فقیــه بــودن احمــد
محــل اختــاف بــوده کــه جماعتــی وی را فقــط یــک محــدث دانســته و در زمــرۀ فقیهــان قــرار
نمیدادند(کثیــری1418 ،ق ،ج.)144 :1
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دیــدگاه مخالفــان شــاهدی بــر اتفــاق نداشــتن امــت بــر ّ
علمیــت اوســت ،چــه رســد بــه اعلمیــت
وی! ابــن تیمیــه ادعــا میکنــد کــه احمد اعلــم اســت از امــام رضــا  gدر حالی که فقاهــت احمد
محــل تضــارب آرا بــوده و حتــی خــود احمــد در برخــی مــوارد وقتــی مســئله فقهــی را از او ســؤال
میکردنــد ،نمیتوانســت جــواب دهــد و بــه غیــر خــود همچــون اباثــور ارجــاع میداد(ذهبــی،
1405ق ،ج.)31 :21
 .3اســحاق بــن راهویــه؛ اســحاق بــن راهویــه متوفــی 238قمــری اســت کــه در عصــر احمــد بــن
حنبــل میزیســت؛ بــزرگان اهــل ســنت برایــش فضایــل مهمـیرا قائل هســتند ،چنانچــه ذهبی او
را امــام کبیــر و ســرور حافظــان و بــزرگ مشــرق زمیــن میداند(ذهبــی1405 ،ق ،ج .)358 :11یــا
مـ ّـزی در وصــف او گفتــه اســت :یکــی از امامــان در حدیــث و از علمــای دیــن اســت ،وی جامــع فقه
و حدیــث بــوده و صــدق و ورع و زهــد در او نیــز جمــع شــده اســت(مزی1400 ،ق ،ج .)373 :2بــا
همــه ایــن تفاصیــل ،ســبط ابــن جــوزی در تذکــره الخــواص از قــول واقــدی چنیــن نقــل میکنــد:
«در ســال  200کــه مامــون امــام رضــا  gرا بــه مــرو آورد ،در طــول مســیر زمانــی کــه بــه نیشــابور
رســیدند علمــای منطقــه همــراه بــا اســحاق بــن راهویــه خــارج شــده و بــرای اخــذ حدیــث و نقــل
روایــت از امــام و تبــرک بــه ایشــان بــه ســمت محــل اســتقرار حضــرت بــه راه افتادند»(ابــن جــوزی،
1424ق ،ج .)649 :1حــال بــا نقــل چنیــن گزارشهایــی ،تبییــن میشــود کــه ادعــای ابــن
تیمیــه مخالــف واقــع بــوده و بــا چنیــن نقلــی در تعــارض اســت؛ از طرفــی اســحاق اعلــم از امــام
رضــا  gباشــد و از ســوی دیگــر ســر از پــا نمیشناســد بــرای اینکــه بتوانــد روایتــی را از امــام g
اخــذ کنــد و خــود را بــه آن متبــرک ســازد!
 .4اشــهب بــن عبــد العزیــز؛ اشــهب بــن عبــد العزیــز بــن داوود بــن ابراهیــم القیسـ ّ
ـی از بــزرگان
عامــه اســت کــه ذهبــی وی را امــام ،عالمــه و مفتــی مصــر معرفــی میکند(ذهبــی1405 ،ق ،ج:9
 .)500بنابــر برخــی اقــوال نــام او مســکین و لقب او اشــهب اســت ،وی مهمترین شــاگرد مالک بن
انــس بــوده و شــافعی در وصــف او میگویــد :مصــر ،افقــه از اشــهب بــه خــود ندیــده اســت(همان،
ج .)501 :9بــا اینکــه شــافعی از اشــهب تعریــف کــرده ،امــا در ادامــه اشــهب را دارای «طیــش»
معرفــی میکنــد و ایــن صفــت خــود نقــص بزرگــی بــرای اوســت ،زیــرا از نظــر لغــت ایــن کلمــه بــه
ّ
معنــای سبکســری و خفــت و کمیعقــل اســت(زبیدی1414 ،ق ،ج  )106 :9و میگویــد :تنهــا
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اشــکال اشــهب ایــن اســت کــه در او طیــش وجــود دارد(ذهبــی1405 ،ق،ج .)501 :9حتــی بــه
تعبیــر برخــی ،ایــن صفــت بــه معنــای از بیــن رفتن عقــل و جاهــل شــدن اســت(زبیدی1414 ،ق،
ج .)136 :9ایــن کالم شــافعی جــای تأمــل دارد ،زیــرا اتهــام سبکســری و ســبکمغزی از ســوی
شــافعی نســبت بــه اشــهب ،الزم ـهاش نقــض کالم ابــن تیمیــه اســت ،آنجــا کــه اشــهب را اعلــم
ّ
اعلمیــت ســازگاری دارد؟).
میداند(کمعقلــی و سبکســری چگونــه بــا
 .3-2اهل علم از امام رضا  gروایت نقل نکردند
ابــن تیمیــه زیرکانــه بعــد از ادعــای اعلــم نبــودن امــام رضــا ،مســئلۀ نقــل روایــت را مطــرح
مینمایــد و میگویــد :هیــچ عا ِلمــینیســت کــه حتــی یــک حدیــث هــم از امــام رضــا  gنقــل
کــرده باشــد و اینکــه گفتــه شــده فقهــای اهــل ســنت از علــی بــن موســی الرضــا نقــل کردهانــد،

دروغــی بیــش نیســت ،بلکــه مشــهور فقهــا روایــت معروفــی از ایشــان اخــذ نکردهانــد و اگــر هــم
نقلــی رســیده ،توســط برخــی از افــرادی کــه از فقهــا بهحســاب نمیآینــد ،بیــان شــده و طبــق امــر
مرســوم در آن زمــان ،عالمــان متوســط از افــراد متوســط در فقــه بلکــه حتــی از افــراد پایینتــر از
خــود اخــذ حدیــث میکردنــد امــا فقهــا ،خیــر ،چنیــن امــری میانشــان مرســوم نبــوده اســت(ابن
تیمیــه1406 ،ق ،ج.)60 :4
 .1-3-2نقد و بررسی
 .1-1-3-2نبود نقل ،دلیلی بر نبود علم نیست!

بــر فــرض پذیرفتــه شــود کــه از امــام رضــا  gنقلــی وارد نشــده باشــد ،آیــا نقــل نشــدن را
میتــوان دلیلــی بــر نبــود علــم دانســت؟! اینکــه ابــن تیمیــه نقــل نشــدن روایــت را دلیــل عالــم
نبــودن امــام بــر شــمرده اســت ،خطایــی بــس آشــکار اســت؛ زیــرا نقــل نکــردن روایــت بــا عالــم
نبــودن هیــچ مالزمـهای نــدارد؛ چــه بســا اندیشــمندان بســیاری هســتند کــه تالیفــی از خــود بــه
جــای نگذاشــتهاند یــا بحثــی از آنــان بــا مخالفــان خــود نقــل نشــده اســت یــا از حضــور آنــان در
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محافــل علمــینیــز گزارشــی وجــود نــدارد ،درحالیکــه دیگــران از آنــان بــه بزرگــی یــاد کــرده و
آنــان را عالــم ،فقیــه و امــام خواندهانــد .ازجملــه ایــن افــراد اســماعیل بــن عبدالرحمــن اســت کــه
ذهبــی از وی بــا عنــوان «االمــام المفســر» یــاد میکند(ذهبــی1405 ،ق ،ج ،)210 :21همچنین
ســفیان ثــوری کــه ابــن حبــان از او بــا عنــوان «االمام فقیــه اهــل المدینة» یــاد میکند(ابــن حبان،
1393ق،ج .)21 :8درحالیکــه ایــن افــراد صاحــب تصنیــف نبــوده و در محافــل علمیآنچنــان
حضــور علمــینداشــتهاند ،امــا بــا وجــود ایــن ،از آنهــا بــه فقیــه ،امــام و محــدث یــاد شــده اســت.
اکنــون ایــن پرســش مطــرح اســت کــه بنابــر مبنــای ابــن تیمیــه کســی کــه عالــم ،فقیــه ،امــام و
مفســر خوانــده میشــود ولــی آثــار علمــی نــدارد ،آیــا میتــوان وی را بــه عالــم نبــودن متهم کــرد؟!
روشــن اســت کــه عــرف چنیــن مالزم ـهای را نفــی مینمایــد.
 .2-1-3-2روایات بزرگان اهل سنت از امام رضا g

بهرغــم ادعــای ابــن تیمیــه مبنــی بــر نقــل نشــدن روایــت اندیشــمندان اهــل ســنت از امــام رضــا
 ،gبــا مراجعــه بــه میــراث مکتــوب اهــل ســنت مشــاهده میشــود کــه روایــات متعــددی در
کتابهــای حدیثــی و تفســیری اهــل ســنت آمــده اســت کــه در ایــن بخــش بــه چنــد نمونــه اشــاره
مــی شــود:
 .1-2-1-3-2روایات بزرگان اهل سنت از امام رضا g
َ ٌ ِّ
ْ َ ُ ْ َ ٌ َْْ
َ ٌ َْ َ
ان َمع ِرفة ِبالقل ِبَ ،وق ْول ِبالل َس ِانَ ،وع َمل ِبال ْرك ِان».
«الیم
روایت اولِ :

ایــن حدیــث را بزرگانــی ماننــد ابــن ماجــه قزوینی(ابــن ماجــه1430 ،ق ،ج،)46 :1
طبرانی(طبرانــی ،ج ،)226 :6خطیــب بغدادی(بغــدادی1417 ،ق ،جّ ،)315 :12
مزی(مــزی،
1400ق ،ج ،)82 :18ذهبی(ذهبــی1405 ،ق ،ج .)400 :15سبکی(ســبکی1413 ،ق ،ج:1
 .)119از امــام رضــا  gنقــل کردهانــد.
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َ
روایت دوم« :أنا َم ِدینة ال ِعل ِمَ ،وع ِل ٌّی َب ُابها ،ف َم ْن أ َراد ال َم ِدینة فل َیأ ِتها ِم ْن َب ِابها».

این روایت نیز در کتب بزرگان مختلف آمده است ،مانند:
طبری(طبــری ،بی تــا ،)105 :3 ،طبرانی(طبرانــی ،بی تا ،ج ،)65 :11حاکم نیشــابوری(حاکم
نیشــابوری1411 ،ق ،ج ،)137 : 3خطیب بغدادی(بغدادی1417 ،ق ،ج ،)655 : 3ابن عســاکر
(ابــن عســاکر1995 ،م ،ج ،)379 :42ابــن اثیــر (ابــن اثیــر1409 ،ق ،ج ،)597 : 3مـ ّـزی (مــزی،
1400ق ،ج )83 :18نقــل کردهانــد.
 .2-2-1-3-2روایات تفسیری امام رضا  gدر تفاسیر اهل سنت
نقــل روایــت در کتــب تفســیری معتبــر اهــل ســنت نیــز شــاهد دیگــری بــر رد ادعــای ابــن تیمیــه
مبنــی بــر نقــل نشــدن روایــت در کتــب اندیشــمندان اهــل ســنت اســت .برخــی از ایــن روایــات
نفســیری عبــارت اســت از:
َ ْ ُ َّ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ ُ ُّ ْ َ
اب»(رعد)39 ،
ت
 .1-2-2-1-3-2تفسیر آیۀ «یمحو الله ما یشاء و یث ِبت و ِعنده أم ال ِك ِ

امــام رضــا  gاز اجدادشــان نقــل میکننــد کــه «یمحــو اللــه مــا یشــاء و یثبــت» یعنــی :خداونــد
مــوارد مختلفــی را همچــون کفــر ،منکــر ،غفلــت ،بغــض ،ضعــف ،جهــل ،شــک و هــوی پرســتی
را محــو و در مقابــل آن ایمــان ،معــروف ،ذکــر ،محبــت ،قــوت ،علــم ،یقیــن و عقــل را ثابــت نگــه
میدارد(ســلمی1421 ،ق ،ج.)355 :1
 .2-2-2-1-3-2تفسیر «بسم الله الرحمن الرحیم»

امــام رضــا  gاز آبــاء گرامیشــان دربــارۀ تفســیر (بســم اللــه) چنیــن نقــل میکننــد« :بــاء آن
نشــانه بقــاء خداســت ،ســین عالمت اســماء الهــی اســت ،میــم ملــک اوســت(»...همان ،ج.)4 :1
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َْ
َّ ُ َّ
َْ ُ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ
ات َو ِم َن ال ْر ِض ِمثله َّن (»...طالق)12 ،
« .3-2-2-1-3-2الله ال ِذی خلق سبع سماو ٍ

آلوســی ،ذیــل ایــن آیــه روایتــی را از حســین بــن خالــد از امــام رضــا  gم ـیآورد کــه حضــرت
هفــت آســمان و هفــت زمیــن را شــرح دادنــد و مصادیــق آن را تبییــن فرمودند(آلوســی1415 ،ق،
ج.)339 :14
َّ َ َ َ َ ُ َ
ََ َ َ
« .4-2-2-1-3-2أف َرأ ْیت َمن اتخذ ِإلهه ه َو ُاه (»...جاثیه)23 ،
ِ

آلوســی بــاز هــم حدیــث قدســی را از امــام رضــا  gنقــل میکنــد کــه حضــرت فرمودنــد« :هرکه
آخریــن کالمــش در ایــن دنیــا کلمــه الالــه اال اللــه باشــد ،بــدون حســاب وارد بهشــت خواهــد
شــد»(همان ،ج.)216 :13
 .3-2-1-3-2نقل روایات فقها از امام رضا g

نقــل روایــت در برخــی از کتــب فقهــی توســط فقهــای نامــدار اهــل ســنت و تصریــح بــر صحــت
چنیــن روایاتــی نیــز شــاهد دیگــری بــر صــدور روایــت از امــام رضــا  gتوســط اندیشــمندان اهــل
ســنت و بیاعتبــاری ســخن ابــن تیمیــه اســت .احمدبنحنیــل بهعنــوان فقیــه اهــل حدیــث
دربــارۀ حدیــث سلســلهالذهب چنیــن گویــد« :اگــر ایــن ســند را بــر مجنــون و دیوانـهاى بخوانند از
آن حالــت جنــون خــود بهبــودى خواهــد یافت»(ابــن حجــر هیتمــی .)300 :ذهبی ســلفی هم در
توصیــف مقــام و جایــگاه امــام رضــا  gو نقــل روایــت از حضــرت توســط فقهــا چنین مینویســد:
«علــی بــن موســی الرضــا شــخصیتی اســت دارای شــأن و منزلــت بســیار بــاال ،صاحــب علــم و
بیــان اســت ،و جایــگاه ویــژهای در قبــول مــردم دارد ،فقهایــی همچــون آدم بــن ابــى أیــاس ،احمد
بــن حنبــلّ ،
محمــد بــن رافــع ،نصــر بــن علــى جهضمــى ،خالــد بــن احمــد ذهلــى امیــر ،ســفیان
ثــوری ،یحیــی بــن ایــوب و ...از ایشــان روایــت نقــل کردهاند»(ذهبــی1405 ،ق ،ج.)388 :9
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ّ
 .4-2نبود روایت از امام رضا  gدر صحاح سته
یکــی از پیــش فرضهایــی کــه ابــن تیمیــه در رد احادیــث مشــهور بـهکار گرفته اســت ،این اســت
کــه هــر حدیثــی کــه در صحــاح سـ ّـته نیامــده باشــد ،مــردود بــوده و حجــت نیســت .از همی ـنرو
احادیثــی کــه از امــام رضــا  gهــم نقــل شــده اســت براســاس مبنــای ابن ّ
تیمیــه حجــت نخواهد

بــود .وی در اینبــاره چنیــن مینویســد:
«احــدى از اهــل علــم از او روایتــى نقــل نکــرده و بــراى او حدیثــى در کتــب ســته نیامــده اســت.
تنهــا روایاتــى از ابوصلــت هــروى و امثــال او اســت کــه نســخههایى از پدرانــش نقــل کــرده کــه در
آنهــا دروغهایــى اســت کــه خداونــد صادقیــن از غیــر اهــل بیــت را از آن هــا منــزه کــرده تــا چــه
رســد بــه صادقیــن از اهــل بیت»(ابــن تیمیــه1406،ق ،ج.)61 :4
 .1-4-2نقد و بررسی
ّ
 .1-1-4-2نقل روایت توسط صاحبان صحاح سته

روشــن اســت کــه مــاک «عــدم نقــل روایــت توســط صاحبــان صحــاح سـ ّـته» نمیتوانــد دلیلــی
بــر عالــم نبــودن امــام رضــا  gتلقــی شــود؛ چراکــه اوال برخــی از صاحبــان ســته ماننــد بخــاری
اقــرار کردهانــد کــه بســیاری از روایــات صحیــح را بــه جهــت اختصــار در کتــاب خــود نیاوردهانــد؛
عیــن عبــارت ایشــان در اینبــاره چنیــن اســت:
«هرچــه در ایــن کتــاب نقــل کــردهام صحیــح اســت ّامــا روایــات صحیحــی کــه نیــاوردهام از آنهــا
بیشــتر بوده است»(عســقالنی ،1379 ،ج.)7 :1
افــزون بــر آن ،صاحبــان ســته ماننــد بخــاری و مســلم از برخــی بــزرگان اهل ســنت مانند شــافعی
روایــت نقــل نکردهانــد ،آیــا میتــوان ادعــا کــرد کــه بــه دلیــل نقــل نشــدن روایــات شــافعی در
صحیــح بخــاری و صحیــح مســلم ،شــافعی و امثــال وی عالــم نیســت؟!
ثانیــا؛ یــک نفــر از صاحبــان ســته از حضــرت روایــت نقــل کــرده اســت کــه ایــن نقــل میتوانــد
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شــاهد دیگــری بــر رد مدعــای ابــن تیمیــه باشــد؛ ابــن ماجــه در ســنن خــود روایــت اعتقــادی
ََ َ ٌ
َ ُ َ ْ َ ٌ ْ َ ْ َ َ ْ ٌ ِّ
َْ َ
الل َ
ان» را آورده و آن را صحیــح میداند(ابــن
ك
ر
ـاأل
ـ
ب
ـل
ـ
م
ع
و
ـان
ـ
س
ـب و قــول ِب
ِ
«اإلیمــان مع ِرفــة ِبالقلـ ِ
ِ
ِ
ِ
ماجــه1430 ،ق ،ج.)78 :1

نتیجهگیری
بــا توجــه بــه کلمــات بــزرگان اهــل ســنت و تعابیــری کــه دربــارۀ حضــرت رضــا gدارنــد،
اشــکاالت ابــن تیمیــه دربــارۀ موقعیــت علمــیامــام وارد نیســت .از طرفــی وجهــۀ علمــیامــام در
موقعیتهــای مختلــف همچــون مناظــرات ایشــان بــا بــزرگان اقــوام و ادیــان و مذاهــب گوناگــون
در مواقــع مختلــف و ویژگیهــای متعــددی کــه مناظــرات حضــرت بــه چشــم میخــورد و از طــرف
دیگــر نقــص علمــیمعاصــران امــام ،لغزشهــای مختلــف آنهــا ماننــد اختــاف در فقیــه بــودن
احمــد بــن حنبــل ،تقـ ّـدم آرای ابــو حنیفــه بــر شــافعی ،شــیفتگی اســحاق بــن راهویــه بــرای نقــل
روایــت از امــام رضــا gو نیــز ســبک عقــل بــودن اشــهب بــن عبــد العزیز کــه برخــی دربــارۀ او واژۀ
«طیــش» را ب ـهکار بردهانــد ،همگــی نشــانۀ بیانصافــی و عــداوت ابــن تیمیــه بــه حضــرت رضــا
 gاســت کــه بــا وجــود روایــات مختلــف تفســیری و غیرتفســیری از امــام ،بــاز هــم منکــر نقــل
روایــات از ایشــان در منابــع حدیثــی اســت.
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منابع و مآخذ
ـ قرآن کریم.
ـ آلوسی ،محمود بن عبد الله1411( .ق) .روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی .تحقیق :علی عبد الباری عطیة.
بیروت :دار الكتب العلمیة.
ـ ابناثیر ،عز الدین بن األثیر1409( .ق) .أسد الغابه .بیروت :دارالفکر.
ـ ابن اثیر ،علی بن ابی الکرم1417( .ق) .الكامل فی التاریخ .تحقیق :عمر عبد السالم تدمری .بیروت :دار الكتاب العربی.
ـ ابنالعماد الحنبلی ،عبد الحی بن أحمد1406( .ق) .شذرات الذهب فی أخبار من ذهب .تحقیق :محمود األرناؤوط .بیروت:
دار ابن كثیر.
ـ ابن تیمیه ،احمد بن عبد الحلیم1406( .ق) .منهاج السنه النبویه فی نقض كالم الشیعه القدریه .تحقیق :محمد رشاد سالم .جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة .ریاض :بی جا.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ1398( .ق) .مجموع الفتاوی .جمع و ترتیب :الشیخ عبدالرحمن بن قاسم .بیجا.
َ
ـ ابن جوزی ،أبو الفرج( .بی تا) .مناقب االمام احمد بن حنبل .ریاض :مکتبة الخانجی.
ـ ــــــــــــــــــــ1412( .ق) .المنتظم فی تاریخ األمم و الملوك .تحقیق :محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا.
بیروت :دار الكتب العلمیة.
ـ ابن حبان ،محمد بن حبان1393( .ق) .الثقات .بیروت :دارالفکر.
ـ ابن حجر عسقالنی ،أبو الفضل أحمد بن علی1326( .ق) .تهذیب التهذیب .هند :دائرة المعارف النظامیة.
ـ ابن حجر هیتمی ،احمد بن ّ
محمد( .بی تا) .الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضالل والزندقة .لبنان :مؤسسة الرسالة.
ـ ابن خلكان ،شمس الدین أحمد بن محمد( .بی تا) .وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان .تحقیق :إحسان عباس .بیروت :دار
صادر.
ـ ابن شهر آشوب1432( .ق) .مناقب ال ابی طالب .قم :المکتبه الحیدریه.
ـ ابن عساكر ،أبو القاسم علی بن الحسن1995( .م) .تاریخ مدینة دمشق .تحقیق :محب الدین أبی سعید عمر بن غرامة العمری.
بیروت :دار الفكر.
ـ ابن کثیر ،إسماعیل بن عمر1408( .ق) .البدایه والنهایه .تحقیق :علی شیری .بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
ـ ابن ماجه ،ابو عبد الله1430(.ق) .سنن ابن ماجه .بیروت :دار الرسالة العالمیة.
ـ ابن منظور ،محمد بن مكرم1414( .ق) .لسان العرب .تحقیق :میردامادی .بیروت :دار الفكر.
ـ ابن ندیم ،أبو الفرج محمد بن إسحاق1417( .ق) .الفهرست .تحقیق :إبراهیم رمضان .چاپ دوم .بیروت :دار المعرفة.
ـ االغانی ،ابی الفرج( .بی تا) .مقاتل الطالبیین .ترجمه :احمد صقر .بیروت :دارالمعرفه.
ـ حاكم نیشابوری ،محمد بن عبد الله1411( .ق) .المستدرك على الصحیحین .تحقیق :مصطفى عبد القادر عطا .بیروت :دار الكتب
العلمیة.
ـ حسینی زبیدی ،محمد مرتضى1414( .ق) .تاج العروس من جواهر القاموس .بیروت :انتشارات دارالفکر.
ـ خطیب بغدادی ،أبو بكر احمد بن علی1417( .ق) ،تاریخ بغداد .تحقیق :مصطفی عبدالقادرعطا .بیروت :دار الكتب العلمیة.
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ـ دهلوی ،شاه عبد العزیز1373( .ق) .مختصر التحفة االثنی عشریة .تهذیب و اختصار:محمود شکری آلوسی .تحقیقّ :
محب الدین
خطیب .قاهره :انتشارات المطبعة السلفیة.
ـ ذهبی ،شمس الدین محمد بن أحمد1405( .ق) .سیر أعالم النبالء .تحقیق :مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب
األرناؤوط .چاپ سوم .بیروت :مؤسسة الرسالة.
ّ
ّ
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ1416( .ق) .العلو للعلی الغفار فی إیضاح صحیح األخبار وسقیمها .تحقیق :أبو محمد أشرف بن
عبد المقصود .ریاض :انتشارات مكتبة أضواء السلف.
ُ ْ
ـ سبط ابن الجوزی ،یوسف بن ِق ْزأوغ ِلی1429( .ق) .تذكرة الخواص المعروف بتذكرة خواص األمة فی خصائص األئمة .تحقیق:
عامر النجار .مكتبة الثقافة الدینیة.
ـ سبكی ،تاج الدین عبد الوهاب بن علی1413( .ق) .طبقات الشافعیة الكبرى .تحقیق :محمود محمد الطناحی وعبد الفتاح محمد
الحلو .بی جا.
ـ سلمی ،أبو عبد الرحمن محمد بن الحسین1421( .ق) .تفسیر السلمی وهو حقائق التفسیر .تحقیق :سید عمران .بیروت :دار الكتب
العلمیة.
َّ
َّ
ـ سیوطی ،عبد الرحمن بن أبی بكر1429( .ق) .الش ِافی ِالعی على مسند الش ِاف ِعی .تحقیق:عبد الرزاق بن أسعد الله بن عبد الرؤوف
البخاری .بی جا.
ـ شریعتمداری ،علی .)1366( .ویژگیهای حضرت رضا  .gمجموعه آثار دومین کنگره حضرت رضا .بی جا.
ـ طبرانی ،أبو القاسم ،سلیمان بن أحمد( .بی تا) .المعجم الكبیر .تحقیق :حمدی بن عبد المجید السلفی .چاپ دوم .قاهره :مكتبة ابن
تیمیة.
ـ طبرسى ،فضل الحسن۱۴۱۷(.ق) .اإلحتجاج على أهل اللجاج .بی جا .المکتبه الشامله.
ـ طبری ،محمد( .بیتا) .تاریخ االمم والملوک .ایران :مکتبه ارومیه.
ـ ـــــــــــــ( .بیتا) .تهذیب اآلثار و تفصیل الثابت عن رسول الله من األخبار .تحقیق :محمود محمد شاكر .قاهره :مطبعة المدنی.
ـ طبری ،احمد بن عبدالله1356( .ق) .ذخائر العقبى فی مناقب ذوی القربى علیهم السالم .قاهره :مكتبة القدسی.
ـ فضل الله ،محمد جواد .)1361( .تحلیلی از زندگانی امام رضا .gترجمه سید محمد صادق عارف .مشهد :بنیاد پژوهشهای
آستان قدس رضوی.
ـ قرشی ،محمد باقر شریف( .بیتا) .پژوهشی دقیق در زندگانی امام علی بن موسی الرضا  .gترجمه سید محمد صالحی.
بیجا.بینا.
ـ عسقالنی ،احمد بن علی .)1379( .فتح الباری شرح صحیح البخاری .بیروت :دار المعرفه.
ـ كتبی ،محمدبن شاكر2000( .م) .فوات الوفیات .تحقیق :علی محمدبن یعوض االله و عادل أحمدعبدالموجود .بیروت :دارالكتب
علمیه.
ـ كثیری ،محمد1418( .ق) .السلفیة بین أهل السنة واإلمامیة .بیروت :الغدیر.
ـ مالکی ،علی بن محمد .)1379( .الفصول المهمة فی معرفة االئمة .قم :دارالحدیث.
ـ مرتضوی ،سید محمد .)1375( .نهضت کالمیدر عصر امام رضا  .gمشهد :مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.
ـ ّمزی ،یوسف بن عبد الرحمن1400( .ق) .تهذیب الكمال فی أسماء الرجال .تحقیق :بشار عواد معروف.
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ـ مکارم شیرازی ،ناصر .)1388( .مناظرات تاریخی امام علی بن موسی الرضا با پیروان مذاهب و مکاتب مختلف .چاپ دوم.
مشهد:آستان قدس رضوی.
ـ نویری ،أحمد بن عبد الوهاب1423( .ق) .نهایه األرب فی فنون األدب .قاهره :دار الكتب والوثائق القومیة.
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مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی دیدگاه کالمی دو مکتب قم و بغداد
دربارهتجهیزاماممعصومg
(مطالعۀ موردی :تجهیز علی بن موسی الرضا)g

دریافت 1400/3/2 :پذیرش1400/4/23 :
سعید توفیق ،1وجیهه میری

2

چکیده
تجهیــز امــام معصــوم gمتوفــی بـ ه دســت امــام معصــوم در قیــد حیــات یکــی از مباحثــی اســت کــه در
اندیشــۀ کالمــی و فقهــی شــیعه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت .در این نوشــتار بــه شــیوۀ توصیفیتحلیلی
بــه بررســی تطبیقــی بــاور اعتقــادی دو مکتــب قــم و بغــداد در ایــن خصــوص پرداختــه میشــود .با بررســی
رویکــرد و دیــدگاه دو مکتــب قــم و بغــداد روشــن میشــود کــه مکتــب قــم بــا َت ّ
عبــد و التــزام بــه روایــات،
تجهیــز معصــوم متوفــی بــه دســت معصــوم بعــدی را بهعنــوان قاعــدهای قطعــی ،تغییرناپذیــر و فرازمانــی
و فرامکانــی میشناســد؛ حــال آنکــه فقهــای متکلــم مکتــب بغــداد برخــاف فقهــای محــدث مکتــب
قــم ،نهتنهــا روایــات وارد شــده در خصــوص تجهیــز معصــوم را در حــوزۀ اخبــار آحــاد قــرار میدهنــد؛
بلکــه قطعیــت و تغییرناپذیــری ایــن مســئله را بهعنــوان یــک قاعــدۀ مســلم کالمــی و فقهــی نمیپذیرنــد.
مکتــب بغــداد ضمــن آنکــه اولویــت تجهیــز معصــوم را به دســت معصوم بعــدی پذیرفتــه اســت ،امــا آن را به
درجـهای از قطعیــت ارتقــا نــداده اســت تــا درصورتیکــه بــرای امــام زنــده در تجهیــز امــام متوفــی موانــع و
محدودیتهایــی بــه وجــود آمــد ،همچنــان خــود را ملتــزم و ّ
متعبــد بــه ایــن قاعــده بداند .مکتــب متکلمان
و محققــان ،قائــل بــه تجهیــز امــام حســین ،امــام کاظــم و امــام رضــا gبــه دســت معصــوم بعدی نیســت.
از گزارشهــای تاریخــی نیــز چنیــن درک میشــود کــه متولــی تجهیــز امــام رضــا gعمــوی ایشــان
محمدبــن جعفــر الصــادق gبــوده اســت.
کلیدواژههــا :مکتــب قــم ،مکتــب بغــداد ،تجهیــز معصــوم ،امــام رضــا ،gابــن بابویه(شــیخ صــدوق)،
شــریف مرتضــی.
 .1دانشآموخته دکترای تاریخ تشیع ،دانشگاه اصفهان(نویسنده مسئول)Tofigh_saeed@yahoo.com :
 .2محقق پسا دکتری ،گروه تاریخ ،دانشگاه اصفهانVajiheh.miri@gmail.com :

سال دهم ،شماره  ،38تابستان  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

79

80
 .1مقدمه
غســل جنــازۀ امــام معصــوم gیکــی از مســائلی اســت کــه دربــارۀ دامنــۀ کالمــی و فقهــی آن
تــا عصــر حاضــر تدقیــق و تأمــل شــده اســت .روایاتــی در مصــادر حدیثــی شــیعه بــه ایــن مطلــب
اشــاره دارد کــه غســل ،کفــن و دفــن انبیــا ،حضــرت رســول nو اهــل البیــت bآن حضــرت
بهعهــدۀ اوصیــای پــس از آنــان اســت .آنگونــه کــه مســئله انحصــار غســل و کفــن امــام معصــوم
بــه دســت امــام معصــوم بعــدی و اقامــۀ نمــاز میــت امــام متوفــی توســط امــام معصــوم در قیــد
حیــات ،بهعنــوان یــک قاعــدۀ فقهــی و کالمــی قطعــی در اندیشــۀ شــیعی شــناخته شــد .از
میــان اهــل البیــت ،bتنهــا در خصــوص تجهیــز امــام حســین ،امــام کاظــم ،امــام رضــا و حضرت
صاحباألمــر fمســئله متفــاوت از قاعــدۀ مذکــور بهنظــر میرســد .در ایــن جســتار میکوشــیم
از بیــن امامــان نامبــرده ،غســل و نمــاز میــت امــام علــی بــن موســی الرضــا gرا از دیــدگاه دو
مکتــب اصلــی اثناعشــری کــه بعــد از دورۀ حضــور اهــل البیــت bو در بــازۀ تاریخــی دو قــرن
نخســتین عصــر غیبــت( 260تــا  460هجــری) بــر مراکــز علمــی و محیــط فکــری شــیعه چیــره
بودنــد ،یعنــی مکتــب قم(اهــل الحدیــث) و مکتــب بغداد(متکلمــان و محققــان) بررســی کنیــم.
مکتــب قم(اهــل الحدیــث) همــت خود را بــر جمـعآوری احادیث اهــل البیت و ضبــط و حفظ آن
مصــروف میداشــته اســت .درواقــع ایــن رویکــرد مکتــب قــم ،همــان اســتمرار خــط نقــل احادیــث
ً
اهــل البیــت bدر زمــان حضــور ایشــان توســط اصحــاب آنــان بــود .هــواداران ایــن مکتــب عموما
بــا اجتهــاد بهصــورت یــک عمــل و کوشــش فکــری بــر اســاس اســتنباط تعقلــی میانهای نداشــتند
و حتــی اســتدالالت عقلــی کالمــی را کــه بــرای تقویــت مذهــب و در حمایــت از نظرهــای شــیعی
بـهکار میرفت محکــوم کردند(ابــن بابویــه1432،ق74-72 :؛ مفیــد1413،ق ،ج .)88 ،49 :
مکتــب بغداد(متکلمــان و محققــان) روشــی ســختگیرانه در برخــورد بــا احادیــث داشــتند و هــر
روایتــی را نمیپذیرفتنــد و بــه هــر خبــری نیز اســتناد نمیکردنــد .از نظــر متکلمان عقلگــرا ،آنچه
ّ
ّ
پشــتوانه و حجیتبخــش ادلــه نقلــی اســت ،معرفــت عقلــی و ادله مبتنــی بر عقــل اســت؛ از اینرو
عقلگرایــان ،عــاوه بــر ارزیابــی احادیــث ،بــه عقــل و دلیــل عقلی ،بیشــتر ّ
توجــه میکردنــد و خبر
واحــد را نیــز تنهــا در فقــه عملــی و احــکام ،معتبــر میدانســتند .حــال آنکــه مکتــب قــم در تبییــن
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عقایــد و معــارف اســامی التفــات خاصــی به حدیــث و خبــر واحــد داشتند(الســبحانی1424،ق،
ج .)200 :1در ایــن پژوهــش ســعی بــر آن اســت کــه بــه روش توصیفیتحلیلــی و بــا اســتناد بــه
مصــادر حدیثــی ،کالمــی و تاریخــی بــه دو پرســش اساســی پاســخ دهیم:
 .1رویکــرد و دیــدگاه هــر یــک از دو مکتــب قــم و بغــداد در خصــوص غســل و نمــاز میــت امــام
معصــوم و مشــخصا علــی بــن موســی الرضــا gچگونــه بــوده اســت؟
 .2مصــادر تاریخــی ،دیــدگاه کــدام یــک از دو مکتــب قــم و بغــداد را در خصــوص تجهیــز علی بن
موســی الرضــا gتأییــد میکند؟
بعضــی مورخــان معاصر کــه در خصوص حیــات امام رضــا gبا رویکــردی عقلگرایانــه کتابهای
ٌ
تحقیقــی بــه نــگارش درآوردنــد یــا هماننــد مؤلــف کتــاب «حیــاة اإلمــام موســی بــن جعفــر دراســة و
تحلیــل» معتقدنــد کــه مأمون عهــدهدار تجهیــز و کفــن امــام رضــا gشد(القرشــی1431،ق ،ج:2
 ،)394یــا هماننــد مؤلــف کتــاب « اإلمــام الرضــا ،تاریــخ و دراســة» به اســتناد مصــادر صرفــا از حضور
جعفــر بــن محمــد الصــادق gبــر ســر جنــازۀ امــام رضــا gســخن بــه میــان آوردهانــد و دربــارۀ
تجهیــز امــام gتحلیلــی تاریخــی ارائــه نمیدهند(فضــل اللــه1393،ق ،)167-166 :یــا همچون
مؤلــف الحیــاة السیاســیة لإلمــام الرضــا در خصــوص تجهیــز امام رضــا gبه دســت امام جــوادg
بــا رعایــت جانب احتیــاط از ابـراز نظر امتنــاع ورزیده ،ســکوت اختیــار نمودهاند(العاملــی1406،ق:
 .)428-425بــا توجــه بــه اینکــه مطالعــات تاریخــی معاصــر در پرداختــن بــه موضــوع تجهیــز امــام
رضــا gاهتمــام جــدی از خــود نشــان ندادهانــد؛ بنابرایــن پژوهــش فعلــی پیشــینهای مســتقل و
ْ َ َ َ َ ُ َّ
ـام ل ُیغ ِّســل ُه ِإل ِاإل َمــام» در
«المـ
روشــمند نــدارد .بــا وجــود ایــن ،اشــاره بــه مقالــۀ بازشناســی حدیــث ِ
گفتمــان واقفیــه و امامیــه خالــی از فایــده نیســت .اگرچــه مؤلفان ایــن مقالــه دربارۀ تجهیــز علی بن
موســی الرضــا gبه نظر شــیخ مفید تمایل نشــان میدهند(حســینیان مقــدم و گــودرزی:1396،
 ،)112امــا در جمعبنــدی موضــوع بــدون آنکــه بیــن نظــر علمــای ممتــاز شــیعه ،تفکیــک جــدی
قائــل شــوند ،ناخــودآگاه تصــور کردهانــد تمامــی علمــای نامــدار شــیعه ایــن روایــت را نقــل کــرده و
پذیرفتهاند(همــان.)118 :
اهمیــت و ارزش ایــن تحقیــق در آن اســت کــه در یــک مطالعــۀ تاریخــی ،تجهیــز امــام معصــوم
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متوفــی بــه دســت امــام معصــوم در قیــد حیــات را کــه نــزد اخباریــون شــیعه بــه یــک اصــل قطعــی
و بیچــون و چــرا ارتقــا یافتــه بــود ،بــه کمــک نقدگرایــی از مرتبــه قطعیــت بیچــون و چــرا تنــزل
دهــد ،از آن قرائتــی خردگرایانــه ارائــه نمایــد .ساختارشــکنی ایــن مقالــه در مواجهــه بــا گفتمــان
اخبــاری ،میتوانــد در تفســیر عقالنــی از روایــت تجهیــز امــام بــه دور از افــراط و تفریــط جریانســاز
ُ
واقــع شــود و راه خردهگیــری مخالفــان را بــر آموزههــای اعتقــادی شــیعیان ببنــدد .نــوآوری ایــن
مقالــه در آن اســت کــه بــه اســتناد مصــادر تاریخــی و در راســتای دیــدگاه علمــای مکتــب بغــداد،
بهویــژه ســیدمرتضی علمالهــدی ،تجهیــز امــام رضــا gبــ ه دســت امــام جــواد gرا مــردود
شــمرده؛ تجهیــز آن حضــرت توســط عمــوی ایشــان یعنــی محمد بــن جعفــر الصــادق gرا اقوی
و ارجــح ارزیابــی مینمایــد.
بــا توجــه بــه اینکــه موضــوع اصلــی ایــن مقالــه ،بررســی تطبیقــی دیــدگاه کالمــی دو مکتــب
قــم و بغــداد در خصــوص تجهیــز امــام معصــوم اســت ،نخســت کوشــیده شــده اســت از خــال
بررســی تطبیقــی دیــدگاه ایــن دو مکتــب ،نظــر اقــوی و ارجــح درخصــوص تجهیــز امــام رضــاg
کــه موضــوع فرعــی ایــن مقالــه اســت ،تبییــن شــود و در مرحلــۀ بعــد دیــدگاه مختــار بــه پشــتوانۀ
تحلیــل تاریخــی مســتدل و مبرهــن گــردد .مقصــود از واژۀ «تجهیــز» در ایــن مقالــه ،چهــار فعــل
غســل ،کفــن ،نمــاز و دفــن میــت اســت .همچنیــن مقصــود از «مصــادر» نیــز منابــع دســت اول و
مــادر اســت کــه تاریــخ نــگارش آنهــا از مســئله مــورد مطالعــه فاصلــه چندانــی ندارنــد و توجــه بــه
تقــدم آنهــا موجــب افزایــش اعتبــار و ارزش تحقیــق میشــود.

 .2بررسی دیدگاهها
ْ َ َ َ
ـام ل
«المـ
یکــی از مســائلی کـ َـه بیــن دو مکتــب قــم و بغــداد محــل اختــاف اســت ،مســئلۀ ِ
َ ْ ُ ُ َّ َ ٌ َ ْ
یغ ِســله ِإل ِإمــام ِمـ
ـن ال ِئ َّمـ ِـة  b» اســت .گرچــه ایــن مســئله در نظــر اول یــک حکــم فقهــی بهنظــر
میرســد ،امــا بایــد پذیرفــت چنانچــه ایــن مســئله بهعنــوان یــک قاعــده قطعــی و تغییــر ناپذیــر
ـام مـ َ
شــناخته شــود ،بــرای اثبــات قطعیــت یــا عــدم قطعیــت قاعــده ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ ٌ
ـن
«المــام ل یغ ِســله ِإل ِإمـ ِ
ِ
َْ
ال ِئ َّمـ ِـة  b» خواهناخــواه پــای علــم کالم بــه ایــن موضــوع گشــوده میشــود ،زیــرا ممکــن اســت
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،38تابستان 1401

بررسی تطبیقی دیدگاه کالمی دو مکتب قم و بغداد درباره تجهیز امام معصوم ( gتوفیق و میری)

در مراســم تجهیــز امــام متوفــی ،بــرای امــام بعــدی کــه متولــی امــر غســل ،کفــن ،نمــاز و دفــن
امــام متوفــی اســت موانــع و محدودیتهــای پیــش آیــد ،بهگونــهای کــه امــام متولــی تجهیــز
امــام متوفــی نتوانــد امــر تجهیــز را بــر عهــده گیــرد؛ بنابرایــن مســئله انحصــار غســل و کفــن امــام
معصــوم بــه دســت امــام معصــوم بعــدی و اقامــه نمــاز میــت امــام متوفــی توســط امــام معصــوم
در قیــد حیــات ،یــک مســئله صرفــا فقهــی نیســت 1و پاســخگویی بــه ایــن ســؤال همچنــان مهــم
مینمایــد درصورتیکــه امــام معصــوم بــه دلیــل موانــع و محدودیتهــا نتوانــد متولــی امــر تجهیــز
امــام متوفــی شــود ،آیــا قطعیــت ایــن قاعــده همچنــان پــا برجاســت؟ یــا ایــن قاعــدۀ فقهــی نیــز
در شــرایط خــاص ،هماننــد بعضــی از قواعــد فقهــی دیگــر مشــمول اســتثنائاتی نیــز میشــود؟
و چنانچــه قطعیــت ایــن حکــم فقهــی در شــرایط خــاص همچنــان بــه قــوت خــود پــا برجاســت،
تجهیــز امــام متوفــی چگونــه امکانپذیــر اســت؟
بــرای رســیدن بــه جــواب ایــن ســؤاالت ،رویکــرد و دیــدگاه دو مکتــب قــم و بغــداد را بررســی
میکنیــم.
 .1-2رویکرد و دیدگاه مکتب قم
 .1-1-2رویکرد فقهی مکتب قم

نوشــتههای فقهــی ایــن گــروه از ّ
محدثــان ،مجموعــهای از متــون روایــات اســت کــه بــه
ترتیــب موضوعــی دســتهبندی شــده و گاهــی ســندهای روایــات نیــز حــذف میشد(مدرســی
طباطبائــی .)38 :1368 ،فقهــای مکتــب اهــل الحدیــث از نوشــتن مطالــب فقهــی بــا عباراتــی
جــز نـ ّ
ـارات روایــات مذهبــی ،هــراس و وحشــت داشتند(طوســی1387 ،ق ،ج .)2 :1بــا
ـص عبـ ِ
ِ
ّ
پذیــرش ایــن فــرض کــه آنــان گرچــه قواعــد و ضوابــط اصــول فقــه را دربــارۀ حــاالت مختلــف ادلــه
ولــو بــه صــورت ســادۀ آن میدانســتند و حتــی قســمتی از ایــن ضوابــط را کــه در روایــات بدانهــا
 .1پیوســتگی میــان پدیدههــای تاریخــی و نظریههــای حدیثــی کالمــی از مطالعــات میانرشــتهای اســت کــه لــزوم غســل یــا
ـش فقــه ،حدیــث ،کالم و تاریــخ را بــه
تجهیــز هــر امــام توســط امــام بعــدی در ایــن شــمار اســت .مســئله تجهیــز معصــوم چهــار دانـ ِ
هــم پیونــد میدهــد.
سال دهم ،شماره  ،38تابستان  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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اشــاره شــده بــود عمــا بـهکار میبســتند(1صالة الجمعــه 128/4،خ ،)96-97 :بــا وجــود ایــن،
هرگــز بــه فکــر جــدا کــردن فقــه از حدیــث و تدویــن کتابهــای فقهــی مســتقل برنیامدنــد و شــیوۀ
ســنتگرایانه خــود را حفــظ نمودند(طوســی1387،،ق ،ج .)2 :1فقهــای شــاخص ایــن مکتــب
ّ
محدثانــی نظیــر محمــد بــن یعقــوب الکلینی(متوفــی  329ق ،).محمــد بــن الحســن بــن احمــد
بــن الولید(متوفــی  343ق ).و محمــد بــن علــی بــن بابویــه قمــی معــروف بــه شــیخ صدوق(متوفی
 381ق ).هستند(طوســی.)157 ،156 ،135 :
 .2-1-2رویکرد کالمی مکتب قم
عالمــان ایــن مکتــب هماننــد رویکردشــان در مســائل فقهــی ،روش صحیــح فهــم ،تقریــر و تبیین
معــارف الهــی و معتقــدات اســامی را رجــوع بــه آیــات قــرآن و احادیــث ائمــه و اســتناد بــه آنهــا
میدانســتند .آنگونــه کــه نصگرایــی ،شــاخصۀ اصلــی ایــن مکتــب در پرداختــن بــه مســائل
اعتقــادی تلقــی میشــد .مهمتریــن اصــول فکــری متکلمــان مکتــب نقلــی ،بــه اختصــار عبــارت
ّ
مرجعیــت اخبــار و احادیــث در کشــف و تبییــن معــارف دینــی ،بهگونهایکــه
اســت از .1 :بــاور بــه
روایــات را بهجــز در مــوارد انــدک بــدون جــرح و تعدیــل حدیثــی نقــل میکردنــد .2 .اذعــان بــه
حج ّیــت خبــر واحــد و اســتناد بــه آن در تبییــن مســائل کالمــی .3 .در کمترین ّ
ّ
حد ممکــن به عقل
تکیــه میکردنــد؛ بهگونهایکــه هنــگام تعــارض دلیــل عقلــی بــا نقلــی ،دلیــل نقلــی را بــر دلیــل
عقلــی ترجیــح میدادنــد و مقــدم میکردند(عطائــی نظــری.)12 :1397،
روشــن شــد کــه رویکــرد فقهــی و کالمــی مکتــب قــم چنیــن اســت :مادامــی کــه احادیــث اهــل
البیــت در اختیــار آنــان قــرار دارد و احــکام فقهــی و مســائل اعتقــادی بــر اســاس آنهــا قابــل
ـی خطاپذیــر
شــناخت و تبییــن اســت ،نیــازی بــه رجــوع و اســتناد بــه عقــل و اســتداللهای عقلـ ِ
نیســت .موضــوع مهمتــر آنکــه مکتــب قــم در تبییــن احــکام فقهــی و عقایــد کالمــی ،اخبــار آحــاد
را هماننــد اخبــار متواتــر و اخبــار محفــوف بــه قرایــن ،مفیــد علــم ،حجت و یقیـنآور میدانســتند؛
« .1و قدینســبون هــؤالء الجهلــة وهمهــم إلــی القدمــاء کابــن بابویــة و غیــره حیــث ان ّهــم ال ینکــروا فــی کتبهــم هــذه الفــروع
الفقهیــة و لــم یــدروا انّــه ال یلــزم مــن عــدم الذکــر انــکار  ...مــع ان إبــن بابویــة ایضـاً ربمــا ذکــر فــی الفقیــه ،فتــاوی ِمــن قبیــل
إجتهــادات المتأخریــن ،بــل مــا یفعلــه المتأخرون»(صــاه الجمعــه 128/4،خ.)96-97 :
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،38تابستان 1401
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بهگونـهای کــه در شــناخت مســائل و موضوعــات دینــی اعــم از فقهــی و کالمــی میتــوان بــه خبــر
واحــد اســتناد کــرد.
 .3-1-2دیدگاه مکتب قم
دیــدگاه مکتــب قــم در خصــوص تجهیــز امــام متوفــی ،تابــع رویکــرد فقهــی کالمــی ایــن مکتــب
بــود؛ آنگونــه کــه دربــارۀ غســل ،کفــن ،نمــاز و دفــن امــام معصــوم نیــز نصگــرا و بــر پایــه احادیــث
بــود .درنتیجــه شــاهد آنیم که صاحب کتــاب «بصائــر الدرجات»(متوفــی  290ق ).با نقل حدیثی،
دامنــۀ فقهــی کالمــی تجهیــز معصــوم متوفــی بــه دســت معصــوم بعــدی را بــه همــۀ معصومیــن از
حضــرت رســول nتــا امــام دوازدهــم fتوســعه و تعمیــم داده اســت(الصفار1404،ق.)225 :
پــس از وی ،محمــد بــن یعقــوب الکلینــی در کتــاب« األصــول ِمــن الکافــی» خــود ،بابــی را بــه نــام
ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ ٌ َ ْ َ
«المــام ل یغ ِســله ِإل ِإمــام ِمـ
ـن ال ِئ َّمـ ِـة  b» اختصــاص داد و در آن روایــات موجــود در ایــن زمینــه
ِ
را نقــل کرد(کلینــی1407،ق ،ج .)385-384 :1ســرانجام شــیخ صــدوق برجســتهترین نماینــدۀ
مکتــب قــم ،در خصــوص تجهیــز علــی بــن موســی الرضــا gبــا اســتناد بــه روایتــی معتقــد اســت
امــام جــواد gکــه در آن هنــگام هشتســاله بــود و در مدینــه اقامــت داشــت ،بــرای غســل پــدر و
اقامــۀ نمــاز میــت بــر آن حضرت در طــوس حضــور یافت(1ابــن بابویــه1378 ،ق ،ج244-243 :2؛
1376ق.)663 :
َ
ـم أُ َكل ِّ ْمـ ُه َح َّتــى َدخَ ـ َ
ـن الــدَّا ِر
ـم نَــا َمَ gعلَــى ف َِراشِ ـ ِه َو َم َك ْثـ ُ
ـت َواقِفـاً فِــی َص ْحـ ِ
ـرأْ ِ
ـر أَ ْن یُ ْغلَــقَ ال ْ َبـ ُ
ـاب َف ُغلِــقَ ثُـ َّ
س َفلَـ ْ
ـر َج ُ gمغ ََّطــى الـ َّ
ـل الـ َ
 ...« .1فَخَ ـ َ
ـدَّار َفأ َمـ َ
َ
ـن ال ْ َو ْجـ ِه َق َطـ ُ
ـك إ ِ ْذ َدخَ ـ َ
َم ْه ُمومـاً َم ْح ُزونـاً َف َب ْی َن َمــا أَنَــا َك َذلِـ َ
ـن َدخَ لْ َت َو
ـاس ب ِال ِّرضَ ــاَ gف َبــا َد ْر ُت إِل َ ْیـ ِه َف ُقلْـ ُ
ـب ُه ال َّنـ ِ
ـن أَیْـ َ
ـاب َح َسـ ُ
ـت ل َـ ُه ِمـ ْ
ـی شَ ـ ٌّ
ـط الشَّ ـ ْع ِر أشْ ـ َ
ـل َعلَـ َّ
َ
ـال لِــی أَنَــا ُح َّجـ ُة َّ
ـت َف َقـ َ
ـاب ُم ْغلَــقٌ َف َقـ َ
ـن ال ْ َمدِی َنــه فِــی َهـ َ
الل ِ
ـذا ال ْ َو ْقـ ِ
ـن أَنْـ َ
ـاب ُم ْغلَــقٌ َف ُقلْـ ُ
ـال ال َّـذِی َجــا َء بِــی ِمـ َ
ـت ل َـ ُه َو َمـ ْ
ـدَّار َو ال ْ َبـ ُ
ال ْ َبـ ُ
ـت ُهـ َو ال َّـذِی أ ْدخَ لَ ِنــی الـ َ
ـم َمضَ ــى ن َْحـ َو أَب ِیـهَِ gفدَ خَ ـ َ
َعلَ ْیـ َ
الصلْـ ِ
ـب إِل َ ْیـ ِه َف َعان َ َقـ ُه َو ضَ َّم ُه
ـل َو أَ َم َرنِــی ب ِال ُّدخُ ـ ِ
ـت أَنَــا ُم َح َّمــدُ بْـ ُ
ـك یَــا أَبَــا َّ
ـر إِل َ ْیـ ِه ال ِّرضَ ــاَ gوثَـ َ
ـی ثُـ َّ
ـول َم َعـ ُه َفلَ َّمــا ن ََظـ َ
ـن َعلِـ ٍّ
إِلَــى َصــدْ ِر ِه َو َق َّبـ َ
ـم أَ ْف َه ْمـ ُه َو َرأَیْ ُت َعلَى شَ ـ َفت َِی
ـن َعل ٍِّی gیُ َق ِّب ُلـ ُه َو یُ َســا ُّر ُه ب ِشَ ـ ْ
ـل َمــا ب َ ْیـ َ
ـب َعلَ ْیـ ِه ُم َح َّمدُ بْـ ُ
ـم َسـ َ
ـح َب ُه َسـ ْ
ـحباً إِلَــى ف َِراشِ ـ ِه َو أَ َكـ َّ
ـن َع ْی َن ْیـ ِه ثُـ َّ
ـی ٍء لَـ ْ
ـم أَ ْدخَ ـ َ
ـیئاً شَ ـبِیهاً ب ِال ْ ُع ْصفُو ِر
ـج َو َرأَیْـ ُ
ال ِّرضَ ــاُ gزبْــدا ً أَشَ ــدَّ ب َ َیاضـاً ِمـ َ
ـل یَــدَ ُه ب َ ْیـ َ
ـن ال َّثلْـ ِ
ـن ثَ ْوب َ ْیـ ِه َو َصــدْ ِر ِه َف ْ
ـت أَبَــا َج ْع َفـ ٍر gیَلْ َح ُسـ ُه بِل َِســان ِ ِه ثُـ َّ
اسـ َتخْ َر َج ِم ْن ُه شَ ـ ْ
ـن الْخِ َزانَـ ِة َف ُقلْ ُت َمــا فِــی الْخِ َزان َ ِة ُم ْغت ََسـ ٌ
َفاب ْ َتلَ َعـ ُه أَبُــو َج ْع َفـ ٍرَ gو َمضَ ــى ال ِّرضَ ــاَ gف َقـ َ
الصلْـ ِ
ـل َو
ـت ای ِت ِنــی ب ِال ْ ُم ْغت ََسـ ِ
ـل َو ال ْ َمــا ِء ِمـ َ
ـم یَــا أَبَــا َّ
ـال أَبُــو َج ْع َفـ ٍرُ gقـ ْ
ـت الْخِ َزان َـ َة َفـإِ َذا فِی َهــا ُم ْغت ََسـ ٌ
ـل َو َمــا ٌء َف َأخْ َر ْج ُتـ ُه َو شَ ـ َّم ْر ُت ث َِیابِــی ِ ُل َغ ِّسـلَ ُه َف َقـ َ
َل َمــا ٌء َو َقـ َ
ـر َ
الصلْـ ِ
ـت َفإ َِّن
ك ب ِـ ِه َفدَ خَ لْـ ُ
ـال لِــی تَ َن َّح یَــا أَبَا َّ
ـال لِــی ای ِتـ ِه إِلَــى َمــا آ ُمـ ُ
َ
السـف َ
َط ال َّـذِی فِیـ ِه َك َف ُنـ ُه َو َح ُن ُ
ـم أَ َر ُه فِــی تِلْ َ
ـم َقـ َ
ـر َ
ك
وطـ ُه َفدَ خَ لْـ ُ
ـال لِــی ا ْدخُ ـ ِ
لِــی َمـ ْ
ك َفغ ََّسـلَ ُه ثُـ َّ
ـت َفـإِ َذا أَنَــا ب َِسـفَطٍ لَـ ْ
ـی َّ
ـن یُعِی ُن ِنــی َغ ْیـ َ
ـل الْخِ َزان َـ َة َفأخْ ـ ِر ْج إِلَـ َّ
الْخِ َزان َـ ِة َقـ ُّ
ـوت َقـ َ
ـم َقـ َ
ـم َفـإ َِّن فِــی الْخِ َزان َ ِة
ـح التَّابُـ َ
ـال لِــی ای ِت ِنــی ب ِالتَّابُــوتِ َف ُقلْـ ُ
ـت أَ ْمضِ ــی إِلَــى الن ََّّجــا ِر َح َّتــى یُ ْصلِـ َ
ـط َف َح َملْ ُتـ ُه إِل َ ْیـ ِه َف َك َّف َنـ ُه َو َصلَّــى َعلَ ْیـ ِه ثُـ َّ
ـال ُقـ ْ
ـم أَ َر ُه َقـ ُّ
ـط َف َأت َْی ُتـ ُه ب ِـ ِه َف َأخَ ـ َ
ـذ ال ِّرضَ ــا gب َ ْعــدَ َمــا َصلَّــى َعلَ ْیـ ِه َف َوضَ َعـ ُه فِــی التَّابُــوتِ َو َصـ َّ
ـف َقدَ َم ْیـ ِه َو َصلَّــى َر ْك َعت َْی ِن
ـت الْخِ َزان َـ َة َف َو َجـ ُ
تَابُوتـاً َفدَ خَ لْـ ُ
ـدْت تَابُوتـاً لَـ ْ
ـول َّ
ـر ْغ ِم ْن ُه َمــا َح َّتــى َعـ َ
السـق ُ
ـون َو یُ َطال ُِب َنــا ب ِال ِّرضَ اg
ـر َج ِم ْنـ ُه التَّابُـ ُ
ـا التَّابُـ ُ
ـن َر ُسـ ِ
ـوت َو َمضَ ــى َف ُقلْ ُت یَــا ابْـ َ
الســا َع َة یَجِ ی ُئ َنــا ال ْ َم ْأ ُمـ ُ
لَـ ْ
الل ِ َّ
ـوت َو ان ْشَ ــقَّ َّ
ْف فَخَ ـ َ
ـم یَ ْفـ ُ
ـع َّ ُ
ـع َف َقـ َ
ـال لِــی ْاسـ ُ
الصلْ ِ
ـن أَ ْر َواحِ ِه َما َو أَ ْج َســا ِده َِما
ـوت ب ِال ْ َمشْ ـ ِر ِق َو یَ ُمـ ُ
ـی یَ ُمـ ُ
الل ب َ ْیـ َ
ت َما ِمـ ْ
ـی ُعو ُد یَــا أَبَــا َّ
ـوت َوصِ ُّیـ ُه ب ِال ْ َم ْغـرِبِ إ ِ َّل َج َمـ َ
َف َمــا ن َْص َنـ ُ
ـك ْت َفإِنَّـ ُه َسـ َ
ـن ن َ ِبـ ٍّ
ـم یُغ ََّسـ ْ
السـق ُ
ـن
ـم ال ْ َحدِیـ َ
ْف َو ن َـ َز َل التَّابُـ ُ
اسـ َتخْ َر َج ال ِّرضَ ــاِ gمـ َ
ـم یُ َك َّفـ ْ
ـوت َف َقــا َمَ gف ْ
َو َمــا أَتَـ َّ
ـل َو لَـ ْ
ـن التَّابُــوتِ َو َوضَ َعـ ُه َعلَــى ف َِراشِ ـ ِه َك َأن َّـ ُه لَـ ْ
ـث َح َّتــى ان ْشَ ــقَّ َّ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ـان ب ِال ْ َبــابِ َفدَ خَ ـ َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ـم َقـ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـل بَاكِیـاً َح ِزینـاً َقدْ شَ ــقَّ َج ْی َبـ ُه َو ل َ َط َم َرأْ َسـ ُه َو
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َ َ ِ َ ُ ُ َ َ ُ
ْ
َ َ َّ
ثُـ َّ
ْ
َ
ـم َدخَ ـ َ
ـس ِعنْدَ َرأْسِ ـ ِه َو َقـ َ
ُهـ َو یَ ُقـ ُ
ـال خُ ـ ُ
ـی ٍء
ـع َف َظ َه َر ُك ُّل شَ ـ ْ
ـت بِـ َ
ـول یَــا َسـ ِّیدَا ْه ُف ِّج ْعـ ُ
ـرتِ ال ْ َم ْوضِ ـ ُ
ـك یَــا َسـ ِّیدِی ثُـ َّ
ـل َف َجلَـ َ
ـر ب َِح ْفـ ِر الْق َْبـ ِر َف ُح ِفـ َ
ـذوا فِی ت َْج ِهیـ ِز ِه َفأ َمـ َ
َعلَــى َمــا َو َص َفـ ُه ال ِّرضَ ــا(»... gابــن بابویــه1378 ،ق ،ج244-243 :2؛ 1376ق.)663 :
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رویکــرد نقلگرایــی شــیخ ابوجعفــر محمــد بــن الحســن الصفــار در کتــاب «بصائــر
معصــوم بعــدی
معصــوم متوفــی بــه دســت
الدرجــات» در بیــان غســل ،کفــن و نمــاز میــت
ِ
ِ

بــه کتــب حدیثــی متأخــر نظیــر« الخرائــج و الجرائح»(راونــدی1409،ق ،ج،)779-778 :2
«طــرف مــن األنبــاء و المناقب(ابــن طــاووس1420،ق ،)582-581 :مدینــة معاجــز األئمــة
اإلثنــی عشــر(بحرانی1413،ق ،ج /48-47 :3ج ،)219-218 :4بحــار األنــوار الجامعــة
ل ُ
ــدرر أخبــار األئمــة األطهار(مجلســی1403،ق ،ج ،513 :22ج ،)290-289 :27مــرآة
ِ
العقــول فــی شــرح أخبــار آل الرسول(مجلســی1404،ق ،ج ،)258-256 :4تفســیر نــور
الثقلین(العروســی الحویــزی1415،ق ،ج ،)641-640 :5منتهــى اآلمــال فــی تواریــخ النبــی
و اآل ل(القمــی1379،ق ،ج )1713-1707 :3ســرایت نمــود .همچنیــن دیــدگاه مکتــب
قــم در زمینــۀ تجهیــز علــی بــن موســی الرضــا gبــه دســت امــام جــواد gکــه بهصــورت
مشــخص در دو کتــاب عیــون أخبــار الرضــا و األمالــی شــیخ صــدوق نقــل شــده اســت در
مصــادر بعــدی همچــون عیــون المعجزات(ابــن عبدالوهــاب« ،)113 :روضــة الواعظیــن
و بصیــرة المتعظین»(فتــال نیشــابوری1375 ،ق ،ج« ،)231-229 :1إعــام الــورى
بأعــام الهدى»(طبرســی1390،ق« ،)343-341 :الثاقــب فــی المناقب»(ابــن حمــزه
طوســی1419،ق« ،)491-489 :مناقــب آل أبیطالب»(ابــن شهرآشــوب1412،ق ،ج،)404 :4
«الـ ُّـد ُّر النظیــم فــی مناقــب األئمــة اللهامیم»(الشــامی1420،ق« ،)695-694 :كشــف الغمــة
فــی معرفــه األئمة»(إربلــی1421،ق ،ج« ،)847-846 :2مشــارق أنــوار الیقیــن فــی أســرار
أمیرالمؤمنین(»gحافــظ البرســی1422،ق« ،)151-149 :إثبــات الهــداة بالنصــوص و
المعجزات»(حــر عاملــی1425،ق ،ج 397-396 ،343 :4) نیــز دنبــال شــده اســت.
 .2-2رویکرد و دیدگاه مکتب بغداد
 .1-2-2رویکرد فقهی مکتب بغداد

مقابــل روشهــای تقلیــدی مدرســۀ قــم کــه تقریبــا بهصــورت کامــل بــه اخبــار و روایــات
در
ِ

متشــبث میشــد ،در بغــداد یــک گرایــش اجتهــادی بــه وجــود آمــد کــه فقــه را بــا واقعیــات منطبق
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،38تابستان 1401

بررسی تطبیقی دیدگاه کالمی دو مکتب قم و بغداد درباره تجهیز امام معصوم ( gتوفیق و میری)

میکرد(ابراهیــم1433،ق .)16-15 :آنگونــه کــه در مکتــب بغــداد ،کمــال عقــل ،اجتهــاد
و رأی بهعنــوان یکــی از شــاخصههای مجتهدیــن امامــی کــه از جانــب حضــرت صاحــب األمــر
 gعهــدهدار تنفیــذ احــکام شــرعی هســتند ،معرفــی شــده اســت(ابوالصالح حلبــی1403،ق:
 .)421از ایـنرو ،فقــه مکتــب بغــداد بــر قواعــد کلــی قرآنــی و احادیث مســلم و مشــهور (متواترات)
اســتوار بــود؛ لیکــن روایاتــی را کــه شــیعیان از امامــان خــود نقــل میکردنــد و صحــت انتســاب
آنهــا قطعــی نبود(أخبــار اآلحــاد) بیاعتبــار میدانســتند؛ و بــه جــای آن بــر نظــرات مشــهور
و متــداول میــان شــیعه کــه عمــل طائفــه بــر اســاس آن بــود (اإلجماعــات) تکیــه مینمــود.
اســتنباط احــکام شــرعی از منابــع مزبــور بــر اســاس روش اســتداللی و تحلیلــی و عقلــی انجــام
میپذیرفــت کــه متکلمــان بهخاطــر درگیــری روزمــره بــا تفکــر و اســتدالل و بحــث و مناظــره بــا
قواعــد و شــیوههای آن بهدرســتی آشــنا و در ب ـهکار بســتن آن ورزیــده و ماهــر بودنــد .مشــخصۀ
اصلــی مکتــب متکلمــان ،تأکیــد آنــان بــر بیاعتبــاری احادیــث بــه خــودی خــود بود(مدرســی
طباطبائــی .)48-47 :1368 ،آنگونــه کــه شــیخ مفیــد در دو کتــاب خــود یعنــی التذکــرة بأصول
الفقــه و تصحیح إعتقادات اإل ّ
مامیة(مفیــد1413،ق ،ب45-44 ،38 :؛ مفیــد1413،ق ،ج،)49 :
ِ
ِ
ّ
شــریف مرتضــی در الذریعــه إلــی أصــول الشــریعه(علمالهدی1376،ق ،ج ،)555 :2و شــاگردان
آن دو نیــز بــر ایــن نکته تکیــه کردند(ابوالصــاح حلبــی1404،ق308 :؛ ابن بــراج1411،ق58 :؛
کراجکــی1410،ق ،ج208 :2؛ شــیخ بهائــی1390،ق.)5 :
 .2-2-2رویکرد کالمی مکتب بغداد
عالمــان ایــن مکتــب بــا اتخــاذ روش و رویکــرد عقلــی ،مســائل کالمــی را بررســی و تبییــن
میکردنــد .متکلمــان عقلگــرا ،اســتناد بــه بســیاری از روایــات و احادیــث را صحیــح ندانســته؛
درنتیجــه ناگزیــر از رجــوع بــه عقــل و اســتداللهای عقلــی در مباحــث کالمــی شــدند .از نظــر
عالمــان مکتــب بغــداد ،آنچــه پشــتوانه و ّ
حج ّیــت بخــش بــه ّادلــۀ نقلــی اســت ،معرفــت عقلــی و
ّادلــه مبتنــی بــر عقــل اســت و بــه همیــن دلیــل معرفــت و دلیــل عقلــی ،مقــدم بــر معرفــت و دلیــل
ـارض دلیــل نقلــی بــا دلیــل عقلــی ،حکــم
نقلــی اســت .از ایـنرو ،برخــاف مکتــب قــم هنــگام تعـ ِ
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بــه طــرد دلیــل نقلــی و اخــذ دلیــل عقلــی مینمودند(1مفیــد1413،ق ،ج .)149 :متکلمــان
عقلگــرا بهشــدت منکــر حجیــت خبــر واحــد در حــوزۀ اعتقــادات بودهانــد و اســتفاده از آن را در
مســائل عقیدتــی جایــز نمیدانســتهاند .بــه بــاور ایــن دســته از متکلمــان ،از آنجــا کــه از یکســو
در مســائل اعتقــادی ،بایــد بــرای انســان بــاور یقینــی و قطعــی حاصــل شــود؛ بنابرایــن در ایــن
مســائل فقــط ّادلــۀ یقیـنآور حجــت اســت و از ســوی دیگــر خبــر واحــد در صــورت معتبــر بــودن،
تنهــا مفیــد ظـ ّ
ـن اســت و یقیـنآور نیســت .درنتیجــه ،خبــر واحد حجت نیســت و اســتناد بــه آن در
مســائل اعتقــادی جایــز نیســت(عطائی نظــری.)16-12 :1397،
 .3-2-2دیدگاه مکتب بغداد
دیــدگاه مکتــب بغــداد در خصــوص تجهیــز امــام متوفــی نیــز تحــت تأثیــر رویکــرد عقلگرایانــه
ـی
ایــن
مکتــب قـ ُـرار َّداشــت .بــر ْخَــاف فقهــای محــدث مکتــب قــم کــه قاعــدۀ فقهــی کالمـ ِ
ْ َ َ َ َْ
ُ
َّ
َ
َ
ٌ
«المــام ل یغ ِســله ِإل ِإمــام ِمــن ال ِئمـ ِـة  b» را بهصــورت مطلــق و بیچــون و چــرا پذیرفتــه بودنــد،
ِ
فقهــای متکلــم مکتــب بغــداد نهتنهــا ایــن قاعــده را قطعــی و تغییرناپذیــر نمیدانســتند ،بلکــه
معتقــد بودنــد در شــرایطی کــه بــرای امــام متولــی تجهیــز امــام متوفــی ،موانــع و محدودیتهــای
پیــش آیــد ،دیگــر مســلمانان میتواننــد تجهیــز امــام متوفــی را بهعهــده گیرنــد؛ اگرچــه بیتردیــد
اولویــت تجهیــز امــام معصــوم متوفــی بــا امــام معصــوم در قیــد حیــات اســت.
محمــد بــن محمــد بــن نعمــان مشــهور بــه شــیخ مفید(متوفــی  413ق ).نخســتین فقیــه متکلم
مکتــب بغــداد ،در کتــاب « اإلرشــاد فــی معرفــة حجــج الله علــی العباد» خــود ،لــزوم قطعی تجهیز
امــام معصــوم متوفــی بــه دســت امــام معصــوم در قیــد حیــات را نمیپذیــرد و درخصــوص امــام
حســین ،امــام کاظــم و امــام رضــا bکــه تجهیــز ایشــان توســط معصــوم جانشــین آنــان محــل
تردیــد اســت ،برخــاف فقهــای محــدث مکتــب قــم تجهیــز ایــن حضــرات را بــه دســت مســلمانان
دیگــر میدانــد .شــیخ مفیــد میگویــد کــه پــس از خــروج ابــن ســعد از کربــا ،گروهــی از بنیاســد
کــه در غاضریــه بودنــد ،نــزد اجســاد حســین gو یارانــش آمــده و بــر آنــان نمــاز گــزارده و آنــان را
 «.1إن وجدنا حدیثا یخالف أحكام العقول أطرحناه لقضیة العقل بفساده» (مفید1413،ق ،ج.)149 :
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دفــن كردند(1مفیــد1413،ق ،الــف ،ج .)114 :2همچنیــن دربــارۀ امــام کاظم gمینویســد که
چــون هنــگام وفــات آن حضــرت رســید از ســندى بن شــاهك خواســت كه دوســتى كــه آن حضرت
در بغــداد داشــت و از اهــل مدینــه بــود و خانــه او نزدیــك خانه عبــاس بن محمد در مشــرعة القصب
بــود ،حاضــر كنــد كــه سرپرســت غســل و كفــن آن حضــرت باشــد و او انجــام داد(همــان.)243 :
شــیخ مفیــد در خصــوص تجهیــز علــی بــن موســی الرضــا کــه موضــوع ایــن نوشــتار اســت،
مینویســد :چــون حضــرت رضــا gبــه شــهادت رســید مأمــون یــك شــبانهروز مــرگ آن حضــرت
را پنهــان كــرد ،ســپس بــه نــزد محمــد بــن جعفــر (عمــوى آن حضــرت) و گروهــى از خانــواده و
دودمــان ابىطالــب كــه در خراســان بودنــد فرســتاده و چــون حاضــر شــدند خبــر مــرگ آن حضرت
را بــه ایشــان داد و گریســت و بســیار در مــرگ آن حضــرت بیتابــى از خــود نشــان داد و جنــازۀ آن
بزرگــوار را صحیــح و ســالم نشــان ایشــان داده ،آنگاه خطــاب بــه جســد امــام كــرده گفــت :اى
بــرادر! بــر مــن دشــوار اســت تــو را در ایــن حــال ببینــم ،مــن آرزو داشــتم كــه پیــش از تــو بمیــرم (و
تــو جانشــین مــن باشــى) ولى خــدا نخواســت ،ســپس دســتور داد آن حضــرت را غســل داده كفن
و حنــوط كنند(همــان.)271 :
شــاگرد و جانشــین شــیخ مفید ،ســید مرتضــی علمالهدی(متوفــی  436ق ).که برجســتهترین
نماینــدۀ مکتــب بغــداد بــود و عقلگرایــی در ایــن مکتــب بــا وی بــه اوج خــود رســید 2،بهصراحت
از تفکیــک دو مکتــب بغــداد از قــم بــا نــام «متکلمــان و محققــان» در برابــر «اصحــاب الحدیــث»
 .1افــزون بــر شــیخ مفیــد ،پیــش از وی مؤلفــان مصــادری نظیــر «مقتــل الحســین و مصــرع أهــل بیتــه و أصحابــه فــی کربالء»(متوفــی
 157ق« ،).أنســاب األشــراف»(متوفی  279ق ،).األخبــار الطوال(متوفــی  282ق ،).تاریــخ األمــم و الملوک(متوفــی  310ق ،).مــروج
الذهــب و معــادن الجوهر(متوفــی  346ق ).مینویســند :ســاکنان غاضریّــه از قبیلــه بنیاســد ،حســین gو یارانــش را یــک روز پــس از
شهادتشــان بــه خــاک ســپردند(ابومخنف1408،ق158-157 :؛ بــاذری1417،ق :ج205 :3؛ دینــوری1368،ق260 :؛ طبــری1387،ق ،ج:5
455؛ المســعودی1409،ق ،الــف ،ج .)63 :3پــس از شــیخ مفیــد نیــز مؤلفیــن مصــادری نظیــر مقتــل الحســین(متوفی  568ق) ،مناقــب آل
أبیطالب(متوفــی  588ق) ،الکامــل فــی التاریخ(متوفــی  630ق) ،اللهــوف فــی قتلــی الطفوف(متوفــی  664ق) ،البدایــة و النهایة(متوفــی 774
ه) مینویســند :هنگامــی کــه ابــن ســعد از کربــا فاصلــه گرفــت ،گروهــی از بنیاســد بیــرون آمدنــد و بــر آن پیکرهــای پــاک خــون آلــود،
نمــاز خواندنــد و آنهــا را در همیــن جایــی کــه اکنــون هســتند ،بــه خــاک ســپردند(الخوارزمی1418،ق ،ج44 :2؛ ابــن شهرآشــوب1412،ق،
ج121 :4؛ ابــن اثیــر1385،ق ،ج 80 :4؛ ابــن طــاووس1414،ق85 :؛ ابــن کثیــر1407،ق ،ج .)189 :8آنچــه در اثبــات نظــری دیــدگاه مکتــب
بغــداد از همــه ایــن مصــادر مهمتــر مینمایــد ،گــزارهای اســت کــه در زیــارت ناحیــۀ مقدســه کــه مســلماً از ســوی حضــرت صاحــب األمــر
َ
ـن
لســا ُم َعلــى َمـ ْ
 gصــادر شــده و در کتــب متقدمــان و علمــای شــیعه از زمانهــای دور تاکنــون ،ثبــت و ضبــط شــده ،آمــده اســت« :أ َّ
َد َف َنـ ُه أَ ْهـ ُ
ـل الْقُرى»(مفیــد1434،ق273 :؛ ابن المشــهدی1378،ق499 :؛ ابــن طــاووس1416،ق227 :؛ مجلســی1403،ق ،ج.)328 ،317 :98
 .2آنگونــه کــه ســیدمرتضی در مقایســه بــا اســتادش شــیخ مفیــد کــه معتقــد بــود عقــل بــدون کمــک ســمع ،ناتــوان از دســتیابی
بــه معرفــت دینــی اســت ،بــر ایــن بــاور بــود کــه بایــد خداونــد را تنهــا بــا عقــل شــناخت(علمالهدی1419 ،ق125 :؛ ج.)128-127 :1
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یــاد میکند(علمالهــدی ،ج .)27-26 :1حمــات وی و اســتادش شــیخ مفیــد بــر مکتــب قــم،
ایــن مکتــب را در سراشــیبی زوال و انقــراض قــرار داد؛ آنگونــهکــه از ایــن کشــمکش ســخت
میــان دو مکتــب شــیعی در برخــی از مأخــذ قدیــم ســخن رفتــه است(الشهرســتانی1413،ق،
ج166 :1؛ رازی قزوینــی1358،ق .)568 :بــر همیــن اســاس ،شــریف مرتضــی نیــز بــر موضــع
ـرش تمــام عیــار قاعــده تجهیــز امــام متوفــی بــه دســت امــام معصــوم در قیــد
مکتــب قــم در پذیـ ِ
حیــات بهشــدت تاخــت.

ســیدمرتضی در پاســخ بــه پرسشــی کــه از او در زمینــۀ تجهیــز امــام معصــوم بــه دســت معصــوم
دیگــر شــده بــود ،روشــن میســازد کــه ایــن روایــت خبــر واحــد اســت کــه موجــب علــم نمیگــردد
و بــه اســتناد آن نمیتــوان بــا قطعیــت ســخن گفــت 1و بــا فــرض پذیــرش درســتی ایــن روایــت،
امــام معصــوم تنهــا در صــورت امــکان و قــدرت بــر تولــی امــر تجهیــز امــام متوفــی ،آن را برعهــده
میگیــرد .ســیدمرتضی در برابــر بــاور مکتــب قــم ،بــرای تبیین نفــی قطعیت ایــن قاعــده در اوضاع
و شــرایط اضطــرار ،بــه وفــات امــام کاظــم gدر بغــداد و حضــور نداشــتن امــام معصــوم بعــدی
یعنــی علــی بــن موســی الرضــا gبــرای تجهیــز آن حضــرت اســتناد میکنــد 2.وی همچنیــن بــه
وفــات علــی بــن موســی الرضــا gدر خراســان و حضــور نداشــتن امــام جــواد gدر طــوس برای
تولــی تجهیــز امــام رضــا gاســتناد میکند(3علمالهــدی ،ج.)156-155 :3
شــریف مرتضــی در ایــن رســاله کــه بــا نــام «مـسئلـــة فــی َمــن یـــتولی غـســـل اإلمـــام»g
 .1خبــر واحــد ،خبــری اســت کــه راویــان آن بــه حــد تواتــر نرســد و نیــز همــراه بــا روایــت ،قرینـهای وجــود نداشــته باشــد کــه قطــع بــه
صــدور را در پــی داشــته باشــد .بــه حــد تواتــر نرســیدن راویــان حدیــث ،اعــم از آن اســت کــه راوی یــک نفــر باشــد یــا چنــد نفــر ،زیــرا در
تعریــف تواتــر گفتــه میشــود بایــد تعــداد راویــان بــه حــدی باشــد کــه احتمــال کــذب را از میــان بــردارد؛ بنابرایــن اگــر راویــان متعــدد
بودنــد ولــی تعــداد آنهــا احتمــال کــذب را از میــان نبــرد ،آن حدیــث ،خبــر واحــد تلقــی میشــود .خبــر واحــد دارای اقســامی اســت :خبــر
واحــد مســند ،خبــر واحــد غیــر مســند ،کــه خبــر واحــد مســند نیــز خــود بــه دو قســم تقســیم میشــود :خبــر واحــد مســند معتبــر ،خبر
واحــد مســند غیــر معتبر(جناتــی1388 ،ق.)210 ،149 :
ـد پنجــم شــریف مرتضــی بود(النجاشــی1418 ،ق270 :؛ یاقــوت الحمــوی ،1993،ج1728 :4؛ ابــن حجــر
 .2امــام کاظــم gجـ ّ
العســقالنی1407،ق ،ج ،)256 :4در نتیجــه طبیعــی بهنظــر میرســد کــه بــا توجــه بــه قرابــت اجدادیــی کــه شــریف مرتضــی بــا
امــام کاظــم gداشــت ،کیفیــت غســل ،کفــن و دفــن ایشــان را از پــدران خــود سینهبهســینه شــنیده باشــد.
ف علــى اإلمــام الــذی یتولــى األمــر مــن بعــده ،و تعســفوا لهــا فیمــا
 .3قــد روت الشــیعة اإلمامیــة أن غســل اإلمــام و الصــاة علیــه موقــو 
ظاهــره بخــاف ذلــك ،و هــذه الروایــة المتضمنــه لمــا ذكرنــاه واردة مــن طریــق اآلحــاد التــی ال یوجــب علمـاً و ال یقطــع بمثلهــا.
و لیــس یمتنــع فــی هــذه األخبــار إذا صحــت أن یــراد بهــا األكثــر األغلــب ،و مــع اإلمــكان و القــدره ،ألنــا قــد تشــاهدنا مــا جــرى علــى
خــاف ذلــك ،الن موســى ابــن جعفــر  gتوفــی بمدینــه الســام و اإلمــام بعــده علــی بــن موســى الرضــا  gبالمدینــه ،و علــی بــن
ـحمد بالمدینــه .و الیمكــن أن یتولــى مــن بالمدینــه غســل مــن یتوفــى بطــوس ،أو
موســى الرضــا توفــی بطــوس و اإلمــام بعــده ابنــه مــ ّ
بمدینــه الســام(علمالهدی ،ج.)156-155 :3
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شــناخته میشــود(آقا بــزرگ الطهرانــی1403،ق ،ج ،)395 :20ضمــن پذیــرش ظهــور معجــزه
بــر دســت ائمــه اطهــار ،bاز پذیــرش انتقــال معجزهگونــه امــام متولــی تجهیــز معصــوم متوفــی
بــه شــهر بغــداد و طــوس ســر بــاز زده ،بــدان نیــز پاســخ میدهد(علمالهــدی ،ج.)157-155 :3
موضعگیــری مقتدرانــۀ ســیدمرتضی در ایــن رســاله در برابــر مکتــب نصگــرای قــم بــه میزانــی
چشـمگیر اســت کــه بعضــی از پژوهشــگران معاصــر ،ایــن رســاله شــریف مرتضــی را نشــان دهنــدۀ
تــاش وی در پیراســتن عقایــد شــیعی دانســتهاند(محی الدیــن .)150 :1957،در برابــر ،از آنجــا
کــه ایــن رســاله بــا عواطــف و عالیق شــیعی بعضی از محققان معاصر همســو نیســت ،کوشــیدهاند
انتســاب ایــن رســاله بــه ســیدمرتضی را مــورد تردیــد قــرار دهند(الخطــاوی1427،ق)191 :؛
حــال آنکــه ابــن شهرآشــوب(متوفی  588هجــری) کــه فقیــه ،محــدث ،مفســر و از دانشــمندان
نامــور علــم رجــال در قــرن ششــم اســت در کتــاب «متشــابه القــرآن و مختلفــه» افــزون بــر آنکــه
رســاله مـسئلـــة فــی َمــن یـــتولی غـســـل اإلمـــام gرا تألیــف ســید مرتضــی میدانــد ،از آن نقــل
قــول میکند(1ابــن شهرآشــوب1369،ق ،ج .)253 :1از دیگــر دالیلــی کــه گویــای آن اســت کــه
ســیدمرتضی بــه قطعیــت قاعــدۀ تجهیــز امــام معصــوم متوفــی به دســت معصــوم بعــدی اعتقادی
َ َّ ُ َ َ ْ َ
ـن َدف َن ُه
نداشــت آن اســت کــه «زیــارت ناحیــه مقدســه» 2را کــه در آن آمــده اســت« :ألســام على مـ
َ ُ ُْ
أ ْهــل القــرى» را نــه تنهــا روایــت کــرده است(مجلســی1403،ق ،ج ،)328 :98بلکــه نــزد ایشــان
ایــن زیــارت از دیگــر زیــارات معتبرتــر بــوده اســت؛ از ای ـنرو ،شــریف مرتضــی بــه هنــگام زیــارت
 .1از آنجــا کــه ابــن شهرآشــوب در کتــاب «مناقــب آل أبیطالــب» خــود ،روایــت شــیخ صــدوق را دربــارۀ تجهیــز امــام رضــا gپذیرفتــه
اســت(ابن شهرآشــوب1412،ق ،ج )404 :4و درنتیجــه بــا نظــر ســید مرتضــی در خصــوص تجهیــز امــام رضــا gموافــق نیســت؛ پــس از
آنکــه در کتــاب دیگــرش یعنــی «متشــابه القــرآن و مختلفــه» از رســاله مـسئلـــة فی َمن یـــتولی غـســـل اإلمـــام gشــریف مرتضی نقل
قــول میکنــد ،کوشــیده نظــر ســیدمرتضی را بــه اســتناد آیــات  40ســورۀ نمــل و  1ســورۀ اســراء نقــد نماید(ابــن شهرآشــوب1369،ق ،ج:1
 ،)253حــال آنکــه ابــن شهرآشــوب در همیــن کتــاب مناقــب آل أبیطالــب نهتنهــا از تجهیــز امــام حســین gبــه دســت امــام ســجادg
ســخنی بــه میــان نمـیآورد ،بلکــه بنــی اســد را متولــی تجهیــز امــام حســین gمعرفــی مینماید(ابــن شهرآشــوب1412،ق ،ج.)121 :4
حقیقــت آن اســت کــه برخــاف آنچــه ابــن شهرآشــوب از رأی ســیدمرتضی برداشــت نمــوده اســت ،بایــد گفــت شــریف مرتضــی نــه تنها با
ظهــور معجــزه بــر دســت امــام معصــوم مخالــف نیســت ،بلکــه وی از برجســتهترین علمــای امامــی اســت کــه ظهــور معجــزه بر دســت غیر
انبیــا اعــم از ائمــه معصــوم و حتــی بنــدگان صالــح و مؤمنــان فاضــل را مبرهــن و مســتدل ســاخته اســت و در برخی احــوال و شــرایط اظهار
معجــزه را بــر ائمــه معصومیــن واجــب میداند(علمالهــدی1411،ق .)332 :وی همچنیــن در کتاب«الشــافی فــی اإلمامــه» اشــاره میکنــد
کــه تصمیــم دارد کتابــی دربــارۀ آشــکار شــدن معجــزه بــه دســت غیــر پیامبــران بنویســد(علمالهدی1410،ق ،ج .)200-199 :1درواقــع،
ـی األرض نمــودن امــام معصــوم از بــاب اعجــاز باشــد ،متوجــه آن اســت که
ایــراد اساســی ســیدمرتضی در ایــن مســئله بیــش از آنکــه بــه طـ ّ
ایــن روایــت ،خبــر واحــد اســت و موجــب علــم و یقیــن نمیگــردد؛ درنتیجــه نمیتــوان بــا قطعیــت بــدان اســتناد کــرد و ایــن روایــت را در
خصــوص تجهیــز همــه اهــل البیــت bبهصــورت دربســت بــه همــۀ آن حضــرات تعمیــم داد(علمالهــدی ،ج.)156-155 :3
 .2اصــل صــدور زیــارت ناحیــه ،از ســوی حضــرت صاحــب األمــر bدر مصــادر شــیعه پذیرفتــه شــده اســت .علمــای تــراز اول شــیعه آن
را بهعنــوان یــک زیــارت مأثــور و حدیــث مشــهور در کتابهــای خویــش ذکــر کردهانــد کــه در ایــن مختصــر ،مجــال آن نیســت بــدان
بپردازیم.
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امــام حســین ،gنخســت ایــن زیــارت را میخوانــد و ســپس زیــارات دیگــر را قرائــت میکرد(ابــن
طــاووس1416،ق235-221 :؛ النــوری الطبرســی1411،ق ،ج.)335 :10
 .3-2ارزیابی دیدگاه مکتب قم و بغداد
شــیخ صــدوق دو خبــر طوالنــی و متفــاوت دربــاره چگونگــی تجهیــز امــام رضــا gنقل کــرده که
طبــق آنهــا ،امــام جــواد gبــا قــدرت الهــی از مدینــه بــه طــوس رفتــه و پنهانــی آن حضــرت را
غســل داد ،کفــن کــرد و بــر ایشــان نمــاز خواند(ابــن بابویــه1378،ق .)250-242 :بــا آنکــه نقطــۀ
ّ
ـان اصل
اشــتراک ایــن دو خبــر ،حضــور غیــر عــادی امــام جــواد gبــرای تجهیــز پــدر اســت ،قایـ ِ
لــزوم تجهیــز ،چارهــای جــز پذیــرش یکــی از دو خبــر را ندارنــد؛ زیــرا بــه لحــاظ راوی و محتــوا قابل
جمع نیستند(حســینیان مقــدم و گــودرزی.)111 :1396،
مؤلــف کتــاب «إثبــات الوصیــة لإلمــام علــی بــن أبیطالــب» دربــارۀ آمــدن امــام جــواد gخبــری
متفــاوت از دو خبــر شــیخ صــدوق نقــل کــرده است(المســعودی1409،ق ،ب .)229 :ایــن کــه
راوی مختلــف یــک ماجــرا را بــه ســه شــکل متفــاوت نقــل کردهانــد ،عجیــب مینمایــد! افــزون
ســه ِ
ّ
بــر آن کــه هــر یــک از ســه راوی ادعــا دارنــد ،غیــر از او ،کســی از حضــور امــام جــواد gبــا خبــر
نشــده و ایشــان را ندیــده اســت و بدیــن ترتیــب یکدیگــر را تکذیــب کردهاند(حســینیان مقــدم و
گــودرزی .)112 :1396،برخــاف مکتــب قــم ،علمــای مکتــب بغــداد همچــون شــیخ مفیــد و
ســیدمرتضی علمالهــدی بــدون تمســک بــه اخبــار آحــاد درخصــوص تجهیــز امــام رضــا gو
بــدون آنکــه خــود را گرفتــار تناقــض ســازند ،حضــور امــام جــواد gرا بــرای غســل ،کفــن ،نمــاز
و دفــن امــام رضــا gرا نمیپذیرنــد .دلیــل ایــن عــدم پذیــرش آن نیســت کــه آنــان منکــر طـ ّ
ـی
األرض نمــودن امــام معصــوم از بــاب اعجــاز باشــند ،بلکــه از آن روســت کــه ایــن روایــت ،خبــر واحد
اســت و موجــب علــم و یقیــن نمیگردد(علمالهــدی ،ج .)156-155 :3ضمــن اینکــه آنــان در
گزارشهــای تاریخــی ،بــه هیــچ گــزارش متقنــی کــه گویــای حضــور امــام جــواد gدر طــوس
بــرای تجهیــز پــدرش باشــد ،دســت نیافتهانــد تــا بــدان اســتناد نماینــد.
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 .4-2گزارش تجهیز علی بن موسی الرضا gدر مصادر تاریخی
بــا بررســی رویکــرد و دیــدگاه دو مکتــب اصحــاب الحدیــث و متکلمــان و محققــان در خصــوص
تجهیــز امــام معصــوم بهصــورت عــام و در زمینــه تجهیــز علــی بــن موســی الرضــا gبهصــورت
خــاص ،نوبــت بــه آن میرســد تــا بــا بررســی مصــادر تاریخــی روشــن ســازیم گزارشهــای تاریخــی
پشــتیبان کــدام یــک از دیــدگاه دو مکتــب قــم و بغــداد اســت.
بررســی اختــاف مصــادر در خصــوص اینکــه علــی بــن موســی الرضا gبــه مرگ طبیعــی فوت
شــده یــا مأمــون وی را مســموم کــرده اســت ،در مجــال ایــن نوشــتار نمیگنجــد؛ آنچــه بــه مســئله
مــورد بررســی ایــن پژوهــش ارتبــاط مییابــد آن اســت کــه مصــادر چــه کســی را عهــدهدار غســل،
کفــن ،نمــاز و دفــن امــام رضــا gمعرفــی میکننــد؟
اگرچــه بعضــی مصــادر تاریخــی در خصــوص اینکــه چــه کســی عهــدهدار غســل و کفــن امــام
رضــا gگردیــد؟ ســکوت کردهانــد و فقــط از اینکــه مأمــون بــر جنــازه امــام رضــا gنمــاز میــت
خوانــده و ایشــان را نــزد قبــر پــدرش هــارون الرشــید بــه خــاک ســپرده اســت ســخن بــه میــان
آوردهاند(طبــری1387،ق ،ج568 :8؛ ابــن اعثــم1411،ق ،ج424 :8؛ المســعودی1409،ق،
الــف ،ج441 :3؛ مســکویه رازی1424،ق ،ج376 :3؛ ابــن جــوزی1412،ق ،ج115 :10؛ ابــن
اثیــر1385،ق ،ج351 :6؛ ابــن العبــری1992،ق134 :؛ ابــن کثیــر1407،ق ،ج249 :10؛
ابــن عمــاد حنبلــی1406،ق ،ج ،)14 :3امــا در برابــر ،برخــی مصــادر دیگــر ایــن موضــوع را
پوشــش دادهانــد .ایــن مصــادر روشــن میســازند پــس از آنکــه مأمــون محمــد بــن جعفــر الصــادق
یعنــی عمــوی امــام رضــا gو گروهــی از علویــان را کــه در خراســان نــزد وی بودنــد ،حاضــر
نمــود ،دســتور داد امــام را غســل داده ،کفــن و حنــوط نمایند(ابوالفــرج اصفهانــی458-457 :؛
مفیــد1413،ق ،الــف ،ج271 :2؛ فتــال نیشــابوری1375 ،ق ،ج233 :1؛ طبرســی1390،ق:
344؛ اربلــی1421،ق ،ج805 :2؛ عالمــه حلــی1417،ق219 :؛ مجلســی1403،ق ،ج:49
 .)309از ســیاق ایــن روایــت تاریخــی چنیــن درک میشــود کــه همــان جماعــت علویــان کــه در
رأس آنــان عمــوی امــام حضــور داشــت ،پــس از باخبــر شــدن از جریــان وفــات علــی بــن موســی
الرضــا gو حضــور در طــوس ،عهــدهدار غســل ،کفــن و حنــوط امــام شــده باشــند .از بررســی
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مصــادری کــه ســخن از دســتور غســل ،کفــن و حنــوط امــام رضــا gتوســط مأمــون گفتهانــد ،دو
نکتــه روشــن میشــود:
نخســت ،آنکــه همــۀ ایــن مصــادر ،روایــت خــود را از کتــاب« اإلرشــاد فــی معرفــة حجــج اللــه علی
العبــاد» شــیخ مفیــد گرفتهانــد و نقــل قــول کامــل ایــن منابــع ،از اعتمــاد آنــان بــه گــزارش شــیخ
مفید حکایــت دارد.
دوم ،مصــادری نظیــر روضــة الواعظیــن و بصیــرة المتعظین ،إعالم الــورى بأعالم الهدى ،كشــف
الغمــة فــی معرفــة األئمــة کــه روایــت شــیخ صــدوق را در خصــوص تجهیــز امــام رضــا gبه دســت
امــام جــواد gنقــل کردهاند(فتــال نیشــابوری1375 ،ق ،ج231-229 :1؛ طبرســی1390،ق:
343-341؛ إربلــی1421،ق ،ج ،)847-846 :2روایــت شــیخ مفیــد را نیــز دربــارۀ اینکــه مأمــون
دســتور غســل ،کفــن و حنــوط امــام رضــا gرا داده ،نقــل میکنند(فتــال نیشــابوری1375 ،ق،
ج233 :1؛ طبرســی1390،ق344 :؛ اربلــی1421،ق ،ج .)805 :2ایــن بــدان معناســت کــه
گــزارش شــیخ مفیــد نیــز نــزد آنــان معتبــر اســت و چــه بســا آنــان نیز درخصــوص تجهیــز امــام رضا
 gهماننــد شــیخ مفیــد و ســیدمرتضی میاندیشــیدهاند .بــا ایــن تفــاوت کــه بــا رعایــت جانــب
احتیــاط ،از اظهــار نظــر خویــش بهصــورت مســتقل امتنــاع نمودهانــد.
تاریــخ ثبــت کــرده اســت کــه چــون امــام رضــا gبــه خراســان بــرده شــد ،هیچیــک از اعضــای
خانــواده خــود را بههمــراه خــود نبــرد و در آنجــا تنهــا زندگــی میکرد(المســعودی1409،ق ،ب:
224؛ ابــن بابویــه1378،ق ،ج218-217 :2؛ ابــن شهرآشــوب1412،ق ،ج369: 4؛ طبــری
آملــی1413،ق349 :؛ اربلــی1421،ق ،ج825 :2؛ طبرســی1390،ق .)325 :همچنیــن بــا
بررســی مصــادر تاریخــی روشــن میشــود کــه هیچیــک از ایــن مصــادر بهجــز یــک مصــدر بــه
حضــور امــام جــواد gدر طــوس بــرای دیــدار پــدرش از ســال  201قمــری کــه علــی بــن موســی
الرضــا gوارد خراســان شــد تــا ســال  203قمــری کــه در طــوس بــه دســت مأمــون مســموم شــد،
اشــاره نکردهانــد .تنهــا ابوالحســن علــی بــن زید(متوفــی  548ق ).در کتــاب تاریــخ بیهــق خــود
مینویســد« :و محمــد بــن علــی بــن موســی الرضــا gکــه لقــب او تقــی بــود از راه طبــس مســینا
دریــا عبــرت کــرد کــه در آن وقــت راه قومــس مســلوک نبــود و آن راه در عهــدی نزدیــک مســلوک
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گردانیدنــد ،بناحیــت بیهــق آمــد و در دیــه ششــتمد نــزول کــرد ،و از آنجــا بــه زیــارت پــدر
خویــش علــی بــن موســی الرضــا رفــت فــی ســنة إثنتیــن و ثالثیــن و مأتین»(بیهقــی1361،ق:
.)46
اگــر ایــن مســافرت آنگونــه کــه صاحــب تاریــخ بیهــق میگویــد واقــع شــده باشــد ،بایــد در
ســال  202قمــری بــوده باشــد نــه در ســال  232قمــری کــه ابــن فنــدق نوشــته اســت؛ چــه در
ایــن تاریــخ 12 ،ســال از رحلــت امــام جــواد gمیگذشــته اســت؛ بنابرایــن در اصــل نســخه بایــد
«اثنتیــن و مأتیــن» بــوده باشــد و لفــظ «ثالثیــن» در استنســاخ بهاشــتباه زیــاد گردیــده باشــد.
دلیــل دیگــر ترجیــح ســال  202قمــری بــرای ســفر امــام جــواد gبه خراســان ،بــدان دلیل اســت
کــه آمــدن امــام رضــا gبــه خراســان بــه اتفــاق عمــوم مورخــان ســال  201قمــری و شــهادت آن
حضــرت در ســال  203قمــری بــوده و حــد فاصــل ایــن دو ،ســال  202قمــری اســت کــه بر اســاس
گــزارش برخــی از مصــادر مأمــون در ایــن ســال دختــر خــود ام حبیــب را بــه ازدواج امــام رضــاg
و دختــر دیگــر خــود امالفضــل را بــه ازدواج امــام جــواد gدرآورد(طبــری1387،ق ،ج566 :8؛
المســعودی1409،ق الــف ،ج441 :3؛ ابــن اثیــر1385،ق ،ج350 :6؛ ابــن کثیــر1407،ق،
ج.)249 :10
بــا وجــود ایــن ،اشــارۀ بعضــی از مصــادر بــه اینکــه مأمــون دختــر خــود امالفضــل را در ســال
 202قمــری بــه عقــد امــام جــواد gدرآورد ،نمیتوانــد بهعنــوان شــاهد متقنــی بــرای حضــور
امــام جــواد gدر ایــن ســال در خراســان قلمــداد شــود؛ زیــرا از یکســو مصــادر دربــارۀ ســال
بــه عقــد درآمــدن امالفضــل بــرای امــام جــواد gاتفــاق نظــر ندارنــد ،آنگونــه کــه بعضــی مصــادر
ســالهای  204قمری(یعقوبــی ،ج )454 :2و  215هجری(طبــری1387،ق ،ج623 :8؛ ابــن
جــوزی1412،ق ،ج265 :10؛ ابــن اثیــر1385 ،ق ،ج )417 :6را ســال عقــد و ازدواج امــام جــواد
 gبــا امالفضــل ذکــر کردهانــد .از ســوی دیگــر ،احتمــاال مأمــون در ســال  202قمــری دختــر
خــود را بــه نامــزدی امــام جــواد gدرآورده اســت کــه در اینصــورت حضــور امــام جــواد gدر
خراســان نیــز ضــروری نبــوده اســت .گزارشــی تاریخــی کــه درســتی آن کامــا محتمــل اســت بیان
میکنــد در ســال  215قمــری هنگامــی کــه مأمــون بــه تکریــت وارد شــد ،امــام جــواد gنیــز از
مدینــه بــه بغــداد رســیده بــود .آن حضــرت بــرای مالقــات بــا مأمــون بــه شــهر تکریــت رفــت و در
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آنجــا بــود که امالفضــل بــه ازدواج امــام درآمد(طبــری1387،ق ،ج623 :8؛ ابن جــوزی1412،ق،
ج265 :10؛ ابــن اثیــر1385 ،ق ،ج .)417 :6شــیخ مفیــد نیــز در کتــاب« اإلرشــاد فــی معرفــة
حجــج اللــه علــی العبــاد» زمــان و مــکان بــه عقــد درآمــدن امالفضــل بــرای امــام جــواد gرا بعــد
از شــهادت امــام رضــا gو در شــهر بغــداد میداند(مفیــد1413،ق ،الــف ،ج.)288-281 :2
بــا توجــه بــه ایــن کــه ابــن فنــدق روشــن نســاخته گــزارش خــود را در خصــوص ســفر امــام
جــواد gبــه خراســان از کــدام مصــدر گرفتــه اســت ،بهنظــر میرســد وی بــر اســاس
گــزارش مصــادر قبــل از خــود نظیــر «تاریــخ األمــم و الملــوک و مــروج الذهــب و معــادن
الجوهــر» کــه از عقــد امحبیــب بــرای امــام رضــا gو امالفضــل بــرای امــام جــواد gدر
ســال  202قمــری توســط مأمــون ســخن بــه میــان آوردهاند(طبــری1387،ق ،ج566 :8؛
المســعودی1409،ق ،الــف ،ج ،)441 :3چنیــن تصــور کــرده اســت کــه امــام جــواد gدر
ـورت
ایــن ســال بــه خراســان مســافرت کــرده اســت .حــال آنکــه روایــت ایــن مصــادر بهصـ ِ
قطعــی ،داللــت بــر حضــور امــام جــواد gدر خراســان نــدارد .از ســوی دیگــر ابــن فنــدق
توجــه نداشــته اســت کــه در ســال  202قمــری ،امــام جــواد gکودکــی  7ســاله بــود
کــه مســافرت از مدینــه تــا خراســان بــرای وی بــا ایــن ســن بهشــدت طاقــت فرساســت.
شــگفتتر آنکــه از متــن و ســیاق گــزارش ابــن فنــدق چنیــن برداشــت میشــود کــه امــام
جــواد gبهتنهایــی ایــن ســفر را انجــام داده اســت.
بهفــرض ،ابــن فنــدق تصــور کــرده باشــد کــه امــام جــواد gهمــراه بــا کاروان حضــرت معصومــه
 hبــرای دیــدار پــدرش بــه ایــران آمــده اســت ،بــاز ایــن تصــور نیــز از اســاس مــردود اســت ،چراکــه
حضــرت معصومــه hدر رأس یــک قافلــه  22نفــری متشــکل از بــرادران خــود همچــون هــارون بن
موســی gو دیگــر علویــان بــرای دیــدار امــام رضــا gرهســپار ایــران گردید(تشــید1331،ق:
161؛ العاملــی1406،ق ،)428 :امــا هیــچ مصــدری حضــور امــام جــواد gرا در ایــن کاروان
گــزارش نکــرده اســت .ضمــن آنکــه مأمــون بــا اطــاع از ورود ایــن قافلــه ،دســتور داد کــه بــر
افــراد آن بتازنــد .مأمــوران مأمــون نیــز همــه آنــان را پراکنــده و بــه قتــل رســاندند .حضــرت فاطمــه
معصومــه hو بــرادرش هــارون کــه قافلهســاالران کاروان بودنــد نیــز در پــی ایــن حملــه به شــهادت

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،38تابستان 1401

بررسی تطبیقی دیدگاه کالمی دو مکتب قم و بغداد درباره تجهیز امام معصوم ( gتوفیق و میری)

رســیدند(1بحر األنســاب92 :15204،؛ تشــید1331،ق168 ،161 :؛ روضاتــی56 :1376،؛
القرشــی1431،ق ،ج436 :2؛ العاملــی1406،ق .)428 :بنابرایــن اگــر امــام جــواد gبــه همراه
ایــن کاروان وارد ایــران شــده بــود ،یــا بایــد هماننــد دیگــر کاروانیــان بــه شــهادت میرســید یــا در
بهتریــن فــرض ممکــن ،ناچــار بــرای حفــظ جــان خویــش از دســت مأمــون و مأمــوران وی متــواری
و مخفــی میگردیــد .از بررســی مصــادر تاریخــی روشــن میشــود کــه نهتنهــا امــام جــواد در ســال
 203قمــری و بــرای تجهیــز پــدرش امــام رضــا gبــه خراســان ســفر نکــرده ،بلکــه در هیــچ یــک
از ســالیان حیــات خــود( 195-220ق ).بــه خراســان ســفر نکــرده اســت؛ بنابرایــن گزارشهــای
تاریخــی نیــز پشــتیبان دیــدگاه مکتــب بغداد(متکلمــان و محققــان) درخصــوص حضــور نداشــتن
امــام جــواد gهنــگام وفــات امــام رضــا gدر خراســان و در نتیجــه عــدم تجهیــز امــام رضــاg
بــه دســت امــام جــواد gاســت.
 .5-2ارجحیت دیدگاه مکتب بغداد
بــا بررســی دیــدگاه مکتــب قــم و بغــداد در خصــوص تجهیــز علــی بــن موســی الرضــا gو بــه
پشــتیبانی شــهادت گزارشهــای تاریخــی و دلیــل عقلــی میتــوان بــه ایــن جمعبنــدی رســید
کــه دیــدگاه مکتــب بغــداد از ُرجحــان بیشــتری برخــوردار اســت ،چراکــه مکتــب بغــداد ضمــن
آنکــه اولویــت تجهیــز معصــوم را بــه دســت معصــوم بعــدی پذیرفتــه اســت ،امــا آن را بــه درجـهای
از قطعیــت ارتقــا نــداده اســت تــا درصورتیکــه بــرای امــام زنــده در تجهیــز امــام متوفــی موانــع و
محدودیتهــای بــه وجــود آمــد ،همچنــان خــود را ملتــزم و متعبــد بــه ایــن قاعــده بدانــد.
 .1تاریــخ قــم کــه از مصــادر معتبــر در ایــن زمینــه اســت ،مینویســد :حضــرت فاطمــه معصومــه hکــه بــرای دیــدار بــرادرش علــی
بــن موســی الرضــا gســفر خــود را آغــاز کــرده بــود چــون بــه ســاوه رســید بیمــار شــد و پــس از آنکــه ایشــان را بــه خواســت
خــودش ،بــه شــهر قــم منتقــل کردنــد پــس از 17روز در قــم وفــات یافت(ابــن مالــک اشــعری1361،ق .)213 :درصورتیکــه
در نســخه خطــی موجــود از«بحــر األنســاب»آمده اســت ،امــامزادگان  23نفــر بودنــد کــه بــا حضــرت معصومــه hاز بغــداد روی
بــه والیــت قــم نهادنــد؛ چــون بــه شــهر قــم رســیدند ملحــدان ســاوه خبــر یافتنــد ،روی بــه شــهر قــم نهادنــد و بــا امامــزادگان
در آمدنــد و بســیار مجادلــه کردنــد آخراألمــر حضــرت فاطمــه خاتــون hرا در شــهر قــم شــهید کردند(بحــر األنســاب:15204،
 .92همچنیــن صاحــب بلــدان الخالفــة الشــرقیة مینویســد :چــون حضــرت فاطمــه خواهــر امــام رضــا gمیخواســت بــه دیــدار
بــرادرش بــه خراســان رود در شــهر قــم مســموم گردیــد و وفــات یافت(لســترنج1373،ق .)245 :اگرچــه موضــوع حملــه بــه کاروان
حضــرت معصومــه hو شــهادت وی و بــرادرش هــارون و دیگــر همراهانشــان محــل تردیــد و در نتیجــه بررســی آن خــارج از
حوصلــۀ ایــن نوشــتار اســت ،امــا موضوعــی کــه در ایــن پژوهــش مطلــوب ماســت ،اثبــات عــدم حضــور امــام جــواد gدر کاروان
حضــرت معصومــه hاســت ،خــواه بــه کاروان ایشــان حملــه شــده باشــد یــا حملــه نشــده باشــد.
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بــا تأکیــد مکتــب قــم بر تجهیــز معصوم متوفــی به دســت معصوم بعــدی و توســعه و تعمیــم دادن
ایــن قاعــده بــه تمامــی ائمــه اثناعشــر ،شــیعیان در این خصــوص جویای نظر ســیدمرتضی شــدند
کــه برجســتهترین نماینــدۀ مکتــب بغــداد بــود .شــریف مرتضــی روایاتــی را کــه در ایــن زمینــه نقــل
شــده بــود ،خبــر واحــد دانســت و در پاســخ بــه پرســش شــیعیان ،ایــن روایــات را از اســاس فاقــد
اعتبــار کافــی بــرای حصــول علــم و یقیــن شــمرد و بــا فــرض پذیــرش صحــت ایــن دســت از روایات
دار تجهیــز ،قــدرت و امــکان الزم را بــر تولــی ایــن
آنهــا را ناظــر بــه زمانــی دانســت کــه امــام عهــده ِ

امــر داشــته باشــد(علمالهدی ،ج.)156-155 :3

ـرط قــدرت و امــکان بــرای تولی
ســید مرتضــی بــا تنــزل قاعــده تجهیــز معصــوم از قطعیــت بــه شـ ِ
ُ
امــر تجهیــز امــام متوفــی ،راه خردهگیــری مخالفــان را بــر آموزههــای اعتقــادی شــیعیان بســت.
وی بــا مقیــد نمــودن تولــی تجهیــز امــام بــه دو شــرط قــدرت و امــکان ،بــا ارائــه تفســیر عقالنــی از
روایــت تجهیــز امــام متوفــی بــه دســت معصــوم بعــدی ،نــه تنهــا درســتی اخبــار آحــاد را در ایــن
خصــوص در بوتــه امــکان قــرار داد ،بلکــه راهــی میانــه در پیــش گرفــت و بــر خــاف مکتــب قــم،
بــرای توجیــه اعتقــادی ایــن قاعــده نیــازی بــه ترجیــح دلیــل نقلــی بــر دلیــل عقلــی ندیــد ،چراکــه
نــزد ســید مرتضــی ،اساســا دلیلــی عقلــی بــر تغییرناپذیــر بــودن این قاعــده وجــود نداشت1.ســید
مرتضــی بــر ایــن بــاور بــود کــه عــدم تجهیــز امــام رضــا gبهدســت امــام جــواد gموجــب ایجــاد
خلــل و نقــص در مقــام امامــت الهــی هیــچ یــک از ایــن دو امــام gنمیگــردد؛ چــرا کــه امامــت
آنــان بــه نــص نبــوی ثابــت میشــود(علمالهدی1419،ق222:؛ علمالهــدی1410،ق ،ج3
144-145:؛ علمالهــدی1431،ق ،ج81:2؛ علمالهــدی1373،ق.)81:
 .1اگرچــه روایتــی را کــه شــیخ صــدوق در خصــوص تجهیــز علــی بــن موســی الرضــا gنقــل کرده اســت نــزد ســیدمرتضی خبــر واحد
بــوده و تنهــا بــرای او مفیــد ظــن بــوده و درنتیجــه علــم آور نیســت؛ بــا وجــود ایــن ،بهنظــر میرســد آنچــه در ایــن روایــت بیشــتر توجــه
شــریف مرتضــی را بــه خــود جلــب کــرده ،آن قســمت از روایــت اســت کــه امــام رضــا gبــه هرثمــه میگویــد :چــون مأمــون بــه تــو
میگویــد ای هرثمــه آیــا اعتقــاد نداریــد کــه امــام را جــز امــام غســل نمیدهــد ،حــال چــه کســی امــام علــی بــن موســی الرضــا را غســل
میدهــد درحالیکــه فرزنــدش محمــد در حجــاز اســت و مــا در طوســیم؟ ایــن گونــه پاســخش را بــده :مــا معتقدیــم کــه نبایــد امــام را
جــز امامــی مثــل او غســل دهــد ،پــس اگــر کســی از ایــن حکــم تعــدی کــرد و امــام را غســل داد ،امامــت امــام بهخاطــر تعــدی غســل
دهنــده باطــل نمیشــود و بهخاطــر اینکــه امــام بعــدی در غســل دادن مغلــوب شــده اســت امامتــش باطــل نمیشــود و اگــر علــی
بــن موســی در مدینــه بــود ،پســرش محمــد او را آشــکارا و عیــان غســل میداد(ابــن بابویــه1378،ق ،ج .)246 :2بهنظــر میرســد دلیــل
اعتنــای ســیدمرتضی بــه ایــن قســمت از روایــت آن باشــد کــه بــا توجــه بــه اینکــه حضــور امــام جــواد gبــرای تجهیــز امــام رضــاg
در طــوس ،نــزد ســید مرتضــی ثابــت نشــده اســت ،وی بــه اســتناد همیــن بخــش از ایــن روایــت ،عــدم تجهیــز امــام رضــا gبــه دســت
امــام جــواد gرا موجــب ایجــاد خلــل و نقــص در مقــام امامــت الهــی هیــچ یــک از ایــن دو امــام gنمیدانســت.
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بررسی تطبیقی دیدگاه کالمی دو مکتب قم و بغداد درباره تجهیز امام معصوم ( gتوفیق و میری)

دیــدگاه مکتــب بغــداد ،در عصــر حاضــر نیــز میتوانــد در خصــوص ایــن پرســش کــه بــر اســاس
ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ ٌ َ ْ َ
«المــام ل یغ ِســله ِإل ِإمــام ِمـ
ـن ال ِئ َّمـ ِـة  b» تجهیــز حضــرت صاحــب األمــر gرا چــه
قاعــده ِ
کســی برعهــده میگیــرد ،پاســخی عقالنــی و شــرعی باشــد .بدیــن معنــا کــه اولویــت تجهیــز امــام
دوازدهــم برعهــدۀ امــام معصومــی اســت کــه پــس از «رجعــت» حضــور دارد 1؛ امــا چنانچــه بنــا بــه
هــر دلیلــی امــام حاضــر ،قــدرت و امــکان عهــدهداری تجهیــز آن حضرت را نداشــته باشــد ،تجهیز
ایشــان توســط دیگــر ُعــدول مؤمنیــن صــورت خواهــد گرفــت.

 .3نتیجهگیری
تجهیــز امــام معصــوم متوفــی بــه دســت امــام معصــوم در قیــد حیــات صرفــا یــک مســئله فقهــی
ْ
ـام َل َی ْغسـ ُـل ُه إ َّل إ َمـ ٌ
«ال َمـ َ
ـام
نیسـ
ِ ِ ِ
ـت ،بلکــه از یکســو بــرای اثبــات قطعیــت یــا عــدم قطعیــت قاعــده ِ
َ
ْ
مـ َ
ـن ال ِئ َّمـ ِـة  »bو از ســوی دیگــر بــرای حــل موضــوع تجهیــز امــام حســین ،امــام کاظــم و امــام
ِ
رضــا gآن گونــه کــه تاریــخ آن را گــزارش کــرده اســت خــواه ناخــواه پــای علــم حدیــث و کالم نیــز
بــه میــان کشــیده میشــود.
ایــن مســئله از موضوعاتــی بــوده اســت کــه در ســدههای میانــی اســامی(قرن چهــارم و پنجــم
قمــری) نــزد دو مکتــب شــیعی اهــل الحدیــث قــم و مکتــب محققــان و متکلمــان بغــداد مــورد
مناقشــه کالمــی قــرار گرفتــه اســت .دیــدگاه مکتــب قــم درخصوص تجهیــز امــام متوفــی ،نصگرا
و بــر پایــه احادیــث بــود ،حــال آنکــه دیــدگاه مکتــب بغــداد در ایــن زمینــه نیــز مبتنــی بــر معرفــت
عقلــی اســت.
شــیخ صــدوق برجســتهترین نماینــده مکتــب قــم در خصــوص تجهیــز علــی بــن موســی الرضــا
 gبــا اســتناد بــه روایتــی معتقــد اســت امــام جــواد gکــه در آن هنــگام کــودک بــود و در مدینــه
اقامــت داشــت بــرای غســل پــدر و اقامــه نمــاز میــت بــر آن حضــرت در طــوس حضــور یافــت.
 .1از دیــدگاه ســیدمرتضی راه اثبــات عقیــده «رجعــت» ،بــا توجــه بــه اینکــه فــی نفســه امــر محالــی نیســت و مقــدور خداونــد
ســبحان اســت ،اجمــاع امامیــه بــر وقــوع آن اســت و اجمــاع بــه دلیــل داخــل بــودن نظــر امــام معصــوم در آن حجــت اســت(علم
الهــدی ،ج  126-125 :1و 303-302؛ ج.)139-135 :3
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در برابــر ســید مرتضــی علمالهــدی ،برجســتهترین نماینــده مکتــب بغــداد ایــن روایــت را خبــر
واحــدی میدانــد کــه موجــب علــم نمیگــردد و حضــور امــام جــواد gرا در طــوس بــرای تولــی
تجهیــز امــام رضــا gنمیپذیــرد.
از بررســی مصــادر تاریخــی روشــن میشــود کــه نــه تنهــا امــام جــواد در ســال  203قمــری و
بــرای تجهیــز پــدرش امــام رضــا gبــه خراســان ســفر نکــرده ،بلکــه در هیــچ یــک از ســالهای
حیــات خــود( 195-220ق ).بــه خراســان ســفر نکــرده اســت؛ بنابرایــن گزارشهــای تاریخــی نیز
پشــتیبان دیــدگاه مکتــب بغداد(متکلمــان و محققــان) درخصــوص حضــور نداشــتن امــام جــواد
 gهنــگام وفــات امــام رضــا gدر خراســان و در نتیجــه عــدم تجهیــز امــام رضــا gبــه دســت
امــام جــواد gاســت .از ســیاق گزارشهــای تاریخــی چنیــن فهمیــده میشــود کــه ظاهــرا
متولــی تجهیــز امــام رضــا gعمــوی ایشــان محمــد بــن جعفــر الصــادق gبــوده اســت.
ـرط قــدرت و امــکان بــرای تولــی
ســیدمرتضی بــا تنــزل قاعــدۀ تجهیــز معصــوم از قطعیــت بهشـ ِ
ُ
امــر تجهیــز امــام متوفــی ،راه خردهگیــری مخالفــان را بــر آموزههــای اعتقــادی شــیعیان بســت.
وی بــا مقیــد کــردن تولــی تجهیــز امــام بــه دو شــرط قــدرت و امــکان ،بــا ارائــۀ تفســیر عقالنــی از
روایــت تجهیــز امــام متوفــی بــه دســت معصــوم بعــدی ،عقیــدۀ امامیــه را بــه دور از افــراط و تفریــط
روشــن کــرد .دیــدگاه مکتــب بغــداد ،در عصــر حاضــر نیــز میتوانــد در خصــوص ایــن پرســش کــه
ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َّ َ ٌ َ ْ َ
«المــام ل یغ ِســله ِإل ِإمــام ِمـ
ـن ال ِئ َّمـ ِـة  b» تجهیــز حضــرت صاحــب األمــر
بــر اســاس قاعــدۀ ِ
 gرا چــه کســی برعهــده میگیــرد ،پاســخی عقالنــی و شــرعی باشــد.
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منابع و مآخذ
ـ آقابزرگ الطهرانی ،محمد محسن1403( .ق) .الذریعه إلی تصانیف الشیعه .بیروت :دار األضواء.
ـ ابراهیم ،فؤاد1433( .ق) .الفقیه و الدولة الفکر السیاسی الشیعی (بحث فقهی_تاریخی) .بیروت :دار المرتضی.
ـ ابن اثیر ،علی بن ّ
محمد الجرزی1385(.ق) .الکامل فی التاریخ .بیروت :دارصادر.
ـ ابن اعثم ،ابو محمد احمد1411( .ق) .الفتوح .تحقیق علی شیری .بیروت :دار األضواء.
ـ ابن بابویهّ ،
محمد بن علی1432( .ق) .اإلعتقادات .تحقیق و تعلیق مؤسسه اإلمام الهادی .الطبعه الثانیه.قم :مؤسسه اإلمام الهادی.
ـ ـــــــــــــــــــــــ1378( .ق) .عیون أخبار الرضا .تحقیق مهدی الجوردی .تهران :نشر جهان.
ـ ـــــــــــــــــــــــ1376( .ق) .األمالی .چاپ ششم .تهران :نشر کتابچی.
ـ ابن براج ،عبدالعزیز بن نحریر1411( .ق) .جواهر الفقه .تحقیق ابراهیم بهادری .قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم.
ـ ابن الجوزی ،علی بن محمد1412( .ق) .المنتظم فی تاریخ األمم و الملوک .تحقیق محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر.
بیروت :دار الکتب العلمیه.
ُ
ـ ابن حجر العسقالنی ،احمد بن علی1407( .ق) .لسان المیزان .بیروت :دار الفکر.
ـ ابن حمزه طوسیّ ،
محمد بن علی1419( .ق) .الثاقب فی المناقب .تحقیق نبیل رضا عطوان .چاپ سوم .قم :انصاریان.
ـ ابن شهرآشوبّ ،
محمد بن علی1369( .ق) .متشابه القرآن و مختلفه .قم :دار بیدار للنشر.
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ1412( .ق) .مناقب آل ابیطالب .تحقیق یوسف البقاعی .الطبعة الثانیة .بیروت :دار األضواء.
ـ ابن طاووس ،علی بن موسی1414( .ق) .مقتل الحسین المسمی باللهوف فی قتلی الطفوف .بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــ1416( .ق) .مصباح الزائر .تحقیق مؤسسة آل البیت  bإلحیاء التراث .قم :مؤسسة آل البیت b
إلحیاء التراث.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــ1420( .ق) .طرف ِمن األنباء و المناقب .تحقیق قیس بهجت العطار .مشهد :تاسوعا.
ـ ابن عبدالوهاب ،حسین بن عبدالوهاب( .بیتا) .عیون المعجزات .قم :مکتبه الداوری.
ـابنالعبری،غریغوریوسالملطی1992(.م).تاریخمختصرالدول.تحقیقانطونصالحانیالیسوعی.الطبعهالثالثه.بیروت:دارالشرق.
ـ ابن العماد ،عبدالحی بن احمد1406( .ق) .شذرات الذهب فی أخبار من ذهب .تحقیق األرناؤوط .دمشق_بیروت :دار ابن کثیر.
ـ ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر1407( .ق) .البدایه و النهایه .بیروت :دارالفکر.
ـ ابن مالک اشعری ،حسن بن محمد1361( .ق) .تاریخ قم .ترجمه حسن بن علی بن حسن بن عبدالملک قمی .تصحیح و تحشیه
جالل الدین طهرانی .تهران :انتشارات توس.
ـ ابن المشهدی ،محمد بن جعفر1378( .ق) .المزار الکبیر .تحقیق جواد القیومی األصفهانی .قم :جماعة المدرسین فی الحوزة
العلمیة ،مؤسسة النشر اإلسالمی.
ـ أبوالصالح الحلبی ،تقی الدین بن نجم1403( .ق) .الکافی فی الفقه .تحقیق رضا استادی .اصفهان :مکتبة اإلمام أمیرالمؤمنین علی
.g
ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ1404(.ق).تقریبالمعارف.تحقیقفارسالحسون.قم:الهادی.
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ـ ابوالفرج اصفهانی ،علی بن الحسین( .بیتا) .مقاتل الطالبیین .تحقیق سید احمد صقر .بیروت :دار المعرفه.
ـ ابوم َ
خنف ،لوط بن یحیی1408( .ق) .مقتل الحسین و مصرع أهل بیته و أصحابه فی کربالء .الکویت :مکتبة األلفین.
ِ
ـ إربلی ،علی بن عیسی1421( .ق) .كشف الغمة فی معرفة األئمة .قم :انتشارات رضی.
ـ بحر األنساب .کتابخانه مجلس شورای اسالمی .شماره بازیابی .15204
ـ بحرانی ،سید هاشم بن سلیمان1413( .ق) .مدینة معاجز األئمة اإلثنی عشر و دالئل الحجج علی البشر .قم :مؤسسة المعارف
اإلسالمیة.
ـ بالذری ،احمد بن یحیی1417( .ق) .أنساب األشراف .تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی .بیروت :دارالفکر.
ـ بیهقی ،علی بن زید1361( .ق) .تاریخ بیهق .تصحیح و تعلیق احمد بهمنیار .مقدمه نویس میرزا محمد بن عبدالوهاب قزوینی.
تهران :کتابفروشی فروغی.
ـ تشید ،علی اکبر1331( .ق) .هدیه اسمعیل (قیام سادات علوی برای بدست آوردن خالفت) .تهران :بنگاه مجله تاریخی اسالم.
ـ ّ
جناتی ،محمد ابراهیم .)1388( .مصادر اجتهاد از منظر فقیهان .تهران :انتشارات امیر کبیر.
ـ حافظ البرسی ،رجب بن ّ
محمد1422( .ق) .مشارق أنوار الیقین فی أسرار أمیرالمؤمنینg .تحقیق علی عاشور .بیروت :األعلمی.
ـ حر عاملیّ ،
محمد بن حسن1425( .ق) .إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات .بیروت :األعلمی.
ْ
َّ
َ
ُ
ـ حسینیان مقدم ،حسین و گودرزی ،ابراهیم .)1396( .بازشناسی حدیث « ِال َم َام ل ُی َغ ِّسل ُه ِإل ِاإل َمام » در گفتمان واقفیه و امامیه.
فصلنامه علمی پژوهشی علوم حدیث .سال  .22شماره  .4صص.122-102 :
َ
ـ الخطاویِ ،و َسام1427( .ق) .المناهج ّالر َو ِائ ّیة عند شریف المرتضی .قم :مؤسسه علمی فرهنگی دار الحدیث.
ـ الخوارزمی ،الموفق بن احمد1418( .ق) .مقتل الحسین .تحقیق محمد ّ
السماوی .تصحیح دار انوار الهدی .قم :منشورات انوار الهدی.
ـ دینوری ،احمد بن داود1368( .ق) .األخبار الطوال .تحقیق عبدالمنعم عامر .قم :منشورات الراضی.
ـ رازی قزوینی ،عبدالجلیل1358( .ق) .نقض (بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض) .تصحیح میر جالل الدین
محدث .تهران :انجمن آثار ملی.
ـ راوندی ،قطب الدین1409( .ق) .الخرائج و الجرائح .تحقیق مؤسسه اإلمام المهدی .قم :مؤسسه اإلمام المهدی.
ـ روضاتی ،سید محمد علی1376( .ق) .جامع األنساب(خاندانهای سادات موسوی) .اصفهان :چاپخانه جاوید.
ـ السبحانی ،الشیخ جعفر1424( .ق) .معجم طبقات المتکلمین .تقدیم و اشراف جعفر سبحانی .قم :مؤسسه اإلمام الصادق.
ـ الشامی ،جمال الدین بن یوسف (1420ق) ُّالد ُّر النظیم فی مناقب األئمة اللهامیم .تحقیق مؤسسه النشر اإلسالمی .قم :جامعه مدرسین.
محمدبنعبدالکریم1413(.ق).المللو ِّالنحل.تحقیقأحمدفهمی ّ
ـالشهرستانیّ ،
محمد.الطبعةالثانیة.بیروت:دارالکتبالعلمیة.
ـ شیخ بهائیّ ،
محمد بن الحسین1390( .ق) .الوجیزة فی علم الدرایة .قم :مکتبة بصیرتی.
ـ الصفار ،محمد بن الحسن1404( .ق) .بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد . bقم :مکتبه آیه الله المرعشی النجفی.
ـ صالة الجمعه .کتابخانه مجلس شورای اسالمی .شماره بازیابی  128/4خ.
ـ طبرسی ،فضل بن حسن1390( .ق) .إعالم الوری بأعالم الهدی .چاپ سوم .تهران :اسالمیه.
ـ طبرى آملى صغیر ،محمد بن جریر1413( .ق) .دالئل اإلمامة .تحقیق قسم الدراسات اإلسالمیة مؤسسة البعثة .الطبعة الحدیثة .
قم :بعثت.
ـ طبری ،محمد بن جریر1387( .ق) .تاریخ األمم و الملوک .تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم .الطبعه الثانیه .بیروت :دار التراث.
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ـ طوسی ،محمد بن حسن1387( .ق) .المبسوط فی الفقه اإلمامیه .تحقیق سید محمد تقی الکشفی .الطبعه الثالثه .تهران :المکتبه
المرتضویه إلحیاء اآلثار الجعفریه.
ّ
ّ
ـ ـــــــــــــــــــــــ( .بی تا) .الفهرست .تصحیح و تعلیق السید محمد صادق آل بحر العلوم .النجف :المکتبة المرتضویة.
ـ العاملی ،سیدجعفر مرتضی1406( .ق) .الحیاة السیاسیة لإلمام الرضا .بیروت :دار األضواء.
ـ العروسی الحویزی ،عبد علی بن جمعه .)1415( .تفسیر نور الثقلین .تحقیق هاشم رسولی محالتی .چاپ چهارم .قم :اسماعیلیان.
ـ عطائی نظری ،حمید« .)1397( .نگاهی به ادوار و مکاتب کالمی امامیه در قرون امامیه» .مجله آینه پژوهش .سال بیست و نهم.
شماره سوم .مرداد و شهریور .صص.56-3 :
ـ عالمه حلی ،حسن بن یوسف1417( .ق) .المستجاد ِمن کتاب اإلرشاد .تحقیق محمود البدری .قم :مؤسسه المعارف اإلسالمیه.
ـعلمالهدیّ ،
سیدمرتضی(.بیتا).رسائلالشریفالمرتضی.تقدیمواشرافالسیداحمدالحسینی.بیروت:مؤسسهالنورللمطبوعات.
ّ
اإلعتقادیه» .صص .82-79:نفائس المخطوطات .المجموعه الثانیه .تحقیق محمد
ـ ــــــــــــــــــــــــ1373( .ق)« .األصول
حسن آل یاسین .بغداد :دار المعارف.
ُ
ّ
ـ ــــــــــــــــــــــــ1376( .ق) .الذریعة الی اصول الشریعة .تصحیح ابوالقاسم گرجی .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1410( .ق) .الشافی فی اإلمامه .تحقیق و تعلیق السید عبدالزهراء الحسینی .تصحیح السید فاضل المیالنی.
الطبعه الثانیه .تهران :مؤسسه الصادق للطباعه و النشر.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1411( .ق) الذخیرة فی علم الکالم .تحقیق السید احمد الحسینی .قم :مؤسسه النشر اإلسالمی.
ـ ــــــــــــــــــــــــ1419( .ق) .شرح ُجمل ِالعلم و َالعمل .تصحیح و تعلیق یعقوب جعفری .تهران :دار األسوة للطباعه و النشر.
تضی(نفائ ُس التأویل) .تصحیح السید مجتبی احمد الموسوی .بیروت:
ـ ــــــــــــــــــــــــ1431( .ق) ،تفسیر الشریف المر
ِ
مؤسسةاألعلمیللمطبوعات.
ـ فتال نیشابوریّ ،
محمد بن أحمد1375( .ق) .روضه الواعظین و بصیره المتعظین .قم :منشورات الشریف الرضی.
ـ فضل الله ،محمد جواد1393( .ق) .اإلمام الرضا gتاریخ و دراسة .قم :دار الکتاب اإلسالمی.
ٌ
َ
َ
ـ َالق َرشی ،باقر شریف1431( .ق) .حیاه اإلمام موسی بن جعفر ( gدراسة وتحلیل) .تحقیق مهدی باقر القرشی .الکاظمین :العتبة
الکاظمیة ّ
ّ
المقدسة.
ـ القمی ،عباس1379( .ق) .منتهى اآلمال فی تواریخ النبی و اآلل .قم :دلیل ما.
ـ کراجکیّ ،
محمد بن علی1410( .ق) .کنز الفوائد .تحقیق عبدالله نعمه .قم :دار الزخائر.
ـ الکلینیّ ،
محمد بن یعقوب1407( .ق) .الکافی .تحقیق علی اکبر غفاری و محمد آخوندی .الطبعه الرابعه .تهران :دارالکتب اإلسالمیة.
ـ لسترنج ،کی1373( .ق) .بلدان الخالفة الشرقیة .نقله إلی العربیه و أضاف إلیه تعلیقات بلدانیه و تاریخیه و أثریه و وضع فهارسه بشیر
فرنسیس و کورکیس ّ
عواد .بغداد :مطبعة الرابطة.
ـ مجلسیّ ،
محمد باقر1403( .ق) .بحار األنوار الجامعة ِل ُدرر أخبار األئمة األطهار .الطبعة الثالثة المصححة .بیروت :دار إحیاء
التراث العربی.
ـ ــــــــــــــــــــ1404( .ق) .مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول .تحقیق هاشم رسولی محالتی .چاپ دوم .تهران :دار الکتب
اإلسالمیه.
ـ محی الدین ،عبدالرزاق .)1957( .أدب المرتضی من سیرته و آثاره .بغداد :مطبعه المعارف.
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ـ مدرسی طباطبائی ،سید حسین .)1368( .مقدمهای بر فقه شیعه(کلیات و کتابشناسی) .مترجم محمد آصف فکرت .مشهد :بنیاد
پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
ـ المسعودی ،علی بن الحسین1409( .ق الف) .مروج الذهب و معادن الجوهر .تحقیق أسعد داغر .الطبعه الثانیة .قم :دار الهجرة.
ـ ـــــــــــــــــــــــــــــ1409( .ق ب) .إثبات الوصیة لإلمام علی بن أبیطالب  .gالطبعة الثانیة .بیروت :دار األضواء.
ُ ُ
ُ ُ
ّ
الهمم .تحقیق سید کسروی حسن .بیروت :دار الکتب العلمیه،
ـ مسکویه رازی ،احمد بن محمد1424( .ق) .تجارب األمم و تعاقب ِ
منشورات محمد علی بیضون.
محمد بن ّ
ـ مفیدّ ،
محمد1413( .ق ،الف) .اإلرشاد فی معرفة حجج الله علی العباد .قم :المؤتمر العالمی أللفیة الشیخ المفید.
ـ ــــــــــــــــــــــ1413( .ق ،ب) .التذکرة بأصول الفقه .قم :المؤتمر العالمی أللفیة الشیخ المفید.
ـ ــــــــــــــــــــــ1413( .ق ،ج) .تصحیح إعتقادات اإل ّ
مامیة .الطبعة الثانیة  .قم :المؤتمر العالمی أللفیة الشیخ المفید.
ِ
ِ
ّ
ـ ــــــــــــــــــــــ1434( .ق) .المزار الکبیر .تحقیق أحمد علی مجید الحلی .قم :منشورات مکتبة العالمة المجلسی.
ُ
ّ
رجال النجاشی .تحقیق ّ
ّ
الزنجانی .قم :مؤسسة النشر اإلسالمی التابعه
الشبیری
السید موسی
ـ النجاشی ،أحمد بن علی1418( .ق).
لجماعهالمدرسین ِب ُقم.
ـ النوری الطبرسی ،الشیخ حسین1411( .ق)ُ .مستدرک الوسائل و ُمستنبط المسائل .تحقیق مؤسسة آل البیت  bإلحیاء التراث.
الطبعة الثانیة .بیروت :مؤسسة آل البیت  bإلحیاء التراث.
ـ یاقوت الحموی ،یاقوت بن عبدالله .)1993( .معجم األدباء إرشاد األریب الی معرفة األدیب .تحقیق احسان عباس .بیروت :دار
الغرب اإلسالمی.
ـ یعقوبی ،احمد بن ابی یعقوب( .بی تا) .تاریخ الیعقوبی .بیروت :دار صادر.
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تربیت سیاسی درسیرۀ امام رضا g؛

مقاله پژوهشی

دریافت 1400/2/28 :پذیرش1400/5/26 :

الگوییبرایبصیرتافزایی

سمیه حمیدی ،1احسان مزدخواه

2

چکیده
تربیــت سیاســی ازجملــه مفاهیمــی اســت کــه در شــکلدهی چهارچوبهــای حکومــت اســامی
ش جامعــه و بصیرتافزایــی اســامی نقــش اساســی دارد .تربیــت سیاســی
و مشخصســازی نــوع کن ـ 
فراینــدی اســت کــه از امــور غیرسیاســی آغــاز میشــود و بعــد از آن بــه حوزههــای بســیطتری ســوق پیــدا
میکنــد .در اندیشــۀ اســامی و الگویهــای رفتــاری ائمــه اطهــار bتربیــت سیاس ـیاجتماعی انســان
و جامعــه همــواره از اهمیــت واالیــی برخــوردار بــوده اســت .امامــان معصــوم از طریــق تربیــت اجتماعــی
و سیاســی همــواره بــه تبییــن معــارف دینــی در حوزههــای فــردی و حکومتــی پرداختــ ه و بــه تربیــت
ً
انســانهای تــراز فرهنــگ و هویــت اســامی اقــدام کردهانــد .در اندیشــۀ سیاســی امــام رضــا gاساســا
مفهــوم تربیــت سیاســی در ارتبــاط با توانمندســازی جامعۀ مســلمین بهمنظور آگاهســازی و ارتقای ســطح
بینــش آنــان بــرای فهــم روندهــای موجــود اســت .ســوال اصلــی پژوهــش این اســت کــه تربیت سیاســی در
اندیشــه و الگــوی رفتــاری امــام رضــا gچگونـ ه اســت؟ بــر اســاس یافتههــای پژوهــش در الگــوی رفتــاری
ً
امــام رضــا gتربیــت سیاســی اساســا بــه معنــای خودآگاهــی اجتماعــی و برقــراری انســجام سیاســی
اجتماعــی و دارای مولفههــا و ویژگیهــای خــاص خــود اســت،بهطوریکــه حقمــداری  ،عدالــت ،آزادی
بیــان ،تکریــم و احتــرام ،مخاطبشناســی و آگاهــی بــه زمانــه از مهمتریــن ویژگیهــای تربیــت سیاســی
در اندیشــه و الگــوی رفتــاری ایشــان اســت .بــر ایــن مبنــا روش پژوهــش بهصــورت توصیفیتحلیلــی اســت
کــه بــا بهرهگیــری از روایــات و ســیرۀ رضــوی بــه تبییــن تربیــت سیاســی در اندیشــه و الگــوی رفتــاری امــام
رضــا gمیپــردازد.
کلیدواژهها :امام رضا ،gتربیت ،سیاست ،تربیت سیاسی ،اندیشۀ سیاسی.
 .1دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند (نویسنده مسئول)Somaye.hamidi@birjand.ac.ir :
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه بیرجندEhsanmozdkhah@birjand.ac.ir :
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 .1مقدمه
ســاحت تربیــت سیاســی بخشــی از نظــام تربیتــی معطــوف بــه کســب شایستگیهاســت کــه
بهواســطۀ آن متربیــان از روندهــا و فرایندهــای وضــع موجــود داخلــی آگاهــی پیــدا میکننــد و
منجــر بــه بینشافزایــی سیاســی اجتماعــی آنــان میشــود .شناســایی اندیشــه و ســیرۀ سیاســی
هــر فــرد عالوهبــر آن کــه بیانگــر باورهــا ،کنشهــا و رفتارهــای سیاســی اســت ،نشــانگر درک
درســت وی از ســاختار سیاســی جامعــه نیــز اســت .در اندیشـ ۀ سیاســی مفاهیمی ازجملــه تربیت
ً
سیاســی شــهروندان و اجتمــاع اساســا از جایــگاه باالیی برخــوردار اســت ،مفهومی کــه بهنوعی در
شــکلدهی بــه حکومــت و نحــوۀ حکمرانــی و همچنیــن نــوع برخــورد جامعه بــا حاکمیــت اثرگذار
اســت .دوران امــام رضــا gکــه یکــی از شــاخصترین دورههــای فرهنگ و تمدن اســامی اســت،
بــا توجــه بــه حاکمیــت بنیعبــاس ،ضــرورت ایجــاد یــک جامعــۀ قــوی کــه بتوانــد ســره و ناســره
زمانــۀ خــود را درک کنــد جــزو ملزومــات اجتماعــی آن دوران بــوده اســت .از ایـنرو ،امــام رضــاg
بــا توجــه بــه جامعیــت فکریشــان مســئلۀ تربیــت سیاســی اجتماعــی شــهروندان را در دســتور
کار خــود قــرار دادنــد؛ هدفــی کــه در ُبعــد کالن خــود توانمندســازی اجتماعــی مــردم در برابــر
حکومــت جائــر و روندهــای باطــل را دنبــال میکــرد .در الگــوی رفتــاری امــام رضــا gتربیــت
ً
سیاســی اساســا برخــوردار از حقمــداری ،حقطلبــی ،نفــی قدرتطلبــی و حــب قــدرت ،اقنــاع و
روشــنگری اجتماعــی ،تعلیــم و تربیــت مســلمین و بیدارســازی اجتمــاع آنــان دربــارۀ واقعیتهای
موجــود ،تــاش بــرای مقابلــه بــا روندهــای باطــل ،تــاش در جهــت بســط ارزشهــای اســامی
بهمنظــور حفــظ جامعــه و فرهنــگ اســامی و همچنیــن شناســایی چهــرۀ تزویــر حاکمیــت و
ارائــه راهحــل بــرای خــروج از بحرانهــای موجــود ازجملــه روشهــای تربیتــی در ُبعــد سیاســی
اجتماعــی اســت .بهطــور کلــی ،فرضیــۀ پژوهــش ایــن اســت کــه امــام رضــا gبهعنــوان مربــی
ی عبــاس درصــدد بــود تــا جلوههــای حقیقــی اســامی
حقیقــی جامعــۀ اســامی در عصــر بن ـ 
شــیعی را در جامعــه نهادینــه ســازد و بــا تربیــت افــراد شــاخص و توانمنــد کــه آگاهــی الزم دربــارۀ
جامعــه و روندهــای موجــود آن داشــت ه باشــند ،بهنوعــی مخاطبشناســی هدفمنــد را ســرلوحۀ
کار خــود قــرار دهنــد و بتواننــد فرهنــگ اســامی را از هرگونــه تحریــف و خطــر حفــظ نماینــد و
ً
اساســا انســجام اجتماعــی سیاســی را در امــت اســامی ایجــاد کننــد.
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 .2پیشینۀ پژوهش
تاکنــون آثــار و تالیفــات فراوانــی دربــارۀ اندیشــه و الگــوی گنشــگری و رفتــاری امــام رضــاg
صــورت گرفتــه اســت کــه از مهمتریــن ایــن آثــار میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد :نقــی پــور
و دیگــران( )۱۳۹۶در پژوهشــی بــا عنوان«ســیرۀ تعلیمــی تربیتــی امــام رضــا gدر بــاب مناظــره
بــا گروههــای مختلــف اجتماعــی» اعتقــاد دارنــد کــه نــوع برخــورد امــام رضــا gبــا ادیــان و
گروههــای مختلــف نشــان دهنــدۀ تربیتســازی و انسانســازی ایشــان در عصــر و زمانــۀ خویــش
داشــته اســت .حاتمــی و دیگــران( )۱۳۹8در مقالــهای بــا نام«مهمتریــن مولفههــای حکومــت
مطلــوب در اندیشــه و کنــش سیاســی امــام رضــا »gبه بحــث دربــارۀ حکمرانی مطلوب اســامی
اشــاره میکننــد .نویســندگان بــا بســط مفهــوم حکمرانــی مطلــوب بــه اندیشــۀ سیاســی امــام رضا
 gاشــاره میکننــد کــه حکومــت مطلــوب و حکمرانــی شایســتۀ اســامی  ،شــیوهای اســت کــه
در آن توحیــد ،حقمــداری ،آزادی بیــان ،مبــارزه بــا طواغیــت در اولویــت باشــد و شــرایط زیســت
مطلــوب در پرتــو آن بــرای مــردم و جامعــه مســلمین فراهــم آیــد .نجفــی و اعتمــادی بــزرگ()۱۳۹۷
در اثــری بــا عنــوان «مولفههــای مکتــب سیاســی امــام رضــا gدر افــق تمــدن اســام» بیــان
میکننــد کــه تمــدن اســامی مطلــوب بهعنــوان یــک حیــات طبیــۀ الهــی خاســتگاه اصلــی در
اندیشــه و تفکــر شــیعی دارد .نگارنــدگان اشــاره دارنــد کــه در مکتــب سیاســی رضــوی بــا توجــه
و عطــف بــه امــر انسانســازی و تربیــت انســانهای تــراز اســامی درصــدد تمدنســازی نویــن
اســامی منطبــق بــا فرهنــگ اســامی اســت .شــریفی( )۱۴۰۰در پژوهشــی بــا نــام «ســبک و
ســیرۀ امــام رضــا gدر تربیــت اخالقــی افــراد جامعــه» بیــان میکنــد کــه شــیوۀ تربیتــی امــام
رضــا gبهعنــوان یــک ســبک زندگــی اجتماعــی نویــن قابــل تبییــن و تحلیــل اســت .نگارنــده
اشــاره میکنــد کــه ســیرۀ تربیتــی حضــرت رضــا gو همچنین تربیــت اخالقــی ایشــان در حوزۀ
عمومی(جامعــه) بهعنــوان راهنمــای امــت اســامی بــرای رســیدن بــه کمــال اســت .میرحســینی
و دیگــران( )۱۳۹9در اثــری بــا نــام «مواضــع امــام رضــا gدر برابــر گفتمانهــای مشــروعیت
سیاســی دســتگاه خالفــت» اشــاره میکننــد کــه گفتمــان مقابــل امــام رضــا gکــه بهنوعــی
گفتمــان جــور و غیــر محســوب میشــود هیــچ مشــروعیتی در ســپهر گفتمانــی حضــرت رضــاg
ً
نــدارد و اساســا گفتمــان تشــیع را بــه عنــوان یــک بدیــل مناســب و مطلــوب در برابــر آن میداننــد
سال دهم ،شماره  ،38تابستان  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

108
و درصــدد اثبــات آن در جامعــه هســتند .بــا عطــف بــا پیشــینه ،نــوآوری پژوهــش ایــن اســت کــه
مفهــوم تربیــت سیاســی را در اندیشــه و کنشــگری اجتماعــی سیاســی امــام رضــا gبررســی و
واکاوی کنــد.

 .3چهارچوب مفهومی
یکــی از مباحــث نوپدیــد کــه در عرصــۀ حکمرانــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت ،مســئلۀ
تربیــت سیاســی اســت .تربیــت سیاســی مهمتریــن نــوع از تربیــت بــه حســاب میآیــد کــه در
تحقــق اهــداف مــادی و معنــوی جامعــه نقــش اساســی دارد .در ادبیــات مفهومــی و تئوریــک
تربیــت سیاســی یعنــی شهروندســازی ،مدنیتســازی و نهادینهکــردن هنجارهــای فرهنگــی .بــه
عبــارت دیگــر ،تربیــت سیاســی یعنــی بســتری مهــم کــه در بازتولیــد حیــات اجتماعــی و انســجام
اجتماعــی نقــش دارد .جــان الیــاس دربــارۀ مفهــوم تربیــت سیاســی بیــان میکنــد کــه پــرورش
فضایــل ،دانشهــا و مهارتهــای مــورد نیــاز بــرای مشــارکت سیاســی و آمــاده بــرای مشــارکت
آگاهانــه در بازســازی جامعــه اســت(الیاس .)۱۸۵ :۱۳۸۵ ،امــوری همچــون تربیــت شــهروندان
بــا عنــوان متربیــان اجتماعــی ،گزینــش رهبــران سیاســی ،اجتماعیشــدن سیاســت ،نقــد نظــام
سیاســی از جملــه اهــداف کاربــردی تربیــت سیاســی اســت .بــه بیــان دیگــر ،تربیــت سیاســی
فراینــدی اســت کــه بــه ایجــاد شــخصیتی عقالنــی ،منتقــد ،توانــا در گفتوگوهــای ســازنده و
توانمنــد در عملکردهــا بــرای بهبــود هرچــه بیشــتر وضعیــت موجــود اســت و در ایــن بســتر تقویت
بینــش و نگــرش اجتماعــی را هــم بــه ارمغــان مـیآورد .از دیگــر اهــداف بنیادیــن تربیــت سیاســی
مشــارکت سیاســی فعــال شــهروندان در جامعــه و برانگیختــن احســاس مســئولیت فــردی در نظام
سیاســی اســت؛ بــه طــوری کــه شــوق و عالقــه بــرای ایجــاد تغییــر و تحــول کارآمــد را بــه وجــود
م ـیآورد .بهطــور کلــی ،تربیــت سیاســی یعنــی زمینهســازی و فرصتآفرینــی بهمنظــور کســب
دانــش سیاســی و پــرورش بینــش و قــدرت تحلیــل سیاســی تقویــت تــوان مشــارکت و همگرایــی
افــراد جامعــه در امــور اجتماعــی سیاســی در یــک رونــد تدریجــی .بــر این اســاس ،تربیت سیاســی
در ســه محــور راهبــردی قابــل تقســیم و دســتهبندی خواهــد بــود .۱ :تربیــت در حــوزۀ دانــش
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و بینشهــای سیاســی .۲ .تربیــت در حــوزۀ ارزشهــا و گرایشهــای سیاســی .۳ .تربیــت
در حــوزۀ مهارتهــا و رفتــار سیاســی و اجتماعــی .الگــوی تربیــت سیاســی برآمــده از بافتــار
دینــی ،برخــوردار از اصولــی اســت کــه رعایــت آنــان بســتر تحقــق تربیــت سیاســی را ممکــن
میســازد .اصولــی ماننــد وفــاداری ،حقمــداری و حقطلبــی ،عدالتخواهــی ،عقلگرایــی،
مشــارکتطلبی و مســئولیتپذیری .تربیــت سیاســی یکــی از مولفههــای راهبــردی و بنیادیــن
تربیــت اجتماعــی و تربیــت مدنــی اســت .تربیــت سیاســی فراینــدی اســت کــه از طریــق آن،
ارزشهــای سیاســی اجتماعــی از یــک نســل بــه نســل دیگــر منتقــل میشــود(نصیری:۱۳۹۳،
ً
 .)۳۰در مقولــۀ حفــظ  ،بقــا یــا اساســا زوال یــک حکومت(دولــت) در فلســفه و اندیشــۀ اســام،
چگونگــی عملکــرد کارگــزاران نظــام سیاســی یکــی از مســائل مهــم و راهبــردی اســت .بیگمــان
رفتــار کارگــزاران دولتــی در اســتحکام پایههــای حاکمیــت و حکومــت و مانــدگاری نظــام موجــود
نقــش اساســی دارد و ایــن امــر جــز بــا انتخــاب افــراد شایســته  ،الیــق و توجــه بــه مســئله تربیــت
سیاســی امکانپذیــر نخواهــد بــود.
تربیــت سیاســی بهعنــوان یــک اقــدام فرهنگــی اجتماعــی نیازمنــد بســترهای مطلوبــی
اســت کــه بــه افــراد اجــازه کنشــگری آزادانــه و فعــال میدهــد تــا بتواننــد در روندهــا مشــارکت
داشــته باشــند و بــا نتایــج منبعــث از آن ،نیازهــا و خواســتههای خــود را پاســخ دهنــد .بــه بیــان
دیگــر ،تربیــت سیاســی شــهروندان یعنــی رهنمودســازی آنــان بــه ســمت پاسداشــت ارزشهــای
اصیــل اســامی انســانی کــه دارای جهتگیــری الهــی و توحیــدی اســت و میتوانــد بســترهای
مطلوبــی در عرصههــای اجتماعــی سیاســی بــرای کنشــگری شــهروندان فراهــم آورد(افتخــاری و
مهجــور .)۸۰ :۱۳۹۵ ،ازجملــه اهــداف کاربــردی و بنیادیــن تربیــت سیاســی میتــوان بــه تربیــت
شــهروندان ،گزینــش رهبــران سیاســی ،ایجــاد همگرایــی سیاســی بــر پایــۀ تســامح و تســاهل
و اجتماعیشــدن سیاســت و سیســتمهای تصمیمگیــری بــرای جامعــه اشــاره کــرد .بــر ایــن
اســاس ،تربیــت سیاســی یعنــی رشــد دانــش ،آگاهــی ،بینــش ،معرفــت و مهارتهــای الزم بــرای
حضــور فعــال و نقشآفرینــی در عرصههــای مختلــف کــه معنــا مییابد(نصیــری.)۳۳ :۱۳۹۳،
ً
اساســا تربیــت سیاســی در ُبعــد اجتماعــی میتوانــد نیروهــای کاردان و شایســته را فراهــم نمایــد
تــا افــراد مناســب و مطلوبــی بــرای ادارۀ جامعــه تربیــت شــوند .تربیــت سیاســی مطلــوب بــه بیــان
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دیگــر عبــارت اســت از تامیــن تمهیــدات الزم بــرای تجلــی ارزشهــای مطلوب اجتماعی سیاســی
بهمنظــور کنشــگری فعاالنــه در عرصــۀ عمومــی و عرص ـ ۀ زیســت اجتماعــی و سیاســی(هراتی و
دیگــران .)۱۲۲ :۱۴۰۰ ،بهطــور کلــی ،تربیــت سیاســی اجتماعــی یعنــی تحولــی بنیادیــن در
مخاطــب و جامعــۀ هــدف کــه بتوانــد از روندهــا ضمــن کســب آگاهــی و بینــش الزم توانایــی تغییــر
مطلــوب آنهــا را داشــته باشــد.
ً
اساســا اصــاح و پایــداری حکومــت مرهــون فراینــدی بــه نــام تربیــت سیاســی اســت .در
اندیشــۀ اســامی کــه در راســتای اندیشــه ائمــۀاطهــار bو نظــام تفکــری ایشــان اســت ،تربیــت
سیاســی حقــی تعاملــی میــان ملــت و حکومــت اســت کــه بــه واســطۀ آن رکــن تکاملــی تربیــت
سیاســی اجتماعــی یعنــی جامعــۀمدنــی بــه وجــود میآیــد و در پرتــو آن هدایــت اجتماعــی از
منظــر بصیرتافزایــی شــکل میگیــرد .تربیــتسیاســی همانطــور کــه بیــان شــد قــراردادی
اجتماعــی محســوب میشــود کــه شــهروند عــاوه بــر شــان خدماتگیرنــده از حکومــت بهعنــوان
ناظــر بــر حاکــم اســامی اســت .در مقابــل ،حاکمــان جامعــۀ اســامی هــم بــا پشــتیبانی از حــوزۀ
ً
عمومی(ملــت) بــر نهادینهســازی حاکمیــت خــود اقــدام میکننــد .اساســا ایــن رونــد نیازمنــد
تحکی ـ م کــردن ارزشهــا ،نگرشهــا در پرتــو برقــراری یــک تعامــل ســازنده متقابــل میــان دولــت
ملــت اســت .بــر همیــن اســاس شــاخصهای تربیــت سیاســی موفــق قابــل ذکــر اســت:
 .۱مهارتافزایی در کسب حقوق و مسئولیتهای فردی و اجتماعی.
 .۲تالش برای تاثیرگذاری در روندهای اجتماعی و درک آن فرایندها.
 .۳کانونیشدن گفتمان تربیتی و درک ضرورت و اهمیت اجتماعی سیاسی آن.
 .۴توجه به نقش ارزشهای سیاسی در اجتماع به منظور گسترش آنها.
 .۵بسترسازی برای تحوالت آرام در ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی در جامعه.
ً
اساســا بــرای اینکــه فراینــد تربیــت سیاســی مســیر مطلــوب خــود را طــی کند ،بایــد رونــد تربیت
مخاطبــان در جهــت حفــظ ارزشهــا ،هنجارهــا صــورت گیرد(شــرفی )۳۴ :۱۳۸۹ ،تــا بهنوعــی
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تربیــت مدنی(سیاســی) مطلــوب صورتبنــدی شــود.

 .4مبانی تربیت سیاسی در اندیشۀ امام رضاg
تربیــت اســامی پــرورش بــر اســاس اصــول دیــن و رعایــت قواعــد اســامی را ضــروری
میداند(باقــری .)65:1385 ،از دیــد اســام ،تربیــت برانگیختــن تواناییهــای گوناگــون انســان
و پــرورش آن اســت کــه البتــه بایــد بــا تــاش شــخص متربــی هــم تــوام باشــد تــا بتوانــد نهایــت
کمــال را ایجــاد کنــد .مولفههــای تربیــت سیاســی اســامی و تربیــت اجتماعــی ،همــواره یکــی از
مهمتریــن انــواع الگوهــای تربیتــی اســت کــه تعلیــم و پــرورش آن ،جامعــۀ متعهــد بــه آرمانهــای
اســامی ،اجتمــاع وظیفهشــناس بــرای تحقــق اهــداف مــادی و معنــوی جامعــه اســامی را بــه
وجــود مـیآورد .در اندیشــۀ سیاســی تربیتــی حضــرت رضــا gهم مفهــوم تربیت سیاســی نمونۀ
متعالــی تربیــت مدنی(سیاســی اجتماعــی) اســت کــه بهطــور جــدی ایشــان ضمــن توجــه بــه
اصــول بنیادیــن تربیــت سیاســی ماننــد توحید(عبودیــت) و ســعادت مفاهیمــی مثــل آگاهســازی
اجتماعــی ،توانمندشــدن اجتماعــی ،عمومیســازی آموزههــای اســامی در بســتر حــوزۀ
عمومــی از جملــه مولفههــای تربیــت سیاســی در الگــوی رفتــاری ایشــان اســت .بهطــور کلــی،
تربیــت سیاســی در خوانــش اســامی آن دارای ســه ُبعــد هستیشناســانه و انسانشناســانه و
جامعهشــناختی اســت.
الف .تربیت سیاسی در خوانش هستیشناسانه
حــوزه و بســتر تعلیــم و تربیــت و همچنیــن حــوزۀ سیاســت کــه بهنوعــی در ســاحت تربیــت
سیاســی بــه یکدیگــر پیونــد میخــورد ،ریشــه در نــوع نــگاه و نگــرش هستیشناســانه دارد.
ایــن مســئله اثــر مســتقیمی بــر شــناخت سیاســی دارد کــه وجهــی از تربیــت سیاســی بــه حســاب
میآیــد .از ایــن منظــر تربیــت سیاســی و ارائــه یــک روایــت هستیشناســانه از آن ،یعنــی مبــدا و
منشــا جهــان آفرینــش منبعــث از وجــود مطلــق پــروردگار اســت و بهنوعــی تالشهــای صــورت
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گرفتــه بایــد بــه صورتــی باشــد کــه در همــۀ وجــوه تربیتــی کالم الهــی بهعنــوان عنصــر کانونــی
در صــدر باشــد تــا دیگــر ابعــاد متاثــر از ایــن دســتهبندی بــه هــدف و غایــت خــود برســد .معرفــت
توحیــدی در ُبعــد هستیشناســانه تربیتــی از دیگــر مفروضهــای بنیادیــن اســت .بهطوریکــه
پذیــرش اصــل توحیــد در تفکــر اســامی و مســائل زندگــی ازجملــه مســائل تربیتــی میتوانــد
مســیر را مشــخص نمایــد .از ای ـنرو ،تربیــت سیاســی و مســائل مربــوط بــه آن ضمــن پذیــرش
معرفــت توحیــدی و توجــه بــه امــر خداونــد و مســئله والیــت میتوانــد اثرگــذار و موثــر باشــد .در
وجــوه حکمرانــی ایــن مســئله میتوانــد شــاخصهایی در جهــت انتخــاب یــک نمونــه مطلــوب
مهــم باشــد .بــه ایــن دلیــل کــه ایمــان ،علــم و تقــوا میتوانــد از جملــه عناصــر ســازنده و توحیــدی
باشــد کــه در انتخــاب یــک فــرد در جهــت حکمرانــی موثــر عمــل نمایــد و اجتمــاع را بــه ســمت
یــک تربیــت مدنــی اجتماعــی مطابــق بــا دســتور اســامی رهنمــون ســازد .در اندیشــۀ تربیتــی
ً
امــام رضــا gهــم تربیــت سیاســی اجتماعــی دارای یــک وجــه کالن یعنــی توحیــد و اساســا
دارای دیالکتیــک و خوانشــی هستیشناســانه اســت .در ایــن شــاخص کالن ،تربیــت سیاســی
یعنــی داشــتن بینشهــای نظــری کــه شــامل هماهنگــی و ارتبــاط متقابــل میــان فعــل – ذات و
احــد اســت کــه ایــن مفاهیــم در اندیشــۀ توحیــدی نهفتــه اســت و منشــأ هستیشناســانه دارد.
در دعــای هشــتم صحیفــۀ رضــوی کــه بهنوعــی میشــود از آن الگــوی هستیشناســانه در قالــب
ت خداونــد و
تربیــت اجتماعــی سیاســی اســتخراج کــرد ،اشــاره دارد کــه آگاهیســازی بــه صفــا 
ت انســانی و همچنیــن غفلتزدایــی از جایــگاه رفیعــی در ایــن خوانــش برخــوردار اســت.
فطــر 
بهطوریکــه در ایــن کالم ،اصالــت و توجــه بــر ابهامزدایــی و غفلتزدایــی از انســان بــرای حضــور
موثــر در جامعــه در گفتمــان تربیتــی حضــرت رضــا gمفصلبنــدی شــده اســت.
ب .تربیت سیاسی در خوانش انسانشناسانه
شــناخت انســان پــس از شــناخت خداونــد و خداشناســی از اهمیــت واالیــی برخــوردار بــوده،
بهطوریکــه در رســالت انبیــا توجــه بــه خویشــتن انســانی از اولویتهــای اساســی بــه حســاب
ً
آمــده اســت .اساســا انسانشناســی میتوانــد شــناخت الزم از پدیدههــای پیرامونــی و امــر
خارجــی را تحقــق بخشــند .در بــاب ایــن مســئله بایــد گفــت کــه انسانشناســی اســامی در
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ً
برگیرنــدۀ جایــگاه انســان در نظــام هســتی اســت .انســانها اساســا بایــد در جهــت رضایــت معبود
کار کننــد و مطابــق بــا دســتورهای الهــی شــرایط زیســت اجتماعــی سیاســی را بــه وجــود آوردند تا
بهنوعــی از مطلوبیتســازی برســند .در منشــا انسانشناســانۀ تربیــت سیاســی ،توجــه انســان بــه
هویــت واقعــی و مــن حقیقــی خــود میتوانــد بسترســاز تعلیــم و تربیــت صحیــح شــود و در چنیــن
تربیتــی شــهروندان آگاه  ،نــوع دوســت ،قایــل بــه ارزشهــای اصیــل اســامی پــرورش خواهنــد
یافــت و نظــم اســامی مطلــوب شــکل خواهــد گرفــت .از دیگــر مبانــی انسانشناســانۀ تربیــت
سیاســی اســامی توجــه بــه مســئولیت انســانی اســت .مســئولیت نهتنهــا یــک امــر فــردی بلکــه
یــک امــر اجتماعــی سیاســی هــم بــه حســاب میآیــد و میتوانــد در مســئلۀ اراده و اختیار انســانی
هــم موثــر باشــد .بــاور بــه ایــن نکتــه کــه حــق آزادی او مســئولیتزایی ایجــاد میکنــد ،میتوانــد
ً
در فعالیتهــای سیاســی اجتماعــی هــم اثرگــذار باشــد .ایــن مســئله اساســا نیازمنــد پذیــرش
مســئولیت آن در برابــر خداونــد و جامعــه است(شــرفی .)۱۱۵ :۱۳۸۹ ،بهطــور کلــی ،توجــه بــه
نقــش مســئولیت انســانی در روندهــای اجتماعــی سیاســی مطابــق بــا عملکردهــا میتوانــد در
تربیــت سیاســی شــهروندان اثــر داشــته باشــد .در اندیشــۀ تربیتی امــام رضا gهم تربیت انســان
تــراز اســامی از جملــه مولفههــای بســیار مهــم اســت کــه ایشــان بــه آن توجــه جــدی داشــتهاند.
حضــرت رضــا gدر روایتــی میفرماینــد« :لــو وجــد شــابا مــن شــبان الشــیعه ال یتفقــه لضربتــه
عشــرین سوطا»(مجلســی ،ج .)۳۴۶ :۷۵ایــن روایــت از حضــرت بیــان میکنــد کــه بــر همــۀ افراد
جامعــه اســامی الــزام دارد کــه آموزههــای دینــی را در ابعــاد سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و
 ...بــه روشهــای تقلیــدی اجتهــادی فراگیرنــد تــا از مســئولیت خــود در جامعــۀ اســامی آگاهــی
یابنــد و متناســب بــا آن بــه کنشــگری بپردازنــد .بهطــور کلــی ،ضــرورت توجــه بــه نقــش حجــت
درونــی در بطــن انســان مطابــق بــا ســیرۀ رضــوی خواهــد توانســت کن ـشورزی مطلــوب بشــر را
تدویــن نمایــد.
ت سیاسی در خوانش جامعهشناختی
ج .تربی 
ی اجتماعــی در ُبعــد اســامی آن و ارائــه راه صحیــح بــرای هدایــت جامعــه
تربیــت سیاســ 
اســامی همــواره در الگــوی رفتــاری ائمــۀاطهــار bاز جایــگاه واالیــی برخــوردار بــوده اســت.
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از ایــن منظــر حضــرت رضــا gبهعنــوان رهبــر و امــام جامعــه در زمانــۀ خویــش بــرای تربیــت
سیاســی اجتماعــی در ُبعــد جامعهشــناختی آن بــه کنــشورزی پرداختــ ه بودنــد؛ بهطوریکــه
ایشــان چهارچوببنــدی یــک نســل و جامعــۀ منتظــر را مدنظــر داشــتهاند .یکــی از شــاخصههای
بســیار مهــم تربیــت سیاســی در خوانــش جامعهشــناختی آن توجــه بــه آینــده و ترســیم کنشــگری
متناســب بــا آن اســت کــه در اندیشــۀ تربیتــی حضــرت رضــا gبــه آن اشــاره شــده اســت .بــه
عبــارت دیگــر ،خودســازی اجتماعــی ،توانمندســازی اجتماعــی ،آمادگــی مواجهــه بــا بحرانهــا
و ارائــه بدیلهــای مناســب در برابــر آن ،گــذار از خودمحــوری بــه اجتماعمحــوری دینــی
اســامی ،خدامحــوری و دینمحــوری و همچنیــن عدالتخواهــی ازجملــه مبانــی و مولفههــای
وجــودی تربیــت سیاســی اجتماعــی در گفتمــان جامعهشــناختی بــا عطــف بــه اندیشــه امــام رضا
 gاســت .در ســیرۀ تربیتــی فرهنــگ رضــوی بــا عطــف بــه نگــرش جامعهشــناختی ،آمــوزش
اجتماعــی در محوریــت جهانبینــی اســامی بهعنــوان بنیــان اخــاق اجتماعــی حاکمیــت
موضوعیــت دارد(شــریفی .)۲۰۷ :۱۴۰۰ ،زیربنــای اخــاق اجتماعــی و تربیــت اجتماعــی
سیاســی در اندیشــۀ امــام رضــا gدر نگــرش جامعهشــناختی آن توحیدبــاوری اســت کــه
بهنوعــی ایشــان درصــدد فراگیــری چنیــن بــاوری در میــان امــت اســامی بودهانــد .از دیگــر
اقدامــات تربیتــی حضــرت رضــا gاجتمــاع در برابــر فــرق و گفتمانهــای ذالــه بــوده اســت.
حضــرت ضمــن آگاهیبخشــی در بســتر حــوزۀ عمومی(جامعــه) بــه تربیــت شــاگردان و نخبــگان
اســامی میپرداختنــد تــا امــت اســامی را در شــناخت جریانهــای حــق و باطــل راهنمایــی
کننــد و ظرفیتســازی الزم بــرای گســترانیدن گفتمــان اســامی را در بســتر اجتماعــیآن ایجــاد
نماینــد .بــه عبــارت دیگــر ،در فرهنگ رضــوی و اندیشــۀ حضرت رضــا gجامع ه آرمانی اســامی
دارای ویژگیهایــی چــون خردگرایــی /عقالنیــت ،عدالــت ،گســترش دانــش ،حاکمیــت امــام،
تعالیبخشــی بــه مســیر جامعــه در شــناخت گفتمانهــای باطــل ،توسعهبخشــی اجتماعــی،
بصیرتافزایــی اســت .بهطــور کلــی ،تربیــت سیاســی اجتماعــی در خوانــش جامعهشــناختی آن
بــا عطــف بــه اندیشــه حضــرت رضــا gبــه دنبــال جهتدهــی بــه گرایشهــای اجتماعــی بــرای
گفتمانســازی اســت(عصارهنژاد دزفولــی و دیگــران .)۴۶ :۱۴۰۰ ،بــه ایــن معنــا کــه حضــرت در
پــی ایــن بودنــد تــا در برابــر سیاس ـتگذاریهای مخــرب در نظــام حکمرانــی بنیعبــاس ،بــال
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ایجابــی مقابلــه بــا ایــن مســئله را در ُبعــد اجتماعــی را ایجــاد کننــد ،بهطوریکــه در مســیر تربیــت
اجتماعــی جامعــه بــا عطــف بــه آگاهیبخشــی و بصیرتافزایــی ،تربیــت نخبــگان اســامی بــرای
اشــاعه و بســط گفتمــان اســام مــد نظــر ایشــان بــوده اســت.

 .5شیوهها و اصول تربیت سیاسی در اندیشه و کنش رفتاری امام رضاg
در کنــش سیاســی امــام رضــا gکــه ریشــه در اندیشـههای ایشــان دارد چنــد فــرض قابــل بیان
است:
 .۱پیگیری سیاست تقیهآمیز در برخورد با حاکمیت.
 .۲اتخــاذ مواضــع هوشــمندانه سیاســی و ادامــه مســیر راهبــردی امامــت با عطف بــه مقتضیات
زمانــی و مکانی.
اولیــن و مهمتریــن اقــدام سیاســی امــام رضــا gدر زمــان خالفــت عباســی پیگیــری کنشــگری
تقیهآمیــز در جهــت تربیــت سیاســی جامعــۀ شــیعه در جهــت فعالیتهــای سیاســی بــوده
اســت .نــوع تربیــت سیاســی اجتماعــی اتخــاذ شــده در دوران امــام رضــا gطــوری بــود کــه
در مجاهدتــی مســتمر ،ســطح شــعور و آگاهــی مــردم و جامعــه ارتقــا یابــد و بســتر الزم در جهــت
افزایــش ســطح معرفــت و بینــش سیاســی اجتماعــی فرهنگــی و دینــی اجتمــاع گســترش پیــدا
کنــد .در ســیرۀ سیاســی تربیتــی امــام رضــا gدر ابعــاد اجتماعــی و سیاســی  ،مصلحــت و بــه
ثمــر نشســتن و تــداوم حرکــت ضــد حکومــت جــور از جایــگاه واالیــی برخــوردار اســت بهطوریکــه
درایــت سیاســی و آیندهنگــری از ویژگیهــای مهــم و کاربــردی تربیــت سیاســی و ســیره سیاســی
امــام رضــا gبــه حســاب میآید(حاتمــی و دیگــران .)۲۰۱ :۱۳۹۸ ،از دیگــر مســائل مهــم در
ارتبــاط بــا ســیرۀ تربیتی سیاســی امــام رضــا gدر زمــان خالفت عباســیان ،برخورد هوشــمندانه
ً
بــا مســئلۀ والیتعهــدی بــود .امــام رضــا gاساســا والیتعهــدی را کــه از ســوی مامــون مطــرح
شــده بــود ،بهطــور مشــروط پذیرفــت ،زیــرا اگــر چنیــن برخــوردی صــورت نمیگرفــت وضــع
اجتماعــی سیاســی و فرهنگــی زمانــه آن روز انســداد بیشــتری را علیــه شــیعیان و جامعه بــه وجود
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م ـیآورد ،امــا امــام gبــا مشــروط کــردن مســئلۀ والیتعهــدی بــه فرصتســازی و بسترســازی
الزم بــرای تربیــت اجتماعــی و سیاســی جامعــه بهدســت آورد و بهنوعــی ظرفیــت بصیرتافزایــی
سیاســی را گســترش دادنــد .بهطــور کلــی ،در ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا gجامعـهای کــه در آن
حاکمــان نامشــروع بــر آن حکومــت میکننــد و بــر مــردم تســلط پیــدا کردهانــد ،بینشافزایــی
اجتماعــی عمومــی ،تربیــت مدنــی سیاســی بهمنظــور افزایش ســطح آگاهــی و مخاطبشناســی
وســیلهای بــرای رهایــی جامعــه از بحرانهــای موجــود خواهــد بــود .بــه بیــان دیگــر ،ســیرۀ تربیــت
سیاســی اجتماعــی امــام رضــا gدر چهــار بخــش قابــل تفکیــک اســت کــه بــه شــرح زیر اســت:
 .۱تعلیــم و تربیــت مســلمین و بیدارســازی مســلمین و اجتمــاع آنــان دربــارۀ واقعیتهــا و توجــه
آنــان بــه معــارف اصیل اســامی.
 .۲تالش برای جلوگیری از انحراف زمامداران از خط فکری اسالم.
 .۳تالش برای بسط ارزشهای اسالمی در میان مردم بهمنظور حفظ جامعۀ اسالمی.
 .۴افشــای واقعیــت زمامــداران غاصــب و افشــای حقیقــت در جهــت روشــن ســاختن مشــکالت
اجتماعــی سیاســی بــرای مــردم.
بــه بیاندیگــر ،تفکــر خردمنــد و عقالنیتگســتر از ویژگیهــای بنیادیــن تربیــت سیاســی در
اندیشــۀ امــام رضــا gاســت .امــام gبــا عطــف به ایــن مســئله درصــدد بودند بــا افزایش ســطح
آگاهــی ،خردمنــدی مــردم جامعــه را دربــارۀ اوضــاع سیاســی اجتماعــی زمانــه بیفزایند تــا بتوانند
ســره و ناســره عصر خویش را شناســایی کنند و مســیر مطلــوب را برگزینند(خدیمــی.)80:1397،
ســیرۀ تربیــت سیاســی امــام رضــا gبهگونـهای بــوده کــه در کنــار عنصــر عقالنیــت و خــردورزی،
محبــت و مهــرورزی از دیگــر اصــول و شــیوههای تربیتــی ایشــان بــوده اســت.

 .6سیاست متعالیه؛ حکمرانی و مسیر تربیت سیاسی در مکتب رضوی
درگونهشناســی سیاســت از منظــر امــام رضــا ،gتوجــه بــه سیاســت الهــی کــه سیاســتی
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ً
در پرتــو شــکوفایی اســتعدادهای فطــری و عقالنــی انســان اســت جایــگاه رفیعــی دارد و عمــا
حــوزۀ جدیــد حکمرانــی سیاســی اســت(افتخاری .)۱۰-۱۹ :۱۳۹۲،بــر همین اســاس ،سیاســت
منطبــق بــر دســتورات الهــی و گفتمــان اســامی بهمعنــای حقیقــی آن یعنــی مدیریــت نظاممنــد
جامعــه اســامی ،نظمدهــی بــه زندگــی انســانها بهعنوان«ملــت» در ابعــاد دنیــوی و اخــروی در
نظــام اندیشــگانی حضــرت رضــا gمــورد توجــه بوده و مســیر تربیت سیاســی اســامی اســت .با
تاکیــد بــر اندیشــۀ تربیتــی امامرضــا gمســیر تربیت سیاســی یعنــی پــرورش فضایــل ،دانشها،
افزایــش ســطح آگاهــی اجتماعــی ،بسترســازی برای تعامــل اجتماعی در بســتر جامعه اســامی.
ً
اساســا در بافتــار ذهنــی و گفتــار اندیش ـهای حضرترضــا gتربیــت سیاســی بایــد بــه مســیر
تکاملــی انســان منتهــی شــود کــه بهنوعــی بایــد دو هــدف داشــته باشــد .1 :نیازمنــد حکومــت
اســت کــه قوانیــن الهــی و اســامی را بهطــور معقــول و شایســته اجــرا نمایــد .2 .حکومــت بــا
تدابیــر ویــژۀ خــود بســتر تــداوم و اجــرای احــکام الهــی را فراهــم کنــد .تربیــت سیاســی در مکتــب
رضــوی همــواره بــه دنبــال اشــاعۀ ایــن نکتــه اســت کــه در تفکــر اســامی ،سیاســت و دیانــت دو
جــزء جداناشــدنی محســوب میشــود و همــواره بــر سیاســی بــودن دیــن تاکیــد شــده اســت .در
دیــدگاه امامرضــا gسیاســت و سیاسـتورزی جــزء جداناشــدنی نظــام اندیشـهای و جهانبینی
اســامی دینــی اســت .بهواقــع ،متناســب بــا اندیشــه امــام gتدبیــر سیاســی بــه وســیلۀ رهبــر
جامعــه اســامی اســت کــه در مدیریــت ،رشــد ،پــرورش ،توســعه و هدایــت اجتماعی به کنشــگری
میپــردازد و مصالــح دنیــوی و اخــروی را در کنــار هــم بــه پیــش میبــرد .در اندیشــۀ امامرضــاg
سیاســت تمــام مصالــحاجتماعــی و مصالــح انســانی را فرامیگیــرد و بهنوعــی بــه ســوی سیاســت
ً
متعالیــه و زیســت اجتماعــی اســامی رهنمود میســازد .اساســا در بافتــار فکری و نظــام گفتمانی
امــام رضــا gبیــن تربیــت و سیاســت ارتباطــی جداناشــدنی برقــرار اســت و بهنوعــی مقولـهای از
ً
ت سیاســی تبدیل
حکمــت عملــی اســت کــه اساســا ایــن دو متغیــر در قالب کلی خــود یعنــی تربی 
بــه ارزش ،هنجــار و فضیلــت میشــود و در تحقــق جامعــۀ آرمانی اســامی موثر اســت .پس تربیت
سیاســی از دیــدگاه امامرضــا gیعنــی توجــه بــه ارزشهــای واالی انســانی و آراســتن جامعــه بــه
ً
فضیلــت و قــدرت بصیــرت .اساســا حضــرت رضــا gدر بیــان شــاخصهای حکومــت مطلــوب
و سیاســت متعالیــه ،سیاســت الهــی را بســتر تربیــت سیاســی راســتین میداننــد .بــه ایــن معنــا
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کــه در گفتمــان اســامی الهــی ،تزویــر و نیرنــگ محلــی از اعــراب نــدارد یــا سیاســتی تک ُبعــدی
ً
ً
کــه صرفــا ُبعــد مــادی را در برگیــرد نیســت؛ بلکــه سیاســت چندوجهــی اســت کــه اساســا مصالــح
عمومــی اجتماعــی و اخــروی را مــازم یکدیگــر میدانــد و چنیــن سیاســتی در اندیشــه امامرضــا
 gهــم مصالــح دنیــوی دولــت ملــت و هــم مصالــح اخــروی انســانها را تامیــن میکنــد و بــه
هــدف نهایــی خــود کــه تربیــت حقــه اســامی اســت میرســد؛ تربیتــی کــه سرشــار از فضیلــت،
ارزشهــای واالی انســانی و تهذیــب اســت .از منظــر حضــرت رضــا gهــدف سیاســت ،هدایت و
راهبــری جامعــه اســامی در جهــت تامیــن مصالــح انســانی اجتماعــی و حرکــت در مســیر فطرت
ً
از طریــق تهذیــب ،راهنمایــی و تربیــت اســت کــه اساســا در بســتر حکومــت اســامی الهی محقق
میشــود .بــه بیــاندیگــر  ،امــام gرکــن رکیــن سیاســت را قــدرت و غایــت نهایــی آن را تربیــت
اجتماعــی سیاســی جامعــه و رســاندن بــه تربیــت سیاســی متعالیــه میداننــد.
بهطــورکلــی ،پیشــران تربیــت سیاســی در اندیشــۀ امــامرضــا gمفهــوم والیــت اســت؛ بــه ایــن
معنــا کــه ملــت و جامعــه اســامی بــا والیتپذیــری و توجــه بــه حضــور رهبــر در جامعــه در کنــار
تامیــن مصالــح دنیــوی ماننــد تامیــن امنیــت ،حفــظ نظــم ،تامیــن رفــاه بایــد جامعــه را بــه ســوی
ارزشهــای معنــوی و متعالــی هدایــت کنــد ،هدایتــی کــه در جهــت قــرب الهــی بــا خــروج از
ظلمــت جهــل بـ ه ســوی روشــنایی بصیــرت ،آگاهــی و علــم باشــد .بــهبیــان دیگــر ،مفهــوم تربیت
سیاســی در اندیشــۀ حضــرت بسترســاز هدایــت جامعــه اســامی در عصــر غیبــت اســت؛ یعنــی
نایــب امــام یعنــی ولــی فقیــه جامعــه اســامی مســئول تربیــت سیاســی اجتماعــی جامعه اســت؛
ً
مســئولیتی کــه اساســا در تحقــق ارزشهــای الهــی بایــد حرکــت نمایــد .بــه عبــارت دیگــر ،در یک
خوانــش جامعهشناســی از مفهــوم تربیــت سیاســی در اندیشــۀ امامرضــا gتحقــق جامعــۀ
مدنــی اســامی نیازمنــد تعلیــم ،تربیــت ،پــرورش اجتماعــی بهمنظــور بــاالرفتــن ســطح آگاهــی
و بصیــرت عمومــی ،افزایــش ســطح تســاهل و مــدارا ،نفــی انحصارطلبــی اســت کــه میتوانــد
ت سیاســی نویــن را در جامعــه اســامی تحقق بخشــد .با عطف به اندیشــه سیاســی اســام و
تربیـ 
اندیشــه سیاســی امــام رضــا gحکومــت وســیلهای بــرای ابــاغ و اجــرای احــکام الهی بهحســاب
ً
میآیــد کــه وظیفــۀ مهــم آن اجــرای عدالــت اســت .حکومتــی کــه اساســا بایــد بــه اهــل آن واگــذار
شــود و در تحقــق عدالــت اجتماعــی بکوشــد .برقــراری عدالــت اجتماعــی در جامعــه در اندیشــۀ
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حضــرت رضــا gدر گــرو مســئولیتپذیری سیاســی اجتماعــی اســت که بخشــی از تعهــد مدنی
اجتماعــی اســت کــه افــراد جامعــه بهعنــوان ملــت و سیاس ـتمداران بــه عنــوان دولــت بایــد آن
را مــد نظــر قــرار دهنــد .بــر اســاس آمــوزه هــای دینــی و ســیرۀ تربیتــی امامرضــا gمســئولیت
انســانی در بســتر مســئله تربیــت سیاســی از دو لحــاظ اهمیــت دارد:
 .1مسئولیت افراد جامعه و دولتمردان در برابر خداوند.
 .2مسئولیت متقابل اعضای جامعه در فرایندهای اصالح اجتماعی.
ت رضــا
همانطورکــه بیــان شــد ،واکاوی مفهــوم تربیــت سیاســی در نظــام اندیشــگانی حضــر 
 gدر عصــر غیبــت همــواره میتوانــد راهگشــای جامعــه اســامی در مواجهــه بــا بحرانهــا،
مســیر هدایتــی بــه ســوی سیاســت متعالیــه باشــد بهطوریکــه ایــن بافتــار تفکــری در عصــر
غیبــت در ســه ســطح میتوانــد هدایــت جامعــه اســامی و امــور مســلمین را جهــت دهــد:
ً
 .۱در ســطح عمومــی کــه دربرگیرنــدۀ ارتبــاط میــان ملــت و دولــت اســت کــه ایــن ارتبــاط اساســا
بهمعنــای ارتبــاط تعاملــی و ســازنده در جهــت رفــع و رجــوع نیازهــای دنیــوی ،مصالــح اســامی و
تعالــی انســانی اجتماعی باشــد.
 .۲در ســطح نهــادی کــه نهادهــای جامعــۀ اســامی ماننــد نهــاد حاکمیــت بایــد در قبــال
جامعه(ملــت) بهصــورت مــداوم و پیوســته در تحقــق عدالــت اجتماعــی ،توجــه به منافــع و مصالح
اســامی را در دســتور کار خــود قــرار دهــد و بســتر اجــرای سیاســت متعالیــه اســامی را موجــب
شــود .بــه همین منظــور در امــام رضــا gمیفرماینــد«و اذا جار الســلطان هانــت الدوله»(محدث
نــوری1320،ق ،ج .)۴۵۷ :۳بــه ایــن معنــا کــه اگــر در دولتــی یــا حاکمیتــی «عدالــت» حاکــم
نباشــد ظلــم ،جــور ،گمراهــی ،جهــل در آن نظــام حاکــم میشــود و پایههــای حاکمیــت سســت
میگــردد؛
 .۳در ســطح انتقــادی هــم بازتــاب نظــرات امــت اســامی و جامعــه اســامی بهمنظــور بازســازی
ً
و توســعۀ اســامی بایــد محوریــت یابــد کــه اساســا ایــن نکتــۀ مهــم در پرتــو والیتپذیــری،
بصیرتافزایــی محقــق خواهــد شــد و جامعــه را از آالیندههــای سیاســی پــاک میگردانــد .بــا
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عطــف بــه همیــن مســئله امــام gدر برخــورد بــا حاکــم وقــت یکــی از دهــات کابــل بیــان میکند
کــه « :از خــدا بتــرس و امــت محمــد nرا نیکــو سرپرســتی کــن .اکنــون کــه خالفــت در دســت
شــما قــرار گرفتــه اســت و خداونــد امــور مســلمین را بــه عهــده شــما گذاشــته در نظــر داشــته باش
حقــوق مســلمانی را ضایــع نکنــی و همــواره از نظــرات مــردم جامعــۀ خویــش آگاهــی پیدا کــن و به
کارهــای آنــان رســیدگی نما»(ابــن بابویــه ،۱۳۷2،ج .)۱۶۰ :۲همانطــور که گفته شــد ،کلیدواژۀ
بصیرتافزایــی در گفتمــان تربیــت سیاســی امامرضــا gجایــگاه رفیعــی دارد .بصیــرت بهطــور
کلــی یعنــی داشــتن درک درســت از دیــن در بســترهای زمانــی و مکانــی مختلف(خلوصــی،
 .)۹۸ :۱۳۹۷بــر همیــن اســاس  ،حضرترضــا gدر هــر فرصتــی از فرصتهــای طالیــی
سیاســی در جهــت پایهریــزی و تبییــن اصــول اعتقــادی بهمنظــور بصیرتافزایــی و تربیــت
سیاســی دینــی اســتفاده هوشــمندانهای میکردنــد کــه بخــش اعظمــی از ایــن اقــدام بهمنظــور
خنثیســازی انحرافــات و تهدیــدات موجــود در جامعــه بــوده اســت .بهطــور مثــال ،نحــوۀ برخــورد
امــام gبــا فــرق انحرافــی ماننــد مفوضــه ،مجبــره ،متصوفــه ،معتزلــه ،واقفیــه ،قطعیــه و غــات
ت سیاســی نویــن اســامی
نمونــۀ بــارز انحرافزدایــی از جامعــه ،احیــای سیاســت متعالیــه و تربیـ 
محســوب میشــود .انحرافزدایــی و بصیرتافزایــی بهعنــوان مولفههــای ســازنده و قوامبخــش
تربیتسیاســی در مکتــب رضــوی شــامل اجزایــی ماننــد شــناخت حــق ،شــناخت دشــمن و
زمانشناســی میشــود .ب ـ ه عبــارت دیگــر و بــا تاکیــد بــر ســیرۀ سیاســی امــا م رضــا gهرچــه
شــناخت حــق و فطــرت انســانی و فطــرت الهــی بیشــتر شــود ،متعاقــب آن شــناخت دشــمن
ً
ســهلتر میگــردد .اساســا توجــه بــه ایــن شــناختهای ســهگانه در اندیشــۀ سیاســی اســام
و اندیشــه سیاســی در مکتــب رضــوی نیازمنــد تقــوای سیاســی خواهــد بــود کــه از مهمتریــن
ت سیاســی در ســیرۀ تربیــت سیاســی امــا م رضــا gاســت .مســئله
مولفههــا و متغیرهــای تربیـ 
تقــوای سیاســی بــا تاکیــد بــر اندیشــه امــامرضــا gبــه ایــن معناســت کــه فعــاالن سیاســی و
دولتمــردان نبایــد در عرصهــۀ سیاســی از فرصتهــا بــه نفــع خــود بهرهبــرداری شــخصی کننــد
ً
بلکــه بایــد بــا توجــه بــه تقــوای الهــی در عرصــۀ سیاســت تقــوای سیاســی را رعایــت کننــد و عمــا
بــه خودســازی بپردازنــد.
از دیگــر شــیوهها و اصــول تربیــت سیاســی در اندیشــه و کنــش رفتــاری امــام رضــاg
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اخالقگرایــی و اخالقمــداری بــوده اســت .توجــه بــه امــر اخالقــی از مولفههــای بســیار مهــم
در سیاســت رفتــاری مکتــب رضــوی بــوده کــه در تمــام مراحــل سیاســتمندی ایشــان امــر
اخالقــی قربانــی قــدرت نشــده و ایــن اصــل همــواره حاکــم بــر تفکــر ایشــان بهعنــوان یــک اصل
تربیتــی بــرای حــوزه سیاســت بــوده اســت .بــه بیــان دیگــر ،ایــن اصــل از ملزومــات و بدیهیــات
اندیشــۀ امــام رضــا gدر حــوزۀ تربیــت سیاســی حکمرانی و تربیت سیاســی شــهروندان اســت.
ً
بهطــور کلــی ،اخالقمحــوری و اخالقگرایــی در حــوزۀ تربیــت سیاســی اساســا بایــد بــه دور از
تشــریفات ،درو غگویــی ،قدرتطلبــی و منفعتجویــی باشــد تــا کنــش سیاســی مطلــوب شــکل
گیــرد و اجتمــاع اخالقــی چــه در حــوزۀ فرهنگــی اجتماعی و چــه حوزه سیاسـتورزی بــه وجود
آیــد .در کنــش سیاســی امــام رضــا gتوجــه بــه مقتضیــات زمانــی و مکانی و اشــاعه و بســط آن
بهعنــوان یــک الگــوی تربیتــی در حــوزۀ سیاســت از اهمیــت بنیادیــن برخــوردار است(درخشــه
و حســینی فائــق .)۲۲ :۱۳۹۴،ایــن الگــو ،گویــای آن اســت کــه حضــرت متناســب بــا شــرایط
زمانــه و نــوع حکومــت و نــوع حاکــم ،اســتراتژیها و تاکتیکهــای راهبــردی متفــاوت در پیــش
گرفتنــد تــا در برابــر بحرانهــا بــه ارائــه راهحــل بپردازنــد و بهنوعــی ایــن نــوع رفتــار الگویــی
باشــد بــرای افــراد تــا در شــرایط زمانــی و مکانــی خــاص در حــوزۀ سیاســت و حکمرانــی بهطــور
هوشــمندانه تصمیمگیــری و تصمیمســازی کننــد .در الگــوی تربیــت سیاســی حضــرت رضــا
 gاطاعتناپذیــری از طاغــوت و جائــر بهعنــوان یــک نمونــه آرمانــی از کنــش تربیتــی قابــل
توجــه اســت .نــوع برخــورد امــام رضــا gبــا فضــل بــن ســهل کــه از درباریــان صاحــب نفــوذ
عباســی بــه حســاب میآمــد ،گــواه بــر ایــن مدعاســت کــه حضــرت هرگــز تــن بــه اطاعــت از
ظالــم و جائــر نمیدهنــد و در مقابــل همــواره بــا کنشــگری قاطــع ترجمــان جدیــدی از تربیــت
سیاســی حکمرانــی و اجتماعــی ارائــه میدهنــد کــه میتوانــد الگــو و سرمشــق حکمرانــی در
عصــر جدیــد باشــد .در بــاب تربیــت سیاســی حکمــران هــم حضــرت بیــان میکننــد کــه وجــود
ً
افــراد ناشایســت در راس امــور در نابســامانی اجتماعــی نقشــی پــر رنــگ دارد و اساســا بــرای
ســاماندهی بــه امــور داخلــی مســلمین ،وجــود افــراد شایســته کــه ناظــر بــه مصالــح و منافــع
مســلمین عمــل کننــد جــزو ضروریــات اســت.
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 .7عمومیسازی آموزههای اسالمی؛ مسیری جدید در تربیت سیاسی اجتماعی امام
رضاg
در اندیشــۀ امــام رضــا gعمومیســازی آموزههــای اســامی از جایــگاه واالیــی برخــوردار
ً
بــود .در ایــن دوره معــارف دینــی در میــان اجتمــاع کاربســت پیــدا کــرد و اساســا معــارف اســامی
جهتدهنــده بــه ســبک زندگــی ،آداب معاشــرت و کنشــگری اجتماعــی شــد .در دوران زندگانــی
حضــرت رضــا gقلمــرو معــارف دینــی از حــوزۀ عمومــی به حــوزه تصمیمســازی گــذار پارادایمی
پیــدا کــرد و همچنیــن منجــر بــه گســترش آن بــه دیگــر نقــاط حکومــت اســامی شــد(الهیزاده،
 .)۱20-۱19 :۱۳۹۳بــه بیــان دیگــر ،فرهنــگ رضــوی و آموزههــای سیاســی اجتماعــی امــام رضا
 gنســخهای در جهــت کنشــگری فعاالنــه در حــوزۀ عمومی(جامعه) بــوده کــه دارای مولفههایی
راهبــردی بــه ایــن شــرح اســت .۱ :جهانــیبــودن رویکــرد امــام رضــا gبهدلیــل حضــور ایشــان
در بطــن حاکمیــت زمانــه .۲ ،حضــور در مجموعــۀ کارگــزاران و تصمیمگیــران .۳ ،پهنــۀ ارتباطاتــی
وســیع امــام gبــا مــردم و اجتمــاع .به عبــارت دیگــر ،در اندیشــه و کنشورزی سیاســی امــام رضا
 gتربیــت سیاســی اجتماعــی دارای یــک وجــه کالن یعنی توحید اســت و این شــاخص کالن از
دو محــور تشــکیل شــده اســت :در محــور اول ،بینشهــای نظــری کــه شــامل هماهنگــی و ارتباط
متقابــل میــان فعــل – ذات و احــد اســت کــه هــر س ـ ه ایــن مفاهیــم در اندیش ـ ه توحیــدی نهفتــه
ً
اســت .در محــور دوم ،حــوزۀ عملیاتــی کــه اساســا اســتعاذه بــه معنــای دوری از شــر و جدایــی
از نظــم ســلطهجو و همچنیــن گفتمــان غیــر در پرتــو آگاهــی اجتماعــی ،سیاســی ،فرهنگــی،
ی فکــری اســت کــه میتوانــد تحصیــل بــه مطلــوب را بــرای جامعــه بــه ارمغــان آورد .بــه
توانمنــد 
عبارتــی ،ایــن دو محــور نمونــۀ مطلــوب و متعالــی رســیدن بــه تربیــت مدنی(سیاســی) در اندیشــۀ
امــام رضــا gاســت.
در اندیشــۀ امــام رضــا gرســیدن بــه کمــال انســانی بــر محــور فرهنــگ اســامی بهعنــوان
شــاخصۀ اصلــی تربیــت سیاســی موفــق اســت .در ایــن نــوع از تربیــت سیاســی امــور جامعــه یــا
تدبیــر اجتماعــی بهعنــوان سیاســت ُمــدن و تدبیــر امــور جوامــع یــک نمونــۀ مطلــوب در هــدف و
غایــت نهایــی خــود کمالجویــی و اســامیت را در نظــر دارنــد کــه میتوانــد منجــر بــه همزمانــی
اخــاق و سیاســت شــود و بهنوعــی آگاهــی و خــردورزی اجتماعــی را ارتقــا دهــد و درنهایــت
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ســعادت انســانی را تضمیــن نمایــد .بــه بــاور امــام رضــا gتحقق چنیــن هدفی بــا آشــنایی کامل
رهبــر جامعــه بــا سیاســت حاصــل میشــود .در فرمایــش حضــرت رضــا gصفــت آشــنایی بــا
ً
سیاســت از لــوازم یــک رهبــر جامعــه اســامی و اساســا بــه بــاور ایشــان رهبــر جامعــه بهنوعــی
«عالــم بالسیاســه» است(اســتاد ولــی .)۲۰۲ :۱۳۹۵ ،بهطــور کلــی ،تربیت سیاســی اجتماعی در
اندیشــۀ امــام رضــا gبرمبنــای عمومــی و عملیســازی فرهنــگ دینــی بــه منظــور بســط آن در
جامعــه بــرای آگاهیبخشــی و افزایــش خــرد اجتماعــی شــهروندان بــوده اســت.
در اندیشــه و کنــش سیاســی حضــرت رضــا gتربیت سیاســی اجتماعــی در دو محــور خالصه
میشــود .۱:ایجــاد بینــش صحیــح سیاســی و بصیرتبخشــی اجتماعــی بهمنظــور اتخــاذ
کنشــگری مناســب .۲ ،ایجــاد فضاهــای مناســب بــرای کســب مهــارت سیاســی ماننــد شــرکت
در مناظــرات بــا گروههــای مختلــف اجتماعــی سیاســی بــرای آگاهیبخشــی عمومــی .بــر
حذرداشــتن امــت اســامی از نزدیکــی بــا گفتمــان جــور از مســائل و مولفههــای تربیــت سیاســی
اجتماعــی در اندیشــۀ امــام رضــا gاســت .حضــرت در پاســخ بــه ســلیمان جعفــری کــه دربــارۀ
همــکاری بــا ســلطان جــور از امــام ســوالی پرســیده بــود ،میفرماینــد«:ای ســلیمان وارد شــدن
بــر دســتگاه حاکمیتــی آنــان و کمــک بــه آنهــا و کوشــش در تامیــن نیــاز آنــان معــادل کفــر اســت
و ســزای آن آتــش دوزخ اســت»(حرعاملی،1385،ج .)۱۳۸ :۱۲البتــه بایــد توجــه داشــت کــه
ایــن مســئله بهطــور مطلــق نیســت ،بلکــه در مــواردی اســتثنائاتی هــم وجــود دارد .بهطــور مثــال،
روزی حســن بــن حســین انبــاری کــه از کارمنــدان دولــت عباســی بــود در خصــوص وضعیــت خود
از حضــرت رضــا gســوال کــرد و ایشــان در جــواب وی فرمودند«:اگــر تــو میدانــی کــه هــرگاه
در ایــن شــغل کارمنــدی کاری کــه رســولخدا بــر آن امــر کــرده را انجــام میدهــی و کمــک و
یــاریات بــه شــیعیان میرســد و بــرای رســیدگی بــه امــور آنــان کوشــا هســتی  ،مجــاز بــه همــکاری
هســتی»(همان .)۱۳۵ :یکــی از اصــول تربیتــی امــام رضــا gکــه در رســتۀ تربیــت سیاســی
زمامــداران جامعــه اســامی قــرار میگیــرد نحــوۀ برخــورد بــا خــواص اســت .معضــل انحــراف
برخــی از خــواص و سوءاســتفاده آنــان از بیتالمــال در جامعــۀ اســامی همــواره وجــود داشــته و
بهنوعــی منجــر بــه شــکاف سیاســی در امــت اســامی گشــته اســت .بدیــن ترتیــب حضــرت رضــا
 gدر روشــنگری و آگاهیبخشــی بــه امــت اســامی فروگــذاری نمیکردنــد .دیــدگاه امــام رضــا
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 gدر بــاب تربیــت سیاســی نشــان میدهــد کــه همــواره امــام بــه عنــوان رهبــر جامعــه درصــدد
روشــنگری ،احیــای توحیــد و تربیــت سیاســی وحیانــی بــوده اســت ،تربیتی کــه هــدف و غایت آن
ســعادت و کمــال انســانی اســت.

 .8شاخصهای تربیت سیاسی در مناظرات علمی امام رضاg
امــام رضــا gدر مناظــرات و گفتوگوهــای خــود تــاش میکردنــد تــا در کنــار برخــی اصــول
و شــاخصهای اخالقــی  ،نوعــی تربیــت سیاســی را بــه مخاطــب خــود بهعنــوان یــک متربــی
آمــوزش دهنــد کــه عبــارت اســت از:
 .۱احتــرام و مســئل ه تکریــم؛ یکــی از مبانــی و مولفههــای اســتخراج شــده از مناظــرات امــام رضــا
 gبــا صاحبــان تفکــر در زمانــۀ خویــش ،احتــرام و تکریــم آنــان بــوده اســت .ایشــان در هیچیــک
از مناظــرات علمــی خــود بــا مخالفــان ،درصــدد توهیــن ،تهمــت بــر آنــان نبودنــد و همــواره فــرد
مقابــل خــود را تکریــم میکردند(حســینی و دیگــران .)۱۵۶ :۱۳۹۷ ،از ایــن مولفــه میتــوان
اینگونــه اســتنباط کــرد کــه تربیــت سیاســی در حــوزۀ حکمرانــی و سیاسـتورزی همــواره مبتنی
بــر تفکــر انتقــادی اســت که طــرف مقابــل باید مــورد احتــرام و تکریــم باشــد و بهواســط ۀ آن فضایی
بــه وجــود آیــد تــا آنــان ضمــن ارائــه دیدگاههــای خــود نقــاط ضعــف اندیشـههای خــود را بیابنــد
و دربــارۀ مســائل آگاهــی الزم را پیــدا کننــد و در ایــن بســتر همگــرا پیشــرفت جامعــۀ اســامی بــر
مبنــای اصــول اســامی ایجــاد شــود.
 .۲آگاهــی از زمانــۀ خویــش؛ از دیگــر شــاخصهای تربیــت سیاســی در مناظــرات علمــی امــام
رضــا gآگاه بــودن ایشــان از روندهــای موجــود جــاری بــود؛ بهطوریکــه ایشــان همــواره از
فرایندهــای اجتماعــی سیاســی جامعیــت ذهنــی ادراکــی کامــل داشــتند و متناســب بــا وضــع
ً
موجــود بــه ارائــه یــک وضعیــت مطلــوب میپرداختنــد و اساســا بــه تعبیــر دیگــر آگاه بــودن از
واقعیــت موجــود و تصمیمگیــری متناســب بــا آن بــرای ایجــاد وضعیــت مطلــوب از ویژگیهــای
تربیــت سیاســی اجتماعــی اندیشــۀ سیاســی امــام رضــا gبــوده اســت.
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ً
 .۳اقنــاع و روشــنگری اجتماعــی سیاســی در قالــب رشــد تفکــر انتقــادی؛ اساســا هــدف و غایت
بســیاری از مناظــرات و گفتوگوهــا بایــد اقناعســازی و روشــنگری جامعــه دربــارۀ وضــع موجــود
باشــد تــا بهنوعــی بتــوان مطابــق بــا شــرایط موجــود بــه ارائــه راهحــل بــرای خــروج از بحــران
پرداخــت .امــام رضــا gدر مناظــرات خــود بــا علمــای اهــل کتــاب همــواره بــا پرهیــز از تعصــب،
هــدف کار خــود را روشــنگری و اقنــاع عمومــی اجتماعــی در نظــر میگرفتنــد تــا جامعــۀ خویــش
را از فرایندهــای موجــود آگاه ســازند و متناســب بــا آن بــه بــرای خــروج از وضــع موجــود بــرای
رســیدن بــه وضــع راهحــل مطلــوب ارائــه کننــد.
 .۴آزادی بیــان؛ یکــی از شــاخصهای مهــم در اندیشــه تربیــت سیاســی اجتماعــی امــام رضــا
 gتوجــه فــراوان ایشــان بــر آزادی بیــان در برابــر دیگــران بــه بیــان اندیشـهها و تفکرات خودشــان
بود(همــان .)۱۷۰ :بــه بــاور امــام رضــا gآزادی بیــان از حقــوق مســلم انســانی اســت و چنیــن
حقــی نبایــد از هیــچ فــردی ســلب شــود بلکــه بایــد افــراد اندیش ـههای خــود را در یــک فضــای
بــدون تــرس ،تهدیــد و تطمیــع بیــان کننــد و بــه نقــاط قــوت و ضعــف اندیشـهای خــود پــی ببرنــد.
ی الرضــا ،gســبک و الگــوی رفتــاری
برتــری فرهنگــی اســام در بیــان و کالم علــی بــن موس ـ 
ایشــان پــس از طــرح والیتعهــدی توســط مامــون کــه منجــر بــه جریانســازی امامــت توســط امام
رضــا gشــد ،در تربیــت سیاســی جامعــه از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــود بهطــوری کــه جامعــه
در چهــار ُبعــد علمــی ،سیاســی ،فرهنــگ و اجتماعــی به واســطۀ کنشــگری و الگــوی رفتــاری امام
ً
رضــا gارتقــا یافــت .اساســا مکتــب سیاســی رضــوی کــه اثبــات امتــداد مکتــب علوی بــود منجر
بــه ارتقــای فهــم اجتماعــی و تربیــت سیاســی جامعــه مطابــق بــا دســتورات فرهنــگ اســامی
میشــد و بــر مشــروعیت حکومــت جائــر خــا هویتــی جــدی ایجــاد میکــرد.
 .۵عدالــت؛ در بــاب مســئل ه عدالــت کــه همــواره یکــی از مولفههــای ســازندۀ هویــت اســامی
بــوده اســت ،حضــرت میفرماینــد« :مــن عامــل النــاس فلــم یظلمهــم و حدثهــم فلــم یکذبهــم و
وعدهــم فلــم یخلفهــم فهو ممــن کملت مروتــه و ظهرت عدالتــه و وجبــت اخوته و حرمــت غبیته»؛
کســی کــه بــا مــردم در تعامــل اســت و بــر آنــان حکومــت میکنــد ،ولــی ظلــم نمیکنــد و بــا مــردم
ســخن میگویــد ولــی دروغ نمی-گویــد ،بــه مــردم وعــده میدهــد ولــی تخلــف نمیکنــد،
چنیــن شــخصی از حیــث مــروت کامــل اســت و عدالــت وی آشــکار و نهــان اســت و بــرادری بــا او
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واجــب و غیبــت کــردن او حــرام اســت»(حرعاملی ،۱۳۸۵ ،ج .)396 :27بــا عطــف بــه ایــن روایــت
از امــام رضــا gدر حــوزۀ تربیــت سیاســی حاکمــان اســامی بایــد صداقــت ،عدالــت و وفــای بــه
عهــد را پیشــه نماینــد تــا بســتر الزم در جهــت ارتقــای آگاهــی و تربیتــی اجتماعــی سیاســی ب ـه
وجــود آید(کریــم زاده .)61:1397،در نگــرش امــام رضــا gتنهــا راه رســیدن بــه عدالــت در امــور
انفــرادی ،تهذیــب نفــس و در امــور اجتماعــی سیاســی ،انجــام دســتورات الهــی و پایبنــد بــودن بــه
آن اســت کــه زمینــۀ یــک شــرایط مطلــوب و آرمانــی را فراهــم مـیآورد.
 .۶دشمنشناســی؛ یکــی از اصــول بســیار مهــم در بــاب تربیــت زمامــداران جامعــۀ اســامی،
شناســایی دشــمن و گفتمــان غیــر اســت .دشمنشناســی همــواره یــک امــر تعاملــی در اندیشــه
امــام رضاgبــوده اســت(برزگر .)۱۰ :۱۳۹۳،بــه بیــان دیگــر ،عرصــۀ سیاســت حــوزۀ کنشگــری
ً
راهبــردی و معطــوف بــه دیگــری اســت و بــر ایــن اســاس تعریــف و تبییــن میشــود .اساســا
سیاســت در خــأ اتفــاق نمیافتــد بلکــه در یــک بســتر و ظرفیــت متعامــل ایجــاد میشــود .از
ایــنرو ،در فرهنــگ رضــوی دشمنشناســی و انجــام رفتارهــای متناســب بــا گفتمــان غیــر از
جملــه بایســتهها و الزامــات حکمرانــی مطلــوب اســامی در بســتر همگرایی امت اســامی اســت.
بهطــور کلــی ،یکــی از ویژگیهــای مهــم مکتــب رضــوی انسانســازی متناســب بــا احــکام،
روح و بطــن فرهنــگ اســام اســت .بــه واســطۀ ایــن مســئله تربیــت انســانهای تــراز اســامی
و تربیــت زمامــداران و گرداننــدگان امــور مســلمین در قالــب تربیــت سیاســی زمینــه و بســتر ایجــاد
ً
یــک آرمانشــهر مطلــوب اســامی بــه وجــود میآیــد؛ مســئلهای کــه اساســا ریشـهای بنیادیــن در
بینــش حضــرت رضــاgدارد.
 .۷توجــه بــه حضــور امــام در جامعــه بهعنــوان یــک مربــی حقیقــی؛ در اندیشــه و کالم حضــرت
رضــا gوجــود یــک امــام و رهبــر در جامعــه اســامی کــه ایــن جامعــه را بــه ســر منــزل مقصــود
برســاند از ضروریــات و الزامــات حکمرانــی اســامی اســت .در ایــن خصــوص فــردی از امــام رضــا
 gدربــارۀ علــت وجــودی امــام و رهبــر در جامعــه و ضــرورت اطاعــت از امــام ســوالی پرســید و
ایشــان فرمودنــد« :اگــر خداونــد بــرای مــردم قیــم ،امــام ،امیــن و حافــظ تعییــن نمیکــرد ملــت
و دیــن از بیــن میرفــت ،ســنتها  ،احــکام تغییــر مییافــت ،بدعتگــذاران دســتورات و تعالیــم
اســامی را کــم و زیــاد میکردنــد و نااهــان جامعــه را از مســیر حقیقــی آن بــه ســمت گمراهــی،
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،38تابستان 1401

تربیت سیاسی درسیره امام رضا g؛ الگویی برای بصیرت افزایی (حمیدی و مزدخواه)

127

تصــرف و تغییــر پیــش میبردنــد و بهنوعــی در جامعــۀ اســامی شــبهات فراوانــی ایجــاد میشــد.
بــه همیــن دلیــل ضــرورت دارد در جامعــه یــک رهبــر و امــام حضــور موثــر و پیوســته داشــته باشــد
تــا از پراکندگــی اجتماعــی ،از همگســیختگی و متالشیشــدن جامعــه جلوگیــری کند»(ابــن
ً
بابویــه ،1373،ج .)۱۰۱ :۲اساســا رویکــرد تربیــت سیاســی از منظــر اندیشــه امامرضــا gدربارۀ
انســان و جامعــه اســامی رویکــرد و بینشــی اندیشـهورز اســت؛ اندیشـهورزی کــه بایــد معطــوف به
ســامانۀ آفرینــش نهایــی صــورت گیــرد .بدیــن معنــا کــه آگاهســازی اجتماعــی و فــردی از حقــوق،
وضایــف و تکالیــف و همچنیــن نــوع کنشــگری در عرصــۀ عمومــی بایــد در محورهایــی توحیــد و
والیتپذیــری باشــد .بــر ایــن اســاس در حــوزۀ تربیــت سیاســی بایــد بــه ایــن امــور توجــه نمــود:
 .۱تربیــت سیاســی اجتماعــی عقالنیتگــرا بــا کاربســت اندیشــه دینــی .۲ ،توجــه کامــل بــه امــر
قدســی در امــور سیاســی بــه عطــف بــا مســئله توحیــد و والیتپذیــری .۳ ،تلفیــق رویکردهــای
کنشمحــور و بینشمحــور بــه معنــای اقداماتــی عملــی ماننــد والیتپذیــری بصیرتافزایــی و
توانمندســازی اجتماعــی و تقویــت نگرشهــای توحیــدی و اندیشــهورزیهای الهــی.

 .9تربیت سیاسی متعالیه و زیست اجتماعی در سیرۀ امام رضاg
امــام رضــا gتربیــت را مــورد توجــه موکــد خویــش قــرار داده بودنــد؛ بهخصــوص تربیــت نفــس
را بــه ایــن صــورت کــه وقتــی امــکان تربیــت واقعــی نفــس وجــود خواهــد داشــت کــه پدیدههــای
گــذرای خارجــی در آن تاثیرگــذار نباشــد و انســان بدانــد توجــه دیگــران بــه او چیــزی از حقیقــت و
هســتی وی تغییــر نمیدهــد ،زیــرا گاهــی اوقــات ایــن توجــه برحســب محبــت ،مصلحت یا مــوارد
دیگــر میتوانــد باشــد کــه هی ـچگاه بــه ارزشهــای ذاتــی فــرد ارتباطــی نداشــته اســت .در ایــن
بیــان امــام بهدنبــال آن اســت کــه انســانها را بــه تربیــت نفــس ســوق دهد(عــارف.)73:1377،
بــههمیــن دلیــل امــام رضــا gمعرفــت نفــس را زیربناییتریــن و عالیتریــن موضــوع در حــوزۀ
خودشناســی می-دانــد و بــه نقــل از امــام باقــر gمیفرماینــد« :و ال معرفته لمعرفتک بنفســک؛
هیــچ معرفتــی بــه پــای خودشناســی نمیرســد .درجایــی دیگــر میفرماینــد هرکــس نفــس خــود
را بشناســد و بــه محاســبه آن بپــردازد نفــع خواهــد بــرد و بــه جنبــه تربیتــی آن نائــل خواهــد آمــد»
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یــا در روایتــی دیگــر از حضــرت خطــاب بــه فرزنــد خــود حضــرت جــواد gبــه ایــن مضمــون
اشــار ه میدارنــد کــه «:ای ابوجعفــر! همــواره در زندگانــی خــود انفــاق کــن ،بــه دیگــران خیــر
برســان ،بخــل و حســد از آفــات انســانی اســت .بدیــن منظــور خیــر تــو بــر دیگــران منجــر به کســب
رضایــت الهــی میشــود و بــر توفقــات انســانی افــزوده میگردد»(کلینــی۱۴۰۷،ق ،ج.)۴۳ :۴
حضــرت بــه ایــن درخواســت از فرزنــد خــود نوعــی از پــرورش اجتماعــی سیاســی در قالــب تعلیــم
و تربیــت اجتماعــی در محــور کســب هویــت اجتماعــی را متذکــر میشــوند .هویــت اجتماعــی که
میتوانــد در امــر تربیــت سیاســی متعالیــه اســامی راهگشــای چالشهــای اجتماعــی سیاســی
هــم در ُبعــد حکمرانــی و سیاس ـتورزی باشــد و هــم در ُبعــد اجتماعــی و مردمــی آن باشــد کــه
منجــر بــه بازتولیــد حیــات اجتماعــی و انســجام اجتماعــی میگــردد.
در ســیره و فرهنــگ رضــوی ،باورهــا و جهانبینــی دینــی اســامی بهعنــوان بنیــان معرفتــی
در بــاب تربیــت اخالقــی و بســط آن بــه حــوزۀ اجتماعــی و سیاســی ازجملــه روشهــای امــام رضــا
 gدر ارتبــاط بــا مســئلۀ تربیــت سیاســی در حــوزۀ عمومــی بــوده اســت .توحیــد خدابــاوری،
والیتپذیــری ،امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،آگاهســازی مــردم بــه حقــوق و تکالیــف آنهــا در
جامعــه اســامی ،کســب معــارف دینــی بــرای شــناخت جریانهــای باطــل ازجملــه مولفههــای
بحــث تربیــت اخالقــی و بســط آن بــه حــوزۀ کنشــگری اجتماعــی سیاســی بــوده است(شــریفی،
 .)۲۰۷ :۱۴۰۰بــه عبــارت دیگــر ،رویکــرد امــام رضــا gدر وهلــۀ اول ،آگاهیبخشــی اجتماعــی
ً
بــه مــردم و ســپس تبییــن مســیر مطلــوب بــرای زندگانــی در جامعــه بــوده اســت .اساســا هــدف
نهایــی امــام رضــا gدر بــاب تربیــت سیاســی اجتماعــی در زمانــۀ خودشــان نهادینهســازی
و معرفتبخشــی و بــه بیــان دیگــر  ،شــناخت درســت دربــارۀ زمــان و مــکان ازجملــه روشهــای
امــا م رضــا gبــوده اســت .روزی مــردی از ماورأالنهــر بــه خدمــت حضــرت رضــاgرســید و از
ایشــان خواســت کــه مــرا از خــدای خــود آگاهــی ده .حضــرت میفرماینــد«ان اللــه أیــن آالیــن
بــا أیــن و کیــف الکیــف بالکیــف و کان اعتمــاده علــی قدرتــه»؛ خداونــد خالــق مکانهــا  ،بــه
وجــود آورنــد ه کیفیتهــا و اســتوار بــر قــدرت بیانتهایــش اســت .زمانــی کــه آن مــرد چنیــن
جوابــی از حضــرت شــنید بــه دیــن اســام روی آورد(اســتاد ولــی .)۸۸ :۱۳۹۵ ،ایــن مســئله خــود
بیــان کننــد ه ایــن اســت کــه حضــرت در اولیــن مرحلــه از تربیــت سیاســی اجتماعــی جامعــه،
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محــور توحیــد را در نظــر دارنــد و ایــن مســئله را راه صحیــح شــناخت معــارف اســامی میداننــد.
ً
امــام رضــا gاساســا در زمانــهای زیســت میکردنــد کــه فرقههــای انحرافــی در اوج بــود .بــه
ایــن ترتیــب ،شــناخت اجتماعــی دادن بــه مــردم بــرای مواجهــۀ اصولــی بــا چنیــن انحرافاتــی از
طریــق آگاهیبخشــی و توانمندســازی اجتماعــی جــزو ضروریــات گفتمــان حضــرت رضــاg
بــوده اســت .فرقههایــی چــون واقفیــه ،زیدیــه ،معتزلــه و نهضــت ترجمــه بــا رویکردهــای مختلــف
خــود در ترویــج اندیشــههای غلــط و گفتمانهــای ناصــواب تــاش میکردنــد .بــه ایــن دلیــل
ضــرورت داشــت امــام gبهعنــوان رهبــر امــت اســامی و مربــی جامعــه مســلمین ضمــن مبــارزه
بــا چنیــن انحرافاتــی بــه تربیــت نخبــگان اجتماعــی سیاســی  ،دینــی و فرهنگــی اقــدام کننــد تــا
بســتر خــردورزی اجتماعــی بــرای توانمندســازی حــوزه عقالنیــت عمومــی در جامعــه گســترش
یابــد .پــرورش نخبگانــی چــون یونسبــن عبدالرحمــان ،حســین بــن ســعید اهــوازی ،فضــل بــن
شــاذان ،زکریــا بــن آدم  ...میتوانســت در پرتــو گــذار از یــک رویکــرد نقلــی بــه عقلــی و کاربــرد
عقالنیــت اجتماعــی ،بســتر تربیــت اجتماعــی سیاســی جامعــه را بــه وجــود آورد .بایــد بــه ایــن
نکتــه اشــاره کــرد کــه همــواره مکتــب تشــیع بهعنــوان یــک مکتــب و گفتمــان بــه بیعدالتــی،
ظلــم ،اســتبداد ،تحجــر و  ...معتــرض بــوده اســت .امام رضــا gدر پرتــو چنین مســئلهای مقابله
بــا جبرگرایــی انفعالــی کــه تــن بــه ذلــت ،ســازش بــا ظالــم میدادنــد سرناســازگاری داشــتند
و بیــان میکردنــد کــه تشــیع چنیــن نظمــی را قبــول نــدارد و از آن بیــزاری میجویــد .بهطــور
کلــی ،تربیــت اجتماعــی سیاســی امــام رضــا gبــر محــور تربیــت اخالقــی و تربیــت عقالنــی
اســتوار شــده اســت ،مســیری کــه میتوانــد ختــم بــه کمــال و ســعادت بشــری در وجــوه مختلــف
زیســتمانی وی شــود.
امــام رضــا gهمــواره در تــاش بودنــد در جامعــه فضــای مســاعد تربیتــی ایجــاد کننــد تــا در
پرتــو آن بــه اصالحســازی اجتماعــی اقــدام نماینــد .ایشــان در زمان ـهای کــه بــا حکامــی چــون
مامــون روب ـهرو بودنــد ،تــاش کردنــد تــا چنیــن فضایــی را بــرای نشــر فرهنــگ اســامی ایجــاد
َ
َّ َ َّ َّ َ َ
الصــاة ت ْنهــى
کننــد .امــام رضــا gبــا عطــف بــه آیــۀ قــرآن کــه میفرمایــد« :أ ِقـ ِـم الصــاة ِإن
ْ َ
َعـ ْ َ ْ
ـاء َو ال ُم ْنك ِر»(عنکبــوت )45 ،بــه گفتمانســازی و بسترســازی پرداخــت تــا بــه نوعــی
ـن الفحشـ ِ
ِ
در اشــاعه فرهنــگ اصیــل اســامی و گفتمــان حــق اقــدام نمایــد .بدیــن منظــور فریضــه نمــاز
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در اندیشــۀ تربیتــی حضــرت رضــا gبــه عنــوان پیشــران ســعادت تربیــت اجتماعــی ،انســانی،
سیاســی و فرهنگــی از جایــگاه واالیــی برخــوردار اســت .فرهنــگ رضــوی در تربیــت اجتماعــی
سیاســی بــر دو پایــه اســتوار شــده اســت .۱ :پایــه و محــور شــناختی  .۲محــور رفتــاری .در پایــۀ
اول ،حضــرت آگاهیبخشــی اجتماعــی بــر متربیــان بهمنظــور مقابلــه بــا رذایــل موجــود بــرای
توانمندســازی اجتماعــی را در نظرداشــتند و در پایهپــۀ دوم ،رفتــار و کنـشورزی امــام در جامعــه را
بهمنظــور تثبیــت معــارف اســامی دینــی بــرای تربیــت صحیــح اجتماعــی ،فرهنگــی مــورد توجــه
قــرار گرفــت .در اندیشــه و ســیرۀ سیاســی امــام رضــا ،gتربیــت سیاســی اجتماعــی جامعــه را
بــه ســمت انســجام اجتماعــی پیــش میبــرد و در پرتــو آن حــوزۀ عمومی(جامعــه) وارد فرآینــد
اجتماعــی شــدن میشــود ،بهطوریکــه مطابــق بــا رهنمودهــا و کنشورزیهــای حضــرت رضــا
 gزیســت اجتماعــی مطلــوب را کســب میکنــد ،دارای یــک شــخصیت اجتماعــی میشــود،
میتوانــد عملکــردی فعــال در جامعــه داشــته باشــند و بــه نوعــی در خودآگاهــی جامعــه نقــش
موثــری داشــته باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،بسترســازی امــام رضــا gبــرای تربیــت اجتماعــی
سیاســی جامعــه بــا عطــف بــه مســئله حضــور در نمازهــای جماعــت نشــان از توجــه ایشــان بــه
مســئله انســجام اجتماعــی دارد .ظرفیتــی کــه میتوانــد امــت اســام را بــه همگرایــی اجتماعــی،
سیاســی و فرهنگــی برســاند و ظرفیــت ایجــاد یــک جامعــه وحدتمحــور به وجــود میآیــد .از دیگر
اقدامــات حضــرت رضــا gدر بــاب تربیــت سیاســی اجتماعــی ،تربیــت نخبــگان در جامعــه بوده
اســت .راهبــرد حضــرت در ارتبــاط بــا نخبــگان جامعــه ،تربیــت آنــان بــر مبنــای گفتمــان اصــاح
قابــل تبییــن اســت(آیتی )۵۶-۵۷ :۱۳۹۵ ،گفتمانــی کــه درصــدد اصــاح وضــع موجــود در پرتــو
رهایــی از اســتبداد ،تحجــر ،ظلــم ،بیعدالتــی و ...بــوده اســت .بــه عبــارت دیگــر ،هــدف نهایــی
امــام رضــا gدر جامعــه اســامی تربیــت نخبــگان فعــال و آگاه بــه مســائل زمانه و همچنیــن آگاه
بــه معــارف اســامی بــوده اســت کــه بــه نوعــی ایــن نخبــگان میتواننــد اختاللهــای هنجــاری
موجــود در جامعــه را بهواســطۀ کنـشورزی فعاالنــه در مقابــل نظــم اســتبدادی خنثــی نماینــد و
زمینهســاز ایجــاد همگرایــی امــت اســامی در پرتــو معــارف اســامی شــوند .بهطــور کلــی ،در
ســیرۀ تربیــت سیاســی اجتماعــی و فرهنگــی علیبنموس ـیالرضا gســه رویکــرد منجــر بــه
انســجام و همبســتگی اجتماعــی در امــت اســامی میشــود:
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 .۱تبــادل اندیشــگانی و گفتمانــی در محــور منطــق آزادی بیان(گفتمانســازی اســامی امــت
محــور)
 .۲اثبــات حقانیــت اســام و بینشهــای حقــه اســامی در برابــر جریانــات مخالف(رویکــرد
جایگزینســازی ســاختاری)
 .۳ارائــه یــک الگــوی مطلــوب در خصــوص تعامــل اجتماعــی بــا دیگران(الگوســازی اســامی بــه
عنــوان بدیل مطلــوب).
یکــی از اصــول بســیار مهــم در ســیرۀ رضــوی در بــاب تربیــت سیاســی اجتماعــی زمامــداران
و حاکمیــت اصــل آزادی انســان و تامیــن نیــاز تهدیدســتان و قشــر ضعیــف جامعــه اســت .زکریـا
بــن آدم میگویــد از حضــرت پرســیدم «:مــردی از اهــل ذمــه بــر اثــر قحطــی و گرســنگی شــدید،
فرزنــدش را در ازای تامیــن زندگــی بــه دیگــری میدهــد ،آیــا چنیــن کاری صحیــح اســت؟ حضرت
فرمــود :الیتبــاع حــر ،فانــه الیصلــح لکــو المــن اهــل الذمه»(طوســی  ،1367،ج .)۷۷ :۷انســان
آزاده قابــل خریــد و فــروش نیســت و چنیــن کاری بــر اهــل ذمــه جایــز نیســت .در بینش اســامی،
ً
ســیرۀ تربیتــی امــام رضــا gحکومــت اساســا بایــد از بیتالمــال بــه افراد تهیدســت کمــک نماید
تــا مانــع از خدش ـهدار شــدن حریــت و اســتثمار انســانها در جامعــه اســامی شــود .بــه عبــارت
دیگــر ،در پرتــو ایــن روایــات در جامعــه اســامی ،مدیــران و صاحبمنصبــان حاکمیتــی بــر آنهــا
الزم اســت بــا عطــف بــه ســیرۀ رضــوی در برنامهریــزی و تدبیــر معیشــت و تعییــن زندگانی مناســب
و مطلــوب جامعــه خویــش قــدم بردارنــد و بســتر ســعادت و کمــال را ایجــاد کننــد .ازجملــه اصول و
رهیافتهــای تربیــت سیاســی حضــرت رضــا gکــه از آن بهعنــوان بایســتههای رفتــاری مدیــران
حاکمیتــی یــاد میشــود ،داشــتن برنامهریــزی مطلــوب و وظیفهشناســی اســت .در اندیشــۀ
امامرضــا gموفقیــت و انســجام اجتماعــی در پرتــو کن ـشورزی سیاســی در عرصــه حاکمیتــی
برنامهریــزی مدیــران در بــاب مدیریتهــای کالن اجتماعــی و سیاســی اســت کــه میتوانــد
نظاممنــدی و مطلوبیتهایــی را بــرای مــردم بــه وجــود آورد .در ایــن زمینــه امــام بیــان میدارنــد
کــه تدبیر(عقالنیــت) و برنامهریــزی قبــل از عمــل ،انســان را از پشــیمانی رهایــی میبخشــد .از
جملــه مســائل مهــم و راهبــردی در اندیشــه سیاســی امــام رضــاgو ارتبــاط آن بــا مســئله تربیــت
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سیاســی اجتماعــی ،تئوریــزه کــردن امامت شــیعی در جامعــه و بسترســازی برای نمایان ســاختن
ســاختار مســلط اســتبدادی موجود(نظــم عباســی) بــوده اســت .رویکــرد امــام رضــا gدر قبــال
ایــن مســئله از دو جنبــه قابــل تامــل اســت  :نخســت .نفــی حکومــت جور(طاغــوت) و دوم .ارائــه
بدیــل و یــا آلترناتیوســاختاری کــه در قالــب علنیســازی امامــت شــیعی بهعنــوان نمونــه مطلــوب
در جهــت هدایــت امــت اســامی در حوزههــای سیاســی اجتماعی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و دینی
مشــهود اســت .بدیــن منظــور امــام رضــا gقبــول والیتپذیــری و خالفــت را بــدون شایســتگی
مــورد پذیــرش نمیدانســتند(میر حســینی و دیگــران .)۱۷۲ :۱۳۹۹،بــه عبــارت دیگــر ،ایشــان به
مســئله غصــب خالفــت توســط ناشایســتگان و امامــت و والیتپذیری شایســتۀ پــاکان توجه جدی
داشتند(طبرســی۱۴۰۳ ،ق ،ج .)۴۳۳ :۲در ســیرۀ رضــوی ابــزار سـهگانه تقیــه ،مناظــره و معجــزه
بهعنــوان ابزارهــای س ـهگانه بــر مبنــای اصولــی چــون توحیــد ،امامــت و عدالــت کاربســت پیــدا
میکــرد .بــه عبــارت دیگــر ،در اندیشــه امــام رضــا gتربیــت سیاســی دو وجــه دارد .۱ :تربیــت
سیاســی در حــوزۀ عملیاتــی کــه شــامل تقیــه در برابر نظم مســلط حاکمیتــی ،شــرکت درمناظرات
بــا گروههــای مختلــف در جامعــه بــه منظــور تربیتســازی نیروهــای آگاه و همچنیــن معجــزات
ماننــد طلــب بــاران از خداونــد بهمنظــور اثبــات حقانیــت .۲ .تربیــت سیاســی در حــوزۀ بینــش و
ارزشهــای اســامی کــه بــه نوعــی در ایــن حوزه توحیــدی محــوری ،تحیرزدایــی و قدســیتزدایی
از حکومــت وقــت جــای گرفتــه اســت .در فرهنــگ رضــوی اثبــات یــک نظــام مطلــوب اســامی بــر
محــور تربیــت شایســتگان قابــل تامــل اســت و بهنوعــی در چنیــن مکتبــی انســان کامــل و تربیـت
یافتــه بــر دو عنصــر اعتــدال و عقالنیــت میتوانــد زمینهســاز ایجــاد آرمانشــهر اســامی شــود.
بــه عبــارت دیگــر ،در اندیشــه و کنـشورزی امــام رضــا gمیــان اســام(دین) و سیاســت وحــدت
و پیوســت برقــرار اســت کــه بــه معنــای ارائــه و بازنمایــی یــک سیاســت شــریعتمدار اســت .در ایــن
مســیر ســه بســتر راهبــردی مــورد نظــر امــام اســت:
الــف .تربیــت در حــوزه و بســتر بینــش سیاســی؛ در ایــن بســتر حضــرت رضــا gبــه
بصیرتافزایــی اجتماعــی در میــان مــردم بــرای ارتقــای ســطح درک سیاســی آنــان بــه کنشــگری
میپرداختنــد .ماننــد آنچــه ایشــان در جریــان پذیــرش مشــروط والیتعهــدی انجــام دادنــد.
ب .تربیــت در بســتر ارزشهــا و نگرشهــای سیاســی :در ایــن حــوزه امــام رضــا gبــه تربیــت
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نخبــگان اســامی همــت گماردنــد تــا ایــن نخبــگان مســیر توانمندســازی اجتماعــی را در پرتــو
اصــول اســامی بســط دهنــد و کنشــگری فعاالنـهای در برابــر نظــام حکمرانــی جائرانــه بــه وجــود
آوردنــد.
ج .تربیــت در حــوزۀ مهارتهــا و رفتــار سیاســی؛ در ایــن حــوزه حضــرت ضمــن فهــم روابــط
قــدرت در سیســتم سیاســی موجــود و تصمیمگیــری آگاهانــه در برابــر آن ضمــن مهارتافزایــی
در حــوزه عمومی(جامعــه) بــه هویتســازی و الگودهــی اجتماعــی هــم اقــدام میکردنــد .ماننــد
شــرکت در جلســات بحــث و مناظــره بــرای اثبــات حقانیــت اســام و مســئله امامــت.
ً
اساســا تربیــت سیاســی در الگــوی رفتــاری حضــرت رضــا gپــرورش یــک انســان و جامعــه
مطلــوب کارآمــد اســت کــه زمینــۀ رشــد اجتماعــی سیاســی در حــوزۀ عمومــی را بــه وجــود
مــیآورد .شــکلگیری نظــام توحیــدی ،حاکمیــت قوانیــن الهــی در جامعــه ،نفــی فســاد و
بسترســازی بــرای بالندگــی اجتماعــی از جایــگاه واالیــی برخــوردار اســت .پذیــرش و مقبولیــت
تشــریعی در کنــار حاکمیــت تکوینــی الهــی در چارچــوب بســتر شــریعت کــه بــه نوعــی تربیــت
سیاســی تنظیمــی اســت ،در الگــوی رفتــاری حضــرت رضــا gاز اولویــت راهبــردی برخــوردار
اســت .در اندیشـهورزی امــام رضــا gرهبــران و کارگــزاران تربیتیافتــه از مکتــب اســام بایــد در
تکلیفگرایــی و تکلیفمــداری اجتماعــی نقــش داشــت ه باشــد؛ بــه ایــن معنــا کــه انســان بایــد در
حــوزۀ عمومی(جامعــه) بــا عطــف بــه مســئولیتپذیری ،زمینۀ اجــرای احکام شــریعت اســام را به
ً
وجــود آورد .اساســا در اندیشــۀ تربیتــی امــام رضــا gیــک نظام سیاســی بــرای هماهنگســازی و
انسجامســاختاری بایــد قابلیتهــای انســانی را در جهــت توحیدبــاوری یــک جامعــه توحیدمحــور
بــه کار گیــرد.

 .10نتیجهگیری
ً
تربیــت سیاســی بهطــور کلــی اقــدام اســتراتژیک اجتماعــی و فرهنگــی و اساســا یــک
فرایندآموزشــی محســوب میشــود کــه بــه انتقــال معیارهــا و هنجارهــا کمــک فــراوان مینمایــد.
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بــه بیــان دیگــر ،تربیــت سیاســی بــه افــراد جامعــه امــکان میدهــد تــا فعاالنــه در امــور جامعــه خود
مشــارکت کننــد و در قبــال مســائل اجتماعــی سیاســی و فرهنگــی بــه کنشگــری بپردازنــد و در
حــد انتظــار از نتایــج آن بهرهمنــد شــوند .بهطــور کلــی ،تربیــت سیاســی متاثــر از پیشنیازهایــی
اســت کــه در رونــد اجــرا و عملیاتــی شــدن آن بــه ایــن پیشنیازهــا وابســتگی متقابــل دارد.
ایــن مولفههــای پیشنیــاز شــامل آمــوزش بهعنــوان یــک حــوزۀ تعلیــم دهنــده و یادگیــری
بهعنــوان یــک عنصــر جریانســاز نیــاز دارد .نهادهــای هــای مختلــف اجتماعــی میتواننــد در
فراینــد تربیــت سیاســی اجتماعــی تاثیرگــذار باشــند و ارزشهــای نویــن و مطابــق بــا ســاخت و
ســاحت داخلــی بــه جامعــه و زیســت اجتماعــی سیاســی خــود تزریق کننــد .در اندیشــۀ اســامی
تربیــت سیاســی همــواره جایــگاه رفیعــی بــه خــود اختصــاص داده اســت و در نظاممنــد شــدن
جامعــه اســامی ،تربیــت سیاســی بهعنــوان یــک عنصــر کاربــردی مــورد توجــه اســت .در اندیشــه
و فرهنــگ اســامی پذیــرش اصولــی ماننــد الهیبــودن خالفــت انســان ،پذیــرش اصــل توحیــد،
توجــه بــه اصــل آزادی کــه تــوام بــه مســئلۀ مســئولیت اســت ،توجــه بــه مســئولیتهای همگانــی،
توجــه بــه مســئلۀ عدالــت در امــور اجتماعــی سیاســی ،نفــی قــدرت و قدرتطلبــی ،حقمــداری و
حقطلبــی در تربیــت عالــی سیاســی اجتماعی اســامی موثر و کارســاز اســت .تربیت سیاســی از
دیــدگاه اســام هــم میتوانــد پرورانــدن انســانهایی شایســته و متعهــد باشــد کــه در مقابــل خلــق
و خــدا مســئولاند و خــود را در محیــط مأموریــت و دیگــر عرصههــای سیاســی بیرونــی و درونــی
متعهــد میداننــد .تربیــت سیاســی در اندیشــۀ امــام رضــا gهمــواره در امتــداد تربیــت سیاســی
مکتــب اســام اســت .در اندیشــۀ سیاســی امامرضــا gتربیــت سیاســی ابعــاد سـهگان ه دارد.۱ :
ُبعــد شــناختی؛ یعنــی میــزان آگاهــی و شــناخت در باورهــای فــردی اجتماعــی دربــارۀ ماهیــت

و شــیوه عمــل سیاســی در جامعــه بهعنــوان یــک عامــل اجتماعــی کننــدهُ .۲ ،بعــد احساســی؛
بــه معنــی توجــه بــه احساســاتی مثــل وظیفهشناســی ،مســئوولیتپذیریُ .۳ ،بعــد شایســتگی
و لیاقــت سیاســی بــه معنــای چگونگــی انتخــاب کارگــزاران بــرای ایفــای نقــش سیاســی موثــر در
جامعــه .بــه بیــان دیگــر ،ســیمای تربیــت سیاســی در ســپهر اندیشــگانی امــام رضــا gبهمعنــای
برقــراری رابطــه مســالمتآمیز میــان مردمــان یــک جامعــه اســامی اســت کــه بــه موجــب آن
احتــرام متقابلــی کــه بیــن آنهــا شــکل میگیــرد و رفتــار مســالمتآمیزی بــه وجــود میآیــد کــه
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در آن بســیاری از تعصبــات کــه زمینــه جنــگ و خونریــزی را فراهــم میکنــد از بیــن مـیرود و آنها
را بــه ســمت همدلــی و همراهــی در ســطح جامعــه ســوق دهــد .ایــن ســیمای کلــی دربرگیرنــدۀ
ت محــوری) ،دارا بــودن عاملی برای بازشناســی و ســازندگی(
معرفــت انســان بــه خــود و خدا(فطــر 
عقالنیــت محــوری) ،داشــتن قــدرت تعیینکنندگــی(اراده و اختیــار) اســت .بــه بیــان دیگــر ،امــام
رضــا gدر پرتــو مســئله تربیــت سیاســی درصــدد انســجام اجتماعی سیاســی بودند؛ مســئلهای
کــه میتوانســت در ُبعــد حکمرانــی و سیاسـتورزی یــک حکومــت متعالیه اســامی به وجــود آورد

و در ُبعــد تربیــت اجتماعــی مدنی(سیاســی) افــراد و جامعــه تــراز اســامی شــکل گیــرد.
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هنجارهایهشتگانهسلوکاجتماعی
در سيرۀ امام رضا g

مقاله پژوهشی

دریافت 1400/4/27 :پذیرش1400/6/4 :
مهدی بیات مختاری

1

چکیده
بیتردیــد هــر مكتبــی ،شــیوۀ زیســتن ویــژهای را کــه مبتنــی بــر جهانبینــی آن اســت ،ارائــه میدهــد و
شــکلگیری جامعــۀ مطلــوب خــود را در التــزام بــه آن هنجارهــا قلمــداد میکنــد .آیــا میتــوان هنجارهــا،
خصلتهــای مطلــوب و اصــول رفتارهــای اجتماعــی مــورد انتظــار از یــک مســلمان را از گفتــار و رفتــار امام
رضــا ،gاســتخراج و بهگونــۀ نظاممنــد ،تبییــن کــرد؟ ایــن پژوهــش ابتــدا گفتارهــا و رفتارهــای امــام رضــا
 gرا بــه روش کتابخان ـهای گــردآورده و ســپس بــه شــیوۀ توصیفــی تحلیلــی آن را ســامان داده اســت.
یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان میدهــد هشــت نکتــۀ بنیادیــن زیــر بیشــتر مــورد ّ
توجــه و تأکیــد ایشــان
بــوده اســت .1 :فراگیــری و فرادهــی  .2تكریــم شــاعران ّ
متعهــد و آگاهیبخــش  .3پاسداشــت اخـ ّـوت
ایمانــی  .4التــزام بــه ســخن پــاك  .5مهــرورزی بــه دیگــران  .6ســخاوت و انفــاق .7کتمــان صدقــه و گریــز
از تحقیــر . 8چشمپوشــی و گذشــت خردمندانــه .و چــون امــام رضــا  gبــه ســجایا و رفتارهــای اجتماعی
مذکــور بــه گونــه کامــل آراســته بــود ،از ایــن رهگــذر دوســتى عــام و خـ ّ
ـاص را بــه خــود جلــب کــرد و بــه
«رضــا» نامبــردار شــد.

کلیدواژهها :سبك زندگی ،امام رضا،gسیره ،اخالق اجتماعی.

تشيع دانشگاه نیشابورbayatmokhtari@neyshabur.ac.ir :
 .1دانشیارگروه تاريخ ّ
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.1بیان مسئله
انـسـان مـوجـودی اجـتـمـاعـی اسـت و بـسـیـاری ایـن را در ِعداد خـصـوصیات ذاتی وی به شمار
آوردهانــد ،امــا برخــی ایـــن خـصـیـصـــه را معلول نیازهــای متنـ ّـوع آدمی دانســتهاند؛ زیرا نیازهــای او
بـــا مـعـاشـــرت با همنوعان در یک اجتماع سامان یـافـتـــه برآورده مـیشـــود .بـر اثـر مـعـاشـرتهـا،
روابــط انســانی شــکل میگیــرد و ّ
هویــت فرهنــگ انســانی ،نمــود مییابــد .از ســویی اســام گرچــه
دارای نظامــات اخالقــی ،حقوقــی ،سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی ویــژۀ خــود اســتّ ،امــا در یــک
ّ
کلــی ،همــة نظامــات دینــیّ ،
مقدم ـهای ب ـرای تأســیس جامعــۀ متعالــی توحیــدی بهشــمار
نــگاه
میآیــد کــه انســان در آن بــه کمــال شایســته خود میرســد .جـامـعــهای كه روابــط انســانی آن ،رنگ
الهــی بــه خــود میگیــرد و همۀ رفـتـــارهای گـونـاگـــون انســان در مســیر وصول به هـــدف غـایـــی و
کمــال مطلــوب او ،معنــا مییابــد .بـــر ایــن مبنــا ،جامعــه و روابــط متعــدد آن ،صحنــۀ امتحــان الهــی
اســت و انســان در ایــن عرصــه و میــدان میتوانــد بـــا ایجــاد روابــط صحیــح و معقــول بــا همنوعــان
خــود ،صفــات و هنجارهای ارزشــی و نیکویی را که مورد پســند خداوند اســـت ،در خـــود شــكل دهد
و دل خـویـــش را از رذایــل اخالقی ،پیراســته ســازد.
ق ـرآن افــزون بــر دریافــت و ابــاغ وحــی ،تفســیر آن را نیــز در عــداد مسـ ّ
ـئولیتهای پیامبــرn
ِ
َ ُ ِّ َ َ ْ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ َّ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ِّ ْ
َ
ُ
ـاس مــا نــزل ِالی ِهــم ولعلهــم یتفکرون»(نحل)44،
ـک الذکـ َـر ِل ُت َب ِّی َن ِل َّلنـ
برشــمرده اســت« :وانزلنــا ِالیـ
ِ
َ َْ
ـتنبط معرفــی شــدهاند« :ولو
1؛ در آیــۀ  83نســاء در ردیــف
پیامبــر« ،nاولواالمــر» نیــز مرجــع و مسـ ِ
َ َ ُ
َْ
ُ َ
ال ْمــر م ْن ُهـ ْـم َل َعل َمـ ُـه َّالذیـ َ
َر ُّد ُوه ِا َلــی َّ
ـن َی ْسـ َـت ْن ِبطون ُه ِم ْن ُهـ ْـم» .2مصداق بــارز و بلکه
الر ُسـ
ِ
ـول و ِالــی او ِلــی ِ ِ
ِ
ِ
بــه تصریــح روایــات ،مقصود از «اولــی االمر» ،اهــلبیــت bهســتند(حویزی1415 ،ق ،ج523 :1؛
بحرانــی1415 ،ق ،ج )135 :2بــر ایــن اســاس ،از جهــت آن کــه ق ـرآن تنهــا حــاوی بنمایههــای
کالمــی ،اجتماعــی ،اخالقــی و فقهی اســت و بهتفصیــل آموزههــا نپرداختــه ،لذا تبییــن ّ
جزئیات به
ت  bواگــذار شــده اســت .بــه گفتــۀ امام علــی« :gاهــل بیت موضع اسـرار
پیامبــر nو اهــلبیـ 
خداینــد و ملجــاء فرمانــش ،ظــرف علــم اوینــد و مرجــع احکامــش ،پناهــگاه کتابهــای او هســتند
 .1و ایــن قــرآن را بــه ســوی تــو فــرود آوردیــم تــا بــرای مــردم آنچــه را بــه ســوی ایشــان نــازل شــده اســت ،توضیــح دهــی و امیــد کــه
آنان بیندیشــند.
ی هستند که آن را دریابند.
 .2و اگر آن را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع دهند ،به قطع ازمیان آنان کسان 
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و کوههــای اســتوار دیــن او ،بهواســطۀایشــان ،خمیدگــی پشــت دیــن راســت نمــود و لرزشهــای
ث متواتــر از پیامبــر nكــه بــر
ارکان آن را از میــان برد»(رضــی1429 ،ق ،25 :خ .)2یکــی از احادیـ 
ٌ
ّ
ـارک فیکم الثقلیــن َ
کتاب اللــه و عترتی
رهیافــت فــوق تأكیــد کــرده ،حدیث «ثقلیــن» اســت« :انی تـ
ً
مــا ان ّ
تمســکتم بهمــا لــن تضلــوا ابــدا :کتــاب اللــه فیهالهــدی و النور حبــل ممــدود من الســماء الی
االرض و عترتــی اهــل بیتــی و ان اللطیــف الخبیــر قــد اخبرنــیانهمــا لــن یفترقــا ّ
حتــی یــردا علـ ّ
ـی
الحــوض و انظــروا کیــف تخلفونی فیهما»(ابــن حنبــل ،ج14 :3و17؛ حاكم نیشــابوری ،ج148 :3؛
قاضــی نعمــان مغربــی ،ج 28 :1؛ ابــن بابویــه1417،ق500:؛ )90 :1361؛ مــن در میــان شــما دو
امانــت نفیــس و گرانبهــا میگــذارم یکــی کتــاب خــدا قـرآن و دیگــری عترتــم اهــل بیــت را .تــا وقتی
کــه بــه ایــن دو ّ
تمســک جوییــد ،هرگز گمـراه نخواهید شــد و ایــن دو یــادگار مــن هیـچگاه از هم جدا
نمیشــوند .تــا کنــار حــوض کوثــر بــر مــن وارد شــوند.
بنابرایــن رابطــهای وثیــق میــان امــام رضــا gوكتــاب خــدا وجــود دارد و بیتردیــد ،تمامــت
گفتــار و ســیره ایشــان بهشــکل مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــه شــرح و ّ
عینیــت بخشــیدن بــه تعالیــم
کتــاب خــدا اختصــاص یافتــه و قــرآن در اندیشــه ،گفتــار و کــردار ایشــان ،عینیــت تـ ّ
ـام یافته اســت.
از ایــن رهگــذر ،دســت یافتــن بــه اینکــه امــام رضــا  gچــه هنجارهــا ،اصــول و چهارچوبــی را
در همگرایــی اجتماعــی و پیونــد بــا جامعــه پیشــنهاد و بایســته میدانــد ،امــری بــس مغتنــم
بهحســاب میآیــد .شــیخ صــدوق در «عیــون اخبــار ّ
الرضــا  »gو عطــاردی در «مســند اإلمــام
الرضــا  »gو ّقیومــی در «صحیفــة الرضــا  ،»gتــاش كردهانــد كــه احادیــث منقــول از امــام
رضــا  gرا گــزارش كننــد .باقــر شــریف قرشــی در«حیــاة اإلمــام علــی بــن موســى الرضــا علیــه
الســام ،دراســه و تحلیــل» و جعفــر مرتضــی عاملــی در«حیــاة اإلمــام الرضــا  »gبــه بررســی
ابعــادی از زندگــی ایشــان پرداختــه انــد .ســروری مجــد( )1392در مقالـهای بــا عنــوان «فرهنــگ
رضــوی و جامعــۀ آرمانــی» ،عقلگرایــی ،برپایــی عــدل و شــكوفایی اقتصــادی را مــورد تأكیــد امــام
رضــا gقلمــداد كــرده اســت .اصفهانــی( )1397در مقالــه «مطالعــۀ تطبیقــی كرامــت انســان از
منظــر ســیرۀ رضــوی و مبانــی اومانیســم» بــه تفــاوت كرامــت انســان از دیــدگاه امــام رضــا gو
اومانیســم پرداختــه اســت .نامــدار جویمــی و همــكاران( )1398درمقالــۀ «مهارتهــای ارتباطــی
در ســیره رضــوی» بــر روشهــای ارتباطــی در ســیرۀ رضــوی ،متمركــز شــده اســت.
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بــا توجــه بــه بررس ـیهای انجــام شــده ،تاكنــون پژوهــش مســتقلی دربــارۀ اصــول هنجارهــای
اجتماعــی در ســیرۀ رضــوی انجــام نشــده و ایــن جســتار را میتــوان رویكــردی نوآورانــه دانســت
كــه نویســنده ابتــدا گفتارهــا و رفتارهــای ایشــان را در ایــن زمینه بــه روش کتابخانـهای گــردآورده و
ســپس بهشــیوۀ توصیفیتحلیلــی آن را کنــدوکاو کــرده اســت .یافتههــا حاکــی اســت كــه در بیــن
آموزهــای اخــاق اجتماعــی ،امــور هشـتگانه ذیــل پربســامدتر و بیشــتر مــورد تأکید ایشــان بوده
اســت .1 :فراگیــری و فرادهــی  .2تكریــم شــاعران ّ
متعهــد و آگاهیبخــش .3پاسداشــت اخـ ّـوت
ایمانــی .4التــزام بــه ســخن پــاك  .5مهــرورزی بــه دیگــران .6ســخاوت و انفــاق  .7کتمــان صدقــه و
گریــز از تحقیــر  . 8چشمپوشــی و گذشــت خردمندانــه.

.2هنجارهای هشت گانه اجتماعی
 .1-2فراگیری و فرادهی
دانــش طلبــی بــا سرشــت انســان عجیــن اســت و علــم بــه معنــای وســیع خــود ،عامــل ســاختن
انســان و طبیعــت اســت .دههــا آیــۀ قــرآن حــاوی اهمیــت و جایــگاه علــم اســت و در اولیــن
آیههایــی کــه بــر پیامبــر اســام nنــازل شــده ،ســخن از قرائت ،تعلیــم و قلــم اســت(علق.)5-1 ،
جایــگاه دانشــمندان ســتوده شــده(مجادله )11 ،و از ســویی ،تأکیــد فــراوان بــر معرفــت دیــن و
ْ َ َّ ً َ َ
َ ََ ُْْ ُ َ َ
نفـ ُـروا كافــة فلـ ْـو
علــوم االهــی و انتقــال آن بــه دیگــران شــده اســت .در آیــه «مــا كان المؤ ِمنــون ِلی ِ
َ َ ٌ ِّ َ َ َ َّ ُ ْ
ْ َ
َ َّ
َْ
َ
ـوا فــى ِّ
َل َن َفـ َـر مــن كل ف ْر َقــة ِّ
الدیـ َ ُ
ـذ ُروا ق ْو َم ُهـ ْـم ِإذا َر َج ُعــوا ِإلیهــم ل َعل ُه ْم
ـ
ه
ق
ف
ت
ی
ل
ـة
ـ
ائف
ط
ـم
ـ
نك
م
ِ ٍ
ِ
ـن و ِلینـ ِ
ِ
ِ
َ
ّ
َ
یحذ ُرون»(توبــه ،)122،تأکیــد شــده بایــد از میــان هــر قومــی عــدهاى برخیزنــد و بــراى فراگرفتــن
آموزههــای اعتقــادی ،اخالقــی و عملــی اســام در مراكــز تعلیــم و تربیــت حضــور یابنــد و ســپس
ّ
دیگــران را بــرای تشــکیل جامعـهای فرهیختــه ،بــا مســائل اســامى آشــنا ســازند .شــكی نیســت
كــه منظــور از«فقاهــت در دیــن» فراگیــرى همــة عرصههــای دیــن اعـ ّـم از اصــول ،اخــاق و فــروع
اســت .شــگفتا آیــۀ همزمــان فراگیــری و فرادهــی را الــزام کــرده اســت(طباطبایی1390،ق ،ج: 9
404؛ صادقــی1406 ،ق ،ج337 : 13؛مــکارم شــیرازی و همــكاران ،1374 ،ج .)193 : 8واژۀ
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« الم
ـى أ ْه ِل َها»(نســاء ،)58 ،جمــع محلــی
ـ
ان
م
ِ
ِ ِ
بــه الــف والم اســت و انحصــاری در اموالــى كــه مــردم بــه یكدیگــر مىســپارند ،نــدارد ،بلکــه بــه

گفتــۀ امامــان باقــر و صــادق bو بســیاری از صحابــه ،شــامل امانــات الهــی یعنــی الزامــات و اوامــر
و نواهیــش و بهعــاوه امانــات معنــوى ،علمــی ،سیاســی و فرهنگــی انســانها را نیــز شــامل
مىشــود( .طبرســی،1372،ج98 :3؛ طبــری1412 ،ق ،ج92 :5؛ ابــن ابــی حاتــم1419،ق،
ّ
ج )986 :3از ایــن رهگــذر ،دانشــمندان امانتدارانــى هســتند كــه موظفانــد آگاهیهــا و
دانشهــای خــود را در اختیــار مــردم قــرار دهنــد.
ّ
بیتردیــد همــۀ علــوم از جهــت ارزش تعلمــی و تعلیمــی و اهمیــت در یــك ســطح نیســتند.
علــوم را از لحــاظ حكــم فراگیــری آن ،در پنــج گــروه میتــوان دســتهبندی کــرد :واجــب ،حــرام،
مســتحب ،مبــاح و مكــروه .تحصیــل دانشهایــی كــه ّ
مقدمــۀ ســازندگی مــادی یــا معنــوی ،دنیوی

یــا اخــروی ،فــردی یــا اجتماعــی اســت و بــدون آنهــا اســاس حیــات مـ ّ
ـادی و معنــوی انســان بــه
مخاطــره میافتــد؛ برخــی واجــب عینیانــد مثــل شــناخت عقایــد و تكالیــف شـ ّ
ـرعیه و پــارهای
ّ
واجــب كفاییانــد مثــل علــم طـ ّ
ـب و علــوم نظامــی .پیامبــر nدر حدیــث «انمــا العلــم ثالثــة:
آیـ ٌـة محكمــة أو فریضـ ٌـة عادلـ ٌـة او سـ ّـن ٌة قائمــة و مــا خالهـ ّ
ـن فهــو فضل»(كلینــی ،1365 ،ج32 :1؛
ّ
مجلســی1403،ق ،ج .)211 :1تعلــم دانشهــای ســهگانۀ ذیــل را واجــب عینــی شــمردهاند:
آیــة محكمــه :اصــول اعتقــادات؛ فریضــة عادلــه  :علــم اخــاق و ســنة قائمه :احــكام االهــی و درك
حاللهــا و حرامها(.مجلســی1399،ق ،ج158 :12؛ فیــض كاشــانی1406،ق ،ج)133 :1
امــام رضــا  ،gكــه مفســر گفتــاری و عملــی قــرآن اســت ،تأکیــد فزونــی بــر بصیــرت افزایــی،
شــناخت ژرف از دیــن و انتقالــش بــه دیگــران دارد و فراگیــری و فرادهــی را امــری الزم شــمرده
ّ
ّ
وإل فأنتــم أعــراب ّ
جهــال» (ابــن بابویــه 1406ق 338 :؛ نمــازی
اســت .در حدیــث « تفق ّهــوا
1419،ق،ج )283: 8؛ امــر بــه فهــم ژرف از دیــن مــی کنــد و غیــر عالمــان را چونــان بادیه نشــینان
ًّ
ّ
ُ
ـابا مــن شــبان الشــیعة ال یتفقــه ،لضربتــه
نادان،قلمــداد کــرده اســت .درحدیــث« لــو وجــدت شـ
ضربـ ًـة ّ
بالســیف»(همان)،تأکید مــی کنــد اگــر جــوان شــیعه ای را بیابــم کــه در صــدد شــناخت
ّ
عمیــق از دیــن بــر نمــی آید،شــاق خواهــم زد ،و در جمله«منزلــة الفقیه فــی هذا الوقــت  ،كمنزلة
األنبیــاء فــی بنــی إســرائیل»(همان) ،جایــگاه اســام شناســان اندیشــمند را در مكتــب اســام و
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امــت آخــر ّ
الزمــان ،هماننــد جایــگاه پیامبــران بنــی اســرائیل دانســته است.ایشــان در جملــه« ّإن
ُ
الفقیــه یســتغفر لــه مالئكـ ُـة ّ
الســماء وأهــل األرض و الوحــش والطیــر و حیتــان البحــر» (همــان)؛
فرشــتگان آسمان،ســاكنان زمین،درندگان،پرنــدگان و ماهیــان را ،اســتغفار کننــده بــرای شــخص
ّ
ّ
ّ
دیــن شــناس مــی شناســاند.امام در حدیــث« تفقهــوا فــی دیــن اللــه فإنــه أروی مــن لــم یتفقــه فی
دینــه مــا یخطــئ أكثــر ممــا یصیــب  ،فـ ّ
ـإن الفقــه مفتــاح البصیــرة ،وتمــام العبــادة ،والســبب إلــى
ُ
الدیــن ّ
المنــازل الرفیعــة ،وحــاز المــرء المرتبــة الجلیلــة فــی ّ
والدنیــا ،فضــل الفقیــه علــى العبــاد
ّ
ً
ّ
ّ
كفضــل الشــمس علــى الكواكــب ،و مــن لــم یتفقــه فــی دینــه لــم یــزك اللــه لــه عمال»(همــان)؛
دســتور مــی دهــد ،در دیــن ،شــناخت عمیــق پیــدا کنیــد ،زیــرا شــخص غیرعالــم ،اشــتباهاتش
بیشــتر از حقشناســی اوســت .شــناخت ،کلیــد بصیــرتّ ،
مکمــل عبــادت و نردبــان درجــات عالی
بهشــمار مــی آیــد .انســان در پرتــو دانــش بــه درجــات واالی دنیــوی و معنــوی میرســد .برتــری
فقیــه بــر عابــد ،هماننــد امتیــاز خورشــید نســبت بــه ســتارگان اســت .کســی کــه فقیــه در دیــن
نباشــد ،خداونــد اعمالــش را تزکیــه و تأییــد نمیکنــد.

 .2-2تكریم شاعران متعهد و آگاهی بخش
بــدون شــك ذوق شــعر و هنــر شــاعرى ماننــد همــۀ ســرمایههاى وجــودى انســان ،میتوانــد
ســازنده یــا مخـ ّـرب باشــد .ارزیابــى اســام در زمینــۀ شــعر ،متوجــه هدفهــا ،جهتگیریهــا و
نتیجههاســت و درصورتــى ارزشــمند اســت كــه در مســیر صحیــح بــه كار افتــد و از آن بهرهگیــرى
مثبــت شــود ،امــا اگــر ایــن هنــر بــزرگ در خدمــت ظالمــان و ّ
جبــاران و توصیــف عیــش و
شــراب و رســوایى و ننــگ باشــد ،ضــد ارزش اســت .پیامبــر nفرمودهانــد« :ان مــن الشــعر
لحكمة»(طوســی،1351،ج227 :7؛ابــن ماجــه ،ج1235 :2؛ ابــن عبــد البــر ،ج.)368 :2
بعضــى از اشــعار ،حكمــت اســت و بــه حســان یكــى از شــعراى مدافــع اســام فرمــود« :اهجهــم
فــان جبرئیــل معك»(ابــن حنبــل ،ج299 :4؛ متقــی هنــدی ،ج .)673 :11دشــمنان را هجــو كن
كــه جبرئیــل بــا توســت .امــام علــى gهنگامىكــه گروهــى از یارانــش در شــب رمضان ،مشــغول
خوانــدن شــعر شــدند ،بــه آنهــا فرمــود« :اعلمــوا ّان مــاك امرك ـ م الدین»(ابــن ابــی الحدیــد،
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ج153 :20؛ مجلســی ،ج ،)346 :34بدانیــد شــعر وســیلهاى اســت و معیــار ارزیابــى آن ،تعقیــب
َّ
اهــداف دینــی اســت .امــام صــادق gگفتهانــد« :مــن قــال فینــا بیــت شــعر بنــى اللــه لــه بیتــا
فــى الجنة»(ابــن بابویــه  ،ج15 :1؛حرعاملــی ،ج) 597 :14؛ هــر كســى دربــارۀ مــا بیــت شــعرى
بگویــد خــدا خان ـهاى در بهشــت بــراى او بنــا مىكنــد .در حدیــث دیگــرى نیــز فرمودهانــد «:مــا
قــال فینــا قائــل بیــت شــعر ّ
حتــى یؤیــد بــروح القــدس( ابــن بابویــه ،ج)15 :1؛ هركــس دربــارۀ مــا
بیــت شــعرى گویــدّ ،
مؤیــد بــه روح القــدس اســت».

در زبــان عربــی ،قصایــد ،قطعههــا و آثــار بســیاری در ثنــای پیامبــر اکــرم  nو امامــان معصومb
و پاكــى و تقــوا و مبــارزه بــا دزدان و غارتگــران و جبــاران ســروده شــده اســت .ایــن مدایــح از مقولــه
شــعر متعهدانــه اســت كــه در ایــن گونــه آثــار ،حقانیــت رهبــران الهــی و راه آنــان را مــی نمایاننــد و
میکوشــند حقایــق را بــه فرهنــگ جامعــه و شــعور اجتماعــی منتقل ســازند و موضــع مــردان حق و
رهبــران ســعادت و عدالــت را در برابــر دیگــران و بهویــژه ستمگســترانی مانند مأمون تحكیم بخشــند
و اســتوارتر دارنــد .ایــن آثــار از نظــر اخالقــی و تربیتــی بــس ســودمند اســت ،زیــرا در آنهــا ذکــر
فضایــل اخالقــی ،رفتــار پیشــوایان ،فداکاریهــا و مجاهــدت هــای آنــان و محبــت آنان به انســانها
آمــده اســت .اینهــا همــه بهصورتــی عمیــق ،پــرورش دهنــده و آموزنــده اســت .امــام رضــا gنیــز
در امتــداد همیــن مســیر ،شــاعرانی را کــه بازگــو کننــدۀ مناقــب اهــل بیــت bو نشــر بینشهــا و
ارزشهــای آنــان بودهانــد ،مشــمول لطــف و انعــام خویــش قــرار داده اســت.
.1-2-2ابواســحاق ابراهیــم بــن عبــاس صولــی کاتــب در زمــرۀ دانشــمندان و شــاعران بغــداد
بهشــمار میآمــد .وی از کاتبــان بلیــغ و فصیــح بــود و در شــعر نیــز دســتی توانــا داشــت .وی
اشــعاری در مــدح امــام رضــا  gســروده اســت كــه در نتیجــه 10 ،هــزار درهــم از امــام پــاداش
گرفــت كــه پــارهای از آن را هزینــه زندگــی خانــواده خویــش نمــود و بخشــی را بــرای تجهیــز و كفن و
دفــن خــود نگهداشــت(ابن بابویــه1404،ق ،ج154 :2؛ شوشــتری1425 ،ق ،ج.)219 :1
.2-2-2امــام رضــا gبــه ابونــؤاس شــاعر نامــدار نیــز 300دینــار بهاضافــۀ یــک مرکــب
بخشــیدند(ابن بابویــه1404،ق ،ج155 :2؛ امیــن ،1403،ج )15 :2وی اشــعار بلنــد ستایشــی و
الهامگــر ذیــل را انشــا كردهانــد:
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ّ
ّ
تجمعن فیه
«....فلما ذا تركت مدح ابن موسی والخصال التی
قلت ال أستطیع مـــدح امام

ً
كان جبــریل خادمـا ألبیه

قصرت ألسن الفصاحة عنــه

و لهــذا القریض ال یحتویه»
(ابن بابویه1404،ق ،ج)154 :2

1

 .3-2-2امــام رضــا gبــه روایتــی ،بــه دعبــل بن علــی خزاعــی  600دینــار بخشــیدند و از کمی
آن عــذر خواســتند(امین1403 ،ق ،ج .)15 :2همچنیــن بعــد از آنکــه دعبــل ،قصیــدهاش را كــه
بــا بیــت« :مــدارس آیــات خلــت مــن تــاوة /و منــزل وحــی مقفــر العرصــات» ،شــروع میشــود ،بــه
پایــان رســانید ،امــام رضــا gاز جــا برخاســت و بــه دعبــل فرمــود :جایــى نــرو و خــود بــه انــدرون
خانــه رفــت .پــس از ّ
مدتــى صــد دینار مســكوك بــه نام خودشــان را ّ
توســط خــادم براى وی فرســتاد

و بــه او پیــام داد :ایــن مبلــغ را نفقــه خــودت قــرار بــده .امــام در ادامــه ّ
جبــه و عبــای ارزشــمند خود
را نیــز بهعنــوان هدیــه متبـ ّـرك ،بــه او داد(ابــن بابویــه1404،ق ،ج295 :2؛ همــان1405،ق ،ج:۲
۳۷۳؛ مجلســی1403،ق ،ج.)24: ۴۹
 .3-2گسترش و پاسداشت ّ
اخوت ایمانی
ّ
اخوت و برادری اقسامی دارد:
 .1-3-2طبیعــى شــرعی :مثــل دو فــرد از بشــر کــه از طریــق قانونــی و شــرعی متولــد شــدهاند،
بــه یــك پــدر و یــا یــك مــادر یــا بــه هــر دو منتهــى شــوند كــه درآن آثــاری چــون ارث وجــود دارد.
ّ
 .2-3-2طبیعــی غیرشــرعی :ماننــد بــرادر متولــد شــده از زنــا کــه بــرادر حــالزاده خــود از نظــر
ظاهــری و طبیعــی بهحســاب میآیــد ،امــا از نظــر قانونــی و شــرعی ارتباطــى بیــن آن دو وجــود
نــدارد و وی نــه از والدیــن خــود ارث مىبــرد و نــه آن دو از وى ارث مىبرنــد.
 .1بــه مــن گوينــد :چــرا مــدح پســر موســي (ع) را رهــا كــردي و دربــارۀ آن خصلتهــاي نيكويــي كــه در او جمــع شــده شــعر نگفتــي؟
گفتــم :مــن هرگــز توانايــي نــدارم ســتايش كنــم امامــي را كــه جبرئيــل اميــن ،خــادم دربــار پــدر آن بزرگــوار بــوده اســت .زبــان فصيــح
ســخنوران از مــدح او عاجــز اســت و بهخاطــر هميــن ،هرگــز شــعر هــم نميتوانــد صفــات او و خوبيهــاي او را فراگيــر باشــد.
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 .3-3-2شرعی غیرطبیعی :مانند برادر رضاعی که آثارى مانند حرمت ازدواج بر آن مترتب میشود.
ایــن ســه قســم مــورد توجــه اســام بــوده و دســتورات اخالقــی و اجتماعــی مانند«صلــه رحــم» و
«احســان » دربــارۀ آنــان صــادر شــده اســت.
َّ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ
ـون ِإخ َوة»ٌ(حجــرات ،)10،بــرادری
 .4-3-2افــزون بــر ایــن اقســام اخــوت ،آیــۀ ِ«إنمــا المؤ ِمنـ

دینــی و ایمانــی را نیــز در بیــن مؤمنــان تشــریع مىكنــد .ایــن بــرادری ،معلــول جهانبینــی
واحــد و اعتقــاد بــه خالقــی ّ
مدبــر اســت كــه آثــارى شــرعى ،اجتماعــی و حقوقــى نیــز بــر آن،
بــار میشــود .بــر اســاس ایــن اصــل ،اســام تمــام مســلمانها را بــه حكــم یــك خانــواده
مىدانــد و همــه را خواهــر و بــرادر یكدیگــر خطــاب كــرده و نــه تنهــا در شــعار كــه در عمــل و
ّ
تعهدهــاى متقابــل نیــز همــه خواهــر و برادرنــد .از ایــن رهگــذر ،مســلمانان از هــر نــژاد و داراى

هــر زبــان و هــر سـ ّ
ـن و ســال و در هــر منطقــه جغرافیایــی بــا یكدیگــر احســاس عمیــق بــرادرى
«و ْال ُم ْؤم ُنـ َ
مىكنند(طباطبایــی1390،ق،ج  .)315 :18عالوهبــر آیــۀ فــوق و آیاتــی ماننــدَ :
ـون
ِ
ُ َْ ُ ُ ْ َ
ْ ْ
ــم أ ْو ِلیــاء بعض»(توبــه،)71،در منابــع حدیثــی نیــز روایــات بســیاری در
َو ال ُمؤ ِمنــات بعضه
زمینــۀ حقــوق مؤمنیــن بــر یكدیگــر ،وارد شــده کــه پیغمبــر nدر روایتــی30 حـ ّـق برشــمرده
اســت(کراجکی141 :1369 ،؛ حــر عاملــی1414 ،ق ،ج.)212 :12
توجــه داشــته و آن را ّ
امــام رضــا  gنیــز بــه جایــگاه اخــوت دینــی بســیار ّ
مقــدم بــر دیگــر
رابطههــای بــرادری دانســتهاند .نقــل شــده کــه بــرادرش «زیــد» بــر مأمــون وارد شــد در حالــی
کــه امــام رضــا  gنیــز حضــور داشــت .مأمــون وی را گرامــی داشــتّ ،امــا امــام رضــا gبهخاطــر
لغزشهــای وی ،بــا گشــادهرویی و بشاشــت بــا او برخــورد نکــرد و بهعــاوه طبــق نقلــی ،پاســخ
ســام وی را نیــز نــداد .زیــد گفــت :پاســخ ســام مــرا نمیدهــی درحالیکــه مــن پســر پــدر تــو
هســتم؟ امــام فرمــود «:أنــت أخــی مــا أطعــت اللــه ،فــإذا عصیــت اللــه ال إخــاء بینــی وبینك»(ابــن
بابویــه 1404،ق ،ج259 :2؛ ابــن شهرآشــوب ،1376،ج .)471 :2تــو بــرادر منــی تــا زمانــی کــه
مطیــع خــدا هســتیّ ،امــا در صــورت نافرمانــی خداونــد ،رابطــۀ بــرادری بین ما گسســته میشــود.
طبــق گفتــار امــام رضــا gمعیــار اخــوت دینــی اطاعــت خــدا و همگامــی در فکــر و عمل اســت و
بــا انقطــاع آن مقیــاس ،رابطــه بــرادری ایمانــی نیــز وجــود نــدارد.
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 .4-2گشادهرویی و پاك سخن گفتن
در كتــب اخالقــی بــرای ُحســن خلــق دو معنــا ذكــر كردهانــد :معنــای عــام و خاص(نراقــی ،ج:1
.)342
ّ
.1-4-2تلبــس بــه عمــوم خصلــت هــا و صفــات پســندیده ،معنــای عــام آن اســت .روایــت ذیــل
ّ
پیامبــر  nبــه ایــن معنــا اشــاره دارد « :انمــا بعثــت ألتمــم مــكارم االخالق»(نــوری 1408ق ،ج
187 :11؛ داود بــن ســلیمان غــازی 1418ق131 :؛ طبرســی8 :1392؛ بیهقــی ،ج 192: 10؛
ابــن أبــی الدنیــا .) 6 :مــن بــراى ایــن مبعــوث شــدهام كــه فضایــل اخالقــى را تكمیــل كنــم .ایــن
ّ
روایــت بــا عبــارات «إنمــا بعثــت علــى تمــام محاســن األخالق»(هیثمــی1408،ق ،ج )23: 8؛
ّ
«إنمــا بعثــت بمحاســن األخالق»(همــان)؛ «إنمــا بعثــت ألتمــم صالــح األخالق»(ابــن حجــر ،ج 6
)419:؛ «ان اللــه بعثنــی بتمــام مــكارم األخــاق وكمــال محاســن االفعال»(هیثمــی 1408ق ،ج
ّ
 )188: 8و«إنمــا بعثــت ألتمــم محاســن األخالق»(ابــن عبــد البــر ،2000،ج  )115: 5نیــز روایــت
شــده اســت .بــه ایــن ترتیــب یكــى از اهــداف اصلــى برانگیخته شــدن پیامبــر  nتكمیــل تمامت
هنجارهــای اخالقــی اســت.
.2-4-2معنــای خــاص حســن خلــق ،عبــارت اســت از خوشرویی،گشــادهرویی و برخــورد
َُ
پســندیده بــا دیگران(نراقــی ،ج .)342 :1امــام صــادق gدر تبیین این معنــا فرمودهانــد« :تل ِّی ُن
َ َ َ ُ َ ِّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ
خاک بب ْشــر َح َ
ـن»(ابن بابویــه253: 1361،؛ همــان،1363،
ـ
س
جانبــک و تطیــب کالمــک و تلقی ا
ِ
ِِ ٍ
ٍ
ج.)412 :4حسن خـــلق آن اســـت کـــه بـرخـــوردت را نـــرم کـنـــی و سـخـنـت را پـاکـــیزه سازی و
بــرادرت را بــا خوشرویــی دیــدار نمایــی .در ایــن مقالــه ،معنــای خــاص حســن خلــق ،مــراد اســت.
گشــادهرویی و ســخن نــرم و نیكــو از بارزتریــن صفاتــی اســت كــه در معاشــرتهای اجتماعــی
باعــث جلــب محبــت شــده و اثــری شــگفتانگیز دارد .قــرآن بــر ارزشــمند بــودن آن تکیه بســیاری
ّ
کــرده و بــا تعبیــر« :انــک لعلی خلــق عظیم»(قلــم  )4،پیامبــر nرا از رهگذر اتصاف به آن ســتوده
َ
َ َ
َ
«فبمــا َر ْح َمــة مـ َ
ـن اللـ ِـه ِل ْنــت ل ُهـ ْـم َولــو
ٍ ِ
اســت .قــرآن ،ایــن مزیــت گرانمایــۀ اخالقــی را طبــق آیــه ِ
ُْ َ َ ّ ً َ َ َْْ
َ
ْ
ضــوا م ْ
الن َف ُ
ــن َحو ِلــك»(آل عمــران1)159،؛ عنایتــی بــزرگ از ســوی
ــب
ل
ِ
كنــت فظــا غلیــظ الق ِ
 .1در پرتو رحمت و لطف خدا با آنان مهربان و نرمخو شدهای و اگر خشن در گفتار و سنگدل بودی از گردت پراكنده میشدند.
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َ َ ُ َ َ َّ ِّ َ ُ ْ َ ْ َّ
َ َْ َ ُ َ َ
«و َل َت ْسـ َ
خداونــد شناســانده اســت .و آیــۀ َ
ـن ف ِإذا
ـى ِهــى أحسـ
ـ
ت
ال
ب
ـع
ـ
ف
اد
ة
ئ
ـی
ـ
الس
ل
و
ة
ـن
ـ
الحس
ى
و
ـت
ِ
ِ
ِ
َّ
ََْ َ
ـك َو َب ْی َنـ ُـه َعـ َـد َاو ٌة َك َأ َّنـ ُـه َولــى َحم ٌ
یم»(فصلــت .)34،تأکیــد میکنــد کــه بــدی را بــه بــدی
ـذى بینـ
ِ
الـ ِ
پاســخ ندهیــد ،بلکــه باطــل را بــه حـ ّـق ،جهــل را بــه حلــم و بــدی را بــا خوبــی پاســخ دهیــد .گرچــه
«حســنة» و«ســیئة» مفهــوم وســیعى دارد ،ولــى در آیــۀ فــوق ،شــاخهاى از«حســنة» و «ســیئة»
مربــوط بــه روشهــاى گفتــاری و تبلیغــى منظــور اســت(مكارم شــیرازی ،1374،ج.)280 :2
عبــارت ْ
ـی َأ ْح َسـ ُ
«اد َفـ ْـع ب َّال ِتــی ِهـ َ
ـن» حــاوی ایــن نکتــه اســت کــه هرگــز بــدى را بــا بــدى پاســخ
ِ
َ َ
ندهیــد كــه ایــن روش انتقامجویــان اســت و موجــب لجاجــت منحرفــان مىگــردد .در فراز«فـ ِـإذا
َ َ َ ََ َ ُ َ َ َ
َّ
ُ
ـداو ٌة َكأ َّنـ ُـه َو ِلـ ٌّ
ـی َح ِمیـ ٌـم» بــه فلســفۀ عمیــق حســن خلــق اشــاره كــرده كــه
ـذی ب ْینــك و ب ْینــه عـ
الـ ِ
در نتیجــۀ آن ،دشــمنان سرســخت تبدیــل بــه دوســتان گــرم و صمیمــى میشــوند و محبــت جــای
كینههــا و عداوتهــا را مىگیــرد.
در روایــات اســامى بــه مســئلۀ مالطفــت در برخوردهــا و تــرك خشــونت در معاشــرت ،بســیار
اهمیــت داده شــده اســت .در حدیــث امــام حســین  gاز پــدرش امــام علــى  gدربــارۀ پیامبــر
 nآمــده اســت« :پیامبــر nهمیشــه بــا همنشــینانش خــوشرو و خنــدان و مالیــم بــود ،هرگــز
خشــن و ســنگدل و پرخاشــگر و بدزبــان و عیبجــو نبــود ،هیچكــس از او مایــوس نمىشــد و
هركــس بــه در خانــۀ او مىآمــد ،ناامیــد بازنمىگشــت :ســه چیــز را از خــود رهــا كــرده بــود :مجادله
در ســخن ،پرگویــى و دخالــت در كارى كــه بــه او مربــوط نبــود و ســه چیــز را دربــارۀ مــردم رهــا
كــرده بــود :كســى را ّ
مذمــت و ســرزنش نمىكــرد ،از لغزشهــا و عیــوب پنهانــى مــردم جسـتوجو
نمىكــرد و هرگــز ســخن نمىگفــت مگــر دربــارۀ امــورى كــه ثــواب الهــى را امیــد داشــت .در موقــع
ســخن گفتــن بــه قــدرى نافــذ الكلمــه بــود كــه همــه ســكوت اختیــار مىكردنــد و هنگامىكــه
ســاكت مىشــد ،آنهــا بــه ســخن درمىآمدنــد ،و نــزد او هرگــز نــزاع و مجادلــه نمىكردنــد .هــرگاه
فــرد غریــب و ناآگاهــى بــا خشــونت ســخن مىگفــت و درخواســتى مىكــردّ ،
تحمــل مىنمــود و
بــه یارانــش مىفرمــود :هــرگاه كســى را دیدیــد كــه حاجتــى دارد بــه او عطــا كنیــد و هرگــز كالم
كســى را قطــع نمىكــرد تــا ســخنش پایــان گیرد»(ابــن بابویــه.)81 :1361،
ُ
ســخنان و رفتــار امــام رضــا  gهــم دربــارۀ حســن خلــق ،تطابــق كامــل بــا آموزههــای قــرآن
و سـ ّـنت پیامبــر  nداشــته اســت .ایشــان فرمودهانــد« :مــا مــن شــىء أثقــل فــى المیــزان مــن
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حســن الخلق»(ابــن بابویــه1404،ق ،ج  .)40: 2در روز قیامــت چیــزى در میزان عمل ســنگینتر
از خلــق خــوب نیســت .در حدیثــى دیگــر از امــام رضــا  gآمــده اســت« :علیكــم بحســن الخلق،
فــإن حســن الخلــق فــى الجنــة ال محالــة ،و ّایاكــم و ســوء الخلــق فــان ســوء الخلــق فــى ّ
النــار ال
محالة»(مجلســی1403،ق ،ج  .)383: 68متلبــس بــه حســن خلــق شــوید ،زیــرا کــه فرجــام
او بهشــت اســت ،و از ســوء خلــق بپرهیزیــد كــه ســرانجام آن فــرد آتــش اســت .امــام رضــا g
عالوهبــر گفتــارّ ،
تجســم عملــی معاشــرت پســندیده بــود .ابراهیــم بــن عباس صولــی كــه از مدینه
تــا مــرو همــراه ایشــان بــوده اســت ،میگویــد« :نــه کســی را دیــده و نــه از کســی شــنیدهام کــه برتر
از او باشــد .از او چیزهایــی دیــدهام کــه از هیچکــس ندیــدم .نشــد كــه بــه كســى در ســخن گفتــن
ظلــم یــا جفــا كنــد ،هركــه بــا او ســخن مىگفــت ،كالم او را قطــع نمىكــرد و مجــال مــىداد تــا
آخــر ســخنش را بگویــد .ندیــدم كــه در پیــش كســى پایــش را دراز كنــد یــا در پیــش كســى تكیــه
كنــد یــا بــه كســى از غالمانــش فحــش بدهــد .ندیــدم كــه آب دهــان را بــه زمیــن انــدازد یا با صــدا و
قهقهــه بخنــدد ،بلكــه فقــط ّ
تبســم مىكــرد چــون ســفرۀ طعــام را بــاز مىكردنــد همه خدمتــكاران
و غالمانــش را و ّ
حتــى دربــان را بــا خود در ســر ســفره مىنشــانید(ابن بابویــه1404،ق ،ج197 :2؛
قمــی1417ق213 :؛ بروجــردی1415 ،ق ،ج .)556 :15بیتردیــد اگــر پرهیــز از خشــونت در
گفتــار و رفتــار را عامــل پیــروزى معنــوی پیامبــر اســام  nو پیشــوایان معصــوم برشــماریم و آن
را «معجــزۀ اخالقــى» در جــذب دوســتان و دشــمنان سرسختشــان بنامیــم ،اغــراق نکردهایــم.
 .5-2مهرورزی به دیگران
اگــر رابطههــا و پیوندهــای اجتماعــی بــر پایــۀ محبــت و مودت ،شــكل گیــرد ،کارســازتر و دیرپاتر
اســت .اگــر عقــل همچــون «چــراغ راهنمــا» اســت کــه روشــنی میبخشــد و راه را نشــان میدهــد،
محبــت نیــز نقــش «موتــور محـ ّـرک» را دارد و بیتردیــد زبــان دل ،قویتــر از زبــان عقــل اســت .از
اینــرو ،ریش ـهیابی عوامــل تقویتکننــدۀ دوســتی ،نقــش بنیادیــن در بهبــود و ارتقــای معیشــت
دارد .واژگان «ودود»(هــود« ،)90،رحمــن» و «رحیــم» از صفــات خداوندنــد و کلمههــای «مـ ّ
ـودت»
و «رحمــت» در آیــات زیــادی و در رابطــه بــا موضوعــات گوناگونــی ،مطــرح شــدهاند .طبــق آیــۀ َ
«و
َ
ُ
ً
ً
َج َعــل َب ْی َنکـ ْـم َمـ َـو َّدة َو َر ْح َمــة»(روم )21،بیــن مــا انســانها نیــز نهــاده شــده و در مقــام تشــریع و
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اعتبــار از مــا درخواســت شــده كــه در روابــط اجتماعــی آن را بـهكار گیریــم و تقویــت كنیــم.
امــام رضــا  gدربــارۀ محبــت بــه دیگــران ،رهنمودهــای بســیار راهگشــایی فرمودهانــد.
ایشــان در حدیــث« :التـ ّ
ـودد إلــى ّ
النــاس نصــف العقل»(كلینــی،1365،ج  643 :2؛ ابــن شــعبه
حرانــی443 :1363،؛ قیومــی .)390 :1373مهــرورزی بــه مــردم را نصف خردمندی دانســتهاند.
در حدیــث« :ال یكــون المؤمــن مؤمنـ ًـا ّ
حتــى یكــون فیــه ثــاث خصــال :ســنة مــن ّربــه ،وســنة مــن
ّ
نبیــه ،وســنة مــن ولیــهّ ،
فأمــا ّ
الســنة مــن ّربــه فكتمــان سـ ّـره ،قــال اللــه جــل جاللــه« :عالــم الغیب
ً
ـدا * إال مــن ارتضــى مــن رســول» ،وأما السـ ّـنة مــن نبیــه فمــداراة ّ
الناس،
فــا یظهــر علــى غیبــه أحـ
فــإن اللــه عـ ّـز وجـ ّـل أمــر نبیــه nبمــداراة ّ
النــاس ،فقــال« :خــذ العفــو وأمــر بالعــرف وأعــرض عــن
ّ ّ
الجاهلیــن»ّ ،
عزوجــل« :والصابرین
وأمــا الســنة مــن ولیــه فالصبــر فی البأســاء والضــراء ،یقــول اللــه
ّ
فــی البأســاء والضــراء وحیــن البــأس أولئــك الذیــن صدقوا وأولئــك هــم المتقون»(كلینــی،1365 ،
ج241: 2؛ ابــن بابویــه1417،ق408 :؛ 82 :1362؛ همــان ،بیتــا )37 :تصریــح میکنــد کــه
مؤمــن کامــل کســی اســت کــه خــود را بــه ســه ویژگــی خداونــد ســبحان ،پیامبــر nو ولــی او
ّ
متلبــس كنــد و در ادامــه بــا استشــهاد بــه آیــۀ «خــذ العفــو و أمــر بالعــرف و أعــرض عــن الجاهلین»
مــدارا کــردن بــا مــردم را صفــت و خــوی رســول خــدا  nقلمــداد كــرده اســت .ایشــان در حدیــث:
«رأس العقــل بعــد االیمــان باللــه التـ ّ
ـودد إلــى ّ
النــاس واصطنــاع الخیــر إلــى كل بـ ّـر وفاجر»(ابــن
بابویــه1404 ،ق ،ج 38 :2؛ عطــاردی1406 ،ق ،ج )4: 1تأكیــد میكنــد كــه بنیــان خردمنــدی
پــس از ایمــان بــه خــدا ،محبـتورزی بــه مــردم و نیکــی بــه هــر شــخص نیكــوكار و بدكــردار اســت.
و امــام gدر روایــت «:اصطنــع الخیــر إلــى مــن هــو أهلــه والــى مــن هــو غیــر أهلــه فــإن لــم تصب
مــن هــو أهلــه فأنــت أهلــه»( ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج  ،)38: 2پــای فشــرده اســت كــه نیکــی کــن
بــه کســی کــه شایســته آن اســت و کســی کــه ســزاوار آن نیســت،زیرا اگــر وی ســزاوار نیســت ،تــو
شایســته نیكــی كــردن هســتی .امــام رضــا gدر دو مــورد از احادیــث مذكــور ،از واژه«تـ ّ
ـودد»
ـودت تأكیــد میشــود كــه مـ ّ
اســتفاده میكنــد .در تفــاوت محبــت و مـ ّ
ـودت ب ـ ه معنــای دوســت
داشــتنی اســت کــه اثــرش در مقــام عمــل ظاهــر شــود .نســبت مــودت بــه محبــت ماننــد نســبت
خضــوع بــه خشــوع اســت .خضــوع بــه خشــوعی گفتــه میشــود کــه در مقــام عمــل ظهــور و بــروز
ّ
یابــد برخــاف خشــوع کــه نوعــی تاثــر نفســانی اســت کــه بــر اثــر مشــاهده عظمــت و کبریایــی
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مخاطــب در دل پدیــد میآیــد .دوســت داشــتن تــا در قلــب اســت و ظهــوری نیافتــه محبــت نــام
دارد ّامــا اگــر نمایــان شــد و در مقــام عمــل خــود را نشــان داد ،مـ ّ
ـودت نــام دارد(قرشــی ،1367،ج
192: 7؛ طباطبایــی1390،ق ،ج .)166: 16
عالوهبــر گفتــار ،در زندگــی عینــی و عملــی امــام رضــا  gنیــز نمونههــای بســیاری دربــارۀ
محبـتورزی بــه مــردم مشــاهده میشــود .راوی میگویــد« :نــزل بأبــی الحســن الرضــا gضیف
ً
وكان جالســا عنــده یحدثــه فــی بعــض اللیــل فتغیــر الســراج فمـ َـد الرجــل یــده لیصلحــه ،فزبــره
أبوالحســن gثــم بــادره بنفســه فأصلحــه ثـ ّـم قــال لــه :إنــا قــوم ال نســتخدم أضیافنا»(كلینــی،

 ،1365ج283 :6؛ مجلســی1403 ،ق ،ج .)102 :49مهمانــی بــر امــام رضــا gوارد شــد و تــا
پــارهای از شــب ســخن گفتنــد و در ایــن هنــگام ،چــراغ مشــکل پیدا کــرد و مهمــان درصــدد تعمیر
آن بــر آمــد .امــام وی را از انجــام آن بازداشــت و خــود اقــدام کــرد و فرمــود کــه مــا مهمــان خــود را بــه
خدمــت نمیگیریــم .همینگونــه خادمــان آن حضــرت گــزارش کردهانــد« :قــال لنــا أبوالحســن
 ،gإن قمــت علــى رؤوســكم و أنتــم تأكلــون فالتقومــوا ّ
حتــى تفرغــوا ،ولربمــا دعا بعضنــا فیقال:
هــم یأكلــون ،فیقــول :دعوهــم ّ
حتــى یفرغوا»(برقــی ،1330ج  .)423 :2امــام بــه مــا گفتــه بودنــد
اگــر مــن بــاالی ســر شــما آمــدم و شــما مشــغول خــوردن بودیــد ،برنخیزیــد تــا از خــوردن فــارغ
شــوید .گاهــی برخــی از مــا را صــدا مـیزد و بــه ایشــان گفتــه میشــد کــه مشــغول خــوردن اســت،
میفرمــود :رهایــش کنیــد تــا غذایــش بــه اتمــام برســد .در روایتــی نقــل شــده اســت« :كان
أبوالحســن gإذا أكل أحدنــا الیســتخدمهّ ،
حتــى یفــرغ مــن طعامه»(کلینــی ،1365 ،ج :6
 .)298امــام رضــا gدر وقتــی کــه یکــی از خادمانــش مشــغول خــوردن بــود ،تــا زمان اتمــام غذا،
وی را بــه کاری نمــی گمــارد.
 .6-2سخاوت و انفاق به نیازمندان
انفــاق و صدقــه بــه مفهــوم وســیع خــود ،شــامل بخشــشهای مالــی و غیرمالــی میشــود.
در قــرآن مجیــد بیــش از  190آیــه بــه انفــاق مالــی اختصــاص یافتــه اســت .انفــاق بــه دو دســته
ّ
واجــب ماننــد زکات ،خمــس و کفــاره گناهــان و مســتحب ماننــد صدقــات ،بخشـشها و وقفهــا،
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تقســیم میشــود .تعدیــل ثــروت ،بهبــود خألهــای موجــود در جامعــه ،کــم شــدن فاصلــه طبقاتــی
و ایجــاد بــرادری بیــن مســلمین از علــل تقنیــن صدقــات و انفاقــات اســت .طبــق نـ ّ
ـص آیات(بقره،
 )265 -262انفــاق بایــد از مــال پــاک و بــدون ّ
منــت و آزار فقیــران باشــد ،زیــرا کســی کــه انفــاق
میکنــد عوضــش را از خــدا دریافــت میکنــد و فزونتــر از آنچــه داده اســت ،پــس میگیــرد.
ّ
از ســویی در اســام طبــق حدیــث پیامبــر اكــرم« nانمــا االعمــال بالنیات»(بخــاری1401،ق،
ج2 :1؛ ابــن ماجــه قزوینی1413،ق ،ج1413 :2؛ ابن اشــعث سجســتانی1410،ق ،ج)490 :1
ارزش صدقــه بــه خلــوص نیــت اســت وگرنــه اعمالــى كــه انگیزههــاى غیراالهــى داشــته باشــد،
خــواه ریاكارانــه باشــد یــا بــه خاطــر هــواى نفــس یــا قدردانــى مــردم یــا پــاداش مــادى ،فاقــد ارزش
معنــوى اســت.
بخشــش و ســخاوت كــه ضـ ّـد صفــت ُبخل و ثمــرۀ زهــد و بیتوجهی به دنیاســت ،از مشــهورترین
صفــات پیامبــران و معروفتریــن اخــاق اولیــا و اهــل بیــت bاســت .طبــق گفتــه ّ
مفســران ،آیات
ْ ً َ َ ً َ
ُْ
َ ُ ْ ُ َ َّ
َّ َ ُ
الط َعـ َ
یمــا َو أسـ ً
نكم
ـیرا* ِإ َنمــا نط ِع ُمكــم ِل َو ْج ِه اللـ ِـه ل ن ِریـ ُـد ِم ُ
ـى ُح ِّبـ ِـه ِمسـ ِـكینا و ی ِت
ـام َعلـ َ 
«و یط ِعمــون
ِ
ُ
َ ُ
َجـ َـز ًاء َو ل شك ًورا»(انســان ،)9-8 ،در ســتایش انفــاق و ایثــار خالصانــه ابــرار و اهــل بیــت bنــازل
شــده اســت كــه هیــچ چشمداشــتى بــه پــاداش مــردم و ّ
حتــى تشــكر آنــان نداشــتهاند(قمی،
 ،1363ج399 :2؛ فخــر رازی1420 ،ق ،ج746 :30؛ زمخشــری1407 ،ق ،ج .)670 :4امــام
رضــا  gهماننــد ســایر اهــل بیــت  ،bدر مســئلۀ انفــاق در حــوزۀ گفتــار و عمل ،نمونـهای عالی
بهشــمار میآینــد .ایشــان در عرصــۀ دعــوت بــه انفــاق و ارجمنــدی آن فرمودهانــد« :الســخى
النــاس لیأكلــوا مــن طعامــه و البخیــل ال یــأكل مــن طعــام ّ
یــأكل مــن طعــام ّ
النــاس لئال یأكلــوا من
طعامه»(برقــی،1330ج 449 :2؛ ابــن بابویــه1404ق ،ج.1)15 :2
در زندگــی امــام رضــا  gنمونههــای عینــی شــگرف و بینظیــری از انفــاق ،ایثــار و ســخاوت
دیــده مــی شــود:
ّ
ّ
.1-6-2معمــر بــن خــاد میگویــد« :كان أبوالحســن الرضــا gإذا أكل أتــى بصحفــة ،فتوضــع
 .1شــخص ســخاوتمند از خــوراک مــردم میخــورد تــا از خوراکــش بخورنــد ،امــا بخیــل بــرای اینکــه از طعامــش نخورنــد از طعــام دیگــران
نمیخــورد.
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ً
قــرب مائدتــه ،فیعمــد إلــى أطیــب الطعــام ممــا یؤتــى بــه ،فیأخذ مــن كل شــئ شــیئا  ،فیوضع فی
تلــك الصحفــة ،ثـ ّـم یأمــر بهــا للمســاكین ،ثـ ّـم یتلــو هــذه اآلیــة  «:فــا اقتحــم العقبــة و مــا أدریــك
ً
ً
ّ
مــا العقبــة ،فــك رقبــة ،أو اطعــام فــی یــوم ذی مســغبة ،یتیمــا ذا مقربــة ،أو مســكینا ذا متربــة» ثـ ّـم
ّ
ً
یقــول :علــم اللــه عـ ّـز وجــل أن لیــس كل إنســان یقــدر علــى عتــق رقبــة ،فجعــل لهــم ســبیال إلــى
ّ
الجنــة باطعــام الطعام»(برقــی ،1330 ،ج 389 :2و 392؛ كلینــی ،1365 ،ج .)52 :4امــام رضــا
 gدر وقــت غــذا خــوردن دســتور مـیداد ،بشــقاب بزرگــی میآوردنــد و کنــار ســفره مینهــاد و از
بهتریــن غذاهــا در آن میگذاشــت و دســتور مـیداد کــه بــه فقــرا داده شــود و آیــات « :فــا اقتحــم
العقبــة  ،»...تــاوت میکــرد و ســپس میفرمــود :خداونــد ســبحان چــون میدانــد کــه هــر کــس
قــادر بــه آزاد کــردن بنــده نیســت ،لــذا خورانــدن غــذا را بــرای آنــان طریقــی بــرای ورود بــه بهشــت
قــرار داده اســت.
.2-6-2ریــان بــن صلــت در خراســان بــا واســطه ّ
ّ
معمــر بن خــاد از امــام رضا gتقاضــای لباس
معمــر وارد شــد و پیــش از ســخن گفتــن ،امــام فرمــود :ای ّ
و ســكه نمــودّ .
معمــر! آیــا ریــان متمایــل
نیســت کــه بــه وی پــول و پوشــاك دهیــم؟ معمــر گفت :ســبحان اللــه! درخواســت وی همیــن بود.
ّ
امــام خندیــد و فرمــود :مؤمــن موفــق اســت .ریــان نــزد امــام آمــد و دو لبــاس و مقــدار  30درهــم
دریافــت كرد(حمیــری قمــی1413 ،ق342 :؛ بحرانــی1415ق ،ج .)60: 7
.3-6-2امــام رضــا gدر خراســان همــه اموالــش را در روز عرفــه انفــاق کــرد .فضــل بــن ســهل
آن را خســارت قلمــداد كــرد .امــام فرمــود :عملــی کــه بــه دنبــال آن پــاداش ارجمنــد باشــد ،نهتنها
خســارت نیســت ،بلكــه غنیمــت اســت(نوری1408 ،ق ،ج 187: 7؛ أمیــن 1403ق ،ج 15: 2؛
بروجــردی1419،ق ،ج .)332: 8
.4-6-2فــردی بــه امــام مراجعــه کــرد و گفــت بــه مقــدار جوانمردیــت بــه مــن کمــک کــن .امــام
فرمــود :مقــدور نیســت .وی گفــت :بــه انــدازۀ مـ ّ
ـروت خــودم بــه مــن اعطــا کــن .امــام فرمــود :ایــن
امکانپذیــر اســت و دســتور داد کــه  200دینــار بــه وی بدهند(ابــن شــهر آشــوب،1376،ج :3
470؛ مجلســی1403،ق ،ج.)100: ۴۹
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 .7-2کتمان صدقه و پرهیز از تحقیر دیگران

َّ َ َ ْ َ ُ
ـاء َو ْجــه َر ِّبهـ ْـم َو َأ ُ
«و َّالذیـ َ
آیــات بســیاری از قــرآن ماننــد َ
ـن َص َبـ ُـروا ْابتغـ َ
الصــاة َو أنفقــوا ِم َّمــا
قامــوا
ِ
ِ
َِ ِ
ُ
َ َ ْ ُ ْ ًّ َ َ َ ً
َّ
ــة َو َی ْ
ــد َر ُؤ َن ب ْال َح َس َــنة َّ
الس ِّــی َئ َة أ َ ُ ْ ُ ْ َ
و«إ َّن
النی
ِ
ِ
رزقناهــم ِســرا و ع ِ
ولئــك لهــم عقبــى الد ِار»(رعــدِ )22،
ِ
َ
َ
َّ
ْ
ً
ُ
َ
ًَ
َ
ْ
الصــاة َو أنفقــوا م َّمــا َر َزق ُ
قامــوا َّ
ـاب اللــه َو أ ُ
ـون كتـ َ
ناهـ ْـم سـ ًّـرا َو َعالن َیــة َی ْر ُجـ َ
َّ َ َ ْ ُ َ
ـون ِتجــارة
ِ
ِ
ِ
ِ
ال ِذیــن یتلـ ِ
َ ْ َ
ـن ت ُب َور»(فاطــر ،)29،بــه دو نــوع پنهــان و آشــكار انفــاق اشــاره دارنــد .بهعــاوه در بســیارى از
لـ
مــوارد هماننــد ایــن دو آیــه ،شــکل پنهــان بــر آشــکار مقـ ّـدم داشــته شــده و انفــاق پــس از نمــاز
مطــرح شــده اســت كــه یكــى پیونــد انســان را بــا «خــدا» و دیگــرى پیونــد او را بــا «خلــق» محكــم
مىكنــد .تعبیــر بــه «سـ ًّـرا َو َعالن َیـ ًـة» اشــاره بــه ایــن ّ
واقعیــت اســت كــه مؤمنــان در انفاقهــاى خود
ِ
ِ
بــه كیفیــت آن نیــز نظــر دارنــد ،چراكــه گاهــى اگــر انفــاق پنهانــى صــورت گیــرد ،بســیار مؤثرتــر
اســت .ایــن در مــواردى اســت كــه حفــظ حیثیــت شــخص چنیــن ایجــابكنــد و بهعــاوه مصــون
از ریــا و ســمعه اســت .گاه اگــر آشــكار انجــام گیــرد ،اثــرش وســیعتر خواهــد بــود .ایــن در مــواردى
اســت كــه باعــث تشــویق دیگــران بــه ایــن كار خیــر و اقتــدا بــه او شــود .ممکــن اســت انفــاق علنى
ً
مربــوط بــه واجبــات باشــد كــه معمــوال چــون وظیفــه اســت ،جنبــۀ تظاهــر در آن نیســت ،ولــى
انفاقهــاى مســتحبى چــون چیــزى افــزون بــر وظیفــه واجــب اســت ،ممكــن اســت تــوأم بــا تظاهر
شــود ،مخفــى بودنــش بهتــر اســت(مکارم شــیرازی ،1374 ،ج.)353 :10
امــام رضــا  gاســوۀ کامــل در انفــاق و کیفیــت آن و صیانــت از کرامــت انســانها بودهانــد .یســع
بــن حمــزه میگویــد :در مجلــس امــام رضــا  gکــه گــروه بســیاری در آن حضــور داشــتند و از
حــال و حــرام مــی پرســیدند ،حضــور داشــتم کــه ناگهــان مــردی بلندقــد و گندمگــون خراســانی
داخــل شــد و پــس از ســام گفــت« :از دوســتان شــما و پدرانتــان هســتم و در حــال بازگشــت از
ســفر حـ ّ
ـج كــه توشــه خویــش را گــم کــردهام .مبلغــی قــرض دهیــد کــه پــس از بازگشــت بــه وطنم،
همــان مقــدار را از طــرف شــما صدقــه خواهــم داد ».امــام gامــر بــه نشســتن وی کــرد و پــس
از پاســخ بــه پرسـشهای مــردم و متفــرق شــدن اکثریــت و باقــی مانــدن مــن [یســع بــن حمــزه]و
ســلیمان جعفــری و خیثمــه ،امــام مجلــس را تــرك کــرد و بــه اتــاق رفــت و پــس از ســاعتی دســت
خــود را از بــاالی در ،بیرون آورد و گفت :خراســانی ســائل کجاســت؟ وی پاســخ داد :اینجا هســتم.
امــام فرمــود :ایــن  200دینــار را بگیــر و نیــازی بــه پرداخــت صدقــه از جانــب مــن نیســت .بهعالوه
سال دهم ،شماره  ،38تابستان  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

156
اینجــا را تــرک کــن کــه چشــمانمان بــه یگدیگــر نیفتــد .وی رفــت .ســلیمان جعفــری از امــام
 gپرســید :چــرا در وقــت احســان ،چهــرۀ خــود را پوشــاندید؟ امــام فرمــود :بــرای اینکــه ذلــت
درخواســت را در چهــرهاش نبینــم .آیــا ســخن رســول خــدا  nرا نشــنیده ای کــه اســتتار کار نیک
معــادل  70حـ ّ
ـج اســت و فــاش کننــدۀ بــدی ،خــوار مــی شــود و پنهــان کننــدۀ آن مــورد بخشــش
ً
قــرار مــی گیــرد .آیــا ســخن گذشــتگان را نشــنیدهای« :متــى آتــه یومــا ألطلــب حاجــة * رجعــت
إلــى أهلــی ووجهــی بمائــه» .هــر روزی کــه مــن از دیگــران تقاضــای کمــک کنــم هنــگام بازگشــت
بــه خانــوادهام ،عرق شــرم بــر چهــرهام باقــی اســت(كلینی،1365،ج 23 :4؛ مجلســی1403،ق،
ج .)101 :49
ّ
ابراهیــم بــن عبــاس صولــی میگویــد« :أنــه  gكان كثیــر المعــروف والصدقــة فــی السـ ّـر و
اكثــر ذلــك منــه ال یكــون اال فــی اللیالــی المظلمه»(ابــن بابویــه1404 ،ق ،ج197 :2؛ عطــاردی،
1406ق ،ج .)45 :1امــام رضــا  gدر پنهــان بســیار احســان مىكــرد و صدقــه مــىداد ،ایــن كار
را بیشــتر در ش ـبهاى تاریــک انجــام مــىداد.
 .8-2چشمپوشی و گذشت
بیتردیــد از رهگــذر حـ ّ
ـب ذات ،رفتارهــای نكوهیــده در زندگــی اجتماعــی مــا بــروز مییابــد ،ولی
بــرای تكامــل معنــوی و اســتمرار زندگــی عقلمــدار و شرعپســند ،نیــاز داریــم كــه همســر ،والدین،
فرزنــد ،همــكار ،دوســت ،همســایه یــا ّ
حتــی یــك بیگانــه را ببخشــیم كــه البتــه كار راحــت و آســانی
ً
ً
نیســت .طبــق آیــۀ «کان اللــه عفـ ّـوا غفورا»(نســاء ،)99 ،بخششــگری از اســمای حســنای االهــی
اســت و گذشــت انســان از حقــوق خــود ،از فضایــل اخالقــی اســت و آموزههــای وحیانــی بــر عفــو
بســیار ترغیــب کردهانــد .بــا نگاهــی بــه آیــات قــرآن معلــوم میشــود کــه عفــو و گذشــت ،بیــش
از مقابلهبهمثــل ،مــورد پســند خداونــد اســت(نحل )126 ،و ّ
حتــی پیامبــر nمأمــور بــه عفــو در
قبــال بدیهــای مشــرکان اســت(مؤمنون .)96 ،از نظــر قــرآن ،گذشــت انســان از حــق خویــش،
امــری راجــح و مســتحب اســت(بقره237 ،؛ نحــل )126 ،و ایــن ارزشــمندی و اســتحباب بهویــژه
ً
در شــرایطی چــون قــدرت بــر انتقــام و عقوبــت (بقــره ،)178 ،ناتوانــی طــرف مقابــل خصوصــا در
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،38تابستان 1401
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ّ
امــور مالی(بقــره ،)280 ،تخلفــات جنگی(آلعمــران ،)152 ،اختالفــات خانوادگی (نســاء)128 ،
و ماننــد آنهــا ارزش بیشــتری مییابــد .گذشــت از انتقــام و مجــازات بهســبب ناتوانــی و از ســر
ناچــاری گرچــه ارزش کمتــری دارد ،امــا بــه هرصــورت امــری خجســته بهشــمار میآیــد.
از آثــار بــزرگ گذشــت ،ایجــاد همبســتگی اجتماعــی اســت و از ایــنرو ،در آیــات متعــددی
َ َ ُّ َّ َ َ َ ُ ْ
ــوا ُكت َ
ــب
مــردم تشــویق بــه عفــو بــرای تأمیــن آن هــدف شــدهاند .در آیــۀ «یأیهــا ال ِذیــن ءامن
ِ
َ ُ ْ َ
َ ِّ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ َ ٌ َْ
َع َل ْی ُكـ ُـم ْالق َصـ ُ
ـىَ ...ف َمـ ْ
ـن ُع ِفـ َ
ـاص فــى ْال َق ْتلـ َ
وف و أداء ِإلیـ ِـه
ـر
ـ
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ب
ـاع
ـ
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ات
ف
ـیئ
ـ
ش
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ـ
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خ
أ
ـى لــه ِمــن ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ْ َ
ــان»(بقره ،)178 ،بــا اینکــه تأكیــد میكنــد ،حــق قصــاص محفــوظ اســت ،امــا بــرای
ِب ِإحس ٍ
برانگیختــن حـ ّ
ـس محبــت و رأفــت و اســتحكام پیوندهــای اجتماعــی از ولـ ّ
ـی مقتــول ،تعبیــر بــه
«بــرادر» و اشــاره بــه محبوبیــت گذشــت میكنــد .اســام بـ ه دور از هــر گونــه تنــدروى و كنــدروى
نــه همچــون آییــن تحریــف شــدۀ یهــود ،فقــط تكیــه بــر قصــاص مىكنــد و نــه ماننــد مســیحیت
كنونــى فقــط راه عفــو یــا دیــه را بــه پیــروان خــود توصیــه مىنمایــد ،چراكــه دومــى مایــۀ جرئــت
و بیباكــی اســت و اولــى عامــل خشــونت و انتقامجویــى .لــذا اســام حكــم اصلــى را قصــاص
قــرار داده و بــراى تعدیــل و در ردیــف آن حكــم عفــو را بــا گرفتــن خونبهــا یــا بــدون گرفتــن آن نیــز
َ َ َ َ ٌ ُْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ََ
َ
َّ َّ
ذكــر كــرده اســت .آیــۀ َ
«و َجـ ُ
ـح فأ ْجـ ُـر ُه َعلــى اللـ ِـه ِإنـ ُـه ال
ـزاء سـ ِّـیئ ٍة سـ ِّـیئة ِمثلهــا فمــن عفــا و أصلـ
ُ ُّ َّ
الظالم َ
ین»(شــوری ،)40،حــاوی ایــن اســت کــه مجــازات هرچــه باشــد یــك نــوع آزار اســت
ی ِحــب ِ
ِ
ََ
َّ
َ
ّ
متضمــن
و اگــر طــرف پشــیمان شــده باشــد ،شایســتۀ عفــو اســت .عبــارت «فأ ْجـ ُـر ُه َعلــى اللـ ِـه»
ً
ایــن امــر اســت کــه گرچــه در صــورت عفــو ،حقــى از فــردی ضایــع شــده و در مقابــل ظاهــرا چیزى
نگرفتــه ،امــا بهخاطــر گذشــتى كــه از خــود نشــان داده ،گذشــتى كــه مایــۀ انســجام جامعــه ،كــم
شــدن كینههــا ،افزایــش محبــت ،توقــف انتقامجویــى و ایجــاد آرامــش اجتماعــى شــده اســت،
خداونــد خــود را مدیــون چنیــن كســى مىدانــد و برعهــده گرفتــه كــه پــاداش او را از فضــل
َّ
بىپایانــش اعطــا كنــد« :اذا كان یــوم القیامــة نــادى منــاد مــن كان اجــره علــى اللــه فلیدخــل
َّ
الجنــة ،فیقــال مــن ذا الــذى اجــره علــى اللــه؟ فیقــال :العافــون عــن النــاس ،فیدخلــون الجنــة
بغیــر حســاب»(منذری1408،ق ،ج309 :3؛ متقــی هنــدی1409،ق ،ج374 :3؛ طبرســی
 ،1372ج .)51 :9هنگامىكــه روز قیامــت مىشــود كســى از ســوى خداونــد نــدا مىدهــد هــر
كــس اجــر او بــر خداســت وارد بهشــت شــود ،گفتــه مىشــود :چــه كســى اجــرش بــر خداســت؟
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در جــواب بــه آنهــا مىگوینــد :كســانى كــه مــردم را عفــو كردنــد ،آنهــا بــدون حســاب داخــل
بهشــت مىشــوند.
از رهگــذر اینكــه ،گذشــت باعــث اســتحكام پیوندهــای اجتماعــی و رویــش محبــت میشــود،
لــذا معصومــان bهمیشــه از ایــن روش بهــره مىگرفتنــد .هنــگام فتــح مكــه نهتنهــا دشــمنان
بلكــه صحابیــان انتظــار انتقامجویــى شــدید مســلمین و بـهراه انداختــن حمــام خون در ســرزمین
كفــر و شــرك و نفــاق و كانــون دشــمنان ســنگدل را داشــتند ،حتــى بعضــى از پرچمــداران ســپاه
َّ
اســام شــعار«الیوم یــوم الملحمــة ،الیــوم تســبى الحرمــة ،الیــوم اذل اللــه قریشــا»1؛ ســر دادنــد،
پیامبــر nبــا جمله«اذهبــوا فانتــم الطلقــاء» ؛ همــه را مشــمول عفــو خــود قــرار داد و رو بــه ســوى
ابوســفیان کــرد و شــعار انتقامجویانــه را بــه شــعار محبتآمیــز ذیــل تبدیــل فرمــود« :الیــوم یــوم
َّ
المرحمــة الیــوم اعــز اللــه قریشــا»(.2مفید1414 ،ق ،ج60 :1؛ بخــاری 1401ق ،ج91 : 5؛
سرخســی1406،ق ،ج39 :10؛ طبرانــی1405،ق ،ج 8 : 8؛ ابــن أبــی الحدیــد 1404ق ،ج:17
272؛ ابــن أثیــر ،ج284: 2؛ طبــری1403،ق ،ج )334 :2همین عمل چنان توفانى در ســرزمین
َّ َ ْ ً
َ
قرآن«ی ْد ُخ ُلـ َ
دلهــاى ّ
ـن اللـ ِـه أفواجا»(نصــر)2 ،؛
ـ
ی
د
ـی
ـ
ف
ـون
مكیــان مشــرك برپــا كــرد كــه بــه گفتــۀ
ِ
ِ
ِ
فوجفــوج مســلمان شــدند و آییــن اســام را بــا جــان و دل پذیــرا گشــتند.
امــام رضــا  gنیــز در مــوارد متعــددی بــر موضــوع گذشــت از گنهــکار را بهخصــوص در جایــی
كــه منجــر بــه تجـ ّـری و گســتاخی نشــود ،تأكیــد کــرده اســت .نقــل شــده کــه مأمــون در روزهــای
دوشــنبه و پنجشــنبه در دیــوان مظالــم در حالــی کــه امــام رضــا gدر ســمت راســتش قــرار
میگرفــت ،مینشســت .بــه وی گفتنــد کــه پشمینهپوشــی دزدی کــرده اســت .وی را احضــار
کردنــد درحالیکــه آثــار صــاح بــر چهــرۀ وی نمایان بــود .مأمــون گفت :با ایــن نشــانههای عبادت
چگونــه دســت بــه دزدی زدهای؟ وی گفــت :چــون از خمــس و انفــال محرومــم کــردهای بهاجبــار
دســت بــه دزدی زدهام .مأمــون گفــت :چــه حقــی در امــوال عمومــی داری؟ وی گفــت :خداونــد
َ ْ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َّ ُ
ـي ٍء فــأ َّن ِللـ ِـه خ ُم َسـ ُـه(»...انفال ،)41،خمــس را بــه شــش
طبــق آیــۀ «واعلمــوا أنمــا غ ِنمتــم ِمــن شـ
َ َ
َ
َّ
ْ َ ْ ْ َُ
ـاء اللـ ُـه َعلــى َر ُ
«مــا أ َفـ َ
ـل القرى»(حشــر ،)7،غنایــم
ـ
ه
أ
ـن
ـ
م
ه
ل
ـو
ـ
س
بخــش تقســیم کــرده و طبــق آیــۀ
ِ
ِ
ِ
ِ
 .1امروز روز انتقام ،روز از بين رفتن احترام نفوس و اموال دشمنان ،و روز ذلت و خوارى قريش است،
 .2امروز روز رحمت است ،امروز روز عزت قريش است.
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را هــم بــه شــش قســمت ،تقســیم کــرده اســت و مــن جــزو «ابــن ســبیل» و «مســاکین» در ایــن دو
آیــه بهشــمار میآیــم .مأمــون گفــت :آیــا حــدود الهــی را بهخاطــر ایــن افســانههایی کــه میبافــی
تــرک کنــم؟ صوفــی گفــت :اول بــا اجــرای حـ ّـد خــودت را تطهیــر کــن و ســپس دیگــران .کســی که
حــد بــر گردنــش هســت ،نمیتوانــد حــد بــر دیگــران جــاری و آنهــا را تطهیــر کنــد .آیــا ســخن
َ َ ْ ُ ُ َ َّ َ ْ
َُْ ُ
َ
اس ِبال ِبـ ِّـر َوت ْن َسـ ْـو َن أنف َســك ْم»(بقره .)44،مأمون
خداونــد را نشــنیدهای که میگویــد« :أتأمــرون الن
بــه امــام رضــا gنگریســت و گفت :نظر شــما چیســت؟ امــام  gفرمود :وی مــورد دســتبرد قرار
گرفتــه و او هــم دزدی کــرده اســت .مأمــون بهشــدت عصبانــی شــد و بــه صوفــی گفــت :ســوگند بــه
خــدا دســتت را قطــع خواهــم کــرد .وی در پاســخ گفــت :تــو بنده منــی و قصــد داری که دســت مرا
ت المــال خریداری
قطــع کنــی؟ مأمــون گفــت :از کــی بنــده تــو شــدهام؟ وی گفــت :مــادرت از بیـ 
شــده و لــذا تــو بــرده همــه مســلمانان هســتی تــا همــه تــو را آزاد کننــد .در خمــس تصرف کــردهای
و حــق آل رســول nو امثــال مــن را نــدادهای .مأمــون بــار دیگــر روی بــه امــام رضــا  gکــرد
ُ ْ
و گفــت :نظــر شــما چیســت؟ امــام  gفرمــود :خداونــد متعــال بــه پیامبــرش میگویــد« :قــل
َ َّ ْ
ُ ْ َُ
ف ِللـ ِـه ال ُح َّجــة ال َبا ِلغة»(انعــام .)149 ،مأمــون در برابر اســتدالل پشــمینهپوش تســلیم شــد و دســتور
بــه آزادی وی داد و ســپس درصــدد کشــتن و مســمومیت امــام  gبرآمد(ابــن بابویــه1404،ق،
ج263 :1؛ ابــن شــهر آشــوب ،1376،ج .)477 :3از مجمــوع آیــات و روایــات بهخوبــى اســتفاده
مىشــود ،گرچــه «گذشــت» ،اولویــت اولـ ّ
ـی و اصیــل اســامی اســت ،امــا قانــون دایمــى نیســت
و كســانى شایســته عفونــد كــه از گذشــتۀ خــود نــادم شــوند و در مقــام اصــاح خویــش برآینــد ،نــه
ظالمانــى كــه عفــو آنهــا را جســورتر و جرىتــر مىكنــد .دســتور عفــو بــه معنــى دفــاع از ظالمــان
نیســت ،چراكــه خداونــد ظالمــان را هرگــز دوســت نمــىدارد ،بلكــه هــدف ،هدایــت گمراهــان و
اســتحكام پیوندهــاى اجتماعى اســت.

.3نتیجهگیری
امــام رضــا gگنجینــۀ اســرار االهــی ،مظهــر و جلــوۀ ذات خــدا ،بــاب اللــه و دارای كمــاالت و
خصــال معنــوی اســت و طبــق نقلهــای معتبــر و مــا انزلــه اللــه ،گفتــار و ســیره عملــی ایشــان،
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ّ
حجــت و در كنــار قــرآن ،منبــع معرفــت دیــن بهشــمار میآیــد .در میــان اهــل بیــت ،تــاش علمــی
و فرهنگــی امــام رضــا gنمــود چشــمگیری دارد و آثــار بهجــا مانــدۀ ایشــان دربــارۀ بهبــود روابــط
ّ
اجتمــاع و ارتقــای مناســبات جامعــه میتوانــد بیانگــر دیــدگاه ،شـ ّ
ـخصیت و تفكــر عمیــق ایشــان
باشــد .بهعــاوه چــون امــام در عینیــت جامعــه زیســت میكنــد ،روایاتــش بهنوعــی ّ
مبیــن شــرایط

سیاســی و اجتماعــی و خألهــای آن دوران نیــز اســت .درتمــام فصــول هشـتگانه مقالــه ،ابتــدا بــه
مالكهــا و معیارهــای دروندینــی معتبــر متقــدم پرداختــه شــده و ســپس گفتــار و رفتــار امــام رضــا
 gرا دربــارۀ هنجارهــای ســلوك اجتماعــی ،دســتخوش واكاوی قــرار گرفتــه اســت .در منظومــۀ
معرفتــی امــام رضــا ،gتــاش در جهــت تقویت روابط اجتماعی ســالم و تأســیس جامعه انســانی
اســامی و نفــی ارزشهــای طاغوتــی و شــركآلود ،یــک ارزش و جــزو تكالیــف و مســؤلیتهای
انســان مؤمــن بهشــمار میآیــد .از ایــن رهگــذر موضوعــات هشــتگانه :فراگیــری و فرادهــی؛
تكریــم هنرمنــدان و شــاعران؛ پاسداشــت اخـ ّـوت ایمانــی؛ اجتنــاب از خشــونت گفتــاری؛ ّ
محبت
بــه دیگــران؛ انفــاق و کمــک بــه نیازمنــدان؛ کتمــان صدقــه و تحقیرگریــزی و گذشــت معقــول از
گنهــكار كــه امــوری بــا صبغــۀ اجتماعــی انــد ،بهعنــوان امــور عبــادی کــه باعــث تقـ ّـرب بــه خــدا
و اجــر و ثــواب میشــوند ،قلمــداد شــدهاند .نتیجــۀ مســتقیم برخــی از ایــن امــور هش ـتگانه،
تربیتــی و پــارهای فرهنگــی و تعــدادی اقتصــادی اســت .امــام رضــا gتنهــا در صــدد ضمانــت
ّ
و الــزام بیرونــی بــرای تحقــق ایــن هنجارهــای اجتماعــی نیســتند ،بلکــه مراقبــت نفســانی ،التــزام
درونــی ،محبــت ،یکدلــی واقعــی و تکامــل اجتماعــی را وجهــۀ همــت خویــش قــرار داده اســت.
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ـ الحاكم النیسابوری ،ابوعبدالله(.بیتا) .المستدرك علی الصحیحین .تحقیق :یوسف عبدالرحمن المرعشلی .بیروت :دارالمعرفة.
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ـ حرعاملی ،محمد حسن1414( .ق) .وسائل الشیعة  .چاپ دوم .قم :مؤسسه آل البیت  bإلحیاء التراث.
ـ حمیری قمی1413( .ق) .قرب االسناد  .قم :مؤسسة آل البیت  bإلحیاء التراث.
ـ حویزى ،عبدعلى بن جمعه1415( .ق) .تفسیر نور الثقلی ن .چاپ چهارم .قم :انتشارت اسماعیلیان.
ـ داود بن سلیمان غازی1418( .ق) .مسند الرضا  .gقم :مركز النشر التابع لمكتب اإلعالم اإلسالمی.
ـ رضی ،محمد بن الحسین1429( .ق) .نهج البالغه .تحقیق :صبحی صالح .تهران :داراألسوه للطباعه و النشر.
ـزمخشرى،محمودبنعمر1407(.ق).الكشافعنحقائقغوامضالتنزیل.تحقیق:مصطفىحسیناحمد.بیروت:دارالكتابعربی.
ـ سرخسی1406( .ق) المبسوط  .بیروت :دار المعرفه للطباعه والنشر والتوزیع.
ـ سروری مجد ،علی« .)1392( .فرهنگ رضوی و جامعه آرمانی» .فرهنگ رضوی .سال اول .ش .2صص.103 -77:
ـ شوشتری ،محمد تقی .)1425( .قاموس الرجال .قم :مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین.
ـ شریف القرشی ،باقر .)1372( .حیاه اإلمام الرضا  .gقم :انتشارات سعید بن جبیر.
ـ صادقى تهرانى ،محمد1406( .ق) .الفرقان فى تفسیر القرآن بالقرآن و السنه .چاپ دوم .قم :فرهنگ اسالمى.
ـ طباطبایى ،محمدحسین1390( .ق) .المیزان فی تفسیر القرآن .چاپ دوم .بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
ـ طبرانی ،سلیمان بن احمد1405( .ق) .المعجم الكبیر .تحقیق :حمدی عبد المجید السلفی .چاپ دوم .بیروت  :دار إحیاء التراث العربی.
ـ طبرسی ،فضل بن حسن .)1372( .مجمع البیان فی تفسیر القرآن چاپ سوم .تهران :انتشارات ناصرخسرو.
ـ طبرسی ،حسن بن فضل1392( .ق) .مكارم األخالق .چاپ ششم .قم :منشورات الشریف الرضی.
ـ طبرى ،محمد بن جریر1412( .ق) .جامع البیان فى تفسیر القرآن .بیروت :دار المعرفة .
ـ ــــــــــــــــــــــ1403( .ق) .تاریخ الطبری .بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
ـ الطوسی ،محمد بن الحسن .)1351( .المبسوط .تحقیق :محمد الباقر البهبودی .قم :المكتبة المرتضویة إلحیاء آثار الجعفریة.
ـ عطاردی ،عزیز الله1406 (.ق) .مسند اإلمام الرضا  .gمشهد :مؤسسه طبع و نشر آستان قدس الرضوی.
ـ فخر رازى ،محمد بن عمر1420( .ق) .التفسیر الكبیر( مفاتیح الغیب) .چاپ سوم .بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
ـ الفیض الكاشانی ،محمد1406( .ق) .الوافی .تحقیق :ضیاء الدین الحسینی األصفهانی ،أصفهان .مكتبة االمام أمیر المؤمنین علی
 gالعامة.
ـ القاضی النعمان المغربی ،نعمان بن محمد1383( .ق) .دعائم اإلسالم .تحقیق :آصف بن علی أصغر فیضی .القاهره :دار المعارف.
ـ قرشی ،علی اکبر .)1367( .قاموس قرآن .تهران:انتشارات اسالمیه.
ـ قمی ،عباس1417( .ق) .األنوار البهیة .قم :مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین.
ـ قمى ،على بن ابراهیم  .)1363( .تفسیر القمی .تحقیق :طیبموسوى جزایرى .قم :دار الكتاب.
ـ قیومی ،جواد .)1373( .صحیفه الرضا  .gقم :مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین.
ـ كراجكی ،محمد بن علی .)1369( .كنز الفوائد .چاپ دوم .قم :مكتبة المصطفوی.
محمد بن یعقوب .)1365( .الكافی .تصحیح علی اکبر ّ
ـ كلینیّ ،
ّ
غفاری .چاپ چهارم .تهران :دار الكتب اإلسالمیة.
ـ متقی هندی ،علی1409( .ق) .كنز العمال  .بیروت :مؤسسة الرسالة .
ـ مجلسی ،محمد باقر1403( .ق) .بحار األنوار .چاپ دوم .بیروت :مؤسسة الوفاء.
ـ مجلسی ،محمد تقی1399( .ق) .روضة المتقین.تحقیق  :الشیخ علی پناه اإلشتهاردی.تهران :بنیاد فرهنگ اسالمی كوشانپور.
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ـ مرتضى العاملی ،السید جعفر1398( .ق) .حیاه اإلمام الرضا  .gبیجا :دار التبلیغ اإلسالمی.
ـ مفید ،محمد بن محمد1414( .ق) .اإلرشاد فی معرفه حجج الله علی العباد .چاپ دوم .بیروت :دار المفید.
ـ مکارم شیرازی ،ناصر و دیگران.)1374( .تفسیر نمونه .تهران :دارالکتب اإلسالمیة.
ـ منذری ،عبد العظیم1408( .ق) .الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف .تحقیق :مصطفى محمد عمار .بیروت :دار الفكر
للطباعة والنشر.
ـ نامدارجویمی ،احسان؛ روشن ،علینقی؛ یعقوبی ،نورمحمد« .)1398( .مهارتهای ارتباطی در سیره رضوی» .فرهنگ رضوی.
سال هفتم .ش .25صص.148-121 :
ـ نراقی ،محمد مهدی( .بیتا) .جامع السعادات .چاپ چهارم .بیروت :مؤسسة االعلمی للمطبوعات.
ـ نمازی شاهرودی ،علی1419( .ق) .مستدرك سفینة البحار .قم :مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین.
ـ نوری ،میرزاحسین1408( .ق) .مستدرك الوسائل  .چاپ دوم .قم :مؤسسة آل البیت علیهم السالم إلحیاء التراث.
ـ هیثمی ،علی بن ابی بکر1408( .ق) .مجمع الزوائد .بیروت :دار الكتب العلمیة.
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ّ
حل تعارض روایت « َف َمن َ
زار ِنی عارفا
پاکزاد ،عبدالعلی ( .)1401بررسی داللی و
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مقاله پژوهشی

ِ
بررسی داللی و ّ
زارنِی عارفا ًب ِ َح ِّقی
حل تعارض
روایت « َف َمن َ
َغف ََر ُالل لَ ُه ما َت َق َّد َم مِن ذَنبِ ِه َو ما َت َأ َّخر» با «صحیحه خیثمه»

دریافت 1400/2/13 :پذیرش1400/5/3 :
عبدالعلیپاکزاد

1

چکیده
زیــارت امــام رضــا gدر برخــی روایــات ،ســبب آمــرزش گناهــان زائــر ذکــر شــده اســت .در نــگاه
ـات زیــارت امــام رضــا gو آمــرزش تمامــی گناهــان ،بــا محتــوای برخــی از آیــات
نخســت ،مفهــوم روایـ ِ
ـش مؤمنــان را منــوط بــه اجتنــاب از گناهــان بزرگ دانســته و همچنین بســیاری
قرآن(نســاء )31،کــه بخشـ ِ
از روایــات وخصــوص مدلــول روایــت صحیحــه خیثمــه کــه برداشــته شــدن عــذاب و آمــرزش گناهــکار را بــه
شــناخت و در پیــش گرفتــن راه اهــل بیــت  bمعرفــی کــرده در تعــارض اســت .ایــن نوشــتار بــا رویکــرد
ّ
انتقــادی و بــه روش توصیفیتحلیلــی ،درصــدد ارائــه مفهــوم درســت و حــل تعــارض روایــات آمــرزش
گناهــان زائــر بــا برخــی آیــات و روایــات خصــوص روایــت صحیحــه خیثمــه اســت .ایــن پژوهــش نشــان
ـن حـ ّـق و حرمــت اهــل بیــت b
میدهــد آمــرزش صغائــر بــا اجتنــاب از کبائــر ،بــه دارنــدۀ والیــت و عارفیـ ِ
اختصــاص دارد .همچنیــن بــا تراکــم گنــاه کبیــره ،پــس از ّ
تحمــل ســختیها (برحســب مقــدار گنــاه) در
ِ
دنیــا ،هنــگام مــرگ ،بــرزخ و محشــر بخشــیده و در صــورت پاک نشــدن آثــار گنــاه ،در طبقه نخســت جهنمّ
ـات زیــارت امــام رضــاg
قــرار میگیــرد و بــا شــفاعت اهــل بیــت آمرزیــده میشــود و بیــن مفهــوم روایـ ِ
کــه ازجملــه کارکردهــای آن را آمــرزش زائــر میدانــد ،بــا محتــوای متــون دینــی کــه آمــرزش و رســتگاری
انســانها را بــه داشــتن ایمــان ،عمــل صالــح و ّ
تمســک و ّ
تبعیــت از اهــل بیــت گــره زده اســت ،تعارضــی
نــدارد.
کلیدواژهها :امام رضا ،gزیارت ،آمرزش گناهان ،روایت خیثمه ،تعارض روایت.

 .1استادیارگروه معارف اسالمی ،واحد بندرگز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندرگز ،ایرانabpakzad53@gmail.com :
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 .1طرح مسئله
زیــارت در لغــت عبــارت از تمایــل و میــل کردن(راغــب اصفهانــی1416 ،ق .)387:در اصطــاح
دینــی ،تمایلــی اســت کــه افــزون بــر میــل و حرکــت ّ
حســی ،قلــب هــم گرایــش جــدی پیــدا کنــد و
نســبت بــه مــزور هــم بــا اکــرام و تعظیــم قلبــی و انــس روحــی همــراه باشــد(طریحی ،1375 ،ج3
 .)320:بــر پایــۀ روایتــی از امــام رضــا ،gزائــر امامــان بــه کســی اطــاق مــی شــود کــه امامــان را
مشــتاقانه زیــارت کنــد و بــه آنچــه مــورد خواســت و رغبــت آنــان بــوده ،تصدیــق داشــته باشـ ّ
ـد(حر
عاملــی1397 ،ق ،ج .)253 :10بــا ّ
توجــه بــه روایــت فــوق ،زیــارت برخــوردار از ســه رکــن اســت:
 .1زائر؛ شخصی که میل یا گرایش به چیزی یا کسی دارد.
 .2مزور؛ شخص یا چیزی که میل به سوی اوست.
 .3گرایــش قلبــی؛ خصیصــۀ نفســانی و گرایــش قلبــی کــه بــا تکریــم و تعظیــم و انــس گرفتــن بــا
واقعیــت و ّ
مــزور همــراه اســت .چنانچــه هــر یــک از ایــن ارکان سـهگانه مختــل شــود یــا از ّ
عینیــت
ّ
تهــی باشــد ،زیــارت محقــق نمیشــود(واعظ جــوادی .)21: 1382 ،زیــارت ائمــه bبــر اســاس
ّ
گــزارش برخــی روایــات در جوامــع حدیثــی شــیعه ،از ّ
توصیههــای مؤکــد آنــان بــوده و آن را پیمانــی
روایــات
برعهــدۀ دوســتان و شیعیانشــان معرفــی کردهاند(حــر عاملــی ،1397 ،ج.)253: 10
ِ
زیــارت امــام رضــا gدر کتــب روایــی از قبیــل الکافــی ،مــن الیحضــره الفقیــه ،ثــواب االعمــال و
عقــاب االعمــال و وســائل الشــیعه آمــده اســت .در برخــی روایاتــی کــه بــه اثــر زیــارت امــام رضــاg
تصریــح دارد ،یکــی از آن آثــار را آمــرزش گناهــان زائــر ذکــر کــرده اســت .آثــار متعـ ّـددی بــرای زیــارت
امــام رضــا gدر کتــب روایــی ذکــر شــده؛ برخــی از آنــان عبــارت اســت از بخشــش گناهــان زائــر،
وجــوب بهشــت بــرای زائــر امــام رضــا ،gثــواب یــک میلیــون حـ ّ
ـج (ابــن بابویــه-220 :1366 ،
 ،) 221همرتبــه بــودن بــا امــام رضــا gو اهــل بیــت در بهشــت ،حــرام بــودن آتــش بــر جســد زائــر
امــام رضــا ،gدر امــان بــودن از آتــش قیامــت ،مــورد شــفاعت اهــل بیــت ،دســتگیری امــام رضــا
 gاز زائــرش در صــراط ،زیــارت امــام رضــا gمثــل زیــارت پیامبــر ،پــاداش انفــاق قبــل فتــح مکه
و پــاداش 70شــهید(حر عاملــی1397 ،ق ،ج )438 -432: 5اســت .نمون ـهای از آن روایاتــی کــه
زیــارت زائــر امــام رضــا gرا آمــرزش تمامــی گناهــان معرفــی کــرده بــه ایــن شــرح اســت:
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حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الولیــد رضــی اللــه عنــه ،قــال :حدثنــا محمــد بــن
ّ
الحســن الصفــار ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن عیســی ،عــن الحســن بــن علــی الوشــاء قــال:
ً ِّ َ َ ُ َ
ُ ُ
ّ ِّ َ ُ
ّ
ظلومـ ًـا َف َمــن َ
أبوالحســن ّ
زار ِنــی عارفــا ِب َحقــی غفـ َـر اللــه لـ ُـه مــا
الرضــا  :gإنــی َســأقتل ِبالســم م
َ
ِ َ
ََ
َ َّ
تقـ َّـد َم ِمــن ذ ِنبـ ِـه َو مــا تأخر(ابــن بابویــه ،1384 ،ج.1)645 :2
ـش همــۀ گناهــان زائــر امــام رضــاg
در نــگاه نخســت ،محتــوای روایــات دربــارۀ پـ ِ
ـاداش بخشـ ِ

و حدیــث فــوق کــه مفهــوم آمــرزش تمامــی گناهــان زائــر را دارد ،بــا مفهــوم برخــی آیــات قــرآن و
روایــات کــه ســعادتمندی انســانها و آمــرزش آنهــا را در گــرو ایمــان ،عمــل صالــح و ّ
تبعیــت و
ِ
ّ
ـت مــورد بحــث
ـ
روای
ـری
ـ
ظاه
ـوم
ـ
مفه
تمســک از اهــل بیــت bمیدانــد ،تعــارض دارد .همچنیــن
ِ
چــراغ ســبزی بــرای بیبندوبــاری ،اباحهگــری ،ترویــج ّ
اهمیــت نداشــتن واجبــات و محرمــات در

دیــن ،امیــدوار کــردن بیــش از انــدازه بــه رحمــت الهــی و خــوف نداشــتن از خداونــد متعــال در
صــورت ارتــکاب گنــاه بــرای ّ
متدینــان را بــه ارمغــان مـیآورد و روشــن اســت کــه پیامدهــای مذکــور
ّ
بــا روح کلــی دیــن منافــات دارد .تعــارض در روایــات ،از مســائل مهــم و کارآمــد در حدیثپژوهــی
ّ
اســت و تســلط کامــل در مســئلۀ تعــارض محتــوای روایــات بــر هــر حدیثپژوهــی ضــرورت دارد.
احادیــث متعــارض در کتــب فقهــی و غیرفقهــی پراکنــده اســت .وجــود چنیــن روایاتــی موجــب
ّ
طعــن بــر منابــع حدیثــی شــیعه میشــود و همــواره موجبــات نگرانــی فقیهــان ،متکلمــان و
ّ
محدثــان را فراهــم مـیآورد .بــه همیــن دلیــل ،از همــان قــرون نخســت عـ ّـدهای از دانشــمندان
بــه نــگارش آثــاری در زمینــۀ تعــارض روایــات پرداختهانــد .افــرادی همچــون «یونــس بــن عبــد
ّ
الرحمــان»(208ق) کتابــی بــا عنــوان اختــاف الحدیــث و مســائله نگاشــت (طوســی.)511:
ّ
محمــد بــن احمــد بــن داود(368ق) نیــز کتابــی بــا عنــوان مســائل الحدیثیــن المختلفیــن
تصنیــف کرد(نجاشــی1432،ق « .)384:شــیخ طوســی در قــرن چهــارم مبحــث تعــارض را
در ضمــن مباحــث اصولــی مــورد توجــه قــرار داد و بــا نوشــتن دو کتــاب ارزشــمند «تهذیــب و
اســتبصار» تالشهــای خــود را در رفــع تعــارض روایــات فقهــی بهنهایــت رســاند»(جاللی و
همــکاران.)186: 1399،
 .1حضــرت رضــا gمیفرمایــد« :مــن بــهزودی بــا زهــر از روی ســتم کشــته میشــوم ،پــس هرکــه بــا شــناخت حقیقــت
شــخصیت مــن ،مــرا زیــارت کنــد خداونــد گناهــان کهنــه و تــازه او را میبخشــد».
ّ
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ِّ
ایــن نوشــتار درصــدد ارائــه مفهــوم درســت و حــل تعــارض ظاهــری روایــات آمــرزش زائــر بــا
محتــوای آیــات و روایاتــی اســت کــه ســعادتمندی و آمــرزش انســانها را در گــرو ایمــان ،عمــل
صالــحّ ،
تمســک و ّ
تبعیــت از اهــل بیــت دانســته اســت .در گام نخســت ،روایــات از نظــر ســندی

بررســی شــده و اگــر بــه یــک روایــت صحیــح ّ
الســند در مســئلۀ مــد نظــر رســیده از بررســی ســندی
بقیــه روایــات خــودداری شــده اســت؛ چراکــه وجــود یــک روایــت صحیــح ّ
ّ
الســند بــا مضمــون
ِ
«زیــارت امــام رضــا  gســبب آمــرزش گناهــان میشــود» در اثبــات تعــارض محتوایــی بــا مفهــوم
آیــات و روایاتــی کــه آمــرزش را بــه داشــتن ایمــان ،عمــل صالــح و ّ
تمســک و ّ
تبعیــت از اهــل بیــت
گــره زده اســت،کفایت میکنــد .درصــورت صحیــح ّ
الســند بــودن برخــی روایــات آمــرزش زائــر،
بهدنبــال ترجیــح ســندی رفتــه کــه گاه ترجیــح ســندی خودبهخــود تعــارض روایــات را برطــرف
میســازد .در گام دوم ،متــن روایــات آمــرزش زائــر بــا محتــوای آیــات و روایــات صحیــح ّ
الســندی

کــه آمــرزش را بــه داشــتن ایمــان ،عمــل صالــح و ّ
تمســک و ّ
تبعیــت از اهــل بیــت گــره زده ،بررســی
ّ
ـتدل نظــر برگزیــده ،هــر روایتــی کــه بــر اثبــات ّ
مدعــای مــا داللــت
شــده اســت .بــرای تبییــن مسـ
میکنــد ،از نظــر ســندی بررســی و از بررســی ســندی ّ
بقیــه روایــات بــه دلیــل طوالنــی نشــدن
بحــث خــودداری شــده اســت.

.2پیشینۀ پژوهش
دربارۀ پیشینۀ پژوهش «آمرزش زائر به واسطۀ زیارت امامان»؛ گفته می شود:

ـی مجلســی (1410ق) در کتــاب روضــه ّ
برخــی از حدیــث پژوهــان از قبیــل ّ
محمــد تقـ ّ
المتقین،
ســلطان الواعظیــن شــیرازی ( )1385در کتــاب شــب هــای پیشــاور ،امــام خمینــی ( )1363در
ّ
کتــاب کشــف االســرار  ،آیــت اللــه ســید عبدالحســین دســتغیب ( )1362در کتاب سـ ّـید الشــهداء
و ّ
محمــد مهــدی رکنــی ( )1381در کتــاب شــوق دیــدار؛ در ضمــن مباحثــی در مــورد امام حســین
 gو یــا در پاســخ برخــی از شــبهه افکنــان در مســئلۀ ثــواب زیــارات ائمــه  bبــه اجمــال به شــرح
ایــن دســته از روایــات پرداختــه انــد .هــم چنیــن مقالــه ای در راســتای کارکــرد زیــارت ،بــا عنــوان:
«تحلیــل چگونگــی اعطــای پــاداش ورود بــه بهشــت در برابــر گریــه بر امــام حســین از دیــدگاه امام
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رضــا gو ســایر اهــل بیــت  »bاز باقــی زاده و روحــی برنــدق( )1394چــاپ شــده اســت کــه،
ـاداش گریــه بــر امــام حســین  gرا نقــل و بــه اجمــال
نویســندگان آرای دانشــمندان را در مســاله پـ ِ
تحلیــل نمــوده اند.

نــوآوری نوشــتار پیــش روی ایــن اســت کــه ،در موضــوع مــورد نظــر  ،بــا ّ
تتب ِع انجام شــده از ســوی
ّ
ّ
نگارنــده تــا کنــون پژوهشــی مســتقل ،جامــع و کامــل دربــاره بررســی داللــی و حــل تعــارض روایت
مــورد بحــث بــا آیــات قــرآن و برخــی روایــات صحیــح الســند از جملــه صحیحــه خیثمــه نگاشــته
نشــده و نگارنــده عــاوه بــر بررســی و نقــد اقــوال پراکنــده در کتابهــای ذکــر شــده در ســطور بــاال،
ـات زیــارت امــام رضــا gرا بررســی ســندی و تعــارض ظاهــری روایــت مــورد نظــر بــا صحیحــه
روایـ ِ

خیثمــه را مســتدل حــل کــرده و دیدگاهــی متمایــز از دیــدگاه هــای مطــرح شــده بــا تحلیــل ارائــه
داده اســت.

.3مسئله پژوهش
به دنبال سؤال اصلی ،برخی سؤاالت فرعی مطرح است:
نخســت .آیــا بیــن مفهــوم آمــرزش تمامــی گناهــان زائــر امــام  gبــا محتــوای برخــی متــون
اســامی تعــارض مفهومــی وجــود دارد؟
دوم .اســباب آمــرزش الهــی در قــرآن چگونــه تبییــن شــده و بخشــش صغائــر کــه در برخــی آیات
از قبیــل آیــۀ  31ســورۀ نســاء ،تصریــح شــده اســت بــه دارشــتن چــه ویژگــی از طــرف زائــر گــره
خــورده اســت؟

.4تحلیلها در ثواب آمرزش و مغفرت زائر امامانb
از آن جــا کــه امامــان همگــی نــور واحــد هســتند(نعمانی1397 ،ق )93 :و در برخــی روایــات
اثــر زیــارت امــام حســین و امــام رضــا ،gآمــرزش تمامــی گناهــان زائــر ذکر شــده اســت .تحلیلی
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کــه در ذیــل روایــات زیــارت امــام حســین gبیــان شــده ،آن تحلیلهــا دربــارۀ روایــات زیــارت امام
رضــا gقابــل تعمیــم اســت .دو تحلیــل عمــده دربــارۀ روایــات زیــارت امامــان  bبــا اثــر آمــرزش
تمامــی گناهــان زائــر وجــود دارد کــه بعــد از بیــان مفهــوم مغفــرت ذکــر مــی شــود.
َ
«غفــر» در لغــت بهمعنــای بیــم و تــرس از هــر آنچــه انســان را از پلیــدی و آلودگــی مصون مـیدارد
و مغفــرت از ســوي خــدا ايــن اســت کــه بنــده را از رســيدن عــذاب بــه او مصــون ميدارد(راغــب
اصفهانــی1416 ،ق .)450 :در اصطــاح «غفــران ،التیــام دادن و پــر کــردن خــأ ضربــت گنــاه بــر
روح آدمــی» اســت(خامنهای )48 :1392 ،و «شستوشــو دادن دلهــا و روانهــا از عــوارض و آثــار
گناهان اســت»(مطهری.)232 :1374 ،
 .1-4آمرزش تمامی گناهان
محمدتقــی مجلســی محتــوای روایاتــی را کــه بــه بخشــش تمامــی گناهــان زائــر اشــاره دارد،
َ
َ
ََ
َ َ ِّ ُ
َ
َّ
ُ ُ ّ ُ
ـرات ِإذا
بداللـ ِـه علیـ ِـه الســام بشــط الفـ ِ
ـت «أدنـ َـی مــا یثــاب ِبــه ِزائــر أ ِبــی ع ِ
پذیرفتــه و در ذیــل روایـ ِ
َ
َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ِ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ
َ َ ََّ
َّ
َ
عــرف حقــه و حرمتــه و ِوالیتــه أن یغفــر لــه مــا تقــدم ِمــن ذ ِنبـ ِـه و مــا تأخر»(ابــن بابویــه1393 ،
ُ ُّ ُ
َّ
ّ
َ ّ ُ
ُ َ َ
غائـ ِـر َو
ـوب ِللص ِ
 )194:بــا تمســک بــه ظاهــر لفــظ «یغفــر» مینویســد :و الظ ِاهــر ِإشـ ِـتمال الذنـ ِ
َ
َ
َ َ
َّ
غائـ ِـر ال َوجـ َـه لـ ُـه .ظاهــر الفــاظ روایــت آن اســت :آمــرزش الهــی شــامل
بائـ ِـر و ت ِ
خصیصهــا ِبالص ِ
الک ِ
گناهــان صغیــره و کبیــره میشــود و تخصیــص آمــرزش تنهــا بــه گنــاه صغیــره ،خــاف ظاهــر
روایــت است(مجلســی1410 ،ق ،ج.)385 :5
 .2-4بخشش صغائر
ســلطان الواعظیــن بعــد از تقســیم گنــاه بــه کبیــره و صغیــره ،اثــر و نتیجــه بــر گریــه و مجالــس
عــزاداری امــام حســین  gرا بــرای لغــزش و خطــای ســرزده از زائــر در صــورت غفلــت میدانــد
و میفرمایــد« :حضــرت باریتعالــی بــا مهربانــی و لطفــی کــه نســبت بــه بنــدگان خــود دارد از
ّ
فضــل و کــرم عمیــم بــه وســایل و اســبابهایی از قبیــل گریــه بــر سـ ّـید الشــهدا و خاندان رســالت و
زیــارت آن حضــرت و اهــل بیــت عطــف ّ
توجــه میکنــد و اشــک چشــم آنهــا را بهمنزلــۀ توبــه قــرار
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میدهــد و از گناهــان آنهــا میگذرد»(ســلطان الواعظیــن.)530 :1385 ،
َ
َ َ
ً ِّ
َ َ َّ
ُ َ ُ
«ف َمــن َ
زار ِنــی عارفــا ِب َحقــی غفـ َـر اللــه لــه مــا تقــد َم
ـت
 .5تبییــن تعـ
ـارض ظاهــری روایـ ِ
َ
َ َ َّ
ِمــن ذ ِنبـ ِـه َو مــا تأخــر» بــا برخــی آیــات قــرآن ،احادیــث و صحیحــه خیثمــه
بــرای تبییــن تعــارض ظاهــری روایــات آمــرزش زائــر بهواســطۀ زیــارت امــام رضــا ،gاســباب
رســتگاری و آمــرزش را بــر اســاس برخــی آیــات قــرآن و برخــی روایــات صحیــح ّ
الســند بــه اجمــال
بررســی میکنیــم.
 .1-5اسباب رستگاری و آمرزش در قرآن
ّ
ـرو پیمــودن تمام آن گامهاســت.
گامهــای رســیدن بــه رســتگاری متعــدد و نایــل آمدن بــه آن در گـ ِ

برخــی از گامهــای رســیدن بــه رســتگاری در قــرآن عبــارت اســت از :ایمان(مومنــون،)1،
تقوا(بقــره ،)189 ،صبر(آلعمــرانّ ،)200،
تمســک بــه وســیله(ائمه معصومیــن) ،مجاهــده در راه
خدا(مائــده ،)35،بــه یــاد خــدا بودن(انفــال ،)45،عبــادت و انجــام کار نیک(حــج ،)77،توبــه و
بازگشــت بــه ســوی خدا(نــور.)31،

َّ َّ
َ
اللـ َـه ال َي ْغفـ ُـر َأ ْن ُي ْشـ َـر َك بــه َو َي ْغفـ ُـر مــا ُد َ
ون ذ ِلــك
اگرچــه در برخــی آیــات قــرآن از قبیــل آیــۀ ِ«إن
ِ ِ
ِ
ِ
ل َمـ ْ
ـن َي ُ
شاء»(نســاء )48 ،ســخن از بخشــش تمامــی گناهــان بــه غیــر از شــرک بــدون توبــه اســت،
ِ
ولــی بــا مراجعــه بــه آیــات دیگــر قــرآن بهدســت میآیــد کــه بخشــش خداونــد در صــورت داشــتن
زمینههــای آمــرزش ،محقــق میشــود .اســباب آمــرزش الهــی متعـ ّـدد اســت کــه برخــی از آنهــا
عبــارت اســت از :ايمــان بــه خــدا و رســوالن الهی(صــف12-11 ،؛ حديــد ،)٢٨ ،عبــادت خــدا
و فرمانبــرداری از رســوالن الهی(نــوح ،)٤-3،پذيــرش هدايــت معصومين(طــهّ ،)٨٢،
توســل
بــه پيامبــر اســام  nو اهــل بیت(bنســاء٦٤،؛ مائــده ،)35 ،تقوا(خویشــتنداری از گنــاه)
(انفــال ،)٢٩،انجــام اعمــال نیک(هــود ،)١١٤،راســتگویی(احزاب ،)٧١-70،مجاهــده بــا مــال و
جان(صــف ،)١٢-11 ،یــاد خــدا و اصــرار نكــردن بــر گناه(آلعمــران ،)١٣٦-135،توبه و بازگشــت
از گناه(ذاريــات٥٠،؛ طــه)٨٢،
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 .2-5اسباب رستگاری در روایات
در روایــات رســیدن بــه رســتگاری و بهرهمنــدی از آمــرزش خداونــد متعــال ،آراســته شــدن بــه
برخــی ویژگیهــا از قبیــل شــناخت ،دوســت داشــتنّ ،
تمســک و در پیــش گرفتــن راه اهــل بیــت
 ،bذکــر شــده اســت .برخــی از آن روایــات را بــا محتوایشــان ذکــر و روایــت اول را از آنجــا کــه دلیل
ّ
زائر امــام» اســت ،از
بــر مدعــای مــا «تعــارض محتــوای روایــت خثیمــه بــا محتــوای روایــات آمــرزش ِ
نظــر ســندی و محتوایــی بررســی میکنیــم.
روایــت نخســت؛ خیثمــه میگویــد از امــام باقــر gشــنیدم کــه فرمودنــد« :هرکــس بــه مــا
ّ
تمســک جویــد ،نجــات یابــد و بــه مقصــد رســد و هرکــس از مــا ســر بپیچــد و عقــب مانــد ،غــرق
شــود ...و ماییــم کــه بــه وجــود مــا از شــما عــذاب برداشــته شــود ،پــس هرکــس کــه مــا را شــناخت
و دربــارۀ مــا بینــا شــد و راه مــا را در پیــش گرفــت و ّ
حــق مــا را شــناخت ،از ماســت و بــه مــا
ّ
بپیوندد»(صفــار ،1391،ج.)145 :1
 .1-2-5بررسی سندی روایت نخست «روایت خیثمه»
َ ََ َ ُ
عامــر َعــن العبــاس بــن معــروف َعــن عبدالرحمن بن أبــی عبداللــه البصری
ـن ِ
حدثنــا عبداللـ ِـه بـ ِ
َ
َ َ
َعــن أبــی المعــزی َعــن أبــی بصیــر َعــن خیث َمــه َعــن أبــی َجعفــر  gقــال ...تمامــی راویــان
ایــن حدیــث ،ثقــه و روایــت از نظــر ســندی صحیــح اســت؛ چراکــه «ابوجعفــر محمــد بــن حســن
ّ
َ ُ
عامــر» (همــان« ،)218:عبــاس
بــن فــروخ صفار»(نجاشــی 1432 ،ق« ،)354:عبد ِ
بــن ِ
اللــه ِ
ّ
«عبدالرحمــن بــن أبــی عبداللــه البصری»(همــان« ،)254:أبــی
بــن معروف»(همــان،)281:
َ َ
َ
ّ
المعزی»(همــان )133 :و «أبی بصیر» نجاشــی (همــان )346 :و « خیثمه»(همــان )110 :توثیق
شــدهاند .آیتاللــه خویــی مینویســد« :اگــر در روایــات ،أبوبصیــر بــه صــورت مطلــق آمــده ،همــان
یحیــی بــن أبــی القاســم ثقــه اســت»(خویی1413 ،ق ،ج.)52: 22
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 .2-2-5بررسی محتوای حدیث نخست«روایت خیثمه»
ایــن حدیــث بهروشــنی بیــان میکنــد کــه هرکــس بــه اهــل بیــتّ b
تمســک جویــد ،از گردنههــا
ّ
متمســک نشــود ،نابــود میشــود و هرکــس راه و روش آنهــا را
عبــور میکنــد و هرکــس بــه آنهــا

ســرلوحۀ زندگــی خویــش قــرار بدهــد و از دســتورهای آنــان ّ
تبعیــت کنــد بــه اهــل بیــت میپیوندد.
ّ
روایــت دوم؛ روایــت امــام صــادق gدر ذیــل آیــۀ  82ســورۀ طــه که ســخن از غفــار بــودن خداوند
متعــال و زمینــه هــای آمــرزش مطــرح اســت ،مــراد از اهتــداء را شــناخت امــام معرفــی کــرده
َ ُ ُ َ
َ َ
اللــه قــال:
رحمــه
اســت(بحرانی1428 ،ق ،ج .)180 :5روایــت ســوم؛ عــن ســلمان الفارســی ِ
ُُ
َ َ ََ َ ُ
َ ُ
َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َ َ ُّ َ َّ ُ َّ َ
غف َرلکم
ـوم لی ِ
خــرج رســول اللـ ِـه  nیــوم عرفــه فقــال أیهــا النــاس إن اللــه باهــی ِبکــم ِفــی هــذا الیـ ِ
َ َ َ َ ُ َّ َ
َّ ً َ َ َ َ ٍّ ًَّ ُ َّ َ
ادن َم ِّنــی یــا َعلـ ُّ َ َ
ـال ُ
ـال َّإن َّ
السـ ِـع َید
ـد ِه ثــم قـ
غفــر ِلع ِلــی خاصــه ثــم قـ
ِ
عامــه و ی ِ
ـی فدنــا ِمنــه فأخــذ ِبیـ ِ
َّ
َّ
َّ
َّ
ّ
ُ
َ
َ
السـ َ
أطاعـ َ
ـعید َمــن َ
ُک َّل َّ
ـک َو َتـ َـوالک ِمــن َبعــدی َو َّإن الشـ ِـق ِّی کل الشــقی َح َّق الشـ ِّ
ـقی َمن َعصاک
ِ
ـب َلـ َ
َو َن َصـ َ
ـک َعـ َ
ـداو ًه ِمــن َبعــدی (مفیــد.)177: 1364،
روایــت چهــارم؛ ســعادتمند و خوشــبخت کســی اســت کــه از تــو فرمانبــرداری کنــد و بدبخــت
َ َ َ
َ
کســی اســت کــه از تــو نافرمانــی کنــدَ :
ـک َو شـ ِـق َی َمــن َعصــاک» (ابــن بابویــه،
«سـ َـع َد َمــن أطاعـ
 ،1393ج .)448 :1محتــوای ســه روایــت اخیــر ایــن اســت :ســعادت آدمــی و بهرهمنــدی از

آمــرزش خداونــد متعــال ،بــه شــناخت و فرمانبــرداری از اهــل بیــت bگــره خــورده و درمقابــل،
تخلــف از دســتورات اهــل بیــت  bموجــب شــقاوت اســت.
َ
ُ
ً ِّ َ َ
بحث«ف َمــن َ
زار ِنــی عارفــا ِب َحقــی غفـ َـر اللــه
ـت مــورد
 .6بررســی ســندی و محتوایـ
ـی روایـ ِ
َ
َ َ َ َّ
َ ُ َ َ َّ
لــه مــا تقــد َم ِمــن ذ ِنبـ ِـه و مــا تأخــر»
روایــات متعـ ّـددی دربــارۀ اثــر بخشــش زائــر امــام رضــا gوجــود دارد کــه نمونـهای از آن روایــات

از نظــر محتوایــی و ســندی بررســی میشــود.
متــن روایــت مــورد بحــث :حدثنــا محمــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الولیــد رضــی اللــه عنــه،
قــال :حدثنــا محمــد بــن الحســن الصفــار ،عــن أحمــد بــن محمــد بــن عیســی ،عــن الحســن بــن
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ّ َ ُ ُ ّ ِّ َ ُ
ّ
ً ِّ
ظلومـ ًـا َف َمــن َ
الوشــاء قــال :أبوالحســن ّ
زار ِنــی عارفــا ِب َحقی
الرضــا :gإنــی ســأقتل ِبالســم م
علــی
َِ
َ
ُ
َ
ََ
َ َ َ َّ
َ
َّ
غفـ َـر اللــه لـ ُـه مــا تقــد َم ِمــن ذ ِنبـ ِـه و مــا تأخر(ابــن بابویــه ،1384 ،ج.)645 :2
 .1-6بررسی سندی روایت
همــۀ راویــان حدیــث را نجاشــی و شــیخ طوســی ثقــه دانســتند کــه بــه ایــن شــرح اســت:
«محمدبــن الحســن بــن احمــد بــن الولید»(نجاشــی1432،ق382:؛ طوســی1435 ،ق ) 237:و
«ابوجعفــر محمــد بــن حســن بــن فــروخ صفار»(نجاشــی 1432 ،ق )354 :و «احمدبــن محمدبن
ّ
عیسی»(نجاشــی84: 1432 ،؛ طوســی )78 : 1435 ،و «الحســن بــن علــی الوشاء»(نجاشــی،
 1432ق.)39 :
ّ
متخصــص در فـ ّ
ـن رجــال یعنــی
براســاس توثیــق تمامــی راویــان از جانــب رجالــی صاحبنــام و
نجاشــی ،روایــت مذکــور از نظــر ســندی صحیــح اســت؛ چراکــه نجاشــی در پــی معرفــی راویــان
شــیعه بــوده ،و در بررســی راویــان مذکــور در حدیــث مــورد بحــث ،ســخنی از غیرامامی بــودن آنها
نــدارد.
 .2-6بررسی محتوای روایت
محتــوای روایــت آن اســت :کســی حقیقــت شـ ّ
ـخصیت امــام رضــا gرا با شــناخت زیــارت کند،
ّ
خداونــد متعــال گناهــان مــا تقـ ّـدم و مــا تاخر(گناهــان کهنــه و جدیــد) وی را میبخشــد .اســتاد
غفــاری مترجــم کتــاب «ثــواب االعمــال و عقــاب االعمــال شــیخ صــدوق» مینویســد« :بایــد
ََ
َ َّ
َ َّ
دانســت کــه معنــی مــا تقـ َّـدم َو مــا تأخــر؛ مــا یأتــی نیســت و غالبــا دیــده شــده کــه مــا تأخــر را
ّ
ََ
گناهــان آینــده معنــا کردهانــد و ایــن از جهــت عــدم دقــت در لفــظ حدیــث اســت؛ زیــرا مــا تقـ َّـدم
َ َّ
َو مــا تأخــر هــر دو فعــل ماضــی اســت و نبایــد بــه مضــارع ترجمــه شــود»(ابن بابویــه،1393 ،ج1
 .)194:حـ ّـق همــان اســت کــه اســتاد غفــاری نوشــت؛ بایــد به گناهــان کهنــه و جدید معنا شــود؛
چراکــه معنــای مضــارع ،موجــب سســتی در انجــام تکالیــف الهــی و زمینــه بیبندوبــاری را فراهــم
ّ
آورده و وعــدۀ بخشــش قبــل از انجــام گنــاه ،بــا روح کلــی قــرآن و فلســفه رســالت پیامبــر اســام که
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،38تابستان 1401
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َّ
دعــوت مکلــف بــه انجــام دســتورات خداونــد متعــال اســت و همچنیــن بــا راهنماییهــای ائمــه در
جهــت هدایــت و ســعادت بشــر همخوانــی نــدارد.

 .7نقد اجمالی دیدگاههای مطرح شده
در تبییــن نظــر برگزیــده ،کامــل نبــودن دو دیــدگاه ارائــه شــده مشــخص میشــود ،ولــی بــرای
آنکــه بحــث طوالنــی نشــود بهاجمــال بــه بررســی دو تحلیــل ذکــر شــده ،میپردازیــم.
 .1-7نقد دیدگاه نخست «دیدگاه مجلسی ّاول»
ّ
در بررســی دیــدگاه مجلســی ّاول گفتــه میشــود اســتحقاق گنهــکار بــه عقاب ،مــورد اتفــاق اهل
ّ
ّ
عــدل اســت(عالمه حلــی1431 ،ق )433 :و از مســلمات متــون دینــی اســت کــه آمــرزش خداوند
بــر اســاس شایســتگی شــخص مــورد بخشــش صــورت میگیــرد؛ چنانکــه در دعــای افتتــاح
الر َ
ـن فــی َموضــع َ
َ
العفــو َو َّ
َ َ ُ َ َ ُ ّ
حم ِه(قمــی.)294 :1377 ،
اح ِمیـ ِ
میخوانیــم؛ و أیقنــت أنــت أرحــم الر ِ
ِ
ِ ِ
عالوهبــر آنکــه برداشــت مجلســی ّاول بــا محتــوای بســیاری از نصــوص قرآنــی و برخــی روایــات
صحیــح ّ
الســند کــه رســتگاری و آمــرزش را در پرتــو ایمــان ،عمــل صالــح و ّ
تبعیــت از اهــل بیت b
معرفــی کــرده اســت ،در تعــارض آشــکار اســت کــه مــا در ســطور قبلــی راههــای رســتگاری در قرآن
و روایــات را ذکــر کردیــم.
 .2-7نقد دیدگاه دوم
بخشی از این دیدگاه صحیح است ،ولی تحلیل کامل و تمام نیست.
اینکــه فرمــود :لغــزش و خطــای ســرزده در صــورت غفلــت را خــدا میبخشــد ،بــر اســاس آیــۀ 31
ّ
ّ
ســورۀ نســاء البتــه بــا داشــتن والیــت اهــل بیــت  bامــری مســلم و مــورد اتفــاق اســت ،ولــی از
روایــات دیگــر برمیآیــد کــه خداونــد متعــال ،گناهــان کبیره زائر را با داشــتن ســه شــرط :شــناخت
سال دهم ،شماره  ،38تابستان  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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حـ ّـق ،حرمــت و داشــتن والیــت اهــل بیــت  bدرصورتیکــه بــا ّ
تحمــل رنجهــای دنیــوی ،هنــگام
مــرگ ،بــرزخ و محشــر پــاک نشــده باشــد ،بهســبب شــفاعت اهــل بیــت  bمــورد آمــرزش قــرار
میدهــد.
 .8دیدگاه مختار «آمرزش کبائر با داشتن شرایط پس از ّ
تحمل سختیها»
بــرای تبییــن نظــر برگزیــده ،ناگزیــر بــه ذکــر برخــی نــکات بــرای روشــن شــدن دیــدگاه پذیرفتــه
شــدهایم:
 .1-8وعــدۀ امــام معصــوم  gبه بخشــش گناهــان کوچک درصــورت اجتنــاب از گناهان
کبیره
همانگونــه کــه در برخــی آیات(نســاء ،)31 ،وعــدۀ بخشــش گناهــان صغیــره مؤمنیــن در صورت
اجتنــاب از گناهــان کبیــره داده شــده ،در برخــی روایــات از لســان برخــی امامــان وعــده مذکــور
تأکیــد شــده اســت .در علــم کالم اســامی ،اســتحقاق ثــواب بــر عملــی را بــر مقــرون نمــودن بــه
عملــی دیگــر از جانــب خداونــد را جایــز شــمرده و باقــی مانــدن بــر معرفــت خداونــد متعــال و
اعتقــاد بــه رســالت پیامبــر  nرا از شــرایط اســتحقاق ثــواب میدانند(عالمــه حلــی1431 ،ق:
الســند(مفید )168 :1364 ،از ّ
 .)435نگارنــده بــا جسـتوجو در روایتــی صحیــح ّ
میســر از امــام
صــادق  ،gبرخــوردار شــدن از بخشــش صغائــر را بهواســطۀ اجتنــاب از کبائــر بــا دارا بــودن
والیــت اهــل بیــت bمیدانــد .در ذیــل متــن روایــت ّ
میســر و محتــوای آن را ذکــر و همچنیــن بــا
بررســی ســندی ،روشــن خواهــد شــد کــه روایــت معتبــر بــوده و دلیــل نگارنــده به «بخشــش صغائر
بهواســطه اجتنــاب از کبائــر ،بــا دارا بــودن والیــت اهــل بیــت  »bاســت.
 .1-1-8متن روایت ّ
میسر
قــالَ :
أخب َر ِنــی أبوالقاسـ ِـم جعفــر بــن محمــد َر ِح َمـ ُـه اللـ ُـه َعــن أبیـ ِـه َعــن ســعد بــن عبداللـ ِـه َعــن
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،38تابستان 1401
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أحمــد بــن عیســی َعــن محمــد بــن َســنان َعــن عبدالکریــم بــن عمــرو و ابراهیم بــن َ
راحـ َـه البصری
َ ُ
َ
َ َ
ـال لــی َ
ـول َ
عفـ ُـر بـ ُ
ّ
َّ
فیمن
علیهماالســام :مــا تقـ
ـن ُم َح َّمــد
بداللــه ج
أبوع
جمیعــا قــاال میســر قــال :قـ ِ
ِ
َ
ُ
ّ
َ ُ ُ
َ
ـک َو مــن أصحابـ َ
إال َّأنـ ُـه َیبـ َـرأ منـ َ
َ
ـک َعلــی َهــذا األمـ ِـر؟ قــال :قلــت:
هیـ ِـه
عصــی اللـ َـه فــی أمـ ِـر ِه َو ن
ال ی ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ
َّ
َ ُ
َ َ ُ
َ ِّ
َ َ َ ُ
ضرتـ َ
َ َ َ َ
ـک؟ قــال :قــل :فإنــی أنــا الــذی ُآمـ ُـرک أن تقــول .قــال :قلــت:
و مــا عســیت أن أقــول و أنــا ِبح َ ِ
َ ُ
َ ُّ
ُهـ َـو فــی ّ
َ ُ ُ
َ َ ُ َ
َ ُ َّ
َ
ـوب مــا
النـ
ِ
ـارَ .قــال یــا میســر مــا تقــول ِفــی مــن یدیــن اللــه ِبمــا تدینــه ِبـ ِـه ،و فیـ ِـه ِمــن الذنـ ِ
ِ
َ
ّ َّ ُ ُ َ َ َ
َ َ َ
َ ُ ُ َ َ َ ُ
َ
ّ
َ
َ
بائـ ِـر؟ قــال :قلــت :و مــا عســیت أن أقــول و أنــا ِبحضر ِتــک؟ قــال:
ـاس ِإال أنــه مجت ِنــب الک ِ
ُِفــی َالنـ ِ
َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ
ُ
قــل :ف ِّإنــی أنــا الــذی ُآمـ ُـرک أن تقــول .قــال :قلــت :فــی َ
الج َّنـ ِـه .قالــک فلعلــک تحـ َّـرج أن تقــول:
ِ
َ َّ َّ َ َ َّ َ َ َّ َ ُ
َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ َّ
ُهـ َـو فــی َ
ُ
الج َّنـ ِـه؟ قالــک قلــت :ال ،قــال :فــا تحــرج ،ف ِإنــه ِفــی الجنـ ِـه ِ،إن اللــه عزوجــل یقــولِ :إن
ِ
َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ ِّ ْ َ ُ ْ َ ِّ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ ُ ُّ ْ َ ً َ
ً
تجت ِنبــوا كب ِآئــر مــا تنهــون عنــه نكفر عنكــم ســيئ ِاتكم وند ِخلكــم مدخــا ك ِريما(نســاء( )31،مفید
.)168-167 :1364،

ّ
میســر میگویــد :امــام صــادق gبــه مــن فرمــود :چــه میگویــی دربــارۀ کســی کــه بــه هیــچ وجــه
ّ
در امــر و نهــی خــدا نافرمانــی او را نکنــد؛ جــز اینکــه از تــو و یارانــت بــه علــت پذیــرش ایــن امر(امامت ما
خانــدان) بیــزاری جویــد؟ گفتــم در حضــور شــما چه عــرض کنم؟ امــام صــادق gفرمــود :بگو چون
مــن دســتور دادهام بگویــی جــای چنیــن کســی در دوزخ اســت .بــاز فرمــود :نظــر تــو دربــارۀ کســی که
بـرای خــدا دینــداری کنــد بــه همان چیــزی که تــو بــدان دینــداری میکنی(معتقد بــه والیــت و امامت
ماســت) و بهجــز گناهــان بــزرگ ســایر گناهانــی کــه مــردم مرتکــب میشــوند نیــز از وی ســر میزنــد
چیســت؟ گفتــم :در حضــور شــما چه عرض کنــم؟ فرمــود :بگو چون مــن به تــو دســتور دادهام بگویی
چنیــن کســی در بهشــت اســت .فرمــود :گویــا برایت مشــکل اســت کــه بگویــی :او در بهشــت اســت؟
ّ ّ
عزوجــل میفرمایــد :اگــر از
گفتــم :نــه ،فرمــود :برایــت مشــکل نباشــد ،او در بهشــت اســت .خداونــد
گناهــان بــزرگ کــه از آن برحــذر داشــته میشــوید دوری کنیــد؛ مــا گناهــان کوچک شــما را پوشــانده و
از آنهــا درمیگذریــم و شــما را در جایگاهــی گرامــی وارد میســازیم.
 .2-1-8بررسی سند روایت ّ
میسر
تمامــی راوایــان حدیــث فــوق را نجاشــی ،شــیخ طوســی ،شــیخ مفیــد و ابــن شــهر آشــوب توثیــق
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نمودهانــد کــه بــه ایــن شــرح اســت :مفید(نجاشــی1432 ،ق399 :؛ طوســی1430 ،ق499 :؛
أبیه(محمــد بــن جعفــر
طوســی1435 ،ق ،)239 :جعفــر بــن محمد(نجاشــی1432 ،قِ ،)123:

بــن موســی بــن قولویــه)( ،نجاشــی1432،ق ،)214 :ســعد بــن عبدالله(بــن أبــی خلف االشــعری
القمــی)( ،نجاشــی1432 ،ق )177 :و احمدبــن ّ
محمــد بــن عیسی(نجاشــی1432 ،ق84:؛
ّ
«محمــد بــن ســنان» را اگرچــه برخــی تضعیــف ولــی
طوســی1435 ،ق )78 :توثیــق شــدهاند.

برخــی وی را توثیــق کردهانــد.
ّ
شــیخ مفیــد و بــزرگان دیگــر وی را ثقــه دانســته و کشــی روایاتــی را در مــدح وی نقــل کــرده کــه
داللــت بــر توثیــق وی دارد و در مجمــوع بایــد گفــت ّ
محمــد بــن ســنان ،ثقه اســت ،چراکه نجاشــی

وی را تضعیــف نکــرده؛ بلکــه تضعیــف أبوالعبــاس أحمــد بــن ّ
محمــد بــن ســعید را نقــل کــرده
است(نجاشــی1432 ،ق )328 :و همچنیــن علـ ّ
ـی بــن حســین داود میگویــد :از أباجعفــر امــام
جــواد  gشــنیدم کــه از ّ
محمــد بــن ســنان بــه نیکــی یــاد کــرد و فرمودنــد :بهواســطۀ اینکــه مــن
از او راضــی هســتم ،خداونــد از او راضــی شــود .او هرگــز نــه بــا مــن و نــه بــا پــدرم مخالفتــی نکــرده
است(طوســی .)605 :1378 ،اگرچــه در زندگانــی خــود دچــار لغــزش شــده ،ولــی ســرانجام ثابت
قــدم مانــده اســت و مــورد توثیــق امــام جــواد و بســیاری از دانشــمندان امامیــه قــرار گرفت(عــرب و
نقــی زاده« .)170-148 :1390،ابراهیــم بــن َ
راحـ َـه البصــری» در رجــال ذکــر نشــد.
«عبدالکریــم بــن عمــرو»؛ وی را نجاشــی توثیــق نمــوده است(نجاشــی1432 ،ق .)245 :ذکــر
نشــدن «ابراهیــم بــن َ
راحـ َـه البصــری» ،ضــرری بــه صحــت ســند روایــت نمیزنــد؛ چراکــه ایشــان
بــا عبدالکریــم بــن عمــرو بــا هــم از ّ
میســر بــن عبدالعزیــز نقــل میکننــد و ثقــه بــودن «عبدالکریــم

بــن عمــرو» در صحــت ســند کفایــت میکنــد.
«م َی َّس ُ
ُ
ر»(م َی َّســر بــن عبدالعزیــز النخعــی ّبیــاع ُّ
الزطــی)؛ از امــام باقــر و امــام صــادق  gروایــت
میکرد(نجاشــی1432 ،ق .)368 :وثقــه علـ ّ
ـی بــن الحســن وعــده ابــن شهرآشــوب مــن خــواص
ّ
اصحــاب الصــادق  gو قــال العلمــه مــن القســم االول و قــد روی الکلینــی و الکشــی روایــات
جلیلــه شــریفه دالــه علــی عظیــم المنزلــه و ســمو مرتبته(حســینی بغــدادی.)507: 1374،
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 .3-1-8محتوای روایت ّ
میسر
محتوای حدیث معتبر ّ
میسر در أمالی شیخ مفید ،دو مطلب را بازگو میکند:
ِ

ّ
جهنم است.
 .1دشمنی با اهل بیت  bموجب دخول در

 .2پذیــرای والیــت اهــل بیــت  bدرصــورت اجتنــاب از کبائــر ،گناهــان کوچکــش آمرزیــده
میشــود؛ بــه ایــن معنــا کــه روایــات مــد نظــر مفهــوم آیــه را محــدود و بیــان میکنــد کــه بــدون
داشــتن والیــت اهــل بیــت  ،bخداونــد متعــال گنــاه کوچــک اجتنــاب کننــده از کبائــر را بــدون
برخــورداری از والیــت اهــل بیــت مــورد آمــرزش قــرار نمیدهــد.
 .2-8شرطهای آمرزش زائر ائمه b
روایات آمرزش زائر امامان  bبه دو قسم تقسیم میشود:
در برخــی روایــات بهطــور مطلــق از آمــرزش زائــر ســخن بــه میــان آمــد و در برخــی دیگــر آمــرزش
زائــر بــا برخــی قیــود همــراه اســت .در روایاتــی کــه قیــودی بــرای زائــر امامــان  bذکــر شــده ،ســه
قیــد اســت کــه عبــارت اســت از:
 .1-2-8شناخت امام
مفهــوم شــناخت ائمــه  bایــن اســت کــه زائــر ،آنــان را واجــب االطاعــه بدانــد و از آنــان پیــروی
کنــد .امــام صــادق gدر بیانــی مــراد از عرفــان بــه حـ ّـق امــام را واجــب االطاعــه دانســتن معرفــی

ّ
اســت»(حر عاملــی،
کــرده و فرمــوده اســت« :بدانــد او امامــی اســت کــه اطاعتــش واجــب
ُ
َ
ــم َّأن ُ
فرمود:کــذ َب َمــن َز َع َ
ــه َیعرف َنــا َو ُهــوَ
1397ق ،ج .)435 :10همچنیــن امــام صــادقg
ِ
ِ
ُ َ َ ِّ ٌ ُ َ َ
ـرو ٍه غیرنا(ابــن بابویــه ،1385 ،ج)422: 2؛ شــخصی کــه فکــر کنــد مــا را میشناســد
متمســک ِبعـ
و او بــه دســتگیرهای جــز (احــکام) مــا چنــگ زده باشــد ،دروغ گفتــه اســت« :کســی کــه مــا را
شــناخت جــز از مــا در احــکام پیــروی نمیکنــد» .در روایتــی دیگــر از رســول اکــرم nنقــل شــد
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کــه حضــرت فرمــود« :ســوگند بــه آن کــس کــه جــان مــن در دســت اوســت ،عمــل هیــچ بنــدهای
مگــر بــا شــناخت و اعتقــاد بــه والیــت مــا بــه او ســودی نرســاند»(مفید.)154 :1364 ،
 .2-2-8حرمتداری
مقـ ّـدس دانســتن اهــل بیــت  bو احتــرام بــه آن بزرگــواران از شــرطهای دیگــری اســت کــه
حســین بــن ّ
محمــد قمــی از امــام کاظــم  gنقــل کــرده اســت:

َ َ ِّ ُ
الفــرات إذا َعـ َـر َف َح َّقـ ُـه َو ُح َ
َ«أدنــی مــا ُیثـ ُ
ـاب بـ ّـه زائـ ُـر َأبــی َعبداللــه َع َلیــه َّ
رم َتـ ُـه َو
ـط
ـ
ش
ب
ـام
ـ
الس
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ََ ُ َ ُ َ َ َ ُ ََ
َ َ َّ
َّ
َ
1
َ
ِوالیتــه أن یغفــر لــه مــا تقــدم ِمــن ذ ِنبـ ِـه و مــا تأخر»(ابــن بابویــه ،1366،ج. )194: 1
 .3-2-8والیتپذیری
قبــول سرپرســتی ائمــه bو داشــتن والیــت اهــل بیــت ،bشــرط ســومی اســت کــه در برخــی
روایــات بــرای زائــر امامــان  bدر برخــوردار شــدن آمــرزش الهــی ذکر شــده اســت .مراد از رســیدن
ـان دارنــدۀ والیــت اهــل بیــت  bتمــام تالشــش در پرهیــز از گنــاه
بــه والیــت آن اســت کــه انسـ ِ
و انجــام دســتورات الهــی باشــد ،اگرچــه امــکان دارد بــه خاطــر غفلــت و هــوای نفــس ،مرتکــب
َ َّ ُ َ َ ُ
برخــی زشــتیها شــود .امــام صــادق  gدر تبییــن والیتمــداری میفرمایــد« :فإنکــم لــن تنالــوا
َ ََ َ ّ َ َ
اإلجت َه ِاد»(طوســی ،1383 ،ج 2.)770 :2روایــات فراوانــی بــر ضــرورت پذیرش
والیتنــا إال ِبالــو َر ِع و ِ
سرپرســتی و والیتمــداری اهــل بیــت  bدر قبولــی اعمــال در متــون روایــی آمــده اســت کــه ســه
نمونــه بــرای اثبــات ّ
مدعــا ذکــر و روایــت نخســت و دوم بــرای تقویــت اثبــات ّادعــا از منظــر ســندی
بررســی میشــود.
روایــت نخســت؛ در روایــت صحیحــی ،امــام صــادق  gاز رســول اکــرم  nنقــل کــرد کــه آن
حضــرت فرمــود :ســوگند بــه آن کــس کــه مــرا بــه پیامبــری برانگیختــه؛ اگــر مــردی بــا عمــل 70
 .1امــام کاظــم  gفرمــود :کمتریــن بهــرهای کــه نصیــب زائــر امــام حســین  gدر کنار شــط فــرات شــود درصورتیکــه حــقّ آن حضرت
را بشناســد و حرمتــش را بدانــد و دارای والیتــش باشــد ،آن اســت کــه گناهــان کهنــه و تــازهاش همــه آمرزیده میشــود.
 .2شما هرگز به والیت ما نمیرسید مگر به پارسایی و تالش.
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پیامبــر خــدا را دیــدار کنــد و والیــت اولــی االمــر از مــا اهــل بیــت را نداشــته باشــد؛ خداونــد هیــچ
توبــه و فدیــه و کار نیکــی را از وی نخواهــد پذیرفت(مفیــد .)126 :1364 ،محتوای روایت آن اســت
کــه هیــچ عمــل نیکــی بــدون داشــتن والیــت اهــل بیــت پذیرفتــه نخواهــد شــد.
بررســی ســند روایــت نخســت؛ تمامــی راویــان حدیــث فــوق ثقــه و امامــی هســتند و حدیــث از
نظــر ســند صحیــح اســت .أبوالقاســم جعفربــن ّ
محمــد را نجاشــی ثقــه دانست(نجاشــی1432،ق
ّ
«أبیه»(محمــد بــن قولویــه الجمــال) را نجاشــی از خیــار اصحــاب ســعد
 .)123:همچنیــن

بــن عبداللــه (همــان) برشــمرد .ســعد بــن عبدالله(االشــعری القمــی) را(نجاشــی1432،ق
177:؛ طوســی1435،ق )135 :ثقــه معرفــی کردنــد .احمــد بــن ّ
محمــد بــن عیســی،
(نجاشــی1432،ق 82:؛ طوســی1435،ق )68 :را ثقــه برشــمردند .حســن بــن محبــوب را شــیخ
طوسی(طوســی1435،ق )96 :و هشــام (بــن الحکم)(نجاشــی1432،ق  )434:و «مــزارم بــن
حکیــم» (نجاشــی1432،ق  )424:را نجاشــی ثقــه دانســتهاند.
روایــت دوم؛ جابــر بــن یزیــد جعفــی در حدیثــی طوالنــی کــه در وصــف شــیعه از امــام باقــر g
نقــل کــرد ،میگویــد :آن حضــرت بــه وی فرمــود :ای جابــر ،بــه خــدا ســوگند ،شــیعۀ مــا نیســت
مگــر کســی کــه تقــوا داشــته باشــد و از خــدا اطاعــت کنــد ...ای جابــر ،مذهبهــا تــو را فریــب
ندهــد ،آیــا بــر انســان همیــن کافــی اســت کــه بگویــد :علـ ّ
ـی را دوســت م ـیدارم و والیــت او را
بپذیــرد؟ پــس اگــر گفــت :همانــا مــن رســول خــدا را دوســت م ـیدارم و رســول خــدا  nواالتــر
از علــی  gاســت؛ ســپس بــه عمــل او عمــل نکنــد و سـ ّـنت پیامبــر  nرا ّ
تبعیــت نکنــد ،ایــن

دوســت داشــتن ،هیــچ نفعــی بــه او نخواهــد رســاند ...ســوگند بــه خــدا کــه نزدیکــی و تقـ ّـرب بــه
خداونــد ّ
میســر نمیشــود مگــر بــا اطاعــت از او و مــا ســند رهایــی از آتــش را بــا خویشــتن نداریــم
و کســی ّ
حجتــی بــر خداونــد نــدارد؛ هرکســی مطیــع خداونــد متعــال باشــد ،دوســت ماســت و
هرکــس نســبت بــه خداونــد متعــال نافرمــان باشــد ،دشــمن ماســت .بــه والیــت مــا مگــر بــا ورع
(پرهیــز از گنــاه) و عمــل درســت نمیرســید(ابن بابویــه ،1393 ،ج.)1022: 2
محتــوای روایــت جابــر بــن یزیــد جعفــی آن اســت :بــرای رســیدن بــه والیــت و دوســتی بــا اهــل
بیــت ،bدوری از گنــاه ،تــاش بــرای انجــام واجبــات و داشــتن عمــل صالــح ضــروری بــوده و
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دوســتی بــدون اجتنــاب از گنــاه بیفایــده اســت .بررســی ســندی روایــت دوم (جابــر بــن یزیــد
جعفــی)؛ ّ
ّ
علــی بــن بابویه(نجاشــی1432 ،ق389:؛ طوســی1435 ،ق )237:و
محمــد بــن
ّ
محمــد بن الحســن بن احمــد بــن الولیــد (نجاشــی1432،ق382:؛ طوســی1435 ،ق) 237:؛ و

أحمــد بــن أبــی عبداللــه البرقــی( ،نجاشــی1432،ق76 :؛ طوســی1435 ،ق ،)62 :و أحمــد بــن
ّ
النضــر الخـ ّـزاز( نجاشــی1432 ،ق )98 :توثیــق شــدهاند.
عمــرو بــن شــمر؛ اگرچــه نجاشــی (نجاشــی 1432،ق )60 :وی را تضعیف نمود ،ولــی به قرائنی
از قبیــل روایــت کــردن أجــاء و پنــج نفــر از اصحــاب اجمــاع ،اعتمــاد کــردن شــیخ مفیــد بــه وی در
نقــل روایــت از وی و مهمتــر آن کــه وجــود وی در اســناد تفســیر قمــی کــه صاحــب کتــاب مذکــور
بــه ثقــه بــودن راویــان حدیــث کتابــش شــهادت داده اســت ،ثقــه محســوب میشــود و تضعیــف
نجاشــی ضــرری بــه ثقــه بــودن وی نمیرســاند.
جابــر بــن یزیــد جعفــی؛ اگرچــه وی را نجاشــی تضعیــف کــرد ،ولــی وی بــه قرایــن متعـ ّـددی از
ّ
قبیــل توثیــق شــیخ مفیــد ،علمــه و توثیــق وی از جانــب ابــن الغضائــری کــه ســختگیر در توثیــق
راویــان اســت و برشــمردن وی از خـ ّ
ـواص امــام باقــر  gاز جانــب إبــن شــهر آشــوب؛ ســزاوار اســت
کــه وی را از ثقــات أجــا بدانیم(حســینی بغــدادی1415 ،ق .)80 :روایــت ســوم؛ امــام صادقg
فرمــود :دوســتی و والیــت اهــل بیــت واجــب و الزم شــمرده شــده اســت(مفید.)73 :1364 ،
 .3-8سختیها موجب کفارۀ گناهان
برخــی روایــات معتبــر ،ســختیهای دنیــا ،هنگامــه مــرگ و عــذاب بــرزخ را ،کفــاره گناهــان و
موجــب پــاک شــدن انســان مؤمــن گنهــکار از گناهــان دانســتهاند.
ســماعه بــن مهــران از امــام صــادق  gروایــت کــرد ،زمانیکــه گناهــان بنــده زیــاد شــود و آنهــا
را جبــران نکنــد ،خداونــد او را بــه انــدوه دنیایــی گرفتــار میســازد تــا کفــارۀ آنهــا گــردد و اگــر ایــن
نشــد ،بیمــارش میکنــد تــا کفــارهاش شــود و اگــر ایــن نشــد ،هنــگام مــرگ بــر او ســخت میگیــرد
تــا کفــارۀ گناهــان او باشــد و اگــر ایــن نشــد ،در قبــرش عذابــش میکنــد تــا هنــگام مالقــات
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پــروردگارش گناهــی نداشــته باشــد(ابن بابویــه ،1393 ،ج .)492: 1محتــوای روایــت ســماعه
آن اســت :ســختیهای دنیــا ،هنــگام مــرگ و بــرزخ ،کفــارۀ گناهــان آدمــی و برطــرف شــدن اثــر
گنــاه از روح آدمــی میشــود .ایــن روایــت قابــل اعتمــاد اســت ،چراکــه روایــان ایــن حدیــث احمــد
بــن ّ
محمــد بــن یحیــی العطــار ،از مشــایخ اجــازه شــیخ صــدوق و مترضــی وی بــود و شــهید ثانــی
و شــیخ بهایــی وی را توثیــق کردهاند(حســینی بغــدادی1415 ،ق .)41 :ســعد بــن عبداللــه؛
نجاشــی وی را توثیــق کرد(نجاشــی1432 ،ق .)177 :هیثــم بــن ابــی مســروق؛ نجاشــی و شــیخ
طوســی در وثاقت و تضعیف وی ســخنی نگفتهاند(نجاشــی1432 ،ق437 :؛ طوســی1435 ،ق:
 )260ولــی کشــی میگویــد :اصحــاب مــا از او بــه خیــر یــاد کردنــد و آیتاللــه خویــی مینویســد:
«و هــو حســن معتمد علیه»(حســینی بغــدادی1415 ،ق« .)525 :حســن بن محبوب»(طوســی،
1435ق )6:و «ســماعه بــن مهــران»( ،نجاشــی1432 ،ق )217 :توثیــق شــدهاند.
 .4-8شفاعت اهل بیتb
ّ
مســلمانان بــر ثبــوت شــفاعت پیامبر اکــرم nاتفــاق نظــر دارند(عالمــه حلــی1430،ق).452 :
َ
َّ َ ُ َ َ
ـل
ـ
ه
ل
دلیــل آن
برخــی آیــات و ســخن پیامبــر اکــرم  nاســت کــه فرمــود« :إدخــرت شــفاع ِتی ِ ِ
ُ
َ
َّ
الک َب ِائـ ِـر ِمــن أم ِتــی» .همچنــان کــه شــفاعت بــرای حضــرت رســول اکــرم  nثابــت اســت بــرای

ائمــه اطهــار هــم ثابــت اســت و دلیــل آن بســیاری از روایــات اســت کــه از آن بزرگــواران صــادر شــده
اســت(فاضل مقــداد1414 ،ق .)293 :درحقیقــت شــفاعت در قیامت (ســبحانی)193 :1370 ،
و مربــوط بــه مــا بعــد برزخ(مطهــری ،1375 ،ج )340 :1اســت .در روایتــی بــا ســند صحیــح از امام
رضــا gکــه در ذیــل بــا بررســی ســندی آورده میشــود ،محتــوای آن ایــن اســت :زیــارت اهــل
بیــت  bموجــب دریافــت مغفــرت الهــی اســت.
ّ
ّ
محمــد بــن علـ ّ
عبدالســام بــن صالــح قــال
ـی ماجیلویــه عــن علــی بــن إبراهیــم عــن أبیــه عــن
ُ
ّ ِّ َ ُ
ّ
جعـ ُـل اللـ ُـه َع َّز َو َجـ َّـل ُت َربتــی ُم َ
ظلومـ ًـا َو َی َ
ســمعت ِّ
ختلــف
الرضــا  gیقــول ِإنــی َســأقتل ِبالســم م
ِ
َ
َ
َ َ َّ
ـیعتی َو أهــل محبتــی َف َمــن َز َارنــی فــی ُغ َربتــی َو َج َبــت َلـ ُـه ز َ َ
شـ َ
ـذی أکـ َـر َم
یار ِتــی یــوم ِ
ِ
القیامـ ِـه و الـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َ ُ َ ّ َ
ُ
ُ َ َّ ً ُّ ّ َّ َ َ
نکــم عنـ َـد َقبــری إ َّال اسـ ُـتحقَ
َ
َ
َ
ُ
محمــدا ِبالنبــو ِه و اصطفــاه علــی ج ِمیـ ِـع الخ ِلیقـ ِـه ل یصلــی أحــد ِم
ِ
ِ
ِ ِ
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َ
َ َّ
َّ
َ
کر َمنــا بعــد ُم َح َّمــد َص َّلــی اللـ ُـه َع َلیــه َب َ
المغفـ َـره مـ َ
َ
اإلمامـ ِـه َو
أ
ـذی
ـن اللـ ِـه َع َّز َو َجــل َیـ
ِ
ِ ِ
ٍ
ـوم یلقــاه و الـ ِ
َ
ّ
الوص َّیــه َّإن ّزوار َقبــری أکـ َـرم الوفــود علــی الله َع َّز َو َجـ ّـل َیــوم الق َ
َ
یام ّ
ه(حر عاملــی1397 ،ق،
خصنــا ِب ِ ِ
ِ
ِ
ج.)439 :5
محتــوای روایــت فــوق ایــن اســت :زیــارت ائمــه هــدی  bســبب اســتحقاق آمــرزش خداونــد
متعــال میشــود.
ّ
ّ
ّ
«علــی بــن
علــی ماجیلویه»(نجاشــی1432 ،ق )353 :و
«محمــد بــن
ســه راوی پیــش روی
ّ
«عبدالســام بــن صالح»(همــان ) 245 :را نجاشــی حکم به وثاقتشــان
إبراهیم»(همــان )260 :و
کــرد ولــی دربــارۀ ابیه(ابراهیــم بــن هاشــم) دو نظــر وجــود دارد:
الــف :بــه وثاقتــش در فهرســت و رجــال نجاشــی و طوســی تصریــح نشــد و فقــط نوشــتند:
اصحــاب مــا میگوینــد او اولیــن کســی اســت کــه حدیــث کوفیــون را در قــم منتشــر کرد(طوســی،
1435ق36 :؛ نجاشــی1432 ،ق.)16 :
ّ
ّ
ب :علمــه حلــی صاحــب خالصــۀ األقــوال ،قبــول قــول ابراهیــم بــن هاشــم را ارجــح میدانــد و
میگویــد« :و لــم أقــف ألحــد مــن أصحابنــا علــی قول مــن القــدح فیــه و ال علی تعدیلــه؛ لتنصیص
و الروایــات ...واألرجــح قبــول قوله»(حلــی1431 ،ق )45 :و آیتاللــه خویــی مینویســد :الینبغــی
ّ
الشــك فی وثاقته»(خویــی1413،ق ،ج.)291 :1
جــوادی آملــی از معاصــران ،بــا ذکــر شــش دلیــل بــه وثاقــت وی قائــل اســت(جوادی آملــی،
 ،1393ج.)586 :1
ّ
متخصصــان فـ ّ
ـن رجــال از قبیــل نجاشــی و شــیخ طوســی
نگارنــده بــرآن اســت از آن جهــت کــه
وی را تضعیــف نکردهانــد ،شــواهد شـشگانهای را کــه آیتاللــه خویــی و اســتاد جــوادی آملــی بــر
وثاقــت نامبــرده ذکــر کردهانــد ،بــر وثاقــت ابراهیــم بــن هاشــم تمــام اســت و روایــت فــوق از نظــر
ّ
عبدالســام بــن صالــح الهــروی از امــام رضــا gنقــل کــرد :امام
ســند ،صحیــح اســت .همچنیــن
رضــا gداخــل ّقبـهای شــد کــه در آن قبــر هــارون ّ
الرشــید بــود .ســپس خطــی در جانــب قبــرش

کشــد و فرمــود :ایــن تربــت مــن اســت و در آن دفــن خواهــم شــد و خداونــد متعــال ایــن مــکان را
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محــل آمــد و شــد شــیعیان و دوســتانم قــرار خواهــد داد .بــه خــدا ســوگند هــر یــک از آنــان کــه مــرا
زیــارت یــا ســام کنــد بــه ســبب شــفاعت مــا مشــمول بخشــش و مهربانــی خداونــد متعــال قــرار
خواهــد گرفت(حـ ّـر عاملــی1397 ،ق ،ج.)439 :5
 .5-8آمرزش بهواسطه شفاعت پس از ورود به دوزخ در صورت پاک نشدن آثار گناه
شــیعیان و پیــروان اهــل بیــت  bهرگــز از بهشــت محــروم نمــی شــوند؛ اگرچــه گناهــان آنــان
موجــب شــود کــه دیرتــر به بهشــت وارد شــوند؛ پــس از آن کــه کوتاهیهایشــان جبــران شــد و از آن
گناهــان پــاک شــدند بــه بهشــت میروند(مصبــاح یــزدی ،1387،ج .)104: 1در برخــی روایــات
تصریــح شــد کــه اگــر انســان مؤمــن بــا ســختیهای دنیــا ،هنگامــه مــرگ ،بــرزخ و محشــر پــاک
نشــد ،در طبقــۀ نخســت جهنـ ّـم قــرار میگیــرد و درنهایــت بــا شــفاعت اهــل بیــت مــورد آمــرزش
خداونــد متعــال قــرار میگیرنــد .دلیــل بــر ّ
مدعــای «آمــرزش بهواســطه شــفاعت پــس از ورود
بــه دوزخ» مفهــوم روایــت معتبــری اســت کــه امــام باقــر gمیفرمایــد :پیامبــر از جهنـ ّـم رفتــن

مردمــی از شــیعیان گریــه میکنــد و خداونــد بــه خاطــر گریــه پیامبــر آنــان را میآمــرزد .ابــی الــورد
از امــام باقــر  gدر روایتــی طوالنــی نقــل کــرد کــه آن حضــرت فرمــود :پیامبــر اکــرم  nبــرای
بــه دوزخ رفتــن مردمــی از شــیعیان علــی gو ممنــوع شدنشــان از حــوض میگریــد .خداونــد
بــه پیامبــر میفرمایــد :ای ّ
محمــد ،مــن آنــان را بــه تــو بخشــیدم و بهخاطــر تــو از گناهانشــان در
گذشــتم و آنــان را بــه تــو و بــه آن عــده از فرزندانــت کــه دوســت میداشــتند ،ملحــق کــردم و در
دســته و گــروه تــو قرارشــان دادم و در حــوض تــو واردشــان ســاختم و شــفاعت تــو را دربــارۀ آنــان
پذیرفتــم و تــو را بدیــن کرامــت گرامــی داشــتم(مفید.)330 :1364 ،
مضمــون روایــت ابــی الــورد از امــام باقــر  gآن اســت :بخشــش خداونــد متعــال از شــیعیان
علــی gبعــد از ورود بــه جهنـ ّـم و بهواســطۀ شــفاعت پیامبــر اکــرم  nاســت؛ بــه ایــن معنــا کــه
والیتپذیــران اهــل بیــت  bدرصورتیکــه بــا ّ
تحمــل ســختیها و شــکنجههای دنیــا و بــرزخ و
همچنیــن برخــی شــکنجههای قیامــت پــاک نشــدهاند درنهایــت باواســطۀ رســول اکــرم  nمــورد
آمــرزش خداونــد متعــال قــرار میگیرنــد.
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بــر مبنــای نظــر آیتاللــه خویــی ،روایــت فــوق صحیــح اســت؛ چراکــه وی «معلــی بــن
ّ
ّ
«محمــد بــن جمهور»(همــان )417 :را بــه جهــت
محمد»(حســینی بغــدادی1415 ،ق )490 :و

الزیــارات ،ثقــه دانســته و «أبــا ّ
وقوعشــان در اســناد کامــل ّ
محمــد الوابشــی»(همان )549 :و «أبــی
الورد»(همــان )598 :را بــه جهــت وقوعشــان در اســناد تفســیر قمــی ،ثقــه میدانــد و ّ
بقیــه
َ َ
عفــر بــن ّ
ـن قولویه رحمــه الله»(نجاشــی1432 ،ق123 :؛ طوســی،
ـ
ب
د
محم
راویــان «أبوالقاســم ج
ِ
محمــد بــن عامــر» را نجاشــی ،همــان حســین بــن ّ
1435ق )91 :و «الحســین بــن ّ
محمــد بــن
عمــران مــی داند(نجاشــی1432 ،ق ).67 :ثقــه دانســت.
پــر واضــح اســت ،از اســباب اســتحقاق شــفاعت بــر پایــۀ برخــی روایــات ،زیــارت ائمــه هــدی b
بــا داشــتن ســه شــرط :شــناخت حـ ّـق ،حرم ـتداری و والیــت اســت .همچنیــن امــام عســکری
 gفرمــود« :اگــر بــا ســختیهای دنیــا ،هنگامــه مــرگ و عــذاب بــرزخ ،شــخص مؤمــن بــه خــدا،
رســول اکــرم و ائمــه هــدی ،bگناهانــش بخشــیده نشــده اســت ،برای پــاک شــدن از گناهــان در
طبقــۀ نخســت دوزخ جــای میگیــرد و بــرای برخــی گناهــان عــذاب میشود»(منســوب بــه امــام
عســکری (ع)(۱۴۰۹ق) ) 306 :و ســپس وارد بهشــت میشــود.

نتیجهگیری
ّ
علمــه ّ
محمــد تقــی مجلســی کــه آمــرزش صغائــر و کبائــر را بهصــورت مطلــق ذکــر کــرده
ســخن
ّ
اســت ،قابــل پذیــرش نیســت؛ چراکــه الزمــۀ ایــن نظریــه ،تعطیل شــدن تکالیف الهــی بــوده و این
بــا نصــوص قــرآن و روایــات معتبــر اهــل بیــت bدر تعــارض اســت .از شــرایط مهم بخشــش صغائر
بهواســطۀ اجتنــاب کبائــر کــه در قــرآن بــدان وعــده شــده ،بــر اســاس روایت معتبــر ّ
میســر در امالی
شــیخ مفیــد ،بعــد از شــناخت خــدا و اعتقــاد بــه رســالت پیامبــر اســام ،پذیرفتــن والیــت اهل بیت
bاســت .زائــر امــام رضــا gبــا داشــتن ســه ویژگــی :شــناخت ،حرمـتداری و والیتپذیــری آن
امــام ،در صورتــی کــه گناهانــش ،بــا ّ
تحمــل ســختیهای دنیــا ،هنگامــه مــرگ ،بــرزخ و روز محشــر
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بخشــیده نشــد ،در طبقــۀ نخســت جهنـ ّـم قــرار میگیــرد و ســپس بــا شــفاعت اهــل بیــت b
گناهــان کبیــرهاش بخشــیده میشــود .بــا مفهومــی کــه نگارنــده از روایــات زیــارت امــام رضا gو
ـات آمــرزش گناهــان زائــر امــام
بخــش گناهــان کبیــره ارائــه داده اســت ،تعارضــی بیــن مفهــوم روایـ ِ
حســین gو محتــوای آیــات قــرآن و روایــات وجــود نــدارد و تناقضــی بیــش نیســت.
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Reviewing the Semantics and Resolving the Conflict
Between the Ḥadīth Whoever Visits me Knowing my Rights,
Allah the Almighty will Forgive him his Past and Future Sins
and Ṣaḥiḥa of Khaythama
Abdolali Pakzad 1
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Abstract
The pilgrimage of Imam Riḍā (as) has been mentioned in some narrations as
the cause of forgiveness of the pilgrim's sins. At first glance, the concept of the
narrations of the pilgrimage of Imam Riḍā (AS) and the forgiveness of all sins is
in conflict with the content of some verses of the Qur'an (Nisá, 31) that make the
forgiveness of believers conditional on avoiding major sins, as well as many hadiths
and especially the concept of authentic hadith Khaythama, who introduced the
removal of the punishment and forgiveness of the sinner to know and follow the
path of the Ahl al-Bayt (as). This article, with a critical approach and descriptiveanalytical method, seeks to present the correct concept and resolve the conflict
between the narrations of the forgiveness of the pilgrim's sins and some verses
and narrations, especially the reliable hadith of Khaythama. This research shows
that the forgiveness of minor sins, by avoiding major sins, is reserved for the
holder of guardianship and mystics of the right and sanctity of the Ahl al-Bayt
(as). Also, with the accumulation of great sin, after enduring hardships (according
to the amount of sin) at the time of death in the world, he is forgiven; and if the
effects of sin are not removed, he is placed in the first floor of Hell, and he is
forgiven through the intercession of the Ahl al-Bayt (as); and there is no conflict
between the concept of the narrations of the pilgrimage of Imam Riḍā (as), whose
functions include the forgiveness of the pilgrim, and the content of religious texts
that consider the forgiveness and salvation of human beings to depend on faith,
righteous deeds and adherence to the Ahl al-Bayt (as).
Keywords: Imam Riḍā (as), Pilgrimage, Forgiveness of sins, Ḥadīth Khaythama,
Conflict of narration.
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Eight Norms of Social Behavior in the Biography
of Imam Riḍā (as)
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Abstract
Undoubtedly, each school offers a special way of life that is based on its worldview
and considers the formation of its desired society in adherence to those norms. Is
it possible to extract the norms, desirable characteristics and principles of social
behavior expected from a Muslim from the speech and behavior of Imam Riḍā
(as) and explain it in a systematic way? This research first collects the words
and behaviors of Imam Riḍā (as) in a library method and then organizes it in a
descriptive-analytical way. The findings of this study show that the following eight
basic points have been mostly considered and emphasized by them: 1. Learning
and teaching 2. Honoring committed and knowledgeable poets 3. Protecting the
brotherhood of faith 4. Commitment to pure speech 5. Loving others 6. Generosity
and charity 7. Concealing charity and avoiding humiliation 8. Wise forgiveness. And
because Imam Riḍā (as) was fully adorned with the mentioned social behaviors and
behaviors, he attracted a general and special friendship and was named "Riḍā".
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Political Education in Imam Riḍā’s (as) Biography;
A Model for Increasing Insight
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Abstract
Political education is one of the concepts that play a key role in shaping
the frameworks of Islamic government and characterizing the type of action
of society and increasing Islamic insight. Political education is a process that
begins with non-political affairs and then moves on to simpler areas. In Islamic
thought and the behavioral patterns of the Imams (as), the socio-political
education of man and society has always been of great importance. Through
social and political education, the infallible Imams have always explained
religious teachings in the individual and governmental spheres and have trained
human beings in the level of Islamic culture and identity. In the political thought
of Imam Riḍā (as), the concept of political education is basically related to the
empowerment of the Muslim community in order to inform and improve their
level of insight to understand the existing trends. The main question of the
research is what is the political education in the thought and behavioral pattern
of Imam Riḍā (as)? According to the research findings in the behavioral model of
Imam Riḍā (as), political education basically means social self-awareness and
the establishment of political and social cohesion and has its own components
and characteristics, in such a way that right orientation, justice, freedom of
expression, honor and respect, knowing the audience and awareness of the
time are the most important features of political education in their thought and
behavior pattern. Based on this, the research method is descriptive-analytical,
which explains the political education in the thought and behavioral pattern of
Imam Riḍā (as) by using the narrations and biography of Razavi.
Keywords: Imam Riḍā (as), Education, Politics, Political education, Political

thought.
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A Comparative Study of the Theological Views of the
Two Schools of Qom and Baghdad Regarding the Funeral
and Burial of the Infallible Imam
Saeed Tofigh 1 Vajiheh Miri 2
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Abstract
The funeral and burial of the late Infallible Imam (as) by the living Infallible
Imam (as) is one of the topics that has been considered in Shiite theological
and jurisprudential thought. This article uses a descriptive-analytical method
to comparatively study the beliefs of the two schools of Qom and Baghdad
in this regard. Examining the approach and perspective of the two schools of
Qom and Baghdad, it becomes clear that the school of Qom, by adhering to
the narrations, recognizes the burial of the dead infallible by the next infallible
as a definite, unchangeable and transcendental rule; on the other hand, the
theologians of the Baghdad school, unlike the traditionist jurists of the Qom
school, place not only the narrations on the burial of the infallibles in the field of
a single narration; rather, they do not accept the certainty and immutability of
this issue as an indisputable theological and jurisprudential rule. The Baghdad
school, while accepting the priority of burial of the infallible by the next infallible,
has not elevated it to a degree of certainty so that if there are obstacles and
restrictions for the living Imam in the burial of the deceased Imam, he still
commits himself to this rule. The school of theologians and scholars does not
believe in the burial of Imam Hussein, Imam Kāḍim and Imam Riḍā (as) by the
next infallible. It is also understood from historical reports that Imam Riḍā (as)'s
uncle, Muhammad ibn Jaʿfar al-Sādiq (as) was in charge of his burial.
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Ibn Bābuvayh (Sheikh Saduq), Sharif Morteza.
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Critical Analysis of ibn Taymiyyah's Point of View
on the Scientific Status of Imam Riḍā (as)
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Abstract
Wahhabism's enmity with the Ahl al-Bayt of infallibility and purity is not hidden
from anyone. Ibn Taymiyyah, as the main flag bearer of this sect, has always
tried to deny the virtues of the Ahl al-Bayt (as) and make them look like ordinary
human beings. With the same approach of denigrating and denying the virtues
of the Ahl al-Bayt (as), he raises doubts about the scientific position of Imam
Riḍā (as) and believes that the Shiites have exaggerated his position. Claims
such as "Imam Riḍā (as) not being more knowledgeable", "Imam Riḍā (as) not
narrating narration", "Islamic scholars not narrating from him", and "Lack of
narrations of Imam Riḍā (as) in Siḥāḥ Sittah" has been quoted by ibn Taymiyyah
to deny the high position of Imam Riḍā (as). In this research, with a descriptiveanalytical method and a critical approach, while examining the sayings of Sunni
elders and citing narrations in Sunni hadith and commentary books, an attempt
has been made to respond to ibn Taymiyyah's claims. The conclusion is that ibn
Taymiyyah's claims about the position of Imam Riḍā (as) are nothing more than
fallacies and are inconsistent with the views of other Sunni thinkers.

Keywords: Imam Riḍā (as), Ibn Taymiyyah, Criticism, Scientific status, Being more
knowledgeable, Sunni scholars.
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Mystical Explanation of the Truth of Service and its Degrees
in the Threshold of the Infallible (as)
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Abstract
Service is one of the valuable subjects that is mentioned in mystical sources
as serving the elders and benefiting from the existence of a guide to the most
perfect of them, namely, the guardian of God and the perfect man. In this
research, we have tried to express the truth of service and its degrees with a
mystical approach in a descriptive-analytical method and to clarify its behavioral
functions in the sacred threshold of Infallible (as). Khādim, Motakhādim and
Mostakhdim are the degrees of service in mysticism, among which khādim is
the beloved of Makhdūm (the one who has been served) and is close to Allah
Almighty. According to this research, in the course of mystical behavior with the
help of the Infallible Prophet (pbuh) in the position of a perfect human being,
the service of a "servant" can lead to his melting in makhdūm until his survival
after inexistence and the help and guidance of the people. The condition of this
behavior is knowledge of the status of a perfect man, obedience, love, devotion
and the presence of the heart in the presence of the Infallible (as), which makes
the khādim similar to the makhdūm in terms of behavior, morals and practice.
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The Pattern of Imam Riḍā (as) 's Confrontation
with Maʾmūn's Hypocritical Actions
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Abstract
Maʾmūn's approach in confronting Imam Riḍā (as) is unique among the
Umayyad and Abbasid caliphs; because he took a hypocritical approach to
the point that he offered the Imam to accept the government and insisted on
him accepting this. The purpose of this article is to analyze the encounter of
Imam Riḍā (as) with Maʾmūn as a pretender man. Hence, the main question of
the article is to achieve the pattern of confrontation of Imam Riḍā (as) in the
face of Maʾmūn's hypocritical actions. The research method is text hermeneutics
with an "inferential and author-centered" approach. The findings show that the
actions of the Imam in the face of Maʾmūn's pretense can be analyzed in the
form of "otherness-maker", "revealing", "insightful" and "expedient" actions
that the last action of the Imam prevails the previous three actions. All the
actions of the Imam are performed in the realm of "divine will". The prevailing
spirit of the Imam's actions is "guidance", which looks at both the individual
pretender and the general public in Islamic society, and this is the fundamental
difference between the Islamic approach and other approaches. The Imam not
only considers the guidance of Maʾmūn as a pretending hypocrite, but in this
regard he does not hesitate to provide advice and guidance in the interests of
the Islamic society and even to reform his government.
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