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ـ مجله در »ویرایش« مقالة رسيده، بدون تغيير در مفاهيم آن، آزاد است. 
پژوهش هایی  نتيجة  که  کند  را چاپ  مقاله هایي  مي دهد  ترجيح  »فرهنگ رضوي«  ـ 

دربارۀ معارف و فرهنگ رضوی )امام رضا)ع(( باشد. 
ـ مسئوليت مطالب مقاله هاي مندرج در فصلنامه، برعهدة نویسندگان آنهاست.

 اشتراک
مبلغ اشتراک ساليانه در ایران 160000 ریال است. عالقه مندان به اشتراک، این مبلغ 
اصل  و  واریز  ملی شعبه هاشمی نژاد  بانک  به شماره حساب 0109367952003  را 
فيش را به نشاني مشهد مقدس، بلوارشهيد کامياب، شهيد کامياب 34، پالک 3، بنياد 

بين المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع(، طبقة سوم، دفتر نشریه ارسال کنند. 
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کریم خان محمدی1، معصومه موذن2

چکیده 
همواره  اسالمی،  مذاهب  و  مختلف  ادیان  در  قدمگاه ها،  مانند  مقدسی  اماکن 
امام رضا)ع(، خواهران و  ایران، قدمگاه های  نمونة قدمگاه ها در  بوده اند.  احترام  مورد 
برادران ایشان است. »بيت النور«، قدمگاه حضرت معصومه)س( در قم، از مهم ترین این 
انسان شناختی،  با رویکرد  یادشده  قدمگاه  نوشتار،  این  در  به شمار می آید.  قدمگاه ها 
مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور با معرفی جامع نشانگاهِ تحقيق، هویت تاریخی 
و موقعيت جغرافيایی آن، دو نوع گزارش  »عينی« و »تحليلی« از وضعيت کنونی آن 
مشاهدة   فنون  از  انسان شناختی،  کيفی  از روش  بهره گيری  با  است.  ارائه  شده  درج 
مشارکتی، بررسی اسناد و مصاحبه ، در سطح عينی، به آداب و مراسم، تجربة زوار و 
احساسشان پرداخته  و در سطح تحليلی، سعی در معناکاوی الیه های ذهنی و پنهان 
کنشگران، شده است. یافته ها نشان می دهد، بيت النور برای مردم قم هویت بخش بوده 
و کنشگران از طریق همانندسازی نسبت برادری حضرت معصومه)س( و امام  رضا)ع(، 
با حضرت زینب)س( و امام حسين)ع(  در مأنوس سازی و تعميق اثر سفر بانو)س( به قم، 

اثرگذار بوده اند.

واژه های کلیدی
حضرت  معصومه)س(، بيت النور، قدمگاه، انسان شناسی، قم 

تاریخ دریافت: 94/07/05          تاریخ پذیرش: 94/08/20
  khanmohammadi49@yahoo.com                                )1. استادیار گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم )ع
amir7912000@yahoo.com                                                                 2. استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایالم
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مقدمه
جوامع دینی و آیينی به طور معمول، اماکن مقدسی دارند که دارای مجموعه ای از نمادها، 
فرهنگی  و  اجتماعی  کارکردهای  زیارتی،  نشانگاه های  این  است.  مذهبی   اعمال  و  شعائر 
فراوانی دارند. علل و عوامل بسياری، افراد را به  سمت این اماکن مقدس سوق می دهند که 
شاید انبساط خاطر از فضای معنوی، ایجاد آرامش و پاالیش روحی با انجام آداب زیارت، از 
مهم ترین عوامل شمرده شود، اینجاست که مکان مقدس با دین و آیين، ارتباط تنگاتنگی پيدا 
می کند. به نظر دین شناس معاصر، ميرچا الياده، برای انسان دین دار، مکان، امـری همجـنس 
ادیان  نامقدس تقسيم می شوند و مورد تأکيد  اماکن، به مقدس و  نیست، بلکه  و یکسـان 
نيز است. خداوند به موسی)ع( می فرماید: کفش هایت را درآور، تو در سرزمينی مقدس پا 
نهاده ای )طه/ 12، تورات، سفر خروج، 3، 5(، این مخاطبه نشان از وجود و اهميت مکان 

مقدس در ادیان دارد )الياده، 1375: 21(. 
مکان های مقدس، از دو جنبه تقدس می یابند: یا خودشان دارای ارزش وجودی اند یا 
به علت واقعه ای خاص مانند حضور انسانی مقدس، اعم از پيامبر، امام، امامزاده یا اوليای 
الهی، جنبة تقدس گرفته اند. در هر دو مورد، انسان دین دار آن مکان را نمونه ای از تجلی 
نام   ... اماکن در سراسر جهان تحت عنوان معابد، کليساها، حرم ها و  این  قدسی می داند. 
گرفته اند و زیارت آنها امری معمول و پسندیده است. ازجملة این اماکن مقدس می توان به 

قدمگاه ها اشاره کرد.
قدمگاه، معنایی وسيع تر از آنچه به ذهن می آید، دارد. دهخدا )15405( برای قدمگاه، این 
معانی را آورده  است: »جای نهادن قدم؛ جای قدم؛ جایی که پای پيامبری یا امامی یا وليی 
به  آنجا رسيده باشد؛ جاهایی که اثر پایی در سنگ و جز آن  پدیدار است و گمان برند که 

جای پای پيامبری یا امامی است.«
انوری نيز چهار معنی ذکر کرده است: »مکانی که دارای جای پایی از مقدسان است؛ جای 

قدم  نهادن؛ محل زیست؛ سکونت گاه و آستانه و درگاه« )1381: 5501(.



9 انسان شناسی قدمگاه
13

94
یز 

پای
م، 

ده
یاز

رة 
شما

م، 
سو

ل 
سا

  

در زبان عربی نيز کلمة »مقام«، معادلی برای قدمگاه است. لسان العرب، دو معنای »اقامت« 
و »جای ایستادن« را برای آن آورده است )ابن منظور،1414ق: 498(.

در هر صورت، شمار دقيقی از تعداد قدمگاه ها در دست نيست، اما شاید بتوان آنها را 
زیارت  زمان های خاصی،  در  یا  روزه  که همه  دانست  زیارتگاه های جهان  فراوان ترین  از 

می شوند. 
نمونة بسياری از زیارتگاه ها را با منشأ قدمگاهی ، در ادیان مختلف می توان دید. به طور 
مثال در آیين یهود می توان از زیارتگاه »سارا بت آشر« در نزدیکی اصفهان نام برد. فارغ از 
صحت و سقم تاریخچة این مکان، چنان که در اذهان عمومی شهرت یافته او نوة یعقوب)ع( 
و اولين کسی بوده که زنده بودن یوسف)ع( را بشارت داده است، لذا یعقوب)ع( به  پاس این 
خبر، او را برای داشتن عمری جاودان، دعا می کند. طبق روایتی یهودی، او در مکان امروزی 
توجه  مورد  مکان،  این   .)278 )هرتسفلد،1354:  است  شده  متجلی  خاتون«،  »سارا  به نام 

کليميان است و به عنوان قدمگاه، زیارت می شود. 
در ميان مسيحيان نيز می توان از زیارتگاه های مریم مقدس مانند قدمگاه »فاتيما« نام برد. 
هرچند در مصداق فاتيما، اختالف است )حضرت فاطمه)س( یا حضرت مریم)س((، اما مقدس 
بودن این بانو و متجلی شدنش در این مکان، مورد اتفاق است. بانوی مقدس سال1917 م. 
در دهکده ای در پرتغال، بر چند کودک، متجلی شد و پس از آن، با ساخت عبادتگاهی در 
محل تجلی، این مکان به زیارتگاهی مبدل شد که امروزه از مراکز بزرگ زیارتی مسيحيان 
است. اجازة کليسا برای برگزاری مراسم عبادی مخصوص این مکان و زیارت پاپ ژان ُپل 

دوم، به این زیارتگاه پشتوانه ای رسمی داد )سجادی، 1386: 159(.
برد.  نام  اردكان  نزدیکی  در  هریشت«  »پير  زیارتگاه  از  می توان  نيز  زرتشت  آیين  در 
زرتشتيان با اعتقاد به غيبت و تجلی یكي از كنيزان یزدگرد، هر ساله هجدهم نوروز براي 
زیارت بدین محل مي آیند و بيتوته مي كنند. در قسمتي از کوه كه محل غيبت بوده همواره 

آتشی روشن است )افشار،1354: 62(.
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 فرهنگ بهدینان واقعة تجلی این بانو و علت ساخت زیارتگاه را طی حکایتی شرح داده 
است )سروشيان،1370: 205(. 

از ارزش ویژه ای برخوردارند.  نيز  ادیان مذکور، قدمگاه ها در ميان مسلمانان  بر  عالوه 
شاید معتبرترین آنها قدمگاه ابراهيم)ع( باشد که مورد توجه مذاهب اسالمی است. قرآن کریم 
ُِذوا ِمن َمقاِم ِإبراهیَم ُمَصلًّی« )بقره/ 125( خداوند امر کرده  در تکریم این مکان می فرماید: »َو اتَّ
است قدمگاه ابراهيم)ع( را جایگاه نماز و دعا قرار دهند. مقام ابراهيم، به عنوان یکی از شعائر 
الهی، محلى است که ابراهيم)ع( در آن به خاطر بناى کعبه یا انجام حج یا براى دعوت عمومى 

مردم ایستاد )مکارم،1374: 15(. 
قدمگاه در ایران و جامعة تشيع نيز همانند دیگر جوامع، ارزش واالیی دارد. به نظر مارسل 
موس، اهميت پدیده های مذهبی از جامعه ای به جامعة دیگر متفاوت است. جوامع مذهبی تر 

به پدیده های مذهبی اهميت بيشتری می دهند )موس، 1380: 29(. 
بدین ترتيب، جامعة ایرانی که نسبت به جوامع دیگر بافت مذهبی محکم تر و پشتوانه ای 

حکومتی دارد، برای قدمگاه ها، ارزش زیادی قائل اند.
نمونة این قدمگاه ها مربوط به امام رضا)ع( است که در مسير ایشان از مدینه تا مرو قرار دارد. 
نمونة دیگر، بيت النور، محل اقامت حضرت معصومه)س( است که از دیرباز به عنوان مکانی 
زیارتی در قم، مورد توجه بوده است. در این مقاله سعی می شود با نگاهی انسان شناختی1، 

به توصيف و تحليل این مکان و وضعيت زائران آن پرداخته شود.

روش
رویکرد این نوشتار انسان شناختی است. انسان شناسی از ریشة یونانی »Anthropos« به 
معنای انسان و »Logos« به معنای »شرح«، به تبيين و توصيف پدیدة طبيعی خاص مانند 

انسان هوشمند، از منظر فرهنگی می پردازد )بيتس، 1382: 27(.

1. Anthropology
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تحقيقات انسان شناختی، به خصوص هنگامی که با امور دینی همراه  شوند، سرشار از رازها 
و نمادهای گوناگون خواهند بود که محقق با شيوه ای تفهمی در پی رمزگشایی از آن است. 
بدین جهت تجربه های دینی و نحوة حضور اشياء و رویدادها در آگاهی کنشگران اهميت 
 زیادی می یابد و محقق یا پژوهشگر دینی می کوشد خود را همدالنه در حریم زیستگاه امر

دینی قرار دهد تا معانی دقيق پدیده ها را دریابد )داگالس،1372: 228(.
مشاهدة  ازجمله  مشاهده  فنون  از  مقصود  به  رسيدن  برای  محقق  است  الزم  بنابراین، 

مشارکت آميز، مصاحبه، شجره شناسی و بررسی اسناد بهره بگيرد )کتاک، 1386: 51-53(.
ازاین رو، در این بررسی در بازة زمانی سال 1391 تا 1393 در نشانگاه بيت النور از فنون 

ذیل استفاده شده است:
1- مصاحبه

 از مصاحبة نيمه ساختاریافته و سؤال هایی با محور مشخص، اما با لحن و تعداد متفاوت 
استفاده شد. برنامه ریزی مصاحبه ها طوری بود که هم در زمان های عادی و هم در مراسم 
خاص صورت بگيرد تا اگر زمان و مراسم خاص در پاسخ ها تأثيرگذار باشد، در مصاحبه ها 
مورد  نهایي  تحليل  در  كه  پذیرفت  در مجموع، حدود 30 مصاحبه صورت  نمایان شود. 

ارزیابي قرار گرفت.

2- مشاهده

 با ورود به ميدان مطالعه و حضور مستمر در نشانگاه تحقيق، سعی در فهم دقيق کنش ها 
و تجربه های زائران بود. البته مشاهده به نحو مشارکتی انجام شد، زیرا بنابر نظر روش شناسان 
در مطالعات موردی، بهترین نوع مشاهده، مشاهدة مشارکتی است )محمدپور،1392: 132(.
بدین ترتيب، پژوهشگران به طور مستقيم به عنوان زائر، وارد ميدان مطالعه شدند تا نتایج 

ملموس تری به دست آید.
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3- بررسی اسناد

در کنار مشاهده و مصاحبه، برای شناخت همة ابعاد مسئله، نياز به بررسی اسناد نيز بود 
که این بررسی در سه بخش انجام شد:

و  اسناد  قدیمي ترین  بررسی،  به  اعتباربخشی  برای  بخش  این  در  کتاب:  از  استفاده  ـ 
كتاب های مربوط به بيت النور مورد جستجو قرار گرفت.

ـ استفاده از فيلم ها و عکس ها: برای مطالعة بهتر، از فيلم ها و عکس هایی که در کتاب ها و 
بایگانی حرم حضرت معصومه)س( دربارة هویت مکان یا مراسم های خاص وفات یا والدت 

ایشان بود، استفاده شد.
ـ اسناد شفاهی: عالوه بر اسناد فوق، از اسناد شفاهی نيز استفاده شد، مانند اطالعات 

توليت مکان که نسل به نسل در خدمت بيت النور و زائران آن بوده اند. 
پدیده هایي مانند زیارت و اماکن قدمگاهی ابعاد مختلفی دارند، درحقيقت چون انسان 
به عنوان کنشگری فعال در آن حضور دارد، می توان آن را به مثابه پدیده ای انسانی یا به تعبير 
مارسل موس »پدیدة اجتماعي تام« در نظر گرفت كه داراي سطوح مختلف عيني و ذهني 

است )1380: 28(.
به  ذهني  سطوح  نيست،  دشوار  چندان  آن  به  دسترسی  که  عيني  سطوح  برخالف 
پژوهش هاي عميقی نياز دارد كه از راه فنون فوق، قابل دسترسي است. محقق انسان شناس، 
با گذر از الیه هاي عيني و قابل مشاهده و رفتن به سوی الیه هاي عمقي، تالش مي كند به 
اذهان كنشگران دسترسي پيدا كند )خان محمدی،1388: 56(، بدین ترتيب، پژوهشگران در 
این نوشتار با ارائة گزارش های تاریخی، عينی و تحليلی و با بررسی انسان شناختی درصدد 

پاسخ به این سؤال ها هستند:
هویت تاریخی این مکان در اسناد مکتوب چيست و چه ارتباطی با حضرت معصومه)س( 
دارد؟ تقدس قدمگاه در بين مردم منطقه تا چه حد است؟ آداب زیارت و حاجت خواهی 
در این مکان، چيست؟ گونه شناسی زائران چگونه است؟ چه مراسمی در این مکان انجام 
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می شود و نحوة حضور و کنش کنشگران در آن چگونه است؟ بيت النور بر مردم منطقه و 
زائران چه تأثيری دارد؟ الیه های ذهنی و پنهان این مکان زیارتی چيست؟

گزارش تاریخی و جغرافیایی بیت النور 
برخی  نظر  طبق  است.  بودن  توصيفی  و  تاریخی  دینی،  انسان شناسی  ویژگی های  از 

دین پژوهان، انسان شناسی باید با پژوهش تاریخی توأم باشد )داگالس،1372: 222(.
زمينه های خاص تاریخی، فرهنگی و اجتماعی در شناخت کامل پدیده، بسيار موثرند. 

از این رو، ابتدا موقعيت جغرافيایی و تاریخی بيت النور تشریح می شود:

1- موقعیت جغرافیایی

بيت النور از نظر جغرافيایی در محله ای به نام »ميدان مير« )بين دو محلة آذر و چهارمردان( 
در کوچة شمارة یِک خيابان عمار یاسر، از محله های قدیمی قم واقع شده است. در زمان 
داشت  قرار  قم  شهر  جنوب غربی  محدودة  در  مکان  این  شهر،  توسعة  از  قبل  و  گذشته 
)فقيهی، 1378: 94(؛ اما با گذشت زمان و گسترش شهرسازی با محوریت حرم حضرت 

معصومه)س(، ميدان مير، کم کم به یکی از محله های مرکزی شهر تبدیل شد.
سلطان  امامزاده  مانند:  دارد،  وجود  نيز  دیگری  زیارتی  مکان های  بيت النور،  اطراف  در 
محمدشریف، امامزاده سيد سربخش، چهل اختران و مدرسة علمية رضویه )بنابر قول مشهور، 
هنگام عزیمت امام  رضا)ع( به توس، این مکان قدمگاه ایشان بوده است(. بيت النور، فاصلة 

زیادی هم با حرم مطهر حضرت معصومه )س( ندارد و می توان این مسير را پياده طی کرد. 
در مجموع باید گفت بيت النور در بافت سنتی شهر و در مکانی با فضای کاماًل مذهبی قرار دارد.   

2- هویت تاریخی بیت النور

برخالف قدمگاه های جهان که به طور عمده از مستندات شفاهی برخوردارند، بيت النور، 
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هویت تاریخی مطلوب و محکمی دارد. تاریخچة این مکان، در اسناد معتبر، به سنة  201 ق. 
یعنی سال ورود حضرت معصومه)س( به قم بازمی گردد.

ظاهرًا قدیمی ترین کتابی که به ورود و اقامت ایشان در قم اشاره کرده، کتاب تاریخ قم 
بوده که در قرن چهارم ق. توسط حسن بن  محمد قمی نگاشته شده است و دیگر کتاب ها 
هم مطالب را از همين کتاب اقتباس کرده اند، ازجمله بحار االنوار )مجلسی،1403ق: 290( 

و منتهی االمال )قمی،1377: 432(. 
طبق آنچه در تاریخ قم آمده است، با ورود امام  رضا)ع( به مرو در سال 200 ق. پس از 
مدتی حضرت معصومه)س( به قصد دیدار برادر، از مدینه به  سمت مرو حرکت می کنند. در 
طول سفر، حوالی ساوه بيمار می شوند و از همراهان خود می خواهند ایشان را به قم ببرند. 
از نظر صاحب  کتاب، بنابر اصل روایت ها، هنگامی که خبر به قم می رسد، بزرگان شهر 
به استقبال ایشان می شتابند. در پيشاپيش آنها، موسی بن خزرج با اجالل و اکرام، مهار ناقة 

حضرت را می گيرد و ایشان را به منزل خود دعوت می کند. 
بانو، حدود 17 روز در منزل موسی سکنی می گزینند و سپس رحلت می کنند. مولف، 
پس از بازگویی جریان رحلت، می گوید: محراب عبادت ایشان هنوز وجود دارد )حسن 
بن محمد قمی،1361: 213( مکان اقامت حضرت، در خانة موسی بن خزرج، پس از وفات 
ایشان از طرف موسی، وقف شد. این مکان در اسناد تاریخی، به نام محراب یا معبد فاطمه)س(، 

بيت النور و بقعة ستيه، ناميده شده است )فيض،1349: 699(.
بيت النور در طول تاریخ، بارها مرمت شده است، اما  چنان که از مدارک تاریخی برمی آید 
نيز  آبادانی های دیگری  همواره جایگاه زائرپذیری خود را حفظ کرده و همين طور سبب 
شده است؛ اضافه شدن مسجد و مدرسه به مجموعة بيت النور و در کل گسترش شهر در 

این سمت، از آن جمله است.
ناصرالشریعه که در سال1324 کتابی در مورد قم نگاشته است، می نویسد: »اخيرًا مسجد 
مدرسه یا  بنای  تجدید  به  احتمااًل  که   )74  :1350( ساخته اند«  آنجا  در  هم  مدرسه ای  و 
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گسترش آن اشاره داشته است، زیرا مرحوم رازی قزوینی، نگارندة کتاب النقض در قرن 
ششم ق. بسيار پيش از ناصرالشریعه، این مدرسه را در شمار مدارس مهم قم آورده است 

)1331: 164( و نشان از آبادانی و رونق این مکان در همان زمان داشته است.
در  مدرسه  حجرات  محوطه،  وسط  در  معبد  یک  بر  مشتمل  »ستيه  فيض:  نوشتة  بنابر 
اطراف آن و یک مسجد در ضلع غربی مدرسه است. معبد فاطمه در وسط محوطة مدرسه 

قرار دارد و حجره ای است زیبا و آینه کاری به نام بيت النور« )1349: 699(. 
در هرحال، هنوز نيز، مدرسة علميه در جوار بيت النور قرار دارد. تنها تفاوتی که در سال های 
اخير به وجود آمده مسدود شدن راه اتصال این دو است. در گفتگو با تعدادی از طالب که 
سال هایی را در مدرسه  گذرانده اند، مشخص شد در گذشته، پنجره هایی از مدرسه به محوطة 
بيت النور باز می شده است،  طوری که از مدرسه، محوطة بيت النور مشاهده می شد، اما در 
سال های اخير، برای آسایش زوار و طالب مدرسه، پنجره ها مسدود شده اند و دیوار، جایش 
را گرفته، هرچند هنوز هم اتاق بيت النور، داخل حياط مدرسه است، اما راه ورودی ندارد.

3- توصیف مکان و ساختمان

مرحوم فيض، بيت النور را این گونه توصيف کرده است: »...حجره ای است زیبا و آینه کاری 
به نام  بيت النور که به صورت چهار ضلعی مختلف به  دهانة 3/5 در3 متر با محرابی در ضلع 
جنوبی و سه درگاه در اضالع سه گانه با دری آهنی و سراسری و شيشه پوش« )1349: 699(.
این مکان همچنان زیبایی و نورانيت خود را دارد. در ابتدای کوچه، ميدانی کوچک با 
تعدادی درخت مشاهده می شود، دست راست ميدان، ورودی بيت النور است و بر داربستی 
آهنی تابلویی با عبارت »عبادتگاه حضرت فاطمه معصومه)س(« مشاهده می شود. در سمت 
راست بيت النور، مسجد و سمت چپ، کتابخانه قرار دارد. با گذر از در ورودی بيت النور، 
با محوطه ای حدود 12 در 18 متر مواجه می شویم که با فرش های یکدستی مفروش شده 
مشاهده  درگاهی شيشه ای  پایين تر  پله  می رسيم. چند  بيت النور  اتاق  به  آن  از  است، پس 
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ِل  َفاِطَمُة اْشَفِعي  »َيا  و جملة  معصومه)س(  از ضریح حضرت  درگاه، عکسی  باالی  می شود، 
حضرت  عبادتگاه  بيت النور،  تاریخی  »بنای  عبارت  آن  ذیل  در  و  می شود  دیده  اْلَنَّة«  ِف 

 The Place of Worship for Hazrat Masumeh)s( انگليسی:  عبارت  و  معصومه)س(«  
Beytonnoor the Historical Building نوشته شده است که مکان را برای گردشگران و 

زوار خارجی معرفی می کند. کاشی کاری رنگارنگ و زیبا با طرح های اسليمی، دور درگاه را 
احاطه کرده و باالی کاشی ها این شعر نقش بسته است:

شــده بنيــاد این کاخ منــور          بپـــــاس دختر موسی بن  جعفر

عبادتگاه معصومه است اینجا           کز اینجا قم شــرافت یافت دیگر

و در ذیل آن:
این روشنی ز چيست که در قم منور است        این سجده گاه دختر موسی بن  جعفر است
البته مرحوم فيض، مصرع اول را این گونه نقل کرده  است: »این جایگاه کيست که آنقدر 

منور است« )1349: 700(، احتمااًل با تجدید بنای مکان، شعر، تغيير یافته است. 
پس از این درگاهی، داخل اتاق بيت النور کاماًل نمایان می شود. ابعاد اتاق با آنچه مرحوم 
فيض نقل کرده اختالف چندانی ندارد. دیوار اتاق تا حدود 1/5 متر از سنگ مرمر پوشيده 
شده و باالی آن به صورت زیبایی آینه کاری شده است، سقف هم به صورت گنبدی بوده و 
لوستری از آن آویزان است که  همراه مهتابی ها، نور اتاق را تأمين می کند، کف اتاق هم با 

فرشی از رنگ روشن، مفروش شده است. 
در نهایت، در دیوار مقابل، محرابی کوچک و زیبا وجود دارد که با کاشی هایی در اطراف و 
آینه و سنگ کاری در داخل تزیين شده است و نمودی کامل از معماری اسالمی را نشان می دهد 
که از تمام نمادهای زیبایی شناختی در آن استفاده شده است تا چشم هر زائر مشتاقی را خيره کند. 
خاص  ارادت  از  نشان  که  می شود  دیده  محراب  باالی  در  خوش  خطی  با  زیر  بيت 

سازندگان و خادمان این بارگاه، به مقام شفاعت حضرت دارد: 
کمينه درگه، غالمحسين نجاتی              نجات می طلبد از تو که باب نجاتی
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در مجموع، معماری و شيوة ساخت بنا، مملو از نمادها و رمزهایی است که زائر را به 
آسمان  از  نمادی  اسالمی،  معماری  در  که  گنبدوار  می سازد. سقف  رهنمون  مکان  تقدس 
اتاق، نقوش  آینه، کاشی، نورپردازی درونی  شمرده می شود و استفاده از سنگ و ترکيب 

تزیينی و ... از جملة این مواردند. 
در ایجاد محراب به شکل کنونی، رخدادی تاریخی وجود دارد که نشان می دهد بيت النور 
به دليل  اما  نبوده است،  اماکن زیارتی، از شکل گيری خرافات مصون  از  مانند بسياری  نيز 

وجود علما و نفوذ کالم آنان بين مردم، این خرافات برطرف شده است. 
به نقل از مورخان به مرور زمان، واژة »النور« در اذهان عوام، به »التنور« تغيير یافت و 
مردم گمان کردند حضرت در این مکان تنوری داشتند و نان می پختند، زیرا دور محراب 
به صورت گرد و مدور و شبيه تنور بود )زمانی نژاد،1383: 43(، لذا به خاکستر آنجا تبرک 
می جستند، اما با دستور و روشنگری علما، حالت تنوری تخریب و محرابی مناسب تجدید 

بنا شد )فيض،1349: 699(.

4- تولیت مکان، مراسم و مناسک مذهبی

توليت بيت النور، برعهدة هيئت امناست و معمواًل از سادات ميره ای و بستگان دیگرشان 
هستند. تمامی نسل آنان، متولی و خدمتگزار بيت النور بوده  اند، اموالی را برای آن وقف کرده  
و در تجدید بنای آن نقش زیادی داشته اند. بر در و دیوار بيت النور نيز بعضًا به عکس یا نام 

بزرگانشان برمی خوریم.  
اعمال و مراسم بيت النور، به دو دستة غيراختصاصی و اختصاصی تقسيم می شوند:

می شود،  برگزار  نيز  مذهبی  اماکن  بقية  در  که  مراسمی  همانند  غيراختصاصی  مراسم 
معمواًل توسط هيئت محلی ميدان مير انجام می شود و اعضای آن را ساکنان محل تشکيل 

می دهند. این مراسم شامل موارد ذیل می شود: 
ـ قرائت قرآن در ایام ماه مبارک رمضان؛ 
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ـ روضه و عزاداری در محرم و صفر و پذیرایی با غذای تبرکی امام  حسين)ع(؛ 
ـ جشن ميالد و عزاداری وفات ائمه)ع( و ایام فاطميه؛ 

ـ نماز جماعت که همه روزه در مسجد بيت  النور برگزار می شود.
با حضرت  مکان  این  ارتباط  به جهت  که  دارد  نيز وجود  دیگری  مراسم  آن،  بر  عالوه 

معصومه)س(، به طور اختصاصی، در بيت النور انجام می شود و عبارت اند از:
نام گرفته  منزل حضرت  مکان،  این  اینکه  به دليل  ميالد حضرت معصومه)س(؛  مراسم  ـ 

است، هر ساله مراسمی در آن اجرا می شود؛
ـ مراسم ورود حضرت معصومه)س( به قم و کاروان نمادین؛ مردم قم در حرکتی نمادین، 
از ميدان معصوميه تا بيت النور و حرم مطهر، کاروان استقبال از حضرت را بازسازی می کنند؛
ـ مراسم روز وفات حضرت معصومه)س(؛ در این روز نيز کاروان عزاداری، طی تشييعی 

نمادین از بيت النور به سمت حرم مطهر حرکت می کنند.
این مراسم زیر نظر توليت حرم مطهر و همکاری هيئت امنای بيت النور انجام می شود.

گزارش تحلیلی
این گزارش از دو منظر ارائه می  شود: ابتدا در سطح عيني كه گزاره هاي آن با مشاهدة 
مستقيم قابل بررسي است و سپس تحليل پدیدارشناختی كه به ذهنيت باورمندان و ابعاد 

غيرعيني پدیده ارتباط دارد.

1- سطح عینی

آنچه از مشاهده ها و مراجعه های مکرر در طول دورة بررسی به دست آمد، آن است که 
از  مردم  توسط  معصومه)س(،  به سبب حضور حضرت  قدمگاهی  مکانی  به عنوان  بيت النور 
راه های دور و نزدیک زیارت می شود. لذا از باب آداب زیارت، نذرها، گونه شناسی زائران 

و مراسم های اختصاصی قابل بررسی است. 
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آداب زیارت

اماکن زیارتی، آدابی دارند که آنها را از دیگر اماکن متمایز می کند. درحقيقت، رعایت 
این آداب، حاكي از گسستن از مكان و جهان عادي و پيوستن و درآمدن به مكان و جهان 
مقدس است، آداب زیارت ممکن است شامل: وضو، تطهير، درآوردن كفش ، احساس انابه 

و انكسار و ... باشد )كينگ،1372: 102(.
 چنان که پژوهشگران مشاهده کردند بيت النور نيز مانند سایر اماکن مذهبی، به علت تقدس 

در ميان مردم، آدابی برای ورود و زیارت دارد که زائر آن را رعایت می کند. 
آداب زیارت در اینجا عبارت اند از: درآوردن کفش ها، الزامی بودن حجاب چادر برای 
بانوان ایرانی، سالم و تعظيم هنگام ورود، لمس در ورودی و دیوارهای محراب، آستانه بوسی 

و بوسيدن محراب، کشيدن پارچه یا روسری برای تبرک به محراب، نماز و دعا. 
همة این آداب، در ایجاد حس آرامش بخش زیارت اهميت دارند به طور مثال، آستانه بوسی، 
امتياز آن را نسبت به  زائر را آمادة ورود می کند. آستانه در مکان مذهبی، جدایي درون و 
محدودة بيروني نشان مي دهد و با آئين هایي از قبيل سر فرود آوردن، لمس  كردن با دست، 
دوچندان  اهميتی  از  اینجا  در  آستانه،   .)24  :1375 )الياده،  همراه است  غيره  و  بوسيدن 
برخوردار است، زیرا افراد محلی که همواره در کنار این مکان در رفت و آمدند و ورود 

هميشه مهيا نيست، با تعظيم و بوسيدن آستانه، احترام خود را به بيت النور ابراز می دارند.
در هرصورت، زائران، پس از ورود، برای زیارت به اتاق بيت النور می روند، اگر ميّسر باشد 
همان جا نماز می خوانند و در صورت ازدحام، در محوطة بيرونی، مشغول نماز و زیارت حضرت 
معصومه)س( می شوند. زواری هم که به صورت کاروانی می آیند، معمواًل زیارت خوانی دسته جمعی 

دارند و پس از توقفی کوتاه، برای زیارت اماکن متبرکة نزدیک بيت النور خارج می شوند. 

حاجت خواهی و نذر

مکان،  قداست  به  توجه  با  زائر،  است.  مقدس  اماکن  ویژگی های  از  حاجت خواهی، 
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در  را  او  صاحب مکان،  برتر  نيروی  و  است  شده  نزدیک تر  خداوند  به  می کند  احساس 
برآوردن حاجتش حمایت می کند. در این مکان نيز همانند حرم حضرت معصومه)س(، زائران 
از روی صدق و نياز، حاجت های خود را مطرح و برای برآوردن آن، نذر می کنند. نذرها 
شامل سفره های نذری، برپایی مراسم روضه، پخش آجيل و... می شود. همچنين بنابر گفتة 
خادم بيت النور، پشتی ها و فرش های این محل، مربوط به همين نذرها و برآوردن حاجت ها 

است. 
در ادامه به برخی از نذرها و حاجت خواهی ها اشاره می شود: 

ـ سفرة صلوات، از نذرهایی است که ظاهرًا به زوار قمی اختصاص دارد. فرد، به نيت 
14 معصوم)ع( نذر می کند و پس از حاجت گرفتن، در این مکان سفره ای سبزرنگ منقش 
به اسامی ائمه)ع( و پر از تسبيح پهن می کند، افراد )که معمواًل با هم آشنا هستند و در سفرة 
نذری یکدیگر شرکت می کند( گرداگرد سفره نشسته و ذکر شریف صلوات را می گویند 
تا همة تسبيح ها )14 هزار صلوات( ادا شود. در نهایت، نذرکننده، پذیرایی مختصری انجام 
می دهد. این سفره، اختصاص به روز یا ساعت معينی ندارد و همه می توانند آن را نذر کنند. 
در یکی از مراجعه ها به بيت النور، با چنين سفره ای مواجه شدیم، برای ایجاد ارتباطی 
صميمانه با صاحب سفره )که خانم آموزگاری بود و به گفتة خود بارها شاگردانش را به 
از آداب سفره و نيت نذرکننده  تا  بقية حاضران، سر سفره نشستيم  زیارت آورده بود( و 
این پدیدة زیارتگاهی  نتيجة خوبی هم برای تکميل اطالعات و شناخت  مطلع شویم که 

نصيبمان شد.
در مراجعة دیگر، خانمی از اهالی محل را دیدیم که شکالت بين زوار پخش می کرد، در 
پاسخ سؤالی، با حالت بغض آلود اظهار داشت: »زمان زیادی است که در این محل زندگی 
می کنم، اما به دليل مشکالت مالی شاید مجبور به فروش خانه ام شوم، این نذر را کرده ام 
که خداوند مرا از همسایگی منزل حضرت معصومه)س( محروم نکند، شما هم دعا کنيد این 

توفيق از من سلب نشود.«
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همين طور، در صحبت با هيئت امنای بيت النور، از زبان یکی از روحانيان منبری محل، 
نقل می کردند که اشتياق زیادی برای زیارت و رفتن به خانة خدا داشتم، اما به سبب مشکالت 
مادی، امکانش نبود تا اینکه یکی از بزرگان به من گفت: »به بيت النور برو و زیارت بيت اهلل 
را بخواه، بيت النور محل استجابت دعاست.« من هم به اینجا آمدم، نماز خوانده و حاجتم 
را مطرح کردم. مدتی پس از آن، در همان سال، به طرزی باورنکردنی و بدون اینکه مالی از 

خود خرج کنم، زیارت خانة خدا نصيبم شد.

گونه شناسی حاجت ها

هرچند دسترسی به حوائج افراد که معمواًل در خلوت و راز و نيازهای خصوصی خود با 
حاجت دهنده بيان می کنند و از آشکار شدن آن اِبا دارند، چندان آسان نيست، اما گفتگو و 

مصاحبة همدالنه با زائران، حوائج آنها را به ترتيب زیر نمایان می سازد: 
ـ حاجت خواهی در اینجا حول چند محور است: شفاعت اخروی، فهم علمی، حوائج 

مادی و شفای بيماران؛
ـ در گونه شناسی حاجت اقشار مختلف، تفاوت چندانی دیده نشد. تنها شاید بتوان از 
مجموع مصاحبه ها این گونه برداشت کرد که فهم علمی، از سوی افراد تحصيل کرده مانند 

دانشجویان یا طالب علوم دینی، بيشتر مطرح می شد؛
با  به عنوان نذری می دادند،  را که  افراد چيزی  نذر، معمواًل  ادای  ـ همين طور در مورد 
محل سکونت، مليت و آداب و رسومشان متناسب بود، به عبارت دیگر، نذر، متأثر از شرایط 

اجتماعی و فرهنگی نذرکننده بود.
ـ برخی معتقدند بين نذر و جنسيت، رابطه وجود دارد )بهار، 1383: 125(، اما در اینجا 
جنسيت در نوع نذر تأثير اندکی داشت و حداقل در مورد نذرهای خوراکی و دادن وجه 

می توان گفت، هم زنان و هم مردان چنين نذری انجام می دادند؛ 
نذر  تقریبًا در هر مراجعه،  پخش  نداشت،  نذر  ادای  تأثير چندانی در پخش و  ـ زمان 



فرهنگ رضوی22

13
94

یز 
پای

م، 
ده

یاز
رة 

شما
م، 

سو
ل 

سا
  

مشاهده می شد، اما شاید بتوان گفت در زمان و مراسم خاص بيت النور، مانند روز وفات و 
روز ورود، تعدد و تنوع نذرها بيشتر بود؛

ـ زائران در حاجت خواهی، بين بيت النور و حرم مطهر، تفاوتی قائل نبودند و حتی برخی 
عنوان می کردند که در این مکان، احساس نزدیکی بيشتری با حضرت معصومه)س( دارند؛ 

ـ زائران در اجابت حوائج ، با وجود اعتقاد به نيروی برتر برای صاحب  مکان، او را مستقل 
ندانسته، بلکه شفيع به درگاه خداوند متعال می دانستند.

زائران

کنونی،  اجتماعی  ادبيات  در  که  یافته  گسترشی  چنان  امروزه  شدن،  زائر  و  زیارت 
جامعه شناسی زیارت و مهندسی فرهنگی برای زیارت رواج زیادی پيدا کرده است. زیارت، 
دیداری معمولی نيست، بلکه از دید زائِر مکان مقدس، به مکانی آمده است که صاحب آن، 
احترام، شرافت و خارق العادگی دارد. او با زائر شدن، خود را به مثابه  مهمان می داند، مهمانی 

که صاحب خانه دعوتش کرده و به شرف حضور پذیرفته است. 
سفر زیارتی، نوعی تخلية احساسی است و زائر به دنبال کسب تجربه  ای معنوی است که 

او را از روزمرگی و دنيای مادی، رهایی می بخشد )تيموتی و السن، 1392: 24(.
طبق آنچه مشاهده شد، زائران بيت النور نيز همين حالت های روحی را تجربه می کنند. 
مرد،  زن،  جوان،  پير،  هستند؛  طبقه ای  و  قشر  هر  از  طبقاتی،  نظام  هرگونه  از  فراتر  آنها 

تحصيل کرده، غير تحصيل کرده، ایرانی و غير ایرانی.
زوار  زائران،  نگرش های  و  انگيزه ها  بازنگری  و  مذهبی  تجربة  این  بهتر  بررسی  برای   

بيت النور به سه دسته تقسيم می شوند: 
ـ زائران قمی و اهل محل

حضرت معصومه)س( و تمام اماکن مربوط به ایشان، در نظر اهالی سنتی قم، از جایگاه و 
عظمت خاصی برخوردارند. روحية افتخارآميز دعوت بزرگان قم از حضرت، در بدو ورود، 
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هنوز در ميان مردم قم وجود دارد، آنها این ميزبانی را برای خود فخر و برکت می دانند. 
آنها عمومًا جریان  با همسایگان بيت النور، این مطلب به وضوح دیده می شد،  در مصاحبه  
این آگاهی، نشان از عالقة  با تاریخ دقيق وقایع( می دانستند که  بيت النور را )حتی گاهی 
وافر مردم دارد. یکی از کسبه  های اطراف بيت النور، در پاسخ به سؤال ميزان ارادت اهالی به 
این مکان جواب داد: اینجا نزد اهالی، کمتر از حرم مطهر نيست. آنها اگر بتوانند هر روز به 
زیارت بيت النور می روند، در نمازهای جماعت شرکت می کنند و اگر مقدور نبود حداقل از 

همان بيرون و کنار در ورودی، برای اظهار ارادت، سر خم می کنند و سالم می دهند. 
این مطلب در مراجعة نویسندگان مقالة پيش رو نيز مشاهده شد، چند تن از اهالی پس 
از تهية نان هنگامی که از جوار بيت النور می گذشتند سالم می دادند، اظهار ارادت می کردند 

و بر در ورودی بوسه می زدند.
ـ زوار غیر قمی

زوار غير قمی هم مانند قمی ها، زیارت این مکان را برای خود عنایتی از جانب خداوند 
می دانند. خانم زائری از اروميه که مدتی ساکن قم بود و از وضعيت بی توجهی مردم به 
مسائل دینی در شهرستان ها گله مند بود، اظهار می کرد از وقتی با این مکان آشنا شده است 
با این نوع اماکن،  با آشنا کردن آنها  تا  بستگان و مهمانان خود را هم به زیارت می آورد 

فرهنگ دینی را در ميان اعضای فاميل و دوستان خود رواج دهد.
فرد دیگری که از شهرهای جنوبی کشور با انگيزة تحصيل علوم دینی و عشق به آستان 
مقدس حضرت معصومه)س(، به قم آمده و ساکن شده بود، اما به دالیلی نتوانسته بود تحصيل 
را ادامه دهد، کاسبی بود که دیوار به دیوار بيت النور، مغازة عسل فروشی داشت و از اینکه 
در جوار منزل حضرت، کار می کرد بسيار خوشحال بود. او اظهار می داشت که هنوز فرصت 
و توفيق مطالعة جامعی دربارة ایشان نداشته است، اما قصد دارد با تکميل مطالعات خود، 
عالوه بر ارتقای سطح معلوماتش، به زائرانی که برای خرید به محل کسب او می آیند و بعضًا 
درمورد بيت النور سؤال می کنند، اطالعات مستندی ارائه دهد. او از حضرت معصومه)س( فهم 
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و معرفت دقيق در شناخت ایشان و اندیشه های دینی را می خواست. 
خانم دیگری که از کرمان برای زیارت آمده بود احساسش را این گونه بيان می کرد: اینجا 
جای قدم های حضرت است و جای جای آن خاطرة ایشان را تداعی می کند، با آنکه فضای 
حرم، بسيار نورانی است، اما من شخصًا فضای معنوی اینجا را بيشتر می پسندم. هنگامی که 
وارد بيت النور می شوم واقعًا احساس می کنم مهمان حضرت معصومه)س( شده ام و پا در منزل 

ایشان گذاشته ام.
ـ زوار غیر ایرانی

شاید بتوان گفت مصداق بارز مسافران معنوی، همين زوار غير ایرانی هستند که در قالب 
کاروان های گردشگری دین و معنویت، رنج سفر را برخود هموار و از راه های دور برای 

زیارت اماکن مقدس، به کشورمان سفر می کنند.
تجربة  به  را  فردی  زیارت  تجربة  دارد،  که  دستاوردهایی  بر  عالوه  جمعی،  سفرهای 

گروهی پيوند می زند و سبب تعميق اثر زیارت می شود.
زائران عراقی، چشمگيرتر  تعداد  بيت النور،  ایرانی  غير  زائران  ميان  در  طبق مشاهده ها، 
است. آنان از شهرهای مختلف عراق به خصوص عتبات عاليات، به صورت کاروانی یا فردی 
به زیارت می آیند و هر یک انگيزه های خاصی دارند. ازجمله این مورد: خانمی برای زوار 
خارجی عرب زبان، جریان بيت النور را شرح می داد. ابتدا گمان کردیم یکی از اهالی همان 
کاروان است اما متوجه شدیم کاروانيان او را نمی شناسند. کنجکاوانه پيش رفتيم، پس از 
سالم و احوالپرسی، با زبان فارسی  همراه لهجة غليظ عربی اظهار داشت اهل کاظمين است، 
دو سال قبل با شرکت در مراسم ماه رمضان بيت النور، محبت این  مکان در دلش جای گرفته 
و به عشق دختر موسی بن  جعفر)ع( مقيم قم شده است. از انگيزه اش سؤال کردیم. با حالت 
خاصی، به جریان قرآنی نذر مادر حضرت مریم)س( اشاره کرد و اظهار داشت: مادر مریم)س( 
او را نذر معبد کرده بود، من نيز همين آرزو را داشتم و اکنون قسمت شده است در اینجا 
خدمتگزار باشم و به زائران اطالع رسانی کنم، زیرا بسياری از زائرانی که از کشورهای عربی 
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می آیند از تاریخچة این مکان و حتی نسبت به مقام حضرت معصومه)س( هم آگاهی چندان 
ندارند و الزم است مسئوالن مربوطه برای این مهم چاره اندیشی کنند تا زوار پس از طی این 

مسير طوالنی که از کشورهای خود می آیند با کوله باری از معرفت، شهر قم را ترک کنند.
نذر  به پخش  زیارت،  بر  زائران عراقی، چنان که مشاهده کردیم عالوه  در هر صورت 
وخيرات هم می پردازند. در یکی از مراجعه ها، مرد زائری از کربال، مشغول پخش شکالت 
به  اشاره و  با  بين زائران غير عراقی پخش می کرد و  بود و تعمدًا آن را  و مهرهای کربال 
زبان عربی می فهماند که اینها از خود کربال و »تبرک امام حسين)ع(« است؛ گویا می خواست 

اهميت آن را به مخاطب بفماند و بگوید آنچه که به شما دادم ارزش ویژه ای دارد. 
آنها معمواًل  برخوردارند.  زیادی  تعداد  از  پاکستانی هم  زائران  زائران عراقی،  بر  عالوه 
زیارت  به  زیادی  حرارت  و  عشق  با  و  بی آالیش  و  ساده  ظاهری  با  کاروانی،  به صورت 
می پردازند، بر در و دیوار محراب بوسه می زنند و گاهی عکسی برای یادگاری می گيرند. 
در مصاحبه ها متوجه شدیم پاکستانی ها فرهنگ خاصی برای زیارت دارند، آنها حاضرند 
هرچه دارند خرج کنند تا به زیارت اماکن مقدسه بروند، هر پس اندازی را هم برای زیارت 
مصرف می کنند، گویا در فرهنگشان صرف مال برای این کار، ارزش و جایگاه ویژه ای دارد.
و  فارس  خليج  حاشية  کشورهای  لبنان،  از  افرادی  پاکستانی ها،  و  عراقی ها  بر  عالوه 
عربستان، زائران دیگر بيت النور را تشکيل می دهند. آنان اغلب به صورت تورهای مذهبی 
به این  مکان می آیند و با عالئم آژانس مسافرتی شان و تابلویی که سرگروه در دست دارد، 
مشخص می شوند، هرچند این زوار را از ظاهر متمول، تلفن های همراه و تبلت  های پيشرفته 
که در دست کودکانشان است به راحتی می توان تشخيص داد، آنها نيز مانند دیگران زیارت 
از  یادگاری می گيرند. در سؤال راجع به عکس  گرفتن  می کنند، نماز می خوانند و عکس 
بيت النور، متوجه شدیم این عکس ها در بازگشت، چند کارکرد برایشان دارد: هم خاطرة 
سفر روحانی و زیارتی را برایشان زنده می کند، هم با نشان دادن آن به دیگر هموطنان خود 
زیارتی شان شریک  راه دور در تجربة  از  را ولو  آنان  نيافته اند،  را  توفيق چنين سفری  که 
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می سازند و هم برای خودشان هویت زائر شدن را به ارمغان می آورد. آنان در ميان هموطنان 
معرفی  داشته  زیارت  توفيق  و  آمده  مقدسی  مکان  از  که  کسی  به عنوان  خود  آشنایان  و 
می شوند. ایجاد هویتی جدید به نام »زائر«، احساسی دلچسب و احترام برانگيز ایجاد می کند.

در مجموع می توان نکات ذیل را در مورد وضعيت زائران ذکر کرد:
1- تجربة متمایز زائرشدن

 زائران در همة اماکن مقدس، از ویژگی مشترکی برخوردارند. »آنها به دنبال نوعی تجربة 
عرفانی، معنوی و دینی هستند و انتظار دارند به آن برسند« )تيموتی و السن، 1392: 46(. 

زائران بيت النور نيز جدا از این امر نبودند، در مصاحبه هایی که داشتيم، زوار از احساسی 
است،  شده  نصيبشان  مکان  این  در  حضور  با  که  می گفتند  سخن  آرامش بخش  و  متمایز 

آرامشی که دوباره یا چندباره آنان را به زیارت سوق می دهد. 
2- اعتقاد به قداست مکان

 زوار بيت النور، به قداست مکان اعتقاد بسيار داشتند. فاصلة دور و ُبعد مکان نيز از اعتقاد 
ابراز  زائران قمی  نشان می دادند که  ارادت  زائران غير قمی، همانقدر  بود.  نکرده  آنها کم 
می کردند. ثروت و مقام نيز در وجود این عالقه تأثيرگذار نبود، همان طور که تحصيل کرده 

و غير تحصيل کرده، ابراز یکسانی در ميزان ارادت داشتند. 
3- مقایسة اطالعات مذهبی زائران

زوار ایرانی نسبت به غير ایرانی ها، اطالعات مذهبی بيشتری داشتند که نشان از فرهنگ 
به  مربوط  اماکن  و  بيت النور  مورد  در  به خصوص  آنان  دارد.  کشورمان  در  مذهبی  غالب 

حضرت معصومه)س(، سطح مطلوبی از اطالعات را ابراز می کردند. 
4- عدم منع جنسیتی در زیارت

 در زیارت، منع جنسيتی وجود ندارد، مردان و زنان برای زیارت مشرف می شوند، اما 
تعداد زنان زائر در روزهای معمولی که مراسم خاصی وجود نداشت، بيش از مردان بود.

5- از جهت مليتی، در ميان زائران غير ایرانی، تعداد زائران عرب زبان، نمود بيشتری داشت.
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6- نقش راهنما در زیارت مکان
 زائران غير ایرانی، راهنمایان مشخصی هم زبان خودشان داشتند. این راهنمایان که معمواًل 
با  و  می شوند  بيت النور حاضر  در  زیارتی،  کاروان  ورود  با  هستند،  قم  ساکن  و  روحانی 
توضيحاتی در مورد مکان و بعضًا روضه و زیارت دسته جمعی، هموطنان خود را به فيض 
می رسانند. شاید این مسئله به این دليل باشد که اغلب مسافران زیارتی ترجيح می دهند، 
راهنما، هم کيش و هم زبان خودشان باشد تا بتوانند با او ارتباط برقرار کنند و حس مشترکی 

در تجربة دینی داشته باشند )تيموتی و السن،1392: 25(.
وجود راهنمایان و نحوة توضيح و تفسير آنان، در ایجاد انسجام فکری و آمادگی روحی 

زائران و تعلق خاطر به مکان اهميت ویژه ای دارد. 

گونه شناسی مناسک مذهبی در بیت النور

در  مراسم  این  هستند،  مقدس  اماکن  تفکيک ناپذیر  عناصر  از  مذهبی  مراسم  و  مناسک 
بسياری موارد، کارکردهای فرهنگی و اجتماعی متنوعی برای مکان مقدس ایجاد می کنند. 
به نظر جامعه شناسان، مناسک مذهبی به خصوص وقتی به صورت دسته جمعی انجام می شود، 
شور و غليان جمعی و همبستگی ایجاد می کند )اسميت، 1378: 29(. یکی از این مناسک، 
جشن ها، عزاداری های مذهبی و حرکت های نمادین در بازنمایی وقایع تاریخی ـ مذهبی است. 
چنان که ذکر شد، در بيت النور دو نحو متفاوت از مناسک و مراسم قابل مشاهده است: 
مناسک عمومی بدون در نظر گرفتن واقعة زمانی خاص مکان و مراسم اختصاصی که شامل 
مراسم جشن و عزاداری مربوط به حضرت معصومه)س( است و به نحو جمعی انجام می گيرد. 
طبق آنچه مشاهده شد، مراسم روز والدت، با سخنرانی و مولودی خوانی همراه است و 
مردم با شيرینی و پخش نذر از همدیگر پذیرایی می کنند. مداحان با اشاره به شرافت  یافتن 
اشعاری  و چنين  می دانند  زوار  برای  افتخاری  را  ایشان  زیارت  بانو)س(،  مقدم  یمن  به  قم 

می خوانند: 
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به خدا مهر تو را من نمی دم به  هر دو عالم

آب شـور حـــرمتو نمـی دم به آب زمـزم

آب شـــور حــرم تو نمک زنــدگی مونه

من نمکــدونو شکستـم ولی قلبم مهربونه

این اشعار هم اشاره به امکانات نامناسب شهری دارد و هم ميزان ارادت به مقام بانو را 
متذکر می شود. هرچند در سال های اخير، وضعيت آب قم بهتر شده، اما هنوز این گونه اشعار 

بر سر زبان هاست.
آستان مقدس هم یک روز از برنامه های دهة کرامت را به بيت النور اختصاص می دهد و خدام 
حرم با رفتن به بيت النور، طی مراسم ویژه ای اظهار ارادت خود را به این مکان مقدس ابراز می کنند.  
در مراسم روز ورود حضرت به قم، طی مراسم مفصلی، کاروانی نمادین به عنوان کاروان 
حضرت معصومه)س( در شهر به راه می افتد، مردم سعی می کنند اتفاق هایی را که در زمان 
گذشته به وقوع پيوسته است بازنمایی کنند. کاروان متشکل از شترها، ساربان ها و کجاوه ای 
تزیين شده که نمادی از کجاوة بانو)س( است از ميدان معصوميه که در زمان قدیم ورودی 
شهر محسوب می شد به راه می افتد و مردم گل  و برگ های سبز نخل و مانند آن در دست 
می گيرند. اشک شوق استقبال کنندگان، نجوای مناجات گونة آنان، طبل و دهل پيش قراوالن 
کاروان، همه و همه تداعی گر لحظة ورود حضرت معصومه)س( به قم است. مردم پالکاردهایی 
با عناوین و عبارت های گوناگون مانند این عبارت ها را به دست می گيرند: »ورود حضرت 
پاکان،  بر خاک  فاطمه معصومه)س(  »با قدوم حضرت  باد«،  مبارک  به شهر قم  معصومه)س( 
شهر قم سرچشمة جوشان معارف و فرهنگ ناب اسالمی شد« که نشان دهندة شادی مردم 
از این واقعة مسرت بخش است و اهالی قم این جریان را سبب نزول برکت های الهی بر 
شهر می دانند. کاروان همچنان به حرکت ادامه می دهد و هر لحظه، بر شمار استقبال کنندگان 
که  عده ای  و  اهالی محل  نيز  آنجا  می رسند.  بيت النور  به  باالخره  اینکه  تا  می شود  افزوده 
نتوانسته اند به ميدان معصوميه بروند و به طور عمده خانم ها هستند، حضور دارند. در نهایت 
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باز هم مداحان اهل بيت)ع( در بيت النور به مدیحه سرایی می پردازند و سپس جمعيت به سوی 
حرم مطهر حرکت می کنند.

مراسم روز وفات

بازگو می  بيت النور  به مشاهدة سالروز وفات حضرت معصومه)س( در  توجه  با  مراسم 
شود.

این مراسم در زمان مراجعة پژوهشگران، صبح روز پنجشنبه آغاز شد. آقایان در محوطة 
بيت النور و خانم ها در مسجد حضور داشتند.  روز پر ازدحامی بود. مسجد کاماًل پر شده 
بود و مردم در محوطة ميدان مير و اطراف آن نشسته بودند. دیوارهای بيرونی بيت النور با 

پرچم های سياه پوشانده شده بود. 
 هيئتی از خدام حرم حضرت معصومه)س( با تشریفات کامل و لباس متحدالشکل، برای 
در  کنار  ورودی  راهروی  در  دادن شمعدان هایی  قرار  با  و  آمده  بيت النور  به  ادب  عرض 

بيت النور به ردیف ایستاده بودند. حضور آنان بر اهميت و رسميت مراسم می افزود. 
بيماری  واقعة  بانو)س(،  مقام  تبيين  با  سخنران،  حرم،  خدام  خطبه خوانی  مراسم  از  پس 

حضرت معصومه)س( و ورود ایشان به قم را بازگو کرد. 
تعریف این واقعه و به خصوص نحوة انتخاب قم از جانب حضرت، از مسائلی است که 
معمواًل سخنرانان بر آن تأکيد می کنند، زیرا خانم)س(، از بين همة اماکن، قم را انتخاب کردند 
و با آن حال بيماری و ناتوانی، اصرار بر آمدن به قم داشتند، چون از اجداد طاهرینشان شنيده 

بودند که قم محل شيعيان است. 
عظمتی  و  شکوه  و  معصومه)س(  وفات حضرت  واقعة  بازگویی  با  نهایت  در  سخنران، 
که مردم قم در تشييع پيکر ایشان به نمایش گذاشتند، خطاب به حضرت و از زبان مردم 
عرض کرد: »یا حضرت معصومه)س( ما در جریان تشييع پيکر شما نبودیم، اما حضور این 
جمعيت فراوان در اینجا نشان می دهد که اگر بودیم پابرهنه و بر سر و سينه زنان در تشييع 
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شما شرکت می کردیم.« 
با پایان سخنرانی، مردم به تدریج از بيت النور و مسجد مجاور خارج شدند تا از مسير 

خيابان عمار یاسر به طرف حرم مطهر حرکت کنند. 
عالوه بر مردم قم، هيئت های زیادی از شهرهای مختلف نيز حضور داشتند، در این ميان، 
بيشتری  نمود  بودند،  آمده  مراسم  به  نظم خاصی  با  و  پرتعداد  که  بانوان مشهدی  کاروان 
داشت. مشاهدة زائرانی از دیار امام  رضا)ع( با چهره هایی مغموم و اشک آلود، بسيار تأثير گذار 
بود، در مصاحبه با تعدادی از این بانوان، احساسشان را این گونه یافتيم: آنان قاصدانی از 
دیار یار هستند و برای شرکت در مراسم تشييع پيکر پاک خواهر امام)ع( مأموریتی دارند، 
خواهری که برای دیدن برادر، رنج سفری دراز را بر خود هموار کرد، اما تقدیر الهی بر این 
بود که بدون دیدار برادر از این دنيا رخت بربندد. حال اینان آمده اند تا به عنوان قاصدانی از 

سوی برادر و به نيابت از او، بر شکوه مراسم تشييع بيفزایند.  
»يا  پالکارد  با  حرم  خادمان  جمعيت،  پيشا پيش  افتاد.  راه  به  عزاداری  هيئت  باالخره 
فاِطَمَه ِاْشَفْعی لَنا ِعْنَد الّلِ« قرار داشتند. در این هنگام یکی از مرثيه خوانان با ابيات ذیل شروع 

به مرثيه خوانی کرد: 
قم و چشم و چراغ کشور اینجاست       تجلـــی گـاه نسل کــوثر اینجاست

و
بفـــرمود صـــادق آل محــمد)ص(        که قـم عّش و نشان اهل بيت است

محتوای این اشعار، مدح قم و محبت قمی ها به اهل بيت)ع( و مرثيه خوانی برای حضرت 
معصومه)س( بود. 

در هر صورت، پس از آنکه مردم سينه زنان به طرف حرم رفتند، عده ای که توان پياده روی 
نداشتند در بيت النور باقی ماندند و در گوشه ای پای روضة یکی از روضه خوانان نشستند. 
روضه خوان پس از خواندن روضة حضرت معصومه)س(، ماهرانه با شباهتی که جریان محبت 
این خواهر و برادر به حضرت زینب)س( و امام  حسين)ع( داشت، گریزی به جریان کربال زد.
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در گوشه ای دیگر، یکی از خدام حرم هم که هنوز در بيت النور مانده بود، بسيار مودبانه 
و با لحنی گویا )این رفتار، زوار را تحت تأثير قرار داده بود( مشغول پاسخگویی به افرادی 

بود که می خواستند در مورد بيت النور اطالعات بيشتری کسب کنند. 
2- سطح تحلیلی 

در سطور پيشين، گزارش های عينی ذکر شد، اکنون به بررسی و تحليل الیه های زیرین 
مسئله پرداخته می شود:

ارتباط تقدس با حاجت دهی

قدرت  مأواي  جهت  این  از  و  است  الهي  موجودات  با  ارتباط  مكان  مقدس،  مكان 
الهي به شمار مي رود. به طور مثال در بسياري از ادیان، بين زیارت اماكن مقدس و شفای 
بيماري هاي روحي و جسمي ارتباط نزدیكي وجود دارد و این نشانگر ارتباط با قدرت الهي 

در اماكن مقدس است )اکرمی، 1393: 14(. 
در بيت النور این ارتباط کاماًل مشاهده می شد. گذشته از حاجت های برآورده شده که به 
برکت حضرت معصومه)س( کم نيست، نکته ای که در مصاحبه با برخی از زوار مشاهده شد، 
اعتقاد به وجود کرامت و حاجت دهی اماکن مقدس بود. هنگامی که از بعضی زائران که شاید 
یک یا دو بار بيشتر به بيت النور نيامده بودند، سؤال می شد آیا شما کرامتی از این مکان دیده  
یا شنيده اید؟ در وهلة اول می گفتند: بله، اما هنگامی که به طور جزئی شرح ماجرا خواسته 
ندیدم ولی  کرامتی  اظهار می کردند: »خودم شخصًا  و  نداشتند  برای گفتن  می شد، چيزی 
حتمًا کرامت دارد و حاجت می دهد، چون مقدس و مربوط به حضرت معصومه)س( است.« 
اعتقاد به رابطة بين تقدس و حاجت دهی، آنقدر قوی است که فرد، بدون دیدن یا شنيدن 
واقعه یا جریانی، قاطعانه به  وجود آن حکم می کند. به نظر می رسد این مسئله دو دليل داشته 
باشد: یا به سبب مشاهدة مکرر حاجت دهی در اماکن مقدس است، به گونه ای که مردم در 
این مورد شرطی شده اند که هرجا مقدس باشد، حتمًا حاجت هم می دهد، ولو ما خودمان 
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ندیده باشيم یا به سبب محبت فراوان به صاحب مکان است که زوار احساس می کنند هر 
چه خوبی و نيکی است حتمًا با حضرت ارتباط دارد، ازجملة این خوبی ها، حاجت  دادن 

است، پس اینجا که منزلگاه و عبادتگاه ایشان است، حاجت می دهد.   

تناسب پدیدة قدمگاهی با شأن صاحب مکان

این تناسب را هم در حاجت خواهی و هم در خصوصيات مکانی می توان دید. حاجت هایی 
اما  می شود،  دیده  زیارتی  اماکن  بيشتر  در  معمواًل  بيماران  شفای  و  شفاعت خواهی  مانند 
حاجت خواهی در گشایش علمی و ساخت مدرسة علميه، گرداگرد بيت النور، نشان از اعتقاد 

زوار به مقام علمی حضرت دارد.
به طور معمول این گونه است که افراد هنگام درخواست چيزی از کسی، در وهلة اول 
معتقدند او خود همان چيز را دارد. در گونه شناسی حاجت، به حاجت های علمی اشاره شد. 
علم حضرت بر کسی پوشيده نيست و ادعای گزافی نکرده ایم اگر بگویيم ایشان منبع فيض 
الهی و دارای مقامی خاص برای اجابت دعاها به خصوص اجابت دعاهای مربوط به استعداد 

یافتن برای فهم علوم دینی هستند.
در  بلکه  ندارد،  اختصاص  دوره  این  به  از حضرت معصومه)س(  علمی  فهم  درخواست 
شرح احوال فيلسوفی مانند مالصدرا نيز آمده است که برای حل مشکالت علمی و گشایش 
ذهن، از کهک به زیارت حضرت معصومه)س( می آمدند و به ایشان توسل می جستند )قمی، 

.)618 :1385
ساخت مدرسه در جوار بيت النور و با مرکزیت آن نشان می دهد که این مکان، از همان 
آن  با  بلکه همواره، بصيرت افزایی و معرفت جویی  نبوده،  زیارتی  مکانی  تنها  قدیم،  ازمنة 
همراه بوده است. هرچند در قم، اماکن مذهبی و امامزادگان زیادی وجود دارد، اما مدرسه 
در کنار مزار آنان دیده نمی شود، درحالی که طبق اسناد تاریخی که ذکر شد، حداقل از قرن 

ششم ق. وجود مدرسه ای پر رونق در بيت النور ثبت شده است.  
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به نظر می رسد، عالوه بر اعتقاد مردم به موقعيت علمی بانو)س(، این مسئله بدان جهت 
باشد که ایشان در همان ایام اندک حضور و با وجود بيماری، عالوه بر عبادت، پاسخگوی 
مسائل علمی و شرعی مردم نيز بودند، زیرا به  تصریح اسناد تاریخی، ایشان در مقام علمی، 
عالمه و محدثه بودند و در کتاب های مختلف شيعه و سنی، احادیثی از ایشان منقول است 
)امينی،1366: 196(، بدین ترتيب، بيت النور به نوعی، مکانی برای تالقی معبد و مدرس و 

دین و دانش بوده است.

تسری تقدس از صاحب مکان به اشیاء

قداست در اماکن مقدس، از مکان و صاحب مکان به اشياء منتقل می شود. اشيائی که 
در گوشه ای  که  است  منبری  آن  نمونة  می یابند،  قداست  به نوعی  نيز  بيت النور هستند  در 
قرار گرفته و  طوری روی آن پشتی گذاشته اند که کودکان برای بازی از آن باال نروند و به 
»تابو« در فرهنگ  به نوعی تداعی گر  این مسئله شاید  نبرند.  بين  از  اصطالح قداست آن را 
می توان  را  مسئله  این  می یابند.  ویژه ای  قوانين  تقدس،  به خاطر  اشياء  که  باشد  اجتماعی 
مقدس،  مکان  یا  شىء  یك  یعنی  است،  مسرى  امری  تقدس،  که  داد  توضيح  بدین گونه 
مى تواند به سبب مجاورت و نزدیكى با شىء دیگر، آن  را نيز مقدس كند )یعقوبی،1389: 6(. 
این مطلب فقط به منبر بيت النور اختصاص نداشت، بلکه به کرات مشاهده شد که زائران 

برای تبرک جویی، در و دیوار را لمس می کردند.
اسـتفاده از چادرنمازهـای بيت النـور نيـز یکـی دیگر از این مـوارد بود، گویـا بانوی زائر 
احسـاس می کنـد اگـر بـا ایـن چادرها نمـاز بخوانـد معنویت بيشـتری به دسـت مـی آورد، 
زیـرا چـادر مربـوط بـه مکانـی مقدس اسـت. بـه خانمـی برخوردیم کـه چادرهـا را یکی 
یکـی برمی داشـت، به صـورت منظـم تـا می کـرد و در جایـگاه مخصـوص قرار مـی داد، از 
انگيـزه اش سـؤال کردیـم و متوجـه شـدیم به جهـت آنکـه احسـاس می کنـد اینجـا خانـة 
حضـرت و مقـدس اسـت هـر از چندگاهی بـه اینجا می آیـد و چادرها را که وسـایل منزل 
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ایشـان به شـمار می آیـد مرتـب و تـا می کنـد، ایـن وسـایل به خاطـر صاحب خـود، تقدس 
پيـدا کرده انـد و شایسـتة احترام شـده اند. 

هویت بخشی

وجـود قدمـگاه بيت النـور بـرای مـردم قم همـواره جنبـة هویت بخشـی و تمایز داشـته 
اسـت. ایـن مسـئله، بـه  روشـنی در جریـان مراسـم اختصاصـی بيت النـور، مشـاهده  شـد. 
سـخنرانان مذهبـی با اشـاره به انتخاب شـهر قم از جانـب حضرت معصومـه)س(، بر هویت 
دینـی و تشـيع خالـص مـردم قم و محبت آنان نسـبت بـه اهل بيـت)ع( تأکيـد می کنند. این 
تأکيـد، نوعـی تمایـز معنـوی، بـرای مـردم قـم، نسـبت بـه دیگـر شـهرها ایجـاد می کند و 
قدمـت در تشـيع و عشـق بـه اهل بيـت)ع( را بـه رخ مردمان دیگر شـهرها می کشـد. به نظر 
برخـی نویسـندگان، القـای تمایـز بين »مـا و دیگران« از عناصر اصلی هویت بخشـی اسـت 
)خان محمـدی، 1385: 85(. ایـن مـورد، عـالوه بـر هویت بخشـی، در تقویـت گرایش های 

مذهبـی مـردم قـم نيز موثر اسـت.
از  پيکـر حضـرت معصومـه)س((  نمادیـن  تشـييع  )در  اسـتفادة سـخنرانان  همين  طـور 
جمله هایـی ماننـد: اگـر ایـن مردم قـم در روز وفات حضـرت معصومه)س( حضور داشـتند، 
بـر سـر و سـينه  زنان به عـزاداری می  پرداختنـد...، این احسـاس را در آنها به وجـود می آورد 
کـه خداونـد، فرصتـی ویـژه و ارزشـمند در اختيارشـان گذاشـته کـه ولو در زمان گذشـته 
نبودنـد، امـا بـه تأسـی از سـلف صالـح خـود، بایـد در ایـن مراسـم شـرکت کننـد تـا بار 
دیگـر وفـای قمی هـا بـه اهـل بيـت)ع( را به نمایـش بگذارنـد و ایـن وظيفـه ای اختصاصی 
بـرای آنهاسـت کـه نبایـد در انجـام آن اهمـال کنند. بدیـن ترتيب ایـن نوع مراسـم، تبدیل 
بـه مناسـکی عبادت گونـه و جمعـی می شـود کـه عـالوه بـر ایجـاد همبسـتگی، احسـاس 

مطلـوب انجـام فریضـة دینـی را نيز در پـی دارد.
این هویت  بخشی و تمایز، در اشعار قمی ها نيز مشاهده می شود، عبارت هایی مانند »قم، 
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این  از  نمونه ای   ... و  بيت)ع(«  اهل  »قم، عشق  نگين شهرها«،  »قم،  چشم و چراغ کشور«، 
دست است.

تشابه با تجارب مأنوس تر

چنان که در مراسم اختصاصی بيت النور مشاهده شد، به  خصوص در مراسم روز وفات، 
سخنرانان از تشابه جریان حضرت معصومه)س( و حضرت زینب)س( بسيار استفاده می کردند.
ایـن مطلـب یکـی از ابعـاد فرهنگی مسـئله اسـت و به ملموس سـازی واقعـة هجرت و 
وفـات ایشـان بـرای مـردم می انجامد. چـون محبت بين امام حسـين)ع( و حضـرت زینب)س( 
در بيـن مـردم، بسـيار مشـهورتر و مأنوس تـر اسـت، لـذا ایجاد مشـابهت بيـن آن و محبت 
امـام  رضـا)ع( و حضـرت معصومـه)س( می توانـد جریـان را ملموس تـر کـرده و در اذهـان 

ماندگارتـر کند. 
مأنوس سازی  این  به  که  زینب)س(  بين حضرت معصومه)س( و حضرت  عناصر مشترک 

کمک می کند عبارت اند از:
ـ هر دو خواهِر پدری و مادرِی یک امام)ع( بودند؛

ـ هر دو شأن علمی و دینی واالیی داشتند؛
ـ هر دو عالقة فراوانی به برادر داشتند و بدین منظور رنج های زیادی کشيدند؛

ـ هر دو برای ترویج حقانيت و معرفی برادر، تالش زیادی انجام دادند؛
ـ هر دو نمادی آشکار از حضرت فاطمه)س( هستند؛

ـ در نحوة سفر، مشابهت هایی داشتند. سفرشان به صورت کاروانی از مدینه، متشکل از 
زنان و فرزندان اهل بيت)ع( بود که باید مسير طوالنی و پرزحمتی را طی می کردند.

جمع بندی و نتیجه گیری
وجود قدمگاه های ائمه اطهار)ع( و عالقة مردم به این مکان های مقدس، از سرمایه های 
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امام  محوریت  با  امامزادگان)ع(  به  منسوب  قدمگاه های  می شود.  محسوب  کشور  فرهنگی 
رضا)ع(، مجموعة نفيسی است که می توان بر طبق آن با نمادسازی مطلوب، در راستای ترویج 

فرهنگ  رضوی سياستگذاری کرد.
اماکن  این  نمونه های  مهم ترین  از  یکی  بيت النور،  یعنی  معصومه )س(،  حضرت  قدمگاه 
از جهت قطعيت سندی، به شمار می رود. توجه به زیارت و آثار به جا مانده از این بانوی 
مقدس، اجابت سفارش امام رضا)ع( در مورد ایشان است. وجود این مکان در جوار مدرسة 
علميه می تواند ضمن هویت بخشی برای بانوان شيعه، شناسنامة »زن« و »دانش« را نيز تدارک 

نماید. 
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مقدمه
در حيطه های  را  انسان  زندگی  که  است  مسائلی  بنيادی ترین  از  مسئلة وجود خداوند، 
مختلف اعتقادی و عملی تحت تأثير قرار می دهد. از این رو اثبات وجود خداوند، از مسائل 
پایه ای دین است. در فلسفة اسالمی، وجود خداوند با برهان های مختلفی ازجمله صدیقين، 

امکان و وجوب، حدوث و حرکت و نظم، اثبات شده است. 
قرآن کریم و سخنان ائمه اطهار)ع( نيز به عنوان منابع دسته اول اسالمی مشتمل بر راه های 
مختلف اثبات وجود خداوند هستند؛ اما چون به زبان فلسفی بيان نشده اند ، کشف آنها با 

ُمداقه امکان پذیر است. 
امام رضا)ع( در مناظره های توحيدی خود در مرو که با فردی از زنادقه، عمران صابی و 
سليمان مروزی انجام یافت، دالیلی بر وجود خداوند ارائه فرمودند. این مقاله به بازخوانی 

برهان های مورد استفاده امام)ع( همت گماشته است. 

برهان  حدوث در مناظره های امام رضا)ع(
برهان حدوث که از دیرباز توجه حکما و متکلمان را به خود معطوف داشته است، از 
این حقيقت نشئت می گيرد که موجودات برای ایجاد شدن، نيازمند علتی هستند. از این رو 

وجود موجودات حادث، دليلی روشن بر وجود ُمحِدث آنهاست.
بعضی از متکلمان طبيعت گرا، برهان حدوث را با توجه به حدوث آیات آفاقی چنين 
نيز  نيست،  از حوادث  که خالی  موجودات جهان، حادث اند و جهان  که:  نموده اند  تبيين 
حادث است. هر حادثی ممکن و نيازمند علت است. علت امر حادث اگر حادث باشد نيز 
نياز به ُمحِدث دارد. بنابراین، برای اینکه تسلسل محال رخ ندهد، ُمحِدث باید غيرحادث 
یعنی قدیم باشد )جوادی آملی، 1368: 337(. بنا بر این نگرش، وجود خداوند به عنوان علت 
حدوث اثبات می شود و بنا به اینکه موجودات حادث اعم از اجسام و اعراض هستند، برهان 
حدوث در هر دو جاری است. از این رو قاضی عبدالجبار معتزلی ضمن تقسيم برهان حدوث 
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به حدوث اعراض و اجسام، استدالل به حدوث اجسام را به دالیلی چند، ازجمله شامل 
بودن بر استدالل به اعراض، برهانی برتر می داند )1422ق: 55(.

یکی از ایرادهای برهان یادشده این است که گرچه موجود قدیم اثبات می شود، اما سایر 
صفات این موجود ازجمله تجرد، از مادة  برهانی نمی شود.

برخی دیگر از طبيعت گرایان با نگاهی عميق تر، برهان حدوث را با عنایت به جسمانیة احلدوث 
و روحانیة البقاء بودن نفس انسان تبيين کرده اند. در این برهان عالوه بر وجود ُمحِدث، تجرد 

او از ماده نيز اثبات می شود. بيان این برهان به طور خالصه این است: از آنجا که نفس انسانی 
در عين حدوث، ذاتًا مجرد از ماده است، علت آن نمی تواند جسم یا جسمانی باشد؛ بلکه 

باید امری برتر از عالم طبيعت باشد )شيرازی، 1380: ج1، 45-46(.
و  )همان(  می داند  پسندیده  و  نيکو  برهان های  از  را  برهان حدوث  نوع  این  مالصدرا 
مرحوم عالمه طباطبایی نيز نظر و سير در آیات انفسی را نافع تر از تفحص در آیات آفاقی 

می داند )1389: ج3، 220-221(.
با مطالعة بيان گرانقدر عالم آل محمد، حضرت رضا)ع( در مناظره با مرد زندیق، اشاره هایی 
چند می توان بر برهان حدوث یافت. نخست آنکه ایشان در این مناظره، خداوند را ]أّين االين[ 
و ]کّيف الکيفی[ معرفی فرمودند که قبل از مکان و کيف موجود بوده است »ُهَو َأيََّن اْلَْين  َو 

َکاَن َو اَل َأْين، َو ُهَو  َکیََّف اْلَکْیَف، َو َكاَن َو اَل َكْیَف« )طبرسی، 1386، ج2: 171(.

این فرمایش عالوه بر اعالم حدوث مکان و کيف و قدیم بودن خداوند، وجود یافتن َأیَن 
و َکيَف را به خداوند نسبت می  دهد. قياس مورد استفادة امام)ع( در این جمله قياس اقترانی 

حملية ضمير است )رک: حلی، 1388: 266(.
بر اشارة صریح به  َکيَف حادث هستند و خداوند قدیم است )ایشان عالوه  َأیَن و   .1
اْلَکْیَف[ نيز به طور  َکیََّف  حدوث أیَن و َکيَف که زمانی نبوده اند، با عبارت ]ُهَو َأيََّن اْلَْين  َو 
نبودند،  حادث  َکيَف  و  َأیَن  اگر  زیرا  می کنند،  خاطرنشان  را  َکيَف  و  َأیَن  مرتب حدوث 

خداوند ]َأيََّن اْلَْين  َو َکیََّف اْلَکْیَف[ نبود(. 
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2. هر حادثی توسط قدیم ایجاد شده است )این مقدمه به دليل بداهت، محذوف است(. 
در نتيجه: َأيََّن و َکیََّف توسط خداوند ایجاد شدند و بدین  ترتيب امام)ع( خداوند را موجود 

قدیمی معرفی می کنند که َأیَن و َکيَف را هستی بخشيده است. 
ایشان در جای دیگر، جسم و اعراض بدن انسان را دليل وجود خداوند معرفی فرمودند: 

نُْقَصاٌن ِفی اْلَعْرِض َو الّطوِل َو َدْفِع  ِزَياَدٌة َو اَل  یُِْکّنی ِفیِه  َلْ  َجَسِدی َو  ِإَلی  َنَظْرُت  َلّا  ِإّنی 
الََْکاِرِه َعْنُه َو َجّر اْلَْنَفَعِة ِإلَْیِه َعِلْمُت َأّن ِلََذا الُْبْنَیاِن بَانِیًا َفَأْقَرْرُت ِبِه؛ من چون به جسم خود 
مي نگرم که هيچ امکان کم و زیادی در طول و عرض و دفع آفت ها و جلب منافع ندارم، 
یقين مي کنم که این ساختار را بنيانگذاري است و به وجود او اقرار مي نمایم  )طبرسی، 

1386، ج2: 171(.

خواصی که امام)ع( در این جمله ها در مورد بدن انسان به کار می برند، شامل این موارد 
زیاد  و  کم  آن  اعراض  است؛  حرکت  دارای  است؛  اعراض  پذیرندة  دارد؛  جسم  است: 
می شود؛ معلول است و خود قادر بر کم و زیاد کردن طول و عرض بدن خود نيست و 
قدرت دفع مضرات و جذب منافع را ندارد؛ بلکه برای همة این امور، محتاج به غير است. 
نتيجه نشانة حدوث آن  امور، از صفات و عوارض ذاتی موجود مادی و در  این  همة 
است و همان طور که امام)ع( می فرمایند به علت نيازمند است. پس اگر به این سخنان از جنبة 
حدوث انسان نگاه کنيم، برهان مورد استفادة ایشان، برهان حدوث بوده که به شکل قياس 

اقترانی حمليه بيان شده است:
1. جسم انسان دارای اعراض قابل تغيير است )حادث است(.

2. هرچه دارای اعراض قابل تغيير باشد )حادث باشد(، به موجودی غير از خود برای ایجاد 
شدن نيازمند است )کبرای محذوف قياس ضمير(. 

نتيجه: جسم انسان برای ایجاد شدن، به موجودی غير از خود نيازمند است. بيان اینکه 
»من خود دخالتی در امور بدنم ندارم« برای رفع این شبهه است که موجودی دیگر غير از 
خداوند در ایجاد انسان مؤثر باشد. این جمله با نظر به مبانی حکمت متعاليه که امام)ع( را 
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واسطة فيض الهی برای سایر موجودات می  داند، ثابت می کند که مؤثری غير از خدا در عالم 
وجود ندارد ]ال موثر فی الوجود ااّل الل[.

با تعمق بيشتر و از آنجا که براساس حرکت جوهری، سرمنشأ نفس انسان نيز همين بدن 
انسانی دانست. نگرش  از برهان حدوث نفس  بيانی  این سخنان را  خاکی است، می توان 
مذکور به ویژه با اشارة امام)ع( به ناتوانی انسان در دفع مکاره و جذب منافع، تقویت می شود، 
نوع  این  با  او مطرح است.  با غایت وجود  رابطه  بيشتر در  انسان  منافع  چرا که مکاره و 
نگرش و با نظر به تجرد ذاتی نفس، سخن امام)ع( راهی کوتاه تر را برای نشان دادن تجرد 

حق تعالی می پيماید.  
قياس مفصول سخنان بيان شده را این گونه می توان بيان کرد:

1. نفس انسان به دفع مکاره و جذب منافع نيازمند است.
 2. هر چيز نيازمند به دفع مکاره و جذب منافع، ذاتًا مجرد است.

 3. هر چيز ذاتًا مجرد، به علتی مجرد نيازمند است.
 4. هر چيز ذاتًا مجرد، توسط خود یا مجرد دیگری ایجاد شده است.

 5. نفس انسان)که ذاتًا مجرد است( نمی تواند علت خود باشد.
نتيجه: نفس انسان به مجردی غير از خود نيازمند است. 

امام)ع( در ادامة همين مناظره می فرمایند: »از آنچه از قدرت او نسبت به حرکت روز و 
شب، ایجاد ابرها، گردش بادها و سير خورشيد، ماه و ستارگان و غيره از نشانه هاي عجيب 
و شگفت انگيز و ظرافت ها و دقت هاي حکيمانه مي بينم، یقين مي کنم که همة اینها مقّدري 

و آفریدگاري دارد« )طبرسی، 1386، ج2: 171(.
امام)ع( در این سخنان ایجاد ُکره ها، سياره ها، ابر و باد را معلولی معرفی می فرمایند که 
به علت نيازمند است و این ایجاد و حرکت ها را نشان وجود خالق می دانند. با مراجعه به 
کتاب های لغت، درمی یابيم که کلمه های مورد استفادة امام رضا)ع( شامل دوران )چرخيدن، 
تصریف  کردن(،  خلق  عدم  از  آوردن،  به وجود  کردن،  )بلند  انشاء  شدن(،  مدّور  و  گرد 
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)تبدیل کردن، برگرداندن، تکثير کردن، مشتق کردن( و جریان )به جریان افتادن، رخ دادن، 
واقع شدن، تعيين کردن( )راغب اصفهانی، 1387: 279، 775-776، 444-445، 147-148(، 
معنا  این  اتخاذ  با  نيز است.  دارای صبغة خلق و حدوث  داشته و  از حرکت  اعم  معنایی 
آن  تکميلی  جملة  است.  بوده  حدوث  برهان  ایشان،  نظر  مورد  برهان  امام)ع(،  سخنان  از 
نيز به حدوث  بزرگوار که سایر آیات عجيب خداوند را نيز گواه وجود خداوند می داند 
کل موجودات عالم ماده اشاره می فرمایند: »وغري ذلك من االيات العجیبات التقنات؛ و هر چيز 
دیگری از آیات عجيب و متقن خداوندی«، عالوه بر اینکه خود حرکت نيز از عوارض 
جسم مادی است و از آنجا که اعراض به تبع جوهر تغيير می کنند، نشان از حدوث و تغيير 

در جسم است )رک: طباطبایی، 1389، ج3: 296(.
امام)ع( در اینجا نيز از قياس اقترانی حمليه استفاده کرده اند:

1. دوران فلک، تصریف ریاح،...و سایر آیات عجيب خداوند حادث اند.
2. هرچه حادث باشد، به آفریدگاری نيازمند است )مقدمة محذوف در قياس ضمير(.

نتيجه: دوران فلک، تصریف ریاح،...و سایر آیات عجيب آفریدگاری دارند.
نوع حدوث  چهار  به  را  فالسفه، حدوث  که  می رسد  به نظر  مطلب ضروری  این  ذکر 
تنها  مادی  موجودات  و   )396-416 می کنند)همان:  تقسيم  دهری  و  به حق  ذاتی،  زمانی، 
بنابراین موجوداتی که  موجوداتی هستند که هر چهار نوع حدوث، در آنها جاری است. 
انسان که حدوث  نفس  اشاره می فرمایند، حتی  آنها  به  این بخش سخنان خود  امام)ع( در 

جسمانی دارد، دارای هر چهار نوع حدوث هستند.
امام)ع( در مناظره با عمران صابی، بارها به برهان حدوث اشاره فرمودند. ایشان در این 
مناظره به حدوث اشيای مختلف از مجردات گرفته تا موجودات مثالی و مادی، از ابداع و 
مشيت و اسماء و اصناف گرفته تا حروف و کلمه ها اشاره نموده، همه را آیت وجود خداوند 

و راهی برای شناخت او دانستند. 
سپس  ُمَْتِلَفٍه؛  ُمْبَتِدعًا ُمَْتِلفًا ِبَأْعَراٍض َو ُحُدوٍد  َخْلقًا  َخَلَق  »ُثَّ  فرمودند:  جایی  در  مثال  برای 
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خلقی تازه بيافرید که به حسب اعراض، متفاوت و دارای حدود گوناگون هستند« )صدوق، 
1410ق: 435(. 

َصْفَوٍة َو اْخِتَلفًا  اْلَْلَق َصْفَوًة َو َغرْيَ  َذِلَک  ِمْن بَْعِد  »َفَجَعَل  فرمودند:  دیگر  جای  در 
َو اْئِتَلفًا َو أَْلَوانًا َو َذْوقًا َو َطْعمًا؛ سپس خلق را منتخب و غير منتخب گرداند و مختلف و متفق و 

به رنگ های گوناگون و طعم و ذوق های دیگرسان قرار داد« )همان: 436(، یعنی ایشان خلق 
حروف و عبارت ها را نيز از جانب خداوند دانستند که به مخلوق خود می آموزد.

امام)ع( در خصوص مشيت خداوندی، اسم و صنف او و چيزهایی از این قبيل، به صراحت 
با  داده اند.  نسبت  خداوند  تقدیر  و  تدبير  به  را  آنها  وجود  و  برده  به کار  را  حادث  واژة 
توجه به قاعدة علِت علت، علت شیء معلول است، این سخن همان برهان حدوث است 
»َمِشیَُّتُه َو اْسُُه َو ِصَفُتُه َو َما َأْشَبَه َذِلَك َو ُكلُّ َذِلَك ُمَْدٌث َمُْلوٌق ُمَدبَّر؛ مشيت او، اسم او، صنف او 
و آنچه مانند این است و تمام اینها حادث و مخلوق هستند و به دست تدبير و تقدیر او 

به وجود آمده اند« )همان: 435(.
گفتار ایشان در شکل قياس اقترانی حمليه بدین صورت بيان شده است:

1. مشيت، اسم و صنف خداوند و چيزهایی از این قبيل، مخلوق، محَدث و مورد تدبيرند 
)حادث اند(.

2. هر چيز که مخلوق، محَدث و مورد تدبير باشد، به ُمحِدث، خالق و مدّبر نيازمند است 
)مقدمة محذوف قياس ضمير(.

مدّبر  و  خالق  محِدث،  به  قبيل،  این  از  چيزهایی  و  او  و صنف  مشيت، صفت  نتيجه: 
نيازمندند. 

آن  محِدث  به  وجودش  به علت حدوث،  که  خواندند  حادثی  را  ابداع  همچنين  ایشان 
برمی گردد و در توضيح مطلب تأکيد فرمودند که بين ابداع و خداوند چيزی واسطه نبوده و 

ابداع فعل مستقيم خداوند است که از او حدوث یافته است. 
قال عمران: أال تربين عن االبداع خلق هو ام غري خلق. قال)ع(: بل خلق ساكن ال يدرك 
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َوَجلَّ  َا ُهَو الل َعزَّ بالسكون و إنا صار خلقا لنه  شئ مدٍث، و الل الذى أحدثه فصار خلقا له، و ِإنَّ

َو َخْلُقُه اَل َثاِلَث بَیَنُهَما؛ عمران عرض کرد: اي سيد من آیا مرا خبر نمي دهي از ابداع که آیا 

مخلوق است یا غير مخلوق؟ امام رضا)ع( فرمودند: بلکه مخلوقي است ساکن که به سکون 

درک نمی شود و به آن خلق گفته می شود چون شیء محدث است. پس خلق آن به خدایی 

که آن را احداث فرموده است بر می گردد و همانا خداست و خلق او و سومی در بين نيست 

و سومی غير از این دو نيست )همان: 439(. 

  امام)ع( در این سخن از قياس اقترانی حمليه استفاده فرمودند:
1. ابداع حادث است )ألنه  شئ محدٍث(.

2. هر حادثی به محِدث)خالق( نيازمند است )مقدمة محذوف قياس ضمير(.
  نتيجه: ابداع به محِدث)خالق( نيازمند است )إنا صار خلًقا لنه شيٌء مَدث(.

َوَجلَّ  َا ُهَو الل َعزَّ  سپس امام)ع( بر خلق بی واسطة ابداع از سوی خداوند تأکيد فرمودند: »ِإنَّ
معرفی  مجرد(  اول)موجودات  خلق  آن را  و   )439:1410 بَیَنُهَما«)صدوق،  َثاِلَث  اَل  َو َخْلُقُه 

فرمودند که وجود خداوند مقدم بر آن است. این جمله بر حدوث ذاتی موجودات مجرد 
گواه بوده و آنها را به خداوند که قدیم ذاتی بوده منتسب کرده است.

همچنين امام رضا)ع( در مناظره با سليمان مروزی برای اثبات اینکه ارادة خداوند حادث 
الهی  ارادة  به حدوث  را  انسان  که  فرمودند  معرفی  یقين هایی  از  را  برهان حدوث  است، 

راهنمایی می کند. 
امام)ع( در این جمله، حدوث و گوناگونی اشياء را به ارادة خداوند نسبت دادند که با توجه 
به این اصل که علِت علت، علت معلول هاست، حدوث اشياء در واقع به وجود خداوند 
منتسب شده و این همان برهان حدوث اشياء است. بنابراین فرمودند: »گفتيد اشيای جهان 
حادث شده و با یکدیگر اختالف پيدا کرده اند، چون خداوند چنين اراده کرده است و نه 

اینکه چون او سميع و بصير بوده...«)طبرسی، 1386: 179(.
قياس مورد استفادة امام)ع( در جمله های بيان شده این است:
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 1. اشياء حادث و مختلف اند. 
 2. هر چيز که حادث است، نياز به اراده  ای خاص از سوی ُمحِدث دارد.)مقدمه محذوف 

قياس ضمير(.
 3. هر ارادة فعلی نشان حدوث اراده است.

 4. هر حدوث اراده ای به مرید نيازمند است.
نتيجه: اشياء به مرید)محِدث( نيازمندند.

این جمله با توجه به این حقيقت که خداوند علت ارادة الهی است و علِت علت شیء، 
علت است برای شیء، حدوث اشياء را به خداوند منتسب می کند.

امام)ع( در ادامة این مناظره از اینکه اراده صفت فعل است، بر حدوث آن استدالل کرده اند:
 أال تربين عن اإلرادة، فعٌل أْم هي غري فعل؟ قال: بل هي فعل. قال: فهي مدثة، لّن الفعل كّله 
مدث!؛ فرمودند: بگو ببينم، آیا اراده، فعل است یا غير آن؟ عرض کرد: آري اراده، فعل است. 
امام)ع( فرمودند: پس اراده، حادث است، زیرا افعال همه حادث اند )طبرسی، 1386: 179(.

 قياس اقترانی حملية شکل اول این جمله ها بدین صورت است:
1. اراده صفت فعل است.

2. هر صفت فعلی ُمحَدث است.
نتيجه: اراده، ُمحَدث است.

سپس امام)ع( با اشاره به یکی نبودن اراده و مرید، اراده را حادث دانسته و وجود مرید را 
قبل از اراده و به عنوان فاعل اراده معرفی کرده اند که برهان حدوث را در خود مستتر دارد.

الفاعل قبل الفعول، وهذا يبطل قولكم: إّن  الّناس أّن الريد غري اإلرادة، وأّن  فاّلذي يعلم 
اإلرادة والريد شيء واحد؛ دانایان مردم می دانند که مرید، غير از اراده است و مرید قبل از 
اراده است و فاعل قبل از مفعول است و این مسئله این قول را باطل می کند که اراده و 

مرید یک شیء واحد باشد )طبرسی، 1386: 179(.

 قياس مورد استفادة امام)ع( در این جمله، قياس اقترانی حمليه است.
1. اراده حادث است )امام)ع(  عالوه بر اشارة صریح به حدوث اراده، وجود آن را بعد از مرید 
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معرفی فرمودند و این نشان حدوث اراده است( و خداوند )مرید( قدیم است. 
2. هر حادثی برای ایجاد شدن به قدیم )مرید( نيازمند است )مقدمة محذوف قياس ضمير(.

نتيجه: اراده به مرید )خداوند( نيازمند است. 
عين همين قياس در مورد فعل و فاعل نيز به کار رفته است.

برهان حرکت در مناظره های امام رضا)ع(
برهان حرکت از اولين برهان های اثبات خداوند است. 

ارسطو با تبيين این برهان، وجود محرک اولی  را ضروری دانست: 
از آنجا که هر متحرکی بایستی به وسيلة عاملی حرکت یابد، موردی را در نظر می گيریم 
که در آن شیء در جنبش است و به وسيلة عاملی که خود عامل در حرکت است، حرکت 
داده می شود و آن عامل نيز حرکتش را از عامل تحرک دیگری اخذ می کند. آن عامل دیگر 
هم به وسيلة چيز دیگری تحرک می یابد؛ تا آخر... البته چون تسلسل باطل است، باید محرک 

اولی باشد )1363: 229(. 
سلسلة  اتمام  لزوم  به دليل  را  اوليه   متحرک  و  محرک  وجود  دیگر،  جای  در  همچنين 
یک  می بایستی  برسد،  پایانی  به  باید  حرکت ها  رشتة  »چون  خواند:  ضروری  حرکت ها، 

محرک اول و یک متحرک اولی وجود داشته باشد« )همان: 231(.
افالطون، محرک نهایی همة حرکت ها را موجودی دارای نفس و بلکه خود نفس معرفی 
کرده است و می گوید: »موجودات ذی روح خود می توانند منشأ حرکت باشند. اما حرکت 
سایر موجودات، باالخره به یک موجود دارای نفس برمی گردد. پس همة حرکت های جهان، 

سرانجام به فعاليت نفس برمی گردد« )1380: 2200(.
عالمه طباطبایی در تقریر این برهان می نویسد: 

جهان، خالی از حرکت نيست و حرکت نياز به ُمحرک یعنی فاعل دارد. هيچ متحرکی 
خودش محِرک خود نيست. پس محرک غير از متحرک است. حال اگر خود محرک، نيز 
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متحرک باشد، باید محرک دیگری که خود متحرک نباشد، وجود داشته باشد تا تسلسل 
پيش نياید )1388، ج2: 220-221(.

مالصدرا این برهان را بنا به اصل حرکت جوهری و از آنجا که تجدد حرکت ها را به تجدد 
متحرک ها بازمی گرداند، از برهان های خوب در خداشناسی می داند )شيرازی، 1388: 39 (.  
سخنان امام رضا)ع( در مناظره با مرد زندیق، حقایقی از برهان حرکت را نمایان می سازد. 
امام)ع( ابتدا از تغيير اعراض و در نتيجه، تغيير بدن انسان که همانا تغيير در کّم و کيف است، 

وجود خداوند را نتيجه می گيرند: 
نُْقَصاٌن ِفی اْلَعْرِض َو الّطوِل َو َدْفِع  ِزَياَدٌة َو اَل  یُِْکّنی ِفیِه  َلْ  َجَسِدی َو  ِإَلی  َنَظْرُت  َلّا  ِإّنی 
الََْکاِرِه َعْنُه َو َجّر اْلَْنَفَعِة ِإلَْیِه َعِلْمُت َأّن ِلََذا الُْبْنَیاِن بَانِیًا َفَأْقَرْرُت ِبِه؛ من چون به جسم خود 
مي نگرم که هيچ امکان کم و زیادی در طول و عرض و دفع آفت ها و جلب منافع ندارم، 
یقين مي کنم که این ساختار را بنيانگذاري است و به وجود او اقرار مي نمایم  )طبرسی، 

1386، ج2: 171(.

ندارد  باشد، بدون حرکت تحقق  تغّير خواه دفعی و خواه تدریجی  اینکه  به  با عنایت 
)طباطبایی، 1388، ج2: 259( این سخنان یادآور برهان حرکت است:

 1. بدن انسان متحرک است.
 2. هر متحرکی به محِرک )بانی( نيازمند است )این مقدمه عقلی به علت وضوح بر طبق قياس 

ضمير حذف شده است(.
نتيجه: بدن انسان به محرِِک )بانی( نيازمند است.

در ادامه نيز امام)ع( به قدرت خداوند نسبت به دوران افالک، انشای ابرها، تصریف باد و 
جریان خورشيد و ماه و ستارگان استناد می فرمایند: »از آنچه از قدرت او نسبت به حرکت 
روز و شب، ایجاد ابرها، گردش بادها، سير خورشيد و ماه و ستارگان و غيره از نشانه هاي 
اینها  همة   که  مي کنم  یقين  مي بينم،  دقت هاي حکيمانه  و  ظرافت ها  عجيب، شگفت انگيز، 

مقّدري و آفریدگاري دارد.«
همان طور که اشاره شد، ایجاد حرکت در معنای لغوی کلمه های دوران، انشاء، تصریف 
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التفات به این معانی، بيانگر برهان حرکت  با  و جریان گنجانده شده است و این سخنان 
هستند. عالمه طباطبایی نيز تصریف را به معنای تغيير چيزی از حالی به حالی یا عوض 
کردن آن )1374: 144( و انشاء را به معنای احداث، ایجاد و تربيت )همان، ج 19: 167( 

در نظر گرفته است.
قياس اقترانی حملية مورد استفادة امام)ع( را می توان چنين بيان کرد: 

 1. موجودات ذکر شده، متحرک اند. 
ر و منشأ( نيازمند است )مقدمة محذوف قياس   2. هر چيز که متحرک است به محرک )مقدِّ

ضمير(.
ر و منشأ( نيازمند بودند.  نتيجه: موجودات ذکر شده به محِرک)مقدِّ

دارند.  برهان حرکت  بر  متعددی  اشاره های  امام رضا)ع(  نيز  با عمران صابی  مناظره  در 
واضح ترین این اشاره ها، آن است که فرمودند: خدا، با خلق موجودات تغيير نمی کند، اما 

خلق، به سبب تغيير دادن او متغير می شود )صدوق، 1410ق: 430(.
با التفات به اینکه تغيير همان حرکت است، این جمله تقریر مشهور برهان حرکت است 

که باز هم در شکل قياس اقترانی حمليه بيان شده است:
 1. مخلوقات متغيرند. 

)مقدمة  است  نيازمند  نکند(  تغيير  )که خود  تغييردهنده ای  به  است،  متغير  که   2. هر چيز 
محذوف قياس ضمير(.

نتيجه: این مخلوقات به تغييردهنده ای که خود تغيير نکند، نيازمندند. 
با توجه به اینکه اگر تغييردهندة مخلوقات، خود متغير باشد، نيازمند تغييردهنده است، 

امام)ع( با اشاره به عدم تغيير خداوند، وجود تسلسل فرضی را ابطال فرمودند.
نفی  تغيير  در کل عالم و  ایجاد  برای  فاعليت خداوند  ایشان در همين مناظره در باب 
ُ ِفی َوْجٍه ِمَن اْلُوُجوِه َحتَّ ُيِصیَب  َيَتَغريَّ اْلَکاِئَن  »ِإنَّ  فرمودند:  تغيير  این  از  خداوند  انفعال پذیری  
ُُه؛ همانا خداوند در صورت های مختلف تغيير ایجاد می کند تا وقتی که به  اَت ِمْنُه َما ُيَغريِّ الذَّ
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ذات خود برسد که هيچ تغييری در آن راه ندارد« )همان: 435(.
امام)ع( در این جمله 1. تغيير را در تمام وجوه به جز ذات خداوند جاری و ساری دانسته 
و 2. این تغييرها را منتسب به خداوند معرفی فرموده اند که خود از تغيير مبراست و این 

همان برهان حرکت است. 
قياس امام)ع( در این جمله بدین صورت است: 

1. در عالم تغيير جریان دارد. 
2.  هر تغيير به متغيری که خود تغيير نکند نيازمند است )این مقدمه به شيوة قياس ضمير 
فرض گرفته شده است و امام)ع( تنها به این قسمت اشاره فرموده اند که خداوند همان عامل 

تغيير است که خود دچار تغيير نمی شود(.
نتيجه: خداوند کسی است که تغيير در عالم را ایجاد می کند )عالم برای تغيير، محتاج 

خداوند است(.
امام)ع( برای تقریب این حقيقت به ذهن، مثال نسوختن آتش توسط آتش و گرم نشدن 
حرارت توسط حرارت را عنوان کردند. این جمله عالوه بر انتساب حرکت مشهور که همانا 
تغيير تدریجی موجودات مادی به خداوند است، کلية تغييرهای عالم را به خداوند نسبت 

می دهد. 
امام)ع( در جای دیگر از این مناظره برای اثبات عدم تغيير خداوند در نتيجة ایجاد تغيير در 

اشياء، به نسبت آینه و انسان و اینکه آینه هيچ تغييری در انسان ایجاد نمی کند، مثال زدند.
نکتة مهم در مورد دو برهان حدوث و حرکت این است که در هر دوی آنها برای اثبات 
امکان فقری هستيم.  امکان و وجوب و  نيازمند برهان های قوی تری چون  واجب الوجود، 
از این رو بعضی معتقدند این دو برهان مخصوص افرادی است که در بين راه اند نه آنان که 

در پایان راه هستند )جوادی آملی، 90:1386(.
برهان  این  یعنی  ندارد،  اثبات می شود که حرکت و زمان  برهان حرکت، موجودی  در 
ناظر بر نفی حرکت و زمان از محرک بوده که تجرد محرک را اثبات می کند. این در حالی 
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است که تجرد، تنها از آن خداوند نيست و می تواند موجودات دیگری را نيز شامل شود. به 
همين علت، صدرالمتألهين برهان حرکت را برای اثبات ُمُثل عقالنی مطرح می کند )شيرازی، 

162:1360-159؛ جوادی آملی، 444:1386(.
برهان حدوث نيز وجود موجودی مجرد و قدیم را اثبات می کند که می تواند دربرگيرندة 
و  درکی  به دليل سطح  رضا)ع(  امام  از سوی  آن  کاربرد  بنابراین  باشد.  متعددی  موجودات 

اعتقادی فرد مناظره کننده یعنی مرد زندیق بوده است.

برهان امکان و وجوب در مناظره های امام رضا)ع( 
برهان امکان و وجوب از ابتکارهای فارابی بود که ابن سينا آن را با عمق نگری، بسط داد و 
نام صدیقين بر آن نهاد. تقریر این برهان که به فقر همة موجودات و بی نيازی مطلق حضرت 
حق اشاره می کند، از سوی ابن سينا بدین صورت است: »هر موجودی در عالم، با نظر به ذات 
خود یا واجب است )واجب الوجود( یا اگر واجب نباشد، به دليل آنکه وجود یافته است، 
نمی توان آن را ممتنع دانست. بنابراین برای وجود یافتن به واجب دیگری نيازمند است؛ در 
غير این صورت دور یا تسلسل الزم می آید که هر دو باطل است«)رک: 1383: 18-21(. 
گرچه مالصدرا بر صدیقين بودن این برهان نقدهایی وارد کرده است )شيرازی، 1981م، 
ج6: 27( اما آن را به عنوان شبيه ترین و نزدیک ترین برهان به برهان صدیقين پذیرفته و از 
برهان های بسيار مفيد در خداشناسی می داند. این در حالی است که پيروان نظریة ابن سينا نيز 
دالیلی بر قبول این برهان به عنوان صدیقين و رد نقدهای مالصدرا آورده اند )جوادی آملی، 

.)214-215 :1368
به هر حال استحکام این برهان به قدری است که برای اثبات واجب الوجود در برهان های 

حرکت و حدوث نيز استناد می شود )همان: 355 و 482(.
این برهان بر حقيقتی که از بررسی ممکنات به دست می آید، مبتنی است و آن اینکه مناط 
نيازمندی ممکنات به موجود واجب، حاصل خاصيت امکان آنهاست. از این رو هر جا نيازمندی 
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برای موجودی ثابت شود، ممکن بودن، صفت ذاتی او خواهد بود و بنابراین نيازمند به واجب 
است. ابن سينا نياز ممكن به علت را بدیهى و بدون نياز به اقامة برهان می داند )رک: 1383:  19(.
با نظر به این نکته، حکمای اسالمی معتقدند هر جا که غنا، بی نيازی و وجوب خداوند 
در مقابل فقر، نياز و امکان موجودات مطرح می شود، اشاره به برهان امکان و وجوب است 

و حتی گاهی نام این برهان به نام برهان فقر و غنا تبدیل می شود. 
این برهان در قرآن کریم و سخنان اهل بيت)ع( نيز مطرح شده است؛ اما از آنجا که بيانات 
این منابع گرانبها درخور فهم شنوندگان ارائه شده است، دستيابی به این برهان  نيز نياز به 
تعمق و تدبر دارد. بنابراین برای یافتن موارد کاربرد این برهان باید به اشاره های متقابل فقر 

و غنا یا وجوب و امکان توجه داشت. 
امام رضا)ع( در مناظره با عمران صابی و مرد زندیق سخن از نيازمندی های انسان، اشياء، 
آسمان و زمين، کوه ها و دریاها، ابرها و بادها، خورشيد و ستارگان و ماه و زمين یا حتی 
عقول، فرشتگان و سایر مجردات  فرمودند. همچنين ایشان از غنای مطلق خداوند سخن به 

ميان  آوردند. 
با عنایت به توضيحات ارائه شده، در بطن این سخنان، برهان امکان و وجوب گنجانده 
شده است. از این رو در فرمایش های امام)ع( به مرد زندیق)طبرسی، 171:1386( که به فقر 
انسان و موجودات اشاره شده است که در اصل وجود و پذیرش اعراض و حرکت، هيچ 

نوع استقالل و نفوذی ندارند، برهان امکان و وجوب نيز مستتر است.
ِإّنی َلّا َنَظْرُت ِإَلی َجَسِدی َو َلْ یُِْکّنی ِفیِه ِزَياَدٌه َو اَل نُْقَصاٌن ِفی اْلَعْرِض َو الّطوِل َو َدْفِع الََْکاِرِه 
َعْنُه َو َجّر اْلَْنَفَعِه ِإلَْیِه َعِلْمُت َأّن ِلََذا الُْبْنَیاِن بَانِیًا َفَأْقَرْرُت ِبِه؛ من چون به جسم خود مي نگرم که 
هيچ امکان کم و زیادی در طول و عرض و دفع آفت ها و جلب منافع ندارم، یقين مي کنم که 
این ساختار را بنيان گذاري است و به وجود او اقرار مي نمایم  )طبرسی، 1386: ج2، 171(.

توضيح امام)ع( را می توان در قالب قياس اقترانی حمليه چنين تبيين کرد: 
 1. بدن من عوارض مختلفی می پذیرد )پس، ممکن است(.
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 2. هر موجود ممکن برای به وجود آمدن به علت نيازمند است )به نظر می رسد که چون نياز 
ممکن به غير، یک قضية حقيقيه و موجبة کليه است )جوادی آملی، 1381: 152( )امام)ع( این 

کبرای را بدیهی دانسته اند و قياس ضمير به کار برده اند(.
 3. من خود نمی توانم علت باشم )این جمله به طور منطقی جهت رد دور تسلسل بيان شده است(.

نتيجه: بدن من به بانی )علتی که خود واجب باشد( نيازمند است. 
همچنين امام)ع( در ادامه فرمودند:

َياَح َو َمَْرى  الرِّ َحاِب َو َتْصِريِف  السَّ بُِقْدَرِتِه َو ِإْنَشاِء  اْلَفَلِك  َأَرى ِمْن َدَوَراِن  َمَع َما 
رًا َو ُمْنِشئًا؛  ْمِس َو اْلَقَمِر َو النُُّجوِم َو َغرْيِ َذِلَك ِمَن اْلَياِت اْلَعِجیَباِت اْلَُبیَِّناِت َعِلْمُت َأنَّ ِلََذا ُمَقدِّ الشَّ
افزودن بر آن، از آنچه از قدرت او نسبت به حرکت و سير روز و شب، ایجاد ابرها، گردش 
بادها و سير خورشيد، ماه، ستارگان و غيره از نشانه هاي عجيب و شگفت انگيز و ظرافت ها 
و دقت هاي حکيمانه مي بينم، یقين مي کنم که همة اینها مقّدري و آفریدگاري دارد )طبرسی، 

.)171-172 :1386

با توجه به اینکه خصوصيات ذکر شده، نشان امکانی بودن )و فقر( موجودات است، تبيين 
قياس مورد استفادة امام)ع( بدین  قرار است: 

 1. این موجودات ممکن اند. 
 2. هر موجود امکانی )یا فقير( برای ایجاد شدن به موجودی واجب )یا غنی( نيازمند است 

)کبرای محذوف قياس ضمير که به دليل بداهت بيان نشده است(.
نتيجه: موجودات برای ایجاد شدن به علت )یا واجب( نيازمند هستند.

همچنين ایشان در مناظره با مرد زندیق می فرمایند: »َنُْن ِإَذا َعَجَزْت َحَواّسَنا َعْن ِإْدَراِکِه َأْيَقّنا 
َأّنُه َربَّنا ِبَِلِف َشیْ ٍء ِمَن اْلَْشَیاِء؛ وقتی حواس ما از درک او عاجز ماند، یقين نمودیم که او 

پروردگار ماست و او شیء است متفاوت از سایر اشياء« )همان(.
 امام)ع( در جملة »َأّنُه َشیْ ٍء ِبَِلِف اْلَْشَیاِء؛ همانا او شيئی است بر خالف سایر اشياء« که 
َكِمْثِلِه َشیٌء؛ شيئی مثل او نيست« است، به تفاوت ميان خداوند و سایر  مصداقی از »لَْیَس 
اشياء اشاره می کنند. اشياء، همة وجودهایی ناقص و قائم به غير هستند و در مقابل، خداوند، 
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وجودی تام و قائم به ذات است و تفاوت اصلی در این  است که خداوند، واجب الوجود و 
سایر اشياء، ممکن الوجودند. 

بدین ترتيب امام)ع( با این سخن همة اشياء که خصلت امکان از صفات آنهاست را در 
یک ردیف قرار داده و متفاوت از پروردگار می دانند. 

از طرفی، وجود داشتن ممکنات در عالم نشان می دهد که سلسلة خلقت این موجودات 
از یک واجب  الوجود نشئت گرفته و این همان تقریر برهان امکان و وجوب است. از طرفی، 
امام)ع( عدم امکان شناخت حسی خداوند را دليل رب بودن او دانستند. عدم امکان شناخت 
حسی، سلب حد و برهان از خداوند است و این یعنی سلب صفات امکانی از او. پس اینجا 
که امام)ع( از سلب صفات امکانی، به رب بودن خداوند یقين فرمودند، در واقع پی بردن به 

سلِب سلِب صفات امکانی یعنی وجوب حضرت حق تعالی است. 
باشد،  قابل شناخت  باشد و  داشته  نقيض قضية: هر موجودی که حد  به عبارت دیگر، 

ممکن است، این است که: هر چه حد نداشته باشد و قابل شناخت نباشد، واجب است. 
قياس  مورد استفادة امام)ع( در این بيان، قياس موصول از سه قياس اقترانی حمليه است:

 قياس اول: 
1. خداوند قابل شناخت نیست. 

2. هرچه که قابل شناخت نباشد، حد ندارد. 

نتيجه: خداوند حد ندارد. 
قياس دوم: 

 1. خداوند حد ندارد. 
 2. هرچه حد ندارد، واجب است. 

تيجه: خداوند واجب است.
قياس سوم: 

 1. خداوند واجب است. 
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 2. هرچه واجب باشد پروردگار ماست. 
نتیجه: خداوند پروردگار ماست.

باز امام)ع( در همین مناظره، خداوند را موجودی بی حد و انتها معرفی فرمودند: »َقاَل:الَحدَّ 
. َقاَل: َوِلَ؟ َقاَل: ِلَنَّ ُكلَّ َمُْدوٍد ُمَتَناٍه  َفُهَو َغْيُ َمُْدوٍد؛ مرد زنديق گفت: اندازة او را براي من بیان  َلهُُ

کن. امام)ع( فرمودند: اندازه اي براي او نیست. مرد زنديق گفت: چرا؟ امام)ع( فرمودند: چون 
هر محدودي داراي نهايت است.«

حد داشتن و متناهی بودن از صفات ممکنات است )طبرسی، 1386: 171(.
امام)ع( در ادامه بار ديگر تفاوت بین خداوند و ساير اشیاء را دلیل عدم درک خداوند با 
حواس معرفی فرمودند و او را اجّل از ادراک توسط حواس يا احاطه توسط وهم يا ضبط 

از طريق عقل دانستند:
 قال الرجل: فلم ال تدركه حاسة البصر؟ قال: للفرق بينه و بني خلقه الذين تدركهم حاسة 
االبصار، منهم و من غيهم، مث هو اجل من ان يدركه بصر، أو حييط به وهم، أو يضبطه عقل؛ 
مرد زنديق گفت: پس براي چه از چشم پنهان است و ما او را نمي بینیم؟ امام)ع( فرمودند: 
به خاطر فرق میان او و ساير خلقی که چشم ها آنها را درک می کنند. او بزرگ تر و جلیل تر 
از آن است که با چشم ديده شود يا وهم به آن محیط شود يا عقل او را ضبط کند )همان(.

و  است  ماهیت  دارای  گونه ای  به  می شود،  درک  عقل  يا  وهم  يا  حواس  توسط  آنچه 
خداوند اجّل از داشتن ماهیت است. قیاس مورد استفادة امام)ع( در اين جمله ها شبیه همان 

قیاس ذکرشده است.
سخنان ديگر امام)ع( که برهان امکان و وجوب را در خود مستتر دارد، در مناظره با عمران 
صابی مطرح شده اند. ايشان در جای جای اين مناظره به عدم احتیاج خداوند به خلق اشاره 
 فرموده و خداوند را چنین توصیف نمودند: »نه مي توان اسم چیزي از چیزهای غیر او را بر 
وي حمل کرد و نه از زماني بود و نه تا زمانی هست و نه به چیزي قائم است و نه به سوي 
چیزي قیام مي کند و نه به چیزي استناد و اعتماد مي کند و نه در چیزي سکنی مي گزيند« 
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)صدوق، 1410: 430-440(.
این صفات همه نياز و امکان موجود را اثبات می سازد و بنابراین شایستة خداوند نيست. 

قياس این سخنان چنين است: 
 1. خداوند صفات ذکر شده را ندارد. 

 2. هر موجودی که این صفات را داشته باشد، محدود )ممکن( است )مقدمة محذوف در 
قياس ضمير(.

 نتيجه: خداوند محدود )ممکن ( نيست. با توجه به اینکه موجودات غيرواجب در عالم 
وجود دارند و نياز آنها به  علت بدیهی است، خداوندی علت موجودات است که محدود 

نيست و این در سخنان امام)ع( مشخص است. 
در ادامه امام)ع( تفاوت موجودات و خداوند را در خلق نياز آنها دانستند: »اگر خلق چيزی 
را بيافریند، جز به خاطر نيازش به آن نيست و مجاز است که گفته شود که او به خاطر نياز 
به آن  شیء به سمت آن متحول شده است. اما خدای عزوجل شيئی را برای حاجتش خلق 

نکرده است« )همان(.
قياس  این سخنان چنين است:

 قياس اول:
1.  خلق)موجودات یا مردم( نيازمند است. 
 2. هرچيز که نيازمند است، ممکن است. 

 3. هر ممکنی به واجبی نيازمند است. 
نتيجه: خلق به واجب نيازمند است.

 قياس دوم: 
1.  خداوند نيازمند نيست. 

2.  هرچيز که نيازمند نيست خلقش برای نياز نيست )ممکن نيست(.
نتيجه: خداوند خلقش برای نياز نيست )ممکن نيست(. 
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امام)ع( در جای دیگر در همين مناظره  به عمران می فرمایند:
اگر خداوند، مخلوقات را برای کمک به خود خلق کرده بود، باید به تعداد بسيار زیاد 
خلق می کرد  تا از کمک بيشتری از آنان برخوردار شود. این در حالی است که هيچ مخلوقی 
خلق نشد مگر آنکه نياز دیگری در او حادث شد. برای همين خداوند، مخلوقات را برای 
رفع نياز خود خلق نفرمود. اما بعضی از مخلوقات، نياز خود را با بعضی دیگر از مخلوقات 

برآورده می سازند )همان(.
 این مطالب عالوه بر مطرح سازی نياز موجودات و نيازمندی بعضی ممکنات به بعضی دیگر 
و ارجاع خلق همة موجودات به خداوند، عدم نيازمندی او به موجودات را نيز بيان می دارند. 
بلکه  دنيا  در  نه  را  خداوند  وجود  که  نادان  مردم  از  بعضی  اعتقاد  نفی  در  همچنين 
َلْ  َو اْهِتَضاٌم  نَْقٌص  َجلَّ  َو  َعزَّ  لِلَِّ  اْلُوُجوِد  َكاَن ِف  »و َلْو  فرمودند:  بودند،  پذیرفته  در آخرت  فقط 
يوَجْد ِفی اْلِخَرِة َأَبدًا؛ همانا اگر در وجود خداوند نقصی امکان داشت، هرگز در آخرت هم 

پدیدار نمی شد«)همان(.
 امام)ع( در این سخنان ضمن اشاره به خلق موجودات توسط خداوند، ساحت او را از نياز 

و فقر مبّری دانسته و بر غنای او تأکيد ورزیدند. 
ایشان همچنين فرمودند: »وَل َيُلق َشیئا َفردا قاِئما بَِنفِسه دوَن َغرِيِه؛ هيچ شیء تنها و قائم به 

نفس خویش و بدون کمک غير، خلق نمی شود« )همان(.
این جمله که نيازمندی همة اشياء را مطرح می سازد، تقریری است از سخن امام علی)ع( 
که فرمودند: »ُکلُّ َمْعُروٍف بَِنْفِسِه َمْصُنوٌع َو ُکلُّ َقاِئٍم ِفی ِسَواُه َمْعُلوٌل« که بسياری از اندیشمندان آن را 

تقریر برهان امکان و وجوب دانسته اند )جوادی آملی، 1381: 150(.
قياس مورد استفادة امام)ع( به این شکل است: 

 1. اشياء قائم به غيرند )ممکن اند(. 
 2. هر شيئی که به غير نيازمند است )ممکنی( نيازمند واجب است. 

نتيجه: اشياء به غير)واجب( نيازمندند. 
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امام)ع( در ادامه برای شناساندن موجودات، از عبارت هایی چند استفاده فرمودند که همگی 
حاکی از برهان امکان و وجوب است. نخست فرمودند:  »َوُکلُّ َما َوَقَع َعَلْیِه َحدٍّ َفُهَو َخَلَق اللَُّ 
؛ هر چيز که بر آن حد واقع می شود، خلقی از خداوند است« )صدوق، 1410ق:  َوَجلَّ َعزَّ

.)430-440
 قياس اقترانی حملية مورد استفادة امام)ع( در این جمله ها این است:

 1. هر چه بر آن حد واقع شود، مخلوق)ممکن( است. 
 2. هر مخلوقی)ممکنی( به خالق)واجب( نيازمند است. 

نتيجه: هر چه بر آن حد واقع شود)ممکن( مخلوق خداوند)واجب( است.
ًرا بتحديد وتقدير؛ خداوند یکتا خلقی را آفرید که  بار دیگر امام)ع( فرمودند: »َخَلَق خلًقا ُمقدَّ

با حدها و قدرهایش اندازه بندی شده است« )همان(. 
در جایی دیگر نيز فرمودند: »واعلم أن الواحد الذي هو قائم بغري تقدير وال حتديد َخَلَق خلًقا 
ًرا بتحديد وتقدير؛ و بدان که خداي سبحان یگانه که به غير تقدیر و اندازه یا نهایت و  ُمقدَّ

)همان(. دارد«  تقدیر  و  تحدید  که  بيافرید  را  مخلوقي  خود  است،  ذات  به  قائم  تحدید، 
حد داشتن، صفت ممکنات است که به علت ذات امکانی خود، دارای حد و ماهيت هستند 
و حتی موجودات مجرد نيز از آن مبّرا نيستند. پس این سخنان امام)ع( را می توان چنين بيان 
کرد: هرچيز ممکن، خلقی از خداوند بوده و این همان بيان برهان امکان و وجوب است.  
نيز اشاره هایی بر برهان امكان و وجوب به چشم  با جاثليق مسيحي  در مناظرة ایشان 
مي خورد. امام رضا)ع( در این مناظره به سه طریق الوهيت را از وجود حضرت عيسي)ع( نفي 
فرمودند. این سخنان، بر پایة برهان امكان و وجوب بنا نهاده شده است، یعني ایشان تفاوت 
ميان موجود ممكن و واجب را دليل رد الوهيت از حضرت عيسي)ع( معرفي کردند. آن امام 
همام)ع( برای اثبات این امر، انسان بودن عيسي)ع( را از راه های مختلف متذكر شدند. ابتدا به 
اقوال متی، مرقابوس و لوقا در مورد ابناء حضرت عيسي)ع( اشاره فرمودند )رک: طبرسی، 

1386، ج2: 208(.
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این سخنان نشان دهندة انسان بودن و عدم استقالل عيسي)ع( و وابسته بودن به ابناء خود 
به عنوان علل معّد بوده و غنا و وجوب ایشان را باطل مي سازد. 

قياس مفصول حاصل از بيانات امام)ع( بدین صورت است: 
1.  عيسی)ع( منتسب به پدران است. 

2.  هر چيز که منتسب به پدران باشد، ممکن است. 
3.  هر ممکنی به واجب نيازمند است. 

نتيجه: عيسی)ع( به واجب نيازمند است.
سپس امام رضا)ع( سخنانی از قول عيسي)ع( مبني بر معرفي خود به عنوان یك انسان را 
این سخن عيسي)ع( که فرمودند:  مثال،  به طور  ایشان دانستند )همان(،  الوهيت  شاهد عدم 
»كسي به آسمان صعود نمي كند مگر كسي كه از آسمان نازل شده باشد، مگر راکب بعير 

خاتم االنبياء«)همان(.
 حضرت عيسی)ع( اینجا عالوه بر اعالم شباهت خود به سایر انسان ها، عدم توانایی شان  را 
براي صعود به آسمان مطرح مي سازند. امام رضا)ع( عدم قدرت عيسي)ع( را با قدرت الیزال و 
بي حد الهی در ربوبيت آسمان ها و زمين در تضاد دانسته و تلویحًا با اشاره بر صفات ممكن، 

وجوب ایشان را رد کردند.
قياس مفصول این فرمایش ها بين صورت است:

1.  عيسی)ع( به آسمان صعود نمی کند. 
2. هر کس به آسمان صعود نکند، وجودش الیتناهی نيست. 

3.  هر کس که وجودش الیتناهی نيست ممکن است. 
4. هر ممکنی به واجب نيازمند است. 
5.  هيچ نيازمند به واجبی، رّب نيست. 

نتيجه: عيسی)ع( رّب نيست. 
سپس امام)ع( با اشاره به یکی از مسّلمات مسيحيت یعني عبادت مسيح)ع( به ویژه روزه هاي 
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 مداوم و شب زنده داري هاي طوالني شان نيز الوهيت ایشان را نفي نمودند )رک: متى، 17:46 /
مرقس، 34:15(.

به زبان فلسفی، عبادت از صفات، افعال و وظایف بندة فقير در مقابل رّب غنی است. 
علت عبادت نيز همان فقر و نياز است كه با الوهيت جمع نمی شود. پس جمع عبودیت و 
الوهيت، در واقع جمع فقير و غنی و اجتماع نقيضين است كه به بداهت عقل، محال است. 
لذا می توان عبودیت را از صفات سلبی خداوند دانست و امام)ع( الوهيت عيسي)ع( را از زاویة 

صفات سلبی به چالش کشاندند.
این سخنان را می توان در قالب قياس مفصول چنين بيان کرد: 

1.  عيسی)ع( عبادت می کند. 
2.  هرکس عبادت می کند، فقير و نيازمند است. 
3.  هر فقير و نيازمندی به واجب نيازمند است. 

4. هيچ نيازمند به واجبی، ربوبيت ندارد.
نتيجه: عيسی)ع( ربوبيت ندارد. 

در انتها، امام رضا)ع( با اشاره به معجزه های انبيایي غير از حضرت عيسي)ع(، اثبات ربوبيت 
ایشان را از راه انجام معجزه ها و كارهاي خارق العاده عقيم دانستند. جاثليق به معجزه های 
خاصی از عيسی)ع( چون زنده کردن مردگان به عنوان فعلي مختص خداوند نظر داشت و 
معتقد بود این فعل، مختص خداست، پس هركس چنين عملي انجام دهد، خداست. سخنان 
قدرت  از  زیرمجموعه اي  انسان،  اعمال  سایر  چون  نيز  معجزه  كه  ساخت  روشن  امام)ع( 
خداوند بوده و انسان، موجود فقيري است كه تنها با اذن آن رب غنی، اجازة انجام آن را دارد. 
اشاره های امام رضا)ع( به حدوث اراده در مناظره با سليمان مروزی نيز اگر از جنبة خصلت 
ذاتی موجودات حادث که همان امکان است، مدنظر قرار گيرد، می تواند به برهان امكان و 
وجوب تفسير شود. قباًل ذکر شد كه هر مقایسه اي بين فقر و غنا اشاره اي بر برهان امكان و 
؛ وقتي  َا ُقْلُتْم َحَدَثِت اْلَْشَیاُء َو اْخَتَلَفْت ِلَنَُّه َشاَء َو َأَرادََ وجوب است، پس این فرمودة امام )ع(: »ِإنَّ
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»اراده« کرده  یافت زیرا خداوند  اختالف  با یکدیگر  اشياي جهان حادث شد و  مي گویي 
چنين باشد« )طبرسی، 1386، ج2: 179(، به اعتبار اینکه صفت بالذات موجودات حادث، 

امکان آنهاست، می تواند برهان امکان و وجوب را یادآور شود.
 قياس مورد استفادة امام)ع( چنين است:

1. اشياء حادث اند. 
2. هر حادثی ممکن است. 

3.  هر ممکنی به اراده ای از علت خود)واجب( نيازمند است. 
4. هر چيز که به اراده ای از علت خود )واجب( نيازمند است، به  علت )واجب( نيازمند 

است.
نتيجه: اشياء به علت)واجب( نيازمندند.

برهان نظم در مناظره های امام رضا)ع( 
برهان نظم از دیرباز در آثار فالسفة قدیم همچون افالطون و ارسطو به چشم می خورد 

)رک: افالطون، 1375، ج1: 281(.
تبيين این برهان به حدی واضح است که بسياری از فالسفه آن را بدیهی دانسته  و حتی 

مالصدرا آن را فطری معرفی کرده است )ر.ک: شيرازی، 1419ق: 118(.
شاید به دليل سهولت این برهان بوده است که پيامبران الهی نيز برای هدایت خلق از آن 

استفاده کرده اند )افالطون،1380: 940-941(.
ذکر این نکته ضروری است که ارائة برهان نظم از سوی انبياء برای اثبات واجب الوجود 
بودن  خالق  و  یکتایی، وجوب  به  که  است  شده  مطرح  کسانی  هدایت  برای  بلکه  نبوده، 
خداوند معتقد بوده اند؛ ولی در پاره ای از امور به شریک در ربوبيت الهی اعتقاد پيدا کرده اند 
)جوادی آملی، 1381: 105(، از این رو علت ارائة این برهان از سوی امام رضا)ع( نيز امکان 

دارد همين باشد.
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در تعریف برهان نظم چند نکتة حائز اهميت مطرح شده است: 1. نظم، از امور نسبی 
و قياسی است که در اثر سنجش دو یا چند شیء نسبت به هم و در شرایط خاص انتزاع 
می شود؛ 2. در این برهان، نظم به معنای طبيعی و تکوینی مدنظر است که به این معنا در هر 
سه نوع موجودات عقلی، مثالی و مادی جاری است و معنایی مقابل با هرج و مرج دارد؛ 
3. نظم در ارتباط با سه علت فاعلی، غایی و داخلی اشياء مطرح می شود )همان: 22-26(.

با این  تنها اشياء مادی در خارج، مرکب از علل داخلی هستند. از این رو نظم را  البته   
عبارت تعریف کرده اند: »هماهنگی اجزای یک مجموعه جهت نيل به یک هدف یا دور هم 
گرد آمدن اجزای مختلف یک شئ از حيث کّمی و کيفی تا در پرتو هم گرایی و همکاری 

اجزاء آن، هدف مشخصی تحقق یابد« )ر.ک: سبحانی، 1377: 73(.
با توجه به اینکه مجموعه عالم طبيعت از نظم و هد فمندی ویژه ای برخوردار بوده )جوادی آملی، 
1381: 30( و عالوه بر این،  هر یک از اجزای عالم طبيعت دارای نظم و هدف خاصی است.

برهان نظم را چنين تقریر کرده اند: 
 1. در عالم طبيعت و اجزای آن نظم برقرار است. 

 2. هر نظمی نياز به ناظم دارد.

 نتيجه: در عالم باید ناظمی وجود داشته باشد. 
بعضی فالسفه، برهان نظم را برهانی تجربی دانسته اند و بر آن نقدهایی وارد کرده اند 
)رک: باربور، 1362: 47(، ازجمله نقدهای این عده بر برهان نظم آن است که این برهان 
براساس شبيه انگاری ميان مصنوعات طبيعت و انسان تبيين و گفته می شود: چون مصنوعات 
انسانی که معلول وجود انسان هستند، بدون قوة بيرونی ذی شعور امکان وجود ندارند، پس 
نظم موجود در طبيعت نيز باید از قوة بيرونی ذی شعور نشئت گرفته باشد. بدین ترتيب این 
برهان تنها وجود فاعل نظم را آن هم اگر سيستم خلقت از قوانين افعال بشری تبعيت کند، 

اثبات می کند. 
استاد مطهری برهان نظم مبتنی بر علت فاعلی را ناکافی می داند؛ چرا که سلسله علل 
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فاعلی ناگزیر از نوعی نظم بين علل است که می تواند گواه وجود خداوند نباشد. اما علت 
غایی، از نوعی انتخاب و در نتيجه شعور فاعل نظم حکایت می کند )رک: 1378: 115(. 

ایشان در این خصوص می نویسد:
از  که  دارد  حالتی  و  وضع  معلول،  که  است  معنی  این  به  غایی  علت  از  ناشی  نظم 
وجود انتخاب در علت حکایت می کند، یعنی می توانست معلول را به شکل های دیگری 
به وجود آورد، ولی برای منظور خاصی آن را به یک شکل معين، موجود کرده است. پس 
باید در ناحية علت، شعور، ادراک و اراده وجود داشته باشد که هدف را بشناسد، وسيله 
بودن این ساختمان و وضع را برای آن هدف تميز دهد و این معلول را برای آن هدف 
به وجود آورد. اصل عليت غایی در جایی ممکن است واقع شود که یا خود آن علتی که 
این معلول را به وجود آورده دارای شعور، ادراک و اراده باشد یا اگر فاعل، دارای شعور، 
ادراک و اراده نيست،  تحت تسخير و تدبير ارادة فاعلی باالتر باشد که او را تدبير می کند 

و به سوی هدفش هدایت می نماید.

معتقد  ماده،  عالم  زنده و  مادی موجودات  نظم  بر  ایشان عالوه  درواقع، 
به نوعی رهبری است که موجودات را به سوی هدف خویش هدایت می کند. 

این نوع تعریف از برهان نظم با تعاریف نظم تطبيق بيشتری دارد.
امام رضا)ع( در مناظره با مرد زندیق فرمودند: 

ِإيّن َلّا َنَظْرُت ِإَل َجَسِدي َو َلْ یُِْكّن ِفیِه ِزَياَدٌة َو اَل نُْقَصاٌن ِف اْلَعْرِض َو الّطوِل َو َدْفِع الََْكاِرِه 
َعْنُه َو َجّر اْلَْنَفَعِة ِإلَْیِه َعِلْمُت َأّن ِلََذا الُْبْنَیاِن بَانِیًا َفَأْقَرْرُت ِبِه؛ من چون به جسم خود مي نگرم 
که هيچ امکان کم و زیادی در طول و عرض و دفع آفت ها و جلب منافع ندارم یقين مي کنم 

که این ساختار را بنيانگذاري است و به وجود او اقرار مي نمایم )طبرسی، 1386: 172(.

اینکه انسان قادر به ایجاد زیادت و نقصان در بدن خود نيست و نيز توانایی دفع زیان 
و جذب منفعت آن را ندارد، نشانة نظم بدن انسان است و مهم تر آنکه کسی جز انسان در 

ادارة آن نقش آفرین است. 
قياس های به کار رفته از سوی امام)ع( را می توان چنين بيان کرد: 
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قياس اول: 
 1. انسان بر زیادت و نقصان بدن خود راه ندارد )بدن انسان دارای نظم است(. 

 2. هر چيز که انسان بر زیادت و نقصان آن راه ندارد )دارای نظم است(، نيازمند بانی)ناظم( 
است. 

نتيجه: بدن انسان نيازمند بانی)ناظم( است )قياس اقترانی حمليه(.
 همچنين این جمله را می توان در بيان قياس استثنایی چنين گفت: اگر نظم بدن انسان 
به خود انسان بر گردد، انسان خود قادر به ایجاد زیادت و نقصان و دفع زیان و ضرر و 
جذب منفعت آن خواهد بود. اما انسان قادر به ایجاد زیادت و نقصان و دفع زیان و ضرر و 
جذب منفعت آن نيست. پس باید برای بدن انسان ناظمی دیگر باشد. امام)ع( پس از بيان این 
خصایص بدن انسان، فرمودند: »دانستم که برای این بنيان، بنيانگذاری وجود دارد.« ایشان 
با اطالق کلمة »هذا« برای بدن انسان، آن را مجموعه ای منظم و واحد معرفی فرمودند که 

نيازمند علت است. 
در ادامه نيز امام)ع( از نظم موجود در عالم آفرینش سخن گفتند، حوادثی چون دوران 
فلک، تصریف ریاح، انشای سحاب و جریان خورشيد و ماه و ستارگان را یادآور شدند و 
تمام این آیات را به خداوند منتسب  کردند. امام)ع( برای تبيين برهان نظم، این حوادث و 
سایر آیات عجيب عالم را صراحتًا متصف به صفت متقنات نمودند و این اتقان ُصنع را دليل 

وجود مقدر و ناظم دانستند )طبرسی، 1386: 172(
استعمال کلمة »هذا« در آخر این فرمایش ها نيز حاکی از آن است که امام)ع( همة دوران 
فلک، انشای ابر، تصریف باد، حرکت خورشيد و ماه و ستارگان و سایر نشانه های عجيب 
عالم را تحت یک مجموعه معرفی فرموده اند که دارای یکپارچگی و نظم بوده و به خداوند 

منتسب است. این، همان تبيين معروف برهان نظم است. 
َياِح َو َمَْرى  الرِّ َحاِب َو َتْصِريِف  السَّ بُِقْدَرِتِه َو ِإْنَشاِء  اْلَفَلِك  َأَرى ِمْن َدَوَراِن  َمَع َما 
ِلََذا  َأنَّ  َعِلْمُت  االياْت اْلَعِجیَباِت اْلُْتَقَناِت  َذِلَك ِمن  ْمِس َو اْلَقَمِر َو النُُّجوِم َو َغرْيِ  الشَّ
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رًا َو ُمْنِشئًا؛ افزون بر آن، از آنچه از قدرت او نسبت به حرکت و سير روز و شب و  ُمَقدِّ
ایجاد ابرها و گردش بادها و سير خورشيد و ماه و ستارگان و غيره از نشانه هاي عجيب و 
شگفت انگير و ظرافت ها و دقت هاي حکيمانه مي بينم، یقين مي کنم که همه ي اینها مقّدري 

و آفریدگاري دارد )طبرسی، 1386: 172(.

 قياس مورد استفادة امام)ع( در این بيانات چنين است: 
 1. دوران فلک، انشای ابر، تصریف باد، حرکت خورشيد و ماه و ستارگان و سایر نشانه های 

عجيب عالم، مجموعة منظمی است. 
ر)ناظم( نيازمند است.  2. هر مجموعة منظمی به مقدِّ

 نتيجه: دوران فلک، انشای ابر، تصریف باد، حرکت خورشيد و ماه و ستارگان و سایر 
ر نيازمند است.  نشانه های عجيب عالم به مقدِّ

موجودات  غایی  و  فاعلی  علت  دو  هر  به  ناظر  باب،  این  در  رضا)ع(  حضرت  بيانات 
و  منشأ)انشاء کننده(  ر)تقدیرکننده(،  ُمَقدِّ چون  صفاتی  اطالق  از  نتيجه گيری  این  است. 
بانی)بنيان گذار( برای خداوند به دست می آید. در این سخنان از تقدیر، انشاء و بناء به عنوان 
افعال الهی نام برده شده است. عالمه طباطبایی تقدیر را هم معنای خلقت دانسته و تماميت 
تدبير خداوند در تقدیر موجودات را قرار دادن مرگ و حشر در قيامت معرفی کرده است 

)رک: 1374، ج7: 27(.
صفت انشاء نيز به معنای ایجاد دفعی و بدون تدریج است )همان، ج2: 399( و در خود، 
معنای خلقت را داراست. بنيان نهادن هم، همان بناء نمودن است )همان، ج13: 367( که 
وقتی در مورد آسمان به کار می  رود به معنای تفصيل در امر خلقت آسمان است )همان، 
ج20: 307( و با توجه به ترادف معنای تقدیر و خلقت، در همة این صفات، تعيين غایت و 
ر، منشأ و بانی بودن خداوند، نشان آن  هدفمندی، رکن تماميت تدبير الهی است. بنابراین مقدِّ
است که او علت غایی موجودات بوده و این فرمایش امام)ع(، برهان نظم براساس علت غایی 
است. به بيان فلسفی، هر فعل دارای غایتی مشخص بوده و فعل بدون غایت، ممتنع الوجود 
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است؛ زیرا اگر فعل بدون غایت ممکن باشد، رابطه ای ميان غایت و فعل وجود ندارد. پس 
در هر فعل، غرض خاصی مدنظر بوده و فاعل، علت غایی فعل است )همان، ج1: 152(.

امام)ع( در انتهای این مناظره فرمودند: »فَأّنَك اَل َتْعَدُم َصْنَعَتُه َحْیُثَما َتَوّجَهْت؛ به هر سمت که 
توجه کنی، صنعت او را از دست نمی دهی« )طبرسی، 1386، ج2: 174(.

را  نظم  برهان  خداوند،  به  آن  انتساب  و  خداوند  آفرینش  همة  بودن  ُصنع  به  اشاره 
خاطرنشان می سازد. 

قياس امام)ع( چنين است: 
 1. همة آفرینش ُصنع است. 

 2. هر ُصنعی به صانع نيازمند است. 
نتيجه: همة آفرینش به صانع نيازمندند. 

ُصنع خداوند در مناظره با عمران صابی نيز مورد اشارة امام رضا)ع( گرفته است. ایشان 
فرمودند: »لَْیَس ُيَقاُل َلُه َأْکَثُر ِمْن ِفْعٍل َو َعَمٍل َوُصْنٍع؛ دربارة خداوند نمی توان چيزی گفت مگر 
آنکه او کسی است که فعل انجام می دهد، عمل می کند و ُصنع می سازد« )صدوق، 1410ق: 

)430-440
 سپس امام)ع( آفریدگان خداوند را به شش دسته تقسيم نمودند و حروف را مصنوعاتی 
دانستند که باعث ایجاد عبارت ها شده اند و ابداع را مصنوعی معرفی فرمودند که باعث خلق 
سایر مصنوعات شده اند. سلوک از صنع خداوندی به وجود خداوند، همان برهان نظم است 
و هرجا فعل خداوند نام صنع بگيرد و وجود خداوند به عنوان صانع اثبات شود، از برهان 

نظم استفاده شده است.
قياس امام)ع( چنين است: 

 1. حروف، عبارت ها و ابداع مصنوع اند. 
 2. هر مصنوعی به صانع نيازمند است. 

نتيجه: حروف، عبارت ها و ابداع به صانع نيازمندند.
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امام)ع( در جای دیگر، خداوند را نوری معرفی فرمودند که خلق خود از اهل آسمان  و 
َماِء َو َأْهِل اْلَْرِض«)همان(. زمين را هدایت کننده است: »ُهَو ُنوٌر ِبَْعَن َأنَُّه َهاٍد ِلَْلِقِه ِمْن َأْهِل السَّ

 همچنين امام)ع( در معرفی خلق خداوند، از دخالت تدبير و تقدیر خداوند سخن به ميان 
آوردند. اشاره شد که تماميت تدبير خداوند در تقدیر موجودات، قرار دادن مرگ و حشر 
در قيامت یعنی غایت مند بودن فعل است. این حقایق یعنی غایت داشتن و هدایت فعل به 

سمت غایت از لوازم فعل منظم است.
 قياس امام)ع( چنين است: 

 1. خلق)شامل( اهل آسمان و زمين غایت مندند. 
 2. هر چيز غایت مند به هدایت کننده )ناظم( نيازمند است.

 نتيجه: خلق )شامل( اهل آسمان و زمين به هدایت کننده )ناظم( نيازمندند.

برهان صدیقین 
برهان صدیقين استوارترین برهان بر اثبات وجود خداوند است. در این برهان، وجود 
خداوند به عنوان واسطه بر وجوب خداوند استفاده می شود. تقریرهای مختلفی برای برهان 

صدیقين وجود دارد. 
مالصدرا با عنایت به اصالت وجود و تشکيک آن و عين الربط بودن ماسوی اهلل دارای این 
تقریر است: »وجود، یک حقيقت عينی، واحد و بسيط است. اختالف مراتب وجود گاهی 
به شدت و ضعف است و گاهی به امور زائد بر وجود. غایت کمال هستی چيزی است که 
اتم از آن نباشد، به غير وابسته نيست و هر وجودی وابسته به اوست« )شيرازی، 1404ق، 

ج6: 15(.
هر  »هستی  است:  نموده  ارائه  صدیقين  از  خالصه  تقریری  نيز  سبزواری  مالهادی   
موجودی که در خارج است یا واجب یا مستلزم واجب است. )اگر آن موجود هستی محض 
و اعلی المراتب بود، واجب و اگر هستی محض نبود و ناقص بود، ذاتًا به هستی محض تکيه 



69 برهان های اثبات وجود خدا...
13

94
یز 

پای
م، 

ده
یاز

رة 
شما

م، 
سو

ل 
سا

  

می کند« )طباطبایی، 1388، ج3: 195 و199(.
با توجه به این تقریرها، با نظر به فقر وجودی و عين ربط بودن موجودات به خالق یکتا 

برهان صدیقين شکل می گيرد.
در قرآن کریم اشاره های متعددی بر برهان صدیقين شده و واضح ترین آن آیة53 سورة 
بر هر چيزی شاهد و گواه  پروردگارت  نيست که  کافی  »آیا  فّصلت است که می فرماید: 
است؟«. این آیه به معنای آن است که خداوند در ضمن و بلکه قبل از هر شی ء، مشهود 
بر  ناظر  آیات  اما همة  است.  اشياء می شود، خداوند  باعث شهود  آنچه  یعنی  این  و  بوده 
برهان صدیقين، از چنين شفافيتی برخوردار نيستند؛ از این رو مفسران، بعضی از آیات قرآن 
را تقریر این برهان دانسته اند. مالصدرا و عالمه طباطبایی نور بودن خداوند را در آیة »الُل 
برهان صدیقين  بيان  )نور/35(  است«  زمين  و  آسمان ها  نور  َمَوِت َواْلَْرِض؛ خداوند  ُنوُر السَّ

نهفته  سّری  می نماید،  معرفی  زمين  و  آسمان ها  نور  را  که خداوند  آیه  این  در  دانسته اند. 
است و آن اینکه آنچه باعث ظهور وجود موجودات می شود، نور وجود خداوند است، هر 
شناختی از موجودات به واسطة نور خداوند شکل می گيرد و این ممکن نيست مگر آنکه قبل 
از رؤیت شیء، نور خداوندی آشکار باشد. پس خداوند برای هيچ چيز مجهول نيست و 
آنچه قبل از همة موجودات و بالّذات ظاهر بوده، خداوند است )رک: شيرازی، 1366، ج4: 

361-360؛ طباطبایی، 1417ق، ج15: 122(.
 ائمه اطهار)ع( در جای جای سخنان خود به این برهان اشاره دارند. 

دیده  زندیق  مرد  با  رضا)ع(  حضرت  مناظرة  در  صدیقين،  برهان  به  اشاره  روشن ترین 
می شود. پس از اینکه خداوند را برای هر که خداوند را اراده کند، ظاهر دانستند که خود 

تقریری است از برهان صدیقين،  فرمودند: 
اِهُر لَِْن َأَراَدُه ال َيْفى َعَلْیِه لكان الدلیل و الربهان َعَلى ُوُجوِدِه ِف ُكلُّ َما دبره  َوُصنِعِه  َأنَُّه الظَّ
َحْیُثَما  ُصْنَعُه  ِإنََّك اَل َتْعَدُم  َو  َتَعاَل  و  تبارك  اللَِّ  ِمَن  أمرا  َأْوَضُح  َو  ِمَّا َيَرى، َفَأيُّ َظاِهٍر َأْظَهُر 
توجهت؛  که همانا او ظاهر است بر هر کسی که او را اراده کند و این به علت وجود دليل 
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و برهان بر وجود او در کل صنع و مخلوقات قابل رؤیت اوست. پس کدام امر، ظاهرتر و 
واضح تر از خداوند تبارک و تعالی است. پس تو هر وقت توجه کنی، صنعتش را از دست 

نمی دهی  )طبرسی، 1386، ج2: 171(.

که  است  نور  آیة  تفسير  در  برهان صدیقين  از  تقریر عالمه طباطبایی  این جمله همان 
فرمود: خدا نورى است كه به واسطة او، آسمان ها و زمين ظهور پيدا كرده است، بنابراین او 
براى هيچ چيزى مجهول نيست، چون ظهور هر چيزى براى خود یا غير، از ظهورى است 
كه به واسطة خداى متعالى براى او حاصل شده است، پس خداوند به ذات خود براى آن 

چيز قبل از آن ظاهر  است. 
قياس مفصول مورد استفاده امام)ع( چنين است: 

 1. خداوند ظاهرترین موجود است. 
 2. هر موجودی که ظاهرترین باشد، تام ترین و صرف  ترین وجود است. 

 3. هر چيز که صرف ترین باشد، وجودش واجب است. 
امام)ع( با اشاره بر اینکه هيچ موجودی ظاهرتر و واضح تر از حضرت حق تعالی نيست، بر 
حقيقت نورانی و ظهور تام خداوند در عالم که همان برهان صدیقين است، صّحه  گذاردند. 
در ادامه نيز توضيح دادند که در هر ُصنعی که نظر کنی، وجود خداوند باعث ظهور آن شیء 
برای تو می شود. این، همان نظریة مالصدرا و عالمه طباطبایی است که در باال اشاره شد.  

امام)ع( در مناظره با عمران صابی، خداوند را به صفت نور توصيف فرمودند؛ آن هم نوری که 
 هدایت کنندة همه آفریدگان خداوند در زمين و آسمان است. سأل عمران: »َيا َسیِِّدی َفَأیُّّ َشْی ٍء
َماِء َوَأْهَل اَلْرِض؛ او نور است به معنی اینکه  ُهَو«؟ َقاَل)ع(: »ُهَو ُنوٌر ِبَْعَن َأنَُّه َهاٍد ِلَْلِقِه ِمْن َأْهَل السَّ

.)433-434 1410ق:  )صدوق،  است«  زمين  و  آسمان  اهل  از  اعّم  خلقش  هدایت کنندة 
هر  نظارة  با  که  است  صدیقين  برهان  نشان  خداوند  بودن  نور  که  شد  اشاره  پيشتر   

موجودی پيش از آن موجود، نور وجود خداوند مشهود است. 
قياس مفصول مورد استفادة امام)ع(چنين است: 
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 1. خداوند، هدایت کنندة همة موجودات است. 
 2. هادی همة موجودات باید خود تام و کامل باشد. 

 3. هر تام و کاملی واجب الوجود است. 
نتيجه: خداوند، واجب الوجود است.

خداوند  مُّْسَتِقیٍم؛  َيْهِدي َمن َيَشاُء ِإَلٰ ِصَراٍط  »َواللَُّ  فرمودند:  صابی  عمران  با  مناظره  در  باز 
هرکس را بخواهد به راه مستقيم هدایت می کند« )همان: 439(.

اینکه امام)ع( نور الهی را نه نور ظاهری و حسی، بلکه نور به معنای هدایت کنندة همه 
مخلوقات و تمام اهل آسمان ها و زمين معرفی می کند و نيز هدایت به صراط مستقيم را فعل 

مستقيم خداوند معرفی می نماید، نشان برهان صدیقين است.
عالوه بر این موارد که برهان صدیقين به وضوح از سوی امام)ع( مطرح شده  است، سایر 
موجوداتی که ایشان در مناظره ها به کار برده اند، از بدن انسان، موجودات، ابر، باد، آسمان و زمين، 
خورشيد و ماه و ستارگان تا ابداع، مشيت، صفات و اسماء خدا و تغيير و حرکت، اگر از جنبة فقر 
وجودی شان مدنظر قرار گيرند، انسان را به موجود مستقلی راهنمایی می سازند که هيچ وابستگی 
ندارد و این همان برهان صدیقين است. پس کلية برهان های حدوث، حرکت، امکان و وجوب 

و نظم که از سوی امام)ع( ارائه شده اند، می توانند به اعتباری، ناظر بر برهان صدیقين نيز باشند.
همان طور که مشهود است، بسياری از سخنان امام رضا)ع( در این مناظره ها، می تواند بر 
چندین برهان اثبات وجود خداوند داللت نماید. برای مثال ایشان در انتهای مناظره با مرد 
زندیق فرمودند: »َو ِفیَك ِمْن آَثاِرِه َما ُيْغِنیَك؛ و از آثار او در تو وجود دارد که باعث غنای تو 
می شود«. )طبرسی، 1386، ج2: 171(، این جمله به اعتبارهای مختلف می تواند، نشان برهان 
حدوث آفاقی و نفسی، برهان امکان و وجوب یا صدیقين باشد. بدین معنا که »ِفیَك« می تواند 
اشاره به بدن انسان باشد، در این صورت با توجه به اینکه بدن انسان حادث است، عبارت 
مورد نظر می تواند برهان حدوث آفاقی اعتبار شود. اما اگر منظور، خصوصيات نفس انسان 
باشد، آنچه مدنظر قرار می گيرد، حدوث نفس انسان بوده و بدین ترتيب برهان مورد نظر، 
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اما اگر توجه به انسان از جهت امکان ذاتی وی باشد،  برهان حدوث نفسی خواهد بود. 
برهان مورد نظر، برهان امکان و وجوب است و اگر انسان به عنوان حقيقی خود یعنی عين 
ربط بودن به خداوند مدنظر قرار بگيرد، از آنجا که موجودات عين ربط، از خود، هستی 
مستقلی ندارند، این وجود خداوند است که باعث پيدایش انسان و کلية آثار اوست، پس 
ظاهرتر از انسان، خداوند است که خود را نشان می دهد و این برهان، برهان صدیقين است. 

مثاًل قياس مفصول مورد استفادة امام)ع( برای برهان صدیقين به این شکل است: 
 1. خداوند، غنی کنندة انسان است. 

 2. غنی کنندة انسان خود باید غنی بالذات و غنی تام باشد. 
 3. هرکس غنی بالذات باشد، صرف است. 

 4. موجود صرف، واجب الوجود بالذات است.

نفی امکان شناخت حسی خدا در مناظره های امام رضا)ع(
در ابتدای مباحثة امام رضا)ع( با مرد زندیق، آن مرد ادعا می کند: 

فإذن إّنه ال شيء إذ ل يدرك حباّسة من احلواّس من احلواس. فقال أبواحلسن)ع(: َوْيَلَک َلَّا 
َأّنُه  َأْيَقّنا  ِإْدَراِکِه  َعْن  َنا  َحَواسُّ َعَجَزْت  ِإَذا  ُرُبوبِیََّتُه َو َنُْن  َأْنَکْرَت  ِإْدَراِکِه  َعْن  َک  َحَواسُّ َعَجَزْت 
َربَّنا ِبَِلِف َشْي ٍء ِمَن اْلَْشَیاِء؛ اگر خداوند با هيچ یک از حواس درک نمی شود، پس وجود 
ندارد و معدوم است. حضرت فرمودند: وای بر تو. چون حواست از ادراک او بازماند، 
پروردگارت را انکار نمودی؟ ما با ناتواني حواسمان از درک خداوند، یقين پيدا مي کنيم 
که او پروردگار ماست و او چيزی است به خالف اشياء  )طبرسی، 1386، ج2: 171(.

در مناظره با عمران صابی نيز اشاره های متعددی بر عدم امکان درک خداوند با حواس 
شده است )صدوق، 1410ق: 430-440(.

این عقيده که هر شیء در صورتی واقعيت دارد که توسط یکی از حواس درک شود، 
اعتقاد به اصالت حس و تجربه است. کسانی که به شناخت عقلی اعتقاد دارند، چندین ایراد 
اساسی بر این نوع تفکر وارد می کنند، مانند اینکه در توضيح چگونگی درک کّليات عقلی که 
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دارای وضع و محاذات نيستند، با مشکل مواجه می شود. عالمه طباطبایی دربارة درک امور 
جزئی نيز تفکر اصالت حس و تجربه را ناکام می داند و معتقد است حواس، فقط تصور را 
به نفس اعطا می کند و جمع بندی، قضيه سازی و حکم کردن بين قضایا توسط عقل انجام 

می گيرد )رک: 1417ق، ج1: 47-48(.
بدین ترتيب نظریة اصالت حس و تجربه، نه تنها وجود خدا بلکه وجود کلية مجردات را 

از آن حيث که به حس نمی آیند، زیر سؤال می برد.
اثبات نقض صحبت مرد زندیق از راه برهان های مختلف خداشناسی که در آنها ضرورت 
امکان و وجوب  اثبات می شود، مثل برهان حدوث، حرکت و  وجود موجودی غيرمادی 
ميسر است. امام)ع( نيز درک شدن موجود با حواس را نشان عدم شایستگی او برای ربوبيت 
می داند. جملة ایشان بر هر سه برهان حدوث، حرکت و امکان و وجوب ناظر است. اگر 
منظور امام)ع( را از موجودی که با حواس درک نمی شود، موجودی قدیم اعتبار کنيم، برهان 
حدوث است، اگر موجودی ثابت در نظر بگيریم، برهان حرکت خواهد بود و اگر موجودی 

واجب در نظر بگيریم، برهان ارائه شده، برهان امکان و وجوب است. 

نتیجه گیری
امام رضا)ع( در مناظره هایشان در مرو از برهان های مختلف خداشناسی شامل برهان های 
نظم، حدوث، حرکت، امکان و وجوب و صدیقين استفاده کردند. تسلط امام)ع( در بيان این 
برهان ها و استفاده از قياس های منطقی محکم در اثبات خداوند، باعث شد مناظره کنندگان 
به سرعت دالیل ایشان را پذیرفته و به وحدانيت خداوند شهادت دهند. ایشان در بعضی 
مناظره ها از جمله هایی استفاده نموده اند که با مداقه می توان آنها را ناظر بر انواع چندگانه ای 
از برهان ها تلقی کرد. از این رو مطالعة عميق و کنکاش های علمی در این مناظره ها به همة 

پيروان راستين شان و به خصوص دانشجویان علوم اسالمی و طالب توصيه می شود.
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ارسطو، )1363(. طبیعیات. تهران: اميرکبير.

 افالطون، )1380(. دورة آثار افالطون. کتاب تیما ئورس. مترجم محمدحسن لطفی. چاپ سوم، جلد سوم 

و چهارم، :خوارزمی.

باربور، ایان، )1362(. علم و دین. مترجم بهاء الدین خرمشاهی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

جوادی آملی، عبداهلل، )1368(. شرح حکمت متعالیه اسفار اربعه. تهران: الزهراء.

جوادی آملی، عبداهلل، )1381(. تبیین براهین اثبات خدا. قم: اسراء. 

جوادی آملی، عبداهلل، )1386(. رحیق مختوم. جلد اول، قم: اسراء.

حلی، حسن بن یوسف، )1388(.  جوهرالنضید. تهران: حکمت.

راغب اصفهانی، حسين بن محمد، )1387(. مفردات الفاظ قرآن. مترجم حسين خداپرست، قم: نوید اسالم.

سبحانی، جعفر، )1377(.  مدخل مسائل جدید در علم کالم. چاپ اول، جلد اول، قم: موسسه امام صادق )ع(. 

شيرازی، صدرالدین محمد، )1360(.  شواهدالربوبیه. تصحيح و تعليق جالل الدین آشتيانی، تهران: مرکز 

نشر دانشگاهی.

شيرازی، صدرالدین محمد، )1366(. تفسیر قرآن کریم. چاپ دوم، جلد چهارم، قم: بيدار. 

شيرازی، صدرالدین محمد، )1380(. ترجمه و شرح مبدأ و معاد. جلد اول، قم: اشراق.

شيرازی، صدرالدین محمد، )1388(. ترجمه اسفار اربعه. مترجم خواجوی، چاپ سوم، جلد اول، تهران: مولی.

العربی. داراحيا،التراث  بيروت:  هشتم،  جلد  اربعه.  اسفار  )1404ق(.  محمد،  صدرالدین  شيرازی، 

شيرازی، صدرالدین محمد، )1981م(. احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة. چاپ سوم، جلد ششم، بيروت: 

داراالحياءالتراث العربی. 

حوزه.  مدرسين  جامعة  قم:  حسينی تهرانی،  هاشم  محقق  التوحید.  )1410ق(.  علی،  محمدبن  صدوق، 

طباطبایی، محمد حسين، )1417ق(. المیزان. جلد اول و پانزدهم، قم: جامعة مدرسين حوزة علميه.

طباطبایی، محمدحسين، )1374(. ترجمه المیزان. مترجم محمدباقر موسوی، قم: جامعه مدرسين حوزة علميه.

طباطبایی، محمدحسين، )1388(. ترمجه و شرح نهایةاحلکمه. مترجم شيروانی، جلد سوم، قم: بوستان کتاب.
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طباطبایی، محمدحسين، )1389(. ترمجه و شرح نهایةاحلکمه. مترجم شيروانی، جلد دوم، قم: بوستان کتاب. 

طبرسی، احمد بن علی، )1386ق(.  االحتجاج. تعليق خرسان، جلد دوم، قم: دارالنعمان.

قاضی عبدالجبار، )1422ق(. شرح  االصول  اخلمسة. بيروت: دار االحياء التراث  العربی.

کاپلستون، )1375(. تاریخ فلسفه. مترجم سيد جالل الدین، جلد اول، تهران: علم و فرهنگ و سروش.

کاپلستون، )1375(. تاریخ فلسفه. مترجم سيد جالل الدین، جلد اول، تهران: علم و فرهنگ و سروش.

مطهری، مرتضی، )1378(. مجموعه آثار. چاپ پنجم، جلد چهارم، تهران: صدرا. 
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سید امیرحسن علم الهدی1، علی شریفی2

چکیده
ارتباطات انسانی یکی از دانش های نوینی است که اهميت آن به دليل پيشرفت های 
علمی و تغييرهای رخ داده در سبک زندگی بشری، روز به روز بيشتر می شود. توجه 
به اصول و مبانی این دانش نوین برای بهبود زندگی اجتماعی انسان و داشتن ارتباط 
صحيح با دیگران ضروری است. هدف، پيگيری و پيوند دادن مبانی این دانش نوین با 
فرهنگ و سيرة اخالقی امام رضا)ع( است تا بتوان به فهمی عميق از سيرة عملی ایشان 
در همة سطوح ارتباطات انسانی دست یافت. آنچه که از مجموع روایت های ائمه)ع( و 
گزارش های تاریخی به دست می آید، ارتباطات گسترده و مؤثر امام رضا)ع( با فرهنگ ها 

و طبقات مختلف اجتماع است. 
در این نوشتار با روش توصيفی ـ تحليلی تالش می شود در مرحلة اول، الگویی 
برای عمل مسلمانان به این آموزه های دینی ارائه داد و در مرحلة بعد، سياستگذاری های 

فرهنگی و ارتباطی را در جامعة اسالمی پایه ریزی کرد. 

واژه های کلیدی 
امام رضا)ع(، ارتباطات انسانی، ارتباطات کالمی، ارتباطات غيرکالمی، فرهنگ

 

تاریخ دریافت: 94/07/15     تاریخ پذیرش: 94/09/06
saha1366@yahoo.com                               1. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه عالمه طباطبائی
dralisharifi15@gmail.com                           2. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه عالمه طباطبائی

ارتباطات انسانی در فرهنگ رضوی
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مقدمه  
ارتباطات انسانی بخش عمده ای از زندگی هر فرد را تشکيل داده است و حيات اجتماعی 
پژوهشگران  از  یکی  رانکين1  نيست.  امکان پذیر  ارتباط  از  نوع  این  به  توجه  بدون  انسان 
پيشگام علم ارتباطات به این نتيجه رسيده که در حدود 70 درصد از زمان بيداری افرادی 

که او دربارة آنها مطالعه کرده است، در ارتباطات می گذرد )فرهنگی، 1373: 53(.  
ميل برقراری ارتباط با دیگر انسان ها به طور طبيعی در نهاد بشر قرار    داده شده و انسان 
برای تداوم حيات اجتماعی خود نيازمند برقراری ارتباط با دیگران است. این امر فطری 
در مورد ائمه معصومين)ع( به دليل اینکه وظيفة خطير هدایت الهی بعد از پيامبر)ص( بر  عهدة 
آنها بوده، حساسيت بيشتری پيدا کرده است. مطالعة دقيق تاریخ زندگی ائمه)ع( و روایت ها 
و آثار به جا مانده از آنها، به شناخت فرهنگ اسالمی و ارتباطات انسانی آنها منجر می شود. 
امام رضا)ع( در مدت کوتاه سه سال والیتعهدی، شبکة وسيع ارتباطی را براساس فرهنگ 
امامت و والیت بنا نهادند. هجرت تاریخی ایشان از مدینه به مرو نقطة عطفی در آداب و 
رسوم و فرهنگ سرزمين ایران به حساب می آید. فرهنگ، دارای ابعاد وسيعی است؛ اما در 
این بررسی، براساس تعریف ادوارد تایلور، نگاه پژوهشگران به ٌبعد اجتماعی آن است و به 

ارتباطات امام رضا)ع( با طبقات مختلف اجتماع می پردازند.
به  پاسخ  نيازمند  انسانی در فرهنگ رضوی  ارتباطات  بررسی دقيق جنبه های مختلف   
 مسائل این چنينی است: نوع نگاه به فرهنگ؟ چگونگی رابطة فرهنگ و ارتباطات؟ چگونگی 
تعامل امام رضا)ع( با طبقات مختلف اجتماع؟ گسترة ارتباطات امام)ع(؟ ویژگی های نهفته در 
ارتباطات امام)ع(؟ ریشه و مبنای قرآنی این ارتباطات؟ آیا سيرة عملی امام)ع( می تواند مؤیدی 

برای نظریه های غربی پيرامون ارتباطات باشد؟ 
فرضية ما این است که امام رضا)ع( به عنوان حجت خدا بر اهل زمين، از تمامی روش های 

مؤثر ارتباطی برای ابالغ پيام الهی و هدایت بندگان بهره جسته اند.

1. Rankin
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نوآوری مقالة حاضر، بررسی ارتباطات انسانی در فرهنگ رضوی با توجه به ویژگی های 
سطوح ارتباطات انسانی در دو حوزة کالمی و غيرکالمی است. 

در ادامه، ابتدا به مفهوم فرهنگ و مفاهيم مرتبط با آن در ارتباطات پرداخته، سپس انواع 
ارتباطات انسانی در حوزة برون فردی همچون ارتباط ميان فردی، گروهی و جمعی تبيين و 

در نهایت ارتباطات کالمی و غير کالمی امام رضا)ع( بررسی خواهد شد. 
مقاله ای  تازگی،  به  نگرفته، هرچند  بررسی جامعی صورت  تاکنون  این موضوع  دربارة 
در هشتمين شمارة فصلنامة علمی-پژوهشی فرهنگ رضوی منتشر شده که براساس مدل 
ارتباطات انسانی برلو، سيرة ارتباطی امام رضا )ع( از مدینه تا مرو را تحليل و بررسی کرده است.

مفهوم شناسی
1. فرهنگ

واژة فرهنگ در فارسی واژة بسيار کهنی است که پيشينة آن را از زبان پهلوی در دست 
داریم. این واژه از دو پاره تشکيل شده است، یکی پيشوند »فر« به معنای »پيشين« و بن واژة 
»هنگ« به معنای کشيدن، در نتيجه معنای ریشه ای واژة »فرهنگ«، پيش کشيدن یا فرا کشيدن 

است )آشوری، 1389: 14(. 
برای اولين بار مردم شناس انگليسی، ادروارد بانت تایلور،1 در سال 1871 م. با انتشار 
تمدن،  با  مترادف  و  آن خارج  معنی کالسيک  از  را  فرهنگ  واژة  ابتدایی2،  فرهنگ  کتاب 
این گونه تعریف کرده است: »همه آن دسته از عقاید و افکار)آن کلی پيچيده( که دربرگيرندة 
دانش، عقيده، هنر، اخالق، قانون، عادت ها و هر قابليت یا عادتی که بشر به عنوان عضوی از 

جامعه برای خود کسب کرده باشد، فرهنگ نام دارد« )جعفری، 1378: 55(.
 به این معنا، انسان »بی فرهنگ« و جامعة »بی فرهنگ« در کار نيست؛ زیرا زندگی اجتماعی،

1. Edward Bunt Tylor
2. Primitive Culture
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یعنی با هم زیستن و به معنای در فرهنگ زیستن است )آشوری، 1389: 112(.
پس در نتيجه با تعاریف و کارکردهایی که از واژة فرهنگ ارائه شد، جستار حاضر به 

مقولة فرهنگ از دریچة اخالق و ادب اجتماعی نگریسته است.

2. ارتباطات

کلمة ارتباطات1، از لغت التين »Communicare« مشتق شده و از آن »انتقال مفاهيم«، 
»انتقال معانی«، »انتقال و تبادل پيام ها« بين عموم مردم برداشت می شود )فرهنگی،3:1373 (.
 تعاریف اولية ارتباط که در علم ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته، به سه عنصر فرستنده،
پيام و گيرنده تکيه داشت، اما با گذشت زمان و تفکر در پيچيدگی های مفهوم ارتباطات، 
عناصری همچون معنی، کانال پيام، وسيلة انتقال پيام، پارازیت و ... مدنظر قرار گرفت که 

ارتباطات را به عنوان رشته ای علمی مطرح کرد )محسنيان راد، 1382: 42-57(.
را  نظریه  های خاصی  دارد که هر کدام  ارتباطات وجود  به  نسبت  متفاوتی  دیدگاه های 
به دنبال داشته است. کریگ با توجه به عدم انسجام نظریه های ارتباطات، آنها را به هفت 
روش تقسيم بندی می کند: معانی بيان، نشانه شناسی، پدیدار شناسی، سایبرنتيک، روان شناسی 

اجتماعی، فرهنگ شناسی اجتماعی و انتقادی )1999: 119-161(. 
محسنيان راد با بررسی چندین تعریف از اندیشمندان این حوزه در کتاب ارتباط شناسی، به 
تعریفی از ارتباط براساس معنا دست یافته است که به تجلی معنی در گيرندة پيام اشاره دارد. 
او می نویسد: »ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پيام از فرستنده به گيرنده، مشروط بر 
آنکه در گيرندة پيام، مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستندة پيام ایجاد شود«)1382: 57(.

انواع ارتباطات انسانی
ارتباطات انسانی در مرحلة اول به چهار دستة اساسی تقسيم می شود:

1. Communication 
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1. ارتباط درون فردی 

این نوع از ارتباط، در حقيقت حرف زدن با خود است و هر یک از ما به نحوی با خود 
یک ارتباط درونی برقرار می کنيم )بليک، 1378: 39(.

2. ارتباط میان فردی

ارتباط ميان فردی بر ارتباط رو در روی دو نفر داللت دارد )گيل و ادمز، 1384: 26(.
3. ارتباطات گروهی

ارتباط گروهی به ارتباط ميان افراد یک گروه یا ارتباط ميان گروه های مختلف اطالق 
می شود )همان:40( مانند سخنرانی در مجالس عمومی یا  جلسه های اداری.

4. ارتباطات جمعی

ارتباط جمعی اساسًا یک طرفه است و شيوة مؤثری برای دریافت بازخورد ها وجود ندارد 
)همان: 28(.

سطوح ارتباطات انسانی
آخر  دستة  سه  شامل  که  برون فردی  ارتباطات  برای  بعد  مرحلة  در  انسانی  ارتباطات 

می شود، به دو دستة ذیل قابل تقسيم است: 
1. ارتباطات کالمی

ارتباطات کالمی روابطی است که ميان انسان ها بر اساس گفتار و کالم شکل می گيرد. بنابراین 
مهارت های چهارگانة گفتن، شنيدن، خواندن و نوشتن برآمده از ارتباطات کالمی است. در 
این نوع ارتباط، خود کالم مورد توجه است و لحن کالم، تندی و نازکی صدا در ارتباطات 
غيرکالمی مورد توجه قرار می گيرد. سخن و کالم برای فرستندة پيام در گفتار و نوشتار و برای 
گيرندة پيام در شنيدن و خواندن منعکس می شود. محققان، عمومًا معتقدند که انسان ها در ابتدا 
برای برقراری ارتباط به طرز حرکت اندام بدن اتکا می کردند و بعد رمزی را قرارداد کردند 
که به وسيلة آن می توانستند ارتباط گفتاری نيز برقرار کنند )برکو و همکاران، 1386: 101(.
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2. ارتباطات غیرکالمی

از آنجایی که ارتباطات انسانی فراتر از کالم است، بسياری از اندیشه ها و احساس های 
بشری از طریق ارتباطات غيرکالمی منتقل می شود. ارتباط غيرکالمی، ارتباط از طریق کلية 

محرک های بيرونی غير از کلمه های نوشتاری و گفتاری است.
 انسان شناس آمریکایی، بيردویسل،1 برآورد کرده است که تنها  35 درصد از معنی در 
یک وضعيت خاص با کالم، به دیگری منتقل می  شود و 65 درصد باقی ماندة آن در زمرة 

غيرکالمی است )فرهنگی، 1373: 72(. 
هر فرهنگی، زبان بدنی2 خاص خود را دارد. کانال های ارتباط غيرکالمی عبارت اند از: 
زبان بدن )حرکت گفتاری(، صداهای آوایی )شبه اصوات(، فضا )مجاورت(، زمان، شامه، 

زیبایی شناسی، مشخصات فيزیکی و مصنوعات )برکو و همکاران، 1386: 152(. 
به همين دليل، وقتی ارتباط غيرکالمی را در فرهنگ رضوی در نظر بگيریم با موضوع ها و 
مسائل متعددی روبرو می شویم که نشان دهندة پيچيدگی و گستردگی این نوع از ارتباط است.

رابطة فرهنگ و ارتباط 
اگر می خواهيم با دیگران ارتباط مؤثر برقرار کنيم، باید به رابطة بين فرهنگ و ارتباط 
فرایند  طریق  از  فرهنگ  زیرا  است،  ارتباطی  پدیده ای  فرهنگ،  باشيم.  داشته  کافی  توجه 
ارتباط، به صورت کتبی یا شفاهی یا کالمی و غير کالمی مبادله می شود )فرهنگی،1373: 4(.

ارتباطات درون فرهنگی و میان فرهنگی

برقراری حال  در  حقيقت  در  می کنيم،  مراوده  داریم  فرهنگی  علقة  که  فردی  با   وقتی 
 »ارتباط درون فرهنگی« هستيم. اما وقتی با فردی که هيچ علقة فرهنگی نداریم )یا دارای

1. Ray L. Birdwhistell
2.Body Language
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پيوند های ضعيف فرهنگی هستيم( ارتباط برقرار می کنيم، این ارتباط »ارتباط ميان فرهنگی« 
ناميده می شود. وقتی افراد با فرهنگ های مختلف در یک مکان زندگی می کنند، مشکالت 

خاص چند فرهنگی ميان آنها بروز می کند )همان: 4(. 

موقعیت فرهنگی امام)ع( و مخاطبان

به خاطر جغرافيای سياسی1 خراسان در عهد والیتعهدی امام رضا)ع(، فرهنگ های گوناگونی 
را  فرهنگی  مرزهای  اسالمی خود  اخالق  با  امام رضا)ع(  است.  بوده  مرو حاکم  منطقة  در 
درنوردیدند. از این رو مشاهده می کنيم، به خاطر تعامل سازندة امام)ع( با فرهنگ های مختلف 
و بعضًا مغایر با فرهنگ رضوی مشکالت خاص چند فرهنگی ميان آنها بروز نکرده است. 

مهارت های ارتباطی امام رضا)ع( 
شرط اساسی داشتن یک ارتباط برون فردی مؤثر، برخورداری و بهره برداری از مهارت های 
گوناگون ارتباطی است. در ادامه، انواع مهارت های ارتباطی امام رضا)ع( در سطوح کالمی و 

غير کالمی با اقشار و طبقات مختلف اجتماع بيان خواهد شد.

1. هم زبانی با مردم

 اولين مهارت برای برقراری ارتباط مؤثر با مردم، دانستن زبان آنهاست. امام رضا)ع( تأکيد 
زیادی بر این مطلب داشتند و حتی در توصيه ای غيرمستقيم به مأمون عباسی می فرمایند: 
»َکلِِّم الّناَس ِبَا َيْعِرُفوَن« )حرعاملی، 1425ق، ج1: 83(. یعنی به وسيلة آنچه مردم می شناسند، با 
آنها سخن بگو. به فرمودة امام رضا)ع( از ویژگی های ضروری حجت خدا روی زمين اعم از 

انبيا و اوصيا، دانستن زبان عموم مردم است )صدوق، 1378ق، ج2: 228(. 

1. Political Geography
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امام رضا)ع( با مردم، به زبان آنها سخن می گفتند و فصيح ترین و داناترین فرد به هر زبان 
و لغتى بودند )مرعشی تستری، 1409ق، ج28: 590(. 

اهميت  از  معصومين)ع(  ائمه  دیگر  به  نسبت  رضا)ع(،  امام  برای  مخاطب  زبان  دانستن 
بيشتری برخوردار است، زیرا گسترة ارتباطی ایشان بسيار وسيع تر از دیگر ائمه)ع( بوده است. 
امام)ع( در زمان والیتعهدی، با فرهنگ ها و لهجه های مختلفی روبرو بودند و به جای استفاده 
از مترجم، خود با زبان مخاطبان تکلم می کردند، این ارتباط مستقيم، از مهارت های مؤثر 

ارتباط ميان فردی است. 
ارتباط  نيز  با موجودات دیگر  انسانی،  ارتباطات  از حيطة  حتی حجت خدا، در خارج 
برقرار می کند؛ خداوند متعال در قرآن از قول حضرت سليمان)ع( می فرماید: »يا َأيَُّها النَّاُس 
رْي؛ اى مردم! زبان پرندگان به ما تعليم داده شده است«)نمل/16(. داستان ارتباط  ُعلِّْمنا َمْنِطَق الطَّ

برقرار کردن و تکلم امام رضا)ع( با شير)صدوق، 1378ق، ج1: 96(، آهو )همان، ج2: 285(
و گنجشک )صفار، 1404ق: 345( هم مؤیدی بر همين مطلب است. دانستن زبان مردم، 

شرط اساسی همدلی با آنهاست.

2. همدلی با مردم

همدلی، دومين مهارتی است که از طریق آن می توان به شناخت بيشتری از دیگری دست 
یافت و از این طریق به تفاهم بيشتری با دیگری رسيد )فرهنگی، 1373: 54(. 

با مردم سراغ  در سيرة اخالقی امام رضا)ع( نمونه های فراوانی از همدلی1 و همدردی2 
داریم. طبرسى، از محمد بن ابو عباد نقل كرده است: »امام رضا)ع( در تابستان بر حصير و در 
زمستان بر پالس بودند. جامة خشن مى پوشيدند و چون در ميان مردم مى آمدند آن را زینت 

مى دادند« )امين عاملى ، 1376 ، ج5: 145(. 

1. Empathy
2. Symphaty
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در توضيح مطلب فوق می توان گفت: تالش امام رضا)ع( همراهی با مشکالت مردم و 
همگامی با آداب اجتماع بوده و در ضمن مبارزه با نفس، توجه کافی به شرایط اجتماعی 
داشته اند. با دقت در این گزارش تاریخی، مشخص می شود که امام)ع( برای همدلی با عامة 
مردم که فقير بودند، خود را به شرایط سخت عادت می دادند، از طرفی به خاطر موقعيت 
نيز توجه کافی داشته اند. نمونه ای  به آراستگی ظاهر خود  حساسشان در جامعة اسالمی، 

دیگر از همدلی ایشان با مردم، شرکت در غم و شادی آنهاست. 
موسی بن سيار می گوید: 

همراه امام رضا)ع( در یکی از کوچه های طوس می رفتيم که صدای گریه و زاری شنيدم. 
پس به دنبال صدا رفتم و متوجه جنازه ای شدم. در این هنگام، موالیم امام رضا)ع( را دیدم 
که از اسب پياده شدند، به سوی جنازه رفتند و با حالتی سرشار از مهربانی و عطوفت، با 
آن انس گرفتند. سپس رو به من کرده و فرمودند: ای موسی بن سيار، هر کس جنازة یکی 
از دوستان ما را تشييع کند، از گناهان خود بيرون می رود همانند روزی که از مادر به دنيا 
آمده است. بعد از آنکه جنازة آن مرد را بر کنارة قبر گذاشتند، موالیم به کنار قبر رفتند، 
دست مبارک را بر سينة آن مرد نهاده و فرمودند: ای فالنی، مژده باد بر تو بهشت، بعد از 
این بر تو باکی نيست. از حضرت پرسيدم: فدایت شوم، آیا این مرد را می شناسيد؟ شما 
که هيچ گاه به این محل نيامده اید؟ امام)ع( فرمودند: ای موسی بن سيار، مگر نمی دانی که هر 
صبح و شام کارهای شيعيان ما بر ما عرضه می شود، هر کوتاهی که در اعمالشان باشد، از 
خداوند برای صاحبش طلب گذشت می کنيم و آنچه که از اعمال نيکو و بلند مرتبه باشد، 
از خداوند برای صاحبش طلب شکر1 می نمایيم )ابن شهر آشوب مازندرانی، 1379ق، ج4: 

341؛ رک: مجلسی، 1363، ج49: 98-99(. 

است  رضا)ع(  امام  اخالقی  ویژگی های  از  آنها  به  دادن  دلداری  و  مریضان  از  عيادت 
)مجلسی،1380: 63؛ رک: قمی،1379، ج3: 1636(. 

 ایشان با این شيوه، اهميت خود را نسبت به آنها نشان داده و ارتباط ميان فردی مؤثری 

1. ظاهرًا منظور حضرت این است که از خداوند می خواهيم با پاداش نيکو از او تقدیر کند.



فرهنگ رضوی86

13
94

یز 
پای

م، 
ده

یاز
رة 

شما
م، 

سو
ل 

سا
  

را برقرار کرده اند. روش برخورد امام)ع( با مردم و مأمون با مردم، این نکته را به خوبی نشان 
می دهد که فرهنگ رضوی برخالف فرهنگ عباسی، فرهنگ همدلی و هم زبانی است. 

معروف کرخی که از غالمان امام)ع( بود، روحية همدلی ایشان را چنين شرح می دهد:
امام رضا)ع( وارد حمام شدند، مردی که حضرت را نمى شناخت، به ایشان گفت بدن مرا 
مالش ده، امام)ع( شروع به مالش بدن او نمودند. هنگامى كه مردم آن مرد را متوجه خطایش كرده 
و حضرت را به او معرفی کردند، با پریشانى شروع به عذرخواهى كرد، اما امام)ع( همچنان به 
مالش بدن او ادامه و او را دلدارى مى دادند )ابن شهرآشوب مازندرانی، 1379ق، ج 4: 362(.

و  درک  است.  آن شخص  به  امام)ع(  دادن  دلداری  تاریخی،  گزارش  این  برجستة  نکتة 
پذیرش خطای اشخاص، نشانة همدلی و حساسيت و بی تفاوت نبودن نسبت به آنهاست. 
»همدلی محتاج حساسيت1 نسبت به دیگران و توانایی ارائة این حساسيت و نشان دادن آن 

به دیگران است« )فرهنگی،1373: 56(.
 نه تنها شرکت در غم و اندوه دیگران، بلکه شرکت در شادی آنها هم از نشانه های همدلی 
امام)ع( با مردم شمرده می شود. توجه و اهتمام ایشان به شاد کردن شيعيان به قدری است که 
َج الُل َعْن َقْلِبِه َيْوَم اْلِقَیاَمة؛  َج َعْن ُمْؤِمٍن َفرَّ به حسن بن علی وشا از شاگردان خود فرمودند: »َمْن َفرَّ
هر کس اندوه مومنی را بزداید، خداوند در روز قيامت، غم را از دلش می زداید«)کلينی، 
1407ق، ج2: 200(. تبسم کردن به شيعيان و صله دادن به شاعران، از روش های همدلی 
امام)ع( با مردم به حساب می آیند )طوسی، 1419ق:، 200؛ اربلی، 1421ق، ج2: 788؛ صدوق، 

1378ق، ج2: 142(.

3. توجه به حق و حقوق مردم 

مشکل اساسی برخی از جوامع انسانی، نادیده گرفتن حق و حقوق مردم است که منجر 
به قطع ارتباط مسئوالن با مردم می شود. جهان غرب که امروز مدعی حقوق بشر2 است، در 

1. Sensitivity
2. Human rights



87  ارتباطات انسانی در فرهنگ...
13

94
یز 

پای
م، 

ده
یاز

رة 
شما

م، 
سو

ل 
سا

  

سال های دور)قرون وسطی( مهد تبعيض ميان افراد بشر بوده است؛ در حالی که در همان 
زمان، آیات قرآن و سيرة عملی ائمه)ع(، بر حفظ کرامت و جایگاه انسانی، به دور از هرگونه 
تبعيض تأکيد می کرد؛ٌُ    چنانچه در قرآن آمده است: »يا َأيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقناُكمْ  ِمنْ  َذَكٍر َو ُأْنثى  َو 
َجَعْلناُكْم ُشُعوبًا َو َقباِئَل لَِتعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد الِل َأْتقاُكْم؛ اى مردم! ما شما را از یك مرد و زن 

آفریدیم و شما را تيره ها و قبيله ها قرار دادیم تا یكدیگر را بشناسيد؛ گرامى ترین شما نزد 
خداوند با تقواترین شماست«)حجرات/ 13(.

حضرت  که  داریم  سراغ  مردم  با  رضا)ع(  امام  کریمانة  برخورد  از  متعددی  نمونه های 
براساس همين آیه از قرآن بسياری از تبعيض های اجتماعی را از ميان برداشته اند. از این رو 
در سيرة عملی امام)ع( مشاهده می کنيم که هيچ گاه به غالمان و بردگان خود دشنام ندادند، 
بلکه هنگامی که سفرة طعام انداخته می شد، همة غالمان و خادمان، حتی دربان و ميرآخور 

را به سفرة غذا می نشاندند )صدوق، 1378ق، ج2: 184(. 
)ابن شعبه  بزند  شالق  را  غالمش  که  است  کسی  مردم  بدترین  رضا)ع(  امام  عقيدة  به 

حرانی،1363: 448(.
در اصول کافی، از عبداهلل بن صلت از مردی بلخی چنين نقل شده است: 

من در سفر امام رضا)ع( به خراسان، در خدمت ایشان بودم. حضرت دستور فرمودند 
سفرة غذا را پهن کنند. در این هنگام تمام غالمان آن حضرت از سياهان و غير آنها کنار 
اینها سفرة  برای  فدایت شوم. کاش  کردم:  امام)ع( عرض  به  آمدند. من  ایشان گرد  سفرة 
جداگانه ای انداخته می شد. امام)ع( فرمودند: پروردگار ما، یکی است و پدر و مادر ما هم 

یکی و پاداش همه براساس کردار است )کلينی، 1407ق، ج7: 230(.

آنها  به حقوق  پایمال می کرد،  را  امام رضا)ع(، برخالف مأمون که حق و حقوق مردم   
احترام می گذاشتند و از این طریق ارتباط قلبی و عاطفی با آنها برقرار می کردند. در مجلسی 
که مأمون برای بيعت گرفتن از مردم برای والیتعهدی آن  حضرت تشکيل داده بود، طبقات 
مردم و  متقابل  یادآوری حقوق  برای  این فرصت  از  امام)ع(  داشتند.  مختلف مردم  حضور 
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ائمه)ع( استفاده کرده و  بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند: »همانا از براى ما بر شما به واسطة 
رسول خدا )ص( حقى است و از شما نيز به واسطة آن حضرت بر ما حقى است. چنانچه شما 

حق ما را دادید، مراعات حق شما نيز بر ما واجب است«  )امين عاملى ،1376، ج5: 164(. 
اهميت این سخن امام)ع( هنگامی مشخص می شود که بدانيم در آن مجلس از آن  حضرت 
به جز این سخن، سخن دیگرى نقل نشده است. امام)ع( از طرفی حقوق از دست رفته ائمه)ع( 
را به مأمون و مردم گوشزد کرده و از طرفی برای حق و حقوق مخاطبان خود ارزش قائل 
می شوند. بدین وسيله، امام)ع( ارتباط مؤثر کالمی و گروهی با اقشار مختلف مردم برقرار کرده اند.

4. نفوذ بر مخاطب به وسیلة علم و دانش

یکی از مهم ترین وظایف ارتباطات انسانی، تأثير گذاری است. به کمک ارتباط می خواهيم 
وضعيت های  از  بسياری  در  دهيم.  تغيير  را  دیگران  رفتار  یا  ارزش ها  باور ها،  نگرش ها، 
نگرش های  در  نفوذ  و  مخاطب  بر  اثرگذاری  دارد،  اهميت  بسيار  ما  برای  آنچه  ارتباطی، 

اوست )فرهنگی، 1373: 10-11(. 
نقش  امام)ع(  که  می شود  مشخص  به خوبی  رضا)ع(  امام  زندگی  تاریخ  دقيق  مطالعة  با 
تأثير گذاری بر فرهنگ و آداب و رسوم ایرانيان داشته اند. امام)ع( با علم و دانش خود، فرهنگ 
به  امام صادق)ع(  برقرار ساخته اند.  با دیگران  ارتباطات مؤثری  داده و  را گسترش  رضوی 
مفضل بن عمر از شاگردان خود فرمودند: »اْلَعاِلُ ِبَزَماِنِه اَل َتْهُجُم َعَلْیِه اللََّواِبس؛ کسی که به زمان 
خود آگاهی و بصرت دارد؛ هيچ گاه شبهات بر او هجوم نمی آورند « )کلينی، 1407ق، ج1: 27(. 
می دهند  رضا)ع(  امام  به  را  محمد)ص(  آل  عالم  لقب  دیگری،  حدیث  در  صادق)ع(  امام 

)طبرسی،1390ق: 328(. 
وقتی این دو روایت را کنار هم قرار دهيم، ژرفای علم و آگاهی امام رضا)ع( بر ما مشخص می شود. 

شهيد مرتضی مطهری می گوید: 
در ميان ائمه)ع(، به اندازه اى كه شخصيت علمى حضرت رضا و حضرت امير)ع( ثابت 



89  ارتباطات انسانی در فرهنگ...
13

94
یز 

پای
م، 

ده
یاز

رة 
شما

م، 
سو

ل 
سا

  

شده ـ و حضرت صادق)ع( هم در یك جهت دیگرى- شخصيت علمى هيچ امام دیگرى 
ثابت نشده است. حضرت در پست والیتعهدى به طور غيررسمى شخصيت علمى خود را 
ثابت کردند. هوشياری امام)ع( سبب شد كارى به نفع آنها صورت نگيرد، بلکه به نفع خود 

حضرت صورت گرفت  )1387، ج 18: 142(.

امام رضا)ع( با علم و دانش گستردة خود، بر بسياری از مردم حتی مخالفان خویش تأثير 
داشته اند. مأمون از همين نفوذ امام)ع( بر مردم بيم داشت و تمام تالش خود را برای محدود 
کردن ارتباط ایشان با مردم و نظارت بر کار هایشان انجام داد )صدوق، 1378ق،ج2: 153(.

 ارتباط امام)ع( با عالم غيب از طرفی، سبب پيشگيری از توطئه ها و از طرفی موجب جلب 
اطمينان مردم به آن حضرت شده است. البته این علم غيب برای امام)ع( ذاتی و باالستقالل نيست، 
بلکه همانطور که امام رضا)ع( با استدالل به قرآن فرمودند: »عاِلُ اْلَغْیِب َفل ُيْظِهُر َعلى  َغْیِبِه َأَحدًا ِإالَّ 
َمِن اْرَتضى  ِمْن َرُسولٍ ؛ پس رسول خدا)ص( از كسانى است كه علم غيب را مي داند و ما هم ورثة 

آن رسول)ص( هستيم و اخبار آینده را تا روز قيامت مى دانيم« )عطاردی، 1406ق، ج 2: 97(.
امام  ارتباط  به  بندگان خاص خود است. روایت های فراوانی  به  الهی  این علم، لطف   

هشتم)ع( با عالم غيب اشاره دارد. در اینجا به ذکر دو نمونه اکتفا می کنيم:
مرحوم کلينی در اصول کافی از یاسر، خادم امام رضا)ع( این گونه نقل می کند:

هنگامی که مأمون از خراسان به قصد بغداد خارج شد و فضل ذوالریاستين و ما، همراه 
امام رضا)ع( خارج شدیم؛ نامه اى به فضل بن سهل ذو الریاستين از برادرش حسن بن سهل 
رسيد در حالی که ما در یكى از منزل هاى ميان راه بودیم، حسن به برادر خود نوشته بود: 
من در تحویل سال از نظر حساب نجومى نگاه كردم و از آنجا دریافتم كه تو در فالن ماه 
روز چهارشنبه گرمى آهن و آتش را خواهى چشيد و نظر من این است كه در آن روز به 
همراه مأمون و امام)ع( به حمام بروى، حجامت كنى و خون آن را  به دست خود بریزى تا 
نحوست آن از تو برود. ذو الریاستين آن را به مأمون نوشت و از او خواست كه از امام)ع( این 
را درخواست كند؛ پس مأمون به امام)ع( نوشت و از حضرت این درخواست را كرد. امام )ع( 
در پاسخ نوشتند من فردا به حمام نمى روم و براى تو و فضل هم صالح نمى دانم كه فردا به 
حمام روید. مأمون دوباره به امام)ع( نامه نوشت و ایشان دوباره در جواب نوشتند: من فردا 
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به حمام نمى روم زیرا رسول خدا)ص( را امشب در خواب دیدم که به من فرمودند: اى على، 
فردا به حمام مرو، من براى تو و سهل هم صالح نمى دانم كه فردا به حمام بروید، مأمون 
در پاسخ حضرت نوشت: اى آقاى من، راست فرمودى و رسول خدا)ص( هم راست گفته 

است، من فردا به حمام نمى روم و فضل به حال خود داناتر است )1407ق، ج1: 490(.

نکتة حائز اهميت در این روایت، نفوذ و تأثير امام)ع( بر مأمون و فضل بن سهل است. با 
اینکه شواهد تاریخی زیادی مبنی بر خصومت این  دو با امام)ع( وجود دارد، ولی وسعت علم 
و آگاهی امام)ع( سبب شده که آنها هم در کارهای دشوار خود با حضرت مشورت کنند. 
بعد از شهادت امام کاظم)ع(، مجلسی در بصره توسط امام رضا)ع( برای اقامة براهين امامت 
ناصبی که سعی در تخریب وجهة علمی  امام)ع( در جواب عمرو بن هذاب  تشکيل شد. 

امام)ع( داشته فرمودند: 
ای پسر هذاب، اگر به تو خبر بدهم در چند روز آینده مرتکب قتل یکی از خویشانت 
علم  به جز خداوند کسی  زیرا  ابن هذاب گفت: خير،  تأیيد می کنی؟  را  می شوی، حرفم 
غيب ندارد. امام)ع( فرمودند: مگر خداوند نفرموده است: »عالُِم اْلَغْيِب َفال ُیْظِهُر َعلى  َغْيبِِه 
َأَحدًا* إالَّ َمِن اْرَتضى  ِمْن َرُسوٍل«)جن/27-26(. پس بدان كه پيامبر اكرم)ص( مورد رضاى 
خداست و علم غيب را مي داند، ما هم ورثة آن رسول)ص( هستيم و اخبار آینده را تا روز 
قيامت مى دانيم. آنچه به تو خبر دادم تا پنج روز دیگر واقع می شود. اگر آنچه گفتم راست 
نبود پس همانا من دروغ گو هستم، ولی اگر راست بود تو بر خدا و پيامبرش نسبت دروغ 
داده ای. عالمت دیگر آنكه به زودى به كورى مبتال مى شوى و هيچ چيز نمى بينى، نه كوهى، 
نه دشتى و این خبر تا چند روز دیگر محقق مى شود. همچنين قسم دروغى خواهى خورد 
و به مرض برص  مبتال مى شوى. محمد بن فضل و عده اى دیگر گفتند: به خدا قسم هر چه 
حضرت رضا)ع( فرموده بود به او رسيد و مبتال به قتل، كورى و برص   شد. به او گفتند: 
حضرت رضا)ع( راست گفتند یا دروغ؟ پاسخ داد: به خدا سوگند همان وقت كه حضرت 
خبر دادند، مى دانستم كه واقعيت خواهد داشت ولى من با حضرت مقاومت و لجبازى 

مى كردم )جزایری، 1427ق، ج 2: 348(.

از این روایت برداشت می شود که حتی دشمنان امام)ع(، به وسعت علم و دانش ایشان 
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واقف بوده و در اعماق قلب خود برای حضرت ارزش قائل بودند. امام)ع( نهایت استفاده را 
از علم و دانش خود برای جذب قلوب مردم و برقراری ارتباط سازنده با آنها کرده است.

5. توجه به نقش بازخورد در نفوذ بر دیگران

در روابط ميان فردی، بازخورد می تواند به صورتی ظریف بر نتایج رابطة بين دو طرف 
ارتباط تأثير گذارد. مثاًل بی توجهی مخاطب به گفته های فرستندة پيام پس از مدت کوتاهی 
او را به سمت خاموشی سوق می دهد )فرهنگی، 1373: 17(. تأیيد کردن و تأیيد گرفتن، 
تأثير بسزایی در پویایی ارتباطات انسانی  امام رضا)ع( داشته است. امام)ع( در مناظره با پيروان 
ادیان و مذاهب مختلف، نهایت استفاده را از مبانی کالمی و اعتقادی آنها کرده است. امام)ع( 
مهارت  این  از  را  استفاده  حداکثر  او،  از  گرفتن  اقرار  و  خود  مخاطب  از  سؤال  به وسيلة 
ارتباطی برده اند. در مناظرة امام)ع( با جاثليق انصاری، هفت پرسش اساسی مطرح شد و در 

نهایت به وسيلة تورات و انجيل از او اقرار گرفتند )راوندی، 1409ق، ج 1: 344-346(.
البته ذکر این نکته ضروری است که بر مبنای آموزه های غربی در ابعاد گوناگون ارتباطات 
انسانی، تأیيد گرفتن از مخاطب صرفًا جهت ارضای نيازهای درونی و اجتماعی ارتباط گر 
از  گرفتن  تأیيد  امام)ع(،  ارتباطی  سيرة  در  حالی که  در  43-40(؛   :1373 )فرهنگی،  است 
با دیگران به منظور هدایت مردم انجام  اتمام حجت  اقناع کردن او و  مخاطب، بيشتر براي 

گرفته است. 

6. توجه به نقش بافت و زمینه در برقراري ارتباط

توجه به دو عنصر زمان و مکان برای برقراری ارتباط مؤثر، از اهميت بسزایی برخوردار 
است؛ به دليل اینکه جوامع انسانی، شرایط اجتماعی و جغرافيای فرهنگی ویژه ای دارند و 
هيچ ارتباط گری بدون توجه به این شرایط، نمی تواند ارتباط صحيح با افراد آن جامعه برقرار 
کند، امام رضا)ع( با آگاهی از شرایط اجتماعی مردم در عهد عباسيان، ارتباط نزدیکی با آنها 
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برقرار ساختند. در دوران حکومت عباسی، مردم و به خصوص شيعيان، دچار فقر شدید 
اقتصادی و اعتقادی بودند. تالش امام)ع( برطرف کردن فقر اقتصادی، به وسيلة برکت دادن به 
کشاورزی و برطرف ساختن فقر اعتقادی، به وسيلة شرکت در مناظره با منحرفان و تربيت 

شاگردان برجسته بود )عرفان منش، 1376: 139-140(. 
 در زمان هجرت تاریخی امام)ع( از مدینه به مرو، حکومت عباسيان قلمروی وسيعی از 

خاورميانه را دربرگرفته است. گوستاو لوبون فرانسوی در این باره می نویسد: 
حقيقت این است که سلطنت سياسی اعراب در زمان هارون و پسرش مأمون به اوج 
اعراب،  آفریقا،  بود و در  آنها در آسيا، مرز چين  قدرت رسيد، زیرا حد شرقی سلطنت 
قبایل وحشی را تا مرزهای حبشه و روميان را تا تنگة بسفور به عقب راندند و همچنان تا 

کرانه های اقيانوس اطلس پيش رفتند )1358: 211(.

با  جغرافيایی  موقعيت  این  از  را  استفاده  حداکثر  والیتعهدی،  کوتاه  مدت  در  امام)ع( 
سفرهای متعدد به شهرهای مختلف کرده اند. حتی امام)ع(، پيش از سفر، کسانی را به مقصد 
می فرستادند تا مردم را آگاه کنند و مقدمات سفر را آماده سازند )حکيم،1384،ج10: 228(. 
و  شده  بهره مند  امام)ع(  ذی جود  وجود  از  بيشتری  افراد  که  می شد  موجب  تدبير  این 

ارتباطات گسترده تری شکل بگيرد.

7. مبارزه با شرک، انحراف و خرافه 

آگاهی از شرایط زمانه برای برقراری ارتباط مؤثر ضروری است. دوران والیتعهدی امام 
قرن  پایان  در  بوده است.  اسالمی  به جامعة  بيگانه  فرهنگ های  با هجوم  رضا)ع(، مصادف 
دوم و اوایل قرن سوم ه. از یک سو نهضت ترجمة آثار بيگانگان و از سوی دیگر گسترش 
جریان های انحرافی مانند واقفيه، معتزله و مرجئه باعث ناهموار شدن مسير ارتباطی ميان 

امام)ع( و مردم شد.
به خاطر وجود ملحدان و منحرفان در آن زمان، بحث هاي كالمي بسيار وسيعي دربارة 
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مسائلی چون توحيد و امامت، به شدت مطرح شد. در این شرایط، دغدغة اساسی امام)ع(، 
توحيدی کردن جامعة زمان خود و برداشتن اختالف های مذهبی بود. امام هشتم)ع( وحدت 
کلمه را در بين اقشار مختلف مردم و مذاهب اسالمی به وجود آورده و راه ارتباط مردم را 
ِإَلَه  هموار کردند. حدیث سلسلة الذهب که ناظر به اساسی ترین شعار توحيدی مسلمانان)اَل 
ِإالَّ الَل( است، موید همين معناست. امام رضا)ع( هنگام ورود به نيشابور در جمع زیادی از 

مردم، این حدیث قدسی را فرمودند: »َکِلَمُة اَل ِإَلَه ِإالَّ الَل ِحصِنی َفَمن َقاَلَا َدَخَل ِحصِنی َو َمن َدَخَل 
ِحصِنی َأِمَن ِمن َعَذاِبی: کلمة توحيدی »اَل ِإَلَه ِإالَّ الَل« دژ و حصار محکم من است. هر کس آن را 

بگوید، داخل حصار من شده و هر کس داخل قلعه و حصار من شود، از عذاب من در امان 
است« )صدوق، 1378 ق، ج2: 134(.  

از آنجا که شهر نيشابور شاهراه ارتباطی ایران و کشورهای شرق آسيا به حساب می آمد؛ 
امام)ع( با هوشياری، ارتباط توحيدی دقيق بين مذاهب و مکاتب گوناگون برقرار کردند. از 
طرفی، هنگامی که کجاوة ایشان به راه افتاد، اشاره کردند که کجاوه را نگه دارند و فرمودند: 
»ِبَشرِطَها َو َأنَا ِمن ُشروِطَها« )همان،ج2: 134(. حضرت با این فرمایش در جمع مردم نيشابور 
کردند.  برقرار  ارتباط  توحيد و والیت  بين  استوار،  منطقی  با  بودند،  اکثرًا سنی مذهب  که 
یکی دیگر از مشکالت جامعة اسالمی در آن زمان، شيوع خرافه و بدعت ها بود. برخی، 
به  و  امامت سوءاستفاده کرده  و  به خاندان رسالت  نسبت  مردم  از احساس ها و عواطف 
محض  به  خود،  آگاهی  و  علم  با  امام)ع(  داشتند.  مردم  فریب  در  سعی  مختلف  بهانه های 
مشاهدة خرافه با آنها مبارزه کردند. در ادامه به دو نمونه از مبارزة ایشان با این دسته از 

خرافه ها اشاره می شود: 
ابوالفضل بن ابی نصرحافظ می گوید: در کتاب عيسی بن  مریم عمانی خواندم که روزی 
از روز ها امام رضا)ع( بر مأمون وارد شدند و »زینب کّذابه« را در حالی که ادعا می کرد دختر 
به  مأمون  یافتند.  او  نزد  کرده،  دعا  قيامت  تا روز  بقایش  برای  و  بوده  ابيطالب)ع(  علی بن 
امام)ع( گفت: به خواهرت سالم کن. حضرت فرمودند: به خدا سوگند، او خواهر من نيست 
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ابيطالب)ع( پدر او نيست. زینب هم گفت: به خدا سوگند، او برادر من نيست  و علی بن 
ابيطالب)ع( پدر او نيست. مأمون گفت: دليل این سخن شما چيست؟ حضرت  و علی بن 
فرمودند: ما اهل بيت گوشتمان بر درندگان حرام است، او را پيش درندگان بينداز، اگر 
راست بگوید، درندگان از خوردن گوشتش خودداری می کنند. زینب گفت: با این شيخ)امام 
رضا)ع(( آغاز کن. مأمون گفت: سخن منصفانه ای گفتی. حضرت فرمودند: باشد. در این 
رفتند.  پایين  آنها  به سوی  امام)ع(  سپس  شد،  گشوده  وحشی  حيوانات  جایگاه  در  هنگام 
هنگامی که چشم آنان به حضرت افتاد، همه دم تکان دادند و در برابر ایشان سر تعظيم فرود 
آوردند. حضرت ميان آنها دو رکعت نماز خواندند و از آنجا خارج شدند. آنگاه مأمون به 
زینب دستور داد که پایين برود؛ اما امتناع ورزید. از این رو، او را گرفتند و پيش آنها افکندند، 
درندگان هم او را خوردند. پس از آن مأمون بر این جایگاه حضرت حسادت ورزید. پس از 
مدتی امام)ع( بر مأمون وارد شدند، او را اندوهگين یافتند، پس به او فرمودند: تو را غمگين 
می بينم؟ مأمون گفت: آری، صحرانشينی به درب داراالماره آمده، هفت تار مو به من داده و 
معتقد است اینها از محاسن رسول خدا)ص( است و درخواست جایزه کرده است. اگر راست 
بگوید و من به او جایزه ندهم، شرافت خود را زیر پا گذاشته ام؛ اگر هم دروغ بگوید و 
به او جایزه بدهم، مرا به استهزا گرفته است. نمی دانم چه کنم؟ امام)ع( فرمودند: موها را به 
من بده. وقتی آنها را دیدند، بویيدند و فرمودند: این چهار تار مو از محاسن رسول خدا)ص( 
است، اما بقيه نيست. مأمون گفت: از کجا  چنين می گویی؟ حضرت فرمودند: آتش بياورید. 
مو ها را در آتش افکندند. آن سه تار موی بدلی سوخت و آن چهار تار موی اصلی سالم 
ماند و آتش بر آنها تأثيری نداشت. مأمون گفت: آن صحرانشين را بياورید. وقتی در برابر 
او ایستاد، دستور داد گردنش را بزنند. صحرانشين گفت: به چه جرمی؟ مأمون گفت: دربارة 
موها راستش را بگو. گفت: چهار تار مو از محاسن رسول خدا )ص( و سه تار آن از محاسن 

خودم است )بحرانی، 1413ق، ج22: 126(.

امام)ع( در این دو حادثه به مجرد مشاهدة بدعت و خرافه، با آن مبارزه کردند، زیرا اگر 
به موقع جلوی خرافه گرفته نشود، آسيب های جبران ناپذیری به اعتقاد مردم وارد می شود. 
امام)ع( بدین شيوه، راه فریب و سوءاستفاده از مردم را بسته و در مقابل، راه ارتباط مؤثر مردم 

با خود را هموار نمودند. 
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8. مقابله با تفکر ماکیاولیستی

یکی از عواملی که بر رفتار ارتباطی افراد اثر شگرف می گذارد، شخصيت ماکياول گونة 
آنهاست )فرهنگی، 1373: 24(. 

نيکال ماکياولی1 که نظریه اش را پيرامون روش و هدف در سياست قرار داده، در کتاب 
هيچ  به  آن را  بنابراین،  می داند.  قدرت  به  دستيابی  را  سياسی  عمل  هدف  شهریار2،  خود 
برای سياست  در  را  وسيله ای  هر  بردن  به کار  نتيجه  در  و  نمی کند  محدود  اخالقی   حکم 
پيشبرد اهداف مجاز می شمارد و بدین گونه سياست را به کلی از اخالق جدا می داند. به 
اعمال  از شرارت و  نباید  باشد  بماند و موفق  باقی  بخواهد  اگر  زمامدار  ماکياولی،  اعتقاد 

خشونت آميز بترسد، زیرا بدون شرارت، حفظ دولت ممکن نيست )1380: 101-105(. 
سيرة عملی امام رضا)ع( به عنوان شخصيت سياسی، برخالف تفکر ماکياوليستی، براساس 
کرامت  براساس  باید  مردم  با  حاکمان  برخورد  شيوة  امام)ع(  به نظر  است.  اخالقی  موازین 
باشد نه اهانت و هدف، وسيله را توجيه نمی کند. شيوة حکومت مأمون درست برخالف 
امام)ع(، همسو با تفکر ماکياولی بود. مأمون با زر و زور و تزویر سعی بر حکمرانی بر مردم 
داشت؛ در حالی که امام)ع( با نيروی محبت بر قلب های مردم، حکومت می کردند. از این رو 
امام)ع(  مشاهده می کنيم که روز به روز فاصلة بين مردم و مأمون زیاد می شود درحالی که 
ارتباطات بسيار خوبی دارند. ُحسن خلق و مدارا  با مردم  به سبب تواضع و اخالق حسنه 
البته این به معنای انفعال و  با دیگران، یکی از مهارت های برجستة ارتباطی امام)ع( است. 
دست برداشتن از مواضع خود نيست؛ بلکه امام)ع( با رعایت اصل مدارای اجتماعی و تحمل 
براساس  دیگران  با  برخورد  در  رضا)ع(  امام  روش  کردند.  اقناع  را  مخالفان خود  دیگران، 
سيرة اجدادشان بود، چنان که امام صادق)ع( در تفاوت حکومت بنی اميه با امامت خویش 
 می فرمایند: »حکومت بنی اميه با شمشير، بر ظلم و جور بنا نهاده شده، در حالی که امامت

1. Niccolò Machiavelli
2. Il Principe or The Prince
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ما بر مبنای مدارا، انس، بردباری، ورع، پرهيزکاری، ُحسن معاشرت و کوشش است. پس 
مردم را بر دینتان و روشی که برآن هستيد؛ ترغيب کنيد« )حرعاملی، 1409 ق، ج 16: 165(.

9. اجتناب از تقیُّد 

یکی از آسيب هایی که جامعة اسالمی ممکن است با آن روبرو شود جداسازی خواص 
از عوام است. مسئوالن و امرا باید بدون تکلف با مردم ارتباط داشته باشند و فاصله نگيرند. 
امام رضا)ع( با اینکه از منصب و جایگاه اجتماعی باالیی برخوردار بودند و در مرکز قدرت 
زندگی می کردند، محافظ شخصی نداشتند، مردم به راحتی می توانستند به خانة ایشان رفت 

و آمد کنند، در کنارشان بنشينند و هم سخن شوند )قائمی، 1385: 39(.
 امام)ع( در ميهمانی ها از صدر مجلس که اشراف نشسته بودند، اجتناب می کردند و در 

بين مردم می نشستند )حاکم نيشابوری، 1339: 34(.
دیگران  از  بافته  جدا  تافتة  را  خود  و  داشتند  مردم  به  نسبت  را  تواضع  نهایت  ایشان 
نمی دیدند. همين مطلب باعث می شد حضرت در عمق قلب مردم جای گرفته و ارتباطشان 

تسهيل شود.

10. خودگشودگی 

ارتباطی،  فرایند  با دیگران می شود. در یک  ما  بهتر شدن روابط  خودگشودگی موجب 
خودگشودگی موجب بالندگی شخصيتی فرد شده و او را در برابر دیگران از نظر ارتباطی 

تواناتر از پيش می کند )فرهنگی، 1373: 49(. 
خوشرویی به عنوان عامل موفقيت پيامبر)ص( در قرآن، در جذب افراد معرفی شده است 

)آل عمران/159(. 
هر  با  سادگی  به  خاطر  همين  به  بودند،  خوش برخورد  و  خوشرو  فردی  رضا)ع(  امام 
با  ارتباط  بزرگوار در  انس می گرفتند. همچنين آن  آنها  با  برقرار کرده و  ارتباط  مسلمانی 
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مردم، نگاهی همراه با متانت و مهربانی داشته و با چهره ای گشاده با آنان برخورد می کردند 
)قائمی، 1385: 39(. 

روش های ارتباطی امام رضا )ع(
امام)ع( از ابتدای حرکت از مدینه به مرو از انواع روش های ارتباطی برای هدایت مردم و 
پيشبرد اهداف واالی انسانی استفاده کردند. ایشان عالوه بر خطبه های گوناگون، ارتباطات 

فردی مؤثری داشتند. 
در ادامه به بررسی انواع ارتباطات انسانی امام)ع( در سطوح کالمی و غيرکالمی پرداخته می شود:

1. ارتباط میان فردی1 

مفهوم ارتباط ميان فردی برای نخستين بار در اوایل دهة 1950 م. مطرح شد. . ارتباط 
 ميان فردی را این گونه تعریف کرده اند: »ارتباط ميان فردی را می توان به عنوان فرایندی تعاملی
که در جریان آن دو نفر پيام هایی را ارسال و دریافت می کنند، توصيف کرد. بنابراین الزمة 
این ارتباط، دادن و گرفتن است و همچنين در فرایند ارتباط، عنصر اطالعات و رابطه هميشه 

با هم هستند« )برکو و همکاران، 1386: 158(.
ائمه معصومين)ع(، توجه و تأکيد فراوانی برای برقراری ارتباط فرد به فرد داشتند. این نوع 
ارتباط به خاطر بازخورد های مستقيم و تأثير فراوان در مخاطب از اهميت بسزایی برخوردار 
از این روش  امام رضا)ع( به دليل موقعيت حساسی که در حکومت عباسی داشتند،  است. 
مؤثر ارتباطی نهایت بهره را جستند، زیرا تالش مأمون محدود کردن ارتباط ایشان با شيعيان 
بود، او برای نيل بدین مقصود، مسير سفر امام)ع( را طوری طراحی کرد که با شيعيان ارتباط 
برقرار نکنند؛ درحالی که عماًل چنين نشد و هنگامی که محبت مردم را نسبت به آن بزرگوار 
دید دستور به حبس ایشان را در سرخس صادر و شایع کرد که امام رضا)ع( ادعای الوهيت 
کردند و به همين خاطر ایشان را زندانی کرده است تا شاید از این طریق تماس آن امام 

1. Interpersonal Communication
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همام)ع( با مردم را غيرممکن سازد )صدوق،1378ق، ج2: 183(. در این هنگام اگرچه ارتباط 
جمعی و گروهی امام)ع( با مردم قطع شد، ولی حضرت، اباصلت هروی را که از اصحاب 

خاص ایشان بود، از این توطئه آگاه ساختند )همان: 184(. 
دیگر روش های  برای  مناسبی  و جایگزین  امام)ع(  ميان فردی  ارتباط  از  نمونه  این، یک 
داریم.  سراغ  رضا)ع(  امام  سيرة  در  ارتباط  نوع  این  از  فراوانی  نمونه های  است.  ارتباطی 
دیدار های خصوصی با مأمون و عيادت از بيماران، ازجمله روابط ميان فردی ایشان به حساب 

می آید )همان: 167؛ معروف الحسنى، 1382ق، ج3: 415(.
یکی از مهم ترین شيوه های ارتباط ميان فردی امام)ع(، سازماندهی شبکة وکالت بود، در 
شرایطی که امکان ارتباط ميان فردی با شيعيان نبود، افرادی همچون عبدالرحمن بن حجاج، 

پل ارتباطی ميان امام)ع( و شيعيان بودند )جباری، 1382، ج1: 240(.

2. ارتباط گروهی1   

وقتی ارتباط افراد با بيش از سه نفر شود، روابط آنها ارتباطات گروهی را تشکيل می دهد. 
همين روابط اگر ميان افراد چند فرهنگ رخ دهد، ارتباطات ميان فرهنگی خوانده می شود 

.)Eadie, 2009: 19(
ارتباط نموده و گامی مؤثر  این نوع  از  را  استفاده  مناظره، حداکثر  با شيوة  امام رضا)ع( 
برای اثبات حقانيت مکتب اسالم و مذهب تشيع برداشتند. امام)ع(، نواقص مکاتب و مذاهب 
انحرافی را تذکر داده و با مبانی فکری خودشان، آنها را قانع ساختند. ایشان به عنوان جانشين 
پيغمبر)ص(، از طرفی دارای منطقی روشن و استوارند و از طرفی به حکم خداوند در قرآن: 
»َفُقوال َلُه َقْواًل لَیِّنًا لََعلَُّه َيَتَذكَُّر َأْو َيْشى؛ اما به نرمى با او سخن بگویيد؛ شاید متذكر شود یا ازخدا  
بترسد  «)طه/40(، باید رفتاری مناسب و لحنی خوش و آرام، در ارتباط با دیگران داشته 
باشند، زیرا از منظر روانی، لحن خوش و آهنگ کالم در روحية مخاطب، تأثير بسزایی دارد.

1. Group Communication
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 در ارتباط کالمی، اگر کالم با لحن شدید بيان شود، آرامش مخاطب را به هم ریخته و 
 تأثير منفی بر روحية شخص می گذارد؛ در حالی که کالم نرم و آرام، عصبانيت و غضب را 
فرو می نشاند. خداوند متعال در قرآن، به این نکته در شکل گيری ارتباط مؤثر تاکيد دارد: 
»َو جاِدْلُْم بِالَّيت  ِهَي َأْحَسن ؛ و با آنها به روشى كه نيكوتر است، استدالل و مناظره كن«)نحل/ 
125(. امام رضا)ع( با توجه به این نکات قرآنی، با گفتگوی روشن و به دور از خشونت و 
تعصب، مخالفان را تحت تأثير کالم خود قرار دادند. این ویژگی قرآنی، در مناظرة امام)ع( با 

سليمان مروزی در مجلس مأمون قابل مشاهده است )صدوق، 1378ق،ج1: 179(.
امام)ع( با توسل به آیات قرآن و به  دور از جدل، به مناظره پرداختند تا آنجا که سليمان را که 
یگانه متکلم خراسان بوده، اقناع کردند. در این هنگام، مأمون با لحنی کنایه آميز خطاب به سليمان 
گفت: »ای سليمان، این شخص)امام رضا)ع(( دانشمندترین بنی هاشم است« )همان: 191(.

3. ارتباط جمعی1

ارتباطات جمعی  را می توان شکل توسعه یافتة ارتباط رو در رو یا مدل خطی ارتباط دانست که در 
یک طرف فرایند ارتباط، فرستندة پيام و در طرف دیگر، گيرنده وجود دارد. ارتباط جمعی، فرایند است 
و با اینکه فناوری جدید در شکل رسانه های گروهی برای این فرایند ضروری است ولی حضور این 

امکانات فنی را نباید با خود فرایند ارتباط جمعی اشتباه گرفت )بليک و اوین، 1378: 49(.
و است  سازمان  یک  یا  گروه  یک  یا  شخص  یک  پيام،  فرستندة  جمعی،  ارتباط   در 
فرهنگی هستند  و  ادراکی  از جهت  نامتناجس  و  ناشناخته  و  بزرگ  پيام،  دریافت کنندگان 

 .)Pearce, 2009: 232(
خطبه های متعدد امام)ع( در مسير سفر به خراسان و سازماندهی شبکة وسيع وکالت در 
مناطق مختلف ایران  ازجمله اقدام های عملی و تأثير گذار آن حضرت، برای شکل گيری و 

تداوم ارتباط جمعی با اقشار مختلف مردم بود )جعفریان، 1381: 494(.

1. Mass Communication
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4. ارتباط شفاهی 

ارتباط شفاهی، به دليل مزایای متعددی که دارد، از اهميت ویژه ای در ارتباطات انسانی 
برخوردار است. ساده و مستقيم بودن، ارائة بازخورد  و صرفه جویی در هزینه و وقت، برخی 

از این مزایا به حساب می آیند. 
عالم،  نقاط  اقصی  به  آنها  ارسال  و  حدیث  راویان  و  شاگردان  تربيت  در  رضا)ع(،  امام 
که  نمودند  برقرار  ميان فردی  ارتباط  آنها  با  ابتدا  در  جستند.  بهره  ارتباطی  روش  این  از 
ارتباط  تبليغی و  انجام مأموریت های  آنها را برای  ارتباط است. سپس  تأثيرگذارترین نوع 
ائمه)ع(،  امام)ع( هم مانند تمام  البته ناگفته نماند که  با شيعيان، روانة شهر های خود  کردند. 
شاگردان و اصحاب خاصی داشتند که با آنان اسرار پنهانی توحيد و آفرینش و دیگر علوم 
مقدار ظرفيت روحی  به  امام)ع(  معارف  از علوم و  بهرة شاگردان  ميان می گذاشتند.  در  را 
آنها بود. ازجملة این شاگردان خاص می توان به علی بن مهزیار، صفوان بن یحيی، زکریا بن 
آدم، یونس بن عبدالرحمن، یونس بن یعقوب و فضل بن شاذان اشاره کرد. این همان شجرة 
طيبه ای است که خداوند در قرآن از آن یاد کرده است: »َأَلْ َتَر َكْیَف َضَرَب الُل َمَثًل َكِلَمًة َطیَِّبًة 
ماء؛ آیا ندیدى چگونه خداوند »كلمة طيبه« )و گفتار  َكَشَجَرٍة َطیَِّبٍة َأْصُلها ثاِبٌت َو َفْرُعها ِف السَّ

پاكيزه( را به درخت پاكيزه اى تشبيه كرده كه ریشة آن )در زمين( ثابت و شاخة آن در آسمان 
است؟! «)یونس/22(. در مرکز و ریشة این شجرة طيبه، امام)ع( قرار داشتند و شاگردان و 
راویان ایشان، به منزلة شاخه های این درخت در شهر های مختلف هستند. امام رضا)ع( با این 

روش، شبکة عظيم ارتباطی را با شيعيان خود بنا نهادند.

5. ارتباط کتبی 

ارتباط کتبی نسبت به ارتباط شفاهی، از برخی مزایا برخوردار است. ازجمله اینکه امکان 
تحریف پيام و تفسير غلط را کاهش می دهد و سوابق مدون و مكتوبي براي مراجعه های 
بعدي به وجود مي آورد. در عصر امام رضا)ع(، به علت دوري راه ها و دسترسي محدود برخي 
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راویان به ایشان، نامه نگاري و پاسخ به مراسالت مردم توسط امام)ع(، بهترین و مطمئن ترین 
راه ارتباطی بود.

در جوامع روایي موجود، حدود 188 مورد مكاتبة آن حضرت یافت شده كه گزارش 
آنها از این قرار است:

مباحث توحيدي هشت مورد، مباحث امامت 13 مورد، معجزه و كرامت 17 مورد، مباحث 
فقهي 111 مورد، پزشکی یک مورد، ادعيه 13 مورد، موعظه 10 مورد، نامه دربارة واقفيه 11 مورد، 
نامه های امام)ع( در کارهای مختلف چهار مورد )احمدی ميانجی، 1426ق، ج5: 303-321(.
امام رضا)ع( با تأليف کتاب و رساله های مختلف، ارتباط کوتاه مدت با معاصران و بلند مدت 
با آیندگان برقرار کردند. رسالة ذهبيه یا طب الرضا در پزشکی، فقه الرضا در احکام فقهی و 
مباحث اخالقی، محض االسالم در اصول دین، صحیفة الرضا در احادیث پيامبر)ص( و ائمه)ع( 
از مهم ترین آثار و نشانة اهتمام آن امام)ع(، به این نوع از ارتباط بوده و فرهنگ رضوی، از 

طریق فرایند ارتباط، به صورت شفاهی و کتبی منتقل شده است.

6. ارتباط معنوی با مردم 

استفاده  احدیت  درگاه  به  عبادت  و  تهجد  برای  فرصتی  کوچک ترین  از  رضا)ع(  امام 
می کردند. زهد و پارسایی امام)ع( باعث شده بود کسانی که حتی آشنایی چندانی با ایشان 
نداشتند، تحت تأثير شخصيت معنوی ایشان قرار بگيرند. این ارتباط معنوی، یک ارتباط 
الرضا به سند  اخبار  به وجود می آورد. صدوق در عيون  امام)ع( و مسلمانان  بين  غيرکالمی 
به مرو  از مدینه  امام رضا)ع(  انتقال  براى  از طرف مأمون،  ابوضحاك، كه  از رجاء بن  خود 
مأمور شده بود، نقل كرده است: »به خدا سوگند، هيچ کس را پرهيزکارتر از او به خداوند 
ندیده ام و کسی را همانند او خدا ترس ندیدم. او در تمام لحظاتش به یاد خدا بود و ذکر او 

را می گفت«)1378ق، ج2: 180(.
حتی زندانبان امام)ع( در سرخس، به تهجد و پارسایی ایشان اعتراف کرده است. در جواب 
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اباصلت هروی که اجازة مالقات با امام)ع( را می خواهد، می گوید: »راهی برای مالقات امام)ع( 
با تو نيست؛ زیرا او)امام)ع(( چه بسا در روز و شب هزار رکعت نماز می گزارد و ساعتی در 
ابتدای روز و پيش از اذان ظهر در محراب نماز خود نشسته و با پروردگار خویش مناجات 

می کند«)همان: 183(.

7. ارتباط رمزدار 

از رمز، هر نوع ترتيب و توالی  با رمز و رمز گذاری سروکار دارد. منظور  ارتباطی  هر 
یکپارچه ای است که دربرگيرندة نمادها، کلمه ها و حروف است که به گونه ای اختياری برای 
انتقال مفاهيم یا ارتباط به کار گرفته می شوند. رمز های کالمی شامل کلمه ها و ترتيب دستوری 
آنها در زمان به کارگيری است. رمز های غيرکالمی، شامل رمز هایی است که ارتباطی با کالم 
ندارند و به حرکت های بدنی، استفاده از زمان و فضا، لباس، آرایش و غيره بستگی دارند 

)فرهنگی، 1373: 6(.
امام رضا)ع( به تناسب موقعيت های مختلف از این رموز در ارتباطات کالمی و غيرکالمی 
خود، استفاده کرده اند. اشارة غيرمستقيم امام)ع( در جمع مردم به عهد شکنی مأمون ازجملة 

این رموز کالمی  است )صدوق،1378ق، ج2: 146(. 
انتقال مرکزیت تشيع از مدینه به ایران، تبدیل رنگ لباس از مشکی ـ که نشانة عباسيان 
بودـ به رنگ سبز ـ که نشانة علویان بوده است ـ ضرب سکه به نام حضرت، تبسم کنایه آميز 
به روش بيعت مأمون با مردم)همان( از جمله رموز غيرکالمی امام)ع( به حساب می آیند که با 

فراست خاصی از سوی ایشان انجام گرفته است. 

ارتباط با زبان عمل 

محققان بر این باورند که پيام های غيرکالمی را در قالب زبان های گوناگونی همچون: 
زبان عمل، زبان عالمت و زبان اشيا می توان به دیگران انتقال داد )فرهنگی، 1373: 65(. 
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یکی از مؤثرترین روش های ارتباطی، استفاده از زبان عمل است، زیرا زبان واژگان محدود 
بوده و آن تأثيری که انجام عمل در مخاطب دارد، بسيار بيشتر از گفتار است. گفتارهای 
شعاری و بی اساس ممکن است موجب دلسردی و نا اميدی مردم و قطع ارتباط مسئوالن 
َأْلِسَنِتُكم «)کلينی،  بَِغرْيِ  لِلنَّاِس  ُدَعاًة  »ُكوُنوا  فرمودند:  صادق)ع(  امام  که  همان گونه  شود،  آنها  با 
به دین دعوت  پيام های غيرکالمی  به وسيلة  1407ق، ج2: 78(، شایسته است که مردم را 
کرد و در اینجا ارتباط غير کالمی در اولویت قرار دارد. در سيرة ارتباطی امام رضا)ع( موارد 
متعددی از عمل گرایی مشاهده می شود. امام)ع( به وسيلة غذا خوردن با غالمان و خادمان، 

درس تواضع به دیگران می دهند. )امين عاملى ، 1376، ج5: 148(.
زهد و پارسایی ایشان سبب شده بود که دشمنانی چون مأمون، تحت تأثير شخصيت 

معنوی ایشان قرار بگيرند )مجلسی، 1380: 116(.

ارتباط با زبان عالمت 

زبان عالمت، نسبت به زبان گفتاری می تواند رابطة مکمل1 داشته باشد )فرهنگی، 1373: 73(.
تأثير بيشتر مطلبی استفاده  یا  امام)ع( از حرکت دست برای تأکيد  از موارد،   در بسياری 
کرده اند. شيخ مفيد در کتاب ارشاد با استناد به روایتی، اتفاق های پس از قتل فضل بن سهل 

را از زبان یاسر، خادم حضرت این گونه شرح می دهد:
از واقعة قتل فضل، سربازان، سرلشكران و كاركنان وى، در خانة مأمون هجوم  پس 
آورده و می گفتند، مأمون با حيله فضل را از پاى درآورده و در حالی که به مأمون ناسزا 
می گفتند، از وى خونخواهى کرده و آتش آورده بودند تا خانة او را بسوزانند. مأمون به امام 
رضا)ع( عرضه داشت: ای آقای من آیا ممكن است تشریف ببرید و با مالیمت، آشوبگران 
را از كنار خانة من دور فرمائيد؟ امام)ع( فرمودند: آرى، آنگاه حضرت بر مركب سوار شده و 
به من فرمودند: ای یاسر، بر مرکبت سوار شو. هنگامی که از در خانه خارج شدیم حضرت 
نگاهی به تجمع مردم انداخته و سپس با اشارة دست به آنها فرمودند: متفرق شوید. یاسر 

1. Substituting Relationship
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نهادند كه بر روى  به عقب  امام)ع( چنان مردم سر  این اشارة  از  می گوید به خدا سوگند 
یكدیگر مى افتادند تا زمانی که حضرت مراجعت فرمودند )1413ق،ج2: 267(.

امام)ع( به وسيلة دست و با نفوذی که در مردم داشتند، به راحتی اجتماع مردم را پراکنده 
ساختند. در این حادثة تاریخی، امام)ع( از حرکت دست، به عنوان موکدی برای کالم خود 

استفاده کردند.

ارتباط با زبان تمثیل

امام)ع( در مناظره با عمران صابی برای اثبات وحدانيت خداوند مثال های متعددی همچون 
چراغ، آتش و آینه برای تفهيم راحت تر به کار بردند. در نهایت فرمودند: »برای این موضوع 
مثال هاى بی شمار دیگرى هم هست که نادان را به آنها راهى نيست»َو للَِّ اْلََثُل اْلَْعلى؛ و براى 

خدا، صفات عالى است « )نحل/60؛ صدوق، 1378ق، ج1: 171-172(.
امام)ع( به وسيلة این تمثيل ها معنای مورد نظرشان را به فهم مخاطبانی که در مجلس مأمون 
حضور داشتند، نزدیک تر و به این شکل، ارتباط مؤثر ميان فردی و گروهی را برقرار کردند.

نتیجه گیری
از مجموع آنچه بيان شد، به خوبی مشخص می شود امام رضا)ع( با بهره گيری از انواع روش های 
ارتباطی، با مردم فرهنگ های گوناگون ارتباط داشته اند. ارتباط کتبی، شفاهی، علمی و عملی 
ازجمله روش های ارتباطی ایشان در سطوح کالمی و غيرکالمی بود که به اختصار در این نوشتار 
مورد بررسی قرار گرفت. نکتة حائز اهميت در سيرة ارتباطی امام)ع( این است که ارتباطات ایشان 
برخالف برخی نظریه های غربی پيرامون ارتباطات انسانی به خاطر نياز های درونی و اجتماعی 
نبود؛ بلکه هدف امام)ع(، استفادة مؤثر از این ارتباطات برای هدایت مردم بود. با توجه به تأکيد 
مقام معظم رهبری مبنی بر همدلی و هم زبانی دولت و ملت، سيرة عملی و مردم داری امام رضا)ع( 

می تواند الگوی مناسبی برای مسئوالن و مدیران اجرایی برای ارتباط مؤثر با مردم باشد.
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جواد ایرواني1

چکیده
ازجمله نيازهاي آدمي، نياز به تفریح سالم است كه براساس آموزه هاي دیني و سبك 
زندگي رضوي، بخشي از زمان مسلمانان را به خود اختصاص مي دهد. با این حال، افراط 
در لذت جویي و سرگرمي، از مصادیق لهو و لغو و نيز اتراف و تن پروري، از آسيب هاي 
تفریح ناسالم به شمار مي رود. به همين دليل در سيره و سخنان امام رضا )ع( بر پرداختن به 
تفریح سالم و حالل در چارچوب موازین شرعي و به اندازه تأکيد شده است. نكتة جالب 
در سبك زندگي رضوي، توجه دادن فرد به شخصيت واال و اهداف متعالي انساني است 
تا جایگاهش را باالتر از آن بيند كه به كارهاي بيهوده دست یازد. از سوي دیگر، بر پرهيز 
از مصارف زائد، تشریفاتي و تجمالتي با هدف تفریح و سرگرمي نيز به عنوان نمودهاي 
قناعت تأكيد شده است. نكتة قابل توجه در این عرصه، تأثير منفي افراط در لذت جویي 
و زیاده روي در تفریح و سرگرمي و رفاه طلبي عمومي بر ایجاد تمدن و بقاي آن است، 
طوری كه به گفتة ویل دورانت، این خود یكي از علل افول تمدن بزرگ اسالمي پس از 

سدة هفتم بوده است. 
مسئلة اصلی نوشتار حاضر، تبيين حد و مرز تفریح سالم و نقش آن در تمدن سازی 
کتابخانه ای و شيوة  به صورت  آموزه های رضوی است. روش گردآوری مطالب  پرتو  در 

بررسی، توصيفی ـ تحليلی است.

واژه های کلیدی 
تفریح سالم، لهو و لغو، اتراف، تمدن اسالمي                     

تاریخ دریافت: 94/07/22   تاریخ پذیرش: 94/09/04
irvani_javad@yahoo.com                                  1. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمي رضوي

جایگاه »تفریح و سرگرمي« 
در سبك زندگي رضوي و تأثیر آن بر تمدن سازي
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مقدمه
آدمي براي اینكه زنده، سالم و بانشاط باشد، نيازهایي دارد كه بایستي در حد و كيفيت 
مطلوب تأمين شود، مثل نياز به تفریح و سرگرمي و پاره اي از لذت های زندگي. از سوي 
دیگر، براي رسيدن به اهداف واال و نيل به سعادت مادي و معنوي، مسيري جز عبور از 
سختي ها، كار و تالش مداوم و مجاهدت وجود ندارد. چنان كه ساختن تمدني سترگ و 
الگو شدن در علم و دانش و توسعه و پيشرفت، نيازمند عزمي ملي، وجدان كاري و پرهيز 
از تن پروري است. حال با توجه به نوع نگاه آموزه هاي دیني به مقوله هایي همچون لهو، لغو، 
لعب، اتراف و لذت گرایي از یك سو و كار و جهاد، زهد و قناعت و بهره گيري حداكثري 
و  سرگرمي  تفریح،  اینكه  ازجمله  می شود،  مطرح  پرسش هایی  دیگر،  سوی  از  زمان،  از 
لذت جویي در آموزه هاي دیني چه جایگاهی دارد؟ حد و مرز آن چگونه تعيين و تأثير آن 
بر تمدن سازي چگونه ارزیابي می شود؟ اصواًل مقصود از لهو، لغو و لعب نکوهش شده در 
دین چيست و چگونه می توان لذت های حالل و تفریح های سالم را ـ که حتی ممکن است 
نوعی عبادت به شمار رود ـ از اموری همچون لهو و لغو ـ که مکروه یا حرام تلقی می شود ـ 
تمایز داد؟ نوشتار پيش رو تالش دارد به پرسش هایی از این دست با تأکيد بر آموزه های 

رضوی پاسخ دهد.

تفریح و سرگرمي، نیاز آدمي
با این  نيازهاي آدمي است.  از  نياز به تفریح و سرگرمي هاي نشاط انگيز و لذت بخش، 
حال، روشن است كه این نياز در مقایسه با بسياري از نيازهاي جسماني یا فيزیولوژیك در 
نيز مطرح شده  انسان  نيازهاي  اولویت نيست، چنان كه چنين اولویت بندي در مورد سایر 
است كه نمونة بارز آن را مي توان در هرم نيازهاي آبراهام مازلو )1908-1970م.( مشاهده 
كرد. با وجود این، تأمين نيازهاي سطوح باالتر، سالمت بهتر، عمر طوالني تر، كارایي بيشتر 
و نيز خوشي عميق تر، سبب آرامش فكر و كمال زندگي دروني شخص مي شود )نك: دفتر 
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همكاري حوزه و دانشگاه، 1372، ج2: 475-463؛ شولتس، 1388: 117؛ مرویان حسيني، 
.)214-217 :1383

 از این روي در روایت ها تصریح شده كه مؤمن، بایستي بخشي از وقت خود را به تفریح 
اختصاص دهد. اميرمؤمنان )ع( فرمودند: 

َبنْيَ  ُيَلِّی  َمَعاَشُه َو َساَعٌة  يََُرمُّ  َربَُّه َو َساَعٌة  ِفیَها  َساَعاٍت: َفَساَعٌة ُيَناِجی  َثَلُث  لِْلُمْؤِمِن 
ِتَها ِفیَما وحيل هم حَيِلُّ َو َیُْمُل َولَْیَس لِْلَعاِقِل َأْن َيُکوَن َشاِخصًا ِإالَّ ِفی َثَلٍث َمَرمٍَّة  نَْفِسِه َو َبنْيَ َلذَّ
م؛ مؤمن وقت خویش را سه بخش مي كند: بخشي  ٍة ِفی َغرْيِ ُمَرَّ ِلََعاٍش َأْو ُخْطَوٍة ِفی َمَعاٍد َأْو َلذَّ
با پروردگارش اختصاص می دهد، در بخشي دیگر به اصالح معاش ]كار  را به مناجات 
روزانه[ مي پردازد، قسمتي دیگر را براي لذت جویي در آنچه حالل و زیباست، اختصاص 
مي دهد و شایسته نيست جز آنكه خردمند در پي سه چيز حركت كند: كسب حالل براي 
تأمين زندگي یا گام نهادن در راه آخرت یا به دست آوردن لذت هاي حالل )شریف الرضی، 

1370: حكمت382؛ نك: كليني، 1365، ج5: 87(.

از حضرت رضا )ع( نيز نقل شده است كه فرمودند:
ِلُناجاِة، َوساَعًة الَِْمِراْلَعاِش، َوساَعًة  منه  ساَعًة  ساعات:  َأْرَبَع  َزماُنُکْم  َيُکوَن  َأْن  ِإْجَتِهُدوا 
َتُْلوَن  ُعُیوَبُکْم، َوُيَلُِّصوَن َلُکْم ِف الْباِطِن، َوساَعًة  ُفوَنُکْم  ُيَعرِّ االِْْخواِن والثِّقاةِ، الَّذيَن  ِلُعاَشَرِة 
فیها لَِلّذاِتُکْم، َوبِهِذِه الّساَعِة َتْقِدرُوَن َعَلى الثَّلِث ساعات؛ تالش كنيد تا زمانتان چهار بخش 
باشد: بخشي براي مناجات، قسمتي براي تأمين زندگي، زماني براي دیدار با دوستان مورد 
اعتماد كه عيوب شما را به شما نشان دهند و در نهان، دوستي خالصانة خود را نمایان 
سازند و بخشي را به لذت های خود بپردازید و با این زمان، خود را براي سه بخش پيشين 

توانمند سازید )منسوب به امام رضا)ع(، 1406ق: 337(. 

نيك روشن است كه مقصود از »ساعت« در این گونه روایت ها، محدودة زماني 60 دقيقه 
نيست، بلكه به معني بخشي از زمان است، چنان كه تساوي زماني بخش هاي یادشده نيز مدنظر 
نيست، چون ممكن است ساعت كار روزانه، بسي بيشتر از ساعت عبادت یا تفریح باشد.
بر این اساس، اختصاص بخشي از وقت خود به تفریح سالم و لذت هاي حالل، نه تنها 
نكوهيده و مكروه نيست، بلكه در شرایط عادي دست كم استحباب دارد و نوعي عبادت ـ به 
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معناي گسترده  ـ است. هرگاه ترك استراحت و تفریح سالم باعث زیان جسمی یا در مورد 
كارگر و كارمندي كه براي دیگري كار مي كند، موجب كاهش بازدهي در كار شود، مورد 

نكوهش قرار مي گيرد )نك: کلينی، 1365، ج5: 81(. 

تفریح های سالم؛ چارچوب و فلسفه
تردیدی نيست که هرگونه سرگرمی و لذتی که فرد تمنای آن را دارد، نمی تواند مورد تأیيد 
شرع هم باشد. بنابراین باید دید تفریح های لذت بخش با چه شرایطی و در چه چارچوبی 
مطلوبيت می یابد. از روایت های مربوط به بحث برمی آید که اباحه و بعضًا ارزشمندی آنها 

در گرو تحقق شرایط ذیل است: 
1. به تصریح روایت یادشده، تفریح و لذت مورد تأیيد، آن است كه در چارچوب مباحات 
باشد. بنابراین كارهاي حرام، مانند غنا و نوازندگي هاي حرام، قماربازي، شراب خواري و 
به کارگيری محصوالت فرهنگی ناسالم و فتنه انگيز یا تفریحي كه آزار و اذیت دیگران را 

به دنبال داشته باشد، جزء تفریح های سالم به شمار نمي روند.
2. تفریح های سالم و لذت بخش مورد تأیيد و سفارش اسالم، آنهایی است كه خستگي 
و ماللت را از آدمي رفع کند و به او نشاط و سرزندگي بخشد، به گونه اي كه وي را براي 
انجام بهتر كار و عبادت، مهيا سازد. در سخن پيش گفته از امام رضا )ع(، »َوبِهِذِه الّساَعِة َتْقِدرُوَن 
اعتني«  َعَلى الثَّلِث ساعات« و در روایت امام صادق )ع( چنين آمده است: »فإنَّها َعَوٌن على تلك السَّ

از  دسته  آن  بنابراین،  مي سازد.  روشن  را  سالم  تفریح  به  تشویق  فلسفة  که   )87 )همان: 
سرگرمي ها كه آدمي را ملول تر و بي نشاط تر سازد، دست كم رجحان و مطلوبيت ندارد و اگر 

به جسم زیان رساند، ممنوعيت نيز مي یابد.
و  عبادت  كار،  یاد شده ـ  موارد  از  یك  هر  كه  باشد  به گونه اي  باید  فرد  برنامه ریزي   .3
تفریح ـ را در جاي خود انجام دهد و زمان در نظر گرفته شده براي هر یك را با دیگري 
ادغام نكند. انجام برخي كارها در زمان تفریح یا سرگرم كردن خود در زمان كار یا كاستن از 
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وقت عبادت به نفع كار و تفریح یا بر عكس، همه نامطلوب بوده و پيامدهاي منفي را در پي 
دارد. بدین جهت، در سخن معروف اميرمؤمنان )ع(، پس از تقوا، به نظم و انضباط در كارها 
سفارش شده است: »ُأوِصیُكَما ... َوَمْن بََلَغُه ِكَتاِب ... َوَنْظِم َأْمِرُكْم؛ شما و هركس را نامة من بدو 

رسد، به... نظم در كارتان سفارش م ي كنم« )شریف الرضی، 1370: نامه 47(.
تأكيد شده است  انجام عبادت در حد مطلوب  بر  امام رضا )ع(، هم  در سيره و سخنان 
)براي نمونه نك: صدوق، 1404ق، ج1: 215 و 504(، هم بر انجام كار و تالش )براي نمونه 
نك: مجلسي، 1403ق، ج75: 338( و هم بر پرداختن به تفریح  سالم و حالل در چارچوب 

موازین شرعي و به اندازه )نك: منسوب به امام رضا)ع(، 1406ق: 337(.
4. حد زماني مطلوب براي هریك از موارد یاد شده بایستي مدنظر قرار گيرد و از هرگونه 
افراط و تفریط، دوري شود. كار و تالش در حد توان و به دور از حرص و زیاده روي 
)كليني، 1365، ج5: 81(، عبادت و مناجات در زمان ویژه و پرداختن به مستحبات هنگام 
نشاط )نك: شریف الرضی، 1370: حكمت 312( و پرداختن به تفریح سالم به مقدار رفع 

خستگي و ایجاد نشاط روحي. 
رعایت نکردن انضباط و حد زمانی، ازجمله عواملی است که لذت و تفریح را به لهو و 

لغو مذموم ـ چنان که پس از این می  آید ـ مبدل می سازد.

نمونه هایي از تفریح های سالم
تفریح های سالم مصادیق گوناگوني دارند و بر اساس شرایط زماني و مكاني، ميزان درآمد 
و امكانات و نيز سليقة افراد متفاوت است. با این حال، مواردي را كه در آموزه هاي دیني یاد 

شده، به اختصار مطرح مي كنيم.
1. تفرج و گشت و گذار

در آموزهاي دیني بر تفرج و گشت و گذار به عنوان تفریحي سالم اشاره شده و حتي از 
آنها برمي آید كه در سيرة برخي از معصومان)ع( نيز این كار وجود داشته است. قرآن كریم، 
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َلُه  َوِإنَّا  َوَيْلَعْب  َيْرَتْع  َغدًا  َمَعنا  »َأْرِسْلُه  است:  کرده  نقل  تأیيدگونه  را  یعقوب)ع(  فرزندان  تفرج 
حَلاِفُظون؛ فردا او را با ما بفرست تا ]در چمن [ بگردد و بازي كند و ما به خوبي نگهبان او 

خواهيم بود« )یوسف/ 12(.
از برخي روایت ها چنين برمي آید كه این نوع تفریح ها در سيرة امام رضا )ع( نمود داشته 

است، در یكي از روایت ها آمده است كه حضرت رضا )ع( فرمودند: 
َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن َأِب َمُْموٍد قاَل: قاَل لََنا الرضا)ع(: َأيُّ اإْلَِداِم َأْجَزُأ؟ َفقاَل بَْعُضَنا: اللَّْحُم َو قاَل 
. َفقاَل ُهَو : اَل َبِل اْلِْلُح و لََقْد َخَرْجنا ِإَل ُنْزَهٍة لََنا َو َنِسَي بعض  ْيُت َو قاَل بَْعُضَنا: اللََّبُ بَْعُضَنا: الزَّ
ابراهيم بن  اْنَصَرْفَنا؛  َحتَّ  ِبَشيْ ٍء  اْنَتَفْعَنا  َفَما  َيُكوُن  َما  َأْسَِن  ِمْن  َشاًة  لََنا  َفَذحَبُوا  اْلِْلَح،  اْلِغْلَماُن 
ابي محمود گوید: امام رضا )ع( به ما فرمودند: ]وجود[ كدام خورش ]در كنار غذا[ شایسته تر 
حضرت  را.  شير  هم  برخي  و  روغن  برخي  بردیم،  نام  را  گوشت  ما،  از  برخي  است؟ 
فرمودند: نه، بلكه نمك! ما ]چندي پيش[ به تفرجگاهي كه از آن ما بود رفتيم، ليك برخي 
از خدمتكاران، نمك را فراموش كرده بودند. پس یكي از فربه ترین گوسفندان را براي ما 

ذبح كردند، ولي بي آنكه استفاده اي ببریم بازگشتيم )كليني، 1365، ج6: 326(.

در روایتي دیگر آمده است: یكي از یاران امام صادق )ع( گوید: »نزد ایشان رفتم در حالي كه 
در منزل برادرشان عبداهلل  بن محمد به سر مي بردند. عرض كردم: به چه انگيزه اي به این منزل 

آمده اید؟ فرمودند: طلب النُّزهة«) همان، ج2: 23(
همچنين براساس برخي روایت ها، حضرت علي )ع( همراه همسر مهربانشان فاطمه )س(، گاه 
به صحرا مي رفتند و با یكدیگر به گفتگویي صميمي و سخناني سرور آفرین مي پرداختند 

)قمي، 1381ق: 82- 80(.

2. ورزش هاي سالم

جزء  سواركاري،  و  شنا  همچون  سودمندي  و  سالم  ورزش هاي  روایت ها،  برخي  در 
تفریح های سالم به شمار رفته است )نك: كليني، 1365، ج2: 393؛ ابن حنبل، بی تا، ج4: 146(.
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 3. مسافرت 

در آموزه هاي دیني، سفر کردن، مطلوب شمرده شده و آدابي نيز براي آن بيان شده است. 
نيك روشن است كه سفر، گاه مسافرت  كاري و براي كسب روزي و درآمد است، گاه سفر 
زیارتي و دیگر بار سفر سياحتي و تفریحي. ضمن آنكه مسافرت به شهرهاي مختلف و 
دیدن آثار باستاني برجاي مانده از پيشينيان، كاركرد درس آموزي و عبرت گيري نيز داشته 
و ضمن سياحت و تفریح، پيام هاي تربيتي و اخالقي نيز به همراه دارد. تأكيد قرآن كریم بر 
سياحت و جهانگردي، بيشتر ناظر به این مورد اخير است و گردشگري در قرآن، توأم با درك 
بنَي؛ بگو:  پيام هاي یادشده است. براي نمونه: »ُقْل سرُيوا ِف اْلَْرِض ُثَّ اْنُظُروا َكْیَف كاَن عاِقَبُة الَُْكذِّ
در زمين بگردید، آن گاه بنگرید كه فرجام تكذیب كنندگان چگونه بوده است؟« )انعام/ 11(.
بمانيد،  سالم  تا  روید  سفر  به  َتْغَنُموا؛  َساِفُروا  وا ،  َتِصحُّ »َساِفُروا  فرمودند:  خدا )ص(  رسول 

مسافرت كنيد تا سود ببرید« )برقي، بی تا، ج2: 345(.
در سخنان امام رضا )ع( نيز دربارة سفر و اخالق و رفتار مورد تأكيد در آن چنين آمده است: 

َثَلَثٌة  ِستٌَّة ِمَن الُُْروَءِة   : اللَِّ)ص(  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل :  )ع(  َعِليٍّ َعْن  آبَاِئِه  َعْن  َضا  الرِّ َعِن 
َمَساِجِد  َوِعَماَرُة  اللَِّ،  ِكَتاِب  َفِتَلَوُة  احْلََضِر  ِف  الَّيِت  َفَأمَّا  َفِر،  السَّ ِمْنَها ِف احْلََضِر َوَثَلَثٌة ِمْنَها ِف 
َفِر َفَبْذُل الّزاِد َوُحْسُن اْلُْلِق َوالِْزاُح ِفی َغرْيِ  َاُذ اإلخوان ف الل عزوجل َو الَِّتی ِفی السَّ اللَِّ، َواتِّ
اْلَعاِصی؛ امام رضا )ع( از پدران خود از رسول خدا )ص( نقل كرده اند كه فرمودند: شش چيز از 
مروت است: سه مورد در غير سفر و سه مورد در سفر. اما در غير سفر، تالوت كتاب خدا، 
آباد كردن مساجد و انتخاب برادر دیني براي رضاي خدا و اما ]مروت[ در سفر عبارت اند 
از عرضة زاد و توشه ]به همسفران[، خوش اخالقي و بذله گویي به دور از گناه )صدوق، 

1404ق: 324(.

بر این اساس، خوش اخالقي و بذله گویي بيشتر، همراهي با همسفران و مخالفت نكردن 
با تصميم آنان تا حد امكان، به همراه داشتن امكانات و زاد و توشة مناسب و آن را در اختيار 
دیگران قرار دادن و نيز یاري رساندن به آنان، مورد تأكيد قرار گرفته است و این، افزون بر 

ارزش اخالقي موجب لذت بخش تر شدن سفر مي شود.
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آسیب شناسي تفریح
ٍم« و مانند آن  ٍة ِفی َغرْيِ ُمَرَّ در كنار تفریح های سالم كه در روایت های یاد شده با عنوان »َلذَّ
آمده است، واژه هاي دیگري نيز وجود دارد كه آموزه هاي دیني، به آنها نگاهي منفي دارد، 
واژه هایي مانند: لهو، لغو و لعب. شاید به همين دليل باشد كه برخي افراد، هرگونه سرگرمي 
را كاري ضد ارزش و ناپسند مي دانند و تالش مي كنند خود را از آنها به دور دارند. اكنون 
پرسش این است كه مرز بين تفریح های سالم با لهو و لغو و مانند آن چيست و اصواًل آیا 
هر لهوي، حرام یا دست كم مكروه است؟ به دیگر سخن، اگر لهو، لغو و لعب مذموم را هر 
کاری بدانيم که »فاقد سود مادی و فایدة معنوی و اخروی« باشد، آیا می توان مصداقی برای 

لذت های حالل و تفریح های سالم پيدا کرد که کاری لغو و امری لهو نباشد؟!

رابطة مطلوبیت تفریح سالم با نکوهش لهو، لغو و لعب
»لهو« در اصل به هر كاري گویند كه آدمي را به خود مشغول سازد و از كارهاي مهم 
258؛  ج15:  1410ق،  ابن منظور،  87؛  ج2:  1409ق،  )فراهيدي،  بازدارد  اساسي  اهداف  و 

راغب اصفهاني، 1416ق: 748(.
با این حال، لهو در موارد فراوان به مفهوم مطلق سرگرمي و بازي به كار مي رود )همان: 748(.
»باطل« است )فراهيدي، 1409ق، ج4: 449( و غالبًا در  به معناي  نيز در اصل  »لغو«   
مواردي به كار مي رود كه باطل و پوچ بودن، به جهت بي ارزش بودن و فقدان سود و فایده 

باشد )ابن منظور، 1410ق، ج15: 250(.
 واژة »لعب« در غالب فرهنگ هاي عربي به وضوح خود وانهاده شده است. اما برخي، 
فاقد هدفي صحيح )راغب اصفهاني،  بي فایده )طریحي، 1408ق، ج2: 166( و  آن را عمل 

1416ق: 741( معنا کرده اند. 
و  نور/ 37(  و   1 تکاثر/ 3-  3؛  انبياء/  9؛  منافقون/  نک:  نمونه  )براي  آیات  از مجموع 
روایت ها ـ که پس از این اشاره مي شود ـ و گفتار واژه شناسان چنين بر مي آید كه »لهو« گاه در 
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مفهوم اصلي خود به كار مي رود یعني حالت غفلت و سرگرمي خاصي كه آدمي را از انجام 
وظایف مهم بازدارد و دیگر بار به معني هر گونه سرگرمي به انگيزة لذت بردن یا سپري 
كردن وقت بی آنكه مانع كارهاي مهم باشد. بر این اساس، مي توان گفت لهو، امري نسبي 
است، چون یك فعل ممكن است براي فردي بازدارنده از وظایف مهم باشد، ولي براي 

دیگري چنين پيامدي نداشته باشد.
حكم:  چهار  دست كم  آن  مصادیق  و  لهو  مي رسد  به نظر  مطلب،  این  به  توجه  با  حال 
حرمت، كراهت، اباحه و استحباب را مي تواند داشته باشد. پاره اي از مصادیق لهو، حرام 
هستند و این در مواردي است كه مصداق لهو به معني اصلي آن باشد، بدین معنا كه آدمي را 
به خود سرگرم سازد و »موجب اهمال وظایف واجب و مهم« شود )نک: منافقون/ 9؛ تکاثر/ 
3- 1( یا آنكه مصداق یادشده ـ با قطع نظر از لهو ـ از مصادیق حرام  باشد )مانند استهزاء به 

آیات الهي( )نك: نساء/ 140(.
در برخي از موارد نيز مصداق لهو مقدمه و زمينه یا ابزار رسيدن به گناه قرار مي گيرد، 
مانند آیه  اي كه »لهو الحدیث« را وسيله اي براي گمراه كردن از راه خدا معرفي مي كند )نك: 
لقمان/ 6( یا دست كم مصادیقي از لهو كه حالت »بطر« یعني فرح برخاسته از قواي شهواني 
حرام )انصاري، 1415ق، ج1: 160( را موجب مي شوند که خود زمينه ساز مفاسدي دیگر 

باشد.
لهو و استماع آن )كليني، 1365،  به نواختن آالت  از دیگر مصادیق لهو حرام مي توان 
ج6: 432؛ محقق حلي، 1409ق، ج4: 913(، وسایل قمار )نك: مائده/ 91-90( و افسانه هاي 
لقمان/ 6؛  از قصص قرآني)نک:  یاد خدا و رویگرداني مردم  از  با هدف گمراهی  خرافي 

زمخشري، بی تا، ج3: 490( یاد کرد.
لهو مكروه نيز بر مواردي صدق مي كند كه آدمي را به خود سرگرم مي كند و هيچ سود ُاخروي 
یا دنيوِي منتهي به آخرت ندارد و در عين حال، مانع انجام وظایف واجب نمي شود، مانند: سخنان 
بيهوده )مجلسي، 1403ق، ج68: 278(، افراط در مزاح و بذله گویي و خنده هاي بي جا و فراوان 
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)همان: 68 و 277 و ج73: 58(، تجارت و خرید و فروش به وقت نماز )كليني، 1365، ج5: 
154( و كارهاي بيهودة دیگر )نک: مومنون/ 3؛ قصص/ 67(. در حقيقت لهو مکروه همان »لغو« 
است، چه، لهو به این معنا نيز به کار مي رود، چنان که لعِب مورد نکوهش نيز به همين معنا است.

مصادیق لهو مباح و مستحب نيز در روایت هایی یاد شده اند. امام باقر)ع( مي فرمایند: 
َلِة بِاللَّْیل؛  لهو مومن در  »َلُْو الُْْؤِمِن ِفی َثَلَثِة َأْشَیاَء: التََّمتُِّع بِالنَِّساِء َو ُمَفاَکَهِة اإْلِْخَواِن َو الصَّ
با برادران دیني و نماز شب«1  )صدوق،  سه چيز است: لذت جویي از همسر، بذله گویي 

1404ق، ج1: 161(.
َوَرْمِیِه  اْلَفَرَس  َتْأِديِبِه  ِف  َثَلٍث:  ِف  ِإالَّ  بَاِطٌل  لِْلُمْؤِمنِ   َلْو  »ُكلُ   فرمودند:  نيز  اکرم)ص(   پيامبر 
َعْن َقْوِسِه َو ُمَلَعَبِتِه اْمَرَأَتُه َفِإنَُّهنَّ َحقٌّ؛ هر کار لهوي از مؤمن باطل است، جز در سه مورد: پرورش 

اسب خود، تيراندازي و لذت جویي از همسرش که اینها حق اند« )كليني، 1365، ج2: 393(. 
توجه به مصادیق یادشده به روشني گواه آن است كه منظور از لهو در اینجا، سرگرمي مطلق 
است، نه لهوي كه غفلت زا و مانع وظایف مهم تر باشد. چنان که مصادیق لهِو مستحب نيز مواردي 
هستند كه از یك سو موجب غفلت از وظایف مهم و بالفعل دیگر نشوند و از سوي دیگر، یا 
به خودي خود مستحب باشند یا وسيله و زمينه ساز مسائل مهم و مطلوب   مانند آموزش شنا. 
حال نكتة مهم آن است كه تفریح سالم در نوع اخير جاي مي گيرد، چون موجب رفع 

خستگي جسمي و روحي و آمادگي براي انجام بهتر وظایف مي شود.
بر این اساس، تفریح سالم با حدود و شرایط خود که پيشتر بيان شد، ارتباطي با لهو، 
لغو و لعب مذموم ندارد و فرد باایمان، ضمن پرهيز از این سه، زماني را به تفریح سالم 
اختصاص می دهد.  از ُبعد اقتصادي، بایستي بخشي از درآمد فرد و خانوار صرف هزینه هاي 
شرایط  و  نيازها  اولویت بندي  فرد،  درآمد  ميزان  براساس  آن  مقدار  كه  شود  سالم  تفریح 

بهره مندي از تفریح های گوناگون، متغير خواهد بود.

1. ذکر »نماز شب« در شمار لهو مومن ممکن است بدین جهت باشد که معمواَل هدف اصلي از پرداختن به امور لهوي، ایجاد 
فرصتي براي تفریح، سرگرمي و التذاذ است و از آنجا که فرِد باایمان، از تهجد و نماز شب و انس با خداوند لذت مي برد، در شمار 

لهو مجاز آمده است. 
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شخصیت واالي انساني و پرهیز از لهو و لغو در سبك زندگي رضوي 
نكتة جالب در سبك زندگي رضوي كه از سخنان حضرت برداشت مي شود، توجه دادن 
فرد به شخصيت واالي انساني و اهداف متعالي خود است تا از یك سو، خرد خویش را 
حاكم قرار دهد و مصادیق لغو و بيهوده را تشخيص دهد و از دیگر سو، شأن و جایگاه خود 
و ارزش وقت و امكانات خویش را باالتر و بيشتر از آن بيند كه به چنين كارهایي دست 

یازد، بي آنكه براي وي سودي به همراه داشته باشد. 
َضا )ع( َیْومًا بُِخَراَساَن َفُقْلُت: َیا َسيِِّدي إِنَّ ِهَشاَم ْبَن إِْبَراِهيَم  ْلِت َقاَل: َسَأْلُت الرِّ یَّاِن ْبِن الصَّ الرَّ
ْنِدیُق إِنََّما َسَألَِني َعْن  ْصَت َلُه ِفي اْستَِماِع اْلِغَناِء َفَقاَل: َكَذَب الزِّ اْلَعبَّاِسيَّ َحَكى َعْنَك َأنََّك َرخَّ
َذِلَك َفُقْلُت َلُه: إِنَّ َرُجاًل َسَأَل َأبَا َجْعَفٍر)ع( َعْن َذِلَك َفَقاَل َأُبو َجْعَفٍر)ع(: إَِذا َميََّز اهلُل بَْيَن اْلَحقِّ 
َو الَْباِطِل َفَأْیَن َیُكوُن اْلِغَناُء َفَقاَل: َمَع الَْباِطِل َفَقاَل َلُه َأُبو َجْعَفٍر)ع( َقْد َقَضْيَت؛ ریان بن صلت 
گوید: روزي در خراسان از امام رضا )ع( پرسيدم: سرورم! ابراهيم بن هاشم عباسي از شما نقل 
كرده كه به او اجازة گوش كردن به غنا داده اید! حضرت فرمودند: دروغ گفته است كافر! 
او صرفًا از من در این باره پرسيد و من به او گفتم: مردي از امام باقر )ع( در این باره سؤال 
كرد. امام باقر )ع( فرمودند: هر گاه خدا حق را از باطل جدا سازد، غنا در كدام جهت قرار 
مي گيرد؟ او پاسخ داد: در طرف باطل. امام)ع( به او فرمودند: خود ]به درستي[ قضاوت كردي 
)صدوق، 1404ق، ج1: 17؛ كليني، 1365، ج 6: 435 – 434 با اندكي اختالف در لفظ(. 

از  فرومایه  و  پست  افراد  الّلِ؛ دربارة  َعِن  ُيْلهیِه  َشْىٌء  َلُه  َفقاَل:َمْن کاَن  ْفَلِة  السِّ َعِن  ُسِئَل)ع(  »و 
حضرت سؤال شد. فرمودند: كسي كه چيزي دارد كه او را از ]یاد و مسير[ خدا بازدارد و به 

خود سرگرم سازد« )ابن شعبه حراني، 1404ق: 442(.
َعِن الرَّضا)ع( قاَل: جاَء َرُجٌل اِلیٰ َأبی َجْعَفٍر)ع( َفقاَل: یا اَبا َجْعَفر ٍما َتُقوُل فی الَشْطَرْنج ِالَّتی 
ُیْلَعُب بِها؟ َفقاَل)ع(: أْخَبَرنی َأبی َعِلیَّ ْبُن اْلُحَسْين)ع( َعن اْلُحَسْين ِْبَن َعِلّیٍ )ع(: َعْن أميِراْلمؤمِنيَن)ع( 
قاَل: قاَل رُسوُل اهللِ)ص(: َمْن کاَن ناِطقًا َفکاَن َمْنِطُقُه بَِغيرِ  ِذْکرِ  اهللِ  کاَن الِغيًا، َو َمْن کاَن صامِتًا 
ُجُل َواْنَصَرَف؛ امام رضا)ع( فرمودند:  َفکاَن َصْمُتُه لَِغْير ِ ِذْکر ِاهلل ِ کاَن ساهيًا، ُثَم َسَکَت َفقاَم الرَّ
مردي نزد امام باقر)ع( آمد و گفت: دربارة شطرنج كه مردم با آن بازي مي كنند چه مي گویيد؟ 
حضرت فرمودند: پدرم علي بن حسين)ع( از حسين بن علي)ع( از امير مؤمنان)ع( نقل كرد كه 
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رسول خدا )ص( فرمودند: هر كس سخن گوید و سخنش براي غير یاد خدا ]و در مسير غير 
او[ باشد، بيهوده گفته است، هر كس سكوت كند و سكوتش براي غير یاد خدا باشد، خطا 
كرده است. آن گاه امام )ع( سكوت كردند. مرد نيز برخاست و رفت )كليني، 1365، ج6: 437(

او  از  به خویشتن خویش مي برند و  را  این سخنان، فرد  نقل  با  امام رضا)ع(  بدین سان، 
مي خواهند كه خود بيندیشد آیا شایسته است به كارهاي لهو و لغو بپردازد و جایگاه خود 

را تنزل داده از مقام قرب و معنویت نيز باز ماند!؟

اتراف )رفاه زدگي و مصرف گرایي(
از آسيب هاي تفریح و سرگرمي و مرزهاي آن، افراط در لذت جویي در عرصة مصرف 
و لذت های مادي است كه در قرآن كریم و روایت ها ، با نام »اتراف« تعبير مي شود. اتراف از 
واژة »تَرف« به معناي نعمت و برخورداري از آن به كار رفته است و ُمترف به كسي گویند كه 
نعمت فراوان و غرق شدن در شهوات و خوشگذراني ها، او را به غرور و سركشي واداشته 

است )نك: ابن منظور، 1410ق، ج9: 17؛ راغب اصفهاني، 1416ق: 166(.
اشرافي، رفاه زدگي و لذت گرایي  بيانگر زندگي  قرآن كریم،  این واژه در  معنایي  كاربرد 
ثروتمندان بوده كه همراه با غرور و طغيان است. بنابراین، كاربرد آن ویژة ثروتمندان بوده و 
براي افراد كم  درآمد، هرچند به سهم خود مصرف گرا باشند، به كار نرفته است )نك: حكيمي، 

1368، ج3: 312؛ مدرسي، 1419ق، ج14: 418(.
در فرهنگ مصرف گرایي مترفان، مصرف، هم ارزش مادي مي یابد و هم ارزش نمادین؛ 
بدین معنا كه مصرف، وسيله اي براي ابراز وجود و به دست آوردن هویت اجتماعي مي شود، 
از این رو، نه تنها ارزش نمادین مي یابد بلكه در برابر مصرف به معناي تأمين كنندة نيازهاي 

زیستي انسان قرار مي گيرد و اولویت مي یابد )نك: گل محمدي، 1381: 106(.
آنان تالش مي کنند با خرید و مصرف کاالهاي لوکس و تجمالتي، ُمدپرستي و ریخت و پاش، 
به پندار خود، پایگاه اجتماعي و آبروي فزون تري به دست  آورند و در حقيقت به خودنمایي 
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و فخرفروشي مي پردازند. این كار براي آنان، نوعي تفریح و سرگرمي نيز به شمار مي رود.
نيك روشن است كه اتراف، زیان هاي متعددي در عرصة فردي و اجتماعي دارد؛ زندگي 
اترافي از چند سو، فساد اخالقي و رفتاري را در پي دارد. از یك سو غرق شدن در شهوت ها 
و هوس ها و زیاده روي در لذت های جسماني، مجالي براي اندیشه در كمال معنوي و انساني 
و توجه به ُبعد روحي باقي نمي گذارد و راه را براي تهذیب اخالقي مي بندد، به ویژه آنكه 
افتادن در دام هوس ها و لذت جویي ها، نور و نيروي خرد را سخت ناتوان مي كند و پذیرش 
دعوت ادیان و مصلحان را دشوار مي سازد. زندگي توأم با افراط در لذت و تن پروري، آدمي 
را به سرمنزل كمال نمي رساند، چه، »سختي و گرفتاري، هم تربيت كنندة فرد و هم بيداركنندة 
ملت ها است. شدائد، همچون صيقلي كه به آهن و فوالد مي دهند، هر چه بيشتر با روان آدمي 
تماس گيرد او را مصمم تر و فعال تر و برنده تر مي كند« )مطهري، 1380: 156( بدین جهت، 
آن. مزاحم  نه  باشد  بيشتر  كمال  به  رسيدن  راستاي  در  و  اندازه  به  بایستي  سالم  تفریح 
اخالقي  رذیلت هاي  یا همراه  مستلزم  غالبًا  آن  ادامة  و  موقعيت  این  دیگرسو، حفظ  از 

همچون آزمندي، طمع و بخل است )نك: قلم/ 14- 12؛ مدثر/ 15- 12(.
ناشایست هاي  با  همراه  غالبًا  نيز  كامجویي ها  و  تجمل  به  پرداختن  دیگر،  جنبه اي  از 
بي بندوباري  )نك: سبا/ 35-34( و  رفتاري همچون فخرفروشي، خودبرتربيني  اخالقي و 
)نك: شعراء/  مي كند  معرفي  فاسق  و  ُمفِسد  را  مترفان  قرآن كریم،  از این رو،  و  بود  خواهد 

152- 147؛ فجر/ 12 - 6؛ اسراء/ 16(.
جوامع  و  كم درآمد  افراد  به  همه،  از  بيش  رفاه زدگي،  و  مصرف گرایي  اقتصادِي  زیان   
عقب مانده و در حال توسعه مي رسد، زیرا گسترش این پدیده، موجب کشاندن امكانات 
به سوي  شود،  سرمایه گذاري  توليدي  و  زیربنایي  بخش هاي  در  بایستي  كه  ثروت هایي  و 

مصرف گرایي و خرید كاالهاي تجمالتي و غير ضروری می شود.
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اتراف، آفت تمدن سازي 
نتيجة آسيب هاي متعدد پدیدة اتراف، به ویژه سقوط اخالقي و مفاسد اجتماعي، چيزي 
جز تهي شدن فرهنگ ها و جوامع از درون و در نتيجه، سقوط و نابودي آن نيست. قرآن كریم 
با تصریح به این نكته، مي فرماید: »َوِإَذا َأَرْدنَا َأْن نُْهِلَک َقْرَية َأَمْرنَا ُمْتَِفیَها َفَفَسُقوا ِفیَها َفَحقَّ َعَلْیَها 
فرمان  را  خوشگذرانانش  سازیم،  نابود  را  شهري  بخواهيم  چون  و  َتْدِمريًا؛  َفَدمَّْرنَاَها  اْلَقْوُل 

مي دهيم تا در آن به انحراف ]و فساد[ بپردازند و در نتيجه، عذاب بر آن ]شهر[ الزم شود، 
پس آن را ]به تمامي[ نابود مي كنيم« )اسراء/ 16(. 

تعبير »َأَمْرنَا ُمْتَِفیَها َفَفَسُقوا ِفیَها« یا بدین  معناست كه مترفان را به اطاعت و فرمانبري، امر 
كردیم ولي آنان سر باز زدند و گناه كردند یا اینكه طبق ظاهر آیه، به این معناست كه آنها را 
به فسق فرمان دادیم كه در این صورت، نوعي مجاز است و كنایه از فراهم ساختن وسایل و 
امكانات براي آنان تا با استفادة نادرست از آن، سزاوار نابودي شوند )زمخشري، بی تا، ج2: 

654 ؛ طباطبایي، 1417ق، ج13: 61 ـ 60(.
با این حال، پيرامون مطلب و آیة یادشده پرسشي مطرح است: چرا جوامع به دور از ایمان 
و تقوا و غرق در »اتراف« و تباهي، از پيشرفت، تمدن و رفاه اقتصادي بيشتري در مقایسه 
با جوامع اسالمي برخوردارند؟ بنابراین، چگونه مي توان گفت اتراف و عياشي هاي بي حد و 

مرز، آفت تمدن سازي است؟ 
پاسخ این پرسش با توجه به نكات زیر روشن مي شود:

1. ادعاي یادشده، كليت ندارد و هيچ گاه فساد و هوسرانی جوامع، با پيشرفت اقتصادي 
آن مالزمه اي نداشته است )نك: ساعي، 1375: 83 ؛ شریف النسبي، 1375: 106ـ105(.

افزون بر این، در درون بسياري از كشورهاي پيشرفته نيز بر اثر بي عدالتي، شكاف طبقاتي 
و استثمار توده ها كه ناشي از اتراف، خوشگذرانی افراطی و ریخت و پاش اقليتی معدود 
است، ميليون ها نفر از فقر و محروميت رنج مي برند. در این گونه كشورها، خأل معنویت و 
نابساماني هاي اجتماعي ناشي از آن، امنيت رواني و آرامش روحي مردم را سخت به مخاطره 
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افكنده است به گونه اي كه براي بسياري از آنان، رفاه اقتصادي ملموس نيست.
2. بخش عمده اي از پيشرفت این گونه جوامع، به ویژه در مرحلة شکل گيری تمدن، نه 
بلكه مرهون رعایت نسبي برخي اصول اخالقي و درواقع، رعایت  معلول فساد اخالقي، 
تقواي اقتصادي است كه ميراث پيامبران و ثمرة تالش هاي دانشمندان در طول قرن ها ست. 
عناصري چون دانش و تخصص، انضباط و برنامه ریزي، سختکوشی، وجدان كاري، پرهيز 
از اتالف وقت، تن ندادن به خوشگذرانی های طوالنی و مانند آن، كه در متن آموزه هاي 
دیني جاي دارند، نقش تعيين كننده اي در رشد اقتصادي دارد. بي گمان عمل به این آموزه ها، 
به جاي  را  تأثير وضعي خود  به گونه اي  به شمار مي رود كه  دیني  تقواي  تعهد و  از  بخشي 

خواهد گذاشت )نك: قرضاوي، 1417ق: 162ـ159(.
3. بی تردید هنگامي ایمان و تقوا، تأثيرگذار است كه در رفتارها و امور زندگي افراد نمود 
عيني یابد، وگرنه ادعاي ایمان و پرهيزكاري، هيچ گونه تأثير مثبتي نخواهد داشت. امروزه در 
جوامع اسالمي، عمل به بسياري از آموزه هاي اصيل اسالم، به فراموشي سپرده شده و بخش 
عظيمی از افراد و سران این کشورها، مبتال به نوعی هدر دادن زمان، تن پروری یا غرق شدن 

در لذت جویی و خوشگذرانی شده اند.
4. در كنار سنت الهي نابودی بر اثر اتراف، سنت هاي دیگري نيز هست، ازجمله سنت 
»امال« و »استدراج« كه خداوند بر اساس آن، گناهكاران و سركشان گستاخ را كه اميدي به 
هدایت آنان نيست، به تندي گرفتار مجازات نمي كند، بلكه به آنان مهلت و نعمت فزون تري 
مي بخشد تا كيفرشان دردناك تر شود )نك: طباطبایي، 1417ق، ج8 : 205ـ 204 و 350؛ 

ج15: 39ـ 38(.
بنابراین، ممكن است رفاه اقتصادي فرد یا جامعة فاسد، نشانة گرفتاري آنان به مجازات 
ُهْم  نُِدُّ َا  َأنَّ »َأحَيَْسُبوَن  مي فرماید:  قرآن كریم  چنان كه  60 ـ59 (،  ج18،  )همان،  باشد  استدراج 
بَِننَي، ُنَساِرُع َلُْم ِف اْلَرْيَاِت َبْل ال َيْشُعُروَن؛ آیا آنان چنين مي پندارند كه ثروت و  ِبِه ِمْن َماٍل َو 

فرزنداني كه به آنان مي دهيم براي این است كه درهاي خيرات را به رویشان بگشایيم؟! 
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]هرگز چنين نيست[ بلكه آنها نمي فهمند« )مؤمنون/ 56 ـ55 (. 
نشانة استدراج نيز آن است كه فرد یا جامعه، در برابر فزوني نعمت ها، بيشتر در گناه و 
طغيان فرو مي روند و از نعمت دهندة حقيقي غافل مي شوند )نك: كليني، 1365، ج2: 452(.

مفهوم واالي »قناعت«، در تقابل با فرهنگ اتراف
در فرهنگ دیني، مفاهيمي همچون »قناعت« با محتواي عميق و فرازمند خود ـ و نه تلقي 
عوامانه كه آن را صرفًا به معني مصرف كمتر و صرفه جویي مي دانند ـ در تقابل با پدیده هاي 

نامطلوبي همچون اتراف قرار دارد. 
واژة قناعت در لغت به معناي »روي آوردن به چيزي« است و از آن مفهوم رضایت و 

خشنودي برداشت مي شود )ابن فارس، 1404ق، ج5: 33؛ ابن منظور، 1410ق، ج8: 297(.
در اصطالح، این واژه گاه صفت فعل و به معناي »بسنده كردن به اندك در كاالهاي مورد نياز« 
)راغب اصفهاني، 1416ق: 685( دانسته شده است و گاه صفت نفس است و به مفهوم »صفت 
پایدار نفساني كه موجب اكتفا كردن به اندازة نياز و ضرورت از مال« )نراقي، بی تا، ج2: 101(. 
از مجموع سخنان واژه شناسان زبان عربي، دانشمندان اخالق و آموزه هاي دیني چنين 
در شخصيت  مثبتي  ویژگي  رضایت،  همچون  آن  با  مرتبط  عناصر  و  قناعت  كه  برمي آید 
انسان است كه موجب خشنودي و لذت انسان از حداقل هاي زندگي مي شود و به صورت 
ترك آزمندي و فزون خواهي نمود مي یابد. از این رو، طمع و حرص را نقطة مقابل قناعت 

دانسته اند )نك: منسوب به امام صادق)ع(، 1400ق: 202؛ نراقي، بی تا، ج2: 101(.  
با این همه، قناعت هرگز به معناي رها كردن كار و توليد و راضي شدن به مشكالت و 
عامل عقب ماندگي اقتصادي نيست، بلكه خود، زمينه ساز رشد اقتصادي است، زیرا جامعه اي 
كه مصارف اضافي خود را حذف كند و از تجمالتي كه براساس نيازهاي كاذب و روحية 
اشرافي گري به وجود مي آید دوري كند، مي تواند پس انداز بيشتري براي سرمایه گذاري هاي 
الزم در توسعه داشته باشد، نكته اي كه ماكس وبر بر آن تأكيد داشت و درواقع، پيدایش 
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سرمایه داري و توسعه در غرب، معلول زهد پروتستانيسم بود )نك: وبر، 1371: 150ـ147(.
وطرح  القدر  َوِعزِّ  النَّفس ِ  صیانِة  إلی  َتَتِمُع  »القناعة  فرموده اند:  قناعت  تبيين  در  رضا)ع(  امام 
با حفظ شخصيت و ارزشمندي جایگاه و رها كردن هزینه هاي  مؤونة االستكثار...؛ قناعت 

فزون طلبي همراه است« )مجلسي، 1403ق، ج75: 349(.
همچنين حضرت رضا)ع(، كسي را در مسير قناعت مي دانند كه خود را از مردم لئيم و 
الَقناَعِة إاّل رُجلِن: إّما  ُمَتعبٌِّد ُيريُد أجَر الِخَرة، أو كرمٌي  پست، به دور مي دارد: »واليسلك طريق 
لِئاِم الناِس؛ مسير قناعت را جز دو نفر نپيمایند: اهل تعبدي كه پاداش آخرت را  ٌه َعن  ُمَتنزِّ

مي جوید یا بزرگواري كه از مردم پست، خود را به دور دارد« )حلواني، 1408ق: 128)با لفظ: 
متعلل به جاي متعبد(؛ مجلسي، 1403ق، ج75: 357(.

بدین سان، از نگاه روان شناختي، خشنودي و رضایتمندي، ارمغاِن قناعت است، به گونه اي 
كه فرد با وجود مصرف اندك و گاه نداشتن ثروت، از زندگي خویش لذت مي برد. قناعت 

در كنار غنا و ثروت نيز زندگي را گوارا مي سازد )همان، ج1: 83(.
ثروِت بدون قناعت، گوارایي زندگي را نخواهد چشاند؛ جامعة مصرف گرایي كه قناعت پيشه 
نيست، رضایت خاطر شهروندان خود را برآورده نمي سازد )نك: درنينگ، 1376: 31- 23(، 
از منظر آموزه هاي روایي، زندگي پاك و حيات طيبة بشري، حياتي  از همين روست كه 
است كه روح قناعت در آن دميده شده باشد )نك: شریف الرضی، 1370: حكمت 221(.
وارستگي حاصل از این روحيه آثار ذیل را به دنبال دارد: رشد یافتگي شخصيت، اعتماد 

و عزت نفس و عدم وابستگي.
به دیگر سخن، شخص تالش كرده است خود را از قيد و بند عادت هاي متفاوت با مصرف 
كاالهایي خاص برهاند. چه بسيارند افرادي كه به پاره اي سرگرمي ها، تفریح ها و لذت جویي ها 
وابسته شده اند و این وابستگي، در مواردي حتي عزت و جایگاه اجتماعي و شخصيتي آنان 
را نيز به مخاطره مي افكند. این گونه است كه در روایت حضرت رضا )ع( بر ُبعد رواني آن، 
یعني وارستگي و آزادگي و ثمره این رویكرد، همچون عزت و شرافت فرد تأكيد شده است.
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دیگر  از  سرگرمي،  و  تفریح  هدف  با  تجمالتي  و  تشریفاتي  زائد،  مصارف  از  پرهيز 
نمودهاي قناعت بوده كه به نظر مي رسد بارزترین آنها نيز است. بدین سان، نهادینه شدن اصل 
قناعت به معناي یادشده در الگوي مصرف و تفریح افراد جامعه، ثمره و بركت های مادي و 

معنوي فراواني به همراه خواهد داشت.

تأثیر منفي افراط در تفریح و لذت جویي بر تمدن سازي
از مسائل مهم در این بحث، نقش و تأثير تفریح و سرگرمي هاي رایج بين مردم بر پدیدة 
تمدن سازي است. براي آنكه این تأثير به صورت تاریخي و در عين حال اختصارگونه تحليل 

شود، نگاهي به تاریخ فراز و فرود تمدن اسالمي مي افكنيم:

علل ظهور و افول تمدن اسالمي
بود، گرفت و آن را  افول  از جهان اسالم، كه خود در حال  تمدن غرب، فروغ علم را 
فروزان تر از پيش نگاه داشت. از پرسش هاي مهم در این باره آن است كه چرا جهان اسالم 
در فاصلة سده هاي اول تا ششم هجري، به سرعت رشد كرد و پس از آن به افول گرایيد؟ 
اگرچه برخي نيروهاي بی دین و ضد اسالم تمایل دارند اسالم را عامل افول معرفي کنند 
)نك: فروغي، 1344: 128(، اما  واقعيت هاي تاریخي و نيز آموزه هاي اسالمي نشانگر آن 
است كه رشد و پيشرفت اولية مسلمانان به سبب اجرای نسبي دستورهای اسالمي و افول 
و انحطاط آنان به سبب دوري از آموزه هاي دیني بوده است. برخي صاحب نظران همچون 
هيتي، هاجسون، بائك و لوئيس نشان داده اند كه اسالم نقشي مثبت در توسعة جوامع مسلمان 
ایفا كرده است. تنها پاسخ این سؤال كه چرا جامعه اي بدوي كه از صفر شروع كرده بود، 
توانست با این سرعت در برابر سختي ها و مشكالت رشد كند، اسالم است. خصوصيت 
اصلي این جامعة بدوي در آن زمان، نزاع هاي خونين و خانمان برانداز، كمبود منابع، آب و 
هوایي سخت و طاقت فرسا و زميني نامناسب بود. این جامعه هيچ یک از سرمایه هاي مادي 
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همسایگان قدرتمندش یعني ساسانيان و امپراتوري بيزانس را نداشت. در چنين شرایطي، 
بر  كه  به گونه اي  شد،  بدوي  جامعة  این  كيفيت  تغيير  به  منجر  كه  بود  عاملي  تنها  اسالم 
كاستي هاي خود فائق آمد و به قدرتي بزرگ تبدیل شد. به گفتة كاهن، قانونمندي قرآن به 
نفع محرومان در كنار تضمين عدالت، همبستگي اجتماعي، بهزیستي همگاني، اصالحات 
اخالقي و نهادي و ارائة دولتي كارا و نظام حقوقي مقتدر، موجب فراهم آمدن الزام های 
نهادي برای توسعه شد. بدین جهت اسكاتز ميلر مي گوید: »همة عواملي كه اروپا را قادر به 
موفقيت ساخت، خيلي پيش از اینها در اسالم وجود داشت« )نك: چپرا، 1384: 270ـ268(. 
رودنسون نيز اسالم را واجد تمام خصوصياتي معرفي مي كند كه موجب پيشرفت است، 
ولي مسلمانان هيچ گاه اسالم واقعي را به كار نبسته اند )تفضلي، 1372: 50ـ49( این جملة 
اخير به درستي بيانگر عامل اصلي انحطاط و عقب ماندگي جوامع اسالمي در سده هاي اخير 
از آموزه هاي اسالمي در این جوامع را در ضمن  بارز دوري  است. برخي محققان، نمود 
عواملي برشمرده اند، از جمله: فساد اخالقي و سياسي، فقدان پویایي پس از پيوند تحجر 
و تعصب، كاهش فعاليت هاي عقالني و علمي، شورش و تفرقه هاي دروني همراه تهاجم 
و جنگ افروزي هاي مستمر، عدم توازن مالي، ركود كشاورزي، صنعت و تجارت در نتيجه 

سستي و كم كاري و عواملي دیگر )نك: چپرا، 1384: 354ـ264(.
ویل دورانت، در تحليلي برون گروهي، سبب انحطاط تمدن اسالمي را به دو عامل بيروني 

)حملة مغول( و دروني )رفاه زدگي افراطي مسلمانان( تقسيم مي كند: 
هيچ یك از تمدن هاي تاریخ چون تمدن اسالم دچار چنين ویراني ناگهاني نشده است.... 
وقتي موج خونين مغول بازپس رفت، آنچه برجاي ماند، عبارت بود از اقتصادي به شدت 
و  فقير  دولت هایي  سوخته،  كتابخانه هایي  و  مدرسه ها  كور،  یا  ویران  قنات هایي  آشفته، 
ضعيف... و نفوسي كه به نيم تقليل یافته و روحيه باخته بودند. اما پيش از حملة خارجي، 
لذت طلبي اپيكوري، خستگي جسمي و روحي، بزدلي و بي لياقتي جنگي، فرقه گرایي و... ده ها 
شهر آباد... را به فقر و بيماري و عقب ماندگي كنوني دچار ساخت )1368، ج4: 433ـ431(. 
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بازگشت به اسالم ناب، تنها راه احیای تمدن اسالمی
براساس آنچه گذشت و به ویژه با توجه به تحليل ویل دورانت، می توان تأثير منفي افراط 
در لذت جویي و زیاده روي در پرداختن به تفریح و سرگرمي و رفاه طلبي عمومي بر ایجاد 
تمدن و بقاي آن را به روشنی فهميد. بدین ترتيب، نهادینه كردن سبك زندگي رضوي در 
خصوص پرهيز از لهو و لغو در زندگي و افراط در تفریح و سرگرمي، در كنار توصيه به 
تفریح سالم با هدف ایجاد نشاط و سرزندگي در كار و تالش، مي تواند زمينه ساز احياي 

دوبارة تمدن شكوهمند اسالمي بر پایة پيشرفت و معنویت باشد.
بدین  جهت، رنسانسي كه جهان اسالم نيازمند آن است، نوعي بازگشت به خود و فرهنگ 
و آموزه هاي اصيل اسالمي و نوسازي در پرتو آن است و نه گونه اي از اصالحات كه با خود، 
لذت گرایي، آسان گيري و هرج و مرج معرفتي و فرهنگي را به دنبال آورد. قرآن كریم آشکارا، 
ُوا ما  ُ ما بَِقْوٍم َحيتَّ ُيَغريِّ تعيين سرنوشت هر ملتي را به دست خود آنان دانسته است: »ِإنَّ الَل ال ُيَغريِّ
ِبَأْنُفِسِهم؛ در حقيقت، خدا حال قومي را تغيير نمي دهد، تا آنان حال خود را تغيير دهند « )رعد/ 11(.

بحث و نتیجه گیری
1. تفریح سالم ازجمله نيازهاي آدمي است كه براساس سبك زندگي رضوي، بخشي از 

وقت فرد مسلمان را به خود اختصاص می دهد. 
2. افراط در لذت جویي و سرگرمي، پاره اي مصادیق لهو و لغو و نيز اتراف و تن پروري، 
از آسيب هاي تفریح سالم به شمار مي رود. مرزهاي عناوین یادشده با تفریح سالم، در متن 
نوشتار تحليل شده است. بدین جهت، در سيره و سخنان امام رضا)ع(، هم بر انجام عبادت 
در حد مطلوب، هم بر انجام كار و تالش و هم بر پرداختن به تفریح سالم و حالل در 

چارچوب موازین شرعي و به اندازه تأكيد شده است. 
3. نكتة جالب در سبك زندگي رضوي، توجه دادن فرد به شخصيت واالي انساني و 
اهداف متعالي خود است تا از یك سو خرد خویش را حاكم قرار دهد و مصادیق لغو و 
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بيهوده را تشخيص دهد و از دیگر سو شأن و جایگاه خود را باالتر از آن بيند كه به چنين 
كارهایي دست یازد، بي آنكه براي وي سودي به همراه داشته باشد. 

4. در نقطة مقابل اتراف، بر پرهيز از مصارف زائد، تشریفاتي و تجمالتي با هدف تفریح 
و سرگرمي، به عنوان نمودهاي قناعت تأكيد شده است. 

رفاه طلبي  و  سرگرمي  و  تفریح  به  پرداختن  در  زیاده روي  و  لذت جویي  در  افراط   .5
عمومي، تأثيري منفي بر ایجاد تمدن و بقاي آن دارد، به گونه اي كه یكي از عوامل مهم افول 
تمدن اسالمي از سدة هفتم، همين عامل معرفي شده است. بدین ترتيب، نهادینه كردن سبك 
زندگي رضوي در خصوص پرهيز از لهو و لغو در زندگي و افراط در تفریح و سرگرمي، 
در كنار توصيه به تفریح سالم با هدف ایجاد نشاط و سرزندگي در كار و تالش، مي تواند 

زمينه ساز احياي دوبارة تمدن شكوهمند اسالمي بر پایة پيشرفت و معنویت باشد.
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مرتضی رحیمی1

چکیده
امام رضا)ع( امتيازهای زیادی برای علم برشمرده و طلب و دریافت معارف دینی 
را تنها از افرادی که واجد شرایط خاص هستند، مجاز دانسته اند، در عين حال اشاره 
نموده اند که طلب و دریافت دیگر علوم از هر کس که آن را دارا باشد مطلوب است.

بررسی حاضر در پاسخ به پرسش »امام رضا)ع( چه آدابی را شرط تحقق امتيازهای 
علم دانسته اند؟« اشاره نموده که ایشان بر ضرورت انگيزة الهی در دانش اندوزی تأکيد 
نموده و مواردی، مانند خشيت از خداوند، خدمت نمودن به مردم و انجام کارهای 
خوب را از نشانه های انگيزة الهی برشمرده اند، عمقی بودن تعليم و تعلم و نيز پرسش 
برای طلب علم را مورد تأکيد قرار داده و شرم جاهل از پرسش و شرم پاسخ دهنده از 
گفتن »نمی دانم« را در فرض عدم آگاهی وی نکوهش کرده اند. از دیدگاه آن حضرت، 
معلم باید دارای ویژگی های خاصی باشد و متعلم نيز باید خویشتن خود را بشناسد.

هدف از نوشتار حاضر که به روش توصيفی و تحليلی انجام شده آن است که 
آن  رعایت  با  و  بيان  فرهنگ رضوی  منظر  از  علم  امتيازهای  و  دانش اندوزی  آداب 

آداب، به توسعة علم و دانش تشویق شود.

     واژه های کلیدی 
علم، آداب، پرسش، خود شناسی، نيت، تعلم)دانش آموزی(

تاریخ دریافت: 94/04/29    تاریخ پذیرش: 94/06/11
mrahimi2@gmail.com                   1. استادیار گروه علوم قرآن و فقه دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه شیراز

آداب دانش اندوزی در سخنان امام رضا)ع(
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مقدمه
در متون اسالمی ضمن بيان اهميت علم، آداب و ویژگی هایی نيز برای علم اندوزی بيان 
شده و رساله هایی مانند آداب التعلمني خواجه نصير نگاشته شده، اما تحقيق مستقلی پيرامون 
امتيازهای علم و آداب دانش اندوزی از دیدگاه امام رضا)ع( وجود ندارد، لذا مقالة حاضر به 
این امر اختصاص یافته تا به پرسش هایی مانند »آیا امام رضا)ع( ویژگی ها و امتيازهایی برای 
علم بيان نموده اند؟« ، »آیا امام رضا)ع( آدابی برای طلب علم بيان داشته اند؟«، » آیا علمی که 
امام رضا)ع( از آن سخن گفته اند به معارف دینی محدود می شود؟« ، »آیا گرفتن علوم مربوط 
به شریعت از غير مسلمان مجاز است؟« و »آیا امام رضا)ع( مفهوم نيت الهی در علم آموزی را 

بيان داشته و برای آن نشانه هایی بيان فرموده اند؟« پاسخ دهد.
نوآوری نوشتار حاضر از دو جهت است: 1. تبيين و شرح امتيازهای علم در سخن امام 
رضا)ع(: حضرت تنها در یک حدیث به 28 امتياز علم اشاره کردند،  در کتاب های اخالقی 
و برخی تفاسير و نيز کتاب های حدیثی و فقهی به نقل و احيانًا ترجمة حدیث اکتفا شده 
است؛ 2. در نوشتار حاضر، آداب دانش اندوزی و شرایط الزم معلم از دیدگاه امام رضا)ع(  

بررسی شده است.

 اهمیت علم
در متون اسالمی، از علم تمجيد شده و عالمان، ازجمله محبوب ترین مردم در پيشگاه خداوند 
به حساب آمده اند ، مثاًل حضرت موسی)ع( از خداوند پرسيد محبوب ترین مردم در پيشگاه 
شما کيست؟ خداوند فرمودند: »عالمی که در طلب علم باشد« )زمخشری، 1412، ج4 : 16(.
همچنين در برخی از روایت ها، ارزشمندترین افراد، عالم ترین آنها و کم ارزش ترین افراد، 

کم علم ترین آنها به شمار آمده اند )مجلسی، 1410، ج1: 164(.
در برخی روایت ها آمده که خير دنيا و آخرت، در علم و شر دنيا و آخرت، در جهل نهفته 

است )فتال نيشابوری ، بی تا:12(.
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امام رضا)ع( نيز فرموده اند: 
 َطَلُب اْلِعْلِم َفِريَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم، َفاْطُلُبوا اْلِعْلَم ِف َمَظانِِّه، َو اْقَتِبُسوُه ِمْن َأْهِلِه، َفِإْن َتَعلُِّمِه 
للَِّ َحَسَنًة، َو َطَلِبِه ِعَباَدِة، َو الَُْذاَكَرِة ِفیِه َتْسِبیٌح، َو اْلَعَمُل ِبِه ِجَهاِد، َو َتْعِلیُمُه ِمْن اَل َيْعَلُمُه َصَدَقَة، 
َو َبَذَلُه ِلَْهِلِه ُقْرَبٌة ِإَل الِل )َتَعاَل(، ِلَنَُّه َمَعاِلَ احْلََلِل َو احْلََراِم، َو َمَناُر ُسُبِل اْلَنَِّة، َو الؤنس ِف 
اِء، َو  رَّ اِء َو الضَّ رَّ لِیُل ِف السَّ اِحِب ِف اْلُغْرَبِة َو اْلَوْحَدِة، َو اْلُِْدُث ِف اْلَْلَوِة، َو الدَّ اْلَوْحَشِة، َو الصَّ
ْيَن ِعْنَد الخلء. َيْرَفُع الُل ِبِه َأْقَوامًا َفَیْجَعُلُهُم ِف اْلَرْيِ َقاَدَة، تقتبس  َلَح َعَلى اْلَْعَداِء، َو الزَّ السِّ
آَثاِرِهْم، َو ُيْهَتَدى بفعالم، َو ُيْنَتَهى ِإَل آَراِئِهْم، َتْرَغُب الََْلِئَكُة ِف خلتهم، َو ِبَأْجِنَحِتَها متسهم، َو 
ِف َصَلِتَها َتَباَرَك َعَلْیِهْم، َيْسَتْغِفُر َلُْم ُكلِّ َرْطٍب َو َياِبٍس َحتَّ ِحیَتاُن الَْبْحِر َو َهَوامُُّه، َو ِسَباِع اْلرِبِّ 
ْعَف،  َة اْلَْبَداِن ِمْن الضَّ ْلَمِة، َو ُقوَّ َو أنعامه.ِإْن اْلِعْلِم َحَیاِة اْلُقُلوِب ِمْن اْلَْهِل، َو ِضَیاُء اْلَْبَصاُر ِمْن الظُّ
ِفیِه  َكِر  الذَّ ْنَیا َو اْلِخَرِة،  الدُّ اْلُعَلى ِف  َرَجاِت  الدَّ اْلَْبَراِر، َو  َمَناِزَل اْلَْخَیاِر، َو َمَاِلِس  بِاْلَعْبِد  َيْبُلَغ 
بِّ َو َيْعُبُد، َو ِبِه ُتوَصُل اْلَْرَحاِم، َو َيْعِرُف احْلََلَل  َیاِم، َو مدارسته بِاْلِقَیاِم، ِبِه ُيَطاُع الرَّ َيْعِدُل بِالصِّ
ْمُه  ْمُه اْلَْشِقَیاِء، َفُطوَب لَِْن َلْ حُيَرِّ َعَداَء َو حُيَرِّ ِمَن احْلََراِم، اْلِعْلِم ِإَماٍم اْلَعَمِل َو اْلَعَمِل َتابََعُه، يلهم ِبِه السُّ
ه؛ طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است، پس دانش را از هر جا که احتمال  الِل ِمْنُه َحظُّ
آن،  طلب  و  است  راه خدا حسنه  در  آموزش  بجویيد.  اهلش  از  و  دارد  وجود  می دهيد 
عبادت و گفتگوى علمى، تسبيح و عمل بدان، جهاد و آموزش آن به كسى كه آگاهی ندارد، 
صدقه بوده و دادن آن به اهلش، موجب نزدیكى به خداوند است، زیرا علم، نشانه هاى 
حالل و حرام و عالمت راه هایى است كه به بهشت مى رسد و هنگام وحشت، یاور آدمى 
است و هنگام غربت، یار انسان و تنهایى و سخنگوى در خلوت و هنگام سختى و شدت، 
راهنما و  در برابر دشمنان، جنگ افزار و در ميان دوستان زینت است. خداوند در پرتو آن، 
مردمانى را به اوج مى رساند و در امور خير، راهبرشان بوده تا جایی که از آثار ایشان اقتباس 
شده، از رفتار نيكشان ره می یابند و همه به اندیشة ایشان مى رسند. فرشتگان، دوستی با 
ایشان را دوست دارند، بال خویش را برای طالبان علم گسترانده و در نمازشان براى آنها 
طلب بركت و آمرزش مى كنند. هر خشك و ترى، حتى ماهيان دریا، حشره ها، درندگان 
و چهارپایان خشكى، براى ایشان طلب آمرزش می کنند. دانش، موجب زنده بودن دل در 
برابر جهل، پرتو دیدگان در ميان ظلمت و نيرومندى جسم از سستى است. دانش، نيكان 
مى رساند.  آخرت  و  دنيا  واالى  درجه های  و  نيكان  برگزیدگان، سراى  منزلگاه هاى  به  را 
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یادآورى در دانش، همسنگ روزه و مباحثة آن چونان شب زنده دارى است. در پرتو آن، 
خداوند را فرمان برده و او را مى پرستند. با آن صلة رحم به جاى آورده مى شود و به وسيلة 
آن، حالل از حرام تميز داده می شود. علم، جلودار عمل و عمل، پيرو علم است. نيك بختان، 
از آن برخوردار و نگون بختان، از آن بى بهره هستند، پس خوشا به حال آن كس كه خدا از 

دانش، بى بهره اش نساخته است )طوسی، 1414ق: 488(.

نکاتی از سخن امام رضا)ع(
از ميان سخنان امام رضا)ع( که بيان شد، نکات ذیل برداشت می شوند:

1. وجوب طلب علم 

علم،  طلب  که  است  آن  نشانگر   ،)488 1414ق:  )طوسی،  َفِريَضٌة...«  اْلِعْلِم  » َطَلُب  جملة 
واجب است. در برخی احادیث، طلب علم از طلب مال، واجب تر دانسته شده است، مثاًل 
امام علی)ع( فرمودند: »طلب علم بر شما واجب تر است تا طلب مال« )کلينی، 1429ق، ج1: 

.)73
منظور از اوجب بودن طلب علم آن است که در فرض تزاحم بين علم و کسب، علم بر 

مال مقدم می شود )عراقی ، 1414ق، 5: 118(.
در توجيه اوجب بودن علم می توان گفت مال و علم از راه های خاص و به مقدار معلوم و 
مشخصی که در علم خدا مقدر است به دست می آیند، اما چون مردم غالبًا در فکر تحصيل علم 
نيستند، تحصيل علم، به زحمت و طلب بيشتری نياز دارد، زیرا در اینکه مال و علم قسمت 
شده اند و هر یک از آنها به طلب نياز دارند تردیدی نيست )حسينی شيرازی، بی تا، ج10: 352(.
از همين روی، دعای ترک کنندة طلب مال به اجابت نمی رسد )خویی، 1400ق، ج6: 295(.
در برخـی از روایت هـا آمـده کـه ازجملـه علـل اوجـب بـودن طلـب علـم آن اسـت که با 
توجـه بـه آیاتی مانند »َنُْن َقَسـْمَنا بَْیَنُهم مَِّعیَشـَتُهْم« )زخـرف/ 32(، خداوند عادل، تقسـيم مال را 
تضميـن نمـوده و بـه وعـده اش در این بـاره وفـا می کنـد، اما علـم در نـزد صاحبـان آن ذخيره 
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بـوده و لـذا بـه مردم امر شـده کـه آن را از اهلش طلب کننـد )حر عاملـی ، 1409ق، ج27: 25(؛ 
امـا بـا بيانـی کـه گذشـت، مقـدار معلـوم علـم در نـزد خداوند نيز تقسـيم شـده اسـت، ولی 
رسـيدن بـه آن زحمـت بيشـتری دارد. در عيـن حـال نمی تـوان انکار کـرد که ازجملـه دالیل 
اوجـب بـودن طلـب علـم آن اسـت کـه براسـاس روایت هـا، علـم در مـوارد چنـدی بـر مال 

برتـری دارد، مثـاًل امام علـی)ع( فرمودند: 
علم در هفت چيز بر مال برتری دارد، از جمله: 1. علم ميراث پيامبران اما مال 
ميراث فراعنه است؛ 2. علم با بذل کاهش نمی یابد، اما مال با هزینه کردن کاهش 
می یابد؛ 3. مال به نگهبان نياز دارد، اما علم صاحب خویش را حفظ می کند؛ 4. علم 
در کفن داخل می شود اما مال باقی می ماند؛ 5. مال برای مؤمن و کافر و علم فقط 
برای مؤمن حاصل می شود؛ 6. همة مردم در امور دین خود به عالم نياز دارند، اما 
به صاحب مال نياز ندارند؛ 7. علم برای عبور از پل صراط به انسان قدرت می دهد، 

اما مال مانع عبور وی از روی پل صراط می شود )مجلسی، 1410ق، ج1: 185(.

با توجه به لزوم برنامه ریزی در اوقات و استفادة بهينه از آنها که امام رضا)ع( به آن اشاره 
نمودند )همان، 1410ق، ج75: 346(، امام صادق)ع( به اختصاص مقداری از شبانه روز برای 
تحصيل و طلب علم توصيه و فرمودند: »در آنچه كه لقمان پسرش را به آن موعظه كرد این 
بود كه به او گفت اى فرزندم، در روزها و شب ها و ساعت های )زندگى( خود قسمتى را 

براى خودت در طلب علم و دانش قرار بده« )همان، ج1: 169(.
روایت مزبور، مداومت در طلب علم و گفتگو دربارة آن را تشویق می کند، زیرا ترک 
طلب علم و گفتگو دربارة آن موجب از بين رفتن و فراموش کردن آنچه انسان به دست 

آورده می شود )همان(.
در مواردی، امام رضا)ع( به برخی از علوم همچون شناخت قرآن، فقه و حدیث به طور 
ویژه توجه کرده اند، موارد مزبور دليل بر انحصار وجوب طلب علم به قرآن، فقه و حدیث 
نيست، بلکه آنها برخی از مصادیق مهم علم هستند که مورد تأکيد و توجه خاص ایشان 
قرار گرفته اند، مثاًل فرمودند: »خداوند به پيامبر)ص( قرآن را آموزش داد« )طوسی، 1414ق: 
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488( و نيز دربارة تفقه در دین فرمودند: »حقيقت ایمان در بنده اى به كمال نمى رسد مگر 
اینكه سه خصلت در او باشد: دین را درست و كامل بفهمد، در معيشت، خوب اندازه دارى 

كند و در برابر بالها بردبار باشد« )مجلسی، 1410ق، ج75: 239(.
همچنين برای مبتال نشدن به ربا، یادگيری احکام مربوط به تجارت را توصيه و فرمودند: 
»هر که بدون علم و فقه، تجارت کند، گرفتار ربا شده و در آن فرو می رود«)امام رضا)ع(، 

1406ق. ب:250(.
دربارة تعليم و آموزش احادیث به دیگران نيز فرمودند: »پيامبر)ص( سه بار فرمودند: خدایا، 
جانشينان مرا رحمت كن، پرسيدند: اى پيامبر خدا)ص(! جانشينان شما چه کسانی هستند؟ 
فرمودند: آنان كه پس از من مى آیند، احادیث و سنت مرا نقل می کنند و به مردمان پس از 

من مى رسانند« )مجلسی، 1410 ق، ج2: 144(.
تشویق امام رضا)ع( به خستگی ناپذیری از طلب علم در طول عمر و برشمردن آن ازجملة 
خصوصيات ده گانه که موجب کمال عقل انسان می شوند )همان، ج75: 336( و نيز تشویق 
به سيری ناپذیری از علم در جملة »چهار چيز از چهار چيز سير نمی شوند : زمين از باران، زن 
از مرد، چشم از نگریستن و عالم از علم« )صدوق قمی ، 1362: 222(، نشانگر توجه ایشان 
به مطلق علم و محدود ندانستن آن به معارف دین است. ازجمله دالیل توجه امام رضا)ع( 
به مطلق علم، آن است که طلب علم ـ گرچه نزد مشرک باشدـ را تشویق کردند، مسلمانان 
را نسبت به آن سزاوارتر دانستند )طوسی، 1414ق: 488( و فرمودند: »علم، گمشدة مؤمن 

است« )مجلسی، 1410ق، ج1: 168(.

2.  لزوم دریافت علم از جاهایی که احتمال وجودش می رود.

امام رضا)ع( در جملة »َفاْطُلُبوا اْلِعْلَم ِف َمَظانِِّه« )طوسی، 1414ق: 488( اشاره نمودند در هر 
جا که مسلمان احتمال دهد علم وجود دارد، باید برای دریافت آن اقدام کند، پس دریافت 
علم را حتی اگر در نزد مشرکی باشد، تشویق کردند، مسلمان را برای دریافت آن سزاوارتر 
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دانستند و فرمودند: »دانش، گمشده مؤمن است، دانش را فرا گيرید، گرچه نزد مشرك باشد، 
در اینجا شما شایسته تر از آن هستيد«)همان( تعبير»َأَحقَّ بِها« نشانگر آن است که مسلمان، 
صاحب واقعی علم بوده و علمی که مشرک دارد، علم مسلمانان بوده که در نزد وی عاریه 

است.

3. اقتباس و طلب علم از افرادی که ویژگی و اهلیت الزم را دارند.
جملة »َو اْقَتِبُسوُه ِمْن َأْهِلِه: علم را از اهل آن بگيرید« )همان(، به لزوم دریافت از افرادی 

که اهليت و شایستگی الزم را دارند، اشاره دارد. 
اقتباس در لغت به معنای طلب قبس، یعنی شعله بوده، اما استعاره در معنای طلب علم 

است )راغب اصفهانی، 1412ق: 652؛ محمود، بی تا، ج1: 258(.
سخن علی)ع( که فرمودند: »علم، بسان گنجى در نزد دانشمندان محفوظ است و به شما 
امر كرده اند كه آن را از دارند گان اقتباس )طلب(کنيد« )حرعاملی، 1409ق، ج27: 25(، مؤید 

آن است که در جملة »َو اْقَتِبُسوُه ِمْن َأْهِلِه«، اقتباس در معنای طلب علم به کار رفته است. 
و  باشند، ضروری  مشرک  نزد  اگر  نيستند، حتی  دینی  معارف  که  علومی  گرچه طلب 
واجب بوده و گمشدة عاقل یا مؤمن تلقی شده اند، اما علوم مربوط به دین )معارف دینی( 
را باید از افرادی که شایستگی آن را دارند دریافت کرد و با توجه به سخن علی)ع( که تبعيت 
از اهل بيت)ع( و عدم پيشی گرفتن از ایشان را توصيه و عقب ماندن از آنها را نهی نمودند، 
اهل بيت)ع( کارشناسان واقعی علوم دینی بوده و مسلمانان تنها مجاز هستند علوم دین را از 
ایشان دریافت کنند، چنان که فرموده اند: »بر آنها پيشى مگيرید كه گمراه مى شوید و از آنان 

پس نمانيد كه تباه مى شوید« )رضی، 1379: 143(.
حدیث ثقلين )صدوق قمی، 1400ق: 415(، آیة ذکر)نحل/43( و... نيز این مدعا را ثابت 
می کنند. علی)ع( در جای دیگر فرمودند: »ای  کميل ! )علم  و معارف  و اعتقادت  را( جز از ما 

نگير تا از ما باشی » )ابن شعبه حرانی، 1362: 171(.
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حدیث مزبور، دریافت علم از کساني که علوم اهل بيت)ع( را نشر مي دهند رد نمی کند، 
زیرا گرفتن علم از فقها و نشردهندگان علوم اهل بيت)ع( به نوعی اخذ علوم از اهل بيت)ع( 
است، از سویی امام رضا)ع( در جملة »خدا بيامرزد كسى را كه امر ما را زنده كند، )راوى 
گفته است:( عرض کردم: امر شما چگونه زنده مى شود؟ فرمودند: به آموختن علوم ما و 
تعليم دادن آن به مردمان« )مجلسی، 1410ق، ج2: 30(، اخذ علم از اهل بيت)ع( و آموزش 
و  پيامبر)ص(  سنت  حدیث،  راویان  حضرت،  همچنين  نمودند.  تشویق  را  دیگران  به  آنها 
تعليم دهندگان آنها به مردم را خلفای پيامبر)ص( تعبير نمودند )همان: 144(، خلفا به ائمه)ع( 

محدود نشده است، بلکه شامل فقها نيز می شود )خمينی، 1423ق: 62(.

4. خصال و امتیازها و نقاط مثبت علم

امام رضا)ع( موارد ذیل را از امتيازها و ویژگی های علم برشمردند:
آموختن علم، حسنه است.

جملة »َتَعلُِّمِه للَِّ َحَسَنًة؛ یادگيری علم برای خداوند حسنه است« )طوسی، 1414ق: 488( 
به این ویژگی اشاره دارد.

طلب علم، عبادت است.

در  نشستن  برخی روایت ها،  در  دارد.  اشاره  این ویژگی  به  )همان(  ِعَباَدِة«  »َطَلِبِه  جملة 
فرمانروایان  »فقيهان،  فرمودند:  پيامبر)ص(  مثاًل  است،  تلقی شده  عبادت  فقها،  جلسة درس 

جامعه اند، نشستن نزد ایشان عبادت است« )مجلسی، 1410ق، ج67: 290(.
مذاکرة علم، تسبیح خداست.

جملة »الَُْذاَكَرِة ِفیِه َتْسِبیٌح؛ مذاکرة علم، تسبيح خداوند است«) طوسی ، 1414ق: 488( به 
این ویژگی اشاره دارد، پس یک ساعت در طلب علم بودن بهتر از احيای یک شب و یک روز 
در طلب علم بودن بهتر از 30 ماه روزه، دانسته شده است )متقی هندی، 1409ق، ج10: 131(.
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عمل به علم، جهاد است.

جملة »اْلَعَمُل ِبِه ِجَهاِد؛ عمل به علم جهاد است« )طوسی، 1414ق: 488( به این امتياز علم اشاره دارد.
 آموزش علم به دیگران، صدقه است.

 با توجه به جملة »َتْعِلیُمُه ِمْن اَل َيْعَلُمُه َصَدَقَة« )همان(، از دیدگاه امام رضا)ع( آموزش علم 
به افراد فاقد آگاهی، نوعی صدقه است، زیرا صدقه، به کمک مالی محدود نمی شود، بلکه 
شامل هر کار خوبی می شود، چنان که فرمودند: »انجام هر کار معروف، صدقه است«)امام 

رضا)ع(، 1406ق. ب: 373(.
همچنين در برخی از روایت ها، اصالح بين دیگران، صدقة محبوب خداوند دانسته شده 
است )کلينی، 1429ق، ج3: 531(. در تفسير آیة »ِمَّا َرَزْقَناُهْم ُينِفُقوَن« )بقره/3( نيز آمده که از 

آنچه به ایشان یاد دادیم، دیگران را آموزش می دهند )مجلسی، 1410ق، ج2: 17(.
از سویی، صدقة انتقال علم به دیگران، آموزش به افراد مستحق و نيازمند به آن است 

)همان، ج93: 136(.
در برخی روایت ها نيز آمده زکات علم، در آموزش آن به بندگان خداوند است )کلينی، 

1429ق، ج1: 101(.
در توجيه اطالق صدقه بر آموزش علم به دیگران و اصالح بين دیگران می توان گفت 

صدقه به پنج بخش تقسيم می شود:
ـ صدقة مال: این نوع صدقه بسيار روشن است.

ـ صدقة زبان: آن است که انسان با بهره گرفتن از زبان خود، بين دیگران واسطه شود 
و در اصالح بين آنها بکوشد، چنان که خداوند فرموده است: »در بسيارى از نجواهایشان 
فایده اى نيست، مگر در سخن آنان كه به صدقه  دادن یا نيكى كردن یا آشتى جویى فرمان 

مى دهند«)نساء/114(.
ـ صدقة جاه و مقام: این نوع صدقه، یعنی فردی که از جاه و مقام و نفوذی برخوردار 
امور  با  مقابله  دیگران،  خون  ریختن  از  جلوگيری  اسير،  آزادی  برای  خود  نفوذ  از  است 
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ناخوشایند، انجام کار نيک برای همنوع و مشابه آنها بهره گيرد )ابن فهد حلی، 1407 ق: 71(. 
ـ صدقة علم: بذل آن به افراد ناآگاه و نيازمند به علم است. پيامبر)ص( فرمودند: »ازجملة 

صدقه آن است که شخص، علم را فرا گرفته و به مردم آموزش دهد«)همان: 72(.
ـ با استناد به سخن پيامبر)ص( که فرمودند: »به برادر خود علمى صدقه دهيد كه راهنماى 
او شود و اظهارنظرى كه او را در راه حق و عمل به آن استوار دارد« از صدقة دیگری به نام 
»رأی و مشورت دادن به دیگران« سخن به ميان آمده است )همان(، اما به نوعی می توان این 

صدقه را از اقسام نوع چهارم صدقه برشمرد.
بذل علم به دیگران )آموزش علم( موجب تقرب به خداوند است.

 جملة »َبذُلُه ِلَْهِلِه ُقْرَبٌة ِإَل الِل؛ بذل علم به اهل آن موجب تقرب به خداوند است« )طوسی، 
1414ق: 488( به این ویژگی اشاره دارد.

علم، ممیز حالل و حرام است.

جملة »ِلَنَُّه َمَعاِلَ احْلََلِل َو احْلََراِم؛ زیرا علم، تميزدهندة حالل و حرام است« )همان( به این 
ویژگی علم اشاره دارد و علوم مربوط به دین همچون فقه و... را توصيه می کند. 

از سویی، اگر فردی عالم نباشد، راه مبارزه با نفس و شيطان را نمی داند، پس علم اخالق 
مهم است.

علم، طالبان خود را به بهشت می برد.

 جملة »َمَناُر ُسُبِل اْلَنَِّة؛ علم، عالمت راه های بهشت است«)همان(، نشانگر آن است که 
یادگيری علم از روی انگيزة الهی و عمل به آن موجب ورود به بهشت می شود، در برخی 

روایت ها نيز آمده »علم ثمرة بهشت است« )مجلسی، 1410ق، ج75: 189(. 
 علم، مونس تنهایی یا ترس انسان است.

جملة »الؤنس ِف اْلَوْحَشِة؛ علم، مونس ترس یا تنهایی است« )طوسی، 1414ق: 488( به 
این ویژگی اشاره دارد. 

حضرت علی)ع( نيز فرمودند: »هر كه با علم خلوت كند، هيچ خلوتى او را به وحشت 
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نيندازد، زیرا در هر خلوتى، علم مونس اوست و از تنهایى به وحشت نمى افتد« )خوانساری، 
1366، ج5: 233(.

با توجه به ارتباط علم و کتاب، امام علی)ع( فرمودند: »هر كه با کتاب ها تسلی یابد، هيچ 
آرامشی را از دست نداده است« )آمدی، 1366: 49(.

 همچنين فرمودند: »کتاب ها، باغ های دانشمندان هستند« )همان(. 
اِحِب يِف اْلُغْرَبِة َو اْلَوْحَدِة؛ علم، دوست انسان در غربت و تنهایی است« )طوسی، 1414ق: 488(. »الصَّ

 با توجه به این ویژگی علم، عالِم هيچ گاه از تنهایي خسته نمی شود، زیرا هميشه همراهي 
به نام علم دارد که همراهی اش می کند.

علم با فرد عالم در خلوت، هم صحبت است.

»اْلُِْدُث ِف اْلَْلَوة« )همان(، با توجه به این ویژگی، عالم در خلوت، آگاهی ها و علوم خود 
را مرور می کند و همراه دارد، پس در عين خلوت و تنهایی، به دليل تفکر و مرور در علم 

خود، با علم خود سخن می گوید.
علم در هنگام سختی ها و مشکالت، راهنماست.

اِء« )همان(، براساس این ویژگی علم، عالم در هنگام سختی ها،  رَّ اِء َو الضَّ رَّ لِیُل ِف السَّ  »الدَّ
و  می رساند  یاری  مشکالت  بر  غلبه  در  و  می گوید  لزوم صبر سخن  و  ابتالء  امتحان،  از 

چاره جویی و به آرامش کمک می کند.
علم، سالحی بر علیه دشمنان است.

عصر  که  امروز  دنيای  در  علم  ویژگی  این  به  توجه  با  )همان(،  اْلَْعَداِء«  َعَلى  َلَح  »السِّ  
اطالعات بوده و با وسایل ارتباط جمعی، تهاجم فرهنگی صورت می گيرد، مقابله با دشمنان، 
به ویژه دشمنان خارجی با علم و ترویج آن، مقابله با جهل، پاسخگویی به شبهه ها و نيز تأکيد 

بر خودباوری امکان پذیر است، پس علم می تواند سالحی عليه دشمنان باشد.
علم، موجب زیبایی و زینت دوستان است.

ْيَن ِعْنَد الخلء« )همان(، ازجمله امتيازهای علم آن است که دوستان را یاری رسانده  »الزَّ
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و موجب زینت شان می شود. از سویی، با توجه به این امتياز، عالم نزد دوستان خود مورد 
احترام قرار می گيرد، زیرا آنها به شایستگی او بيشتر آگاهی دارند.

باال رفتن عالم و الگوی خوبی و هدایت برای دیگران قرار گرفتن

به  را  پرتو علم، مردمانى  ...؛ خداوند در  َقاَدَة  اْلَرْيِ  ِف  َفَیْجَعُلُهُم  َأْقَوامًا  ِبِه  الُل  »َيْرَفُع   جملة 
اوج مى رساند. در امور خير، راهبرشان مى گرداند كه از آثار ایشان اقتباس مى شود، از رفتار 
نيكشان ره مى یابند و همه به اندیشة ایشان مى رسند« )همان( به این ویژگی علم اشاره دارد.

صاحب علم مورد رغبت مالئکه قرار می گیرد.

 با توجه به جملة »َتْرَغُب الََْلِئَكُة ِف خلتهم...« )همان(، مالئكه آرزوى دوستى با صاحبان علم 
را دارند، بال هایشان را برای ایشان می گسترانند و در نمازشان بر آنها درود و تبریك مى فرستند.
امام سجاد)ع( نيز در جمله ای مشابه فرمودند: »همانا، فرشتگان بال هاى خود را براى جویندة 
دانش مي گشایند، زیرا از آنچه او مى جوید خشنود هستند« )مجلسی، 1404ق، ج1: 112(.

دربارة معنای وضع جناح مالئکه چند احتمال وجود دارد:
1. وضع جناح، آن است که مالئکه بال های خود برای نشستن طالب علم فرش می کنند.

2. وضع جناح مالئکه، تواضع و فروتنی ایشان برای طالبان علم است.
3. منظور از تعبير مزبور، مهربانی و لطف مالئکه نسبت به طالب علم است، زیرا پرنده 

بال هایش را برای جوجه هایش می گستراند. 
4. منظور از تعبير مزبور، یاری کردن طالب علم است.

تعبير امام رضا)ع( مؤید دیدگاه سوم است )همان(.
همة موجودات، برای طالب علم، طلب مغفرت می کنند.

الَْبْحِر ....؛ هر تر و خشکی، حتى ماهيان دریا و  »َيْسَتْغِفُر َلُْم ُكلِّ َرْطٍب َو َياِبٍس َحتَّ ِحیَتاُن 
درندگان و چهارپایان صحرا براى طالب علم، طلب مغفرت و آمرزش مى كنند« )طوسی، 

1414ق: 488(.
ممکن است منظور از طلب مغفرت همة موجودات برای عالم آن باشد که عالم جایگاه 
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بلندی دارد به گونه ای که حتی در آسمان از وی یاد می شود. ممکن است منظور از طلب 
مغفرت آن باشد که به تعداد طالبان مغفرت، گناه صاحب علم بخشيده شده یا به همان تعداد 
به وی پاداش داده می شود. احتمال دارد منظور از طلب مغفرت آن باشد که همة موجودات، 
درخواست پوشيده شدن گناه طالب علم را می کنند ، زیرا طالب علم ، ستر گناه جهل خویش 

را طلب می کند )مجلسی، 1404ق، ج1: 112(.
علم، زنده کنندة دل ها از مرگ جهل است.

»ِإْن اْلِعْلِم َحَیاِة اْلُقُلوِب ِمْن اْلَْهِل« )طوسی، 1414ق: 488(.
در متون اسالمی، جهل نکوهش شده است، مثاًل علی)ع( فرمودند: »هيچ فقری بدتر از جهل 
نيست« )آمدی، 1366: 73(. همچنين آن را سرچشمة هر نوع شر و بدی برشمردند )همان(.
پيامبر)ص( نيز فرمودند: »خير دنيا و آخرت همراه علم و شر دنيا و آخرت همراه جهل 
است«)مجلسی، 1410ق، ج1: 204(، از همين روی مبارزه با جهل توصيه شده است، مثاًل 

امام علی)ع( فرمودند: »توسط علم با جهل مبارزه کنيد« )آمدی، 1366: 44(.
تصریح حضرت علی)ع( در روایت »جهل، مرگ است« )همان: 75( به مرگ بودن جهل، 
مفهوم جملة »ِانَّ اْلِعْلَم َحَیاُة اْلُقُلوِب ِمَن اْلَْهِل« )طوسی، 1414ق: 488( را روشن می کند، زیرا 
علم، زنده کنندة دل از مرگ جهالت است،  از همين روی امام رضا)ع( فرمودند: »عالم در بين 

جاهالن همانند زنده بين مردگان است«)حرعاملی، 1409ق، ج27: 28(.
حضرت علی)ع( در جملة دیگری فرمودند: »علم، ميرانندة جهل است«)آمدی، 1366: 44(.
با توجه به آنچه در مورد اطالق مرگ بر جهل گذشت، در برخی از روایت ها، از جاهل 
به عنوان »ميت« و از عالم ـ  حتی در فرض فوت وی ـ به عنوان »حّی« تعبير شده است، مثاًل 
امام علی)ع( فرمودند: »عالم، زنده است گرچه مرده باشد«)آمدی، 1366: 47( و نيز فرمودند: 

»جاهل مرده است گرچه زنده باشد«)همان: 75(. 
علم، روشنی چشم ها در تاریکی است.

ْلَمِة« )طوسی، 1414ق: 488 (. »ِضَیاُء اْلَْبَصاُر ِمْن الظُّ
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از آنجا که جهل نوعی تاریکی و ظلمت است، علم به عنوان چراغ عقل، تاریکی جهل را 
از بين می برد. علی)ع( فرمودند: »علم، چراغ عقل است« )آمدی، 1366: 43(.

در روایت دیگری، از شيعيان عالِم خواستند که در خارج کردن ضعفای شيعه از تاریکی 
جهل بکوشند، آنجا که فرمودند: »از شيعيان ما، هر كه به آیين ما آگاه باشد و شيعيان ناتوان 
را از تاریكى جهل به نور دانش ـ كه ما به او بخشيده ایم ـ درآورد، در روز قيامت با تاجى از 
نور كه بر سر دارد و به اهل محشر نور مى بخشد، وارد مى شود« )مجلسی، 1410ق، ج2: 2(.
در تفاوت این دو امتياز علم باید گفت در جملة »ِإْن اْلِعْلِم َحَیاِة اْلُقُلوِب ِمْن اْلَْهِل«)طوسی، 
1414ق: 488(، از علم در رابطه با قلب سخن به ميان آمده، اما این ویژگی به رابطة علم 
و عقل اشاره دارد، بدیهی است که علم می تواند هم زنده کنندة دل باشد و هم در مبارزه با 
جهل به عنوان چراغ عقل عمل کند، لذا امام رضا)ع( فرمودند: »علم، پيشرو یا پيشوای عقل 

بوده و عقل تابع آن است« )مجلسی، 1410ق، ج1: 171( 
علم، مایة نیرومندى تن ها در برابر سستى و ضعف است.

ْعَف« )طوسی، 1414ق: 488(.  َة اْلَْبَداِن ِمْن الضَّ »ُقوَّ
نقش علم در نيرومندی بدن انکارناپذیر است، زیرا علم راه های حفظ سالمتی را آموزش 
می دهد، از سویی، نيرومندی بدن حتی در اجرا و عمل به تعاليم و دستورهای دینی مؤثر است، 
ٍة« )بقره/63( آمده که از امام صادق)ع( پرسش شد  چنان که در تفسير آیة »ُخُذوا ما آَتْیناُكْم بُِقوَّ
آیا منظور از گرفتن آیات الهى با قوت و قدرت، قوت جسمانى است یا معنوى و روحانى؟ 
حضرت فرمودند: »هم با قدرت جسمانى و هم روحانى« )امام رضا)ع(، 1406ق. ب: 378(.
جملة مزبور، دستورى براى همة پيروان ادیان آسمانى است که براى حفظ این تعليمات 

و اجراى آنها در هر زمان، هم به نيروهاى مادى مجهز باشند و هم قواى معنوى.
علم، بنده را به درجة برگزیدگان و مجالس نیكان مى برد.

»َيْبُلَغ بِاْلَعْبِد َمَناِزَل اْلَْخَیاِر، َو َمَاِلِس اْلَْبَراِر« )طوسی، 1414ق: 488(.
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علم در دنیا و آخرت موجب علّو درجات مى شود.

ْنَیا َو اْلِخَرِة« )همان(. َرَجاِت اْلُعَلى ِف الدُّ »َو الدَّ
اْلِعْلَم َدَرجاٍت « )مجادله/11( و موارد مشابه، به  ِمْنُكْم َو الَِّذيَن ُأوُتوا  آیة »َيْرَفِع الُل الَِّذيَن آَمُنوا 
باال بردن درجات عالمان اشاره دارد. آیة مزبور دال بر آن است که مؤمنان دو گروه هستند، 
یكى، آنهایى كه تنها مؤمن هستند، دوم، آنهایى كه هم مؤمن هستند و هم عالم و گروه دوم 

بر گروه اول برترى دارند. 
توصيه به همنشينی با علما در سخن حضرت علی)ع( که فرمودند: »كسى كه با دانشمندان 
معاشرت كند مورد احترام قرار می گيرد« )مجلسی، 1410ق، ج74: 284( برتری صاحب 

علم را در دنيا نشان می دهد. 
مذاكرة علم و گفتگو در مباحث علمى، مانند آن است كه صاحب علم، روزه داشته یا در عبادت 

پروردگار شب زنده داری کند.

بِاْلِقَیاِم: یادآورى در دانش، همسنگ روزه و مباحثة آن  َیاِم َو مدارسته  بِالصِّ َيْعِدُل  ِفیِه  َكِر  »الذَّ
مانند شب زنده دارى است« )طوسی ، 1414ق: 488(.

یاَم« )ابن فهد حلی، 1407ق:  در روایت دیگری عبارت مذکور به شکل »الِفْكر فیه َيعِدل الصِّ
73( به کار رفته، در این صورت معنایش، فکر را به علم مشغول کردن، معادل روزه گرفتن است.

اطاعت و عبادت پروردگار با علم امکان پذیر است.

بِّ َو َيْعُبُد« )طوسی، 1414ق: 488(. »ِبِه ُيَطاُع الرَّ
بيان شده است، از این رو عالمان  چگونگی اطاعت و عبادت خداوند در قرآن و سنت 

دینی با استفاده از این دو، می توانند چگونگی اطاعت و عبادت خدا را بيان کنند. 
پیوند با خویشاوندان، توسط علم میسر می شود.

»ِبِه ُتوَصُل اْلَْرَحاِم: صلة رحم با علم صورت می گيرد« )همان(.
در چگونگی این ویژگی علم باید گفت معارف دینی اعم از قرآن و سخنان معصومان)ع(، 
ازجمله امام رضا)ع( ضمن تشویق و ترغيب به صلة رحم و نکوهش قطع رحم، فواید و 
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با  از سویی، در علم اخالق  بيان شده است،  زیان های قطع رحم  چگونگی صلة رحم و 
استناد به آیات قرآن و روایت ها ازجمله روایت های امام رضا)ع(، صلة رحم به صور گوناگون 
تشویق شده و قطع رحم، گناه کبيره دانسته شده و شيوه های گوناگون صلة رحم همچون 
سالم کردن به خویشاوند، پاسخ خوب دادن به سالم و آب دادن به وی )حرعاملی، 1409ق، 
ج21: 539؛ کلينی، 1429ق، ج3: 389( و...بيان شده است. از این رو صلة رحم، چگونگی و 

دليل ضرورت آن و نيز شيوه ها و فواید آن توسط معارف دین تبيين شده است.  
 حالل و حرام به وسیلة علم مشخص شناخته می شوند.

 »َو َيْعِرُف احْلََلَل ِمَن احْلََراِم« )طوسی، 1414ق: 488(.
بيان شده اند. علوم  امام رضا)ع(  ازجمله  قرآن و معصومان)ع(،  حالل ها و حرام ها توسط 
مربوط به دین )معارف دینی(، ازجمله فقه، عهده دار بيان حالل و حرام هستند. از آنجا که 
شرافت علوم با موضوع آنها ارزیابی می شود، بی تردید بهترین علم، علمی است که نفع اش 

فراگيرتر و فایده اش کامل تر باشد، یقينًا چنين علمی، علم شریعت و دین است.
 امام رضا)ع( در مرو اشاره نمودند که در هنگام رحلت پيامبر)ص( خداوند دین ایشان را 
کامل نمود و قرآن را بر ایشان نازل کرد که حاوی هر چيزی از حالل ها، حرام ها و حدود 

بوده است و نيازهای انسان را به طور کامل دربر دارد )کلينی، 1429، ج1: 489(.
معصومان)ع(، ازجمله امام رضا)ع( مفهوم حالل و حرام را بيان نموده اند )همان(، از سویی، 
آنها مورد  آنکه احادیث معصومان)ع( حاوی حالل و حرام بوده، حفظ و فهم  به  با توجه 
تشویق گرفته است، مثاًل امام رضا)ع( به نقل از پيامبر)ص( فرمودند: »هر کس از امت من 40 
فقيه  قيامت وی را عالم  برند را حفظ کند، خداوند در روز  از آن سود  حدیث که مردم 

محشور می کند« )1406ق. الف:45(.
همچنين فرمودند: 

پيامبر)ص( سه بار فرمودند: خدایا جانشينان مرا رحمت كن، پرسيدند: اى پيامبر خدا)ص(! 
جانشينان شما چه کسانی هستند؟ فرمودند: آنان كه پس از من مى آیند و احادیث و سنت 
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مرا نقل مى كنند و به دست مردمان پس از من مى رسانند )صدوق قمی، 1378، ج2: 38( در 
سخن یاد شده خلفا به ائمه)ع( محدود نمی شود ، بلکه فقها را نيز شامل می گردد.)خمينی، 

بی تا، ج2: 629(.

همراه بودن علم و عمل

»اْلِعْلِم ِإَماٍم اْلَعَمِل َو اْلَعَمِل َتابََعُه« )طوسی، 1414ق: 488(.
ازجمله امتيازهای علم آن است که با عمل همراه باشد، از سویی، عمل به راهنمایی علم 
نياز دارد، پس هيچ یك از آن دو بدون دیگرى، نفعى ندارند. عالم باید اهل عمل باشد و 
بداند كه علم بدون عمل، او را نجات نخواهد داد. پيامبر)ص( فرمودند: »كسى كه علمش زیاد 
شود اما هدایت )و عملش( افزون نشود، نفعى جز دورى از خدا نبرده است« )مجلسی، 

1410ق، ج2: 37(.
عمل بدون علم نيز نفعى ندارد، چنان که امام رضا)ع( فرمودند: »كسى كه بدون آگاهى و 
بصيرت عمل کند، مانند كسى است كه بيراهه حركت مى كند، هر چه سریع تر برود، از راه 

اصلى دورتر مى  شود« )1406ق. ب: 381(.
ایشان همچنين دربارة لزوم همراهی عمل با علم، در تفسير آیة »َفُكْبِكُبوْا ِفیَها ُهْم َو اْلَغاُووَن: 

آنان و گمراهان در آتش افكنده شوند« )شعراء/94( فرمودند: 
آنها گروهی هستند که با زبانشان کار خوبی را بيان نموده، آن گاه بر خالف آن عمل 
کرده اند. از حضرت پرسيده شد منظور چيست؟ فرمودند: هر گاه انسان با زبان خود عدل 
را توصيف کند و آن گاه  بر خالف آن عمل کند و آن گاه در روز قيامت ببيند که ثواب آنچه 

توصيف کرده به دیگری داده شده است، حسرتش زیاد خواهد شد )1406. ب: 376(.

الهام شدن علم به مردمان خوشبخت و محروم شدن مردمان بدبخت و سیه روز از آن

ْمُه اْلَْشِقَیاِء« )طوسی، 1414ق: 488(. َعَداَء َو حُيَرِّ »يلهم ِبِه السُّ
مردم  و  الهام  مردم خوشبخت،  به  آن را  خداوند  که  است  آن  علم  مثبت  نقاط  ازجمله 
کسی که  حال  به  »خوش  فرمودند:  رضا)ع(  امام  پس  می فرماید،  محروم  آن  از  را  بدبخت 

خداوند، وی را از علم محروم نکند« )همان(.
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عالوه بر آنچه گذشت، امام رضا)ع( امتيازهای خوب دیگری نيز در سخنانشان برای علم 
برشمرده اند، ازجمله:

علم بر حکام و زمامداران حاکم است.

امام رضا)ع( در جملة »پادشاهان، حاکم بر مردم هستند، اما علم بر ایشان حاکم است« 
)مجلسی، 1410ق، ج2: 48(، اشاره نمودند که هر چند زمامداران، حاکم بر مردم هستند، 

علم بر زمامداران حاکم است، پس قدرت علم بيش از قدرت حاکمان است. 
 عالم نسبت به عابد برتری دارد. 

ازجمله امتيازهای علم از دیدگاه امام رضا)ع( آن است که صاحب علم )عالم( بر عابد 
برتری دارد، زیرا در روز قيامت، عابد به تنهایی وارد بهشت می شود، اما نمی تواند با شفاعت 
خود دیگران را به بهشت ببرد، ولی عالم، عالوه بر آنکه خودش وارد بهشت می شود، کسانی 
را که از علم وی یا شاگردانش بهره گرفتند نيز شفاعت می کند و به بهشت می برد، چنان که 

فرمودند:
روز قيامت به عابد گفته مى شود تو مرد خوبى بودى، براى خودت كوشش كردى و 
زاد و توشة خود را فراهم ساختى، اینك داخل بهشت شو، اما فقيه كسى است كه جامعه 
را از علوم خود بهره مند و آنان را به سمت خير و سعادت هدایت کند، از چنگال دشمنان 
برهاند، از نعمت هاى پروردگار بهره مند سازد و خشنودى خداوند را براى آنها فراهم آورد. 
ایتام آل محمد)ص( سرپرستى و دوستان  از  فقيه گفته مى شود اى كسى كه  به  قيامت  روز 
ضعيف آنها را راهنمایى كردى، اینك از كسانى كه از تو علم آموختند، شفاعت كن. پس آن 
فقيه توقف مي كند و مردم را دسته دسته با خود به بهشت مى برد، اینان كسانى هستند كه از 
وى یا شاگردان او علم آموخته اند و تا روز قيامت هر كسى از گفته هاى این عالم استفاده 

كند مشمول شفاعت وى خواهد بود )همان: 5(.

 علم میراث نیکی است.

فرمودند:  رضا)ع(  امام  چنان که  است،  ميراث خوبی  که  بوده  آن  علم  امتيازهای  ازجمله 
»دانش ميراثی نيک است« )همان، ج1: 169(.
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علت اطالق ميراث بر علم آن است که هر عالمی علمش را از استادش می گيرد، پس مثل 
آن است که علم خویش را از استادش به ارث برده است، همان گونه که فرزند، مال را از 
پدرش به ارث می برد. از سویی در روایت ها از استاد به عنوان »پدر« تعبير شده است. مثاًل 
پيامبر)ص( فرمودند: »پدران سه گونه اند: پدری که تو را به دنيا آورده، پدری که ازدواج تو را 

موجب شده و پدری که تو را تعليم داده است« )مشکينی، 1424ق: 247(.
علم موجب پیروی مردم از اهل بیت)ع( و زنده شدن امر ایشان می شود.

امام رضا)ع( به نقش علم در پيروی از اهل بيت)ع( اشاره و پيروی از اهل بيت)ع( را در گرو 
فراگيری علوم ایشان و آموزش آن به دیگران عنوان و فرمودند: »خدا بيامرزد كسى  كه امر ما 
را زنده كند.« راوی پرسيد امر شما چگونه زنده مى شود؟ فرمودند: »به آموختن علوم ما و 
تعليم دادن آن به مردمان، زیرا اگر مردم از آن تعاليم واال كه در سخنان ماست آگاهی یابند، 

پيرو ما خواهند شد« )مجلسی، 1410ق، ج 2: 30(.

توقف ویژگی ها و امتیازهای علم بر رعایت آداب الزم
امتيازهایی که پيش از این با استناد به سخنان امام رضا)ع( مورد اشاره قرار گرفتند، شروطی 
دارند که تحت عنوان »آداب دانش آموزی« از آنها یاد می شود، پيش از بيان شروط و آداب 

دانش اندوزی، بيان مفهوم ادب ضروری است:

مفهوم ادب
علمای لغت به صور گوناگون تعریف ادب را بيان کرده اند، برخی گفته اند: »فالنی را ادب 
یاد داد، یعنی به خوبی های اخالقی و عادت ها وی را ریاضت داد و به کارهای پسندیده 

فراخواند« )مصطفی، 1382: 9(.
انجام  موجب  که  پسندیده ای  ورزش  و  ریاضت  نوع  هر  بر  »ادب  است:  گفته  فيومی 

فضيلتی از فضائل توسط انسان شود اطالق می شود« )بی تا، ج2: 9(.
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طریحی نيز مشابه این تعریف را بيان کرده است )1416ق، ج1: 29(.
از همة تعاریف برمی آید که ادب، با مشقت و سختی همراه است، چنان که امام رضا)ع( 
فرمودند: »عقل و خرد، عطيه و موهبتي الهي است ولي ادب، با کوشش و تالش حاصل آید، 
هر کس رنج تحصيل ادب را تحمل کند آن را به دست آورد، اما آنکه براي به دست آوردن 

عقل رنج برد جز ناداني نيفزاید« )کلينی، 1429ق، ج1: 53(.
»آداب، جامه های زیبا هستند«  نموده و فرموده اند:  تعبير  زیبا  امام رضا)ع( ادب را جامة 

)نوری، 1408ق، ج11: 184(.

آداب و شروط الزم دانش اندوزی
امتيازهای علم ضروری  امام رضا)ع( آداب و شروط چندی را برای تحقق ویژگی ها و 

دانستند، ازجمله:
1. نیت و انگیزة الهی داشتن 

نيت در ارزشمندی کارها، ازجمله طلب علم نقش مهمی دارد، به همين دليل امام رضا)ع( 
به صور گوناگون آن را توصيه  و فرمودند: »نيت مؤمن از عملش بهتر است«.

از ایشان دربارة چگونگی بهتر بودن نيت مؤمن از عملش پرسيدند، در پاسخ فرمودند: 
»ریا در عمل وارد می شود اما در نيت وارد نمی شود« )1406ق. ب: 378( و نيز فرمودند: 

»هيچ سخنی بدون عمل و هيچ عملی بدون نيت مؤثر نيست« )همان(.
امام رضا)ع( آموزش نيت نيک را حتی به کودکان توصيه کردند و چگونگی نيت را توضيح 
دادند. مثاًل به مردی که دو فرزندش را از دست داده و یک فرزندش باقی مانده بود فرمودند: 
»كودك را امر كن تا با دست خود صدقه بدهد، اگرچه كم باشد، هر چيزى كه براى رضاى 
خداوند داده شود گرچه كم هم باشد در نزد خداوند، بزرگ است« )کلينی، 1429ق، ج7 :213(.
تعبير »رضای خدا« در سخن ایشان مفهوم نيت را بيان و انجام کارها برای رضای خدا 

را توصيه می کند.
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ایشان نيت نيکو را در افزایش رزق و روزی مؤثر دانستند و فرمودند: »هر که نيتش نيکو 
باشد، خداوند رزق و روزی وی را زیاد کند« )امام رضا)ع(، 1406ق. ب: 378(.

از دیدگاه آن حضرت، ارزشمندی نيت به صدقه و انفاق مالی محدود نمی شود، بلکه 
نيت خوب در اخالق، طلب علم و... نيز مطلوب است، چنان که فرمودند: »خوش خلقی به 
سرشت و نيت فرد بستگی داشته و نيت باالتر است« )همان(. همچنين در نکوهش کسانی که 
با انگيزه هایی مانند مراء، فخرفروشی، فریب مردم و... علم را فرامی گيرند فرمودند: »هر كه 
علم جوید تا با سفيهان مجادله كند یا بر علما فخر بفروشد یا توجه مردم را به سوى خود 

جلب كند، جایگاهش آتش دوزخ خواهد بود« )مجلسی، 1410ق، ج2: 30(.
)جاهالن(  سفيهان  بر  فخرفروشی  و  مباهات  روی  از  جدال  و  محاجه  معنای  به  مراء 
است، در نام گذاری مراء دو احتمال وجود دارد: 1. ممکن است کلمة مزبور از »مریه« به 
معنای شک گرفته شده باشد، زیرا هر یک از دو طرف مجادله کننده در سخن طرف مقابل 
کلمة  ایجاد شک می کند؛ 2. ممکن است  مقابل خود  آنکه در دالیل طرف  یا  خود شک 
مراء از »مری« به معنای کشيدن بر پستان حيوان برای دوشيدن وی باشد، زیرا هر یک از 
جدال کنندگان، نقطه نظر طرف مقابل خود را از وی بيرون می کشد. سفهاء به معنای جاهالن 
است، زیرا چنين افرادی در مقایسه با عاقالن عقل کمتری دارند )شوکانی، بی تا، ج6: 326(.
امام رضا)ع( در جای دیگر ضمن نکوهش مراء و جدال با علما و سفيهان، زیان آن را بيان 
و فرمودند: »با علما، مراء و جدال نكنيد كه شما را ترك خواهند كرد و با سفيهان نيز ستيز 

نكنيد كه شما را جاهل خواهند پنداشت« )مجلسی، 1410ق، ج 2: 137(. 
از دیدگاه ایشان، سفهاء، قصه گویان مخالف اهل بيت)ع( بوده و منظور از علما، علمای آل 

محمد)ص( است )همان: 30(.
با توجه به اهميت نيت در طلب علم و آموزش آن، امام رضا)ع( گرفتن دستمزد برای آموزش 
قرآن را در فرضی که معلم آن را شرط کند نکوهش و فرمودند: »اجرت معلم حرام است، هر گاه 
گرفتن اجرت را برای آموزش قرآن شرط کند. همچنين معلمی که تنها قرآن را آموزش می دهد، 
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دستمزد گرفتن وی حرام است، خواه گرفتن دستمزد را شرط کند یا نکند« )1406ق. ب: 253(.
نقل شده که منظور، اجرت  )مائده/42(  ْحت«  لِلسُّ »َأکَّاُلوَن  آیة  نيز در تفسير  ابن عباس  از 

معلمانی است که در آموزش قرآن شرط دستمزد می کنند« )همان(.
فقها، گرفتن دستمزد برای آموزش قرآن و همة احکام را مکروه دانستند و اشاره نمودند 

بهتر است کسب درآمد از طریق آموزش مزبور ترک شود )مفيد بغدادی، 1413ق: 588(.
از سویی، فضل بن ابی قّره گفته است: »به امام صادق)ع( عرض کردم: اینها می گویند کسب 
معلم سحت است، حضرت فرمودند: دشمنان خدا دروغ گفتند، هدف ایشان آن است که به 
فرزندانشان قرآن را آموزش ندهند، اگر فردی دیة فرزندش را به معلم دهد، گرفتن آن بر 

معلم مباح است« )کلينی، 1429ق، ج9: 667(.
نظر به کراهت دستمزد آموزش قرآن که مشهور از آن جانب داری کرده اند، باید روایت های 
نهی کننده از اخذ دستمزد برای آموزش قرآن ازجمله روایت امام رضا)ع( در نکوهش دستمزد 
آموزش قرآن بر اشتراط اخذ دستمزد یا گرفتن دستمزد برای آموزش حمد و سوره حمل شوند.

امام رضا)ع( موارد ذیل را نشانة داشتن انگيزة الهی دانش اندوزی دانسته اند:
خشیت و ترس از خداوند 

با توجه به این نشانه، هر چه علم انسان بيشتر باشد، ترس وی از خداوند بيشتر است، 
چنان که خداوند فرمود: »از بين بندگان خداوند فقط عالمان از خدا می ترسند« )فاطر/28(؛ 

آیة مزبور نشانگر برتری عالم بر عابد است. 
پيامبر)ص( نيز فرمودند: »در علم آدمی همين بس که از خدا بترسد« )متقی هندی، 1409ق: 142(.
خدا  از  که  بس  همين  تو  علم  »از  فرمودند:  لزوم خشيت  دربارة  رضا)ع(  امام  همچنين 

بترسی« )مجلسی، 1410ق، ج2: 48(.
از سویی، خشيت، ميراث علم دانسته شده است )بلخی صوفی، 1400ق: 265(. 

خدمت کردن به مردم 

ازجمله نشانه های داشتن انگيزة الهی در طلب علم آن است که هر چه علم فرد بيشتر 
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شود، خدمت وی به مردم نيز افزایش می یابد، چنان که امام رضا)ع( فرمودند: »آگاه باشيد فقيه 
)عالم( كسى است كه جامعه را از علوم خود بهره مند و ایشان را به سوی خير و سعادت 
راهنمایی می کند، از چنگال دشمنان می رهاند، از نعمت هاى پروردگار بهره مند و خشنودى 

خداوند را براى آنها فراهم می سازد«)مجلسی، 1410ق، ج2: 5(.
الهی، حضرت مسيح)ع( فرمودند: »شایسته ترین مردمان براى  در تأیيد این نشانة انگيزة 

خدمت، شخص عالم است« )همان: 62(.

همراهی علم با فضائل اخالقی

فرمودند:  علی)ع(  امام  روی  همين  از  باشد،  همراه  اخالقی  فضائل  و  عمل  با  باید  علم 
»سفاهت و غفلت در قلب عالم وجود ندارد« )حرعاملی، 1409ق، ج16: 30(.

امام رضا)ع( نيز عجب و خودپسندی فرد راـ گرچه آن فرد در ظاهر عالم باشدـ نشانة 
جهالت دانستند و فرمودند: »برای جهالت تو همين بس که به خاطر علمت دچار خودپسندی 

شوی« )مجلسی، 1410ق، ج2: 45(.
همچنين دربارة بردباری و سکوت صاحب علم فرمودند: »ازجمله نشانه های فقه، حلم 
و بردبارى، سكوت و دم فرو بستن است. سكوت، یكى از درهاى حكمت و ایجاد کننده 

محبت بوده و به همة نيكى ها رهنماست )همان: 48(.
بدیهی است که غضب و حرف های بيهوده، با علم همخوانی و سازگاری ندارد.

منظور از سکوت که در سخن امام رضا)ع( به آن توصيه شده است، سکوت مطلق نيست، 
زیرا سکوت مطلق، صمت ناميده نمی شود، منظور از صمت، سکوت معنی دار، کنترل شده و 
بجاست، از این  رو در برخی موارد، وقتی حقيقتی یا حکمی باید بيان شود یا امر به معروف و 
نهی از منکر ضرورت دارد، سکوت، مذموم دانسته شده است. مثاًل علی)ع( فرمودند: »خيری 

در سکوت از بيان حکم و نيز خيری در سخن گفتن از روی جهل نيست« )همان: 81(.
همچنين در پاره ای از روایت ها، سخن گفتن وسيله ای برای ورود به بهشت و رهایی 
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از دوزخ دانسته شده است. مثاًل امام سجاد)ع( فرمودند: »سخن نيکو گفتن موجب افزایش 
مال و روزی، تأخير مرگ، محبت بين خانواده و موجب ورود شخص به بهشت می شود« 

)مجلسی، 1410ق، ج68: 310(.

2. عمقی بودن تعلیم و تعلم

ازجمله آداب اخالقی آموختن از دیدگاه امام رضا)ع( آن است که متعلم به درک عمقی آنچه 
فرامی گيرد اقدام و از یادگيری حفظی بدون درک مطلب خودداری کند، چنان که فرمودند: »از 
دانایان باشيد نه از راویان، اگر حدیثى را از روى فقه، بصيرت و دانایى درك كنيد و معنایش را 
دریابيد بهتر است از اینكه هزار حدیث را بدون درك معانى روایت کنيد« )بغدادی، 1408ق: 31(.
   امام علی)ع( نيز اکتفا به صرف نقل و عمل نکردن را شيوة جاهالن دانستند و فرمودند: 
»فقط آنچه را که مى خواهيد عمل كنيد یاد بگيرید، زیرا خداوند از علم، جز از طریق عمل 
كردن به آن، به شما سودی نمى رساند. همواره دانشمندان راستين در فكر عمل كردن به علم 
هستند و دانشمندنمایان سفيه در فكر یاد گرفتن و نقل علم« )مجلسی، 1410ق، ج2: 37(.

3. لزوم یادگیری علم از معلمان شایسته

نظر به تأثير معلم بر متعلم و اینکه علم نوعی غذای روحی است، یادگيری علم از معلمان 
شایسته ضروری است، چنان که در ذیل آیة »َفْلَیْنُظِر اإْلِْنساُن ِإل  َطعاِمهِ « )یس/24( از امام باقر)ع( 
پرسيده شده »طعامه« چيست؟ حضرت در پاسخ فرمودند: »علم وی است که آن را از فردی 

می گيرد« )کلينی، 1429ق، ج1: 123(.
امام رضا)ع( دربارة لزوم یادگيری علم از افراد شایسته فرمودند: »علم را از افرادی که شایستگی 

آن را دارند طلب کنيد« )مجلسی، 1410ق، ج1: 171(.
از دیدگاه ایشان، معلم عالوه بر آنکه باید بردبار باشد، سکوت اختيار کند و حرف های بيهوده 
نزند، باید از عجب و خودپسندی به خاطر علمش )همان، ج2: 48( و نيز از مراء و جدال بپرهيزد 
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)همان: 30( و آموزش وی به خاطر انگيزه های الهی باشد )امام رضا)ع(، 1406ق. ب: 253(.
در روایتی، به سه ویژگی الزم معلم اشاره شده است: »ننشينيد مگر نزد عالمی که شما را از 
سه چيز به سه چيز دعوت کند: از کبر به تواضع، از چاپلوسی به خيرخواهی و از جهل به علم« 

)ورام، بی تا، ج2: 233(.

4. لزوم پرسیدن

ازجمله آداب الزم طلب علم، پرسيدن است که در آموزش و طلب علم، اهميت زیادی 
دارد، از همين روی در متون اسالمی مانند قرآن و سخنان معصومان)ع(، ازجمله امام رضا)ع( به آن 

ْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال َتْعَلُمون« )نحل/43(. سفارش شده است. مثاًل خداوند فرمود: »َفْسَئُلوا َأْهَل الذِّ
ْكِر« به معنای اهل بيت)ع( بيان شده است )مجلسی، 1410ق،  گرچه در سخن امام رضا)ع( »َأْهَل الذِّ
ج23: 173( اما پيامبر)ص( ضمن توصيه به جاهل برای پرسش و رفع جهل خود، به آیة مزبور 

استناد کردند )سيوطی، 1365، ج4: 119(.
استناد ایشان به آیة مزبور عدم حصر آن را به اهل بيت)ع( نشان می دهد، از سویی، فقهای شيعه 
معنای آیه را عام دانسته و با استناد به آن، لزوم تقليد افراد عام از مجتهدین را نتيجه گرفته اند 

)طباطبایی حائری، 1296ق: 253(. 
امام رضا)ع( پرسش را وسيله ای برای دستيابی متعلم به علم معلم دانستند و اشاره نمودند: 
سؤال کننده، پاسخ دهنده، شنونده و دوستداران ایشان به خاطر پرسش از ثواب برخوردار می شوند، 
آنجا که فرمودند: »دانش، گنجينه هایى است كه كليد آن پرسش است. بنابراین سؤال كنيد تا خدا 
شما را مورد رحمت قرار دهد، زیرا در رابطه با دانش به چهار كس پاداش مى دهند: به سؤال كننده، 

آموزگار، شنونده و دوستدار آنان« )صدوق قمی، 1378، ج2: 28(.
پرسش در مورد مسائل دینی، از دو جهت اهميت دارد: یکی به لحاظ پرسش کننده و دیگری به 
لحاظ پاسخ دهنده، اهميت پرسِش پرسش کننده از آن روی است که جهل، عذر قابل  قبولی نبوده و 
پرسش کننده باید به وسيلة پرسش، جهل خود را از بين ببرد، در صورت عدم پرسش ممکن است 
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در انجام وظيفة شرعی خطا کرده و مسئوليت انجام عمل اشتباه و تکرار آن بر عهده اش باشد، لذا از 
وی خواسته شده که حيا و شرم را کنار نهاده و وظيفة خود را بپرسد. گرچه امام رضا)ع( حيا به معنای 
شرم از خداوند و خجالت از انجام گناه در محضر خداوند را تشویق کردند و این نوع حيا را از 
نشانه های ایمان ) ج1: 265( و غيبت فردی را که چنين حيایی ندارد مجاز دانستند )مجلسی، 1410ق، 
ج72: 260( اما با گشاده رویی پرسش های دیگران را پاسخ می دادند و در نکوهش حيا برای پرسش 
فرمودند: »كسى كه چيزى را نمي داند، از پرسش برای دانستن آن حيا نکند« )1406ق. الف: 81(.
در روایت ها حيا برای پرسش »حيای حمق« ناميده شده است، مثاًل پيامبر)ص( فرمودند: »حيا دو 
قسم است: یكى حيای عقالنى و دیگری حيای احمقانه. حيای عقالنى ناشى از علم و دانش است 
و حيای احمقانه عبارت از جهل و نادانى است« )ابن شعبه حرانی، 1362: 45( و نيز فرمودند: 
»سزاوار نيست که جاهل به خاطر جهلش سکوت کند و پرسش نکند« )ری شهری، 1375، ج3: 

.)3526
اهميت پرسش به لحاظ پاسخ دهنده از آن روست که امام رضا)ع( نسبت به پاسخ دهندگان، 
به ویژه در پرسش از مسائل دین هشدار دادند و از پاسخ دادن بدون علم نهی و فرمودند: »هر گاه 
از کسی در مورد چيزی پرسش شود که دربارة آن علم ندارد، از گفتن »نمی دانم« نباید شرم داشته 

باشد« )مجلسی، 1410ق، ج66: 376(.
پاسخ نادرست به پرسش، عواقب بدی دارد و مسئوليت عمل اشتباهی که پرسش کننده انجام 
می دهد به عهدة پاسخ دهنده است، چنان که امام رضا)ع( فرمودند: »هر که بدون علم فتوا دهد، 

مالئکة آسمان و زمين، وی را لعنت خواهند کرد« )صدوق قمی، 1378، ج2: 46(.

5. لزوم خودشناسی

از دیدگاه امام رضا)ع( ازجمله آداب دانش اندوزی آن است که متعلم، به علمی که فرا می گيرد 
اکتفا نکند و خود شناسی را نيز مدنظر قرار دهد، زیرا خودشناسی از یک سو، موجب می شود 
متعلم علم را با انگيزة درست فرا بگيرد و از طرفی آن را در جهت درست به کار ببندد، از سویی، 
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علمی که با خودشناسی همراه نباشد، بسيار مخرب است، از همين روی در روایت ها، عالمان 
بدون عمل نکوهش شده اند، چنان که حضرت علی)ع( فرمودند: »لغزش عالِم فاسد، جهانی را فاسد 

می کند« )آمدی، 1366: 47(. 
خودشناسی به دليل اهميت و نقش شگرفی که در تعليم و تعلم دارد، در متون اسالمی به طور 
مکرر مورد توصيه و تشویق قرار گرفته است، چنان که امام رضا)ع( فرمودند: »بهترین عقل آن است 

که انسان خودش را بشناسد« )مجلسی، 1410ق، ج75: 352(. 

نتیجه گیری
از آنچه گذشت نتایح ذیل به دست می آید:

امام رضا)ع( ضمن تشویق های گفتاری و عملی علم، آدابی را در مورد علم الزم دانستند، آداب 
مزبور برای استفادة بهينه از علم و بهره گرفتن از آن در جهت صحيح است.

ازجمله دالیل توصية ایشان به رعایت آداب اخالقی آموختن، تأثيرگذاری روی معلم و متعلم است.
امتيازهای زیادی که آن حضرت برای علم برشمردند، برخی مربوط به معارف دینی و برخی 

از آنها هر نوع علمی را شامل می شوند.
گرچه توصية آن امام همام)ع( بر کسب علم از هر جایی که احتمال وجودش است، دریافت 
علم از غيرمسلمان را مجاز می شمارد و به تعبير برخی روایت ها، علم در نزد مشرک عاریه بوده و 
مسلمان، مالک و صاحب حقيقی آن بوده، بهتر است در صورت امکان در علومی غير از معارف 

دینی نيز آداب الزم رعایت شود و دریافت علم غيردینی از مسلمان در اولویت قرار گيرد.
گرچه دریافت علومی غير از معارف دینی از غيرمسلمانان مجاز بوده و در روایت ها به آن 
توصيه شده و همين امر ازجمله دالیل پيشرفت تمدن اسالمی به حساب آمده است، اما در 
خصوص علوم مربوط به دین و شریعت، به ویژه قرآن سخت گيری خاصی وجود دارد، به گونه ای 
که دریافت چنين علومی از افرادی مجاز دانسته شده است که ویژگی های خاصی را دارا باشند. 
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صدوق قمی، محمد بن علی، )1400ق(. االمالی. چاپ پنجم، بيروت: االعلمی.

طباطبایی حائری، محمد مجاهد، )1296(. القواعد و الفوائد. چاپ اول، قم: آل البیت )ع(.

طریحی، فخر الدین، )1416ق(. جممع البحرین. چاپ سوم، تهران: کتابفروشی مرتضوی.

طوسی شيخ، محمد بن حسن، )1414ق(. االمالی. چاپ اول، قم: دارالثقافة.

جامعة  به  وابسته  اسالمی  قم:  اول،  چاپ  املتعلمني.  تبصرة  شرح  )1414ق(.  ضياء الدین،  آقا  عراقی کزازی، 

مدرسين حوزة علمية قم.

فتال نيشابوری، ابو علی، )بی تا(. روضة الواعظني و بصرية املتعلمني. قم: رضی.

فيومی مقری، احمد بن محمد، )بی تا(. املصباح املنري. چاپ اول، قم: منشورات دار الرضی.

کلينی، محمد بن یعقوب، )1429ق(. الکافی. چاپ اول، قم: دار احلديث للطباعة و النشر.

االسلمیة. الکتبة  تهران:  اول،  چاپ  الکافی.  اصول  شرح   .)1382( صالح،  محمد  مال  مازندرانی، 

متقی هندی، عالء الدین علی، )1409ق(. کنز العمال. بيروت: الرسالة.

مجلسی، محمد باقر، )1404ق(. مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول. چاپ دوم، تهران: دار الکتب االسلمیة.

مجلسی، محمد باقر، )1410ق(. حبار االنوار. چاپ اول، بيروت: الطبع و النشر. 

محمود، عبد الرحمان، )بی تا(. معجم املصطلحات و االلفاظ الفقهية. بی جا: بی نا.

مشکينی، علی، )1424ق(. حتریر املواعظ العددیة. چاپ هشتم، قم: الهادی.

مصطفی، ابراهيم و دیگران، )1382(. املعجم الوسيط. تهران: بی نا.

مفيد. شيخ  هزارة  جهانی  کنگرة  قم:  اول،  چاپ  املقنعه.  )1413ق(.  محمد،  محمد بن  مفيد بغدادی، 

ورام بن ابی فراس، )بی تا(. مجموعه ورام )تنبیه الخواطر(. چاپ اول، قم: مکتبة فقهیة.
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صمد عبدالهی عابد1، جمشید بیات2، مصطفی فریدونی3

چکیده
گرایش های خاص  با  اعتقادی  و  فکری  مذاهب  دارای  دیرباز  از  اسالم  جهان 
ازجمله شيعه، معتزله و اشاعره بود. این مذاهب در برخی از مسائل و اعتقادها همچون 
»امامت و رهبری« دارای اختالف های ریشه دار و عميقی بودند. افرادی با توجه به 
مبانی فکری و عقيدتی خویش، امامت و به تبع آن، عصمت و اعلم بودن را در غير 
پيامبر)ص( نمی پذیرفتند و با توجه به شبهه هایی همچون نبودن نصی بر امامت ائمه )ع(، 
خطاکار بودن همة افراد جامعه به غير از  پيامبر )ص(، سعی بر انکار این امر می کردند. 
ولی عالمان اماميه با توجه به مبانی فکری، عقيدتی و نصوص وارده، امامت را مختص 
امامان معصوم )ع( می دانستند. یکی از این نصوص وارده، حدیثی جامع از امام رضا )ع( 
دربارة »صفات امام معصوم« است. دراین نوشتارتالش شده با توجه به این حدیث 
شریف رضوی، دوصفت ضروری علم وعصمت امام )ع( ازنظر عالمان اماميه بررسی 
و تبيين شود. دراین بررسی که به روش کتابخانه ای انجام گرفت، مشخص شد این 
حدیث از نظر سند جزو احادیث »حسن« به شمار آمده و در کتاب های معتبر روایی 
بسياری نقل شده است و از نظر متن و محتوا هم با اصول عقلی و محکمات و معارف 

قرآنی، همخوانی و سازگاری تام و تمامی دارد.

واژه های کلیدی 
بررسی متنی سندی، عصمت، علم امام، امام رضا )ع(

تاریخ دریافت: 94/07/30    تاریخ پذیرش: 94/09/02
s1.abdollahi@yahoo.com                              1. دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 jam.bayat@yahoo.com             )2. کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان)نویسنده مسئول
mostafafridoni@gmail.com                               3. دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی

بررسی سندی متنی »علم و عصمت امام« در کالمی از امام رضا)ع( 
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مقدمه
گرایش های خاص  با  اعتقادی  و  فکری  مذاهب  دارای  تاکنون،  دیرباز  از  اسالم  جهان 
بوده است. پاره ای از این مذاهب و گرایش ها در زمانی کوتاه یا در ميانة تاریخ حياتشان، 
طرف داران و هواداران بسياری یافته و شهرتی به هم رسانده، ولی امروزه جز نام بی رسم، 
چيز دیگری از آنها باقی نمانده است. تاریخ کهن هزار و 400 سالة اسالمی با ميراثی از آثار 
مکتوب، از سه بنيان فکری اصلی به نام های شيعه، معتزله و اشاعره نام می برد؛ اما آنچه نگاه 
دانشوران مسلمان و بلکه غيرمسلمان را به آثار مذاهب یاد شده جلب و جذب نموده، آن 
است که این مذاهب نقش برجسته و عمده ای در سازگاری و ناسازگاری باورهای مسلمانان 
با داده ها و یافته های کالمی وحيانی قرآن کریم و سنت نبوی دارند. به همين علت، اختالف 
دیدگاه دانشمندان به طور عموم و مفسران مسلمان )شيعه، معتزله و اشاعره( به خصوص و 
جدال سخت، دامنه دار و بی پایان آنان، قصه ای شنيدنی و طوالنی دارد. اما پنهان نيست که 
ریشه دارترین، با سابقه ترین و پردامنه ترین اختالف دیدگاه نزد عموم عالمان مذاهب یاد شده، 
موضوع »امامت اهل بيت )ع(« بعد از عصر رسالت محمدی  است. عالمان شيعه، معتزله و 
اشاعره، دریافت ها و برداشت های متفاوتی از موضوع امامت و ویژگی ها و شرایط امام دارند.
عالمان اماميه، هم رأی و هم داستان بر این باورند که امامان اهل بيت)ع( که از خاندان پيامبر 
بزرگوار اسالم )ص( برگزیده شده اند، تداوم بخش خط نبوت و رسالت اند. بر این پایه، امام 
معصوم، همة وظایف و مسئوليت های نبوی جز موارد مخصوص مقام نبوت و رسالت را 
بر عهده دارد. از این رو همانند مقام نبوت، دارا بودن امتيازها، فضيلت ها و صفاتی همچون 
عصمت، دارا بودن علم لدنی و ... از شرایط اصلی و اولی مقام امامت است. این موضوع 
در روایت های رسيده از پيامبر )ص( و امامان معصوم )ع( به روشنی بيان شده است. اما افرادی 
)گروهی از معتزله( با توجه به مبانی فکری و عقيدتی خویش، عصمت را در غير پيامبر 
معصوم )ع(  امامان  امامت  و  بر عدم عصمت  که  شبهه هایی  و  دالیل  و  نمی پذیرند  اکرم )ص( 
می آورند به این قرار است: 1. نص بر امامت ائمه )ع( نداریم؟ 2. امام می تواند گناهکار باشد؟ 
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3. زمانه می تواند بدون امام باشد؟ )آلوسی، 1414ق، ج 12: 26(.
به همين خاطر در این حيطه، به بررسی روایت جامعی از امام رضا )ع(، دربارة امامت و 

صفات ویژة امام معصوم پرداخته می شود. 
در این مقاله، پس از تبيين لغوی و اصطالحی »امام« و »امامت«، دربارة ضرورت امامت 
و سند، داللت و نکات بالغی روایت مورد بحث بررسی و سعی می شود صفات ضروری 

امام ازجمله عصمت و علم مورد بررسی و تبيين قرار گيرد.

امام از دیدگاه لغت شناسان
لغت نویسان، ریشة واژة »امام« را از »اّم« به معنای »اصل، پایه و قصد کردن« یاد کرده و 
چند معنا برای آن برشمردند که عبارت اند از: پيشوا، پيشرو، سرپرست، دليل، راهنما، طناب 
و چوبی که در ساختمان به کار برده می شود تا پایه های آن به صورت برابر قرار گيرد و نيز 
 نشانه ای که سپاهيان لشکر به دنبال آن حرکت می کنند )ابن منظور، 1414 ق: مادة اّم؛ زبيدی، 

1414 ق: مادة اّم؛ راغب اصفهانی، 1362، مادة اّم؛ دهخدا، 1373: مادة اّم(.
ناگفته نماند که واژة امام دارای اشتراک معنوی است، یعنی هم دربارة افراد شرور و هم 

دربارة افراد مثبت و متعالی به کار برده می شود. راغب اصفهانی در مفردات نوشته است: 
اإِلمام الؤمّت به، إنسانا کأن يقتدی بقوله أو فعله، أو کتابا، أو غري ذلک مّقا کان أو مبطل، 
و مجعه :أئمة؛ امام به کسی گفته می شود که پيش رو قرار گرفته است، خواه از افراد انسانی 
باشد که دیگران به گفته یا عملش اقتدا نموده اند یا نوشته ای که پيش رو قرار دارد یا غير آن 
باشد و فرقی ندارد که امام حق گرا یا باطل گرا باشد و جمع آن »ائمه« است )1362: مادة اّم(.

مفهوم اصطالحی امام
عالمه حلی به عنوان یک متکلم شيعی می گوید: »االمامة رئاسة عاّمة ف الّدين والّدنیا لشخص من 
االشخاص نیابة عن الّنيب )ص(؛ امامت عبارت است از یک ریاست عامه در جميع شئون دین و 
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دنيای مردم برای شخص معينی از انسان ها به عنوان نيابت و جانشينی از پيامبر)ص(« )حلی، 
.)404 :1378

این نيابت اعم از بيان احکام، اجرای حدود، ادارة جامعه، ایجاد عدالت اجتماعی، جنگ، 
صلح و ... است.

با استفاده از دیدگاه دیگر دانشمندان اماميه می توان گفت: 
اذن پروردگار، ریاست  به  پيامبر گرامی)ص( و  ناحية  از  به کسی گفته می شود که  امام 
یافته است تا امور دینی و دنيوی مردم را بر عهده گيرد و دین و دنيای آنان را سامان و 
آباد سازد و از این رو بر مردم الزم شمرده است تا از دستورهای وی پيروی و اطاعت کنند 

)رک: مظفر،1396ق، ج 2: 4(. 

ضرورت امامت
اینکه آیا اصواًل وجود امام و رهبر در جامعة بشری ضرورت دارد یا خير و اگر ضرورت 
دارد، ضرورتش شرعی است یا عقلی و آیا نصب امام بر خداوند واجب است یا انتصاب 
آن بر انسان ها واجب است و به عبارتی دیگر آیا نصب امام، انتخابی است یا انتصابی، از 

سؤال هایی بوده که ذهن مسلمانان را از دیرباز مشغول خود کرده است.
در اصطالح و به خصوص با توجه به نگرش عالمان شيعه، امام و امامت، تعریف خاصی 
پيدا می کند و سابقة تاریخی آن، به زمانی باز می گردد که آخرین پيامبر الهی چشم از جهان 
فرو بست. عده ای از مهاجرین و انصار در مکانی به نام سقيفة بنی ساعده گرد آمدند و در 
اندیشة تعيين خليفه برای ادارة امور امت برآمدند؛ در آن گرد همایی کسی از خاندان رسالت 
به دليل دلمشغولی آنان به مسئلة تدفين رسول اکرم)ص( حضور نداشتند و عالوه بر آن، برخی 
آن  در  به شرکت  یا دعوت  نداشتند  آن جلسه شرکت  در  پيامبر)ص(  یاران  نزدیک ترین  از 
گردهمایی نشدند. باری، در اجتماع سقيفة بنی ساعده، بعد از گفتگوها و شور و مشورت ها 
همراه با اختالف دیدگاه ميان افراد و پاره ای از بزرگان مهاجر و انصار، این نتيجه رقم خورد 
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که ابوبکر بن ابی قحافه از گروه مهاجران به عنوان خليفه و جانشين رسول خدا)ص( انتخاب و 
امامت امت اسالمی بر دوش وی نهاده شد )طبری، 1412 ق، ج 2: 31(.

اما آیا قصة انتخاب خليفة مسلمين به همين سادگی و راحتی به پایان رسيد؟ تاریخ نگاران 
و دخت  علی)ع(  آنان حضرت  پيشگام  و  بنی هاشم  نوشته اند: خاندان  و  داده  منفی  جواب 
بزرگوار رسول اکرم)ص(، حضرت زهرا)س( و عده ای از صحابی نامدار و با سابقه مانند سلمان 
فارسی، مقداد، ابوذر غفاری و ... فریاد اعتراض به انتخاب ابوبکر بلند کردند )همان: 455(.
با این توصيف چگونه می توان ادعای اجماع و اتفاق در انتخاب خليفه کرد؟ این چگونه 
اجماعی است که بی حضور این جماعت سرشناس حاصل می شود؟ قرن هاست این پرسش 
و همانند آن، پيش روی خردمندان، اندیشمندان و پژوهشگرانی که به دور از تعصب های 

ناروای فرقه ای به تحقيق و جستجو می پردازند، قرار دارد اما بی پاسخ مانده است.
به نظر برخی از آن تاریخ به کسانی که معتقدند امامت امت بعد از دورة رسالت از ناحية 
خدای متعال و به دست پيامبر اسالم)ص( بر دوش امير مؤمنان علی)ع( نهاده شده است، شيعه 
گفته می شود. این باور ریشه دار و پایدار، اولين تعریف از مفهوم امامت در اندیشة شيعه را 
نشان می دهد؛ اما با عبور از این تاریخ و پيدایش جریان های مختلف فکری، ایده های تازه ای 
در بستر جامعة مسلمانان به وجود آمد و دایرة مفهوم امام و امامت، به قانون قبض و بسط 
دچار شد و هر فرقه و مسلک، برداشتی خاص از این مفهوم ارائه دادند و نتيجة آن، به وجود 

آمدن مذاهبی با نام های مختلف بود.
آنها  از  پاره ای  ندارند؛ ولی  این مذاهب در صحنة جامعة اسالمی حضور  اغلب  امروز 
باقی مانده و دارای پيروانی بسيار یا اندک در سراسر جهان اند. از مذاهب شيعه سه جریان 
فکری و فرقه ای )اماميه، زیدیه و اسماعيليه( وجود دارد که تعریف آنها از امام و امامت با 

آنکه در نقطه هایی اشتراک دارند، متفاوت است )عظيمی فر، 1389: 32(.
دانشمندان اماميه معتقدند: بشر هميشه نياز به امام و رهبر دارد و این ضرورت عقلی بوده 
و بر خداوند واجب است که شخصی را به عنوان امام و رهبر نصب کند و مسئله انتصابی 



فرهنگ رضوی168

13
94

یز 
پای

م، 
ده

یاز
رة 

شما
م، 

سو
ل 

سا
  

است؛ نه انتخابی و یکی از استدالل های ما این است که نصب امام در جامعه، لطف است 
)صغری( و لطف بر خدا واجب است )کبری(، پس نصب امام بر خدا واجب است )نتيجه(، 
هر کسی که اهل مطالعه باشد و تجربة سياسی باشد، می داند هرگاه جامعه دارای رهبری 
شایسته باشد، او راهنمای مردم باشد و جلوی ستمگران را بگيرد، سرکشان و متجاوزان 
به حریم دیگران را سر جای خود بنشاند، داد مظلوم از ظالم بازستاند، عدالت اجتماعی 
را برقرار سازد، حدود الهی را اجرا کند، با متخلف برخورد قاطع داشته باشد، مردم را به 
اطاعت خدا دعوت کند و از نافرمانی حق برحذر دارد و ...یقينًا چنين جامعه ای به اطاعت، 

نزدیک و از معصيت، دور خواهد بود و معنای لطف هم همين است )همان: 403(.
با این وجود، گاهی ما انسان ها با پذیرش لطف الهی مخالفت می کنيم و از آن جمله است 
آنچه برخی امت های پيشين، پيامبران و رهبران دینی خود را با شکنجه، قتل و غيره از بين 
می بردند و از آنجا که نبی مکرم اسالم)ص(، آخرین پيامبر و اوصيای ایشان، آخرین اوصيای 
بالفصل اند، الزم است خداوند متعال، آخرین ذخيره های خود را از خطرها مصون بدارد و 
در این راستا، امام دوازدهم)ع( را به غيبت می برد و »راز اصلی غيبت آن حضرت این است 

که از شر جباران و ستمگران محفوظ بماند« )رک: مصباح یزدی،1374، ج2: 386(.
البته در زمان غيبت هم مردم به کلی از فيوضات آن حضرت بی بهره نيستند و به تعبيری 
استفاده  او  نور  از  کمابيش  باشد،  ابر  پشت  که  همانند خورشيدی  آمده،  روایت ها  در  که 

می کنند )مجلسی،1403ق، ج52: 92(.
رفع  برای  و  ایشان مشرف شده  زیارت  به  ناشناس  به صورت  بی شماری هرچند  افراد 
گرفتاری های مادی و معنوی، از آن بزرگوار، بهره مند شده اند و اساسًا حيات آن حضرت، 
آمادة ظهور کنند  تا خود را اصالح و  اميدواری مردم است  برای دلگرمی و  عامل مهمی 

) مصباح یزدی،  1374، ج3: 386(.
عالوه بر آن، به افراد خاصی که فقيه، عالم، نفس نگهدار، مطيع امر موال و مخالف هوای 
نفس باشند، اجازه داده که با اجتهاد و استنباط های روشمند خود، مردم را راهنمایی کنند و 
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بر مردم واجب است از چنين افرادی تبعيت کنند. 
کسانی که  صادق)ع(،  امام  فرمایش  براساس  که  حنظله  عمر بن  مقبوله  مثل  روایت هایی 
حدیث امامان)ع( را روایت کنند و حالل و حرام آنها را  شناسند ، از جانب امام حاکم بر امت 
اسالمی هستند )حر عاملی، 1424ق، ج 27: 136، باب11 از کتاب قضا، حدیث1]33416[(.
نامة امام زمان)ع( به شيعيان که در رویدادهای زمان باید به راویان حدیث ما رجوع کنيد 
که آنان، حجت های من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشان هستم )همان،ج 27: 140، 
باب11 از کتاب قضا، حدیث9]33424[( و حدیث امام حسين )ع( که مجاری امور به دست 
علماست و امين بر حالل و حرام خدا هستند )ابن شعبه حرانی، 1389: 522، حدیث اول( 

بر  این امر داللت می کنند که جای بحث  آن اینجا نيست.

متن حدیث 
ٍد اْلَقاِسُم ْبُن اْلَعَلءِ َرِحَُه اللُ َرَفَعهُ َعْن َعْبِداْلَعِزيِز ْبنِ ُمْسِلٍم َقاَل: َأُبوُمَمَّ

َضا)ع( بَِْرَو َفاْجَتَمْعَنا ِف اْلَاِمِع َيْوَم اْلُُمَعِة ِف َبْدِء َمْقَدِمَنا َفَأَداُروا َأْمَر اإْلَِماَمه َو َذَكُروا  ُكنَّا َمَع الرِّ
َم)ع( ُثَّ َقاَل َيا  َكْثَره اْخِتَلِف النَّاِس ِفیَها َفَدَخْلُت َعَلى َسیِِّدي)ع( َفَأْعَلْمُتُه َخْوَض النَّاِس ِفیِه َفَتَبسَّ
ِةاْلَوَداعِ َو ِهَي آِخُر ُعُمِرِه)ص( »الَْیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمتَْْمُت َعَلْیُكْم  َعْبَداْلَعِزيِز... َأْنَزَل ِف َحجَّ
 َ يِن َوَلْ یَِْض)ص( َحتَّ َبنيَّ نِْعَميِت َو َرِضیُت َلُكُم اإْلِْسلَم ِدينًا« )مائده/3( َو َأْمُر اإْلَِماَمه ِمْن متَاِم الدِّ
ِلُمَِّتِه َمَعاِلَ ِديِنِهْم َو َأْوَضَح َلُمْ َسِبیَلُهْم َو َتَرَكُهْم َعَلى َقْصِد َسِبیِل احْلَّقِ َو َأَقاَم َلُْم َعِلّیًا)ع( َعَلماً َو 
ابُّ  اِعي ِإَل اللِ َو الذَّ ُتُه َعَلى ِعَباِدِه َو َخِلیَفُتُه ِف ِبَلِدِه َو الدَّ ِإَماما... اإْلَِماُم َأِمنُي الِل ِف َخْلِقِه َو ُحجَّ
ُأ َعِن اْلُعُیوِب الَْْخُصوُص بِاْلِعْلِم الَْْوُسوم... َو اإْلَِماُم  ُنوِب َو الُْرَبَّ َعن  ُحَرِم الِل اإْلَِماُم الَُْطهَُّر ِمَن الذُّ
َهاَده َو اْلِعْلِم َو اْلِعَباَده َمُْصوٌص  َهاَره َو النُُّسِك َو الزَّ َعاِلٌ اَلَیَْهُل َو َراٍع اَل َيْنُكُل َمْعِدُن اْلُقْدِس َو الطَّ
ُسوِل)ص( َو َنْسِل الَُْطهََّره الَْبُتوِل اَل َمْغَمَز ِفیِه ِف َنَسبٍ َو اَل ُيَدانِیِه ُذوَحَسٍب ِف الَْبْیِت ِمْن  ِبَدْعَوه الرَّ
... َفُهَو َمْعُصوٌم ُمَؤيٌَّد  َضا ِمَن الِل َعزَّ َو َجلَّ ُسوِل )ص( َو الرِّ ْرَوه ِمْن َهاِشٍم َواْلِعْتَه ِمَن الرَّ ُقَرْيٍش َوالذِّ
َتُه َعَلى ِعَباِدهِ  ُه اهلُل بَِذلَِكل َِیُكوَن ُحجَّ َللِ َو اْلِعَثار َِیُخصُّ ٌد َقْد َأِمَن ِمَن اْلََطاَيا َو الزَّ ُمَوفٌَّق ُمَسدَّ
و َشاِهَدُه َعَلى َخْلِقه  و...؛ ... ای عبدالعزیز! در آخر عمر پيامبر)ص( در حجة الوداع این آیه 
بر ایشان نازل شد »امروز دین شما را برایتان كامل و نعمت  خود را بر شما تمام کردم و 
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اسالم را براى شما ]به عنوان[ آیينى برگزیدم« )مائده/3(. همانا امامت از شرایط کمال و 
اتمام دین است و پيغمبر)ص( از دنيا نرفتند تا آنكه نشانه هاى دین را براى امتشان بيان كردند، 
راه هایشان را روشن ساختند، آنها را بر شاهراه حق واداشتند و على)ع( را به عنوان پيشوا و 
امام منصوب كردند. امام، امين خداست در ميان خلقش، حجت او بر بندگانش، خليفة او 
در بالدش، دعوت كننده به سوى خدا و دفاع كننده از حقوق اوست، امام، از گناهان پاك و 
از عيب ها بركنار است، به دانش مخصوص و به خویشتندارى نشانه دار است، امام، عالمى 
است كه نادانى در او راه ندارد، سرپرستى است كه عقب نشينى ندارد، كانون قدس، پاكى، 
پاك  نژاد  از  دارد،  اختصاص  او  به  پيغمبر)ص(  طاعت، زهد، علم و عبادت است، دعوت 
فاطمه بتول)س( است، در دودمانش جاى طعن و سرزنشى نيست و هيچ شریف نژادى به 
او نرسد، از خاندان قریش و بنی هاشم، از عترت پيغمبر )ص( و مورد پسند خداى عز و جل 
است، پس او معصوم است و تقویت شده و با توفيق استوار شده، از هر گونه خطا و لغزش 
و افتادنى در امان است، خدا او را به این صفات امتياز بخشيده تا حجت رساى او باشد بر 

بندگانش و گواه بر مخلوقش  و ... )کلينی،1407 ق، ج 1: 199(.

1. بررسی سندی حدیث

این حدیث، مرفوع است و حدیث مرفوع، حدیثی است که در آن قول یا فعل یا تقریری به 
معصوم نسبت داده شود؛ چه سند آن به معصوم متصل و چه منقطع باشد )شهيد ثانی،1423ق: 31(.

بدین جهت استاد بهبودی این حدیث را در گزیدة کافی که بنایش درج احادیث صحيح 
بوده، نياورده است )رک: 1363ش:61-60(؛ ولی بنابر گفتة عالمه مجلسی، این حدیث در 
نعمانی و غيره )مجلسی،1404ق، ج2: 376( و در عيون اخبار  احتجاج طبرسی و غيبت 
الرضا، امالی صدوق و کمال الدین و معانی االخبار نيز ذکر شده است )کلينی،1430ق، ج1: 
488، پاورقی( که در برخی موارد به صورت مسند ذکر شده که به عنوان نمونه در معانی 
ابراهيم بن اسحاق  ابوالعباس محمد بن  از  با این سند ذکر شده که صدوق  االخبار صدوق 
طالقانی از ابو احمد قاسم بن محمد بن علی هارونی از ابو حامد عمران بن موسی بن ابراهيم 
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از حسن بن قاسم رقام از قاسم بن مسلم از برادرش عبدالعزیز بن مسلم به صورت سماع نقل 
می کند )1389: 192، حدیث2 ]121[( که بر توثيق برخی از این افراد گواهی نشده است.

ابو محمد قاسم بن عالء

وی از اهالی آذربایجان است )اردبيلی، 1403 ق، ج 2: 19(. او را مي توان از کساني شمرد 
که توفيق همراهي چندین امام معصوم )ع(، )امام هادی، امام حسن عسگری و امام زمان)ع(( 
را داشته و به مقام وکالت نائل آمده است )طوسی، 1411ق: 308( و از آنجا که وکال به 
دو دسته تقسيم شده اند: عده اي ممدوح بودند و دسته اي به انحراف رفتند و گمراه شدند. 

ازجمله وکالي ممدوح، قاسم بن عالء است. 
بنابر آنچه شيخ طوسي بدان اشاره فرموده، او را از کساني شمرده است که وکيل بوده و 

به انحراف نرفته است )همان(.
همچنين در رجالش وی را جليل القدر معرفی می کند )همان،  1373: 436(.

همچنين از مضامين توقيعات چنين استنباط مي شود که جاللت قدر، منزلت مقامش عالي 
و مورد توجه و عنایت امامان )ع( بوده است. در مجامع روایي، روایت های او یا به واسطه از 
امام آمده است یا در مواردي بدون واسطه از امام عسکري )ع( و امام زمان )عج( نقل مي کند. 
قاسم، عالوه بر اینکه وکيل امام زمان )عج( بوده، توقيعات و نامه هایي هم از جانب آن حضرت 
براي او صادر مي شده است، ازجمله این توقيعات و نامه ها می توان به منابع ذیل مراجعه 
کرد )کلينی، 1407 ق، ج 1: 519؛ کشی،1363: 535(، با این حال می توان گفت، از آنجا که 
وی مورد توجه و اعتماد امامان )ع( قرار گرفته و همچنين بنا بر گفتة شيخ طوسی که وی را 

جليل القدر و از وکالی ممدوح دانسته، ایشان ثقه است.
عبدالعزیز بن مسلم

از اصحاب امام رضا )ع( بوده است )خوئی،1371، ج 11: 39(.
 از وی در باب نادر دربارة فضائل امام، از امام رضا )ع( روایت شده است )اردبيلی، 1403 ق،
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ج1: 459(.
این حدیث مرفوع بوده و برخی سلسلة سند ذکر نشده است؛ ولی در جهت تقویت آن 
باید گفت این حدیث با سند کامل توسط شيخ صدوق در کتاب کمال الدين و متام النعمه بدین 
صورت نقل شده است: »حدثنا ممد بن موسي بن التوکل قال حدثنا ممد بن يعقوب قال حدثنا ابوممد 
القاسم بن العلء قال حدثن القاسم بن مسلم عن اخیه عبدالعزيزبن مسلم...« )1395 ق، ج2: 675(.

ولی اشکال در این است که شيخ صدوق این حدیث را به سندش از کليني نقل مي کند 
و کليني هم از قاسم بن عالء به طور مرفوع از عبدالعزیز بن مسلم از امام رضا )ع( نقل کرده 
است. چگونه مي شود کليني در کافي مرفوعًا نقل کرده، ولي شيخ صدوق به نقل از کليني 

مسند نقل کرده است؟
حل اشکال: شيخ صدوق این روایت را از کتاب کافي کليني اخذ نکرده است. بيان مطلب اینکه 
نجاشی، ضمن ترجمة کلينی و بيان کتاب هاي کليني، غير از کافي که در مدت 20 سال تصنيف 
کرده است، کتاب رسائل االئمة)ع( را مي شمارد )نجاشی، 1365: 377( و شيخ طوسي در فهرست 
نيز آن را از کتاب هاي کليني مي شمارد و مي گوید: »وله کتاب الرسائل« )1420 ق: 135(، این کتاب 
کليني به دست ما نرسيده؛ ولي در دست شيخ صدوق بوده و در مواردي از آن اخذ کرده است.
از آنجا که کسانی چون محمد بن یعقوب بن اسحاق کلينی و محمد بن موسی بن متوکل از 
ثقات هستند )خویی، 1371: 19-18، 300-54( و اینکه قاسم بن مسلم نيز از اصحاب امام 
صادق )ع( و فاضل و ممدوح هستند )همان: 15 و 62( و از آنجا که دربارة راویان این حدیث 
ذمی ذکر نشده و اکثر راویان آن، ثقه و مورد مدح هستند، می توان این حدیث را در شمار 

احادیث حسن به شمار آورد.
2. غریب اللغه و نکات بالغی حدیث

در حدیث مذکور، اصطالحاتی وجود دارد که فهم آنها برای فهم حدیث، ضروری است، 
از جمله:
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1. عبارت »َأِمنُي الِل« یعنی امانت دار علم و دین  خداوند )مجلسی، 1404 ق: 2، 386(.
ابُّ َعن  ُحَرِم الِل« به ضم الحاء و فتح الراء جمع »الحرمه« است یعنی دوری  2. عبارت َ»و الذَّ
از محرمات خداوند یا آنچه امر بر بزرگی و رعایت آن شده است از قبيل حرمت خانة خدا، 
کتاب، خلق، فرائض، نواهی و اوامرش )مجلسی، 1404 ق، ج2: 386( که امام مانع هتک 

حرمت خانة خدا می شود )مازندرانی، 1429ق، ج5: 212(.
نيست  جاهل  دارد،  نياز  آن  به  امت  که  چيزی  در  امام  یعنی  اَلَیَْهُل«  »َعاِلٌ  عبارت   .3

)مجلسی، 1404ق،ج2: 394(.
 امام باید به هرچيزی که امت تا قيامت به آن احتياج دارد دانا باشد واالغرض از امامت 
باطل و سرگردانی واقع می شود. واجب است خدا، امام را در اصل فطرت به کمال زیرکی 

و عقل تيزفهمی قرار دهد )مازندرانی، 1429ق، ج5: 226(.
َيْنُكُل«  4. عبارت »َراٍع« یعنی سرپرست تمام موجودات از طرف خداوند و عبارت »اَل 

یعنی سرپرستی که ضعف در او راه ندارد.
َهاَده« به ترتيب به معنی امامی که کانون  َهاَره َو النُُّسِك َو الزَّ 5. عبار ت های »َمْعِدُن اْلُقْدِس َو الطَّ

قدس، پاکی، طاعت، زهد و عبادت باشد )مجلسی، 1404ق، ج2: 394(.
امام باید از لحاظ علمی، افضل مردم باشد و از جهت خداترسی، کامل ترین و از جهت عمل، 
بيشترین باشد، چرا علم، خشيه را می آفریند و خشيت، عمل را، پس هرکس که این امور در او 
جمع شود، علوم نظری در نزد او ضروری است و پيامبر )ص( به اتفاق امت، عالم ترین امت بود که 
روایت های عامه نيز بر آن داللت دارد، عقل سليم اقتضاء می کند که نائبش نيز برترین امت باشد و 
به غير از امير المؤمنين)ع( کسی به این صفات، توصيف نشده است و ... پس چگونه با آرای قاصر 

می توان امام بعد از پيامبر )ص( را برگزید؟ )مازندرانی، 1429ق، ج5: 227(.
ُسوِل)ص(« یعنی امامی که ادامه دهندة دعوت پيامبر )ص( به سوی  6. عبارت »َمُْصوٌص ِبَدْعَوه الرَّ
خداست، همچنان که خداوند در قرآن فرمود: »َأْدُعو ِإَل الّلِ َعَلى َبِصرَيه َأنَْا َوَمِن اتََّبَعِن؛ که من و 

هر کس پيروى ام کرد با بينایی به سوی خدا دعوت می کنيم« )یوسف/108(.
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پيامبر)ص( در این مورد می فرمایند: »ال يبلغه إال أنا أو رجل منی أو بدعاء الرسول إياه قبل سائر 
َواالُه« و  َمْن  َواِل  پيامبر )ص( فرمودند: »اللَُّهمَّ  الرسول له«، همان گونه که  اللق أو للمامه أو بدعء 

)مجلسی،  و غريمها«  علمی  و  فهمی  ارزقهم  الرجس، اللهم  عنهم  أذهب  »اللهم  فرمودند:  همچنين 
1404 ق، ج 2: 386؛ ابن ابی الحدید، 1404 ق، ج 13: 271(.

بتول  زهرا )س(،  فاطمه  که  معناست  همين  به  است،  »القطع«  معنی  به  »الَْبُتوِل«  عبارت   .7
ناميده شدند، چون از نظر فضل و دین از بقية زنان قطع شده است. به عبارت دیگر، یعنی 

از بقيه پاک ترند.
8. عبارت »اَل َمْغَمَز ِفیِه ِف َنَسب«، الغمز، مصدر یا اسم مکان از غمز بوده که به معنی »طعن« است 
یعنی امامی که در دودمانش جای طعن و سرزنشی نيست )مازندرانی، 1429ق، ج 5: 228(.
9. عبارت »ِف الَْبْیِت ِمْن ُقَرْيٍش« یعنی امامی که از خاندان قریش و به صورت خاص، از 
بنی هاشم بوده و حرف »ِمْن« در این عبارت،  ِمْن »بيانيه« است و داللت بر این دارد که همانا 

امام بدون شک از قریش است.
در روایت های عامه نيز به این مطلب که امامان 12 گانه از قریش هستند، اشاره شده 
و از آن جمله است که مسلم در صحيح خودش 10 حدیث آورده که به این مطلب اشاره 
دارد و از آن جمله است آنچه از جابربن سمره روایت شده است که گفت: همراه پدرم بر 
پيامبر )ص( وارد شدیم، از آن حضرت شنيدیم که فرمودند: »از این امت کم و کاسته نمی شود 
تا زمانی که از آنها 12 خليفه ظاهر شود، سپس به صورت آهسته در مورد علی )ع( فرمودند: 

همگی اینها )اهل بيت)ع(( از قریش هستند« )مجلسی، 1404ق، ج 2: 386(.
عبارت  و  و...،  مالئکه  به وسيلة  تقویت شده  و  قوت  یعنی  »ُمَؤيٌَّد«  عبارت  همچنين   .10

ٌد« یعنی استوار شده به وسيلة روح القدس )همان: 399(. »ُمَسدَّ
3. نکات مهم و فقه الحدیثی

امامت معصومان، کمال دین 

يِن« )کلينی، 1407ق، ج 1: 199(. »َأْمُراإْلَِماَمه ِمْن متَاِم الدِّ
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امام رضا )ع( در این مورد و در همين حدیث می فرمایند: در حجة الوداع که در سال آخر 
عمر پيامبر )ص( بود، این آیه نازل شد »الَْیْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمتَْْمُت َعَلْیُكْم نِْعَميِت َوَرِضیُت َلُكُم 

اإِلْسَلَم ِديًنا« )مائده/3(. 

حضرت در ادامه فرمودند: موضوع امامت، از کمال دین است و پيغمبر)ص( از دنيا نرفتند 
تا آنکه نشانه های دین را برای امتشان بيان کردند، راه ایشان را روشن ساختند، آنها را بر 
شاهراه حق واداشتند، علی )ع( را به عنوان پيشوا و امام منصوب کردند و همة احتياج های امت 
را بيان کردند. پس هر که گمان کند خدای عزوجل دینش را کامل نکرده، قرآن را رد کرده 

و هر که قرآن را رد کند، به آن کافر شده است )کلينی،  1407 ق، ج 1: 199(.
اکمال گاهی به معنای اتمام ذات چيزی به کار می رود مانند کامل شدن نوع به سبب فصل 
و کامل شدن خانه به وسيلة ستون ها و سقف و گاهی در اتمام چيزی به سبب محسنات و 
متممات زاید بر ذاتش استعمال می شود مانند کامل شدن انسان به سبب مهارت در علوم و 
صنایع و کامل شدن خانه به تزئينات و فرش کردن آن و مقصود از دین در اینجا عبارت 
از اسالم است که با بيعت عام نبوی و قبول احکام نبوی حاصل می شود و مقصود از کامل 
شدن آن، اتمام ذاتی آن است، زیرا اسالم بر پنج رکن بنا شده که رکن آخر آن والیت بوده 
و آن، بيعت با علی )ع( به امامت است، زیرا والیت به معنی محبت یا اعتقاد والیت علی )ع( 
خارج از اعمال قالبی اسالم است، پس نمی تواند از ارکان اسالم و متم های احکام قالب 
باشد، ولی به یک اعتبار، در خارج ذات اسالم می تواند متمم اسالم باشد، زیرا اسالم مانند 
مادة والیت است و چون باید والیت را هم به آن معنی بگيریم که از ارکان اسالم است و 
آن عبارت از ایمانی است که در قلب داخل شده، به وسيلة آن حرکت و سير الی اهلل حاصل 
می شود، در این صورت والیت به منزلة صورت برای اسالم می شود و صورت اگرچه حاصل 
از مادة اسالم بوده و با وجودی که قوام و بقای ماده به آن است، ولی از ذات ماده خارج 

است )گنابادی، 1408 ق، ج4: 283(.
شيخ طبرسی در پاسخ به اقوال بعضی از افراد که »اکمال دین« را کامل شدن حالل و 
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حرام الهی یا حج می پندارند، می نویسد: مگر دین خدا قباًل ناقص بود كه خداوند در روز 
عرفة آن سال، كاملش کند؟! در ادامه می گوید: دین خدا همواره كامل بود، اما قباًل در معرض 
نسخ و افزونى بود و در آن زمان به وسيلة وحى چيزهایى حالل یا حرام مى  شد و با این 
مطلب منافات ندارد که هنگامى كه دین به مرحله اى برسد كه از هر گونه فزونى و كم و 
كاست ایمن باشد، كامل خوانده شود، مثل اینكه گویند: عدد 10 كامل است و چون عدد 

100، بيشتر و كامل تر است، عدد 10، ناقص شمرده نمى  شود.
در ادامه، ایشان روایت هایی از امام باقر و امام صادق )ع( بيان می کنند که فرمودند: این 
آیه، هنگامى نازل شد كه پيامبر)ص( در روز غدیرخم، در حين بازگشت از حجة الوداع، على)ع( 
را براى مردم، علم و پيشوا ساختند. مى فرمایند: آخرین امر واجبى كه خداوند نازل فرمود، 
همين است. بعد از آن دیگر، فریضه اى نازل نشد. همچنين می فرمایند: سيد عالم، ابوالحمد، 
مهدى بن نزارحسينى از ابوالقاسم، عبيداهلل بن عبداهلل حسكانى، از ابوعبداهلل شيرازى از ابوبكر 
جرجانى، از ابو احمد بصرى، از احمد بن عمار بن خالد، از یحيى بن عبدالحميد حمانى، از 
قيس بن ربيع، از ابى هارون عبدى، از ابوسعيد خدرى روایت كرده است كه چون این آیه 
نازل شد، پيامبر)ص( فرمودند »اهلل اكبر! كه دین كامل و نعمت تمام و خدا از رسالت من و 
والیت على بن ابى طالب )ع( بعد از من، خشنود شد« و فرمودند: »هر كس من موالى اویم، 
على موالى اوست. خدایا دوستانش را دوست و دشمنانش را دشمن بدار، یارانش را یارى 

و دشمنانش را خوار كن« )طبرسی، 1372، ج6: 202(.
عبارت »َو َأمتَْْمُت َعَلْیُكْم نِْعَميت؛ و نعمتم را بر شما تمام کردم« و از آنجا که اسالم نعمتی از 
خداست، اما، آن مرکب از ارکان پنج گانه است و مجموع چيزی تمام نمی شود مگر با تمام 
شدن جميع اجزای آن و نيز اسالم مادة والیت به معنی دیگر است و ماده، قوام و بقایی 

ندارد مگر به وسيلة صورت، پس با والیت، نعمت اسالم تمام می شود.
در عبارت »َوَرضیُت َلُكُم ااْلْسلَم دينًا؛ و بهترین آیين را که اسالم است، برایتان برگزیدم«، 
چون اسالم از باب اینکه ارکانش ناقص بود و بدون والیت، نتيجه ای از آن حاصل نمی شد، 
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پس مورد رضای خدا نبود و اکنون است )گنابادی، 1408ق، ج 4: 284( و از امام باقر و 
امام صادق )ع( است که فرمودند: 

پس از آنکه پيغمبر)ص(، علی)ع( را در روز غدیر خم برای مردم منصوب کردند، آن وقت 
که می خواستند از حجة الوداع برگردند، این آیه نازل شد، آن دو امام )ع( فرمودند: این امر، 
آخرین فریضه ای است که خداوند نازل کرد و بعد از آن، فریضه ای نازل نشده است )همان(.

عالمه طباطبایی نيز با نادرست دانستن سه احتمال که کلمة »یوم« به معنی دوره و ایام باشد، 
نه یک روز خاص که آفتاب در آن طلوع و غروب کرده باشد و خالصه وقتی نتوانستيم بگوئيم 
مراد از روز، دورة پيدایش دعوت اسالمی یا دورة بعد از فتح مکه یا قطعه زمان بين نزول 
سورة برائت و رحلت رسول خدا )ص( است، الجرم و به ناچار باید بگوئيم مراد از این کلمه روز 
معينی است، روزی که آیه در آن نازل شده و قهرًا روز نزول این سوره است و از آنجا روشن 
شد که تماميت یأس کفار حتمًا باید به خاطر عامل و علتی باشد که عقل و اعتبار صحيح، آن را 
تنها عامل نا اميدی کفار بداند و آن، این است که خدای سبحان برای این دین کسی را نصب 
کند که قائم مقام رسول خدا )ص( باشد و در حفظ دین و تدبير امر آن و ارشاد امت متدین کار 
خود آن جناب را انجام دهد که جایی برای آرزوی شوم کفار باقی نماند و کفار برای هميشه 
از ضربه زدن به اسالم مأیوس شوند و این روز، روز غدیر خم، در مورد والیت علی )ع( نازل 
شد، یعنی روز هجدهم ذی الحجه سال دهم هجرت است )1417 ق، ج 5: 285-275( و اگر 

توطئه ای هست، از جانب منافقان است، نه کافران.
در اینکه امر امامت به منزلة تمام کنندة دین بوده، بين شيعه و اهل سنت اتفاق نظر است و به 
همين دليل بعد از وفات پيامبر)ص( و قبل از تدفينشان، اقدام به نصب خليفه و این گونه توجيه 
کردند که نصب امام مهم تر از دفن پيامبر)ص( است تا اینکه هيچ زمانی خالی از امام نباشد و این 
عذر آوردن دليل بر ایراد مذهبشان است که اگر تأمل شود، فهميده می شود )مازندرانی،1429ق، 

ج5: 197(.
مفهوم این فراز به طورخالصه این می شود که امامت از اجزای دین است که جز با آن 
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کامل نمی شود و اکمال دین بدون بيان آن، غيرمتصور است )مجلسی،1404ق، ج2: 379(.
امام معصوم ، عالم تر از تمام انسان ها

»اإْلَِماُم َعاِلٌ اَلَیَْهُل« )کلينی، 1407ق، ج1: 199(.
حضرت در این عبارت به روشنی بيان می کنند که پيشوای جامعه، باید از معرفت الزم 
نيازمند است، برخوردار باشد. این آگاهی به طور  نسبت به آنچه در رهبری جامعه به آن 
عمده به دو محور کلی باز می گردد: یکی، علم نسبت به آیينی که مبنای نظام اجتماعی و 
معرفت نخست،  به شيوة درست رهبری.  نسبت  معرفت  دیگری،  و  است  سياسی جامعه 
جنبة نظری دارد و معرفت دوم، عملی است. از معرفت دوم معمواًل تحت عنوان کفایت در 

رهبری یاد می شود، هوش و دانش مدیریت.
متکلمان اسالمی در لزوم علم برای امام، اختالفی ندارند، چنان که کفایت و توان مدیریت 
را نيز الزم دانسته اند، ولی در گستره و مقدار علم امام در حوزة معارف و احکام اسالمی، 
دیدگاه های متفاوتی را اظهار نموده اند؛ متکلمان شيعة اماميه، علم و کفایت در امامت را در 
عالی ترین حد الزم، از صفات ضروری امام دانسته اند. از آنجا که آنان »عصمت« را از صفات 
الزم امام می دانند و با وجود عصمت، علم و کفایت در عالی ترین مرتبة آن تحقق خواهد 
یافت، نياز چندانی به ذکر صفت علم و کفایت در رهبری، به طور مستقل، احساس نکرده اند. 

با این حال در مواردی آشکارا از آن نام برده اند.
شيخ مفيد در کالم جامع با استناد به برخی آیات قصص قرآن کریم، »اعلم بودن« را از 

شرایط خالفت و امامت می داند:
1. داستان تعلیم اسماء به حضرت آدم )ع(

 شيخ مفيد با توجه به این داستان بر این باور است که قضاوت های علی )ع( در عصر پيامبر )ص(
بر شایستگی امامت و خالفت ایشان و وجوب تقدم آن حضرت در مقام امامت بر دیگران 

داللت می کند، همچنان که قرآن در این باره می فرماید:
ي ِإالَّ َأن ُيْهَدى َفَما َلُكْم َكْیَف حَتُْكُموَن؛ پس  َأَفَمن َيْهِدي ِإَل احْلَقِّ َأَحقُّ َأن ُيتََّبَع َأمَّن الَّ َيِهدِّ
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آیا کسی که به سوی حق رهبری می کند سزاوار است مورد پيروی قرار گيرد یا کسی که راه 
نمی یابد مگر آنکه هدایت شود؟ شما را چه شده ، چگونه داوری می کنيد؟ )یونس/35(. 

َا َيَتَذكَُّر ُأْوُلوا اْلَلَْباِب؛ بگو:  و در آیة دیگر می فرماید: »ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن ِإنَّ
آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند یکسانند؟ تنها خردمندانند که پندپذیرند« )زمر/9(.

و در قصة حضرت آدم )ع( نيز می فرماید:
ُس َلَك َقاَل ِإينِّ َأْعَلُم  َماء َوَنُْن ُنَسبُِّح حِبَْمِدَك َونَُقدِّ قالوا َأَتَْعُل ِفیَها َمن ُيْفِسُد ِفیَها َوَيْسِفُك الدِّ
ِإن  َهُؤالء  ِبَأْسَاء  َأنِبُئويِن  َفَقاَل  الََْلِئَكِة  َعَلى  َعَرَضُهْم  ُثَّ  ُكلََّها  اَلْسَاء  آَدَم  َتْعَلُموَن-َوَعلََّم  اَل  َما 
ُكنُتْم َصاِدِقنَي- َقاُلوْا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمَتَنا ِإنََّك َأنَت اْلَعِلیُم احْلَِكیُم- َقاَل َيا آَدُم َأنِبْئُهم 
ِبَأْسَآِئِهْم...؛ ]فرشتگان[گفتند: آیا در آن کسی را می گماری که در آن فساد انگيزد و خون ها 
بریزد؟ و حال آنکه ما با ستایش تو، ]تو را[ تنزیه می کنيم و به تقدیست می پردازیم. فرمود: 
من چيزی می دانم که شما نمی دانيد . و خدا همة ]معانی[ نام ها را به آدم آموخت. سپس آنها 
را بر فرشتگان عرضه فرمود: اگر راست می گویيد، از اسامی اینها به من خبر دهيد. گفتند: 
منزهی تو. ما را جز آنچه ]خود[ به ما آموخته ای، هيچ دانشی نيست؛ تویی دانای حکيم. 

فرمود: ای آدم، ایشان را از اسامی آنان خبر ده.... )بقره/30-33(.

خداوند متعال در این آیات در تذکر نسبت به فرشتگان، آدم )ع( را به خالفت شایسته تر 
می داند، زیرا او از فرشتگان نسبت به اسماء داناتر و در علم أنباء برتر از آنها بود )مفيد، 

1413 ق، ج 1: 193(.
      مفسران اهل سنت نيز یکی از شرایط خالفت را اعلم بودن می دانند، بيضاوی در 
این باره گوید: »این آیات بر شرافت انسان، ارزش و برتری علم بر عبادت داللت می کند و 

اینکه علم شرطی در خالفت، بلکه شرط عمدة آن است« )1418 ق، ج 1: 70(.
      مراغی )بی تا، ج 1: 85(، زحيلی )1418 ق، ج 1: 131( و دیگر مفسران اهل تسنن 

همچون بيضاوی به این مطلب اشاره کرد ه اند. 
      حال شاید ایراد گيرند که از این عبارت بيضاوی و دیگران این طور برنمی آید که رهبر 
جامعه باید اعلم مردم باشد؛ بلکه می گویند باید عالم باشد. در پاسخ باید گفت که عالم غير 
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اعلم به موارد زیادی که عالم اعلم به آنها علم دارد، جاهل است و لذا تبعيت از عالم غير 
اعلم به منزلة تبعيت از جاهل بوده ... و این امری عقلی است.

2. داستان طالوت

شيخ مفيد پس از اشاره به آیات تعليم اسماء، به آیه ای که دربارة قصة طالوت بوده، استناد 
کرده است:

َوَقاَل َلُْم نَِبیُُّهْم ِإنَّ الّلَ َقْد بََعَث َلُكْم َطاُلوَت َمِلًكا َقاُلَوْا َأنَّ َيُكوُن َلُه اْلُْلُك َعَلْیَنا َوَنُْن َأَحقُّ 
بِاْلُْلِك ِمْنُه َوَلْ ُيْؤَت َسَعًة مَِّن اْلَاِل َقاَل ِإنَّ الّلَ اْصَطَفاُه َعَلْیُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِف اْلِعْلِم َواْلِْسِم...؛ و 
پيامبرشان به آنان گفت: در حقيقت، خداوند، طالوت را بر شما به پادشاهی گماشته است. 
گفتند: چگونه او را بر ما پادشاهی باشد با آنکه ما به پادشاهی از وی سزاوارتریم و به او 
از حيث مال، گشایشی داده نشده است؟ پيامبرشان گفت: درحقيقت، خدا او را بر شما 

برتری داده و او را در دانش و ]نيروی[ بدن بر شما برتری بخشيده است... )بقره/247(.

مفيد در ذیل این آیه می فرماید:
خداوند در این آیه، فزونی در علم، نيرومندی طالوت و برگزیده شدن او از ناحية خدا 
بر سایرین را دليل برتری او بر دیگران قرار داده است، این آیات موافق با ادلة عقليه اند که 
ثابت می کند اعلم از دیگران، که سایرین در رتبة علمی او قرار ندارند، شایسته تر به امامت 
است و نيز داللت بر وجوب تقدم علی)ع( بر همة مسلمانان در خالفت پيامبر )ص( و امامت 
بر امت دارد، زیرا در علم و حکمت بر همگان مقدم بوده و دیگران همتای او نبوده اند 

)1413 ق، ج 1: 194(.

شيخ طوسی نيز در رسالة امامت، دومين صفت از صفات امام را علم دانسته و چنين 
گفته است:

 دومين صفت از صفات الزم برای امام، علم به اموری است که به آگاهی از آنها در 
امامت خویش نياز دارند، اعم از آگاهی های دینی و دنيوی، مبارزه با دشمنان و جز آن، زیرا 

بدون داشتن چنين آگاهی هایی نخواهد توانست به امر امامت قيام کند )1405ق: 430(.

ابن ميثم بحرانی نيز علم، عفت، عدالت و شجاعت را به عنوان اصول کمال نفسانی یاد 
کرده و گفته است: 
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از آنجا که ما عصمت را شرط امامت می دانيم، باید امام واجد کمال های نفسانی مزبور 
باشد. امام باید به همة آنچه که در ایفای مقام امامت به آنها نياز دارد، عالم باشد، خواه علوم 
دینی باشد یا علوم دنيوی، مانند علم به احکام شرعی، سياست، آداب و فصل خصومت ها، 
زیرا اگر در امور یادشده جاهل باشد به آنچه بر او واجب است، با عصمت منافات دارد 

)1406ق: 179(.

 3. امامان معصوم)ع(، معدن علم اهلل

متصدیان  مقام  در  معرفی خود،  برای  بارها  معصوم)ع(  امامان  که  مفاهيمی  و  واژگان  از 
منصب امامت از آن بهره برده اند، تعبير »معدن و خّزان علم الل« است. این مفهوم که امامان)ع( 

بيش از 20 بار برای تبيين امامت به کار برده اند، بيشتر به علم آن بزرگواران اشاره دارد.
امام صادق )ع( در این رابطه در حدیث صحيح به سدیر فرمودند:

ِبَطاَعِتَنا  َتَعاَل  َو  ََأَمَرالُل  َتَباَرَك  َمْعُصوُمون  َقْوٌم  َأْمِرالِل،  َنُْن  َُتَرامِجَه  الِل، َنْن  ُِعْلِم  ان  َنُْن ُخزَّ
َماِء َو َفْوَق اْلَْرِض؛ ما خزانه دار علم  ه الَْبالَِغه َعَلى َمْن ُدوَن السَّ َو نََهى َعْن َمْعِصَیِتَنا، َنُْن احْلُجَّ
خدائيم، ما مترجم امر خدائيم، ما مردمى معصوم هستيم، خداى تبارك و تعالى مردم را به 
فرمانبرى ما امر فرموده و از نافرمانى ما نهى نموده است، ما حجت رسائيم، بر هر كه زیر 

آسمان و روى زمين است )کلينی، 1407 ق، ج 1: 269(.

براساس آثار مکتوب و موجود، به نظر می رسد، این مفهوم برای نخستين بار در دوران 
امام سجاد )ع(، آن هم به گونه ای مبهم، به کار رفته است. در روایت معتبر از ایشان نقل شده 
از  ٍة؛ همانا  ِفضَّ َذَهٍب َو اَل  َعَلی  اِن  ِبُزَّ َأرِضِه َو َلسَنا  ِفی  اِنِه  َسَاِئِه َو ُخزَّ ِفی  الِل  اُن  َلُزَّ ِمنَّا  »ِإنَّ  است: 
نيستيم«  ماست خازنان خدا در آسمان و خازنان او در زمين و ما خازنان بر طال و نقره 

)صفار، 1404 ق: 104(.
چنان که روشن است، در این روایت 1. به اختصاص این مفهوم بر امامان اثنی عشر )ع( 

تصریح نشده است و 2. تبيين نشده است که ایشان خازن و نگهدارندة چه چيزی هستند.
امام باقر )ع(، پس از شهادت امام سجاد )ع( تبيين متعدد و متنوعی از این مفهوم عرضه کردند 
که براساس آن، اختصاص این مفهوم به امامان معصوم )ع( ثابت می شود )فاریاب، 1391: 321(.
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الهی، مراد از خزانه، قوة حفظ کنندة صور ادراکی  با شریعت  در عرف حکما و موافق 
جزئی یا کلی است. پس خيال در نزد ایشان، خزانة حفظ کنندة صورت های محسوس هاست 
فعال، خزانة عقليات  به دنبال آن می آید و عقل  اوليات  از  آنچه  و هم خزانة موهومات و 
از  نوریه است که  اما خزائن علم خداوند سبحان، جواهر عقليه و ذوات  از علوم است، 
آميختگی با مواد و اجرام مبراست، در باب علم و عقل، کمال بالفعل را دارد و در آن، هيچ 
نقص و قوة استعدادی وجود ندارد، پس علوم آن از جنس صورت هایی که در اجرام نقش 
می بندد، نيست؛ زیرا نفس در آغاز فطرتش، امر بالقوه در باب عقل است و برای آنکه به عقل 
بالفعل تبدیل شود، نياز به چيزی دارد که آن را از حد عقل بالقوه به حد عقل بالفعل تبدیل 
نماید؛ زیرا هيچ شيئی نمی تواند خود را از قوه به فعل و از نفص به کمال برساند و آنچه که 
نفس را کامل بالفعل می سازد، می باید خود، عقل بالفعل و در اصل فطرت کامل باشد وگرنه 
او خود برای خروج از قوه به فعل، احتياج به کامل دیگری دارد. پس تسلسل الزم می آید که 
محال است. پس وجود ذوات قدسی و جواهر عقلی ثابت می شود که به واسطة آنها نفوس 
کمال می یابند و از حالت قابل بالقوه به عاقل بالفعل در می آیند و ایشان کلمه های تام خداوند 
هستند که فنا ناپذیرند، ایشان بر حسب اعتبارها و وجوه مختلف، اسامی متعددی می پذیرند 
که ازجملة آنها سخنان الهی، عالم امر و قضای الهی، مفاتيح غيب خداوند و خزائن علم 

اوست )رستمی، 1388: 125(.
َخَزآِئُن  ِعنِدي  َلُكْم  َأُقوُل  »الَّ  می فرماید:  پيامبر)ص(  قول  از  که چگونه خدا  اگر سؤال شود 
الّلِ« )انعام/50( ولی امام رضا )ع( خود را خزانه دار علم خدا معرفی می کنند، باید گفت که 

می کند  افاضه  هر چيزی  به  آن را  آثار  و  که هستی  است  الهی  فيض  منبع  از خزینه،  مراد 
)طباطبایی،1417ق، ج7: 149( و ذاتًا از آن خداست؛ ولی گاهی برای اجرای اوامر و اجرای 
خزینه داری  که  می فرماید  اعطا  شایستگان  برخی  به  را  اختيارها  و  اطالعات  برخی  امور، 
معصومان)ع( و اطالع از برخی امور غيبی، از آن جمله است و این افراد بالعرض متصف به 

آن اوصاف می شوند.
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4. امامان معصوم )ع( وارث علم و فهم پیامبر )ص(

پيامبر)ص( در حدیثی در این باره می فرمایند: »َيا َعِليُّ َأْنَت َوِصیِّي َو َواِرِثي َقدْ َأْعَطاَك الُل ِعْلِمي 
َو َفْهِمي«)خزازازی، 1401ق: 124(.

با توجه به این روایت، پس از پيامبر اکرم )ص(، امام علی )ع( افضل و اعلم امت اند و در 
ميان صحابی و غير ایشان کسی در علم و فضيلت به پای ایشان نمی رسد و همة علوم و 
دانش های اسالمی به ایشان بازمی گردد، چنان که بسياری از دانشمندان اهل سنت و شيعه 
بر این امر اعتراف دارند. شریف ترین علوم، علم الهی است، زیرا شرف هر علم در گرو 
شرافت معلوم و موضوع آن علم بوده و موضوع علم الهی از تمامی علوم، شریف تر است. 
این علم از گفتار علی )ع( اقتباس و نقل شده و همة راه های آن از ایشان آغاز شده و به ایشان 

پایان یافته است.
امير المؤمنين )ع( پس از پایان جنگ نهروان، ضمن ایراد خطبه ای پرشور و حيات آفرین، با بيان 
این مطلب که من چشم فتنه و فساد را کور کردم، جز من کسی را یارای این کار نبود و هرگز 
توان آن را نداشت، فرمودند: »از من بپرسيد تا در ميان شما هستم« )نهج البالغه، خطبة 189(.
البته علم علی )ع( به علم حق اتصال داشت و بسياری از دانش هایی که دیگران فاقد آن 
بودند، ایشان از آن به خوبی برخوردار بودند و ظرف دلشان مملو از علوم الهی بود، آری 
علی )ع( از علوم غيبی و دانش هایی نهانی برخوردار بودند و به دنبال آن حضرت، این علم 
خدا و پيامبرش در اختيار ائمه بعدی نهادینه شد که طبيعتًا این علوم را از انبيای الهی به ارث 
بردند، چنان که در روایت ها آمده که علی )ع( فرمودند: »از من دربارة اسرار امور غيبی سؤال 

کنيد، زیرا من وارث علوم پيامبران و رسوالن هستم« )حسينی مرعشی، بی تا: ج 7: 620(.
َيْعَلُمَها بعد  ممد غريي؛  همچنين در روایتی دیگر فرمودند: »َأنَْا الَِّذي ِعنِدي َمَفاِتیُح اْلَغْیِب اَل 
من همان هستم که کليدهای غيب نزد من است و پس از پيامبر )ص(، کسی جز من بر آن 

واقف نيست« )همان: 608(،.
همچنين پيامبر گرامی )ص( فرمودند: »َاعُلم ُاميّت عليُّ بُن اب ِطالب)ع(؛ داناترین امت من علی بن 
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ابی طالب)ع( است« )حرعاملی، 1425 ق، ج 2: 268(.
علوم  باید  دست کم  از این رو،  می کند،  هدایت  را  مردم  که  است  کسی  هادی  امام  پس 
الزم برای هدایت انسان ها را به طور واقعی و خطاناپذیر در اختيار داشته باشد و در غير 
این صورت، غرض از نصب او نقض خواهد شد. امام صادق )ع( نيز از رسول خدا )ص( نقل 
می کنند که فرمودند: »اهل بيت من هادیان پس از من هستند، خداوند علم و فهم مرا به آنها 

داده است« )صدوق، 1413 ق، ج 2: 602(.
ه الِل َو َأْنَت بَاُب الِل َو  پيامبر)ص( در روایتی دیگر خطاب به علی)ع( فرمودند: »َيا َعِلّيُ َأْنتَ ُحجَّ

َراُط الُْْسَتِقیم...« )همان، 1378، ج2: 6(. ِريُق ِإَل الِل َو َأْنَت النََّبُأاْلَعِظیُم َو َأْنَت الصِّ َأْنَت الطَّ

امام باقر)ع( نيز در روایتی دیگر فرمودند: »همانا رسول اهلل، باب اهلل بودند که تنها از طریق 
ایشان، به خدا راه یافت می شود و طریق خداوند بودند که هر کس آن را می پيمود، به خدا 
می رسيد. پس از ایشان نيز اميرالمؤمنين )ع( چنين مقامی داشتند و برای امامان نيز یکی پس 

از دیگری همين حکم جاری بوده است« )کلينی، 1407ق، ج1: 197(.
بنابراین راز و رمز علوم الهی در اختيار معصومين)ع( است و پيامبر)ص( همة رازهای نهفته 
را برای آنان آشکار نموده، تعاليم الهی را به آنها سپرده و تنها آنان ظرفيت پذیرش این امانت 

بزرگ خداوندی را داشتند.

امامان معصوم ، معصوم از گناهان کبیره و صغیره

َلِل« )کلينی، 1407ق، ج1: 199(. »َمْعُصوٌم... ِمَن اْلََطاَيا َو الزَّ
قبل از پرداختن به این عبارت حضرت ضروری است که با واژه  ی معادل با عصمت آشنا 

شویم تا مسئلة عصمت امام به درستی تبيين شود:
1. واژه های معادل )هم ردیف( با عصمت

تنزیه
عالمان مسلمان گاه به جای مفهوم عصمت از واژه ای مانند »تنزیه« بهره جسته و آن را 
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به عنوان آثارشان قرار داده اند. همان طور که سيد مرتضی کتاب ماندگارش را دربارة عصمت 
پيامبران)ع( تنزيه االنبیاء ناميده است، از این مطلب می توان دریافت که واژة تنزیه، هم ردیف 
با معنای عصمت در فرهنگ نامة اعتقادهای اسالمی است. لغت دانان زبان عرب، تنزیه را از 
ریشة »نزه« به معنای »دور شدن از یک مکان و غير آن« دانسته اند )ابن فارس، 1404 ق: مادة 

نّزه؛ زبيدی، 1414 ق: مادة نّزه(،.
از این رو وقتی گفته می شود »رجل َنِزه الُلق« به معنای آن است که شخصی خودش را از 
امور بی ارزش دور داشت. ابن درید از قدیمی ترین لغت نویسان زبان عرب نيز گفته است: 
»نزه النفس« معنایش این است که انسان جان و روان خود را از کار بی ارزش رها ساخت 

)1426 ق: مادة نّزه(.
اما فرهنگ نویسان فارسی زبان، تنزیه را عبارت از »روی گرداندن«، »دور داشتن خود از 
زشتی و بدی«، »دور و پاک کردن از چيزهای زشت و ناپاک«، »پارسایی و پاکدامنی« و »پاک 

و بی آالیش« دانسته اند )دهخدا، 1373: مادة نّزه؛ انوری، 1381: مادة نّزه(.
به عنوان نمونه، در زیارت جامعه ای که از امام هادی)ع(، نقل شده است می خوانيم:
عبدک ورسولک...، العصوم من کّل  مّمد  سّیدنا  على  صلواتک…  أفضل  اجعل  الّلهّم 
خطأ و زلل النّزه من کّل دنس و خطل؛ خدایا بهترین درودهایت را بر سرور ما محمد، بنده 
و رسولت بفرست... آن که معصوم از هر خطا و لغزشی بود و منزه از هر گونه آلودگی و 

سبکسری )مجلسی، 1403 ق، ج 99: 178(.

توفیق
برخی علمای اسالمی، واژة »توفيق« را معادل و مساوی با اصطالح عصمت دانسته اند 
بين اصطالح »عصمت« و  نقل شده است که  از علمای معتزلی  اما  )مفيد، 1413 ق: 67(، 
»توفيق« تفاوت قائل شده اند، به این صورت که نخست »لطف« را به چيزی تعریف کرده اند 
که وقتی خداوند آن را در حق کسی انجام دهد، آن شخص اختيار واجبی را انجام خواهد 
داد یا حرامی را ترک خواهد کرد، سپس گفته اند لطفی که سبب ترک حرام می شود، عصمت 
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ناميده می شود )تفتازانی، 1422 ق، ج 4: 312(، یعنی لطف، مقدمة عصمت است، نه توفيق. 
شاید بتوان گفت منشأ این کاربرد، روایت هایی است که در کنار واژة عصمت، لغت توفيق 

و مشتقات آن را نيز به کار برده اند؛ در این زمينه دو نمونه را یاد آور می شویم:
الف( امام صادق)ع( دربارة رسول گرامی اسالم)ص( می فرمایند:

ِمَّا  ُيِْطُئ ِف َشْيٍء  َيِزلُّ َو اَل  اَل  اْلُقُدِس  ِبُروِح  ُمَؤيَّدًا  ُمَوفَّقًا  دًا  ُمَسدَّ ِ (ص) َكاَن  اللَّ َرُسوَل   ِإنَّ 
به  مؤید  و  بودند  الهی  توفيق  و  راهنمایی  از  برخوردار  رسول خدا)ص(  اْلَْلَق؛  ِبِه  َيُسوُس 
روح القدس، لغزش و خطایی در هر آنچه که به واسطة آنها، امور مردم را اداره می کردند، 

نداشتند )کلينی، 1407 ق، ج 1: 266(.

ٌد  ُمَسدَّ ُمَوفٌَّق  ُمَؤيٌَّد  َمْعُصوٌم  »و هو  امامت می فرمایند:  امام و  مقام  تبيين  امام رضا)ع( در  ب( 
و  توفيق  تأیيد،  از  برخوردار  و  است  معصوم  امام،  َلِل َو اْلِعَثاِر...؛  َأِمَن ِمَن اْلََطاَيا َو الزَّ َقْد 

راهنمایی های الهی و از هر خطا و لغزشی در امان است« )همان: 203(.
البته باید توضيح داد که در این احادیث، توفيق به تنهایی معادل عصمت در نظر گرفته 

نشده؛ بلکه توفيقی که همرا ه تأیيد و تسدید است.
تسدید

در فرهنگ نامه های لغت عرب، »تسدید« از »سد« و »سواد«، به کسر سين و »سدد« به 
معنای »چيزی که پرده و مانع ميان دو چيز باشد« و »پایداری و استواری نفوذ ناپذیر«، »بر پا 
داشتن« و »قصد و طلب کردن خواه به آن برسد یا نرسد« دانسته شده است )راغب اصفهانی، 

1362 ش: مادة سدد؛ ابن فارس،1404 ق: مادة سدد(.
در لغت نامه های فارسی معانی ذیل برای این واژه آمده است: »توفيق دادن، نيکو کردن، 
ارشاد کردن در کردار و گفتار، راست گرداندن، راست کردن، راه راستی و درستی و هدایت 

کردن« )دهخدا، 1373: مادة سدد؛ انوری، 1381: مادة سدد(.
براساس آنچه در معنای تسدید آمد، می توان دریافت که پيامبران و امامان )ع(، در گفتار و 
کردارشان دارای حالت وصفی پایدار و استوارند که جز راستی و درستی در آن راه ندارد و 
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این معنا از تسدید با مفهوم عصمت پيوندی پيوسته پيدا می کند، هرچند این واژه نيز همراه 
تأیيد و توفيق است که به معنی عصمت نزدیک می شود.

تأیید
این واژه از ریشة »أید« به فتح همزه و سکون یاء، به معنای »نيروی قوی« و »نيرومند کردن«، 
»نيرو و قوت دادن«، درست و متناسب تشخيص دادن سخن یا عملی، نيرو دادن و اسباب 
 موفقيت را فراهم کردن آمده است )راغب اصفهانی، 1362: مادة أید ؛ جوهری، 1407 ق،

ج 2: 443(.
از معنای »تأیيد« استفاده می شود برای اینکه فرستادگان خدای متعال و جانشينان شایستة 
آنان از یک نيرو و قدرت درونی برخوردارند و از آن می توانند سخن و عملی را درست 
بفهمند و صحيح تشخيص دهند، در نتيجه دچار خطا و اشتباه نشوند و این تعریف از تأیيد، 

ارتباط این واژه را با عصمت روشن می کند.
تطهیر

بنيان اصلی این لفظ را از »طهر« به ضم طاء و سکون هاء و »طهاره« به  لغت نویسان، 
جوهری،  طهر؛  مادة   :1362 )راغب اصفهانی،  دانسته اند  »پاکيزگی«  و  شدن«  »پاک  معنای 

1407 ق: مادة طهر(.
نکتة دیگر آنکه، مقصود از پاک گرداندن، آراستگی ظاهری و پاکی باطنی است، این پاکی 
اختصاص به پيامبران خدای متعال و امامان معصوم )ع( دارد و از این رو ارتباط و تعامل این 

معنا با عصمت روشن می شود.
مخلص/ مخلصین

نزدیک ترین معنا به تعریف عصمت، لفظ »مخلص« بوده و این لفظ در فرازی از قصة 
ِعَباَدَك  ِإالَّ  َأمْجَِعنَي،  َلُْغِوَينَُّهْم  ِتَك  َفِبِعزَّ » َقاَل  است:  آمده  چنين  و  شده  بازگو  شيطان  پر ماجرای 
ِمْنُهُم الُْْخَلِصنَي« )ص/ 83-82(، واژة »مخلص« اسم مفعول از ریشة » خلوص« و »خالص« 

مادة  نا صواب« آمده است )راغب اصفهانی، 1362:  از هر چيز  به معنای »صاف و خالص 
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خلص؛ جوهری،1407 ق: مادة طهر(، خداوند بزرگ با یادکرد این صفت برای بندگان و 
فرستادگانش، به ستایش از آنان پرداخته و جایگاه واالی آنان را به مردم نشان داده است.

َلِل«، علمای شيعه بر این  حال با توجه به این عبارت حضرت »َمْعُصوٌم... ِمَن اْلََطاَيا َو الزَّ
باورند که همة گناهان، بزرگ اند و صغيره ناميدن برخی از آنها، به منزلة کوچک بودنشان 

نيست؛ بلکه در مقایسه با گناهان کبيره است.
در اندیشة شيخ طوسی، امام از همة گناهان کبيره و صغيره معصوم است و در عبارت هایی که 
در ادامه از وی نقل خواهد شد، روشن می شود که ایشان نه تنها امامان را از همة گناهان معصوم 
می داند، بلکه عصمت از گناه را برای متصدی منصب امامت، امری ضروری به شمار می آورد. 
شيخ طوسی در این باره می گوید: »و الئمه النتجبني الذين ال یوز علیهم الطا و ال فعل القبیح 

ال صغريا وال کبريا...« )بی تا: ج 8: 429(.

استفاده از واژگانی همچون جواز و عدم جواز صدور گناه از امام، بيانگر اعتقاد به لزوم 
عصمت امام از گناه در اندیشة مرحوم شيخ است.

شيخ طوسی در این باره ميان پيش از امامت و پس از آن، تفاوتی نگذاشته و در هر دو 
زیر  عبارت  از  می توان  را  نظریه  این  است.  دانسته  معصوم  گناهان،  از همة  را  امام  زمان، 
به دست آورد که وی پس از بيان برهان بر عصمت امام از گناه پس از تصدی منصب امامت، 
می نویسد: »اما عصمت امام... پيش از حال امامت، از دليل دیگری دانسته می شود« )1362: 
361(؛ نظریه ای که براساس منابع موجود، برای نخستين بار مرحوم شيخ طوسی در کالم 
شيعه مطرح کرده است، امام را نه تنها پيش از تصدی منصب امامت که از آغاز عمر تا پایان 
ِل ُعمِرِه ِإَلی آِخِرِه ِفی َأقَواِلِه َو َأفَعاِلِه َو  معصوم می داند، در آنجا که می گوید: »اإِلَماُم َمعُصوٌم ِمن َأوَّ

ُتُروِکِه ... « )1410 ق: 98(. 

افزون بر آن، شيخ طوسی، از کسانی است که پيامبر)ص( و به تبع آن، امام را از گناه سهوی 
نيز معصوم دانسته است، در آنجا که می گوید: »النبی َیُِب أْن َيكوَن َمعصوٌما ِمَن القبايح  ُكلَِّها 

َصِغرِيَها َو َكِبرِيَها َعلی طريق السهو و علی کل حال« )همان: 106(. 
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ایشان به طور کلی پيامبر و به تبع آن، امام را از هر عملی که موجب رویگردانی و نفرت 
مردم ازآنان شود، اگرچه آن عمل قبيح نباشد، معصوم دانسته است، آنجا که می گوید: »قد ال 
يقع من االنبیاء و الرسلني و االئمه ما ينفر عن قبول اقوالم و ان ل يکن ذلک قبیحا« )طوسی، 1417 

ق، ج 2: 566-568(.
با این توضيحات روشن می شود که در اندیشة شيخ طوسی و قبل از وی شيخ مفيد، امام 

به طور ضروری و وجوبی از آغاز عمر تا پایان از گناهان سهوی و عمدی معصوم است.

2. تبیین چگونگی تحقق عصمت

حال با توجه به مطالب بيان شده، چگونه ممکن است انسانی در برابر گناه معصوم باشد و 
حتی فکر و خيال انجام گناه در وجودش راه پيدا نکند؟ در پاسخ این سؤال می گوئيم خود 
ما در اموری که علممان از مغز به دل برسد و به اصطالح به یقين برسيم، مرتکب خالف 
و خطایی نمی شویم، آیا هيچ انسان عاقلی به فکر خوردن آتش و کثافت می افتد؟ آیا هيچ 
با شعوری خود را در گودالی از آتش می اندازد یا کاسه ای پر از زهر را می نوشد؟  انسان 
حتمًا در جواب این سؤال خواهيد گفت هيچ عاقلی این کارها را نمی کند و حتی آرزو یا 
فکر آن را هم در سر ندارد و اگر کسی چنين کرد، مبتال به یک نوع بيماری است، در نتيجه 
هر انسان عاقلی در برابر چنين اعمالی، یک نوع مصونيت یا به تعبير دیگر، نوعی عصمت 
دارد و اگر از شما بپرسند چرا انسان در مقابل این کارها معصوم است، می گویيد به علت 
اینکه عيب و ضرر حتمی آنها را باور دارد و می داند که ارتکاب آن اعمال، جز نابودی و 
نيستی چيزی به دنبال ندارد. بنابراین اگر انسان به مفاسد و زیان های گناه، یقين و باور پيدا 
کند، با غلبة نيروی عقل بر شهوت ها هرگز گرد گناه نمی چرخد و حتی فکر آن را در سر راه 
نمی دهد، چنين انسانی چنان به خدا و دادگاه عدل او، ایمان و یقين دارد که گویی همة آنها 
را در برابر چشمان خود می بيند. برای چنين کسی، گناه و حرام، همان آتش و زهر کشنده 
است، پس هرگز به آن نزدیک نمی شود و خود را آلوده نمی کند، پيامبران و اوليای الهی با 



فرهنگ رضوی190

13
94

یز 
پای

م، 
ده

یاز
رة 

شما
م، 

سو
ل 

سا
  

این یقين و اعتماد که به نتيجه و آثار گناه داشتند، نه تنها از گناه، بلکه از فکر گناهان به دور 
بودند )قائمی، 1390: 98(.

به روایتی از امام علی )ع( دقت کنيم که فرمودند: 
َخلََّف  َعّما  و َيسَتغن  ُيواِجد احِلساَب   و  اَب   التُّ و َيسُكُن  الحباَب  ُيفاِرُق  أّنُه  َمن أيَقَن 
َم كاَن َحِرّيا بِِقَصِر الَمِل و ُطوِل الَعَمِل؛ هر کس یقين پيدا کند که حتمًا از  و َيفَتِقُر إل ما َقدَّ
دوستان جدا، در خاک ساکن و با حساب روبرو می شود و از آنچه گذاشته بی نياز و به آنچه 
پيش فرستاده محتاج می شود، حتمًا آرزویش کوتاه و عملش طوالنی می شود )مجلسی، 

1403 ق، ج 73: 167(.

3. عصمت، لطف و موهبت باطنی خداوند به امامان معصوم )ع(:

عده ای از متکلمان اسالمی بر این باورند که لطف خدای بزرگ سر منشأ اصلی ارتباط 
ناگسسته ميان عصمت و عمل اختياری معصومان)ع( است؛ اما این لطف، وابسته و پيوسته به 

چند عامل است که عبارت اند از:
الف( معصومين )ع( نسبت به دیگر انسان ها از خصوصيات و امتيازهای خاصی برخوردارند 
که هرگز  تنظيم کرده  به گونه ای  را  آنان  روانی  و خداوند، شرایط و وضعيت جسمانی و 

به سوی گناه کشيده نمی شوند.
اعمال  کيفر،  آن  راه  از  می توانند  که  برخوردارند  بينشی  و  دانش  از  معصومين )ع(  ب( 
گناه آلود را ببينند و بشناسند و همين شناخت، سبب می شود تا رو به اطاعت آورده و از 

معصيت بپرهيزند.
ج( معصومين )ع( همواره با وحی و الهام از دستورهای الهی آگاه می شوند و همين مسئله، 
باعث شناخت زشتی و کيفر گناهان از یک سو و زیبایی و پاداش فرمانبرداری از سوی دیگر 

می شود و بدین سان آنان به اطاعت رو می آورند و از کار گناه آلود روگردان می شوند.
د( اینان در صورتی که از روی فراموشی مرتکب خطا و اشتباه در گفتار یا رفتارشان شوند 
یا ترک اولی نمایند، خداوند بزرگ و بخشنده، آنان را مورد عتاب و سرزنش قرار می دهد 
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و به سرانجام کارهایشان آگاه می کند )حلی، 1378: 278(.
مرحوم سيد مرتضی در این باره گفته است: »إعلم! أّن العصمه هی الّلطف يفعله تعالی فیختار 
العبد عنده االمتناع من فعل القبیح؛ بدان که عصمت عبارت است از لطفی که خداوند در مورد 

بندة خود انجام می دهد و به واسطة آن، انسان از فعل قبيح امتناع می ورزد« )علم الهدی، 1405 
ق، ج 3: 326(.

است:  گفته  و  کرده  اشاره  بوده،  منع  معنای  به  که  عصمت  لغوی  ریشة  به  آنگاه  وی، 
»در اصطالح متکلمان، این معنا، کاربرد خاصی پيدا کرده و آن عبارت است از خودداری 

اختياری انسان از گناه به واسطة لطفی که خداوند در حق او انجام داده است« )همان(.
شيخ طوسی هم دربارة عوامل عصمت گفته است: »بر مبنای عقيدة معتزله، خداوند در 
حق معصوم، لطفی را اعمال می کند که با وجود آن، داعی بر ترک واجب و فعل معصيت 

ندارد، اگرچه بر انجام آن تواناست« )1410ق: 369(.
این تعریف یادشده از طوسی اختصاص به معتزله ندارد؛ بلکه مورد قبول متکلمان اماميه 
نيز است. این تعریف بر مبنای قاعدة لطف است که متکلمان اماميه و معتزله بر آن توافق 

دارند، چنان که فاضل مقداد گفته است: 
اصحاب ما و دیگر متکلمان عدليه در تعریف عصمت گفته اند: عصمت، لطفی است که 
خداوند به مکلف ارزانی می دارد، به گونه ای که صدور معصيت از وی ممتنع می شود؛ زیرا 
با وجود لطف، داعی بر انجام گناه ندارد؛ بلکه صارف از آن در او موجود است؛ اگرچه بر 
انجام گناه توانایی دارد؛ بر این اساس، صدور معصيت از معصوم به لحاظ قدرت او ممکن 
است و به لحاظ نداشتن داعی بر گناه و وجود صارف از آن، ممتنع خواهد بود )سيوری، 

1422 ق: 343(.

ابن ميثم بحرانی، برهان لطف و وجوب امامت معصوم را با توجه به تکاليف شرعی تقریر 
کرده و گفته است:

التکلیفیه و کّل لطف  الشرعّیه  الواجبات  إّن نصب اإلمام لطف من فعل الل تعالی فی أداء 
بالصفه الذکور فواجب فی حکمه الل تعالی... فنصب اإلمام الذکور واجب من الل فی کّل زمان 
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التکلیف؛ نصب امام معصوم، لطفی است از جانب خداوند در انجام دادن واجبات و تکاليف 
شرعی و انجام دادن هر لطفی با ویژگی یادشده، به مقتضای حکمت الهی واجب است. پس 
نصب امام از جانب خداوند تا وقتی که تکليف باقی است، واجب است )1406 ق: 175(.

شيخ مفيد نيز در این باره می نویسد:
از آنجا که عصمت، لطف خداوند و صفتی است که هر گاه خداوند آن را به بنده ای 
دانسته  خلق  همة  حال  از  این،  و  نمی کند  اختيار  را  او  نافرمانی  آن،  با  بنده  کند،  عطا 
در  متعال  خداوند  دارد.  وجود  ویژگی  چنين  »اخيار«  و  »صفوه«  اهل  در  بلکه  نمی شود، 
نَاُهْم َعَلى ِعْلٍم  این باره می فرمایند: »ِإنَّ الَِّذيَن َسَبَقْت َلُم مِّنَّا احْلُْسَن« )انبياء/101(؛ »َولََقِد اْخَتْ
َعَلى اْلَعالَِنَي« )دخان/32( و »َوِإنَُّهْم ِعنَدنَا لََِن الُْْصَطَفنْيَ اْلَْخَیاِر« )ص/47(، )1413ق: 128(.

و در ادامه می گویند:
کبيره و  گناهان  از همة  امامت  و  در حالت رسالت  ایشان  از  امامان)ع( بعد  و  پيامبران 
صغيره معصوم هستند، عقل، ترک مستحبی را بدون قصد تقصير و معصيت بر ایشان ممکن 
می داند و ترک واجب را بر ایشان جایز نمی داند. البته پيامبران و امامان )ع( بعد از او از ترک 
مستحب و واجب، پيش از حالت امامت و بعد از آن نيز سالم و مبرا بودند و توصيف ایشان 

به کمال در همة احوال یقينی است )همان: 129-130(.

نتیجه گیری
از آنجا که بشر همواره نياز به امام و رهبری دارد و این ضرورت عقلی است، بر خداوند 
واجب است که شخصی را به عنوان امام و رهبر جامعه نصب کند که دارای صفات ویژه باشد.
همچنين از آنجا که نصب امام، لطفی از طرف خداوند است، شرایط خاص و حساسی 

را می طلبد، از جمله أعلم بودن نسبت به افراد جامعه و داشتن عصمت از طرف خداوند.
1. أعلم بودن امام

این صفت با توجه به آیات و روایت های رسيده و همچنين استدالل منطقی عالمان اماميه 
با توجه به این نصوص ثابت می کند، که 1. أعلم بودن امام، از صفات ضروری و الینفک 
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امامت و رهبری جامعه بوده؛ 2. أعلم بودن امام، نه تنها از طرف خداوند، بلکه متصل به علم 
خداوند است.

2. عصمت داشتن

این صفت نيز با توجه به آیات و روایت ها و همچنين استدالل منطقی عالمان اماميه با 
توجه به این نصوص ثابت می کند که 1. عصمت امام، یک صفت ضروری و لطفی از طرف 
خداوند در اداره و رهبری جامعه است؛ 2. عصمت نداشتن امام، نه تنها خود را دچار اشتباه 
و گمراهی می کند بلکه افراد جامعه را به گمراهی و تباهی می کشاند که نمونة آن در گذر 

تاریخ به وفور وجود دارد. 
بنابراین، این دو صفت که در کالم امام رضا )ع( روایت شد، ازجمله صفاتی بوده که الزمة 
رهبری جامعه است و وجودش تنها از طرف خداوند و به نص است که این در روایت های 

رسيده از پيامبر و امامان معصوم)ع( به وضوح دیده می شود.
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منابع و مآخذ
القرآن الکرمی. )1415ق(. مترجم محمد مهدی فوالدوند، تهران: دارالقرآن الکریم.

آلوسی، محمود بن عبداهلل، )1414 ق(. روح املعانی فی تفسري القرآن العظيم. بيروت: دارالکتب العلميه.

ابن ابی الحدید، عبد الحميد هبه اهلل،)1404ق(. شرح نهج البالغه البن أبی احلدید. قم: مکتبة آيت الل الرعشی النجفی.

ابن درید، محمد بن حسن، )1426 ق(. مجهره اللغه. ایران: التابعه للستاته الرضويه.

ابن فارس، احمد، )1404 ق(. مقایيس اللغه. قم: مرکز نشر.

ابن منظور، محمد بن مکرم، )1414 ق(. لسان العرب. بيروت: دار صادر.

اردبيلی، محمد بن علی، )1403 ق(. جامع الرواه. قم: مکتبة آيت الل العظمی الرعشی جنفی.

انوری، حسن، )1381(. فرهنگ بزرگ سخن. تهران: سخن.

بحرانی، ميثم بن علی، )1406 ق(. قواعد املرام فی علم الکالم. قم: مکتبة آيت الل العظمی الرعشی جنفی.

بهبودی، محمد باقر، )1363(. گزیده کافی. تهران: علمی و فرهنگی.

بيضاوی، عبداهلل بن عمر، )1418 ق(. انوارالتنزیل و اسرار التأویل. محقق محمد عبدالرحمن مرعشلی، بيروت: 

داراحیاء التاث العربی.

تفتازانی، سعد الدین، )1422 ق(. شرح المقاصد. قم: منشورات الشريف الرضی.

جوهری، اسماعيل بن حماد، )1407 ق(. الصحاح. بيروت: دارالعلم للمليني.

حرانی، ابومحمد حسن بن علی بن الحسين بن شعبه، )1389(. حتف العقول عن آل الرسول. مترجم احمد جنتی، 

چاپ سوم، تهران: شرکت چاپ و نشر بين الملل. 

التاث.  الحیاء  البیت  آل  بيروت:  دوم،  چاپ  الشيعه.  وسائل  ) 1424ق(.  حسن،  محمد بن  حرعاملی، 

حرعاملی، محمد بن حسن، )1425 ق(. إثباه اهلداه بالنصوص و املعجزات. بيروت: أعلمی.

حسينی مرعشی، نوراهلل، ) بی تا(. احقاق احلق. تهران: اسلمیه.

حلی، حسن بن یوسف، )1378(. کشف املراد. قم: دارالفکر.

خزازرازی، علی بن محمد، )1401 ق(. کفایة األثر فی الّنص علی األئمه اإلثنی عشر. قم: بيدار.

خوئی، أبوالقاسم، )1371(. معجم رجال احلدیث. تهران: مرکز اطالعات و مدارک اسالمی.

دهخدا، علی اکبر، )1373(. لغت نامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

راغب اصفهانی، حسين بن محمد، )1362(. مفردات الفاظ القرآن. تهران: الکتبة الرتضويه.

رستمی، محمدزمان، )1388(. علم امام. قم: بوستان کتاب.
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زبيدی، محمد مرتضی،)1414 ق(. تاج العروس. بيروت: دارالفکر.

زحيلی، وهبه بن مصطفی، )1418 ق(. التفسري املنري فی العقيده و الشریعه و املنهج. بيروت: دار الفکر العاصر.

سيوری، فاضل مقداد، )1422 ق(. اللوامع االهليه. قم: مکتب االعلم اإلسلمی.

سيوطی، جالل الدین، )1421ق(. الدّراملنثور. بيروت: دار احیاء التاث.

شهيد ثانی، زین الدین بن علی العاملی، )1423ق(. البدایه فی علم الدرایه. چاپ اول، قم: بوستان کتاب. 

صدوق، محمد بن علی، )1378(. عيون أخبارالرضا. تهران: جهان.

عابد،  عبداللهی  مقدمه صمد  مترجم حميدرضا شيخی و  معانی االخبار.  صدوق، محمد بن علی، )1389(. 

چاپ اول، قم: ارمغان طوبی.

صدوق، محمد بن علی، )1395(. کمال الدین و متام الّنعمه. قم: دارالکتاب اإلسلمیه.

صدوق، محمد بن علی، )1413 ق(. من ال حیضره الفقيه. قم: جامعة مدرسين.

صفار، محمد بن حسن، )1404 ق(. بصائر الدرجات. قم: مکتبة آيت الل العظمی الرعشی جنفی.

طباطبایی، محمد حسين، )1417 ق(. امليزان فی تفسري القرآن. قم: جامعة مدرسين.

طبرسی، فضل بن حسن، )1372(. جممع البيان فی تفسري القرآن. تهران: ناصر خسرو.

طبری، محمد بن جریر، )1412 ق(. تاریخ االمم و امللوک. بيروت: دارالکتب العلمیه.

طوسی، محمد بن حسن، ) 1373(. الرجال. قم: اإلسلمی.

تهران. دانشگاه  انتشارات  تهران:  الکالم.  علم  فی  االصول  متهيد   .)1362( حسن،  محمد بن  طوسی، 

طوسی، محمد بن حسن، )1405 ق(. تلخيص الشافی. نجف: مکتبة العلمی الطوسی و حبرالعلوم.

طوسی، محمد بن حسن، )1410 ق(. الرسائل العشر. قم: جامعة مدرسين.

طوسی، محمد بن حسن، )1411 ق(. الغيبه. قم: دارالعارف اإلسلمیه.

طوسی، محمد بن حسن، )1417 ق(. العدة فی اصول الفقه. قم: ستاره.

طوسی، محمد بن حسن، )1420 ق(. فهرست، قم: ستاره.

طوسی، محمد بن حسن، ) بی تا(. التبيان فی تفسري القرآن. بيروت: دار احیاء التاث العربی.

عظيمی فر، عليرضا، )1389(. قرآن و عصمت أهل بیت )ع(. قم: مهر امير المؤمنين )ع(.

علم الهدی، سيد مرتضی، )1405 ق(. الرسائل. قم: دارالقرآن الکریم.

فاریاب، محمد حسين، )1391(. معنا و چیستی امامت در قرآن. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(.

قائمی، اصغر، )1390(. اصول اعتقادات. قم: ادباء.
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کشی، محمد بن عمر، )1363(. الرجال. قم: آل البیت.

کلينی، محمد بن یعقوب، )1407 ق(. الکافی. تهران: دارالکتاب االسلمیه.

کلينی، محمد بن یعقوب، )1430ق(. الکافی. قم: داراحلديث للطباعه و النشر.

گنابادی، سلطان محمد، )1408ق(. بيان السعاده فی مقامات العباده. بيروت: العلمی.

مازندرانی، مولی محمد صالح، )1429ق(. شرح اصول کافی. تعليق ميرزا ابوالحسن شعرانی و محقق سيد 

علی عاشور، چاپ دوم، بيروت: داراحیاء التاث العربی و التاريخ العربی. 

مجلسی، محمد باقر، )1403 ق(. حباراالنوار. بيروت: دار احیاء التاث العربی.

مجلسی، محمد باقر، )1404 ق(. مرآه العقول فی شرح أخبار الرسول. تهران: دارالکتب اإلسلمیه.
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مرضیه علی پور1

چکیده
توسل به پيامبر اکرم)ص( و ائمه اطهار)ع( از امتيازهای خاص فرهنگ تشيع به شمار 
می رود که ریشه در آیات و روایت ها دارد. از آنجایی که هر یک از امامان)ع( مظهر 
یکی از اسمای حسنای الهی هستند، در حين توسل به ایشان، بایستی به نوع مظهریت 

و تجلی  ویژة آنها توجه کرد. 
امام رضا)ع( را که دارای ارزش  به  بازنمایی توسل  از این رو، هنرمندان صفوی، 
معنوی و نمایانگر سنت مضمونی است، در قالب باور اعتقادی به تصویر کشيده اند. 

هدف مقالة حاضر، بررسی جلوه های بصری نگارة »نجات مردم دریا توسط امام 
رضا)ع(« به شيوة آیکونولوژی به عنوان یکی از رویکردهای جدید در زمينة روش های 
کيفی در حيطة هنر است. این روش پویا و همه جانبه نگر، در نيل به معنا و محتوای آثار 
هنری به ویژه نگارگری ایرانی که فراتر از زیبایی بصری دارای نظام پيچيده و گسترده ای 
از ظرایف ارزش های اخالقی، عرفانی، اجتماعی و روان شناسی بوده، شایان توجه است. 
زیرا فرایند تفسير اثر هنری طی سه مرحلة راهبردی توصيف، تحليل و تفسير، پژوهش ها 
را به صورت نظام مند توسعه می دهد. نوشتار پيش رو، ضمن مطالعة تاریخچة آیکونولوژی 
و ویژگی های مکتب نگارگری قزوین، به بررسی آیکونوگرافيک نگارة یادشده می پردازد. 
روش، آیکونولوژی و گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای و اسنادی است. بررسی ها 
نشان می دهد نگارگری دورة صفویه بازتاب تحول  بنيان های فکری هنرمندان آن دوره 
بوده که متأثر از شرایط و اوضاع اجتماعی خاص آنها است. بنابراین روش تأویلی مانند 

آیکونوگرافی موجب بازشناسی و معرفی ارزش های نمادین در این آثار می شود.

واژه های کلیدی 
توسل به امام رضا)ع(، نگارگری، دورة صفویه، آیکونولوژی، آروین پانوفسکی

تاریخ دریافت: 93/11/22      تاریخ پذیرش: 94/05/21
marziealipoor@yahoo.com                           1. دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر اسالمی دانشگاه شاهد

آیکونوگرافیك جلوه های بصری توسل به امام رضا)ع( در نگارگری
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مقدمه
بدون شک آدمی برای تحصيل کمال مادی و معنوی بایستی به عواملی خارج از محدودة 

وجودی خویش تمسک جوید.
انسان، با توسل می تواند به خداوند نزدیک شده و حوائج مادی و معنوی خود را طلب 
کند، ولی شناخت »وسيله« تنها از راه شرع و وحی قابل شناسایی است.1 اگرچه آیات قرآن، 
محور اصلی دعوت را توحيد قرار می دهد، در عين حال تأثير اسباب و علل جهان هستی را 

می پذیرد)مجلسی،1403ق، ج2 : 90(.2
 از آنجا که امامان معصوم)ع( برگزیدگانی هستند که بر دیگران حق والیت دارند و شئون 
والیی آنها در ُبعد تکوینی و تشریعی مطرح بوده، بنابراین در حوزة تکوین، امام)ع( محور عالم 
وجود است و عالوه بر اینکه بقا و تداوم هستی وابسته به اوست، تمام نعمت های الهی ـ اعم از 
 مادی و معنوی ـ نيز از مجرای مقام امامت به دیگران افاضه می شود)حسينی تهرانی، 1360، ج 5:
130(.3 اميرالمؤمنين)ع( می فرمایند: »هيچ بشری بر ما نعمتی ندارد، بلکه فقط خداوند است که 
بر ما نعمت ارزانی داشته است. پس بين ما و خداوند هيچ واسطه ای نيست و مردم به تمامی 

و همگی دست پروردة ما هستند، بنابراین ما واسطة  بين مردم و خدا هستيم« )همان: 130(.4
بر این اساس، امر توسل به اوليای الهی مطرح می شود. چون هر یک از امامان)ع( مظهر 
نامی خاص از اسمای حسنای الهی و اسم اعظم هستند، بهتر است در حين توسل، به نوع 
 مظهریت و تجلی ویژة آنها توجه کرد. بر اساس دعای توسل دیگر، در نجات از هول و بيم

1. ولی شناخت وسیله در امور ماورای طبیعی و مکنونات غیبی از دایرة علم و تجربه بیرون بوده و تنها از طریق شرع و وحی قابل 
شناسایی است.

2. چه علل ظاهری و عادی باشند، مانند اینکه می فرماید: »خداوند از آسمان آب را فرستاد و به وسیلة آن انواع گوناگون گیاهان 
را از زمین برآوردیم« )طه/ 53( یا علل غیر عادی مانند اینکه یوسف به برادرانش گفت: »این پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم 
بیاندازید تا بینا شود« )یوسف/ 93( بر اساس روایت های اهل بیت)ع(: »خداوند فقط از راه اسباب و علل، کارها را به جریان می اندازد« 

)مجلسی،1403 ق، ج 2: 90(.
3. در بعد تشریع، اولیاء اهلل تمامی شئون پیامبر اکرم)ص( را به جز شأن نبوت دارا هستند.

4. شیخ محمد عبده گوید: »آل پیغمبر اسیران احسانی هستند که خدا به آنها کرده است و مردم اسیران فضلی هستند که اهل بیت)ع( 
بر آنها کرده اند« )حسینی تهرانی، 1360، ج 5: 130(.
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سفر دریاها، صحراها و بيابان ها بایستی به امام رضا)ع( متوسل شد تا رأفت و مهربانی خاص 
ایشان شامل حال افتادگان و درماندگان شود.

نسخة فالنامه، از شاهکارهای نفيس هنر شيعی در دورة صفوی، بر اساس مضامين قرآنی، 
وقایع مهم اسالم، تشيع و داستان هایی از معجزه های قرآن و کرامت های ائمه اطهار)ع( شکل  
یافته، لذا هنرمند صفوی بر اساس باورهای شيعی و با توجه به ویژگی های بينشی، مضمونی 
و ساختاری ویژة خویش برای نمایش مفهوم توسل، نگارة »نجات مردم دریا توسط امام 

رضا)ع(« را به تصویر کشيده است.
آثـار هنـری، پدیده هایـی چند وجهـی هسـتند که برای شـناخت بهتـر و کامل تر بایسـتی 
از روش هـای متنـوع پژوهـش کيفـی بهـره بـرد تـا حقيقـت آثـار هنـری را آشـکار کنـد. 
یکـی از ایـن شـيوه ها توسـط آروین پانوفسـکی، بـا توانایـی خارق العاده ای که در »شـرح« 
محتـوای آثـار هنـری داشـت و با ارجاع به طيف گسـترده ای از مصادیقی از سـایر رشـته ها 
بـه روش آیکونولـوژی، انجـام شـد و تاریـخ هنـر را بـه جایگاهـی واالتر از تمـام معارف 
حـوزة علـوم انسـانی ارتقـا داد. در روش تفسـير آثـار سـنتی، تحليل گر در مقابـل اثری که 
منشـأ ماورایـی دارد قـرار می گيـرد و بایسـتی هماننـد کاوشـگری، دّر نهفتـه در اثـر هنری 
)معنـا( را بيابـد. بنابرایـن لـزوم روشـی بـرای تحليـل آثار سـنتی که بـر مبنـای نمادگرایی 
اسـت ضـرورت می یابـد کـه آیکونوگرافی می توانـد برای رمزگشـایی آنها بـه کار رود و به 
مضاميـن آثـار هنری در مقابـل فرم بپردازد. محدودیـت کاربرد این روش کيفـی در مطالعة 
آثـار هنـری، توجـه نگارنـده را به طرح بررسـی نمادهـای تزیينی و مفهومی نـگارة »نجات 
مـردم دریـا توسـط امـام رضـا)ع(« به شـيوة آیکونولـوژی و بر اسـاس گـردآوری اطالعات 

به صـورت کتابخانـه ای و اسـنادی معطـوف کرد.1 

1. از آنجا که قالب هنر متأثر از قواعد زیبایی شناختی است، ولی محتوای آن از ارزش ها و اعتقادهای موجود در جامعه نشئت می گیرد، 
بنابراین برای شناخت عمیق تر یک اثر هنری از دوره ای خاص، بایستی اطالعاتی دربارة آن جامعه کسب کرد و از سایر روش های 
تحقیق واقعیت همچون تحقیقات اسنادی، تاریخی و غیره نیز بهره برد مانند آثار پانوفسکی که در آنها می توان به وجود روابط متقابل 

میان سطح کلی یک فرهنگ و سطح جزئی اثر هنری پی برد.
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پیشینه
در گسترة شيوة آیکونولوژی، پژوهش هایی انجام گرفته که از آن جمله، عبدی در رسالة 
»بررسی تحليلی نگارگری ایران در مکاتب هرات و تبریز از منظر آیکونوگرافی« در سال 
1387 برای اخذ درجة دکتری از دانشگاه هنر تهران، ضمن معرفی این روش و کاربردهای 

آن، به تحليل و بررسی نگاره های این مکاتب پرداخته است. 
محمدزاده نيز در نشریة نقدنامة هنر، در مقاله ای با عنوان »نقد شمایل شناسانه و کاربرد 
و  آیکونوگرافی  ميان  تمایز  بيان  در سال1390 ضمن  قاجار«  مذهبی  نقاشی  در حوزة  آن 
به کارگيری سه  قاجار می پردازد و  نقاشی های مذهبی عصر  از  نمونه هایی  به  آیکونولوژی 
مرحلة تفسير پانوفسکی را برای درک بهتر نقاشی مذهبی این دوره مؤثر می داند. همچنين 
نشریة  در  هنری«  مطالعات  در  شمایل شناسی  و  شمایل نگاری  »رویکرد  مقالة  در  نصری 
رشد آموزش هنر، در سال 1389، طی بررسی شمایل و شمایل نگاری، به توصيف آرای 
نظریه پرداز این روش پرداخته و ضمن واکاوی آنها به این نتيجه دست یافته که رویکرد 
پانوفسکی، مطلق و جهان شمول نيست، بلکه روشی در راستای بررسی رابطة قوم شناسی 
و قوم نگاری است، نه شيوه ای برای تفسيرهای بدون بنيان طالع شناسی و طالع نگاری که در 

توصيف آثار هنری به کار می رود.

تاریخچة آیکونولوژی
ـ  دو صورت  به  هنری  مطالعات  در  آن  و حضور  دارد  ویژه ای  توجه  آیکون  به  هنر، 
موضوع مطالعات هنری و دیگری روشی برای تحقيقات ـ مطرح می شود. آیکونوگرافی به 
توصيف یا تفسير محتوای آثار هنری و تاریخ آن ـ که به تاریخ اندیشه های بشری بر می گردد 
ـ می پردازد و عبدی به این نکته اشاره می کند که آیکونولوژی شاخه ای از تاریخ هنر است 

و به مضامين یا معناهای آثار هنری در مقابل فرم می پردازد )1390: 84(.
در ابتدا وازاری )1574- 1511( به شيوة شمایل نگاری به تفسير پيچيده و رمزآلود مفاهيم 
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تابلوهای ـ آویخته بر دیوارهای ـ پالتزو وتچيو پرداخت، ولی نخستين محقق در حوزة 
شمایل نگاری، جيووانی پی یتروبللوری1 است که درصدد شناسایی ارتباط موتيف ها با منابع 
کالسيک یا مدرن برآمد و تالش کرد تا معنای عميق اندیشة رمزی عام اثر را بيابد. البته 
پيشينة شمایل شناسی کنونی به نيمة دوم قرن 16 م. بر می گردد که به یافتن معنای نهانی در 
هر عنصر از آثار هنری پرداخته است. یکی از دستاوردهای مهم دورة رنسانس که تا اندازه ای 
هم بر شمایل نگاری اثر گذاشت، تجدید پيوند سنت های ادبی و تجسمی دوران باستان در 
قرن 15 م. بوده است و سزار ریپا از برجسته ترین محققان ایتاليایی با کتاب آیکونولوژیا در 

سال 1593 م. آغازگر جریان بسيار مهمی در عرصة هنرـ به ویژه تاریخ و نقد هنر ـ شد. 
نخستين مطالعات آیکونوگرافی در قرن 16 م. به صورت مجموعه ای از سمبل ها، تزئين ها 
و نشانه های متعلق به ادبيات باستان عرضه شد2. تا قرن 18 م. تحت تأثير باستان شناسی 
در  مجزا  رشته ای  به صورت  و  شد  جدا  باستان شناسی  از  م.   19 قرن  در  و  داشت  قرار 
شاخه های دینی و غير دینی گسترش یافت. تحول عظيم در حوزة بررسی شمایل نگاری با 
نهضت رمانتيک آغاز شد )با شاعران برجسته ای مانند لسينگ در آلمان(. تحقيق در حوزة 
یافت. عرصة  تکوین  فرانسه  در  ـ  بود  قرون وسطایی ـ که عمدتًا روحانی  شمایل نگاری 
بررسی این موضوع را در قرن 19 م. زیر سيطرة خود گرفت، آثار زیر پای بست محکم 
شمایل شناسی را فراهم کرد و محققان قرن 20 م. بنای مدرن و جامع را بر آنها بنيان نهادند. 
از دیگر برجستگان این عرصه، اميل مال3 است که با گردآوری فرهنگی، درک و خوانش 
تصاویر مذهبی را برای انسان های جدید ميسر کرد. در عرصة تحقيق تاریخی نيز مکتب 
بين المللی هنر به بررسی های مربوط به شمایل نگاری جهت تازه ای دادندـ  مشخصة این گونه 
تحقيقات در قرن 20 م. است ـ و سردمدار آن هم محقق هامبورگی »ابی واربرگ« است 
 که در کنگرة بين المللی تاریخ هنر در وطن، دیوارنگاره های فرانچسکو کوسا و همکارانش 

1. باستان شناس و نظریه پرداز هنر قرن 17 م.
2. این سمبل ها، تزئین ها و نشانه ها در هنرهای تجسمی کاربرد داشت.

3. امیل مال مطالعات فرانسوی آیکونولوژی ـ به   ویژه مطالعات دیدرو ـ را تکمیل کرد.
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در فررا را به تمثال اشکال منطقة البروج تفسيرکرد1 و همچنين حلقة واربورگ را که مرکز 
پژوهش های آیکونولوژی است، راه اندازی کرد که چهره های برجستة آن آروین پانوفسکی2، 

ارنست گامبریج و فریتز ساکسل هستند. 
در هامبورگ، ارنست کاسيرر فلسفة صور رمزی اش را بنياد نهاد که پيشينة دیگری برای 
نظام پانوفسکی می سازد. نخستين کسی که لفظ »Iconology«3 را برای شيوة تحليل محتوا 
در اثر هنری پيشنهاد کرد »هوگ ورف« بود.4 هدف وی از شمایل شناسی عبارت است از 
پنهان است«  یا  یا عرفانی که در صور مجازی جلوه می کند  فهم »معنای رمزی و اصولی 

)بيالوستوکی، 1385: 1(.5 
وی  است.  پانوفسکی  آروین  آیکونولوژی،  حوزة  شخصيت  تأثيرگذارترین  و  مهم ترین 
باشد  داشته  وجود  بایستی  هنری  اثر  تفسير  و  درک  از  مجزا  معنایی  سطح  سه  بود  معتقد 
حوزة  ـ  آیکونوگرافيک  تفسير  و  آیکونوگرافيک  تحليل  آیکونوگرافی،  پيش  شامل  که 
 شمایل شناسی ـ است. نصری دليل اینکه پانوفسکی چندان با مورخان هنر پيش از خود و 

حوزة  در  فعالیت هایش  به دلیل  که  است  ـ  رنسانس  متخصص  به ویژه  ـ  هنر  تاریخ شناس  واربرگ«  »ابی  هامبورگی  محقق   .1
روش شناسی، وی را بنیانگذار آیکونوگرافی معاصر می دانند. او با گذر از مطالعات صرفًا کّمی، به تحلیل و تفسیر شمایل شناسی روی 
آورد و همچنین با طرح چنین موضوعی موجب احیای مجدد شمایل، شمایل نگاری و شمایل شناسی به شکلی نوین شد. از مهم ترین 
ویژگی های مطالعات واربورگ گسترش حوزة آیکونولوژی از متون و هنرهای مذهبی به متون و هنرهای غیر مذهبی است و در 
ادامه، وی حلقة واربورگ را که مرکز پژوهش های آیکونولوژی است راه اندازی کرد. نظر واربرگ برای نظریة بسیار متنفذ تفسیر 

شمایل نگارانه در قرن بیستم که آروین پانوفسکی ساخته و پرداخته بود، حائز اهمیت فراوان است.
2. آروین پانوفسکی در حوزه های مختلف هنری به ویژه تاریخ و زیبایی شناسی هنر قرون وسطی و رنسانس مطالعات گسترده ای 
داشت که حاصل آن ده ها کتاب و مقاله است. پانوفسکی برخالف محققان پیش از خود عالوه بر شناسایی و تعیین هویت نمادها و 
سمبل های درون اثر، به شناسایی درون مایه، موضوع و عناصر درون یک اثر معتقد بود که بدین روش می توان به مضامین عمیق تری 
دست یافت. درک عمیق تری که منجر به دریافتی ورای فرهنگ غالب بر دوره ای که اثر در بستر آن شکل گرفته می شود. جستجوی 
معنا از طریق تصویر در رویکرد پانوفسکی به تاریخ هنر اهمیت دارد و الزمة دستیابی بدین معنا، اعتقاد به ارتباطی ضروری میان 
جزئیات اثر هنری با کلیات فرهنگ و جامعه ای که اثر در آن شکل گرفته است. وی معتقد بود سه سطح معنایی مجزا از درک و 
تفسیر اثر هنری بایستی وجود داشته باشد که شامل پیش آیکونوگرافی ـ شناسایی و توصیف نقش مایه )موضوع ها و رویدادهایی 
که به واسطة خطوط، احجام و رنگ ها تصویر می شوند( ـ و دومی تحلیل آیکونوگرافیک ـ شناسایی و توصیف انگارة معنایی )ثانویه 
یا قراردادی( که از طریق این نقش مایه ها منتقل می شوند و با ارجاع هایی به منابع مکتوب تعیین می شوند )حوزة شمایل نگاری( و 

سومی تفسیر آیکونوگرافیک ـ تفسیر این انگاره ها را شامل می شود )حوزة شمایل شناسی( ـ است.
3. شمایل شناسی

4. اگرچه واربرگ هم قباًل دربارة تحلیل شمایل شناسانه اظهار نظر کرده بود.
5. هوگ ورف آخرین هدف شمایل شناسی را یافتن پیشینة فرهنگی و ایدئولوژیکی تلقی می کرد که آثار هنری متجلی می سازند و 

همین طور هم اهمیت فرهنگی و اجتماعی که می توان به شکل ها و وسیلة بیان نسبت داد.
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هم دوره اش موافق نيست را چنين ذکر می کند: »پانوفسکی به این موضوع توجه داشت که در 
دورة رنسانس، بحث تاریخ مندی )سياليت( انسان و اینکه انسان در این دوره نسبت به تاریخ درک 
و بصيرتی داشته است مطرح بود و در آن تمدن ها نمی توان چنين بصيرتی را یافت« )1389: 58(.
بنابراین محققانی همچون پانوفسکی، بررسی های متعددی را به تفکر نوافالطونی موجود در 
پس زمينة ایدئولوژیکی آثار مشهور ميکل آنژ و نيز نقاشی های اساطيری تيتيان اختصاص داده اند. 
در راستای تحول در عرصة مطالعات شمایل نگاری، نهاد مراکز اسناد و مدارک نيز پيشرفت کرد و 

در سال 1956 م. ا. پيگلر کتاب بسيار مفيدی با عنوان Barockthemen را منتشر ساخت.1

هنر نگارگری دورة صفویه
 هنر نگارگری صفویان ماحصل نگارگری اسالمی بوده، به تدریج به معنویت، روحانيت
و استفاده از خطوط نرم و عناصر صميمی آن افزوده شده و در این دوره به کمال معنویت 
و ظرافت، دست یافته است. این روحانيت خاص در نگاره های مذهبی صفویه، سندی بر 
یکپارچگی دین و دولت بود و سليقه و هنر آنها نيز در پيوند مستقيم با عناصری قرار گرفت 
که ماهيت مذهبی داشتند. در این دوره، آموزه های فقهی شيعه که چشمگيرترین و حساس ترین 
مسائل مذهبی در تاریخ اسالم به شمار می روند به نحو قابل توجهی گسترش یافتند و شيوه ها 
و تمهيدهای نمادینی ابداع شدند تا نظرگاه شيعه نسبت به شخصيت های مقدس در عرصة 
نگارگری را جلوه دهند. زیرا مقدسان شيعه، برگزیدگانی هستند که اگر صورت جسمانی و 
زمينی آنها بی واسطه و بدون به کار بردن این تمهيدها در تصویر ظهور یابد، مخاطب را به 
مدلول واقعی آنها ارجاع نمی دهد و احتمااًل یکی از دالیل حرمت تصویرگری به خصوص 
شمایل اوليای الهی را بر همين مبنا باید دانست، زیرا صورت مادی این جهانی بر مناسباتی 

داللت دارد که انسان را از رسيدن به مدلول حقيقی باز می دارد )مهدی زاده، 1392: 185(.

1. پیگلر در کتاب Barockthemen فهرست هزاران اثر هنری مربوط به عصر باروک را برحسب موضوع آورده و نخستین مقاله در 
بنیاد نهادن نمایة نظام مند مربوط به شمایل نگاری خاص هنر هر دوره را در موسسة تاریخ هنر در هلند ارائه داده و در بررسی مسئلة 

محتوا در هنر، درجة آگاهی در زمان ها و مکان های مختلف فرق کرده است )بیالوستوکی، 1385(.
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بنابراین ابداع نماد و شيوه های تصویری که اهميت موضوع های شيعی همچون تقدس، بزرگی 
و شأن واالی شخصيت  آنها را نشان دهد در این دوره بروز و تجلی یافت. به ویژه این موضوع در 
دورة شاه تهماسب تشدید و تثبيت شد و تحولی اساسی در عناصر بصری برای نمایش جنبه های 

مقدس تفکر شيعی به وجود آمد1 و نقطة اوج آن در فالنامه تهماسبی قابل مشاهده است. 2

خوانش آیکونوگرافیک نگارة »نجات مردم در دریا توسط امام رضا)ع(«

.)Farhad, 2009: 132(»)تصویر 1( نگارة »نجات مردم در دریا توسط امام رضا)ع(

نگارة »نجات مردم در دریا توسط امام رضا)ع(«، با توجه به روش آیکونولوژی به اختصار 
مورد خوانش قرار می گيرد.3 این تصویر یکی از بيشمارترین نگاره هایی است که موضوع 

مبارزه ميان نيروهای خير و شر را به نمایش گذاشته است4 )تصویر 1(.

1. به طور مثال در اکثر نسخ خطی، چهرة اولیای دین با روبند و هالة نورانی به نمایش درآمده  است.
2. به دلیل پیشینة طوالنی نقالی و قصه خوانی در ایران و توجه حکام این دوره به وقایع و حماسه های مذهبی و نفوذ آن در میان 

مردم، انواع شیوه های بیان داستان های مذهبی رواج یافت.
.)Percepticve Act( )Calvino 1998:3( :3. خوانش یعنی عمل ادراکی و شامل سه سطح دریافت، برداشت و استنباط می شود

4. مانند داستان رستم با دیو سفید در آخرین منزل از هفت خان رستم و داستان مبارزة بهرام گور با اژدها و ده ها داستان دیگر که 
مشابه این موضوع را به تصویر کشیده اند.
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 درواقع مضمون این تصویر با ده ها نگارة مشابه در همين موضوع مشترک است و تنها با 
اندک تمایزی دربارة شخصيت های مختلف در ورای قرن ها در قالب داستان های گوناگون و 
جذاب، منتقل و تکرار شده است. در حقيقت این نگاره، بازنمایی توسل به امام رضا)ع( بوده 
 که دارای ارزش معنوی و نمایانگر سنت مضمونی است که در قالب یک باور اعتقادی به
تصویر کشيده شده است. اهميت این موضوع زمانی برجسته تر می شود که خداوند در آیة 
35 سورة مائده به موضوع توسل اشاره می کند و شامل هر چيزی است که مرضی و مورد 
توجه خدا باشد و موجب نزدیکی به پيشگاه مقدس پروردگار شود1 و ضرورت مطالعة 
ایران را ایجاب می کند.2  تأثير آن در فرهنگ  دقيق تر جنبه های مختلف توسل در قرآن و 
بنابراین نيل به معنای پنهان در این تصویر در سه سطح معنایی بر اساس شيوة پانوفسکی 
با درک معنای ابتدایی نقوش ترسيم شده، موضوع تصویر و روابط آنها با مراجعه به متون 

روایی و تاریخی ميسر می شود.
بر اساس اصول پانوفسکی، نخستين سطح دریافت یک اثر هنری صرفًا با ویژگی های 
بصری اثر مرتبط بوده و اساسًا درک آن بر مبنای واقعيت صوری و تجربة تصویری است. 
در  که  است  این  امام رضا)ع(«  توسط  دریا  در  مردم  »نجات  نگارة  دریافت  نخستين  سطح 
پيش زمينة آن، فردی با لباس سبز و فاخر سوار بر اسبی آبی رنگ با زینی تشریفاتی، شمشيری 
 بر کمر و نيزه ای در دست در مقابل دیوی شيطنت آميز و غيرعادی ترسيم شده است.3 چهرة
 ناجی با پوششی سفيد و هاله ای شعله سان مستور شده و در حالی که نيزه را به شکم دیو

1. مهم ترین آنها ایمان به خدا و پیامبر اکرم)ص( و جهاد و عبادت هایی همچون نماز، زکات، روزه، زیارت خانة خدا، صلة رحم، انفاق 
در راه خدا ـ اعم از انفاق های پنهانی و آشکار ـ و همچنین این واسطه می تواند محبت اولیای خدا باشد که خود او تأکید کرده است. 

بنابراین انسان با توسل به کسانی که محبوب خدا هستند، مانند پیامبران، معصومان و مؤمنان صالح، به تقرب الهی دست می یابد.
2. در آیة مدح متوسالن )آیات 57 ـ 56 سورة اسراء(: مفسران اتفاق نظر دارند که »َيْبَتُغوَن ِإل َربِِّهُم اْلَوسیَلَة َأيُُّهْم َأْقَرُب«، مدح و 
توصیف برای مؤمنان است؛ زیرا آنان برای رسیدن به خدا توسل می جویند. مؤمنان برخالف مشرکان به کسانی متوسل می شوند که 
اهل باشند و صالحیت رفع مشکالت را داشته باشند. این آیه مشرکان را نکوهش می کند که آنها چیزهایی را عبادت و از آنها طلب 

حاجت می کنند که اصاًل مالک نفع و ضرر خود نیستند. به مشرکان خطاب شده است: »اْدُعوْا الَِّذيَن َزَعْمُتم مِّن ُدوِنِه«.
3. موجودات دیوسان در تخیل مردم ایران به منزلة دشمن قهرمانان نیک از جایگاه خاصی برخوردارند. اصواًل نبرد با دیوها یکی از 
ویژگی های قهرمانان قصه های عامیانة ایرانی است که با شخصیت های مذهبی برای باال بردن مقام و قدرت آنها درآمیخته شده 

است.
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بزرگ و نارنجی رنگ با چهره ای خشن فرو کرده، مشاهده می شود. در این نگاره، افرادی 
اسير چنگال موجودات وحشی به صورتی بی تناسب و بدون دقت نمایش داده شده اند، اما 
تصویر هيوال و قهرمان و مرکبش با دقت و ارائة جزئيات مصور شده اند. در این مرحله به 
ویژگی های بصری، ساختاری و تکنيکی اثر توجه می شود، همچون نمایی از صخره ها و 
طبيعت سرسبز و پرشکوفه که با رنگ های شاد و با نشاط تصویر شده، ولی این مرحله از 

درک اثر هنری عاری از معلومات ضروری فرهنگی است.
اثر  درک  برای  بایستی  و  است  نخست  مرحلة  از  عميق تر  آیکونوگرافی  مرحلة  دومين 
هنری، اصول تصویری و غيرتصویری را دانست و این سطح به دانش فرهنگی مخاطب 
بستگی دارد. اگر مخاطب این نگاره با فرهنگ ایرانيان آشنایی داشته باشد با مشاهدة اثر 
متوجه می شود شخصيت در حال مبارزه با دیو دهشتناک، احتمااًل یکی از معصومان)ع( است 
افراد وحشت زده،  از  و  دارد  نور وجود  از  هاله ای  دور سرش  به  و  پوشيده  که چهره اش 
سراسيمه و عریانی که به دنبال پناهگاه هستند و از وی کمک می طلبند، متوجه موضوع نگاره 
و هویت افراد خواهد شد که در قرآن کریم و سنت شریف نبوی بدان اشاره شده است. نوع 
فضاسازی و کاربرد عناصر بصری می تواند نشانه ای برای دستيابی به دورة تاریخی اثر باشد. 
از آن جایی که درون مایه و موضوع های متعلق به یک دورة تاریخی مشخص لزومًا واضح 

نيستند، بنابراین بایستی با تاریخ، ادبيات و هنر آن دوره نيز آشنایی داشت.1 
سطح سوم که مرحلة عميق تری از این روش بوده شامل معنا و محتوای درونی اثر است و 
در این سطح، معنایی از اثر و کليت فرهنگی که این نگاره در آن خلق شده به دست می آید. در 
این مرحله »ارزش های نمادین« مطرح می شوند و آن به شناخت تاریخ هنر نياز دارد. بر این 
اساس شخصيت، فرهنگ، جامعه و شيوة نگارگری زمان خالق این اثر ـ حتی گرایش های 
فکری و اعتقادی او ـ مشخص می شود. توصيف ارزش های نمادین، تفسيری تحليلی بوده، 

1. با رواج اسالم، در قرن 7 ق. کاربرد آیات قرآنی و احادیث در میان ایرانیان نضج یافت و تأثیر فرهنگ اسالمی بر ادبیات فارسی 
به حیطة لغت و زبان محدود نشد، بلکه در محتوای آثار ادبی این دوره نیز ظاهر شد و تا قرن 9 ق. به اوج شکوفایی رسید و نفوذ 

کالم وحی به ویژه مضامین قرآنی در نگارگری مشهود شد.
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نه ترکيبی و این گونه تفسير نيازمند مقایسة مضمون اثر با مستندهای تاریخی )به ویژه که 
موضوع اثر از قرآن و سنت شریف نبوی نشئت گرفته( است. پانوفسکی، آیکونولوژی را 
اصول  دائمی  تفسير  بلکه  نمی داند،  دورة خاص  یک  فرهنگی  نمادهای  در  فقط جستجو 
تکنيکی و نيز مضامين کلی اثر هنری را الزم می شمرد. به اعتقاد او، تفسير تحليلی، محقق را 
به قصد و خواستة هنرمند رهنمون نمی کند، بلکه احتمال دارد اصواًل با قصد آگاهانة هنرمند 
تفاوت داشته باشد و بر این اساس اثر به تفسيری ورای خواست خودآگاه هنرمند نياز دارد. 

موضوع این نگاره احتمااًل بازتابی از این فراز »دعای توسل« است:
»خدایا! از تو درخواست می کنم به حّق وليت رضا، علی بن موسی )درود خدا بر او( که 
مرا در همة مسافرت هایم در خشکی ها، دریاها، کوه ها، بيابان های خشک، دّره ها و بيشه ها از 
آنچه می ترسم و پرهيز دارم در امان بداری، همانا تو مهربان و مهرورزی«1 )قمی، 1369: 204(.
ولی برای بررسی زمينه های بروز این مضمون، ذکر ترجمة آیات و روایت ها نيز ضرورت 
می یابد و از مفاد آنها مشخص می شود که پيامبر)ص( و اهل بيت)ع( ـ به عنوان بندگان مقرب 
الهی و کسانی که به سرحد کمال بشری رسيده2 و نزد خداوند از جاللت و منزلت خاصی 
برخوردارند ـ »وسيلة« ما به درگاه الهی هستند و کرامت ها و معجزاه های آنها نشان دهندة 

جایگاه آسمانی و فوق زمينی ایشان است.3 
در این مرحله از تفسير، توجه به جزئيات نگاره ـ به ویژه توجه به پيکره ها و صحنه آرایی 
درون نگاره ـ ضرورت می یابد. با بررسی وضعيت قرارگيری دو شخصيت اصلی داستان 
و نيز نقش مایه های موجود در زمينة تصویر می توان به نکات حائز اهميتی اشاره کرد. این 

َوالِْبحاِر  اْلرَباری  َاْسفاری ِفی  ِبِه فی مَجیِع  لُم إاّل َسلَّْمَتنی  َعَلیِه السَّ ْبِن ُموسی  ضا َعِلی  َاْسَئُلک حِبَقِّ َولِیک الرِّ 1. »اَلّلُهمَّ اِّنی 
َواْلِباِل واْلِقفاِر وااْلْوِديِة َواْلِغیاِض ِمْن مَجیِع ما َاخاُفُه َوَاْحَذُرُه اِنَّک َرُؤٌف َرحیٌم«

2. رسول اهلّل)ص( فرمودند: »ای جابر، هرگاه خواستی در پیشگاه الهی دعا کنی و خداوند نیز دعای شما را مستجاب گرداند، متوسل به 
اهل بیت)ع( من شو و خداوند را به اسمای آنان بخوان که محبوب ترین اسم ها نزد خدا اهل بیت)ع( من هستند« )همان، ج 91، ح 16: 21(.

3. واژة »کرامت« در اصل به معنی بزرگواری و عظمت معنوی است. در اصطالح علم کالم، کارهای خارق العاده ای که از پیامبران 
برای اثبات نبوت صادر می شود به نام »معجزه« و همین گونه کارها از غیر پیامبران، »کرامت« نامیده می شود. بر همین اساس امام 
صادق)ع( فرمودند: »معجزه، نشانه ای برای خداست که خداوند آن را به کسی جز پیامبران، رسوالن و حّجت هایش عطا نمی کند و 

هدف این است که به وسیلة آن، راستگویی راستگو از دروغ گویی دروغ گو شناخته شود« )مجلسی،1403 ق، ج 12: 77(.



فرهنگ رضوی208

13
94

یز 
پای

م، 
ده

یاز
رة 

شما
م، 

سو
ل 

سا
  

اثر، حضور یکی از اوليای الهی را در حال کمک به مردم سراسيمه و پراکنده در دریا نشان 
می دهد که چهره اش با پوششی سفيد و هاله ای نورانی احاطه شده و در حالی که نيزه را به 
شکم دیو بزرگ و نارنجی رنگ با چهره ای خشن فرو کرده، مشاهده می شود. شدت خشم 
این موجود دهشتناک نيز با شعله های منشعب از چشمان و دهانش نمایش داده شده است. بر 
اساس دعای توسل دیگر، احتمال دارد نجات دهندة افراد غریق در دریا، امام هشتم)ع( باشد.
نوع گزینش  دارد،  تفسير  قابليت  و  به خود جلب می کند  را  بيننده  توجه  ابتدا  در  آنچه 
رنگ های موجود در نگاره است که نمادی از خصوصيات درونی پيکره ها و نشان دهندة آگاهی 
خردمندانة نگارگر نسبت به روان شناسی رنگ هاست. بنابراین، بعضی رنگ ها، نماد صفات 
زمينی و برخی، صفات روحانی و ملکوتی را نشان می دهند. چنانچه لباس امام رضا)ع( با توجه 
به ایمان و اعتقاد ذاتی شان به رنگ روحانی سبز که رنگ والیت، عصمت و طهارت و در یک 
کالم »صبغة الل« بوده به نمایش درآمده است.1 احتمال دارد دليل انتخاب رنگ آبی اسب امام)ع( 
به معنی ایمان صاحب آن باشد زیرا این رنگ در هنر کهن گرا به منزلة رنگ الهی و آسمانی و 

رحمت الهی نيز بيان شده است )آیت اللهی، 1377: 164( )تصویر 2(.

)تصویر 3( بخشی از تصویر )1()تصویر 2( بخشی از تصویر )1(

در حالی که رنگ نارنجی متمایل به قرمز دیو خشمگين، بيان کنندة حالت تهاجمی، رنگ 
 زمينی و نمادی از وسوسه های شيطانی بوده و تقریبًا تنها رنگ گرم کل این نگاره است و بایستی

1. طبق نظر درخشانی، قرآن کریم این رنگ را رنگ بهشتی می داند و در اینجا نماد قرب الی اهلل است. از دیرباز رنگ سبز در ایران 
تقدس داشته و پس از اسالم رنگ والیت، عصمت و طهارت و در یک کالم »صبغة الل« است )1382: 6(.
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تمام توجه بيننده را به خود جلب کند، ولی نگارگر با به کارگيری آن در بخش های مختلف 
تصویر از شدت آن کاسته و با سایر سطوح نگاره هماهنگ و مرتبط کرده است )تصویر 3(.
بزرگوار  آن  هيوال،  تصویر  ایشان،  کار  بزرگی  و  امام)ع(  عظمت  بر  تأکيد  برای  نگارگر 
و مرکبشان را بزرگ تر و با دقت و ارائة جزئيات بيشتر نشان داده، در حالی که انسان های 
اسير چنگال موجودات وحشی و دیو را به صورتی بی تناسب و بدون دقت ترسيم کرده که 
وحشت زده، سراسيمه و عریان به دنبال پناهگاهی هستند و از این رو به امام)ع( پناه آورده و 
استمداد می طلبند. هنرمند از حيث تصویری برای نمایش مفهوم توسل به امام)ع( برای رهایی 
از دست دیو، یکی از افراد را در حالتی که به نعلين و رکاب اسب ایشان دست می ساید و 
طلب کمک می کند نشان داده است. عده ای نيز در حين گریز از دست دیو شيطان صفت، 
امام رئوفی که عنایت و لطف ویژه ای به مبتالیان و بيچارگان دارند1 و در این  به سمت 
مهربانيشان کوچک ترین نامالیمتی دامنگير آنها نمی شود، پناه می برند و متحيرانه به مبارزة 

امام رضا)ع( با دیو می نگرند2.

)تصویر 4( بخشی از تصویر )1(

1. طباطبایی، رأفت را مختص اشخاص مبتال و بیچاره می داند، ولی رحمت در اعم از آن )بیچاره و غیر بیچاره( استعمال می شود 
)1417 ق، ج 1: 325(. در زیارتی از امام جواد)ع( نقل شده است: »سالم بر امامی که بر مبتالیان و بیچارگان عنایت و لطف ویژه 
دارد و در این مهربانیش کوچک ترین نامالیمتی دامنگیر آنها نمی شود« )مجلسی،1403 ق، ج 99: 55(. رئوف، لقبی است که بعد از 
شهادت امام)ع( به آن حضرت داده شده و دلیلش شهرت ایشان به برآورده کردن حوائج زائران است. صاحب جنم الثاقب می نویسد: 
.)http://www.khabaronline.ir( »متوسل شوید )برای رهایی از هر گرفتاری به خصوص صحت و سالمتی در سفر، به امام رضا)ع«

2. اگرچه این پیش زمینة تباهی و گمراهی در دریای تصویر، یادآور توصیف روز جزا نیز می تواند باشد. این شگردهای نسبتًا کوچک 
از حیث مدیریت صحنه و فضا، بعضًا چشمگیر و کم نظیر می نماید )مهدی زاده،1392: 125(. با فرض اینکه این نگاره می تواند نمایی 

از صحنة قیامت تصور شود، نگارگر نجات در آنجا را نیز متضمن توسل به امامان معصوم)ع( نشان داده است.
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در پس زمينة نگاره، نمایی از صخره ها و طبيعت سرسبز و پرشکوفه به شيوة مکتب قزوین 
مشاهده می شود که دو ميمون در حال نزاع یا کمک به یکدیگرند و احتمااًل خبر از وقوع این 
 حادثة مهم را می دهند یا اینکه آنها را نمادی از مبارزة دیو با امام)ع( نيز می توان تصور کرد، 
زیرا دقيقًا در پس زمينه و ميان امام)ع( و موجود افسانه ای قرار دارند و هاله های نورانی اطراف 
چهرة ایشان، چشم را به طرف آنها هدایت می کند. در بخشی دیگری از تصویر، دو پرنده 
بر روی شاخسار درخت چناری نشسته و پرنده ای نيز بر صخره ای ایستاده است. اگرچه 
این گونه طراحی در اکثر نگاره های این مکتب دیده می شود، ولی وجود آسمانی طالیی با 

ابرهای صورتی را می توان نشانی از رحمت وجودی امام)ع( تصور کرد.
نگارگر با توجه به اهميت وجود امام)ع( و دیو نسبت به سایر عناصر بصری، آنها را معيار 
ایجاد تقسيم و ترکيب بندی سایر اجزاء قرار داده و هارمونی الزم را در قسمت های مختلف 
نگاره به وجود آورده است. تحليل دیگری که بر پيکره ها می توان ارائه داد حالت آنهاست که 
موجب تحرک و پویایی صحنه شده، مانند مبارزة ميان امام)ع( با دیو بوده و ایشان در حالی که 
سوار بر اسب اند نيزه را به شکم دیو خشمناک فرو کرده و هيوال، مضطرب و سرکش با 

دستی فردی را باالی سرش می چرخاند و با دست چپ نيزه را گرفته است.
در حقيقت، نحوة نگرش نگارگر به عناصر تصویری و شيوة کاربرد رنگ و نقوش با 
چگونگی انتظام ساختار اثر، انطباق یافته است. رنگ آبی اسب، پوشش امام)ع( و هالة دور 
چهرة ایشان، نماد وجوه ملکوتی وّلی خداست. نوع پوشش ایشان نيز نشانی از پوشش دوران 
صفویه دارد، زیرا در این دوره، از عمامه و دستار برای نشان دادن تشخص فرد استفاده 
می شد. نگارگر با مهارت کافی برای بازنمایی حالت توسل، با ایجاد فضای دلهره و رعب آور 
و حالت سراسيمه و عریان افرادی که از امام)ع( استمداد می طلبند و به ویژه با ترسيم فردی 
که به نعلين اسب ایشان متوسل شده و حرکت سایرین به سمت امام)ع( استفاده کرده است 
تا حالت پيکره ها بتواند تأثير بسزایی را در بيننده القاء کند. همچنين ترسيم پيش زمينه ای 
)تصویر 4(. است  حادثه  بزرگی  تشدیدکنندة  گرفتار شده اند،  آن  در  مردم  که  تار  و  تيره 
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احتمااًل این دیو دهشتناک را می توان نمایی از زندگی دنيوی نيز تصور کرد که نگارگر 
وی را به رنگ نارنجی و با وسایل زینتی همچون گردنبند، بازوبند، دستبند و خلخال طالیی 
ترسيم کرده است. این موجود خيالی با زنگوله ای بزرگ بر گردن و زنگوله های کوچک آویزان 
از شاخ هایش احتمااًل مردم را به ضاللت می کشاند. در بخشی دیگری از نگاره، موجودی 
افسانه ای که زن و مردی بر آن سوارند و در حالی که بقيه در حال فرار از دست دیو هستند 
آنها شادی کنان به سمت وی می روند )احتمااًل دیو که نمودی از دنيا است برخی مردم بدون 
دانستن خطری که از جانب وی آنها را تهدید می کند، با رغبت به سمت آن می روند( نقوش 

روی لباس دیو نيز از موجودات افسانه ای رایج در دورة صفویه تبعيت می کند )تصویر 5(.

)تصویر 6( بخشی از تصویر )1()تصویر 5( بخشی از تصویر )1(

اگرچه در اینجا صحنه ای مانند مضمون »یونس)ع( در شکم ماهی« مشاهده می شود که 
از  تا  برد  پناه  به پروردگار  بایستی  َذَهَب ...« در گرفتاری و ظلمات  ِإْذ  النُّوِن  َذا  »َو  آیة  طبق 
مشکالت رها شد، ولی هنرمند با تأکيد بر استمداد از امام رضا)ع( در مقابله با دیو، موضوع 
»توسل« را به نمایش گذاشته تا بدین نکته اشاره کند که نقش توسل در دنيا غير قابل انکار 
است و انسان به وسيلة آن بایستی به خداوند نزدیک شده و حوائج مادی و معنوی خود را 

طلب کند )تصویر 6(.
سه  به صورت  اصلی  شخصيت های  چهرة  قزوین،  مکتب  نگارگری  شيوة  به  توجه  با 
رخ ترسيم شده و تحت تأثير نقاشی غربی نيز از شدت تزئين ها و ریزه کاری های عناصر 
از  یک  هر  با  متناسب  نقش مایه های  کاربرد  با  هنرمند  همچنين  است.  کاسته شده  بصری 
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شخصيت های اصلی نگاره و تأکيد بر معنای مکنون ها در اعمال پيکره ها و روابط آنها با 
سایر عناصر تصویری کوشيده، واقع گرایی را با بيان مفاهيم عميق درآميزد و در عين حال با 
طراحی ساده ولی مفهومی، حالت تحرک را در نگاره ایجاد و نيز حالت ها، چهره ها و رنگ ها 
را متنوع تر کرده تا حرکت ها و روابط آنها به طرز چشمگيری نمایان شود. از آنجا که فضا 
در نگارگری ایرانی با جهان فراسو پيوند دارد و دارای ابعاد مستقل از مکان محسوس است، 
بيان کرده و بدین ترتيب منظره پردازی و فضا سازی  از طریق نشانه ها  نگارگر واقعيت را 
قدسی را بر نگاره حاکم کرده است، چنان که در نگاره های این دوره بيشتر به موضوع های 

شيعی توجه می شد و ترکيب بندی نگاره ها نيز ناشی از این مضامين بود.

نتیجه گیری
روش آیکونوگرافی برای یافتن معنای یک اثر هنری، روابط متقابل ميان سطح کلی یک فرهنگ 
)نمادهای کاربردی( و سطح جزئی یک اثر هنری )فرم و تکنيک( را مورد مطالعه قرار می دهد. 
بنابراین تحليل نحوة خاص نمادپردازی نگارة »نجات مردم در دریا توسط امام رضا)ع(«، ارتباط ميان 
نمادهای تصویری و جهان بينی تصویر با شرایط حاکم بر نگارگران مکتب قزوین و روش های 
نگاره پردازی آن دوره را مشخص می کند و معنای احتمالی اثر که ورای هدف هنرمند وجود دارد با 
روش آیکونوگرافيک که متضمن استناد به مستندهای تاریخی است به دست می آید. چنانچه کاربرد 
نقش مایه های متناسب با هر یک از شخصيت های اصلی نگاره و تأکيد بر معنای مکنون ها در اعمال 
پيکره ها و روابط آنها با سایر عناصر تصویری کوشيده، واقع گرایی را با بيان مفاهيم عميق درآميزد و 
در عين حال با طراحی ساده ولی مفهومی، حالت تحرک را در نگاره ایجاد و نيز حالت های چهره ها 
و رنگ ها را متنوع تر کرده تا حرکت ها و روابط آنها به طرز چشمگيری نمایان شود. از آنجا که فضا 
در نگارگری ایرانی با جهان فراسو پيوند دارد و دارای ابعاد مستقل از مکان محسوس است، نگارگر، 
واقعيت را از طریق نشانه ها بيان کرده و بدین ترتيب منظره پردازی و فضاسازی قدسی را بر نگاره 
حاکم کرده است. در نگاره های این دوره بيشتر به موضوع های شيعی توجه می شد و این موضوع 
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به ویژه در دورة شاه تهماسب تشدید و تثبيت شد و تحولی اساسی در عناصر بصری برای نمایش 
جنبه های مقدس تفکر شيعی به وجود آمد، چنانچه در ترکيب بندی این نگاره از فالنامة تهماسبی زمينة 
القای آموزه های فقهی شيعه مشخص است و نقش مایه های اصلی آن از نظر مفهوم، با مضمونی 

هماهنگ هستند که به زیبایی به تصویر کشيده است. 
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Comparative- Analytical History of Islamic Art

MarziehAlipour:PhD Student  of Comparative Analytical History of Islamic Art of 
Shahed University
 
Abstract  
Resorting to Prophet (Muhammad) and Imams ‘P.B.U.H.’ is one of the 
special privileges of Shiite religion that come from verses from Koran 
and traditions. Any of twelve Imams (AS) is a sign of The Names of God 
(asmā allāh al- usnā) therefore when someone wants to resort them 
must pay attention to it. Since Safavid painters had special sight and 
philosophical bases and principals with roots in Shiite beliefs and Persian 
deep culture illustrated Shiite contents.The main goal of this paper is 
study of visual displays of resorting to Imam Reza (AS) via an iconographic 
approach. This dynamic and multilateral approach is regarded to reach 
to meaning and content of artwork, specially Persian painting that has 
a various and complicated collection of social, psychological, mystical 
and moral values is visual beauty, because this interpreted method 
of artwork includes three strategic stages: identification, description, 
analysis and interpretation of  artworks that cause to develop researches 
as systematic studies. Its data baser relies largely on library sources 
and printed materials. The result suggests that one of appropriate 
approaches of  study  Persian painting  is  iconographic analysis because 
recognize every era involves in historical information  about present 
revolutions and written culture of describer and reaching to symbolic 
in visual language that age and iconology can provide this purpose.                                                                                                                                         
- What iconic meanings are there in this illustration’s visual elements?
- Painters’ Shiite beliefs, what impacts have had on illustrating their works?

Keywords: Resorting to Imam Reza (AS), Persian painting, Safavid period, 
Iconology, Ervin Panofsky                   



Search Text Document «Science and Infallible Imam» in the   
Word of ImamReza(PBUH)

SamadAbdullahi Abed:(University of civil martyr Azerbaijan)
JamshidBayat: (Master of Science in the Quran and Hadith civil martyr of Azerbaijan)
Mustafa Fereydouni: (Quran and Hadith Sciences graduate student at Ferdowsi 
University)

Abstract
Islam has long been thought of religions and beliefs with certain tendencies, 
including Shi’a, Mu’tazila and was Ash’ari. The religions and beliefs on 
some issues such as “Leadership and leadership” has had deep-rooted 
conflicts. With regard to their intellectual and ideological foundations, 
leadership and consequently, innocence and declared to be in non-
prophet rejected And due to a lack of evidence of leadership Shbhhhayy 
Imams,guilty of all people except the Prophet (PBUH), they try to deny 
it. But Shiite scholars, according to belief, conscience and incoming texts, 
dedicated leadership of the Imams (AS) knew. One of the texts received, 
comprehensive hadith from Imam Reza (AS) on “the qualities of the Imam” 
is. In this paper, according to the Hadith Sharif tried Razavi, essential 
Dvsft Vsmt science Imam Shiite scholars to examine and explain the 
terms. The study, which was conducted by the library, The tradition of the 
document was found among the sayings of “good” is and has been quoted 
in the prestigious anecdotal And in terms of text and content with rational 
and strict Quranic principles, consistency and compatibility is complete.

Keywords: Text search document, purity, knowledge of Imam, ImamReza(AS)



Conventions of Learning Knowledge in The Words of Imam Reza
(peace be upon him)

Morteza Rahimi: Assistante Professor of Quranic Sciences and Law, Faculty of 
Theology, University of Shiraz

Abstract                                                                                                                                          
Imam Reza has recited so many privileges for knowledge and he has  
considered  the reception of religious  knowledges , from the people who 
has the special qualifications as a permissible work. Also,  he has pointed 
out this matter that demanding and receiving other sciences from every 
person who has that knowledge ,s desirable. The present research has 
pointed out this response for the question of Imam Reza “which conventions 
have been considered as a condition for accomplishment of knowledge 
privileges?” that his Holiness has emphasized on the necessity of divine 
motion in learning knowledge ,  and he has considered some cases such 
as humanity from God , giving service to people and doing good works 
as the signs of divine motivation . He has emphasized the deep learning 
and education and also asking questions in demanding knowledge ,more  
over ,  he has reproached the shame of on ignorant person from asking 
questions and also the shame of the responder from telling “I don’t know” 
in supposition of his/her lack of awareness. From the viewpoint of His 
holiness, the teacher should have some  special features and the student 
should also know his/her  self . the purpose of the present study which 
has been done through a descriptive and analytic method is to express 
the conventions of learning knowledge and privileges of it from the 
viewpoint of culture descended from Imam Reza , so that development of 
science and knowledge is encouraged by observing, those conventions.

Key words : knowledge ,conventions ,asking question ,self examination, 
intention, learning , clearing knowledge.           



The Role of “Entertainment” in Razavi Lifestyle and its Effect 
on Civilization

Javad Irvani: Associate Professor Quran and hadith Sciencesof Razavi University of 
Islamic Sciences

Abstract
Including human needs, the need for healthy recreation Based on religious 
and lifestyle Razavi, especially acts as part of a Muslim man. However, 
indulge in enjoyment and entertainment, amusement and cancellation, 
as well as spoilage instances, are the damage to the healthy recreation. 
Therefore, in the tradition of Imam Reza (AS), the emphasis is desirable 
recreation. Interestingly, lifestyle Razavi, according to a person’s dignity 
as human beings and their lofty goals to his place of work is higher than 
see it. On the other hand, to avoid excessive consumption of luxury to 
recreation, as an expression of contentment emphasized. It is noteworthy 
in this regard, negative impact on the development of civilization indulge 
in Indulge in the pleasure-seeking. According to Will Durant, This is one 
of the causes of the decline of the great Islamic civilization was after 
the seventh century. The main issue in this article is the explanation of 
recreation and its role in civilization building, In the light of the teachings 
of razavi. The compilation method to method library and the way it is 
descriptive-analytic study.

Keywords: Recreation, Play and Canceled Around, Islamic Civilization.



Human Communication Kinds in Razavi Culture
Amir Hasan Alamolhodaa: M.A of Quranic Science, Allame Tabatabaie University
Ali Sharifi: Assistant Professor, Allame Tabatabaie University

Abstract
Human communication is one of the new sciences that its importance 
is increasing todays because of scientific progresses and changes in the 
human life style.
Attention to the principals and fundamentals of this science is essential 
for utilizing human social life and having correct relation with others. 
The goal of this research is connecting the principals of this new science 
with Razavi culture and his ethical approaches so to understand his 
pragmatic approach in all level of human communication deeply.
It is clear from all of Imams traditions and historical reports that Imam 
Reza has a vast effective communication with all of people of different 
class and culture in society.
In this study with a descriptive-analytic method, we are going to present 
a pattern for each Muslim to do their religious teachings and building 
cultural and communicative policies in Islamic society.

Keywords: Human communication, verbal communication. nonverbal 
communication, culture, Imam Reza



Arguments for God’s Existence in Imam Reza`s Debates
Morteza Shahrudi: Professor of and Theology of Islam
Masoomeh Roudi: Master degree of Philosophy

Abstract:
Belief in God is the most common question of human mind, and the 
most fundamental nessesity of faith. In Islamic sources are given some 
reasons for the existence of God and also philosophers have discussed 
several arguments.
Imam Reza also has approved God`s existence in Marve`s debates 
with Omran Saby, Soleiman Marvazi, one of the Catholics, and a 
Zandigh man. In this article we have shown that Imam has referred to 
order, contingency, motion, probability and necessity, and truthfulness 
arguments. Even some of his reasons are able to be watched as different 
arguments

 Key Words: Imam Reza, argument, contingency, motion, order,
probability and necessity, truthfulness, debate



Anthropology Qadqmgahs:The Study of “Beyt-O-Nour”

KarimKhanmohammadi: Assistant Professor of Baqer-ol-olum, 
Field of culture and communication  
Ma’sumeh Muezzin: M.A student of Propaganda and cultural Relations

Abstract
Holy places like qadamgah (the place of holy people step), in different 
religions or Islamic sects, have always respected. Some of these 
qadamgahs in Iran belong to Imam Reza (AS) and his sisters or brothers. 
“Beyt-o-nour”, Hadhrat Ma`sumehʼs (SA) qadamgah, is one of the most 
important qadamgah.
In this study, “Beyt-o-nour” has been examined by anthropological 
approach. For this purpose, two types reports of its current situation, 
“objective” and “analysis”, have been provided by comprehensive 
introduction of target of study, historical identity and geographical 
location of the place.
In objective report, , the customs, ceremonies and pilgrims’ experiences 
or emotions have been examined by using the qualitative method of 
anthropology, cooperative observation technique, document review 
and interview. In analysis report, we tried to explore the meaning of the 
activists’ subjective and hidden layers.
Finding of study show “Beyt-o-nour” had given the Qomish people 
identity. Activists had been effective to deepen the effect of Hadhrat 
Ma`sumehʼs (SA) journey by simulating brotherhood relation between 
Imam Reza (AS) and Hadhrat Ma`sumeh (SA) to Imam Hussein (AS) and 
Hadhrat Zeinab(SA) brotherhood relation.

Keywords: Hadhrat Ma`sumeh (SA), Beyt-o-nour, qadqmgah, 
Anthropology, Qom
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