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چکیده

اماکن مقدسی مانند قدمگاهها ،در ادیان مختلف و مذاهب اسالمی ،همواره
مورد احترام بودهاند .نمونة قدمگاهها در ایران ،قدمگاههای امامرضا(ع) ،خواهران و
برادران ایشان است« .بیتالنور» ،قدمگاه حضرت معصومه(س) در قم ،از مهمترین این
قدمگاهها بهشمار میآید .در این نوشتار ،قدمگاه یادشده با رویکرد انسانشناختی،
مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور با معرفی جامع نشانگاهِ تحقیق ،هویت تاریخی
و موقعیت جغرافیایی آن ،دو نوع گزارش «عینی» و «تحلیلی» از وضعیت کنونی آن
درج ارائه شده است .با بهرهگیری از روش کیفی انسانشناختی ،از فنون مشاهدة
مشارکتی ،بررسی اسناد و مصاحبه ،در سطح عینی ،به آداب و مراسم ،تجربة زوار و
احساسشان پرداخته و در سطح تحلیلی ،سعی در معناکاوی الیههای ذهنی و پنهان
کنشگران ،شده است .یافتهها نشان میدهد ،بیتالنور برای مردم قم هویتبخش بوده
و کنشگران از طریق همانندسازی نسبت برادری حضرت معصومه(س) و امامرضا(ع)،
با حضرت زینب(س) و امامحسین(ع) در مأنوسسازی و تعمیق اثر سفر بانو(س) به قم،
اثرگذار بودهاند.

واژههای کلیدی
حضرتمعصومه  ،بیتالنور ،قدمگاه ،انسانشناسی ،قم
(س)

تاریخ دریافت94/07/05 :
(ع)
 .1استادیار گروه فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم
 .2استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایالم

تاریخ پذیرش94/08/20 :
khanmohammadi49@yahoo.com

amir7912000@yahoo.com
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مقدمه

جوامع دینی و آیینی بهطور معمول ،اماکن مقدسی دارند که دارای مجموعهای از نمادها،

شعائر و اعمال مذهبی است .این نشانگاههای زیارتی ،کارکردهای اجتماعی و فرهنگی
فراوانی دارند .علل و عوامل بسیاری ،افراد را ب ه سمت این اماکن مقدس سوق میدهند که
شاید انبساطخاطر از فضای معنوی ،ایجاد آرامش و پاالیش روحی با انجام آداب زیارت ،از
مهمترین عوامل شمرده شود ،اینجاست که مکان مقدس با دین و آیین ،ارتباط تنگاتنگی پیدا
میکند .بهنظر دینشناس معاصر ،میرچا الیاده ،ﺑﺮای انسان دیندار ،ﻣﮑﺎن ،اﻣـﺮی ﻫﻤﺠـﻨﺲ
و ﯾﮑﺴـﺎن ﻧﯿﺴﺖ ،بلکه اماکن ،به مقدس و نامقدس تقسیم میشوند و مورد تأکید ادیان
نیز است .خداوند به ﻣﻮﺳﯽ(ع) میفرماید :کفشهایت را درآور ،تو در سرزمینی مقدس پا
نهادهای (طه ،12 /تورات ،سفر خروج ،)5 ،3 ،این مخاطبه نشان از وجود و اهمیت مکان
مقدس در ادیان دارد (الیاده.)21 :1375 ،
مکانهای مقدس ،از دو جنبه تقدس مییابند :یا خودشان دارای ارزش وجودیاند یا
بهعلت واقعهای خاص مانند حضور انسانی مقدس ،اعم از پیامبر ،امام ،امامزاده یا اولیای
الهی ،جنبة تقدس گرفتهاند .در هر دو مورد ،انسان دیندار آن مکان را نمونهای از تجلی
قدسی میداند .این اماکن در سراسر جهان تحت عنوان معابد ،کلیساها ،حرمها و  ...نام
گرفتهاند و زیارت آنها امری معمول و پسندیده است .ازجملة این اماکن مقدس میتوان به
قدمگاهها اشاره کرد.
قدمگاه ،معنایی وسیعتر از آنچه به ذهن میآید ،دارد .دهخدا ( )15405برای قدمگاه ،این
معانی را آورده است« :جای نهادن قدم؛ جای قدم؛ جایی که پای پیامبری یا امامی یا ولیی
به آنجا رسیده باشد؛ جاهایی که اثر پایی در سنگ و جز آن پدیدار است و گمان برند که
جای پای پیامبری یا امامی است».
انوری نیز چهار معنی ذکر کرده است« :مکانی که دارای جای پایی از مقدسان است؛ جای
قدمنهادن؛ محل زیست؛ سکونتگاه و آستانه و درگاه» (.)5501 :1381
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و «جای ایستادن» را برای آن آورده است (ابنمنظور1414،ق.)498 :
در هر صورت ،شمار دقیقی از تعداد قدمگاهها در دست نیست ،اما شاید بتوان آنها را
از فراوانترین زیارتگاههای جهان دانست که همه روزه یا در زمانهای خاصی ،زیارت
میشوند.
نمونة بسیاری از زیارتگاهها را با منشأ قدمگاهی ،در ادیان مختلف میتوان دید .بهطور
مثال در آیین یهود میتوان از زیارتگاه «سارا بت آشر» در نزدیکی اصفهان نام برد .فارغ از
صحت و سقم تاریخچة این مکان ،چنانکه در اذهان عمومی شهرت یافته او نوة یعقوب

(ع)

و اولین کسی بوده که زنده بودن یوسف(ع) را بشارت داده است ،لذا يعقوب(ع) ب ه پاس اين
خبر ،او را برای داشتن عمری جاودان ،دعا میکند .طبق روایتی یهودی ،او در مکان امروزی
بهنام «سارا خاتون» ،متجلی شده است (هرتسفلد .)278 :1354،این مکان ،مورد توجه
کلیمیان است و بهعنوان قدمگاه ،زیارت میشود.
در میان مسیحیان نیز میتوان از زیارتگاههای مریم مقدس مانند قدمگاه «فاتیما» نام برد.
هرچند در مصداق فاتیما ،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 سال 1917م.
در دهکدهای 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 مسیحیان
است .اجازة کلیسا برای برگزاری مراسم عبادی مخصوص این مکان و زیارت پاپ ژان پُل

دوم ،به این زیارتگاه پشتوانهای رسمی داد (سجادی.)159 :1386 ،

در آیین زرتشت نیز میتوان از زیارتگاه «پیر هریشت» در نزدیکی اردكان نام برد.
زرتشتيان با اعتقاد به غيبت و تجلی يكي از كنيزان يزدگرد ،هر ساله هجدهم نوروز براي
زيارت بدين محل ميآيند و بيتوته ميكنند .در قسمتي از کوه كه محل غيبت بوده همواره
آتشی روشن است (افشار.)62 :1354،
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در زبان عربی نیز کلمة «مقام» ،معادلی برای قدمگاه است .لسانالعرب ،دو معنای «اقامت»

10

فرهنگ رضوی

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394

فرهنگ بهدينان واقعة تجلی این بانو و علت ساخت زیارتگاه را طی حکایتی شرح داده
است (سروشیان.)205 :1370،
عالوه بر ادیان مذکور ،قدمگاهها در میان مسلمانان نیز از ارزش ویژهای برخوردارند.

شاید معتبرترین آنها قدمگاه ابراهیم(ع) باشد که مورد توجه مذاهب اسالمی است .قرآنکریم

در تکریم این مکان میفرمایدَ « :و َّات ُ
براهیم ُم َص ًّلی» (بقره )125 /خداوند امر کرده
ِذوا مِن َم ِ
قام ِإ َ

است قدمگاه ابراهیم(ع) را جایگاه نماز و دعا قرار دهند .مقام ابراهیم ،بهعنوان یکی از شعائر
الهی ،محلى است که ابراهیم(ع) در آن بهخاطر بناى کعبه یا انجام حج یا براى دعوت عمومى
مردم ایستاد (مکارم.)15 :1374،
قدمگاه در ایران و جامعة تشیع نیز همانند دیگر جوامع ،ارزش واالیی دارد .بهنظر مارسل
موس ،اهمیت پدیدههای مذهبی از جامعهای به جامعة دیگر متفاوت است .جوامع مذهبیتر
به پدیدههای مذهبی اهمیت بیشتری میدهند (موس.)29 :1380 ،
بدین ترتیب ،جامعة ایرانی که نسبت به جوامع دیگر بافت مذهبی محکمتر و پشتوانهای
حکومتی دارد ،برای قدمگاهها ،ارزش زیادی قائلاند.
نمونة این قدمگاهها مربوط به امامرضا(ع) است که در مسیر ایشان از مدینه تا مرو قرار دارد.
نمونة دیگر ،بیتالنور ،محل اقامت حضرت معصومه(س) است که از دیرباز بهعنوان مکانی
زیارتی در قم ،مورد توجه بوده است .در این مقاله سعی میشود با نگاهی انسانشناختی،1
به توصیف و تحلیل این مکان و وضعیت زائران آن پرداخته شود.
روش

رویکرد این نوشتار انسانشناختی است .انسانشناسی از ریشة یونانی « »Anthroposبه

معنای انسان و « »Logosبه معنای «شرح» ،به تبیین و توصیف پدیدة طبیعی خاص مانند
انسان هوشمند ،از منظر فرهنگی میپردازد (بیتس.)27 :1382 ،
1. Anthropology
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و نمادهای گوناگون خواهند بود که محقق با شیوهای تفهمی در پی رمزگشایی از آن است.
بدین جهت تجربههای دینی و نحوة حضور اشیاء و رویدادها در آگاهی کنشگران اهمیت
زیادی مییابد و محقق یا پژوهشگر دینی میکوشد خود را همدالنه در حریم زیستگاه امر
دینی قرار دهد تا معانی دقیق پدیدهها را دریابد (داگالس.)228 :1372،
بنابراین ،الزم است محقق برای رسیدن به مقصود از فنون مشاهده ازجمله مشاهدة
مشارکتآمیز ،مصاحبه ،شجرهشناسی و بررسی اسناد بهره بگیرد (کتاک.)51-53 :1386 ،
ازاینرو ،در این بررسی در بازة زمانی سال  1391تا  1393در نشانگاه بیتالنور از فنون
ذیل استفاده شده است:
 -1مصاحبه

از مصاحبة نیمهساختاریافته و سؤالهایی با محور مشخص ،اما با لحن و تعداد متفاوت
استفاده شد .برنامهریزی مصاحبهها طوری بود که هم در زمانهای عادی و هم در مراسم
خاص صورت بگیرد تا اگر زمان و مراسم خاص در پاسخها تأثیرگذار باشد ،در مصاحبهها
نمایان شود .در مجموع ،حدود  30مصاحبه صورت پذیرفت كه در تحليل نهايي مورد
ارزيابي قرار گرفت.
 -2مشاهده

با ورود به میدان مطالعه و حضور مستمر در نشانگاه تحقیق ،سعی در فهم دقیق کنشها
و تجربههای زائران بود .البته مشاهده بهنحو مشارکتی انجام شد ،زیرا بنابر نظر روششناسان
در مطالعات موردی ،بهترین نوع مشاهده ،مشاهدة مشارکتی است (محمدپور.)132 :1392،
بدین ترتیب ،پژوهشگران بهطور مستقیم بهعنوان زائر ،وارد میدان مطالعه شدند تا نتایج
ملموستری بهدست آید.
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 -3بررسی اسناد

در کنار مشاهده و مصاحبه ،برای شناخت همة ابعاد مسئله ،نیاز به بررسی اسناد نیز بود
که این بررسی در سه بخش انجام شد:
ـ استفاده از کتاب :در این بخش برای اعتباربخشی به بررسی ،قديميترين اسناد و
كتابهای مربوط به بیتالنور مورد جستجو قرار گرفت.
ـ استفاده از فیلمها و عکسها :برای مطالعة بهتر ،از فیلمها و عکسهایی که در کتابها و
بایگانی حرم حضرت معصومه(س) دربارة هویت مکان یا مراسمهای خاص وفات یا والدت
ایشان بود ،استفاده شد.
ـ اسناد شفاهی :عالوه بر اسناد فوق ،از اسناد شفاهی نیز استفاده شد ،مانند اطالعات
تولیت مکان که نسل به نسل در خدمت بیتالنور و زائران آن بودهاند.
پديدههایي مانند زیارت و اماکن قدمگاهی ابعاد مختلفی دارند ،درحقیقت چون انسان
بهعنوان کنشگری فعال در آن حضور دارد ،میتوان آنرا بهمثابه پدیدهای انسانی یا بهتعبير
مارسل موس «پديدة اجتماعي تام» در نظر گرفت كه داراي سطوح مختلف عيني و ذهني
است (.)28 :1380
برخالف سطوح عيني که دسترسی به آن چندان دشوار نیست ،سطوح ذهني به
پژوهشهاي عمیقی نياز دارد كه از راه فنون فوق ،قابل دسترسي است .محقق انسانشناس،
با گذر از اليههاي عيني و قابل مشاهده و رفتن بهسوی اليههاي عمقي ،تالش ميكند به
اذهان كنشگران دسترسي پيدا كند (خانمحمدی ،)56 :1388،بدین ترتیب ،پژوهشگران در
این نوشتار با ارائة گزارشهای تاریخی ،عینی و تحلیلی و با بررسی انسانشناختی درصدد
پاسخ به این سؤالها هستند:
هویت تاریخی این مکان در اسناد مکتوب چیست و چه ارتباطی با حضرت معصومه

(س)

دارد؟ تقدس قدمگاه در بین مردم منطقه تا چه حد است؟ آداب زیارت و حاجتخواهی
در این مکان ،چیست؟ گونهشناسی زائران چگونه است؟ چه مراسمی در این مکان انجام

انسانشناسیقدمگاه

زائران چه تأثیری دارد؟ الیههای ذهنی و پنهان این مکان زیارتی چیست؟
گزارش تاریخی و جغرافیایی بیتالنور

از ویژگیهای انسانشناسی دینی ،تاریخی و توصیفی بودن است .طبق نظر برخی

دینپژوهان ،انسانشناسی باید با پژوهش تاریخی توأم باشد (داگالس.)222 :1372،
زمینههای خاص تاریخی ،فرهنگی و اجتماعی در شناخت کامل پدیده ،بسیار موثرند.
ازاینرو ،ابتدا موقعیت جغرافیایی و تاریخی بیتالنور تشریح میشود:
 -1موقعیت جغرافیایی

بیتالنور از نظر جغرافیایی در محلهای بهنام «میدان میر» (بین دو محلة آذر و چهارمردان)

در کوچة شمارة ِ
یک خیابان عمار یاسر ،از محلههای قدیمی قم واقع شده است .در زمان
گذشته و قبل از توسعة شهر ،این مکان در محدودة جنوبغربی شهر قم قرار داشت
(فقیهی)94 :1378 ،؛ اما با گذشت زمان و گسترش شهرسازی با محوریت حرم حضرت
معصومه(س) ،میدان میر ،کمکم به یکی از محلههای مرکزی شهر تبدیل شد.
در اطراف بیتالنور ،مکانهای زیارتی دیگری نیز وجود دارد ،مانند :امامزاده سلطان
محمدشریف ،امامزاده سید سربخش ،چهلاختران و مدرسة علمیة رضویه (بنابر قول مشهور،
هنگام عزیمت اما م رضا(ع) به توس ،این مکان قدمگاه ایشان بوده است) .بیتالنور ،فاصلة
زیادی هم با حرم مطهر حضرت معصومه (س) ندارد و میتوان این مسیر را پیاده طی کرد.

در مجموع باید گفت بیتالنور در بافت سنتی شهر و در مکانی با فضای کام ً
ال مذهبی قرار دارد.

 -2هویت تاریخی بیتالنور

برخالف قدمگاههای جهان که بهطور عمده از مستندات شفاهی برخوردارند ،بیتالنور،
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هویت تاریخی مطلوب و محکمی دارد .تاریخچة این مکان ،در اسناد معتبر ،به سنة 201ق.
یعنی سال ورود حضرت معصومه(س) به قم بازمیگردد.

ظاهرًا قدیمیترین کتابی که به ورود و اقامت ایشان در قم اشاره کرده ،کتاب تاریخ قم

بوده که در قرن چهارم ق .توسط حسنبنمحمد قمی نگاشته شده است و دیگر کتابها
هم مطالب را از همین کتاب اقتباس کردهاند ،ازجمله بحاراالنوار (مجلسی1403،ق)290 :
و منتهیاالمال (قمی.)432 :1377،

طبق آنچه در تاریخ قم آمده است ،با ورود امام رضا(ع) به مرو در سال  200ق .پس از

مدتی حضرت معصومه(س) به قصد دیدار برادر ،از مدینه بهسمت مرو حرکت میکنند .در
طول سفر ،حوالی ساوه بیمار میشوند و از همراهان خود میخواهند ایشان را به قم ببرند.
از نظر صاحب کتاب ،بنابر اصل روایتها ،هنگامیکه خبر به قم میرسد ،بزرگان شهر
به استقبال ایشان میشتابند .در پیشاپیش آنها ،موسی بنخزرج با اجالل و اکرام ،مهار ناقة
حضرت را میگیرد و ایشان را به منزل خود دعوت میکند.
بانو ،حدود  17روز در منزل موسی سکنی میگزینند و سپس رحلت میکنند .مولف،
پس از بازگویی جریان رحلت ،میگوید :محراب عبادت ایشان هنوز وجود دارد (حسن
بنمحمد قمی )213 :1361،مکان اقامت حضرت ،در خانة موسی بنخزرج ،پس از وفات
ایشان از طرف موسی ،وقف شد .این مکان در اسناد تاریخی ،بهنام محراب یا معبد فاطمه(س)،
بیتالنور و بقعة ستیه ،نامیده شده است (فیض.)699 :1349،
بیتالنور در طول تاریخ ،بارها مرمت شده است ،اماچنانکه از مدارک تاریخی برمیآید
همواره جایگاه زائرپذیری خود را حفظ کرده و همینطور سبب آبادانیهای دیگری نیز
شده است؛ اضافه شدن مسجد و مدرسه به مجموعة بیتالنور و در کل گسترش شهر در
این سمت ،از آن جمله است.
ناصرالشریعه که در سال 1324کتابی در مورد قم نگاشته است ،مینویسد« :اخیرًا مسجد

و مدرسهای هم در آنجا ساختهاند» ( )74 :1350که احتماالً به تجدید بنای مدرسه یا

انسانشناسیقدمگاه

ششم ق .بسیار پیش از ناصرالشریعه ،این مدرسه را در شمار مدارس مهم قم آورده است

( )164 :1331و نشان از آبادانی و رونق این مکان در همان زمان داشته است.
بنابر نوشتة فیض« :ستیه مشتمل بر یک معبد در وسط محوطه ،حجرات مدرسه در
اطراف آن و یک مسجد در ضلع غربی مدرسه است .معبد فاطمه در وسط محوطة مدرسه
قرار دارد و حجرهای است زیبا و آینهکاری بهنام بیتالنور» (.)699 :1349
در هرحال ،هنوز نیز ،مدرسة علمیه در جوار بیتالنور قرار دارد .تنها تفاوتی که در سالهای
اخیر بهوجود آمده مسدود شدن راه اتصال این دو است .در گفتگو با تعدادی از طالب که
سالهایی را در مدرسه گذراندهاند ،مشخص شد در گذشته ،پنجرههایی از مدرسه به محوطة
بیتالنور باز میشده است ،طوریکه از مدرسه ،محوطة بیتالنور مشاهده میشد ،اما در
سالهای اخیر ،برای آسایش زوار و طالب مدرسه ،پنجرهها مسدود شدهاند و دیوار ،جایش
را گرفته ،هرچند هنوز هم اتاق بیتالنور ،داخل حیاط مدرسه است ،اما راه ورودی ندارد.
 -3توصیف مکان و ساختمان

مرحوم فیض ،بیتالنور را اینگونه توصیف کرده است...« :حجرهای است زیبا و آینهکاری
بهنام بیتالنور که بهصورت چهار ضلعی مختلف بهدهانة  3/5در 3متر با محرابی در ضلع
جنوبی و سه درگاه در اضالع سهگانه با دری آهنی و سراسری و شیشهپوش» (.)699 :1349
این مکان همچنان زیبایی و نورانیت خود را دارد .در ابتدای کوچه ،میدانی کوچک با
تعدادی درخت مشاهده میشود ،دست راست میدان ،ورودی بیتالنور است و بر داربستی
آهنی تابلویی با عبارت «عبادتگاه حضرت فاطمه معصومه(س)» مشاهده میشود .در سمت
راست بیتالنور ،مسجد و سمت چپ ،کتابخانه قرار دارد .با گذر از در ورودی بیتالنور،
با محوطهای حدود  12در  18متر مواجه میشویم که با فرشهای یکدستی مفروش شده
است ،پس از آن به اتاق بیتالنور میرسیم .چند پله پایینتر درگاهی شیشهای مشاهده
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میشود ،باالی درگاه ،عکسی از ضریح حضرت معصومه

(س)

ِم ُة ْاش َفعِي ِل
و جملة «يَا فَاط َ

ِف َْ
النَّة» دیده میشود و در ذیل آن عبارت «بنای تاریخی بیتالنور ،عبادتگاه حضرت

معصومه(س)» و عبارت انگلیسیThe Place of Worship for Hazrat Masumeh(s) :

 Beytonnoor the Historical Buildingنوشته شده است که مکان را برای گردشگران و
زوار خارجی معرفی میکند .کاشیکاری رنگارنگ و زیبا با طرحهای اسلیمی ،دور درگاه را
احاطه کرده و باالی کاشیها این شعر نقش بسته است:
شــده بنیــاد این کاخ منــور

بپـــــاس دختر موسیبن جعفر

عبادتگاه معصومه است اینجا

کز اینجا قم شــرافت یافت دیگر

و در ذیل آن:
این روشنی ز چیست که در قم منور است

این سجدهگاه دختر موسیبنجعفر است

البته مرحوم فیض ،مصرع اول را اینگونه نقل کرد ه است« :این جایگاه کیست که آنقدر

منور است» ( ،)700 :1349احتماالً با تجدید بنای مکان ،شعر ،تغییر یافته است.

پس از این درگاهی ،داخل اتاق بیتالنور کام ً
ال نمایان میشود .ابعاد اتاق با آنچه مرحوم

فیض نقل کرده اختالف چندانی ندارد .دیوار اتاق تا حدود  1/5متر از سنگ مرمر پوشیده
شده و باالی آن بهصورت زیبایی آینهکاری شده است ،سقف هم بهصورت گنبدی بوده و
لوستری از آن آویزان است کههمراه مهتابیها ،نور اتاق را تأمین میکند ،کف اتاق هم با
فرشی از رنگ روشن ،مفروش شده است.
در نهایت ،در دیوار مقابل ،محرابی کوچک و زیبا وجود دارد که با کاشیهایی در اطراف و
آینه و سنگکاری در داخل تزیین شده است و نمودی کامل از معماری اسالمی را نشان میدهد
که از تمام نمادهای زیباییشناختی در آن استفاده شده است تا چشم هر زائر مشتاقی را خیره کند.
بیت زیر با خطی خوش در باالی محراب دیده میشود که نشان از ارادت خاص
سازندگان و خادمان این بارگاه ،به مقام شفاعت حضرت دارد:
کمینه درگه ،غالمحسین نجاتی

نجات میطلبد از تو که باب نجاتی

انسانشناسیقدمگاه

تقدس مکان رهنمون میسازد .سقف گنبدوار که در معماری اسالمی ،نمادی از آسمان
شمرده میشود و استفاده از سنگ و ترکیب آینه ،کاشی ،نورپردازی درونی اتاق ،نقوش
تزیینی و  ...از جملة این مواردند.
در ایجاد محراب بهشکل کنونی ،رخدادی تاریخی وجود دارد که نشان میدهد بیتالنور
نیز مانند بسیاری از اماکن زیارتی ،از شکلگیری خرافات مصون نبوده است ،اما بهدلیل
وجود علما و نفوذ کالم آنان بین مردم ،این خرافات برطرف شده است.
به نقل از مورخان به مرور زمان ،واژة «النور» در اذهان عوام ،به «التنور» تغییر یافت و
مردم گمان کردند حضرت در این مکان تنوری داشتند و نان میپختند ،زیرا دور محراب
بهصورت گرد و مدور و شبیه تنور بود (زمانینژاد ،)43 :1383،لذا به خاکستر آنجا تبرک
میجستند ،اما با دستور و روشنگری علما ،حالت تنوری تخریب و محرابی مناسب تجدید
بنا شد (فیض.)699 :1349،
 -4تولیت مکان ،مراسم و مناسک مذهبی

تولیت بیتالنور ،برعهدة هیئت امناست و معموالً از سادات میرهای و بستگان دیگرشان

هستند .تمامی نسل آنان ،متولی و خدمتگزار بیتالنور بودهاند ،اموالی را برای آن وقف کرده
و در تجدید بنای آن نقش زیادی داشتهاند .بر در و دیوار بیتالنور نیز بعضًا به عکس یا نام
بزرگانشان برمیخوریم.
اعمال و مراسم بیتالنور ،به دو دستة غیراختصاصی و اختصاصی تقسیم میشوند:
مراسم غیراختصاصی همانند مراسمی که در بقیة اماکن مذهبی نیز برگزار میشود،

معموالً توسط هیئت محلی میدان میر انجام میشود و اعضای آنرا ساکنان محل تشکیل
میدهند .این مراسم شامل موارد ذیل میشود:
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 حسین(ع)؛
ـ جشن میالد و عزاداری وفات ائمه(ع) و ایام فاطمیه؛
ـ نماز جماعت که همهروزه در مسجد بیتالنور برگزار میشود.
عالوه بر آن ،مراسم دیگری نیز وجود دارد که بهجهت ارتباط این مکان با حضرت
معصومه(س) ،بهطور اختصاصی ،در بیتالنور انجام میشود و عبارتاند از:
ـ مراسم میالد حضرت معصومه(س)؛ بهدلیل اینکه این مکان ،منزل حضرت نام گرفته
است ،هر ساله مراسمی در آن اجرا میشود؛
ـ مراسم ورود حضرت معصومه(س) به قم و کاروان نمادین؛ مردم قم در حرکتی نمادین،
از میدان معصومیه تا بیتالنور و حرم مطهر ،کاروان استقبال از حضرت را بازسازی میکنند؛
ـ مراسم روز وفات حضرت معصومه(س)؛ در این روز نیز کاروان عزاداری ،طی تشییعی
نمادین از بیتالنور به سمت حرم مطهر حرکت میکنند.
این مراسم زیر نظر تولیت حرم مطهر و همکاری هیئت امنای بیتالنور انجام میشود.
گزارش تحلیلی

این گزارش از دو منظر ارائه میشود :ابتدا در سطح عيني كه گزارههاي آن با مشاهدة

مستقيم قابل بررسي است و سپس تحليل پدیدارشناختی كه به ذهنيت باورمندان و ابعاد
غيرعيني پديده ارتباط دارد.
 -1سطح عینی

آنچه از مشاهدهها و مراجعههای مکرر در طول دورة بررسی بهدست آمد ،آن است که
بیتالنور بهعنوان مکانی قدمگاهی بهسبب حضور حضرت معصومه(س) ،توسط مردم از
راههای دور و نزدیک زیارت میشود .لذا از باب آداب زیارت ،نذرها ،گونهشناسی زائران
و مراسمهای اختصاصی قابل بررسی است.

انسانشناسیقدمگاه

اماکن زیارتی ،آدابی دارند که آنها را از دیگر اماکن متمایز میکند .درحقیقت ،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.)102 :1372،
چنانکه پژوهشگران مشاهده کردند بیتالنور نیز مانند سایر اماکن مذهبی ،بهعلت تقدس
در میان مردم ،آدابی برای ورود و زیارت دارد که زائر آنرا رعایت میکند.
آداب زیارت در اینجا عبارتاند از :درآوردن کفشها ،الزامی بودن حجاب چادر برای
بانوان ایرانی ،سالم و تعظیم هنگام ورود ،لمس در ورودی و دیوارهای محراب ،آستانهبوسی
و بوسیدن محراب ،کشیدن پارچه یا روسری برای تبرک به محراب ،نماز و دعا.
همة این آداب ،در ایجاد حس آرامشبخش زیارت اهمیت دارند بهطور مثال ،آستانهبوسی،
زائر را آمادة ورود میکند .آستانه در مکان مذهبی ،جدايي درون و امتياز آنرا نسبت به
محدودة بيروني نشان ميدهد و با آئينهايي از قبيل سر فرود آوردن ،لمسكردن با دست،
بوسيدن و غيره همراه است (الياده .)24 :1375 ،آستانه ،در اینجا از اهمیتی دوچندان
برخوردار است ،زیرا افراد محلی که همواره در کنار این مکان در رفت و آمدند و ورود
همیشه مهیا نیست ،با تعظیم و بوسیدن آستانه ،احترام خود را به بیتالنور ابراز میدارند.
میسر باشد
در هرصورت ،زائران ،پس از ورود ،برای زیارت به اتاق بیتالنور میروند ،اگر ّ

همانجا نماز میخوانند و در صورت ازدحام ،در محوطة بیرونی ،مشغول نماز و زیارت حضرت

معصومه(س) میشوند .زواری هم که بهصورت کاروانی میآیند ،معموالً زیارتخوانی دستهجمعی
دارند و پس از توقفی کوتاه ،برای زیارت اماکن متبرکة نزدیک بیتالنور خارج میشوند.
حاجتخواهی و نذر

حاجتخواهی ،از ویژگیهای اماکن مقدس است .زائر ،با توجه به قداست مکان،
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احساس میکند به خداوند نزدیکتر شده است و نیروی برتر صاحبمکان ،او را در
برآوردن حاجتش حمایت میکند .در این مکان نیز همانند حرم حضرت معصومه(س) ،زائران
از روی صدق و نیاز ،حاجتهای خود را مطرح و برای برآوردن آن ،نذر میکنند .نذرها
شامل سفرههای نذری ،برپایی مراسم روضه ،پخش آجیل و ...میشود .همچنین بنابر گفتة
خادم بیتالنور ،پشتیها و فرشهای این محل ،مربوط به همین نذرها و برآوردن حاجتها
است.
در ادامه به برخی از نذرها و حاجتخواهیها اشاره میشود:
ـ سفرة صلوات ،از نذرهایی است که ظاهرًا به زوار قمی اختصاص دارد .فرد ،به نیت
 14معصوم(ع) نذر میکند و پس از حاجت گرفتن ،در این مکان سفرهای سبزرنگ منقش

به اسامی ائمه(ع) و پر از تسبیح پهن میکند ،افراد (که معموالً با هم آشنا هستند و در سفرة
نذری یکدیگر شرکت میکند) گرداگرد سفره نشسته و ذکر شریف صلوات را میگویند
تا همة تسبیحها ( 14هزار صلوات) ادا شود .در نهایت ،نذرکننده ،پذیرایی مختصری انجام
میدهد .این سفره ،اختصاص به روز یا ساعت معینی ندارد و همه میتوانند آنرا نذر کنند.
در یکی از مراجعهها به بیتالنور ،با چنین سفرهای مواجه شدیم ،برای ایجاد ارتباطی
صمیمانه با صاحب سفره (که خانم آموزگاری بود و بهگفتة خود بارها شاگردانش را به
زیارت آورده بود) و بقیة حاضران ،سر سفره نشستیم تا از آداب سفره و نیت نذرکننده
مطلع شویم که نتیجة خوبی هم برای تکمیل اطالعات و شناخت این پدیدة زیارتگاهی
نصیبمان شد.
در مراجعة دیگر ،خانمی از اهالی محل را دیدیم که شکالت بین زوار پخش میکرد ،در
پاسخ سؤالی ،با حالت بغضآلود اظهار داشت« :زمان زیادی است که در این محل زندگی
میکنم ،اما بهدلیل مشکالت مالی شاید مجبور به فروش خانهام شوم ،این نذر را کردهام
که خداوند مرا از همسایگی منزل حضرت معصومه(س) محروم نکند ،شما هم دعا کنید این
توفیق از من سلب نشود».

انسانشناسیقدمگاه

نقل میکردند که اشتیاق زیادی برای زیارت و رفتن به خانة خدا داشتم ،اما بهسبب مشکالت
مادی ،امکانش نبود تا اینکه یکی از بزرگان به من گفت« :به بیتالنور برو و زیارت بیتاهلل
را بخواه ،بیتالنور محل استجابت دعاست ».من هم به اینجا آمدم ،نماز خوانده و حاجتم
را مطرح کردم .مدتی پس از آن ،در همان سال ،بهطرزی باورنکردنی و بدون اینکه مالی از
خود خرج کنم ،زیارت خانة خدا نصیبم شد.
گونهشناسی حاجتها

هرچند دسترسی به حوائج افراد که معموالً در خلوت و راز و نیازهای خصوصی خود با

حاجتدهنده بیان میکنند و از آشکار شدن آن اِبا دارند ،چندان آسان نیست ،اما گفتگو و
مصاحبة همدالنه با زائران ،حوائج آنها را به ترتیب زیر نمایان میسازد:
ـ حاجتخواهی در اینجا حول چند محور است :شفاعت اخروی ،فهم علمی ،حوائج
مادی و شفای بیماران؛
ـ در گونهشناسی حاجت اقشار مختلف ،تفاوت چندانی دیده نشد .تنها شاید بتوان از
مجموع مصاحبهها اینگونه برداشت کرد که فهم علمی ،از سوی افراد تحصیلکرده مانند
دانشجویان یا طالب علوم دینی ،بیشتر مطرح میشد؛

ـ همینطور در مورد ادای نذر ،معموالً افراد چیزی را که بهعنوان نذری میدادند ،با

محل سکونت ،ملیت و آداب و رسومشان متناسب بود ،بهعبارت دیگر ،نذر ،متأثر از شرایط
اجتماعی و فرهنگی نذرکننده بود.
ـ برخی معتقدند بین نذر و جنسیت ،رابطه وجود دارد (بهار ،)125 :1383 ،اما در اینجا
جنسیت در نوع نذر تأثیر اندکی داشت و حداقل در مورد نذرهای خوراکی و دادن وجه
میتوان گفت ،هم زنان و هم مردان چنین نذری انجام میدادند؛
ـ زمان تأثیر چندانی در پخش و ادای نذر نداشت ،تقریبًا در هر مراجعه ،پخش نذر

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394

همینطور ،در صحبت با هیئت امنای بیتالنور ،از زبان یکی از روحانیان منبری محل،

21

22

فرهنگ رضوی

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394

مشاهده میشد ،اما شاید بتوان گفت در زمان و مراسم خاص بیتالنور ،مانند روز وفات و
روز ورود ،تعدد و تنوع نذرها بیشتر بود؛
ـ زائران در حاجتخواهی ،بین بیتالنور و حرم مطهر ،تفاوتی قائل نبودند و حتی برخی
عنوان میکردند که در این مکان ،احساس نزدیکی بیشتری با حضرت معصومه(س) دارند؛
ـ زائران در اجابت حوائج ،با وجود اعتقاد به نیروی برتر برای صاحب مکان ،او را مستقل
ندانسته ،بلکه شفیع به درگاه خداوند متعال میدانستند.
زائران

زیارت و زائر شدن ،امروزه چنان گسترشی یافته که در ادبیات اجتماعی کنونی،
جامعهشناسی زیارت و مهندسی فرهنگی برای زیارت رواج زیادی پیدا کرده است .زیارت،

دیداری معمولی نیست ،بلکه از دید زائ ِر مکان مقدس ،به مکانی آمده است که صاحب آن،
احترام ،شرافت و خارقالعادگی دارد .او با زائر شدن ،خود را بهمثابه مهمان میداند ،مهمانی
که صاحبخانه دعوتش کرده و به شرف حضور پذیرفته است.
سفر زیارتی ،نوعی تخلیة احساسی است و زائر بهدنبال کسب تجربهای معنوی است که
او را از روزمرگی و دنیای مادی ،رهایی میبخشد (تیموتی و السن.)24 :1392 ،
طبق آنچه مشاهده شد ،زائران بیتالنور نیز همین حالتهای روحی را تجربه میکنند.
آنها فراتر از هرگونه نظام طبقاتی ،از هر قشر و طبقهای هستند؛ پیر ،جوان ،زن ،مرد،
تحصیلکرده ،غیر تحصیلکرده ،ایرانی و غیر ایرانی.
برای بررسی بهتر این تجربة مذهبی و بازنگری انگیزهها و نگرشهای زائران ،زوار
بیتالنور به سه دسته تقسیم میشوند:
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 .روحیة افتخارآمیز دعوت بزرگان قم از حضرت ،در بدو ورود،
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در مصاحبه با همسایگان بیتالنور ،این مطلب بهوضوح دیده میشد ،آنها عمومًا جریان
بیتالنور را (حتی گاهی با تاریخ دقیق وقایع) میدانستند که این آگاهی ،نشان از عالقة
وافر مردم دارد .یکی از کسبههای اطراف بیتالنور ،در پاسخ به سؤال میزان ارادت اهالی به
این مکان جواب داد :اینجا نزد اهالی ،کمتر از حرم مطهر نیست .آنها اگر بتوانند هر روز به
زیارت بیتالنور میروند ،در نمازهای جماعت شرکت میکنند و اگر مقدور نبود حداقل از
همان بیرون و کنار در ورودی ،برای اظهار ارادت ،سر خم میکنند و سالم میدهند.
این مطلب در مراجعة نویسندگان مقالة پیش رو نیز مشاهده شد ،چند تن از اهالی پس
از تهیة نان هنگامیکه از جوار بیتالنور میگذشتند سالم میدادند ،اظهار ارادت میکردند
و بر در ورودی بوسه میزدند.
ـ زوار غیر قمی

زوار غیر قمی هم مانند قمیها ،زیارت این مکان را برای خود عنایتی از جانب خداوند
میدانند .خانم زائری از ارومیه که مدتی ساکن قم بود و از وضعیت بیتوجهی مردم به
مسائل دینی در شهرستانها گلهمند بود ،اظهار میکرد از وقتی با این مکان آشنا شده است
بستگان و مهمانان خود را هم به زیارت میآورد تا با آشنا کردن آنها با این نوع اماکن،
فرهنگ دینی را در میان اعضای فامیل و دوستان خود رواج دهد.
فرد دیگری که از شهرهای جنوبی کشور با انگیزة تحصیل علوم دینی و عشق به آستان
مقدس حضرت معصومه(س) ،به قم آمده و ساکن شده بود ،اما بهدالیلی نتوانسته بود تحصیل
را ادامه دهد ،کاسبی بود که دیوار به دیوار بیتالنور ،مغازة عسلفروشی داشت و از اینکه
در جوار منزل حضرت ،کار میکرد بسیار خوشحال بود .او اظهار میداشت که هنوز فرصت
و توفیق مطالعة جامعی دربارة ایشان نداشته است ،اما قصد دارد با تکمیل مطالعات خود،
عالوه بر ارتقای سطح معلوماتش ،به زائرانی که برای خرید به محل کسب او میآیند و بعضًا
درمورد بیتالنور سؤال میکنند ،اطالعات مستندی ارائه دهد .او از حضرت معصومه(س) فهم
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و معرفت دقیق در شناخت ایشان و اندیشههای دینی را میخواست.
خانم دیگری که از کرمان برای زیارت آمده بود احساسش را اینگونه بیان میکرد :اینجا
جای قدمهای حضرت است و جای جای آن خاطرة ایشان را تداعی میکند ،با آنکه فضای
حرم ،بسیار نورانی است ،اما من شخصًا فضای معنوی اینجا را بیشتر میپسندم .هنگامیکه
وارد بیتالنور میشوم واقعًا احساس میکنم مهمان حضرت معصومه(س) شدهام و پا در منزل
ایشان گذاشتهام.

ـ زوار غیر ایرانی

شاید بتوان گفت مصداق بارز مسافران معنوی ،همین زوار غیر ایرانی هستند که در قالب
کاروانهای گردشگری دین و معنویت ،رنج سفر را برخود هموار و از راههای دور برای
زیارت اماکن مقدس ،به کشورمان سفر میکنند.
سفرهای جمعی ،عالوه بر دستاوردهایی که دارد ،تجربة زیارت فردی را به تجربة
گروهی پیوند میزند و سبب تعمیق اثر زیارت میشود.
طبق مشاهدهها ،در میان زائران غیر ایرانی بیتالنور ،تعداد زائران عراقی ،چشمگیرتر
است .آنان از شهرهای مختلف عراق بهخصوص عتبات عالیات ،بهصورت کاروانی یا فردی
به زیارت میآیند و هر یک انگیزههای خاصی دارند .ازجمله این مورد :خانمی برای زوار
خارجی عربزبان ،جریان بیتالنور را شرح میداد .ابتدا گمان کردیم یکی از اهالی همان
کاروان است اما متوجه شدیم کاروانیان او را نمیشناسند .کنجکاوانه پیش رفتیم ،پس از
سالم و احوالپرسی ،با زبان فارسی همراه لهجة غلیظ عربی اظهار داشت اهل کاظمین است،
ن مکان در دلش جای گرفته
دو سال قبل با شرکت در مراسم ماه رمضان بیتالنور ،محبت ای 
ن جعفر(ع) مقیم قم شده است .از انگیزهاش سؤال کردیم .با حالت
و به عشق دختر موسیب 
خاصی ،به جریان قرآنی نذر مادر حضرت مریم(س) اشاره کرد و اظهار داشت :مادر مریم

(س)

او را نذر معبد کرده بود ،من نیز همین آرزو را داشتم و اکنون قسمت شده است در اینجا
خدمتگزار باشم و به زائران اطالعرسانی کنم ،زیرا بسیاری از زائرانی که از کشورهای عربی
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ندارند و الزم است مسئوالن مربوطه برای این مهم چارهاندیشی کنند تا زوار پس از طی این
مسیر طوالنی که از کشورهای خود میآیند با کولهباری از معرفت ،شهر قم را ترک کنند.
در هر صورت زائران عراقی ،چنانکه مشاهده کردیم عالوه بر زیارت ،به پخش نذر
وخیرات هم میپردازند .در یکی از مراجعهها ،مرد زائری از کربال ،مشغول پخش شکالت
و مهرهای کربال بود و تعمدًا آنرا بین زائران غیر عراقی پخش میکرد و با اشاره و به
زبان عربی میفهماند که اینها از خود کربال و «تبرک امامحسین(ع)» است؛ گویا میخواست
اهمیت آنرا به مخاطب بفماند و بگوید آنچه که به شما دادم ارزش ویژهای دارد.

عالوه بر زائران عراقی ،زائران پاکستانی هم از تعداد زیادی برخوردارند .آنها معموالً

بهصورت کاروانی ،با ظاهری ساده و بیآالیش و با عشق و حرارت زیادی به زیارت
میپردازند ،بر در و دیوار محراب بوسه میزنند و گاهی عکسی برای یادگاری میگیرند.
در مصاحبهها متوجه شدیم پاکستانیها فرهنگ خاصی برای زیارت دارند ،آنها حاضرند
هرچه دارند خرج کنند تا به زیارت اماکن مقدسه بروند ،هر پساندازی را هم برای زیارت
مصرف میکنند ،گویا در فرهنگشان صرف مال برای این کار ،ارزش و جایگاه ویژهای دارد.
عالوه بر عراقیها و پاکستانیها ،افرادی از لبنان ،کشورهای حاشیة خلیج فارس و
عربستان ،زائران دیگر بیتالنور را تشکیل میدهند .آنان اغلب بهصورت تورهای مذهبی
به این مکان میآیند و با عالئم آژانس مسافرتیشان و تابلویی که سرگروه در دست دارد،
مشخص میشوند ،هرچند این زوار را از ظاهر متمول ،تلفنهای همراه و تبلتهای پیشرفته
که در دست کودکانشان است بهراحتی میتوان تشخیص داد ،آنها نیز مانند دیگران زیارت
میکنند ،نماز میخوانند و عکس یادگاری میگیرند .در سؤال راجع به عکس گرفتن از
بیتالنور ،متوجه شدیم این عکسها در بازگشت ،چند کارکرد برایشان دارد :هم خاطرة
سفر روحانی و زیارتی را برایشان زنده میکند ،هم با نشان دادن آن به دیگر هموطنان خود
که توفیق چنین سفری را نیافتهاند ،آنان را ولو از راه دور در تجربة زیارتیشان شریک
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میسازند و هم برای خودشان هویت زائر شدن را به ارمغان میآورد .آنان در میان هموطنان
و آشنایان خود بهعنوان کسی که از مکان مقدسی آمده و توفیق زیارت داشته معرفی
میشوند .ایجاد هویتی جدید به نام «زائر» ،احساسی دلچسب و احترامبرانگیز ایجاد میکند.
در مجموع میتوان نکات ذیل را در مورد وضعیت زائران ذکر کرد:
 -1تجربة متمایز زائرشدن

زائران در همة اماکن مقدس ،از ویژگی مشترکی برخوردارند« .آنها بهدنبال نوعی تجربة

عرفانی ،معنوی و دینی هستند و انتظار دارند به آن برسند» (تیموتی و السن.)46 :1392 ،
زائران بیتالنور نیز جدا از این امر نبودند ،در مصاحبههایی که داشتیم ،زوار از احساسی
متمایز و آرامشبخش سخن میگفتند که با حضور در این مکان نصیبشان شده است،
آرامشی که دوباره یا چندباره آنان را به زیارت سوق میدهد.
 -2اعتقاد به قداست مکان

زوار بیتالنور ،به قداست مکان اعتقاد بسیار داشتند .فاصلة دور و بُعد مکان نیز از اعتقاد

آنها کم نکرده بود .زائران غیر قمی ،همانقدر ارادت نشان میدادند که زائران قمی ابراز
میکردند .ثروت و مقام نیز در وجود این عالقه تأثیرگذار نبود ،همانطور که تحصیلکرده
و غیر تحصیلکرده ،ابراز یکسانی در میزان ارادت داشتند.
 -3مقایسة اطالعات مذهبی زائران

زوار ایرانی نسبت به غیر ایرانیها ،اطالعات مذهبی بیشتری داشتند که نشان از فرهنگ

غالب مذهبی در کشورمان دارد .آنان بهخصوص در مورد بیتالنور و اماکن مربوط به
حضرت معصومه(س) ،سطح مطلوبی از اطالعات را ابراز میکردند.
 -4عدم منع جنسیتی در زیارت

در زیارت ،منع جنسیتی وجود ندارد ،مردان و زنان برای زیارت مشرف میشوند ،اما

تعداد زنان زائر در روزهای معمولی که مراسم خاصی وجود نداشت ،بیش از مردان بود.
 -5از جهت ملیتی ،در میان زائران غیر ایرانی ،تعداد زائران عربزبان ،نمود بیشتری داشت.
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زائران غیر ایرانی ،راهنمایان مشخصی همزبان خودشان داشتند .این راهنمایان که معموالً

روحانی و ساکن قم هستند ،با ورود کاروان زیارتی ،در بیتالنور حاضر میشوند و با
توضیحاتی در مورد مکان و بعضًا روضه و زیارت دستهجمعی ،هموطنان خود را به فیض
میرسانند .شاید این مسئله به این دلیل باشد که اغلب مسافران زیارتی ترجیح میدهند،
راهنما ،همکیش و همزبان خودشان باشد تا بتوانند با او ارتباط برقرار کنند و حس مشترکی
در تجربة دینی داشته باشند (تیموتی و السن.)25 :1392،
وجود راهنمایان و نحوة توضیح و تفسیر آنان ،در ایجاد انسجام فکری و آمادگی روحی
زائران و تعلقخاطر به مکان اهمیت ویژهای دارد.
گونهشناسی مناسک مذهبی در بیتالنور

مناسک و مراسم مذهبی از عناصر تفکیکناپذیر اماکن مقدس هستند ،این مراسم در
بسیاری موارد ،کارکردهای فرهنگی و اجتماعی متنوعی برای مکان مقدس ایجاد میکنند.
بهنظر جامعهشناسان ،مناسک مذهبی بهخصوص وقتی بهصورت دستهجمعی انجام میشود،
شور و غلیان جمعی و همبستگی ایجاد میکند (اسمیت .)29 :1378 ،یکی از این مناسک،
جشنها ،عزاداریهای مذهبی و حرکتهای نمادین در بازنمایی وقایع تاریخیـ مذهبی است.
چنانکه ذکر شد ،در بیتالنور 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 بهنحو جمعی انجام میگیرد.
طبق آنچه مشاهده شد ،مراسم روز والدت ،با سخنرانی و مولودیخوانی همراه است و
مردم با شیرینی و پخش نذر از همدیگر پذیرایی میکنند .مداحان با اشاره به شرافتیافتن
قم به یمن مقدم بانو(س) ،زیارت ایشان را افتخاری برای زوار میدانند و چنین اشعاری
میخوانند:
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بهخدا مهر تو را من نمیدم به هر دو عالم
آب شـور حـــرمتو نمـیدم به آب زمـزم
آب شـــور حــرم تو نمک زنــدگیمونه
من نمکــدونو شکستـم ولی قلبم مهربونه

این اشعار هم اشاره به امکانات نامناسب شهری دارد و هم میزان ارادت به مقام بانو را
متذکر میشود .هرچند در سالهای اخیر ،وضعیت آب قم بهتر شده ،اما هنوز اینگونه اشعار
بر سر زبانهاست.
آستان مقدس هم یک روز از برنامههای دهة کرامت را به بیتالنور اختصاص میدهد و خدام
حرم با رفتن به بیتالنور ،طی مراسم ویژهای اظهار ارادت خود را به این مکان مقدس ابراز میکنند.
در مراسم روز ورود حضرت به قم ،طی مراسم مفصلی ،کاروانی نمادین بهعنوان کاروان
حضرت معصومه(س) در شهر به راه میافتد ،مردم سعی میکنند اتفاقهایی را که در زمان
گذشته بهوقوع پیوسته است بازنمایی کنند .کاروان متشکل از شترها ،ساربانها و کجاوهای
تزیینشده که نمادی از کجاوة بانو

(س)

است از میدان معصومیه که در زمان قدیم ورودی

شهر محسوب میشد به راه میافتد و مردم گل و برگهای سبز نخل و مانند آن در دست
میگیرند .اشک شوق استقبالکنندگان ،نجوای مناجاتگونة آنان ،طبل و دهل پیشقراوالن
کاروان ،همه و همه تداعیگر لحظة ورود حضرت معصومه(س) به قم است .مردم پالکاردهایی
با عناوین و عبارتهای گوناگون مانند این عبارتها را به دست میگیرند« :ورود حضرت
معصومه

(س)

به شهر قم مبارک باد»« ،با قدوم حضرت فاطمه معصومه

(س)

بر خاک پاکان،

شهر قم سرچشمة جوشان معارف و فرهنگ ناب اسالمی شد» که نشاندهندة شادی مردم
از این واقعة مسرتبخش است و اهالی قم این جریان را سبب نزول برکتهای الهی بر
شهر میدانند .کاروان همچنان به حرکت ادامه میدهد و هر لحظه ،بر شمار استقبالکنندگان
افزوده میشود تا اینکه باالخره به بیتالنور میرسند .آنجا نیز اهالی محل و عدهای که
نتوانستهاند به میدان معصومیه بروند و بهطور عمده خانمها هستند ،حضور دارند .در نهایت
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حرم مطهر حرکت میکنند.
مراسم روز وفات

در بیتالنور بازگو می

مراسم با توجه به مشاهدة سالروز وفات حضرت معصومه

(س)

شود.
این مراسم در زمان مراجعة پژوهشگران ،صبح روز پنجشنبه آغاز شد .آقایان در محوطة

بیتالنور و خانمها در مسجد حضور داشتند .روز پر ازدحامی بود .مسجد کام ً
ال پر شده
بود و مردم در محوطة میدان میر و اطراف آن نشسته بودند .دیوارهای بیرونی بیتالنور با
پرچمهای سیاه پوشانده شده بود.
هیئتی از خدام حرم حضرت معصومه(س) با تشریفات کامل و لباس متحدالشکل ،برای
عرض ادب به بیتالنور آمده و با قرار دادن شمعدانهایی در راهروی ورودی کنار در
بیتالنور به ردیف ایستاده بودند .حضور آنان بر اهمیت و رسمیت مراسم میافزود.
پس از مراسم خطبهخوانی خدام حرم ،سخنران ،با تبیین مقام بانو(س) ،واقعة بیماری
حضرت معصومه(س) و ورود ایشان به قم را بازگو کرد.
تعریف این واقعه و بهخصوص نحوة انتخاب قم از جانب حضرت ،از مسائلی است که

معموالً سخنرانان بر آن تأکید میکنند ،زیرا خانم(س) ،از بین همة اماکن ،قم را انتخاب کردند
و با آن حال بیماری و ناتوانی ،اصرار بر آمدن به قم داشتند ،چون از اجداد طاهرینشان شنیده
بودند که قم محل شیعیان است.
سخنران ،در نهایت با بازگویی واقعة وفات حضرت معصومه

(س)

و شکوه و عظمتی

که مردم قم در تشییع پیکر ایشان به نمایش گذاشتند ،خطاب به حضرت و از زبان مردم
عرض کرد« :یا حضرت معصومه(س) ما در جریان تشییع پیکر شما نبودیم ،اما حضور این
جمعیت فراوان در اینجا نشان میدهد که اگر بودیم پابرهنه و بر سر و سینهزنان در تشییع
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شما شرکت میکردیم».
با پایان سخنرانی ،مردم بهتدریج از بیتالنور و مسجد مجاور خارج شدند تا از مسیر
خیابان عمار یاسر به طرف حرم مطهر حرکت کنند.
عالوه بر مردم قم ،هیئتهای زیادی از شهرهای مختلف نیز حضور داشتند ،در این میان،
کاروان بانوان مشهدی که پرتعداد و با نظم خاصی به مراسم آمده بودند ،نمود بیشتری
داشت .مشاهدة زائرانی از دیار اما م رضا(ع) با چهرههایی مغموم و اشکآلود ،بسیار تأثیرگذار
بود ،در مصاحبه با تعدادی از این بانوان ،احساسشان را اینگونه یافتیم :آنان قاصدانی از
دیار یار هستند و برای شرکت در مراسم تشییع پیکر 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 دنیا رخت بربندد .حال اینان آمدهاند تا بهعنوان قاصدانی از
سوی برادر و به نیابت از او ،بر شکوه مراسم تشییع بیفزایند.
باالخره هیئت عزاداری به راه افتاد .پیشاپیش جمعیت ،خادمان حرم با پالکارد «یا

ِم َه ا ِْش َف ْعی لَنا ِع ْن َد ّ
اللِ» قرار داشتند .در این هنگام یکی از مرثیهخوانان با ابیات ذیل شروع
فاط َ

به مرثیهخوانی کرد:

قم و چشم و چراغ کشور اینجاست

و
بفـــرمود صـــادق آل محــمد

(ص)

تجلـــیگـاه نسل کــوثر اینجاست

که قـم ّ
عش و نشان اهل بیت است

محتوای این اشعار ،مدح قم و محبت قمیها به اهل بیت(ع) و مرثیهخوانی برای حضرت
معصومه(س) بود.
در هر صورت ،پس از آنکه مردم سینهزنان به طرف حرم رفتند ،عدهای که توان پیادهروی
نداشتند در بیتالنور باقی ماندند و در گوشهای پای روضة یکی از روضهخوانان نشستند.
روضهخوان پس از خواندن روضة حضرت معصومه(س) ،ماهرانه با شباهتی که جریان محبت
این خواهر و برادر به حضرت زینب(س) و امامحسین(ع) داشت ،گریزی به جریان کربال زد.
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و با لحنی گویا (این رفتار ،زوار را تحت تأثیر قرار داده بود) مشغول پاسخگویی به افرادی
بود که میخواستند در مورد بیتالنور اطالعات بیشتری کسب کنند.
 -2سطح تحلیلی

در سطور پیشین ،گزارشهای عینی ذکر شد ،اکنون به بررسی و تحلیل الیههای زیرین
مسئله پرداخته میشود:
ارتباط تقدس با حاجتدهی

مكان مقدس ،مكان ارتباط با موجودات الهي است و از اين جهت مأواي قدرت
الهي بهشمار ميرود .بهطور مثال در بسياري از اديان ،بين زيارت اماكن مقدس و شفای
بيماريهاي روحي و جسمي ارتباط نزديكي وجود دارد و اين نشانگر ارتباط با قدرت الهي
در اماكن مقدس است (اکرمی.)14 :1393 ،

در بیتالنور این ارتباط کام ً
ال مشاهده میشد .گذشته از حاجتهای برآوردهشده که به

برکت حضرت معصومه(س) کم نیست ،نکتهای که در مصاحبه با برخی از زوار مشاهده شد،
اعتقاد به وجود کرامت و حاجتدهی اماکن مقدس بود .هنگامیکه از بعضی زائران که شاید
یک یا دو بار بیشتر به بیتالنور نیامده بودند ،سؤال میشد آیا شما کرامتی از این مکان دیده
یا شنیدهاید؟ در وهلة اول میگفتند :بله ،اما هنگامیکه بهطور جزئی شرح ماجرا خواسته
میشد ،چیزی برای گفتن نداشتند و اظهار میکردند« :خودم شخصًا کرامتی ندیدم ولی
حتمًا کرامت دارد و حاجت میدهد ،چون مقدس و مربوط به حضرت معصومه(س) است».
اعتقاد به رابطة بین تقدس و حاجتدهی ،آنقدر قوی است که فرد ،بدون دیدن یا شنیدن
واقعه یا جریانی ،قاطعانه بهوجود آن حکم میکند .بهنظر میرسد این مسئله دو دلیل داشته
باشد :یا بهسبب مشاهدة مکرر حاجتدهی در اماکن مقدس است ،بهگونهای که مردم در
این مورد شرطی شدهاند که هرجا مقدس باشد ،حتمًا حاجت هم میدهد ،ولو ما خودمان
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ندیده باشیم یا بهسبب محبت فراوان به صاحب مکان است که زوار احساس میکنند هر
چه خوبی و نیکی است حتمًا با حضرت ارتباط دارد ،ازجملة این خوبیها ،حاجت دادن
است ،پس اینجا که منزلگاه و عبادتگاه ایشان است ،حاجت میدهد.
تناسب پدیدة قدمگاهی با شأن صاحب مکان

این تناسب را هم در حاجتخواهی و هم در خصوصیات مکانی میتوان دید .حاجتهایی

مانند شفاعتخواهی و شفای بیماران معموالً در بیشتر اماکن زیارتی دیده میشود ،اما
حاجتخواهی در گشایش علمی و ساخت مدرسة علمیه ،گرداگرد بیتالنور ،نشان از اعتقاد
زوار به مقام علمی حضرت دارد.
بهطور معمول اینگونه است که افراد هنگام درخواست چیزی از کسی ،در وهلة اول
معتقدند او خود همان چیز را دارد .در گونهشناسی حاجت ،به حاجتهای علمی اشاره شد.
علم حضرت بر کسی پوشیده نیست و ادعای گزافی نکردهایم اگر بگوییم ایشان منبع فیض
الهی و دارای مقامی خاص برای اجابت دعاها بهخصوص اجابت دعاهای مربوط به استعداد
یافتن برای فهم علوم دینی هستند.
درخواست فهم علمی از حضرت معصومه

(س)

به این دوره اختصاص ندارد ،بلکه در

شرح احوال فیلسوفی مانند مالصدرا نیز آمده است که برای حل مشکالت علمی و گشایش
ذهن ،از کهک به زیارت حضرت معصومه(س) میآمدند و به ایشان توسل میجستند (قمی،
.)618 :1385
ساخت مدرسه در جوار بیتالنور و با مرکزیت آن نشان میدهد که این مکان ،از همان
ازمنة قدیم ،تنها مکانی زیارتی نبوده ،بلکه همواره ،بصیرتافزایی و معرفتجویی با آن
همراه بوده است .هرچند در قم ،اماکن مذهبی و امامزادگان زیادی وجود دارد ،اما مدرسه
در کنار مزار آنان دیده نمیشود ،درحالیکه طبق اسناد تاریخی که ذکر شد ،حداقل از قرن
ششم ق .وجود مدرسهای پر رونق در بیتالنور ثبت شده است.
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باشد که ایشان در همان ایام اندک حضور و با وجود بیماری ،عالوه بر عبادت ،پاسخگوی
مسائل علمی و شرعی مردم نیز بودند ،زیرا بهتصریح اسناد تاریخی ،ایشان در مقام علمی،
عالمه و محدثه بودند و در کتابهای مختلف شیعه و سنی ،احادیثی از ایشان منقول است
(امینی ،)196 :1366،بدین ترتیب ،بیتالنور بهنوعی ،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 اشیاء منتقل میشود .اشیائی که
در بیتالنور هستند نیز بهنوعی قداست مییابند ،نمونة آن منبری است که در گوشهای
قرار گرفته وطوری روی آن پشتی گذاشتهاند که کودکان برای بازی از آن باال نروند و به
اصطالح قداست آنرا از بین نبرند .این مسئله شاید بهنوعی تداعیگر «تابو» در فرهنگ
اجتماعی باشد که اشیاء بهخاطر تقدس ،قوانین ویژهای مییابند .این مسئله را میتوان
بدینگونه توضیح داد که تقدس ،امری مسرى است ،یعنی يك شىء یا مکان مقدس،
مىتواند بهسبب مجاورت و نزديكى با شىء ديگر ،آنرا نيز مقدس كند (یعقوبی.)6 :1389،
این مطلب فقط به منبر بیتالنور اختصاص نداشت ،بلکه به کرات مشاهده شد که زائران
برای تبرکجویی ،در و دیوار را لمس میکردند.
اسـتفاده از چادرنمازهـای بیتالنـور نیـز یکـی دیگر از این مـوارد بود ،گویـا بانوی زائر
احسـاس میکنـد اگـر بـا ایـن چادرها نمـاز بخوانـد معنویت بیشـتری بهدسـت مـیآورد،
زیـرا چـادر مربـوط بـه مکانـی مقدس اسـت .بـه خانمـی برخوردیم کـه چادرهـا را یکی
یکـی برمیداشـت ،بهصـورت منظـم تـا میکـرد و در جایـگاه مخصـوص قرار مـیداد ،از
انگیـزهاش سـؤال کردیـم و متوجـه شـدیم بهجهـت آنکـه احسـاس میکنـد اینجـا خانـة
حضـرت و مقـدس اسـت هـر از چندگاهی بـه اینجا میآیـد و چادرها را که وسـایل منزل
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ایشـان بهشـمار میآیـد مرتـب و تـا میکنـد ،ایـن وسـایل بهخاطـر صاحب خـود ،تقدس
پیـدا کردهانـد و شایسـتة احترام شـدهاند.
هویتبخشی

وجـود قدمـگاه بیتالنـور بـرای مـردم قم همـواره جنبـة هویتبخشـی و تمایز داشـته
اسـت .ایـن مسـئله ،بـهروشـنی در جریـان مراسـم اختصاصـی بیتالنـور ،مشـاهدهشـد.
سـخنرانان مذهبـی با اشـاره به انتخاب شـهر قم از جانـب حضرت معصومـه(س) ،بر هویت
دینـی و تشـیع خالـص مـردم قم و محبت آنان نسـبت بـه اهل بیـت(ع) تأکیـد میکنند .این
تأکیـد ،نوعـی تمایـز معنـوی ،بـرای مـردم قـم ،نسـبت بـه دیگـر شـهرها ایجـاد میکند و
قدمـت در تشـیع و عشـق بـه اهل بیـت(ع) را بـه رخ مردمان دیگر شـهرها میکشـد .بهنظر
برخـی نویسـندگان ،القـای تمایـز بین «مـا و دیگران» از عناصر اصلی هویتبخشـی اسـت
(خانمحمـدی .)85 :1385 ،ایـن مـورد ،علاوه بـر هویتبخشـی ،در تقویـت گرایشهای
مذهبـی مـردم قـم نیز موثر اسـت.
همینطـور اسـتفادة سـخنرانان (در تشـییع نمادیـن پیکـر حضـرت معصومـه(س)) از
جملههایـی ماننـد :اگـر ایـن مردم قـم در روز وفات حضـرت معصومه(س) حضور داشـتند،
بـر سـر و سـینهزنان به عـزاداری میپرداختنـد ،...این احسـاس را در آنها بهوجـود میآورد
کـه خداونـد ،فرصتـی ویـژه و ارزشـمند در اختیارشـان گذاشـته کـه ولو در زمان گذشـته
نبودنـد ،امـا بـه تأسـی از سـلف صالـح خـود ،بایـد در ایـن مراسـم شـرکت کننـد تـا بار
دیگـر وفـای قمیهـا بـه اهـل بیـت(ع) را به نمایـش بگذارنـد و ایـن وظیفـهای اختصاصی
بـرای آنهاسـت کـه نبایـد در انجـام آن اهمـال کنند .بدیـن ترتیب ایـن نوع مراسـم ،تبدیل
بـه مناسـکی عبادتگونـه و جمعـی میشـود کـه علاوه بـر ایجـاد همبسـتگی ،احسـاس
مطلـوب انجـام فریضـة دینـی را نیز در پـی دارد.
این هویتبخشی و تمایز ،در اشعار قمیها نیز مشاهده میشود ،عبارتهایی مانند «قم،
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دست است.
تشابه با تجارب مأنوستر

چنانکه در مراسم اختصاصی بیتالنور مشاهده شد ،بهخصوص در مراسم روز وفات،
سخنرانان از تشابه جریان حضرت معصومه(س) و حضرت زینب(س) بسیار استفاده میکردند.
ایـن مطلـب یکـی از ابعـاد فرهنگی مسـئله اسـت و به ملموسسـازی واقعـة هجرت و
وفـات ایشـان بـرای مـردم میانجامد .چـون محبت بین امامحسـین(ع) و حضـرت زینب

(س)

در بیـن مـردم ،بسـیار مشـهورتر و مأنوستـر اسـت ،لـذا ایجاد مشـابهت بیـن آن و محبت
امـا م رضـا(ع) و حضـرت معصومـه(س) میتوانـد جریـان را ملموستـر کـرده و در اذهـان
ماندگارتـر کند.
عناصر مشترک بین حضرت معصومه

(س)

و حضرت زینب

(س)

که به این مأنوسسازی

کمک میکند عبارتاند از:

ِ
مادری یک امام(ع) بودند؛
ـ هر دو خواه ِر پدری و
ـ هر دو شأن علمی و دینی واالیی داشتند؛
ـ هر دو عالقة فراوانی به برادر داشتند و بدین منظور رنجهای زیادی کشیدند؛
ـ هر دو برای ترویج حقانیت و معرفی برادر ،تالش زیادی انجام دادند؛
ـ هر دو نمادی آشکار از حضرت فاطمه(س) هستند؛
ـ در نحوة سفر ،مشابهتهایی داشتند .سفرشان بهصورت کاروانی از مدینه ،متشکل از

زنان و فرزندان اهل بیت(ع) بود که باید مسیر طوالنی و پرزحمتی را طی میکردند.
جمعبندی و نتیجهگیری

وجود قدمگاههای ائمه اطهار(ع) و عالقة مردم به این مکانهای مقدس ،از سرمایههای
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فرهنگی کشور محسوب میشود .قدمگاههای منسوب به امامزادگان(ع) با محوریت امام
رضا(ع) ،مجموعة نفیسی است که میتوان بر طبق آن با نمادسازی مطلوب ،در راستای ترویج
فرهنگ رضوی سیاستگذاری کرد.
قدمگاه حضرت معصومه(س) ،یعنی بیتالنور ،یکی از مهمترین نمونههای این اماکن
از جهت قطعیت سندی ،بهشمار میرود .توجه به زیارت و آثار بهجا مانده از این بانوی
مقدس ،اجابت سفارش امام رضا(ع) در مورد ایشان است .وجود این مکان در جوار مدرسة
علمیه میتواند ضمن هویتبخشی برای بانوان شیعه ،شناسنامة «زن» و «دانش» را نیز تدارک
نماید.
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قمی ،عباس .)1385( ،فوائدالرضویه فی احوال علماء مذهب اجلعفریه .محقق ناصر باقری بیدهندی ،جلد دوم،
چاپ اول ،قم :بوستان کتاب.

ن علی قمی ،مصحح جاللالدین تهرانی ،تهران :توس.
قمی ،محمدبنحسن .)1361( ،تاریخ قم .مترجم حسنب 

كينگ ،وينستون« .)1372( ،دین» در دینپژوهی (دفتر اول) ،مترجم بهاءالدین خرمشاهی ،تهران :موسسه
مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

کتاک ،کنراد فیلیپ .)1386( ،انسانشناسی :کشف تفاوتهای انسانی .مترجم محسن ثالثی ،تهران :علمی و فرهنگی.

مجلسی ،محمدباقر1403( ،ق) .حباراالنوار .جلد  ،48چاپ سوم ،بیروت :دار احیاء التراثالعربی.
محمدپور ،احمد .)1392( ،روش تحقیق کیفی .جلد اول ،چاپ دوم ،تهران :جامعهشناسان.

مکارمشیرازی ،ناصر .)1374( ،تفسیر نمونه .جلد سوم ،چاپ اول ،تهران :دارالکتب اإلسالمیه.

موس ،مارسل( ،مرداد و شهريور« .)1380پديدههاي مذهبي و صورتهاي مقدس» .كتاب ماه هنر .مترجم
اصغر عسكري.28-32 :

ناصرالشریعه ،محمدحسین .)1350( ،تاریخ قم .چاپ اول ،قم :دارالفکور.

هرتسفلد ،ارنست .)1354( ،تاريخ باستاني ايران بر بنياد باستانشناسي .مترجم علياصغر حكمت ،تهران:
انجمن آثار ملي.

الیاده ،میرچا .)1375( ،مقدس و نامقدس .مترجم نصراهلل زنگویی ،چاپ اول ،تهران :سروش.
يعقوبى ،عبدالرسول« .)1389( ،مقدس و نامقدس» .معرفت ،شمارة  56 :34ـ .45

برهانهای اثبات وجود خدا
در مناظرههای امام رضا(ع) در مرو
مرتضی حسینی شاهرودی ،1معصومه رودی

2

چکیده

اعتقاد به وجود خداوند ،عمومیترین سؤال ذهن بشر و اساسیترین رکن اعتقاد
دینی است .در منابع اسالمی ،دالیل متعددی برای وجود خداوند ارائه شده است و
فالسفه نیز برهانهای مختلفی در این زمینه مطرح کردهاند.
امام رضا(ع) در مناظرههای مختلف خود با عمران صابی ،جاثلیق ،سلیمان مروزی
و مرد زندیق در مرو ،دالیلی برای وجود خداوند برشمردند .این مقاله با تحلیل
فرمایشهای امام(ع) در آن مناظرهها ،بهدنبال اشارههای احتمالی ایشان به برهانهای
اثبات وجود خداوند است .براساس نتایج بررسی حاضر ،برهانهای حدوث ،حرکت،
نظم ،امکان و وجوب و صدیقین از برهانهای مورد اشارة امام(ع) بودند .حتی بعضی
از عبارتهای مورد استفادة ایشان طوری بیان شدهاند که به اعتبار گوناگون ،ناظر بر
برهانهای مختلف است.

واژههای کلیدی

امام رضا(ع) ،برهان ،حدوث ،حرکت ،نظم ،امکان و وجوب ،صدیقین ،مناظرهها

تاریخ دریافت 94/08/14 :تاریخ پذیرش94/09/10 :
 .1استاد گروه فلسفه و حکمت اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد
 .2کارشناس ارشد ،فلسفه و حکمت اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد

shahrudi@um.ac.ir
rudim1@mums.ac.ir
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مقدمه

مسئلة وجود خداوند ،از بنیادیترین مسائلی است که زندگی انسان را در حیطههای

مختلف اعتقادی و عملی تحت تأثیر قرار میدهد .ازاینرو اثبات وجود خداوند ،از مسائل
پایهای دین است .در فلسفة اسالمی ،وجود خداوند با برهانهای مختلفی ازجمله صدیقین،
امکان و وجوب ،حدوث و حرکت و نظم ،اثبات شده است.

قرآنکریم و سخنان ائمه اطهار(ع) نیز بهعنوان منابع دسته اول اسالمی مشتمل بر راههای

مختلف اثبات وجود خداوند هستند؛ اما چون به زبان فلسفی بیان نشدهاند ،کشف آنها با
ُمداقه امکانپذیر است.

امام رضا(ع) در مناظرههای توحیدی خود در مرو که با فردی از زنادقه ،عمران صابی و

سلیمان مروزی انجام یافت ،دالیلی بر وجود خداوند ارائه فرمودند .این مقاله به بازخوانی
برهانهای مورد استفاده امام(ع) همت گماشته است.
برهان حدوث در مناظرههای امام رضا

(ع)

برهان حدوث که از دیرباز توجه حکما و متکلمان را به خود معطوف داشته است ،از

این حقیقت نشئت میگیرد که موجودات برای ایجاد شدن ،نیازمند علتی هستند .ازاینرو
وجود موجودات حادث ،دلیلی روشن بر وجود ُمح ِدث آنهاست.

بعضی از متکلمان طبیعتگرا ،برهان حدوث را با توجه به حدوث آیات آفاقی چنین

تبیین نمودهاند که :موجودات جهان ،حادثاند و جهان که خالی از حوادث نیست ،نیز
حادث است .هر حادثی ممکن و نیازمند علت است .علت امر حادث اگر حادث باشد نیز

نیاز به ُمح ِدث دارد .بنابراین ،برای اینکه تسلسل محال رخ ندهدُ ،مح ِدث باید غیرحادث
یعنی قدیم باشد (جوادیآملی .)337 :1368 ،بنا بر این نگرش ،وجود خداوند بهعنوان علت

حدوث اثبات میشود و بنا به اینکه موجودات حادث اعم از اجسام و اعراض هستند ،برهان
حدوث در هر دو جاری است .ازاینرو قاضی عبدالجبار معتزلی ضمن تقسیم برهان حدوث

برهانهای اثبات وجود خدا...

بودن بر استدالل به اعراض ،برهانی برتر میداند (1422ق.)55 :
یکی از ایرادهای برهان یادشده این است که گرچه موجود قدیم اثبات میشود ،اما سایر
صفات این موجود ازجمله تجرد ،از ماد ة برهانی نمیشود.
برخی دیگر از طبیعتگرایان با نگاهی عمیقتر ،برهان حدوث را با عنایت به جسمانیةاحلدوث

و روحانیةالبقاء بودن نفس انسان تبیین کردهاند .در این برهان عالوه بر وجود ُمح ِدث ،تجرد

او از ماده نیز اثبات میشود .بیان این برهان بهطور خالصه این است :از آنجا که نفس انسانی
در عین حدوث ،ذاتًا مجرد از ماده است ،علت آن نمیتواند جسم یا جسمانی باشد؛ بلکه
باید امری برتر از عالم طبیعت باشد (شیرازی :1380 ،ج.)45-46 ،1
مالصدرا این نوع برهان حدوث را از برهانهای نیکو و پسندیده میداند (همان) و
مرحوم عالمه طباطبایی نیز نظر و سیر در آیات انفسی را نافعتر از تفحص در آیات آفاقی
میداند ( :1389ج.)220-221 ،3
با مطالعة بیان گرانقدر عالم آل محمد ،حضرت رضا(ع) در مناظره با مرد زنديق ،اشارههایی
چند میتوان بر برهان حدوث یافت .نخست آنکه ایشان در این مناظره ،خداوند را [أیّناالین]

و [کیّف الکیفی] معرفی فرمودند که قبل از مکان و کیف موجود بوده است « ُه َو أَیَّ َن َْ
ال ْین َو
ان َو َ
ان َو َال َك ْی َف» (طبرسی ،1386 ،ج.)171 :2
ال أَْینَ ،و ُه َو َکیَّ َف الْ َک ْی َفَ ،و َك َ
َک َ

ین
این فرمایش عالوه بر اعالم حدوث مکان و کیف و قدیم بودن خداوند ،وجود یافتن أَ َ
و َک َ
یف را به خداوند نسبت میدهد .قیاس مورد استفادة امام(ع) در این جمله قیاس اقترانی

حملیة ضمیر است (رک :حلی.)266 :1388 ،
ین و َک َ
یف حادث هستند و خداوند قدیم است (ایشان عالوه بر اشارة صریح به
 .1أَ َ
یف که زمانی نبودهاند ،با عبارت [ ُه َو أَیَّ َن َْ
أین و َک َ
ال ْین َو َکیَّ َف الْ َک ْی َف] نیز به طور
حدوث َ
ین و َک َ
ین و َک َ
یف حادث نبودند،
یف را خاطرنشان میکنند ،زیرا اگر أَ َ
مرتب حدوث أَ َ
خداوند [أَیَّ َن َْ
ال ْین َو َکیَّ َف الْ َک ْی َف] نبود).
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 .2هر حادثی توسط قدیم ایجاد شده است (این مقدمه بهدلیل بداهت ،محذوف است).

در نتیجه :أَیَّ َن و َکیَّ َف توسط خداوند ایجاد شدند و بدینترتیب امام(ع) خداوند را موجود
ین و َک َ
یف را هستی بخشیده است.
قدیمی معرفی میکنند که أَ َ
ایشان در جای دیگر ،جسم و اعراض بدن انسان را دلیل وجود خداوند معرفی فرمودند:
ض َو ال ّط ِ
ول َو َدف ِْع
ِإنّی لَّا نَ َظ ْر ُت ِإلَی َج َس ِدی َو لَْ یُْ ِکنّی فِی ِه زِیَا َد ٌة َو َل نُْق َصا ٌن فِی الَْع ْر ِ
ان بَانِیًا ف ََأ ْق َر ْر ُت بِهِ؛ من چون به جسم خود
الَْ َکا ِر ِه َع ْن ُه َو َج ّر الَْْن َف َع ِة ِإلَْی ِه َعل ِْم ُت أَ ّن ِلَ َذا الْبُ ْنیَ ِ
مينگرم که هیچ امکان کم و زیادی در طول و عرض و دفع آفتها و جلب منافع ندارم،
يقين ميکنم که اين ساختار را بنيانگذاري است و به وجود او اقرار مينمايم (طبرسی،

 ،1386ج.)171 :2

خواصی که امام(ع) در این جملهها در مورد بدن انسان بهکار میبرند ،شامل این موارد
است :جسم دارد؛ پذیرندة اعراض است؛ دارای حرکت است؛ اعراض آن کم و زیاد
میشود؛ معلول است و خود قادر بر کم و زیاد کردن طول و عرض بدن خود نیست و
قدرت دفع مضرات و جذب منافع را ندارد؛ بلکه برای همة این امور ،محتاج به غیر است.
همة این امور ،از صفات و عوارض ذاتی موجود مادی و در نتیجه نشانة حدوث آن
است و همانطور که امام(ع) میفرمایند به علت نیازمند است .پس اگر به این سخنان از جنبة
حدوث انسان نگاه کنیم ،برهان مورد استفادة ایشان ،برهان حدوث بوده که به شکل قیاس
اقترانی حملیه بیان شده است:
 .1جسم انسان دارای اعراض قابل تغییر است (حادث است).
 .2هرچه دارای اعراض قابل تغییر باشد (حادث باشد) ،به موجودی غیر از خود برای ایجاد
شدن نیازمند است (کبرای محذوف قیاس ضمیر).
نتیجه :جسم انسان برای ایجاد شدن ،به موجودی غیر از خود نیازمند است .بیان اینکه
«من خود دخالتی در امور بدنم ندارم» برای رفع این شبهه است که موجودی دیگر غیر از
خداوند در ایجاد انسان مؤثر باشد .این جمله با نظر به مبانی حکمت متعالیه که امام(ع) را

برهانهای اثبات وجود خدا...

وجود ندارد [ال موثر فی الوجود ا ّال اهلل].

با تعمق بیشتر و از آنجا که براساس حرکت جوهری ،سرمنشأ نفس انسان نیز همین بدن

خاکی است ،میتوان این سخنان را بیانی از برهان حدوث نفس انسانی دانست .نگرش
مذکور بهویژه با اشارة امام(ع) به ناتوانی انسان در دفع مکاره و جذب منافع ،تقویت میشود،
چرا که مکاره و منافع انسان بیشتر در رابطه با غایت وجود او مطرح است .با این نوع
نگرش و با نظر به تجرد ذاتی نفس ،سخن امام(ع) راهی کوتاهتر را برای نشان دادن تجرد
حق تعالی میپیماید.
قیاس مفصول سخنان بیانشده را اینگونه میتوان بیان کرد:
 .1نفس انسان به دفع مکاره و جذب منافع نیازمند است.
 .2هر چیز نیازمند به دفع مکاره و جذب منافع ،ذاتًا مجرد است.
 .3هر چیز ذاتًا مجرد ،به علتی مجرد نیازمند است.
 .4هر چیز ذاتًا مجرد ،توسط خود یا مجرد دیگری ایجاد شده است.
 .5نفس انسان(که ذاتًا مجرد است) نمیتواند علت خود باشد.
نتیجه :نفس انسان به مجردی غیر از خود نیازمند است.
امام(ع) در ادامة همین مناظره میفرمایند« :از آنچه از قدرت او نسبت به حرکت روز و
شب ،ايجاد ابرها ،گردش بادها و سير خورشيد ،ماه و ستارگان و غيره از نشانههاي عجيب
مقدري
و شگفتانگيز و ظرافتها و دقتهاي حکيمانه ميبينم ،يقين ميکنم که همة اينها ّ
و آفريدگاري دارد» (طبرسی ،1386 ،ج.)171 :2

امام(ع) در این سخنان ایجاد ُکرهها ،سیارهها ،ابر و باد را معلولی معرفی میفرمایند که

به علت نیازمند است و این ایجاد و حرکتها را نشان وجود خالق میدانند .با مراجعه به
کتابهای لغت ،درمییابیم که کلمههای مورد استفادة امام رضا(ع) شامل دوران (چرخیدن،
گرد و مد ّور شدن) ،انشاء (بلند کردن ،بهوجود آوردن ،از عدم خلق کردن) ،تصریف
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(تبدیل کردن ،برگرداندن ،تکثیر کردن ،مشتق کردن) و جریان (به جریان افتادن ،رخ دادن،
واقع شدن ،تعیین کردن) (راغباصفهانی،)147-148 ،444-445 ،775-776 ،279 :1387 ،
معنایی اعم از حرکت داشته و دارای صبغة خلق و حدوث نیز است .با اتخاذ این معنا
از سخنان امام(ع) ،برهان مورد نظر ایشان ،برهان حدوث بوده است .جملة تکمیلی آن
بزرگوار که سایر آیات عجیب خداوند را نیز گواه وجود خداوند میداند نیز به حدوث
کل موجودات عالم ماده اشاره میفرمایند« :وغري ذلك من االيات العجيبات املتقنات؛ و هر چیز
دیگری از آیات عجیب و متقن خداوندی» ،عالوه بر اینکه خود حرکت نیز از عوارض

جسم مادی است و از آنجا که اعراض به تبع جوهر تغییر میکنند ،نشان از حدوث و تغییر
در جسم است (رک :طباطبایی ،1389 ،ج.)296 :3
امام(ع) در اینجا نیز از قیاس اقترانی حملیه استفاده کردهاند:
 .1دوران فلک ،تصریف ریاح...،و سایر آیات عجیب خداوند حادثاند.
 .2هرچه حادث باشد ،به آفریدگاری نیازمند است (مقدمة محذوف در قیاس ضمیر).
نتیجه :دوران فلک ،تصریف ریاح...،و سایر آیات عجیب آفریدگاری دارند.
ذکر این مطلب ضروری بهنظر میرسد که فالسفه ،حدوث را به چهار نوع حدوث
زمانی ،ذاتی ،به حق و دهری تقسیم میکنند(همان )396-416 :و موجودات مادی تنها
موجوداتی هستند که هر چهار نوع حدوث ،در آنها جاری است .بنابراین موجوداتی که
امام(ع) در این بخش سخنان خود به آنها اشاره میفرمایند ،حتی نفس انسان که حدوث
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 اشیای مختلف از مجردات گرفته تا موجودات مثالی و مادی ،از ابداع و
مشیت و اسماء و اصناف گرفته تا حروف و کلمهها اشاره نموده ،همه را آیت وجود خداوند
و راهی برای شناخت او دانستند.

برای مثال در جایی فرمودندَّ ُ « :
اض َو ُح ُدو ٍد ُْمتَ ِل َف ٍه؛ سپس
ث َخ َل َق َخ ْلقًا ُم ْبتَ ِدعًا ُْمتَلِفًا ب َِأ ْع َر ٍ

برهانهای اثبات وجود خدا...

1410ق.)435 :

ِک َْ
ِن بَ ْع ِد َذل َ
اخت َِلفًا
َی َص ْف َو ٍة َو ْ
ال ْل َق َص ْف َو ًة َو غ ْ َ
َج َع َل م ْ
در جای دیگر فرمودند« :ف َ
َو ائْت َِلفًا َو أَلْ َوانًا َو ذ َْوقًا َو َط ْعمًا؛ سپس خلق را منتخب و غیر منتخب گرداند و مختلف و متفق و

به رنگهای گوناگون و طعم و ذوقهای دیگرسان قرار داد» (همان ،)436 :یعنی ایشان خلق
حروف و عبارتها را نیز از جانب خداوند دانستند که به مخلوق خود میآموزد.
امام(ع) در خصوص مشیت خداوندی ،اسم و صنف او و چیزهایی از این قبیل ،بهصراحت
واژة حادث را بهکار برده و وجود آنها را به تدبیر و تقدیر خداوند نسبت دادهاند .با
توجه به قاعدة ِ
علت علت ،علت شیء معلول است ،این سخن همان برهان حدوث است

اس ُه َو ِص َفتُ ُه َو َما أَ ْشبَ َه َذل َ
ِك َو ُك ُّل َذل َ
وق ُم َدبَّر؛ مشيت او ،اسم او ،صنف او
ِك ُْم َد ٌث َْم ُل ٌ
« َم ِشيَّتُ ُه َو ْ ُ

و آنچه مانند اين است و تمام اينها حادث و مخلوق هستند و بهدست تدبير و تقدير او

بهوجود آمدهاند» (همان.)435 :
گفتار ایشان در شکل قیاس اقترانی حملیه بدین صورت بیان شده است:
محدث و مورد تدبیرند
 .1مشیت ،اسم و صنف خداوند و چیزهایی از این قبیل ،مخلوقَ ،

(حادثاند).

محدث و مورد تدبیر باشد ،به ُمح ِدث ،خالق و مدبّر نیازمند است
 .2هر چیز که مخلوقَ ،

(مقدمة محذوف قیاس ضمیر).

نتیجه :مشیت ،صفت و صنف او و چیزهایی از این قبیل ،به مح ِدث ،خالق و مدبّر

نیازمندند.

ایشان همچنین ابداع را حادثی خواندند که بهعلت حدوث ،وجودش به مح ِدث آن

برمیگردد و در توضیح مطلب تأکید فرمودند که بین ابداع و خداوند چیزی واسطه نبوده و
ابداع فعل مستقیم خداوند است که از او حدوث یافته است.

قال عمران :أال ختربين عن االبداع خلق هو ام غری خلق .قال(ع) :بل خلق ساكن ال يدرك

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394

خلقی تازه بیافرید که به حسب اعراض ،متفاوت و دارای حدود گوناگون هستند» (صدوق،
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بالسكون و إمنا صار خلقا ألنه شئ ٍ
حمدث ،و اهلل الذى أحدثه فصار خلقا له ،و ِإَنَّا ُه َو اهلل َع َّز َو َج َّل

ِث بَینَ ُه َما؛ عمران عرض کرد :اي سيد من آيا مرا خبر نميدهي از ابداع که آيا
َو َخ ْل ُق ُه َل ثَال َ
مخلوق است يا غير مخلوق؟ امام رضا(ع) فرمودند :بلکه مخلوقي است ساکن که به سکون

درک نمیشود و به آن خلق گفته میشود چون شیء محدث است .پس خلق آن به خدایی
که آنرا احداث فرموده است برمیگردد و همانا خداست و خلق او و سومی در بین نیست
و سومی غیر از این دو نیست (همان.)439 :

امام(ع) در این سخن از قیاس اقترانی حملیه استفاده فرمودند:

ٍ
محدث).
 .1ابداع حادث است (ألنه شئ

 .2هر حادثی به مح ِدث(خالق) نیازمند است (مقدمة محذوف قیاس ضمیر).

حمدث).
شيء َ
نتیجه :ابداع به مح ِدث(خالق) نیازمند است (إمنا صار خل ًقا ألنه ٌ

سپس امام(ع) بر خلق بیواسطة ابداع از سوی خداوند تأکید فرمودندِ « :إَنَّا ُه َو اهلل َع َّز َو َج َّل

ِث بَینَ ُه َما»(صدوق )439:1410 ،و آنرا خلق اول(موجودات مجرد) معرفی
َو َخ ْل ُق ُه َل ثَال َ
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.
همچنین امام رضا(ع) در مناظره با سلیمان مروزی برای اثبات اینکه ارادة خداوند حادث
است ،برهان حدوث را از یقینهایی معرفی فرمودند که انسان را به حدوث ارادة الهی
راهنمایی میکند.
امام(ع) در این جمله ،حدوث و گوناگونی اشیاء را به ارادة خداوند نسبت دادند که با توجه
به این اصل که علتِ علت ،علت معلول هاست ،حدوث اشیاء در واقع به وجود خداوند
منتسب شده و این همان برهان حدوث اشیاء است .بنابراین فرمودند« :گفتید اشیای جهان
حادث شده و با یکدیگر اختالف پیدا کردهاند ،چون خداوند چنین اراده کرده است و نه
اینکه چون او سمیع و بصیر بوده(»...طبرسی.)179 :1386 ،
قیاس مورد استفادة امام(ع) در جملههای بیانشده این است:

برهانهای اثبات وجود خدا...

 .2هر چیز که حادث است ،نیاز به ارادهای خاص از سوی ُمح ِدث دارد(.مقدمه محذوف
قیاس ضمیر).

 .3هر ارادة فعلی نشان حدوث اراده است.
 .4هر حدوث ارادهای به مرید نیازمند است.
نتیجه :اشیاء به مرید(مح ِدث) نیازمندند.

این جمله با توجه به این حقیقت که خداوند علت ارادة الهی است و ِ
علت علت شیء،

علت است برای شیء ،حدوث اشیاء را به خداوند منتسب میکند.
امام(ع) در ادامة این مناظره از اینکه اراده صفت فعل است ،بر حدوث آن استدالل کردهاند:
أال ختربين عن اإلرادةٌ ،
ألن الفعل ك ّله
فعل أ ْم هي غري فعل؟ قال :بل هي فعل .قال :فهي حمدثةّ ،

حمدث!؛ فرمودند :بگو ببينم ،آيا اراده ،فعل است يا غير آن؟ عرض کرد :آري اراده ،فعل است.
امام(ع) فرمودند :پس اراده ،حادث است ،زيرا افعال همه حادثاند (طبرسی.)179 :1386 ،

قیاس اقترانی حملیة شکل اول این جملهها بدین صورت است:
 .1اراده صفت فعل است.
حدث است.
 .2هر صفت فعلی ُم َ
حدث است.
نتیجه :ارادهُ ،م َ

سپس امام(ع) با اشاره به یکی نبودن اراده و مرید ،اراده را حادث دانسته و وجود مرید را
قبل از اراده و بهعنوان فاعل اراده معرفی کردهاند که برهان حدوث را در خود مستتر دارد.
إن
وأن الفاعل قبل املفعول ،وهذا يبطل قولكمّ :
أن املريد غري اإلرادةّ ،
فالّذي يعلم النّاس ّ
اإلرادة واملريد شيء واحد؛ دانایان مردم میدانند که مرید ،غیر از اراده است و مرید قبل از
اراده است و فاعل قبل از مفعول است و این مسئله این قول را باطل میکند که اراده و
مرید یک شیء واحد باشد (طبرسی.)179 :1386 ،

قیاس مورد استفادة امام(ع) در این جمله ،قیاس اقترانی حملیه است.
 .1اراده حادث است (امام

(ع)

عالوه بر اشارة صریح به حدوث اراده ،وجود آنرا بعد از مرید
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 .1اشیاء حادث و مختلفاند.
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معرفی فرمودند و این نشان حدوث اراده است) و خداوند (مرید) قدیم است.
 .2هر حادثی برای ایجاد شدن به قدیم (مرید) نیازمند است (مقدمة محذوف قیاس ضمیر).
نتیجه :اراده به مرید (خداوند) نیازمند است.
عین همین قیاس در مورد فعل و فاعل نیز بهکار رفته است.
برهان حرکت در مناظرههای امام رضا

(ع)

برهان حرکت از اولین برهانهای اثبات خداوند است.
ارسطو با تبیین این برهان ،وجود محرک اولی را ضروری دانست:
از آنجا که هر متحرکی بایستی بهوسیلة عاملی حرکت یابد ،موردی را در نظر میگیریم

که در آن شیء در جنبش است و بهوسیلة عاملی که خود عامل در حرکت است ،حرکت
داده میشود و آن عامل نیز حرکتش را از عامل تحرک دیگری اخذ میکند .آن عامل دیگر
هم بهوسیلة چیز دیگری تحرک مییابد؛ تا آخر ...البته چون تسلسل باطل است ،باید محرک
اولی باشد (.)229 :1363
همچنین در جای دیگر ،وجود محرک و متحرک اولیه را بهدلیل لزوم اتمام سلسلة
حرکتها ،ضروری خواند« :چون رشتة حرکتها باید به پایانی برسد ،میبایستی یک
محرک اول و یک متحرک اولی وجود داشته باشد» (همان.)231 :
افالطون ،محرک نهایی همة حرکتها را موجودی دارای نفس و بلکه خود نفس معرفی
کرده است و میگوید« :موجودات ذیروح خود میتوانند منشأ حرکت باشند .اما حرکت
سایر موجودات ،باالخره به یک موجود دارای نفس برمیگردد .پس همة حرکتهای جهان،
سرانجام به فعالیت نفس برمیگردد» (.)2200 :1380
عالمه طباطبایی در تقریر این برهان مینویسد:

جهان ،خالی از حرکت نیست و حرکت نیاز به ُمحرک یعنی فاعل دارد .هیچ متحرکی

خودش محرِک خود نیست .پس محرک غیر از متحرک است .حال اگر خود محرک ،نیز

برهانهای اثبات وجود خدا...

پیش نیاید ( ،1388ج.)220-221 :2

مالصدرا این برهان را بنا به اصل حرکت جوهری و از آنجا که تجدد حرکتها را به تجدد
متحرکها بازمیگرداند ،از برهانهای خوب در خداشناسی میداند (شیرازی.) 39 :1388 ،
سخنان امام رضا(ع) در مناظره با مرد زنديق ،حقایقی از برهان حرکت را نمایان میسازد.
(ع)
کم و کیف است،
امام ابتدا از تغییر اعراض و در نتیجه ،تغییر بدن انسان که همانا تغییر در ّ

وجود خداوند را نتیجه میگیرند:

ض َو ال ّط ِ
ول َو َدف ِْع
ِإنّی لَّا نَ َظ ْر ُت ِإلَی َج َس ِدی َو لَْ یُْ ِکنّی فِی ِه زِیَا َد ٌة َو َل نُْق َصا ٌن فِی الَْع ْر ِ
ان بَانِیًا ف ََأ ْق َر ْر ُت بِهِ؛ من چون به جسم خود
الَْ َکا ِر ِه َع ْن ُه َو َج ّر الَْْن َف َع ِة ِإلَْی ِه َعل ِْم ُت أَ ّن ِلَ َذا الْبُ ْنیَ ِ
مينگرم که هیچ امکان کم و زیادی در طول و عرض و دفع آفتها و جلب منافع ندارم،
يقين ميکنم که اين ساختار را بنيانگذاري است و به وجود او اقرار مينمايم (طبرسی،

 ،1386ج.)171 :2

با عنایت به اینکه تغیّر خواه دفعی و خواه تدریجی باشد ،بدون حرکت تحقق ندارد
(طباطبایی ،1388 ،ج )259 :2این سخنان یادآور برهان حرکت است:
 .1بدن انسان متحرک است.
 .2هر متحرکی به محرِک (بانی) نیازمند است (این مقدمه عقلی بهعلت وضوح بر طبق قیاس
ضمیر حذف شده است).

نتیجه :بدن انسان به مح ِرِک (بانی) نیازمند است.
در ادامه نیز امام(ع) به قدرت خداوند نسبت به دوران افالک ،انشای ابرها ،تصریف باد و

جریان خورشید و ماه و ستارگان استناد میفرمایند« :از آنچه از قدرت او نسبت به حرکت
روز و شب ،ايجاد ابرها ،گردش بادها ،سير خورشيد و ماه و ستارگان و غيره از نشانههاي
عجيب ،شگفتانگيز ،ظرافتها و دقتهاي حکيمانه ميبينم ،يقين ميکنم که هم ة اينها
مقدري و آفريدگاري دارد».
ّ

همانطور که اشاره شد ،ایجاد حرکت در معنای لغوی کلمههای دوران ،انشاء ،تصریف
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و جریان گنجانده شده است و این سخنان با التفات به این معانی ،بیانگر برهان حرکت
هستند .عالمه طباطبایی نیز تصریف را به معنای تغییر چیزی از حالی به حالی یا عوض
کردن آن ( )144 :1374و انشاء را به معنای احداث ،ایجاد و تربیت (همان ،ج )167 :19
در نظر گرفته است.
قیاس اقترانی حملیة مورد استفادة امام(ع) را میتوان چنین بیان کرد:
 .1موجودات ذکر شده ،متحرکاند.

 .2هر چیز که متحرک است به محرک (مق ِّدر و منشأ) نیازمند است (مقدمة محذوف قیاس
ضمیر).

نتیجه :موجودات ذکر شده به محرِک(مق ِّدر و منشأ) نیازمند بودند.

در مناظره با عمران صابی نیز امام رضا(ع) اشارههای متعددی بر برهان حرکت دارند.

واضحترین این اشارهها ،آن است که فرمودند :خدا ،با خلق موجودات تغییر نمیکند ،اما
خلق ،بهسبب تغییر دادن او متغیر میشود (صدوق1410 ،ق.)430 :
با التفات به اینکه تغییر همان حرکت است ،این جمله تقریر مشهور برهان حرکت است
که باز هم در شکل قیاس اقترانی حملیه بیان شده است:
 .1مخلوقات متغیرند.
 .2هر چیز که متغیر است ،به تغییردهندهای (که خود تغییر نکند) نیازمند است (مقدمة
محذوف قیاس ضمیر).
نتیجه :این مخلوقات به تغییردهندهای که خود تغییر نکند ،نیازمندند.
با توجه به اینکه اگر تغییردهندة مخلوقات ،خود متغیر باشد ،نیازمند تغییردهنده است،
امام(ع) با اشاره به عدم تغییر خداوند ،وجود تسلسل فرضی را ابطال فرمودند.
ایشان در همین مناظره در باب فاعلیت خداوند برای ایجاد تغییر در کل عالم و نفی

یب
ِن یَتَ َغ َّ ُ
ی فِی َو ْج ٍه م َ
انفعالپذیری خداوند از این تغییر فرمودندِ « :إ َّن الْ َکائ َ
ِن الْ ُو ُجو ِه َح َّت یُ ِص َ

َّ
ی ُه؛ همانا خداوند در صورتهای مختلف تغییر ایجاد میکند تا وقتی که به
الذ َ
ات ِم ْن ُه َما یُ َغ ِّ ُ

برهانهای اثبات وجود خدا...

امام(ع) در این جمله  .1تغییر را در تمام وجوه بهجز ذات خداوند جاری و ساری دانسته
و  .2این تغییرها را منتسب به خداوند معرفی فرمودهاند که خود از تغییر مبراست و این
همان برهان حرکت است.
قیاس امام(ع) در این جمله بدین صورت است:
 .1در عالم تغییر جریان دارد.
 .2هر تغییر به متغیری که خود تغییر نکند نیازمند است (این مقدمه به شیوة قیاس ضمیر
فرض گرفته شده است و امام(ع) تنها به این قسمت اشاره فرمودهاند که خداوند همان عامل
تغییر است که خود دچار تغییر نمیشود).
نتیجه :خداوند کسی است که تغییر در عالم را ایجاد میکند (عالم برای تغییر ،محتاج
خداوند است).
امام(ع) برای تقریب این حقیقت 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
تغییر تدریجی موجودات مادی به خداوند است ،کلیة تغییرهای عالم را به خداوند نسبت
میدهد.
امام(ع) در جای دیگر از این مناظره برای اثبات عدم تغییر خداوند در نتیجة ایجاد تغییر در
اشیاء ،به نسبت آینه و انسان و اینکه آینه هیچ تغییری در انسان ایجاد نمیکند ،مثال زدند.
نکتة مهم در مورد دو برهان حدوث و حرکت این است که در هر دوی آنها برای اثبات
واجبالوجود ،نیازمند برهانهای قویتری چون امکان و وجوب و امکان فقری هستیم.
ازاینرو بعضی معتقدند این دو برهان مخصوص افرادی است که در بین راهاند نه آنان که
در پایان راه هستند (جوادیآملی.)90:1386 ،
در برهان حرکت ،موجودی اثبات میشود که حرکت و زمان ندارد ،یعنی این برهان
ناظر بر نفی حرکت و زمان از محرک بوده که تجرد محرک را اثبات میکند .این در حالی
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است که تجرد ،تنها از آن خداوند نیست و میتواند موجودات دیگری را نیز شامل شود .به
همین علت ،صدرالمتألهین برهان حرکت را برای اثبات ُمثُل عقالنی مطرح میکند (شیرازی،
159-162:1360؛ جوادیآملی.)444:1386 ،

برهان حدوث نیز وجود موجودی مجرد و قدیم را اثبات میکند که میتواند دربرگیرندة
موجودات متعددی باشد .بنابراین کاربرد آن از سوی امام رضا(ع) بهدلیل سطح درکی و
اعتقادی فرد مناظرهکننده یعنی مرد زندیق بوده است.
برهان امکان و وجوب در مناظرههای امام رضا

(ع)

برهان امکان و وجوب از ابتکارهای فارابی بود که ابنسینا آنرا با عمقنگری ،بسط داد و

نام صدیقین بر آن نهاد .تقریر این برهان که به فقر همة موجودات و بینیازی مطلق حضرت
حق اشاره میکند ،از سوی ابنسینا بدین صورت است« :هر موجودی در عالم ،با نظر به ذات
خود یا واجب است (واجبالوجود) یا اگر واجب نباشد ،به دلیل آنکه وجود یافته است،
نمیتوان آنرا ممتنع دانست .بنابراین برای وجود یافتن به واجب دیگری نیازمند است؛ در
غیر اینصورت دور یا تسلسل الزم میآید که هر دو باطل است»(رک.)18-21 :1383 :
گرچه مالصدرا بر صدیقین بودن این برهان نقدهایی وارد کرده است (شیرازی1981 ،م،
ج )27 :6اما آنرا بهعنوان شبیهترین و نزدیکترین برهان به برهان صدیقین پذیرفته و از
برهانهای بسیار مفید در خداشناسی میداند .این در حالی است که پیروان نظریة ابنسینا نیز
دالیلی بر قبول این برهان بهعنوان صدیقین و رد نقدهای مالصدرا آوردهاند (جوادیآملی،
.)214-215 :1368
به هر حال استحکام این برهان بهقدری است که برای اثبات واجبالوجود در برهانهای
حرکت و حدوث نیز استناد میشود (همان 355 :و .)482
این برهان بر حقیقتی که از بررسی ممکنات بهدست میآید ،مبتنی است و آن اینکه مناط
نیازمندی ممکنات به موجود واجب ،حاصل خاصیت امکان آنهاست .ازاینرو هر جا نیازمندی
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است .ابنسینا نياز ممكن به علت را بديهى و بدون نياز به اقامة برهان میداند (رک.)19:1383 :
با نظر به این نکته ،حکمای اسالمی معتقدند هر جا که غنا ،بینیازی و وجوب خداوند
در مقابل فقر ،نیاز و امکان موجودات مطرح میشود ،اشاره به برهان امکان و وجوب است
و حتی گاهی نام این برهان به نام برهان فقر و غنا تبدیل میشود.

این برهان در قرآنکریم و سخنان اهل بیت(ع) نیز مطرح شده است؛ اما از آنجا که بیانات

این منابع گرانبها درخور فهم شنوندگان ارائه شده است ،دستیابی به این برهان نیز نیاز به
تعمق و تدبر دارد .بنابراین برای یافتن موارد کاربرد این برهان باید به اشارههای متقابل فقر
و غنا یا وجوب و امکان توجه داشت.
امام رضا(ع) در مناظره با عمران صابی و مرد زندیق سخن از نیازمندیهای انسان ،اشیاء،
آسمان و زمین ،کوهها و دریاها ،ابرها و بادها ،خورشید و ستارگان و ماه و زمین یا حتی
عقول ،فرشتگان و سایر مجرداتفرمودند .همچنین ایشان از غنای مطلق خداوند سخن به
میانآوردند.
با عنایت به توضیحات ارائهشده ،در بطن این سخنان ،برهان امکان و وجوب گنجانده
شده است .ازاینرو در فرمایشهای 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 ،هیچ
نوع استقالل و نفوذی ندارند ،برهان امکان و وجوب نیز مستتر است.

ض َو ال ّط ِ
ول َو َدف ِْع الَْ َکا ِر ِه
ِإنّی لَّا نَ َظ ْر ُت ِإلَی َج َس ِدی َو لَْ یُْ ِکنّی فِی ِه زِیَا َد ٌه َو َل نُْق َصا ٌن فِی الَْع ْر ِ
ان بَانِیًا ف ََأ ْق َر ْر ُت بِهِ؛ من چون به جسم خود مينگرم که
َع ْن ُه َو َج ّر الَْْن َف َع ِه ِإلَْی ِه َعل ِْم ُت أَ ّن ِلَ َذا الْبُ ْنیَ ِ
هیچ امکان کم و زیادی در طول و عرض و دفع آفتها و جلب منافع ندارم ،يقين ميکنم که
اين ساختار را بنيانگذاري است و به وجود او اقرار مينمايم (طبرسی :1386 ،ج.)171 ،2

توضیح امام(ع) را میتوان در قالب قیاس اقترانی حملیه چنین تبیین کرد:
 .1بدن من عوارض مختلفی میپذیرد (پس ،ممکن است).
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 .2هر موجود ممکن برای بهوجود آمدن بهعلت نیازمند است (بهنظر میرسد که چون نیاز
ممکن به غیر ،یک قضیة حقیقیه و موجبة کلیه است (جوادیآملی( )152 :1381 ،امام(ع) این
کبرای را بدیهی دانستهاند و قیاس ضمیر بهکار بردهاند).
 .3من خود نمیتوانم علت باشم (این جمله بهطور منطقی جهت رد دور تسلسل بیان شده است).
نتیجه :بدن من به بانی (علتی که خود واجب باشد) نیازمند است.
همچنین امام(ع) در ادامه فرمودند:

اب َو تَ ْص ِر ِ
اح َو َْم َرى
الس َح ِ
َم َع َما أَ َرى م ْ
يف ال ِّريَ َ
ِن َد َو َر ِان الَْف َل ِك بُِق ْد َرتِ ِه َو ِإنْ َشا ِء َّ
َي َذل َ
ات الُْبَيِّنَ ِ
ات الَْع ِجيبَ ِ
ِن ْاليَ ِ
ات َعل ِْم ُت أَ َّن ِلَذَا ُم َق ِّدرًا َو ُم ْن ِشئًا؛
الش ْم ِ
وم َو غ ْ ِ
َّ
ِك م َ
س َو الَْق َم ِر َو النُّ ُج ِ
افزودن بر آن ،از آنچه از قدرت او نسبت به حرکت و سير روز و شب ،ايجاد ابرها ،گردش
بادها و سير خورشيد ،ماه ،ستارگان و غيره از نشانههاي عجيب و شگفتانگيز و ظرافتها

و دقتهاي حکيمانه ميبينم ،يقين ميکنم که همة اينها مقدّري و آفريدگاري دارد (طبرسی،
.)171-172 :1386

با توجه به اینکه خصوصیات ذکرشده ،نشان امکانی بودن (و فقر) موجودات است ،تبیین
قیاس مورد استفادة امام(ع) بدینقرار است:
 .1این موجودات ممکناند.
 .2هر موجود امکانی (یا فقیر) برای ایجاد شدن به موجودی واجب (یا غنی) نیازمند است
(کبرای محذوف قیاس ضمیر که بهدلیل بداهت بیان نشده است).
نتیجه :موجودات برای ایجاد شدن به علت (یا واجب) نیازمند هستند.

اسنَا َع ْن ِإ ْد َرا ِک ِه أَْی َقنّا
همچنین ایشان در مناظره با مرد زندیق میفرمایندَْ « :ن ُن ِإذَا َع َج َز ْت َح َو ّ

ِن َْ
أَنّ ُه َربّنَا ب َ
ال ْشیَا ِء؛ وقتی حواس ما از درک او عاجز ماند ،یقین نمودیم که او
ِِل ِف َش ْ
ی ٍء م َ
پروردگار ماست و او شیء است متفاوت از سایر اشیاء» (همان).
ِِل ِف َْ
ی ٍء ب َ
ال ْشیَا ِء؛ همانا او شیئی است بر خالف سایر اشیاء» که
امام(ع) در جملة «أَنّ ُه َش ْ

یء؛ شیئی مثل او نیست» است ،به تفاوت میان خداوند و سایر
س َك ِم ْث ِل ِه َش ٌ
مصداقی از «لَْی َ
اشیاء اشاره میکنند .اشیاء ،همة وجودهایی ناقص و قائم به غیر هستند و در مقابل ،خداوند،
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سایر اشیاء ،ممکن الوجودند.
بدین ترتیب امام(ع) با این سخن همة اشیاء که خصلت امکان از صفات آنهاست را در
یک ردیف قرار داده و متفاوت از پروردگار میدانند.
از طرفی ،وجود داشتن ممکنات در عالم نشان میدهد که سلسلة خلقت این موجودات
از یک واجبالوجود نشئت گرفته و این همان تقریر برهان امکان و وجوب است .از طرفی،
امام(ع) عدم امکان شناخت حسی خداوند را دلیل 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 یقین فرمودند ،در واقع پی بردن به
سلب ِ
ِ
سلب صفات امکانی یعنی وجوب حضرت حقتعالی است.

بهعبارت دیگر ،نقیض قضیة :هر موجودی که حد داشته باشد و قابل شناخت باشد،
ممکن است ،این است که :هر چه حد نداشته باشد و قابل شناخت نباشد ،واجب است.
قیاس مورد استفادة امام(ع) در این بیان ،قیاس موصول از سه قیاس اقترانی حملیه است:
قیاس اول:
 .1خداوند قابل شناخت نیست.

 .2هرچه که قابل شناخت نباشد ،حد ندارد.
نتیجه :خداوند حد ندارد.

قیاس دوم:
 .1خداوند حد ندارد.
 .2هرچه حد ندارد ،واجب است.
تیجه :خداوند واجب است.
قیاس سوم:
 .1خداوند واجب است.
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 .2هرچه واجب باشد پروردگار ماست.
نتیجه :خداوند پروردگار ماست.

باز امام(ع) در همین مناظره ،خداوند را موجودی بیحد و انتها معرفی فرمودند« :قَ َ
:الح َّد
ال َ

الَ ِ :
الَ :وِلَ؟ قَ َ
لَ ُه .قَ َ
َي َْم ُدودٍ؛ مرد زنديق گفت :اندازة او را براي من بيان
ل َّن ُك َّل َْم ُدو ٍد ُمتَنَاهٍ  فَ ُه َو غ ْ ُ

کن .امام(ع) فرمودند :اندازهاي براي او نيست .مرد زنديق گفت :چرا؟ امام(ع) فرمودند :چون

هر محدودي داراي نهايت است».
حد داشتن و متناهی بودن از صفات ممکنات است (طبرسی.)171 :1386 ،
امام(ع) در ادامه بار دیگر تفاوت بین خداوند و سایر اشیاء را دلیل عدم درک خداوند با

حواس معرفی فرمودند و او را ّ
اجل از ادراک توسط حواس یا احاطه توسط وهم یا ضبط
از طریق عقل دانستند:

قال الرجل :فلم ال تدركه حاسة البصر؟ قال :للفرق بينه و بني خلقه الذين تدركهم حاسة

االبصار ،منهم و من غريهم ،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 نميبينيم؟ امام(ع) فرمودند:

بهخاطر فرق میان او و سایر خلقی که چشمها آنها را درک میکنند .او بزرگتر و جلیلتر
از آن است که با چشم دیده شود یا وهم به آن محیط شود یا عقل او را ضبط کند (همان).

آنچه توسط حواس یا وهم یا عقل درک میشود ،به گونهای دارای ماهیت است و

خداوند ّ
اجل از داشتن ماهیت است .قیاس مورد استفادة امام(ع) در این جملهها شبیه همان
قیاس ذکرشده است.
سخنان دیگر امام(ع) که برهان امکان و وجوب را در خود مستتر دارد ،در مناظره با عمران
صابی مطرح شدهاند .ایشان در جای جای این مناظره به عدم احتیاج خداوند به خلق اشاره
فرموده و خداوند را چنین توصیف نمودند« :نه ميتوان اسم چيزي از چيزهای غیر او را بر
وي حمل کرد و نه از زماني بود و نه تا زمانی هست و نه به چيزي قائم است و نه بهسوي
چيزي قيام ميکند و نه به چيزي استناد و اعتماد ميکند و نه در چيزي سکنی ميگزیند»

برهانهای اثبات وجود خدا...

این صفات همه نیاز و امکان موجود را اثبات میسازد و بنابراین شایستة خداوند نیست.
قیاس این سخنان چنین است:

 .1خداوند صفات ذکرشده را ندارد.
 .2هر موجودی که این صفات را داشته باشد ،محدود (ممکن) است (مقدمة محذوف در
قیاس ضمیر).
نتیجه :خداوند محدود (ممکن ) نیست .با توجه به اینکه موجودات غیرواجب در عالم
وجود دارند و نیاز آنها ب ه علت بدیهی است ،خداوندی علت موجودات است که محدود
نیست و این در سخنان امام(ع) مشخص است.
در ادامه امام(ع) تفاوت موجودات و خداوند را در خلق نیاز آنها دانستند« :اگر خلق چیزی
را بیافریند ،جز بهخاطر نیازش به آن نیست و مجاز است که گفته شود که او بهخاطر نیاز
به آ ن شیء به سمت آن متحول شده است .اما خدای عزوجل شیئی را برای حاجتش خلق
نکرده است» (همان).
قیاس این سخنان چنین است:
قیاس اول:
 .1خلق(موجودات یا مردم) نیازمند است.
 .2هرچیز که نیازمند است ،ممکن است.
 .3هر ممکنی به واجبی نیازمند است.
نتیجه :خلق به واجب نیازمند است.
قیاس دوم:
 .1خداوند نیازمند نیست.
 .2هرچیز که نیازمند نیست خلقش برای نیاز نیست (ممکن نیست).
نتیجه :خداوند خلقش برای نیاز نیست (ممکن نیست).
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امام(ع) در جای دیگر در همین مناظرهبه عمران میفرمایند:
اگر خداوند ،مخلوقات را برای کمک به خود خلق کرده بود ،باید به تعداد بسیار زیاد
خلق میکرد تا از کمک بیشتری از آنان برخوردار شود .این در حالی است که هیچ مخلوقی
خلق نشد مگر آنکه نیاز دیگری در او حادث شد .برای همین خداوند ،مخلوقات را برای
رفع نیاز خود خلق نفرمود .اما بعضی از مخلوقات ،نیاز خود را با بعضی دیگر از مخلوقات
برآورده میسازند (همان).
این مطالب عالوه بر مطرحسازی نیاز موجودات و نیازمندی بعضی ممکنات به بعضی دیگر
و ارجاع خلق همة موجودات به خداوند ،عدم نیازمندی او به موجودات را نیز بیان میدارند.
همچنین در نفی اعتقاد بعضی از مردم نادان که وجود خداوند را نه در دنیا بلکه

ِضا ٌم لَْ
ص َو ا ْهت َ
فقط در آخرت پذیرفته بودند ،فرمودند« :و لَ ْو َك َ
ان ِف الْ ُو ُجو ِد َِّلِ َع َّز َو َج َّل نَْق ٌ
یوج ْد فِی ْال ِخ َر ِة أَبَدًا؛ همانا اگر در وجود خداوند نقصی امکان داشت ،هرگز در آخرت هم
َ

پدیدار نمیشد»(همان).

امام(ع) در این سخنان ضمن اشاره به خلق موجودات توسط خداوند ،ساحت او را از نیاز
مبری دانسته و بر غنای او تأکید ورزیدند.
و فقر ّ

ایشان همچنین فرمودندَ « :
ول َي ُلق َشيئا فَردا قائِما بِنَ ِ
ري ِه؛ هیچ شیء تنها و قائم به
دون َغ ِ
فسه َ

نفس خویش و بدون کمک غیر ،خلق نمیشود» (همان).

این جمله که نیازمندی همة اشیاء را مطرح میسازد ،تقریری است از سخن امام علی

(ع)

ِم فِی ِس َو ُاه َم ْع ُل ٌ
که فرمودندُ « :ک ُّل َم ْع ُر ٍ
ول» که بسیاری از اندیشمندان آنرا
وف بِنَ ْف ِس ِه َم ْصنُ ٌ
وع َو ُک ُّل قَائ ٍ

تقریر برهان امکان و وجوب دانستهاند (جوادیآملی.)150 :1381 ،
قیاس مورد استفادة امام(ع) به این شکل است:
 .1اشیاء قائم به غیرند (ممکناند).
 .2هر شیئی که به غیر نیازمند است (ممکنی) نیازمند واجب است.
نتیجه :اشیاء به غیر(واجب) نیازمندند.

برهانهای اثبات وجود خدا...

اللُّ
حاکی از برهان امکان و وجوب است .نخست فرمودندَ « :و ُک ُّل َما َوقَ َع َع َل ْی ِه َح ٍّد فَ ُه َو َخ َل َق َ

َع َّز َو َج َّل؛ هر چیز که بر آن حد واقع میشود ،خلقی از خداوند است» (صدوق1410 ،ق:

.)430-440

قیاس اقترانی حملیة مورد استفادة امام(ع) در این جملهها این است:
 .1هر چه بر آن حد واقع شود ،مخلوق(ممکن) است.
 .2هر مخلوقی(ممکنی) به خالق(واجب) نیازمند است.
نتیجه :هر چه بر آن حد واقع شود(ممکن) مخلوق خداوند(واجب) است.

قد ًرا بتحديد وتقدير؛ خداوند یکتا خلقی را آفرید که
بار دیگر امام(ع) فرمودندَ « :خ َل َق خل ًقا ُم َّ

با حدها و قدرهایش اندازهبندی شده است» (همان).

در جایی دیگر نیز فرمودند« :واعلم أن الواحد الذي هو قائم بغري تقدير وال حتديد َخ َل َق خل ًقا

قد ًرا بتحديد وتقدير؛ و بدان که خداي سبحان يگانه که به غير تقدير و اندازه يا نهايت و
ُم َّ
تحديد ،قائم به ذات خود است ،مخلوقي را بيافريد که تحديد و تقدير دارد» (همان).
حد داشتن ،صفت ممکنات است که بهعلت ذات امکانی خود ،دارای حد و ماهیت هستند
مبرا نیستند .پس این سخنان امام(ع) را میتوان چنین بیان
و حتی موجودات مجرد نیز از آن ّ
کرد :هرچیز ممکن ،خلقی از خداوند بوده و این همان بیان برهان امکان و وجوب است.
در مناظرة ایشان با جاثليق مسيحي نيز اشارههایی بر برهان امكان و وجوب به چشم
ميخورد .امام رضا(ع) در اين مناظره به سه طريق الوهيت را از وجود حضرت عيسي(ع) نفي
فرمودند .اين سخنان ،بر پاية برهان امكان و وجوب بنا نهاده شده است ،يعني ايشان 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 راههای مختلف متذكر شدند .ابتدا به
اقوال متی ،مرقابوس و لوقا در مورد ابناء حضرت عيسي(ع) اشاره فرمودند (رک :طبرسی،

 ،1386ج.)208 :2
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اين سخنان نشاندهندة انسان بودن و عدم استقالل عيسي(ع) و وابسته بودن به ابناء خود
معد بوده و غنا و وجوب ايشان را باطل ميسازد.
بهعنوان علل ّ
قیاس مفصول حاصل از بیانات امام(ع) بدینصورت است:

 .1عیسی(ع) منتسب به پدران است.
 .2هر چیز که منتسب به پدران باشد ،ممکن است.
 .3هر ممکنی به واجب نیازمند است.
نتیجه :عیسی(ع) به واجب نیازمند است.
سپس امام رضا(ع) سخنانی از قول عيسي(ع) مبني بر معرفي خود بهعنوان يك انسان را
شاهد عدم الوهيت ايشان دانستند (همان) ،بهطور مثال ،این سخن عيسي(ع) که فرمودند:
«كسي به آسمان صعود نميكند مگر كسيكه از آسمان نازل شده باشد ،مگر راکب بعیر
خاتم االنبیاء»(همان).
حضرت عیسی(ع) اينجا عالوه بر اعالم شباهت خود به سایر انسانها ،عدم تواناییشان را
براي صعود به آسمان مطرح ميسازند .امام رضا(ع) عدم قدرت عيسي(ع) را با قدرت اليزال و
بيحد الهی در ربوبيت آسمانها و زمين در تضاد دانسته و تلويحًا با اشاره بر صفات ممكن،
وجوب ایشان را رد کردند.
قیاس مفصول این فرمایشها بین صورت است:
 .1عیسی(ع) به آسمان صعود نمیکند.
 .2هر کس به آسمان صعود نکند ،وجودش الیتناهی نیست.
 .3هر کس که وجودش الیتناهی نیست ممکن است.
 .4هر ممکنی به واجب نیازمند است.
رب نیست.
 .5هیچ نیازمند به واجبیّ ،
رب نیست.
نتیجه :عیسی(ع) ّ

سپس امام(ع) با اشاره به یکی از مسلّمات مسیحیت يعني عبادت مسيح(ع) بهويژه روزههاي

برهانهای اثبات وجود خدا...

مرقس.)34:15 ،
رب غنی است.
به زبان فلسفی ،عبادت از صفات ،افعال و وظایف بندة فقیر در مقابل ّ

علت عبادت نيز همان فقر و نیاز است كه با الوهیت جمع نمیشود .پس جمع عبودیت و
الوهیت ،در واقع جمع فقیر و غنی و اجتماع نقیضین است كه به بداهت عقل ،محال است.
لذا میتوان عبوديت را از صفات سلبی خداوند دانست و امام(ع) الوهیت عيسي(ع) را از زاویة
صفات سلبی به چالش کشاندند.
این سخنان را میتوان در قالب قیاس مفصول چنین بیان کرد:
 .1عیسی(ع) عبادت میکند.
 .2هرکس عبادت میکند ،فقیر و نیازمند است.
 .3هر فقیر و نیازمندی به واجب نیازمند است.
 .4هیچ نیازمند به واجبی ،ربوبیت ندارد.
نتیجه :عیسی(ع) ربوبیت ندارد.
در انتها ،امام رضا(ع) با اشاره به معجزههای انبيایي غير از حضرت عيسي(ع) ،اثبات ربوبيت
ایشان را از راه انجام معجزهها و كارهاي خارقالعاده عقيم دانستند .جاثلیق به معجزههای
خاصی از عیسی(ع) چون زنده کردن مردگان بهعنوان فعلي مختص خداوند نظر داشت و
معتقد بود این فعل ،مختص خداست ،پس هركس چنين عملي انجام دهد ،خداست .سخنان
امام

(ع)

روشن ساخت كه معجزه نيز چون ساير اعمال انسان ،زيرمجموعهاي از قدرت

خداوند بوده و انسان ،موجود فقيري است كه تنها با اذن آن رب غنی ،اجازة انجام آنرا دارد.
اشارههای امام رضا(ع) به حدوث اراده در مناظره با سلیمان مروزی نیز اگر از جنبة خصلت
ذاتی موجودات حادث که همان امکان است ،مدنظر قرار گیرد ،میتواند به برهان امكان و

وجوب تفسیر شود .قب ً
ال ذکر شد كه هر مقايسهاي بين فقر و غنا اشارهاي بر برهان امكان و

اختَ َل َف ْت ِ َ
وجوب است ،پس این فرمودة امام(ع)ِ « :إَنَّا قُ ْلتُ ْم َح َدثَ ِت َْ
اء َو أَ َرا َد؛ وقتي
اء َو ْ
لنَّ ُه َش َ
ال ْشيَ ُ
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ميگويي اشياي جهان حادث شد و با يکديگر اختالف يافت زيرا خداوند «اراده» کرده
چنين باشد» (طبرسی ،1386 ،ج ،)179 :2به اعتبار اینکه صفت بالذات موجودات حادث،
امکان آنهاست ،میتواند برهان امکان و وجوب را یادآور شود.
قیاس مورد استفادة امام(ع) چنین است:
 .1اشیاء حادثاند.
 .2هر حادثی ممکن است.
 .3هر ممکنی به ارادهای از علت خود(واجب) نیازمند است.
 .4هر چیز که به ارادهای از علت خود (واجب) نیازمند است ،ب ه علت (واجب) نیازمند
است.
نتیجه :اشیاء به علت(واجب) نیازمندند.
برهان نظم در مناظرههای امام رضا

(ع)

برهان نظم از دیرباز در آثار فالسفة قدیم همچون افالطون و ارسطو به چشم میخورد

(رک :افالطون ،1375 ،ج.)281 :1
تبیین این برهان بهحدی واضح است که بسیاری از فالسفه آنرا بدیهی دانست ه و حتی
مالصدرا آنرا فطری معرفی کرده است (ر.ک :شیرازی1419 ،ق.)118 :
شاید بهدلیل سهولت این برهان بوده است که پیامبران الهی نیز برای هدایت خلق از آن
استفاده کردهاند (افالطون.)940-941 :1380،
ذکر این نکته ضروری است که ارائة برهان نظم از سوی انبیاء برای اثبات واجبالوجود
نبوده ،بلکه برای هدایت کسانی مطرح شده است که به یکتایی ،وجوب و خالق بودن
خداوند معتقد بودهاند؛ ولی در پارهای از امور به شریک در ربوبیت الهی اعتقاد پیدا کردهاند
(جوادیآملی ،)105 :1381 ،ازاینرو علت ارائة این برهان از سوی امام رضا(ع) نیز امکان
دارد همین باشد.

برهانهای اثبات وجود خدا...

و قیاسی است که در اثر سنجش دو یا چند شیء نسبت به هم و در شرایط خاص انتزاع
میشود؛  .2در این برهان ،نظم به معنای طبیعی 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؛
 .3نظم در ارتباط با سه علت فاعلی ،غایی و داخلی اشیاء مطرح میشود (همان.)22-26 :
البته تنها اشیاء مادی در خارج ،مرکب از علل داخلی هستند .ازاینرو نظم را با این
عبارت تعریف کردهاند« :هماهنگی اجزای یک مجموعه جهت نیل به یک هدف یا دور هم
گرد آمدن اجزای مختلف یک شئ از حیث ک ّمی و کیفی تا در پرتو همگرایی و همکاری
اجزاء آن ،هدف مشخصی تحقق یابد» (ر.ک :سبحانی.)73 :1377 ،

با توجه به اینکه مجموعه عالم طبیعت از نظم و هدفمندی ویژهای برخوردار بوده (جوادیآملی،
 )30 :1381و عالوه بر این ،هر یک از اجزای عالم طبیعت دارای نظم و هدف خاصی است.
برهان نظم را چنین تقریر کردهاند:
 .1در عالم طبیعت و اجزای آن نظم برقرار است.
 .2هر نظمی نیاز به ناظم دارد.
نتیجه :در عالم باید ناظمی وجود داشته باشد.
بعضی فالسفه ،برهان نظم را برهانی تجربی دانستهاند و بر آن نقدهایی وارد کردهاند
(رک :باربور ،)47 :1362 ،ازجمله نقدهای این عده بر برهان نظم آن است که این برهان
براساس شبیهانگاری میان مصنوعات طبیعت و انسان تبیین و گفته میشود :چون مصنوعات
انسانی که معلول وجود انسان هستند ،بدون قوة بیرونی ذیشعور امکان وجود ندارند ،پس
نظم موجود در طبیعت نیز باید از قوة بیرونی ذیشعور نشئت گرفته باشد .بدین ترتیب این
برهان تنها وجود فاعل نظم را آنهم اگر سیستم خلقت از قوانین افعال بشری تبعیت کند،
اثبات میکند.
استاد مطهری برهان نظم مبتنی بر علت فاعلی را ناکافی میداند؛ چرا که سلسله علل
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فاعلی ناگزیر از نوعی نظم بین علل است که میتواند گواه وجود خداوند نباشد .اما علت
غایی ،از نوعی انتخاب و در نتیجه شعور فاعل نظم حکایت میکند (رک.)115 :1378 :
ایشان در این خصوص مینویسد:

نظم ناشی از علت غایی به این معنی است که معلول ،وضع و حالتی دارد که از

وجود انتخاب در علت حکایت میکند ،یعنی میتوانست معلول را به شکلهای دیگری

بهوجود آورد ،ولی برای منظور خاصی آنرا به یک شکل معین ،موجود کرده است .پس
باید در ناحیة علت ،شعور ،ادراک و اراده وجود داشته باشد که هدف را بشناسد ،وسیله

بودن این ساختمان و وضع را برای آن هدف تمیز دهد و این معلول را برای آن هدف

بهوجود آورد .اصل علیت غایی در جایی ممکن است واقع شود که یا خود آن علتی که

این معلول را بهوجود آورده دارای شعور ،ادراک و اراده باشد یا اگر فاعل ،دارای شعور،
ادراک و اراده نیست ،تحت تسخیر و تدبیر ارادة فاعلی باالتر باشد که او را تدبیر میکند

و بهسوی هدفش هدایت مینماید.

درواقع ،ایشان عالوه بر نظم مادی موجودات زنده و عالم ماده ،معتقد
بهنوعی رهبری است که موجودات را بهسوی هدف خویش هدایت میکند.
این نوع تعریف از برهان نظم با تعاریف نظم تطبیق بیشتری دارد.
امام رضا(ع) در مناظره با مرد زندیق فرمودند:

ض َو ال ّط ِ
ول َو َدف ِْع الَْ َكا ِر ِه
ِإ ّن لَّا نَ َظ ْر ُت ِإ َل َج َس ِدي َو لَْ يُْ ِك ّن فِي ِه زِيَا َد ٌة َو َل نُْق َصا ٌن ِف الَْع ْر ِ
ان بَانِيًا ف ََأ ْق َر ْر ُت بِهِ؛ من چون به جسم خود مينگرم
َع ْن ُه َو َج ّر الَْْن َف َع ِة ِإلَْي ِه َعل ِْم ُت أَ ّن ِلَ َذا الْبُ ْنيَ ِ
که هیچ امکان کم و زیادی در طول و عرض و دفع آفتها و جلب منافع ندارم يقين ميکنم
که اين ساختار را بنيانگذاري است و به وجود او اقرار مينمايم (طبرسی.)172 :1386 ،

اینکه انسان قادر به ایجاد زیادت و نقصان در بدن خود نیست و نیز توانایی دفع زیان
و جذب منفعت آنرا ندارد ،نشانة نظم بدن انسان است و مهمتر آنکه کسی جز انسان در
ادارة آن نقشآفرین است.
قیاسهای بهکار رفته از سوی امام(ع) را میتوان چنین بیان کرد:

برهانهای اثبات وجود خدا...

 .1انسان بر زیادت و نقصان بدن خود راه ندارد (بدن انسان دارای نظم است).
 .2هر چیز که انسان بر زیادت و نقصان آن راه ندارد (دارای نظم است) ،نیازمند بانی(ناظم)
است.
نتیجه :بدن انسان نیازمند بانی(ناظم) است (قیاس اقترانی حملیه).
همچنین این جمله را میتوان در بیان قیاس استثنایی چنین گفت :اگر نظم بدن انسان
به خود انسان برگردد ،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 نیست .پس باید برای بدن انسان ناظمی دیگر باشد .امام(ع) پس از بیان این
خصایص بدن انسان ،فرمودند« :دانستم که برای این بنیان ،بنیانگذاری وجود دارد ».ایشان
با اطالق کلمة «هذا» برای بدن انسان ،آنرا مجموعهای منظم و واحد معرفی فرمودند که
نیازمند علت است.
در ادامه نیز امام(ع) از نظم موجود در عالم آفرینش سخن گفتند ،حوادثی چون دوران
فلک ،تصریف ریاح ،انشای سحاب و جریان خورشید و ماه و ستارگان را یادآور شدند و
تمام این آیات را به خداوند منتسب کردند .امام(ع) برای تبیین برهان نظم ،این حوادث و
سایر آیات عجیب عالم را صراحتًا متصف به صفت متقنات نمودند و این اتقان ُصنع را دلیل
وجود مقدر و ناظم دانستند (طبرسی)172 :1386 ،

استعمال کلمة «هذا» در آخر این فرمایشها نیز حاکی از آن است که امام(ع) همة دوران
فلک ،انشای ابر ،تصریف باد ،حرکت خورشید و ماه و ستارگان و سایر نشانههای عجیب
عالم را تحت یک مجموعه معرفی فرمودهاند که دارای یکپارچگی و نظم بوده و به خداوند
منتسب است .این ،همان تبیین معروف برهان نظم است.

اب َو تَ ْص ِر ِ
اح َو َْم َرى
الس َح ِ
َم َع َما أَ َرى م ْ
یف ال ِّریَ ِ
ِن َد َو َر ِان الَْف َل ِك بُِق ْد َرتِ ِه َو ِإنْ َشا ِء َّ
َی َذل َ
ات الُْْت َقنَ ِ
االیات الَْع ِجیبَ ِ
ات َعل ِْم ُت أَ َّن ِلَ َذا
ِك مِن
الش ْم ِ
وم َو غ ْ ِ
َّ
ْ
س َو الَْق َم ِر َو النُّ ُج ِ
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ُم َق ِّدرًا َو ُم ْن ِشئًا؛ افزون بر آن ،از آنچه از قدرت او نسبت به حرکت و سير روز و شب و

ايجاد ابرها و گردش بادها و سير خورشيد و ماه و ستارگان و غيره از نشانههاي عجيب و

مقدري
شگفتانگير و ظرافتها و دقتهاي حکيمانه ميبينم ،يقين ميکنم که همهي اينها ّ
و آفريدگاري دارد (طبرسی.)172 :1386 ،

قیاس مورد استفادة امام(ع) در این بیانات چنین است:
 .1دوران فلک ،انشای ابر ،تصریف باد ،حرکت خورشید و ماه و ستارگان و سایر نشانههای
عجیب عالم ،مجموعة منظمی است.
مقدر(ناظم) نیازمند است.
 .2هر مجموعة منظمی به ِّ
نتیجه :دوران فلک ،انشای ابر ،تصریف باد ،حرکت خورشید و ماه و ستارگان و سایر
مقدر نیازمند است.
نشانههای عجیب عالم به ِّ
بیانات حضرت رضا(ع) در این باب ،ناظر به هر دو علت فاعلی و غایی موجودات

است .این نتیجهگیری از اطالق صفاتی چون ُم َق ِّدر(تقدیرکننده) ،منشأ(انشاءکننده) و

بانی(بنیانگذار) برای خداوند بهدست میآید .در این سخنان از تقدیر ،انشاء و بناء بهعنوان
افعال الهی نام برده شده است .عالمه طباطبایی تقدیر را هممعنای خلقت دانسته و تمامیت
تدبیر خداوند در تقدیر موجودات را قرار دادن مرگ و حشر در قیامت معرفی کرده است
(رک ،1374 :ج.)27 :7
صفت انشاء نیز به معنای ایجاد دفعی و بدون تدریج است (همان ،ج )399 :2و در خود،
معنای خلقت را داراست .بنیان نهادن هم ،همان بناء نمودن است (همان ،ج )367 :13که
وقتی در مورد آسمان بهکار میرود به معنای تفصیل در امر خلقت آسمان است (همان،
ج )307 :20و با توجه به ترادف معنای تقدیر و خلقت ،در همة این صفات ،تعیین غایت و
مقدر ،منشأ و بانی بودن خداوند ،نشان آن
هدفمندی ،رکن تمامیت تدبیر الهی است .بنابراین ِّ
است که او علت غایی موجودات بوده و این فرمایش امام(ع) ،برهان نظم براساس علت غایی
است .به بیان فلسفی ،هر فعل دارای غایتی مشخص بوده و فعل بدون غایت ،ممتنعالوجود

برهانهای اثبات وجود خدا...

در هر فعل ،غرض خاصی مدنظر بوده و فاعل ،علت غایی فعل است (همان ،ج.)152 :1

امام(ع) در انتهای این مناظره فرمودندَ « :فأنّ َك َل تَ ْع َد ُم َص ْن َعتَ ُه َح ْيثُ َما تَ َو ّج َه ْت؛ به هر سمت که

توجه کنی ،صنعت او را از دست نمیدهی» (طبرسی ،1386 ،ج.)174 :2

اشاره به ُصنع بودن همة آفرینش خداوند و انتساب آن به خداوند ،برهان نظم را

خاطرنشان میسازد.

قیاس امام(ع) چنین است:
 .1همة آفرینش ُصنع است.

 .2هر ُصنعی به صانع نیازمند است.

نتیجه :همة آفرینش به صانع نیازمندند.

ُصنع خداوند در مناظره با عمران صابی نیز مورد اشارة امام رضا(ع) گرفته است .ایشان

س یُ َق ُ
ِن ف ِْع ٍل َو َع َم ٍل َو ُص ْن ٍع؛ دربارة خداوند نمیتوان چیزی گفت مگر
ال لَ ُه أَ ْکثَ ُر م ْ
فرمودند« :لَْی َ
آنکه او کسی است که فعل انجام میدهد ،عمل میکند و ُصنع میسازد» (صدوق1410 ،ق:

)430-440

سپس امام(ع) آفریدگان خداوند را به شش دسته تقسیم نمودند و حروف را مصنوعاتی
دانستند که باعث ایجاد عبارتها شدهاند و ابداع را مصنوعی معرفی فرمودند که باعث خلق
سایر مصنوعات شدهاند .سلوک از صنع خداوندی به وجود خداوند ،همان برهان نظم است
و هرجا فعل خداوند نام صنع بگیرد و وجود خداوند بهعنوان صانع اثبات شود ،از برهان
نظم استفاده شده است.
قیاس امام(ع) چنین است:
 .1حروف ،عبارتها و ابداع مصنوعاند.
 .2هر مصنوعی به صانع نیازمند است.
نتیجه :حروف ،عبارتها و ابداع به صانع نیازمندند.
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امام(ع) در جای دیگر ،خداوند را نوری معرفی فرمودند که خلق خود از اهل آسمان و

ل ْل ِق ِه م ْ َ
الس َما ِء َو أَ ْه ِل َْ
ور ِبَ ْع َن أَنَّ ُه َها ٍد ِ َ
ض»(همان).
ال ْر ِ
زمین را هدایتکننده استُ « :ه َو نُ ٌ
ِن أ ْه ِل َّ

همچنین امام(ع) در معرفی خلق خداوند ،از دخالت تدبیر و تقدیر خداوند سخن به میان

آوردند .اشاره شد که تمامیت تدبیر خداوند در تقدیر موجودات ،قرار دادن مرگ و حشر
در قیامت یعنی غایتمند بودن فعل است .این حقایق یعنی غایت داشتن و هدایت فعل به
سمت غایت از لوازم فعل منظم است.
قیاس امام(ع) چنین است:
 .1خلق(شامل) اهل آسمان و زمین غایتمندند.
 .2هر چیز غایتمند به هدایتکننده (ناظم) نیازمند است.
نتیجه :خلق (شامل) اهل آسمان و زمین به هدایتکننده (ناظم) نیازمندند.
برهان صدیقین

برهان صدیقین استوارترین برهان بر اثبات وجود خداوند است .در این برهان ،وجود

خداوند بهعنوان واسطه بر وجوب خداوند استفاده میشود .تقریرهای مختلفی برای برهان
صدیقین وجود دارد.
مالصدرا با عنایت به اصالت وجود و تشکیک آن و عینالربط بودن ماسویاهلل دارای این
تقریر است« :وجود ،یک حقیقت عینی ،واحد و بسیط است .اختالف مراتب وجود گاهی
بهشدت و ضعف است و گاهی به امور زائد بر وجود .غایت کمال هستی چیزی است که
اتم از آن نباشد ،به غیر وابسته نیست و هر وجودی وابسته به اوست» (شیرازی1404 ،ق،
ج.)15 :6
مالهادی سبزواری نیز تقریری خالصه از صدیقین ارائه نموده است« :هستی هر
موجودی که در خارج است یا واجب یا مستلزم واجب است( .اگر آن موجود هستی محض
و اعلیالمراتب بود ،واجب و اگر هستی محض نبود و ناقص بود ،ذاتًا به هستی محض تکیه

برهانهای اثبات وجود خدا...

با توجه به این تقریرها ،با نظر به فقر وجودی و عین ربط بودن موجودات به خالق یکتا
برهان صدیقین شکل میگیرد.

در قرآنکریم اشارههای متعددی بر برهان صدیقین شده و واضحترین آن آیة 53سورة

فصلت است که میفرماید« :آیا کافی نیست که پروردگارت بر هر چیزی شاهد و گواه
ّ
است؟» .این آیه به معنای آن است که خداوند در ضمن و بلکه قبل از هر شیء ،مشهود

بوده و این یعنی آنچه باعث شهود اشیاء میشود ،خداوند است .اما همة آیات ناظر بر

برهان صدیقین ،از چنین شفافیتی برخوردار نیستند؛ ازاینرو مفسران ،بعضی از آیات قرآن

را تقریر این برهان دانستهاند .مالصدرا و عالمه طباطبایی نور بودن خداوند را در آیة «اهللُ

الس َم َو ِت َو َْ
ض؛ خداوند نور آسمانها و زمین است» (نور )35/بیان برهان صدیقین
ال ْر ِ
نُ ُ
ور َّ
سری نهفته
دانستهاند .در این آیه که خداوند را نور آسمانها و زمین معرفی مینمایدّ ،

است و آن اینکه آنچه باعث ظهور وجود موجودات میشود ،نور وجود خداوند است ،هر

شناختی از موجودات بهواسطة نور خداوند شکل میگیرد و این ممکن نیست مگر آنکه قبل
از رؤیت شیء ،نور خداوندی آشکار باشد .پس خداوند برای هیچ چیز مجهول نیست و
آنچه قبل از همة موجودات و ّ
بالذات ظاهر بوده ،خداوند است (رک :شیرازی ،1366 ،ج:4
360-361؛ طباطبایی1417 ،ق ،ج.)122 :15
ائمه اطهار(ع) در جایجای سخنان خود به این برهان اشاره دارند.
روشنترین اشاره به برهان صدیقین ،در مناظرة حضرت رضا

(ع)

با مرد زندیق دیده

میشود .پس از اینکه خداوند را برای هر که خداوند را اراده کند ،ظاهر دانستند که خود
تقریری است از برهان صدیقین،فرمودند:

َ
ِر ِلَ ْن أَ َرا َد ُه ال َْيفى َع َل ْي ِه ملكان الدليل و الربهان َع َلى ُو ُجو ِد ِه ِف ُك ُّل َما دبره َو ُصن ِع ِه
أنَّ ُه ال َّظاه ُ
ِن َّ
اللِ تبارك و تَ َع َ
ال َو ِإنَّ َك َل تَ ْع َد ُم ُص ْن َع ُه َح ْيثُ َما
ِمَّا يَ َرى ،ف ََأ ُّي َظا ِه ٍر أَ ْظ َه ُر َو أَ ْو َض ُح أمرا م َ

توجهت؛ که همانا او ظاهر است بر هر کسی که او را اراده کند و این بهعلت وجود دلیل
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و برهان بر وجود او در کل صنع و مخلوقات قابل رؤیت اوست .پس کدام امر ،ظاهرتر و
واضحتر از خداوند تبارک و تعالی است .پس تو هر وقت توجه کنی ،صنعتش را از دست

نمیدهی (طبرسی ،1386 ،ج.)171 :2

این جمله همان تقریر عالمه طباطبایی از برهان صدیقین در تفسیر آیة نور است که
فرمود :خدا نورى است كه بهواسطة او ،آسمانها و زمين ظهور پيدا كرده است ،بنابراين او
براى هيچ چيزى مجهول نيست ،چون ظهور هر چيزى براى خود يا غير ،از ظهورى است
كه بهواسطة خداى متعالى براى او حاصل شده است ،پس خداوند به ذات خود براى آن
چيز قبل از آن ظاه ر است.
قیاس مفصول مورد استفاده امام(ع) چنین است:
 .1خداوند ظاهرترین موجود است.
 .2هر موجودی که ظاهرترین باشد ،تامترین و صرفترین وجود است.
 .3هر چیز که صرفترین باشد ،وجودش واجب است.
امام(ع) با اشاره بر اینکه هیچ موجودی ظاهرتر و واضحتر از حضرت حق تعالی نیست ،بر
صحهگذاردند.
حقیقت نورانی و ظهور تام خداوند در عالم که همان برهان صدیقین استّ ،

در ادامه نیز توضیح دادند که در هر ُصنعی که نظر کنی ،وجود خداوند باعث ظهور آن شیء
برای تو میشود .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 توصیف فرمودند؛ آن هم نوری که

هدایتکنندة همه آفریدگان خداوند در زمین و آسمان است .سأل عمران« :یَا َسیِّ ِدی ف ََأ ُّّی َش ْی ٍء
َ (ع)
ل ْل ِق ِه م ْ َ
الس َما ِء َوأَ ْه َل َ
ور ِبَ ْع َن أَنَّ ُه َها ٍد ِ َ
ض؛ او نور است به معنی اینکه
ُه َو»؟ قَ
األ ْر ِ
ال ُ « :ه َو نُ ٌ
ِن أ ْه َل َّ

اعم از اهل آسمان و زمین است» (صدوق1410 ،ق.)433-434 :
هدایتکنندة خلقش ّ
پیشتر اشاره شد که نور بودن خداوند نشان برهان صدیقین است که با نظارة هر
موجودی پیش از آن موجود ،نور وجود خداوند مشهود است.
قیاس مفصول مورد استفادة امام(ع)چنین است:

برهانهای اثبات وجود خدا...

 .2هادی همة موجودات باید خود تام و کامل باشد.
 .3هر تام و کاملی واجبالوجود است.
نتیجه :خداوند ،واجبالوجود است.

اء ِإ َ ٰ
باز در مناظره با عمران صابی فرمودندَ « :و َ
ل ِص َر ٍ
ِيم؛ خداوند
اط ُّم ْستَق ٍ
اللُّ يَ ْه ِدي َمن يَ َش ُ
هرکس را بخواهد به راه مستقیم هدایت میکند» (همان.)439 :

اینکه امام(ع) نور الهی را نه نور ظاهری و حسی ،بلکه نور به معنای هدایتکنندة همه
مخلوقات و تمام اهل آسمانها و زمین معرفی میکند و نیز هدایت به صراط مستقیم را فعل
مستقیم خداوند معرفی مینماید ،نشان برهان صدیقین است.
عالوه بر این موارد که برهان صدیقین به وضوح از سوی امام(ع) مطرح شدهاست ،سایر
موجوداتی که ایشان در مناظرهها بهکار بردهاند ،از بدن انسان ،موجودات ،ابر ،باد ،آسمان و زمین،
خورشید و ماه و ستارگان تا ابداع ،مشیت ،صفات و اسماء خدا و تغییر و حرکت ،اگر از جنبة فقر
وجودیشان مدنظر قرار گیرند ،انسان را به موجود مستقلی راهنمایی میسازند که هیچ وابستگی
ندارد و این همان برهان صدیقین است .پس کلیة برهانهای حدوث ،حرکت ،امکان و وجوب
و نظم که از سوی امام(ع) ارائه شدهاند ،میتوانند به اعتباری ،ناظر بر برهان صدیقین نیز باشند.
همانطور که مشهود است ،بسیاری از سخنان امام رضا(ع) در این مناظرهها ،میتواند بر
چندین برهان اثبات وجود خداوند داللت نماید .برای مثال ایشان در انتهای مناظره با مرد

ِن آثَا ِر ِه َما يُ ْغن َ
زندیق فرمودندَ « :و ف َ
ِيك؛ و از آثار او در تو وجود دارد که باعث غنای تو
ِيك م ْ

میشود»( .طبرسی ،1386 ،ج ،)171 :2این جمله به اعتبارهای مختلف میتواند ،نشان برهان

حدوث آفاقی و نفسی ،برهان امکان و وجوب یا صدیقین باشد .بدینمعنا که «ف َ
ِيك» میتواند

اشاره به بدن انسان باشد ،در اینصورت با توجه به اینکه بدن انسان حادث است ،عبارت

مورد نظر میتواند برهان حدوث آفاقی اعتبار شود .اما اگر منظور ،خصوصیات نفس انسان
باشد ،آنچه مدنظر قرار میگیرد ،حدوث نفس انسان بوده و بدینترتیب برهان مورد نظر،
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 .1خداوند ،هدایتکنندة همة موجودات است.
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برهان حدوث نفسی خواهد بود .اما اگر توجه به انسان از جهت امکان ذاتی وی باشد،
برهان مورد نظر ،برهان امکان و وجوب است و اگر انسان بهعنوان حقیقی خود یعنی عین
ربط بودن به خداوند مدنظر قرار بگیرد ،از آنجا که موجودات عین ربط ،از خود ،هستی
مستقلی ندارند ،این وجود خداوند است که باعث پیدایش انسان و کلیة آثار اوست ،پس
ظاهرتر از انسان ،خداوند است که خود را نشان میدهد و این برهان ،برهان صدیقین است.
مث ً
ال قیاس مفصول مورد استفادة امام(ع) برای برهان صدیقین به این شکل است:

 .1خداوند ،غنیکنندة انسان است.
 .2غنیکنندة انسان خود باید غنی بالذات و غنی تام باشد.
 .3هرکس غنی بالذات باشد ،صرف است.
 .4موجود صرف ،واجبالوجود بالذات است.
نفی امکان شناخت حسی خدا در مناظرههای امام رضا

(ع)

در ابتدای مباحثة امام رضا(ع) با مرد زندیق ،آن مرد ادعا میکند:

احلواس من احلواس .فقال أبواحلسن(ع)َ :و ْی َل َ
ک َلَّا
حباسة من
ّ
فإذن إنّه ال شيء إذ مل يدرك ّ
َع َج َز ْت َح َو ُّاس َ
ک َع ْن ِإ ْد َرا ِک ِه أَنْ َک ْر َت ُربُوبِیَّتَ ُه َو َْن ُن ِإذَا َع َج َز ْت َح َو ُّاسنَا َع ْن ِإ ْد َرا ِک ِه أَْي َقنّا أَنّ ُه
ِن َْ
َربّنَا ب َ
ال ْشيَاءِ؛ اگر خداوند با هيچيک از حواس درک نمیشود ،پس وجود
ِِل ِف َش ْي ٍء م َ
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 ،يقين پيدا ميکنيم

که او پروردگار ماست و او چیزی است به خالف اشیاء (طبرسی ،1386 ،ج.)171 :2

در مناظره با عمران صابی نیز اشارههای متعددی بر عدم امکان درک خداوند با حواس
شده است (صدوق1410 ،ق.)430-440 :
این عقیده که هر شیء در صورتی واقعیت 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 میکنند ،مانند اینکه در توضیح چگونگی درک کلّیات عقلی که

برهانهای اثبات وجود خدا...

جزئی نیز تفکر اصالت حس و تجربه را ناکام میداند و معتقد است حواس ،فقط تصور را
به نفس اعطا میکند و جمعبندی ،قضیهسازی و حکم کردن بین قضایا توسط عقل انجام
میگیرد (رک1417 :ق ،ج.)47-48 :1
بدین ترتیب نظریة اصالت حس و تجربه ،نهتنها وجود خدا بلکه وجود کلیة مجردات را
از آن حیث که به حس نمیآیند ،زیر سؤال میبرد.
اثبات نقض صحبت مرد زندیق از راه برهانهای مختلف خداشناسی که در آنها ضرورت
وجود موجودی غیرمادی اثبات میشود ،مثل برهان حدوث ،حرکت و امکان و وجوب
میسر است .امام(ع) نیز درک شدن موجود با حواس را نشان عدم شایستگی او برای ربوبیت
میداند .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 نمیشود ،موجودی قدیم اعتبار کنیم ،برهان
حدوث است ،اگر موجودی ثابت در نظر بگیریم ،برهان حرکت خواهد بود و اگر موجودی
واجب در نظر بگیریم ،برهان ارائه شده ،برهان امکان و وجوب است.
نتیجهگیری

امام رضا(ع) در مناظرههایشان در مرو از برهانهای مختلف خداشناسی شامل برهانهای

نظم ،حدوث ،حرکت ،امکان و وجوب و صدیقین استفاده کردند .تسلط امام(ع) در بیان این
برهانها و استفاده از قیاسهای منطقی محکم در اثبات خداوند ،باعث شد مناظرهکنندگان
بهسرعت دالیل ایشان را پذیرفته و به وحدانیت خداوند شهادت دهند .ایشان در بعضی
مناظرهها از جملههایی استفاده نمودهاند که با مداقه میتوان آنها را ناظر بر انواع چندگانهای
از برهانها تلقی کرد .ازاینرو مطالعة عمیق و کنکاشهای علمی در این مناظرهها به همة
پیروان راستینشان و بهخصوص دانشجویان علوم اسالمی و طالب توصیه میشود.
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قرآنکریم.
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ارتباطات انسانی در فرهنگ رضوی
سید امیرحسن علمالهدی ،1علی شریفی

2

چکیده

ارتباطات انسانی یکی از دانشهای نوینی است که اهمیت آن بهدلیل پیشرفتهای
علمی و تغییرهای رخداده در سبک زندگی بشری ،روز به روز بیشتر میشود .توجه
به اصول و مبانی این دانش نوین برای بهبود زندگی اجتماعی انسان و داشتن ارتباط
صحیح با دیگران ضروری است .هدف ،پیگیری و پیوند دادن مبانی این دانش نوین با
فرهنگ و سیرة اخالقی امام رضا(ع) است تا بتوان به فهمی عمیق از سیرة عملی ایشان
در همة سطوح ارتباطات انسانی دست یافت .آنچه که از مجموع روایتهای ائمه(ع) و
گزارشهای تاریخی بهدست میآید ،ارتباطات گسترده و مؤثر امام رضا(ع) با فرهنگها
و طبقات مختلف اجتماع است.
در این نوشتار با روش توصیفیـ تحلیلی تالش میشود در مرحلة اول ،الگویی
برای عمل مسلمانان به این آموزههای دینی ارائه داد و در مرحلة بعد ،سیاستگذاریهای
فرهنگی و ارتباطی را در جامعة اسالمی پایهریزی کرد.

واژههای کلیدی

امام رضا(ع) ،ارتباطات انسانی ،ارتباطات کالمی ،ارتباطات غیرکالمی ،فرهنگ

تاریخ دریافت 94/07/15 :تاریخ پذیرش94/09/06 :
 .1کارشناسارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه عالمه طباطبائی
dralisharifi15@gmail.com
 .2استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه عالمه طباطبائی

saha1366@yahoo.com
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مقدمه

ارتباطات انسانی بخش عمدهای از زندگی هر فرد را تشکیل داده است و حیات اجتماعی

انسان بدون توجه به این نوع از ارتباط امکانپذیر نیست .رانکین 1یکی از پژوهشگران
پیشگام علم ارتباطات به این نتیجه رسیده که در حدود  70درصد از زمان بیداری افرادی
که او دربارة آنها مطالعه کرده است ،در ارتباطات میگذرد (فرهنگی.)53 :1373 ،
قرار داده شده و انسان
میل برقراری ارتباط با دیگر انسانها بهطور طبیعی در نهاد بشر 
برای تداوم حیات اجتماعی خود نیازمند برقراری ارتباط با دیگران است .این امر فطری
در مورد ائمه معصومین(ع) بهدلیل اینکه وظیفة خطیر هدایت الهی بعد از پیامبر(ص) برعهدة
آنها بوده ،حساسیت بیشتری پیدا کرده است .مطالعة دقیق تاریخ زندگی ائمه(ع) و روایتها
و آثار بهجا مانده از آنها ،به شناخت فرهنگ اسالمی و ارتباطات انسانی آنها منجر میشود.
امام رضا(ع) در مدت کوتاه سه سال والیتعهدی ،شبکة وسیع ارتباطی را براساس فرهنگ
امامت و والیت بنا نهادند .هجرت تاریخی ایشان از مدینه به مرو نقطة عطفی در آداب و
رسوم و فرهنگ سرزمین ایران بهحساب میآید .فرهنگ ،دارای ابعاد وسیعی است؛ اما در
این بررسی ،براساس تعریف ادوارد تایلور ،نگاه پژوهشگران به بٌعد اجتماعی آن است و به
ارتباطات امام رضا(ع) با طبقات مختلف اجتماع میپردازند.

بررسی دقیق جنبههای مختلف ارتباطات انسانی در فرهنگ رضوی نیازمند پاسخ به
مسائل اینچنینی است :نوع نگاه به فرهنگ؟ چگونگی رابطة فرهنگ و ارتباطات؟ چگونگی
تعامل امام رضا(ع) با طبقات مختلف اجتماع؟ گسترة ارتباطات امام(ع)؟ ویژگیهای نهفته در
ارتباطات امام(ع)؟ ریشه و مبنای قرآنی این ارتباطات؟ آیا سیرة عملی امام(ع) میتواند مؤیدی
برای نظریههای غربی پیرامون ارتباطات باشد؟
فرضیة ما این است که امام رضا(ع) بهعنوان حجت خدا بر اهل زمین ،از تمامی روشهای
مؤثر ارتباطی برای ابالغ پیام الهی و هدایت بندگان بهره جستهاند.
1. Rankin

ارتباطات انسانی در فرهنگ...

سطوح ارتباطات انسانی در دو حوزة کالمی و غیرکالمی است.
در ادامه ،ابتدا به مفهوم فرهنگ و مفاهیم مرتبط با آن در ارتباطات پرداخته ،سپس انواع
ارتباطات انسانی در حوزة برونفردی همچون ارتباط میانفردی ،گروهی و جمعی تبیین و
در نهایت ارتباطات کالمی و غیرکالمی امام رضا(ع) بررسی خواهد شد.
دربارة این موضوع تاکنون بررسی جامعی صورت نگرفته ،هرچند به تازگی ،مقالهای

در هشتمین شمارة فصلنامة علمی-پژوهشی فرهنگ رضوی منتشر شده که براساس مدل
ارتباطات انسانی برلو ،سیرة ارتباطی امام رضا(ع) از مدینه تا مرو را تحلیل و بررسی کرده است.

مفهومشناسی
 .1فرهنگ

واژة فرهنگ در فارسی واژة بسیار کهنی است که پیشینة آنرا از زبان پهلوی در دست
داریم .این واژه از دو پاره تشکیل شده است ،یکی پیشوند «فر» به معنای «پیشین» و بنواژة
«هنگ» به معنای کشیدن ،در نتیجه معنای ریشهای واژة «فرهنگ» ،پیش کشیدن یا فرا کشیدن
است (آشوری.)14 :1389 ،
برای اولین بار مردمشناس انگلیسی ،ادروارد بانت تایلور 1،در سال  1871م .با انتشار

کتاب فرهنگ ابتدایی ،2واژة فرهنگ را از معنی کالسیک آن خارج و مترادف با تمدن،

اینگونه تعریف کرده است« :همه آن دسته از عقاید و افکار(آن کلی پیچیده) که دربرگیرندة
دانش ،عقیده ،هنر ،اخالق ،قانون ،عادتها و هر قابلیت یا عادتی که بشر بهعنوان عضوی از
جامعه برای خود کسب کرده باشد ،فرهنگ نام دارد» (جعفری.)55 :1378 ،
به این معنا ،انسان «بیفرهنگ» و جامعة «بیفرهنگ» در کار نیست؛ 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.)112 :1389 ،
پس در نتیجه با تعاریف و کارکردهایی که از واژة فرهنگ ارائه شد ،جستار حاضر به
مقولة فرهنگ از دریچة اخالق و ادب اجتماعی نگریسته است.
 .2ارتباطات

کلمة ارتباطات ،1از لغت التین « »Communicareمشتق شده و از آن «انتقال مفاهیم»،
«انتقال معانی»« ،انتقال و تبادل پیامها» بین عموم مردم برداشت میشود (فرهنگی.) 3:1373،
تعاریف اولیة ارتباط که در علم ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته ،به سه عنصر فرستنده،
پیام و گیرنده تکیه داشت ،اما با گذشت زمان و تفکر در پیچیدگیهای مفهوم ارتباطات،
عناصری همچون معنی ،کانال پیام ،وسیلة انتقال پیام ،پارازیت و  ...مدنظر قرار گرفت که
ارتباطات را بهعنوان رشتهای علمی مطرح کرد (محسنیانراد.)42-57 :1382 ،
دیدگاههای متفاوتی نسبت به ارتباطات وجود دارد که هر کدام نظریههای خاصی را
بهدنبال داشته است .کریگ با توجه به عدم انسجام نظریههای ارتباطات ،آنها را به هفت
روش تقسیمبندی میکند :معانی بیان ،نشانهشناسی ،پدیدارشناسی ،سایبرنتیک ،روانشناسی
اجتماعی ،فرهنگشناسی اجتماعی و انتقادی (.)119-161 :1999

محسنیانراد با بررسی چندین تعریف از اندیشمندان این حوزه در کتاب ارتباطشناسی ،به

تعریفی از ارتباط براساس معنا دست یافته است که به تجلی معنی در گیرندة پیام اشاره دارد.
او مینویسد« :ارتباط عبارت است از فراگرد انتقال پیام از فرستنده به گیرنده ،مشروط بر
آنکه در گیرندة پیام ،مشابهت معنی با معنی مورد نظر فرستندة پیام ایجاد شود»(.)57 :1382
انواع ارتباطات انسانی

ارتباطات انسانی در مرحلة اول به چهار دستة اساسی تقسیم میشود:
1. Communication

ارتباطات انسانی در فرهنگ...

اين نوع از ارتباط ،در حقيقت حرف زدن با خود است و هر یک از ما بهنحوی با خود
یک ارتباط درونی برقرار میکنیم (بلیک.)39 :1378 ،
 .2ارتباط میانفردی

ارتباط میانفردی بر ارتباط رودرروی دو نفر داللت دارد (گیل و ادمز.)26 :1384 ،
 .3ارتباطات گروهی

ارتباط گروهی به ارتباط میان افراد یک گروه یا ارتباط میان گروههای مختلف اطالق
میشود (همان )40:مانند سخنرانی در مجالس عمومی یا جلسههای اداری.
 .4ارتباطات جمعی

ارتباط جمعی اساسًا یک طرفه است و شیوة مؤثری برای دریافت بازخوردها وجود ندارد
(همان.)28 :
سطوح ارتباطات انسانی

ارتباطات انسانی در مرحلة بعد برای ارتباطات برونفردی که شامل سه دستة آخر

میشود ،به دو دستة ذیل قابل تقسیم است:
 .1ارتباطات کالمی

ارتباطات کالمی روابطی است که میان انسانها براساس گفتار و کالم شکل میگیرد .بنابراین
مهارتهای چهارگانة گفتن ،شنیدن ،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
غیرکالمی مورد توجه قرار میگیرد .سخن و کالم برای فرستندة پیام در گفتار و نوشتار و برای
گیرندة پیام در شنیدن و خواندن منعکس میشود .محققان ،عمومًا معتقدند که انسانها در ابتدا
برای برقراری ارتباط به طرز حرکت اندام بدن اتکا میکردند و بعد رمزی را قرارداد کردند
که بهوسیلة آن میتوانستند ارتباط گفتاری نیز برقرار کنند (برکو و همکاران.)101 :1386 ،
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 .2ارتباطات غیرکالمی

از آنجایی که ارتباطات انسانی فراتر از کالم است ،بسیاری از اندیشهها و احساسهای
بشری از طریق ارتباطات غیرکالمی منتقل میشود .ارتباط غیرکالمی ،ارتباط از طریق کلیة
محرکهای بیرونی غیر از کلمههای نوشتاری و گفتاری است.
انسانشناس آمریکایی ،بیردویسل 1،برآورد کرده است که تنها  35درصد از معنی در
یک وضعیت خاص با کالم ،به دیگری منتقل میشود و  65درصد باقیماندة آن در زمرة
غیرکالمی است (فرهنگی.)72 :1373 ،
هر فرهنگی ،زبان بدنی 2خاص خود را دارد .کانالهای ارتباط غیرکالمی عبارتاند از:
زبان بدن (حرکت گفتاری) ،صداهای آوایی (شبهاصوات) ،فضا (مجاورت) ،زمان ،شامه،
زیباییشناسی ،مشخصات فیزیکی و مصنوعات (برکو و همکاران.)152 :1386 ،
به همین دلیل ،وقتی ارتباط غیرکالمی را در فرهنگ رضوی در نظر بگیریم با موضوعها و
مسائل متعددی روبرو میشویم که نشاندهندة پیچیدگی و گستردگی این نوع از ارتباط است.
رابطة فرهنگ و ارتباط

اگر میخواهیم با دیگران ارتباط مؤثر برقرار کنیم ،باید به رابطة بین فرهنگ و ارتباط

توجه کافی داشته باشیم .فرهنگ ،پدیدهای ارتباطی است ،زیرا فرهنگ از طریق فرایند
ارتباط ،بهصورت کتبی یا شفاهی یا کالمی و غیرکالمی مبادله میشود (فرهنگی.)4 :1373،
ارتباطات درونفرهنگی و میانفرهنگی

وقتی با فردی که علقة فرهنگی داریم مراوده میکنیم ،در حقیقت در حال برقراری
«ارتباط درونفرهنگی» هستیم .اما وقتی با فردی که هیچ علقة فرهنگی نداریم (یا دارای
1. Ray L. Birdwhistell
2.Body Language

ارتباطات انسانی در فرهنگ...

نامیده میشود .وقتی افراد با فرهنگهای مختلف در یک مکان زندگی میکنند ،مشکالت
خاص چندفرهنگی میان آنها بروز میکند (همان.)4 :
موقعیت فرهنگی امام(ع) و مخاطبان

بهخاطر جغرافیای سیاسی 1خراسان در عهد والیتعهدی امام رضا(ع) ،فرهنگهای گوناگونی
در منطقة مرو حاکم بوده است .امام رضا(ع) با اخالق اسالمی خود مرزهای فرهنگی را
درنوردیدند .ازاینرو مشاهده میکنیم ،بهخاطر تعامل سازندة امام(ع) با فرهنگهای مختلف
و بعضًا مغایر با فرهنگ رضوی مشکالت خاص چندفرهنگی میان آنها بروز نکرده است.
مهارتهای ارتباطی امام رضا

(ع)

شرط اساسی داشتن یک ارتباط برونفردی مؤثر ،برخورداری و بهرهبرداری از مهارتهای

گوناگون ارتباطی است .در ادامه ،انواع مهارتهای ارتباطی امام رضا(ع) در سطوح کالمی و
غیرکالمی با اقشار و طبقات مختلف اجتماع بیان خواهد شد.
 .1همزبانی با مردم

اولین مهارت برای برقراری ارتباط مؤثر با مردم ،دانستن زبان آنهاست .امام رضا(ع) تأکید
زیادی بر این مطلب داشتند و حتی در توصیهای غیرمستقیم به مأمون عباسی میفرمایند:

ُون» (حرعاملی1425 ،ق ،ج .)83 :1یعنی بهوسیلة آنچه مردم میشناسند ،با
اس ِبَا يَ ْع ِرف َ
« َکِّل ِم النّ َ
آنها سخن بگو .به فرمودة امام رضا(ع) از ویژگیهای ضروری حجت خدا روی زمین اعم از
انبیا و اوصیا ،دانستن زبان عموم مردم است (صدوق1378 ،ق ،ج.)228 :2
1. Political Geography

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394

پیوندهای ضعیف فرهنگی هستیم) ارتباط برقرار میکنیم ،این ارتباط «ارتباط میانفرهنگی»

83

84

فرهنگ رضوی

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394

امام رضا(ع) با مردم ،به زبان آنها سخن میگفتند و فصيحترين و داناترين فرد به هر زبان
و لغتى بودند (مرعشیتستری1409 ،ق ،ج.)590 :28
دانستن زبان مخاطب برای امام رضا(ع) ،نسبت به دیگر ائمه معصومین

(ع)

از اهمیت

بیشتری برخوردار است ،زیرا گسترة ارتباطی ایشان بسیار وسیعتر از دیگر ائمه(ع) بوده است.
امام(ع) در زمان والیتعهدی ،با فرهنگها و لهجههای مختلفی روبرو بودند و بهجای استفاده
از مترجم ،خود با زبان مخاطبان تکلم میکردند ،این ارتباط مستقیم ،از مهارتهای مؤثر
ارتباط میانفردی است.
حتی حجت خدا ،در خارج از حیطة ارتباطات انسانی ،با موجودات دیگر نیز ارتباط

برقرار میکند؛ خداوند متعال در قرآن از قول حضرت سلیمان

(ع)

اس
میفرماید« :يا أَيُّ َها َّ
الن ُ

ُعِّل ْمنا َم ْن ِط َق َّ
الط ْي؛ اى مردم! زبان پرندگان به ما تعليم داده شده است»(نمل .)16/داستان ارتباط

برقرار کردن و تکلم امام رضا(ع) با شیر(صدوق1378 ،ق ،ج ،)96 :1آهو (همان ،ج)285 :2
و گنجشک (صفار1404 ،ق )345 :هم مؤیدی بر همین مطلب است .دانستن زبان مردم،
شرط اساسی همدلی با آنهاست.
 .2همدلی با مردم

همدلی ،دومین مهارتی است که از طریق آن میتوان به شناخت بیشتری از دیگری دست
یافت و از این طریق به تفاهم بیشتری با دیگری رسید (فرهنگی.)54 :1373 ،
در سیرة اخالقی امام رضا(ع) نمونههای فراوانی از همدلی 1و همدردی 2با مردم سراغ
داریم .طبرسى ،از محمدبن ابوعباد نقل كرده است« :امام رضا(ع) در تابستان بر حصير و در
زمستان بر پالس بودند .جامة خشن مىپوشيدند و چون در ميان مردم مىآمدند آنرا زينت
مىدادند» (امينعاملى1376 ، ،ج.)145 :5
1. Empathy
2. Symphaty

ارتباطات انسانی در فرهنگ...

همگامی با آداب اجتماع بوده و در ضمن مبارزه با نفس ،توجه کافی به شرایط اجتماعی
داشتهاند .با دقت در این گزارش تاریخی ،مشخص میشود که امام(ع) برای همدلی با عامة
مردم که فقیر بودند ،خود را به شرایط سخت عادت میدادند ،از طرفی بهخاطر موقعیت
حساسشان در جامعة اسالمی ،به آراستگی ظاهر خود نیز توجه کافی داشتهاند .نمونهای
دیگر از همدلی ایشان با مردم ،شرکت در غم و شادی آنهاست.
موسیبن سیار میگوید:

همراه امام رضا(ع) در یکی از کوچههای طوس میرفتیم که صدای گریه و زاری شنیدم.

پس بهدنبال صدا رفتم و متوجه جنازهای شدم .در این هنگام ،موالیم امام رضا(ع) را دیدم
که از اسب پیاده شدند ،بهسوی جنازه رفتند و با حالتی سرشار از مهربانی و عطوفت ،با

آن انس گرفتند .سپس رو به من کرده و فرمودند :ای موسیبن سیار ،هر کس جنازة یکی
از دوستان ما را تشییع کند ،از گناهان خود بیرون میرود همانند روزی که از مادر بهدنیا
آمده است .بعد از آنکه جنازة آن مرد را بر کنارة قبر گذاشتند ،موالیم به کنار قبر رفتند،

دست مبارک را بر سینة آن مرد نهاده و فرمودند :ای فالنی ،مژده باد بر تو بهشت ،بعد از

این بر تو باکی نیست .از حضرت پرسیدم :فدایت شوم ،آیا این مرد را میشناسید؟ شما

که هیچگاه به این محل نیامدهاید؟ امام(ع) فرمودند :ای موسیبن سیار ،مگر نمیدانی که هر
صبح و شام کارهای شیعیان ما بر ما عرضه میشود ،هر کوتاهی که در اعمالشان باشد ،از

خداوند برای صاحبش طلب گذشت میکنیم و آنچه که از اعمال نیکو و بلندمرتبه باشد،
از خداوند برای صاحبش طلب شکر 1مینماییم (ابنشهر آشوب مازندرانی1379 ،ق ،ج:4

341؛ رک :مجلسی ،1363 ،ج.)98-99 :49

عیادت از مریضان و دلداری دادن به آنها از ویژگیهای اخالقی امام رضا

(ع)

است

(مجلسی63 :1380،؛ رک :قمی ،1379،ج.)1636 :3
ایشان با این شیوه ،اهمیت خود را نسبت به آنها نشان داده و ارتباط میانفردی مؤثری
 .1ظاهرًا منظور حضرت این است که از خداوند میخواهیم با پاداش نیکو از او تقدیر کند.
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را برقرار کردهاند .روش برخورد امام(ع) با مردم و مأمون با مردم ،این نکته را بهخوبی نشان
میدهد که فرهنگ رضوی برخالف فرهنگ عباسی ،فرهنگ همدلی و همزبانی است.
معروف کرخی که از غالمان امام(ع) بود ،روحیة همدلی ایشان را چنین شرح میدهد:
امام رضا(ع) وارد حمام شدند ،مردیکه حضرت را نمىشناخت ،به ایشان گفت بدن مرا

مالش ده ،امام(ع) شروع به مالش بدن او نمودند .هنگامىكه مردم آن مرد را متوجه خطایش كرده

و حضرت را به او معرفی کردند ،با پريشانى شروع به عذرخواهى كرد ،اما امام(ع) همچنان به
مالش بدن او ادامه و او را دلدارى مىدادند (ابنشهرآشوب مازندرانی1379 ،ق ،ج .)362 :4

نکتة برجستة این گزارش تاریخی ،دلداری دادن امام(ع) به آن شخص است .درک و
پذیرش خطای اشخاص ،نشانة همدلی و حساسیت و بیتفاوت نبودن نسبت به آنهاست.
«همدلی محتاج حساسیت 1نسبت به دیگران و توانایی ارائة این حساسیت و نشان دادن آن
به دیگران است» (فرهنگی.)56 :1373،
نهتنها شرکت در غم و اندوه دیگران ،بلکه شرکت در شادی آنها هم از نشانههای همدلی
امام(ع) با مردم شمرده میشود .توجه و اهتمام ایشان به شاد کردن شیعیان بهقدری است که

امة؛
َر َج َع ْن ُم ْؤم ٍ
َر َج اهللُ َع ْن قَ ْلبِ ِه يَ ْو َم الْقِيَ َ
ِن ف َّ
به حسنبن علی وشا از شاگردان خود فرمودندَ « :م ْن ف َّ
هر کس اندوه مومنی را بزداید ،خداوند در روز قیامت ،غم را از دلش میزداید»(کلینی،
1407ق ،ج .)200 :2تبسم کردن به شیعیان و صله دادن به شاعران ،از روشهای همدلی
امام(ع) با مردم بهحساب میآیند (طوسی1419 ،ق200 ،:؛ اربلی1421 ،ق ،ج788 :2؛ صدوق،
1378ق ،ج.)142 :2
 .3توجه 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 میشود .جهان غرب که امروز مدعی حقوق بشر 2است ،در
1. Sensitivity
2. Human rights

ارتباطات انسانی در فرهنگ...

زمان ،آیات قرآن و سیرة عملی ائمه(ع) ،بر حفظ کرامت و جایگاه انسانی ،بهدور از هرگونه

ى َو
ِن َذ َك ٍر َو أُنْث 
اس ِإنَّا َخ َل ْقنا ُك ْم م ْ
تبعیض تأکید می 
کرد؛ٌُ چنانچه در قرآن آمده است« :يا أَيُّ َها َّ
الن ُ
َج َع ْلنا ُك ْم ُش ُعوبًا َو قَبائ َ
عارفُوا ِإ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد اهللِ أَْتقا ُك ْم؛ اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن
ِل لِتَ َ

آفريديم و شما را تيرهها و قبيلهها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد؛ گرامىترين شما نزد
خداوند باتقواترين شماست»(حجرات.)13 /
نمونههای متعددی از برخورد کریمانة امام رضا

(ع)

با مردم سراغ داریم که حضرت

براساس همین آیه از قرآن بسیاری از تبعیضهای اجتماعی را از میان برداشتهاند .ازاینرو
در سیرة عملی امام(ع) مشاهده میکنیم که هیچگاه به غالمان و بردگان خود دشنام ندادند،

بلکه هنگامیکه سفرة طعام انداخته میشد ،همة غالمان و خادمان ،حتی دربان و میرآخور
را به سفرة غذا مینشاندند (صدوق1378 ،ق ،ج.)184 :2
به عقیدة امام رضا

(ع)

بدترین مردم کسی است که غالمش را شالق بزند (ابنشعبه

حرانی.)448 :1363،

در اصول کافی ،از عبداهللبن صلت از مردی بلخی چنین 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 سیاهان و غیر آنها کنار

سفرة ایشان گرد آمدند .من به امام(ع) عرض کردم :فدایت شوم .کاش برای اینها سفرة
جداگانهای انداخته میشد .امام(ع) فرمودند :پروردگار ما ،یکی است و پدر و مادر ما هم

یکی و پاداش همه براساس کردار است (کلینی1407 ،ق ،ج.)230 :7

امام رضا(ع) ،برخالف مأمون که حق و حقوق مردم را پایمال میکرد ،به حقوق آنها
احترام میگذاشتند و از این طریق ارتباط قلبی و عاطفی با آنها برقرار میکردند .در مجلسی
که مأمون برای بیعت گرفتن از مردم برای والیتعهدی آ ن حضرت تشکیل داده بود ،طبقات
مختلف مرد م حضور داشتند .امام(ع) از این فرصت برای یادآوری حقوق متقابل مردم و
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ائمه(ع) استفاده کرده و بعد از حمد و ثنای الهی فرمودند« :همانا از براى ما بر شما بهواسطة
رسول خدا (ص) حقى است و از شما نيز بهواسطة آنحضرت بر ما حقى است .چنانچه شما
حق ما را داديد ،مراعات حق شما نيز بر ما واجب است» (امينعاملى ،1376،ج.)164 :5
اهمیت این سخن امام(ع) هنگامی مشخص میشود که بدانیم در آن مجلس از آ ن حضرت
به جز اين سخن ،سخن ديگرى نقل نشده است .امام(ع) از طرفی حقوق از دسترفته ائمه

(ع)

را به مأمون و مردم گوشزد کرده و از طرفی برای حق و حقوق مخاطبان خود ارزش قائل
میشوند .بدین وسیله ،امام(ع) ارتباط مؤثر کالمی و گروهی با اقشار مختلف مردم برقرار کردهاند.
 .4نفوذ بر مخاطب بهوسیلة علم و دانش

یکی از مهمترین وظایف ارتباطات انسانی ،تأثیرگذاری است .به کمک ارتباط میخواهیم
نگرشها ،باورها ،ارزشها یا رفتار دیگران را تغییر دهیم .در بسیاری از وضعیتهای
ارتباطی ،آنچه برای ما بسیار اهمیت دارد ،اثرگذاری بر مخاطب و نفوذ در نگرشهای
اوست (فرهنگی.)10-11 :1373 ،
با مطالعة دقیق تاریخ زندگی امام رضا

(ع)

بهخوبی مشخص میشود که امام

(ع)

نقش

تأثیرگذاری بر فرهنگ و آداب و رسوم ایرانیان داشتهاند .امام(ع) با علم و دانش خود ،فرهنگ
رضوی را گسترش داده و ارتباطات مؤثری با دیگران برقرار ساختهاند .امام صادق(ع) به

مفضلبن عمر از شاگردان خود فرمودند« :الَْع ِالُ بِ َز َمانِ ِه َل تَ ْه ُج ُم َع َل ْي ِه َّالل َوابِس؛ کسیکه به زمان
خود آگاهی و بصرت دارد؛ هیچگاه شبهات بر او هجوم نمیآورند» (کلینی1407 ،ق ،ج.)27 :1
امام صادق(ع) در حدیث دیگری ،لقب عالم آل محمد

(ص)

را به امام رضا(ع) میدهند

(طبرسی1390،ق.)328 :
وقتی این دو روایت را کنار هم قرار دهیم ،ژرفای علم و آگاهی امام رضا(ع) بر ما مشخص میشود.
شهید مرتضی مطهری میگوید:

در ميان ائمه(ع) ،به اندازهاى كه شخصيت علمى حضرت رضا و حضرت امير(ع) ثابت
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ثابت نشده است .حضرت در پست واليتعهدى بهطور غيررسمى شخصيت علمى خود را
ثابت کردند .هوشیاری امام(ع) سبب شد كارى به نفع آنها صورت نگیرد ،بلکه به نفع خود

حضرت صورت گرفت( ،1387ج.)142 :18

امام رضا(ع) با علم و دانش گستردة خود ،بر بسیاری از مردم حتی مخالفان خویش تأثیر
داشتهاند .مأمون از همین نفوذ امام(ع) بر مردم بیم داشت و تمام تالش خود را برای محدود
کردن ارتباط ایشان با مردم و نظارت بر کارهایشان انجام داد (صدوق1378 ،ق،ج.)153 :2
ارتباط امام(ع) با عالم غیب از طرفی ،سبب پیشگیری از توطئهها و از طرفی موجب جلب
اطمینان مردم به آن حضرت شده است .البته این علم غیب برای امام(ع) ذاتی و باالستقالل نیست،

(ع)
ى غ َْيبِ ِه أَ َحدًا ِإ َّل
عالُ الَْغ ْي ِب فَال يُ ْظ ِه ُر َعل 
بلکه همانطور که امام رضا با استدالل به قرآن فرمودندِ « :

ِن َر ُس ٍ
َم ِن ْارتَض 
ول؛ پس رسول خدا(ص) از كسانى است كه علم غيب را ميداند و ما هم ورثة
ىمْ

آن رسول(ص) هستیم و اخبار آينده را تا روز قيامت مىدانيم» (عطاردی1406 ،ق ،ج.)97 :2
این علم ،لطف الهی به بندگان خاص خود است .روایتهای فراوانی به ارتباط امام
هشتم(ع) با عالم غیب اشاره دارد .در اینجا به ذکر دو نمونه اکتفا میکنیم:

مرحوم کلینی در اصول کافی از یاسر ،خادم امام رضا(ع) اینگونه نقل میکند:

هنگامیکه مأمون از خراسان به قصد بغداد خارج شد و فضل ذوالرياستين و ما ،همراه

امام رضا(ع) خارج شديم؛ نامهاى به فضلبن سهل ذوالرياستين از برادرش حسنبن سهل
رسيد در حالیکه ما در يكى از منزلهاى ميان راه بوديم ،حسن به برادر خود نوشته بود:

من در تحويل سال از نظر حساب نجومى نگاه كردم و از آنجا دريافتم كه تو در فالن ماه
روز چهارشنبه گرمى آهن و آتش را خواهى چشيد و نظر من اين است كه در آن روز به

همراه مأمون و امام(ع) به حمام بروى ،حجامت كنى و خون آنرا بهدست خود بريزى تا
نحوست آن از تو برود .ذوالرياستين آنرا به مأمون نوشت و از او خواست كه از امام(ع) اين
را درخواست كند؛ پس مأمون به امام(ع) نوشت و از حضرت اين درخواست را كرد .امام

(ع)

در پاسخ نوشتند من فردا به حمام نمىروم و براى تو و فضل هم صالح نمىدانم كه فردا به

حمام رويد .مأمون دوباره به امام(ع) نامه نوشت و ایشان دوباره در جواب نوشتند :من فردا
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به حمام نمى روم زيرا رسول خدا(ص) را امشب در خواب ديدم که به من فرمودند :اى على،

فردا به حمام مرو ،من براى تو و سهل هم صالح نمىدانم كه فردا به حمام برويد ،مأمون
در پاسخ حضرت نوشت :اى آقاى من ،راست فرمودى و رسول خدا(ص) هم راست گفته

است ،من فردا به حمام نمىروم و فضل به حال خود داناتر است (1407ق ،ج.)490 :1

نکتة حائز اهمیت در این روایت ،نفوذ و تأثیر امام(ع) بر مأمون و فضلبن 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 براهین امامت
تشکیل شد .امام(ع) در جواب عمرو بن هذاب ناصبی که سعی در تخریب وجهة علمی
امام(ع) داشته فرمودند:

ای پسر هذاب ،اگر به تو خبر بدهم در چند روز آینده مرتکب قتل یکی از خویشانت

میشوی ،حرفم را تأیید میکنی؟ ابن هذاب گفت :خیر ،زیرا بهجز خداوند کسی علم
غیب ندارد .امام(ع) فرمودند :مگر خداوند نفرموده است« :عالُِم الْغَيْ ِ
ب فَال يُ ْظهِ ُر َعلى َغيْبِ ِه
ى مِ ْن َر ُسو ٍل»(جن .)26-27/پس بدان كه پیامبر اكرم(ص) مورد رضاى
أَ َحدًا* إَِّل َم ِن ا ْرتَض 
خداست و علم غيب را ميداند ،ما هم ورثة آن رسول(ص) هستیم و اخبار آينده را تا روز
قيامت مىدانيم .آنچه به تو خبر دادم تا پنج روز دیگر واقع میشود .اگر آنچه گفتم راست

نبود پس همانا من دروغگو هستم ،ولی اگر راست بود تو بر خدا و پیامبرش نسبت دروغ
دادهای .عالمت دیگر آنكه بهزودى به كورى مبتال مىشوى و هیچ چیز نمىبینى ،نه كوهى،

نه دشتى و این خبر تا چند روز دیگر محقق مىشود .همچنین قسم دروغى خواهى خورد
و به مرض برص مبتال مىشوى .محمدبن فضل و عدهاى دیگر گفتند :به خدا قسم هر چه

حضرت رضا(ع) فرموده بود به او رسید 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 واقعیت خواهد داشت ولى من با حضرت مقاومت و لجبازى

مىكردم (جزایری1427 ،ق ،ج.)348 :2

از این روایت برداشت میشود که حتی دشمنان امام(ع) ،به وسعت علم و دانش ایشان
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از علم و دانش خود برای جذب قلوب مردم و برقراری ارتباط سازنده با آنها کرده است.
 .5توجه به نقش بازخورد در نفوذ بر دیگران

در روابط میانفردی ،بازخورد میتواند بهصورتی ظریف بر نتایج رابطة بین دو طرف

ارتباط تأثیر گذارد .مث ً
ال بیتوجهی مخاطب به گفتههای فرستندة پیام پس از مدت کوتاهی
او را به سمت خاموشی سوق میدهد (فرهنگی .)17 :1373 ،تأیید کردن و تأیید گرفتن،
تأثیر بسزایی در پویایی ارتباطات انسانی امام رضا(ع) داشته است .امام(ع) در مناظره با پیروان
ادیان و مذاهب مختلف ،نهایت استفاده را از مبانی کالمی و اعتقادی آنها کرده است .امام

(ع)

بهوسیلة سؤال از مخاطب خود و اقرار گرفتن از او ،حداکثر استفاده را از این مهارت
ارتباطی بردهاند .در مناظرة امام(ع) با جاثلیق انصاری ،هفت پرسش اساسی مطرح شد و در

نهایت بهوسیلة تورات و انجیل از او اقرار گرفتند (راوندی1409 ،ق ،ج.)344-346 :1

البته ذکر این نکته ضروری است که بر مبنای آموزههای غربی در ابعاد گوناگون ارتباطات

انسانی ،تأیید گرفتن از مخاطب صرفًا جهت ارضای نیازهای درونی و اجتماعی ارتباطگر
است (فرهنگی)40-43 :1373 ،؛ در حالیکه در سیرة ارتباطی امام(ع) ،تأیید گرفتن از
مخاطب ،بیشتر براي اقناع کردن او و اتمامحجت با دیگران بهمنظور هدایت مردم انجام
گرفته است.
 .6توجه به نقش بافت و زمينه در برقراري ارتباط

توجه به دو عنصر زمان و مکان برای برقراری ارتباط مؤثر ،از اهمیت بسزایی برخوردار
است؛ بهدلیل اینکه جوامع انسانی ،شرایط اجتماعی و جغرافیای فرهنگی ویژهای دارند و
هیچ ارتباطگری بدون توجه به این شرایط ،نمیتواند ارتباط صحیح با افراد آن جامعه برقرار
کند ،امام رضا(ع) با آگاهی از شرایط اجتماعی مردم در عهد عباسیان ،ارتباط نزدیکی با آنها
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برقرار ساختند .در دوران حکومت عباسی ،مردم و بهخصوص شیعیان ،دچار فقر شدید
اقتصادی و اعتقادی بودند .تالش امام(ع) برطرف کردن فقر اقتصادی ،بهوسیلة برکت دادن به
کشاورزی و برطرف ساختن فقر اعتقادی ،بهوسیلة شرکت در مناظره با منحرفان و تربیت
شاگردان برجسته بود (عرفانمنش.)139-140 :1376 ،
در زمان هجرت تاریخی امام(ع) از مدینه به مرو ،حکومت عباسیان قلمروی وسیعی از
خاورمیانه را دربرگرفته است .گوستاو لوبون فرانسوی در اینباره مینویسد:

حقیقت این است که سلطنت سیاسی اعراب در زمان هارون و پسرش مأمون به اوج

قدرت رسید ،زیرا حد شرقی سلطنت آنها در آسیا ،مرز چین بود و در آفریقا ،اعراب،

قبایل وحشی را تا مرزهای حبشه و رومیان را تا تنگة بسفور به عقب راندند و همچنان تا

کرانههای اقیانوس اطلس پیش رفتند (.)211 :1358

امام

(ع)

در مدت کوتاه والیتعهدی ،حداکثر استفاده را از این موقعیت جغرافیایی با

سفرهای متعدد به شهرهای مختلف کردهاند .حتی امام(ع) ،پیش از سفر ،کسانی را به مقصد
میفرستادند تا مردم را آگاه کنند و مقدمات سفر را آماده سازند (حکیم،1384،ج.)228 :10
این تدبیر موجب میشد که افراد بیشتری از وجود ذیجود امام

(ع)

بهرهمند شده و

ارتباطات گستردهتری شکل بگیرد.
 .7مبارزه با شرک ،انحراف و خرافه

آگاهی از شرایط زمانه برای برقراری ارتباط مؤثر ضروری است .دوران والیتعهدی امام
رضا(ع) ،مصادف با هجوم فرهنگهای بیگانه به جامعة اسالمی بوده است .در پايان قرن
دوم و اوايل قرن سوم ه .از یکسو نهضت ترجمة آثار بيگانگان و از سوی دیگر گسترش
جریانهای انحرافی مانند واقفیه ،معتزله و مرجئه باعث ناهموار شدن مسیر ارتباطی میان
امام(ع) و مردم شد.
بهخاطر وجود ملحدان و منحرفان در آن زمان ،بحثهاي كالمي بسيار وسيعي دربارة

ارتباطات انسانی در فرهنگ...

توحیدی کردن جامعة زمان خود و برداشتن اختالفهای مذهبی بود .امام هشتم(ع) وحدت
کلمه را در بین اقشار مختلف مردم و مذاهب اسالمی بهوجود آورده و راه ارتباط مردم را
هموار کردند .حدیث سلسلةالذهب که ناظر به اساسیترین شعار توحیدی مسلمانان( َ
ال ِإلَ َه

ِإ َّال اهللَ) است ،موید همین معناست .امام رضا(ع) هنگام ورود به نیشابور در جمع زیادی از
ِم ُة َ
ال ِإلَ َه ِإ َّال اهللَ ِحصنِی ف ََمن قَالََا َد َخ َل ِحصنِی َو َمن َد َخ َل
مردم ،این حدیث قدسی را فرمودندَ « :کل َ

ِن مِن َع َذابِی :کلمة توحیدی « َال ِإلَ َه ِإ َّال اهللَ» دژ و حصار محکم من است .هر کس آنرا
ِحصنِی أَم َ

بگوید ،داخل حصار من شده و هر کس داخل قلعه و حصار من شود ،از عذاب من در امان
است» (صدوق 1378 ،ق ،ج.)134 :2
از آنجا که شهر نیشابور شاهراه ارتباطی ایران و کشورهای شرق آسیا بهحساب میآمد؛
امام(ع) با هوشیاری ،ارتباط توحیدی دقیق بین مذاهب و مکاتب گوناگون برقرار کردند .از
طرفی ،هنگامیکه کجاوة ایشان به راه افتاد ،اشاره کردند که کجاوه را نگه دارند و فرمودند:

«ب َِشر ِط َها َو أَنَا مِن ُشرو ِط َها» (همان،ج .)134 :2حضرت با این فرمایش در جمع مردم نیشابور

که اکثرًا سنیمذهب بودند ،با منطقی استوار ،بین توحید و والیت ارتباط برقرار کردند.
یکی دیگر از مشکالت جامعة اسالمی در آن زمان ،شیوع خرافه و بدعتها بود .برخی،
از احساسها و عواطف مردم نسبت به خاندان رسالت و امامت سوءاستفاده کرده و به
بهانههای مختلف سعی در فریب مردم داشتند .امام(ع) با علم و آگاهی خود ،به محض
مشاهدة خرافه با آنها مبارزه کردند .در ادامه به دو نمونه از مبارزة ایشان با این دسته از
خرافهها اشاره میشود:

ابوالفضلبن ابینصرحافظ میگوید :در کتاب عیسیبنمریم عمانی خواندم که روزی

از روزها امام رضا(ع) بر مأمون وارد شدند و «زینب ّ
کذابه» را در حالیکه ادعا میکرد دختر

علیبن ابیطالب(ع) بوده و برای بقایش تا روز قیامت دعا کرده ،نزد او یافتند .مأمون به
امام(ع) گفت :به خواهرت سالم کن .حضرت فرمودند :به خدا سوگند ،او خواهر من نیست
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مسائلی چون توحيد و امامت ،بهشدت مطرح شد .در این شرایط ،دغدغة اساسی امام(ع)،
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و علیبن ابیطالب(ع) پدر او نیست .زینب هم گفت :به خدا سوگند ،او برادر من نیست

و علیبن ابیطالب(ع) پدر او نیست .مأمون گفت :دلیل این سخن شما چیست؟ حضرت
فرمودند :ما اهل بیت گوشتمان بر درندگان حرام است ،او را پیش درندگان بینداز ،اگر
راست بگوید ،درندگان از خوردن گوشتش خودداری میکنند .زینب گفت :با این شیخ(امام

رضا(ع)) آغاز کن .مأمون گفت :سخن منصفانهای گفتی .حضرت فرمودند :باشد .در این
هنگام در جایگاه حیوانات وحشی گشوده شد ،سپس امام(ع) بهسوی آنها پایین رفتند.

هنگامیکه چشم آنان به حضرت افتاد ،همه دم تکان دادند و در برابر ایشان سر تعظیم فرود
آوردند .حضرت میان آنها دو رکعت نماز خواندند و از آنجا خارج شدند .آنگاه مأمون به

زینب دستور داد که پایین برود؛ اما امتناع ورزید .ازاینرو ،او را گرفتند و پیش 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 اندوهگین یافتند ،پس به او فرمودند :تو را غمگین

میبینم؟ مأمون گفت :آری ،صحرانشینی 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 گذاشتهام؛ اگر هم دروغ بگوید و
به او جایزه بدهم ،مرا به استهزا گرفته است .نمیدانم چه کنم؟ امام(ع) فرمودند :موها را به
من بده .وقتی آنها را دیدند ،بوییدند و فرمودند :این چهار تار مو از محاسن رسول خدا

(ص)

است ،اما بقیه نیست .مأمون گفت :از کجاچنین میگویی؟ حضرت فرمودند :آتش بیاورید.

موها را در آتش افکندند .آن سه تار موی بدلی سوخت و آن چهار تار موی اصلی سالم
ماند و آتش بر آنها تأثیری نداشت .مأمون گفت :آن صحرانشین را بیاورید .وقتی در برابر

او ایستاد ،دستور داد گردنش را بزنند .صحرانشین 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 (بحرانی1413 ،ق ،ج.)126 :22

امام(ع) در این دو حادثه به مجرد مشاهدة بدعت و خرافه ،با آن مبارزه کردند ،زیرا اگر
بهموقع جلوی خرافه گرفته نشود ،آسیبهای جبرانناپذیری به اعتقاد مردم وارد میشود.
امام(ع) بدین شیوه ،راه فریب و سوءاستفاده از مردم را بسته و در مقابل ،راه ارتباط مؤثر مردم
با خود را هموار نمودند.
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یکی از عواملی که بر رفتار ارتباطی افراد اثر شگرف میگذارد ،شخصیت ماکیاولگونة
آنهاست (فرهنگی.)24 :1373 ،
نیکال ماکیاولی 1که نظریهاش را پیرامون روش و هدف در سیاست قرار داده ،در کتاب

خود شهریار ،2هدف عمل سیاسی را دستیابی به قدرت میداند .بنابراین ،آنرا به هیچ
حکم اخالقی محدود نمیکند و در نتیجه بهکار بردن هر وسیلهای را در سیاست برای

پیشبرد اهداف مجاز میشمارد و بدینگونه سیاست را به کلی از اخالق جدا میداند .به
اعتقاد ماکیاولی ،زمامدار اگر بخواهد باقی بماند و موفق باشد نباید از شرارت و اعمال
خشونتآمیز بترسد ،زیرا بدون شرارت ،حفظ دولت ممکن نیست (.)101-105 :1380
سیرة عملی امام رضا(ع) بهعنوان شخصیت سیاسی ،برخالف تفکر ماکیاولیستی ،براساس
موازین اخالقی است .بهنظر امام(ع) شیوة برخورد حاکمان با مردم باید براساس کرامت
باشد نه اهانت و هدف ،وسیله را توجیه نمیکند .شیوة حکومت مأمون درست برخالف
امام(ع) ،همسو با تفکر ماکیاولی بود .مأمون با زر و زور و تزوير سعی بر حکمرانی بر مردم
داشت؛ در حالیکه امام(ع) با نیروی محبت بر قلبهای مردم ،حکومت میکردند .ازاینرو
مشاهده میکنیم که روز به روز فاصلة بین مردم و مأمون زیاد میشود درحالیکه امام

(ع)

بهسبب تواضع و اخالق حسنه با مردم ارتباطات بسیار خوبی دارندُ .حسنخلق و مدارا

با دیگران ،یکی از مهارتهای برجستة ارتباطی امام(ع) است .البته این به معنای انفعال و
دست برداشتن از مواضع خود نیست؛ بلکه امام(ع) با رعایت اصل مدارای اجتماعی و تحمل
دیگران ،مخالفان خود را اقناع کردند .روش امام رضا(ع) در برخورد با دیگران براساس
سیرة اجدادشان بود ،چنانکه امام صادق(ع) در تفاوت حکومت بنی امیه با امامت خویش
میفرمایند« :حکومت بنیامیه با شمشیر ،بر ظلم و جور بنا نهاده شده ،در حالیکه امامت
1. Niccolò Machiavelli
2. Il Principe or The Prince
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ما بر مبنای مدارا ،انس ،بردباری ،ورع ،پرهیزکاریُ ،حسن معاشرت و کوشش است .پس

مردم را بر دینتان و روشی که برآن هستید؛ ترغیب کنید» (حرعاملی1409 ،ق ،ج .)165 :16
 .9اجتناب از تقیُّد

یکی از آسیبهایی 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 نگیرند.
امام رضا(ع) با اینکه از منصب و جایگاه اجتماعی باالیی برخوردار بودند و در مرکز قدرت
زندگی میکردند ،محافظ شخصی نداشتند ،مردم بهراحتی میتوانستند به خانة ایشان رفت
و آمد کنند ،در کنارشان بنشینند و همسخن شوند (قائمی.)39 :1385 ،
امام(ع) در میهمانیها از صدر مجلس که اشراف نشسته بودند ،اجتناب میکردند و در
بین مردم مینشستند (حاکمنیشابوری.)34 :1339 ،
ایشان نهایت تواضع را نسبت به مردم داشتند و خود را تافتة جدا بافته از دیگران
نمیدیدند .همین مطلب باعث میشد حضرت در عمق قلب مردم جای گرفته و ارتباطشان
تسهیل شود.
 .10خودگشودگی

خودگشودگی موجب بهتر شدن روابط ما با دیگران میشود .در یک فرایند ارتباطی،
خودگشودگی موجب بالندگی شخصیتی فرد شده و او را در برابر دیگران از نظر ارتباطی
تواناتر از پیش میکند (فرهنگی.)49 :1373 ،

خوشرویی بهعنوان عامل موفقیت پیامبر(ص) در قرآن ،در جذب افراد معرفی شده است

(آلعمران.)159/
امام رضا

(ع)

فردی خوشرو و خوشبرخورد بودند ،به همین خاطر به سادگی با هر

مسلمانی ارتباط برقرار کرده و با آنها انس میگرفتند .همچنین آن بزرگوار در ارتباط با

ارتباطات انسانی در فرهنگ...

(قائمی.)39 :1385 ،
روشهای ارتباطی امام رضا

(ع)

امام(ع) از ابتدای حرکت از مدینه به مرو از انواع روشهای ارتباطی برای هدایت مردم و

پیشبرد اهداف واالی انسانی استفاده کردند .ایشان عالوه بر خطبههای گوناگون ،ارتباطات
فردی مؤثری داشتند.
در ادامه به بررسی انواع ارتباطات انسانی امام(ع) در سطوح کالمی و غیرکالمی پرداخته میشود:
 .1ارتباط میانفردی

1

مفهوم ارتباط میانفردی برای نخستین بار در اوایل دهة  1950م .مطرح شد . .ارتباط
میانفردی را اینگونه تعریف کردهاند« :ارتباط میانفردی را میتوان بهعنوان فرایندی تعاملی
که در جریان آن دو نفر پیامهایی را ارسال و دریافت میکنند ،توصیف کرد .بنابراین الزمة
این ارتباط ،دادن و گرفتن است و همچنین در فرایند ارتباط ،عنصر اطالعات و رابطه همیشه
با هم هستند» (برکو و همکاران.)158 :1386 ،
ائمه معصومین(ع) ،توجه و تأکید فراوانی برای برقراری ارتباط فرد به فرد داشتند .این نوع
ارتباط بهخاطر بازخوردهای مستقیم و تأثیر فراوان در مخاطب از اهمیت بسزایی برخوردار
است .امام رضا(ع) بهدلیل موقعیت حساسی که در حکومت عباسی داشتند ،از این روش
مؤثر ارتباطی نهایت بهره را جستند ،زیرا تالش مأمون محدود کردن ارتباط ایشان با شیعیان
بود ،او برای نیل بدین مقصود ،مسیر سفر امام(ع) را طوری طراحی کرد که با شیعیان ارتباط
برقرار نکنند؛ درحالیکه عم ً
ال چنین نشد و هنگامیکه محبت مردم را نسبت به آن بزرگوار
دید دستور به حبس ایشان را در سرخس صادر و شایع کرد که امام رضا(ع) ادعای الوهیت
کردند و به همین 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 غیرممکن سازد (صدوق1378،ق ،ج .)183 :2در 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 :
این ،یک نمونه از ارتباط میانفردی امام(ع) و جایگزین مناسبی برای دیگر روشهای
ارتباطی است .نمونههای فراوانی از این نوع ارتباط در سیرة امام رضا

(ع)

سراغ داریم.

دیدارهای خصوصی با مأمون و عیادت از بیماران ،ازجمله روابط میانفردی ایشان بهحساب
میآید (همان167 :؛ معروف الحسنى1382 ،ق ،ج.)415 :3
یکی از مهمترین شیوههای ارتباط میانفردی امام(ع) ،سازماندهی شبکة وکالت بود ،در
شرایطی که امکان ارتباط میانفردی با شیعیان نبود ،افرادی همچون عبدالرحمنبن حجاج،
پل ارتباطی میان امام(ع) و شیعیان بودند (جباری ،1382 ،ج.)240 :1
 .2ارتباط گروهی

1

وقتی ارتباط افراد با بیش از سه نفر شود ،روابط آنها ارتباطات گروهی را تشکیل میدهد.
همین روابط اگر میان افراد چند فرهنگ رخ دهد ،ارتباطات میانفرهنگی خوانده می شود
(.)Eadie, 2009: 19
امام رضا(ع) با شیوة مناظره ،حداکثر استفاده را از این نوع ارتباط نموده و گامی مؤثر
برای اثبات حقانیت مکتب اسالم و مذهب تشیع برداشتند .امام(ع) ،نواقص مکاتب و مذاهب
انحرافی را تذکر داده و با مبانی فکری خودشان ،آنها را قانع ساختند .ایشان بهعنوان جانشین
پیغمبر(ص) ،از طرفی دارای منطقی روشن و استوارند و از طرفی به حکم خداوند در قرآن:

«فَ ُقوال لَ ُه قَ ْو ًال لَِّينًا لََعَّل ُه يَتَ َذ َّك ُر أَ ْو َْيشى؛ اما به نرمى با او سخن بگوييد؛ شايد متذكر شود يا 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 روحیة مخاطب ،تأثیر بسزایی دارد.
1. Group Communication
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تأثیر منفی بر روحیة شخص میگذارد؛ در حالیکه کالم نرم و آرام ،عصبانیت و غضب را

فرو مینشاند .خداوند متعال در قرآن ،به این نکته در شکلگیری ارتباط مؤثر تاکید دارد:

ِي أَ ْح َسن؛ و با آنها به روشى كه نيكوتر است ،استدالل و مناظره كن»(نحل/
« َو جادِلُْ ْم بِالَّيت ه َ
 .)125امام رضا(ع) با توجه به این نکات قرآنی ،با گفتگوی روشن و به دور از خشونت و

تعصب ،مخالفان را تحت تأثیر کالم خود قرار دادند .این ویژگی قرآنی ،در مناظرة امام(ع) با
سلیمان مروزی در مجلس مأمون قابل مشاهده است (صدوق1378 ،ق،ج.)179 :1

امام(ع) با توسل به آیات قرآن و بهدور از جدل ،به مناظره پرداختند تا آنجا که سلیمان را که

یگانه متکلم خراسان بوده ،اقناع کردند .در این هنگام ،مأمون با لحنی کنایهآمیز خطاب به سلیمان
گفت« :ای سلیمان ،این شخص(امام رضا(ع)) دانشمندترین بنیهاشم است» (همان.)191 :
 .3ارتباط جمعی

1

ارتباطات جمعی را میتوان شکل توسعهیافتة ارتباط رو در رو یا مدل خطی ارتباط دانست که در
یک طرف فرایند ارتباط ،فرستندة پیام و در طرف دیگر ،گیرنده وجود دارد .ارتباط جمعی ،فرایند است
و با اینکه فناوری جدید در شکل رسانههای گروهی برای این فرایند ضروری است ولی حضور این
امکانات فنی را نباید با خود فرایند ارتباط جمعی اشتباه گرفت (بلیک و اوین.)49 :1378 ،
در ارتباط جمعی ،فرستندة پیام ،یک شخص یا یک گروه یا یک سازمان است و
دریافتکنندگان پیام ،بزرگ و ناشناخته و نامتناجس از جهت ادراکی و فرهنگی هستند
(.)Pearce, 2009: 232
خطبههای متعدد امام(ع) در مسیر سفر به خراسان و سازماندهی شبکة وسیع وکالت در
مناطق مختلف ايرا ن ازجمله اقدامهای عملی و تأثیرگذار آن حضرت ،برای شکلگیری و
تداوم ارتباط جمعی با اقشار مختلف مردم بود (جعفریان.)494 :1381 ،
1. Mass Communication
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 .4ارتباط شفاهی

ارتباط شفاهی ،بهدلیل مزایای متعددی که دارد ،از اهمیت ویژهای در ارتباطات انسانی
برخوردار است .ساده و مستقیم بودن ،ارائة بازخور د و صرفهجویی در هزینه و وقت ،برخی
از این مزایا بهحساب میآیند.
امام رضا(ع) ،در تربیت شاگردان و راویان حدیث و ارسال آنها به اقصی نقاط عالم،
از این روش ارتباطی بهره جستند .در ابتدا با آنها ارتباط میانفردی برقرار نمودند که
تأثیرگذارترین نوع ارتباط است .سپس آنها را برای انجام مأموریتهای تبلیغی و ارتباط
با شیعیان ،روانة شهرهای خود کردند .البته ناگفته نماند که امام(ع) هم مانند تمام ائمه(ع)،
شاگردان و اصحاب خاصی داشتند که با آنان اسرار پنهانی توحید و آفرینش و دیگر علوم
را در میان میگذاشتند .بهرة شاگردان از علوم و معارف امام(ع) به مقدار ظرفیت روحی
آنها بود .ازجملة این شاگردان خاص میتوان به علیبن مهزیار ،صفوانبن یحیی ،زکریابن
آدم ،یونسبن عبدالرحمن ،یونسبن یعقوب و فضلبن شاذان اشاره کرد .این همان شجرة

طیبهای است که خداوند در قرآن از آن یاد کرده است« :أَلَْ تَ َر َك ْي َف َض َر َب اهللُ َمثَ ً
ِم ًة َطِّيبَ ًة
ال َكل َ
السماء؛ آيا نديدى چگونه خداوند «كلمة طيبه» (و گفتار
َك َش َج َر ٍة َطِّيبَ ٍة أَ ْص ُلها ثاب ٌ
ِت َو ف َْر ُعها ِف َّ

پاكيزه) را به درخت پاكيزهاى تشبيه كرده كه ريشة آن (در زمين) ثابت و شاخة آن در آسمان

است؟! »(یونس .)22/در مرکز و ریشة این شجرة طیبه ،امام(ع) قرار داشتند و شاگردان و
راویان ایشان ،بهمنزلة شاخههای این درخت در شهرهای مختلف هستند .امام رضا(ع) با این
روش ،شبکة عظیم ارتباطی را با شیعیان خود بنا نهادند.
 .5ارتباط کتبی

ارتباط کتبی نسبت به ارتباط شفاهی ،از برخی مزایا برخوردار است .ازجمله اینکه امکان
تحریف پیام و تفسیر غلط را کاهش میدهد و سوابق مدون و مكتوبي براي مراجعههای
بعدي بهوجود ميآورد .در عصر امام رضا(ع) ،بهعلت دوري راهها و دسترسي محدود برخي
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راه ارتباطی بود.
در جوامع روايي موجود ،حدود  188مورد مكاتبة آن حضرت يافت شده كه گزارش
آنها از اين قرار است:
مباحث توحيدي هشت مورد ،مباحث امامت  13مورد ،معجزه و كرامت  17مورد ،مباحث
فقهي  111مورد ،پزشکی یک مورد ،ادعیه  13مورد ،موعظه  10مورد ،نامه دربارة واقفیه  11مورد،
نامههای امام(ع) در کارهای مختلف چهار مورد (احمدیمیانجی1426 ،ق ،ج.)303-321 :5
امام رضا(ع) با تألیف کتاب و رسالههای مختلف ،ارتباط کوتاهمدت با معاصران و بلندمدت

با آیندگان برقرار کردند .رسالة ذهبیه یا طبالرضا در پزشکی ،فقهالرضا در احکام فقهی و
مباحث اخالقی ،محضاالسالم در اصول دین ،صحیفةالرضا در احادیث پیامبر(ص) و ائمه

(ع)

از مهمترین آثار و نشانة اهتمام آن امام(ع) ،به این نوع از ارتباط بوده و فرهنگ رضوی ،از

طریق فرایند ارتباط ،بهصورت شفاهی و کتبی منتقل شده است.
 .6ارتباط معنوی با مردم

امام رضا

(ع)

از کوچکترین فرصتی برای تهجد و عبادت به درگاه احدیت استفاده

میکردند .زهد و پارسایی امام(ع) باعث شده بود کسانیکه حتی آشنایی چندانی با ایشان
نداشتند ،تحت تأثیر شخصیت معنوی ایشان قرار بگیرند .این ارتباط معنوی ،یک ارتباط

غیرکالمی بین امام(ع) و مسلمانان بهوجود میآورد .صدوق در عيون اخبار الرضا به سند
خود از رجاءبن ابوضحاك ،كه از طرف مأمون ،براى انتقال امام رضا(ع) از مدینه به مرو

مأمور شده بود ،نقل كرده است« :به خدا سوگند ،هیچکس را پرهیزکارتر از او به خداوند
ندیدهام و کسی را همانند او خداترس ندیدم .او در تمام لحظاتش به یاد خدا بود و ذکر او
را میگفت»(1378ق ،ج.)180 :2
حتی زندانبان امام(ع) در سرخس ،به تهجد و پارسایی ایشان اعتراف کرده است .در جواب

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394

راويان به ایشان ،نامهنگاري و پاسخ به مراسالت مردم توسط امام(ع) ،بهترین و مطمئنترین

102

فرهنگ رضوی

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394

اباصلت هروی که اجازة مالقات با امام(ع) را میخواهد ،میگوید« :راهی برای مالقات امام

(ع)

با تو نیست؛ زیرا او(امام(ع)) چه بسا در روز و شب هزار رکعت نماز میگزارد و ساعتی در
ابتدای روز و پیش از اذان ظهر در محراب نماز خود نشسته و با پروردگار خویش مناجات
میکند»(همان.)183 :
 .7ارتباط رمزدار

هر ارتباطی با رمز و رمزگذاری سروکار دارد .منظور از رمز ،هر نوع ترتیب و توالی
یکپارچهای است که دربرگیرندة نمادها ،کلمهها و حروف است که بهگونهای اختیاری برای
انتقال مفاهیم یا ارتباط بهکار گرفته میشوند .رمزهای کالمی شامل کلمهها و ترتیب دستوری
آنها در زمان بهکارگیری است .رمزهای غیرکالمی ،شامل رمزهایی است که ارتباطی با کالم
ندارند و به حرکتهای بدنی ،استفاده از زمان و فضا ،لباس ،آرایش و غیره بستگی دارند
(فرهنگی.)6 :1373 ،
امام رضا(ع) به تناسب موقعیتهای مختلف از این رموز در ارتباطات کالمی و غیرکالمی
خود ،استفاده کردهاند .اشارة غیرمستقیم امام(ع) در جمع مردم به عهدشکنی مأمون ازجملة
این رموز کالمی است (صدوق1378،ق ،ج.)146 :2
انتقال مرکزیت تشیع از مدینه به ایران ،تبدیل رنگ لباس از مشکی ـ که نشانة عباسیان
بودـ به رنگ سبز ـکه نشانة علویان بوده استـ ضرب سکه بهنام حضرت ،تبسم کنایهآمیز
به روش بیعت مأمون با مردم(همان) از جمله رموز غیرکالمی امام(ع) بهحساب میآیند که با
فراست خاصی از سوی ایشان انجام گرفته است.
ارتباط با زبان عمل

محققان بر این باورند که پیامهای غیرکالمی را در قالب زبانهای گوناگونی همچون:
زبان عمل ،زبان عالمت و زبان اشیا میتوان به دیگران انتقال داد (فرهنگی.)65 :1373 ،
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بوده و آن تأثیری که انجام عمل در مخاطب دارد ،بسیار بیشتر از گفتار است .گفتارهای
شعاری و بیاساس ممکن است موجب دلسردی و ناامیدی مردم و قطع ارتباط مسئوالن

ي أَلْ ِسنَت ُ
ِكم»(کلینی،
ِلن ِ
اس بَِغ ْ ِ
با آنها شود ،همانگونه که امام صادق(ع) فرمودندُ « :كونُوا ُد َعا ًة ل َّ

1407ق ،ج ،)78 :2شایسته است که مردم را بهوسیلة پیامهای غیرکالمی به دین دعوت

کرد و در اینجا ارتباط غیرکالمی در اولویت قرار دارد .در سيرة ارتباطی امام رضا(ع) موارد
متعددی از عملگرایی مشاهده میشود .امام(ع) بهوسیلة غذا خوردن با غالمان و خادمان،
درس تواضع به دیگران میدهند( .امينعاملى ،1376 ،ج.)148 :5
زهد و پارسایی ایشان سبب شده بود که دشمنانی چون مأمون ،تحت تأثیر شخصیت
معنوی ایشان قرار بگیرند (مجلسی.)116 :1380 ،
ارتباط با زبان عالمت

زبان عالمت ،نسبت به زبان گفتاری میتواند رابطة مکمل 1داشته باشد (فرهنگی.)73 :1373 ،
در بسیاری از موارد ،امام(ع) از حرکت دست برای تأکید یا تأثیر بیشتر مطلبی استفاده

کردهاند .شیخ مفید در کتاب ارشاد با استناد به روایتی ،اتفاقهای پس از قتل فضلبن سهل
را از زبان یاسر ،خادم حضرت اینگونه شرح میدهد:

پس از واقعة قتل فضل ،سربازان ،سرلشكران و كاركنان وى ،در خانة مأمون هجوم

آورده و میگفتند ،مأمون با حيله فضل را از پاى درآورده و در حالیکه به مأمون ناسزا
میگفتند ،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 تشريف ببرید و با ماليمت ،آشوبگران
را از كنار خانة من دور فرمائيد؟ امام(ع) فرمودند :آرى ،آنگاه حضرت بر مركب سوار شده و

به من فرمودند :ای ياسر ،بر مرکبت سوار شو .هنگامیکه از در خانه خارج شديم حضرت
نگاهی به تجمع مردم انداخته و سپس با اشارة دست به آنها فرمودند :متفرق شوید .یاسر
1. Substituting Relationship
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میگوید به خدا سوگند از اين اشارة امام(ع) چنان مردم سر به عقب نهادند كه بر روى

يكديگر مىافتادند تا زمانیکه حضرت مراجعت فرمودند (1413ق،ج.)267 :2

امام(ع) بهوسیلة دست و با نفوذی که در مردم داشتند ،بهراحتی اجتماع مردم را پراکنده
ساختند .در این حادثة تاریخی ،امام(ع) از حرکت دست ،بهعنوان موکدی برای کالم خود
استفاده کردند.
ارتباط با زبان تمثیل

امام(ع) در مناظره با عمران صابی برای اثبات وحدانیت خداوند مثالهای متعددی همچون
چراغ ،آتش و آینه برای تفهیم راحتتر بهکار بردند .در نهایت فرمودند« :برای این موضوع
مثالهاى بیشمار دیگرى هم هست که نادان را به آنها راهى نیست« َو َِّلِ الَْثَ ُل َْ
ال ْعلى؛ و براى

خدا ،صفات عالى است» (نحل60/؛ صدوق1378 ،ق ،ج.)171-172 :1

امام(ع) بهوسیلة این تمثیلها معنای مورد نظرشان را به فهم مخاطبانی که در مجلس مأمون
حضور داشتند ،نزدیکتر و به این شکل ،ارتباط مؤثر میانفردی و گروهی را برقرار کردند.
نتیجهگیری

از مجموع آنچه بیان شد ،بهخوبی مشخص میشود امام رضا(ع) با بهرهگیری از انواع روشهای

ارتباطی ،با مردم فرهنگهای گوناگون ارتباط داشتهاند .ارتباط کتبی ،شفاهی ،علمی و عملی
ازجمله روشهای ارتباطی ایشان در سطوح کالمی و غیرکالمی بود که به اختصار در این نوشتار
مورد بررسی قرار گرفت .نکتة حائز اهمیت در سیرة ارتباطی امام(ع) این است که ارتباطات ایشان
برخالف برخی نظریههای غربی پیرامون ارتباطات انسانی بهخاطر نیازهای درونی و اجتماعی
نبود؛ بلکه هدف امام(ع) ،استفادة مؤثر از این ارتباطات برای هدایت مردم بود .با توجه به تأکید
مقام معظم رهبری مبنی بر همدلی و همزبانی دولت و ملت ،سیرة عملی و مردمداری امام رضا

(ع)

میتواند الگوی مناسبی برای مسئوالن و مدیران اجرایی برای ارتباط مؤثر با مردم باشد.
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قرآنکریم .)1373( .مترجم ناصر مکارمشیرازی .چاپ دوم ،قم :دارالقرآن الكريم.

آشوری ،داریوش .)1389( ،تعریفها و مفهوم فرهنگ .چاپ چهارم ،تهران :آگه.

ابنشعبه حرانى ،حسنبن على .)1363( ،تحف العقول عن آل الرسول(ص) .چاپ دوم ،قم :جامعة مدرسين.
ابنشهر آشوب مازندرانی ،محمدبن علیبن ابونصر1379( ،ق) .مناقب آل ابیطالب(ع) .چاپ اول ،قم :عالمه.
(ع) .محقق /مصحح مجتبى فرجى ،چاپ اول ،قم :دار
احمدىميانجى ،على 1426( ،ق) .مكاتيب األئمة 
الحديث.

اربلى ،علىبن عيسى 1421( ،ق) .کشف الغمة فی معرفة االئمة .چاپ اول ،قم :رضی.

امينعاملى ،سيد محسن1376( ،) .سيرة معصومان .چاپ دوم ،تهران :سروش.

بحرانى ،عبداهللبن نوراهلل1413( ،ق) .عوامل العلوم واملعارف واألحوال من اآليات واألخبار واألقوال .مصحح
محمدباقر موحد ابطحى اصفهانى ،چاپ اول ،قم :اإلمام المهدى(عج).

برکو ،ری ام ،ولوین آندرو دی و ولوین دارلین آر .)1386( ،مدیریت ارتباطات .مترجم سیدمحمد اعرابی و
داود ایزدی ،تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.

بلیک ،رید و هارولدسن اوین .)1378( ،طبقهبندی مفاهیم در ارتباطات .مترجم مسعود اوحدی ،تهران:

سروش.

جبارى ،محمدرضا1382( ،) .سازمان وكالت .چاپ اول ،قم :مؤسسة آموزشی پژوهشى امام خمينى(قدس سره).

جزائرى ،سيد نعمتاهلل 1427( ،ق) .رياض االبرار فی مناقب االئمة االطهار .چاپ اول ،بيروت :مؤسسة

التاريخ العربى.

جعفری ،محمدتقی .)۱۳۷۸ ( ،فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو .چاپ اول ،تهران :موسسة تدوین و نشر آثار

عالمه جعفری.

جعفريان ،رسول .)1381( ،حيات فكرى و سياسى ائمه(ع) .چاپ ششم ،قم :انصاریان.

حاکمنیشابوری ،محمدبن عبداهلل .)1339( ،تاریخ نیشابور .مترجم محمد خلیفه نیشابوری ،تهران :ابنسینا.

حرعاملی ،محمد بن الحسن1409( ،ق) .وسائل الشیعه الی حتصیل مسائل الشریعه .چاپ اول ،قم :آل البیت .
(ع)

حرعاملی ،محمدبن الحسن.)1425( ،إثبات اهلداة فی النصوص و املعجزات .چاپ اول ،بیروت :اعلمی.

حکیم ،سیدمنذر .)1384( ،پیشوایا ن هدایت .مترجم حسین اسالمی اردکانی ،چاپ اول ،تهران :مجمع

جهانی اهل بیت(ع).
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عجل
راوندى ،قطبالدین سعیدبن عبداهلل1409( ،ق) .اخلرائج و اجلرائح .چاپ اول ،قم :مدرسة اإلمام املهدى ّ

اهلل تعاىل فرجه الشريف.

صدوق ،محمدبن علی 1378( ،ق) .عیون أخبار الرضا .چاپ اول ،تهران :جهان.

صفار ،محمدبن حسن 1404( ،ق) .بصائر الدرجات فی فضائل آل حممد(ص) .چاپ دوم ،قم :مكتبة آية اهلل

املرعشى النجفى.

طبرسى ،فضلبن حسن1390( ،ق) .إعالم الورى بأعالم اهلدى .چاپ سوم ،تهران :اسالمیه.

طوسى ،ابنحمزه 1419( ،ق) .الثاقب يف املناقب .چاپ سوم ،قم :انصاريان.

عرفانمنش ،جليل1376( ،) .جغرافياى تاريخى هجرت امام رضا(ع) .چاپ دوم ،مشهد :بنياد پژوهشهاى
اسالمى آستان قدس رضوى.

عطاردى ،عزيزاهلل 1406( ،ق) .مسند اإلمام الرضا( ع) .چاپ اول ،مشهد :آستان قدس رضوى.

فرهنگی ،علیاکبر .)1373( ،مبانی ارتباطات انسانی .چاپ اول ،تهران  :تهران تایمز.

قائمی ،علی .)1385( ،در م کتب عالم آل محمد

(ص)

یبن موسیالرضا(ع) .قم :پیام مقدس.
امام عل 

قمى ،شيخ عباس1379( ،) .منتهى اآلمال .چاپ اول ،قم  :دليل ما.

كلينى ،محمدبن يعقوب1407( ،ق) .اصول كافي .مصحح علىاكبر غفارى و محمد آخوندى ،چاپ :چهارم،

تهران :دار الكتب اإلسالمية.

گیل ،دیوید و بریجیت ادمز .)1384( ،الفبای ارتباطات .مترجم رامین کریمیان و دیگران ،چاپ اول ،تهران:

مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها.

لوبون ،گوستاو .)1358( ،تمدن اسالم و عرب .مترجم سید هاشم حسینی ،چاپ سوم ،تهران :کتابفروشی اسالمیه.
حمود .چاپ سوم ،تهران :عطار.
ماکیاولی ،نیکولو .)1380( ،شهریار .مترجم محمود م 

مجلسى ،محمدباقر1363( ،) .حبار األنوار اجلامعة ُلدرر اخبار االئمة االطهار .چاپ دوم ،تهران :اسالميه.

مجلسى ،محمدباقر .)1380( ،زندگانى حضرت امام رضا(ع) .مترجم موسى خسروى ،چاپ اول ،تهران :اسالميه.
محسنیانراد ،مهدی .)1382( ،ارتباطشناسی .چاپ پنجم ،تهران :سروش.

مرعشىتسترى ،القاضى نوراهلل 1409 ( ،ق) .احقاق احلق .چاپ اول ،قم :مكتبة آية اهلل املرعشى النجفى.
ستاد شهید مطهری .چاپ هفتم ،تهران :صدرا.
مطهری ،مرتضی .)۱۳۸۷( ،مجموعه آثار ا 

معروفالحسنى ،هاشم 1382( ،ق) .سرية األئمة االثىن عشر(ع) .چاپ اول ،نجف :املكتبة احليدرية.
مفيد ،محمدبن محمد 1413( ،ق) .االرشاد يف معرفة حجج اهلل على العباد .چاپ اول ،قم :كنگرة شيخ مفيد.

1394  پاییز، شمارة یازدهم،سال سوم
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جايگاه «تفريح و سرگرمي»
در سبك زندگي رضوي و تأثير آن بر تمدن سازي
جواد ايرواني

1

چکیده

ازجمله نيازهاي آدمي ،نياز به تفريح سالم است كه براساس آموزههاي ديني و سبك
زندگي رضوي ،بخشي از زمان مسلمانان را به خود اختصاص ميدهد .با اينحال ،افراط
در لذتجويي و سرگرمي ،از مصاديق لهو و لغو و نيز اتراف و تنپروري ،از آسيبهاي
تفريح ناسالم بهشمار ميرود .به همین دلیل در سيره و سخنان امام رضا(ع) بر پرداختن به
تفريح سالم و حالل در چارچوب موازين شرعي و به اندازه تأکید شده است .نكتة جالب
در سبك زندگي رضوي ،توجه دادن فرد به شخصيت واال و اهداف متعالي انساني است
تا جايگاهش را باالتر از آن بيند كه به كارهاي بیهوده دست يازد .از سوي ديگر ،بر پرهيز
از مصارف زائد ،تشريفاتي و تجمالتي با هدف تفريح و سرگرمي نیز بهعنوان نمودهاي
قناعت تأكيد شده است .نكتة قابل توجه در اين عرصه ،تأثير منفي افراط در لذتجويي
و زيادهروي در تفريح و سرگرمي و رفاهطلبي عمومي بر ايجاد تمدن و بقاي آن است،
طوریكه به گفتة ويل دورانت ،اين خود يكي از علل افول تمدن بزرگ اسالمي پس از
سدة هفتم بوده است.
مسئلة اصلی نوشتار حاضر ،تبیین حد و مرز تفریح سالم و نقش آن در تمدنسازی
در پرتو آموزههای رضوی است .روش گردآوری مطالب بهصورت کتابخانهای و شیوة
بررسی ،توصیفیـ تحلیلی است.

واژههای کلیدی
تفريح سالم ،لهو و لغو ،اتراف ،تمدن اسالمي
تاریخ دریافت 94/07/22 :تاریخ پذیرش94/09/04 :
 .1دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم اسالمي رضوي

irvani_javad@yahoo.com
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مقدمه

آدمي براي اينكه زنده ،سالم و بانشاط باشد ،نيازهايي دارد كه بايستي در حد و كيفيت

مطلوب تأمين شود ،مثل نياز به تفريح و سرگرمي و پارهاي از لذتهای زندگي .از سوي
ديگر ،براي رسيدن به اهداف واال و نيل به سعادت مادي و معنوي ،مسيري جز عبور از
سختيها ،كار و تالش مداوم و مجاهدت وجود ندارد .چنانكه ساختن تمدني سترگ و
الگو شدن در علم و دانش و توسعه و پيشرفت ،نيازمند عزمي ملي ،وجدان كاري و پرهيز
از تنپروري است .حال با توجه به نوع نگاه آموزههاي ديني به مقولههايي همچون لهو ،لغو،
لعب ،اتراف و لذتگرايي از يكسو و كار و جهاد ،زهد و قناعت و بهرهگيري حداكثري
از زمان ،از سوی دیگر ،پرسشهایی مطرح میشود ،ازجمله اینكه تفريح ،سرگرمي و
لذتجويي در آموزههاي ديني چه جایگاهی دارد؟ حد و مرز آن چگونه تعیین و تأثير آن

بر تمدنسازي چگونه ارزيابي میشود؟ اصوالً مقصود از لهو ،لغو و لعب نکوهششده در
دین چیست و چگونه میتوان لذتهای حالل و تفریحهای سالم راـ که حتی ممکن است
نوعی عبادت بهشمار رودـ از اموری همچون لهو و لغوـ که مکروه یا حرام تلقی میشودـ
تمایز داد؟ نوشتار پیش رو تالش دارد به پرسشهایی از این دست با تأکید بر آموزههای
رضوی پاسخ دهد.
تفريح و سرگرمي ،نياز آدمي

نياز به تفريح و سرگرميهاي نشاطانگيز و لذتبخش ،از نيازهاي آدمي است .با اين

حال ،روشن است كه اين نياز در مقايسه با بسياري از نيازهاي جسماني يا فيزيولوژيك در
اولويت نیست ،چنانكه چنين اولويتبندي در مورد ساير نيازهاي انسان نيز مطرح شده
است كه نمونة بارز آنرا ميتوان در هرم نيازهاي آبراهام مازلو (1970-1908م ).مشاهده
كرد .با وجود اين ،تأمين نيازهاي سطوح باالتر ،سالمت بهتر ،عمر طوالنيتر ،كارايي بیشتر
و نيز خوشي عميقتر ،سبب آرامش فكر و كمال زندگي دروني شخص ميشود (نك :دفتر

جايگاه «تفريح و سرگرمي» ...

.)214-217 :1383
ازاينروي در روایتها تصريح شده كه مؤمن ،بايستي بخشي از وقت خود را به تفریح
اختصاص دهد .اميرمؤمنان(ع) فرمودند:

ِن ثَ َل ُث َسا َع ٍ
ی
َسا َع ٌة یُنَ ِ
لِْل ُم ْؤم ِ
اجی فِی َها َربَّ ُه َو َسا َع ٌة یَ ُر ُّم َم َع َ
اش ُه َو َسا َع ٌة َُی ِّلی بَ ْ َ
ات :ف َ
ِیما وحیل هم َی ُّ
ون َش ِ
اخصًا ِإ َّل فِی ثَ َل ٍث َم َر َّم ٍة
س لِْل َعاق ِ
نَْف ِس ِه َو بَ ْ َ
ِل أَ ْن یَ ُک َ
ی لَ َّذتِ َها ف َ
ِل َو َْی ُم ُل َولَْی َ
َی َُم َّرم؛ مؤمن وقت خويش را سه بخش ميكند :بخشي
ِلََع ٍ
اش أَ ْو ُخ ْط َو ٍة فِی َم َعا ٍد أَ ْو لَ َّذ ٍة فِی غ ْ ِ
را به مناجات با پروردگارش اختصاص میدهد ،در بخشي ديگر به اصالح معاش [كار
روزانه] ميپردازد ،قسمتي ديگر را براي لذتجويي در آنچه حالل و زيباست ،اختصاص
ميدهد و شایسته نیست جز آنكه خردمند در پي سه چيز حركت كند :كسب حالل براي

تأمين زندگي يا گام نهادن در راه آخرت يا بهدست آوردن لذتهاي حالل (شریفالرضی،
 :1370حكمت382؛ نك :كليني ،1365 ،ج.)87 :5

از حضرت رضا(ع) نيز نقل شده است كه فرمودند:

عاشَ ،وسا َع ًة
ون َزمانُ ُک ْم أَ ْربَ َع ساعات :سا َع ًة منه ِلُناجاةَِ ،وسا َع ًة َال ِْم ِرالَْ ِ
ِإ ْجتَ ِه ُدوا أَ ْن یَ ُک َ
ون
عاش َر ِة ا ِْال ْخ ِ
ون لَ ُک ْم ِف الْباط ِ
ِلُ َ
ذین یُ َع ِّرفُونَ ُک ْم ُعیُوبَ ُک ْمَ ،و َُی ِّل ُص َ
ِنَ ،وسا َع ًة َْت ُل َ
وان والثِّقاة ِ،الَّ َ
فیها لَِل ّذات ُ
رو َن َع َلى َّالث ِ
ِک ْمَ ،وب ِ
الث ساعات؛ تالش كنيد تا زمانتان چهار بخش
السا َع ِة تَ ْق ِد ُ
ِهذ ِه ّ
باشد :بخشي براي مناجات ،قسمتي براي تأمين زندگي ،زماني براي ديدار با دوستان مورد

اعتماد كه عيوب شما را به شما نشان دهند و در نهان ،دوستي خالصانة خود را نمايان

سازند و بخشي را به لذتهای خود بپردازيد و با اين زمان ،خود را براي سه بخش پيشين
توانمند سازيد (منسوب به امام رضا(ع)1406 ،ق.)337 :

نيك روشن است كه مقصود از «ساعت» در اينگونه روايتها ،محدودة زماني  60دقيقه
نيست ،بلكه به معني بخشي از زمان است ،چنانكه تساوي زماني بخشهاي يادشده نيز مدنظر
نیست ،چون ممكن است ساعت كار روزانه ،بسي بيشتر از ساعت عبادت يا تفريح باشد.
بر اين اساس ،اختصاص بخشي از وقت خود به تفريح سالم و لذتهاي حالل ،نهتنها
نكوهيده و مكروه نيست ،بلكه در شرايط عادي دستكم استحباب دارد و نوعي عبادتـ به
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معناي گستردهـ است .هرگاه ترك استراحت و تفريح سالم باعث زيان جسمی يا در مورد
كارگر و كارمندي كه براي ديگري كار ميكند ،موجب كاهش بازدهي در كار شود ،مورد
نكوهش قرار ميگيرد (نك :کلینی ،1365 ،ج.)81 :5
تفريحهای سالم؛ چارچوب و فلسفه

تردیدی نیست که هرگونه سرگرمی و لذتی که فرد تمنای آنرا دارد ،نمیتواند مورد تأیید

شرع هم باشد .بنابراین باید دید تفریحهای لذتبخش با چه شرایطی و در چه چارچوبی
مطلوبیت مییابد .از روایتهای مربوط به بحث برمیآید که اباحه و بعضًا ارزشمندی آنها
در گرو تحقق شرایط ذیل است:
 .1به تصريح روايت يادشده ،تفريح و لذت مورد تأييد ،آن است كه در چارچوب مباحات
باشد .بنابراين كارهاي حرام ،مانند غنا و نوازندگيهاي حرام ،قماربازي ،شرابخواري و
بهکارگیری محصوالت فرهنگی ناسالم و فتنهانگيز يا تفريحي كه آزار و اذيت ديگران را
بهدنبال داشته باشد ،جزء تفريحهای سالم بهشمار نميروند.
 .2تفريحهای سالم و لذتبخش مورد تأييد و سفارش اسالم ،آنهایی است كه خستگي
و ماللت را از آدمي رفع کند و به او نشاط و سرزندگي بخشد ،بهگونهاي كه وي را براي
انجام بهتر كار و عبادت ،مهيا سازد .در سخن پيشگفته از امام رضا(ع)َ « ،وب ِ
رو َن
السا َع ِة تَ ْق ِد ُ
ِهذ ِه ّ

(ع)
الث ِ
الساعتني»
َع َلى َّ
الث ساعات» و در روايت امام صادق چنين آمده است« :فإنَّها َع َو ٌن على تلك َّ

(همان )87 :که فلسفة تشويق به تفريح سالم را روشن ميسازد .بنابراين ،آن دسته از
سرگرميها كه آدمي را ملولتر و بينشاطتر سازد ،دستكم رجحان و مطلوبيت ندارد و اگر
به جسم زيان رساند ،ممنوعيت نيز مييابد.
 .3برنامهريزي فرد بايد بهگونهاي باشد كه هر يك از موارد يادشدهـ كار ،عبادت و
تفريحـ را در جاي خود انجام دهد و زمان در نظر گرفتهشده براي هر يك را با ديگري
ادغام نكند .انجام برخي كارها در زمان تفريح يا سرگرم كردن خود در زمان كار يا كاستن از
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دارد .بدين جهت ،در سخن معروف اميرمؤمنان(ع) ،پس از تقوا ،به نظم و انضباط در كارها

وص ُ
سفارش شده است« :أُ ِ
اب َ ...ونَ ْظ ِم أَ ْم ِر ُك ْم؛ شما و هركس را نامة من بدو
يك َما َ ...و َم ْن بََل َغ ُه ِكتَ ِ

رسد ،به ...نظم در كارتان سفارش ميكنم» (شریف الرضی :1370 ،نامه .)47

در سيره و سخنان امام رضا(ع) ،هم بر انجام عبادت در حد مطلوب تأكيد شده است
(براي نمونه نك :صدوق1404 ،ق ،ج 215 :1و  ،)504هم بر انجام كار و تالش (براي نمونه
ح سالم و حالل در چارچوب
نك :مجلسي1403 ،ق ،ج )338 :75و هم بر پرداختن به تفري 
موازين شرعي و به اندازه (نك :منسوب به امام رضا(ع)1406 ،ق.)337 :
 .4حد زماني مطلوب براي هريك از موارد يادشده بايستي مدنظر قرار گيرد و از هرگونه
افراط و تفريط ،دوري شود .كار و تالش در حد توان و به دور از حرص و زيادهروي
(كليني ،1365 ،ج ،)81 :5عبادت و مناجات در زمان ويژه و پرداختن به مستحبات هنگام
نشاط (نك :شریف الرضی :1370 ،حكمت  )312و پرداختن به تفريح سالم به مقدار رفع
خستگي و ايجاد نشاط روحي.
رعایت نکردن انضباط و حد زمانی ،ازجمله عواملی است که لذت و تفریح را به لهو و
لغو مذمومـ چنانکه پس از این میآیدـ مبدل میسازد.
نمونههايي از تفريحهای سالم

تفريحهای سالم مصاديق گوناگوني دارند و بر اساس شرايط زماني و مكاني ،ميزان درآمد

و امكانات و نيز سليقة افراد متفاوت است .با اينحال ،مواردي را كه در آموزههاي ديني ياد
شده ،به اختصار مطرح ميكنيم.
 .1تفرج و گشت و گذار

در آموزهاي ديني بر تفرج و گشت و گذار بهعنوان تفريحي سالم اشاره شده و حتي از

آنها برميآيد كه در سيرة برخي از معصومان(ع) نيز اين كار وجود داشته است .قرآنكريم،
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تفرج فرزندان يعقوب

(ع)

را تأييدگونه نقل کرده است« :أَ ْر ِس ْل ُه َم َعنا غَدًا يَ ْرتَ ْع َويَ ْل َع ْب َو ِإنَّا لَ ُه

َلاف ُِظون؛ فردا او را با ما بفرست تا [در چمن] بگردد و بازي كند و ما بهخوبي نگهبان او

خواهيم بود» (يوسف.)12 /

از برخي روايتها چنين برميآيد كه اين نوع تفريحها در سيرة امام رضا (ع) نمود داشته
است ،در يكي از روايتها آمده است كه حضرت رضا(ع) فرمودند:

ال َد ِام أَ ْج َزأُ؟ ف َ
َقال بَ ْع ُضنَاَّ :الل ْح ُم َو َ
قالَ :
ِيم بْ ِن أَ ِب َْم ُمو ٍد َ
قال
قال لَنَا الرضا(ع) :أَ ُّي ْ ِ
َع ْن ِإبْ َراه َ

ب .ف َ
الز ْي ُت َو َ
َقال ُه َو َ :ل بَ ِل ْالِْل ُح و لََق ْد َخ َر ْجنا ِإ َل نُ ْز َه ٍة لَنَا َو نَ ِس َي بعض
قال بَ ْع ُضنَاَّ :الل َ ُ
بَ ْع ُضنَاَّ :
ان ْالِْل َح ،ف َ
ي ٍء َح َّت انْ َص َر ْفنَا؛ ابراهيمبن
ِش ْ
ون ف ََما انْتَ َف ْعنَا ب َ
ِن أَ َْ
س ِن َما يَ ُك ُ
الِْغ ْل َم ُ
َذ َُبوا لَنَا َشا ًة م ْ
ابيمحمود گويد :امام رضا(ع) به ما فرمودند[ :وجود] كدام خورش [در كنار غذا] شايستهتر
است؟ برخي از ما ،گوشت را نام برديم ،برخي روغن و برخي هم شير را .حضرت
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 يكي از فربهترين گوسفندان را براي ما

ذبح كردند ،ولي بيآنكه استفادهاي ببريم بازگشتيم (كليني ،1365 ،ج.)326 :6

در روايتي ديگر آمده است :يكي از ياران امام صادق(ع) گويد« :نزد ایشان رفتم در حاليكه
در منزل برادرشان عبداهللبن محمد به سر ميبردند .عرض كردم :به چه انگيزهاي به اين منزل

آمدهايد؟ فرمودند :طلب النُّزهة»( همان ،ج)23 :2

همچنین براساس برخي روايتها ،حضرت علي(ع) همراه همسر مهربانشان فاطمه(س) ،گاه

به صحرا ميرفتند و با يكديگر به گفتگويي صميمي و سخناني سرورآفرين ميپرداختند
(قمي1381 ،ق.)80 -82 :
 .2ورزشهاي سالم

در برخي روايتها ،ورزشهاي سالم و سودمندي همچون شنا و سواركاري ،جزء
تفريحهای سالم بهشمار رفته است (نك :كليني ،1365 ،ج393 :2؛ ابنحنبل ،بیتا ،ج.)146 :4
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در آموزههاي ديني ،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
زيارتي و ديگر بار سفر سياحتي و تفريحي .ضمن آنكه مسافرت به شهرهاي مختلف و
ديدن آثار باستاني برجاي مانده از پيشينيان ،كاركرد درسآموزي و عبرتگيري نيز داشته

و ضمن سياحت و تفريح ،پيامهاي تربيتي و اخالقي نيز به همراه دارد .تأكيد قرآنكريم بر

سياحت و جهانگردي ،بيشتر ناظر به اين مورد اخير است و گردشگري در قرآن ،توأم با درك
ريوا ِف َْ
ض َُّ
ني؛ بگو:
ال ْر ِ
كان عاقِبَ ُة الُْ َك ِّذب َ
ث انْ ُظ ُروا َك ْي َف َ
پيامهاي يادشده است .براي نمونه« :قُ ْل س ُ

در زمين بگرديد ،آنگاه بنگريد كه فرجام تكذيبكنندگان چگونه بوده است؟» (انعام.)11 /
رسول خدا(ص) فرمودندَ « :ساف ُِروا تَ ِص ُّحوا َ ،ساف ُِروا تَ ْغنَ ُموا؛ به سفر رويد تا سالم بمانيد،
مسافرت كنيد تا سود ببريد» (برقي ،بیتا ،ج.)345 :2
در سخنان امام رضا(ع) نيز دربارة سفر و اخالق و رفتار مورد تأكيد در آن چنين آمده است:
َّ (ص)
ِي(ع) قَ َ
ال َر ُس ُ
ال  :قَ َ
وء ِة ثَ َلثَ ٌة
ول
اللِ ِ :ستَّ ٌة م َ
ِن الُْ ُر َ
َع ِن ال ِّر َضا َع ْن آبَائِ ِه َع ْن َعل ٍّ
اب َّ
ِم ْن َها ِف َْ
الس َف ِر ،ف ََأ َّما الَّ ِت ِف َْ
اج ِد
ار ُة َم َس ِ
ال َض ِر فَت َِل َو ُة ِكتَ ِ
ِم َ
اللَِ ،وع َ
ال َض ِر َوثَ َلثَ ٌة ِم ْن َها ِف َّ
َّ
الس َف ِر فَبَ ْذ ُل ال ّزا ِد َو ُح ْس ُن ُْ
اللَِ ،و َِّ
َی
ِزاح فِی غ ْ ِ
ال ْل ِق َو ْال ُ
اتا ُذ اإلخوان يف اهلل عزوجل َو الَّتِی فِی َّ

الَْ ِ
عاصی؛ امام رضا(ع) از پدران خود از رسول خدا (ص) نقل كردهاند 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 ديني براي رضاي خدا و اما [مروت] در سفر عبارتاند

از عرضة زاد و توشه [به همسفران] ،خوشاخالقي و بذلهگويي به دور از گناه (صدوق،
1404ق.)324 :

بر اين اساس ،خوشاخالقي و بذلهگويي بيشتر ،همراهي با همسفران و مخالفت نكردن
با تصميم آنان تا حد امكان ،به همراه داشتن امكانات و زاد و توشة مناسب و آنرا در اختيار
ديگران قرار دادن و نيز ياري رساندن به آنان ،مورد تأكيد قرار گرفته است و اين ،افزون بر
ارزش اخالقي موجب لذتبخشتر شدن سفر ميشود.
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آسيبشناسي تفريح

َی َُم َّر ٍم» و مانند آن
در كنار تفريحهای سالم كه در روايتهای يادشده با عنوان «لَ َّذ ٍة فِی غ ْ ِ

آمده است ،واژههاي ديگري نيز وجود دارد كه آموزههاي ديني ،به آنها نگاهي منفي دارد،
واژههايي مانند :لهو ،لغو و لعب .شايد به همين دليل باشد كه برخي افراد ،هرگونه سرگرمي
را كاري ضد ارزش و ناپسند ميدانند و تالش ميكنند خود را از آنها به دور دارند .اكنون
پرسش اين است كه مرز بين تفريحهای سالم با لهو و لغو و مانند آن چيست و اصوالً آيا

هر لهوي ،حرام يا دستكم مكروه است؟ به دیگر سخن ،اگر لهو ،لغو و لعب مذموم را هر
کاری بدانیم که «فاقد سود مادی و فایدة معنوی و اخروی» باشد ،آیا میتوان مصداقی برای
لذتهای حالل و تفریحهای سالم پیدا کرد که کاری لغو و امری لهو نباشد؟!
رابطة مطلوبيت تفريح سالم با نکوهش لهو ،لغو و لعب

«لهو» در اصل به هر كاري گويند كه آدمي را به خود مشغول سازد و از كارهاي مهم

و اهداف اساسي بازدارد (فراهيدي1409 ،ق ،ج87 :2؛ ابنمنظور1410 ،ق ،ج258 :15؛
راغباصفهاني1416 ،ق.)748 :
با اينحال ،لهو در موارد فراوان به مفهوم مطلق سرگرمي و بازي بهكار ميرود (همان.)748 :
«لغو» نيز در اصل به معناي «باطل» است (فراهيدي1409 ،ق ،ج )449 :4و غالبًا در
مواردي بهكار ميرود كه باطل و پوچ بودن ،به جهت بيارزش بودن و فقدان سود و فايده
باشد (ابنمنظور1410 ،ق ،ج.)250 :15
واژة «لعب» در غالب فرهنگهاي عربي به وضوح خود وانهاده شده است .اما برخي،
آنرا عمل بيفايده (طريحي1408 ،ق ،ج )166 :2و فاقد هدفي صحيح (راغباصفهاني،
1416ق )741 :معنا کردهاند.
از مجموع آيات (براي نمونه نک :منافقون9 /؛ انبياء3 /؛ تکاثر 1 -3 /و نور )37 /و
روايتهاـ که پس از اين اشاره ميشودـ و گفتار واژهشناسان چنين برميآيد كه «لهو» گاه در

جايگاه «تفريح و سرگرمي» ...

وظايف مهم بازدارد و ديگر بار به معني هر گونه سرگرمي به انگيزة لذت بردن يا سپري
كردن وقت بیآنكه مانع كارهاي مهم باشد .بر اين اساس ،ميتوان گفت لهو ،امري نسبي
است ،چون يك فعل ممكن است براي فردي بازدارنده از وظايف مهم باشد ،ولي براي
ديگري چنين پيامدي نداشته باشد.
حال با توجه به اين مطلب ،بهنظر ميرسد لهو و مصاديق آن دستكم چهار حكم:
حرمت ،كراهت ،اباحه و استحباب را ميتواند داشته باشد .پارهاي از مصاديق لهو ،حرام
هستند و اين در مواردي است كه مصداق لهو به معني اصلي آن باشد ،بدين معنا كه آدمي را
به خود سرگرم سازد و «موجب اهمال وظايف واجب و مهم» شود (نک :منافقون9 /؛ تکاثر/
 )1 -3يا آنكه مصداق يادشدهـ با قطع نظر از لهوـ از مصاديق حرامباشد (مانند استهزاء به
آيات الهي) (نك :نساء.)140 /
در برخي از موارد نيز مصداق لهو مقدمه و زمينه يا ابزار رسيدن به گناه قرار ميگيرد،
مانند آيهاي كه «لهو الحديث» را وسيلهاي براي گمراه كردن از راه خدا معرفي ميكند (نك:
لقمان )6 /يا دستكم مصاديقي از لهو كه حالت «بطر» يعني فرح برخاسته از قواي شهواني
حرام (انصاري1415 ،ق ،ج )160 :1را موجب ميشوند که خود زمينهساز مفاسدي ديگر
باشد.
از ديگر مصاديق لهو حرام ميتوان به نواختن آالت لهو و استماع آن (كليني،1365 ،
ج432 :6؛ محققحلي1409 ،ق ،ج ،)913 :4وسايل قمار (نك :مائده )90-91 /و افسانههاي
خرافي با هدف گمراهی از ياد خدا و رويگرداني مردم از قصص قرآني(نک :لقمان6 /؛
زمخشري ،بیتا ،ج )490 :3ياد کرد.

لهو مكروه نيز بر مواردي صدق ميكند كه آدمي را به خود سرگرم ميكند و هيچ سود اُخروي

ِ
دنيوي منتهي به آخرت ندارد و در عين حال ،مانع انجام وظايف واجب نميشود ،مانند :سخنان
يا
بيهوده (مجلسي1403 ،ق ،ج ،)278 :68افراط در مزاح و بذلهگويي و خندههاي بيجا و فراوان
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(همان 68 :و  277و ج ،)58 :73تجارت و خريد و فروش به وقت نماز (كليني ،1365 ،ج:5
 )154و كارهاي بيهودة ديگر (نک :مومنون3 /؛ قصص .)67 /در حقيقت لهو مکروه همان «لغو»

است ،چه ،لهو به اين معنا نيز بهکار ميرود ،چنانکه ِ
لعب مورد نکوهش نيز به همين معنا است.

مصاديق لهو مباح و مستحب نيز در روايتهایی ياد شدهاند .امام باقر(ع) ميفرمايند:
َ
الص َل ِة بِال َّل ْیل؛ لهو مومن در
ال ْخ َو ِ
اء :التَّ َمتُّ ِع بِالنِّ َسا ِء َو ُم َفا َک َه ِة ْ ِ
«لَْ ُو الُْ ْؤم ِ
ان َو َّ
ِن فِی ثَ َلثَ ِة أ ْشیَ َ
سه چيز است :لذتجويي از همسر ،بذلهگويي با برادران ديني و نماز شب»( 1صدوق،
1404ق ،ج.)161 :1

ْ
ِن بَاط ٌ
س َو َر ْميِ ِه
پيامبر اکرم(ص) نيز فرمودندُ « :ك ُ
ل لَْو لِْل ُم ْؤم ِ
ِل ِإ َّل ِف ثَ َل ٍثِ :ف تَأدِيبِ ِه الَْف َر َ
َع ْن قَ ْو ِس ِه َو ُم َل َعبَتِ ِه ْام َرأَتَ ُه فَ ِإنَّ ُه َّن َح ّقٌ؛ هر کار لهوي از مؤمن باطل است ،جز در سه مورد :پرورش

اسب خود ،تيراندازي و لذتجويي از همسرش که اينها حقاند» (كليني ،1365 ،ج.)393 :2
توجه به مصاديق يادشده به روشني گواه آن است كه منظور از لهو در اينجا ،سرگرمي مطلق

است ،نه لهوي كه غفلتزا و مانع وظايف مهمتر باشد .چنانکه مصاديق له ِو مستحب نيز مواردي
هستند كه از يكسو موجب غفلت از وظايف مهم و بالفعل ديگر نشوند و از سوي ديگر ،يا
بهخودي خود مستحب باشند يا وسيله و زمينهساز مسائل مهم و مطلوب مانند آموزش شنا.
حال نكتة مهم آن است كه تفريح سالم در نوع اخير جاي ميگيرد ،چون موجب رفع
خستگي جسمي و روحي و آمادگي براي انجام بهتر وظايف ميشود.
بر اين اساس ،تفريح سالم با حدود و شرايط خود که پيشتر بيان شد ،ارتباطي با لهو،
لغو و لعب مذموم ندارد و فرد باايمان ،ضمن پرهيز از اين سه ،زماني را به تفريح سالم
اختصاص میدهد .از بُعد اقتصادي ،بايستي بخشي از درآمد فرد و خانوار صرف هزينههاي

تفريح سالم شود كه مقدار آن براساس ميزان درآمد فرد ،اولويتبندي نيازها و شرايط
بهرهمندي از تفريحهای گوناگون ،متغير خواهد بود.
 .1ذكر «نماز شب» در شمار لهو مومن ممكن است بدين جهت باشد كه معمو َال هدف اصلي از پرداختن به امور لهوي ،ايجاد
فرصتي براي تفريح ،سرگرمي و التذاذ است و از آنجا كه فر ِد باايمان ،از تهجد و نماز شب و انس با خداوند لذت ميبرد ،در شمار
لهو مجاز آمده است.

جايگاه «تفريح و سرگرمي» ...

نكتة جالب در سبك زندگي رضوي كه از سخنان حضرت برداشت ميشود ،توجه دادن

فرد به شخصيت واالي انساني و اهداف متعالي خود است تا از يكسو ،خرد خويش را
حاكم قرار دهد و مصاديق لغو و بيهوده را تشخيص دهد و از ديگر سو ،شأن و جايگاه خود
و ارزش وقت و امكانات خويش را باالتر و بيشتر از آن بيند كه به چنين كارهايي دست
يازد ،بيآنكه براي وي سودي به همراه داشته باشد.

ت قَ َ َ
الصْل ِ
الر َضا(ع) يَ ْومًا بِ ُخ َر َاس َ
يم
الريَّا ِن بْ ِن َّ
ان فَ ُقْل ُت :يَا َسيِّ ِدي إِ َّن ِه َشا َم بْ َن إِبْ َرا ِه َ
الَ :سألْ ُت ِّ
َّ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
يق إِنَّ َما َسألني َع ْن
الزنْد ُ
الَْعبَّا ِس َّي َحكى َعنْك أنَّك َر َّخ ْص َ
ت ل ُه في ْاست َما ِع الغنَاء فَ َقالَ :كذ َب ِّ
ك فَ ُقْل ُت لَُه :إِ َّن َر ُج ًل َسَأ َل أَبَا َج ْع َف ٍر(ع) َع ْن َذلِ َ
َذلِ َ
ك فَ َق َ
ال أَبُو َج ْع َف ٍر(ع) :إَِذا َميَّ َز اهللُ بَيْ َن الْ َح ِّق
الَ :م َع الْبَا ِط ِل فَ َق َ
ون الْغِنَا ُء فَ َق َ
َو الْبَا ِط ِل فََأيْ َن يَ ُك ُ
ت؛ ريانبن صلت
ال لَُه أَبُو َج ْع َف ٍر(ع) قَ ْد قَ َضيْ َ
گويد :روزي در خراسان از امام رضا(ع) پرسيدم :سرورم! ابراهيمبن هاشم عباسي از شما نقل

كرده كه به او اجازة گوش كردن به غنا دادهايد! حضرت فرمودند :دروغ گفته است كافر!
او صرفًا از من در اينباره پرسيد و من به او گفتم :مردي از امام باقر(ع) در اينباره سؤال
كرد .امام باقر(ع) فرمودند :هر گاه خدا حق را از باطل جدا سازد ،غنا در كدام جهت قرار

ميگيرد؟ او پاسخ داد :در طرف باطل .امام(ع) به او فرمودند :خود [بهدرستي] قضاوت كردي
(صدوق1404 ،ق ،ج17 :1؛ كليني ،1365 ،ج  434 – 435 :6با اندكي اختالف در لفظ).

َ (ع)
کان لَ ُه َشى ٌء یُ ْلهی ِه َع ِن ّ
الس ْف َل ِة ف َ
اللِ؛ دربارة افراد پست و فرومایه از
«و ُسئ
َقال َ:م ْن َ
ِل َع ِن ِّ
ْ
حضرت سؤال شد .فرمودند :كسيكه چيزي دارد كه او را از [ياد و مسير] خدا بازدارد و به

خود سرگرم سازد» (ابنشعبه حراني1404 ،ق.)442 :

قال :یا اَبا َج ْع َفر ٍما تَُق ُ
قال :جا َء َر ُج ٌل اِلیٰ أَبی َج ْع َف ٍر(ع) فَ َ
الرضا(ع) َ
ول فی َ
الش ْط َرنْجِالَّتی
َع ِن َّ
(ع)
یُْل َع ُب بِها؟ فَ َ
نین
أخبَ َرنی أَبی َعلِ َّ
قال(ع)ْ :
یبْ ُن الْ ُح َسیْن(ع) َعن الْ ُح َسیْنبِْ َن َعلِ ّی ٍ(ع)َ :ع ْن أمیرِالْمؤمِ َ
رس ُ
قالَ :
َ
کان ال ِغیًاَ ،و َم ْن َ
کان َمنْ ِط ُق ُه بِغَیرِ ذِْکرِ اهللِ َ
کان نا ِطقًا فَ َ
ول اهللِ(ص)َ :م ْن َ
کان صامِتًا
قال ُ
کان َص ْمتُ ُه لِغَیْرِ ذِْکرِاهللِ َ
فَ َ
ْص َر َف؛ امام رضا(ع) فرمودند:
کان ساهیًا ،ثُ َم َس َک َ
الر ُج ُل َوان َ
ت فَقا َم َّ
مردي نزد امام باقر(ع) آمد و گفت :دربارة شطرنج كه مردم با آن بازي ميكنند چه ميگوييد؟
حضرت فرمودند :پدرم عليبن حسين(ع) از حسينبن علي(ع) از امير مؤمنان(ع) نقل كرد كه
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رسول خدا (ص) فرمودند :هر كس سخن گويد و سخنش براي غير ياد خدا [و در مسير غير

او] باشد ،بيهوده گفته است ،هر كس سكوت كند و سكوتش براي غير ياد خدا باشد ،خطا
كرده است .آنگاه امام (ع) سكوت كردند .مرد نيز برخاست و رفت (كليني ،1365 ،ج)437 :6

بدينسان ،امام رضا(ع) با نقل این سخنان ،فرد را به خويشتن خويش ميبرند و از او
ميخواهند كه خود بينديشد آيا شايسته است به كارهاي لهو و لغو بپردازد و جايگاه خود
را تنزل داده از مقام قرب و معنويت نيز باز ماند!؟
اتراف (رفاهزدگي و مصرفگرايي)

از آسيبهاي تفريح و سرگرمي و مرزهاي آن ،افراط در لذتجويي در عرصة مصرف

و لذتهای مادي است كه در قرآنكريم و روايتها ،با نام «اتراف» تعبير ميشود .اتراف از
«ترف» به معناي نعمت و برخورداري از آن بهكار رفته است و ُمترف به كسي گويند كه
واژة َ

نعمت فراوان و غرق شدن در شهوات و خوشگذرانيها ،او را به غرور و سركشي واداشته
است (نك :ابنمنظور1410 ،ق ،ج17 :9؛ راغباصفهاني1416 ،ق.)166 :

كاربرد معنايي اين واژه در قرآنكريم ،بيانگر زندگي اشرافي ،رفاهزدگي و لذتگرايي

ثروتمندان بوده كه همراه با غرور و طغيان است .بنابراين ،كاربرد آن ويژة ثروتمندان بوده و
براي افراد كمدرآمد ،هرچند به سهم خود مصرفگرا باشند ،بهكار نرفته است (نك :حكيمي،
 ،1368ج312 :3؛ مدرسي1419 ،ق ،ج.)418 :14
در فرهنگ مصرفگرايي مترفان ،مصرف ،هم ارزش مادي مييابد و هم ارزش نمادين؛
بدينمعنا كه مصرف ،وسيلهاي براي ابراز وجود و بهدست آوردن هويت اجتماعي ميشود،
ازاينرو ،نهتنها ارزش نمادين مييابد بلكه در برابر مصرف به معناي تأمينكنندة نيازهاي
زيستي انسان قرار ميگيرد و اولويت مييابد (نك :گلمحمدي.)106 :1381 ،
آنان تالش ميکنند با خريد و مصرف کاالهاي لوکس و تجمالتيُ ،مدپرستي و ريخت و پاش،

به پندار خود ،پايگاه اجتماعي و آبروي فزونتري بهدستآورند و در حقيقت به خودنمايي
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نيك روشن است كه اتراف ،زيانهاي متعددي در عرصة فردي و اجتماعي دارد؛ زندگي
اترافي از چند سو ،فساد اخالقي و رفتاري را در پي دارد .از يكسو غرق شدن در شهوتها
و هوسها و زيادهروي در لذتهای جسماني ،مجالي براي انديشه در كمال معنوي و انساني
و توجه به بُعد روحي باقي نميگذارد و راه را براي تهذيب اخالقي ميبندد ،بهويژه آنكه
افتادن در دام هوسها و لذتجوييها ،نور و نيروي خرد را سخت ناتوان ميكند و پذيرش

دعوت اديان و مصلحان را دشوار ميسازد .زندگي توأم با افراط در لذت و تنپروري ،آدمي
را به سرمنزل كمال نميرساند ،چه« ،سختي و گرفتاري ،هم تربيتكنندة فرد و هم بيداركنندة
ملتها است .شدائد ،همچون صيقلي كه به آهن و فوالد ميدهند ،هر چه بيشتر با روان آدمي
تماس گيرد او را مصممتر و فعالتر و برندهتر ميكند» (مطهري )156 :1380 ،بدينجهت،
تفريح سالم بايستي به اندازه و در راستاي رسيدن به كمال بيشتر باشد نه مزاحم آن.
از ديگرسو ،حفظ اين موقعيت و ادامة آن غالبًا مستلزم يا همراه رذيلتهاي اخالقي
همچون آزمندي ،طمع و بخل است (نك :قلم12 -14 /؛ مدثر.)12 -15 /
از جنبهاي ديگر ،پرداختن به تجمل و كامجوييها نيز غالبًا همراه با ناشايستهاي
اخالقي و رفتاري همچون فخرفروشي ،خودبرتربيني (نك :سبا )34-35 /و بيبندوباري

خواهد بود و ازاينرو ،قرآنكريم ،مترفان را ُمف ِسد و فاسق معرفي ميكند (نك :شعراء/
147 -152؛ فجر6 - 12 /؛ اسراء.)16 /

ِ
اقتصادي مصرفگرايي و رفاهزدگي ،بيش از همه ،به افراد كمدرآمد و جوامع
زيان

عقبمانده و در حال توسعه ميرسد ،زيرا گسترش اين پديده ،موجب کشاندن امكانات
و ثروتهايي كه بايستي در بخشهاي زيربنايي و توليدي سرمايهگذاري شود ،بهسوي
مصرفگرايي و خريد كاالهاي تجمالتي و غير ضروری میشود.
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و فخرفروشي ميپردازند .اين كار براي آنان ،نوعي تفريح و سرگرمي نيز بهشمار ميرود.
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اتراف ،آفت تمدنسازي

نتيجة آسيبهاي متعدد پديدة اتراف ،بهويژه سقوط اخالقي و مفاسد اجتماعي ،چيزي

جز تهي شدن فرهنگها و جوامع از درون و در نتيجه ،سقوط و نابودي آن نيست .قرآنكريم
با تصريح به اين نكته ،ميفرمايدَ « :و ِإذَا أَ َر ْدنَا أَ ْن نُ ْهل َ
َح َّق َع َل ْي َها
ِک قَ ْريَة أَ َم ْرنَا ُم ْ َ
تفِي َها فَ َف َس ُقوا فِي َها ف َ

الَْق ْو ُل ف ََد َّم ْرنَا َها تَ ْدمِريًا؛ و چون بخواهيم شهري را نابود سازيم ،خوشگذرانانش را فرمان
ميدهيم تا در آن به انحراف [و فساد] بپردازند و در نتيجه ،عذاب بر آن [شهر] الزم شود،
پس آنرا [به تمامي] نابود ميكنيم» (اسراء.)16 /

تفِي َها فَ َف َس ُقوا فِي َها» يا بدينمعناست كه مترفان را به اطاعت و فرمانبري ،امر
تعبير «أَ َم ْرنَا ُم ْ َ

كرديم ولي آنان سر باز زدند و گناه كردند يا اينكه طبق ظاهر آيه ،به اين معناست كه آنها را
به فسق فرمان داديم كه در اينصورت ،نوعي مجاز است و كنايه از فراهم ساختن وسايل و
امكانات براي آنان تا با استفادة نادرست از آن ،سزاوار نابودي شوند (زمخشري ،بیتا ،ج:2
 654؛ طباطبايي1417 ،ق ،ج 61 :13ـ .)60
با اين حال ،پيرامون مطلب و آية يادشده پرسشي مطرح است :چرا جوامع به دور از ايمان
و تقوا و غرق در «اتراف» و تباهي ،از پيشرفت ،تمدن و رفاه اقتصادي بيشتري در مقايسه
با جوامع اسالمي برخوردارند؟ بنابراین ،چگونه ميتوان گفت اتراف و عياشيهاي بيحد و
مرز ،آفت تمدنسازي است؟
پاسخ اين پرسش با توجه به نكات زير روشن ميشود:
 .1ادعاي يادشده ،كليت ندارد و هيچگاه فساد و هوسرانی جوامع ،با پيشرفت اقتصادي
آن مالزمهاي نداشته است (نك :ساعي 83 :1375 ،؛ شريفالنسبي106 :1375 ،ـ.)105
افزون بر اين ،در درون بسياري از كشورهاي پيشرفته نیز بر اثر بيعدالتي ،شكاف طبقاتي
و استثمار تودهها كه ناشي از اتراف ،خوشگذرانی افراطی و ریخت و پاش اقلیتی معدود
است ،ميليونها نفر از فقر و محروميت رنج ميبرند .در اينگونه كشورها ،خأل معنويت و
نابسامانيهاي اجتماعي ناشي از آن ،امنيت رواني و آرامش روحي مردم را سخت به مخاطره
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 .2بخش عمدهاي از پيشرفت اينگونه جوامع ،بهويژه در مرحلة شکلگیری تمدن ،نه
معلول فساد اخالقي ،بلكه مرهون رعايت نسبي برخي اصول اخالقي و درواقع ،رعايت
تقواي اقتصادي است كه ميراث پيامبران و ثمرة تالشهاي دانشمندان در طول قرنهاست.
عناصري چون دانش و تخصص ،انضباط و برنامهريزي ،سختکوشی ،وجدان كاري ،پرهیز
از اتالف وقت ،تن ندادن به خوشگذرانیهای طوالنی و مانند آن ،كه در متن آموزههاي
ديني جاي دارند ،نقش تعيينكنندهاي در رشد اقتصادي دارد .بيگمان عمل به اين آموزهها،
بخشي از تعهد و تقواي ديني بهشمار ميرود كه بهگونهاي تأثير وضعي خود را بهجاي
خواهد گذاشت (نك :قرضاوي1417 ،ق162 :ـ.)159
 .3بیترديد هنگامي ايمان و تقوا ،تأثيرگذار است كه در رفتارها و امور زندگي افراد نمود
عيني يابد ،وگرنه ادعاي ايمان و پرهيزكاري ،هيچگونه تأثير مثبتي نخواهد داشت .امروزه در
جوامع اسالمي ،عمل به بسياري از آموزههاي اصيل اسالم ،به فراموشي سپرده شده و بخش
عظیمی از افراد و سران این کشورها ،مبتال بهنوعی هدر دادن زمان ،تنپروری یا غرق شدن
در لذتجویی و خوشگذرانی شدهاند.
 .4در كنار سنت الهي نابودی بر اثر اتراف ،سنتهاي ديگري نيز هست ،ازجمله سنت
«امال» و «استدراج» كه خداوند بر اساس آن ،گناهكاران و سركشان گستاخ را كه اميدي به
هدايت آنان نيست ،به تندي گرفتار مجازات نميكند ،بلكه به آنان مهلت و نعمت فزونتري
ميبخشد تا كيفرشان دردناكتر شود (نك :طباطبايي1417 ،ق ،ج205 : 8ـ  204و 350؛
ج39 :15ـ .)38
بنابراين ،ممكن است رفاه اقتصادي فرد يا جامعة فاسد ،نشانة گرفتاري آنان به مجازات

ُِد ُه ْم
ون أَنََّا ن ُّ
استدراج باشد (همان ،ج 60 ،18ـ ،) 59چنانكه قرآنكريم ميفرمايد« :أَ َْي َسبُ َ
ِع لَُ ْم ِف َْ
ي ِ
ِن َم ٍ
ون؛ آيا آنان چنين ميپندارند كه ثروت و
ال َو بَنِ َ
ني ،نُ َسار ُ
ات بَ ْل ال يَ ْش ُع ُر َ
ال ْ َ
بِ ِه م ْ

فرزنداني كه به آنان ميدهيم براي اين است كه درهاي خيرات را به رويشان بگشاييم؟!
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افكنده است بهگونهاي كه براي بسياري از آنان ،رفاه اقتصادي ملموس نيست.
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[هرگز چنين نيست] بلكه آنها نميفهمند» (مؤمنون 56 /ـ.) 55
نشانة استدراج نیز آن است كه فرد يا جامعه ،در برابر فزوني نعمتها ،بيشتر در گناه و
طغيان فرو ميروند و از نعمتدهندة حقيقي غافل ميشوند (نك :كليني ،1365 ،ج.)452 :2
مفهوم واالي «قناعت» ،در تقابل با فرهنگ اتراف

در فرهنگ ديني ،مفاهيمي همچون «قناعت» با محتواي عميق و فرازمند خودـ و نه تلقي

عوامانه كه آنرا صرفًا به معني مصرف كمتر و صرفهجويي ميدانندـ در تقابل با پديدههاي
نامطلوبي همچون اتراف قرار دارد.
واژة قناعت در لغت به معناي «روي آوردن به چيزي» است و از آن مفهوم رضايت و
خشنودي برداشت ميشود (ابنفارس1404 ،ق ،ج33 :5؛ ابنمنظور1410 ،ق ،ج.)297 :8
در اصطالح ،اين واژه گاه صفت فعل و به معناي «بسنده كردن به اندك در كاالهاي مورد نياز»
(راغباصفهاني1416 ،ق )685 :دانسته شده است و گاه صفت نفس است و به مفهوم «صفت
پايدار نفساني كه موجب اكتفا كردن به اندازة نياز و ضرورت از مال» (نراقي ،بیتا ،ج.)101 :2
از مجموع سخنان واژهشناسان زبان عربي ،دانشمندان اخالق و آموزههاي ديني چنين
برميآيد كه قناعت و عناصر مرتبط با آن همچون رضايت ،ويژگي مثبتي در شخصيت
انسان است كه موجب خشنودي و لذت انسان از حداقلهاي زندگي ميشود و بهصورت
ترك آزمندي و فزونخواهي نمود مييابد .ازاينرو ،طمع و حرص را نقطة مقابل قناعت
دانستهاند (نك :منسوب به امام صادق(ع)1400 ،ق202 :؛ نراقي ،بیتا ،ج.)101 :2
با اين همه ،قناعت هرگز به معناي رها كردن كار و توليد و راضي شدن به مشكالت و
عامل عقبماندگي اقتصادي نيست ،بلكه خود ،زمينهساز رشد اقتصادي است ،زيرا جامعهاي
كه مصارف اضافي خود را حذف كند و از تجمالتي كه براساس نيازهاي كاذب و روحية
اشرافيگري بهوجود ميآيد دوري كند ،ميتواند پسانداز بيشتري براي سرمايهگذاريهاي
الزم در توسعه داشته باشد ،نكتهاي كه ماكس وبر بر آن تأكيد داشت و درواقع ،پيدايش
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امام رضا

(ع)

ِع إلی صیان ِة النَّفسِ َو ِع ِّز القدر وطرح
در تبيين قناعت فرمودهاند« :القناعة َتتَم ُ

مؤونة االستكثار...؛ قناعت با حفظ شخصيت و ارزشمندي جايگاه و رها كردن هزينههاي

فزونطلبي همراه است» (مجلسي1403 ،ق ،ج.)349 :75

همچنين حضرت رضا(ع) ،كسي را در مسير قناعت ميدانند كه خود را از مردم لئيم و

پست ،به دور ميدارد« :واليسلك طريق ال َقنا َع ِة إ ّ
أجر ِ
مي
رج ِ
اآلخ َرة ،أو كر ٌ
إما ُمتَعبِّ ٌد يُ ُ
ال ُ
النّ :
ريد َ

الناس؛ مسير قناعت را جز دو نفر نپيمايند :اهل تعبدي كه پاداش آخرت را
ِئام ِ
ُمتَن ِّز ٌه َعن ل ِ

ميجويد يا بزرگواري كه از مردم پست ،خود را بهدور دارد» (حلواني1408 ،ق(128 :با لفظ:
متعلل بهجاي متعبد)؛ مجلسي1403 ،ق ،ج.)357 :75

بدينسان ،از نگاه روانشناختي ،خشنودي و رضايتمندي ،ارمغا ِن قناعت است ،بهگونهاي

كه فرد با وجود مصرف اندك و گاه نداشتن ثروت ،از زندگي خويش لذت ميبرد .قناعت
در كنار غنا و ثروت نيز زندگي را گوارا ميسازد (همان ،ج.)83 :1

ِ
ثروت بدون قناعت ،گوارايي زندگي را نخواهد چشاند؛ جامعة مصرفگرايي كه قناعتپيشه

نيست ،رضايتخاطر شهروندان خود را برآورده نميسازد (نك :درنينگ،)23 -31 :1376 ،
از همين روست كه از منظر آموزههاي روايي ،زندگي پاك و حيات طیبة بشري ،حياتي
است كه روح قناعت در آن دميده شده باشد (نك :شریفالرضی :1370 ،حكمت .)221
وارستگي حاصل از اين روحيه آثار ذيل را بهدنبال دارد :رشد يافتگي شخصيت ،اعتماد
و عزت نفس و عدم وابستگي.
به ديگر سخن ،شخص تالش كرده است خود را از قيد و بند عادتهاي متفاوت با مصرف
كاالهايي خاص برهاند .چه بسيارند افرادي كه به پارهاي سرگرميها ،تفريحها و لذتجوييها
وابسته شدهاند و اين وابستگي ،در مواردي حتي عزت و جايگاه اجتماعي و شخصيتي آنان
را نيز به مخاطره ميافكند .اين گونه است كه در روايت حضرت رضا(ع) بر بُعد رواني آن،

يعني وارستگي و آزادگي و ثمره اين رويكرد ،همچون عزت و شرافت فرد تأكيد شده است.
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سرمايهداري و توسعه در غرب ،معلول زهد پروتستانيسم بود (نك :وبر150 :1371 ،ـ.)147
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پرهيز از مصارف زائد ،تشريفاتي و تجمالتي با هدف تفريح و سرگرمي ،از ديگر
نمودهاي قناعت بوده كه بهنظر ميرسد بارزترين آنها نيز است .بدينسان ،نهادينه شدن اصل
قناعت به معناي يادشده در الگوي مصرف و تفريح افراد جامعه ،ثمره و بركتهای مادي و
معنوي فراواني به همراه خواهد داشت.
تأثير منفي افراط در تفريح و لذتجويي بر تمدنسازي

از مسائل مهم در اين بحث ،نقش و تأثير تفريح و سرگرميهاي رايج بين مردم بر پديدة

تمدنسازي است .براي آنكه اين تأثير بهصورت تاريخي و در عين حال اختصارگونه تحليل
شود ،نگاهي به تاريخ فراز و فرود تمدن اسالمي ميافكنيم:
علل ظهور و افول تمدن اسالمي

تمدن غرب ،فروغ علم را از جهان اسالم ،كه خود در حال افول بود ،گرفت و آنرا

فروزانتر از پيش نگاه داشت .از پرسشهاي مهم در اينباره آن است كه چرا جهان اسالم
در فاصلة سدههاي اول تا ششم هجري ،بهسرعت رشد كرد و پس از آن به افول گراييد؟
اگرچه برخي نيروهاي بیدین و ضد اسالم تمايل دارند اسالم را عامل افول معرفي کنند
(نك :فروغي ،)128 :1344 ،اما واقعيتهاي تاريخي و نيز آموزههاي اسالمي نشانگر آن
است كه رشد و پيشرفت اولية مسلمانان بهسبب اجرای نسبي دستورهای اسالمي و افول
و انحطاط آنان بهسبب دوري از آموزههاي ديني بوده است .برخي صاحبنظران همچون
هيتي ،هاجسون ،بائك و لوئيس نشان دادهاند كه اسالم نقشي مثبت در توسعة جوامع مسلمان
ايفا كرده است .تنها پاسخ اين سؤال كه چرا جامعهاي بدوي كه از صفر شروع كرده بود،
توانست با اين سرعت در برابر سختيها و مشكالت رشد كند ،اسالم است .خصوصيت
اصلي اين جامعة بدوي در آن زمان ،نزاعهاي خونين و خانمانبرانداز ،كمبود منابع ،آب و
هوايي سخت و طاقتفرسا و زميني نامناسب بود .اين جامعه هيچیک از سرمايههاي مادي
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اسالم تنها عاملي بود كه منجر به تغيير كيفيت اين جامعة بدوي شد ،بهگونهاي كه بر
كاستيهاي خود فائق آمد و به قدرتي بزرگ تبديل شد .به گفتة كاهن ،قانونمندي قرآن به
نفع محرومان در كنار تضمين عدالت ،همبستگي اجتماعي ،بهزيستي همگاني ،اصالحات
اخالقي و نهادي و ارائة دولتي كارا و نظام حقوقي مقتدر ،موجب فراهم آمدن الزامهای
نهادي برای توسعه شد .بدين جهت اسكاتز ميلر ميگويد« :همة عواملي كه اروپا را قادر به
موفقيت ساخت ،خيلي پيش از اينها در اسالم وجود داشت» (نك :چپرا270 :1384 ،ـ.)268
رودنسون نيز اسالم را واجد تمام خصوصياتي معرفي ميكند كه موجب پيشرفت است،
ولي مسلمانان هيچگاه اسالم واقعي را بهكار نبستهاند (تفضلي50 :1372 ،ـ )49اين جملة
اخير بهدرستي بيانگر عامل اصلي انحطاط و عقبماندگي جوامع اسالمي در سدههاي اخير
است .برخي محققان ،نمود بارز دوري از آموزههاي اسالمي در اين جوامع را در ضمن
عواملي برشمردهاند ،از جمله :فساد اخالقي و سياسي ،فقدان پويايي پس از پيوند تحجر
و تعصب ،كاهش فعاليتهاي عقالني و علمي ،شورش و تفرقههاي دروني همراه تهاجم
و جنگافروزيهاي مستمر ،عدم توازن مالي ،ركود كشاورزي ،صنعت و تجارت در نتيجه
سستي و كمكاري و عواملي ديگر (نك :چپرا354 :1384 ،ـ.)264
ويل دورانت ،در تحليلي برونگروهي ،سبب انحطاط تمدن اسالمي را به دو عامل بيروني
(حملة مغول) و دروني (رفاهزدگي افراطي مسلمانان) تقسيم ميكند:

هيچيك از تمدنهاي تاريخ چون تمدن اسالم دچار چنين ويراني ناگهاني نشده است....

وقتي موج خونين مغول بازپس رفت ،آنچه برجاي ماند ،عبارت بود از اقتصادي بهشدت

آشفته ،قناتهايي ويران يا كور ،مدرسهها و كتابخانههايي سوخته ،دولتهايي فقير و
ضعيف ...و نفوسي كه به نيم تقليل يافته و روحيه باخته بودند .اما پيش از حملة خارجي،

لذتطلبي اپيكوري ،خستگي جسمي و روحي ،بزدلي و بيلياقتي جنگي ،فرقهگرايي و ...دهها

شهر آباد ...را به فقر و بيماري و عقبماندگي كنوني دچار ساخت ( ،1368ج433 :4ـ.)431
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بازگشت به اسالم ناب ،تنها راه احیای تمدن اسالمی

براساس آنچه گذشت و بهويژه با توجه به تحليل ويل دورانت ،میتوان تأثير منفي افراط

در لذتجويي و زيادهروي در پرداختن به تفريح و سرگرمي و رفاهطلبي عمومي بر ايجاد
تمدن و بقاي آنرا به روشنی فهمید .بدين ترتيب ،نهادينه كردن سبك زندگي رضوي در
خصوص پرهيز از لهو و لغو در زندگي و افراط در تفريح و سرگرمي ،در كنار توصيه به
تفريح سالم با هدف ايجاد نشاط و سرزندگي در كار و تالش ،ميتواند زمينهساز احياي
دوبارة تمدن شكوهمند اسالمي بر پاية پيشرفت و معنويت باشد.
ن جهت ،رنسانسي كه جهان اسالم نيازمند آن است ،نوعي بازگشت به خود و فرهنگ
بدي 
و آموزههاي اصيل اسالمي و نوسازي در پرتو آن است و نه گونهاي از اصالحات كه با خود،

لذتگرايي ،آسانگيري و هرج و مرج معرفتي و فرهنگي را بهدنبال آورد .قرآنكريم آشکارا،
يوا ما
ي ما بَِق ْو ٍم َح َّت يُ َغ ِّ ُ
تعيين سرنوشت هر ملتي را بهدست خود آنان دانسته استِ « :إ َّن اهللَ ال يُ َغ ِّ ُ

ب َِأنُْف ِس ِهم؛ در حقيقت ،خدا حال قومي را تغيير نميدهد ،تا آنان حال خود را تغيير دهند» (رعد.)11 /

بحث و نتیجهگیری

 .1تفريح سالم ازجمله نيازهاي آدمي است كه براساس سبك زندگي رضوي ،بخشي از

وقت فرد مسلمان را به خود اختصاص میدهد.
 .2افراط در لذتجويي و سرگرمي ،پارهاي مصاديق لهو و لغو و نيز اتراف و تنپروري،
از آسيبهاي تفريح سالم بهشمار ميرود .مرزهاي عناوين يادشده با تفريح سالم ،در متن
نوشتار تحليل شده است .بدين 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 تفريح سالم و حالل در
چارچوب موازين شرعي و به اندازه تأكيد شده است.
 .3نكتة جالب در سبك زندگي رضوي ،توجه دادن فرد به شخصيت واالي انساني و
اهداف متعالي خود است تا از يكسو خرد خويش را حاكم قرار دهد و مصاديق لغو و
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كارهايي دست يازد ،بيآنكه براي وي سودي به همراه داشته باشد.
 .4در نقطة مقابل اتراف ،بر پرهيز از مصارف زائد ،تشريفاتي و تجمالتي با هدف تفريح
و سرگرمي ،بهعنوان نمودهاي قناعت تأكيد شده است.
 .5افراط در لذتجويي و زيادهروي در پرداختن به تفريح و سرگرمي و رفاهطلبي
عمومي ،تأثيري منفي بر ايجاد تمدن و بقاي آن دارد ،بهگونهاي كه يكي از عوامل مهم افول
تمدن اسالمي از سدة هفتم ،همين عامل معرفي شده است .بدين ترتيب ،نهادينه كردن سبك
زندگي رضوي در خصوص پرهيز از لهو و لغو در زندگي و افراط در تفريح و سرگرمي،
در كنار توصيه به تفريح سالم با هدف ايجاد نشاط و سرزندگي در كار و تالش ،ميتواند
زمينهساز احياي دوبارة تمدن شكوهمند اسالمي بر پاية پيشرفت و معنويت باشد.
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قرآنكريم.
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آداب دانشاندوزی در سخنان امام رضا

(ع)

مرتضی رحیمی

چکیده

1

امام رضا امتیازهای زیادی برای علم برشمرده و طلب و دریافت معارف دینی
را تنها از افرادی که واجد شرایط خاص هستند ،مجاز دانستهاند ،در عین حال اشاره
نمودهاند که طلب و دریافت دیگر علوم از هر کس که آنرا دارا باشد مطلوب است.
بررسی حاضر در پاسخ به پرسش «امام رضا(ع) چه آدابی را شرط تحقق امتیازهای
علم دانستهاند؟» اشاره نموده که ایشان بر ضرورت انگیزة الهی در دانشاندوزی تأکید
نموده و مواردی ،مانند خشیت از خداوند ،خدمت نمودن به مردم و انجام کارهای
خوب را از نشانههای انگیزة الهی برشمردهاند ،عمقی بودن تعلیم و تعلم و نیز پرسش
برای طلب علم را مورد تأکید قرار داده و شرم جاهل از پرسش و شرم پاسخدهنده از
گفتن «نمیدانم» را در فرض عدم آگاهی وی نکوهش کردهاند .از دیدگاه آن حضرت،
معلم باید دارای ویژگیهای خاصی باشد و متعلم نیز باید خویشتن خود را بشناسد.
هدف از نوشتار حاضر که به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده آن است که
آداب دانشاندوزی و امتیازهای علم از منظر فرهنگ رضوی بیان و با رعایت آن
آداب ،به توسعة علم و دانش تشویق شود.
(ع)

واژههای کلیدی
علم ،آداب ،پرسش ،خودشناسی ،نیت ،تعلم(دانشآموزی)

تاریخ دریافت 94/04/29 :تاریخ پذیرش94/06/11 :
 .1استادیار گروه علوم قرآن و فقه دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه شیراز
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مقدمه

در متون اسالمی ضمن بیان اهمیت علم ،آداب و ویژگیهایی نیز برای علماندوزی بیان

شده و رسالههایی مانند آداباملتعلمنی خواجه نصیر نگاشته شده ،اما تحقیق مستقلی پیرامون
امتیازهای علم و آداب دانشاندوزی از دیدگاه امام رضا(ع) وجود ندارد ،لذا مقالة حاضر به

این امر اختصاص یافته تا به پرسشهایی مانند «آیا امام رضا(ع) ویژگیها و امتیازهایی برای
علم بیان نمودهاند؟»« ،آیا امام رضا(ع) آدابی برای طلب علم بیان داشتهاند؟»« ،آیا علمی که
امام رضا(ع) از آن سخن گفتهاند به معارف دینی محدود میشود؟»« ،آیا گرفتن علوم مربوط
به شریعت از غیرمسلمان مجاز است؟» و «آیا امام رضا(ع) مفهوم نیت الهی در علمآموزی را
بیان داشته و برای آن نشانههایی بیان فرمودهاند؟» پاسخ دهد.
نوآوری نوشتار حاضر از دو جهت است .1 :تبیین و شرح امتیازهای علم در سخن امام
رضا(ع) :حضرت تنها در یک حدیث به  28امتیاز علم اشاره کردند ،در کتابهای اخالقی
و برخی تفاسیر و نیز کتابهای حدیثی و فقهی به نقل و احیانًا ترجمة حدیث اکتفا شده
است؛  .2در نوشتار حاضر ،آداب دانشاندوزی و شرایط الزم معلم از دیدگاه امام رضا

(ع)

بررسی شده است.
اهمیت علم

در متون اسالمی ،از علم تمجید شده و عالمان ،ازجمله محبوبترین مردم در پیشگاه خداوند

به حساب آمدهاند ،مث ً
ال حضرت موسی(ع) از خداوند پرسید محبوبترین مردم در پیشگاه
شما کیست؟ خداوند فرمودند« :عالمی که در طلب علم باشد» (زمخشری ،1412 ،ج.)16 : 4
همچنین در برخی از روایتها ،ارزشمندترین افراد ،عالمترین آنها و کمارزشترین افراد،
کمعلمترین آنها بهشمار آمدهاند (مجلسی ،1410 ،ج.)164 :1
در برخی روایتها آمده که خیر دنیا و آخرت ،در علم و شر دنیا و آخرت ،در جهل نهفته
است (فتالنیشابوری ،بیتا.)12:

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

ِم ،ف ْ
ِن أَ ْه ِلهِ ،فَ ِإ ْن تَ َعُّل ِم ِه
 َط َل ُب الِْع ْل ِم فَ ِر َ
وه م ْ
ِس ُ
يض ٌة َع َلى ُك ِّل ُم ْسل ٍ
َاط ُلبُوا الِْع ْل َم ِف َم َظانِّهَِ ،و ا ْقتَب ُ

ِن َل يَ ْع َل ُم ُه َص َدقَةَ،
ِيم ُه م ْ
َِّلِ َح َسنَةًَ ،و َط َلبِ ِه عِبَا َدةَِ ،و الُْ َذا َك َر ِة فِي ِه تَ ْسب ٌ
ِيحَ ،و الَْع َم ُل بِ ِه ِج َهادَِ ،و تَ ْعل ُ
ار ُسبُ ِل َْ
ال َل ِل َو َْ
ال)َ ِ ،لنَّ ُه َم َع ِالَ َْ
َو بَ َذلَ ُه ِ َل ْه ِل ِه قُ ْربَ ٌة ِإ َل اهللِ (تَ َع َ
الَّنةَِ ،و املؤنس ِف
ال َر ِامَ ،و َمنَ ُ

اح ِب ِف الُْغ ْربَ ِة َو الْ َو ْح َدةَِ ،و الُْْ ِد ُث ِف َْ
الدل ُ
الص ِ
الض َّراءَِ ،و
الس َّرا ِء َو َّ
ال ْل َوةَِ ،و َّ
الْ َو ْح َشةَِ ،و َّ
ِيل ِف َّ
الس َل َح َع َلى َْ
َع اهللُ بِ ِه أَ ْق َوامًا فَيَ ْج َع ُل ُه ُم ِف َْ
ي قَا َد َة ،تقتبس
ال ْ ِ
ال ْع َداءَِ ،و َّ
الز ْي َن ِع ْن َد األخالء .يَ ْرف ُ
ِّ
َ
ِحتِ َها متسهمَ ،و
َب الََْلئ َِك ُة ِف خلتهمَ ،و بِأ ْجن َ
آرائِ ِه ْم ،تَ ْرغ ُ
ِمَ ،و يُ ْهتَ َدى بفعاهلمَ ،و يُ ْنتَ َهى ِإ َل َ
آثَا ِره ْ
ب
ِر لَُ ْم ُك ِّل َر ْط ٍب َو يَاب ٍ
اع الْ ِ ِّ
ِس َح َّت ِحيتَ ُ
ِف َص َلتِ َها تَبَ َ
ان الْبَ ْح ِر َو َه َو ُّام ُهَ ،و ِسبَ ِ
ار َك َع َل ْي ِه ْم ،يَ ْستَ ْغف ُ
الظ ْل َمةَِ ،و قُ َّو َة َْ
اء َْ
ِن ُّ
ِن َْ
الض ْع َف،
ِن َّ
َو أنعامهِ .إ ْن الِْع ْل ِم َحيَا ِة الُْق ُل ِ
البْ َد ِان م ْ
ار م ْ
وب م ْ
البْ َص ُ
ال ْه ِلَ ،و ِضيَ ُ
ِس َْ
ِل َْ
الدنْيَا َو ْال ِخ َرةَِّ ،
يَ ْب ُل َغ بِالَْع ْب ِد َمنَاز َ
الد َر َج ِ
الذ َك ِر فِي ِه
ال ْخيَارَِ ،و ََمال ِ
ات الُْع َلى ِف ُّ
البْ َرارَِ ،و َّ
وص ُل َْ
امَ ،و يَ ْع ِر ُف َْ
ال َل َل
ام ،بِ ِه يُ َط ُ
يَ ْع ِد ُل ب ِّ
الر ِّب َو يَ ْعبُ ُدَ ،و بِ ِه تُ َ
ال ْر َح ِ
امَ ،و مدارسته بِالْقِيَ ِ
ِالصيَ ِ
اع َّ

الس َع َد َاء َو َُي ِّر ْم ُه َْ
ِن َْ
وب ِلَ ْن لَْ َُي ِّر ْم ُه
ال ْشقِيَاءِ ،فَ ُط َ
مَ
ال َر ِام ،الِْع ْل ِم ِإ َم ٍ
ام الَْع َم ِل َو الَْع َم ِل تَابََع ُه ،يلهم بِ ِه ُّ
اهللِ ِم ْن ُه َح ُّظه؛ طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است ،پس دانش را از هر جا که احتمال
میدهید وجود دارد و از اهلش بجوييد .آموزش در راه خدا حسنه است و طلب آن،
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 نزديكى به خداوند است ،زيرا علم ،نشانههاى

حالل و حرام و عالمت راههايى است كه به بهشت مىرسد و هنگام وحشت ،ياور آدمى
است و هنگام غربت ،يار انسان و تنهايى و سخنگوى در خلوت و هنگام سختى و شدت،
راهنما و در برابر دشمنان ،جنگافزار و در ميان دوستان زینت است .خداوند در پرتو آن،

مردمانى را به اوج مىرساند و در امور خير ،راهبرشان بوده تا جاییکه از آثار ايشان اقتباس
شده ،از رفتار نيكشان ره میيابند و همه به انديشة ايشان مىرسند .فرشتگان ،دوستی با
ایشان را دوست دارند ،بال خویش را برای طالبان علم گسترانده و در نمازشان براى آنها

طلب بركت و آمرزش مىكنند .هر خشك و ترى ،حتى ماهيان دريا ،حشرهها ،درندگان
و چهارپايان خشكى ،براى ايشان طلب آمرزش میکنند .دانش ،موجب زنده بودن دل در

برابر جهل ،پرتو ديدگان در ميان ظلمت و نيرومندى جسم از سستى است .دانش ،نيكان

را به منزلگاههاى برگزيدگان ،سراى نيكان و درجههای واالى دنيا و آخرت مىرساند.
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امام رضا(ع) نیز فرمودهاند:
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يادآورى در دانش ،همسنگ روزه و مباحثة آن چونان شبزندهدارى است .در پرتو آن،

خداوند را فرمانبرده و او را مىپرستند .با آن صلة رحم بهجاى آورده مىشود و بهوسیلة

آن ،حالل از حرام تمیز داده میشود .علم ،جلودار عمل و عمل ،پيرو علم است .نيكبختان،
از آن برخوردار و نگونبختان ،از آن بىبهره هستند ،پس خوشا به حال آن كس كه خدا از
دانش ،بىبهرهاش نساخته است (طوسی1414 ،ق.)488 :

نکاتی از سخن امام رضا

(ع)

از میان سخنان امام رضا(ع) که بیان شد ،نکات ذیل برداشت میشوند:

 .1وجوب طلب علم

يضةٌ( »...طوسی1414 ،ق ،)488 :نشانگر آن است که طلب علم،
جملة « َط َل ُب الْ ِع ْل ِم فَ ِر َ

واجب است .در برخی احادیث ،طلب علم از طلب مال ،واجبتر دانسته شده است ،مث ً
ال
امام علی(ع) فرمودند« :طلب علم بر شما واجبتر است تا طلب مال» (کلینی1429 ،ق ،ج:1
.)73
منظور از اوجب بودن طلب علم آن است که در فرض تزاحم بین علم و کسب ،علم بر
مال مقدم میشود (عراقی1414 ،ق.)118 :5 ،
در توجیه اوجب بودن علم میتوان گفت مال و علم از راههای خاص و به مقدار معلوم و
مشخصی که در علم خدا مقدر است بهدست میآیند ،اما چون مردم غالبًا در فکر تحصیل علم
نیستند ،تحصیل علم ،به زحمت و طلب بیشتری نیاز دارد ،زیرا در اینکه مال و علم قسمت
شدهاند و هر یک از آنها به طلب نیاز دارند تردیدی نیست (حسینیشیرازی ،بیتا ،ج.)352 :10
از همین روی ،دعای ترککنندة طلب مال به اجابت نمیرسد (خویی1400 ،ق ،ج.)295 :6
در برخـی از روایتهـا آمـده کـه ازجملـه علـل اوجـب بـودن طلـب علـم آن اسـت که با

ِيشـتَ ُه ْم» (زخـرف ،)32 /خداوند عادل ،تقسـیم مال را
ـمنَا بَْينَ ُهم َّمع َ
توجـه بـه آیاتی مانند «َْن ُن قَ َس ْ

تضمیـن نمـوده و بـه وعـدهاش در اینبـاره وفـا میکنـد ،اما علـم در نـزد صاحبـان آن ذخیره

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

امـا بـا بیانـی کـه گذشـت ،مقـدار معلـوم علـم در نـزد خداوند نیز تقسـیم شـده اسـت ،ولی
رسـیدن بـه آن زحمـت بیشـتری دارد .در عیـن حـال نمیتـوان انکار کـرد که ازجملـه دالیل
اوجـب بـودن طلـب علـم آن اسـت کـه براسـاس روایتهـا ،علـم در مـوارد چنـدی بـر مال
برتـری داردً ،
مثلا امام علـی(ع) فرمودند:
علم در هفت چیز بر مال برتری دارد ،از جمله .1 :علم میراث پیامبران اما مال
میراث فراعنه است؛  .2علم با بذل کاهش نمییابد ،اما مال با هزینه کردن کاهش
مییابد؛  .3مال به نگهبان نیاز دارد ،اما علم صاحب خویش را حفظ میکند؛  .4علم
در کفن داخل میشود اما مال باقی میماند؛  .5مال برای مؤمن و کافر و علم فقط
برای مؤمن حاصل میشود؛  .6همة مردم در امور دین خود به عالم نیاز دارند ،اما
به صاحب مال نیاز ندارند؛  .7علم برای عبور از پل صراط به انسان قدرت میدهد،
اما مال مانع عبور وی از روی پل صراط میشود (مجلسی1410 ،ق ،ج.)185 :1

با توجه به لزوم برنامهریزی در اوقات و استفادة بهینه از آنها که امام رضا(ع) به آن اشاره
نمودند (همان1410 ،ق ،ج ،)346 :75امام صادق(ع) به اختصاص مقداری از شبانهروز برای
تحصیل و طلب علم توصیه و فرمودند« :در آنچه كه لقمان پسرش را به آن موعظه كرد اين
بود كه به او گفت اى فرزندم ،در روزها و شبها و ساعتهای (زندگى) خود قسمتى را
براى خودت در طلب علم و دانش قرار بده» (همان ،ج.)169 :1
روایت مزبور ،مداومت در طلب علم و گفتگو دربارة آنرا تشویق میکند ،زیرا ترک
طلب علم و گفتگو دربارة آن موجب از بین رفتن و فراموش کردن آنچه انسان بهدست
آورده میشود (همان).

در مواردی ،امام رضا(ع) به برخی از علوم همچون شناخت قرآن ،فقه و حدیث بهطور

ویژه توجه کردهاند ،موارد مزبور دلیل بر انحصار وجوب طلب علم به قرآن ،فقه و حدیث

نیست ،بلکه آنها برخی از مصادیق مهم علم هستند که مورد تأکید و توجه خاص ایشان
قرار گرفتهاند ،مث ً
ال فرمودند« :خداوند به پیامبر(ص) قرآن را آموزش داد» (طوسی1414 ،ق:
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 )488و نیز دربارة تفقه در دین فرمودند« :حقيقت ايمان در بندهاى به كمال نمىرسد مگر
اينكه سه خصلت در او باشد :دين را درست و كامل بفهمد ،در معيشت ،خوب اندازهدارى
كند و در برابر بالها بردبار باشد» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)239 :75
همچنین برای مبتال نشدن به ربا ،یادگیری احکام مربوط به تجارت را توصیه و فرمودند:
«هر که بدون علم و فقه ،تجارت کند ،گرفتار ربا شده و در آن فرو میرود»(امام رضا(ع)،
1406ق .ب.)250:
دربارة تعلیم و آموزش احادیث به دیگران نیز فرمودند« :پیامبر(ص) سه بار فرمودند :خدايا،
جانشينان مرا رحمت كن ،پرسيدند :اى پيامبر خدا(ص)! جانشينان شما چه کسانی هستند؟
فرمودند :آنان كه پس از من مىآيند ،احاديث و سنت مرا نقل میکنند و به مردمان پس از
من مىرسانند» (مجلسی 1410 ،ق ،ج.)144 :2
تشویق امام رضا(ع) به خستگیناپذیری از طلب علم در طول عمر و برشمردن آن ازجملة
خصوصیات دهگانه که موجب کمال عقل انسان میشوند (همان ،ج )336 :75و نیز تشویق
به سیریناپذیری از علم در جملة «چهار چیز از چهار چیز سیر نمیشوند :زمین از باران ،زن
از مرد ،چشم از نگریستن و عالم از علم» (صدوققمی ،)222 :1362 ،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 (طوسی1414 ،ق )488 :و فرمودند« :علم ،گمشدة مؤمن
است» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)168 :1
 .2لزوم دریافت علم از جاهایی که احتمال وجودش میرود.

امام رضا(ع) در جملة «ف ْ
َاط ُلبُوا الِْع ْل َم ِف َم َظانِّ ِه» (طوسی1414 ،ق )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

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

در اينجا شما شايستهتر از آن هستيد»(همان) تعبیر«أَ َح َّق بِها» نشانگر آن است که مسلمان،
صاحب واقعی علم بوده و علمی که مشرک دارد ،علم مسلمانان بوده که در نزد وی عاریه
است.
 .3اقتباس و طلب علم از افرادی که ویژگی و اهلیت الزم را دارند.

ِن أَ ْه ِل ِه :علم را از اهل آن بگیرید» (همان) ،به لزوم دریافت از افرادی
وه م ْ
ِس ُ
جملة « َو ا ْقتَب ُ

که اهلیت و شایستگی الزم را دارند ،اشاره دارد.

اقتباس در لغت به معنای طلب قبس ،یعنی شعله بوده ،اما استعاره در معنای طلب علم
است (راغباصفهانی1412 ،ق652 :؛ محمود ،بیتا ،ج.)258 :1
سخن علی(ع) که فرمودند« :علم ،بسان گنجى در نزد دانشمندان محفوظ است و به شما
امر كردهاند كه آنرا از دارندگان اقتباس (طلب)کنید» (حرعاملی1409 ،ق ،ج ،)25 :27مؤید

ِن أَ ْه ِل ِه» ،اقتباس در معنای طلب علم بهکار رفته است.
وه م ْ
ِس ُ
آن است که در جملة « َو ا ْقتَب ُ

گرچه طلب علومی که معارف دینی نیستند ،حتی اگر نزد مشرک باشند ،ضروری و

واجب بوده و گمشدة عاقل یا مؤمن تلقی شدهاند ،اما علوم مربوط به دین (معارف دینی)
را باید از افرادی که شایستگی آنرا دارند دریافت کرد و با توجه به سخن علی(ع) که تبعیت
از اهل بیت(ع) و عدم پیشی گرفتن از ایشان را توصیه و عقب ماندن از آنها را نهی نمودند،
اهل بیت(ع) کارشناسان واقعی علوم دینی بوده و مسلمانان تنها مجاز هستند علوم دین را از
ایشان دریافت کنند ،چنانکه فرمودهاند« :بر آنها پيشى مگيريد كه گمراه مىشويد و از آنان
پس نمانيد كه تباه مىشوید» (رضی.)143 :1379 ،
حدیث ثقلین (صدوققمی1400 ،ق ،)415 :آیة ذکر(نحل )43/و ...نیز این مدعا را ثابت
میکنند .علی(ع) در جای دیگر فرمودند« :ای کمیل! (علم و معارف و اعتقادت را) جز از ما
نگیر تا از ما باشی« (ابنشعبه حرانی.)171 :1362 ،
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حدیث مزبور ،دریافت علم از کساني که علوم اهل بيت(ع) را نشر ميدهند رد نمیکند،
زیرا گرفتن علم از فقها و نشردهندگان علوم اهل بیت(ع) بهنوعی اخذ علوم از اهل بیت

(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 مىشود؟ فرمودند :به آموختن علوم ما و
تعليم دادن آن به مردمان» (مجلسی1410 ،ق ،ج ،)30 :2اخذ علم از اهل بیت(ع) و آموزش
آنها به دیگران را تشویق نمودند .همچنین حضرت ،راویان حدیث ،سنت پیامبر

و

(ص)

تعلیمدهندگان آنها به مردم را خلفای پیامبر(ص) تعبیر نمودند (همان ،)144 :خلفا به ائمه

(ع)

محدود نشده است ،بلکه شامل فقها نیز میشود (خمینی1423 ،ق.)62 :
 .4خصال و امتیازها و نقاط مثبت علم

امام رضا(ع) موارد ذیل را از امتیازها و ویژگیهای علم برشمردند:
آموختن علم ،حسنه است.

جملة «تَ َعُّل ِم ِه َِّلِ َح َسنَ ًة؛ یادگیری علم برای خداوند حسنه است» (طوسی1414 ،ق)488 :

به این ویژگی اشاره دارد.
طلب علم ،عبادت است.

جملة « َط َلبِ ِه عِبَا َد ِة» (همان) به این ویژگی اشاره دارد .در برخی روایتها ،نشستن در
جلسة درس فقها ،عبادت تلقی شده است ،مث ً
ال پیامبر(ص) فرمودند« :فقيهان ،فرمانروايان
جامعهاند ،نشستن نزد ايشان عبادت است» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)290 :67
مذاکرة علم ،تسبیح خداست.

ِيح؛ مذاکرة علم ،تسبیح خداوند است»( طوسی 1414 ،ق )488 :به
جملة «الُْ َذا َك َر ِة فِي ِه تَ ْسب ٌ

این ویژگی اشاره دارد ،پس یک ساعت در طلب علم بودن بهتر از احیای یک شب و یک روز
در طلب علم بودن بهتر از  30ماه روزه ،دانسته شده است (متقیهندی1409 ،ق ،ج.)131 :10

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

جملة «الَْع َم ُلبِ ِه ِج َها ِد؛ عمل به علم جهاد است» (طوسی1414 ،ق )488 :به این امتیاز علم اشاره دارد.
آموزش علم به دیگران ،صدقه است.

ِن َل يَ ْع َل ُم ُه َص َدقَ َة» (همان) ،از دیدگاه امام رضا(ع) آموزش علم
ِيم ُه م ْ
با توجه به جملة «تَ ْعل ُ

به افراد فاقد آگاهی ،نوعی صدقه است ،زیرا صدقه ،به کمک مالی محدود نمیشود ،بلکه
شامل هر کار خوبی میشود ،چنانکه فرمودند« :انجام هر کار معروف ،صدقه است»(امام
رضا(ع)1406 ،ق .ب.)373 :
همچنین در برخی از روایتها ،اصالح بین دیگران ،صدقة محبوب خداوند دانسته شده
ون» (بقره )3/نیز آمده که از
است (کلینی1429 ،ق ،ج .)531 :3در تفسیر آیة «ِمَّا َر َز ْقنَا ُه ْم يُن ِف ُق َ

آنچه به ایشان یاد دادیم ،دیگران را آموزش میدهند (مجلسی1410 ،ق ،ج.)17 :2

از سویی ،صدقة انتقال علم به دیگران ،آموزش به افراد مستحق و نیازمند به آن است
(همان ،ج.)136 :93
در برخی روایتها نیز آمده زکات علم ،در آموزش آن به بندگان خداوند است (کلینی،
1429ق ،ج.)101 :1
در توجیه اطالق صدقه بر آموزش علم به دیگران و اصالح بین دیگران میتوان گفت
صدقه به پنج بخش تقسیم میشود:
ـ صدقة مال :این نوع صدقه بسیار روشن است.
ـ صدقة زبان :آن است که انسان با بهره گرفتن از زبان خود ،بین دیگران واسطه شود
و در اصالح بین آنها بکوشد ،چنانکه خداوند فرموده است« :در بسيارى از نجواهايشان
فايدهاى نيست ،مگر در سخن آنان كه به صدق ه دادن يا نيكى كردن يا آشتىجويى فرمان
مىدهند»(نساء.)114/
ـ صدقة جاه و مقام :این نوع صدقه ،یعنی فردی که از جاه و مقام و نفوذی برخوردار
است از نفوذ خود برای آزادی اسیر ،جلوگیری از ریختن خون دیگران ،مقابله با امور
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ناخوشایند ،انجام کار نیک برای همنوع و مشابه آنها بهره گیرد (ابنفهد حلی 1407 ،ق.)71 :
ـ صدقة علم :بذل آن به افراد ناآگاه و نیازمند به علم است .پیامبر(ص) فرمودند« :ازجملة
صدقه آن است که شخص ،علم را فرا گرفته و به مردم آموزش دهد»(همان.)72 :
ـ با استناد به سخن پیامبر(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 میان آمده است (همان) ،اما بهنوعی میتوان این
صدقه را از اقسام نوع چهارم صدقه برشمرد.
بذل علم به دیگران (آموزش علم) موجب تقرب به خداوند است.

جملة «بَذلُ ُه ِ َل ْه ِل ِه قُ ْربَ ٌة ِإ َل اهللِ؛ 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 « ِ َ
ال َل ِل َو َْ
لنَّ ُه َم َع ِالَ َْ
ال َر ِام؛ زیرا علم ،تمیزدهندة حالل و حرام است» (همان) به این

ویژگی علم اشاره دارد و علوم مربوط به دین همچون فقه و ...را توصیه میکند.

از سویی ،اگر فردی عالم نباشد ،راه مبارزه با نفس و شیطان را نمیداند ،پس علم اخالق
مهم است.
علم ،طالبان خود را به بهشت میبرد.

ار ُسبُ ِل َْ
الَّن ِة؛ علم ،عالمت راههای بهشت است»(همان) ،نشانگر آن است که
جملة « َمنَ ُ

یادگیری علم از روی انگیزة الهی و عمل به آن موجب ورود به بهشت میشود ،در برخی
روایتها نیز آمده «علم ثمرة بهشت است» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)189 :75
علم ،مونس تنهایی یا ترس انسان است.

جملة «املؤنس ِف الْ َو ْح َش ِة؛ علم ،مونس ترس یا تنهایی است» (طوسی1414 ،ق )488 :به

این ویژگی اشاره دارد.

حضرت علی(ع) نیز فرمودند« :هر كه با علم خلوت كند ،هيچ خلوتى او را به وحشت

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

 ،1366ج.)233 :5
با توجه به ارتباط علم و کتاب ،امام علی(ع) فرمودند« :هر كه با کتابها تسلی یابد ،هیچ
آرامشی را از دست نداده است» (آمدی.)49 :1366 ،
همچنین فرمودند« :کتابها ،باغهای دانشمندان هستند» (همان).
«الص ِاح ِب ِف الْغ ُْربَ ِة َو الْ َو ْح َد ِة؛ علم ،دوست انسان در غربت و تنهایی است» (طوسی1414 ،ق.)488 :
َّ
با توجه به این ویژگی علم ،عالِم هيچگاه از تنهايي خسته نمیشود ،زيرا هميشه همراهي

به نام علم دارد که همراهیاش میکند.
علم با فرد عالم در خلوت ،همصحبت است.

ُْْ ِد ُث ِف َْ
ال ْل َوة» (همان) ،با توجه به این ویژگی ،عالم در خلوت ،آگاهیها و علوم خود
«ال

را مرور میکند و همراه دارد ،پس در عین خلوت و تنهایی ،بهدلیل تفکر و مرور در علم
خود ،با علم خود سخن میگوید.
علم در هنگام سختیها و مشکالت ،راهنماست.

الدل ُ
الض َّرا ِء» (همان) ،براساس این ویژگی علم ،عالم در هنگام سختیها،
الس َّرا ِء َو َّ
« َّ
ِيل ِف َّ
از امتحان ،ابتالء و لزوم صبر سخن میگوید و در غلبه بر مشکالت یاری میرساند و

چارهجویی و به آرامش کمک میکند.
علم ،سالحی بر علیه دشمنان است.

الس َل َح َع َلى َْ
ال ْع َدا ِء» (همان) ،با توجه به این ویژگی علم در دنیای امروز که عصر
« ِّ
اطالعات بوده و با وسایل ارتباط جمعی ،تهاجم فرهنگی صورت میگیرد ،مقابله با دشمنان،

بهویژه دشمنان خارجی با علم و ترویج آن ،مقابله با جهل ،پاسخگویی به شبههها و نیز تأکید
بر خودباوری امکانپذیر است ،پس علم میتواند سالحی علیه دشمنان باشد.
علم ،موجب زیبایی و زینت دوستان است.

الز ْي َن ِع ْن َد األخالء» (همان) ،ازجمله امتیازهای علم آن است که دوستان را یاری رسانده
« َّ
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و موجب زینتشان میشود .از سویی ،با توجه به این امتیاز ،عالم نزد دوستان خود مورد
احترام قرار میگیرد ،زیرا آنها به شایستگی او بیشتر آگاهی دارند.
باال رفتن عالم و الگوی خوبی و هدایت برای دیگران قرار گرفتن

َع اهللُ بِ ِه أَ ْق َوامًا فَيَ ْج َع ُل ُه ُم ِف َْ
ي قَا َد َة ...؛ خداوند در پرتو علم ،مردمانى را به
ال ْ ِ
جملة «يَ ْرف ُ

اوج مىرساند .در امور خير ،راهبرشان مىگرداند كه از آثار ايشان اقتباس مىشود ،از رفتار
نيكشان ره مىيابند و همه به انديشة ايشان مىرسند» (همان) به این ویژگی علم اشاره دارد.
صاحب علم مورد رغبت مالئکه قرار میگیرد.

َب الََْلئ َِك ُة ِف خلتهم( »...همان) ،مالئكه آرزوى دوستى با صاحبان علم
با توجه به جملة «تَ ْرغ ُ

را دارند ،بالهایشان را برای ایشان میگسترانند و در نمازشان بر آنها درود و تبريك مىفرستند.
امام سجاد(ع) نیز در جملهای مشابه فرمودند« :همانا ،فرشتگان بالهاى خود را براى جويندة
دانش ميگشايند ،زيرا از آنچه او مىجويد خشنود هستند» (مجلسی1404 ،ق ،ج.)112 :1
دربارة معنای وضع جناح مالئکه چند احتمال وجود دارد:
 .1وضع جناح ،آن است که مالئکه بالهای خود برای نشستن طالب علم فرش میکنند.
 .2وضع جناح مالئکه ،تواضع و فروتنی ایشان برای طالبان علم است.
 .3منظور از تعبیر مزبور ،مهربانی و لطف مالئکه نسبت به طالب علم است ،زیرا پرنده
بالهایش را برای جوجههایش میگستراند.
 .4منظور از تعبیر مزبور ،یاری کردن طالب علم است.
تعبیر امام رضا(ع) مؤید دیدگاه سوم است (همان).
همة موجودات ،برای طالب علم ،طلب مغفرت میکنند.

ان الْبَ ْح ِر ....؛ هر تر و خشکی ،حتى ماهيان دريا و
ِر لَُ ْم ُك ِّل َر ْط ٍب َو يَاب ٍ
ِس َح َّت ِحيتَ ُ
«يَ ْستَ ْغف ُ
درندگان و چهارپايان صحرا براى طالب علم ،طلب مغفرت و آمرزش مىكنند» (طوسی،
1414ق.)488 :
ممکن است منظور از طلب مغفرت همة موجودات برای عالم آن باشد که عالم جایگاه
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مغفرت آن باشد که به تعداد طالبان مغفرت ،گناه صاحب علم بخشیده شده یا به همان تعداد
به وی پاداش داده میشود .احتمال دارد منظور از طلب مغفرت آن باشد که همة موجودات،
درخواست پوشیده شدن گناه طالب علم را میکنند ،زیرا طالب علم ،ستر گناه جهل خویش
را طلب میکند (مجلسی1404 ،ق ،ج.)112 :1
علم ،زندهکنندة دلها از مرگ جهل است.

ِن َْ
ال ْه ِل» (طوسی1414 ،ق.)488 :
« ِإ ْن الْ ِع ْل ِم َحيَا ِة الُْق ُل ِ
وب م ْ

در متون اسالمی ،جهل نکوهش شده است ،مث ً
ال علی(ع) فرمودند« :هیچ فقری بدتر از جهل

نیست» (آمدی .)73 :1366 ،همچنین آنرا سرچشمة هر نوع شر و بدی برشمردند (همان).
پیامبر

(ص)

نیز فرمودند« :خیر دنیا و آخرت همراه علم و شر دنیا و آخرت همراه جهل

است»(مجلسی1410 ،ق ،ج ،)204 :1از همین روی مبارزه با جهل توصیه شده است ،مث ً
ال
امام علی(ع) فرمودند« :توسط علم با جهل مبارزه کنید» (آمدی.)44 :1366 ،
تصریح حضرت علی(ع) در روایت «جهل ،مرگ است» (همان )75 :به مرگ بودن جهل،

ِن َْ
ال ْه ِل» (طوسی1414 ،ق )488 :را روشن میکند ،زیرا
ِن الْ ِع ْل َم َحيَا ُة الُْق ُل ِ
مفهوم جملة «ا َّ
وب م َ

علم ،زندهکنندة دل از مرگ جهالت است ،از همین روی امام رضا(ع) فرمودند« :عالم در بین

جاهالن همانند زنده بین مردگان است»(حرعاملی1409 ،ق ،ج.)28 :27
حضرت علی(ع) در جملة دیگری فرمودند« :علم ،میرانندة جهل است»(آمدی.)44 :1366 ،
با توجه به آنچه در مورد اطالق مرگ بر جهل گذشت ،در برخی از روایتها ،از جاهل

«حی» تعبیر شده است ،مث ً
ال
به عنوان «میت» و از عالمـ حتی در فرض فوت ویـ بهعنوان ّ
امام علی(ع) فرمودند« :عالم ،زنده است گرچه مرده باشد»(آمدی )47 :1366 ،و نیز فرمودند:

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

اء َْ
ِن ُّ
الظ ْل َم ِة» (طوسی1414 ،ق.) 488 :
ار م ْ
البْ َص ُ
« ِضيَ ُ
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از آنجا که جهل نوعی تاریکی و ظلمت است ،علم بهعنوان چراغ عقل ،تاریکی جهل را
از بین میبرد .علی(ع) فرمودند« :علم ،چراغ عقل است» (آمدی.)43 :1366 ،

در روایت دیگری ،از شیعیان عالِم خواستند که در خارج کردن ضعفای شیعه از تاریکی

جهل بکوشند ،آنجا که فرمودند« :از شيعيان ما ،هر كه به آیين ما آگاه باشد و شيعيان ناتوان
را از تاريكى جهل به نور دانشـ كه ما به او بخشيدهايمـ درآورد ،در روز قيامت با تاجى از
نور كه بر سر دارد و به اهل محشر نور مىبخشد ،وارد مىشود» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)2 :2
ِن َْ
ال ْه ِل»(طوسی،
در تفاوت این دو امتیاز علم باید گفت در جملة « ِإ ْن الِْع ْل ِم َحيَا ِة الُْق ُل ِ
وب م ْ

1414ق ،)488 :از علم در رابطه با قلب سخن به میان آمده ،اما این ویژگی به رابطة علم
و عقل اشاره دارد ،بدیهی است که علم میتواند هم زندهکنندة دل باشد و هم در مبارزه با
جهل بهعنوان چراغ عقل عمل کند ،لذا امام رضا(ع) فرمودند« :علم ،پيشرو یا پیشوای عقل
بوده و عقل تابع آن است» (مجلسی1410 ،ق ،ج)171 :1
علم ،ماية نيرومندى تنها در برابر سستى و ضعف است.

«قُ َّو َة َْ
الض ْع َف» (طوسی1414 ،ق.)488 :
البْ َد ِ
ِن َّ
ان م ْ

نقش علم در نیرومندی بدن انکارناپذیر است ،زیرا علم راههای حفظ سالمتی را آموزش

میدهد ،از سویی ،نیرومندی بدن حتی در اجرا و عمل به تعالیم و دستورهای دینی مؤثر است،
چنانکه در تفسير آیة « ُخ ُذوا ما آتَ ْينا ُك ْم بُِق َّو ٍة» (بقره )63/آمده که از امام صادق(ع) پرسش شد

آيا منظور از گرفتن آيات الهى با قوت و قدرت ،قوت جسمانى است يا معنوى و روحانى؟
حضرت فرمودند« :هم با قدرت جسمانى و هم روحانى» (امام رضا(ع)1406 ،ق .ب.)378 :
جملة مزبور ،دستورى براى همة پيروان اديان آسمانى است که براى حفظ اين تعليمات
و اجراى آنها در هر زمان ،هم به نيروهاى مادى مجهز باشند و هم قواى معنوى.
علم ،بنده را به درجة برگزيدگان و مجالس نيكان مىبرد.

ِس َْ
ِل َْ
«يَ ْب ُل َغ بِالْ َع ْب ِد َمنَاز َ
البْ َرا ِر» (طوسی1414 ،ق.)488 :
مال ِ
ال ْخيَارَِ ،و ََ

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

الد َر َج ِ
الدنْيَا َو ْال ِخ َر ِة» (همان).
ات الُْع َلى ِف ُّ
« َو َّ

ين أُوتُوا الِْع ْل َم َد َرجاتٍ» (مجادله )11/و موارد مشابه ،به
آمنُوا ِم ْن ُك ْم َو الَّ ِذ َ
َع اهللُ الَّ ِذ َ
ين َ
آیة «يَ ْرف ِ

باال بردن درجات عالمان اشاره دارد .آية مزبور دال بر آن است که مؤمنان دو گروه هستند،
يكى ،آنهايى كه تنها مؤمن هستند ،دوم ،آنهايى كه هم مؤمن هستند و هم عالم و گروه دوم
بر گروه اول برترى دارند.
توصیه به همنشینی با علما در سخن حضرت علی(ع) که فرمودند« :كسى كه با دانشمندان
معاشرت كند مورد احترام قرار میگیرد» (مجلسی1410 ،ق ،ج )284 :74برتری صاحب
علم را در دنیا نشان میدهد.
مذاكرة علم و گفتگو در مباحث علمى ،مانند آن است كه صاحب علم ،روزه داشته يا در عبادت
پروردگار شبزندهداری کند.

« َّ
ام :يادآورى در دانش ،همسنگ روزه و مباحثة آن
الذ َك ِر فِي ِه يَ ْع ِد ُل ب ِّ
ام َو مدارسته بِالْقِيَ ِ
ِالصيَ ِ
مانند شبزندهدارى است» (طوسی 1414 ،ق.)488 :
در روایت دیگری عبارت مذکور به شکل «الف ْ
ِكر فيه يَ ِ
يام» (ابنفهد حلی1407 ،ق:
عدل ِّ
الص َ

 )73بهکار رفته ،در اینصورت معنایش ،فکر را به علم مشغول کردن ،معادل روزه گرفتن است.
اطاعت و عبادت پروردگار با علم امکانپذیر است.

الر ِّب َو يَ ْعبُ ُد» (طوسی1414 ،ق.)488 :
«بِ ِه يُ َط ُ
اع َّ

چگونگی اطاعت و عبادت خداوند در قرآن و سنت بیان شده است ،ازاینرو عالمان

دینی با استفاده از این دو ،میتوانند چگونگی اطاعت و عبادت خدا را بیان کنند.
پیوند با خویشاوندان ،توسط علم میسر میشود.

وص ُل َْ
ام :صلة رحم با علم صورت میگیرد» (همان).
«بِ ِه تُ َ
ال ْر َح ِ

در چگونگی این ویژگی علم باید گفت معارف دینی اعم از قرآن و سخنان معصومان(ع)،

ازجمله امام رضا(ع) ضمن تشویق و ترغیب به صلة رحم و نکوهش قطع رحم ،فواید و
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چگونگی صلة رحم و زیانهای قطع رحم بیان شده است ،از سویی ،در علم اخالق با
استناد به آیات قرآن و روایتها ازجمله روایتهای امام رضا(ع) ،صلة رحم به صور گوناگون

تشویق شده و قطع رحم ،گناه کبیره دانسته شده و شیوههای گوناگون صلة رحم همچون
سالم کردن به خویشاوند ،پاسخ خوب دادن به سالم و آب دادن به وی (حرعاملی1409 ،ق،
ج539 :21؛ کلینی1429 ،ق ،ج )389 :3و...بیان شده است .ازاینرو صلة رحم ،چگونگی و
دلیل ضرورت آن و نیز شیوهها و فواید آن توسط معارف دین تبیین شده است.
حالل و حرام بهوسیلة علم مشخص شناخته میشوند.

ِن َْ
« َو يَ ْع ِر ُف َْ
ال َر ِام» (طوسی1414 ،ق.)488 :
ال َل َل م َ

حاللها و حرامها توسط قرآن و معصومان(ع) ،ازجمله امام رضا(ع) بیان شدهاند .علوم

مربوط به دین (معارف دینی) ،ازجمله فقه ،عهدهدار بیان حالل و حرام هستند .از آنجا که
شرافت علوم با موضوع آنها ارزیابی میشود ،بیتردید بهترین علم ،علمی است که نفعاش
فراگیرتر و فایدهاش کاملتر باشد ،یقینًا چنین علمی ،علم شریعت و دین است.
امام رضا(ع) در مرو اشاره نمودند که در هنگام رحلت پیامبر(ص) خداوند دین ایشان را

کامل نمود و قرآن را بر ایشان نازل کرد که حاوی هر چیزی از حاللها ،حرامها و حدود

بوده است و نیازهای انسان را بهطور کامل دربر دارد (کلینی ،1429 ،ج.)489 :1

معصومان(ع) ،ازجمله امام رضا(ع) مفهوم حالل و حرام را بیان نمودهاند (همان) ،از سویی،
با توجه به آنکه احادیث معصومان(ع) حاوی حالل و حرام بوده ،حفظ و فهم آنها مورد

تشویق گرفته است ،مث ً
ال امام رضا(ع) به نقل از پیامبر(ص) فرمودند« :هر کس از امت من 40
حدیث که مردم از آن سود برند را حفظ کند ،خداوند در روز قیامت وی را عالم فقیه
محشور میکند» (1406ق .الف.)45:
همچنین فرمودند:

پیامبر(ص) سه بار فرمودند :خدايا جانشينان مرا رحمت كن ،پرسيدند :اى پيامبر خدا(ص)!

جانشينان شما چه کسانی هستند؟ فرمودند :آنان كه پس از من مىآيند و احاديث و سنت

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

سخن یاد شده خلفا به ائمه(ع) محدود نمی شود  ،بلکه فقها را نیز شامل می گردد(.خمینی،
بیتا ،ج.)629 :2
همراه بودن علم و عمل

ام الَْع َم ِل َو الَْع َم ِل تَابََع ُه» (طوسی1414 ،ق.)488 :
«الْ ِع ْل ِم ِإ َم ٍ

ازجمله امتیازهای علم آن است که با عمل همراه باشد ،از سویی ،عمل به راهنمایی علم
نیاز دارد ،پس هیچيك از آن دو بدون ديگرى ،نفعى ندارند .عالم بايد اهل عمل باشد و
بداند كه علم بدون عمل ،او را نجات نخواهد داد .پیامبر(ص) فرمودند« :كسىكه علمش زياد
شود اما هدايت (و عملش) افزون نشود ،نفعى جز دورى از خدا نبرده است» (مجلسی،
1410ق ،ج.)37 :2
عمل بدون علم نيز نفعى ندارد ،چنانکه امام رضا(ع) فرمودند« :كسىكه بدون آگاهى و
بصيرت عمل کند ،مانند كسى است كه بيراهه حركت مىكند ،هر چه سريعتر برود ،از راه
اصلى دورتر مىشود» (1406ق .ب.)381 :

ایشان همچنین دربارة لزوم همراهی عمل با علم ،در تفسیر آیة «ف ُ
ون:
او َ
َك ْب ِكبُواْ فِي َها ُه ْم َو الْ َغ ُ
آنان و گمراهان در آتش افكنده شوند» (شعراء )94/فرمودند:
آنها گروهی هستند که با زبانشان کار خوبی را بیان نموده ،آنگاه بر خالف آن عمل

کردهاند .از حضرت پرسیده شد منظور چیست؟ فرمودند :هر گاه انسان با زبان خود عدل
را توصیف کند و آنگاهبر خالف آن عمل کند و آنگاه در روز قیامت ببیند که ثواب آنچه

توصیف کرده به دیگری داده شده است ،حسرتش زیاد خواهد شد ( .1406ب.)376 :
الهام شدن علم به مردمان خوشبخت و محروم شدن مردمان بدبخت و سيهروز از آن

ي ِّر ْم ُه َْ
ال ْشقِيَا ِء» (طوسی1414 ،ق.)488 :
الس َع َد َاء َو َُ
«يلهم بِ ِه ُّ

ازجمله نقاط مثبت علم آن است که خداوند آنرا به مردم خوشبخت ،الهام و مردم

بدبخت را از آن محروم میفرماید ،پس امام رضا(ع) فرمودند« :خوش به حال کسیکه
خداوند ،وی را از علم محروم نکند» (همان).
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عالوه بر آنچه گذشت ،امام رضا(ع) امتیازهای خوب دیگری نیز در سخنانشان برای علم
برشمردهاند ،ازجمله:
علم بر حکام و زمامداران حاکم است.

امام رضا(ع) در جملة «پادشاهان ،حاکم بر مردم هستند ،اما علم بر ایشان حاکم است»
(مجلسی1410 ،ق ،ج ،)48 :2اشاره نمودند که هر چند زمامداران ،حاکم بر مردم هستند،
علم بر زمامداران حاکم است ،پس قدرت علم بیش از قدرت حاکمان است.
عالم نسبت به عابد برتری دارد.

ازجمله امتیازهای علم از دیدگاه امام رضا(ع) آن است که صاحب علم (عالم) بر عابد
برتری دارد ،زیرا در روز قیامت ،عابد به تنهایی وارد بهشت میشود ،اما نمیتواند با شفاعت
خود دیگران را به بهشت ببرد ،ولی عالم ،عالوه بر آنکه خودش وارد بهشت میشود ،کسانی
را که از علم وی یا شاگردانش بهره گرفتند نیز شفاعت میکند و به بهشت میبرد ،چنانکه
فرمودند:

روز قيامت به عابد گفته مىشود تو مرد خوبى بودى ،براى خودت كوشش كردى و

زاد و توشة خود را فراهم ساختى ،اينك داخل بهشت شو ،اما فقيه كسى است كه جامعه

را از علوم خود بهرهمند و آنان را به سمت خير و سعادت هدایت کند ،از چنگال دشمنان

برهاند ،از نعمتهاى پروردگار بهرهمند سازد و خشنودى خداوند را براى آنها فراهم آورد.
روز قيامت به فقيه گفته مىشود اى كسىكه از ايتام آل محمد

(ص)

سرپرستى و دوستان

ضعيف آنها را راهنمایى كردى ،اينك از كسانىكه از تو علم آموختند ،شفاعت كن .پس آن

فقيه توقف ميكند و مردم را دسته دسته با خود به بهشت مىبرد ،اينان كسانى هستند كه از

وى يا شاگردان او علم آموختهاند و تا روز قيامت هر كسى از گفتههاى اين عالم استفاده
كند مشمول شفاعت وى خواهد بود (همان.)5 :

علم میراث نیکی است.

ازجمله امتیازهای علم آن بوده که میراث خوبی است ،چنانکه امام رضا(ع) فرمودند:
«دانش میراثی نیک است» (همان ،ج.)169 :1

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

آن است که علم خویش را از استادش به ارث برده است ،همانگونه که فرزند ،مال را از

پدرش به ارث میبرد .از سویی در روایتها از استاد بهعنوان «پدر» تعبیر شده است .مث ً
ال
پیامبر(ص) فرمودند« :پدران سه گونهاند :پدری که تو را به دنیا آورده ،پدری که ازدواج تو را
موجب شده و پدری که تو را تعلیم داده است» (مشکینی1424 ،ق.)247 :
علم موجب پیروی مردم از اهل بیت(ع) و زنده شدن امر ایشان میشود.

امام رضا(ع) به نقش علم در پیروی از اهل بیت(ع) اشاره و پیروی از اهل بیت(ع) را در گرو
فراگیری علوم ایشان و آموزش آن به دیگران عنوان و فرمودند« :خدا بيامرزد كسىكه امر ما
را زنده كند ».راوی پرسید امر شما چگونه زنده مىشود؟ 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» (مجلسی1410 ،ق ،ج .)30 :2
توقف ویژگیها و امتیازهای علم بر رعایت آداب الزم

امتیازهایی که پیش از این با استناد به سخنان امام رضا(ع) مورد اشاره قرار گرفتند ،شروطی

دارند که تحت عنوان «آداب دانشآموزی» از آنها یاد میشود ،پیش از بیان شروط و آداب
دانشاندوزی ،بیان مفهوم ادب ضروری است:
مفهوم ادب

علمای لغت به صور گوناگون تعریف ادب را بیان کردهاند ،برخی گفتهاند« :فالنی را ادب

یاد داد ،یعنی به خوبیهای اخالقی و عادتها وی را ریاضت داد و به کارهای پسندیده
فراخواند» (مصطفی.)9 :1382 ،
فیومی گفته است« :ادب بر هر نوع ریاضت و ورزش پسندیدهای که موجب انجام
فضیلتی از فضائل توسط انسان شود اطالق میشود» (بیتا ،ج.)9 :2

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394

علت اطالق میراث بر علم آن است که هر عالمی علمش را از استادش میگیرد ،پس مثل

151

152

فرهنگ رضوی

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394

طریحی نیز مشابه این تعریف را بیان کرده است (1416ق ،ج.)29 :1
از همة تعاریف برمیآید که ادب ،با مشقت و سختی همراه است ،چنانکه امام رضا

(ع)

فرمودند« :عقل و خرد ،عطيه و موهبتي الهي است ولي ادب ،با کوشش و تالش حاصل آيد،
هر کس رنج تحصيل ادب را تحمل کند آنرا بهدست آورد ،اما آنکه براي بهدست آوردن
عقل رنج برد جز ناداني نيفزايد» (کلینی1429 ،ق ،ج.)53 :1
امام رضا(ع) ادب را جامة زیبا تعبیر نموده و فرمودهاند« :آداب ،جامههای زیبا هستند»
(نوری1408 ،ق ،ج.)184 :11
آداب و شروط الزم دانشاندوزی

امام رضا(ع) آداب و شروط چندی را برای تحقق ویژگیها و امتیازهای علم ضروری

دانستند ،ازجمله:
 .1نیت و انگیزة الهی داشتن

نیت در ارزشمندی کارها ،ازجمله طلب علم نقش مهمی دارد ،به همین دلیل امام رضا

(ع)

به صور گوناگون آنرا توصیه و فرمودند« :نیت مؤمن از عملش بهتر است».
از ایشان دربارة چگونگی بهتر بودن نیت مؤمن از عملش پرسیدند ،در پاسخ فرمودند:
«ریا در عمل وارد میشود اما در نیت وارد نمیشود» (1406ق .ب )378 :و نیز فرمودند:
«هیچ سخنی بدون عمل و هیچ عملی بدون نیت مؤثر نیست» (همان).
امام رضا(ع) آموزش نیت نیک را حتی به کودکان توصیه کردند و چگونگی نیت را توضیح

دادند .مث ً
ال 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» (کلینی1429 ،ق ،ج.)213: 7
تعبیر «رضای خدا» در سخن ایشان مفهوم نیت را بیان و انجام کارها برای رضای خدا
را توصیه میکند.

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

باشد ،خداوند رزق و روزی وی را زیاد کند» (امام رضا(ع)1406 ،ق .ب.)378 :
از دیدگاه آن حضرت ،ارزشمندی نیت به صدقه و انفاق مالی محدود نمیشود ،بلکه
نیت خوب در اخالق ،طلب علم و ...نیز مطلوب است ،چنانکه فرمودند« :خوشخلقی به
سرشت و نیت فرد بستگی داشته و نیت باالتر است» (همان) .همچنین در نکوهش کسانیکه
با انگیزههایی مانند مراء ،فخرفروشی ،فریب مردم و ...علم را فرامیگیرند فرمودند« :هر كه
علم جويد تا با سفيهان مجادله كند یا بر علما فخر بفروشد يا توجه مردم را بهسوى خود
جلب كند ،جایگاهش آتش دوزخ خواهد بود» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)30 :2
مراء به معنای محاجه و جدال از روی مباهات و فخرفروشی بر سفیهان (جاهالن)
است ،در نامگذاری مراء دو احتمال وجود دارد .1 :ممکن است کلمة مزبور از «مریه» به
معنای شک گرفته شده باشد ،زیرا هر یک از دو طرف مجادلهکننده در سخن طرف مقابل
خود شک یا آنکه در دالیل طرف مقابل خود ایجاد شک میکند؛  .2ممکن است کلمة
مراء از «مری» به معنای کشیدن بر پستان حیوان برای دوشیدن وی باشد ،زیرا هر یک از
جدالکنندگان ،نقطهنظر طرف مقابل خود را از وی بیرون میکشد .سفهاء به معنای جاهالن
است ،زیرا چنین افرادی در مقایسه با عاقالن عقل کمتری دارند (شوکانی ،بیتا ،ج.)326 :6
امام رضا(ع) در جای دیگر ضمن نکوهش مراء و جدال با علما و سفیهان ،زیان آنرا بیان
و فرمودند« :با علما ،مراء و جدال نكنيد كه شما را ترك خواهند كرد و با سفیهان نيز ستيز
نكنيد كه شما را جاهل خواهند پنداشت» (مجلسی1410 ،ق ،ج .)137 :2
از دیدگاه ایشان ،سفهاء ،قصهگویان مخالف اهل بیت(ع) بوده و منظور از علما ،علمای آل
محمد(ص) است (همان.)30 :
با توجه به اهمیت نیت در طلب علم و آموزش آن ،امام رضا(ع) گرفتن دستمزد برای آموزش

قرآن را در فرضی که معلم آنرا شرط کند نکوهش و فرمودند« :اجرت معلم حرام است ،هر گاه

گرفتن اجرت را برای آموزش قرآن شرط کند .همچنین معلمی که تنها قرآن را آموزش میدهد،
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دستمزد گرفتن وی حرام است ،خواه گرفتن دستمزد را شرط کند یا نکند» (1406ق .ب.)253 :

ِلس ْحت» (مائده )42/نقل شده که منظور ،اجرت
از ابنعباس نیز در تفسیر آیة «أَ َّکالُ َ
ون ل ُّ
معلمانی است که در آموزش قرآن شرط دستمزد میکنند» (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 (مفید بغدادی1413 ،ق.)588 :

قره گفته است« :به امام صادق(ع) عرض کردم :اینها میگویند کسب
از سویی ،فضلبن ابی ّ

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» (کلینی1429 ،ق ،ج.)667 :9

نظر به کراهت دستمزد آموزش قرآن که مشهور از آن جانبداری کردهاند ،باید روایتهای

نهیکننده 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 انگیزة الهی دانشاندوزی دانستهاند:

خشیت و ترس از خداوند

با توجه به این نشانه ،هر چه علم انسان بیشتر باشد ،ترس وی از خداوند بیشتر است،
چنانکه خداوند فرمود« :از بین بندگان خداوند فقط عالمان از خدا میترسند» (فاطر)28/؛
آیة مزبور نشانگر برتری عالم بر عابد است.
پیامبر(ص) نیز فرمودند« :در علم آدمی همین بس که از خدا بترسد» (متقیهندی1409 ،ق.)142 :
همچنین امام رضا(ع) دربارة لزوم خشیت فرمودند« :از علم تو همین بس که از خدا
بترسی» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)48 :2
از سویی ،خشیت ،میراث علم دانسته شده است (بلخیصوفی1400 ،ق.)265 :
خدمت کردن به مردم

ازجمله نشانههای داشتن انگیزة الهی در طلب علم آن است که هر چه علم فرد بیشتر

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

(عالم) كسى است كه جامعه را از علوم خود بهرهمند و ایشان را بهسوی خير و سعادت
راهنمایی میکند ،از چنگال دشمنان میرهاند ،از نعمتهاى پروردگار بهرهمند و خشنودى
خداوند را براى آنها فراهم میسازد»(مجلسی1410 ،ق ،ج.)5 :2
در تأیید این نشانة انگیزة الهی ،حضرت مسیح(ع) فرمودند« :شايستهترين مردمان براى
خدمت ،شخص عالم است» (همان.)62 :
همراهی علم با فضائل اخالقی

علم باید با عمل و فضائل اخالقی همراه باشد ،از همین روی امام علی(ع) فرمودند:
«سفاهت و غفلت در قلب عالم وجود ندارد» (حرعاملی1409 ،ق ،ج.)30 :16
امام رضا(ع) نیز عجب و خودپسندی فرد راـ گرچه آن فرد در ظاهر عالم باشدـ نشانة
جهالت دانستند و فرمودند« :برای جهالت تو همین بس که بهخاطر علمت دچار خودپسندی
شوی» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)45 :2
همچنین دربارة بردباری و سکوت صاحب علم فرمودند« :ازجمله نشانههای فقه ،حلم
و بردبارى ،سكوت و دم فرو بستن است .سكوت ،يكى از درهاى حكمت و ايجادکننده
محبت بوده و به همة نيكىها رهنماست (همان.)48 :
بدیهی است که غضب و حرفهای بیهوده ،با علم همخوانی و سازگاری ندارد.
منظور از سکوت که در سخن امام رضا(ع) به آن توصیه شده است ،سکوت مطلق نیست،
زیرا سکوت مطلق ،صمت نامیده نمیشود ،منظور از صمت ،سکوت معنیدار ،کنترلشده و
بجاست ،ازاینرو در برخی موارد ،وقتی حقیقتی یا حکمی باید بیان شود یا امر به معروف و
نهی از منکر ضرورت دارد ،سکوت ،مذموم دانسته شده است .مث ً
ال علی(ع) فرمودند« :خیری

در سکوت از بیان حکم و نیز خیری در سخن گفتن از روی جهل نیست» (همان.)81 :
همچنین در پارهای از روایتها ،سخن گفتن وسیلهای برای ورود به بهشت و رهایی
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از دوزخ دانسته شده است .مث ً
ال امام سجاد(ع) فرمودند« :سخن نیکو گفتن موجب افزایش
مال و روزی ،تأخیر مرگ ،محبت بین خانواده و موجب ورود شخص به بهشت میشود»
(مجلسی1410 ،ق ،ج.)310 :68
 .2عمقی بودن تعلیم و تعلم

ازجمله آداب اخالقی آموختن از دیدگاه امام رضا(ع) آن است که متعلم به درک عمقی آنچه
فرامیگیرد اقدام و از یادگیری حفظی بدون درک مطلب خودداری کند ،چنانکه فرمودند« :از
دانايان باشيد نه از راويان ،اگر حديثى را از روى فقه ،بصيرت و دانایى درك كنيد و معنایش را
دريابيد بهتر است از اينكه هزار حديث را بدون درك معانى روايت کنید» (بغدادی1408 ،ق.)31 :
امام علی(ع) نیز اکتفا به صرف نقل و عمل نکردن را شیوة جاهالن دانستند و فرمودند:
«فقط آنچه را که مىخواهيد عمل كنيد ياد بگيريد ،زيرا خداوند از علم ،جز از طريق عمل
كردن به آن ،به شما سودی نمىرساند .همواره دانشمندان راستين در فكر عمل كردن به علم
هستند و دانشمندنمايان سفيه در فكر ياد گرفتن و نقل علم» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)37 :2
 .3لزوم یادگیری علم از معلمان شایسته

نظر به تأثیر معلم بر متعلم و اینکه علم نوعی غذای روحی است ،یادگیری علم از معلمان

سان ِإىل َطعا ِم ِه» (یس )24/از امام باقر
شایسته ضروری است ،چنانکه در ذیل آیة «فَ ْليَ ْن ُظ ِر ْ ِ
النْ ُ

(ع)

پرسیده شده «طعامه» چیست؟ حضرت در پاسخ فرمودند« :علم وی است که آنرا از فردی
میگیرد» (کلینی1429 ،ق ،ج.)123 :1
امام رضا(ع) دربارة لزوم یادگیری علم از افراد شایسته فرمودند« :علم را از افرادی که شایستگی
آنرا دارند طلب کنید» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)171 :1
از دیدگاه ایشان ،معلم عالوه بر آنکه باید بردبار باشد ،سکوت اختیار کند و حرفهای بیهوده
نزند ،باید از عجب و خودپسندی بهخاطر علمش (همان ،ج )48 :2و نیز از مراء و جدال بپرهیزد

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

در روایتی ،به سه ویژگی الزم معلم اشاره شده است« :ننشینید مگر نزد عالمی که شما را از
سه چیز به سه چیز دعوت کند :از کبر به تواضع ،از چاپلوسی به خیرخواهی و از جهل به علم»
(ورام ،بیتا ،ج.)233 :2
 .4لزوم پرسیدن

ازجمله آداب الزم طلب علم ،پرسیدن است که در آموزش و طلب علم ،اهمیت زیادی

دارد ،از همین روی در متون اسالمی مانند قرآن و سخنان معصومان(ع) ،ازجمله امام رضا(ع) به آن

سفارش شده است .مث ً
َسئَ ُلوا أَ ْه َل ِّ
الذ ْك ِر ِإ ْن ُك ْنتُ ْم ال تَ ْع َل ُمون» (نحل.)43/
ال خداوند فرمود« :ف ْ

گرچه در سخن امام رضا(ع) «أَ ْه َل ِّ
الذ ْك ِر» به معنای اهل بیت(ع) بیان شده است (مجلسی1410 ،ق،

ج )173 :23اما پیامبر(ص) ضمن توصیه به جاهل برای پرسش و رفع جهل خود ،به آیة مزبور
استناد کردند (سیوطی ،1365 ،ج.)119 :4
استناد ایشان به آیة مزبور عدم حصر آن را به اهل بیت(ع) نشان میدهد ،از سویی ،فقهای شیعه
معنای آیه را عام دانسته و با استناد به آن ،لزوم تقلید افراد عام از مجتهدین را نتیجه گرفتهاند
(طباطباییحائری1296 ،ق.)253 :
امام رضا(ع) پرسش را وسیلهای برای دستیابی متعلم به علم معلم دانستند و اشاره نمودند:
سؤالکننده ،پاسخدهنده ،شنونده و دوستداران ایشان بهخاطر پرسش از ثواب برخوردار میشوند،
آنجا که فرمودند« :دانش ،گنجينههایى است كه كليد آن پرسش است .بنابراين سؤال كنيد تا خدا
شما را مورد رحمت قرار دهد ،زيرا در رابطه با دانش به چهار كس پاداش مىدهند :به سؤالكننده،
آموزگار ،شنونده و دوستدار آنان» (صدوققمی ،1378 ،ج.)28 :2
پرسش در مورد مسائل دینی ،از دو جهت اهمیت دارد :یکی به لحاظ پرسشکننده و دیگری به

ِ
ل قبولی نبوده و
پرسش پرسشکننده از آن روی است که جهل ،عذر قاب 
لحاظ پاسخدهنده ،اهمیت
پرسشکننده باید بهوسیلة پرسش ،جهل خود را از بین ببرد ،در صورت عدم پرسش ممکن است
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(همان )30 :و آموزش وی بهخاطر انگیزههای الهی باشد (امام رضا(ع)1406 ،ق .ب.)253 :
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در انجام وظیفة شرعی خطا کرده و مسئولیت انجام عمل اشتباه و تکرار آن بر عهدهاش باشد ،لذا از
وی خواسته شده که حیا و شرم را کنار نهاده و وظیفة خود را بپرسد .گرچه امام رضا(ع) حیا به معنای
شرم از خداوند و خجالت از انجام گناه در محضر خداوند را تشویق کردند و این نوع حیا را از
نشانههای ایمان ( ج )265 :1و غیبت فردی را که چنین حیایی ندارد مجاز دانستند (مجلسی1410 ،ق،
ج )260 :72اما با گشادهرویی پرسشهای دیگران را پاسخ میدادند و در نکوهش حیا برای پرسش
فرمودند« :كسىكه چيزى را نميداند ،از پرسش برای دانستن آن حيا نکند» (1406ق .الف.)81 :
در روایتها حیا برای پرسش «حیای حمق» نامیده شده است ،مث ً
ال پیامبر(ص) فرمودند« :حيا دو

قسم است :يكى حيای عقالنى و ديگری حيای احمقانه .حيای عقالنى ناشى از علم و دانش است
و حيای احمقانه عبارت از جهل و نادانى است» (ابنشعبه حرانی )45 :1362 ،و نیز فرمودند:
«سزاوار نیست که جاهل بهخاطر جهلش سکوت کند و پرسش نکند» (ریشهری ،1375 ،ج:3
.)3526
اهمیت پرسش بهلحاظ پاسخدهنده از آن روست که امام رضا(ع) نسبت به پاسخدهندگان،
بهویژه در پرسش از مسائل دین هشدار دادند و از پاسخ دادن بدون علم نهی و فرمودند« :هر گاه
از کسی در مورد چیزی پرسش شود که دربارة آن علم ندارد ،از گفتن «نمیدانم» نباید شرم داشته
باشد» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)376 :66
پاسخ نادرست به پرسش ،عواقب بدی دارد و مسئولیت عمل اشتباهی که پرسشکننده انجام
میدهد بهعهدة پاسخدهنده است ،چنانکه امام رضا(ع) فرمودند« :هر که بدون علم فتوا دهد،
مالئکة آسمان و زمین ،وی را لعنت خواهند کرد» (صدوققمی ،1378 ،ج.)46 :2
 .5لزوم خودشناسی

از دیدگاه امام رضا(ع) ازجمله آداب دانشاندوزی آن است که متعلم ،به علمی که فرامیگیرد
اکتفا نکند و خودشناسی را نیز مدنظر قرار دهد ،زیرا خودشناسی از یکسو ،موجب میشود
متعلم علم را با انگیزة درست فرا بگیرد و از طرفی آنرا در جهت درست بهکار ببندد ،از سویی،

آداب دانشاندوزی در سخنان ...

بدون عمل نکوهش شدهاند ،چنانکه حضرت علی(ع) فرمودند« :لغزش عالِم فاسد ،جهانی را فاسد
میکند» (آمدی.)47 :1366 ،
خودشناسی بهدلیل اهمیت و نقش شگرفی که در تعلیم و تعلم دارد ،در متون اسالمی بهطور
مکرر مورد توصیه و تشویق قرار گرفته است ،چنانکه امام رضا(ع) فرمودند« :بهترین عقل آن است
که انسان خودش را بشناسد» (مجلسی1410 ،ق ،ج.)352 :75
نتیجهگیری

از آنچه گذشت نتایح ذیل بهدست میآید:
امام رضا(ع) ضمن تشویقهای گفتاری و عملی علم ،آدابی را در مورد علم الزم دانستند ،آداب

مزبور برای استفادة بهینه از علم و بهره گرفتن از آن در جهت صحیح است.
ازجمله دالیل توصیة ایشان به رعایت آداب اخالقی آموختن ،تأثیرگذاری روی معلم و متعلم است.
امتیازهای زیادی که آن حضرت برای علم برشمردند ،برخی مربوط به معارف دینی و برخی
از آنها هر نوع علمی را شامل میشوند.
گرچه توصیة آن امام همام(ع) بر کسب علم از هر جایی که احتمال وجودش است ،دریافت
علم از غیرمسلمان را مجاز میشمارد و به تعبیر برخی روایتها ،علم در نزد مشرک عاریه بوده و
مسلمان ،مالک و صاحب حقیقی آن بوده ،بهتر است در صورت امکان در علومی غیر از معارف
دینی نیز آداب الزم رعایت شود و دریافت علم غیردینی از مسلمان در اولویت قرار گیرد.
گرچه دریافت علومی غیر از معارف دینی از غیرمسلمانان مجاز بوده و در روایتها به آن
توصیه شده و همین امر ازجمله دالیل پیشرفت تمدن اسالمی بهحساب آمده است ،اما در

خصوص علوم مربوط به دین و شریعت ،بهویژه قرآن سختگیری خاصی وجود دارد ،بهگونهای
که دریافت چنین علومی از افرادی مجاز دانسته شده است که ویژگیهای خاصی را دارا باشند.

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394

علمی که با خودشناسی همراه نباشد ،بسیار مخرب است ،از همین روی در روایتها ،عالمان
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بررسی سندی متنی «علم و عصمت امام» در کالمی از امام رضا

(ع)

صمد عبدالهی عابد ،1جمشید بیات ،2مصطفی فریدونی

3

چکیده

جهان اسالم از دیرباز دارای مذاهب فکری و اعتقادی با گرایشهای خاص
ازجمله شیعه ،معتزله و اشاعره بود .این مذاهب در برخی از مسائل و اعتقادها همچون
«امامت و رهبری» دارای اختالفهای ریشهدار و عمیقی بودند .افرادی با توجه به
مبانی فکری و عقیدتی خویش ،امامت و به تبع آن ،عصمت و اعلم بودن را در غیر
پیامبر(ص) نمیپذیرفتند و با توجه به شبهههایی همچون نبودن نصی بر امامت ائمه(ع)،
خطاکار بودن همة افراد جامعه به غیر از پیامبر(ص) ،سعی بر انکار این امر میکردند.
ولی عالمان امامیه با توجه به مبانی فکری ،عقیدتی و نصوص وارده ،امامت را مختص
(ع)
امامان معصوم(ع) میدانستند .یکی از این نصوص وارده ،حدیثی جامع از امام رضا
دربارة «صفات امام معصوم» است .دراین نوشتارتالش شده با توجه به این حدیث
شریف رضوی ،دوصفت ضروری علم وعصمت امام (ع) ازنظر عالمان امامیه بررسی
و تبیین شود .دراین بررسی که به روش کتابخانهای انجام گرفت ،مشخص شد این
حدیث از نظر سند جزو احادیث «حسن» به شمار آمده و در کتاب های معتبر روایی
بسیاری 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.

واژههای کلیدی
بررسی متنی سندی ،عصمت ،علم امام ،امام رضا

(ع)

تاریخ دریافت 94/07/30 :تاریخ پذیرش94/09/02 :
 .1دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 .2کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان(نویسنده مسئول)
 .3دانشجوی کارشناسیارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی

s1.abdollahi@yahoo.com
jam.bayat@yahoo.com
mostafafridoni@gmail.com

164

فرهنگ رضوی

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394

مقدمه

جهان اسالم از دیرباز تاکنون ،دارای مذاهب فکری و اعتقادی با گرایشهای خاص

بوده است .پارهای از این مذاهب و گرایشها در زمانی کوتاه یا در میانة تاریخ حیاتشان،
طرفداران و هواداران بسیاری یافته و شهرتی به هم رسانده ،ولی امروزه جز نام بیرسم،
چیز دیگری از آنها باقی نمانده است .تاریخ کهن هزار و  400سالة اسالمی با میراثی از آثار
مکتوب ،از سه بنیان فکری اصلی به نامهای شیعه ،معتزله و اشاعره نام میبرد؛ اما آنچه نگاه
دانشوران مسلمان و بلکه غیرمسلمان را به آثار مذاهب یادشده جلب و جذب نموده ،آن
است که این مذاهب نقش برجسته و عمدهای در سازگاری و ناسازگاری باورهای مسلمانان
با دادهها و یافتههای کالمی وحیانی قرآنکریم و سنت نبوی دارند .به همین علت ،اختالف
دیدگاه دانشمندان بهطور عموم و مفسران مسلمان (شیعه ،معتزله و اشاعره) بهخصوص و

جدال سخت ،دامنهدار و بیپایان آنان ،قصهای شنیدنی و طوالنی دارد .اما پنهان نیست که
ریشهدارترین ،باسابقهترین و پردامنهترین اختالف دیدگاه نزد عموم عالمان مذاهب یادشده،
موضوع «امامت اهل بیت(ع)» بعد از عصر رسالت محمدی است .عالمان شیعه ،معتزله و
اشاعره ،دریافتها و برداشتهای متفاوتی از موضوع امامت و ویژگیها و شرایط امام دارند.
عالمان امامیه ،همرأی و همداستان بر این باورند که امامان اهل بیت(ع) که از خاندان پیامبر
بزرگوار اسالم

(ص)

برگزیده شدهاند ،تداومبخش خط نبوت و رسالتاند .بر این پایه ،امام

معصوم ،همة وظایف و مسئولیتهای نبوی جز موارد مخصوص مقام نبوت و رسالت را
بر عهده دارد .ازاینرو همانند مقام نبوت ،دارا بودن امتیازها ،فضیلتها و صفاتی همچون
عصمت ،دارا بودن علم لدنی و  ...از شرایط اصلی و اولی مقام امامت است .این موضوع
در روایتهای رسیده از پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) به روشنی بیان شده است .اما افرادی
(گروهی از معتزله) با توجه به مبانی فکری و عقیدتی خویش ،عصمت را در غیر پیامبر
اکرم

(ص)

نمیپذیرند و دالیل و شبهههایی که بر عدم عصمت و امامت امامان معصوم

(ع)

میآورند به این قرار است .1 :نص بر امامت ائمه(ع) نداریم؟  .2امام میتواند گناهکار باشد؟

بررسی سندی متنی ...

به همین خاطر در این حیطه ،به بررسی روایت جامعی از امام رضا(ع) ،دربارة امامت و
صفات ویژة امام معصوم پرداخته میشود.
در این مقاله ،پس از تبیین لغوی و اصطالحی «امام» و «امامت» ،دربارة ضرورت امامت
و سند ،داللت و نکات بالغی روایت مورد بحث بررسی و سعی میشود صفات ضروری
امام ازجمله عصمت و علم مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.
امام از دیدگاه لغتشناسان

لغتنویسان ،ریشة واژة «امام» را از «ا ّم» به معنای «اصل ،پایه و قصد کردن» یاد کرده و

چند معنا برای آن برشمردند که عبارتاند از :پیشوا ،پیشرو ،سرپرست ،دلیل ،راهنما ،طناب
و چوبی که در ساختمان بهکار برده میشود تا پایههای آن بهصورت برابر قرار گیرد و نیز
نشانهای که سپاهیان لشکر بهدنبال آن حرکت میکنند (ابنمنظور 1414 ،ق :مادة ا ّم؛ زبیدی،
 1414ق :مادة ا ّم؛ راغباصفهانی ،1362 ،مادة ا ّم؛ دهخدا :1373 ،مادة ا ّم).

ناگفته نماند که واژة امام دارای اشتراک معنوی است ،یعنی هم دربارة افراد شرور و هم

دربارة افراد مثبت و متعالی بهکار برده میشود .راغباصفهانی در مفردات نوشته است:
ا ِإلمام املؤ ّمت به ،إنسانا کأن یقتدی بقوله أو فعله ،أو کتابا ،أو غری ذلک حم ّقا کان أو مبطال،

و مجعه :أئمة؛ امام به کسی گفته میشود که پیش رو قرار گرفته است ،خواه از افراد انسانی
باشد که دیگران به گفته یا عملش اقتدا نمودهاند یا نوشتهای که پیش رو قرار دارد یا غیر آن
باشد و فرقی ندارد که امام حقگرا یا باطلگرا باشد و جمع آن «ائمه» است ( :1362مادة ا ّم).

مفهوم اصطالحی امام

والدنيا لشخص من
الدين ّ
عامة يف ّ
عالمه حلی بهعنوان یک متکلم شیعی میگوید« :االمامة رئاسة ّ

االشخاص نيابة عن النّيب (ص)؛ امامت عبارت است از یک ریاست عامه در جمیع شئون دین و
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 .3زمانه میتواند بدون امام باشد؟ (آلوسی1414 ،ق ،ج.)26 :12
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دنیای مردم برای شخص معینی از انسانها بهعنوان نیابت و جانشینی از پیامبر(ص)» (حلی،
.)404 :1378
این نیابت اعم از بیان احکام ،اجرای حدود ،ادارة جامعه ،ایجاد عدالت اجتماعی ،جنگ،
صلح و  ...است.
با استفاده از دیدگاه دیگر دانشمندان امامیه میتوان گفت:
امام به کسی گفته میشود که از ناحیة پیامبر گرامی

(ص)

و به اذن پروردگار ،ریاست

یافته است تا امور دینی و دنیوی مردم را بر عهده گیرد و دین و دنیای آنان را سامان و

آباد سازد و ازاینرو بر مردم الزم شمرده است تا از دستورهای وی پیروی و اطاعت کنند
(رک :مظفر1396،ق ،ج .)4 :2

ضرورت امامت

اینکه آیا اصوالً وجود امام و رهبر در جامعة بشری ضرورت دارد یا خیر و اگر ضرورت

دارد ،ضرورتش شرعی است یا عقلی و آیا نصب امام بر خداوند واجب است یا انتصاب
آن بر انسانها واجب است و بهعبارتی دیگر آیا نصب امام ،انتخابی است یا انتصابی ،از
سؤالهایی بوده که ذهن مسلمانان را از دیرباز مشغول خود کرده است.
در اصطالح و بهخصوص با توجه به نگرش عالمان شیعه ،امام و امامت ،تعریف خاصی
پیدا میکند و سابقة تاریخی آن ،به زمانی بازمیگردد که آخرین پیامبر الهی چشم از جهان
فرو بست .عدهای از مهاجرین و انصار در مکانی بهنام سقیفة بنیساعده گرد آمدند و در
اندیشة تعیین خلیفه برای ادارة امور امت برآمدند؛ در آن گردهمایی کسی از خاندان رسالت
بهدلیل دلمشغولی آنان به مسئلة تدفین رسول اکرم(ص) حضور نداشتند و عالوه بر آن ،برخی
از نزدیکترین یاران پیامبر

(ص)

در آن جلسه شرکت نداشتند یا دعوت به شرکت در آن

گردهمایی نشدند .باری ،در اجتماع سقیفة بنیساعده ،بعد از گفتگوها و شور و مشورتها
همراه با اختالف دیدگاه میان افراد و پارهای از بزرگان مهاجر و انصار ،این نتیجه رقم خورد

بررسی سندی متنی ...

امامت امت اسالمی بر دوش وی نهاده شد (طبری 1412 ،ق ،ج .)31 :2
اما آیا قصة انتخاب خلیفة مسلمین به همین سادگی و راحتی به پایان رسید؟ تاریخنگاران
جواب منفی داده و نوشتهاند :خاندان بنیهاشم و پیشگام آنان حضرت علی(ع) و دخت
بزرگوار رسول اکرم(ص) ،حضرت زهرا(س) و عدهای از صحابی نامدار و باسابقه مانند سلمان
فارسی ،مقداد ،ابوذر غفاری و  ...فریاد اعتراض به انتخاب ابوبکر بلند کردند (همان.)455 :
با این توصیف چگونه میتوان ادعای اجماع و اتفاق در انتخاب خلیفه کرد؟ این چگونه
اجماعی است که بیحضور این جماعت سرشناس حاصل میشود؟ قرنهاست این پرسش
و همانند آن ،پیش روی خردمندان ،اندیشمندان و پژوهشگرانی که به دور از تعصبهای
ناروای فرقهای به تحقیق و جستجو میپردازند ،قرار دارد اما بیپاسخ مانده است.
به نظر برخی از آن تاریخ به کسانیکه معتقدند امامت امت بعد از دورة رسالت از ناحیة
خدای متعال و بهدست پیامبر اسالم(ص) بر دوش امیرمؤمنان علی(ع) نهاده شده است ،شیعه
گفته میشود .این باور ریشهدار و پایدار ،اولین تعریف از مفهوم امامت در اندیشة شیعه را
نشان میدهد؛ اما با عبور از این تاریخ و پیدایش جریانهای مختلف فکری ،ایدههای تازهای
در بستر جامعة مسلمانان بهوجود 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 نتیجة آن ،بهوجود
آمدن مذاهبی با نامهای مختلف بود.
امروز اغلب این مذاهب در صحنة جامعة اسالمی حضور ندارند؛ ولی پارهای از آنها
باقیمانده و دارای پیروانی بسیار یا اندک در سراسر جهاناند .از مذاهب شیعه سه جریان
فکری و فرقهای (امامیه ،زیدیه و اسماعیلیه) وجود دارد که تعریف آنها از امام و امامت با
آنکه در نقطههایی اشتراک دارند ،متفاوت است (عظیمیفر.)32 :1389 ،
دانشمندان امامیه معتقدند :بشر همیشه نیاز به امام و رهبر دارد و این ضرورت عقلی بوده
و بر خداوند واجب است که شخصی را بهعنوان امام و رهبر نصب کند و مسئله انتصابی
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که ابوبکربن ابیقحافه از گروه مهاجران بهعنوان خلیفه و جانشین رسول خدا(ص) انتخاب و
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است؛ نه انتخابی و یکی از استداللهای 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 (نتیجه)،
هر کسی که اهل مطالعه باشد و تجربة سیاسی باشد ،میداند هرگاه جامعه دارای رهبری
شایسته باشد ،او راهنمای مردم باشد و جلوی ستمگران را بگیرد ،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 ...یقینًا چنین جامعهای به اطاعت،
نزدیک و از معصیت ،دور خواهد بود و معنای لطف هم همین است (همان.)403 :
با این وجود ،گاهی ما انسانها با پذیرش لطف الهی مخالفت میکنیم و از آن جمله است
آنچه برخی امتهای پیشین ،پیامبران و رهبران دینی خود را با شکنجه ،قتل و غیره از بین
میبردند و از آنجا که نبی مکرم اسالم(ص) ،آخرین پیامبر و اوصیای ایشان ،آخرین اوصیای
بالفصلاند ،الزم است خداوند متعال ،آخرین ذخیرههای خود را از خطرها مصون بدارد و
در این راستا ،امام دوازدهم(ع) را به غیبت میبرد و «راز اصلی غیبت آن حضرت این است
که از شر جباران و ستمگران محفوظ بماند» (رک :مصباحیزدی ،1374،ج.)386 :2
البته در زمان غیبت هم مردم به کلی از فیوضات آن حضرت بیبهره نیستند و به تعبیری
که در روایتها آمده ،همانند خورشیدی که پشت ابر باشد ،کمابیش از نور او استفاده
میکنند (مجلسی1403،ق ،ج.)92 :52
افراد بیشماری هرچند بهصورت ناشناس به زیارت ایشان مشرف شده و برای رفع
گرفتاریهای مادی و معنوی ،از آن بزرگوار ،بهرهمند شدهاند و اساسًا حیات آن حضرت،
عامل مهمی برای دلگرمی و امیدواری مردم است تا خود را اصالح و آمادة ظهور کنند
(مصباحیزدی ،1374 ،ج.)386 :3
عالوه بر آن ،به افراد خاصی که فقیه ،عالم ،نفسنگهدار ،مطیع امر موال و مخالف هوای
نفس باشند ،اجازه داده که با اجتهاد و استنباطهای روشمند خود ،مردم را راهنمایی کنند و
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روایتهایی مثل مقبوله عمربن حنظله که براساس فرمایش امام صادق(ع) ،کسانیکه
حدیث امامان(ع) را روایت کنند و حالل و حرام آنها راشناسند ،از جانب امام حاکم بر امت
اسالمی هستند (حرعاملی1424 ،ق ،ج  ،136 :27باب 11از کتاب قضا ،حدیث.)]33416[1
نامة امام زمان(ع) به شیعیان که در رویدادهای زمان باید به راویان حدیث ما رجوع کنید
که آنان ،حجتهای من بر شما هستند و من حجت خدا بر ایشان هستم (همان،ج ،140 :27
باب 11از کتاب قضا ،حدیث )]33424[9و حدیث امام حسین(ع) که مجاری امور بهدست
علماست و امین بر حالل و حرام خدا هستند (ابنشعبه حرانی ،522 :1389 ،حدیث اول)
بر این امر داللت میکنند که جای بحث آن اینجا نیست.
متن حدیث

ِم قَ َ
وم َّم ٍد الَْق ِ
ال:
أَبُ َُ
اس ُم بْ ُن الَْع َلء َِر ِ َ
ح ُه اهلل ُ َرف ََعه ُ َع ْن َع ْب ِدالَْع ِزي ِز بْن ُِم ْسل ٍ
(ع)
ِع يَ ْو َم ُْ
َاجتَ َم ْعنَا ِف َْ
امه َو َذ َك ُروا
ال ُم َع ِة ِف بَ ْد ِء َم ْق َد ِمنَا ف ََأ َد ُاروا أَ ْم َر ْ ِ
الر َضا ِبَ ْر َو ف ْ
ال َم َ
الام ِ
ُكَّنا َم َع ِّ
اس فِي ِه فَتَبَ َّس َم(ع) َُّث قَ َ
ال يَا
َد َخ ْل ُت َع َلى َسِّي ِدي(ع) ف ََأ ْع َل ْمتُ ُه َخ ْو َ
ض َّالن ِ
َك ْث َره ْاخت َِل ِف َّالن ِ
اس فِي َها ف َ
(ص)
َ
َ
َ
ِي ِ
َْم ُت َع َل ْي ُك ْم
آخ ُر ُع ُم ِر ِه «الْيَ ْو َم أ ْك َم ْل ُت لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم َوأت ْ
َع ْب َدالَْع ِزي ِز ...أنْ َز َل ِف َح َّجةِالْ َو َداع َِو ه َ
ي
ال ْسال َم دِينًا» (مائدهَ )3/و أَ ْم ُر ْ ِ
يت لَ ُك ُم ْ ِ
ين َوَل ْيَْ ِ
الد ِ
ََام ِّ
ن ِْع َم ِت َو َر ِض ُ
ض(ص) َح َّت بَ َّ َ
امه م ْ
ِن ت ِ
ال َم َ
ِيل َْ
ال ّق َِو أَقَا َم لَُ ْم َعلِيًّا(ع) َع َلما ً َو
ِ ُل َّمتِ ِه َم َع ِالَ دِينِ ِه ْم َو أَ ْو َض َح لَُم ْ َسبِي َل ُه ْم َو تَ َر َك ُه ْم َع َلى قَ ْص ِد َسب ِ
الداعِي ِإ َل اهلل َِو َّ
اب
ِإ َماماِ ْ ...
ني اهللِ ِف َخ ْل ِق ِه َو ُح َّجتُ ُه َع َلى عِبَا ِد ِه َو َخلِي َفتُ ُه ِف ب َِل ِد ِه َو َّ
ال َما ُم أَ ِم ُ
الذ ُّ
ِن ُّ
ال َما ُم
بأُ َع ِن الُْعيُ ِ
الذنُ ِ
وص بِالِْع ْل ِم الَْ ْو ُسومَ ...و ْ ِ
َعن ُح َر ِم اهللِ ْ ِ
وب َو الُْ َ َّ
وب الَْ ْخ ُص ُ
ال َما ُم الُْ َط َّه ُر م َ
س َو َّ
وص
َع ِالٌ َل َْي َه ُل َو َر ٍاع َل يَ ْن ُك ُل َم ْع ِد ُن الُْق ْد ِ
اره َو ُّالن ُس ِك َو َّ
الز َها َده َو الِْع ْل ِم َو الْعِبَا َده َْم ُص ٌ
الط َه َ
الر ُس ِ
ِن
ول(ص) َو نَ ْس ِل الُْ َط َّه َره الْبَتُ ِ
ُوح َس ٍب ِف الْبَ ْي ِت م ْ
ول َل َم ْغ َم َز فِي ِه ِف نَ َسب ٍَو َل يُ َدانِي ِه ذ َ
ب َِد ْع َوه َّ

(ص)
ش َو ِّ
ِن َه ِ
الر ُس ِ
ِن اهللِ َع َّز َو َج َّل ...فَ ُه َو َم ْع ُصو ٌم ُم َؤيَّ ٌد
اش ٍم َوالْع ْ َ
قُ َر ْي ٍ
الر َضا م َ
ِته م َ
الذ ْر َوه م ْ
ول َو ِّ
ِن َّ
ون ُح َّجتَ ُه َعَلى ِعبَادِهِ
ِن َْ
الزلَل َِو الْعِثَار ِيَ ُخ ُّص ُه اهللُ بَِذلَِكل ِيَ ُك َ
ال َطايَا َو َّ
ُم َو ٌ
ِن م َ
فَّق ُم َس َّد ٌد قَ ْد أَم َ

و َشا ِه َدُه َعَلى َخْلقِه و...؛  ...ای عبدالعزیز! در آخر عمر پیامبر(ص) در حجةالوداع این آیه

بر ایشان نازل شد «امروز دين شما را برايتان كامل و نعمتخود را بر شما تمام کردم و
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بر مردم واجب است از چنین افرادی تبعیت کنند.
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اسالم را براى شما [بهعنوان] آيينى برگزيدم» (مائده .)3/همانا امامت از شرایط کمال و

اتمام دین است و پيغمبر(ص) از دنيا نرفتند تا آنكه نشانههاى دين را براى امتشان بيان كردند،

راههايشان را روشن ساختند ،آنها را بر شاهراه حق واداشتند و على(ع) را بهعنوان پيشوا و
امام منصوب كردند .امام ،امين خداست در ميان خلقش ،حجت او بر بندگانش ،خليفة او

در بالدش ،دعوتكننده بهسوى خدا و دفاعكننده از حقوق اوست ،امام ،از گناهان پاك و
از عيبها بركنار است ،به دانش مخصوص و به خویشتندارى نشانهدار است ،امام ،عالمى

است كه نادانى در او راه ندارد ،سرپرستى است كه عقبنشينى ندارد ،كانون قدس ،پاكى،

طاعت ،زهد ،علم و عبادت است ،دعوت پيغمبر

(ص)

به او اختصاص دارد ،از نژاد پاك

فاطمه بتول(س) است ،در دودمانش جاى طعن و سرزنشى نيست و هيچ شريفنژادى به
او نرسد ،از خاندان قريش و بنیهاشم ،از عترت پيغمبر(ص) و مورد پسند خداى عزوجل
است ،پس او معصوم است و تقويتشده و با توفيق استوار شده ،از هر گونه خطا و لغزش

و افتادنى در امان است ،خدا او را به اين صفات امتياز بخشيده تا حجت رساى او باشد بر
بندگانش و گواه بر مخلوقش و ( ...کلینی 1407،ق ،ج .)199 :1

 .1بررسی 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 (شهید ثانی1423،ق.)31 :

بدین جهت استاد بهبودی این حدیث را در گزیدة کافی که بنایش درج احادیث صحیح

بوده ،نیاورده است (رک1363 :ش)60-61:؛ ولی بنابر گفتة عالمه مجلسی ،این حدیث در

احتجاج طبرسی و غیبت نعمانی و غیره (مجلسی1404،ق ،ج )376 :2و در عیون اخبار

الرضا ،امالی صدوق و کمالالدین و معانی االخبار نیز ذکر شده است (کلینی1430،ق ،ج:1

 ،488پاورقی) که در برخی موارد بهصورت مسند ذکر شده که بهعنوان نمونه در معانی

االخبار صدوق با این سند ذکر شده که صدوق از ابوالعباس محمدبن ابراهیمبن اسحاق

طالقانی از ابواحمد قاسمبن محمدبن علی هارونی از ابوحامد عمرانبن موسیبن ابراهیم

بررسی سندی متنی ...

میکند ( ،192 :1389حدیث )]121[ 2که بر توثیق برخی از این افراد گواهی نشده است.
ابومحمد قاسمبن عالء

وی از اهالی آذربایجان است (اردبیلی 1403 ،ق ،ج  .)19 :2او را ميتوان از کساني شمرد
که توفيق همراهي چندين امام معصوم(ع)( ،امام هادی ،امام حسن عسگری و امام زمان(ع))
را داشته و به مقام وکالت نائل آمده است (طوسی1411 ،ق )308 :و از آنجا که وکال به
دو دسته تقسيم شدهاند :عدهاي ممدوح بودند و دستهاي به انحراف رفتند و گمراه شدند.
ازجمله وکالي ممدوح ،قاسمبن عالء است.
بنابر آنچه شيخ طوسي بدان اشاره فرموده ،او را از کساني شمرده است که وکيل بوده و
به انحراف نرفته است (همان).

همچنین در رجالش وی را جلیلالقدر معرفی میکند (همان.)436 :1373 ،

همچنین از مضامين توقيعات چنين استنباط ميشود که جاللتقدر ،منزلت مقامش عالي

و مورد توجه و عنايت امامان(ع) بوده است .در مجامع روايي ،روايتهای او يا بهواسطه از
امام آمده است يا در مواردي بدون واسطه از امام عسکري (ع) و امام زمان (عج) نقل ميکند.
قاسم ،عالوه بر اينکه وکيل امام زمان (عج) بوده ،توقيعات و نامههايي هم از جانب آن حضرت
براي او صادر ميشده است ،ازجمله این توقیعات و نامهها میتوان به منابع ذیل مراجعه
کرد (کلینی 1407 ،ق ،ج 519 :1؛ کشی ،)535 :1363،با اینحال میتوان گفت ،از آنجا که
وی مورد توجه و اعتماد امامان(ع) قرار گرفته و همچنین بنا بر گفتة شیخ طوسی که وی را
جلیلالقدر و از وکالی ممدوح دانسته ،ایشان ثقه است.
عبدالعزیز بن مسلم

از اصحاب امام رضا (ع) بوده است (خوئی ،1371،ج .)39 :11
از وی در باب نادر دربارة فضائل امام ،از امام رضا(ع) روایت شده است (اردبیلی 1403 ،ق،
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از حسنبن قاسم رقام از قاسمبن مسلم از برادرش عبدالعزیزبن مسلم بهصورت سماع نقل
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ج.)459 :1
این حدیث مرفوع بوده و برخی سلسلة سند ذکر نشده است؛ ولی در جهت تقویت آن

باید گفت این حدیث با سند کامل توسط شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و متام النعمه بدین

صورت نقل شده است« :حدثنا حممد بن موسي بن املتوکل قال حدثنا حممد بن يعقوب قال حدثنا ابوحممد

القاسم بن العالء قال حدثين القاسم بن مسلم عن اخيه عبدالعزيزبن مسلم 1395( »...ق ،ج.)675 :2
ولی اشکال در اين است که شيخ صدوق این حدیث را به سندش از کليني نقل ميکند

و کليني هم از قاسمبن عالء بهطور مرفوع از عبدالعزيزبن مسلم از امام رضا(ع) نقل کرده
است .چگونه ميشود کليني در کافي مرفوعًا نقل کرده ،ولي شيخ صدوق به نقل از کليني

مسند نقل کرده است؟

حل اشکال :شيخ صدوق اين روايت را از کتاب کافي کليني اخذ نکرده است .بيان مطلب اینکه

نجاشی ،ضمن ترجمة کلینی و بيان کتابهاي کليني ،غير از کافي که در مدت  20سال تصنيف
کرده است ،کتاب رسائل االئمة(ع) را ميشمارد (نجاشی )377 :1365 ،و شيخ طوسي در فهرست

نيز آنرا از کتابهاي کليني ميشمارد و ميگويد« :وله کتابالرسائل» ( 1420ق ،)135 :اين کتاب
کليني بهدست ما نرسيده؛ ولي در دست شيخ صدوق بوده و در مواردي از آن اخذ کرده است.
از آنجا که کسانی چون محمدبن یعقوببن اسحاق کلینی و محمدبن موسیبن متوکل از
ثقات هستند (خویی )54-300 ،18-19 :1371 ،و اینکه قاسمبن مسلم نیز از اصحاب امام
صادق(ع) و فاضل و ممدوح هستند (همان 15 :و  )62و از آنجا که دربارة راویان این حدیث
ذمی ذکر نشده و اکثر راویان آن ،ثقه و مورد مدح هستند ،میتوان این حدیث را در شمار
احادیث حسن بهشمار آورد.
 .2غریب اللغه و نکات بالغی حدیث

در حدیث مذکور ،اصطالحاتی وجود دارد که فهم آنها برای فهم حدیث ،ضروری است،
از جمله:

بررسی سندی متنی ...

 .2عبارت «َو َّ
اب َعن ُح َر ِم اهللِ» به ضم الحاء و فتح الراء جمع «الحرمه» است یعنی دوری
الذ ُّ

از محرمات خداوند یا آنچه امر بر بزرگی و رعایت آن شده است از قبیل حرمت خانة خدا،

کتاب ،خلق ،فرائض ،نواهی و اوامرش (مجلسی 1404 ،ق ،ج )386 :2که امام مانع هتک
حرمت خانة خدا میشود (مازندرانی1429 ،ق ،ج.)212 :5

 .3عبارت « َع ِالٌ َل َْي َه ُل» یعنی امام در چیزی که امت به آن نیاز دارد ،جاهل نیست

(مجلسی1404 ،ق،ج.)394 :2

امام باید به هرچیزی که امت تا قیامت به آن احتیاج دارد دانا باشد واالغرض از امامت
باطل و سرگردانی واقع میشود .واجب است خدا ،امام را در اصل فطرت به کمال زیرکی
و عقل تیزفهمی قرار دهد (مازندرانی1429 ،ق ،ج.)226 :5

 .4عبارت « َر ٍاع» یعنی سرپرست تمام موجودات از طرف خداوند و عبارت « َل يَ ْن ُك ُل»

یعنی سرپرستی که ضعف در او راه ندارد.

س َو َّ
الز َها َده» به ترتیب به معنی امامی که کانون
 .5عبارتهای « َم ْع ِد ُن الُْق ْد ِ
اره َو ُّ
الن ُس ِك َو َّ
الط َه َ

قدس ،پاکی ،طاعت ،زهد و عبادت باشد (مجلسی1404 ،ق ،ج.)394 :2

امام باید از لحاظ علمی ،افضل مردم باشد و از جهت خداترسی ،کاملترین و از جهت عمل،
بیشترین باشد ،چرا علم ،خشیه را میآفریند و خشیت ،عمل را ،پس هرکس که این امور در او
جمع شود ،علوم نظری در نزد او ضروری است و پیامبر(ص) به اتفاق امت ،عالمترین امت بود که
روایتهای عامه نیز بر آن داللت دارد ،عقل سلیم اقتضاء میکند که نائبش نیز برترین امت باشد و
به غیر از امیرالمؤمنین(ع) کسی به این صفات ،توصیف نشده است و  ...پس چگونه با آرای قاصر
میتوان امام بعد از پیامبر(ص) را برگزید؟ (مازندرانی1429 ،ق ،ج.)227 :5
الر ُس ِ
ول(ص)» یعنی امامی که ادامهدهندة دعوت پیامبر(ص) بهسوی
 .6عبارت « َْم ُص ٌ
وص ب َِد ْع َوه َّ

خداست ،همچنان که خداوند در قرآن فرمود« :أَ ْد ُعو ِإ َل ّ
ريه أَنَ ْا َو َم ِن اتَّبَ َع ِن؛ که من و
اللِ َع َلى بَ ِص َ

هر کس پيروىام کرد با بینایی بهسوی خدا دعوت میکنیم» (یوسف.)108/
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ني اهللِ» یعنی امانت دار علم و دین خداوند (مجلسی 1404 ،ق.)386 ،2 :
 .1عبارت «أَ ِم ُ
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پیامبر(ص) در این مورد میفرمایند« :ال یبلغه إال أنا أو رجل منی أو بدعاء الرسول إیاه قبل سائر

االه» و
اخللق أو لالمامه أو بدعء الرسول له» ،همانگونه که پیامبر(ص) فرمودند« :ال َّل ُه َّم َو ِ
ال َم ْن َو ُ
همچنین فرمودند« :اللهم أذهب عنهم الرجس ،اللهم ارزقهم فهمی و علمی و غریمها» (مجلسی،
 1404ق ،ج 386 :2؛ ابن ابیالحدید 1404 ،ق ،ج .)271 :13

 .7عبارت «الْبَتُ ِ
ول» به معنی «القطع» است ،به همین معناست که فاطمه زهرا(س) ،بتول

نامیده شدند ،چون از نظر فضل و دین از بقیة زنان قطع شده است .بهعبارت دیگر ،یعنی
از بقیه پاکترند.

 .8عبارت « َل َم ْغ َم َز فِي ِه ِف نَ َسب» ،املغمز ،مصدر یا اسم مکان از غمز بوده که به معنی «طعن» است

یعنی امامی که در دودمانش جای طعن و سرزنشی نیست (مازندرانی1429 ،ق ،ج .)228 :5

ش» یعنی امامی که از خاندان قریش و بهصورت خاص ،از
ِن قُ َر ْي ٍ
 .9عبارت « ِف الْبَ ْي ِت م ْ
ِن «بیانیه» است و داللت بر این دارد که همانا
ِن» در این عبارت ،م ْ
بنیهاشم بوده و حرف «م ْ
امام بدون شک از قریش است.

در روایت های عامه نیز به این مطلب که امامان  12گانه از قریش هستند ،اشاره شده

و از آن جمله است که مسلم در صحیح خودش  10حدیث آورده که به این مطلب اشاره
دارد و از آن جمله است آنچه از جابربن سمره روایت شده است که گفت :همراه پدرم بر

پیامبر (ص) وارد شدیم ،از آن حضرت شنیدیم که فرمودند« :از این امت کم و کاسته نمیشود
تا زمانیکه از آنها  12خلیفه ظاهر شود ،سپس بهصورت آهسته در مورد علی (ع) فرمودند:
همگی اینها (اهل بیت(ع)) از قریش هستند» (مجلسی1404 ،ق ،ج .)386 :2
 .10همچنین عبارت « ُم َؤيَّ ٌد» یعنی قوت و تقویتشده بهوسیلة مالئکه و ،...و عبارت

« ُم َس َّد ٌد» یعنی استوارشده بهوسیلة روحالقدس (همان.)399 :
 .3نکات مهم و فقه الحدیثی
امامت معصومان ،کمال دین

ين» (کلینی1407 ،ق ،ج .)199 :1
«أَ ْم ُر ْ ِ
الد ِ
ََام ِّ
امه م ْ
ِن ت ِ
ال َم َ
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عمر پیامبر

(ص)

َ
َ
يت لَ ُك ُم
َْم ُت َع َل ْي ُك ْم ن ِْع َم ِت َو َر ِض ُ
بود ،این آیه نازل شد «الْيَ ْو َم أ ْك َم ْل ُت لَ ُك ْم دِينَ ُك ْم َوأت ْ

ا ِإل ْسال ََم دِينًا» (مائده.)3/

حضرت در ادامه فرمودند :موضوع امامت ،از کمال دین است و پیغمبر(ص) از دنیا نرفتند

تا آنکه نشانههای دین را برای امتشان بیان کردند ،راه ایشان را روشن ساختند ،آنها را بر
شاهراه حق واداشتند ،علی (ع) را بهعنوان پیشوا و امام منصوب کردند و همة احتیاجهای امت
را بیان 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 (کلینی 1407 ،ق ،ج .)199 :1

اکمال گاهی به معنای اتمام ذات چیزی بهکار میرود مانند کامل شدن نوع بهسبب فصل

و کامل شدن خانه بهوسیلة ستونها و سقف و گاهی در اتمام چیزی بهسبب محسنات و
متممات زاید بر ذاتش استعمال میشود مانند کامل شدن انسان بهسبب مهارت در علوم و
صنایع و کامل شدن خانه به تزئینات و فرش کردن آن و مقصود از دین در اینجا عبارت
از اسالم است که با بیعت عام نبوی و قبول احکام نبوی حاصل میشود 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 ،بیعت با علی (ع) به امامت است ،زیرا والیت به معنی محبت یا اعتقاد والیت علی

(ع)

خارج از اعمال قالبی اسالم است ،پس نمیتواند از ارکان اسالم و متم های احکام قالب
باشد ،ولی به یک اعتبار ،در خارج ذات اسالم میتواند متمم اسالم باشد ،زیرا اسالم مانند
مادة والیت است و چون باید والیت را هم به آن معنی بگیریم که از ارکان اسالم است و
آن عبارت از ایمانی است که در قلب داخل شده ،بهوسیلة آن حرکت و سیر الی اهلل حاصل
میشود ،در اینصورت والیت بهمنزلة صورت برای اسالم میشود 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 ،ج.)283 :4
شیخ طبرسی در پاسخ به اقوال بعضی از افراد که «اکمال دین» را کامل شدن حالل و
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حرام الهی یا حج میپندارند ،مینویسد :مگر دين خدا قب ً
ال ناقص بود كه خداوند در روز
عرفة آن سال ،كاملش کند؟! در ادامه میگوید :دين خدا همواره كامل بود ،اما قب ً
ال در معرض

نسخ و افزونى بود و در آن زمان بهوسيلة وحى چيزهايى حالل يا حرام مىشد و با اين
مطلب منافات ندارد که هنگامىكه دين به مرحلهاى برسد كه از هر گونه فزونى و كم و
كاست ايمن باشد ،كامل خوانده شود ،مثل اينكه گويند :عدد  10كامل است و چون عدد
 ،100بيشتر و كاملتر است ،عدد  ،10ناقص شمرده نمىشود.
در ادامه ،ایشان روایتهایی از امام باقر و امام صادق

(ع)

بیان میکنند که فرمودند :اين

آيه ،هنگامى نازل شد كه پيامبر(ص) در روز غديرخم ،در حين بازگشت از حجةالوداع ،على

(ع)

را براى مردم ،علم و پيشوا ساختند .مىفرمايند :آخرين امر واجبى كه خداوند نازل فرمود،

همين است .بعد از آن ديگر ،فريضهاى نازل نشد .همچنین میفرمایند :سيد عالم ،ابوالحمد،
مهدىبن نزارحسينى از ابوالقاسم ،عبيداهللبن عبداهلل حسكانى ،از ابوعبداهلل شيرازى از ابوبكر
جرجانى ،از ابواحمد بصرى ،از احمدبن عماربن خالد ،از يحيىبن عبدالحميد حمانى ،از
قيسبن ربيع ،از ابىهارون عبدى ،از ابوسعيد خدرى روايت كرده است كه چون اين آيه
نازل شد ،پيامبر(ص) فرمودند «اهلل اكبر! كه دين كامل و نعمت تمام و خدا از رسالت من و
واليت علىبن ابىطالب (ع) بعد از من ،خشنود شد» و فرمودند« :هر كس من موالى اويم،
على موالى اوست .خدايا دوستانش را دوست و دشمنانش را دشمن بدار ،يارانش را يارى
و دشمنانش را خوار كن» (طبرسی ،1372 ،ج.)202 :6

َ
َْم ُت َع َل ْي ُك ْم ن ِْع َميت؛ و نعمتم را بر شما تمام کردم» و از آنجا که اسالم نعمتی از
عبارت « َو أت ْ

خداست ،اما ،آن مرکب از ارکان پنجگانه است و مجموع چیزی تمام نمیشود مگر با تمام
شدن جمیع اجزای آن و نیز اسالم مادة والیت به معنی دیگر است و ماده ،قوام و بقایی
ندارد مگر بهوسیلة صورت ،پس با والیت ،نعمت اسالم تمام میشود.

الم دينًا؛ و بهترین آیین را که اسالم است ،برایتان برگزیدم»،
در عبارت « َو َر ُ
ضيت لَ ُك ُم ْال ْس َ

چون اسالم از باب اینکه ارکانش ناقص بود و بدون والیت ،نتیجهای از آن حاصل نمیشد،
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امام صادق (ع) است که فرمودند:

پس از آنکه پیغمبر(ص) ،علی(ع) را در روز غدیر خم برای مردم منصوب کردند ،آن وقت

که میخواستند از حجةالوداع برگردند ،این آیه نازل شد ،آن دو امام (ع) فرمودند :این امر،

آخرین فریضهای است که خداوند نازل کرد و بعد از آن ،فریضهای نازل نشده است (همان).

عالمه طباطبایی نیز 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 نتوانستیم بگوئیم
مراد از روز ،دورة پیدایش دعوت اسالمی یا دورة بعد از فتح مکه یا قطعه زمان بین نزول
سورة برائت و رحلت رسول خدا (ص) است ،الجرم و بهناچار باید بگوئیم مراد از این کلمه روز
معینی است ،روزی که آیه در آن نازل شده و قهرًا روز نزول این سوره است و از آنجا روشن
شد که تمامیت یأس کفار حتمًا باید بهخاطر عامل و علتی باشد که عقل و اعتبار صحیح ،آنرا
تنها عامل ناامیدی کفار بداند و آن ،این است که خدای سبحان برای این دین کسی را نصب
کند که قائممقام رسول خدا (ص) باشد و در حفظ دین و تدبیر امر آن و ارشاد امت متدین کار
خود آن جناب را انجام دهد که جایی برای آرزوی شوم کفار باقی نماند و کفار برای همیشه
از ضربه زدن به اسالم مأیوس شوند و این روز ،روز غدیر خم ،در مورد والیت علی (ع) نازل
شد ،یعنی روز هجدهم ذیالحجه سال دهم هجرت است ( 1417ق ،ج  )275-285 :5و اگر
توطئهای هست ،از جانب منافقان است ،نه کافران.
در اینکه امر امامت بهمنزلة تمامکنندة دین بوده ،بین شیعه و اهل سنت اتفاقنظر است و به
همین دلیل بعد از وفات پیامبر(ص) و قبل از تدفینشان ،اقدام به نصب خلیفه و اینگونه توجیه
کردند که نصب امام مهمتر از دفن پیامبر(ص) است تا اینکه هیچ زمانی خالی از امام نباشد و این
عذر آوردن دلیل بر ایراد مذهبشان است که اگر تأمل شود ،فهمیده میشود (مازندرانی1429،ق،
ج.)197 :5
مفهوم این فراز بهطورخالصه این میشود که امامت از اجزای دین است که جز با آن
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کامل نمیشود و اکمال دین بدون بیان آن ،غیرمتصور است (مجلسی1404،ق ،ج.)379 :2
امام معصوم ،عالمتر از تمام انسانها

ام َع ِالٌ َل َْي َه ُل» (کلینی1407 ،ق ،ج.)199 :1
« ِْ
ال َم ُ

حضرت در این عبارت به روشنی بیان میکنند که پیشوای جامعه ،باید از معرفت الزم

نسبت به آنچه در رهبری جامعه به آن نیازمند است ،برخوردار باشد .این آگاهی بهطور
عمده به دو محور کلی باز میگردد :یکی ،علم نسبت به آیینی که مبنای نظام اجتماعی و
سیاسی جامعه است و دیگری ،معرفت نسبت به شیوة درست رهبری .معرفت نخست،

جنبة نظری دارد و معرفت دوم ،عملی است .از معرفت دوم معموالً تحت عنوان کفایت در
رهبری یاد میشود ،هوش و دانش مدیریت.
متکلمان اسالمی در لزوم علم برای امام ،اختالفی ندارند ،چنانکه کفایت و توان مدیریت
را نیز الزم دانستهاند ،ولی در گستره و مقدار علم امام در حوزة معارف و احکام اسالمی،
دیدگاههای متفاوتی را اظهار نمودهاند؛ متکلمان شیعة امامیه ،علم و کفایت در امامت را در
عالیترین حد الزم ،از صفات ضروری امام دانستهاند .از آنجا که آنان «عصمت» را از صفات
الزم امام میدانند و با وجود عصمت ،علم و کفایت در عالیترین مرتبة آن تحقق خواهد
یافت ،نیاز چندانی به ذکر صفت علم و کفایت در رهبری ،بهطور مستقل ،احساس نکردهاند.
با اینحال در مواردی آشکارا از آن نام بردهاند.

شیخ مفید در کالم جامع با استناد به برخی آیات قصص قرآنکریم« ،اعلم بودن» را از

شرایط خالفت و امامت میداند:

 .1داستان تعلیم اسماء به حضرت آدم

(ع)

شیخ مفید با توجه به این داستان بر این باور است که قضاوتهای علی (ع) در عصر پیامبر

(ص)

بر شایستگی امامت و خالفت ایشان و وجوب تقدم آن حضرت در مقام امامت بر دیگران
داللت میکند ،همچنانکه قرآن در اینباره میفرماید:

أَف ََمن يَ ْه ِدي ِإ َل َْ
ال ِّق أَ َح ُّق أَن يَُّتبَ َع أََّمن َّال يَ ِه ِّدي ِإ َّال أَن يُ ْه َدى ف ََما لَ ُك ْم َك ْي َف َْت ُك ُمونَ؛ پس
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نمییابد مگر آنکه هدایت شود؟ شما را چه شده ،چگونه داوری میکنید؟ (یونس.)35/

ون ِإنََّا يَتَ َذ َّكر أُ ْولُوا َْ
اب؛ بگو:
اللْبَ ِ
ين َل يَ ْع َل ُم َ
ين يَ ْع َل ُم َ
ون َوالَّ ِذ َ
و در آیة دیگر میفرماید« :قُ ْل َه ْل يَ ْستَ ِوي الَّ ِذ َ
ُ

آیا کسانیکه میدانند و کسانیکه نمیدانند یکسانند؟ تنها خردمندانند که پندپذیرند» (زمر.)9/
و در قصة حضرت آدم (ع) نیز میفرماید:

س لَ َك قَ َ
قالوا أَ َْت َع ُل فِي َها َمن يُ ْف ِس ُد فِي َها َويَ ْسف ُ
ال ِإ ِّن أَ ْع َل ُم
ِك ِّ
الد َماء َو َْن ُن نُ َسِّب ُح ِ َب ْم ِد َك َونَُق ِّد ُ
الئ َِك ِة فَ َق َ
ساء ُكَّل َها َُّث َع َر َض ُه ْم َع َلى الَْ َ
ساء َه ُؤالء ِإن
ال أَنبِئُ ِ
ون ب َِأ َْ
و َعَّل َم آ َد َم ا َأل ََْما َال تَ ْع َل ُم َ
ون َ
ِيم َْ
يم -قَ َ
ال يَا آ َد ُم أَنبِ ْئ ُهم
ني -قَالُواْ ُس ْب َحانَ َك َال ِع ْل َم لَنَا ِإ َّال َما َعَّل ْمتَنَا ِإنَّ َك أَ َ
ُكنتُ ْم َصا ِدقِ َ
نت الَْعل ُ
ال ِك ُ
سآئِ ِه ْم...؛ [فرشتگان]گفتند :آیا در آن کسی را میگماری که در آن فساد انگیزد و خونها
ب َِأ َْ
بریزد؟ و حال آنکه ما با ستایش تو[ ،تو را] تنزیه میکنیم و به تقدیست میپردازیم .فرمود:
من چیزی میدانم که شما نمیدانید .و خدا همة [معانی] نامها را به آدم آموخت .سپس آنها
را بر فرشتگان عرضه فرمود :اگر راست میگویید ،از اسامی اینها به من خبر دهید .گفتند:

منزهی تو .ما را جز آنچه [خود] به ما آموختهای ،هیچ دانشی نیست؛ تویی دانای حکیم.

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 شایستهتر
میداند ،زیرا او از فرشتگان نسبت به اسماء داناتر و در علم أنباء برتر از آنها بود (مفید،
 1413ق ،ج .)193 :1
مفسران اهل سنت نیز یکی از شرایط خالفت را اعلم بودن میدانند ،بیضاوی در
اینباره گوید« :این آیات بر شرافت انسان ،ارزش و برتری علم بر عبادت داللت میکند و
اینکه علم شرطی در خالفت ،بلکه شرط عمدة آن است» ( 1418ق ،ج .)70 :1
مراغی (بیتا ،ج  ،)85 :1زحیلی ( 1418ق ،ج  )131 :1و دیگر مفسران اهل تسنن
همچون بیضاوی به این مطلب اشاره کردهاند.
حال شاید ایراد گیرند که از این عبارت بیضاوی و دیگران اینطور برنمیآید که رهبر
جامعه باید اعلم مردم باشد؛ بلکه میگویند باید عالم باشد .در پاسخ باید گفت که عالم غیر
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اعلم به موارد زیادی که عالم اعلم به آنها علم دارد ،جاهل است و لذا تبعیت از عالم غیر
اعلم بهمنزلة تبعیت از جاهل بوده  ...و این امری عقلی است.
 .2داستان طالوت

شیخ مفید پس از اشاره به آیات تعلیم اسماء ،به آیهای که دربارة قصة طالوت بوده ،استناد
کرده است:

وت َمل ً
َوقَ َ
ون لَ ُه الُْْل ُك َع َل ْينَا َو َْن ُن أَ َح ُّق
ال لَُ ْم نَبُِّي ُه ْم ِإ َّن اللَّ قَ ْد بََع َث لَ ُك ْم َطالُ َ
ِكا قَالُ َواْ أَ َّن يَ ُك ُ
ال قَ َ
ِس ِم...؛ و
بِالُْْل ِك ِم ْن ُه َولَْ يُ ْؤ َت َس َع ًة ِّم َن الَْ ِ
ال ِإ َّن اللَّ ْ
اص َط َف ُ
اه َع َل ْي ُك ْم َو َزا َد ُه بَ ْس َط ًة ِف الِْع ْل ِم َو ْال ْ
پیامبرشان به آنان گفت :در حقیقت ،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 حیث مال ،گشایشی داده نشده است؟ پیامبرشان گفت :درحقیقت ،خدا او را بر شما

برتری داده و او را در دانش و [نیروی] بدن بر شما برتری بخشیده است( ...بقره.)247/

مفید در ذیل این آیه میفرماید:

خداوند در این آیه ،فزونی در علم ،نیرومندی طالوت و برگزیده شدن او از ناحیة خدا

بر سایرین را دلیل برتری او بر دیگران قرار داده است ،این آیات موافق با ادلة عقلیهاند که
ثابت میکند اعلم از دیگران ،که سایرین در رتبة علمی او قرار ندارند ،شایستهتر به امامت
است و نیز داللت بر وجوب تقدم علی(ع) بر همة مسلمانان در خالفت پیامبر (ص) و امامت

بر امت دارد ،زیرا در علم و حکمت بر همگان مقدم بوده و دیگران همتای او نبودهاند
( 1413ق ،ج .)194 :1

شیخ طوسی نیز در رسالة امامت ،دومین صفت از صفات امام را علم دانسته و چنین

گفته است:

دومین صفت از صفات الزم برای امام ،علم به اموری است که به آگاهی از آنها در

امامت خویش نیاز دارند ،اعم از آگاهیهای دینی و دنیوی ،مبارزه با دشمنان و جز آن ،زیرا

بدون داشتن چنین آگاهیهایی نخواهد توانست به امر امامت قیام کند (1405ق.)430 :

ابنمیثم بحرانی نیز علم ،عفت ،عدالت و شجاعت را بهعنوان اصول کمال نفسانی یاد
کرده و گفته است:
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باشد .امام باید به همة آنچه که در ایفای مقام امامت به آنها نیاز دارد ،عالم باشد ،خواه علوم
دینی باشد یا علوم دنیوی ،مانند علم به احکام شرعی ،سیاست ،آداب و فصل خصومتها،

زیرا اگر در امور یادشده جاهل باشد به آنچه بر او واجب است ،با عصمت منافات دارد
(1406ق.)179 :
 .3امامان معصوم(ع) ،معدن علماهلل

از واژگان و مفاهیمی که امامان معصوم(ع) بارها برای معرفی خود ،در مقام متصدیان
منصب امامت از آن بهره بردهاند ،تعبیر «معدن و خ ّزان علم اهلل» است .این مفهوم که امامان

(ع)

بیش از  20بار برای تبیین امامت بهکار بردهاند ،بیشتر به علم آن بزرگواران اشاره دارد.
امام صادق (ع) در این رابطه در حدیث صحیح به سدیر فرمودند:

اجه أَ ْم ِراهللَِْ ،
ار َك َو تَ َع َ
ال ِب َطا َعتِنَا
َْن ُن ُخ َّزان ُ ِع ْل ِم اهللَِْ ،نن ُتَ َر ِ َ
ن ُن قَ ْو ٌم َم ْع ُص ُ
ومون َأَ َم َراهللُ تَبَ َ
الس َما ِء َو ف َْو َق َْ
َو نََهى َع ْن َم ْع ِصيَتِنَاَْ ،ن ُن ُْ
ض؛ ما خزانهدار علم
ال ْر ِ
ال َّجه الْبَالَِغه َع َلى َم ْن ُد َ
ون َّ
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 زير
آسمان و روى زمين است (کلینی 1407 ،ق ،ج .)269 :1

براساس آثار مکتوب و موجود ،بهنظر میرسد ،این مفهوم برای نخستین بار در دوران
امام سجاد(ع) ،آن هم به گونهای مبهم ،بهکار رفته است .در روایت معتبر از ایشان نقل شده

استِ « :إ َّن ِمنَّا َُ
ان َع َلی َذ َه ٍب َو َ
سائِ ِه َو ُخ َّزانِ ِه فِی أَ ِ
ِض ٍة؛ همانا از
ب َّز ِ
رض ِه َو لَسنَا ِ ُ
ال ف َّ
ان اهللِ فِی ََ
ل َّز ُ

ماست خازنان خدا در آسمان و خازنان او در زمین و ما خازنان بر طال و نقره نیستیم»
(صفار 1404 ،ق.)104 :
چنانکه روشن است ،در این روایت  .1به اختصاص این مفهوم بر امامان اثنیعشر

(ع)

تصریح نشده است و  .2تبیین نشده است که ایشان خازن و نگهدارندة چه چیزی هستند.
امام باقر(ع) ،پس از شهادت امام سجاد(ع) تبیین متعدد و متنوعی از این مفهوم عرضه کردند
که براساس آن ،اختصاص این مفهوم به امامان معصوم (ع) ثابت میشود (فاریاب.)321 :1391 ،
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در عرف حکما و موافق با شریعت الهی ،مراد از خزانه ،قوة حفظکنندة صور ادراکی
جزئی یا کلی است .پس خیال در نزد ایشان ،خزانة حفظکنندة صورتهای محسوسهاست
و هم خزانة موهومات و آنچه از اولیات بهدنبال آن میآید و عقل فعال ،خزانة عقلیات
از علوم است ،اما خزائن علم خداوند سبحان ،جواهر عقلیه و ذوات نوریه است که از
آمیختگی با مواد و اجرام مبراست ،در باب علم و عقل ،کمال بالفعل را دارد و در آن ،هیچ
نقص و قوة استعدادی وجود ندارد ،پس علوم آن از جنس صورتهایی که در اجرام نقش
میبندد ،نیست؛ زیرا نفس در آغاز فطرتش ،امر بالقوه در باب عقل است و برای آنکه به عقل
بالفعل تبدیل شود ،نیاز به چیزی دارد که آنرا از حد عقل بالقوه به حد عقل بالفعل تبدیل
نماید؛ زیرا هیچ شیئی نمیتواند خود را از قوه به فعل و از نفص به کمال برساند و آنچه که
نفس را کامل بالفعل میسازد ،میباید خود ،عقل بالفعل و در اصل فطرت کامل باشد وگرنه
او خود برای خروج از قوه به فعل ،احتیاج به کامل دیگری دارد .پس تسلسل الزم میآید که
محال است .پس وجود ذوات قدسی و جواهر عقلی ثابت میشود که بهواسطة آنها نفوس
کمال مییابند و از حالت قابل بالقوه به عاقل بالفعل درمیآیند و ایشان کلمههای تام خداوند
هستند که فناناپذیرند ،ایشان بر حسب اعتبارها و وجوه مختلف ،اسامی متعددی میپذیرند
که ازجملة آنها سخنان الهی ،عالم امر و قضای الهی ،مفاتیح غیب خداوند و خزائن علم
اوست (رستمی.)125 :1388 ،
اگر سؤال شود که چگونه خدا از قول پیامبر

ّ
اللِ» (انعام )50/ولی امام رضا

(ع)

(ص)

ال أَقُ ُ
میفرمایدَّ « :
ول لَ ُك ْم ع ِ
ِن
ِندي َخ َزآئ ُ

خود را خزانهدار علم خدا معرفی میکنند ،باید گفت که

مراد از خزینه ،منبع فیض الهی است که هستی و آثار آنرا به هر چیزی افاضه میکند

(طباطبایی1417،ق ،ج )149 :7و ذاتًا از آن خداست؛ ولی گاهی برای اجرای اوامر و اجرای
امور ،برخی اطالعات و اختیارها را به برخی شایستگان اعطا میفرماید که خزینهداری
معصومان(ع) و اطالع از برخی امور غیبی ،از آن جمله است و این افراد بالعرض متصف به
آن اوصاف میشوند.

بررسی سندی متنی ...

(ص)
ِي أَنْ َت َو ِصِّيي َو َوا ِرثِي قَد ْأَ ْع َط َ
اك اهللُ ِع ْلمِي
پیامبر در حدیثی در اینباره میفرمایند« :يَا َعل ُّ

َو فَ ْهمِي»(خزازازی1401 ،ق.)124 :

با توجه به این روایت ،پس از پیامبر اکرم(ص) ،امام علی(ع) افضل و اعلم امتاند و در

میان صحابی و غیر ایشان کسی در علم و فضیلت به پای ایشان نمیرسد و همة علوم و
دانشهای اسالمی به ایشان بازمیگردد ،چنانکه بسیاری از دانشمندان اهل سنت و شیعه
بر این امر اعتراف دارند .شریفترین علوم ،علم الهی است ،زیرا شرف هر علم در گرو
شرافت معلوم و موضوع آن علم بوده و موضوع علم الهی از تمامی علوم ،شریفتر است.
این علم از گفتار علی (ع) اقتباس و نقل شده و همة راههای آن از ایشان آغاز شده و به ایشان
پایان یافته است.
امیرالمؤمنین(ع) پس از پایان جنگ نهروان ،ضمن ایراد خطبهای پرشور و حیاتآفرین ،با بیان
این مطلب که من چشم فتنه و فساد را کور کردم ،جز من کسی را یارای این کار نبود و هرگز
توان آنرا نداشت ،فرمودند« :از من بپرسید تا در میان شما هستم» (نهجالبالغه ،خطبة .)189
البته علم علی (ع) به علم حق اتصال داشت و بسیاری از دانشهایی که دیگران فاقد آن
بودند ،ایشان از آن بهخوبی برخوردار بودند و ظرف دلشان مملو از علوم الهی بود ،آری
علی (ع) از علوم غیبی و دانشهایی نهانی برخوردار بودند و بهدنبال آن حضرت ،این علم
خدا و پیامبرش در اختیار ائمه بعدی نهادینه شد که طبیعتًا این علوم را از انبیای الهی به ارث
بردند ،چنانکه در روایتها آمده که علی (ع) فرمودند« :از من دربارة اسرار امور غیبی سؤال
کنید ،زیرا من وارث علوم پیامبران و رسوالن هستم» (حسینیمرعشی ،بیتا :ج .)620 :7

همچنین در روایتی دیگر فرمودند« :أَنَ ْا الَّ ِذي ع ِ
ِیح الَْغ ْي ِب َال يَ ْع َل ُم َها بعد  حممد غريي؛
ِندي َم َفات ُ

من همان هستم که کلیدهای غیب نزد من است و پس از پیامبر(ص) ،کسی جز من بر آن
واقف نیست» (همان.،)608 :

(ص)
بن ايبِطالب(ع)؛ داناترین امت من علیبن
همچنین پیامبر گرامی فرمودند« :اَع ُلم اُ ّ
علي ُ
مت ُّ
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 .4امامان معصوم(ع) وارث علم و فهم پیامبر

(ص)
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ابیطالب(ع) است» (حرعاملی 1425 ،ق ،ج .)268 :2
پس امام هادی کسی است که مردم را هدایت میکند ،ازاینرو ،دستکم باید علوم
الزم برای هدایت انسانها را بهطور واقعی و خطاناپذیر در اختیار داشته باشد و در غیر
اینصورت ،غرض از نصب او نقض خواهد شد .امام صادق (ع) نیز از رسول خدا (ص) نقل
میکنند که فرمودند« :اهل بیت من هادیان پس از من هستند ،خداوند علم و فهم مرا به آنها
داده است» (صدوق 1413 ،ق ،ج .)602 :2

َ
پیامبر(ص) در روایتی دیگر خطاب به علی(ع) فرمودند« :يا َعل َ
اب اهللِ َو
ِي ُأنْت َ ُح َّجه اهللِ َو أنْ َت بَ ُ
َ ّ
يق ِإ َل اهللِ و أَنْ َت َّ ُ
أَنْ َت َّ
الص َر ُ
اط الُْ ْستَقِيم( »...همان ،1378 ،ج.)6 :2
الط ِر ُ
يم َو أَنْ َت ِّ
َ
النبَأالْ َع ِظ ُ

امام باقر(ع) نیز در روایتی دیگر فرمودند« :همانا رسول اهلل ،باب اهلل بودند که تنها از طریق

ایشان ،به خدا راه یافت میشود و طریق خداوند بودند که هر کس آنرا میپیمود ،به خدا
میرسید .پس از ایشان نیز امیرالمؤمنین (ع) چنین مقامی داشتند و برای امامان نیز یکی پس
از دیگری همین حکم جاری بوده است» (کلینی1407 ،ق ،ج.)197 :1
بنابراین راز و رمز علوم الهی در اختیار معصومین(ع) است و پیامبر(ص) همة رازهای نهفته
را برای آنان آشکار نموده ،تعالیم الهی را به آنها سپرده و تنها آنان ظرفیت پذیرش این امانت
بزرگ خداوندی را داشتند.
امامان معصوم ،معصوم از گناهان کبیره و صغیره

ِن َْ
الزلَ ِل» (کلینی1407 ،ق ،ج.)199 :1
ال َطايَا َو َّ
« َم ْع ُصو ٌم ...م َ

قبل از پرداختن به این عبارت حضرت ضروری است که با واژهی معادل با عصمت آشنا

شویم تا مسئلة عصمت امام بهدرستی تبیین شود:
 .1واژههای معادل (همردیف) با عصمت

تنزیه

عالمان مسلمان گاه بهجای مفهوم عصمت از واژهای مانند «تنزیه» بهره جسته و آنرا

بررسی سندی متنی ...

پیامبران(ع) تنزیه االنبیاء نامیده است ،از این مطلب میتوان دریافت که واژة تنزیه ،همردیف

با معنای عصمت در فرهنگنامة اعتقادهای اسالمی است .لغتدانان زبان عرب ،تنزیه را از
ریشة «نزه» به معنای «دور شدن از یک مکان و غیر آن» دانستهاند (ابنفارس 1404 ،ق :مادة
ن ّزه؛ زبیدی 1414 ،ق :مادة ن ّزه).،

ازاینرو وقتی گفته میشود «رجل نَ ِزه اخل ُلق» به معنای آن است که شخصی خودش را از

امور بیارزش دور داشت .ابندرید از قدیمیترین لغتنویسان زبان عرب نیز گفته است:
«نزه النفس» معنایش این است که انسان جان و روان خود را از کار بیارزش رها ساخت

( 1426ق :مادة ن ّزه).

اما فرهنگنویسان فارسیزبان ،تنزیه را عبارت از «روی گرداندن»« ،دور داشتن خود از

زشتی و بدی»« ،دور و پاک کردن از چیزهای زشت و ناپاک»« ،پارسایی و پاکدامنی» و «پاک
و بیآالیش» دانستهاند (دهخدا :1373 ،مادة ن ّزه؛ انوری :1381 ،مادة ن ّزه).

بهعنوان نمونه ،در زیارت جامعهای که از امام هادی(ع) ،نقل شده است میخوانیم:
حممد عبدک ورسولک ،...املعصوم من ّ
کل
هم اجعل أفضل صلواتک… على سیّدنا ّ
ال ّل ّ
خطأ و زلل املن ّزه من ّ
کل دنس و خطل؛ خدایا بهترین درودهایت را بر سرور ما محمد ،بنده
و رسولت بفرست ...آنکه معصوم از هر خطا و لغزشی بود و منزه از هرگونه آلودگی و
سبکسری (مجلسی 1403 ،ق ،ج .)178 :99

توفیق

برخی علمای اسالمی ،واژة «توفیق» را معادل و مساوی با اصطالح عصمت دانستهاند

(مفید1413 ،ق ،)67 :اما از علمای معتزلی نقل شده است که بین اصطالح «عصمت» و
«توفیق» تفاوت قائل شدهاند ،به اینصورت که نخست «لطف» را به چیزی تعریف کردهاند
که وقتی خداوند آنرا در حق کسی انجام دهد ،آن شخص اختیار واجبی را انجام خواهد
داد یا حرامی را ترک خواهد کرد ،سپس گفتهاند لطفی که سبب ترک حرام میشود ،عصمت
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نامیده میشود (تفتازانی 1422 ،ق ،ج  ،)312 :4یعنی لطف ،مقدمة عصمت است ،نه توفیق.
شاید بتوان گفت منشأ این کاربرد ،روایتهایی است که در کنار واژة عصمت ،لغت توفیق
و مشتقات آنرا نیز بهکار بردهاند؛ در این زمینه دو نمونه را یادآور می شویم:
الف) امام صادق(ع) دربارة رسول گرامی اسالم(ص) میفرمایند:

ول َّ
ِإ َّن َر ُس َ
ِئ ِف َش ْي ٍء ِمَّا
وح الُْق ُد ِ
اللِ )ص( َك َ
س َل يَ ِز ُّل َو َل ُْيط ُ
ان ُم َس َّددًا ُم َوفَّقًا ُم َؤيَّدًا ب ُِر ِ
وس بِ ِه َْ
ال ْل َق؛ رسول خدا(ص) برخوردار از راهنمایی و توفیق الهی بودند و مؤید به
يَ ُس ُ
روحالقدس ،لغزش و خطایی در هر آنچه که بهواسطة آنها ،امور مردم را اداره میکردند،
نداشتند (کلینی 1407 ،ق ،ج .)266 :1

ب) امام رضا

(ع)

ّق ُم َس َّد ٌد
در تبیین مقام امام و امامت میفرمایند« :و هو َم ْع ُصو ٌم ُم َؤیَّ ٌد ُم َوفَ ٌ

ِن َْ
ال َطایَا َو ال َّزلَ ِل َو الِْعثَا ِر...؛ امام ،معصوم است و برخوردار از تأیید ،توفیق و
ِن م َ
قَ ْد أَم َ

راهنماییهای الهی و از هر خطا و لغزشی در امان است» (همان.)203 :

البته باید توضیح داد که در این احادیث ،توفیق به تنهایی معادل عصمت در نظر گرفته
نشده؛ بلکه توفیقی که همرا ه تأیید و تسدید است.
تسدید

در فرهنگنامههای لغت عرب« ،تسدید» از «سد» و «سواد» ،به کسر سین و «سدد» به

معنای «چیزی که پرده و مانع میان دو چیز باشد» و «پایداری و استواری نفوذناپذیر»« ،بر پا
داشتن» و «قصد و طلب کردن خواه به آن برسد یا نرسد» دانسته شده است (راغباصفهانی،
 1362ش :مادة سدد؛ ابنفارس 1404،ق :مادة سدد).
در لغتنامههای فارسی معانی ذیل برای این واژه آمده است« :توفیق دادن ،نیکو 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 ،میتوان دریافت که پیامبران 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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تأیید و توفیق است که به معنی عصمت نزدیک میشود.
تأیید

این واژه از ریشة «أید» به فتح همزه و سکون یاء ،به معنای «نیروی قوی» و «نیرومند کردن»،
«نیرو و قوت دادن» ،درست و متناسب تشخیص دادن سخن یا عملی ،نیرو دادن و اسباب
موفقیت را فراهم کردن آمده است (راغباصفهانی :1362 ،مادة أید؛ جوهری 1407 ،ق،
ج .)443 :2
از معنای «تأیید» استفاده میشود برای اینکه فرستادگان خدای متعال و جانشینان شایستة
آنان از یک نیرو و قدرت درونی برخوردارند و از آن میتوانند سخن و عملی را درست
بفهمند و صحیح تشخیص دهند ،در نتیجه دچار خطا و اشتباه نشوند و این تعریف از تأیید،
ارتباط این واژه را با عصمت روشن میکند.
تطهیر

لغتنویسان ،بنیان اصلی این لفظ را از «طهر» به ضم طاء و سکون هاء و «طهاره» به

معنای «پاک شدن» و «پاکیزگی» دانستهاند (راغباصفهانی :1362 ،مادة طهر؛ جوهری،
 1407ق :مادة طهر).
نکتة دیگر آنکه ،مقصود از پاک گرداندن ،آراستگی ظاهری و پاکی باطنی است ،این پاکی
اختصاص به پیامبران خدای متعال و امامان معصوم(ع) دارد و ازاینرو ارتباط و تعامل این
معنا با عصمت روشن میشود.
مخلص /مخلصین

نزدیکترین معنا به تعریف عصمت ،لفظ «مخلص» بوده و این لفظ در فرازی از قصة

ِك َُ
پرماجرای شیطان بازگو شده و چنین آمده است« :قَ َ
ِزت َ
نيِ ،إ َّل عِبَا َد َك
ج ِع َ
ال فَبِع َّ
ل ْغ ِويََّن ُه ْم أَ ْ َ
ني» (ص ،)82-83 /واژة «مخلص» اسم مفعول از ریشة «خلوص» و «خالص»
ِم ْن ُه ُم الُْ ْخ َل ِص َ

به معنای «صاف و خالص از هر چیز ناصواب» آمده است (راغباصفهانی :1362 ،مادة
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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.

ِن َْ
الزلَ ِل» ،علمای شیعه بر این
ال َطايَا َو َّ
حال با توجه به این عبارت حضرت « َم ْع ُص ٌ
وم ...م َ

باورند که همة گناهان ،بزرگاند و صغیره نامیدن برخی از آنها ،بهمنزلة کوچک بودنشان
نیست؛ بلکه در مقایسه با گناهان کبیره است.
در اندیشة شیخ طوسی ،امام از همة گناهان کبیره و صغیره معصوم است و در عبارتهایی که
در ادامه از وی نقل خواهد شد ،روشن میشود که ایشان نه تنها امامان را از همة گناهان معصوم
میداند ،بلکه عصمت از گناه را برای متصدی منصب امامت ،امری ضروری بهشمار میآورد.
شیخ طوسی در این باره میگوید« :و األئمه املنتجبنی الذین ال جیوز علیهم اخلطا و ال فعل القبیح

ال صغریا وال کبریا( »...بیتا :ج .)429 :8

استفاده از واژگانی همچون جواز و عدم جواز صدور گناه از امام ،بیانگر اعتقاد به لزوم

عصمت امام از گناه در اندیشة مرحوم شیخ است.
شیخ طوسی در اینباره میان پیش از امامت و پس از آن ،تفاوتی نگذاشته و در هر دو
زمان ،امام را از همة گناهان ،معصوم دانسته است .این نظریه را میتوان از عبارت زیر
بهدست آورد که وی پس از بیان برهان بر عصمت امام از گناه پس از تصدی منصب امامت،
مینویسد« :اما عصمت امام ...پیش از حال امامت ،از دلیل دیگری دانسته میشود» (:1362
)361؛ نظریهای که براساس منابع موجود ،برای نخستین بار مرحوم شیخ طوسی در کالم
شیعه مطرح کرده است ،امام را نهتنها پیش از تصدی منصب امامت که از آغاز عمر تا پایان

َ
عصو ٌم مِن أَ َّو ِل ُعم ِر ِه ِإلَی ِ
قوالِ ِه َو أَ َفعالِ ِه َو
معصوم میداند ،در آنجا که میگوید« :ا ِ
ام َم ُ
إل َم ُ
آخ ِر ِه فِی أ َ

تُ ُرو ِک ِه  1410( » ...ق.)98 :

افزون بر آن ،شیخ طوسی ،از کسانی است که پیامبر(ص) و به تبع آن ،امام را از گناه سهوی

ِن القبایح ُك ِّل َها
نیز معصوم دانسته است ،در آنجا که می گوید« :النبی َ ِ
أن يَ َ
ي ُب ْ
عصوما م َ
كون َم ٌ

ري َها َعلی طریق السهو و علی کل حال» (همان.)106 :
ري َها َو َكبِ ِ
َص ِغ ِ
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مردم ازآنان شود ،اگرچه آن عمل قبیح نباشد ،معصوم دانسته است ،آنجا که می گوید« :قد ال

یقع من االنبیاء و املرسلنی و االئمه ما ینفر عن قبول اقواهلم و ان مل یکن ذلک قبیحا» (طوسی1417 ،

ق ،ج .)566-568 :2

با این توضیحات روشن میشود که در اندیشة شیخ طوسی و قبل از وی شیخ مفید ،امام
بهطور ضروری و وجوبی از آغاز عمر تا پایان از گناهان سهوی و عمدی معصوم است.
 .2تبیین چگونگی تحقق عصمت

حال با توجه به مطالب بیانشده ،چگونه ممکن است انسانی در برابر گناه معصوم باشد و
حتی فکر و خیال انجام گناه در وجودش راه پیدا نکند؟ در پاسخ این سؤال میگوئیم خود
ما در اموری که علممان از مغز به دل برسد و به اصطالح به یقین برسیم ،مرتکب خالف
و خطایی نمیشویم ،آیا هیچ انسان عاقلی به فکر خوردن آتش و کثافت میافتد؟ آیا هیچ
انسان باشعوری خود را در گودالی از آتش میاندازد یا کاسهای پر از زهر را مینوشد؟
حتمًا در جواب این سؤال خواهید گفت هیچ عاقلی این کارها را نمیکند و حتی آرزو یا
فکر آنرا هم در سر ندارد و اگر کسی چنین کرد ،مبتال به یک نوع بیماری است ،در نتیجه
هر انسان عاقلی در برابر چنین اعمالی ،یک نوع مصونیت یا به تعبیر دیگر ،نوعی عصمت
دارد و اگر از شما بپرسند چرا انسان در مقابل این کارها معصوم است ،میگویید بهعلت
اینکه عیب و ضرر حتمی آنها را باور دارد و میداند که ارتکاب آن اعمال ،جز نابودی و
نیستی چیزی بهدنبال ندارد .بنابراین اگر انسان به مفاسد و زیانهای گناه ،یقین و باور پیدا
کند ،با غلبة نیروی عقل بر شهوتها هرگز گرد گناه نمیچرخد و حتی فکر آنرا در سر راه
نمیدهد ،چنین انسانی چنان به خدا و دادگاه عدل او ،ایمان و یقین دارد که گویی همة آنها
را در برابر چشمان خود میبیند .برای چنین کسی ،گناه و حرام ،همان آتش و زهر کشنده
است ،پس هرگز به آن نزدیک نمیشود و خود را آلوده نمیکند ،پیامبران و اولیای الهی با
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این یقین و اعتماد که به نتیجه و آثار گناه داشتند ،نهتنها از گناه ،بلکه از فکر گناهان به دور
بودند (قائمی.)98 :1390 ،
به روایتی از امام علی (ع) دقت کنیم که فرمودند:

األحباب و يَ ُ
ِساب و يَستَغين َع ّما َخ َّل َف
ِق
اب و يُ ِ
سك ُن ُّ
َمن أي َق َن أنّ ُه يُفار ُ
َ
واجد احل َ
الت َ
الع َم ِل؛ هر کس یقین پیدا کند که حتمًا از
األم ِل و ُط ِ
ِر إىل ما قَ َّد َم َ
كان َح ِريّا بِق َ
ول َ
ِص ِر َ
و يَفتَق ُ
دوستان جدا ،در خاک ساکن و با حساب روبرو میشود و از آنچه گذاشته بینیاز و به آنچه

پیش فرستاده محتاج میشود ،حتمًا آرزویش کوتاه و عملش طوالنی میشود (مجلسی،
 1403ق ،ج .)167 :73
 .3عصمت ،لطف و موهبت باطنی خداوند به امامان معصوم(ع):

عدهای از متکلمان اسالمی بر این باورند که لطف خدای بزرگ سر منشأ اصلی ارتباط
ناگسسته میان عصمت و عمل اختیاری معصومان(ع) است؛ اما این لطف ،وابسته و پیوسته به
چند عامل است که عبارتاند از:
الف) معصومین(ع) نسبت به دیگر انسانها از خصوصیات و امتیازهای خاصی برخوردارند
و خداوند ،شرایط و وضعیت جسمانی و روانی آنان را بهگونهای تنظیم کرده که هرگز
بهسوی گناه کشیده نمیشوند.
ب) معصومین

(ع)

از دانش و بینشی برخوردارند که میتوانند از راه آن کیفر ،اعمال

گناهآلود را ببینند و بشناسند و همین شناخت ،سبب میشود تا رو به اطاعت آورده و از
معصیت بپرهیزند.
ج) معصومین(ع) همواره با وحی و الهام از دستورهای الهی آگاه میشوند و همین مسئله،
باعث شناخت زشتی و کیفر گناهان از یکسو و زیبایی و پاداش فرمانبرداری از سوی دیگر
میشود و بدینسان آنان به اطاعت رو میآورند و از کار گناهآلود روگردان میشوند.
د) اینان در صورتیکه 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 میدهد

بررسی سندی متنی ...

أن العصمه هی ال ّلطف یفعله تعالی فیختار
مرحوم سید مرتضی در اینباره گفته است« :إعلم! ّ

العبد عنده االمتناع من فعل القبیح؛ بدان که عصمت عبارت است از لطفی که خداوند در مورد

بندة خود انجام میدهد و بهواسطة آن ،انسان از فعل قبیح امتناع میورزد» (علمالهدی1405 ،
ق ،ج .)326 :3
وی ،آنگاه به ریشة لغوی عصمت که به معنای منع بوده ،اشاره کرده و گفته است:
«در اصطالح متکلمان ،این معنا ،کاربرد خاصی پیدا کرده و آن عبارت است از خودداری
اختیاری انسان از گناه بهواسطة لطفی که خداوند در حق او انجام داده است» (همان).
شیخ طوسی هم دربارة عوامل عصمت گفته است« :بر مبنای عقیدة معتزله ،خداوند در
حق معصوم ،لطفی را اعمال میکند که با وجود آن ،داعی بر ترک واجب و فعل معصیت
ندارد ،اگرچه بر انجام آن تواناست» (1410ق.)369 :
این تعریف یادشده از طوسی اختصاص به معتزله ندارد؛ بلکه مورد قبول متکلمان امامیه
نیز است .این تعریف بر مبنای قاعدة لطف است که متکلمان امامیه و معتزله بر آن توافق
دارند ،چنانکه فاضل مقداد گفته است:

اصحاب ما و دیگر متکلمان عدلیه در تعریف عصمت گفتهاند :عصمت ،لطفی است که

خداوند به مکلف ارزانی میدارد ،بهگونهای که صدور معصیت از وی ممتنع میشود؛ 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 معصیت از معصوم بهلحاظ قدرت او ممکن

است و بهلحاظ نداشتن داعی بر گناه و وجود صارف از آن ،ممتنع خواهد بود (سیوری،
 1422ق.)343 :

ابنمیثم بحرانی ،برهان لطف و وجوب امامت معصوم را با توجه به تکالیف شرعی تقریر
کرده و گفته است:

إن نصب اإلمام لطف من فعل اهلل تعالی فی أداء الواجبات الشرعیّه التکلیفیه و ّ
کل لطف
ّ

بالصفه املذکور فواجب فی حکمه اهلل تعالی ...فنصب اإلمام املذکور واجب من اهلل فی ّ
کل زمان
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التکلیف؛ نصب امام معصوم ،لطفی است از جانب خداوند در انجام دادن واجبات و تکالیف
شرعی و انجام دادن هر لطفی با ویژگی یادشده ،به مقتضای حکمت الهی واجب است .پس

نصب امام از جانب خداوند تا وقتی که تکلیف باقی است ،واجب است ( 1406ق.)175 :

شیخ مفید نیز در اینباره مینویسد:

از آنجا که عصمت ،لطف خداوند و صفتی است که هر گاه خداوند آنرا به بندهای

عطا کند ،بنده با آن ،نافرمانی او را اختیار نمیکند و این ،از حال همة خلق دانسته

نمیشود ،بلکه در اهل «صفوه» و «اخیار» چنین ویژگی وجود دارد .خداوند متعال در
ين َسبَ َق ْت لَُم ِّمَّنا ُْ
تنَا ُه ْم َع َلى ِع ْل ٍم
«ولََق ِد ْاخ َ ْ
اینباره میفرمایندِ « :إ َّن الَّ ِذ َ
ال ْس َن» (انبیاء)101/؛ َ
ي َْ
ال ْخيَارِ» (ص1413( ،)47/ق.)128 :
«و ِإنَّ ُه ْم ع َ
َع َلى الَْعاَلِ َ
ِن الُْ ْص َط َف ْ َ
ِندنَا َل َ
ني» (دخان )32/و َ

و در ادامه میگویند:

پیامبران و امامان بعد از ایشان در حالت رسالت و امامت از همة گناهان کبیره و
(ع)

صغیره معصوم هستند ،عقل ،ترک مستحبی را بدون قصد تقصیر و معصیت بر ایشان ممکن

میداند و ترک واجب را بر ایشان جایز نمیداند .البته پیامبران و امامان(ع) بعد از او از ترک
مستحب و واجب ،پیش از حالت امامت و بعد از آن نیز سالم و مبرا بودند و توصیف ایشان

به کمال در همة احوال یقینی است (همان.)129-130 :

نتیجهگیری

از آنجا که بشر همواره نیاز به امام و رهبری دارد و این ضرورت عقلی است ،بر خداوند

واجب است که شخصی را بهعنوان امام و رهبر جامعه نصب کند که دارای صفات ویژه باشد.
همچنین از آنجا که نصب امام ،لطفی از طرف خداوند است ،شرایط خاص و حساسی
را میطلبد ،ازجمله أعلم بودن نسبت به افراد جامعه و داشتن عصمت از طرف خداوند.
 .1أعلم بودن امام

این صفت با توجه به آیات و روایتهای رسیده و همچنین استدالل منطقی عالمان امامیه
با توجه به این نصوص ثابت میکند ،که  .1أعلم بودن امام ،از صفات ضروری و الینفک

بررسی سندی متنی ...

خداوند است.
 .2عصمت داشتن

این صفت نیز با توجه به آیات و روایتها و همچنین استدالل منطقی عالمان امامیه با
توجه به این نصوص ثابت میکند که  .1عصمت امام ،یک صفت ضروری و لطفی از طرف
خداوند در اداره و رهبری جامعه است؛  .2عصمت نداشتن امام ،نهتنها خود را دچار اشتباه
و گمراهی میکند بلکه افراد جامعه را به گمراهی و تباهی میکشاند 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 روایتهای
رسیده از پیامبر و امامان معصوم(ع) به وضوح دیده میشود.

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394
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منابع و مآخذ

القرآن الکرمی1415( .ق) .مترجم محمد مهدی فوالدوند ،تهران :دارالقرآن الکریم.

آلوسی ،محمودبن عبداهلل 1414( ،ق) .روح املعانی فی تفسری القرآن العظیم .بیروت :دارالکتب العلمیه.

ابن ابیالحدید ،عبدالحمید هبهاهلل1404(،ق) .شرح نهج البالغه البن أبی احلدید .قم :مکتبة آیت اهلل املرعشی النجفی.

ابندرید ،محمدبن حسن 1426( ،ق) .مجهره اللغه .ایران :التابعه لالستاته الرضویه.

ابنفارس ،احمد 1404( ،ق) .مقاییس اللغه .قم :مرکز نشر.

ابنمنظور ،محمد بن مکرم 1414( ،ق) .لسان العرب .بیروت :دار صادر.

اردبیلی ،محمدبن علی 1403( ،ق) .جامع الرواه .قم :مکتبة آیتاهلل العظمی املرعشی جنفی.

انوری ،حسن .)1381( ،فرهنگ بزرگ سخن .تهران :سخن.

بحرانی ،میثمبن علی 1406( ،ق) .قواعد املرام فی علم الکالم .قم :مکتبة آیتاهلل العظمی املرعشی جنفی.

بهبودی ،محمدباقر .)1363( ،گزیده کافی .تهران :علمی و فرهنگی.

بیضاوی ،عبداهللبن عمر1418( ،ق) .انوارالتنزیل و اسرار التأویل .محقق محمد عبدالرحمن مرعشلی ،بیروت:

داراحیاء الرتاث العربی.

تفتازانی ،سعدالدین1422( ،ق) .شرح المقاصد .قم :منشورات الشریف الرضی.

جوهری ،اسماعیلبن حماد1407( ،ق) .الصحاح .بیروت :دارالعلم للمالینی.

حرانی ،ابومحمد حسنبن علیبن الحسینبن شعبه .)1389( ،حتف العقول عن آل الرسول .مترجم احمد جنتی،

چاپ سوم ،تهران :شرکت چاپ و نشر بینالملل.

حرعاملی ،محمدبن حسن1424( ،ق) .وسائل الشیعه .چاپ دوم ،بیروت :آل البیت الحیاء الرتاث.

حرعاملی ،محمدبن حسن1425( ،ق) .إثباه اهلداه بالنصوص و املعجزات .بیروت :أعلمی.
حسینیمرعشی ،نوراهلل( ،بیتا) .احقاق احلق .تهران :اسالمیه.

حلی ،حسنبن یوسف .)1378( ،کشف املراد .قم :دارالفکر.

خزازرازی ،علیبن محمد1401( ،ق) .کفایة األثر فی الّنص علی األئمه اإلثنی عشر .قم :بیدار.
خوئی ،أبوالقاسم .)1371( ،معجم رجال احلدیث .تهران :مرکز اطالعات و مدارک اسالمی.

دهخدا ،علیاکبر .)1373( ،لغتنامه .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

راغباصفهانی ،حسینبن محمد .)1362( ،مفردات الفاظ القرآن .تهران :املکتبة املرتضویه.
رستمی ،محمدزمان .)1388( ،علم امام .قم :بوستان کتاب.
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زحیلی ،وهبهبن مصطفی1418( ،ق) .التفسری املنری فی العقیده و الشریعه و املنهج .بیروت :دارالفکر املعاصر.
سیوری ،فاضلمقداد1422( ،ق) .اللوامع االهلیه .قم :مکتب االعالم اإلسالمی.

الدراملنثور .بیروت :دار احیاء الرتاث.
سیوطی ،جاللالدین1421( ،ق)ّ .

شهیدثانی ،زینالدین بن علی العاملی1423( ،ق) .البدایه فی علم الدرایه .چاپ اول ،قم :بوستان کتاب.

صدوق ،محمدبن علی .)1378( ،عیون أخبارالرضا .تهران :جهان.

صدوق ،محمدبن علی .)1389( ،معانی االخبار .مترجم حمیدرضا شیخی و مقدمه صمد عبداللهی عابد،
چاپ اول ،قم :ارمغان طوبی.

صدوق ،محمدبن علی .)1395( ،کمال الدین و متام الّنعمه .قم :دارالکتاب اإلسالمیه.
صدوق ،محمدبن علی1413( ،ق) .من ال حیضره الفقیه .قم :جامعة مدرسین.

صفار ،محمدبن حسن1404( ،ق) .بصائر الدرجات .قم :مکتبة آیتاهلل العظمی املرعشی جنفی.

طباطبایی ،محمدحسین1417( ،ق) .املیزان فی تفسری القرآن .قم :جامعة مدرسین.

طبرسی ،فضلبن حسن .)1372( ،جممع البیان فی تفسری القرآن .تهران :ناصرخسرو.

طبری ،محمدبن جریر1412( ،ق) .تاریخ االمم و امللوک .بیروت :دارالکتب العلمیه.
طوسی ،محمدبن حسن .)1373 ( ،الرجال .قم :اإلسالمی.

طوسی ،محمدبن حسن .)1362( ،متهید االصول فی علم الکالم .تهران :انتشارات دانشگاه تهران.

طوسی ،محمدبن حسن1405( ،ق) .تلخیص الشافی .نجف :مکتبة العلمی الطوسی و حبرالعلوم.
طوسی ،محمدبن حسن1410( ،ق) .الرسائل العشر .قم :جامعة مدرسین.
طوسی ،محمدبن حسن1411( ،ق) .الغیبه .قم :داراملعارف اإلسالمیه.

طوسی ،محمدبن حسن1417( ،ق) .العدة فی اصول الفقه .قم :ستاره.
طوسی ،محمدبن حسن1420( ،ق) .فهرست ،قم :ستاره.

طوسی ،محمدبن حسن( ،بیتا) .التبیان فی تفسری القرآن .بیروت :دار احیاء الرتاث العربی.
عظیمیفر ،علیرضا .)1389( ،قرآن و عصمت أهل بیت(ع) .قم :مهر امیرالمؤمنین(ع).
علمالهدی ،سیدمرتضی1405( ،ق) .الرسائل .قم :دارالقرآن الکریم.

فاریاب ،محمدحسین .)1391( ،معنا و چیستی امامت در قرآن .قم :مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

قائمی ،اصغر .)1390( ،اصول اعتقادات .قم :ادباء.

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394
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کشی ،محمدبن عمر .)1363( ،الرجال .قم :آل البیت.

کلینی ،محمدبن یعقوب1407( ،ق) .الکافی .تهران :دارالکتاب االسالمیه.

کلینی ،محمدبن یعقوب1430( ،ق) .الکافی .قم :داراحلدیث للطباعه و النشر.

گنابادی ،سلطانمحمد1408( ،ق) .بیان السعاده فی مقامات العباده .بیروت :األعلمی.

مازندرانی ،مولی محمدصالح1429( ،ق) .شرح اصول کافی .تعلیق میرزا ابوالحسن شعرانی و محقق سید
علی عاشور ،چاپ دوم ،بیروت :داراحیاء الرتاث العربی و التاریخ العربی.

مجلسی ،محمدباقر1403( ،ق) .حباراالنوار .بیروت :دار احیاء الرتاث العربی.

مجلسی ،محمدباقر1404( ،ق) .مرآه العقول فی شرح أخبار الرسول .تهران :دارالکتب اإلسالمیه.
مراغی ،احمدبن مصطفی( ،بیتا) .تفسری املراغی .بیروت :دار احیاء الرتاث العربی.

مصباحیزدی ،محمدتقی .)1374( ،آموزش عقاید .چاپ سیزدهم ،تهران :مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسالمی.

مظفر ،محمدحسن1396( ،ق) .دالئل الصدق .الطبعه الثالثه ،قاهره :دارالعلم للطباعه.

مفید ،محمدبن نعمان1413( ،ق) .االرشاد فی معرفة حجج اهلل علی العباد .قم :کنگرة شیخ مفید.

مفید ،محمدبن نعمان1413( ،ق) .اوائل املقاالت .قم :کنگرة شیخ مفید.
نجاشی ،احمدبن علی .)1365( ،الرجال .قم :االسالمی.

آیکونوگرافیک جلوههای بصری توسل به امام رضا(ع) در نگارگری
مرضیه علیپور

1

چکیده

توسل به پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) از امتیازهای خاص فرهنگ تشیع بهشمار
میرود که ریشه در آیات و روایتها دارد .از آنجایی که هر یک از امامان(ع) مظهر
یکی از اسمای حسنای الهی هستند ،در حین توسل به ایشان ،بایستی به نوع مظهریت
ی ویژة آنها توجه کرد.
و تجل 
ازاینرو ،هنرمندان صفوی ،بازنمایی توسل به امام رضا(ع) را که دارای ارزش
معنوی و نمایانگر سنت مضمونی است ،در قالب باور اعتقادی به تصویر کشیدهاند.
هدف مقالة حاضر ،بررسی جلوههای بصری نگارة «نجات مردم دریا توسط امام
رضا(ع)» به شیوة آیکونولوژی بهعنوان یکی از رویکردهای جدید در زمینة روشهای
کیفی در حیطة هنر است .این روش پویا و همهجانبهنگر ،در نیل به معنا و محتوای آثار
هنری بهویژه نگارگری ایرانی که فراتر از زیبایی بصری دارای نظام پیچیده و گستردهای
از ظرایف ارزشهای اخالقی ،عرفانی ،اجتماعی و روانشناسی بوده ،شایان توجه است.
زیرا فرایند تفسیر اثر هنری طی سه مرحلة راهبردی توصیف ،تحلیل و تفسیر ،پژوهشها
را بهصورت نظاممند توسعه میدهد .نوشتار پیش رو ،ضمن مطالعة تاریخچة آیکونولوژی
و ویژگیهای مکتب نگارگری قزوین ،به بررسی آیکونوگرافیک نگارة یادشده میپردازد.
روش ،آیکونولوژی و گردآوری دادهها بهصورت کتابخانهای و اسنادی است .بررسیها
نشان میدهد نگارگری دورة صفویه بازتاب تحو ل بنیانهای فکری هنرمندان آن دوره
بوده که متأثر از شرایط و اوضاع اجتماعی خاص آنها است .بنابراین روش تأویلی مانند
آیکونوگرافی موجب بازشناسی و معرفی ارزشهای نمادین در این آثار میشود.

واژههای کلیدی
توسل به امام رضا(ع) ،نگارگری ،دورة صفویه ،آیکونولوژی ،آروین پانوفسکی
تاریخ دریافت 93/11/22 :تاریخ پذیرش94/05/21 :
 .1دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقی تحلیلی هنر اسالمی دانشگاه شاهد

marziealipoor@yahoo.com
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مقدمه

بدون شک آدمی برای تحصیل کمال مادی و معنوی بایستی به عواملی خارج از محدودة

وجودی خویش تمسک جوید.
انسان ،با توسل میتواند به خداوند نزدیک شده و حوائج مادی و معنوی خود را طلب

کند ،ولی شناخت «وسیله» تنها از راه شرع و وحی قابل شناسایی است 1.اگرچه آیات قرآن،

محور اصلی دعوت را توحید قرار میدهد ،در عین حال تأثیر اسباب و علل جهان هستی را
میپذیرد(مجلسی1403،ق ،ج.)90 : 2

2

از آنجا که امامان معصوم(ع) برگزیدگانی هستند که بر دیگران حق والیت دارند و شئون
والیی آنها در بُعد 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 نعمتهای الهیـ اعم از

مادی و معنویـ نیز از مجرای مقام امامت به دیگران افاضه میشود(حسینیتهرانی ،1360 ،ج :5
 3.)130امیرالمؤمنین(ع) میفرمایند« :هیچ بشری بر ما نعمتی ندارد ،بلکه فقط خداوند است که
بر ما نعمت ارزانی داشته است .پس بین ما و خداوند هیچ واسطهای نیست و مردم به تمامی
و همگی دستپروردة ما هستند ،بنابراین ما واسط ة بین مردم و خدا هستیم» (همان.)130 :

4

بر این اساس ،امر توسل به اولیای الهی مطرح میشود .چون هر یک از امامان(ع) مظهر
نامی خاص از اسمای حسنای الهی و اسم اعظم هستند ،بهتر است در حین توسل ،به نوع
مظهریت و تجلی ویژة آنها توجه کرد .بر اساس دعای توسل دیگر ،در نجات از هول و بیم
 .1ولی 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.
 .2چه علل ظاهری و عادی باشند ،مانند اینکه میفرماید« :خداوند از آسمان آب را فرستاد و بهوسیلة 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 روایتهای اهل بیت(ع)« :خداوند فقط از راه اسباب و علل ،کارها را به جریان میاندازد»
(مجلسی 1403،ق ،ج .)90 :2
 .3در بعد تشریع ،اولیاء اهلل تمامی شئون پیامبر اکرم(ص) را به جز شأن نبوت دارا هستند.
(ع)
 .4شیخ محمد عبده گوید« :آل پیغمبر اسیران احسانی هستند که خدا به آنها کرده است و مردم اسیران فضلی هستند که اهل بیت
بر آنها کردهاند» (حسینیتهرانی ،1360 ،ج .)130 :5

آیکونوگرافیکجلوههایبصری...

ایشان شامل حال افتادگان و درماندگان شود.

نسخة فالنامه ،از شاهکارهای نفیس هنر شیعی در دورة صفوی ،بر اساس مضامین قرآنی،

وقایع مهم اسالم ،تشیع و داستانهایی از معجزههای قرآن و کرامتهای ائمه اطهار(ع) شکل

یافته ،لذا هنرمند صفوی بر اساس باورهای شیعی و با توجه به ویژگیهای بینشی ،مضمونی
و ساختاری ویژة خویش برای نمایش مفهوم توسل ،نگارة «نجات مردم دریا توسط امام
رضا(ع)» را به تصویر کشیده است.
آثـار هنـری ،پدیدههایـی چندوجهـی هسـتند که برای شـناخت بهتـر و کاملتر بایسـتی
از روشهـای متنـوع پژوهـش کیفـی بهـره بـرد تـا حقیقـت آثـار هنـری را آشـکار کنـد.
یکـی از ایـن شـیوهها توسـط آروین پانوفسـکی ،بـا توانایـی خارقالعادهای که در «شـرح»
محتـوای آثـار هنـری داشـت و با ارجاع به طیف گسـتردهای از مصادیقی از سـایر رشـتهها
بـه روش آیکونولـوژی ،انجـام شـد و تاریـخ هنـر را بـه جایگاهـی واالتر از تمـام معارف
حـوزة علـوم انسـانی ارتقـا داد .در روش تفسـیر آثـار سـنتی ،تحلیلگر در مقابـل اثری که
منشـأ ماورایـی دارد قـرار میگیـرد و بایسـتی هماننـد کاوشـگری ،د ّر نهفتـه در اثـر هنری

(معنـا) را بیابـد .بنابرایـن لـزوم روشـی بـرای تحلیـل آثار سـنتی که بـر مبنـای نمادگرایی
اسـت ضـرورت مییابـد کـه آیکونوگرافی میتوانـد برای رمزگشـایی آنها بـهکار رود و به
مضامیـن آثـار هنری در مقابـل فرم بپردازد .محدودیـت کاربرد این روش کیفـی در مطالعة
آثـار هنـری ،توجـه نگارنـده را به طرح بررسـی نمادهـای تزیینی و مفهومی نـگارة «نجات
مـردم دریـا توسـط امـام رضـا(ع)» به شـیوة آیکونولـوژی و بر اسـاس گـردآوری اطالعات
بهصـورت کتابخانـهای و اسـنادی معطـوف کرد.

1

 .1از آنجا که قالب هنر متأثر از قواعد زیباییشناختی است ،ولی محتوای آن از ارزشها و اعتقادهای موجود در جامعه نشئت میگیرد،
بنابراین برای شناخت عمیقتر یک اثر هنری از دورهای خاص ،بایستی اطالعاتی دربارة آن جامعه کسب کرد و از سایر روشهای
تحقیق واقعیت همچون تحقیقات اسنادی ،تاریخی و غیره نیز بهره برد مانند آثار پانوفسکی که در آنها میتوان به وجود روابط متقابل
میان سطح کلی یک فرهنگ و سطح جزئی اثر هنری پی برد.
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پیشینه

در گسترة شیوة آیکونولوژی ،پژوهشهایی انجام گرفته که از آن جمله ،عبدی در رسالة

«بررسی تحلیلی نگارگری ایران در مکاتب هرات و تبریز از منظر آیکونوگرافی» در سال
 1387برای اخذ درجة دکتری از دانشگاه هنر تهران ،ضمن معرفی این روش و کاربردهای
آن ،به تحلیل و بررسی نگارههای این مکاتب پرداخته است.

محمدزاده نیز در نشریة نقدنامة هنر ،در مقالهای با عنوان «نقد شمایلشناسانه و کاربرد

آن در حوزة نقاشی مذهبی قاجار» در سال 1390ضمن بیان تمایز میان آیکونوگرافی و
آیکونولوژی به نمونههایی از نقاشیهای مذهبی عصر قاجار میپردازد و بهکارگیری سه
مرحلة تفسیر پانوفسکی را برای درک بهتر نقاشی مذهبی این دوره مؤثر میداند .همچنین
نصری در مقالة «رویکرد شمایلنگاری و شمایلشناسی در مطالعات هنری» در نشریة
رشد آموزش هنر ،در سال  ،1389طی بررسی شمایل و شمایلنگاری ،به توصیف آرای

نظریهپرداز این روش پرداخته و ضمن واکاوی آنها به این نتیجه دست یافته که رویکرد
پانوفسکی ،مطلق و جهان شمول نیست ،بلکه روشی در راستای بررسی رابطة قومشناسی
و قومنگاری است ،نه شیوهای برای تفسیرهای بدون بنیان طالعشناسی و طالعنگاری که در
توصیف آثار هنری بهکار میرود.
تاریخچة آیکونولوژی

هنر ،به آیکون توجه ویژهای دارد و حضور آن در مطالعات هنری به دو صورت ـ

موضوع مطالعات هنری و دیگری روشی برای تحقیقات ـ مطرح میشود .آیکونوگرافی به
توصیف یا تفسیر محتوای آثار هنری و تاریخ آن ـ که به تاریخ اندیشههای بشری برمیگردد
ـ میپردازد و عبدی به این نکته اشاره میکند که آیکونولوژی شاخهای از تاریخ هنر است
و به مضامین یا معناهای آثار هنری در مقابل فرم میپردازد (.)84 :1390
در ابتدا وازاری ( )1511 -1574به شیوة شمایلنگاری به تفسیر پیچیده و رمزآلود مفاهیم

آیکونوگرافیکجلوههایبصری...

شمایلنگاری ،جیووانی پی یتروبللوری 1است که درصدد شناسایی ارتباط موتیفها با منابع
کالسیک یا مدرن برآمد و تالش کرد تا معنای عمیق اندیشة رمزی عام اثر را بیابد .البته
پیشینة شمایلشناسی کنونی به نیمة دوم قرن  16م .برمیگردد که به یافتن معنای نهانی در
هر عنصر از آثار هنری پرداخته است .یکی از دستاوردهای مهم دورة رنسانس که تا اندازهای
هم بر شمایلنگاری اثر گذاشت ،تجدید پیوند سنتهای ادبی و تجسمی دوران باستان در
قرن  15م .بوده است و سزار ریپا از برجستهترین محققان ایتالیایی با کتاب آیکونولوژیا در
سال  1593م .آغازگر جریان بسیار مهمی در عرصة هنرـ بهویژه تاریخ و نقد هنر ـ شد.

نخستین مطالعات آیکونوگرافی در قرن  16م .بهصورت مجموعهای از سمبلها ،تزئینها
و نشانههای متعلق به ادبیات باستان عرضه شد .2تا قرن  18م .تحت تأثیر باستانشناسی
قرار داشت و در قرن  19م .از باستانشناسی جدا شد و بهصورت رشتهای مجزا در
شاخههای دینی و غیردینی گسترش یافت .تحول عظیم در حوزة بررسی شمایلنگاری با
نهضت رمانتیک آغاز شد (با شاعران برجستهای مانند لسینگ در آلمان) .تحقیق در حوزة
شمایلنگاری قرون وسطایی ـ که عمدتًا روحانی بود ـ در فرانسه تکوین یافت .عرصة
بررسی این موضوع را در قرن  19م .زیر سیطرة خود گرفت ،آثار زیر پای بست محکم
شمایلشناسی را فراهم کرد و محققان قرن  20م .بنای مدرن و جامع را بر آنها بنیان نهادند.
از دیگر برجستگان این عرصه ،امیل مال 3است که با گردآوری فرهنگی ،درک و خوانش
تصاویر مذهبی را برای انسانهای جدید میسر کرد .در عرصة تحقیق تاریخی نیز مکتب
بینالمللی هنر به بررسیهای مربوط به شمایلنگاری جهت تازهای دادند ـ مشخصة اینگونه
تحقیقات در قرن  20م .است ـ و سردمدار آن هم محقق هامبورگی «ابی واربرگ» است
که در کنگرة بینالمللی تاریخ هنر در وطن ،دیوارنگارههای فرانچسکو کوسا و همکارانش
 .1باستانشناس و نظریهپرداز هنر قرن  17م.
 .2این سمبلها ،تزئینها و نشانهها در هنرهای تجسمی کاربرد داشت.
 .3امیل مال مطالعات فرانسوی آیکونولوژی ـ بهویژه مطالعات دیدرو ـ را تکمیل کرد.
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در فررا را به تمثال اشکال منطقة البروج تفسیرکرد 1و همچنین حلقة واربورگ را که مرکز
پژوهشهای آیکونولوژی است ،راهاندازی کرد که چهرههای برجستة آن آروین پانوفسکی،2
ارنست گامبریج و فریتز ساکسل هستند.
در هامبورگ ،ارنست کاسیرر فلسفة صور رمزیاش را بنیاد نهاد که پیشینة دیگری برای
نظام پانوفسکی میسازد .نخستین کسی که لفظ « 3»Iconologyرا برای شیوة تحلیل محتوا
در اثر هنری پیشنهاد کرد «هوگ ورف» بود 4.هدف وی از شمایلشناسی عبارت است از
فهم «معنای رمزی و اصولی یا عرفانی که در صور مجازی جلوه میکند یا پنهان است»
(بیالوستوکی.)1 :۱۳۸۵ ،

5

مهمترین و تأثیرگذارترین شخصیت حوزة آیکونولوژی ،آروین پانوفسکی است .وی
معتقد بود سه سطح معنایی مجزا از درک و تفسیر اثر هنری بایستی وجود داشته باشد
که شامل پیش آیکونوگرافی ،تحلیل آیکونوگرافیک و تفسیر آیکونوگرافیک ـ حوزة
شمایلشناسی ـ است .نصری دلیل اینکه پانوفسکی چندان با مورخان هنر پیش از خود و
 .1محقق هامبورگی «ابی واربرگ» تاریخشناس هنر ـ بهویژه متخصص رنسانس ـ است که بهدلیل فعالیتهایش در حوزة
روششناسی ،وی را بنیانگذار آیکونوگرافی معاصر میدانند .او با گذر از مطالعات صرف ًا ک ّمی ،به تحلیل و تفسیر شمایلشناسی روی
آورد و همچنین با طرح چنین موضوعی موجب احیای مجدد شمایل ،شمایلنگاری و شمایلشناسی به شکلی نوین شد .از مهمترین
ویژگیهای مطالعات واربورگ گسترش حوزة آیکونولوژی از متون و هنرهای مذهبی به متون و هنرهای غیرمذهبی است و در
ادامه ،وی حلقة واربورگ را که مرکز پژوهشهای آیکونولوژی است راهاندازی کرد .نظر واربرگ برای نظریة بسیار متنفذ تفسیر
شمایلنگارانه در قرن بیستم که آروین پانوفسکی ساخته و پرداخته بود ،حائز اهمیت فراوان است.
 .2آروین پانوفسکی در حوزههای مختلف هنری بهویژه تاریخ و زیباییشناسی هنر قرون وسطی و رنسانس مطالعات گستردهای
داشت که حاصل آن دهها کتاب و مقاله است .پانوفسکی برخالف محققان پیش از خود عالوه بر شناسایی و تعیین هویت نمادها و
سمبلهای درون اثر ،به شناسایی درونمایه ،موضوع و عناصر درون یک اثر معتقد بود که بدین روش میتوان به مضامین عمیقتری
دست یافت .درک عمیقتری که منجر به دریافتی ورای فرهنگ غالب بر دورهای که اثر در بستر آن شکل گرفته میشود .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 جامعهای 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 نقشمایه (موضوعها و رویدادهایی
که بهواسطة خطوط ،احجام و رنگها تصویر میشوند) ـ و دومی تحلیل آیکونوگرافیک ـ شناسایی و توصیف انگارة معنایی (ثانویه
یا قراردادی) که از طریق این نقشمایهها منتقل میشوند و با ارجاعهایی به منابع مکتوب تعیین میشوند (حوزة شمایلنگاری) و
سومی تفسیر آیکونوگرافیک ـ تفسیر این انگارهها را شامل میشود (حوزة شمایلشناسی) ـ است.
 .3شمایلشناسی
 .4اگرچه واربرگ هم قب ً
ال دربارة تحلیل شمایلشناسانه اظهارنظر کرده بود.
 .5هوگ ورف آخرین هدف شمایلشناسی را یافتن پیشینة فرهنگی و ایدئولوژیکی تلقی میکرد که آثار هنری متجلی میسازند و
همینطور هم اهمیت فرهنگی و اجتماعی که میتوان به شکلها و وسیلة بیان نسبت داد.
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دورة رنسانس ،بحث تاریخمندی (سیالیت) انسان و اینکه انسان در این دوره نسبت به تاریخ درک
و بصیرتی داشته است مطرح بود و در آن تمدنها نمیتوان چنین بصیرتی را یافت» (.)58 :1389
بنابراین محققانی همچون پانوفسکی ،بررسیهای متعددی را به تفکر نوافالطونی موجود در
پسزمینة ایدئولوژیکی آثار مشهور میکل آنژ و نیز نقاشیهای اساطیری تیتیان اختصاص دادهاند.
در راستای تحول در عرصة مطالعات شمایلنگاری ،نهاد مراکز اسناد و مدارک نیز پیشرفت کرد و
در سال  ۱۹۵۶م .ا .پیگلر کتاب بسیار مفیدی با عنوان  Barockthemenرا منتشر ساخت.

1

هنر نگارگری دورة صفویه

هنر نگارگری صفویان ماحصل نگارگری اسالمی بوده ،بهتدریج به معنویت ،روحانیت

و استفاده از خطوط نرم و عناصر صمیمی آن افزوده شده و در این دوره به کمال معنویت
و ظرافت ،دست یافته است .این روحانیت خاص در نگارههای مذهبی صفویه ،سندی بر
یکپارچگی دین و دولت بود و سلیقه و هنر آنها نیز در پیوند مستقیم با عناصری قرار گرفت
که ماهیت مذهبی داشتند .در این دوره ،آموزههای فقهی شیعه که چشمگیرترین و حساسترین
مسائل مذهبی در تاریخ اسالم بهشمار میروند بهنحو قابل توجهی گسترش یافتند و شیوهها
و تمهیدهای نمادینی ابداع شدند تا نظرگاه شیعه نسبت به شخصیتهای مقدس در عرصة
نگارگری را جلوه دهند .زیرا مقدسان شیعه ،برگزیدگانی هستند که اگر صورت جسمانی و
زمینی آنها بیواسطه و بدون بهکار بردن این تمهیدها در تصویر ظهور یابد ،مخاطب را به

مدلول واقعی آنها ارجاع نمیدهد و احتماالً یکی از دالیل حرمت تصویرگری بهخصوص
شمایل اولیای الهی را بر همین مبنا باید دانست ،زیرا صورت مادی این جهانی بر مناسباتی
داللت دارد که انسان را از رسیدن به مدلول حقیقی بازمیدارد (مهدیزاده.)185 :1392 ،
 .1پیگلر در کتاب  Barockthemenفهرست هزاران اثر هنری مربوط به عصر باروک را برحسب موضوع آورده و نخستین مقاله در
بنیاد نهادن نمایة نظاممند مربوط به شمایلنگاری خاص هنر هر دوره را در موسسة تاریخ هنر در هلند ارائه داده و در بررسی مسئلة
محتوا در هنر ،درجة آگاهی در زمانها و مکانهای مختلف فرق کرده است (بیالوستوکی.)۱۳۸۵ ،
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بنابراین ابداع نماد و شیوههای تصویری که اهمیت موضوعهای شیعی همچون تقدس ،بزرگی
ت آنها را نشان دهد در این دوره بروز و تجلی یافت .بهویژه این موضوع در
و شأن واالی شخصی 
دورة شاه تهماسب تشدید و تثبیت شد و تحولی اساسی در عناصر بصری برای نمایش جنبههای
مقدس تفکر شیعی بهوجود آمد 1و نقطة اوج آن در فالنامه تهماسبی قابل مشاهده است.

2

خوانش آیکونوگرافیک نگارة «نجات مردم در دریا توسط امام رضا(ع)»

(تصویر  )1نگارة «نجات مردم در دریا توسط امام رضا(ع)»(.)Farhad, 2009: 132

نگارة «نجات مردم در دریا توسط امام رضا(ع)» ،با توجه به روش آیکونولوژی به اختصار
مورد خوانش قرار میگیرد 3.این تصویر یکی از بیشمارترین نگارههایی است که موضوع
مبارزه میان نیروهای خیر و شر را به نمایش گذاشته است( 4تصویر .)1
 .1بهطور مثال در اکثر نسخ خطی ،چهرة اولیای دین با روبند و هالة نورانی به نمایش درآمد ه است.
 .2بهدلیل پیشینة طوالنی نقالی و قصهخوانی در ایران و توجه حکام این دوره به وقایع و حماسههای مذهبی و نفوذ آن در میان
مردم ،انواع شیوههای بیان داستانهای مذهبی رواج یافت.
 .3خوانش یعنی عمل ادراکی و شامل سه سطح دریافت ،برداشت و استنباط میشود.)Percepticve Act) (Calvino 1998:3( :
 .4مانند داستان رستم با دیو سفید در آخرین منزل از هفت خان رستم و داستان مبارزة بهرام گور با اژدها و دهها داستان دیگر که
مشابه این موضوع را به تصویر کشیدهاند.
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اندک تمایزی دربارة شخصیتهای مختلف در ورای قرنها در قالب داستانهای گوناگون و
جذاب ،منتقل و تکرار شده است .در حقیقت 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 کشیده شده است .اهمیت این موضوع زمانی برجستهتر میشود که خداوند در آیة
 35سورة مائده به موضوع توسل اشاره میکند و شامل هر چیزی است که مرضی و مورد
توجه خدا باشد و موجب نزدیکی به پیشگاه مقدس پروردگار شود 1و ضرورت مطالعة
دقیقتر جنبههای مختلف توسل در قرآن و تأثیر آن در فرهنگ ایران را ایجاب میکند.

2

بنابراین نیل به معنای پنهان در این تصویر در سه سطح معنایی بر اساس شیوة پانوفسکی
با درک معنای ابتدایی نقوش ترسیمشده ،موضوع تصویر و روابط آنها با مراجعه به متون
روایی و تاریخی میسر میشود.
بر اساس اصول پانوفسکی ،نخستین سطح دریافت یک اثر هنری صرفًا با ویژگیهای
بصری اثر مرتبط بوده و اساسًا درک آن بر مبنای واقعیت صوری و تجربة تصویری است.
سطح نخستین دریافت نگارة «نجات مردم در دریا توسط امام رضا(ع)» این است که در
پیشزمینة آن ،فردی با لباس سبز و فاخر سوار بر اسبی آبیرنگ با زینی تشریفاتی ،شمشیری
بر کمر و نیزهای در دست در مقابل دیوی شیطنتآمیز و غیرعادی ترسیم شده است 3.چهرة
ناجی با پوششی سفید و هالهای شعلهسان مستور شده و درحالیکه نیزه را به شکم دیو
 .1مهمترین آنها ایمان به خدا و پیامبر اکرم(ص) و جهاد و عبادتهایی همچون نماز ،زکات ،روزه ،زیارت خانة خدا ،صلة رحم ،انفاق
در راه خدا ـ اعم از انفاقهای پنهانی و آشکار ـ و همچنین این واسطه میتواند محبت اولیای خدا باشد که خود او تأکید کرده است.
بنابراین انسان با توسل به کسانیکه محبوب خدا هستند ،مانند پیامبران ،معصومان و مؤمنان صالح ،به تقرب الهی دست مییابد.
ِم الْ َوسی َل َة أَیُّ ُه ْم أَق َْر ُب» ،مدح و
 .2در آیة مدح متوسالن (آیات  57ـ  56سورة اسراء) :مفسران اتفاق نظر دارند که «یَ ْبتَ ُغ َ
ون ِإىل َربِّه ُ
توصیف برای مؤمنان است؛ زیرا آنان برای رسیدن به خدا توسل میجویند .مؤمنان برخالف مشرکان به کسانی متوسل میشوند که
اهل باشند و صالحیت رفع مشکالت را داشته باشند .این آیه مشرکان را نکوهش میکند که آنها چیزهایی را عبادت و از آنها طلب
حاجت میکنند که اص ً
ين َز َع ْمتُم ِّمن ُدونِهِ».
ال مالک نفع و ضرر خود نیستند .به مشرکان خطاب شده است« :ا ْد ُعواْ الَّ ِذ َ
 .3موجودات دیوسان در تخیل مردم ایران بهمنزلة دشمن قهرمانان نیک از جایگاه خاصی برخوردارند .اصو ًال نبرد با دیوها یکی از
ویژگیهای قهرمانان قصههای عامیانة ایرانی است که با شخصیتهای مذهبی برای باال بردن مقام و قدرت آنها درآمیخته شده
است.
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بزرگ و نارنجیرنگ با چهرهای خشن فرو کرده ،مشاهده میشود .در این نگاره ،افرادی
اسیر چنگال موجودات وحشی بهصورتی بی تناسب و بدون دقت نمایش داده شدهاند ،اما
تصویر هیوال و قهرمان و مرکبش با دقت و ارائة جزئیات مصور شدهاند .در این مرحله به
ویژگیهای بصری ،ساختاری و تکنیکی اثر توجه میشود ،همچون نمایی از صخرهها و
طبیعت سرسبز و پرشکوفه که با رنگهای شاد و بانشاط تصویر شده ،ولی این مرحله از
درک اثر هنری عاری از معلومات ضروری فرهنگی است.
دومین مرحلة آیکونوگرافی عمیقتر از مرحلة نخست است و بایستی برای درک اثر
هنری ،اصول تصویری و غیرتصویری را دانست و این سطح به دانش فرهنگی مخاطب
بستگی دارد .اگر مخاطب این نگاره با فرهنگ ایرانیان آشنایی داشته باشد با مشاهدة اثر
متوجه میشود شخصیت در حال مبارزه با دیو دهشتناک ،احتماالً یکی از معصومان(ع) است
که چهرهاش پوشیده و به دور سرش هالهای از نور وجود دارد و از افراد وحشتزده،
سراسیمه و عریانی که بهدنبال پناهگاه هستند و از وی کمک میطلبند ،متوجه موضوع نگاره

و هویت افراد خواهد شد که در قرآنکریم و سنت شریف نبوی بدان اشاره شده است .نوع
فضاسازی و کاربرد عناصر بصری میتواند نشانهای برای دستیابی به دورة تاریخی اثر باشد.
از آنجاییکه درونمایه و موضوعهای متعلق به یک دورة تاریخی مشخص لزومًا واضح
نیستند ،بنابراین بایستی با تاریخ ،ادبیات و هنر آن دوره نیز آشنایی داشت.

1

سطح سوم که مرحلة عمیقتری از این روش بوده شامل معنا و محتوای درونی اثر است و
در این سطح ،معنایی از اثر و کلیت فرهنگی که این نگاره در آن خلق شده بهدست میآید .در
این مرحله «ارزشهای نمادین» مطرح میشوند و آن به شناخت تاریخ هنر نیاز دارد .بر این
اساس شخصیت ،فرهنگ ،جامعه و شیوة نگارگری زمان خالق این اثر ـ حتی گرایشهای
فکری و اعتقادی او ـ مشخص میشود .توصیف ارزشهای نمادین ،تفسیری تحلیلی بوده،
 .1با رواج اسالم ،در قرن  7ق .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  9ق .به اوج شکوفایی رسید و نفوذ
کالم وحی بهویژه مضامین قرآنی در نگارگری مشهود شد.
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موضوع اثر از قرآن و سنت شریف نبوی نشئت گرفته) است .پانوفسکی ،آیکونولوژی را

فقط جستجو در نمادهای فرهنگی یک دورة خاص نمیداند ،بلکه تفسیر دائمی اصول

تکنیکی و نیز مضامین کلی اثر هنری را الزم میشمرد .به اعتقاد او ،تفسیر تحلیلی ،محقق را

به قصد و خواستة هنرمند رهنمون نمیکند ،بلکه احتمال دارد اصوالً با قصد آگاهانة هنرمند
تفاوت داشته باشد و بر این اساس اثر به تفسیری ورای خواست خودآگاه هنرمند نیاز دارد.
موضوع این نگاره احتماالً بازتابی از این فراز «دعای توسل» است:

حق ولیت رضا ،علیبن موسی (درود خدا بر او) که
«خدایا! از تو درخواست میکنم به ّ

مرا در همة مسافرتهایم در خشکیها ،دریاها ،کوهها ،بیابانهای خشک ،د ّرهها و بیشهها از

آنچه میترسم و پرهیز دارم در امان بداری ،همانا تو مهربان و مهرورزی»( 1قمی.)204 :1369 ،
ولی برای بررسی زمینههای بروز این مضمون ،ذکر ترجمة آیات و روایتها نیز ضرورت
مییابد و از مفاد آنها مشخص میشود که پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) ـ بهعنوان بندگان مقرب
الهی و کسانیکه به سرحد کمال بشری رسیده 2و نزد خداوند از جاللت و منزلت خاصی
برخوردارند ـ «وسیلة» ما به درگاه الهی هستند و کرامتها و معجزاههای آنها نشاندهندة
جایگاه آسمانی و فوقزمینی ایشان است.

3

در این مرحله از تفسیر ،توجه به جزئیات نگاره ـ بهویژه توجه به پیکرهها و صحنهآرایی
درون نگاره ـ ضرورت مییابد .با بررسی وضعیت قرارگیری دو شخصیت اصلی داستان
و نیز نقشمایههای موجود در زمینة تصویر میتوان به نکات حائز اهمیتی اشاره کرد .این
الم إ ّ
یع اَ ْسفاری فِی الْ َباری َوالْبِحا ِر
« .1اَل ّل ُه َّم اِنّی اَ ْسئَ ُلک ِ َ
الس ُ
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 .2رسول ّ
الل(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 محبوبترین اسمها نزد خدا اهل بیت(ع) من هستند» (همان ،ج  ،91ح .)21 :16
 .3واژة «کرامت» در اصل به معنی بزرگواری و عظمت معنوی است .در اصطالح علم کالم ،کارهای خارقالعادهای که از پیامبران
برای اثبات نبوت صادر میشود به نام «معجزه» و همینگونه کارها از غیر پیامبران« ،کرامت» نامیده میشود .بر همین اساس امام
حجتهایش عطا نمیکند و
صادق(ع) فرمودند« :معجزه ،نشانهای برای خداست که خداوند آنرا به کسی جز پیامبران ،رسوالن و ّ
هدف این است که بهوسیلة آن ،راستگویی راستگو از دروغگویی دروغگو شناخته شود» (مجلسی 1403،ق ،ج .)۷۷ :۱۲
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اثر ،حضور یکی از اولیای الهی را در حال کمک به مردم سراسیمه و پراکنده در دریا نشان
میدهد که چهرهاش با پوششی سفید و هالهای نورانی احاطه شده و درحالیکه نیزه را به
شکم دیو بزرگ و نارنجیرنگ با چهرهای خشن فرو کرده ،مشاهده میشود .شدت خشم
این موجود دهشتناک نیز با شعلههای منشعب از چشمان و دهانش نمایش داده شده است .بر
اساس دعای توسل دیگر ،احتمال دارد نجاتدهندة افراد غریق در دریا ،امام هشتم(ع) باشد.
آنچه در ابتدا توجه بیننده را به خود جلب میکند و قابلیت تفسیر دارد ،نوع گزینش
رنگهای موجود در نگاره است که نمادی از خصوصیات درونی پیکرهها و نشاندهندة آگاهی
خردمندانة نگارگر نسبت به روانشناسی رنگهاست .بنابراین ،بعضی رنگها ،نماد صفات
زمینی و برخی ،صفات روحانی و ملکوتی را نشان میدهند .چنانچه لباس امام رضا(ع) با توجه
به ایمان و اعتقاد ذاتیشان به رنگ روحانی سبز که رنگ والیت ،عصمت و طهارت و در یک
کالم «صبغة اهلل» بوده به نمایش درآمده است 1.احتمال دارد دلیل انتخاب رنگ آبی اسب امام

(ع)

به معنی ایمان صاحب آن باشد زیرا این رنگ در هنر کهنگرا بهمنزلة رنگ الهی و آسمانی و
رحمت الهی نیز بیان شده است (آیتاللهی( )164 :1377 ،تصویر .)2

(تصویر  )2بخشی از تصویر ()1

(تصویر  )3بخشی از تصویر ()1

درحالیکه رنگ نارنجی متمایل به قرمز دیو خشمگین ،بیانکنندة حالت تهاجمی ،رنگ
زمینی و نمادی از وسوسههای شیطانی بوده و تقریبًا تنها رنگ گرم کل این نگاره است و بایستی
 .1طبق نظر درخشانی ،قرآنکریم این رنگ را رنگ بهشتی میداند 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 اهلل» است (.)6 :1382

آیکونوگرافیکجلوههایبصری...

تصویر از شدت آن کاسته و با سایر سطوح نگاره هماهنگ و مرتبط کرده است (تصویر .)3
نگارگر برای تأکید بر عظمت امام(ع) و بزرگی کار ایشان ،تصویر هیوال ،آن بزرگوار
و مرکبشان را بزرگتر و با دقت و ارائة جزئیات بیشتر نشان داده ،درحالیکه انسانهای
اسیر چنگال موجودات وحشی و دیو را بهصورتی بیتناسب و بدون دقت ترسیم کرده که
وحشتزده ،سراسیمه و عریان بهدنبال پناهگاهی هستند و ازاینرو به امام(ع) پناه آورده و
استمداد میطلبند .هنرمند از حیث تصویری برای نمایش مفهوم توسل به امام(ع) برای رهایی
از دست دیو ،یکی از افراد را در حالتی که به نعلین و رکاب اسب ایشان دست میساید و
طلب کمک میکند نشان داده است .عدهای نیز در حین گریز از دست دیو شیطانصفت،
به سمت امام رئوفی که عنایت و لطف ویژهای به مبتالیان و بیچارگان دارند 1و در این
مهربانیشان کوچکترین نامالیمتی دامنگیر آنها نمیشود ،پناه میبرند و متحیرانه به مبارزة
امام رضا(ع) با دیو مینگرند.2

(تصویر  )4بخشی از تصویر ()1
 .1طباطبایی ،رأفت را مختص اشخاص مبتال و بیچاره میداند ،ولی رحمت در اعم از آن (بیچاره و غیر بیچاره) استعمال میشود
( 1417ق ،ج  .)325 :1در 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 کوچکترین نامالیمتی دامنگیر آنها نمیشود» (مجلسی 1403،ق ،ج  .)55 :99رئوف ،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 مینویسد:
«برای رهایی از هر گرفتاری بهخصوص صحت و سالمتی در سفر ،به امام رضا(ع) متوسل شوید» (.)http://www.khabaronline.ir
 .2اگرچه این پیشزمینة تباهی و گمراهی در دریای تصویر ،یادآور توصیف روز جزا نیز میتواند باشد .این شگردهای نسبت ًا کوچک
از حیث مدیریت صحنه و فضا ،بعض ًا چشمگیر و کمنظیر مینماید (مهدیزاده .)125 :1392،با فرض اینکه این نگاره میتواند نمایی
از صحنة قیامت تصور شود ،نگارگر نجات در آنجا را نیز متضمن توسل به امامان معصوم(ع) نشان داده است.

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394

تمام توجه بیننده را به خود جلب کند ،ولی نگارگر با بهکارگیری آن در بخشهای مختلف

209

210

فرهنگ رضوی

سال سوم ،شمارة یازدهم ،پاییز 1394

در پسزمینة نگاره ،نمایی از صخرهها و طبیعت سرسبز و پرشکوفه به شیوة مکتب قزوین

مشاهده میشود که دو میمون در حال نزاع یا کمک به یکدیگرند و احتماالً خبر از وقوع این
حادثة مهم را میدهند یا اینکه آنها را نمادی از مبارزة دیو با امام(ع) نیز میتوان تصور کرد،
زیرا دقیقًا در پسزمینه و میان امام(ع) و موجود افسانهای قرار دارند و هالههای نورانی اطراف
چهرة ایشان ،چشم را به طرف آنها هدایت میکند .در بخشی دیگری از تصویر ،دو پرنده
بر روی شاخسار درخت چناری نشسته و پرندهای نیز بر صخرهای ایستاده است .اگرچه
اینگونه طراحی در اکثر نگارههای این مکتب دیده میشود ،ولی وجود آسمانی طالیی با
ابرهای صورتی را میتوان نشانی از رحمت وجودی امام(ع) تصور کرد.
نگارگر با توجه به اهمیت وجود امام(ع) و دیو نسبت به سایر عناصر بصری ،آنها را معیار
ایجاد تقسیم و ترکیببندی سایر اجزاء قرار داده و هارمونی الزم را در قسمتهای مختلف
نگاره بهوجود آورده است .تحلیل دیگری که بر پیکرهها میتوان ارائه داد حالت آنهاست که
موجب تحرک و پویایی صحنه شده ،مانند مبارزة میان امام(ع) با دیو بوده و ایشان درحالیکه
سوار بر اسباند نیزه را به شکم دیو خشمناک فرو کرده و هیوال ،مضطرب و سرکش با
دستی فردی را باالی سرش میچرخاند و با دست چپ نیزه را گرفته است.
در حقیقت ،نحوة نگرش نگارگر به عناصر تصویری و شیوة 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 ولّی خداست .نوع پوشش ایشان نیز نشانی از پوشش دوران

صفویه دارد ،زیرا در این دوره ،از عمامه و دستار برای نشان دادن تشخص فرد استفاده
میشد .نگارگر با مهارت کافی برای بازنمایی حالت توسل ،با ایجاد فضای دلهره و رعبآور
و حالت سراسیمه و عریان افرادی که از امام(ع) استمداد میطلبند و بهویژه با ترسیم فردی
که به نعلین اسب ایشان متوسل شده و حرکت سایرین به سمت امام(ع) استفاده کرده است
تا حالت پیکرهها بتواند تأثیر بسزایی را در بیننده القاء کند .همچنین ترسیم پیشزمینهای
تیره و تار که مردم در آن گرفتار شدهاند ،تشدیدکنندة بزرگی حادثه است (تصویر .)4

آیکونوگرافیکجلوههایبصری...

وی را به رنگ نارنجی و با وسایل زینتی همچون گردنبند ،بازوبند ،دستبند و خلخال طالیی
ترسیم کرده است .این موجود خیالی با زنگولهای بزرگ بر گردن و زنگولههای کوچک آویزان
از شاخهایش احتماالً مردم را به ضاللت میکشاند .در بخشی دیگری از نگاره ،موجودی
افسانهای که زن و مردی بر آن سوارند و درحالیکه بقیه در حال فرار از دست دیو هستند
آنها شادیکنان به سمت وی میروند (احتماالً دیو که نمودی از دنیا است برخی مردم بدون

دانستن خطری که از جانب وی آنها را تهدید میکند ،با رغبت به سمت آن میروند) نقوش
روی لباس دیو نیز از موجودات افسانهای رایج در دورة صفویه تبعیت میکند (تصویر .)5

(تصویر  )5بخشی از تصویر ()1

(تصویر  )6بخشی از تصویر ()1

اگرچه در اینجا صحنهای مانند مضمون «یونس(ع) در شکم ماهی» مشاهده میشود که
ون ِإ ْذ َذ َه َب  »...در گرفتاری و ظلمات بایستی به پروردگار پناه برد تا از
طبق آیة « َو ذَا النُّ ِ
مشکالت رها شد ،ولی هنرمند با تأکید 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 دنیا غیر قابل انکار
است و انسان بهوسیلة آن بایستی به خداوند نزدیک شده و حوائج مادی و معنوی خود را
طلب کند (تصویر .)6
با توجه به شیوة نگارگری مکتب قزوین ،چهرة شخصیتهای اصلی بهصورت سه
رخ ترسیم شده و تحت تأثیر نقاشی غربی نیز از شدت تزئینها و ریزهکاریهای عناصر
بصری کاسته شده است .همچنین هنرمند با کاربرد نقشمایههای متناسب با هر یک از
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شخصیتهای اصلی نگاره و تأکید بر معنای مکنونها در اعمال پیکرهها و روابط آنها با
سایر عناصر تصویری کوشیده ،واقعگرایی را با بیان مفاهیم عمیق درآمیزد و در عین حال با
طراحی ساده ولی مفهومی ،حالت تحرک را در نگاره ایجاد و نیز حالتها ،چهرهها و رنگها
را متنوعتر کرده تا حرکتها و روابط آنها به طرز چشمگیری نمایان شود .از آنجا که فضا
در نگارگری ایرانی با جهان فراسو پیوند دارد و دارای ابعاد مستقل از مکان محسوس است،
نگارگر واقعیت را از طریق نشانهها بیان کرده و بدین ترتیب منظرهپردازی و فضاسازی
قدسی را بر نگاره حاکم کرده است ،چنانکه در نگارههای این دوره بیشتر به موضوعهای
شیعی توجه میشد و ترکیببندی نگارهها نیز ناشی از این مضامین بود.
نتیجهگیری

روش آیکونوگرافی برای یافتن معنای یک اثر هنری ،روابط متقابل میان سطح کلی یک فرهنگ

(نمادهای کاربردی) و سطح جزئی یک اثر هنری (فرم و تکنیک) را مورد مطالعه قرار میدهد.
بنابراین تحلیل نحوة خاص نمادپردازی نگارة «نجات مردم در دریا توسط امام رضا(ع)» ،ارتباط میان
نمادهای تصویری و جهانبینی تصویر با شرایط حاکم بر نگارگران مکتب قزوین و روشهای
نگارهپردازی آن دوره را مشخص میکند و معنای احتمالی اثر که ورای هدف هنرمند وجود دارد با
روش آیکونوگرافیک که متضمن استناد به مستندهای تاریخی است بهدست میآید .چنانچه کاربرد
نقشمایههای متناسب با هر یک از شخصیتهای اصلی نگاره و تأکید بر معنای مکنونها در اعمال
پیکرهها و روابط آنها با سایر عناصر تصویری کوشیده ،واقعگرایی را با بیان مفاهیم عمیق درآمیزد و
در عین حال با طراحی ساده ولی مفهومی ،حالت تحرک را در نگاره ایجاد و نیز حالتهای چهرهها
و رنگها را متنوعتر کرده تا حرکتها و روابط آنها به طرز چشمگیری نمایان شود .از آنجا که فضا
در نگارگری ایرانی با جهان فراسو پیوند دارد و دارای ابعاد مستقل از مکان محسوس است ،نگارگر،
واقعیت را از طریق نشانهها بیان کرده و بدین ترتیب منظرهپردازی و فضاسازی قدسی را بر نگاره
حاکم کرده است .در نگارههای این دوره بیشتر به موضوعهای شیعی توجه میشد و این موضوع

آیکونوگرافیکجلوههایبصری...

جنبههای مقدس تفکر شیعی بهوجود آمد ،چنانچه در ترکیببندی این نگاره از فالنامة تهماسبی زمینة
القای آموزههای فقهی شیعه مشخص است و نقشمایههای اصلی آن از نظر مفهوم ،با مضمونی

هماهنگ هستند که به زیبایی به تصویر کشیده است.
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قرآنکریم.

منابع و مآخذ

ابن ابی الحدید 1385( ،ق) .شرح نهج البالغه .تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم ،قاهره :داراحیاء الکتب العربیه.
اروینگ ،لوین« .)1386( ،بحران تاریخ هنر» .مترجم افرا بانک ،گلستان هنر ،شمارة .37 – 43 :7

آیتاللهی ،حبیباهلل .)1377( ،مبانی نظری هنرهای تجسمی .تهران :سمت.

بیالوستکی ،یان« .)1385( ،شمایلنگاری  .»3فرهنگ تاریخ اندیشهها ،مترجم صالح حسینی ،سایت باشگاه اندیشه.
حسینیتهرانی ،محمدحسین .)1360( ،امام شناسی .بیجا :حکمت.

درخشانی ،حبیباهلل« .)1382( ،جلوههای ابداع در آثار کمالالدین بهزاد» .در مجموعه مقاالت همایش

بینالمللی کمال بهزاد ،تهران :فرهنگستان هنر.

صدوق ،محمدبن علیبن حسینبن موسیبن بابویه قمی 1404( ،ق) .عیون االخبارالرضا .حمیدرضا مستفید
و علیاکبر غفاری ،بیروت :صدوق.

طباطبایی ،محمدحسین (  1417ق) .املیزان فی تفسری القرآن .چاپ اول ،بیروت :مؤسسة االعلمی للمطبوعات.
عبدی  ،ناهید« .) 1390( ،تحلیل نگارة بهرام گور کشتن اژدها را» .نقدنامه هنر ،شمارة .83 – 97 :1
عبدی ،ناهید« .)1387( ،بررسی تحلیلی نگارگری ایران در مکاتب هرات و تبریز از منظر آیکونوگرافی».
استاد راهنما مهدی حسینی .دانشکده هنر دانشگاه تهران.

عالمه طباطبایی ،محمدحسین .)1363( ،تفسیر المیزان .مترجم محمدباقر موسوی همدانی .تهران :فرهنگی،
رجاء و امیرکبیر.

قمی ،عباس .)1369( ،مفاتیح الجنان .تهران :فرهنگ اسالمی.

مجلسی ،محمدباقر 1403( ،ق) .بحار االنوار .بیروت :داراحیاء التراث العربی ،جلد  32با تحقیق محمدباقر
محمودی ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

موذن جامی« . ،خصوصیت هر یک از معصومین(ع) در بر آورده شدن حاجات» .در سایت http://www.
khabaronline.ir/detail/337161/weblog/moazzen

محمدزاده ،مهدی« .)1390( ،نقد شمایلشناسانه و کاربرد آن در حوزة نقاشی مذهبی عصر قاجار».
نقدنامه هنر ،شمارة .97 – 108 :1

مهدیزاده ،علیرضا« .)1392( ،نقش اندیشة شیعه در پیدایی فالنامه تهماسبی» .استاد راهنما یعقوب

آژند ،استاد مشاورحسن بلخاری ،دانشکده هنرهای تجسمی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران.

1394  پاییز، شمارة یازدهم،سال سوم

215

...آیکونوگرافیکجلوههایبصری

.56 – 62 :1  شمارة. هنر.» «رویکرد شمایلنگاری و شمایلشناسی در مطالعات هنری.)1389( ، امیر،نصری

. مسجد جمکران: قم. جنم الثاقب.)1378( ، حسینبن محمدتقی،نوری

CALVINO I. (1998). If on a Winter’s Night a Traveller. Translated by William
Weaver, London: Vintage.
Farhad, Massumeh. (2009). Falanah.The United Kingdom, First Published.
http://www.bashgah.net/fa/category/show/58403.

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 nonprophet 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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