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راهنمای تهیه و تنظیم مقاله
ـ چکيدة فارسي و انگليسي مقاله (حداکثر  150کلمه) و واژگان کليدي (حداکثر 5
واژه) همراه مقاله ارسال شود.
ـ یادداشتها و مآخذ به ترتيب الفبایي نامخانوادگي در پایان مقاله درج شود.
ـ در متن مقاله ،هرجا که الزم بود ،نام مؤلف ،سال انتشار ،منبع و صفحة موردنظر (روش
 )APAو در مورد منابع خارجي (التين) معادل خارجي آنها در پایين همان صفحه درج
شود.
ـ نشاني کامل مقالهها ،کتابها ،رسالهها و گزارشهاي التين ترجمهشده به فارسي
باید ضميمة مآخذ شوند.
ـ مؤلف باید سمت پژوهشي یا آموزشي ،نشاني کامل محل کار و نشاني پست
الکترونيکي ( )e-mailخود را ضميمة مقاله کند.
ـ پذیرش نهایي مقاله و چاپ آن در مجله منوط به تأیيد هيئتتحریریه و داوران
متخصص « فرهنگ رضوي» است.
ـ مقالههاي رسيده نباید در مجلههاي فارسيزبان داخل و خارج کشور چاپ شده
باشد.
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دربارة مجله
فصلنامه فرهنگ رضوی ،مقالههای پژوهشی در زمينههای اعتقادی ،کالمی ،فقهی،
تفسيری ،حدیثی ،تاریخی ،تطبيقی و سایر ابعاد علمی با محوریت امام رضا(ع) میپذیرد.
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ـ مجله در «ویرایش» مقالة رسيده ،بدون تغيير در مفاهيم آن ،آزاد است.
ـ «فرهنگ رضوي» ترجيح ميدهد مقالههایي را چاپ کند که نتيجة پژوهشهایی
دربارۀ معارف و فرهنگ رضوی (امام رضا(ع)) باشد.
ـ مسئوليت مطالب مقالههاي مندرج در فصلنامه ،برعهدة نویسندگان آنهاست.
اشتراک
 160000ریال است .عالقهمندان به اشتراک ،این مبلغ
مبلغ اشتراک ساليانه در ایران 240000
را به شماره حساب  0109367952003بانک ملی شعبه هاشمینژاد واریز و اصل
فيش را به نشاني مشهد مقدس ،بلوارشهيد کامياب ،شهيد کامياب  ،34پالک  ،3بنياد
بينالمللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) ،طبقة سوم ،دفتر نشریه ارسال کنند.
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تاریخ دریافت94/5/24:
تاریخ پذیرش94/7/25:

چکیده

مناظرهعِمران صابی با امام علی بن موسیالرضا(ع) سه محور عمده دارد :ذات و صفات الهی،
کیفیت آفرینش و ویژگیها و اقس��ام آفریدگان .اهتمام نوشتار پیشِ رو بر بسط و شرح
محور دوم( کیفیت آفرینش) است .این مقاله میکوشد تا با روش توصیفی ـ تحلیلی ضمن
ارائ ه تصویری از گفتار امام(ع) ،تبیینها و تفسیرهای مختلف را احصا و منطق حاکم بر آن
را آشکار کند .بحث کیفیت آفرینش بر سه موضوع اساسی استوار است :نحوهآفرینش،
هدف آن و نسبت آفریننده و آفریده .نگارنده نخس��ت جایگاه و مختصات این مناظره
را ترسیم کرده ،آن گاه جوانب و پیشینهمباحث مطرحشده در هر موضوع مورد بحث
قرار گرفته است .بسط و شرح گفتار امام(ع) و بررس��ی و نق ِد تفسیرهای آن بخش اصلی
متن را شامل میشود.

واژههای کلیدی:

امام رضا(ع) ،عِمران صابی ،آفرینش ،تمثیل آینه

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه فردوسی مشهدShamsi.javad@yahoo.com .
 - 2استادیار گروه فلسفه و حکمت اسالمی دانشگاه فردوسی مشهدjavareshki@ferdowsi.um.ac.ir .
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 .1مقدمه:
زمانهامام علی بن موسیالرضا(ع) دوران پیدایش ،رشد و گسترش فرقه ها و نحلههای مختلف
کالمی است .فاصله زمانی و سیاسی ـ اجتماعی از مبدأ وحی و باز شدن درهای خالفت اسالمی بر
روی افکار جدید با فتوحات سرزمینی ،در فراهم آوردن این امر نقش اساسی دارد .در کنار این دو،
نمیتوان از تأثیر پدیده تاریخیای که بعدها به «نهضت ترجمه» ش��هرت یافت ،چشم پوشید .در
دوران حکومت بنیامیه ترجمه کتب و رسایل یونانی و اسکندرانی در رشتههای مختلف علوم آغاز
شد .این امر در دور ه عباسیان(از زمان منصور تا مأمون) به اوج خود رسید(محقق )251 :1366 ،در
موج دوم ترجمهکه همزمان با حکومت مأمون( 218-198هـ .ق ).شکل گرفت ،در مرکزی که به
َیتالحِ کمه» یا «گنجخانه» مشهور است ،کتابهایی از ب ُقراط ،جالینوس ،ارسطو و افالطون و
«ب ُ
تفاسیر این کتابها به عربی ترجمه شد(همان )254-253 :تعلق فکری مأمون به معتزله به نهضت
ترجمه جایگاهی عقیدتی بخشید .این تعلق او را واداشت تا هیئتی به خارج از مرزهای امپراتوری
گسیل دارد و کتب و رسایل مربوط به علوم مختلف عقلی را گرد آورد و مترجمانی چیرهدست را
به خدمت گیرد تا کتاب ها به زبان عربی برگردانند(.مرتضوی )27 :1375 ،بسیاری از پرسشهای
کالمی ،از جمله آنچه در مناظرات امام رضا(ع) با صاحبان ملل و نحل طرح ش��د ،ریش��ه در این
آموزهها دارد.
س��یرهامامان معصوم(ع) بهویژه حضرت رضا(ع) مؤید آن اس��ت که این ذوات مقدس نهتنها از
مواجهه با جریانهای فک��ری مخالف ،رویگردان نبودن��د بلکه صاحبان این اف��کار را به بحث و
گفتوگو فرامیخواندند .امام(ع) خطاب به جمعیت حاضر در جلسات مناظره ،از آنان میخواست
تا اگر میانشان «کسی با اسالم مخالف است و پرسش��ی دارد ،برخیزد و پرسش خود را بدون شرم
توگوها مقید به هیچ شرطی نبود مگر رعایت انصاف
مطرح سازد»(ابنبابویه )340 :1372 ،این گف 
و پرهیز از سخنانِ منحرف از مسیر حق و حقیقت(همان )341 :بخشی از این امعان نظر به مسائل
عقلی به تجلیل کمسابقهاسالم از عقل و فراوردهی آن یعنی علم بازمیگردد .در روایات اسالمی عقل
«دوست انسان»(عطاردی1413 ،ق  )3خطاب شده و علم «گمشدهمؤمن» است که با آن دلها
حیات ،دیدگان نور و بدنها قدرت مییابد(.همان )6-7 :اما سویِ دیگر این توجه ناشی از موقعیت
خاص ائمه(ع) خصوصاً امام رضا(ع) در جامعه اسالمی است .افکار جدید که لزوماً با مبانی اسالم سازگار
نبودند موجی از پرسشهای جدید ایجاد میکرد؛ پرس��شهایی که ستون خیمه اسالم را هدف

تصویر آفرینش در مناظره عِمران صابی با امام رضا(ع)

 .2بیان مسئله
پرس��شهای عِمران صابی از امام رضا(ع) به سه گروه تقسیم میش��ود .گروه نخست «ذات و
صفات الهی» را مطرح م��ی کند؛ گروه دوم به بررس��ی «کیفیت آفرینش» میپ��ردازد و اهتمام
پیش رو میکوشد تا با روش
ی و اقسام آفریدگان» است .مکتوب ِ
سومین گروه در پرسش از «ویژگ 
توصیفی ـ تحلیلی ،ضمن ارائه تصویری منسجم از پاسخهای امام رضا(ع) به قِسم دو ِم پرسشهای
عِمران(کیفیت آفرینش) و تبیین و تشریح آنها بپردازد.
هدف این پژوهش ترسیمِ تصویر آفرینش در بیانِ امام رضا(ع) است .دانشهای مختلفی به بحث
آفرینش میپردازند .این مس��ئله از دیرباز با عنصر راز عجین بوده است و در طول تاریخ متفکران
بزرگ هر یک بهگونهای از آن سخن راندهاند؛ اما امام(ع) که بهفضلالهی از سرچشم ه وحی مینوشد
به تبیین این راز سزاوارتر است .در این مناظره بهتناسب س��ؤاالت عمران و زمینه بحث ،به تدبیر
پرسش «کیفیت آفرینش»« ،ش��بهه خلق از روی نیاز» و «چگونگی رابطه آفریننده و
ِ
امام(ع) سه
آفریدگان» مورد بررسی قرار میگیرد.
 .3پیشین ه پژوهش
از دیرباز مناظره عِمران صابی با امام رضا(ع) در کانون توجه متتبعان علو ِم اسالمی قرار داشته
است .شارحان و مفسران بسیاری در این دریای معرفت غواصی کرده و به صید گوهر پرداختهاند.
مختاری نایینی و هزار( )1380به ش��رح فرازی از مناظره میپردازند که در مقام پاسخ به پرسش
عِمران از کیفیت علم کائن به خود ایفاد ش��ده اس��ت(ابنبابویه .)343 :1372 ،این رساله(مختار
نایینی) عالوه به شرح پاسخ امام(ع)  ،به نقد تفسیر مجلس��ی( ، 1)1403از این فراز نیز میپردازد.
در میان متأخران کمپان��ی زارع( )1389اهتمام اصلی خود را در ش��رح «تمثیل آینه» قرار داده
اس��ت .مؤلف با احصای آرای عرفا در این خصوص ،گس��تره نفوذ این تمثی��ل در متون عرفانی را
نشان داده است .جعفری( )1366محتوای مناظره را در قالب  21پرسش اصلی تنظیم کرده و به
شرح هریک از این  21پرسش پرداخته است .این اثر از حیث تقسیمبندی سؤاالت و کاوش های
 -1نک :مجلسی ،محمدباقر1403(.ق) .بحاراالنوار .ج  .10بیروت :مؤسسه الوفاء .صص 321-320

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

گرفته بودند و نقش بیبدیل امامان معصوم(ع) ارائه پاسخهای اقناعکننده و نگهبانی از این بنا بود.

9

10

فرهنگ رضوی

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

فلسفی ـ کالمی در آن حائز اهمیت شایانی است و بر آثار متأخر از خود تأثیر بسیاری نهاده است.
مرتضوی( )1375ذیل بحث نهضتهای کالمیِ همعصر با امام رضا(ع) به مناظراتِ امام با اصحاب
ملل و نحل اشاره کرده و به شرح آنها پرداخته است .شاکلهاصلی شرح او بر مناظر ه عمرانِ صابی،
مطالب جعفری( )1366است ،اما جمعآوری مناظرات ذیل نحلههای مختلف کالمی و بیان برخی
نکات افزون بر متن پیشین آنرا درخور تأمل کرده است.
آنچه این مکتوب را از دیگر آثار ممتاز میکند ،تالش در تبیین و تفسیر بخشهایی از مناظره
اس��ت که به مقوله آفرینش میپردازد .این نوش��تار به طور تخصصی وارد این حوزه شده و ضمن
استفاده از دستاوردهای کالم عقلی(فلسفی) سعی در ارائه نمایی کلی و همخوان از موضوع بحث
دارد.
 .4طوبیقا :جدل یا مناظره
اگر تفکر را سیر منطقی گش��ودن مجهوالت از طریق رجوع به مقدمات معلوم بدانیم ،آنگاه
استدالل(حجت و آوردن دلیل) عبارت خواهد بود از ترکیب این مقدمات معلوم ،بهنحویکه بتوان
بهوسیلهآن به مجهول دستیافت(مظفر )257 :1380 ،استدالل از حیث ماده مقدمات ،غرض از
ترکیب آنها و نتیجه حاصله به پنج گروه تقسیم میش��ود :برهان ،جدل ،خطابه ،شعر و مغالطه.
یکی از این پنج قسم را ارس��طو «طوبیقا» نامید .طوبیقا توس��ط منطقدانان مسلمان به مناظره،
مباحثه ،محاوره ،جدل و ...ترجمه ش��د .هرچند گروهی جدل را مناسبترین برابرگزینِ این واژه
میدانند(همان )412 :واژه جدل به معنای عناد و لجاج در دش��منی لفظی است ،اما در اصطالح
منطق عبارت است از « :صناعتی علمی که میتوان با آن از مقدمات مسلّم ،بر هر مطلوبی که مد نظر
باشد یا حفظ هر وضعی که اتفاق افتد ،بهنحویکه هیچ نقضی متوجه آن نباشد ،برحسب امکان،
اقامه حجت کرد»(حلّی .)321 :1386 ،هدف و غایت جدل «اس��کات خصم» بهوسیله مقدماتی
است که منشأ آن اعتراف و تسلیم عمومی است(همان)384 :؛ از این رو در جدل لجاج و عناد مستتر
است و این از جمله مضرات این صناعت است(نصیرالدین طوس��ی )447 :1367 ،لذا قرآن کریم
مؤمنان را از آن بر حذر داشته است(ازجمله نک :بقره 191 ،و نحل)125 ،
ابنس��ینا ذیل بحث «جدل» از طریقی دیگر به نام «مناظره» س��خن میگوید .اسم مناظره
مشتق از «نظر» است و نظر بههیچرو بر معانده و غلبه داللت ندارد .غرض از مناظره «بحث دو رأی
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صاحب حق برایشان آشکار ش��ود و دیگری او را در این مسیر یاری دهد و در ضمن غرض هردوی
آنها نباید چیزی جز علم باشد»(ابنسینا1405 ،ق )16-15 :این قول را خواجه نیز میپذیرد و
توگوی دو صاحب رأی متقابل میداند «بهشرط آنکه هردو بعد از وضوح ،مساعدت
مناظره را گف 
حق کنند»(نصیرالدین طوسی .)448 :1367 ،با این توصیف باید گفت با اینکه جدل و مناظره از
حیث صورت و ماده شبیه یکدیگرند اما غایات متفاوتی برای آنها متصور است .غایت جدل غلبه و
به سکوت واداشتن حریف است اما در مناظره رسیدن به حقیقت مد نظر است .لذا فایده جدل در
مناظره است و نه در مجادله(.ابنسینا1405 ،ق )49 :
 .5مناظر ه عِمران صابی با امام رضا

(ع)

شیخ صدوق( 381 -306هـ ..ق ).در عیون اخبار الرضا(ع)(ابن بابویه  )418-313 :1372هفت
مناظره اصحاب ملل و نحل با امام علی بن موسیالرضا(ع) را ضبط کرده است .این مجموعه بخشی
از جلسات مناظرهای اس��ت که مأمون پس از ورود ایشان به خراس��ان ترتیب داده بود .در اهداف
مأمون از برگزاری این جلسات اختالفنظر وجود دارد 2اما هدف هرچه باشد ،نتیجه ،آنگونه که
امام(ع) اظهار میدارند منجر به پش��یمانی مأمون(همان )316 :و افزودن به خیل مسلمانان محب
اهلالبیت(ع) ش��د .این مناظرات از حیث موض��وع ،کمیت و کیفیت متفاوتاس��ت .آنچه از این
مناظرهها در جوامع روایی به یادگار مانده ،غالباً شامل رئوس مطالب مطرح شده است و از جزئیاتِ
جلسات اطالع چندانی در دسترس نیست(مکارمشیرازی )35 :1388 ،اما همین مقدا ِر در دسترس
نیز حاوی سخنانی نغز و مطالبی ژرف است.
در میان مناظ��رات امام(ع) ،مناظره با عِم��ران صابی به علت اهمیت و عمق مس��ائل و مباحث
مطرحشده جایگاه خاصی دارد .این احتجاج در جلسهای رخ داد که پیش از آن سه مناظره دیگر
پرس��ش عِمران ، 3امام(ع) برخی از
ِ
با جاثلیق ،رأسجالوت و هربذ برگزار شده بود .در پاسخ به 21
پیچیدهترین مسائل عقیدتی اس�لام را در قالب اس��تداللهای عقلی بیان کرده است .اهمیت و
جایگاه مباحث به حدی اس��ت که روایت این مناظره به نام «حدیث عِمران صابی» مشهور شده
 -2بررسی و نقد برخی از این اهداف را در(مرتضوی )66-34 :1375 ،ببینید.
 -3در خصوص تعداد پرسشها تقسیمبندیهای دیگری نیز میتوان لحاظ کرده ،برخی از سؤالها به سؤالهای جزئیتر تقسیم میشود و برخی در
پرسشهای بزرگتر قابل ادغام است .این عدد محصول فصلبندی جعفری( )1366است.
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است(.مختارینایینی و هزار )469 :1380 ،از گذشته تاکنون این احتجاج نگاه شارحان بسیاری را
به خود معطوف داشته و به خام ه ایشان غوامض و پیچیدگیهای بحث شرح و تفسیر شده است.4
هرچند در متون تاریخی نمیتوان ردپای روشنی از پیش��ینه و جایگاه عِمران صابی یافت اما
از ژرفای پرسشهایش میتوان به آشنایی او با مسائل کال ِم عقلی(فلسفی) پیبرد .او در نخستین
فراز مناظره ،دایره بحث را ترس��یم میکند« .من به کوفه ،بصره ،ش��ام و جزیره سفر نمودهام و با
متکلمان بسیاری برخورد کردهام ولی کسی را نیافتهام که بتواند برایم وجو ِد واحدی را اثبات نماید
که دیگری قائم به یگانگی او نباش��د»( 5ابنبابویه )341 :1372 ،این سؤال و پرسشهایی از ذات
خداوند ،جایگاه او ،ابداعی یا مسبوق به سابقه بودن آفرینش ،تغییر در آفریننده همزمان با آفرینش
موجودات و ...مسائلی است که بیش از هرکجا در فلسفه طرحش��ده است .ازاینرو ذهن ناآشنا به
فلسفه را به آن راهی نیست .از سوی دیگر خطاب تمجیدگونهامام(ع) به عِمران مبنی بر اینکه «اگر
در میان جمعیت ،عِمران صابی حاضر باش��د ،بیگمان تو هستی»(همان) گواهی بر این است که
اوالً امام(ع) پیش از انعقاد این جلسه از او شناخت داشته و ثانیاً او را واجد جایگاهی در مسائل عقلی
میدانسته است .متن حدیث از غنای نفس و روحیهعالمانه عِمران حکایت میکند .او هدف خود
از مناظره را تحری حقیقت میداند(همان) و پایانبخش مناظره که شهادت او بر یکتایی خداوند و
نبوت حضرت محمد(ص) است(همان )358 :شاهدی بر مدعای اوست .عِمران پسازاین مناظره
به اسالم میگرود ،مورد تکریم امام(ع) واقع میش��ود و خود در زمره داعیان و مدافعان اسالم قرار
میگیرد(همان.)360 :
 .5.1زبان مناظره
امام رضا(ع) در پاسخ به تمام پرسشهای عِمران از دالیل عقلی استفاده کرده اند .این کار حتی
در استشهاد به آیات قرآن نیز رعایت شده است .در هیچ فرازی از بحث ،نقلقول مستقیم از قرآن
وجود ندارد بلکه در پوششی از استدالل به آن استشهاد شده است .حتی کلمات نیز از این قاعده
مستثنا نیستند .در تمام مناظره بهجای اس��تفاده از واژه خداوند(اهلل در متن عربی) از «کائن» و
«خالق» استفاده شده است .دو دلیل برای این مطلب میتوان ذکر کرد :اول اینکه مناظره نیاز به
 - 4برای آگاهی از فهرست برخی از شارحان نک(:مختارینایینی و هزار)1380 ،
 - 5محور اصلی ترجمه متن مناظره ،ترجمه مستفید و غفاری از عیون االخبار الرضا

(ع)

است؛ اما در برخی موارد از این ترجمه عدول شده است.
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منعقد نمیشود .عالوه بر این ،مبادی جدل عبارت از مسلمات و مش��هورات است و این دو میان
گروههای مختلف تفاوت دارند ازاینرو هنگامیکه جاثلیق به مأمون اعتراض میکند که «چگونه
با کسی بحث کنم که به کتابی استدالل میکند که من آن را قبول ندارم» امام(ع) پاسخ میدهند:
«ای مرد مسیحی اگر از انجیل برای تو دلیل بیاورم آیا میپذیری؟»(ابنبابویه )318 :1372 ،یا در
جای دیگر میفرماید« :با اهل تورات با توراتشان ،با اهل انجیل با انجیلشان ،با اهل زبور با زبورشان
[ ]...با هر فرقهای از علما به زبان خودشان بحث میکنم»(همان )316 :بالطبع با عِمران صابی که
عقلی مسلک است باید به زبان عقل سخن گفت و استدالل کرد .دلیل مهم دیگری نیز وجود دارد.
هر بحثی اقتضای خاص خودش را دارد و «بحث از وجود خالق بحث فلسفی خالص است که فقط
دلیل عقلی خالص در آن کارآمد است که بر علوم و معارف بدیهی اس��توار باشد»(جوادی آملی،
 )43 :1383ازاینرو است که امام(ع) از زبان دقیق عقلی که بسیار به زبان فلسفه نزدیک است برای
این مناظره استفاده میکنند.
 .6کیفیت آفرینش

خلق بدون پیشینه
 .6.1آفرینشِ :
هنگامیکه عِمران در مطلع مناظ��ره از «کائن اول و آنچه خلق کرده» میپرس��د؛ امام(ع) در

توصیف نحو ه آفرینش موجودات از تعبیر «ثُمَّ خَ لَقَ خَ لْقاً ُم ْب َتدِعاً»(ابنبابویه )341 :1372 ،استفاده
میکند .واژه «ابداع» به معنی آفرینش آغازین یا مطلق ،یا چیزی را بدون نمونه و الگوی پیشین،
پدید آوردن اس��ت .در ش��کل کنونی این واژه در قرآن کریم نیامده ،اما «بدیع» به معنای خالق و
«نوپدیدآورنده» دو بار(بقره 117 ،و انعام )101 ،و «ابتدعوا» به معنای بدعت و از پیشِخود ساختن
یکبار(حدید )27 ،بهکار رفته است .در فرهنگ اسالمی نخستین استفاده از واژه ابداع به احادیث
ائمهاطهار(ع) و از آن میان به حدیث عِمران صابی بازمیگردد که به ظن قوی با نظر داشت واژههای
قرآنی «صُ نع» و «ب َدیع» بهکار رفته است(خراسانی.)372 :1368 ،
ابنسینا میان ابداع ،تکوین و احداث تمایز قائل میشود و ابداع را واجد مرتبه باالتری نسبت
به آن دو میداند(ابنسینا1403 ،ق )120 :در تکوین ،وجود مادی شرط است و در احداث ،وجود
زمانی؛ درحالیکه ابداع از داشتن سابق ه مادی و زمانی مبراست .ابداع عبارت است از اینکه «شیء
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وجودش را از دیگری گرفته باش��د و این وجود فقط متعلق به او باش��د ،بدون وجو ِد واسطهای از
زمان ،ابزار ،یا ماده»(همان) در حالی که در احداث و تکوین ،ش��یء از شیء دیگر ایجاد میشود.
این اصطالح وقتی بهکار میرود که شیء از قبل مایهای داشته باشد؛ اما در ابداع چیزی از چیزی
بهوجود نمیآید .حکما قائلاند که در طبیعت هیچچیز ابداعی نیست و همه تکوینی و احداثیاند؛
اما اگر طبیعت در کلیت خود لحاظ شود ،نس��بت به ذات باریتعالی ابداعی است .هم ه طبیعت از
چیزی بهوجود نیامده و برای آن مادهای وجود ندارد(مطهری.)121 :1370 ،
در ابداع ،شیء سابق ه مادی یا زمانی ندارد اما این به معنای خلق از «نیستی محض» هم نیست.
نیستی محض لفظی است تهی و هیچ مصداقی برای آن نمیتوان تصور کرد؛ نه هست و نه میتواند
باشد؛ نه منشأ اثر است و نه مؤثر و نه حتی واجد معناست .در نتیجه آفرینش حاصل «ابداع» است:
یعنی بدون هیچگونه پیشینه مادی و زمانی و بدون طرح ،نقشه و الگوی قبلی آفریده شده است.
امام رضا(ع) ابداع ،مشیت و اراده را س��ه اس��م برای معنایی واحد میدانند(ابنبابویه:1372 ،
 )349با اینکه تفاوت ظریفی میان مشیت و اراده در لغت وجود دارد ،در لسان متکلمان این دو در
معنایی یکسان بهکار میرود .مشیت از ماده «شیء» گرفته شده و به اراده تعبیر میشود .معنای
اصطالحی آن عبارت است از تمایل یافتن بهس��وی چیزی تا حدی که به طلب آن منجر شود .در
انسان بهعنوان موجودی مختار اراده ،بر انجام فعل تقدم زمانی دارد ،حتی اگر این تقدم به کسری
از ثانیه باشد؛ اما نزد موجودی که «چون به کاری اراده کند ،فقط میگوید موجود شو و بیدرنگ
موجود میشود»(بقره )117 ،تقدم و تأخر میان اراده و عمل بالموضوع است .ازاینرو راغب میان
معنای این واژه در مورد انسانها و خداوند تفاوت قائل میش��ود؛ لذا اراده و مشیت هرگاه درباره
خداوند بهکار رود به معنی «ایجاد کردن شیء» است(راغب اصفهانی1412 ،ق.)471 :
برای ابداع ،مشیت و اراده با وجود تفاوت در لفظ میتوان معنای مشترکی در نظر گرفت .این
سه از یک حقیقت سخن میگویند .جهان ،ابدا ِع خداوند متعال است و در آن مشیت او جاری است.
ابدا ِع جهان با مشیت و ارادهی الهی مساوی اس��ت .هرچه خداوند اراده کرده و جزو مشیت اوست
ابداع شده و چیزی ابداع نشده مگر اینکه مشیت الهی باشد .ماسویاهلل همان مشیت و اراد ه الهی
هستند که بهمحض اراده کردن ،موجود شدهاند« .عالم خلقت مجموعاً حقیقتی است شخصی که
مرکب از کائنات است .نه تکرار یک عالم قبلی است و نه از روی نمونهای ایجاد شده است .در حقیقت
جهان هستی مانند عدد دو است که در ذهن بهصورت ابداعی بهوجود میآید [و ناشی از فعالیت
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محدود سازند و نه ذهن در بهوجود آوردن آن نیازی به نمونه دارد»(جعفری)500-499 :1366 ،
آفرینش نخست
ِ
 .6.2حروف:

پرسش از نخستین مخلوق نزد فیلسوفان و متفکران ادیان مختلف سابقهای دیرینه دارد .این
پرسش پرسابقه به فضای فکری جهان اسالم نیز وارد شد .در منابع اسالمی دربار ه نخستین مخلوقِ
خداوند بیانهای متفاوتی وج��ود دارد و چیزهایی مانند «نور [حض��رت] محمد(ص) ،عقل ،نور
بهطور مطلق ،انوار معصومین(ع) ،آب و(»...همان )533 :مخلوق اول به شمار آمدهاست .امام رضا

(ع)

در سخنی تمثیلی مخلوقِ نخستین را «حروف» معرفی میکنند« .نخستین ابداع ،اراده و مشیت،
عبارت اس��ت از حروفی که آنها را اصل هر چیز ،دلیل هر ادراک و بازکننده هر مشکل قرار داده
است»(ابنبابویه )349 :1372 ،ظاهر روایت بر مخلوق نخست بودن «حروف» حکم میکند اما در
عبارتِ دیگری از امام(ع) «نور» ،نخستین فعل خداوند معرفی شده است(.همان) در مقام جمع این
دو تفاسیر مختلفی وجود دارد.
تعبیر امام(ع) از حروف را یا باید به «عالم هستی در کلیت خود» ناظر دانست یا به عرص ه طبیعت
محدود کرد .در خصوص کل عالم ،حروف یاد شده قابل تطبیق با عالمِ اسما الهی و یا مبادی اولیه
هستیِ اشیاست که کل نظام موجودات و ساختار هستی را رقم میزنند« .حروف» به منزلهاسما
اصلی حق ،در لسان عرفا «امهات اس��مائی» نام دارند و نزد حکما بهمنزله مبادی هستی به عالمِ
عقولِ طولی و عرضی قابل اطالقاند .در حالیکه در عرص ه طبیعت ،حروف مانند «عناصر» اصلیاند
که با ترکیب آنها جهان ساخته میشود .به بیانی دیگر حروف به معنای الفاظ ،کلمات و معانی را
میتوان مظاهر و ثمر ه علم خداوند دانست که بر اسمای حق داللت داشته و مایه هدایت خلقاند.
در عرصه طبیعت «حروف» را میتوان بهمثابه عناصر تشکیلدهنده عالم دانست .به این معنا
که «خداوند در آغاز مواد اصلی تش��کیلدهنده عالم را که حکم حروف الفبای عالم هستی دارند،
ایجاد کرده است(».مکارمش��یرازی )64 :1388 ،در عالم طبیعت هنگامیکه به عناصر بهصورت
منفرد نگریستهشود ،تنها بر خودش��ان داللت خواهند کرد؛ اما اگر همین عناصر منفرد با کسرها
و چینشهای متفاوت کنار یکدیگر قرار گیرند ،جهان را به وجود میآورند .فرمودهامام(ع) مبنی بر
اینکه «وقتیکه مقصود تو از این حروف ،خود آنها باش��د ،نه چیز دیگری ،آنها را جداجدا ذکر
میکنی و میگویی :ا ،ب ،ت ،ث ،ج ،ح ،خ در این صورت معنای��ی غیر از خود این حروف در آنها
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نمییابی؛ اما وقتی آنها را کنار هم بگذاری و اس��م و صفت برای معنی مورد نظر خود بس��ازی،
نش��انگر معنی و موصوف خود خواهند بود»(ابنبابویه )352-351 :1372 ،موجب تقویت این
دیدگاه میشود .در جایی دیگر امام(ع) تصریح میکنند که «حروف بر چیز دیگری جز خود ،داللت
نمیکنند»(همان )351 :هنگامیکه کیفیت این امر از س��وی مأمون مورد پرسش واقع میشود
امام(ع) میفرمایند« :زیرا خداوند تبارکوتعالی هرگز آنها را ج��ز برای [افاده] معنا کنار یکدیگر
ال چهار ،پنج یا شش و یا بیشتر و کمتر
جمع نمیکند ،ازاینرو هنگامیکه چند حرف از آنها ـ مث ً
ال نبوده است»(همان).
حرف ـ را در کنار یکدیگر قرار میدهد برای معنای جدیدی است که قب ً
در تعبیری دیگر حروف نه امری مادی بلکه در زمره مجردات محسوب میشوند .نزد حکمای
مسلمان اولین مخلوق «عقل» است .مالصدرا در همراهی با این عقیده روایات مختلفی ذکر میکند
که در آنها مخلوقِ نخس��تین ،عقل ،قلم ،نور حضرت محمد(ص) ،فرشت ه کروبی و ...معرفی شده
است(.صدرالدین شیرازی )216 :1366 ،او این تعابیر را اوصافِ امر واحدی میداند که به اعتبارات
مختلف هریک نا ِم متفاوتی گرفتهاند(همان) .و تمام آنها را به عقل قابل تأویل است(همان.)217 :
آفرینش ابداعی سازگاری بیشتری دارد و در آن نخستین مخلوق از شائب ه مادی
ِ
این برداشت با اید ه
بودن مبراست.
امام(ع) در بخشی از مناظره با عِمران صابی تعبیر دیگری از حروف ارائه میدهند .در این تعبیر
حروف بهوسیله نور به فعلیت رسیدهاند« .نور اولین فعل خداست ـ خدايی که خود نور آسمانها
و زمين است ـ و حروف از آن فعل ،به فعلیت رسيدهاند و آنها حروفی هستند که اساس گفتار بر
آنهاست و همه عبارات از خداوند است که به خلق خود آموخته است»(ابنبابویه)349 :1372 ،
با توجه به اینکه پیشازاین ام��ام(ع) مهمترین ویژگی نور را «هدایتگری» آن دانس��تند(همان:
 )346میتوان این نکته را به حروف نیز تسری داد .حروف نیز مانند نور ویژگیهدایتگری دارند:
«بهوسیله آن حروف هر چيز اعم از حق و باطل ،یا فعل و مفعول ،يا معنی و غیر معنی از هم جدا و
شناخته میشود و همه امور بر آنها جمع شده است»(همان )349 :در روایتی دیگر امام رضا(ع) در
سخنی تمثیلی حروف الفبا را بر برخی از اسمای الهی تطبیق میدهند 6.در این روایت ،الف بهمنزله
رمزی از «آالء و ن ِعم الهی» است و باء «بهجت و سرور خداوند» و(...همان )261 :از جمع میان این
(ع)

 - 6در معنایی مشابه با این روایت ،کلینی در باب «حدوث االسماء» کتاب اصول کافی از امام جعفر صادق روایتی نقل شده است که در آن از
ترتب و تکثر اسمای الهی سخن رفته است .در این حدیث نخستین مخلوق اسمی است واجد چهار جزء که یک جزء آن در حجاب سهجزء دیگر قرار
گرفته است؛ و . ...نک(:کلینی)151-2 :1369 ،
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صفت هدایتگری الهی هستند .رمزی که خود را در قالب قرآن کریم به وجه اتم نمایش داده است.
ِ
همچنان که حضرت(ع) میفرمایند« :اولين چيزی که خداوند تعالی خلق فرمود تا مردم بهوسیله
آن با نگارش آشنا شوند ،حروف الفبا بود ]...[ .سپس حضرت فرمودند :خداوند بلندمرتبه اين قرآن
را با همين حروفی که عرب آن را بهکار میبرند نازل فرمود و سپس گفت« :بگو اگر انس و جن گرد
آیند که نظیر این قرآن را بیاورند ،ولو بعضی از آنان پشتیبان بعضی دیگر باشند ،نمیتوانند نظیر
آن بیاورند(» 7همان)264 :
هدف آفرینش رفعِ نیاز نیست
ِ
.7
پرسش از هدف آفرینش در دو حیطه مطرح میش��ود« :هدف فاعل» و «هدف فعل» .هدف
فاعل ،از قصد و نیت آفریننده از آفرینش سخن میگوید؛ و هدف فعل غایت مخلوق را مینمایاند.
بهعبارتدیگر «هدف فاعل» در پی پاسخ به این پرسش است که آیا آفریننده در کار خود هدفی را
دنبال میکند؟ آن هدف چیست؟ و «هدف فعل» به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که آیا جهان
بهعنوان فعلِ آفریننده دارای غایت است؟ آن غایت چیست؟ این دو ،در دل خود مجالی برای طرح
پرسش فرعی فراهم میآورد .امام(ع) در مناظره با عِمران صابی بهمقتضای بحث و پرسشهای
ِ
دهها
مطرح شده ،صرفاً به بخشی از سؤال از «هدف فاعل» پاسخ میگویند .پاسخ ایشان سلبی است و با
استدالل ،شُ بههی آفرینش از روی نیاز را برطرف میکنند.
 .7.1شُ بهه رفع نیاز
ماس��ویاهلل در حدوث و بقا نیازمند بهغیر هس��تند .جمع این دو ،آنها را عینِ نیاز میکند.
انسانبیش��تر از هر موجود دیگری ام��کانِ آفرین��ش دارد و غایت آفرینش او «رفع نیاز» اس��ت.
بهعنوانمثال گرسنگی انسان را به غذا محتاج میکند و این احتیاج او را بهسوی خلقِ ابزا ِر شکار و
کشاورزی ،کشف منابع جدید غذایی و ...سوق میدهد .برای این نیازها پایانی متصور نمیتوان شد،
چراکه رفع هر نیاز ،نیازی دیگر بهوجود میآورد.
شُ به ه رفعنیاز ناشی از همسانپنداری خداوند با انسان است .در این تصور همانگونه که انسان
(- 7اسراء)88 ،
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برای برطرفکردن حوائج اش دست به آفرینش ابزار و خالقیت فکری میزند ،خداوند نیز نیازهایی
دارد و برای رفع آنها جهان را آفریده است .هر چه ابزارهای بیشتری در اختیار انسان باشد ،نیازهای
بیشتری از او رفع خواهد شد ،بهاینترتیب هرچه آفریدگان خداوند بیشتر باشد او در رفع نیازهایش
موفقتر خواهد بود .امام رضا(ع) برای رفع این ش��بهه فرمایش ژرفی دارند که میتوان در قالب سه
استدالل زیر آن را صورتبندی کرد.
 .7.2استدالل نخست در رد شُ به ه رفع نیاز
نخستین استدالل ناظر به این بخش از فرمایش امام است که میفرمایند« :اگر او برای [رفع]
نیاز موجودی میآفری��د ،فقط چیزهایی را خلق میکرد که برای ب��رآوردن نیازش از آنها کمک
بگیرد .در این صورت شایس��ته بود چندین برابر آنچه خلق کرده است ،خلق کند؛ زیرا هر اندازه
کمککار بیشتر باشد ،آن موجود نیرومندتر میشود .ای عِمران احتیاج برای خداوند امکانپذیر
نیست»(ابنبابویه .)342 :1372 ،استدالل امام رضا(ع) را میتوان در قالب قیاس زیر صورتبندی
کرد:
 .1اگر آفرینش خداوند از سر نیاز باشد ،آنگاه جز برای رفع این نیاز موجودی نمیآفرید.
 .2اگر خداوند برای رفع نیاز خود موجودات را میآفرید ،آن گاه بسیار بیشتر ازآنچه هست،
باید میآفرید.
 .3تعداد مخلوقات محدود است.
آفرینش خداوند از سر نیاز نیست.
ِ
//
نتیجه مقدمات  1و  2عبارت اس��ت از« :اگر آفرینش خداوند از س��ر نیاز باشد ،بسیار بیشتر
ازآنچه هست باید میآفرید ».از سنجش این نتیجه با مقدم ه سوم قیاس استثنایی تشکیل میشود
که حاصل آن رفع شبه ه آفرینش از روی نیاز است.
عقل سلیم به مقدم ه نخست حکم میکند اما مقدم ه  2و  3نیازمند توضیح است .در مقدم ه دوم
«آفرینش بیشتر» است .اگر موجودی برای گذران امور خود نیازمن ِد
ِ
شرطِ «آفرینش از سر نیاز»،
غیر باشد ،هر اندازه تعداد اغیار بیشتر باشد ،باید نیازهای بیشتری از او رفع شود .اکنون اگر این
استدالل را درباره خداوند تکرار کنیم ،باید ش��اهد خلقِ بیشمار موجود باشیم که در امور هستی
کمککار او باشند .مقدمه سوم تعداد این موجوداتِ کمککار را محدود میداند .پایه این مقدمه
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موجودات برابر با  nاست و نه  .1+nدرحالیکه  1+nاز  nبزرگتر است و بنا به فرض کمکبیشتری
در بردارد.
 .7.3قیاس دوم در رد شُ بهه رفع نیاز
مقدمات این استدالل از بخش دیگری از بیان امام(ع) قابل استنباط است« .اگر بهوجود آوردن
آفریدگان برای رفع احتیاج باش��د[ ،این امر محقق نخواهد ش��د چون] هری��ک از آنها موجب
احتیاجی دیگر خواهند شد .به این دلیل اس��ت که میگوییم[ :خداوند] آفریدگان را از روی نیاز
نیافریده است»(ابنبابویه .)342 :1372 ،صورت منطقی استدالل به شکل زیر است:
 .1اگر آفرینش مخلوقات برای رفعِ نیاز باش��د ،آنگاه باید این مخلوق��ات از نیازهای خداوند
بکاهند.
 .2مخلوقات احتیاج و نیاز خداون��د را افزایش میدهند(.چون آفرین��ش هریک از آنها نیاز
جدیدی بهوجود میآورد).
آفرینش موجودات برای رفع نیاز نیست.
ِ
//
مقدمه  1را عقل س��لیم میپذیرد .اگر هدف آفرینش کاس��تن از نیازها ـ از طریقِ انجا ِم آنها
توسط دیگران ـ باشد ،باید موجوداتی که برای این کار آفریده شدهاند مفی ِد این عمل باشند .مقدمه
نقیض تالی مقدم ه  1است« :مخلوقات احتیاج و نیاز خداوند را افزایش میدهند» .در فلسفه اثبات
ِ
2
شده است که هر «ممکنالوجودی» برای اینکه موجود شود ،به غی ِر خود نیاز دارد .این نیاز هم از
جهت حدوث است و هم از جهت بقا .اکنونکه ممکنات به وجود آمدهاند ،نیاز آنها را چه کسی رفع
می کند؟ این نیاز یا توس��ط «ممکنالوجود» دیگری رفع خواهد شد و یا توسط «واجبالوجود».
صورتِ نخست به تسلس��ل میانجامد ،لذا باید رفعکننده نیاز ،واجبالوجود(= خداوند) باشد .در
آفرینش موجودات رفع نیاز باش��د ،ب��ا خلق هر موجود بر دامنه
ِ
صورت اخیر ،اگر هدفِ خداوند از
نیازهای خداوند افزوده میشود و این خالف فرض است.
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 .7.4قیاس سوم در رد شُ بهه رفع نیاز
سومین استدالل امام(ع) مبتنی بر این فرض است که کاسته شدن از نیاز خداوند موجب تحول
در ذات او میشود و تحول در ذات خداوند محال است« .اگر خداوند متعال آفریدگان را برای رفع
نیاز خلق میکرد ،امکان داشت گویندهای بگوید[ :آفریننده] برای رفع نیاز خود بهسوی مخلوقِ
خویش متحول میگردد؛ اما خداوند عزوجل چیزی را از روی نیاز به آن نیافریده اس��ت و خداوند
همواره موجود بوده است»(همان )357 :صورت منطقی استدالل به شکل زیر است:
 .1اگر خداوند آفریدگان را برای رف��ع نیاز خلق میک��رد آنگاه در ذات خداوند تحول ایجاد
میشد.
 .2خداوند از هر تحول و دگرگونیای مبراست.
 //خداوند آفریدگان را برای رفع نیاز خلق نکرده است.
در اثبات مقدم��ه  1باید گفت :اعتقاد ب��ه «آفرینش برای دفع نیاز» موجب این میش��ود که
موجودیت خداوند پس از رفع نیاز(آفرینش) دچار تغییر شود .بهعنوانمثال کسی که به دانش یا
دفع بیماری نیاز دارد ،همزمان با رفع نیاز دچار تحول وجودی نیز میشود یعنی به او دانش افزوده
شده یا از او بیماری کاسته میشود .اگر با آفرینش هریک از مخلوقات ،حداقل یک نیاز از خداوند
کاسته شود بهناچار باید بپذیرم که در دو زمان با دو خدای متفاوت مواجهایم ،در زمان  T1با خدایی
مواجه بودیم که  nنیاز داشت درحالیکه در زمان  T2خداوند  1-nنیاز دارد و این مستلزم حرکت
و تغییر در خداوند است؛ درحالیکه وجود خداوند متعالی مبری از حرکت و تغییر است .پس خلقِ
مخلوقات از روی نیاز نبوده است.
 .8نسبت آفریننده و آفریده :بینونت یا وحدت
عِمران در فرازی از مناظره ،امام(ع) را در برابر این پرسش قرار میدهد که «آقای من آیا او در خلق
است؟ یا خلق در او؟»(همان )348 :این پرسش باوجود بساطت و سادگیای که در ظاهر دارد ،یکی
از مباحث دراز آهنگ اعتقادی را موجب شده است .متفکرانِ اسالمی در سه حوزه کالم ،فلسفه و
پنداشت عِمران
ِ
عرفان نظریاتِ متفاوت و گاه متناقضی در این باب طرح کردهاند .امام رضا(ع) در نفیِ
از «تمثیل آینه» استفاده میکنند[« :شأن و جایگاه خداوند] برتر از این حرفهاست .نه خلق در او
است و نه او در خلق ،باالتر و برتر از آن است ]...[ .به من بگو آیا تو در آینه هستی یا آینه در تو است؟
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چه چیزی باعث شد عکس خود را در آینه ببینی؟] عِمران پاسخ داد :بهواسطه نوری که میان من
و اوست .امام رضا(ع) فرمودند :آیا آن نور را بیشتر ازآنچه در چشم خود میبینی در آینه میبینی؟
بانگ پاسخی برنخاست .امام
عِمران پاسخ داد آری! امام رضا(ع) فرمودند :آن را به ما نشان بده؛ اما ِ
رضا(ع) فرمودند :پس نمیبینم جز اینکه نور ،تو و آینه را نشان داده است؛ بدون اینکه در یکی از
شما بوده باش��د .جز این مثلهای فراوان دیگری نیز وجود دارد که جاهل را در آن راهی نیست؛ و
مثل اعلی از آنِ خداست»(همان).
پرسش عِمران ،امام(ع) را بر آن میدارد تا در پاسخ از تمثیلی استفاده کند که در تاریخ عرفانِ
ِ
اسالمی جایگاهی سترگ به خود اختصاص داده اس��ت .گروهی مفاد پرسش را سؤال از «مکان»
خداوند میدانند(.مکارمشیرازی )62 :1388 ،اما آنچه در پاسخ شنیده میشود ک ّفهرا به اینسو
متمایل میکند که منظور از این تمثیل جلو ه جمال و جالل خداوند در آفریدگان است؛ بهنحویکه
نه جمال و جالل خداوندی در آفریدگان حلول کرده است و نه آفریدگان در جمال و جالل او حلول
کردهاند(جعفری .)546 :1366 ،در تفسی ِر تمثیل آینه دو رهیافت عمده وجود دارد .گروهی تمایز
میان تصویر منعکس شده در آینه با خود فرد را نش��ان تباین و بینونت این دو میدانند .در مقابل
گروهی دیگر آن را تبیینی برای وحدتِ تشکیکی وجود برمیشمارند.
“بینونت” در لغ��ت عبارت از مفارق��ت و جدایی اس��ت(دهخدا ،1377 ،ذی��ل واژه بینونت)
هنگامیکه درباره نس��بت آفریننده و آفریده بهکار رود عبارت اس��ت از اینک��ه «ذات و حقیقت
حقِ متعال ،با ذات و حقیق��ت مخلوق از تمام جه��ات بینونت و جدای��ی دارد و در هیچ جهتی و
بههیچوجهمیان آنها اشتراک و شباهت وجود ندارد(».س��یدان )55 :1391 ،قائالن به بینونت،
سنخیت علت
ِ
میان فاعلهای طبیعی و فاعلیت خداوند متعال تمایز قائل میشوند .در اولی اصل
و معلول را جاری میدانند ام��ا در مورد دومی قائل به جدایی و انفکاک کاملهس��تند« .در فاعل
طبیعی ،معلول از درون علت به وجود آمده اس��ت و وجود نازله علت است .ولی خداون ِد متعال که
فاعل بالمشیه و باالراده است ،از این قاعده خارج است؛ بنابراین هیچگونه عینیت و سنخیتی بین
خدا و خلق وجود ندارد و تباین تام برقرار اس��ت(».دوازدهامامیمطلق .)54 :1392 ،این تمایز،
بینونت حقیقی و بهتماممعناست نه بینونت عُزلی مکانی و زمانی که خدا با مخلوقات از جهت مکان
و زمان جدایی داشته باشند(سیدان.)55 :1391 ،
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قائالن به نظریه بینونت در اثبات مدعای خود غالباً به دالیل نقلی اس��تناد میکنند .استداللِ
عقلی این گروه صرفاً منحصر میشود به قیاسی در ر ِد «اصل سنخیت علت و معلول» و نه در اثبات
مدعای خود .8از نگاه ایشان اصل سنخیت مردود است چون «وجوب بهتماممعنا غیر از امکان است.
حقیقت وجو ِد ممکن داشته باشد ،باید ممکن با اینکه
ِ
حقیقت وجو ِد واجب ،سنخیتی با
ِ
حال اگر
ممکن است واجب و واجب که واجب است ممکن ش��ود .بنا بر سنخیت وجود ممکن در مرتبهای
از وجو ِد واجب اس��ت ،در مرتبه ضعیف .با این وصف چگونه ممکن است بدون اینکه در حقیقت
وجود واجب تغییری رخ دهد ،واجب تبدیل به ممک��ن گردد؟!»(همان )56 :آنچه از این ادعا به
نظر میرسد این است که چگونه ممکن اس��ت از خداوند با صفات خاصی که دارد ،از جمله تجرد،
الیتناهی بودن و ...موجودی با صفاتی متفاوت مثالً :غیر مجرد و متناهی بهوجود آید در این صورت
خداون ِد مجرد و الیتناهی به موجودی غیر مجرد و متناهی تغییر پیدا میکند .با این وصف چگونه
میتوان همچنان به اصل سنخیت معتقد بود؟
در رد این نظر حکما به تفاوت دو ساحت از موجود استناد میکنند .مقصود از سنخیت میان
علت و معلول «اتحاد ماهوی» آن دو نیس��ت ،بلکه مقصود «اتحاد وجودی» اس��ت .وجو ِد معلول
شعاعی از وجود علت است اما این به آن معنی نیست که حدود این دو نیز یکسان باشد« .آنچه در
مورد علت هستيبخش الزم اس��ت ،دارا بودن كماالت وجودي معلول بهصورت كاملتر و عاليتر
است ،نه واجد بودن نقصها و محدوديتهاي آن و اگر مفهوم جس��م و لوازم آن از قبيل مكاني و
زماني بودن و حركت و تغييرپذيري بر خداي متعالي و مجردات تام صدق نميكند ،بهخاطر اين
اس��ت كه مفاهيم مزبور الزمه نقصها و محدوديتهاي موجودات مادي اس��ت نه الزمه كماالت
آنها(».مصباحیزدی )93 :1391 ،ازاینرو س��نخیت خداوند با آفریدگان در اصلِ وجود اس��ت،
اما میان این دو از حیث شدت و ضعف اختالف تشکیکی وجود دارد .خداوند وجو ِد مطلق است و
ماسویاهلل بسته به درجه وجودیشان از آن بهره متفاوتی میبرند.
در مقابل ،فیلسوفان صدرایی با نفی بینونت به «وحدت تش��کیکی وجود» معتقدند .وحدت
تشکیکی وجود بر سه اصلِ عقلیِ «اش��تراک معنوی وجود»« ،سنخیت علت و معلول» و «قاعده
الواحد» مبتنی است .مطابق اصل اشتراک معنوی وجود «مفهوم وجود» صرفاً یک معنا دارد و هر
آنچه با این لفظ خوانده میشود تحت مفهوم مشترکی قرار میگیرد .خداوند و آفریدگان هردو
 -8گزارش کاملی از این نقض و ابرام ها را در این مقاله ببینید( .شانظری ،عسگری )39-27 :1391 ،مؤلفین شش نظر در رد سنخیت را نقل و نقد
کردهاند.
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میشود میزان بهرهمندی آنها از وجود است چراکه وجود امری تشکیکی است و شدت و ضعف
دارد .واجبالوجود وجود محض است درحالیکه ماسویاهلل بس��ته به رتبه خود بهرهای از وجود
س��نخیت وجودی علت و معلول مقتضی است که وجود معلول،
ِ
دارند .در اصل سنخیت «رابطهو
علت متباین معلول را در دو مرتبهی
مرتب ه ضعیف ه وجود علت بوده باشد؛ بنابراین تباین وجودی دو ِ
ضعیفهی متباین قرار خواهد داد؛ و همچنین تباین وجودی دو معلول متباین ،مس��تلزم دو علت
متباین خواهد بود»(طباطبایی )222-221 :1377 ،بهبیاندیگ��ر هویت و واقعیت هر معلولها
وامدار هویت علت اس��ت و هر معلولی به علت خود وابسته است .س��ومین قاعده ،قاعده ِ«الواحد
الیصدر عنه اال الواحد» است .طبق این قاعده «از یک امر واحد و بسیط که در ذاتش جز یکجهت
وجود ندارد ،معلولی که کثیر باش��د و جهت وحدتی در آن یافت نش��ود ،صدور نمییابد»(همان:
 )277بهعبارتدیگر میان علت و معلول تناظر یکبهیک برقرار اس��ت .از علت واحد معلول واحد
صادر میشود و معلول واحد ناشی از علت واحد است .طبق این سهاصل رابطهی میان آفریننده و
آفریده «وحدت تشکیکی وجود» است .از یکسو اطالق مفهوم وجود بر آفریننده و آفریده به یک
معناس��ت و نظریه بینونت که این دو را متباین تام میدانند نفی میشود و از سوی دیگر این دو با
یکدیگر از حیث شدت و ضعف ،تقدم و تأخر ،زیادت و نقصان و ...اختالف دارند.
 .8.1تمثیل آینه
نظر به آنچه بیان شد ،تمثیل آینه در معرض دو تفسیر متفاوت قرار دارد .برخی برآن اند که
این تمثیل برای بیان رابطهخداوند و ممکنات طرح نشده است؛ «بلکه میخواهد بفهماند در همین
موجودات ممکنه نیز مواردی هست که نه مؤثر در اثر و نه اثر در مؤثر است .وقتی انسان خود را در
آینه میبیند ،بین انسان و آن صورت مرآتی ،نوری وجود دارد .این نور وسیله دیدن است که نه در
آینه است و نه در چشم انسان .پس هیچ اش��کالی ندارد که خداوند متعال که فاعل است ،نه او در
خلقش باشد و نه خلق در او»(دوازدهامامیمطلق )40 :1392 ،خالصه ادعا چنین است که میان
آفریننده و آفریده تباین تام قرار دارد و این دو بههیچوجه با یکدیگر همخوانی و نقطه اش��تراکی
ندارند .لذا تمثیل آینه میگوید :اصوالً میان خدا و آفریدگان هیچ فصل مشترکی وجود ندارد که
بتوانند در یکدیگر باشند .ادله این گروه چندان قوام ندارد که بر پایه آن بتوان این تفسیر را معتبر
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دانست .اشتراک نداشتن ،الجرم به بسته شدن باب شناخت حقتعالی خواهد انجامید .هنگامیکه
هیچوجه مشترکی میان دو امر وجود نداشته باشد ،نمیتوان از ش��ناخت و معرفت سخن گفت.
درحالیکه شناخت مقدم ه ایمان است و بنا بهفرض ایمانِ مؤمنان مبتنی بر شناخت آنان بوده است.
در طرف مقابل در عرفان اس�لامی از تمثیل آینه برای تبیین «وحدت وجود» بهره جستهاند.
این تمثیل چنان جایگاهی نزد عارفان یافته است که عین القضات همدانی در وصف آن میگوید:
«هرکس با دقت تمام در آینه نگاه کند ولی مشکل او حل نشود ،سزاوار نیست که از زمره عاقالن
شمرده شود .سپس میافزاید :اگر تنها سود آهن صنعت آینهسازی باشد ،9برای حقانیت فرمایش
َّاس»(به نقل از:
ْس شَ دِيدٌ َو َمنَافِعُ ل ِلن ِ
خداوند متعال کفایت میکند که فرمودَ :و أَن َزلْنَا ال ْحَ دِيدَ فِي ِه بَأ ٌ
جوادی آملی )129 :1383 ،و ابن عربی میگوید «مثالی از این [= آینه] نزدیکتر و شبیهتر برای
تمثیل رؤیت و تجلی وجود ندارد»(به نقل از :کمپانیزارع )10 :1389 ،در نظر او تجلی وحدت در
کثرت مانند تجلی شیء واحد در آینههای متکثر است.
در این تمثیل همانگونه که ش��خص ناظر در آینه دس��تخوش هیچتغیی��ری در اصل وجود
نمیش��ود ،خداوند نیز با آفرینش آفریدگان زیادت و نقصان نمییابد .این خصیصه مهم در دیگر
مثالهای رایج در این بحث یافت نمیشود .در تمثیلهایی چون شراب و جام ،آهن و آتش ،موج و
دریا و نظایر آن اشکاالتی چون شائبه مادیت ،جزء داشتن ،تغییر و دگرگونی و حتی حلول وجود
دارد؛ درصورتیکه تمثیل آینه از هم ه شوائب مبراست(کمپانیزارع« .)54 :1389 ،تصویر موجود
در آینه از صاحب آن حکایت میکند؛ ولی در این حکایت هیچیک(آینه و صاحب تصویر) در دیگری
حلول نکردهاند ،چنانکه هیچیک با دیگری متحد نیز نشدهاند .نگاه شخص در آینه نیز همچون نگاه
فرد دچار انحراف چشم نیست که دیدههایش خطا و دروغ و کژ باشد و اشیاء همچون سراب آنان را
فریب دهد؛ بلکه تصویر در آینه تصویر درستی است که صادقانه از صاحب تصویر حکایت میکند،
اگرچه دقیقاً در خارج وجود ندارد و این از عجایب صُ نعت الهی است»(جوادی آملی)129 :1383 ،
ازآنرو است که امام(ع) آن را مثل اعلی نامیدهاند(.ابنبابویه)348 :1372 ،
آینه ویژگیه��ای منحصربهفردی دارد که با نظر داش��ت هریک از آنها میت��وان تبیینی از
همسانی وجود آفریننده و آفریدگان به دست داد .برخی از این ویژگیها به شرح زیر است(:کاکایی،
)100-89 :1380
 - 9پیداست هنگامیکه از آینه در سدههای پیشین سخن میرود ،مقصود آینههای شیشهای کنونی که به مدد روکشی ازجیوه ساخته میشود نیست،
بلکه آینه فلزی است صیقلداده شده و زنگار از چهره زدوده که بهوسیله آن فرد تصویر خویش را در آن میبیند.
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صورتهای متعدد در آینه واحد ظاهر ش��ود ،کثرتِ صُ ور به وحدت آینه آس��یب نمیرساند .این
میتواند بیانی از کثرت در وحدت باشد .آین ه واحد نمایانگر صورتهای متعدد است بدون اینکه در
وحدت آینه یا کثرت صور خللی وارد شود .در نقط ه مقابل میتوان شخصی را تصور کرد که در میان
آینههای متعددی قرارگرفته اس��ت ،آینهها از حیث تحدب و تقعر و اعوجاج مختلفاند و شخص
را به صورتهای مختلفی نمایش میدهند ،اما این اختالف و تکثر صورتها نافی وحدت شخص
نیست .هرچه هست تصویر همان شخص است و اختالف ناشی از بهره وجودی متفاوتی است که
آینهها دارند .این صورت اخیر تبیینی از «وحدت در کثرت» ارائه میدهد.
ب .آینه برای اینکه دگرنما باشد ،باید صیقل پیدا کند .هرگاه زنگها ،رنگها و کدورتها از
چهره آینه زدوده شود ،تصویر صاف و صیقلی نمایش داده میش��ود .آفریدگان بهسان تصویرگر
آفرینند ه خویشاند .اگر غبار از دل زدوده شود ،هر موجود تصویری از آفریننده خواهد شد.
ج .آینه هنگامی دگر نماست که خود دیده نش��ود .اگر خود آینه(فلز صیقل دادهشده ،شیشه
جیوهاندود ،آب ایستا و )...مرکز توجه باشد ،تصویر شخص مقابل آن دیده نخواهد شد .زمانی که
ماسویاهلل در مرکز نگاه قرار گیرند مانند زمانی اس��ت که به شیشه جیوهاندود نگاه میشود .تنها
زمانی خدا در آین ه آفریدگان دیده میشود که ماسوای او دیده نشود.
د .تصویر آینه قائم به شخص ناظر است .اگر شخص از مقابل آینه کنار رود دیگر تصویری دیده
نمیش��ود .آفریدگان نیز مانند تصاویریاند که از خداوند در آینه دیده میشود .هیچ استقاللی از
خود ندارند و وجودشان قائم به خداوند است.
نسبت خالق و مخلوق،
ِ
با توجه به آنچه بیان شد ،بهنظر میرسد ،تبیین «وحدت تشکیکی» از
عالوه بر برخورداری از قوتِ استدالل ،همخوانی بیش��تری با تمثیل آینه دارد .در متن روایت نیز
شواهدی در جهت تقویت این قول وجود دارد .در بخش��ی از مناظره امام(ع) ،عِمران مخاطب قرار
داده و میپرسند« :اگر هیچیک از ش��ما [تو و آینه] در یکدیگر نیستید ،پس بهوسیله چه چیزی
بر انعکاس خود در آینه استدالل آوردی؟»(ابنبابویه )347 :1372 ،پرسش امام(ع) این است :چه
چیزی موجب میشود که شخص عکس خود را در آینه ببیند؟ و پاسخ عِمران« ،نور» است .نوری
که بهعنوان واسطه میان آینه و شخص مقابل آن عمل میکند .امام(ع) از پاسخ عِمران قانع نمیشود
و با استدالل آن را رد کرده ،آنگاه میفرمایندَ « :فلاَ أَرَى النُّو َر إِلاَّ َو قَدْ َدل ََّک َو دَلَّ ال ْ ِمرْآ ُه َعلَى أَنْفُسِ کُ مَ ا
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مِنْ َغ ْی ِر أَنْ یَکُ ونَ فِی وَاحِ ٍد ِمنْکُ مَ ا» از نظر من نور بدون اینکه در یکی از شما باشد ،تو و آینه را به
خودتان نشان داده است(.همان)
در تفسیر این فراز ،قائالن به بینونت برآناند که نور عامل ایجاد تصویر است« .امام رضا(ع) با بیان
این مثال به عِمران میفهمانند که ممکن است شیء(نور) موجب ایجاد شیء دیگری شود(تصویر)
ولی نه اثر در مؤثر داخل باشد و نه مؤثر در اثر .نور نه در انسان داخل است نه در آینه(».دوازدهامامی
مطلق )45 :1392 ،ادعا این است که نور عامل به وجود آورنده تصویر است اما نه به آینه ربط دارد
ال منفک و جدا هستند.
و نه به ش��خص مقابل آن .در نتیجه آینه و ش��خص مقابل آن دو چیز کام ً
درحالیکه در بیان امام(ع) نور فقط واسطه اس��ت و رابطه اصلی میان شخص و تصویر خود در آینه
پرسش امام(ع) از عِمران برای متوجه ساختن او به این حقیقت است که عامل دیدن صورت
ِ
است.
در آینه نور نیست .نور برای هیچیک از طرفین ترجیحی ندارد ،بلکه صرفاً محیطی را فراهم میآورد
که در آن شخص و آینه را به یکدیگر نش��ان میدهد ،بدون اینکه یکی از آن دو در دیگری باشد.
(جعفری)547 :1366 ،
معرض پرسش عِمران از «امکان تغییر در خداوند همزمان
ِ
در بیانی دیگر هنگامیکه امام(ع) در
با آفرینش» قرار میگیرند ،در پاسخ میفرمایند« :أَحَ ل َْت یَا عِمران فِی َق ْول َِک إ ِنَّ الْکَائ ِنَ یَ َت َغ َّی ُر فِی
ات ِم ْن ُه مَا یُ َغ ِّی ُرهُ» در اینکه میگویی خداوند به نحوی تغییر پیدا
یب الذَّ َ
وَجْ ٍه مِنَ الْوُجُ و ِه حَ تَّى یُصِ َ
میکند که ذات او از چیز دیگری که خارج از آن اس��ت متأثر ش��ود و تغییر پیدا کند ،امر محالی
گفتهای(ابنبابویه .)347-346 :1372 ،آنگاه در شرحِ گفت ه خود از مثالِ نغزی استفاده میکنند:
«هَلْ تَجِ دُ النَّا َر یُ َغ ِّی ُرهَا تَ َغ ُّی ُر نَفْسِ َ��ها أَ ْو هَلْ تَجِ دُ ال ْحَ رَارَهَ تُحْ رِقُ نَفْسَ ��هَا أَ ْو هَلْ َرأَی َْت ب َصِ یرا ً ق َُّط َرأَى
ب َصَ َر ُه»؛ آیا چنین میپنداری که آتش از ذات خود تغیی��ری پیدا کند! آیا گرما را دیدهای که خود
را بسوزاند! آیا دیدهای که بینندهای چش��م خود را ببیند!(همان )347 :اینکه آتش بهوسیلهذاتِ
خود(آتش) تغییر پیدا نمیکند یا خود را نمیس��وزاند یا در مثالی دیگر بینن��ده عامل بینایی را
نمیبیند ،همگی مبنی بر پذیرش فرض «وحدت حقیقی» خداوند است(جعفری)544 :1366 ،
با فرض وحدت تشکیکی وجود میتوان س��خن امام(ع) را تبیین کرد .همانگونه که آتش موجب
تغییر در آتش نمیشود ،موجودات نیز در خداوند تغییری حاصل نمیکنند ،چرا که این دو از یک
سنخاند ،هردو وجودند.

تصویر آفرینش در مناظره عِمران صابی با امام رضا(ع)

درباره سه مس��ئله «کیفیت آفرینش»« ،هدف آفرینش» و «نس��بت آفریننده و آفریدگان»
پرسشهای زیر مطرح اس��ت :موجودات چگونه بهوجود آمدهاند؟ آیا آفرینش مسبوق به سابقه و
پیشینه اس��ت یا موجودات بدون نمونه قبلی خَ لق ش��دهاند؟ هدف از آفرینش چیست؟ آیا هدف
خداوند از خلق جهان رفع نیاز بوده اس��ت؟ نس��بت آفریننده و آفریده چیس��ت؟ هر دو حقیقتی
مشترک دارند یا در تباین و بینونتاند؟ امام علی بن موس��یالرضا(ع) در مناظره با عِمران صابی با
توجه زمین ه بحث به این پرسشهای چنین پاسخ میدهند:
 .1آفرینش موجودات حاصل «ابداع» خداوند اس��ت .به این معنا که موجودات بدون پیشینه
و الگو خلق ش��دهاند .جهان در کلیت خود از چیزی بهوجود نیامده یعنی مسبوق به ماده نیست.
مادهجهان همزمان با اراده خداوند ابداع شده است.
 .2هدف خداوند از آفرینش مخلوقات گشودن گره و رفع نیاز نبوده است .صفات خداوند مطلق
است و موجودی با این صفات ذاتاً بینیاز اس��ت .با صرفنظر از این موضوع اگر خداوند به غیر نیاز
داشت باید برای این رفع نیاز عِده و عُدهبیشتری میآفرید و این تعداد تا بینهایت ادامه پیدا میکرد
درحالیکه عدد مخلوقات متناهی است؛ ازاینرو این آفرینش نهتنها نیاز او را برطرف نمیکرد بلکه
بر نیازهای او خواهد افزود چراکه هریک از این مخلوقات خود نیازمند هستند و با افزایش تعداد،
بر نیازها افزوده خواهد شد.
 .3مفهوم وجود در خداوند و موجودات مش��ترک معنوی اس��ت؛ اما این همسانی نافی تمایز
عظیمِ این دو نیست .موجودات مختلف با داشتن اشتراک در مفهوم وجود ،از حیث شدت و ضعف
متفاوتاند .ازاینرو این وحدت و اشتراک تشکیکی است.

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

 .9نتیجهگیری

27

28

فرهنگ رضوی

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

منابع
 .1قرآن كريم.
 .2ابنبابویه ،محمد ب��نعلی( ،)1372عیون اخبار الرضا(ع) ،ترجمه :حمیدرضا مس��تفید،
علیاکبر غفاری ،ج  ،1تهران :دارالکتباالسالمیه.
 .3ابنسینا ،حسین بنعبداهلل(1403ق) ،االشارات و التنبیهات ،الجزء الثالث ،طبعالثانی،
قم :مرکز النشر الکتاب.
1405(--------------------- .4ق) ،الش�فاء :المنط�ق ،الج��زء الثال��ث ،قم :مکتب
آیتاهللالعظمیمرعشینجفیالعامه.
 .5جعفری ،محمدتقی(“ ،)1366تفس��یری بر احتجاج امام علیبنموس��یالرضا(ع) با عِمران
صابی” ،مجموعه آثار دومین کنگره جهانی امام رضا(ع) ،ج  ،1مش��هد :آستان قدس رضوی،
صص.582-489 .
 .6جوادی آملی ،عبداهلل( ،)1383فلسفه الهی از منظر امام رضا(ع) ،ترجمه :زینب کربالیی،
قم :مرکز نشر اسراء.
 .7حلّی ،حسن بنیوسف( ،)1386الجوهر النضید ،ترجمه :منوچهر صانعی درهبیدی ،چاپ
ششم ،تهران :حکمت.
 .8خراسانی ،شرفالدین( ،)1368ابداع؛ در دائرهالمعارف بزرگ اسالمی ،ویرایش اول ،ج
 ،2تهران :انتشارات دائره المعارف بزرگ اسالمی.
 .9دوازدهامامیمطلق ،اصغر(" ،)1392بینونت خالق و مخلوق با تأکید بر مناظر ه عِمران صابی
با امام رضا(ع)" ،سفینه ،شماره  ،10صص .54-40
 .10دهخدا ،علیاکبر( ،)1377لغتنامه دهخدا ،دوره دوم ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .11راغباصفهانی ،حسین بنمحمد( ،)1412مفردات فی غریب القرآن ،بیروت  -دمشق:
دار العلم و الدار الشامیه.
 .12سیدان ،سید جعفر( ،)1391توحید از نگاه وحی ،فلسفه و عرفان ،قم :دلیل ما.
 .13شانظری ،جعفر و عسگری ،قاسم(" ،)1391بررسی و نقد سنخیت علت و معلول در فلسفه

تصویر آفرینش در مناظره عِمران صابی با امام رضا(ع)

 .14صدرالدین ش��یرازی ،محمدبن ابراهیم( ،)1366ش�رح اصول الکافی ،تصحیح محمد
خواجوی ،تهران :مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
 .15طباطبایی ،سید محمدحسین( ،)1377اصول فلس�فه و روش رئالیسم ،ج  ،3چاپ
دهم ،تهران :صدرا.
 ،)1383(----------------------- .16بدایه الحکمه ،ترجمه و شرح علی شیروانی ،ج
 ،3چاپ ششم ،قم :بوستان کتاب.
 .17نصیرالدین طوسی ،محمد بن محمد( ،)1367االس�اس االقتباس ،چاپ سوم ،تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
 .18عطاردی ،عزیز اهلل( ،)1413مسند االمام الرضا(ع) ،الجزء االول ،بیروت :دارالصفوه.
 .19کاکایی ،قاس��م(" ،)1380وحدت وجود :تجربه ،تعبیر ،تمثیل" ،اندیشه دینی .شماره
 ،42صص .112-79
 .20کلینی ،محمدب��ن یعقوب( ،)1369اصول کافی ،ج  ،1ترجمه :هاش��م رس��ولی و جواد
مصطفوی ،تهران :کتابفروشی اسالمیه.
 .21کمپانیزارع ،مهدی(" ،)1389مناظره امام رضا(ع) با عِمران صابی" ،اطالعات حکمت و
معرفت ،شماره  ،59صص .58-54
 .22محقق ،مهدی( ،)1366نهضت ترجمه و نش��ر علوم بیگانگان در زم��ان حضرت رضا(ع)،
مجموعه آثار دومین کنگرهجهانی امام رضا(ع) ،ج  ،1مش��هد :آس��تان قدس رضوی ،صص
.279-246
 .23مختارینایینی ،بهاءالدینمحمد و هزار ،علیرضا(" ،)1380شرح حدیث عِمران صابی"،
میراث حدیث شیعه ،شماره  .6صص .478-463
 .24مرتضوی ،س��ید محمد( ،)1375نهضت کالمی در عصر امام رضا(ع) ،مش��هد :آستان
قدس رضوی.
 .25مصباحیزدی ،محمدتقی( ،)1391آموزش فلسفه ،ج  ،2قم :انتشارات مؤسسه آموزشى

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

اسالمی" ،پژوهشهای فلسفی – کالمی ،شماره  ،213صص .42-25

29

30

فرهنگ رضوی

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

و پژوهشى امام خمينى.
 .26مطهری ،مرتضی( )1370درسهای الهیات شفاء ،ج  ،2تهران :حکمت.
 .27مظفر ،محمدرضا( ،)1380المنطق ،ترجمه :منوچهر صانعی درهبیدی ،تهران :حکمت.
 .28مکارمش��یرازی ،ناصر( ،)1388مناظرات تاریخی امام رضا(ع) با پیروان مذاهب و
مکاتب دیگر ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستانقدس رضوی.

31

فاطمه خادمي ،1عشرت صادقي،2امالبنين چابكي

3

تاریخ دریافت94/7/1:
تاریخ پذیرش94/9/10:

چکیده

اين نوشتار راهبردهای امام رضا(ع) را در تقریب ادیان و مذاهب واکاوی کرده است؛ با
اين هدف كه این راهبردها را برای وحدت مذاهب اس�لامی در جهان معاصر شناسایی
و معرفی کند .امام رضا(ع) همچون دیگ��ر امامان(ع) با برخ��ورداری از بينش قرآنی و با
تأسي از س��يره نبوی ،همواره بر تقریب ادیان و مذاهب در عرصههاي بيان ،نظر و عمل
اهتمام ميورزيدند .در سیرۀ رضوی ،ادیان آسمانی با وجود جلوههای متفاوت ،ماهیتی
واحد دارند و همین ویژگی ،همزیستی آنها را امکانپذیر کرده است .پژوهش حاضر
توصيفي -تحليلي بوده و اطالعات مورد نياز آن ،به روش اس��نادی و با مطالعة كتابها
و مقالهها گردآوري شده است .نتايج این پژوهش نش��ان می دهد نگرش امام رضا(ع) به
ادیان الهی ،در جهت تقریب مذاهب و آشکار ساختن همگرایی آنها بوده است .گفت
و گوی سازنده با سایر ادیان ،تأکید بر آگاهیهای دینی و انگارههای مشترک در ادیان،
التزام به اخالق در روابط انسانی با پیروان دیگر ادیان ،تأکید بر اصل توحید و بازنمایی
مبانی اعتقاد اسالمی در متون ادیان الهی و  ...از جمله راهبردهای آن حضرت بوده است.

واژههای کلیدی:

راهبردهای تقريب ،ادیان ،مذاهب ،سيره رضوي ،امام رضا(ع)

 -1كارشناس ارشد مديريت دانشگاه الزهرا(س) fkhademi35@gmail.com

esh_sa@yahoo.com

 -2كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه الزهرا(س)
 -3استاديار گروه پژوهشي مطالعات اجتماعي و توسعه دانشگاه الزهرا(س) chaboki1@yahoo.com
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راهبردهای تقريب ادیان و مذاهب در سيره رضوي
با تأكيد بر مناظرات و احتجاجات
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مقدمه
تقریب مذاهب به معنای همزیستی مسالمتآمیز ادیان و مذاهب با تکیه بر اشتراکات ،از ابتدای
ظهور اسالم مطرح بوده است؛ چنانکه مناظرات ،احتجاجات و همسایگی مسلمانان با یهود و نصارا
را از صدر اسالم شاهد هستیم .همگرايي و همزيستي مسالمتآميز در ميان ادیان ،فرق و مذاهب
اسالمي امري گريزناپذير است و موضوعي از سر مصلحت نیست .از این رو باید به آن به عنوان يك
ضرورت دایمي نگريست و در جهت تحقق هر چه بيشتر آن تالش کرد .اصلِ گفت و گوی ادیان ،از
عصر نبوی شروع شد و در عصر علوی ادامه یافت و سایر ائمه همچون صادقین(ع) آن را پیش بردند-
فرهنگ گفت و گوی ادیان و تقریب مذاهب بدانیم ،چندان به
ِ
و اگر عصر رضوی را دورۀ اوج و ترویج
بیراهه نرفتهایم؛ زیرا در زمان ایشان دست کم دو نوع گفت و گو رایج بوده است :گفت و گوی “درون
مذهبی” که همان بحث تقریب مذاهب اسالمی را ش��امل میشود و گفت و گوی “برون مذهبی”
که معنای امروزی آن ،گفت و گوی ادیان است(گنجور .)227 :1390 ،بررسی سیره امام رضا(ع) با
پیروان ادیان مختلف به ویژه سیره ایشان در مناظرات ،بیانگر هدایتگریهای تعاملی ،تقریب ساز
و راهبردهای وحدت آفرین و همگراست .در این مقاله با بررسی سیره و گفتار آن حضرت به کمک
پژوهشهای انجام شده ،به بخشی از این رهنمودها اشاره میشود.
پژوهش حاض��ر توصيفي -تحليلي و از نوع بنيادي اس��ت .با توجه ب��ه روش پژوهش ،جامعه
پژوهش شامل كليه اسناد ،مدارك و منابع مرتبط با موضوع بررسي شده است .اطالعات مورد نیاز
به روش كتابخانهاي گردآوري شده است.
مطالعه حاضر درصدد پاس��خ به اين پرسش است كه طبق سنت و س��یره رضوی در برخورد
با س��ران و پیروان ادیان الهي ،چه راهبردهایی به کار گرفته ش��ده اس��ت و از این راهبردها ،چه
راهكارهایی را برای تقريب مذاهب در دنیای امروز میتوان استنباط کرد.
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 -1تقريب

تقریب مصدر وزن تفعیل از قرب به معنای نزدیک شدن ،نزدیکی و خالف بعد است و معنای
مصدری آن ،نزدیک کردن ،نزدیک گردانیدن و نزدیک بودن اس��ت(راقب اصفهانی :1387،ذیل
مدخل قرب).

 -2اديان
ادیان جمع واژه دین و به معنای آیین ،کیش ،ملت ،طریقت و مقابل کفر است(دهخدا ،ج:24

ذیل مدخل دین).
اديان از ديدگاه قرآن:
از ميان پيامب��ران الهى در طول تاريخ كه حتّى در برخى روايات اس�لامى تعدادش��ان 124
هزار نفر ذکر شده اس��ت ،پنج تن آنان به نامهاى نوح(ع) ،ابراهيم(ع) ،موس��ى(ع) ،عيسى(ع) و محمّ د
بن عبداللهّ (ص) به گواهى قرآن به عنوان پيش��وايان بزرگ دينى -اله��ى و به اصطالح «پيامبران
اولوالعزم» یا «صاحبان رسالت بزرگ و جهانى» معرّفى شدهاند كه داراى كتب آسمانى ،برنامهها،
شرايع و اديان مستقل الهى بودهاند(ابراهیمزاده و علينوري ،1383 ،ج .)24 :1
 -3مذاهب

مذاهب جمع مذهب است .اگر کلمه مذهب از ریشه ذهب به معنی رفتن گرفته شده باشد در آن
صورت مذهب ،اسم مکان است .مذهب ،مصدری دانسته شده که به معنی رفتن یا مکانی برای رفتن
است(ابن منظور1405 ،ق ،ج .)393 :1البته اگر واژه مذهب از ذهب و به معنی گرایش به نظریهای
باشد ،در آن صورت مذهب مصدر میمی به معنای عقیده ،اعتقاد ،آیین و سیره است(همان.)525 ،
 -4مناظره

معنای لغوی واژه مناظره ،نظیر کسی یا چیزی ش��دن ،یکی را نظیر دیگری گردانیدن ،با هم
بحث کردن ،مجادله و نزاع با همدیگر و بحث با یکدیگر در حقیقت و ماهیت چیزی است(دهخدا،
بیتا :ذیل مدخل مناظره) .در مناظره طرفین گفت گو تالش می کنند با استفاده از مقدمات مسلم
و پذیرفته شده از سوی طرف مقابل ،به گونهای که نقض آن دشوار باشد ،مطلب خود را اثبات و در
مواردی نیز برتری و فضیلت خود را بر دیگران ثابت کند(سپنجی و مؤمندوست-121 :1390 ،

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

مروري بر چند اصطالح

33

34

فرهنگ رضوی

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

 .)122مناظره به عنوان یک ابزار اقناعی در تعامالت میان فردی ،فضا و زمینه الزم را برای ارائه و
طرح اندیشهها و دیدگاههای مختلف فراهم میآورد.
پيشينه پژوهش
مقوله تقریب ادیان و مذاهب در ادبیات سیاسی و اجتماعی جهان اسالم سابقه طوالنی دارد .در
آيات قرآن و روايات معتبر ،رهنمودهايي در این خصوص براي اجتناب از تفرقه و تحزب وجود دارد و
خداوند در آيات قرآن تأكيد زيادي بر همگرايي و تقريب بر مبناي اشتراكات ديني و دست شستن از
باطل و بازگشت به موضع و طرف حق کرده است(آل عمران 103 ،64،و 105؛ انفال46 ،؛ انبياء92 ،؛
مؤمنون52 ،؛ حجرات10 ،؛ ممتحنه 8 ،و ()9سياوشي و سلیمانیفر .)74 :1394 ،با این که بررسی
شيوهها و راهبردهاي تقريب ادیان و مذاهب در سيره امام رضا(ع) مطلب جدیدی نیست ،اما مقاالت
تدوین شده در این زمینه انگشتشمار است .زهرا شيخوند( ،)1391به تبيين نقش امام رضا(ع) در
وحدت اجتماعي و تقريب مذاهب اسالمي پرداخته و تأكيد کرده است که هرچند امام رضا(ع) در
آن شرايط حساس از کمترين امکانات برخوردار بودهاست ،اما از بهترين ،درستترين و كاملترين
راهبردها و راهکارهاي وحدتبخش برای تقريب مذاهب اسالمي به عنوان رهبری موفق ،در ایفای
نقش خویش بهره جستهاست ،به گونهای که مصداقهای عینی در سیره و کالم رضوی ،همراه با
سعهصدر و هدايتگري و موضعگیریهای حکیمانه با هدف تحکیم و اقتدار حاکمیت اسالمی و
حفظ یکپارچگی و وحدت اجتماعی امت مسلمان به منظور تقریب مذاهب اسالمي ،گواه روشني
بر اين امر است .معصومه صابري( ،)1391در پژوهش خود با عنوان «راهبردهاي تقريب مذاهب
در سيره امام رضا(ع)» به بررسي س��يره رضوي پرداخته و به این نتیجه دست یافته که راهكارهاي
تقريبي امام رضا(ع) ،دعوت به اخوت ايماني ،مناظره عقالني و سازنده ،تأكيد بر مشاركت در مراسم
و مناسك عبادي و اجتماعي ،سفارش به برقراري روابط اخالقي و عاطفي ،ترويج خردورزي و آزاد
انديش��ي و صيانت از يك پارچگي ديني حاكميتي در جامعه اسالمي بوده است .در همین زمینه
میتوان به پژوهشهای «گونههاي مقابله با فرقههاي كجانديش در سيره امام رضا(ع)» تأليف نهله
غروي نائینی و عبداهلل ميراحمدي« ،روشهاي رويارويي امام رضا(ع) با پيروان اديان ،فرق و مذاهب
اسالمي» ،تأليف يحيي ميرحسيني و محمود كريمي( ،)1392و «سبك ارتباطي اخالقي رضوي
در تعامل با پيروان اديان با تكيه بر مناظرات ام��ام رضا(ع)» تأليف حبيبرضا ارزاني و حوريه رباني
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تأملی بر ويژگيهاي شخصيتي و زندگي امام رضا

(ع)

عليبن موسي الرضا(ع) ،هش��تمين امام ش��يعيان و دهمین معصوم،پیامبر (ص) نام وی را به
صراحت ذکر فرموده :علی فرزند موسی ،فرزند محمد ،فرزند علی ،فرزند حسین ،فرزند علی ،فرزند
ابوطالب که درود خدا بر همه آنان باد .کنیه اش ابوالحسن(عاملی .)64:1373،دربارة تاريخ تولد
امام رضا(ع) با توجه به آنچه دربارة س��ن و دوران امامتش آوردهاند ،اتفاقنظر وجود ندارد .بعضي
از محدثان و نويسندگان از سالهاي 148و 151و  153قمری ،در روزهاي جمعه يا پنج شنبه در
ماههاي ذيالعقده يا ذيالحجه يا ربيعاالول ي��اد كردهاند(كليني1388 ،ق ،ج486 :1؛ نوبختی،
1355ق .)87:اين امام همام كه در مدينه زاده شده بودند در س��ال  203ه .ق در آخر ماه صفر به
دست مأمون به شهادت رسيد(نوبختي1355 ،ق86 :؛ كليني1388 ،ق ،ج .)486 :1ویژگیهای
اخالقی امام رضا(ع) به گونهای بود که به ایشان نفوذ کالم میبخشید .برخورد مؤدبانه و محبتآمیز،
لحن آرام ،فصاحت و بالغت ایشان در س��خن گفتن ،پرهیز از فخرفروشی(ابنبابویه ،1391،ج:2
 ،)263اجتناب از خودرأیی(همان ،ج ،)204 :2صداقت و راس��ت گویی ،آزاد اندیشی ،سعهصدر،
احترام به طرف مقابل در مباحث و گوش دادن به آنان بدون آن که صحبتشان را قطع کند ،حتی
اگر موافق عقاید آنان نبود ،خودداری از برخورد اهانتآمیز(همان ،ج )202 :2و تش��ویق مردم به
علم آموزی(همان ،ج ،)155 :2تنها برخ��ی از ویژگیهای اخالقی آن حضرت به ش��مار میرود.
رعایت عدالت و انصاف در گفتار را از طرف آن حضرت میتوان در مناظره ایش��ان با عمران صابی
دید .هنگامی که عمران صابی برای سؤال پرسیدن از امام اجازه خواس��ت ،امام(ع) فرمود :بپرس،
ولی انصاف داشته باش و از سخن باطل و ناحق بپرهیز(همان ،ج .)144 :1جعفربن نعیم بن شاذان
درباره ویژگیهای شخصیتی امام(ع) روایت کرده اس��ت :هرگز ندیدم حضرت رضا(ع) با کالمی در
گفتارش ،به کسی جفا و یا درش��تی کند؛ و هیچ گاه ندیدم سخن کسی را قطع کند ،صبر میکرد
تا طرف ،سخنش تمام شود و بعد اگر الزم میدید کالمی میگفت(همان ،ج .)202 :2امام رضا(ع)،
حلم و بردباری ،علم و سکوت را از نشانههای فقیه دانستهاند(همان ،ج )229 :1و همواره مردم را
به آن دعوت میکردند .در توصیف خضوع ایش��ان نیز ذکر همین نکته بس که فرمودند :هر کس
به مسلمان فقیری طوری س�لام کند که با س�لام بر ثروتمندان فرق کند ،خداوند در قیامت او را
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خشمگین مالقات خواهد کرد(همان ،ج .)202 :2روایت دیگری درباره منع ایشان از فخرفروشی
وجود دارد که توسط عبدالسالم بن صالح هروی نقل شده اس��ت .براساس این روایت امام رضا

(ع)

فرمودند :هر کس مطلبی را بیاموزد تا با افراد نادان بحث و جدل کند ،یا با علما فخرفروشی کند و
جماعتی از مردم را به سوی خود متوجه کند ،اهل جهنم است(همان ،ج .)269 :1برخورداری از
چنین خصایلی به امام(ع) شخصیتی خارقالعاده میبخشید.
گذشته از این ویژگیها ،امام(ع) به لحاظ پاکیزگی و آراستگی ظاهر به گونهای نیکو و مناسب
در اجتماع حضور پیدا میکردند .معمربن خالد از آن حضرت نقل کرده است که شایسته نیست
انسان هیچ روز ،عطر و بوی خوش را ترک کند ،اگر هر روز برایش ممکن نیست ،یک روز در میان
بزند و اگر این مقدار هم نمیتواند ،در هر جمعه عطر بزند و این کار را ترک نکند(همان ،ج.)246 :1
این ویژگیهای انسانی امام رضا(ع) ،س��بب گرایش و عالقهمندی مردم به همصبحتی با ایشان از
یک س��و و نفوذ کالم آن حضرت(ع) ،از سوی دیگر میشد .اين ش��خصيت برجسته در طول مدت
امامتشان(203-183ق) وظيفه هدايت و ارش��اد مردم را به عهده داشته و با بهرهمندي از نفوذ
كالم ،مرجع علمي عصر خويش بوده و به واسطه نقش الگويي و مقبوليت فرهنگي و علميشان به
عنوان يكي از امامان معصوم(ع) در همگرايي و وحدتآفريني در ميان سایر ادیان مقتدا بوده است.
براين اساس ،سيره و مرام ايشان ،الگوی مناسبي براي طي سلوك در مسير تقريب ادیان و مذاهب
محسوب ميشود.
شرايط اجتماعي و سياسي دوران امام رضا

(ع)

امامان معصوم(ع) ،به دلیل برخورداری از ش��خصیت نمونه و نفوذ معنوی که بر مردم داشتند،
برای خلفا و حکام زمان خود خطر بزرگی به شمار میرفتند .از این رو هریک به فراخور شرایط زمان
خود ،به نوعی برای منزوی ساختن این امامان دست به دسیس��ه و نیرنگ می زدند و یا آنان را به
شهادت رساندند .مأمون ،از جمله خلفایی بود که با توجه به شرایط علمی حاکم در دوره خود ،با
هدف زیر سؤال بردن توانمندی علمی امام رضا(ع) و مخدوش کردن وجهه آن حضرت ،درصدد برآمد
وی را با علما و زعمای مذاهب مختلف و دانشمندان مشهور درگیر مناظرات علمی و مذهبی سازد.
اصوال خلفا و حکام ،برای تحقق اهداف سیاسی خود دست به تشویق علمای عصر خود میزدند و با
چنین شیوهای بسیاری از نقشههای خود را از طریق این دانشمندان عملی میساختند؛ ضمن آن
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و هرگاه از ناحیه آنها احساس خطر میکردند ،برای رهایی از دست آنان به هر وسیلهای متوسل
میشدند(عاملی .)204 :1373،در دوران زندگي امام رضا(ع) ،نفوذ افكار و آراي گوناگون در جامعه
اسالمي ،افزايش يافت .در آن عصر گرايش جامعه اسالمي و محافل علمي ديني به بحث و گفتوگو،
نشان دهنده راهيابي مباحث مختلف فلس��في و كالمي به حوزه محافل اسالمي و همچنين رشد
روحيه كاوش��گري در ميان مس��لمانان بود .مهاجرتها و وجود ملیتهای مختلف در جغرافیای
گسترده آن روز سرزمین اسالمی ،امام(ع) را با تکثر فرق ،مذهب ،فکر و عقیده و بحران فکری ناشی
از ورود ملل مختلف به سرزمین اسالم مواجه کرده بود.
از آنجا كه مأمون دس��تور به ترجمه كتب فلس��في يونان داده بود ،به دلیل اهداي جوايز به
مترجمان ،بسياري از دانشمندان متوجه كتب فلسفه يونان شدند و آنها را به زبان عربي ترجمه
کردند(ابن نديم1348 ،ق .)353 :به همین دلیل شاید بتوان دوره امام رضا(ع) را دوره ترجمه متون
عقالنی و فلسفی یونان به عربی و ورود تفکر فلس��فه یونانی به جامعه اسالمی دانست ،زیرا فلسفه
يونان كه بیشتر برگرفته از آرا و نظريات س��قراط ،افالطون و ارسطو بود ،وارد بحثهای آزاد ميان
اديان و مذاهب شد و محافل علمي اسالمي را دس��تخوش تحرك در مباحثات علمي کرد .اگرچه
برخي معتقدند مأمون براي مقابله با افكار ائمه(ع) و حمله به مباني اعتقادي مسلمانان ،دست به اين
كار زد تا سرنوشت اسالم همچون مسيحيت دچار انحراف شود؛ اما به هر حال این تحرک علمی ،به
شکلگیری شرایطی انجامید که به دوره «نهضت ترجمه» شهرت یافت .به این ترتیب اگرچه زمینه
مباحثات بین ادیان در جامعه اسالمی ،از زمان امام صادق(ع) رو به گسترش نهاد ،ولی در زمان هارون
و مأمون عباسی به اوج خود رسید و بحثهای اعتقادی و کالمی و مناظرات علمی رونقی مضاعف
یافت .حضرت رضا(ع) به سه دلیل اساسی در کانون این مباحثات قرار گرفت:
 -1شبهاتى که فتنۀ واقفیّه درباره امامت حضرت رضا(ع) مطرح می کرد.
 -2هالکت برامکه ،یکى از مهمترین دش��منان اهل بیت(ع) در دس��تگاه هارون ،که سبب شد
فرصت نسبتا خوبى برای نشر آثار اهل بیت(ع) فراهم شود.
 -2والیتعهدى امام رضا(ع) که نگاهها را متوجه ایش��ان کرد ،به ویژه آن که مأمون عباسى با
نیت ناتوان نشان دادن حضرت ،مبادرت به برپایی مجالس بحث و مناظره با بزرگان ادیان و علمای
مذاهب مختلف میکرد .این محافل نیز آن حضرت را کانون توجه علمی ساخته بود .این مناظرات
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که خود را دوستدار علم و عالم نشان میدادند و دانشمندان را زیر سلطه و کنترل خود در میآوردند
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فرصتی شد تا بین این معارف و مذاهب بحث صورت گیرد و نقاط افتراق آنها مورد ارزیابی طرفین
واقع شود .در واقع آن حضرت توانست با بهرهگیری از موقعیت سیاسی به وجود آمده و فضای به
ظاهر باز سیاسی به بیان و انتشار فرهنگ اسالم دست زند.
تقريب در سيره امام رضا

(ع)

امام رضا(ع) با الهام از س��يره امام علي(ع) ،محور فعاليتهاي اجتماعي و سياسيشان را بر زنده
نگه داشتن دين اسالم و حفظ وحدت امت اسالمي قرار دادند .عبدالمتعال استاد دانشگاه االزهر،
امام علي بن ابيطالب(ع) را اولين بنيانگذار تقريب مذاهب ميدانند؛ زيرا وي با اين كه ميدانست
از ديگران به خالفت س��زاوارتر اس��ت ،ليكن با خلفا به مدارا رفتار ميكرد و از هيچ كمكي به آنان
دريغ نمی ورزید(رافع��ي1403،ق .)211 -210 :امام رضا(ع) تقری��ب مذاهب را به معنی پذیرش
دیگر مذاهب یا س��کوت در مقابل اعتقادات و نظریات آنها نميدانس��ت ،بلک��ه تعامل صحیح و
احتجاج براساس نظریات و اعتقادات آن مذاهب را س��رلوحه رفتار تقریبی خویش قرار میدادند.
بنابراین آن حضرت اصحاب خویش را از شتابزدگی در پذیرش یا نفي عقاید سایر مکاتب و مذاهب
باز ميداش��تند(صابري .)94-93 :1391 ،این رویکرد امام(ع) موضوعی است که امروزه در مقوله
گفتوگوی ادیان ومذاهب باید به آن توجه شود؛ زیرا شاید عدهای تقریب را به منزل ه تعدیل عقاید
تفسیر میکنند و رفق و مدارا بین ادیان و مکاتب مختلف را به معنای حذف و کم رنگ کردن برخی
اصول و نوعی انعطاف میدانند .در حالی که در سیر ه رضوی در عین حفظ و اعتقاد به مبانی و اصول،
که در جهت تبیین و تبلیغ دین با رعایت مصلحت اندیشی تعریف شده ،در چهارچوب عقل و شرع
اقدام میشود(فرع شیرازی.)1393 ،
در واقع الگوي رفتار ارتباطي فرهنگ رضوي با پيروان س��اير اديان ،همزيستي مسالمتآميز
با آنهاس��ت .امام رضا(ع) در روابط خود با پيروان ديگر اديان و مكاتب ،به اين نكته توجه دارند كه
با ايجاد فضاي آرام و مودتآميز ،ميتوانند با مخالفان عقيدتي خود به گفت وگو و جدال احس��ن
بپردازند .بيش��ك گنجينة احاديث پربار پيامبر(ص) و ائمه اطه��ار(ع) ميتواند مكمل اين الگوي
رفتاري باشد ،زیرا پيشوايان اسالم پيوسته مس��لمانان را به رعايت عدالت و انصاف ،اداي حقوق،
پرهيز از آزار و اذيت مذاهب توصيه ميكردن��د .پيامبر اكرم(ص) ميفرمايند« :مَن آذی ذِمیاً َفقَد
آذانی»؛ هركس به اهل ذمه(مسيحي ،يهودي و زرتشتي كه در پناه اسالماند) آزار رساند به من آزار
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در ادامه و به منظور تکمیل بحث به اهم شاخصها ،شیوهها و راهبردهای آن حضرت در مواجهه
با عالمان و صاحبان ادیان و مکاتب مختلف به منظور نیل به تقریب ادیان و مذاهب اشاره ميشود.
راهبردهای امام رضا(ع) برای تقريب ادیان و مذاهب

• پذيرش واليتعهدي عامل تقريب و وحدت

يکي از راهبردهای حضرت رضا(ع) در ترسيم مسير اتحاد اسالمي ،پذيرش واليتعهدي مأمون
از سوي آن حضرت است .گرچه ايشان با اکراه تمام ،اين سمت را پذيرفتند که آن هم بيحکمت
نبوده است اما آنچه پس از پذيرش واليتعهدي پيش ميآيد ،نشان از درايت و علم لدني حضرت
رضا(ع) دارد که نه تنها نقشههاي شوم مأمون را نقش برآب کرد ،بلکه زمينه تأمین امنيت شيعيان
و نيز اتحاد مس��لمانان را فراهم ساخت .مأمون عباسى با نیت ناتوان نش��ان دادن حضرت رضا(ع)،
مبادرت به برپایی مجالس بحث و مناظره با بزرگان ادی��ان و علمای مذاهب مختلف میکرد .این
محافل نیز به نوبه خود آن حضرت را کانون توجه علمی س��اخته بود .این مناظرات فرصتی شد تا
نقاط اشتراک و افتراق بین این دانشمندان ادیان و مذاهب مورد بحث و ارزیابی طرفین قرار گیرد.
در واقع آن حضرت توانست با بهرهگیری از موقعیت سیاس��ی به وجود آمده و فضای به ظاهر باز
سیاسی به بیان و انتشار فرهنگ اسالم دس��ت زند .اثبات عظمت علمي امام(ع) و شکست مأمون و
خنثي شدن توطئههايش براي تحقير امام(ع) را بايد از آثار مثبت سياست امام(ع) دانست(فرهمندی،
.)1392
آنچه بر اهمیت موضوع گفتوگوی ادیان و مذاهب میافزاید ،شخصیت خاص و ویژه مأمون
بود که به عنوان عالمترین و دانش دوس��تترین خلفای بنیعباس معرفی شده است؛ و همو بود
که به هر دلیل ،کم نظیرترین مجالس مناظره و احتجاج را در مرو تش��کیل میداد تا دانشمندان
آیینها و مذاه��ب مختلف ،دیدگاههای خ��ود را بیان کنند و برای اثب��ات باورهای خود به تالش
خاص خود
بپردازند(صفری فروشانی .)59 :1388،امام رضا(ع) با توجه به موقعیّت زمانی و مکانی ّ
در دوران والیتعهدی ،گامی مؤثر در راستای رفع اختالفات ،آشکار ساختن نواقص موجود در ادیان
تحریف شده و اثبات حقانیت اسالم برداشت و شاید به جرئت بتوان گفت که ایشان اولین شخصیتی
است که باب «گفتوگوی ادیان» را به روی جامعۀ اسالمی باز کرد .نمو ِد بارز این پدیده را میتوان
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در مناظرات امام(ع) با جاثلیق به نمایندگی از آیین مسیحیت ،رأس الجالوت به نمایندگی از دین
یهود ،هربذ موبد بزرگ به نمایندگی از دین زرتشت ،عمران صابی به نمایندگی از صابئان و عدهای
از علماء و سران برهمن ،مشاهده کرد(ابنبابویه ،1378 ،ج154 :1و192؛ طبرسی1386 ،ق ،ج:2
.)221 - 203
• گفتوگوی ادیان با یکدیگر از طریق مناظرات و احتجاجات
ش��رکت در مجالس مناظره با فرقههای گوناگون برخی از مهمتری��ن راهبردهای آن حضرت
در ترویج فرهنگ اس�لامی و علوم قرآنی اس��ت که از میان آنها مناظرههای حضرت از اشتهار و
تأثیرگذاری ویژهای برخوردار است .سیره علمی ایش��ان در مناظرهها واجد نکات ارزشمندی به
لحاظ نوع رفتار و گفتار علمی است .مناظره به عنوان ش��یوهای کارآمد در بحث ،از دیرباز مطرح
بوده و اهمیت خود را تا به امروزه حفظ کرده است .امام رضا(ع) ،زمانی به مقابله و مناظره با رؤسای
فرقههای مختلف درون دین��ی و برون دینی پرداختند که بیش��تر آنها با اس��تفاده از فضای باز
ایجاد شده توس��ط مأمون در حال تئوریزه کردن عقاید و تبلیغ باورهایشان بودند(میرحسینی و
کریمی .)98 :1392،چنین شرایطی موجب گس��ترش انحرافها ،التقاط و عقاید باطل در میان
مسلمانان شده بود(درخشه .)189 :1391 ،
بنابراين مناظرات و احتجاجات آن حضرت با غيرمس��لماناني چون عم��ران صابي ،چاثليق،
هربذ ،رأس الجال��وت ،گفتوگو و مناظره امام با ابوقره از س��ران اصحاب احاديث درباره مس��ائل
خداشناس��ي(كليني1429 ،ق ،ج ،)321 :1گفتوگ��و ب��ا يحييبنضحاك س��مرقندي درباره
امامت(اب��ن بابوي��ه ،1378 ،ج )178-154 :1و مناظ��ره دنبالهدار با س��ليمان م��روزي درباره
توحيد(همان ،ج ،)190-179 :1هريك نشان از استقبال آن حضرت از مناظرات دارد(ميرحسيني
و کریمی.)97 :1391 ،
مأمون برای ایجاد شبهه در اذهان مردم درباره احکام و تعالیم دین اسالم و دور کردن آنان از
امام رضا(ع) ،مجالس بحث و مناظره برگزار میکرد و بزرگان ادیان ،دانشمندان ،فالسفه و متکلمان
بزرگ را برای مناظره با آن حضرت به این مجالس دعوت میکرد .پ��س از آن که امام(ع) وارد مرو
ش��دند ،فضلبنس��هل وزیر مأمون ،مأمور ترتیب دادن مناظرهای بین امام(ع) و ب��زرگان ادیان و
دانشمندان شد .فضلبنسهل نیز جاثلیق بزرگ مسیحیان ،رأس الجالوت ،بزرگ یهود و رؤسای

راهبردهای تقريب ادیان و مذاهب در سيره رضوي

مجلسی گرد آورد .شرح این مناظره که در عیون اخبارالرضا(ابن بابویه ،1391 ،ج)153-132 :1
آمده است ،نشان دهنده نیت شوم مأمون از برگزاری این جلسه و پشیمانی از انجام چنین کاری به
دلیل موفقیت امام(ع) در این مناظره است؛ زیرا این مناظرات به جای این که سبب اخالل و اغتشاش
فكری و تفرقه جامعه شود ،باعث تقویت علمی علمای اسالم وتقريب اديان شد.
امام رضا(ع) در برابر پيروان اديان و مكاتب مختلف برخوردي مسامحهآميز داشتهاند كه الگوي
رفتاري در آداب معاشرت با غيرمسلمانان محسوب می شود .شيوة خاص حضرت در گفتوگو با
سران اديان و مكاتب مختلف اقتضا ميكرد ضمن احترام به عقايد ،مقدسات و كتب آسماني ،ايشان
با زبان منطق و مكتب خودشان آنها را قانع كنند .سلوك حضرت با عالمان مذاهب و سران اديان
به نحوي است كه برخي از پيروان اين فرقهها به اشتباهات خود در مسائل اعتقادي و كالمي اعتراف
می کردند ،گاهي با امام(ع) به مباحثه و مناظره ميپرداختند و ايشان نيز با تساهل و تسامح و به دور
از تعصب و سختگيري بحث ميکردند(ارزاني .)42 :1391 ،اس��امی دقیق مناظرهکنندگان در
هیچ کتابی ذکر نشده است و نامهای جاثلیق ،هربذ و مانند آنها عنوان مقامهایی است که آنها در
دین خود داشتهاند؛ به عنوان مثال جاثلیق مقام سراسقفی مسیحیان در ایران بوده است(صادقیان،
 .)65-64 :1387اگرچه امام(ع) مناظرات بس��یاری داش��ته ،اما  7مورد آنها از اهمیت بیشتری
برخوردار است .شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا ،مناظرات آن حضرت را آورده است که 4
مناظره مهم امام(ع) با سران و پیشوایان سایر ادیان شامل موارد زیر بوده است:
 )1مناظره با جاثلیق(،رییس اسقف ها و پیشوای عیسویان)
 )2مناظره با رأس الجالوت(لقب دانشمند بزرگ یهودی)
 )3مناظره با هربذ اکبر(لقب پیشوای بزرگ مذهب زردشتی)
 )4مناظره با عمران صابی(بزرگ پیروان حضرت یحیی)(ابن بابویه ،1391 ،ج)153-132 :1
امام رضا(ع) هرگز سکوت در برابر اعتقادات و نظرات دیگر ادیان و مذاهب را روا نمیدانست ،بلکه
تعامل درست و احتجاج بر مبنای نظرات آنها را سرلوحه رفتار خویش برای تقریب مذاهب قرار
میداد .ویژگیهای فردی و شخصیت علمی قوی آن حضرت ،در مدیریت سبکی خاص(مناظره)
در آموزش و ترویج علوم دینی و ایجاد تحرک و شکوفایی در علوم آن عصر ،نقش به 5سزایی داشت.
بهترین دوره گفتوگوی ادیان ،دوره امام رضا(ع) بوده اس��ت و به همین دلی��ل به عالم آل محمد

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

صابئین ستارهپرس��تان و هربذ اکبر ،بزرگ زردشتیان و فیلس��وفان و متکلمان را فرا خواند و در

41

42

فرهنگ رضوی

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

اشتهار یافتند .تسلط امام(ع) به ادیان و کتابهای آسمانی و نیز علومیمثل فلسفه،کالم،فقه،تفسیر،
ث ،نجوم و طب ،به ایشان وجهه علمی منحصر به فردی بخشیده بود؛ به گونهای که کتاب آن
حدی 
حضرت ،در امور پزشکی نیز از ویژگیهای خاصی برخوردار بود و سبب شد که مأمون دستور دهد
آن را با طال بنویسند .از این روی ،این کتاب به «رس��اله ذهبیه» موسوم شد .ایجاد مدرسه علمی
امام رضا(ع) در مدینه ،تألیف کتابهای اعتقادی و فقهی از دیگر اقدامات آن حضرت در این زمینه
بوده است.
• تأكيد بر مشتركات ادیان
یك اصل در مناظره وجود دارد و آن اینكه نمیش��ود با هیچ ف��ردی مناظره كرد مگر اینكه
مشتركاتی بین افراد وجود داش��ته باشد .به عبارت دیگر هر انس��اني حتی اگر بخواهد از دیگری
سؤالی داشته باشد ،باید یك موضوع مش��ترك بین آنها وجود داشته باشد و از آن نقاط مشترك
برای رفع مجهوالت استفاده شود ،در واقع باید از مشتركات برای رسیدن به اختالفها و رفع آنها
استفاده كرد .این نکته مستلزم آگاهیدقیق و گسترده دینی به ویژه انگارههای مشترك بین ادیان
است .وسعت دانش امام رضا(ع) به ایشان این توانایی را میبخش��ید که در مواجهه با اهل كتاب از
طریق استدالل عقلی و براساس مش��تركات اعتقادی و دینی به رفع اشكاالت و به اثبات حقانیت
اسالم بپردازد؛ زیرا بدون تعقل نمیتوان تناقضات بین ادیان را رفع كرد .آن حضرت در گفت وگوها
و مناظره هایی كه با صاحبان اديان و عالمان مذاهب مختلف داش��ت ،ابتدا بر نقاط مشترك دين
اس�لام با آنها تأكيد ميورزيد .براي مثال آن حضرت هنگامي كه جاثليق از آن حضرت پرسيد:
درباره نبوت عيسي و كتابش چه عقيدهاي داري؟ آيا منكر آن دو هستي؟ پاسخ داد« :من به نبوت
عيسي و كتاب او و به آنچه امتش را بدان بشارت داده و حواريون نيز آن را پذيرفتهاند ،ايمان دارم
ي كه به نبوت پيامبر اسالم(ص) و كتاب وي ايمان نداشته و امت خود را به او بشارت
و به هر عيساي 
نداده ،كافرم»(ابنبابويه ،1391،ج .)134 :1رویه امام رضا(ع) در مناظراتش این نبود كه اعتقادات
اس�لام یا اعتقاد خود را برای طرف مقابل حق بالقوه فرض كند .در واق��ع امام رضا(ع) در مناظرات
خود با سران ادیان به دنبال برتریجویی نبود و با استفاده از عنصر عقل و منطق به اثبات حقانیت
اعتقادات اسالمی میپردازند .ايشان در تمامي مناظرات خود با دادن آزادي بيان به طرف مقابل و
محترم شمردن عقايد وي و با تأكيد بر نقاط مشترك و مورد پذيرش ،به بيان ديدگاهها و نظريه های
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و آداب گفتوگوی همگرا ،داش��تن اطالعات کافی و بصیرت درباره موضوع مورد گفتوگو است.
توگو کننده نباید وارد مقولهای شود که از آن آگاهی الزم ندارد(سیاوشی .)80 :1394 ،آن امام
گف 
همام در مناظرات خویش با هر گروهی ،با اس��تناد به کتابهای آن گروه ،به مباحثه میپرداخت
و آنها را مجاب میکرد .شیوه خاص حضرت در گفتوگو با سران ادیان و مکاتب مختلف ،اقتضا
میکرد ضمن احترام به عقاید ،مقدس��ات و کتب آسمانی ایشان با منطق و مکتب خودشان آنها
را قانع کند .این مطلب از فحوای کالم خود امام(ع) فهمیده میش��ود که میفرمودند« :من با اهل
تورات به توراتشان ،با اهل انجیل به انجیلشان ،با موبدان به شیوه پارسیشان ،با رومیان به روش
خودشان و با اهل بحث و گفتوگو به زبانهای خودشان استدالل میکنم و همه را به تصدیق خود
وا میدارم(اربلی ،1364 ،ج .)105 : 3بهترین شیوه مباحثه علمی ،آن است که بتوان با طرف مقابل
به سخنی که خودش باور دارد ،استدالل کرد .از همین رو ،امام رضا(ع) با توجه به این که اگر برای
غیرمسلمانان و پیروان دیگر ادیان ،از قرآن استدالل شود ،مورد پذیرش آنان قرار نخواهد گرفت،
با آنان با منطق کتاب خودشان استدالل میکرد؛ زیرا طبیعتاً حجیت و حقانیت قرآن برای ایشان
اثبات نشده است؛ لذا امام(ع) در مواجهه با موضوعات انتزاعی مربوط به پيروان اهل كتاب از منابع
فقهي آنان استفاده ميکرد .برای نمونه در پاسخ به رأسالجالوت فرمود« :تو هیچ دلیلی از من نپذیر،
مگر دلیلی که در تورات به زبان موسیبن عمران ،در انجیل به زبان عیسیبنمریم و در زبور به زبان
داود نقل شده باشد»(ابنبابویه ،1391 ،ج.)140 :1
گذش��ته از اینها ،امام رضا(ع) به همه لغات و زبانهای مردمان و ملتها آگاهی داشت و هر
قومی را به زبان و گویش خودش��ان راهنمایی و هدایت میکرد و با هرکس به زبان خود او سخن
میگفت(ابنبابویه ،1391 ،ج .)258 :2امری که اثربخشی مناظره را دوچندان میساخت و موجب
ش��گفتی همگان میش��د؛ و امروزه نیز در تئوریهای ارتباطات ،از منظر تأثیرگذاری منبع پیام
برگیرنده پیام ،از اهمیت خاصی برخوردار است .ارتباط بیواسطه زبانی بین طرفین بحث ،به دلیل
انتقال فراز و فرودهای کالمی و لحن س��خن گفتن ،انتقال دهنده بار عاطفی نیز خواهد بود که به
فهم دقیقتر بحث کمک میکند .این تسلط به زبان و علوم مختلف ،تأثیری بس شگرف بر طرف
مناظره و شاهدان و حاضران در جلسه میگذاشت و حل بس��یاری از مسائل و ابهامات را تسهیل
میکرد .وجهه علمی امام به حدی بارز و آشکار بود که حتی دش��منان را به اعتراف وا میداشت.
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مناظره مشهور امام در بصره با عالمان و سران ادیان و مذاهب ،مؤید این مطلب است .شخصی به نام
عمروبنهداب به امام(ع) عرض کرد« :محمدبنفضل مدعی است که شما به آنچه خدا نازل کرده
است عالم هستید و با هر لغت و زبانی آشنا هستید؟ امام(ع) فرمودند :او راست گفته است ،میتوانید
امتحان کنید .عمروبنهداب گفت قبل از هر چیز درباره آش��نایی ب��ا زبانها و لغات مختلف تو را
میآزمایم ،ما افرادی از زبانهای مختلف رومی ،هندی ،فارسی و ترکی در این جا حاضر داریم تا با
شما دراین باره سخن بگویند .امام(ع) فرمودند :هر چه دوست دارند به زبان خود بپرسند ،انشاءاهلل
پاسخ خواهم داد .به دنبال اعالم آمادگی حضرت ،هر یک از افراد مسئلهای به زبان خود پرسیدند
و حضرت نیز به زبان آنان به تمام مسائل پاسخ داد ،بهطوریکه مایه تعجب و حیرت مردم گردید
و همه آنان اعتراف کردند که حضرت نس��بت به زبان آنان از خودشان آش��ناتر است»(مجلسی،
1403ق ،ج .)79-73 :49
• بازنمایی مباني اعتقاد اسالمي در اديان الهي
اولين و اساسيترين زمينه از زمينههاي وحدت و يگانگي بين انسانها ،توجه به اصل توحيد و
يگانهپرستي آنهاست .خداوند متعال در موارد مختلف و فراواني افراد بشر را به وحدت و يکرنگي
دعوت کرده است و آيات قرآن به اشکال و صورت گوناگون اين دعوت را بيان ميكند(بقره138،؛
آل عمران84-64 ،؛ كهف14 ،؛ انبياء .)92 ،اديان الهى در اصل ديانت كه همان“اس�لام” باش��د
اشتراك دارند و تفاوت آنها تنها در مذاهب و شرايع امتهاست؛ زيرا اصل دين كه مسئله توحيد،
وحى ،رسالت ،عصمت ،امامت ،عدالت برزخ ،قيامت ،سراى آخرت و مفاهيمى از اين نوع است ،همان
خطوط كلّى است كه انسان براساس فطرت و سرشت انسانى -الهىاش در هر زمان و مكان و با هر
نژاد و قوميتى ،خواهان آن است؛ اما دستورهاى جزئى و فروع عملى متناسب با ابعاد طبيعى و مادى
آدمى و خصوصيات فردى و قومى افراد به مقتضاى زمانها و مكانهاى گوناگون تغيير مىيابد .اين
فروع جزئى كه دليل پيدايش شرايع گوناگون است نه تنها موجب كثرت در اصل دين نیست ،بلكه
نتيجه همان فطرت ثابت و واحد است(ابراهیمزاده ،1383،ج.)28 :1
پيروان اديان و مذاهب مختلف در جهان دارای مشتركات ،نقاط همگرا و در رأس همه خداي
واحد هستند و با تكيه بر مش��تركات ديني ،مذهبي و انساني خويش ،میتوانند تقريب مذاهب يا
وحدت پيروان اديان را ایجاد کنند .از نگاه امام رضا(ع) به دلیل همساني ماهوي اديان و قول به توحيد
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اديان بدون تحريف و راستين بوده است .در سيره عملي امام رضا(ع) آمده است كه در زمان مناظرات
با صاحبان اديان و مكاتب مختلف هنگامي كه زمان نماز فرا ميرس��يد و در مقاطع حس��اس آن
جلسات كه مخاطبان در آستانه اقناع قرار گرفته بودند به محض بلند شدن نداي مؤذن ،امام رضا

(ع)

جلسه را ترك می کردند و خطاب به مأمون می فرمودند« :الصاله قد حضرت» يعني زمان نماز فرا
رسيده است .در مناظره با عمران صابي در حالي كه زمينه براي پذيرش در عمران آماده شده بود،
امام(ع) از ادامه مناظره خودداري كردند و براي اقامه نماز آماده شدند .عمران از بيم آن كه مناظره
بين او و امام(ع) از سر گرفته نشود ،اظهار کرد :آقاي من رشتهگفتگو را قطع نكن؛ زيرا قلب من با تو
سازگار است(و براي پذيرش كالمتان نرم شدهام) .امام(ع) به او وعده دادند كه مناظره را بعد از نماز
پي ميگيرد(ابن بابویه ،1391،ج .)147 :1طبیعی است که این رفتار ،موجب جلب توجه دیگران
برای انجام فریضه نماز اوّل وقت می ش��د و در ذهن مردم تأثیری دو چندان میگذاش��ت .در آن
زمان امام رضا(ع) به عنوان رهبر و امام شیعیان ،مسئولیت اصلی تبلیغ تشیع و در عین حال تقریب
مذاهب و ادیان را بر عهده داشت .امام رضا(ع) در زمینههای مختلفی مانند مشورتدهی به مأمون
در زمان والیتعهدی ،مراودات و محاورات عادی با مردم و ...این تبلیغ و تقریب را انجام میدادند.
به طور مثال تأکید و دعوت امام(ع) از مردم برای شرکت در نماز جمعه و عیدین از هر گروه و مذهب
به صورت طبقات مختلف و تأکید بر شرکت در نماز جماعت و اهمیت جایگاه آن و حتی ترجیح آن
بر فضیلت نماز اول وقت خود به عنوان جلوههای وحدت آفرین رضوی در اجتماع است(حکیمی،
 ،1380ج .)417 :1در جایی دیگر امام رضا(ع) در پاس��خ به پرسش یکی از اصحاب که عرض کرد:
وقتی در جامعهای هستیم که افراد مسلک و عقیدهش��ان مثل ما نیست ،چه گونه رفتار و برخورد
کنیم؟ امام در جواب به فرمایش امام صادق(ع) استناد کردند و فرمودند« :به امامان خویش که خود
را پیرو آنان میدانید ،نگاه کنید ،همان گونه که آنان رفتار میکنند ،عمل کنید .به خدا سوگند آنان
از مریضشان عیادت کرده و بر جنازهشان حاضر میگردند و در میان آنان به عنوان شاهد حاضر
میشوند و امانتشان را به آنان باز میگردانند»(کلینی1429،ق ،ج.)636 :2
• استناد به قرآن و سنت اهل بيت

(ع)

امام رضا(ع) در مواجهه با موضوعات مربوط به اهل كتاب ،همچون برخي پرس��شهاي فقهي،
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مباحث تفسيري و  ...از مس��تندات اسالمي ،مانند قرآن و س��نت اهل بيت(ع) بهره ميبرد .يكي از
اصليترين ابزارهاي گزينش سبك برخورد آن حضرت ،آيات الهي قرآن كريم است .وي به عنوان
يكي از مصاديق ثقل ثاني در بیشتر س��خنان ،توجهي ويژه به ثقل اول(آيات قرآن) داشته است.
برخي نمونههاي روايي بسيار حائز اهميت و راه گشايند .در روايتي كه متن آن را ابنبابويه در “عيون
اخبارالرضا” آورده است ،امام(ع) به روايتي از امام صادق(ع) اشاره ميكند كه در آن درباره خطاكاران
ْس
مسلمان و غيرمسلمان پرسيده ميشود و آن حضرت با اس��تناد به آيه  123سوره النساء« :لَي َ
ب ِ َأمَانِيِّکُ مْ َو الَ أَمَان ِيِّ أَهْلِ ال ْ ِکتَابِ مَنْ يَعْمَ لْ سُ وءا ً يُجْ َز ب ِ ِه ...؛ كار به آمال شما و آرزوي اهل كتاب سامان
ال چنين بيان داشته است كه ميان شما
نگيرد ،هر آن كه كار بد كند ،كيفر آن را خواهد ديد »...عم ً
و اهل كتاب تفاوتي وجود ندارد و هركه خطا كند جزايش را خواه��د ديد(ابنبابويه ،1391،ج:1
 .)260براس��اس مهمترين متن برجاي مانده از مناظرات امام رضا(ع) با اصحاب اديان و فرقهها ،به
سادگي ميتوان درك كاملي از چيس��تي ابزار آن حضرت در محاجه با آنان بهدست آورد؛ اگرچه
وجود برخي روايات پراكنده از آن امام(ع) نيز كه در منابع مختلف درج شده است ،براي دستيابي
به اين شاخصه كمكرسان خواهد بود .امام(ع) در رويارويي كالمي با ايشان ،با رويكردي عقلگرايانه
به اجتماع مقابل ،و پذيرش وجود سطوح متفاوت از انديشه و اليههاي اعتقادي ،براساس حديث
نبوي مبني بر بيان معارف الهي در سطح و اندازه درك و توان برداشت مخاطب با بزرگان اهل كتاب
به مناظره پرداخت(برقي ،1331،ج195 :1؛ كليني ،1363،ج23 :1و ج .)268 :8نمونه قابل التفات
از اين شيوه و رويكرد عملي حضرت ،پاسخ ايشان به فردي يهودي است كه در مدينه و در حضور
فضلبنسهل ،از آن حضرت درباره تقدم و تأخر روز و شب سؤال ميكند(مجلسي1403،ق :ج:54
 .)226نخستين سخن امام رضا(ع) با او بسيار كليدي و قابل مالحظه است؛ ايشان از او ميپرسند كه
پاسخ تو را براساس قرآن بيان دارم يا بر پايه علم حساب(همان).
• التزام به اخالق انسانی(احترام و مهرورزی)
اخالق به عنوان بخش ناگسستني دين ،هرگاه کمرنگ يا ناديده گرفته شود ،به اصل دين آسيب
ميرسد .به همين دلیل اسالم اخالق را در متن باورهاي ديني وارد کرده است؛ به گونهاي که فضايل
اخالقي در تمام واجبات و رذايل اخالقي در تمام محرمات نهفت ه است و اسالم همه مسائل زندگي
را در پيوند مس��تحکمي با اخالق در نظر گرفته اس��ت(نواب .)1393 ،در بيان اهميت قائل شدن
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َّک لَعَلي خُ لُقٍ عَظيم»(قلم )4 ،و
حضرت ،اخالق نيک ايش��ان را يادآور می ش��ود و ميفرمايد« :إن َ
مهمترين هدف بعثت پيامبر اکرم(ص) تربيت اخالقي انسانها بيان شده است ،چنانکه حضرت
ِثت أِ ُلتَمِّمَ مَ��کا ِر َم االَخالق؛ همانا من براي تکمي��ل ارزشهاي اخالقي مبعوث
فرمودند« :إن ّي بُع ُ
گرديدهام»(متقيهندي1409 ،ق ،ج .)16 :3امام رضا(ع) همچون جدّ بزرگوارش در اخالق ،نمونه
و الگو بوده ،در زندگی فردی و اجتماعی ،خُ ل��ق واالی پیامبر(ص) را حکایت میکرد .توصیههای
فراوان امام رضا(ع) و بیان شیوههای تحقق همزیستی مسالمتآمیز را میتوان در راستای وحدت
اجتماعی و تقریب مذاهب دانست.
رفتار و برخورد امام رضا(ع) با پی��روان ادیان و فِرَق مختلف ،عادالن��ه و عاقالنه و به دور از ظلم
و تبعیض و مبتنی بر انصاف و انس��انیت و مه��رورزی بود .امام رضا(ع) اظهار دوس��تی و محبت به
ِصف
الناس ن ُ
ِ
همة مردم و مهرورزی نسبت به آنها را از عقل و خردورزی میدانست« :التَو ُدّد إلی
العَقل»(کلینی ،1363،ج )643 :2به عنوان مثال ،یاس��ر خدمتگزار امام(ع) میگوید« :از نیشابور
نامهای به مأمون رسید به این مضمون که مردی مجوسی هنگام مرگ وصیت کرده ثروت زیادی را
که از او باقی مانده میان فقرا و بینوایان تقسیم کنند .قاضی نیشابوری آن اموال را میان مسلمانان
تقسیم کرده است .مأمون به امام رضا(ع) عرض کرد :ای سرور من در این موضوع چه میفرمایید؟
امام(ع) فرمودند« :مجوس��ی به فقرای مس��لمین صدقه نمیدهد ،به قاضی بنویسید که آن مقدار
که از مال مجوسی به مس��لمین صدقه داده اس��ت از بیتالمال بردارد و به فقرای مجوس صدقه
دهد»(ابنبابویه ،1391 ،ج.)293 :1
ب ُعد دیگری از الگوی رفتار رضوی را باید در اخالق و آداب مناظرات حضرت با س��ران ادیان و
مذاهب ،بررس��ی کرد .با تأمل در نوع بیان و ادبیات گفتوگوهای امام رضا(ع) میتوان دریافت که
مذاکرات ایشان با سایر ادیان ،فاقد هرگونه خودرأیی و چیرهطلبی بود و با مناظرات متداول که به
ال تفاوت داشت .روش حضرت ،بیان روشنگرانۀ
قصد تحقیر و اسکات خصم صورت میگرفت کام ً
معارف الهی و آزاد گذاش��تن طرف مقابل در پذیرش یا عدم پذیرش و نه تحمیل عقیده شخصی
است(طبرسی ،1386 ،ج186-178 :2؛ ابنبابویه ،1391 ،ج .)190-179 :1بنابراین الگوی رفتار
ارتباطی با دیگر ادیان در سیرۀ رضوی ،مبتنی بر اخالق و بردباری و شناختن حق مخالفان است.
بنابراين عنصر اخالق يکي از عرصههاي مش��ترک بين همه ادیان و مذاه��ب و قابل تأمل در کار
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اسالم براي اخالق ،همين بس که در ستايش پيامبر اسالم(ص) از ميان تمام صفات و ويژگيهاي
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تقريب است.
صرفنظر از حیطۀ عقاید ،در مقام عمل ،پیروان سایر ادیان میتوانند با هم زندگی مسالمتآمیز
داش��ته و رابطۀ خود را براس��اس ارزشهای انس��انی و احترام متقابل ،تنظیم کنند؛ «سنّت همۀ
حقجویان عالم اعم از دانش��مندان و فیلس��وفان و طرف��داران ادیان و انبیا و همۀ خداپرس��تان
وحقجویان این بوده که با کس��انی که اختالف داشتند روابط انس��انی و محترمانه برقرار کنند و
با حفظ کرامت و احترام طرف مقابل به بحث و گفتوگ��و بپردازند»(مصباح یزدی .)8 :1377،به
طور کلی براساس تعالیم اسالم ،باید در قبال همۀ انسانها حتی کسانی که به نظر ما ،اهل نجات و
رستگاری نیستند ،احساس احترام و تسامح داشته باشیم(لگنهاوزن .)35 :1379 ،رعایت حقوق
طبیعی انسانها ،وظیفهای دینی در آموزههای اسالمی است .بهترین بیان در این مقام را در دستور
نامۀ حکومتی حضرت علی(ع) به مالک اشتر میتوان دید که پیروان ادیان غیر اسالم نیز همنوع و
ُّطف
َک الرَّحمَ ه ل ِلرَّعیَّهَ ،و المَ حَ بّه لَهُمَ ،و الل َ
سزاوار احترام و محبّت قلمداد میشوندَ ...« :و أشعِر قَلب َ
َک فیِ
َک فیِ الدّ ین ،أو ن َظی ُر ل َ
بِهِمَ ،و الَتکون َنَّ َعلَیهِم سَ بُعاً ضاریاً تَغ َتنِمُ أکلَهُم ،فَإنَّهُم صِ نفانِ  :إمّآ أخٌ ل َ
الخَ لقِ »(نهج البالغه ،نامه )53؛ «(ای مالک!) مهربانی و محبت ورزیدن و لطف به رعیّت را پوشش
دل خود قرار ده ،و با آنان چونان حیوان درّنده مباش که خوردنشان را غنیمت شماری .زیرا رعیّت
دو دستهاند :یا برادر ایمانی تو(و مسلمان) هستند ،و یا نظیر تو در آفرینش(غیرمسلمان و پیرو سایر
ادیان و مذاهبند که در این صورت ،انس��ان و همنوع توأند »).یکی دیگر از شاخصها در راستای
وحدت اجتماعی و تقریب مذاهب با پیروان سایر ادیان و مذاهب در فرهنگ رضوی رفق و مدارا و
“تسامح دینی” است .امام(ع) با پیروان ادیان و فرق مختلف ،برخوردی مسامحهآمیز داشت که یک
الگوی رفتاری در آداب معاشرت با غیرمسلمانان به شمار میآید .سلوک حضرت با عالمان مذاهب
و سران ادیان به نحوی اس��ت که برخی از پیروان این فرق ،به اشتباهات خود در مسائل اعتقادی
و کالمی ،اعتراف و گاهی با امام(ع) مباحثه میکردند و ایش��ان نیز با تس��اهل و تسامح و به دور از
تعصّ ب و سختگیری ،به بحث میپرداختند .امام(ع) نه تنها با عالمان و خواص ادیان برخورد درست و
شایستهای داشتند ،بلکه نسبت به عوام و تودۀ این فرقهها نیز با رفق و مدارا رفتار میکردند(گنجور،
.)242-241 :1390
همزیستی مسالمتآمیز با پیروان س��ایر ادیان در فرهنگ رضوی یکی دیگر از راهبردهاست.
از مطالعۀ احادیث و روایات چنی��ن برمیآید که زندگی آرام و صلحآمی��ز و ایجاد رابطۀ محبّت و

راهبردهای تقريب ادیان و مذاهب در سيره رضوي

که اسالم ،آیین فطرت است و هرگز با احساسات طبیعی و انسانی بشر ،ضدّ یت ندارد(کریمینیا،
 .)274 :1383امام رضا(ع) در روابط خود با پیروان دیگر ادیان و مکاتب ،به این نکته توجّ ه دارد که با
ایجاد ج ّو آرام و مو ّدتآمیز میتواند با مخالفان عقیدتی خود ،به گفتوگو و جدال أحسن بپردازد.
بیشک ،گنجینۀ احادیث پربار پیامبر(ص) و ائمۀ اطهار(ع) میتواند مکمّ ل این الگوی رفتاری باشد.
دربارۀ س��یره عملی حضرت رضا(ع) نیز باید گفت که امام با اتّصال ب��ه منبع معرفتی وحی و با
اتّکا به سنت و سیره پیامبر(ص) و ائمه(ع) که خود الگو و نمونه عملی برای جامعه اسالمی به شمار
میروند با رفتار دوستانه و مسالمتآمیز خود با مخالفان غیرمسلمان ،در واقع شاخصهای الگوی
رفتار ارتباطی با پیروان سایر ادیان و مذاهب را تتمیم و تکمیل کرد .چنانکه این رهیافت در سیرۀ
ال مش��هود است(ابن
عملی و مناظرات علمی حضرت با س��ران و پیروان ادیان و مکاتب عصر ،کام ً
بابویه ،1391 ،ج.)153-132 :1
مناظره که ام��روزه در مباحث علمی و تبلیغی نقش زی��ادی دارد ،در روش اهل بیت(ع) دارای
جایگاه روشنی است .امام رضا(ع) در مناظرات خود با گروههای مختلف ،اهدافی را دنبال میکردند
و برای رس��یدن به آن هدفها همواره اصولی را بهکار میبس��تند .از جمله اهداف امام رضا(ع) در
مناظرات ،رساندن مخاطب به فهمی روشن از موضوع بود به گونهای که افراد به شکل آگاهانهتری به
مباحث نگاه کنند و به یک فهم انتقادی برسند .به این ترتیب امام(ع) ارتقای خودآگاهی فرد شرکت
کننده را با راهکارهای ظریفی انجام میداد .آن امام همام برای تأثیر هر چه بیشتر سخن در طرف
مناظره خود و رسیدن به درک همدالنه با او ،همواره مطالب را نرم ،مالیم و توأم با ادب و جنبههای
سازنده و تربیتی و در قالبی موزون ادا و از معانی و مفاهیم تند ،رنج آور و ناراحت کننده خودداری
میکردند(همان) .در فرآیند مناظرهها دعوت امام(ع) از دیگران برای شروع مناظره مشهود بود .این
شیوه رفتاری امام موجب میشد که طرف مقابل بدون هیچ واهمهای سؤال کند .از جمله در مناظره
امام(ع) با عمران صابی ،ایشان فرمودند« :اگر در بین ش��ما کسی مخالف اسالم هست و میخواهد
سؤال کند ،بدون اینکه غضبناک شود سؤال کند»(همان.)144 :
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مودّت با بیگانگان امری است که مسلمانان در روابط خود میتوانند از آن الگو و بهره گیرند .چه را
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نتيجهگيري
اگرچه تعامل مسلمانان و اهل كتاب در سرزمينهاي اس�لامي به عنوان امري محتوم ،به هر
روي شكلي از زندگي مسالمتآميز را براساس شرع اسالم ترسیم کرده بود اما در محافل علمي و
كالمي ،موضوع قدري متفاوت بود .در چنين ميداني ،ش��خصيت و شيوه عملكرد امام(ع) ،به مثابه
ش��اخص ارتباط ديني -علمي با پيروان اديان و شيوه نگرش ايشان نس��بت به ديگر اديان شايان
التفات فراوان است .شايد به سبب همين ارتباط حداكثري با انديشه و آرای اهل اديان ديگر بوده
است كه امام رضا(ع) نسبت به ديگر امامان بزرگوار شيعه ،بيشتر در مواجهه با این مسائل قرار داشته
است؛ به ویژه اين كه بخشي از تاريخ زندگي آن حضرت در خراسان سپري شده كه به راستي ،دست
كم در آن زمان ،شاهراه تعامل آراء اديان و مذاهب و فرق گوناگون بوده است .در ميان راهبردهای
مختلف ،جایگاه والیتعهدی آن امام همام و همزمان با آن تواضع و وس��عت اگاهی و رفتار علمی
آن حضرت با پيروان اديان ديگر از اهمیت ويژهاي برخوردار است .تأکید ایشان بر اخالق انسانی،
اصل وحدت ادیان الهی ،استناد به قرآن و سنت ،بازنمایی اعتقادات اسالمی در متون ادیان دیگر و
طرح مشترکات دینی ،از راههای مختلف و به ویژه از طریق مناظره ،از مهمترین راهبردهای تقریب
در سیره رضوی است .بررسي انبوهي از روايات آن حضرت درباره مسائل اهل كتاب و نيز مناظره
تاريخي ايش��ان با بزرگان اديان مختلف ،بيانگر رويكرد رضوي درباره با اين مباحث اس��ت .سیرة
ارتباطی حضرت رضا(ع) با پیروان سایر ادیان ،بیانگر آن است که شناخت جهان و حقایق عالم ،در
گرو فهم فرهنگهای جهانی اس��ت؛ بنابراین الزمة گفتوگوی سنتهای دینی و توفیق در رفتار
ارتباطی با نوع بشر ،وسعت شناخت فرهنگها و ادیان مختلف است .بر اين اساس ،بررسي و تحليل
احتجاجات و مناظرات امام رضا(ع) با بزرگان اديان و ساير مكاتب ،راهكار و رهنمودي بسيار مفيد
است؛ زيرا از این راه ،روشهاي آن حضرت در گفتگو با ديگران ،در اختيار همگان قرار ميگيرد و
الگوسازي ميشود .ايشان با تبيين انديشه وحدت اديان الهي ،ضمن تثبيت خاتميت دين اسالم ،بر
آن است تا بر مبناي آموزههاي اسالمي ،امكان تعاملي احترامآميز در اليهها و سطوح ديني جامعه
را نمودي مصداقي و عيني دهد .بنابراین نتایج این پژوهش را میتوان در چند نکته جمعبندی و
خالصه کرد:
 اندیشه ،نگرش و سیره علمی امام رضا(ع) بر اهتمام جدی و اثرگذار بر مسئله وحدت و تقریببین ادیان با تأکید بر آن است؛ یعنی حقیقت و گوهر تمام ادیان نزد ایشان یکی است.
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مورد پذیرش است .اتخاذ روش عقالنی و منطقی در برخورد با مخالفان سرسخت ،از آنان دوستان
وفادار میسازد.
 الگوگیری از شیوه تقریبساز امام رضا(ع) و بررسی مباحثات و مناظرات آن حضرت با صاحبانو سران ادیان الهی ،موجب انسجام و یکرنگی هر چه بیشتر در میان آنان میشود.
 در دنیای امروز که جنگ ادیان در قالب نظریه «برخ��ورد تمدنها» ،در مباحث به اصطالحعلمی و آکادمیک جایگاه خاصی یافته است ،به نظر میرس��د تالش در راستای ایجاد زمینههای
تعامل و گفتگوی ادیان به منظور کم ک��ردن فاصلههای موجود بین آنه��ا ،تألیف قلوب پیروان
ادیان الهی و یکسو کردن حرکت انسانها برای نیل به کمال ،از اهمیت و ضرورت انکارناپذیری
برخوردار باشد.
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 -در فرهنگ رضوی ،همزیستی مسالمتآمیز و مناسبات انسانی با پیروان سایر ادیان ،مسلّم و
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 -سیاوشی ،کرم و سلیمانیفر ،ندا(بهار « ،)1394راهکارهای تقریب مذاهب در سیره و گفتار

امام رضا(ع)» ،فصلنامه علمی – ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی(فروغ وحدت)،
سال دهم ،شماره  ،39صص.84-73 :

 -شیخوند ،زهرا(« ،)1391نقش امام رضا(ع) در وحدت اجتماعی و تقریب مذاهب اسالمی»،

مجموعه مقاالت جشنواره بینالمللی امام رضا(ع) ،امید مهر.
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مقاالت جشنواره بین المللی امام رضا(ع) ،امید مهر.

 -صادقیان ،محمد(بهار« ،)1387نگاهی به ش��یوه مناظره امام رضا(ع)» ،مش��هد :فصلنامه

علمی – ترویجی مشکوه ،شماره  ،102صص.60-76 :
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فصلنامه علمی -پژوهشی شیعهشناسی ،سال هفتم ،شماره ،26صص.76-57 :

 طبرس��ی ،ابنمنصور احمد بن علی(1386ق) ،االحتجاج ،ج  ،2نجف :النعمان للطباعه والنشر.

 -عاملی ،جعفر مرتضی( ،)1373زندگی سیاس�ی هش�تمین امام(ع) ،ترجمه سید خلیل

خلیلیان ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 -غروی نائینی ،نهل��ه و میراحمدی س��لوکروئی ،عبداهلل(پاییز ،)1387گونهه��ای مقابله با
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ششم ،شماره  ،23صص.104-65 :

 -فرع ش��یرازی ،س��ید مصطفی(آذر ،)1393تبیین ارتباط با ادیان و مذاهب در س�یره

رضوی.www .kemb.ir ،

 -فرهمن��دی ،علیرضا(ش��هریور  ،)1392وح�دت اسلامی در کالم ام�ام رض�ا(ع)،

.www . yamoeinazzoafa.blogfa.com
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 -مجلسی ،محمدباقر(1403ق) ،بحاراالنوار ،ج  ،49بیروت :مؤسسه الوفاء.
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 -میرحس��ینی ،یحیی و کریمی ،محمود(پاییز « ،)1392روشه��ای رویارویی امام رضا(ع) با

پیروان ادیان ،فرق و مذاهب اس�لامی» ،فصلنامه مطالعات فرهنگ – ارتباطات ،شماره ،23
صص.114-95 :
 -کریمی ،محمود و میرحسینی ،یحیی(« ،)1393گونهشناس��ی روشهای مقابله با ادیان و

مذاهب در سیره امام رضا(ع)» ،مجموعه مقاالت همایش علمی  -پژوهشی امام رضا(ع)؛ ادیان،
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نجف :مكتبه مرتضويه.
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تاریخ دریافت94/6/18:
تاریخ پذیرش94/8/28:

چکیده

این پژوهش با هدف بررس��ی روند تغییرات رویکرد به انتخاب نام "رضا" در طی 50
سال اخیر( )1389-1340در ایران بر مبنای آمار منتشر شده توسط سازمان ثبت احوال
کش��ور صورت گرفته اس��ت .دیدگاه بوردیو درباره ذائقه به عن��وان چارچوب نظری
پژوهش انتخاب شده است .بر اساس این دیدگاه ،هر رفتار و نگرشی با توجه به ماهیت
اجتماعی آن ،ذیل مفهوم ذائقه قابل تبیین و ردیابی است .بنابراین ،نامگزینی نیز با توجه
به این ویژگی ،تحت سیطره ذائقههای مختلف اجتماعی ،در برهههای مختلف تاریخی
و بسترهای متفاوت فرهنگی قرار دارد و با تغییر ذائقه ،دچار تغییر و تحول میشود .با
توجه به این رویکرد نظری ،در این پژوهش تالش شده اس��ت تبیینی از روند تغییرات
نامگزینی و برخی دالیل محتمل واکاوی و شناسایی شود .با وجود تغییر و تحوالت سیاسی
و اجتماعی و به تبع آن برنامههای فرهنگی رسمی در ایران طی  50سال ،مشاهده میشود
متوسط نسبت انتخاب نام رضا طی این س��الها حدود  2.4درصد شده و انتخاب این نام
بین رتبه چهارم و چهاردهم برای متولدان پسر در نوسان بوده است .افزایش رویکرد به
انتخاب نام رضا در اوایل دهه  50تا وقوع انقالب اسالمی ،به نوعی نشانگر تغییر تفکر و
سلیقه مردم و رویآوری مشتاقانهتر به فرهنگ اسالمی بوده که در شئون مختلف و از
جمله انتخاب نام بروز یافته است .با پیروزی انقالب اسالمی ،ضمن گسترش اندیشهها و
آموزههای اسالمی در جامعه ،سرعت رشد رویکرد به نام رضا کاهش یافته و ترکیبات
حاوی نام رضا ترجیح بیشتری داشته است .عرض ه منابع فرهنگی متعدد ،امکان دسترسی
به دامنه اسامی بیشتری را فراهم آورده و از سوی دیگر ،تغییرات فرهنگی و ذهنی مردم
منجر به تنوعطلبی و رویآوری به اسامی جدید و در نتیجه کاهش رویکرد به انتخاب
نام رضا شده است.
واژههای کلیدی:

امام رضا(ع) ،نام گزینی ،بوردیو ،ذائقه اجتماعی ،ایران.
 . 1دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه شیراز ruhollahjalili@gmail.com
 . 2استاد جامعهشناسی دانشگاه شیراز iman@shirazu.ac.ir
 . 3کارشناس ارشد جمعیتشناسی دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول) doniazandy2007@yahoo.com
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مقدمه
قرن گذشته یکی از دوران های پر فراز و نش��یب تاریخ ایران بوده و تحوالت گستردهای در تفکر،
رفتار و سبک زندگی مردم کشور رخ داده است .وقوع انقالب مشروطه و سلسله وقایع متعددی که
منجر به انقالب اسالمی شد و در ادامه جنگ هشت س��اله و همچنین ورود گستردهفناوریهای
ارتباطی ،بخشی از تغییرات دوران اخیر است که بازتابهای متعددی در زندگی روزمره و ارزشها
و هنجارهای شهروندان داشته است.
زبان محاوره یکی از مشخصترین عرصههای بروز تغییرات اجتماعی و فرهنگی در هر جامعهای
است و اولین نش��انههای تغییر به س��رعت وارد عرصههای زبانی میش��ود .زبان به عنوان یکی از
مؤلفههای بنیادی��ن فرهنگی ،تحت تاثیر تغییرات دیگر ،با ش��رایط اجتماعی تطابق می یابد و بر
آنها تاثیر میگذارد.
با اطمینان نمیتوان گفت که انسان از چه تاریخی به اهمیت نامگزینی پی برده است؛ ولی مسلم
است که پیشینه این موضوع به قدمت شکلگیری خود زبان است(طیب و علینژاد)24 :1382 ،
و دیگر نمیتوان گفت مقوله نام و نامگزینی ،تنها یک ابزار اش��اره و تفکیک افراد از یکدیگر است،
بلکه ابزاری برای تعریف رابطه انسان با جهان اطرافش نیز هست.
امروزه با به وجود آمدن نگرشها و ش��یوههای جدید در علم زبانشناسی ،شاخه نوینی با عنوان
نامشناسی 1که پیشینهاش به نیمه دوم قرن بیستم میرسد ،به وجود آمده است (آنیزاده و چهری،
 )10 :1392و تالش بر این است تا به ریشهیابی شکلگیری و گسترش برخی نامها یا حذف آنها
پرداخته شود.
در سرزمینهای آفریقایی و آس��یایی ،برای خردهفرهنگهای گوناگون حتی در یک سپهر زبانی
مشترک ،نامگزینی مقولهای منحصر به فرد و معنیدار اس��ت(،)Anyachonkeya, 2014:113
بهطوری که میتوان در روند و آیینهای مرب��وط به نامگزینی و در خود ای��ن نامها رگههای آن
فرهنگ را به وضوح جستوجو و ردیابی کرد.
در واقع نامگزیني مانند هر عمل ديگري از ارزشها و انگيزههايرواني تاثير می پذیرد و در زمينه
اجتماعي و فرهنگي معيني انجام ميشود .از اينرو ميتوان از نامگزیني به مثابه يك نهاد ،يك عمل
فرهنگي و بهتبع آن عوامل اجتماعي و فرهنگي موثر به آن ياد کرد(نجاتیحسینی و افشار:1388 ،
1. onomatology

بررسی تغییرات انتخاب نام “رضا” در ایران

میتواند حاکی از تغییرات ارزشی پنهان در آن سبک باشد.
هر واژهای حکایت از معنایی میکند .زیبایی و رکیک بودن واژهها بس��تگی مس��تقیم به معنای
آنها دارد .گرچه معنا امری اعتباری اس��ت و در نامگزینی چندان مورد توجه نیست؛ ولی هنگام
به کار بردن واژهها معانی ناخودآگاه تداعی میش��ود .نام نیکو مایه سربلندی و افتخار و نام زشت
باعث سرشکستگی و احیاناً احساس حقارت است .زیرا نام فرد تا پایان عمر با وی همراه است و فرد
همواره با آثار خوب و بدش مواجه است.
همچنان که ذکر شد انتخاب نام نیز مانند بس��یاری از مقوالت انسانی ،موضوعی فرهنگی است و
تحت تاثیر گفتمانهای غالب هر دوران و جامعهای قرار میگیرد .پذیرش اسالم در ایران و به شکل
خاص مذهب تشیع ،گزینش نام برای فرزندان را جهت خاصی بخشیده است و در طی سالهایی
که آمار گزینش نام جمعآوری و ثبت میشود ،به وضوح میتوان نمود ظاهری و عمومی ارزشهای
بنیادی اسالمی را در حضور پر رنگ اسامی اسالمی مشاهده کرد.
با توجه به غلب ه مذهب تشیع در ایران و وجود بارگاه امام رضا(ع) در این سرزمین ،آن حضرت جایگاه
ویژهای در ساختار فرهنگی و مذهبی ایران دارند و منشأ الهامات و جریانهای فرهنگی قابل توجهی
در ایران شدهاند .انتخاب نام فرزندان از میان رضا و مش��تقات آن ،یکی از بازتابهای این حضور
فرهنگی بوده اس��ت و “رضا” در بین اسامی منتخب برای پس��ران ،جزو نامهای محبوب و دارای
اولویّت ایرانی بوده است؛ اما این محبوبیت و اولویت ،به فراخور شرایط اجتماعی و فرهنگی متفاوت
و همچنین حضور متغیرها و عوامل رقیب و جایگزین ،تبلور و حضور متفاوتی را تجربه کرده است.
بهطوریکه به نظر میرس��د در دهههای اخیر به علت گسترش روز افزون رسانهها ،ارتقای سطح
سواد و به تبع آن گسترش دسترسی به دامن ه بیشتری از لغات و اسامی ،ذائق ه مردم دچار نوسان و
تغییراتی شده است.
امام رضا(ع) و نامگزینی
امام رضا(ع) نام محمد را بر فرزندش��ان نهادند و فرمودند :خانهای که در آن نام محمد باشد ،روز و
شبشان را با خیر و نیکی به پایان میرسانند(همتبناری .)41 :1377 ،این حدیث بهطور صریح،
پرده از این موضوع بر میدارد که یک مؤلفهی فرهنگی به عنوان ی��ک ابژه ،میتواند همزمان در
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الیههای مختلف حضور داشته و تحت تاثیر و تاثر آنها باشد .انتخاب یک نام خاص برای فرزندان،
از ارزشهای افراد تاثیر میپذیرد و در الیههای بیرونی فرهنگی به شکل تطبیق با نام دیگر افراد
خانواده با مالک قرار دادن معنی و محتوای آن خودنمایی میکند.
ورود اسالم به ایران ،در سالهای اول ظهور آن به عنوان یک عنصر فرهنگی ،تغییرات بنیادینی در
رفتارهای فرهنگی و اجتماعی ایرانیان به وجود آورده و تا الیههای عمیق ارزشی نفوذ پیدا کرده
است ،بهطوری که امروزه تاریخ ایران اساسا و به شکلی کامال ملموس به دو دور ه اصلی پیش و پس
از اسالم تقسیم میش��ود و میتوان فرهنگهایی هر چند مرتبط و دارای تاثیرات متقابل ،اما در
عین حال کامال متفاوت را مشاهده کرد که از نظر بنیانی و پارادایمی جهانهایی متفاوت را تعریف
میکنند .بدین ترتیب ،امروزه قادر به تعریف فرهنگ ایرانی بدون توجه به فرهنگ اسالمی نیستیم
و لزوما باید عناصر اسالمی را در این تعریف بگنجانیم .حتی در برخی زمینهها اسالم چنان با تار و
پود سبک زندگی و گفتمان ایرانیها تنیده شده که نماد و نمود اسالم برای بسیاری از شهروندان
این دوران ،تعریفی است که بنا به برخورد و شناختشان از ایران و ایرانیها شکل میدهند.
از طرف دیگر ،رشد دانش و فناوری در دوران معاصر در غرب ،به نوعی منجر به سلط ه فرهنگی آنها
در تمام شئون زیست انسانها شده و حتی چنان قدرتنمایی کرده است که تصور صورتی متفاوت
از آن برای بسیاری از افراد محال قلمداد می شود .اما مسلم ایناست که تمامی فرهنگها صاحب
زیست خاص خود هستند و بر اساس قدرت گفتمانیش��ان ،در برابر حضور این تفکر نوظهور و به
ظاهر بسیار توانمند ،ایستادگی می کنند یا در تعاملی برابر از منظر گفتمانی قرار دارند؛ از اینرو،
گفتمان آنها نه تنها انفعالی نیست ،بلکه حتی در بس��یاری از موارد فعال و پویاست .این واکنش
فعاالنه ،خود را در شئون مختلف بازنمایی میکند .مثال در مواجهه با شرایط جدید ،ترکیبهای
تازهای از اس��م رضا ابداع ش��ده و همزمان با نوگرایی و تطابق با وضعیت جدید ،هستهی مرکزی
مذهبی خود را نگه داشته و نمادهای خود را به نسلهای بعدی منتقل کرده است.
پیشینه پژوهش
مروری اجمالی بر پژوهشهای انجام شده در خصوص نامگزینی حاکی از آن است که اکثر آنها
یا از طریق پرسشنامه و نگرشسنجی یا درباره محدودهجغرافیایی تهران انجام گرفتهاست که به
برخی از آنها می پردازیم.
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نس��لهای پس از انقالب پرداختهاند  ،یافتههای آنها حاکی اس��ت ک��ه در دوران انقالب ،تعداد
بیشتری از کودکان اسامی اسالمی دارند و در دوران موسوم به اصالحات ،به تعداد نامهای غربی
افزوده و از تعداد اسامی اسالمی کاسته شده است .همچنین اسامی اسالمی – مدرن در بین مردان
و همچنین س��اکنان مناطق شمالی بیشتر بوده اس��ت؛ ولی در مناطق جنوبی شهر تهران بیشتر
اسامی اسالمی – سنتی انتخاب میشود.
حبيبي ( )1992با تقسیمبندی اسامی به سه دسته اسالمی ،عربی غیر اسالمی و فارسی ،به بررسی
اسامی ثبت شده در ثبت احوال شهر همدان پرداخته است و یافتههای وی حاکی است که اسامی
اسالمی برای ساکنان مناطق با درآمد پایین جذابیت بیشتری داشته و برای دیگر مناطق ،جذابیت
انتخاب این نامها کمتر بوده است.
عبدی ( )1376با طبقهبندی اسامی به چند گروه ،به بررسی تحوالت یک دوره  30ساله (-1345
 )1374در نامگزینی فرزندان در ش��هر تهران پرداخته است .بر اس��اس یافتههای وی ،تغییرات
تاریخی در همین زمان محدود بر انتخاب اس��امی فرزندان مؤثر بوده ،بهطوری که با وقوع انقالب
اسالمی ،نسبت انتخاب اسامی اسالمی و اسامی با ریش��هعربی افزایش یافته اما از اواسط دهه 60
دوباره روند نزولی پیدا کرده و حتی کمتر از دوران قبل از انقالب شده است .بهطور کلی یافتههای
وی حاکی از نقش پررنگ دوره وقوع انقالب در تغییر ذائقه نامگزینی است.
یکی از عوامل تغییر ترجیحات فرهنگی و ذائقه اجتماعی هر جامعهای ،رس��انههای موجود در آن
جامعه هستند که میتوانند در جهتگیری انتخاب نام توسط ش��هروندان بهصورت پیدا و پنهان
تاثیر بگذارند .آنیزاده و چهری( )1392با بررس��ی مجموعههای تلویزیونی در فرهنگ نامگزینی
بین سالهای  1385تا  1390به این نتیجه رسیدهاند که مردم از برنامههای تلویزیونی در انتخاب
نام برای فرزندانشان تأثیر میگیرند و رسانه قدرت تغییر و هدایت ذائقه مردم در انتخاب نام برای
کودکان را دارد .نظری و حسنپور( )1391نیز با بررسی انتخاب نام شخصیتها در برنامههای طنز
صدا و س��یما در دهه  1380بیان کردهاند؛ با اینکه در زندگی اجتماعی همواره نامها و نشانههای
مندرج در متن گفتمان اسالمی مرکزیت دارند ،در مجموعههای طنز صداوسیما ،این نامها حداقل
استفاده را دارند و در مقابل ،این نامهای ایرانیاند که بیشترین استفاده را داشتهاند .ازاینرو ،گفتمان
معنایی حاکم در عرصه سیاس��ت نامگذاری در برنامههای طنز صداوس��یما فرایندهایی را ایجاد
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نجاتیحسینی و افشار( )1388در پژوهش خود بر اس��اس شیوه نامگزینی به مقایسه ارزشهای
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کرده است که منجر به بازنمایی طنزگونه اس��امی اغلب ایرانی و تضعیف نظام معنایی آن از طریق
مطایبه شده است .بدین ترتیب به نظر میرسد هدفگذاری بر رسانهها بهویژه رسانههای دیداری
و برنامههای تفریحی ،میتواند نقش مؤثری در تغییرات ذائقهانتخاب نام شهروندان داشته باشد.
بررس��ی اجمالی تعدادی از پژوهشهای مرتب��ط درباره نامگزینی ،بر این نکت��ه داللت دارند که
دورانمختل��ف تاریخی و همچنین ،ان��گاره حاکم بر جو رس��انهای و تبلیغی ،نقش��ی کلیدی در
جهتگیری ترجیحات انتخابی مردم دارد.
مبانی نظری
بوردیو معتقد اس��ت که سلیقه مبنای تمام داراییهای انسان اس��ت اعم از آدمها و چیزها و تمام
معنایی که انسان برای دیگران دارد (گرونو ،)18 :1392 ،از سلیقهخود وی و سلیقه دیگران ناشی
میشود .بوردیو سلیقه را ناشی از تعامل ساختمان ذهنی و زمینه میداند .ساختمان ذهنی که به
مثابه یک رشته طرحهایی ملکه ذهن شدهاس��ت ،به انسانها اجازه میدهد جهان اجتماعیشان
را در یک زمینه طبقاتی و فرهنگی درک کنند و عملکردهای انسانی بدین ترتیب شکل میگیرد
و قوام مییابد .نامگزینی به عنوان یک کنش اجتماعی تحت تأثیر الزامهای فرهنگی و اجتماعی
ش��کل میگیرد و دوام مییابد ،بنابراین میتوان به این نکته توجه داش��ت که یکی از مهمترین
راههای بروز ترجیحات فرهنگی جامعه ،از طریق نامهایی اس��ت که ب��رای فرزندان خود انتخاب
میکنند(.)Habibi, 1992:253
در زمینه اجتماعی ایران ،در طی سالها ،نام رضا به عنوان نمادی از فرهنگی خاص در ساختمان
ذهنی شهروندان جا گرفته است و افراد با این اسم ،ناخواس��ته در شرایطی قرار میگیرند که هم
از درون و هم از س��وی اطرافیان تحت فش��ارهای اجتماعی و فرهنگی ویژهای ق��رار میگیرند یا
مزایای ویژهای را دریافت میدارند که چنین تعامالتی به تداوم یا حذف این روند منجر میشود؛
اما چنین عملکردهایی س��اختار ثابتی در طی تاریخ و یا جغرافیای متف��اوت ندارند ،بلکه از نظر
بوردیو ،ساختمان ذهنی که هر فرد معینی از خود نش��ان میدهد ،طی یک تاریخ فردی به دست
میآید و کارکرد مقطع خاصی در تاریخ اجتماعی زمین ه آن است .بر این اساس ،دگرگونی در ذائقه
از کش��مکش میان نیروهای مخالف در پهنههای فرهنگی و طبقاتی پدید میآید(ریتزر:1382 ،
 )687-679و در نتیجه انتخابها و عملکردهای شهروندان دچار تغییر و تبدل میشود و در عین
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فرایند و عملکرد نامگزینی نیز تحت تاثیر چنین وضعیتی است و بر همین سیاق تغییر میپذیرد.
با ورود هر عنصر فرهنگی جدید ،تعریفهای موجود از خود به چالش کشیده می شود و تعریفهای
جدیدی از خود شکل میگیرد .بر این اس��اس ،افراد در مواجهه با تعاریف جدید ،به باز تعریف خود
میپردازند و هویتی نوین مییابند“ .استرایکر” از جمله افرادی است که به بررسی این نحو ه مواجهه با
هویت پرداخته و از مفهوم سلسله مراتب هویتی و برجستگی هویتی یاد کرده است .این نظریه ،هویت
را در رابطه با فرد و ساختار اجتماعی قرار میدهد و در واقع هویت را در سطح متوسط بررسی میکند.
نظریه سلسله مراتب برجستگی هویت “استرایکر” بر این نکته تاکید میکند که هويتها نمايشهايي
هس��تند كه افراد در رابطه با موقعيتش��ان در س��اختار اجتماعي اجرا ميكنند .اين نمايشهاي
س��اختاري و موقعيتي در نزد وی در سلسله مراتبي از برجس��تگي قرار ميگيرند .اين برجستگي
هويتها سبب ميشود هويتي كه در اين سلسله مراتب در سطح باالتري قرار دارد ،نسبت به هويتي
كه در سطح پايينتري قرار گرفته ،بيشتر مورد استفاده فرد قرار گيرد(ترنر.)413-412 :1393 ،
بر اساس نظریه استرایکر ،میتوان گفت با توجه به منابع متعدد تغذیهکننده هویتی در ایران ،هر
کدام از عناصر به فراخور ش��رایط اجتماعی ،اولویت و برجستگی خاصی در شناخت یک ایرانی از
کیستی و هویت خود مییابد و در نتیجه در نامگزینی فرزندان نیز خود را نشان میدهند .نام هر
فرد به عنوان یکی از جنبه های مهم هویتی وی ،بر اساس برجستگی هویتی والدینش ،به سمت
و سوی خاصی سوق مییابد.
با توجه به اینکه ساختارهای فرهنگی و مؤلفههای اجتماعی ،به صورت پنهان و آشکار ،در تمام
شئون زندگی انس��انها حضور دارند و جهتدهنده تداوم و انقطاع روند جاری زندگی اجتماعی
آنها هستند ،در این مقاله با تمرکز بر وضعیت انتخاب نام رضا در ایران ،تالش میشود تغییرات
و ثبات در رویکرد به این نام ،بر اساس نظریه فرهنگی بوردیو بررسی و واکاوی و تبیین شود و سیر
تحول رویکرد به انتخاب نام رضا در ایران طی  5دهه گذشته از سال  1340تا  1389بررسی شود.
اسامی ترکیبی ش��امل رضا مثل علیرضا ،محمد رضا ،امیر رضا و حمید رضا نیز در طی دهه اخیر
مورد بررسی قرار میگیرد تا تبیینی جامعتر ارائه شود.

روش تحقیق

به منظور دسترسی به دادههای مورد نیاز در این پژوهش ،از روش تحقیق اسنادی استفاده شده
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حال ،برخی از عناصر فرهنگی که از تأثیر این نیروها در امان میمانند به حیات خود ادامه میدهند.
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است .بر اساس شیوه تمامشماری در سطح کشور ،دادهها از گزارشهای ارائه شده توسط سازمان
ثبت احوال کشور در طی سالهای  1389-1340اس��تخراج شدهاند .بخشی از دادهها از گزارش
مکتوب و بخشی دیگر از سایت سازمان دریافت شده و جایگاه نام رضا و اسامی ترکیبی حاوی نام
رضا مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفتهاست.
یافتههای پژوهش
پس از بررسی و انتقال دادههای مرتبط به نرمافزار ،جدولهای توصیفی و تحلیلی از آنها استخراج
شده است که در ادامه گزارش آن ها ارائه میشود.
بر اس��اس توزیع رتبهای ،اسم رضا از س��ال  1340تا  1389در س��طح ایران در نمودار شماره 1
مشاهده میشود .در دهه  40رتبه نام رضا بین هفتمین و هشتمین اسم در نوسان بوده است؛ ولی
در اواخر این دهه ،به رتبه ششم کاهش مییابد .روند کاهش رتبه تا اواسط دههی  50ادامه یافته
و در سال  54و  55به چهارمین اسم پسرانه میرسد .تا پایان این دهه ،با یک پله نزول در رده ششم
انتخاب نام میماند .در طی دهه  60ش��اهد نزول رتبه نام رضا تا اسم هفتم هستیم .در طی نیمه
اول دهه  70رویکرد دوبار ه به نام رضا مشاهده میشود و در طی سه سال ،رتب ه نام رضا تا چهارمین
اسم ارتقا می یابد .پس از این دوره ،به طور مرتب نام رضا تنزل رتبه داشته و در سال  1383برای
اولین بار از سال  1340به باالتر از رده هشتم میرسد .روند نزولی در طی دهه اخیر تداوم مییابد
و در آخرین سال بررسی یعنی سال  1389به رتبه چهاردهم میرسد.
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مالیم تا اواسط دهه  50و شیبی تند تا اواسط دهه  60داشته است و در اواخر دهه  70از شدت رشد
کاسته شده و روند معکوسی را تا سال  80نش��ان میدهد ،اما پس از آن ،دوباره با سرعتی مالیم و
نامحسوس ،تعداد تولدهای ثبت شده دوباره روند افزایشی پیدا کرده است (نمودار شماره .)2

بررس��ی فراوانی انتخاب نام رضا نشان میدهد بیش��ترین تعداد فراوانی مربوط به اواخر دهه 60
است که هماهنگی نزدیکی با تعداد موالید ثبت شده دارد؛ ولی سرعت و شیب رویکرد به انتخاب
نام رضا با مقایسه نمودار شماره  ،2در طی دهه  50حاکی از ش��یبی تندتر از افزایش موالید بوده
است(نمودار شماره .)3
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دهههای اخیر ،کشور ایران تغییرات باالیی را در تعداد موالید شاهد بوده است .تعداد موالید با شیبی
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با اینکه تعداد انتخاب نام رضا میتواند نوعی بازنمایی از ذائقه مردم باشد ،اما با توجه به تغییرات
شدید فرزندآوری ،اعداد خام میتواند ناشی از چنین تغییراتی باش��د تا اینکه به تغییرات ذائقه
اجتماعی در انتخاب نام مرتبط ش��ود .در نمودار شماره  4توزیع نس��بت انتخاب نام رضا در بین
نامهای پسرانه در طی سالهای  40تا  89نمایش داده شده است .همچنان که مشاهده میشود
سیر انتخاب نام رضا فراز و فرود زیادی دارد .تا اوایل انقالب اسالمی ،روند افزایشی نمودار حکایت از
افزایش رویکرد به انتخاب این نام در بین مردم دارد .پس از آن تا سال  61این تمایل روند کاهشی
داشته و با روند افزایش تدریجی تا سال  ،70روبهرو میشویم ،اما پس از آن ،با شیبی تندتر ،روندی
به سرعت افزایشی تجربه کرده است .بین سالهای  78تا  80روند کاهش انتخاب نام رضا شدت
می گیرد و در سال  80به کمترین نسبت در طی این پنج دهه می رسد .با یک افزایش دوبار ه کوتاه
مدت در سالهای  82تا  ،84روند کاهشی به همان وضعیت قبلی برمیگردد و نسبت نام رضا به
حدود  1.5درصد از کل اسامی می رس��د که می توان گفت تقریبا به همان وضعیت سال 1340
برگشته است(نمودار شماره .)4

نمودار شماره  5رابطه بین درصد انتخاب نام رضا و رتبه آن را در بین دیگر اسامی نشان میدهد.
با توجه به نمودار ،در س��ال  1380با وجود اینکه رتبه نام رضا هفتم بوده است و رتبهای متوسط
محسوب میشود ،درصد انتخاب کمتر از  1.5درصد شده است .در حالیکه در سال  1378با وجود

بررسی تغییرات انتخاب نام “رضا” در ایران

حاکی از روند معکوس بین این دو متغیر است و با کاهش نسبت انتخاب نام رضا مشاهده میشود
رتبه این نام در بین سایر نامها افزایش یافته است.

نسبت حمیدرضا
0/004
0/009
0/009
0/008
0/008
0/007
0/006
0/005
0/005
0/004

نسبت امیررضا
0/005
0/0128
0/014
0/0158
0/0174
0/0171
0/017
0/0182
0/012
0/0174

نسبت محمدرضا
0/01406
0/0295
0/0279
0/0275
0/0259
0/0248
0/022
0/0213
0/02
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نمودار شماره  -6توزیع نسبت اسامی ترکیبی رضا از سال  1380تا 1389

با توجه به اینکه نام رضا تا حدی از جذابیت از نظر تکرار برخوردار است ،گرایش به نامهای ترکیبی
رضا به نوعی برآوردهکننده این نیاز است .بررسی نامهای ترکیبی رضا در دهه اخیر نشان میدهد
نس��بت اکثر نامهای ترکیبی رضا همانند خود نام رضا ،روندی کاهشی ،تجربه کردهاند .در سال
 81نسبت انتخاب نامهای ترکیبی افزایش یافته و دوباره روند نزولی طی کرده است .در عین حال
گرایش به انتخاب نام امیررضا ،روند متفاوتی تجربه کرده و همواره در طی اینسالها روند افزایشی
داشته است.
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تمایل به انتخاب این نام بسرار سیاد بدده ،بهطدری که در ط پ،ج سال پایان دهه اخرز،
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بر اساس روند مشاهده ش��ده در جدول شماره  2و نمودار شماره  ، 7اس��امی علیرضا؛ محمدرضا
و امیررضا در طی دهه گذش��ته در رتبههای پایینتر از  15قرار داش��تند ،ولی اسم حمیدرضا در
باالترین حالت تا رتبه نوزدهم صعود کرده اس��ت و روند تمایل به انتخاب این نام بس��یار کاهش
داش��ته ،بهطوری که در طی پنج س��ال پایانی دهه اخیر ،از رتبه  23به رتبه  44رسیده است .نام
امیررضا همچنان که در نمودار مربوط به توزیع درصدی توضیح داده شد ،روند معکوسی را نسبت
به دیگر نامها طی کرده و از رتبه  14در سال  1380به رتبه  11در سال  1389رسیده است .مقداری
از این افزایش میتواند ناشی از تمایل مردم به انتخاب نامهای ترکیبی حاوی نام امیر باشد.
بحث و بررسی
این پژوهش با هدف بررسی روند تغییرات رویکرد به انتخاب نام رضا طی  50ساله اخیر در ایران
صورت گرفته اس��ت .انتخاب نام نیکو و برازنده ،همواره ب��رای خانوادهها یکی از دغدغههای مهم
محسوب میشده است و تحت الزامات و محدودیتهای اجتماعی و فرهنگی هر جامعهای ،رویه
متفاوتی بر آن حاکم است.
بر اساس دیدگاه بوردیو ،هر رفتار و نگرشی با توجه به ماهیت اجتماعی آن ،ذیل مفهوم ذائقه قابل
تبیین و ردیابی است .نامگزینی نیز با توجه به مؤلفههای مذکور ،تحت سیطرهذائقههای مختلف
اجتماعی ،در برهههای مختلف تاریخی و بسترهای متفاوت فرهنگی قرار داشته و با تغییر ذائقه،
دچار تغییر و تحول میشود .با لحاظ کردن این رویکرد نظری ،در این پژوهش ،تالش شده است
با تحلیل دادههای رسمی سازمان ثبت احوال ،به شناخت روند تغییرات دست یازیده و بسترهای
تاریخی و اجتماعی مرتبط ،مورد شناسایی و بحث قرار گیرد.
سرزمین ایران به دالیل متعددی بستری برای گس��ترش برخی نامها بوده است .با توجه به غلبه
مذهب تشیع در ایران و وجود بارگاه امام رضا(ع) در این سرزمین به عنوان تنها امام مدفون در ایران،
این مؤلفه فرهنگی در بس��یاری از جنبههای زندگی ایرانیان وارد ش��ده و نام رضا در بین اسامی
منتخب برای پسران ،محبوب و دارای اولویت بوده است.
بر اساس یافتههای این پژوهش ،در طی  50س��اله اخیر ،نام رضا بین رتبه چهارم و چهاردهم در
نوسان بوده است .بررس��ی روند تمایل به انتخاب نام رضا در این دوره حاکی از فراز و فرود زیاد در
رویکرد انتخاب این نام است ،ولی در عین حال به طور میانگین رتبه رضا نشاندهنده اهمیت این
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نام رضا در دو مقطع در مرکز توجه مردم ایران قرار گرفته و به رتبه چهارم انتخاب نام رسیده است.
به نظر میرسد برخی سیاستها و رویکردهای خاص ،نقشی تعیین کننده در این مسئله داشتهاند.
پس از سال  80شاهد تغییر ذائقه مردم در گزینش نام هس��تیم و رتبه رضا روند متفاوتی نسبت
به سالهای گذشته پیدا میکند و برای اولین بار از سال  40به بعد در اوایل دهه اخیر به رده نهم
میرسد؛ در حالیکه قبل از آن در محدود ه زمانی  40ساله ،حداکثر تا رتب ه هشتم رسیده بود .روند
نزولی در طی دهه اخیر تداوم مییابد و در آخرین س��ال بررسی یعنی سال  89به رتبه چهاردهم
میرسد.
بیشترین تعداد فراوانی نام رضا مربوط به س��الهای  65-70است که هماهنگی نزدیکی با تعداد
موالید ثبت شده دارد .ولی نکت ه قابل تأمل در این است که با وجود روند کاهشی موالید در این دوره،
تعداد نام رضا نوسان کمی داشته و حتی افزایش هم یافته است و  23507نفر در سال  70با نام رضا
ثبت شده است .با توجه به تعداد کل جمعیت پسران ،کمتر از  3درصد آنها نامشان رضا بوده است،
در حالی که در سال  78این نسبت با وجود کاهش تعداد انتخاب نام رضا از نظر شمارشی ،نسبت
آن به کل اسامی پسران به  3/61درصد رسیده است.
با توجه به اهمیت آموزههای اس�لامی و نفوذ آن در ارزشهای اساسی س��بک زندگی ایرانیان ،با
وجود این که شرایط اجتماعی و اقتصادی روند باروری را تحت تاثیر قرار دادهاند و تمایل به فرزند
آوری دچار نوسان شده و بهطور ویژه پس از اتمام جنگ تحمیلی روندی نزولی تجربه کرده است؛
ولی آمار نشان میدهد ثبات تعداد انتخاب نام رضا حاکی از حضور این ارزشها در الیههای زیرین
فرهنگی است و تغییر گفتمانی پیشآمده در س��الهای اخیر ،تنها به میزانی محدود در فرهنگ
عمومی وارد شده است و هنوز رفتارهای عام مردم از نظر ارزشی تغییر چندانی را نشان نمیدهد و
فرهنگ بنیانی همچنان به قوت خود حضور دارد و نقش ایفا میکند .بهطوری که با وجود تغییرات
بنیادین سیاسی و اجتماعی و درنتیجه برنامههای فرهنگی رسمی در ایران در طی این  50سال،
مشاهده میشود متوسط نسبت انتخاب نام رضا در طی این سالها حدود  2.4درصد شده است.
یعنی به طور متوسط از هر  40نفر پسر متولد شده این  50سال ،یک نفر نام رضا داشته است.
اسامی ترکیبی رضا نیز از جمله اسامی مورد توجه در بین مردم ایران است که خود بهعنوان حضور
مؤلفه فرهنگی امام رضا(ع) در بطن جامعه ایرانی قلمداد میش��ود .بر اس��اس روند مشاهده شده
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نام برای مردم ایران است.
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در بررسی اس��امی ترکیبی ،نامهای علیرضا ،محمدرضا و امیررضا طی دهه گذشته در رتبههای
پایینتر از  15قرار داشتند ،ولی اسم حمیدرضا در بهترین حالت تا رتبه نوزدهم صعود کرده است
و روند تمایل به انتخاب این نام بسیار کاهش داشته ،بهطوری که در طی پنج سال پایانی ده ه اخیر،
از رتبه  23به رتبه  44رسیده است .نام امیررضا روند معکوسی را نسبت به دیگر نامها طی کرده
است و از رتبه  14در سال  1380به رتبه  11در سال  1389رسیده است .مقداری از این افزایش
میتواند ناشی از تمایل مردم به انتخاب نامهای ترکیبی حاوی نام امیر باشد.
نتیجهگیری
در مجموع ،بر اساس تحلیل جدولها و نمودارها مشاهده میشود نام رضا در بین مردم ایران هنوز
جایگاه خاصی را دارد ،ولی با توجه به حضور مؤلفههای فرهنگی قوی و بسترهای زمینهساز برای
جلوهگری بیشتر برای این مؤلفهها ،انتخاب نام رضا به شکل واحد کمتر شده است .این تغییر روند،
با توجه به خالقیت جامعه ایرانی به شیوهای سلبی نمیباش��د .یعنی به حذف نام رضا نینجامیده
است ،بلکه به صورتی دیگر و در قامت اسامی ترکیبی مشتمل بر رضا ،ظهور یافته است .این شیوه
بروز اسامی ،میتواند حاکی از نشو و نمای ذائقه جدیدی در مردم ایران باشد.
تغییرات افزایشی که سرعت آن از سالهای اوایل دهه  50تا وقوع انقالب اسالمی در رویکرد به نام
رضا بوده ،به نوعی نشانگر تغییر تفکر و سلیقه مردم و رویآوری مشتاقانهتر به فرهنگ اسالمی
بوده است که در شئون مختلف و از جمله انتخاب نام بروز یافته بوده و در نهایت به پیروزی انقالب
اسالمی انجامید.
پس از پیروزی انقالب اسالمی ،با وجود گسترش اندیشهها و آموزههای اسالمی در جامعه ،سرعت
رشد رویکرد به نام رضا کاهش یافته است .هر چند در نگاه نخست به نظر میرسد این نکتهای منفی
است ،اما در واقع با توجه به رشد آموزههای اسالمی ،اسامی اس�لامی در تنوع و ترکیبات زیادی
استفاده شدهاند ،بنابراین سرعت رش��د این رویکرد کاهش یافته ،ولی در اصل تغییری منفی در
رویکرد به نام رضا اتفاق نیفتاده است.
تغییراتی که در دهه  80منجر به کاهش ش��دید انتخاب نام رضا شده ،در نگاه نخست شاید برای
اصحاب فرهنگ عالمتی هشدار دهنده باشد ولی باید بر اساس واقعیتهای فرهنگی و اجتماعی
حاکم بر جامعه این نکته را مد نظر داش��ت که هنوز برای مردم ایران امام رضا(ع) بخشی از هویت
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پیدا میکند ،یعنی بر اس��اس دیگر منابع فرهنگی و در ترکیب با منبع اس�لامی ،اسامی ترکیبی
جدیدی از رضا رواج مییابد و فرهنگ بنیادی و ارزشهای شیعی در انتخاب نام به شیوهای حضور
دارد که عالوه بر تامین ذائق ه تنوعطلبی مبتنی بر وضعیت نوین برآمده از گسترش رسانهها و سطح
تحصیالت و آگاهی مردم ،هست ه اصلی فرهنگی یعنی گفتمان شیعی همچنان در مرکز ترجیحات
فرهنگی خودنمایی میکند.
با این حال ،باید توجه داشت که چنین رویهای در جهت کاهش رویکرد به انتخاب نام رضاست و
احتماال درباره دیگر نامهای اسالمی هم اتفاق افتاده است .بنابراین باید با دیدگاهی آیندهنگرانه
تغییرات آنها بررسی شود تا شناخت دقیقتری از تغییرات ذائقه اجتماعی حاصل آید .همچنین
الزم است بررسیهای عمیق در نگرشهای مردم و شناخت جهتگیریهای فکری آنها در قبال
نامگزینی صورت گیرد .چنین کاری مستلزم انجام تحقیقات میدانی و کیفی است تا دالیل و عوامل
تغییرات صورت گرفته به درستی و دقت شناسایی شود.
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آنها بوده و در نامگزینیها کنار گذاشته نشده است ،بلکه به شکلی دیگر در اسامی ترکیبی تجلی
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تاریخ دریافت93/11/28:
تاریخ پذیرش94/2/10:

چکیده

یداهلل بهزاد کرمانش��اهی( )1386 -1304از ش��اعران متعه ِد معاصر است که عشق به
معصومین و اهل بیت(ع) یکی از بنمایههای اصلی شعر او را تشکیل میدهد؛ بهگونهای
که بنمایة بخش��ی از ش��عرهای او در مجموعة«گلی بیرنگ» و «یادگارِمهر» بازتاب
باورها و اعتقادات مذهبی شاعر در این زمینه است .پژوهش حاضر جلوههای فرهنگ
رضوی را در قصیدة «خراسانیها» از دفتر شعری "گلی بیرنگ" یداهلل بهزاد کرمانشاهی
تحلیل و بررسی خواهد کرد .این پژوهش یافتههای نشان میدهد که سخنان گوهرخیز
و عبیرآمیز امام رضا(ع) خاستگاه و آبشخور آگاهی بهزاد کرمانشاهی از برخی سویههای
شخصیت معنوی حضرت است که شاعر با آن آشنایی یافتهاس��ت .بنابراین ،شعر بهزاد
کرمانشاهی در بازخوانی شخصیت فرهنگی و معنوی امام رضا(ع) از اغراقهای ناروا به
دور است ،بلکه شاعر در قصیدة «خراسانیها» با زبانی شاعرانه و شعری ادیبانه ،آشكارا
عشق و ارادت خود را به امام رضا(ع) از سویدای جان و بن دندان نشان دادهاست؛ چنانکه
پس از تحمیدیهای در وصف مردم خراسان ،آن هم متأثر از پرتوافکنی خورشید خراسان
بر آن سرزمین ،جلوهای از اوصاف شخصیت معنوی امام رضا(ع) و تأثیر جدی آن را بر
رضویگرایان معرفتطلب بازخوانی کرده و در آینة شعرش به تصویر کشیدهاست.

واژههای کلیدی:

امام رضا(ع) ،یداهلل بهزاد کرمانشاهی ،گلی بیرنگ ،یادگارِمهر ،شعر معاصر.

 . 1استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی (نویسنده مسئول)kbaygzade@yahoo.com.
 . 2دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات تطبیقی دانشگاه رازی lmasi_ata@yahoo.com .
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 .1مقدمه
يكي از زمینههاي مهم بروز وظهور باورهاي ديني ،اعتقادات و آیینهای مذهبي هر کشوری گسترة
ادبيات و فرهنگ آن کشور است .بنابراین ادبیات نظر به تنوع وگستردگي که دارد ،توانستهاست
باورهاي ديني و مذهبي ملتها و اقوام گوناگون را در خود منعکس کند و یکی از باورها و اعتقاداتی
که به وفور در ادبیات فارس��ی نمود پیدا ک��رده ،مقام و جايگاه معصومین و اهل بيت(ع) اس��ت که
توجه ويژه به آن در کانون نگاه شاعران فارس��ی زبان بوده است .شاعران فرزانه و اديبان جانآگاه
کرمانشاهی نیز از این قاعده مستثنی نبودهاند و آثار ارزشمندی را با الهام از آيات ،احاديث و روايات
ت(ع) به ویژه
اسالمي در وصف ،مدح و رثاي پيامبر عظیمالشأن اسالم (ص) و اهل بيت عصمت و طهار 
امام رضا(ع) خلق و اشعار خود را در آرایشی دیگرسان ارائه کردهاند.
حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در یازدهم ذیقعدة سال  148قمری در مدینۀ منوّره دیده به جهان
گشود .آن حضرت نخستین فرزند امام موسی کاظم (ع) بود و در میان اعضای خانواده جایگاه ویژهای
از منظر عاطفة خانوادگی و به ویژه مهر و مهربانی پدر بزرگوارش داشت که همگی در قبال ایشان
احساس مسئولیت عظیمی داشتند .امام رضا(ع) در  35سالگی و پس از شهادت پدر ،عهدهدار مقام
والیت و امامت شد .ایشان تا آغاز خالفت مأمون در زادگاه خود ،شهر مقدّ س مدینه سکونت داشت
تا آن که به دعوت و اصرار مأمون خلیفة عباسی قصد عزیمت به سمت ایران کرد و سرانجام با دلی
اندوهناک راهی دیار غربت شد .البته حضور ایشان در ایران فخری عظیم برای مردم این سامان بود،
چنان که صدای گامهای امام رضا (ع) اشتیاق مردم جانآگاه و پرعاطفۀ ایران را برمیانگیخت .آثار
گامهایش اندیشه و فرهنگ دینی را در ضمیر مشتاق ایرانیان میکاشت و غبار گامهایش توتیای
چشم آنها ش��د(جعفرنژاد )20 :1381 ،هرچند «اندک زمانی وجود نازنیناش مهمان خراسان
بود و پس از شهادت ،جس��مش در خاک و عش��قش در جان مردمان این سرزمین جای گرفت تا
سرمایۀ دنیا و آخرت ایرانیان و سبب سرفرازی آنان باشد»(هادی )156 :1388 ،و پس از آن زندگی
ایرانیان «در زمینههای مختلف سرشار از عشق و ارادت به محضر آن امام همام بودهاست که یکی از
جلوههای بارز آن در قالب آثار متعدّ د هنری و از جمله شعر بازتاب داشته است و از دیرباز شاعرانی
که گرایش شیعی و علوی داشتهاند ،عشق و عالقه خود را در قالب شعر مذهبی تقدیم ساحت آن
حضرت بزرگوار کردهاند (غنیپور ملکشاه و خلیلی.)17 :1394 ،
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باورها و اعتقادات مذهبیاست .وی با سرودن اشعاری در مدح و ثنای معصومین (ع) و اهل بیت ،ارادت
خالصانة خود را به این بزرگواران نشان میدهد .قطعه شعرهای «یا علی»« ،یاد علی»« ،والیت علی»
و «فاطمه ا ُم ابیها» از سرودههای یداهلل بهزاد کرمانشاهی است که هنر ،عشق ،اخالص ،تعهد و عاطفه
در آنها موج میزند .او تالش کردهاست که با زبانی فاخر و به دور از هر گونه اغراق و کجروی به بهترین
نحو ممکن ابعاد شخصیتی این بزرگواران را در این اشعار به تصویر بکشد.
 .1-1بیان مسئله:
شخصیت ملکوتی و مقام معنوی ،علمی و اخالقی امام رضا (ع) موجب شدهاست که ادیبان پارسیگو
از جمله یداهلل بهزاد کرمانش��اهی در بیان اوصاف و ابعاد ش��خصیتی آن حضرت با سخنسرایی ،
زیباترین مدحها و مرثیهها را به بارگاه مقدساش تقدیم کنند .شاعر کرمانشاهی با علم به جایگاه
واالی امامرضا(ع) در ذکر فضیلتها و کرامات ایشان دست به آفرینشهای ادبی در زبانی شاعرانه
زد ه و با سرودن قصیدهای به نام«خراسانیها» مراتب احترام و ارادت قلبی خود را به این امام همام
(ع) نشان دادهاست و در قالب واژگانی شاعرانه در بیانی ادیبانه توانسته است ،پارهای از کرامتها و
بزرگواریهای حضرت (ع) را بیان کند .امام رضا (ع) در این قصیده به اخالق عالی و ممتاز آراسته است
و در حقیقت یداهلل بهزاد حضرت را تجلی روح نبوت و مصداق رسالت دانستهاست .اینپژوهش در
پی آن است که با رویکردی توصیفی -تحلیلی عالوه بر اش��ارهای مختصر به زندگی یداهلل بهزاد و
شیوة شاعری او ،به پرسشی بنیادین پاسخ دهد که تأثیر و جلوة اوصاف ،کرامات و ابعاد شخصیتی
امام رضا (ع) در قصیدة «خراس��انیهای» یداهلل بهزاد کرمانش��اهی از منظر ساختاری و محتوایی
چگونه است.
 .2-1اهمیّت و ضرورت تحقیق:
شعر یداهلل بهزاد کرمانشاهی شعری آیینی و سرشار از آگاهیبخشی است .بنابر این جریانشناسی
شعر آیینی و جلوههای آن در شعر یک شاعر متعهد و ملتزم که حضوری عینی در فرهنگ آیینی
روزگار خویش دارد ،اهمیت و ضرورت این پژوهش را تبیین میکند .همچنین امروزه در گسترة
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هنر به زبان شعر سخنگفتن از اهمیّت فوقالعادهای برخوردار است و تأثیر به سزایی بر مخاطب
امروزی در هجمة اندیشههای اومانیس��تی دارد که موضوع بررس��ی و تبیین جلوههای فرهنگ
رضوی در آینة شعر یداهلل بهزاد کرمانشاهی و فراخنای زبان شاعرانه و بیان ادیبانة این شاعر از این
منظر حائز اهمیّت اس��ت و معرفی فرهنگ رضوی و اوصاف امام رضا(ع) در آینة هنر شعری او مهمّ
و ضروری است.
 .3-1پیشینة پژوهش
پژوهشهایی درباره اش��عار یداهلل بهزاد کرمانش��اهی انجام شده که «ش��عری ملتزم به بیداری»
از سیدعلی موس��وی گرمارودی ( )1387درونمایههای شعر بهزاد و شیوة ش��اعری او را بررسی
کردهاست« .مردی بزرگ از ساللة نامداران ایران» از رحمت موسوی گیالنی )1387( ،که نویسنده
ضمن معرفی یداهلل بهزاد کرمانشاهی به شخصیت اخالقی و شاعری او اشاره و چند قطعه از اشعار
او را نقد و بررسی کردهاست .امّا بررسی پیشینة پژوهش نش��ان میدهد که تاکنون پژوهشی در
موضوع جلوههای اوصاف رضوی در شعر این شاعر کرمانشاهی انجام نشدهاست .بنابر این نگارندگان
ضمن توجه به یافتههای ارزش��مند پژوهشهای پیش��ین ،جلوههای اوصاف رضوی را در قصیدة
خراسانیهای یداهلل بهزاد کرمانشاهی بررسی و تبیین کردهاند.
 .2بحث اصلی
.1-2زندگی و جایگاه ادبی یداهلل بهزاد
یداهلل بهزاد کرمانشاهی فرزند حسین ایوانی سال 1304در کرمانشاه دیده به جهان گشود و پس
از گذراندن دوران ابتدایی و متوس��طه وارد دانشگاه تهران ش��د و از محضر استادان بزرگی چون
ص جالل الدین همایی ،بدیع الزمان فروزانفر ،احم��د بهمنیار ،محمد معین ،ذبیح اهلل صفا ،پرویز
ناتل خانلری و دیگر استادان دانشمند آن روزگار دانش��گاه تهران بهرهها برد و توشهها اندوخت»
(عاطفی 339 :1394 ،و  .)340او پس از عم��ری فعالیت فرهنگی و معلّمی س��ال  1386دیده
از جهان فروبس��ت و به دور از هنگامه و هیاهو ،در عین گمنامی که تمنّ��ای جانآگاهیاش بود،
خاکسپاری شد:
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در ظلمت این وادی حسرت بهزاد

نـه خضـر و نـه آب زنـدگانـی خواهم
(بهزاد)233:1381 ،

آثار شعری ارزشمندی از این شاعر برجس��ته ،متعهد ،صاحب مقام در شعر ،امّا گمنام و بی نشان
بر جای مانده است که دفترهای ش��عر «گزیده سخن»« ،سخنی دیگر»« ،خرده سخن»« ،سخن
چهارم» و ...از جملة آنهاست و تنها دو مجموعه از گزیدۀ اشعارش با عنوانهای «گلی بیرنگ» و
«یادگار مهر» به چاپ رسیده است .مجموعة «گلی بیرنگ» که اشعار آن به انتخاب شفیعی کدکنی
گلچین شده است ،شامل 126قطعه شعر و مجموعة «یادگار مهر» نیز دربرگیرندة  128قطعه شعر
میباشد که در قالبهای مختلف شعری به جز ترجیع بند و مسمط سروده شدهاند.
نگاهی کلی به اشعار این دو مجموعه کافی است تا یداهلل بهزاد را در زمرۀ شاعران معاصر سنتگرای
فارس��ی تلقیکرد که گاهی نیز دس��تی در نوگرایی داشتهاست و ارتباط با کس��انی مانند امیری
فیروزکوهی ،فرّخ خراس��انی ،محمد قهرمان و سایر دوستان خراس��انیاش در آغاز و پس از آن با
نوگرایانی مانند اخوان ثالث و ش��فیعی کدکنی دلیل بر این مدعاست .س��بک او در قصیده عمدتاً
خراسانی ،امّا در غزل ترکیبی از خراسانی و عراقی اس��ت و زبان غزل او نه بسیار نو و نه بسیار کهنه
است (موس��وی گرمارودی .)70:1387 ،زبان شعری بهزاد کرمانش��اهی در مجموعههای شعری
«گلی بیرنگ» و «یادگار مهر» ترکیبی از واژههای دیروز و امروز است .وی غالباً از واژههای دیروزی
اس��تفادههای امروزی میکند و تعابیر جدیدی به وجود میآورد که برای نمونه در غزل «بخت بی
مدارا» به ترکیبهایی مانند :یاد سبز ،خلوت خیال ،بخت بی مدارا ،باد فتنه ،گرد کدورت و ...میتوان
اشاره کرد که آفریدة شاعرانگی ذهن وفرهیختگی بیان شاعر در تلفیق عاطفه و تخیّل است:
یادت همیشه سبز است در خلوت خیالم		

خوبم به خوبی تـو پرسی اگر ز حالـم

گـرم است محــفل من از ذکـر نامت امّا		

دمسـردی حریفان کمتر دهـد مجـالم

			
سالــی گذشت و آمد نوروز دیگر از راه

من با فروغ رویت فارغ ز ماه و سالـم

		
دانـم کـه ره نــدارم بـر آســــــتانت امّـا

از بخت بـی مـدارا من در پی محالـم

			
انگیخت بـاد فــــتنه گـرد کدورت ارنـه

مـنبانـــــهادصـافـیآیینهایزاللـم
(بهزاد)243 :1381 ،
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ش��اعر معاصر ،مهدی اخوان ثالث ،در تبیین جای��گاه ادبی بهزاد میگوید« :نقده��ا را اگر عیاری
میگرفتند و نقادان و صیرفیان عصر ،کارش��ان قاعده و قراری چنانکه س��زاوار است -نه قلاّ بی
و قلاّ ش��ی و غلّ و غشاندازی و اندودگری و س��حق طلی و دغلبازی و قلبسازی و ناسرهپردازی
میداشت ،-یداهلل بهزاد امروز ،جایش در صف مقدّ م و تراز اوّل شهرت و قبول و رواج و عزّت و حرمت
و محبوبیّت و مقبولیت بود»(موسوی گرمارودی.)69 :1387 ،
وقایع سیاسی و اجتماعی مضمون غالب در شعر بهزاد را تشکیل میدهد که گویای توجّ ه شاعر به
تحوالت زمان خویش است .بنابراین ،بهزاد از شاعرانی است که میتوان او را در زمرۀ شاعران متعهد
اجتماعی به شمار آورد ،چون شعر او رسالت اجتماعی خویش را شناخته و در ادای این رسالت نیز
موفّق بوده است .شعر او بیان دلمشغولیهای شاعری متعهد است که دغدغههای انسانی و مردمی
دارد و این دلمشغولیها به اندازهای گسترده ،قوی و محکم است که باعث شده است ،شعر وی فارغ
از رنگ و بوی اقلیمی ،سرگذشت مردمی باشد که در میان آنها زیسته است .بهزاد کرمانشاهی به
عنوان یک شاعر هنرمند و متعهد نمیتواند نامالیمات روزگار را ببیند و سکوت کند .بنابر این ،با
درک انسانی خویش دردهای جامعه را احساس میکند ،از اوضاع ناپسند اجتماعی و سیاسی انتقاد
میکند و برای تغییر اوضاع ،برخالف ذوق و پسند حاکم بر جامعه سخن میگوید:
		
بازگو هرچه دل تنگ تو خواهد بهزاد

که نداند کس از این جمع ،زبان من و تو
(بهزاد)23:1387 ،

 .2-2قصیدة خراسانیها
قصیدة خراسانیها ،قصیدهای نس��بتاً طوالنی اس��ت که یداهلل بهزاد کرمانشاهی آن را به سال
1338در بحر رمل مثمن مخبون محذوف (فاعالتن .فاعالتن .فاعالتن .فعلن) سرودهاست .زبان
ش��عری یداهلل بهزاد در قصیدة «خراس��انیها» زبانی کهن در سبک خراس��انی است که به نظر
میرسد شاعر نامآشنای کرمانشاهی به تأسی از جغرافیای سترگ و ستوار دیار باورمندش و نیز
باورهای آیینی دیریاز و دیرپای سامان بشکوهاش به بلندای بیستون و طاقبستانش که سامانی
در آیین و اندیش��ه دارند ،در پی تابانیدن دیرینگی در س��اختار زبانی ،موس��یقایی و بیانی این
قصیده اس��ت تا محتوای آن را آیینیتر و باورپذیرتر به نمایش بگذارد .چون استفاده از واژگان
کهن ،موس��یقی باش��کوه و آرام و نیز بیان مطنطن رهاوردی از ش��کوه ،وقار و هیمنه را تداعی
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تداوم فرهنگی؛ انگیزش حس نوستالژیک و جلوههای رازآمیزی در متن و تقدّ سبخشی به آن را
از مزایای اس��تفاده از زبان و س��بک کهن میداند(فتوحی.)254 :1390 ،
مخاطب در این قصیده ،بازتاب دینباوری بهزاد کرمانش��اهی را در هم��ة عناصر زبانی ،واژگانی،
ساخت نحوی ،عناصر و بیان بالغی مشاهده میکند ،چنان که اس��تفاده از واژگان و ترکیبهای
روضة خلد ،سلیمان ،پور آذر ،دین هدی ،پیمبر ،زاهد ،ایوان جالل؛ کاربرد عبارتها و جملههایی
مانند خاک شو خاک ،مکن بیش گرانجانیها ،کاشکی بخت شود یار ،دگر بار برد و  ...که فعل آنها
از وجه امری و التزامی است .همچنین استفاده از عناصر نمادین مانند شاه ،شهریار ،خسرو ،والی
و ...که افزون بر بار احساسی و عاطفی ،باورهای ایدئولوژیکی و دین باوری شاعر را از ذهن به عین
حرکت میدهد.
 .3-2جلوهای اوصاف رضوی
 .1-3-2مهربانی امام رضا (ع) و آثار تربیتی آن
یکی از وجوه برجس��ته س��یمای امام رضا (ع) محبت و رحمت حضرت است که به مصداق حدیث
قدسی «سَ َبقَت رَحمَ تی عَلی غَضَ بی» یک ویژگی الهی است« .ایشان جامعه را با قدرت رحمت و
محّ بت هدایت میکردند و مردم را به سوی کمالش��ان سوق میدادند» (شیخوند و قاری:1394 ،
 )171و میفرمود« :ش��ما با مال و ثروت خود نخواهید توانس��ت برای خود آبرو و افتخار به دست
آورید ،ولیکن با گشادهرویی و معاشرت نیکو بر دلها حکومت کنید» (عطاردی .)88 :1384 ،بنابر
این ،شاعر در رویکردی نوستالژیک به این سخنان گوهربار دُر خیز به اثرپذیری مردم خراسان از
این آموزههای اخالقی اشاره میکند و در آغاز قصیدة خراسانیها به تکریم و تمجید مردم خراسان
میپردازد و به مصداق «ش��رف المکان بالمکین» که سرزمین خراسان به هشتم خورشید والیت
و امامت در درخشش و تجلی اس��ت ،از مهربانی و محبت مردمان آن سرزمین یاد میکند .چون
«علیرغم این که مأمون همواره در تالش بود تا ب��ه نحوی از ارزش و قرب و منزلت امام (ع) در بین
مردم کم کند امّا ش��یوة ارتباطی ایش��ان به گونهای بود که همواره باعث جذب قلوب مخاطبان و
ایمانآوردن آنها به دین اسالم میش��د  ...و با رفتار اصالحگرانة خود همواره سعی در بیداری و
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آگاهی اندیشههای مخاطبان داشتند» (خانمحمدی و یوس��فی .)132 :1393 ،بنابر این ،مردم
خراسان به دلیل این که همس��ایه و همخانة مهر مهربانیها هس��تند و از خورشید وجودش نور
مهربانی بر آنها میتابد ،با همگان و نیز من نوعی شاعر با مهربانی رفتار میکنند و شاعر از این همه
محبت سرشار است:
نیست در خاک خراسان دلی از مهر تهی

زان که همخانة مــــهرند خـــــراسانیها
(بهزاد)41 :1381 ،

 .2-3-2تأثیر نگاه فرهنگی و علمی امام رضا

(ع)

امام رضا (ع) تمام مساعی خود را برای هدایت علمی و فرهنگی جامعه به کار میبستند که «یکی از
نتایج مهمّ مدیریت فرهنگی امام رضا (ع) ارتقای سطح علمی و فرهنگی جامعة اسالمی است .البته
علیرغم اهتمام دین اسالم به دانشپروری و انگیزة مسلمانان برای توسعه و پیشرفتهای علمی،
به دلیل وجود برخی موانع سیاسی و اجتماعی در سدة اول و اوایل سدة دوم ،فضای مساعدی برای
توسعة علمی وجود نداشت؛ امّا امام رضا (ع) با استفاده از تکنیکهای مدبرانه ،راه علم و فرهنگ را
در جامعة اسالمی و به ویژه تشیع فراهم آوردند» (خاکپور و دیگران39 :1393 ،و  .)40بنابر این،
حضور امام رضا (ع) در خراسان زمینههای توس��عة علمی ،فکری و فرهنگی را فراهم کرده و از نگاه
شاعر کرمانشاهی اهالی سرزمین خراسان با بهرهگیری از سرچشمة فیض فیضان فکر و اندیشة امام
هشتم ،مردمانی سزاوار سلطانیها ،عالمانی به خردمندیفارابیها وسخنسرایانی به سخنپروری
خاقانیها هستند که درسرسرای ایران زمین (خراسان رضوی) و در ملک فرهنگ و ادب و هنر به
سر می برند که ستودنی و شایسته هستند .زاهدانی عاری از ریاکاری و عاشقانی تهی از هوسرانی
که شعوری آسیب ناپذیر و شعری پیوسته شاداب دارند:
		
آفـرین باد بر آن قوم که در ملک ادب

در خور افتد همه را دعوی سلــطانیها

عالمانـشان به خــــردمندی فارابــــیها

شاعرانـــشان به سخنسازی خاقانـیها

زاهدنــــدآنان عــــاری ز ریاکاریها

عاشق انــد اینان خالی ز هوسرانــــیها

علـمشان کاخی از صدمت ویرانی دور

شعرشان باغـــی بیآفت پژمانــــیها
(بهزاد)41 :1381 ،
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تواضع و فروتنی امام رضا (ع) همواره الگوی تربیتی بوده و از اهمّ آموزههای اخالقی است .چنان که
خود را از مردم جدا ندانسته و به کسی بیاعتنایی نمیکردند.شیخ صدوق به نقل از ابراهیم بن عباس
میگوید :هرگز ندیدم که امام رضا (ع) در سخن به کسی جفا ورزد و سخن کسی را پیش از تمام شدن
قطع نماید .حضرت در حضور دیگران پایش را دراز نمیکرد ،چون سفرة غذا میانداختند خدمتکاران
را سر سفرة غذا دعوت مینمود و با آنها غذا میخورد .ش��بها پس از استراحت بیدار میشد و به
عبادت خدا مشغول میشد و مانند نیاکانش نیمههای شب غذا را برمیداشت و به خانة مستمندان
میبرد (آیتاللهی .)4 :1374 ،فروتنی امام رضا (ع) به عنوان اخالق اجتماعی برجسته ستودنی است
و فروتنی و مردمداری حضرت در روایات گوناگون ذکر شده است .و به ویژه از رویدادی که روایت
میکند :مردی در حمام از آن حضرت خواس��ت تا بدن او را مالش دهد و ام��ام با فروتنی پذیرفت
هنگامی که دیگران آن مرد را متوجه کردند و او امام را شناخت ،با اضطراب و پریشانی پوزش طلبید؛
اما آن حضرت با ادامه کار خود ،آن مرد را در مقابل شماتت دیگران دلداری میداد (ابن شهرآشوب،
بی تا .)362 :4 ،بدین روی همس��ایگی امام خوبیها باعث شدهاس��ت که مردم خراسان میراثدار
راستی و درستی و تواضع و فروتنی حضرت رضوی بوده و بر این اساس در عین سلیمانی و اقتدار و
مکنت مادی و معنوی تا حدّ فرمانروایی بر فلک ،مردمانی فروتن و متواضع باشند:
			
مجمع صدق و سدادند و ازیرا نرســد

آسیــب پریشانــــیها
ِ
جمع آنان را

			
ور سلیمان زمانست ،به هیچش نخرند

گر فروشد به کسی فخر سلیمانیها

			
نیست حرفی به لبی زادة خودخواهــی

نیست چینی ز سر کبر به پیشانیها

			
خاکساری نگذارنــــد و تکبر نکنند

بگذرند ار ز ملک هم به فلکشانیها
(بهزاد)42 :1381 ،

شاعر بس��یاری از ابعاد ش��خصیتی امام (ع) ،اوصاف و کرامتهای حضرت را در ابیات محدود در
بیانی ش��اعرانه عنوان کرده و اردات و اخالص خود را به حضرت نشان دادهاست .بنا بر این ،شاعر
پس از تحمیدیهای در توصیف مردم خراس��ان و تأثیر پرتو معنوی خورشید خراسان بر دلهای
تشنة مردمان آن دیار که ذکرش گذشت ،برخی دیگر از اوصاف و ابعاد شخصیت نورانی خورشید
خراسان ،علی ابن موسی الرضا المرتضی (ع) را بیان میکند که اشارتی نه درخور مقام واالی حضرت
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 .3-3-2فروتنی امام رضا (ع) و آثار تربیتی آن
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رضا (ع) ،بلکه سزاوار این مقال ذکر می شود:
 .4-3-2عصمت امام رضا (ع) و آثار آن در خراسان
شاعر کرمانشاهی ،خراس��ان را روضة خلد برین میخواند که تابش خورش��ید بارگاه رضوی (ع) بر
آن سرزمین هر گونه ش��یطانصفتی را از آن زدوده و آن را از تمام آلودگیها و پلیدیها استحاله
کردهاست .نگاه شاعردر حقیقت اشارهای به آیة 34س��ورة احزاب است که در شأن و منزلت اهل
بیت (ع) نازل شدهاست و شاعر در این جا به گونهای ویژه امام هشتم و جایگاه حضرت رضا (ع) را در
خراسان در کانون نگاه خویش دارد و تأویل آیه را در بیت مطرح میکند:
		
روضة خلد برین است خراسان که در او

اثری نیست ز شیطان و ز شیطانیها
(بهزاد)43 :1381،

َيت َو ي َُِّطه َرکُم تَطهيرا ً»؛
ِّجس ا َهل الب ِ
ِب عَنکُ مُ الر ُ
هلل لِيُذه َ
خدای س��بحان میفرماید« :إن َّما يُري ِدُ ا ُ
خداوند فقط میخواهد که آلودگی را از شما خاندان پیامبر بزداید و شما را پاک و پاکیزه بگرداند
(احزاب .)34 ،خدای سبحان اهل بیت عصمت و طهارت را در این آیه ،از آفریدگان خویش متمایز
کرده و این فضیلتی آش��کار اس��ت که در وجود این بزرگواران ،از جمله خورش��ید اثرگذار ملک
خراسان ،امام رضا (ع) به ودیعه نهاده شدهاست.
ای��ن ویژگی ام��ام رض��ا(ع) در یک��ی از حرزه��ای حضرت ب��ه خوبی بی��ان شدهاس��ت.مورخان
گفتهاند«:هنگامی که امام رضا(ع) وارد طوس ش��دند ،در ناحیة نوقان که از مستملکات حمید بن
قحطبة طایی به ش��مار میآمد ،اقامت کرد .چون امام رضا (ع) به خانة حمید بن قحطبه وارد شد،
جامههای خود را درآورد .در می��ان جامههایش حرزی بود .درباره مضمون حرز از امام (ع) س��وال
کردند .امام (ع) فرمودند :این حرزی است که هر کس آن را در گریبان خود نگه دارد از شر شیطان در
امان باشد» (طبرسی ،1338 ،ج)188 :2که شیخ صدوق این حرز را در کتاب خود به طور کامل و
ُنت تَ ِق ّياً ا َو غَي ُر
ِنک ا ِن ک ُ
دقیق نقل کرده است« :ب ِسمِ اهلل ِ الرَّحمنِ الرَّحِ يم بسم اهللِ اِني اَعُو ُذ ب ِالرَّحمنِ م َ
َک عَلی َو ال عَلی سَ معِي َو ال عَلی
ِک السُ لطان ل َ
ِک َو ب َصَ ر َ
َخذت ب ِاهللِ السَّ مِيع البَصي ِر علی سَ مع َ
تَقِي ا ُ
ب َصرِي َو ال عَلی شَ عري َو ال عَلی ب َشَ ري َو ال عَلی ل َحمِي َو ال عَلی َدمِي َو ال عَلی مُخّ ي َو ال عَلی عَصَ بي َو
َک ب ِسِ ت ِر ال ُن ُّب ّو ِه الَّذِي اس َت َت َر ا َنبيا ُء
َرت ب َيني َو ب َين َ
ال عَلی عِظامِي َو ال عَلی مال ِي َو ال عَلی َر َزقَني َرب ّي سَ ت ُ
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ُک ِمنّي َو يَمنَعُ الشَّ يطانُ ِمنّي ا َللّهُمَّ اليَغل ُِب
هلل مُطَّ ل ِعُ عَلی يَم َنع ُ
هلل عَلي ِه َو آل ِ ِه ا َمامي وَا ُ
َو مُحَ مَّدٌ صَ لَّی ا ُ
ات»؛
َيک التَجَ ُ
ات ا َللّهُمَّ اِل َ
َيک التَجَ ُ
ات اللَّهُمَّ اِل َ
َيک التَجَ ُ
َنائک ا َن يَس َت ِفرَّني َو يَستَخِ فَّنی اللَّهُمَّ اِل َ
جَ ه ُل ُه ا َ
به نام خداوند بخشندة مهربان ،به نام خدا ،من پناه میبرم به خدای مهربان از گزند تو ای دشمن
خواه پرهیزگار باشی یا ناپرهیزگار باشی ،به یاری خداوند شنوا و بینا(چشم و گوش تو را بستم) تو بر
من و بر شنوایی و بینایی من و بر مو ،پوست ،گوشت ،خون ،مغز ،اعصاب ،استخوان و مال من و بر آن
چه ؛ خداوند به من روزی بخشیده ،سلطهای نداری ،من میان خود و تو را با ستر انبیا و فرستادگان
خدا پرده کشیدم ،آن ستری که پیامبران الهی خود را از شر فرعونهای زمان به آن حفظ کردند.
جبرئیل در جانب راستم و میکائیل در جانب چپم و اس��رافیل در پشت سرم و محمد(ص) در پیش
رویم میباشند و خداوند بر من اشراف و آگاهی دارد و مرا از گزند تو و گزند شیطان حفظ مینماید.
خداوندا جهل او بر نهایت تحمل تو چیره نش��ود ،به طوری که مرا پریشان و تحقیر کند .خدایا به
تو پناه آوردم ،خدایا به تو پناه آوردم ،خدایا به تو پناه آوردم (شیخ صدوق 1338 ،ب ،ج)378 :2
یداهلل بهزاد در آغاز بیان ویژگیها و اوصاف امام رضا (ع) با اشاره به عصمت و پاکی امام (ع) و انتساب
ایشان به پیامبراسالم (ص) تالش کرده است که اقتدار الهی ایشان را نشان دهد؛ چون عصمت امام
الزمة به دست آوردن احکام شرعی ،از دو منبع قرآن و سنت و نیز حفظ آن احکام است ،بنابر این،
امام (ع) نفس قدسی دارد و از هر خطایی معصوم و پاک است و به همین دلیل حضورش در خراسان،
بهشتی از پاکی و سالمت نفس را به ارمغان میآورد که ارزانی مردم آن سامان شدهاست.
 .5-3-2دینورزی امام رضا (ع) و آثار آن
وجود حضرت علی بن موسی الرضا (ع) در خراسان موهبتی بزرگ برای ایرانیان به شمار میرود و از این
رو شاعران و نویسندگان ایرانی را تحت تأثیر قرار دادهاست .یداهلل بهزاد هم به تبع همین امر در ادامۀ
قصیدة خراسانیها یُمن قدوم مبارک امام (ع) را موجب استقرار دین محمدی در خراسان دانستهاست
و اشاره میکند به واسطۀ وجود پرفیض ایشان ،دین اسالم در میان مردم آن سامان رواج دارد:
همه سو بینـــی از دین هُدی نام و نشان		

همـه جا یـابی آثـار مسـلمـانیها
(بهزاد)42 :1381 ،

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

اهللِ ب ِه مِن سَ طَ واتِ الجَ باب َِر ِه َو الفَرا ِع َن ِه جِ برائ ِيلُ عَن يَميني َو ميکائ ِيلُ عَن يَساري َو ا ِسرافيلُ عَن وَرائ ِي
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در حقیقت به��زاد تحت تأثیر آموزهه��ای دینی ،وجود امام رض��ا (ع) را همانند دیگ��ر ائمه (ع) نور
هدایتی میداند که وجودش موجب هدایت جامعۀ بش��ری اس��ت؛ چون ام��ام حجت خداوند بر
روی زمین است ،از این رو کالم ایشان کالم خدا و فرامین ایش��ان فرامین خداوند است .بنابر این
شخصیت ملکوتی امام (ع) ،نور هدایت و روح معنوی حضرت عامل بر این هدایت و رهبری است که
مغیالنزدگان وادی گمراهی را به صحرای گل و ریحان رس��تگاری رهبری می فرماید؛ چنانکه
ُدی ل ِمَ ن إهتَدی ب ِنا»؛ ما امامان نور هدایتیم برای کس��ی که از ما
فرمود« :ن َحنُ ن ُو ٌر ل ِمَ ن تَبِعنا َو ه ً
پیروی کند و عامل هدایتیم برای کسی که به وسیلۀ ما هدایت شود (قمی ،1341 ،ج.)104 :2
 .6-3-2والیتامری امام رضا

(ع)

بهزاد در یکی از بیتهای قصیده ،با آوردن آرایة ادبی تلمیح و اشارهبه داستان حضرت ابراهیم

(ع)

و قربانیکردن حضرت اس��ماعیل (ع) نه تنها امامت را همشأن نبوت میداند ،بلکه تا حدودی مقام
امامت را فراتر از نبوت معرفی میکند؛ چون که شاعر ،امام رضا (ع) را در بارگاه خداوندی و در مقامی
نشان میدهد که حضرت ابراهیم پسرش را در آن جا قربانی میکند:
			
پاک فرزند پیمبر که به ایوان جـالل

پـور آذر پـسر آردش به قربـانیها
(بهزاد)42 :1381 ،

خداوند متعال فرمان دادهاست که باید از «اولي األمر»اطاعت و پیروی کرد؛ چون اطاعت ولی امر
ادامة اطاعت از خدا و رسول است« :يا ايها الذين امنوا أطيعوا اهلل و اطيعوا الرسول و اولي األمر منکم
فإن تنازعتم في شي ٍء فرّدوه الي اهلل و الرّسول»؛ ای اهل ایمان فرمان خدا و رسول و فرمانداران از
طرف رسول را اطاعت کنید و چون کار به نزاع کش��ید به حکم خدا و رسول خدا بازگردید (نساء،
آیه .)59نکات بلند و گنجینۀ پرارزشی در س��خن بهزاد وجود دارد؛ چنانکه شاعر در حقیقت با
آوردن آرایۀ تلمیح در بیت ،مقام اولیاألمری برای امام رضا (ع) قائل است و نشان میدهد که جایگاه
معنوی ائمه (ع) به ویژه امام رضا (ع) را میشناختهو پیوسته تحت تأثیر قرآن کریم ،سخنان معصومین
و جایگاه آن امام بزرگوار بودهاس��ت .همچنین امام رضا (ع) در شأن و جایگاه والیت معصومین که
میراث رسوالن اولوالعزم ،انبیا وصاحبان علم است ،میفرماید« :نحن ورثة األنبياء و نحن ورثة اولي
العلم و اولي العزم من الرّسل أن أقيموا الدين»؛ ما امامان وارثان پیامبرانیم و وارث جانشنان ایشانیم

جلوههای اوصاف رضوی در خراسانیهای یداهلل بهزاد

 .7-3-2فضیلت زیارت بارگاه رضوی

(ع)

فضیلت زیارت بارگاه معن��وی امام رضا (ع) برای بهرهگیری از آموزهه��ای دینی ،اخالقی و تربیتی
حضرت ،از نگاه تیزبین یداهلل بهزاد به دور نمانده است ،بلکه عظمت و بزرگی حضرت را به مخاطب
اهلدل ،جانآگاه و طالبمعرفت یادآوری کردهاس��ت ،چون نور تابن��دة کالم رضوی برای تنویر
اندیش��ة صاحبدالن میفرماید« :هر کس مرا با دوری وطنم زیارت کند ،در روز قیامت در س��ه
مورد به یاری او خواهمشتافت :هنگام توزیع نامة اعمال ،هنگام عبور از پل صراط و در پای میزان»
(عطاردی .)307 :1368 ،شاعر با الهام از این روایت رضوی ،منزلت بارگاه امامی را خاطر نشان می
کند که آفتاب همه روزه با شوق و اشتیاق آینهگردان ماهچة ایوان و بارگاهش است .از این رو شاعر
در این اشارههای لطیف و شاعرانه به بارگاه معنوی امام رضا (ع) و ذکر تأللؤ معنادار گنبد طالیی آن
از مخاطب میخواهد که برای دستیابی به عمر جاودان ،خاکنشین بارگاه حضرت رضا (ع) شود:
		
میکنـــد ماهــچة طارم وی را هر روز

آفـــتاب از سـر شوق آینــــــهگــــردانیها

		
عــمر جاوید اگر خواهـی به درگه او

خاک شو خاک و مکن بیش گرانجانیها
(بهزاد)43 :1381 ،

در پایان قصیده شاعر آرزو دارد که دوباره فرصت تشرف به آستان پاک امام رضا (ع) را به دست آورد
و عاشقانه بر آن درگاه بوسه بزند .او به نمایندگی از خیل مشتاقان زیارت بارگاه حضرت بر آن است
که سرزمین خراسان به دلیل حضور حاضر حضرت (ع) به عنوان ولی خدا از چنان فضیلتی بهرهمند
اس��ت که پناهگاه غمزدگان و جایگاه حاجتمندان گشتهاس��ت .از دید بهزاد هالهای از تقدیس و
تطهیر آن بارگاه نورانی سرزمین خراسان را فراگرفتهاس��ت که او و همانندانش اشتیاق و آرزوی
دیدار دوبارة آن جا را دارند:
کاشکی بخت شود یار و دگر بار برد

رَخـت بـهـزاد بـدان بـقـعـه به آسـانیها

تا زند بوسه بر آن خاک که هر ذرّة او

آب خورشید فلک برده ز رخــشانیها
(بهزاد)44 :1381 ،

بارگاه ش��ریف امام رضا (ع) در خراس��ان در نگاه ش��اعر از عزیزترین مکانهای بافضیلت در اسالم
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به ویژه دانش پیامبران اوالعزم تا این که همچون آنان دین را بر پای داریم (قمی،1341 ،ج.)104 :2
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است که مس��لمانان برای تقرب به خدای س��بحان به زیارت او میروند .خاستگاه آگاهی شاعر از
فضیلتهای زیارت بارگاه رضوی ،حدیث ش��ریفی اس��ت که فرمود« :مَن زا َرن ِي َعلَی ب ُع ِد داري َو
ُب يَميِناً َو شِ مَ االً
ُلث مَواطِن حَ تّی ا ُخَ ل ِّصَ ُه مِن أَهوَالِهَا :إذا تَطَ ايَرَتِ ال ُکت ُ
مَزاري ا َتي ُت ُه يَو َم القِيا َم ِة في ث َ
ُوعِندَ الصِّ راطِ و عِندَ المِيزان»؛ هر کس با وجود دوری خانه و مزارم ،مرا زیارت کند ،روز رستاخیز ،در
سه محل پیش او میآیم؛ تا از ترسهایی -که در آن سه جا مردم را فرامیگیرد .نجاتش دهم :الف.
زمانی که نامههای اعمال به راست و چپ به حرکت درآید ب .در جلو پل صراط ج .در کنار سنجش
اعمال میزان» (شیخ صدوق 1338 ،ب ،ج.)506 :2
بهزاد به آمال خویش رسیده و بر آستانش رخ ساییدهاس��ت .از این رو با قلبی آرام و تسکین یافته
با تمام وجود آرزو میکند که بار دگر بر درگاه معش��وق بوسه بزند و چون این آرزو از ژرفای درون
و باطن یک انسان عاش��ق برمیخیزد ،آثار تربیتی آن بر ذهن و درون خواننده و مخاطب تأثیر دو
چندان دارد.
 .8-3-2شفاخواهی زائران
نکتة مهم این که بهزاد در بیتهای زیر به شفابخشی امام رضا (ع) و توسل زائرین به ایشان اشاره دارد.
چون بعد از شهادت امام (ع) در مش��هد مقدس ،کرامات و برکاتی از جمله شفای بیماران در بارگاه
شریف آن حضرت آشکار شد و عام و خاص را تحت تأثیر قرار داد .بنابر این بهزاد به عنوان یک ادیب
صاحب ذوق و ش��یعۀ اهل بیت ،با نگاه به ب ُعد کرامتی شخصیت امام رضا (ع) ،ایشان را نجاتبخش
انسانسالک از هالک و راهبری به س��وی عوالم هدایت معرفی کردهاست و از مخاطب میخواهد
برای رهایی از بال و مصیبت ،دل در گرو دوستی شاه خراسان ،امام رضا (ع) ببندد:
		
هر کـــــرا تن شـــــــود آزردة بـاران بـال

گـو بپـوشـد ز والی شـه بـارانیها

		
فری آن بر شده ایوان فلکسا که چو عرش

نـرسد هرگزش آسـیب ز ویرانیها

		
بیبهــــــا چوبــی اندر کف چوبک زن او

کرده با گوی فلک دعوی چوگانیها
(بهزاد)43 :1381 ،

ایوان فلکسایی که چنان عرش اعلی بلندمرتبه است و هرگز دست ویرانی ،قدرت آسیبرساندن به
آن را ندارد؛ چنان که مریدان بارگاهش با گوی فلک ادعای همبری و توانآزمایی دارند .این بیتها
در حقیقت به حدیث «سلسلة الذهب» اشاره دارند که فرمود« :اِن ّي ا َنا اهلل ال اِل َه اِلاَّ انا فَاعبُدُ وني ،مَن
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منم خدایی که خدایی جز من نیست ،پس مرا پرستش کنید .هر کس از شما که بیاید و شهادت (ال
اله اال اهلل) را با اخالص بگوید ،وارد قلعه و حصار من شدهاست و هر کس که داخل در قلعه و حصار
من بشود از عذاب من ایمن خواهد بود (صدوق 1338 ،ب،ج.)375 :2
شیخ صدوق در ادامة این حدیث میگوید« :چون مرکب ایشان به حرکت درآمد ،حضرت ندا داد:
«و بشروطها و انا من شروطها» و شیخ در توضیح آن نوشته است که از شروط آن اقرار به حضرت
رضا (ع) اس��ت .به این معنی که امامی از جانب خداوند ع ّز و جلّ بر بندگان اوست و اطاعت از او بر
بندگان واجب است (همان).
به عقیدة بهزاد کرمانشاهی اگر انسان بخواهد از سختیها و گناهان دور شود ،باید همراهی با ولیّ
خدا را برگزیند؛ تا مشمول آیه «اللهَّ ُ َول ِيُّ ال َّذينَ آ َمنُوا يُخْ رِجُ هُمْ مِنَ الظُّ لُماتِ إِل َى النُّورِ» (بقره)257،
شود .بنابر این ولیّ خدا همان حصن خداس��ت« .ال إله إلاّ اللهّ » حصن خداست .انسان چه کند که
در این «ال إله إلاّ اللهّ » قرار بگیرد؟ آن موقعی که در حصن والیت اهلل قرار بگیرد ،باید انس��ان ولیّ
داشته باشد؛ تا از ظلمات گناهان گوناگون بیرون آید .وقتی انس��ان همراهی با ولیّ را برگزید ،بر
تمام مشکالت و سختیها غلبه میکند؛ چون که قرآن در اندیشه ،گفتار و کردار اهل بیت (ع) تجسم
و عینیت تمام یافته است و سیرة کریمانه و س��خن حکیمانة آنان ،مستقیم یا غیر مستقیم تبیین
کنندة ابعاد گوناگون کتاب الهی است.
 .9-3-2لقبهای امام رضا

(ع)

امام علی بن موسی رضا (ع) لقبها و عنوانهای گوناگونی مانند :شمس الشموس ،سراج اهلل ،عالم
آل محمد ،معین الضعفا و الفقرا ،ضامن آهو ،غریب الغربا ،رض��ا و...دارد که یداهلل بهزاد در یکی از
بیتهای قصیده به یکی از این القاب امام(ع) اشاره کرده و در کنار آن لقبهای دیگری برای حضرت
ساختهاست که مناسب شخصیت و موقعیت امام معصوم (ع) است:
			
ملک وال خسرو اقلـیمِ رضـا
والی ِ

کش رضا میطلبد چرخ به دربانیها
(بهزاد)42 :1381 ،

مشهورترین لقب امام علی بن موسی (ع)« ،رضا» است که بنا به روایتی در کتاب «عیون اخبارالرضا»
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علت ملقببودن آن حضرت به «رضا» این بوده است« :رَضی ب ِ ِه المُ خالِفُونَ مِن ا َعدائ ِ ِه کَما رَضی ب ِ ِه
المُ وافِقُون مِن ا َوليائ ِ ِه َو لَميَکُ ن ذال َِک لاِ َحَ ٍد مِن آبائ ِ ِه َعلَيهِمُ السَّ الم َفل ِذال َِک سَ مّ ي مِن ب َينهِم ب ِالرِّضا.
هم دشمنان مخالف و هم دوستان موافق به والیتعهدی او رضایت دادند و چنین چیزی برای هیچ
یک از پدران او دست ندادهبود» (شیخ صدوق 1338 ،ب ،ج .)13 :1
 .10-3-2غریبالغربایی امام رضا

(ع)

بنا بر روایتی امام جعفر صادق لفظ «غریب» را برای امام رضا (ع) به کار بردهاس��ت .در عیون اخبار
الرضا نقل است از حسین بن زید مروی که گفت :از امام جعفر صادق (ع) شنیدم که میفرمود :مردی
از اوالد فرزندم موسی (ع) بیرون آید که اسم او اسم امیرالمؤمنین (ع) است و به زمین طوس میرسد
و با زهر کشته شود و در آن جا غریب دفن شود (شیخ صدوق 1338 ،ب ،ج)508 :2
موضوع غربت در اشعاری که در مدح و منقبت این امام بزرگوار س��روده میشود ریشه در دوری
حضرت از زادگاه و بستگان دارد و به این دلیل حس نوس��تالژی غربت را در انسان بیدار میکند.
تصویر و تصور غربت امام رضا (ع) در خراس��ان موجب شدهاس��ت که بهزاد کرمانش��اهی با امام

(ع)

احساس همزادپنداری کند و غم غربت خویش را با غم غربت امام (ع) همسان بدانی ،به دلیل این
حس مشترک ،غمش را به آرامش و شادی بدل کند و در جوار بارگاه معنوی حضرت قلبش سرشار
از آرامش و تسکین شود؛ چون امام رضا (ع) خود غریب است و میداند ،چگونه غم غربت را تسکین
دهد و آن را به شادی تبدیل کند .بنابر این یداهلل بهزاد غریبی خود و همنوعان خراسانی را به دلیل
فراوانی نعمت حضور امام (ع) در آن سرزمین شادی بسیار میخواند و نوعی متناقضنمایی معنایی
نیز در بیت خلق میکند:
			
غم غربت کم و شادی خراسان بسیار

چیره شد بر غم شادی ز فراوانیها
(بهزاد)43 :1381 ،

 .11-3-2وصف امام رضا (ع) در نمادواژها
نمادها معموالً تصویری قراردادی برای نمود یک اندیشه هستند و رابطۀ میان تصاویر ،نظرها ،باورها
و عواطف را توصیف میکنند (شوالیه و آلن گربران،ج .)24 :1388 ،1یداهلل بهزاد با آگاهی از این
شیوه تالش کردهاس��ت که با انتخاب نمادهای معقول و متعارف در وصف امام رضا (ع) گوشهای از
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رضا» نمادهایی هستند که شاعر به وسیلۀ آنها توانستهاس��ت تصویری سزاوار از امام رضا (ع) در
ذهن مخاطب ایجاد کند .عالوه بر این گویا یداهلل بهزاد بار معنایی این نمادها را میدانسته و از آن
آگاهی داشتهاست ،چرا که ش��اه ،نماد روح و جان آدمی در مقام تجرد و گسستن از مادیات است
و خسرو نماد کسانی است که تمام مدارج معنوی سیر و سلوک را طی کردهاند (سجادی:1393 ،
352و  .)496بنابر این شاعر میگوید:
ملـــــــک وال خسرو اقلـــیمِ رضـا
ِ
والی

کش رضا میطلبد چرخ به دربانیها

		
زهی آن شاه که بر درگ ِه او قیصر و خان

نیـستـند الاّ در زُمـرة فـــــــرمـانـیها

		
ویژه کانجاست فـــرابرده سر کاخ ز ماه

شـــهریاری بدو گیتیش جهانبـانیها
(بهزاد)43 :1381 ،

شاعر در این قصیده ،شکوه و عظمت امام (ع) را غیر قابل تصور دانسته و ایشان را یگانة دوران خویش
خوانده است .از نگاه او کسی همسنگ امام (ع) نیست .امام (ع) را فرمانروای سرزمینی معرفی میکند
که سپهر دربانی درگاهش را طالب اس��ت و حتی پادش��اهان جهان را فرمانبردار و مطیع امام

(ع)

میداند .بهزاد کرمانشاهی با تبیین اوصاف ش��خصیتی امام رضا (ع) در قالب این نمادها ،مدحها و
منقبتهایی را که در وصف امام (ع) سرودهشدهاست ،از یکنواختی و کلیشهای بودن خارج کردهو با
ملموسکردن خواستههای قلبی خود در این زمینه به ماندگاری یاد و خاطرة حضرت و تمایز ایشان
با انسانهای معمولی کمک کردهاست .بهزاد در بهرهگیری از نمادهای «شاه» و «شهریار» ،تحت
تأثیر آموزههای دینی و مذهبی بودهو این نمادها برایندی از سخنان امام رضا (ع)است که فرمود:
األرض»؛ ما (امامان) سروران دنیا هستیم و پادشاهان (حقیقی)
ِ
ُوک فِي
«ن َحنُ سا َد ٌة فِي الدُّنيا َو ُمل ٌ
زمینیم (شیخصدوق 1338 ،ب ،ج .)57 :2
 .3نتیجهگیری
یکی از ویژگیهای شعر یداهلل بهزاد کرمانشاهی آن است که فصاحت سخن ،سرایش فنی و ذوق
ادبی خود را در پروراندن شعری متعهد و آیینی به کار گرفتهاست .او از شهرتطلبی و امتیازگیری
پرهیز کرده و تحت تأثیر باورهای اجتماعی ،دینی و آیینی ،مکنونات قلبی خود را در قالب ش��عر
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بازگو کردهاست .بخشی از سرودههای او بازتاب آموزههای دینی و مذهبی در زمینة مدح ائمه (ع) به
ویژه امام رضا (ع) است .این سرودهها سرشار از آموزههای دینی با محتوا و مضمونی متکی بر فرهنگ
غنی اسالمی هستند که خاستگاه بخشی از آنها سخنان گوهرخیز رضوی است.
بنابر این ،یادکرد مهربانی ،فضیلت ،عصمت و پاکی امام رضا (ع) ،توس��ل به پیشگاه ایشان و طلب
شفاعت از حضرت به دلیل جایگاه والیی ،عصمت و ...که دارد ،از محوریترین موضوعاتی است که
نگاه شاعر در شعرش به آن معطوف بودهاست .نکتة دیگر در شعر دینی و آیینی بهزاد ،شیوة ستایش
و مدح امام رضا (ع) است که ش��اعر تالش کردهاست تا ش��خصیت معنوی امام رضا (ع) را در لباس
واژگان و الگویی ارزشمند نشان دهد که برازندة اوصاف وجودی حضرت باشد .بر این اساس ،شاعر
جلوهای از همه سویگی شخصیت امام رضا (ع) را مانند مهربانی ،عصمت ،معنویت ملکوتی ،والیی
و اولواالمری ،فضیلت کرامت و شفابخشی ،خاستگاه امید و آرمان زائران و ...در قصیدة خراسانیها
بازخوانیاست و به خوبی از عهدة آن برآمدهاست.
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صغری صالحی  ،1علی سروری مجد
تاریخ دریافت94/6/23 :
تاریخ پذیرش94/9/15 :

چکیده

حفظ کرامت انس��ان به عنوان حق طبیعی ،مبنای اصلی آموزههای دینی اس��ت .نادیده
(ع)
گرفتن این حق ،مانع کمال انسان اس��ت .بسیاری از احادیث و س��یره عملی امام رضا
بیانگر مولفههای کرامت انس��انی است که در کمالبخشی انس��ان نقش دارند .پرسش
اصلی ایناس��ت که از منظر امام رضا(ع) چگونه کرامت انس��انی ،در کمال انسان تاثیر
دارد؟ بررس��یها نش��ان میدهد؛ از دیدگاه امام رضا(ع) مولفههای کرامت انسانی مانند
عبودیت ،عقالنیت ،آزادیخواهی ،عدالتمحوری و ش��اکربودن ،نق��ش زیربنایی در
کمال وجودی انسان دارد؛ زیرا هرکدام از این مولفهها ،دربردارنده آثار ومراتب کمالی
است؛اولین مرتبه عبادت ،شناخت خداست و مبنای خداشناسی توحیدمحوری است.
عقلگرایی نظری و عملی ،سبب کسب معرفت نسبت به حقایق و عمل به آن ها میشود.
آزادیخواهی مانع رکود در ابعاد مختلف فردی ،اجتماعی و ..میشود .عدالتمحوری از
رفتارهای غیرکمالی مانند فساد و رشوه جلوگیری میکند .شکرگرایی حقیقی نیز با طی
مراحلی مانند باورتوحیدی ،ادای حق و خدمت به خلق ممکن میشود.
در این مقاله ،قائل به حصر مولفههای متعدد کرامت انسانی نیستیم .اما این نوشتار برخی
از مولفههای کرامت انسانی را به روش تحلیلی-توصیفی در اندیشه اسالمی بررسی کرده
و تاثیرات این مولفهها را در تکامل انسان از دیدگاه امام رضا(ع) بازشناسی و تبیین میکند.

واژههای کلیدی:

کرامت انسانی ،کمال ،امام رضا(ع) ،آموزههایاسالمی.

 -1مربی فلسفه وکالم اسالمی وعضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات(نویسنده مسئول) salehi@ricac.ac.ir
 -2استادیار علوم قرآن و حدیث پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطاتsoroori@ricac.ac.ir :
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 .1مقدمه
در آموزههای دینی به کرامت و کمال انسانها توجه بسیاری شده است .خداوند همه آن چه را
که در تربیت و تکامل انسان نقش دارد ،به صفت کرامت ستوده است «:ا ْق َرأْ َو َرب َُّك الَأْ ْك َر ُم »(علق)3،
؛ بخوان و پروردگار تو كريم ترين(كريمان)اس��ت و فرشتگان را که مأمور ابالغ پیام کرامت اند به
عنوان عباد کریم معرفی می کندِ «:كرَامًا كَاتِبِينَ »(انفطار)11،؛ فرش��تگاننزدخدا نویسندگانی
گرامیهس��تند .هم چنین از صحف پیامبران که برنامههای تربیتی را در بردارد به عنوان صحف
مکرمه یاد کرده است « :فِي صُ حُ ٍف مُكَ َّر َم ٍة »(عبس )13،قرآن به صفت کریم آراسته شده است «:إِن َّ ُه
ل َ ُقرْآنٌ َكرِيمٌ »(واقعه)77،؛ آن قرآن باارزشی است .موضوع تربیت یعنی انسان نیز به صفت کرامت

ستوده شده استَ «:ولَقَدْ َك َّر ْمنَا بَنِي آ َد َم »(اسراء)70،؛ فرزندان آدم را گرامی داشتیم.
نبوت و امامت نیز کرامت و كمال علمي و عملی را به همراه دارد .پيامبراكرم(ص) هدف بعثت
ِثت ُالتَمِمَّ مَكا ِرماالَخالقِ »؛ من براي به
خود را کامل کردن مکارم اخالق معرفی می کند«:ان َّما بُع ُ
کمال رساندن كرامتهای اخالقی مبعوث شدهام(مجلسي1403،ق،ج.)210 :16امام حسين

(ع)

به عنوان یکی از جانشینان آن حضرت(ص) فرمود«:اللّهمَّ إن ّي أحمَ دُ ك عَلي أن أكرَمتَنا ب ِالنُّبوةِ َو
َعلَّمتَنا القُرآن َو فقَّهتنا فِيالدّ ين»؛خدایا تورا سپاس میگویم که ما را با نبوت کرامت بخشیدی و
قرآن را به ما آموختی و ما را آشنای به دین قرار دادی(موحدابطحی1413 ،ق243 :؛ قمی:1387،
.)465
كرامت شامل شئون عقل نظري مانند علم به معارف الهي ميشود .بنابراین در ادعيه و زیارتها
چنين آمده است...«:فأسْ ألُ اهلل ال َّذي أك َرمَني بِمَعرِفتِكُ م َو مَعرف ِة أوليائ ِكُ م»...؛درخواست میکنم از
خدایى که مرا به معرفت شما و دوستانتان گرامى داشت(ابن قولویه.)177 :1385 ،

امیرمومنان(ع) درباره پیامبر اکرم(ص) میفرمایند«:جَ عَل ُه اهلل ب َالغا ل ِرسالَتِه َو کَرامَة ال َّمتِه َو رَبیعا

الهلِ زَمان ِه َو رفعة العوان ِ ِه َو شَ رفا النصارِه؛ خداوند پیامبر(ص) را ابالغ کننده رسالت ،مایه کرامت

امت ،چونان باران بهاری برای تش��نگان حقیقت در آن زمان ،مایه سربلندی مسلمانان و عزت و

ش��رافت یارانش قرارداد»(س��یدرضی1414،ق:خ)189همچنین اميرمومنان(ع)دربارة اهلبيت
پيامبر(ص) ميفرمايند«:فيهِم كَرائم القُرآنِ َو هُم كُنو ُز الرَّحم��نِ إن ن َطَ قوا صَ دَ قوا و إن صَ مَتوا ل َم
يَسبقوا؛ همه حقايق كريمه قرآن در اهل بيت(ع) متجلي اس��ت و در اثر علم سرشار ،داراي تقواي
وافرند و مظهر كريماند»(سیدرضی1414،ق :خ .)154

نقش مؤلفه های کرامت در کمال انسان از منظر امام رضا(ع)

شمار میرود .همچنین مؤلفههای کرامت مانند عبودیت ،عقالنیت ،آزادی ،عدالت ،شاکر بودن و
امنیت ،زمینه کمال انسانی را فراهم میکند؛ به گونهای که انسان برای رسیدن به کمال و قرب الهی
باید اعمال و رفتارهایی ارزشمند و متناس��ب با این مقصد انتخاب کند .درک این موضوع نیازمند
احاطه کامل بر فلسفه خلقت ،ابعاد وجودی و روند تکاملی انسان است .چنین احاطهای برای انسان
به صورت عادی ممکن نیست .از اینرو ،بعثت پیامبران برای نزول وحی ،آموزهها و سیره رفتاری
امامان برای تبیین کرامت و کمالیابی انسان ضرورت یافته است .احادیث ،اصول تربیتی و سیره
رفتاری امام رضا(ع) نیز منبع ارزشمندی برای تبیین نقش مؤلفههای کرامت در تکامل انسان است.
درباره بررسی تأثیر مؤلفههای کرامت بر کمال انس��ان بر مبنای روایات و الگوی رفتاری امام
رضا(ع) پژوهش علمی انجام نشده است .بنابراین ،هدف این نوشتار ،تحلیل نقش مؤلفههای کرامت
بر کمال انسان از دیدگاه امام رضا(ع) است و میکوشد به این پرسش پاسخ دهد که رابطه مؤلفههای
کرامت با کمال انسان چیست؟ و چرا نقض کرامت انسانی مانع کمال و سعادت انسان است؟ بررسی
احادیث و سیره گفتاری و عملی امام رضا(ع) نشان میدهد که مؤلفههای کرامت انسانی مانند بندگی
ت ورزی ،خرد ورزی ،شاکر بودن و آزادی سبب تکامل فردی و اجتماعی انسان نیز است.
خدا ،عدال 
در این مقاله با استفاده از روش کتابخانهای به جمعآوری اطالعات و دادهها میپردازیم و با رویکرد
تحلیلی -توصیفی تالش میشود تاثیرات مؤلفههای کرامت بر کمال انسان تبیین شود.
.2چارچوب مفهومی
در این مقاله ،کرامت انسانی به عنوان متغیر مستقل و تکامل انسان به عنوان متغیر وابسته مورد
بررسی و مطالعه قرار گرفته و تالش میش��ود تا تاثیر مؤلفههای کرامت انسانی در کمال وجودی
انسان تبیین گردد.
در زبان عربی ،هر صفت شایستهای «کرم» است .در تفسیر اسم«کریم» ،آن را به شرافت ذاتی
و بخشش بیعوض تفسیر کردهاند .در زبان فارسی برای آن ،معادلهای گوناگونی مانند«ارزش،
بزرگواری ،انسانیت ،منزلت ،جوانمردی و سخاوت ذکر شده اس��ت»(دهخدا،1373،ج :11ذیل
مدخل کرم) .بنابراین کرامت ،اسمی برای بزرگمنشی است(ابنمنظور1408،ق )512 :و کرامت
انسانی به معنای بلندمرتبگی وضد دئانت و پستی است(مطهری،1370،ج .)627 :23شأنی که با
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آن هر انسانی عزت مییابد و خود را موجودی عزیز ،ارزشمند و قابل احترام میشمارد.
کرامت بیانگر دو نوع ویژگی اکتسابی و ذاتی در وجود انسان است؛ بدینمعنا که کرامت انسانی،
شأنی واالس��ت که از یک س��و خداوند آن را به طور ذاتی در وجود آدمی به ودیعه نهاده و از سوی
دیگر ،آدمی میتواند با توجه به استعداد و توان خود ،فضیلتهای واال را کسب کند(جواديآملی،
.)24-17 :1366
ویژگیهای اکتسابی جایگاه اجتماعی ،سیاس��ی ،دینی و خانوادگی افراد را بیان میکند .اما
ویژگیهای ذاتی مانند انسانیت ،جزو ذات انسان اس��ت و قابل سلب از وی نیست .کرامت انسانی
بر اساس مؤلفههای آن همچون عبودیت ،عقلگرایی ،شکرگرایی ،آزادیخواهی و عدالتمحوری
ظهور مییابد.
“کمال” در لغت به معنای کامل شدن و رفع نقص است .همه موجودات زنده اعم از گیاه ،حیوان
و انسان استعدادهایی دارند که فراهم آمدن شرایط مساعد ،موجب ظهور نیروهای نهفته میشود و
با به فعلیت رسیدن آن استعدادها ،موجودات واجد چیزی میشوند که پیش از این فاقد آن بودند.
پس کمال ،صفت وجودی وغنای حقیقی یک موجود در مقایس��ه با موجود دیگر است .انسان نيز
موجودي كمالپذير است و بر حسب فطرت ميل به تكامل دارد .تكامل حقيقي انسان عبارت است
از« :س��ير علمي كه روح در درون ذات خود به س��وي خدا دارد تا به مقامي برسد كه خود را عين
ارتباط با او بيابد و براي خود و هيچ موجود ديگري استقاللي در ذات و صفات و افعال نبيند .علوم و
مشاهداتي كه در اين مسير براي انسان حاصل ميشود ،بر مرتبه وجودياش ميافزايد و به تدریج
جوهر ذاتش را كاملتر ميس��ازد»(مصباح .)258 :1380،بنابراین ،هرچه انسان خود را به خدا و
صفات الهی نزديكتر كند ،حجابهاي ظلماني از دلش برداشته می شود و انسان کمال می یابد.
تبیین مفهوم کرامت انسانی و مؤلفههای آن و همچنین کمال انسان ،بیانگر این است که رابطه
دوسویهای بین مؤلفههای کرامت انسانی و کمال انس��ان وجود دارد .مؤلفههایی مانند عبودیت،
عقالنیت ،شاکربودن ،آزادی وعدالت که کرامت را برای انسان به ارمغان میآورد ،تکاملبخش وجود
انسان نیز است .اگر این ارزشهای کرامت بخش توسط خود انسان و یا به دست انسانهای دیگر
یا حکومتها نقض شود ،در تکامل انسانها نیز نقصان ایجاد خواهد شد .بنابراین نقض مؤلفههای
کرامت انسانی ،مانع رسیدن انسان به کمال است.
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در دین اس�لام کرامت انس��انها مورد توجه خاص قرار گرفته اس��تَ «:ولَقَدْ َك َّر ْمنَا بَنِي آ َد َم
»(اس��راء)70،؛ ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم .تا جایی که انس��ان جانشین خدا در روی زمین
ْض خَ لِي َف ًة »(بقره)30،؛ من در روی زمین جانشینی قرار
معرفی ش��ده اس��ت «:إِن ِّي جَ اعِلٌ فِي الَأْر ِ

میدهم .با توجه به چنین دیدگاهی حفظ کرامت انس��انها مورد تاکید است و از تکالیف متقابل
انسانها به حساب میآید .از دیدگاه اس�لامی دو نوع کرامت برای انسانها ثابت شده که عبارت
است از:
الف.کرامت ذاتی(طبیعی)
کرامت ذاتی ب��ه معنای پ��اک ب��ودن از آلودگیها و برخورداری از عزت و ش��رف اس��ت که
خداوند در ذات انس��ان به ودیعه نهاده اس��ت؛ به عبارت دیگر کرامت ذاتی همان کرامت طبیعی
است که همه انسانها به حیث انس��ان بودن از آن برخوردارند و تا زمانیکه انسان با اختیار خود
مرتکب گناه نشود ،آن کرامت از وی سلب نخواهد ش��د .البته دیگران نیز درباره این حق مسئول
هستند(جعفری.)223 :1390،
کرامت ذاتی انس��ان مورد پذیرش همه ادیان الهی و ش��مار قابل توجهی از مکاتب حقوقی و
اخالقی اس��ت .اما در دوران معاصر برخی از مکاتب بش��ری از جمله نظام حقوق بینالملل بشر از
دیدگاه غرب ،کرامت انسانی را منحصر به همین کرامت ذاتی کرده اند و از کرامت ارزشی سخن به
میان نمیآورند .در حالی که قائالن به کرامت ارزشی انسان ،معتقدند مرتبه این نوع کرامت باالتر
است و حرکت کمالی انسانها در این مسیر محقق خواهد شد(همان.)225 :
بنابراین ،کرامت ذاتی به عنوان موهبت الهی ،مقدمه رسیدن انسان به کرامت ارزشی است.
ب.کرامت ارزشی(اکتسابی)
کرامت ارزشی ناشی از به کارگیری اس��تعدادها و نیروهای مثبت در وجود انسان برای رشد و
تکامل است(همان .)223 :قرآن مالک کسب کرامت ارزشی انس��ان را تقوا معرفی می کند «:إ ِنَّ
أَ ْك َرمَكُ مْ ِعنْدَ اللهَّ ِ أَتْقَاكُمْ »(حجرات )13،از این آیه ویژگیهای کرامت ارزشی را میتوان برشمرد:
.1کرامت ارزشی یک امر اختیاری و حصولی است.2 .به لحاظ اختیاری بودن ارزش نهایی انسان با
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آن سنجیده میشود.3 .برخالف کرامت ذاتی ،همه انسانها از این نوع کرامت برخوردار نیستند؛
چون اکتسابی است.4 .امری قابل زوال است؛ بدینمعنا که گاهی توسط خود فرد و گاهی توسط
دیگران هدف تعرض قرار میگیرد؛ بدینصورت که:
الف.اگر مراتب تقوای الهی رعایت نشود ،انسان از کرامت ارزشی بیبهره میماند.
ب .اگر از همه ابعاد مثبت وجودی انسان به طرز صحیح استفاده نشود ،این حق از بین خواهد
رفت.
ج.اگر انس��انی بر اثر خودکامگی ،اس��تعدادهای دیگران را در جهت اه��داف پلید خود مورد
بهرهبرداری قرار دهد ،کرامت آن ها خدشهدار خواهد شد(همان.)169-168 :
 .1-3اهمیت و توجه به کرامت انسان
از دیدگاه اسالم ،انسان دارای کرامت وجودی و ارزشمند است و برای اثبات آن بر اساس آیات
قرآن ،سه وجه تحلیلی میتوان برشمرد:
.1قرآن به صراحت اعالم کرده که انسان کریم اس��تَ «:ولَقَدْ َك َّر ْمنَا بَنِي آ َد َم »(اسراء)70،؛ ما
فرزندان آدم را گرامی داشتیم.
َك اللهَّ ُ أَحْ سَ نُ
.2خداوند به خاطر آفرینش انسان ،خود را بهترین خالق معرفی کرده استَ «:ف َتبَار َ
ال ْخَ الِقِينَ »(مومنون)14،؛پس بزرگ اس��ت خدایی که بهترین آفرینندگان اس��ت .براین اساس
بهترین خالق با خلق موجودی کریم و با ارزش معنا مییابد.
.3بر اساس آیه« نَفَخْ ُت فِي ِه مِنْ رُوحِ ي »(حجر)29،؛از روح خود در آن دميدم،انسان متخلق به
ْض خَ لِي َف ًة
صفات الهی است تا شایستگی جانشینی بر روی زمین را داشته باشد «:إِن ِّي جَ اعِلٌ فِي الَأْر ِ

»(بقره )30،بنابراین ،دارا نبودن مؤلفههای کرامت مانند عبودیت ،عقالنیت،آزادی ،عدالت و ...با

وعده خالفت بر روی زمین منافات دارد.
امروزه در اسناد مربوط به حقوق بشر مانند اعالميه جهاني حقوق بشر ،كنوانسيون رفع تبعيض
نژادي و ..نیز به موضوع كرامت انساني اشاره شده است .به عنوان نمونه ،ماده اول اعالميه جهاني
حقوق بشر ميگويد :تمام انسانها آزاد متولد شدهاند و در كرامت انساني و بهرهمندي از حقوق با
يكديگر مساوياند .عالوه بر این ،بسیاری از اصول اعالمیۀ جهانی حقوق بشر مبتنی بر مؤلفههای
حفظ کرامت انسانی اس��ت .از جمله حق حیات(ماده  3اعالمیه) ،لغو تبعیض(مواد 2و ،)7آزادی
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بنابراین بین نظر اس�لام و اعالميه حقوق بش��ر در مؤلفههای کرامت انس��انی مانند آزادی،
برخورداری از حقوق عادالنه فردی ،اجتماعي ،سیاسی و...همس��ویی وجود دارد .هرچند امروزه
واقعیتهای موجود در جهان نشان میدهد که استناد به حق کرامت در بسیاری موارد ،در تعارض
جدی با مفهوم واقعی کرامت انسانی است و خالف آموزهها و قوانین اسالمی و اصول اعالمیه جهانی
حقوق بشر عمل میشود.
.2-3مؤلفههای کرامت انسانی
مؤلفههای حقوقی ،اجتماعی ،دینی و اخالقی مختلفی برای سنجش کرامت انسانی وجود دارد
که در این نوشتار امکان بررسی همه آن ها نیست؛ از اینرو به پنج مؤلفه اصلی عبودیت ،عقالنیت،
شکرگرایی ،آزادیخواهی و عدالتمحوری که کرامتبخش وجود انسان هستند ،پرداخته میشود.
.1-2-3عبودیت
واژه عبودیت و عبادت ،از ریش��ه “عبد” گرفته شده اس��ت .عبودیت ،به اظهار تذلل ،خضوع و
فروتنی معنا شده است.عبادت نیز به معنای نهایت فروتنی و اطاعت است .راغب ،عبادت را بلیغتر
از عبودیت و نهایت فروتنی دانسته است(راغباصفهانی1404،ق.)542:
در کتابهای لغت برای این دو واژه معناها ،انواع و مراتبی بیان شده است.آن چه در این نوشتار
ی کردن است که با توجه
مد نظر است ،معنای کلی و مشترک عبادت و عبودیت یعنی طاعت و بندگ 
به آیات قرآن ،جزو مؤلفههای کرامت انسانی است:
ْس إِلاَّ ل ِ َي ْعبُدُ ونِ »(ذاریات)56،؛
ْت ال ْجِ نَّ و إَْالِن َ
.1هدف از خلقت انسان ،عبودیت استَ «.ومَا خَ لَق ُ
جن و انس را نيافريدم جز اين كه عبادتم كنند.
َّاك ن َ ْعبُدُ »(حمد)5،تنها تو را میپرستیم .مقدمه هدایت به صراط مستقیم
ی کردن « إِي َ
.2بندگ 
َاط ال ْمُ سْ َتقِيمَ »(همان.)6،
است« ا ْه ِدن َا الصِّ ر َ
.3درباره باکرامتترین انس��ان ،واژه “عبد” به کار رفته اس��ت« سُ بْحَ انَ الَّذِي أَسْ ��رَى ب ِ َع ْب ِد ِه
»(اس��راء)1،؛منزه اس��ت خدایی که بندهاش را برد .در تفس��یر این آیه گفته ش��ده است :عبد به
صورت مطلق به کار رفته و منظور عبد کامل یعنی رس��ول خدا(ص)است .همچنین پیامبر(ص)
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انتخاب(مواد )15 ،14 ،13حمایت از شرافت افراد(ماده .)12
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به سمت خدا برده شده است .تفاوت بین بردن(جذب) و رفتن(س��لوک) در سرعت باالی جذب
است(جوادیآملی .)253: 1376 ،در نتیجه عبودیت دارای مراتبی است که در باالترین مرتبه آن،
انسان به سوی خدا کشیده شده و شایسته برترین درجه کرامت انسانی میشود.
از دیدگاه امام رضا(ع) نیز عبودیت ،جزو مؤلفههای کرامت انس��انی اس��ت .ایش��ان در روایتی
میفرمایند«:ا ِنّ اشَ ��دّ العِبادةِ الوَرع»؛ (حوی��زی1383 ،ق.ج)30:1؛ دش��وارترین عبادت ،تقوی

و پرهیزگاری اس��ت .قرآن نیز معیار کرامت ارزش��ی انس��ان را تقوا میداند« إ ِنَّ أَ ْك َرمَكُ مْ ِعنْدَ اللهَّ ِ
أَتْقَاكُمْ »(حجرات)13،؛ همانا گرامی ترین ش��ما نزد خدا باتقواترین شماست .بنابراین عبودیت،

تقوایی است که کرامت میبخشد.
.2-2-3عقالنیت
واژه عقل در کتابهای لغت به معانی مختلفی همچون نهی ،حبس ،شعور ذاتی ،فهم و علم به
کار رفته است(معین :1377،ذیل مدخل عقل) .مفهوم عام عقل همان خودآگاهی انسان است که
بر تمامی ارکان ادراکی مانند حواس ،تفکر ،حافظه و...احاطه و نقش روشنگری دارد .حضور عقل در
انسان ،فطری است و برای اثبات یا بهره بردن از آن نیاز به استدالل نیست .چنان چه در قرآن کریم
نیز اشاره شده است که همه انسانها از نیروی عقل برخوردار هستند اما به علت کور دلی نمیتوانند
ُوب يَ ْع ِقلُونَ بِهَا أَ ْو آذَانٌ يَسْ مَ عُونَ بِهَا
ْض َف َتكُونَ لَهُمْ ُقل ٌ
از آن بهرهمند شوند « :أَ َفلَمْ يَسِ ��يرُوا فِي الَأْر ِ
ُوب الَّتِي فِي الصُّ دُ و ِر »(حج )46،؛ آیا آنان در زمین سیر نکردند
َفإِنَّهَا لاَ تَعْمَ ى الَأْب ْصَ ا ُر َولَكِنْ تَعْمَ ى ال ْ ُقل ُ
تا آنان را قلبهايي باشد كه با آن درک كنند یا گوشهایی که با آن بشنوند .زیرا چشمهای ظاهر
نابینا نمیشود بلكه دلهایی كه در سينههاست كور ميشود.
عقل در متون تخصصی مانند فلسفه و عرفان نیز دارای معنای گوناگونی است .برخی از معانی
مربوط به هستیشناسی است که فالسفه میگویند«صادر اول عقل است»(ابنسینا)654 :1379،
و روایات نیز موید آن است« :اَوَّلُ ما خَ لقَ اهلل العَقل»(مجلسی،1386،ج97 :1؛کلینی،1390،ج:1
 .)52برخی دیگر از معانی مربوط به شناختشناس��ی است که ش��امل عقل نظری و عملی است.
ابنسینا درباره ویژگی عقل میگوید :ویژگی بارز انس��ان ،تصور معانی کلی عقلی است که به نحو
کامل از ماده مجرد شدهاند و این نیروی نظری است که با پیوند با جنبهای که فراز اوست پیوند یافته
است و بهره میگیرد )184:1359(.پس نفس رویی به سوی تن و رویی به سوی مبادی عالی دارد
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بنابراین ،صرفنظر از معنای کلی و جزئی عقل ،این نیروی الهی مبدأ عقلگرایی انس��ان و در
نتیجه کرامتبخش وجود اوس��ت؛ زیراکه در اندیشه اس�لامی ،عقل منزلت واالیی دارد و اساس
آفرینش به شمار میرود(مجلسی،1386 ،ج.)96-97 :1
برخی مفسران ،آیه تکریم(اسراء )70،را به اعطای عقل به انسان تفسیر کرده اند(طباطبایی:1360،
 .)156طبق مفاد برخی روایات معصومان(ع) نیز خداوند پس از آفریدن عقل به او میفرمایدَ «:کرَّمتُک
عَلی جَ میعِ خَ لقی»(کلینی،1390،ج)52 :1؛ تو را بر همه مخلوقات خود کرامت دادم.
ازاینرو ،وجود عقل در انسان جنبه کرامتبخشی دارد؛ زیرا به واسطه همین عقل ،انسان اشرف
َك اللهَّ ُ أَحْ سَ نُ
مخلوقات به شمار میرود و خداوند در خلقت آن به خود تبریک گفته است« َف َتبَار َ
ال ْخَ الِقِينَ (مومنون)14،؛پس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است .همچنین عقل از نور
خدا گرفته شده؛ « نَفَخْ ُت فِي ِه مِنْ رُوحِ ي »(حجر)29،؛از روح خود در آن دميدم و خدا کریم است
و انسان نیز مظهری از خدای کریم است.
عالوه بر آیات و روایاتی که به جنبه کرامتبخشی عقل اشاره دارند ،ویژگیهای ادراکی انسان
نیز که توسط عقل انجام میشود ،دال بر کرامت وجودی انسان اس��ت؛ بدینصورت که انسان به
وسیله عقل نظری ،بودها و نبودها وهستها و نیستهایی را که مربوط به طبیعیات،ریاضیات و
االهیات(حکمت نظری) هستند،درک میکند .از طریق عقل عملی نیز بایدها و نبایدها درک و رفتار
آدمی کنترل میشود(جوادیآملی،1389،ج .)153 :1از اینرو عقالنیت ،مبنای اصلی کرامت ذاتی
و ارزشی انسان به شمار میرود؛ زیرا با عقل نظری و عملی مسیر تکامل را طی میکند.
با توجه به اهمیتی که امام رضا(ع) برای عقل در کسب معرفت و عبادت الهی قائل است ،میتوان
گفت از نظر ایشان نیز عقلگرایی یکی از مؤلفههای کرامت انسان است .حضرت در خطبه توحید
میفرمایندَ «:وب ِالعُقولِ تَعتِقدُ مَعر َفتُه»؛ به وسیله عقول معرفت خدا حاصل میشود .سرآغاز عبادت
نیز معرفت و خداشناسی است«:اَوَّلُ عِبادةِ اهلل تَعالی مَعرفتُه»(ابنبابويه،1337،ج.)149 :1بنابراین

معرفت و عبودیتی که با عقالنیت به دست میآید ،سبب کرامت انسان میشود.
 .3-2-3شكرگرایی

“شکر” به تصور نعمت و اظهار آن معنا شده اس��ت(راغباصفهانی1404،ق .)461 :از اینرو،
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اعتراف به نعمت و یادآوری آن ،به کاربردن درست نعمتها در جهت شکوفایی استعدادها ،اسراف
نکردن به ویژه در منابع خدادادی از مصادیق ش��کرکردن اس��ت(صانعیپور .)34 :1376،چنین
انسانی ،کریم است .قرآن کریم به این مس��ئله اشاره میکند «:إِن َّا هَدَ يْنَا ُه السَّ ��بِيلَ إِمَّا شَ ا ِكرًا َوإِمَّا
َكفُورًا »(انسان)3،؛ ما راه را به او نشان دادیم،خواه شاكر باشد یا كفران كند .در آیه دیگر نیز تصریح
شده است که سود سپاسگزاری کردن ،برای خود انسان است و خداوند بینیاز استَ «:ومَنْ شَ َك َر
َفإِن َّمَ ا يَشْ ُك ُر ل ِ َنفْسِ ِه َومَنْ َك َف َر َفإِنَّ َرب ِّي َغنِيٌّ َكرِيمٌ »(نمل .)40،براساس این آیه ،شکرگزاری فرصت
سودرسانی و کرامتبخشی خداوند بهانساناست.
از احادیث امام رضا(ع) درباره شکرگزاری نیز میتوان نتیجه گرفت که شکرگرایی از مؤلفههای
کرامت انسانی است .حضرت در روایتی ش��کرگزاری را در ردیف اطاعت و تقوای الهی بیان کرده
َک
اس��ت«:ا ِنَّ اهلل َع َّز وجل اَمَر ب ِثالثة مَقرُون ب ِها ثَالثَة ا ُخری :اَمَر ب ِالصَّ الةِ َو الزَّکاةِ ،فَمَ ن صَ لّی َولَمیُز ِّ

ل َ متُقبَل مِنه صَ التَه َو ا َ َم َر ب ِالشُّ ک ِر ل َه َول ِلوالدینِ  ،فَمَ ن ل َ میَشکُر والدَ یه ل َ میَشکُراهللَ ،و ا َ َم َر ب ِات ِّقا ِء اهلل وَصِ ل ِة

میَتَّقِ اهلل َع َّز وجَ ل»(ابنبابويه1414،ق)156:؛ خداوند فرمان داده سه
میَصِ ل رَحِ م ُه ل َ 
الرَّحِ م ،فَمَ ن ل َ 
چیز همراه سه چیز دیگر انجام گیرد :به نماز همراه زکات فرمان داده ،پس کسی که نماز بخواند و
زکات نپردازد نمازش نیز پذیرفته نمیشود .به سپاسگزاری از خودش و پدر و مادر فرمان داده ،پس
کسی که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند ،خدا را شکر نکرده است .به تقوای الهی فرمان داده و به
صله رحم ،پس کسی که صله رحم انجام ندهد تقوای الهی را هم به جا نیاورده است.
بنابراین ،کفران نعمت ازجمله گناهانی اس��ت که با مقولههایی مانند ناسپاسی ،بیتوجهی به
ارزش نعمت و استفاده نادرست مصداق مییابد .بنابراین شاکر بودن ،دوری از گناه و تقوای الهی
کرامتآفرین است.
 .4-2-3آزادیخواهی
آزادی و حق انتخاب یکی دیگر از امتیازات انسان در مقایس��ه با سایر موجودات است؛ یعنی
انسان به طور فطری آزاد آفریده شده است .حضرت علي(ع)(دشتی )517 :1384ميفرمايند«:بنده
ديگري نباش كه خداوند تو را آزاد آفريده اس��ت»در آیات قرآن نیز ،معیار ارزشگذاریها ،افعال
اختیاری انسان معرفی شده است« إِن َّا هَدَ يْنَا ُه السَّ بِيلَ إِمَّا شَ ا ِكرًا َوإِمَّا َكفُورًا »(انسان.)3،
از نظر اندیشمندان ،آزادي بدون عصيان ،ركود و اس��ارت است و بدون تسليم و اصولي بودن،
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حریّت(آزادگی) مرتبط میداند( ،1368ج.)117-116 :9
بنابراین ،آزادی از ابتداییترین حقوق انسان است.اگر شکوفایی استعدادهای انسان ،در بستر
اختیار و آزادی لحاظ شود ،بر کرامت ارزشی او افزوده میشود و هرچه نگرش به انسان محدودتر
باشد به همان نسبت از حيطه آزاديهاي او در عرصههای مختلف جامعه و در نتیجه کرامت ارزشی
او كاسته ميشود.
سیره و الگوی عملی امام رضا(ع) نیز بیانگر آن است که ایشان ،آزادی را موهبت الهی و الزمه
کرامت انسانی میداند .حضرت ،انسان را به سبب انسان بودن صرفنظر از دین ،عقیده و نژاد دارای
آزادی و کرامت میداند و برهمین اس��اس اجازه نمیدهد که حتی یک فرد ذمّی که دینی غیر از
اسالم دارد ،آزادی فرزندش را با امور مادی و به خاطر گرسنگی معاوضه کند و بردگی را برای رفع
نیازهای اقتصادی و سلب اختیار جایز نمیشمارد(شیخ طوسی،1364،ج.)77 : 7
.5-2-3عدالتمحوری
معنای لغوی “عدالت” عبارتاس��ت از«:دادگربودن ،انصافداش��تن ،دادگ��ري در اجتماع و
عدالتي كه همه اف��راد جامعه از آن برخ��وردار باش��ند»(معین،1377،ج:2ذیل مدخل عدالت).
موزون بودن و نفي هرگونه تبعيض و رعايت تساوي در استحقاقهاي متساوي ،از دیگر معانی عدل
است(مطهری)57 -54 :1393،
عدالت به معنای قراردادن هر امری در جای خود ،احقاق حقوق ،انصاف ،تقوا ،رسیدگی به مردم،
مبارزه با س��تم و برابری ،همه حوزههای فردی ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی را شامل میشود و
نقش مهمی در حرکت جامعه بشری به س��وی تکامل دارد .از اینرو ،اجرای آن در جامعه اهمیت
ویژهای دارد؛ چنان چه قرآن نیز برپايي عدل و قسط در ميان مردم را به عنوان هدف بعثت پيامبران
و فرود آمدن كتاب آسماني و ميزان الهي معرفی کرده است «:لَقَدْ أَرْسَ ��لْنَا رُسُ لَنَا ب ِال ْ َب ِّينَاتِ َوأَن ْ َزلْنَا
َّاس ب ِالْقِسْ طِ »(حدید)25،؛به راستى(ما) پيامبران خود را با داليل
َاب وَالْمِيزَانَ ل ِ َيقُو َم الن ُ
َم َعهُمُ ال ْ ِكت َ
روشن فرستاديم و با آن ها كتاب وميزان(حق و باطل) نازل کردیم تا مردم به عدالت عمل کنند.
بنابراین ،عدالت مانند سایر مؤلفههای کرامت انس��انی ،یک نیاز فطری است و عدالتگرایی،
رابطه مستقیمی با حفظ کرامت انسان دارد؛ زیرا از بین بردن فقر ،استبداد ،تبعیض و یکسانسازی
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هرج و مرج اس��ت(یزدی .)32 :1379،مالصدرانیز همه فضایل انس��ان را به حکمت(عقالنیت) و
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فرصتها و جلوگیری از انبوه شدن سرمایه در دست یک قشر خاص از جمله مصادیق و ظرفیتهای
کرامتبخش عدالت است.قرآن در اینباره میفرماید «:یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا كُون ُوا َقوَّامِينَ للِهَّ ِ شُ هَدَ ا َء
َب ل ِل َّت ْقوَى(»...مائده)8،؛ای کسانی که
ب ِالْقِسْ طِ وَلاَ يَجْ ِر َم َّن ُكمْ شَ نَآنُ َق ْو ٍم َعلَى أَلاَّ تَ ْع ِدل ُوا ا ْع ِدل ُوا ُه َو أَ ْقر ُ
ایمان آوردهاید همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید .دشمنی با جمعیتی ،شما
را به گناه و ترک عدالت نکشاند .عدالت پیشه کنید که به پرهیزگاری نزدیک تر است.
اندیشه امام رضا(ع) نیز بر مبنای عدالتخواهی و محرومیتزدایی است.زمانی ک ه محمدبنعباده
از امام رضا(ع)پرسيد :چرا آن چه را اميرمؤمنان گفت ،تأخير انداختي؟ امام فرمود :اي اباحسن اگر
امر حکومت ،چنان که ميگويي ،به سوي ما برگردد و تو هم آن چنان باشي که اکنون هستي ،در آن
روز هم چيزي نصيب تو نخواهد شد و مانند يکي از ديگران خواهي بود(فضلاهلل)71-70 :1366،
سیره عملی امام رضا(ع) نیز گویای اندیشه عدالتورزی ایشان است؛ اندیشهای که عدالت را جزو
مؤلفههای کرامت انسانی میداند و با ستمهای زمانه خود که منافی کرامت انسانی بودند ،مبارزه
نمودند .ایشان به صراحت از ش��یوه نظام جابر وقت انتقاد میکردند .همچنین در برابر انحرافات
نزدیکان خود بدون هـيچ نوع مالحظ��هاي موضع ميگرفتند.نمون��های از اينگونه برخوردها را
ميتوان در مقابله امـام بـا اعـمال برادرش زيدبنموسي مشاهده کرد«:اي زيـد! اگر خيال ميکني
با گناه کردن وارد بهشت ميشوي و موسيبنجعفر(ع) هم که خدا را اطاعت کرده است وارد بهشت
شود.به خدا سوگند هيچ کسي به پاداش نميرسد مگر در پرتو اطاعت خدا .زيد گـفت :من برادر
تو و پسر پدرت هستم .حضرت فرمود :تو تا وقتي برادر من هس��تي کـه در اطاعت خداي متعال
باشي»(ابنبابويه،1337 ،ج.)236 :2
بنابراین نگاه برابری به انس��انها ناشی از نگاه کریمانه به انسانهاس��ت .اجرای عدالت نیز به
انسانها کرامت میبخشد؛ به عبارت دیگر عدالت و کرامت الزم و ملزوم یکدیگرند.چنان چه سیره
رفتاری امام رضا(ع) بر مبنای عدالتورزی و کرامتبخشی استوار بود؛ آن حضرت همه خدمتگزاران
و غالمان سياهپوست را در س��فرهاش جمع می کرد و با آنان غذا ميخورد بدون اين که کمترين
تبعيضی بين آنان و ديگران قائل شود(فضلاهلل.)45 :1366،
.4کمال انسان

.1-4تعریف کمال
کمال ،مرحله عالى هر شىء یا صفتهایی اس��ت که فعلیت اخیر شىء اقتضاى دارا شدن آن
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خواهد بود(مصباح .)36 :1380،به بیاندیگر کمال آن چیزی است که شیء با آن تمام خواهد بود،
یا از نظر ماهیت که کمال اول است؛ مانند حیوانیت و ناطقیت یا به لحاظ صفت که کمال دوم است؛
مثل شجاعت در انسان(مالصدرا ،بیتا.)2:
بنابراین کمال دایره وجودی انس��ان را وس��عت میبخش��د.خواجه نصیر طوس��ی میگوید:
وقتی موجودی به ویژگی درخور ش��أن خویش نائل ش��ود درحقیقت به کمال الیق خود رسیده
است(.)338 :1379
.2-4مصادیق کمال انسان
دیدگاههای مختلفی درباره مصادیق کمال انسان وجود دارد؛ بسیاری از فالسفه ،کمال انسان را
در رشد عقالنی میدانند« :صیرورة االنسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی»(مالصدرا،1378،ج:1

 .)20عرفا نیز کمال انس��ان را رس��یدن به مرتبه واالی کشف و ش��هود(بعد نظری) و رسیدن به
مراتب واالی فنای فیاهلل(بعد عملی) دانس��تهاند(مالصدرا .)326 :1360،مکتب وحی نیز کمال
انسان را قرب الهی دانسته و رسیدن به آن را از طریق عبادت و اطاعت از دستورهای الهی ممکن
میداند(مصباح.)24 :1383،
در این مقال��ه ،برخی از مؤلفههای کرامت انس��انی مانن��د عبودیت ،عقالنیت ،ش��کرگرایی،
عدالتمحوری و آزادیخواهی به عنوان مصادیق کمال انتخاب ش��ده و نقش آن ها در کمالیابی
انسان با استناد بر روایات و سیره عملی امام رضا(ع) تبیین میشود.
ت بر کمال انسان از دیدگاه امام رضا
.3-4تاثیر مؤلفههای کرام 

(ع)

با توجه به مباحث مطرحشده درباره مؤلفههای کرامت انسانی ،در این بخش تاثیر این مؤلفهها
در کمال انسان بررسی میشود.

.1-3-4عبودیت و کمال انسان
ام��ام رض��ا (ع) اولی��ن مرتب��ه عب��ادت را ش��ناخت خ��دا میدان��د «:ا َوّلُ عِب��اد ةِ اهلل

مَعرفتُه»(ابنبابويه،1337،ج )149 :1شناختی که انس��ان را به مراتب کمال وجودی میرساند؛
زیرا اساس این شناخت ،توحیدمحوری است«:ا َصلُ مَعرف ِة اهلل توحیدُ ه»(همان)

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

ها را دارد و امور دیگر در حدّ ى که براى رسیدن به کمال حقیقى آن مفید باشد« ،کمال مقدمى»
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همچنین ایشان در بیان سبب عبودیت به سعادت و کمال انسان اشاره میفرمایند«:فی ب َیانِ
ال یَ ُكون ُوا ناسین لِذِكرِه َو التارِكینَ ال َدب ِه َو ال الهینَ
ِعلَّ ِة العِبادةِ :فإن قالَ قائل َفل ِمَ تعبّدهُم؟ قیل :لئ ّ

عَن امرِه َو نهیِه إذا کانَ فیه صَ الحُ هم َو قِوامُهم»(ابنبابويه 1337،ج.)102 :2اگر کسی بگوید :چرا
خداوند ،انسان را به عبادت خویش دعوت كرده اس��ت؟گفته شود :آنان را به عبادت دعوت کرد تا

یاد خدا را فراموش نكنند ،ادب پروردگار خویش را ترك نكرده و نسبت به دستورات و نواهی او بی
اعتنا نشوند ،زیرا خیر و مایة حیات آنان در این دستورات است.
بنابراین با عبودیت ،انسان به کمال میرسد و در باالترین مرتبه آن ،به مقام جانشینی خدا نائل
میشود .یعنی انسان کامل کسی است که عبد باش��د؛ چنان چه به دستور خداوند در تشهد نماز
باید قبل از رسالت پیامبر(ص) به عنوان انسان کامل به عبودیت اش شهادت داده شود«أشهَدُ أنّ
مُحمّ دا عَبدُ ه َو رسُ ول ُه».
 .2-3-4عقلگرایی و کمال انسان
عقالنیت انسانها به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی کرامت ،برای تکامل انسانها نیز ضروری
است؛ چنانچه در قرآن انسان به تعقل و تدبر دعوت شده و از پیروی کورکورانه نهی شده است« وَلاَ
َك ب ِ ِه ِعلْمٌ »(اسراء)36،؛چیزی را که به آن علم نداری،پیروی مکن .بنابراین انسان با
ْس ل َ
ْف مَا لَي َ
تَق ُ
عقالنیت میتواند صراط مستقیم را تشخیص دهد و مراحل کمال را طی کند.
از احادیث امام رضا(ع) درباره ویژگیهای عقل و اهمیت خرد ورزی و همچنین سیره عقلگرایی
ایشان میتوان نقش تکاملی عقل را از منظر ایشان استنباط کرد.
.1-2-3-4ویژگیهای تکاملی عقل
الف.فطری و الهی بودن

در اثبات کمالی بودن عقل انس��ان ،همین بس که از جانب کمال مطلق در نهاد انس��انها به
عنوان هدایتگر به ودیعه نهاده شده است .امام رضا(ع) نیز عقل و خرد را موهبت الهی میداند«:العَقل
االدب کلفة؛ فَمَ ن تَ َکلَّف االدَب ق��در عَلیه و مَن تَکَلف العقل لمیَزدد بذل ِک االجَ هال»؛
ُ
حِ باء مناهلل و
عقل نعمتي اس��ت که از طرف خداوند به بندگان عطا شده است و ادب با مشقت به دست ميآيد،
هرکس با سختي و مش��قت دنبال ادب برود به مقصود خود خواهد رس��يد ،ولی عقل با مشقت به
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آورد(کلینی،1348،ج.)22 :1یعنی عقل اکتسابی نیست و بخشش آن از جانب خداست .اما ادب
و کمال ،حصولی است که به اندازه تحصيل انسان به دست ميآید.
ب.بازدارنده از بدیها و دعوت به خوبیها
براس��اس روایات امام رضا(ع) انس��انی که از نیروی عقل بهرهمند نباش��د ،اصالحپذیر نخواهد
ب��ود و نمیت��وان آن را از فحش��ا و منکرات منع ک��رد .حضرت ،اندیش��یدن را به مانن��د آینهای
تریک س��یّئاتک و
میداند که خوبیه��ا و بدیها را به انس��ان نش��ان میدهد«:ال َّت َفکُّ��ر مِراتک َ
حَ سَ ناتک»(مجلسی1403ق،ج.)325 :71
پ.پرستش

تفکر درباره خدا و آفرینش مخلوقات با نیروی عقل صورت میگیرد .بنابراین ،نوعی پرستش
َيس العِبادة كثر ُة الصِّ يام
اس��ت و عبادت عملی را نیز همراه میآورد .حضرت رضا(ع) نیز فرموده«:ل َ
والصَّ الة وانما العبادة الفِكر فياهلل تعالي»(عطاردی)255 :1361،عبادت به کثرت نماز و روزه نيست،

بلکه عبادت ،انديشيدن در اوامر پروردگار است».
ت.تساهل و تسامح

آس��انگیری و مدارا با دیگران ،نوع��ی مدیریت و عقالنی کردن رفتار اس��ت که انس��ان را از
آسیبهایی مانند تنشها و خشونتها حفظ و به صفاتی چون بخشش و حسنخلق مزین می کند.
بنابراین اثر تکاملی و سازنده دارد .امام رضا(ع) نیز«تسامح با دشمنان و مدارا کردن با دوستان»را از
نشانههای عقلگرایی میداند(ابنبابويه.)233 :1390،تسامح به معنای زیرپاگذاردن اصول نیست
بلکه انعطاف در شیوه اجرای اصول و ارزش هاست.
ث.راهنما و حافظ

تعبیر امام رضا(ع) از عقل س��الم به مثابه دوس��ت انسان اس��ت«:صَ ديقُ کُلُّ امرِء عَقلُه َو عَدُ وُّه
جَ هلُه»؛(کلینی،1348،ج )12 :1دوست هر انساني خرد او و دشمن اش ناداني اوست.عقل مانند
دوست واقعی ،نقش هدایتکننده دارد و انسان را از بدیها و خطرها حفظ میکند.
ج.خودشناسی

َرف
از مهم ترین ویژگیهای عقل خودشناسی است؛ زیرا زمینهساز خداشناسی است«:مَن ع َ
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دست نميآيد و هرکس بخواهد با مشقت عقل را به دست بياورد جز جهالت چيزي به دست نخواهد
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َف َرب َّه»(تمیمیآمدی .)232 :1366،بدینمعنا که فطرت انسان با شناخت خدا عجین
ن َفسَ ه َفقَد َعر َ
است و دعوت به خودشناسی در واقع دعوت به خداشناسی است .از سوی دیگر انسان ممکنالوجود
است یعنی وجودش از خودش نیست.بنابراین ،وابس��تگی خود را به خدا احساس میکند .از نظر
امام رضا(ع) نیز برترین مرحله خرد ،شناخت انسان از خود است(مجلسی1403ق ،ج.)352 :78
چ.حجت باطنی

خداوند براساس دو حجت ظاهری و باطنی ،راه تکامل را به انسانها نشان داده است .پیامبران
حجت ظاهری و عقل حجت باطنی خداوند بر مردم دانس��ته شده است(کلینی،1348،ج.)46 :1
لذا این حجت باطنی(عقل) از حجت ظاهری(پیامبران و امامان) برتر است؛ زیرا آن ها نیز با عقل
مورد پذیرش قرار میگیرند.
َعرف الصّ ��ادِق علياهلل فَيصدقه و ال��کاذب عَلياهلل
امام رضا(ع) در اینب��اره فرموده«:العَق��لُ ي ُ
فَيکذبه»(حرانی)814 :1384،؛عقل ،راستگوي بر خدا را ميشناس��د و او را تصديق ميکند و از
دروغگو بر خدا آگاهي مييابد و او را تکذيب ميکند.
ح.معرفتشناسی

یکی از ویژگیهای عقل ،توانایی معرفت به خداوند و دس��توراتش اس��ت .امام رضا(ع) تصریح
میفرمایندَ «:وب ِِال ُعقُولِ تَع َتقِدُ مَع ِرفَته»(ابنبابويه،1337،ج .)149 :1از س��وی دیگر ،شرع و عقل
به عنوان دو منبع معرفتی ،الزم و ملزوم یکدیگر دانسته ش��دهاند«کُلَّ ما حَ کَمَِ ب ِه الشَّ رع حَ کَمَ ب ِه
العَقل»(مطهري،1370،ج.)54 :20بنابراین ،عقل بدون دین مصون از اش��تباه نیست .دینداری
بدون عقل نیز یقینی نیس��ت؛ چنان چه امام رضا(ع) عقل را الزمه دینداری دانس��ته است«:اليُعبَأ
ب ِأهلِ الدّ ينِ ِممَّن العَقلَ ل َه»(کلینی،1348،ج)32 :1؛دينداري که عقل ندارد اعتنايي به او نيست.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که امام رضا(ع) به لزوم عقل و دین در معرفتشناسی و کمال انسان
توجه خاصی داشتند.
خ .رفتار کریمانه
از ش��اخصهای خردمندی ،رفتار همراه با احت��رام و محبت با انسانهاس��ت.امام رضا(ع) در
ِصف العَقل»؛ مهرباني و دوستي با مردم نيمي از خردمندي
ّاس ن ُ
اینباره میفرمایند«:ال َّت َو ُّد ُد اِليَ الن ِ
است(حرانی.)804 :1384،
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مخاطب را نیز حفظ میکند .سیره عملی امام رضا(ع) نیز بیانگر رفتار کریمانه با انسانهاست؛ یاسر
خادم روایت کرده است«:امام به خدمتگزاران خود فرمود :اگر من باالی سرتان بودم و شما در حال
خوردن غذا ،برنخیزید تا غذایتان پایان پذیرد(کلینی ،1365،ج.)298 :6
با توجه به ویژگیهای تکاملی عقل از منظر امام رضا(ع) ،میتوان نتیجه گرفت که انس��ان با به
کارگیری درست عقل به عنوان معیار کرامتی انس��ان میتواند از آفتها مصون بماند و به سمت
کمال حقیقی حرکت کند.
.2-2-3-4انواع عقلگرایی و کمال انسان
در اندیش��ه و الگوی رفتاری امام رضا(ع) اس��تفاده از دو حوزه عقلگرایی نظری و عملی برای
کمالیابی انسان ضرورت دارد.
الف.عقلگرایی نظری
انسان با عقل نظری ،واقعیات(هستها و نیستها) را درک و به حق و باطل در مدرکات خود
اعتقاد پیدا میکند(مالصدرا.)199 :1360،در زمان امام رضا(ع) عقلگرایان افراطی(معتزله) در علم
فقه ،به قیاس و رأی عمل می کردند و سعی داشتند آموزهها و شبهات دینی را با عقل ناقص انسانی
تفسیر کنند و توسط مأمون نیز حمایت میش��دند .بر این اساس امام رضا(ع) با دانش و عقالنیت و
احاطه علمی بر مبانی ادیان و مذاهب دیگر و همچنین اس��تفاده از فرصتهای مناظراتی ،تحول
علمی عظیمی در تاریخ اسالم ایجاد کردند .ایشان با عقل و علم از معارف دینی دفاع می کردند و
شبهات مطرح شده در حوزه اصول دین(توحید،امامت و)..را با اثبات عقالنی رد می کردند .مصادیق
بسیاری از دالیل عقلی حضرت برای اثبات مباحث کالمی مانند وجود خدا ،رؤیت خدا ،حدوث عالم
و ...وجود دارد(فضلاهلل168 :1366،و.)181
بنابراین میتوان استقبال امام رضا(ع) از مباحث آزاد میان ادیان ،اهمیت به پرسشهای دینی،
اعتقاد به حقانیت دین ،باور به پایههای برهانی و عقالنی قوی برای مبانی اعتقادی اسالم ،دعوت
پیروان خود به تدبر و مناظره علمی را از جمله شاخصهای عقلگرایی نظری امام رضا(ع) برشمرد.
براین اساس ،برای رسیدن به کمال و سعادت ،باید به عقلگرایی نظری توجه کرد .زیرا بخشی از
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شناخت انسان درباره حقایق از این طریق به وجود میآید و بدون معرفت ،عمل نیز حاصل نخواهد
شد.
ب.عقلگرایی عملی
درک بایدها و نبایده��ا و تمیز حقایق با عقل عملی انجام میش��ود(جوادیآملی،1389،ج:1
.)153بنابراین عقل عملی ،رفتار آدمی را کنترل میکن��د و نقش مهمی در تهذیب نفس و کمال
انسان دارد .از بیانات امام رضا(ع) نیز عقلگرایی عملی و تاثیر آن در کمال انسان استنباط میشود؛
بدینصورت که از امام رضا(ع) درباره چیستی عقل سؤال شد .ایشان فرمود«:التَّجَ رُّعُ ل ِلغُصَّ ة َو مُدا ِهنَ ُة
االَعدا ِء َومُدارا ُة االَصدِقاءِ»عقل آن است که انسان غصهها را فرو برد و گرفتاریها را تحمل کرده و

با دشمنان بسازد و با دوستان مدارا کند(حرانی.)804 :1384،

همچنین امام رضا(ع) در حدیثی جامع به معیارهای خردگرایی کامل اش��اره می کند«:اليتم
عقل امرء مس��لم حتي تکون فيه عشر خصال»(همان)؛ خرد مرد مس��لمان کامل نشود تا آن گاه
که ده ويژگي در او باش��د .این معیارها در حوزه عقلگرایی عملی ،زمینهساز کمال انسانی است:
-1خیرخواهی و خیررسانی«الخَ ي ُر مِنه مَأمول»-2.ایمنی از بدی او«وَالشَّ ر مِنه مَأمون»-3.بسیار
ش��مردن نیکی اندک دیگران«يَس��تَکثِر قَليل الخَ ي ِر ِمن غَيره»-4.ناچیز ش��مردن نیکی بسیار
لب
خود« َويَس�� َتقِلُّ کَثير الخَ ير مِن ن َفسه»-5.دلگیر نش��دن از نيازخواهي ديگران«اليَسأ ُم ِمن طَ ِ
الحَ وائجِال َيه»-6.خستگیناپذیری در علمجویی«وَاليَملُّ مِن طَ لبِالعِلم طُ ول دَهرِه»7.ـ محبوبیت
تهيدستي در پیشگاه خدا به جای توانگري«الفَق ُر فِياهلل أحَ بُّال َيه ِمنالغِني» -8.محبوبیت خواري
يعَدُ وِّه»-9.گمنامی به جای
در راه خدا از بزرگي در نزد دشمن خدا«وَالذُّل فِياهلل أحَ بال َيه ِمنال ِع ِّز ف 
شهرتخواهی«وَالخمولُ أشهيال َيه ِمنالشُّ هره»-10.پرهیزگارتر دانستن دیگران از خود«اليَري
ّاس رَجُ الن:رَجُ ل خَ يرمِنه وأتقي َو رجُ ل شَ رّمنه وأدني فَاذا
أحَ دا اال قالَ ُ :ه َو خَ ير ِمنّي َو أتقي ،ان َّما الن ُ
ل َقي ال َّذي شَ ّرمِنه َو أَدني ،قالَ  :لَعَلَّ خَ ير هذا باطِن َو هُو خَ ير ل َه ،وَخَ يري ظاهِر َوهُو شَ ّر لي؛ وَاذا رَأي
ال َّذي هُو خَ يرمِنه و أتقي تَواضَ عَ ل َه ل ِيلحَ ق بِهِ»؛ کسي را نبيند مگر آن که گويد :او از من بهتر وپارساتر
است...مردم دو گونهاند :مردي بهتر وپارس��اتر از او و مردي بدتر و فرومايهتر از او .پس هرگاه بدتر
وفرومايهتر از خويش را ببيند بگويد :شايد خوبي او در باطن اوست و اين نيکي باطني برايش بهتر
است و نيکي من آشکار است و نيکی ظاهري براي من بدتر است وچون پارساتر از خويش را ببيند

نقش مؤلفه های کرامت در کمال انسان از منظر امام رضا(ع)

امام رضا(ع) در این حدیث ،خود برتربینی و ریا در اعمال نی��ک را مانع کمال و فروتنی و پندار
نیک درباره دیگران را سبب تکامل انسان دانسته است.چنان چه به صراحت میفرماید«:فَاذا َفعَلَ
طاب خَ يرهَ ،و حَ سُ ن ذِکرُه َو سا َد أهلُ زَمان ِه»(همان)؛ اين فروتني به او بزرگي
ذلک َفقَد عَال مَجدُ هَ ،و َ
ميدهد و بر خوبي او ميافزايد و در ميان مردم نيکنام گردد و سرور مردم دوران خويش باشد.
از شاخصهای دهگانه کمال عقالنی از منظر امام رضا(ع) دو وجه تحلیلی میتوان نتیجه گرفت:
.1درک و ایمان به مؤلفههای دهگانه ،سبب کمال عقالنی انسان است .عمل به این مؤلفهها نیز
وجود انسان را صیقل می دهد و تکامل میبخشد.در نتیجه کمال عقالنی زمینهساز کمال وجودی
انسان است.
.2توجه به باطن و الهی بودن هرچیزی اعم از فکر و عمل ،زمینه صعود و سعادت را برای انسان
فراهم میکند.
.3-2-3-4سیره عقلگرایی امام رضا

(ع)

س��یره عقلگرایی امام رضا(ع) از کالم و قالب مناظرات علمی ایش��ان قابل اس��تنباط اس��ت؛
بدینصورت که مناظرات علمی حضرت بر استدالل هایی چون برهان ،خطابه و جدل مبتنی بوده
است .کالم خود حضرت بر این مطلب اس��تناد دارد«االِما ُم یَدعُو اِلی سَ بیلِ َرب ِّه ب ِالحِ ک َم ِة َو الموعِظَ ِة

الحَ سَ نَ ِة َو الحُ جَّ ِة البال ِ َغةِ»(ابنبابويه،1337،ج .)216 :1از اینرو ،امام با مخاطبشناسی از سه روش

عقلی(برهان،خطابه و جدال احسن) برای اثبات حق استفاده می کردند(طباطبایی.)74 :1382،

خردپذیری اس��تداللهای امام رضا(ع) در مقام احتجاج با مخالفان دین ،جزو نمادهای خاص
منطقی و عقالنی حضرت در مباحثات با سران و نمایندگان ادیان و مذاهب مختلف بود که سبب
محکوم شدن مخالفان و هدایت آن ها به دین اسالم و تشیع می شد.روایات متعددی نیز مبنی بر
اعتراف به عقلگرایی حضرت توسط دانشمندان ،یاران و دشمنان ایشان وجود دارد؛ مانند مامون
که اذعان میکند امام(ع) بهتری��ن ،داناترین و عابدترین مردم روی زمین اس��ت(فضلاهلل:1366،
.)41-40
بنابراین س��یره عقلگرایی امام رضا(ع) نیز نش��ان میده��د که به کارگیری اص��ول عقالنی و
خردورزی نقش مهمی در معرفتافزایی و کمال انس��ان دارد و حضرت از این روش برای هدایت
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انسانها استفاده می کردند .به بیان دیگر سیره عقلگرایی امام از سیره تربیتی و تکاملی ایشان جدا
نبود .نتایج مثبت مجموعه مناظرات ایش��ان با نمایندگان مکاتب مختلف و جذب آن ها به سوی
حقیقت ،بر این مسئله اشاره می کند .همچنین پذیرش والیت عهدی را میتوان راهبرد عقالنی
امام برای خنثی کردن نقشههای مأمون و تربیت جامعه اسالمی قلمداد کرد.
.3-3-4شكرگرایی و کمال
شکرگرایی به عنوان یکی دیگر از مؤلفههای کرامت انسانی ،نقش مهمی در انحطاط یا تحول
انس��ان دارد؛ زیرا اگر مالکهای ش��کرگرایی مثل شکوفا کردن اس��تعدادها ،به کاربردن درست
امکانات ،نداشتن افراط و تفریط و اختصاصی نکردن منابع خدادادی در جهت منافع خود رعایت
شود ،کرامت انسان حفظ و زمینه صعود او فراهم میش��ود .در حالی که توجه نکردن به مصادیق
شکرگرایی ،موجب نقض کرامت و سقوط انسان خواهد شد.
از روایات امام رضا(ع) درباره ش��کرگزاری مانند ش��کرخالق و مخلوق؛«مَن ل َم يَش��كُرالمُ نعِم
ِمنالمَ خلُوقين لَمیَشكُ راللهّ ع ّز و جلَّ »(ابنبابویه1378،ق،ج)24 :2؛ هر كه شكر منعم از مخلوقات
نگزارد ،شكر خداوند جهان نگزارده است.با توجه به شکر زبانی ،قلبی وعملی و همچنین ویژگیهای
کمالی شکرگزاری همچون استفاده درست از نعمتها ،افزایش نعمت و جلوگیری از عذاب الهی،
میتوان نقش تکاملبخشی آن ها را اس��تنباط کرد .در این نوشتار ،به تبیین مراتب شکرگزاری و
تاثیر آن در کمال انسان از منظر حضرت اکتفا میشود.
.1-3-3-4مراتب تکاملی شکرگزاری

امام رضا(ع) حدیثی درباره شکرگزاری روایت فرمودند که میتوان رابطه بین شکرگزاری و کمال
انسان را تبیین کرد:
��كرونَ اهلل تَعالی ب ِشَ ��یء ب َعدَ االیمانِ ب ِاهلل وَ بعدَ اإلعترِاف بحُ قوقِ ا َولیاءاهلل
«وَاعلَموا اَن ّكم التَش ُ
ِمنآل محمّ د(ص) ،ا َحَ ّب الیه مِن مُعاونتِكم الخوان ِ ُكم المُ ومِنی��ن ،عَلی دُنیاهُم ال ّتی هِیَ مَعبر لَهُم
اِلی جِ نان َرب ِّهم ،فَانّ َمن فَعلَ ذلك كانَ مِن خاصَّ ة اهلل تبارَك َو تَعالی»؛ بدانید كه پس از ایمان به
خدا و پذیرش حقوق اولیای او از آلمحمد(ص) ،سپاسگزاری محبوب تر نزد خداوند از یاریرسانی
به برادران مومن نیست ،یاریرس��انی به زندگی دنیای آنان كه راهی است برای رسیدن ایشان به
بهشت .كسانی كه چنین یاریی برسانند از ویژگان درگاه الهیاند(ابنبابويه،1337،ج.)169 :2

نقش مؤلفه های کرامت در کمال انسان از منظر امام رضا(ع)

شکرگزاری نتیجه گذشتن از سه مرتبه تکاملی زیر است:
.1باور به خدا و ایمان به یكتایی او
پس از مرحله شناخت ،باور و ایمان دومین مرحلهای است که انسان برای رسیدن به کمال باید
طی کند .برای شاکر بودن نیز شناخت و باور به بخشنده نعمت ضروری است .بنابراین وقتی انسان
شاکر است یعنی از مرتبه باور و ایمان عبور کرده است.
.2گردن نهادن به حقوق خاندان پیامبر(ص)
حق معرفت ،اطاعت و م��ودت از مهم ترین حقوق اهلبیت(ع) و اولیای خداس��ت که ادای این
حقوق در سیرتکاملی انسان موثر است؛ زیرا آن ها رهبران الهی و الگوهای کامل راه کمال هستند.
شناخت اهلبیت(ع) یکی از راههای معرفت الهی است؛ امام علی(ع) میفرمایند«:خداوند ما(اهل
بیت) را طریق معرفت و رسیدن به خود قرار داده ،کسانی که از والیت ما منحرف شوند ،از طریق
حقّ منحرف گشتهاند»(کلینی،1348ج.)261 :1
مودّت خاندان پیامبر(ص) نیز محور حرکت تکاملی و عامل رستگاری پیروان آن هاست «.قُلْ

لاَ أَسْ َأل ُكُ مْ َع َل ْي ِه أَجْ رًا إِلاَّ ال ْ َم َو َّد َة فِي الْقُرْ ب َى»(شوری)23،؛(ای پیامبر) بگو من هیچ پاداشى از شما بر
رسالتم درخواست نمىكنم جز دوستداشتن اهل بیتم».

پیامبر(ص) نیز میفرمایند«:ا ِنّ عَلیاً َو شی َعتُه هُمُالفائِزُونَ یَو َم القِیامة»(ابنبابويه)361 :1376 ،؛

به راستی علی و پیروان او در روز قیامت رستگارانند.

حقّ اطاعت از اهل بیت(ع) ،نیز بهمانن��د حقّ معرفت و مودّت آنان مبدأ الهی و کمالبخش��ی
دارد «:يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا أَطِيعُوا اللهَّ َ َوأَطِيعُوا الرَّسُ ��ولَ َوأُول ِي الَأْ ْم ِر ِم ْن ُكمْ »(نساء)59،؛ ای کسانی
که ایمان آوردهاید خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خ��ود را(نیز)اطاعت کنید .بنابراین،
حقّ اطاعت اهل بیت(ع) مانند اطاعت از خدا الزامی اس��ت؛ زیرا اطاعت ،سبب پیروی از دستورات
آن ها و زمینهس��از کمال انس��ان میش��ود .چنان چ��ه امام عل��ی(ع) اطاعت را علت رس��تگاری
میداند«:کس��ی که ما را اطاعت کند ،به عزّت و قدرت رس��د و کس��ی ک��ه نافرمانی کند ،هالک
گردد»(تمیمیآمدی:1366،ح.)2009
بنابراین ،ادای حق کردن با شاخصهای راهبردی آن(شناخت ،مودت و اطاعت) عالوه براین
که کمالبخش و هدایتگر است ،سبب ش��کرگزاری نیز میشود .شکرگزاری نیز نوعی ادای حق و
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دارای آثار کمالی است.
.3یاری رساندن به دیگران
خدمترس��انی به دیگران از طریق نعمتهایی که خدا در اختیار انسان قرار داده است ،یکی
دیگر از مراتب ش��کرگزاری اس��ت که اثر معنوی و تربیتی برای انس��ان دارد .از نظ��ر امام رضا

(ع)

انسانهایی كه نعمتها را به دیگران میرسانند و دست محرومان را میگیرند ،مورد توجه خاص
خداوند قرار میگیرند .در پایان حدیث حضرت ،س��خنی از پیامبر(ص) آمده اس��ت که اهمیت و
نتیجه کمالی خدمت به خلق را بیان میدارد؛ به طوری كه اگر انسانها مددرسان یكدیگر باشند،
َك فُالن یَعمَلُ
خداوند گناهان آن ها را میبخشد و آن ها را از نابودی میرهاند«:قیلَ یا رَسُ ولَ اهلل ِ َهل َ
َیت َو كَیت .فقالَ رَسُ ولُ اهلل(ص) ،ب َل قَد ن َجی وَالیَختِمُ اهلل عَمَ له ا ِال بالحُ سنی ،سَ یَمحُ وا
ِمنالذّ ن ُوبِ ك َ
اهلل عَنهالسِّ یئات ویُبدلها ِمنحَ سَ ��نات؛ ان َه یَمُ ُّر َم ّر ًة فیطَ ریقِ عرض ل َه مُومن قَد انكَشَ ف عَورَته َوهُو
الیشعُر ،فَسَ تَرها عَلیه َول َم یخبره بها مَخافَ َة ا َن یخجُ ل»(ابنبابويه،1337،ج)169 :2؛ به پیامبر(ص)

گفته شد :فالنی هالك گردیده چون گناهانی چنین و چنان مرتكب میشود .پیامبر فرمود :بلكه
او نجات یافت و خداوند عمل او را به نیكی به پایان خواهد رساند .خداوند گناهان او را پاك خواهد
ساخت و به حسنات تبدیل خواهد كرد ،زیرا او از راهی میگذشت مومنی را دید كه برخی از اندام
او(كه باید پوشیده باشد) آشكار شده است و خود او نمیدانست ،آن راپوشاند و به او چیزی نگفت
تا مبادا شرمگین شود.
امام رضا(ع) در روایتی دیگر میفرمایند«:هرکه گره از کار مومنی بگشاید ،خداوند در روز قیامت
گره غم از دل او بگشاید»(.کلینی،1348،ج.)200 :4
بنابراین ش��کرگرایی عالوه بر آثار معنوی و اخ��روی ،دارای پیامدهای مثب��ت دنیوی مانند
گرایش به فعالیتهای مثبت و سازنده ،جلوگیری از دلسردی و سستی ،افزایش انگیزه افراد برای
خدماترسانی بهتر و نشاط روحی است.
.4-3-4آزادی و کمال انسان

خدا انسان را آزاد آفریده و اس�لام نیز دین آزادگی و آزادی است .از اینرو کمال انسان نیز در
انتخاب آزادانه است«:الاکراه فیالدین»(بقره)256،؛در دین اجباری نیست .از نظر امام رضا(ع) نیز
اجبار برای گزینش ایم��ان و کمال اثری ندارد؛ چنان چه حض��رت از امیرمومنان(ع) نقل کرده که
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پذیرش اسالم مجبور کنی ،نفرات ما زیادتر میگردد و در برابر دشمنان قوی میشویم ،پیامبر(ص)
فرمود :من هیچگاه با انجام دادن کاری که بدعت است و دربارهاش دستوری نرسیده است به دیدار
خدای بلند مرتبه نخواهم رفت ،من از زورگویان نمیباشم(ابنبابويه،1337،ج.)435 :1
بنابراین ،سیره امام رضا(ع) درباره تکامل انس��ان بر مبنای تبادل اندیشه و رواج منطق آزادی
فکر و بیان است؛ به گونهای که مناظرات ایش��ان زمینه را برای طرح عقاید و اندیشههای مختلف
فراهم کرد .ایشان برای روشن شدن حقیقت به مخالفان خود آزادی کامل در بیان عقاید میدادند.
آن حضرت به جاثلیق ،پیشوای بزرگ مسیحیان فرمود«:سَ ل عَمّ ا ب َدا ل َک(ابنبابویه1398،ق،ج1
)420:؛ از آنچه برایت ظاهر میشود بپرس.
این رویکرد آزاداندیش��ی و آزادی بیان ام��ام رضا(ع) با روش عقلی تاثی��ر مهمی در کمالیابی
انسانها داش��ت .بدینصورت که بر اثر ارائه افکار و اندیش��هها و تعامل با ادیان دیگر ،بسیاری از
ش��بهات و خرافات مطرح و رفع ش��د و مخالفان بدون هیچ اجبار و تهدیدی به حقانیت اسالم و
ی آن ایمان میآوردند.
مطلوبیت الگوی تکامل 
نتیجه این که اگر آزادگي انسان که به روح عزتطلبي او بر میگردد ،از بين برود ،آزادي او در
ابعاد مختلف معنوی ،اجتماعی ،سياسي و...نيز مورد خدشه قرار می گیرد و موجب رکود و سستی
میشود؛ زیرا تعرض به آزادي انسانها در واقع تعرض به انسان بودن آنهاست.
 .5-3-4عدالت و کمال انسان
ظلمستيزي یکی از مصادیق عدالتورزی است .از سوی دیگر ظالم بودن با تکامل انسان منافات
دارد .از اینرو ،عادل بودن یکی از مؤلفههای کمال انسانی است .اندیشه عدالتمحوری امام رضا

(ع)

نیز بر کمال انسان تاکید میکند«:پروردگار ما یکی است ،پدر و مادر ما هم یکی است و پاداش خدا
هم به کردار است»(کلینی1407،ق،ج.)230 :8
عدالت دارای ابعاد مختف فردی ،اجتماعی ،سیاس��ی ،اقتصادی و...اس��ت .از نظر امام رضا

(ع)

عدالتورزی و توجه به حقوق زیردس��تان تکاملبخش است؛ ایشان در عين حاليکه با ستمگري
مبارزه ميکرد به محرومان نيز بينهايت رسيدگي می کرد و در مقابل آنان فروتن بود .حضرت در
الف سَ المِه َعلَياالغنيا ِء ل َقي اهلل عزوجل يَو َم
روایتی میفرمایند«:مَن ل َقي فَقيرا مُسلما فَسَ لم عَليه خِ َ
القِيام ِة َوهُو َعلَيه غَضبان"؛ هرکس فقیر مسلمان تهيدستي را ببیند و به او سالم کند برخالف سالم
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مسلمانان به پیامبر(ص)گفتند :ای فرس��تاده الهی اگر کسانی را که در حوزه قدرت تو هستند در
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کردن به ثروتمند ،در روز قيامت ،خدای بزرگ را ديدار ميکند که بر او خشمگين است(ابنبابويه،
1404ق،ج.)57 :2
ظاهر حدیث اشارهای به کمال انسانی ندارد؛ اما رذایل اخالقی که از این روایت میتوان برداشت
کرد مانند تفاوتگذاری در برقراری ارتباطات انس��انی و نحوه معاش��رتها براساس سود و زیان،
ریاکاری ،طمعورزی ،رفتار توهینآمیز و تحقیر فقرا سبب ناخشنودی خدا و مانع رسیدن انسان
به کمال میشود.
عالوه بر عدالت فردی که در کمال انس��ان موثر است اجرای عدالت در جامعه توسط حاکمان
نیز در سرنوشت و تکامل انسانها و جوامع تاثیر دارد .قرآن ميفرمايدَ «:ومَا ُكنَّا ُم ْهلِكِي ال ْ ُقرَى إِلاَّ
َوأَ ْه ُلهَا ظَ ال ِمُ ونَ »(قصص)59،؛ و ما هرگز اهل آباديها و شهرها را نابود نکرديم و مگر آن که اهلش
ستمکار بودند.
ظلمس��تیزی از ش��يوههاي رهبري امام رضا(ع) نیز بوده است .ایش��ان با دفاع از ستمديدگان
و مبارزه با حاکمان ظالم در اج��راي عدالت اجتماعي و ترويج معارف اله��ي اقدام ميکرد .روزي
فضلبنسهل که مسئوليت وزارت حکومت مامون را به عهده داشت به حضور امام رضا(ع) آمد و از
ایشان به عنوان وليعهد مسلمانان درخواست کرد عطایایی که مأمون در نامه نوشته ،به او عنایت
کند .به دستور امام ،فضل در حال ايستاده آن نامه طوالني را خواند .سپس امام رضا(ع) فرمود :اي
فضل ما نيز همانند آن نوشته را به تو ميدهيم تا زماني که از معصيت خداوند بپرهيزي و تقوا پيشه
کني(ابنبابويه،1337،ج.)163 :2
رفتار متفاوت امام رضا(ع) با فضل بیانگر س��یره عدالتورزی ایشان همراه با شیوههای تربیتی
است؛ بدینگونه که امام قصد داشتند فضل را به سبب رفتارهای تبعیضآمیزش با اقشار زیردست
جامعه متوجه و متنبه کنند.
ُك
عالوه براین ،بنا به گفته قرآن ،امامت مقامی اس��ت که به ظالمان نمیرسد «:قَالَ إِن ِّي جَ ا ِعل َ
َّاس إِمَامًا قَالَ َومِ��نْ ُذ ِّريَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ َع ْهدِي الظَّ الِمِينَ »(بق��ره)124،؛ خداوند به او(حضرت
ل ِلن ِ
ابراهیم) فرمود«:من تو را امام و پیش��وای مردم قرار دادم! ابراهیم عرض کرد :از دودمان من(نیز
امامانی قرار بده!) خداوند فرمود«:پیمان من ،به س��تمکاران نمیرسد» .بنابراین امام عادل است
پس دارای کمال وجودی است .از سوی دیگر وجود امام در جامعه تکاملبخش است؛ چون وجود
امام مساوی با عدالت است و عدالت کمال میآفریند.
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و از سوی دیگر بخشی از رفتارهای کریمانه انسانها ،زمانی رخ میدهد که عدالت در جامعه حاکم
باشد؛ زیرا در رفتارهای کریمانه تالش افراد ،عادالنه ،قانونی و خیرخواهانه است .درصورتیکه در
رفتارهای غیرکریمانه ،افراد برای رسیدن به اهداف خود ،به رفتارهای فسادآور مانند دروغ ،رشوه،
اختالس ،ویژهخواری و ...متوسل میشوند که در اینصورت مانع تکامل انسان است.
نتیجهگیری
چنان که در این نوش��تار تحلیل ش��د مؤلفههای اصل��ی کرامت مانند عبودی��ت ،عقالنیت،
آزادیخواهی ،عدالتمحوری و ش��اکربودن موجب کمال انسان میش��ود؛ بدینمعنا که عواملی
همچون بیتقوایی ،بیعدالتی ،بیخردی ،ناسپاسی و نبود آزادی ،کرامت انسانی را خدشهدار می
کند .از سویدیگر بیتوجهی به کرامت انس��انی مانع کمال انسان خواهد شد؛ زیرا کمال انسان با
مؤلفههای کرامت مانند عبودیت ،آزادی ،شکرگرایی ،خردورزی ،عدالتمحوری و...محقق میشود.
این مؤلفهها ،عالوه برآن که در کمال فردی و تهذیب نفس انسان موثر است در سطح اجتماع نیز
به تکامل انسانها و جامعه کمک می کند.
بنابر حکمت نظری و عملی امام رضا(ع) نیز عواملی که زمینهساز کمال انسانی است ،به حفظ
کرامت که فطرت الهی انس��ان اس��ت باز میگردد و تایید کننده این فرض است که کرامت نقش
زیربنایی در کمال وجودی انس��ان دارد .حضرت ،کرام��ت و مؤلفههای آن را در س��طح فردی و
اجتماع برای تکامل وجودی انسان ضروری میداند؛ زیرا در نظر ایشان هرکدام از این مؤلفههای
کرامتبخش ،دربردارنده آثار و مراتب کمالی اس��ت؛ بدینگونه که بندگیخدا به توحیدمحوری
میانجامد .عقلگرایی در دو حوزه نظری و عملی ،سبب کسب معرفت نسبت به حقایق و عمل به
آن ها میشود .ش��گرگرایی حقیقی با طی مراحلی مانند توحیدباوری ،ایمان ،ادای حق و خدمت
به خلق ممکن میش��ود .آزادیخواهی مانع رکود در ابعاد مختلف فردی ،اجتماعی،سیاس��ی و...
میش��ود .همچنین زمینه اثبات الگوی مطلوب کم��ال با طرح عقاید گوناگون فراهم میش��ود.
عدالتمحوری نیز از رفتارهای غیرکمالی مانند رعایت نکردن حقوق خدا و خلق ،فس��اد ،دروغ،
رشوه و رانتخواری جلوگیری می کند .بنابراین دیدگاه امام رضا(ع) مانند آموزههای اسالم بر الزم
و ملزوم بودن مؤلفههای کرامت و کمال انسان تاکید میکند.
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به طور کلی ،عدالتورزی زمینهساز کمال است؛ زیرا از یک سو سبب حفظ شرافت افراد میشود
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تاریخ پذیرش94/9/5:

چکیده

گفتمانها که در بس��تر جریانها و بافتهای موقعيتي ،فرهنگي ،اجتماعي ،سياس��ي و
ارتباطي ش��کل ميگیرند ،در هر زماني ميتوانند تأثير بسياري در رويکرد مفسران در
تفسير قرآن کريم داشته باش��ند .در این میان عصر زندگی امام جواد(ع) که دوران شيوع
مناظرات علمي و کالمي بين اديان گوناگون و طرح شبهات و سؤالهاي کالمي مذاهب
و فرق گوناگون بوده ،تأثير قابل توجهی بر رويکردهاي تفسیری آن حضرت در تفسير
قرآن داشته است .این مقاله که با تکیه روش تحلیل گفتمان س��امان یافته است ما را با
رویکردهای تفسیری حاکم بر روزگار امام جواد(ع) و موارد بهرهگیری از ظرفیت قرآن
در مواجهه با گفتمانهاي علمی عصری آشنا مى کند .بررسیها حکایت از آن دارد که
عصر اختالفات و ش��بهات ،ظهور و قدرت گیری مکاتب گوناگ��ون ،نهضت ترجمه،
سازمان وکالت و گسترش فعاليت شيعیان ،ش��رکت در مناظرات دربار ،تبیین گفتمان
امامت اضالع گفتمانی دوران امامت امام جواد(ع) را رقم زده است .از سوی دیگر رویکرد
فقهی ،رویکرد کالم��ی ،رویکرد روایی ،رویک��رد عقلی ،رویکرد تأویل��ی و باطنی ،و
رویکرد قرآنی در نقد روایات موضوعه مهم ترین رویکردهای تفسیری امام جواد(ع) بر
پایه تحلیل گفتمان است که این رویکردها در رویارویی حضرت با گفتمانهاي علمی
عصر خویش اتخاذ شده است.
واژههای کلیدی:

روایات تفسیری امام جواد(ع) ،تفس��یر روایی ،رويكردهاي تفس��يري ،گفتمان فقهی و
کالمی

 -1استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق(ع)taghavian@isu.ac.ir،
 -2استادیار گروه علوم قرآن و تفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن،دانشکده تربیت مدرس قرآن مشهد(نویسنده مسوول)mdeymekar@gmail.com
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بر پایه روش تحلیل گفتمان

(ع)
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طرح مسئله
امام محمد بن علی بن موسی(ع)(220-195ق) ملقب به جواد االئمه و مکنی به ابوجعفر ثانی،
ي قابل توجه امام جواد(ع) به امامت رسیدن ایشان در صغر
امام نهم شیعیان است .یکی از ویژگیها 
سن است که سبب حیرت همگان شد .افاضات علمی آن امام در برابر اندیشمندان زمانه ،مأمون و
برادرش معتصم را در موضعی انفعالی قرار داد به طوری که مأمون مجبور شد درباره ایشان اعتراف
کند« :به خدا سوگند كه او از شما فقيهتر و به دين خدا و پيامبر و واجبات و مستحبات و احكام دين
او داناتر و نسبت به كتاب خدا آشناتر و نس��بت به محكم و متشابه و عام و خاص و ناسخ و منسوخ
و تنزيل و تأويل قرآن از شما عالم تر است»(قمي1404 ،ق ،ج182 :1؛ ابنشعبه1404 ،ق451 :؛
مفید الف1413 ،ق .)98 :مناظرات و احتجاجات به جامانده از امام جواد(ع) گویای دانش خارق العاده
آن بزرگوار و اتصال به علم الهی دارد .در این میان روایات تفسیری ایشان نیز گرچه حجم اندکی
دارد 1،ولی به خوبی عمق دانش و بینش ایشان را در تفسیر قرآن نشان مىدهد .بازپژوهی میراث
تفسیری امام همام مىتواند نحوه مواجهه قرآنی ایشان با گفتمانهاي علمی آن برهه حساس را
که دوران ش��یوع مناظرات و احتجاجات فقهی ،کالمی و عصر نهضت ترجمه و عصر شکلگیری
و گسترش فرقههاي گوناگون اسالمی بوده اس��ت به خوبی نشان دهد .افزون بر این که روشها و
الگوهای صحیح تفسیر قرآن را فرا روی ما قرار دهد.
بنا بر تتبع نگارندگان تاکنون مقالهای با محوریت رویکردهای تفس��یری امام جواد(ع) به ویژه
با روش تحلیل گفتمان نگاشته نش��ده اس��ت ،البته پایان نامهای با عنوان «گونهشناسی روایات
امام جواد(ع) و امام هادی(ع) در تفسیر قرآن با تأکید بر تفاسیر البرهان ،نورالثقلین و کنزالدقائق»

2

نگارش یافته که چنان که از عنوان و چکیده آن پیداست به گونهشناسی آن روایات پرداخته و گاه
به اوضاع سیاس��ی و اجتماعی دوران آن امام همام اشاره کرده است .بنابراین واکاوی رویکردهای
تفس��یری امام جواد(ع) به ویژه به روش تحلیل گفتمان پژوهشی نوین به شمار مىرود .به هر روی
در این نوشتار پس از س��یری در فضای گفتمانی دوران امامت امام جواد(ع) به تناسب رویکردهای
ي عصر ایشان مىپردازیم.
تفسیری ایشان با گفتمانها 

 - 1آیت اهلل خزعلی در موسوعة اإلمام الجواد(ع) در بخش «ما ورد عنه عليه السّ الم في القرآن من التفس��ير و غيره» حدود  87روایت در تفسیر قرآن به ترتیب و
تفکیک سوره ها نقل کرده است(موسوعة اإلمام الجواد(ع) ،ج.)267-219:2
 -2دانشگاه الزهراء ،دانشکده الهیات ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،مرجان غالمی ،سال دفاع .1392

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد(علیه السالم)

واژه گفتمان از واژه فرانسوی « »Discourseو التین « »Discursusبهمعنی گفت و گو،
محاوره و گفتار گرفته شده است(.بشیر)10-9 :1384،
درباره تحلیل گفتمان( )discourse analysisتعاریف گوناگونی وجود دارد که اش��اره به
همه آن ها در این مجال نمی گنجد اما در ذیل به دیدگاه برخی از صاحبنظران این زمینه اشاره
مىکنیم:
• یول و براون در کتاب تحلیل انتقادی گفتمان ،تحلیل گفتمان را این چنین تعریف کردهاند:
تحلیل گفتمان تجزیه و تحلیل زبان در کاربرد است ،در این صورت نمیتواند منحصر به توصیف
صورتهای زبانی مستقل از اهداف و کارکردهایی باشد که این صورتها برای پرداختن به آن ها
در امور انسانی به وجود آمدهاند(فرکالف.)9 :1379 ،
• همچنین شیفرین و استابز گفتهاند :تحلیل گفتمان میکوشد تا نظام و آرایش فرا جملهای
عناصر زبانی را مورد مطالعه قرار بدهد و بنابراین واحدهای زبانی نظیر تبادالت مکالمهای یا متون
نوشتاری را بررسی کند(همان).
• «مک میلن» نیز در مقالهای با عنوان “الفبای تحلیل گفتمان” میگوید :تحلیل گفتمان یک
اصطالح برای مطالعه قسمت اعظم زبان است .به طور کلی ش��امل تنوع رویکردها و دیدگاههای
مختلف با روشه��ای گوناگون زیادی اس��ت و در جایی دیگر اضافه میکند ک��ه تحلیل گفتمان
مجموعهای از روشه��ا و تئوریها برای بررس��ی زبان و کارب��رد زبان در زمینهه��ای اجتماعی

است(.)Macmillan 2006 :1

• گفتمان از نظر میش��ل فوکو ،مجموعه قواعد ،الگوها و معیارهایی است که در یک محدوده
زمانی و مکانی ویژه ،خود را بر اف��رادی که در محدوده آن قرار دارند ،ب��دون آن که خود آن افراد
متوجه باش��ند ،تحمیل مىکند و انواع کنشهای آن ها را از آن رو که بر اساس قواعد و معیارهای
آن گفتمان صورت مىگیرد ،تحت تأثیر قرار مىدهد(هارلن��د .)155-154 :1380 ،از نظر فوکو
فردی که در یک گفتمان محصور مىش��ود در رفتار خود در فهم خ��ود و در طرح ایده خود نقش
فعالی ندارد ،بلکه عوامل دیگری جز ذهنیت او در روند بروز رفتار فهم و تولید آن ایده حاکماند .در
واقع نقش قواعد حاکم بر آن فرد که گفتمان بر او تحمیل مىکند ،از نقش خود فرد به عنوان فهم
کننده یا عرضهکننده یک ایده بیشتر است .فوکو بیش از آن که بر نقش فاعل شناسا در شکلدهی
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به متن و معنای آن تأکید کند ،بر نقش قواعد حاکم ب��ر صورت بندی گزارههای موجود در دانش
عصر حیات مؤلف تأکید مىکند(فوکو.)27-24 :1378 ،
• «استابز» نیز سه ویژگی برای توصیف تحلیلگفتمان بیان میکند که عبارتاند از :به عنوان
امری که درباره کاربرد زبان فراتر از حدود بیان یک جمله اس��ت؛ ام��ری درباره روابط درونی بین
زبان و جامعه اس��ت؛ امری که درباره عام��ل مؤثر یا ویژگیهای گفتاری ارتباطات روزمره اس��ت

(.)Stubbs 1983:1

• و به گفته شیفرین تحلیل گفتمان میکوش��د تا نظام و آرایش متنی عناصر زبانی را مطالعه
کند .بنابراین ،واحدهای زبانی نظیر مکالمات یا متون نوش��تاری را بررسی میکند .بر این اساس
تحلیل گفتمان ب��ا کاربرد زب��ان در زمینههای اجتماعی به وی��ژه با تعامالت ی��ا مکالمات میان
گویندگان سرو کار دارد(فرکالف.)9 :1379 ،
در این میان بخشی از تعریف میش��ل فوکو نمىتواند در باره معصومان(ع) کار برد داشته باشد؛
زیرا برخی از محورهای تعریف مزبور چون تحمیل قواع��د ،الگوها و معیارها بر فرد بىآن که خود
شخص متوجه باشد و نیز محصور شدن در یک فضای گفتمانی و نقش فعال نداشتن در رفتار ،فهم
و طرح ایده خود با شأنیت واالی معصومان(ع) و جنبه فرا زمانی و فرا مکانی ایشان و آموزههای گران
قدر ایشان سازگاری ندارد .بىگمان هر یک از معصومان(ع) به سان مصداق کامل «العالم بزمانه»
�لا واقف بودهاند و نه تنها خود ایش��ان حاکم و محیط بر آن
به گفتمانهای گوناگون عصری کام ً
فضای گفتمانی بودهاند بلکه از باورها و حتی جان پیروان خویش در برابر گفتمانهای فتنهانگیز
نیز محافظت مىکردند مانند موضع گیریهای حکیمانه معصومان(ع) در برابر گفتمان فتنهانگیز
«خلق قرآن».
البته گفتمانهای عصری که نیازهای علمی و غیر علمی را ب��رای مردم آن عصر رقم مىزد و
نیز هدایتگری معصوم��ان(ع) به ویژه در حوزههای علمی و تربیتی اقتض��ا مىکرد که معصومان

(ع)

همواره به صورت فعال و نه منفعالنه ،در رویارویی با گفتمانهای عصری که نشانگر شرایط و بافت
موقعیتی ،فرهنگی ،اجتماعی و سیاس��ی بود ،مواضع حکیمانهای اتخاذ کنند و دیدگاه خویش را
به پیروان شان نش��ان دهند .با این توضیح ،مراد از گفتمان در این نوشتار رویكردی ساختاری به
متن اس��ت كه امكان اتصال متن به جنبههای جامعهش��ناختی را فراهم کند .بنابراین ،گفتمان
صرفا با عناصر نحوی و لغوی تشکیلدهنده جمله سر و کار ندارد ،بلکه فراتر از آن به عوامل بیرون

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد(علیه السالم)

جامعهشناختی مبدل میشود(همان.)8:

 -2سیری در فضای گفتمانی دوران امامت امام جواد

(ع)

بازخوانی و واکاوی روایات تفسیری اهل بیت(ع) ما را با رویکردها ،روش ها و گونههای تفسیری
متناسب با دورههای حیات ایشان آشنا مى کند .شرایط و مقتضيات زمان امام جواد(ع) از نظر علمی
و فرهنگی و نیز ابعاد شخصیت علمی آن بزرگوار در سنین کودکی که حاکی از اتصال و ارتباط فرا
حسی با کانون فیاض علم الهی است ،ضرورت مطالعه س��یره علمی ایشان را بیش از پیش آشکار
می کند.

 -1-2نهضت ترجمه
از دوره هارون كتب و منابع علمى و فلس��فى در خزان��ه خاصى كه بيت الحكمه نام داش��ت

گردآورى مىشد .عدهاى از ارباب علم ،نظير ابوسهل فضل بن نوبخت در آن مؤسسه علمى مشغول
كار بودند تا این که كار بيت الحكمه و س��ازمان آن در عهد مأمون باال گرفت و حكم دانشگاه و دار
العلمى را پيدا كرد كه عدهاى از دانشمندان در آن به ترجمه و تأليف كتب اشتغال داشتند .ترجمه
كتب در آغاز امر منحصر به كتب طب و نجوم بود و اندكى بعد به ویژه بر اثر نفوذ معتزله و حاجت
اين فرقه در مقاالت خود به اثبات و استدالل ،توجه به فلسفه و نقل كتب منطق و فلسفه آغاز شد و
با سرعتى عجيب از اواسط قرن دوم تا اواخر قرن چهارم ،بسيارى از آثار طب و تشريح و داروشناسى
و فلسفه و نجوم و طبيعيات و كيميا و رياضيّات و فالحت و نظاير آن ها ،مستقيم به عربى يا نخست
به سريانى و سپس به عربى ترجمه شد(رک :راوندی ،1382 ،ج.)79-78 :10
بنابر گزارش ابننديم مأمون به صورت نامهنگاری از پادشاه روم درخواست کرد تا كليه كتب
قديمى را برای وی بفرس��تند .پادش��اه روم پس از امتناع ،پاس��خ مثبت داد .مأمون به اين خاطر
گروهى از اشخاص از جمله حجاج بن مطر و ابنبطريق و سلم سرپرست بيت الحكمه و  ...را به روم
فرس��تاد .آن ها هر چه كتاب پيدا كردند را به دار الحكمه منتقل کردند(رک :ابنندیم1417 ،ق:
 .)301به عنوان نمونه مامون كتاب اقليدس را از روميان به دست آورد و دستور به شرح و ترجمه آن
داد(دینوری .)401 :1368 ،این کتاب توسط حنين بن إسحاق عبادي(م 260ق) از زبان یونانی به
زبان عربی ترجمه شد .وی كتاب المجسطي و نیز کتب طبی دیگری را از زبان یونانی به زبان عربی
ترجمه کرد .مأمون به این امر عنایت بسیاری داشت .پیش از وی نیز از جعفر برمکی نیز مىتوان
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یاد کرد(رک :ذهبی1413،ق ،ج128 :19؛ابنکثیر1407 ،ق،ج)32 :11
اگرچه ترجمه اين كتاب ها به عربى كمك ش��ايانى به رشد فكرى عربى و اسالمى كرد ،همان
گونه كه در اصالح و دگرگونى علوم در كش��ورهاى اس�لامى سهم به س��زايى داشت و بسيارى از
جويندگان علوم به تحقيق پرداختند(باقر شریف قرشی ،ج .)285 :2البته این تالش ها و حمایت از
علوم عقلی وارداتی به منظور تحت الشعاع قرار دادن مقام علمی ائمه(ع) نیز بوده است ،تا با ترجمه
متون یونانی در مقابله با امام(ع)،بابی از علم را در مقابل طالبان علم باز کند که از جایی غیر از چشمه
جوشان اهل بيت(ع)سرچشمه میگرفت.

 -2-2رویارویی امام جواد(ع) و شيعیان با مکاتب گوناگون فکری

دوران هفده ساله امامت حضرت جواد(ع) همزمان با دو خليفه بني عباسي مأمون و معتصم بود،
 15سال در دوره مأمون(ازسال  203تا مرگ مأمون در .218ق) و دو سال در دوره معتصم( 218تا
.220ق) شرايط دوره  15ساله نخست همان شرايط پدر بزرگوارش بود كه در مقابل زيرك ترين
و عالم ترين خليفه عباسي قرار داشت .
نضج گیری نحلهها و فرقههاي گوناگون در عصر امام ج��واد(ع) ،فرایند عوامل گوناگونی چون
گسترش جهان اسالم و ورود اعتقادات و باورهای مذاهب و ادیان دیگر ،ترجمه آثار فالسفه یونان
و درگیری ها جناح بندی ها و بلوک بندی قدرت بود.
امام جواد(ع) همانند پدر بزرگوارشان در دو جبهه سیاست و فکر و فرهنگ قرار داشت .موضع
گیریها و شبهه افکنیهاي فرقههايی چون زیدیه ،واقفیه ،غالت مجسمه ،امام را بر آن داشت تا
در حوزه فرهنگ تشیع در برابر آنان موضعی شفاف اتخاذ کند.
امام جواد(ع) در برابر فرقههايى كه در دوران آن حضرت وجود داشتند ،شيعيان خود را از اين
نظر كه اين فرقهها چه مواضعى در مقابل آنان به خود گرفتهاند راهنمايى مىفرمود.

يكى از اين فرقهها «اهل حديث» بودند كه مجسّ مى مذهب بوده و خدا را جسم مىپنداشتند.

امام درباره آنان به ش��يعيان مىفرمود كه اجازه ندارند پشت هر كس��ى كه خدا را جسم مىداند
نماز بگذارند و به او زكات بدهند(ابنبابویه1413 ،ق ،ج379 :1؛ همان1398 ،ق101 :؛ طوس��ی،
،1365ج.)283 :3
مسئله مخاطرهآمیزی که در آن دوران ش��یعیان را تهدید مىکرد ،قدرت گرفتن و پیشرفت
مذهب «معتزله» بود .فرقه كالمى معتزله كه پس از به قدرت رسيدن عباسيان به ميدان آمد و در
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جواد(ع) بود .موضعگيرى حضرت امام جواد(ع) چون پدر بزرگوارش��ان در اين برهه و در مقابل اين
جريان كالمى از اهمیت ويژهاى دارد تا آن جا كه مناظرات امام جواد(ع) را با يحيى بن اكثم كه از
بزرگترين فقهاى اين دوره به شمار مىرفت ،مىتوان رويارويى تفكر ناب تشيّع با مناديان معتزله
نام نهاد كه همواره پيروزى با امام جواد(ع) بوده است.

«غالت» نيز به سبب آن كه در بدنام كردن شيعه س��هم به سزايى داشتند ،مورد تنفر امامان

بودند .خطر اين ها براى ش��يعيان بس��يار جدّ ى بود؛ زيرا آن ها به نام امام��ان(ع) رواياتى را جعل
ف مىكشاندند .امام جواد(ع) درباره
میكردند و بدين وسيله شيعيان را كه پيرو ائمه(ع) بودند به انحرا 
ابو الخطاب كه از سران غالت بود ،فرمودند :لعنت خدا بر ابو الخطاب و اصحاب او و كسانى كه درباره
لعن بر او توقف كرده و يا ترديد كنند(كشى528 :1348 ،؛ جعفريان.)491-490 :1381 ،

«زيديه» و «واقفه» نیز فرقههایى منشعب از شيعه بودند که دشمنی آن ها با اماميه و طعن

آن ها بر امامان(ع) سبب موضعگيرى شدید ائمه(ع) در برابر آن ها شد.
 -3-2سازمان وکالت

امام جواد(ع) در راس��تای بسط و گسترش فرهنگ ناب تش��یع کارگزاران و وکالیی در مناطق
گوناگون و قلمرو بزرگ عباس��یان تعیین یا اعزام کرد؛ به گونهای که امام در مناطقی چون اهواز،
همدان ،ری ،سیستان ،بغداد ،واسط ،سبط ،بصره و نیز مناطق شیعهنشینی مانند کوفه و قم دارای
وکالیی کارامد بود(به عنوان نمونه ن��ک :کلینی،1365 ،ج548 :1؛ طوس��ی،1365 ،ج140 :4؛
طوسی،1390 ،ج60 :2؛ طوسی1411 ،ق352-351 :؛ کلینی،1365 ،ج111 :5؛ حسین جاسم،
.)78 :1385
امام به هواداران خود اجازه مىداد در دستگاه حکومت عباسي کار کنند ،به این دلیل محمد بن
اسماعيل بن بزيع و احمد بن حمزه قمي پست هاي مهمي در وزارت اشغال کردند(كشي:1348 ،
564؛ نجاشي1407 ،ق331 :؛ حلي1411 ،ق.)139 :
نوح بن دراج قاضى بغداد و پس از آن قاضى كوفه بود .چون بستگان او از كارگزاران امام جواد

(ع)

بودند ،وى عقيده خود را در طول اشغال اين س��مت پنهان داشت(رک :نجاشي1407 ،ق102 :؛
حلي1411 ،ق .)12 :برخی ديگر از اماميه مانند «حس��ين بن عبد اللهّ نيشابورى» حاكم بست و
سيستان شد و «حكم بن عليا اسدى» به حكومت بحرين رسيد .هر دو نفر به امام جواد(ع) خمس
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مىپرداختند كه حاكى از بيعت پنهانى ايشان با امام نهم اس��ت(رک :کلینی،1365 ،ج 111 :5و
طوسى،1365 ،ج335-334 :6؛ حسین جاسم .)79-78 :1385 ،
بسيارى از محدثان كوفه همچون محمد بن محمد بن اشعث ،احمد بن سهل ،حسين بن على
مصرى و اسماعيل بن موسى كاظم(ع) به مصر مهاجرت كردند و فعاليتهاى خود را در آن جا ادامه
دادند .از جمله فعاليتهاى آن ها اين بود كه احاديث نبوى را درباره قائم مهدى و اين كه او از اعقاب
امام حسين(ع) است نشر مىدادند.
ن بسيارى به دست آوردند ،بدين
كلينى روايتى را نقل مىكند كه حاكى از آن است آنان هوادارا 
معنى كه على بن اسباط كوفى از مصر به مدينه آمد تا امام جواد(ع) را مالقات كند و آن را به اماميه
مصر شرح دهد(کلینی،1365 ،ج.)494 :1
حضرت جواد(ع) بنا به درخواس��ت يكى از شيعيان ب ُست و سيس��تان ،طى نامهاى به والى اين
منطقه سفارش كرد كه در دریافت ماليات ،بر او س��خت نگيرد .والى كه از پيروان امام بود ،نه تنها
بدهى او بابت خراج را نگرفت ،بلكه اعالم كرد تا آن زمان كه بر سركار است او را از پرداخت خراج
معاف خواهد كرد .عالوه بر اين دستور داد براى او مستمرّى نيز تعيين كردند(همان ،ج-111 :5
.)112
ال محرمانه بود ،این نشانگر
البته حرکت امام جواد(ع) در چینش نیروهای خویش حرکتی کام ً
آن است که حضرت در باره جو اختناق حکومت بنی عباس مواظبت و عنایت کامل داشت.
 -4-2شرکت در مناظرات دربار

امام جواد(ع) از دو جهت به مناظرات علمى كش��انده مىش��د :نخس��ت از طرف شيعيان خود
كه با توجه به سن كم آن حضرت مىخواس��تند علم الهى امام را دريابند؛ بنابراين طبيعى بود كه
مجالس متعددى بدين منظور ترتيب داده مىشد .دوم از حكومت ،به ويژه مأمون و معتصم .خلفا
مىكوشيدند با تش��كيل مجالس مناظره ،آنان را رو در روى برخى از دانش��مندان بنام زمان قرار
دهند تا شايد در پاسخ برخى از پرسش ها درمانده شوند و شيعيان از اين رهگذر ،در اعتقاد خود به
وجود علم الهى نزد ائمه اهل بيت(ع) دچار مشكل شوند و از پيروى آن ها خوددارى كنند(جعفريان،
 .)482 :1381ولى در همه آن بحث ها و مناظرات علمى ،حضرت جواد(ع) با پاس��خهاى قاطع ،هر
گونه شک و تردید را درباره پیش��وایى خود از بین مىبرد و امامتخود و نیز اصل امامت را تثبیت
مىکرد .به همین دلیل بعد از او در دوران امامت حضرتهادى(ع) که او نیز در س��نین کودکى به
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تاثیرى در برخوردارى از این منصب خدایى ندارد(پيشوايي ،بىتا.)542 :
از جمله مناظرات حضرت مىتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• مناظره با یحیی بن اکثم درباره نکاح کنیز(ابنش��عبه1404 ،ق454 :؛ مجلسی1404 ،ق،
ج385 :10؛ حرعاملی1409،ق ،ج.)110-109 :21
• مناظره با یحیی بن اکثم درباره فضایل خلفا(طبرسی1403 ،ق ،ج449-446 :2؛ مجلسی،
1404ق ،ج)83-80 :50
• مناظره با ابنابيدواد ،قاضی القضات معتصم درباره قطع دس��ت دزد(عیاشی ،1380 ،ج:1
319؛ حرعاملی1409 ،ق ،ج253-252 :28؛ مجلسی1404 ،ق ،ج.)7-5 :50
• مناظره با یحیی بن اکثم درباره کفاره صید برای محرم(قمي1404 ،ق ،ج183 :1؛ مفید(ب)،
1413ق :ج283 :2؛ طبرسی1403 ،ق ،ج.)444 :2
گفتنی است مناظرات امام رضا(ع) و امام جواد(ع) در دربار مأمون و معتصم در مصادر روایی شیعه
گزارش ش��ده و ذکری از آن در مصادر تاریخی اهل سنت نشده اس��ت .در برخی از کتب تاریخی
به بعضی از مناظرات در دربار مأمون اشاره شده اس��ت .به عنوان نمونه در «األخبار الطوال» آمده
است :مأمون در خالفت اش ،مجالس مناظره میان ادیان و مذاهب برگزار مىکرد(دینوری:1368 ،
 .)401در «مروجالذهب» از يحيى بن اكثم نقل شده است مأمون در روزهای سهشنبه برای مناظره
در فقه جلوس مىکرد ،هنگامی که فقها و مناظرهکنندگان از سایر مذاهب و فرق حاضر مىشدند
داخل حجره مفروشی مىرفتند و با ایشان به بهترین شکل مناظره مىکرد»(مسعودی1409 ،ق،
ج .)432 :3در کتاب «البلدان» گزارشی طوالنی از مناظره میان اهل کوفه و بصره نزد مأمون ذکر
شده است(ابنالفقيه1416 ،ق .)259-240 :ذهبی(م 748ق) نیز در ذکر وقایع سال  209هجری
قمری نوشته است« :مأمون در این سال اهل کالم را به دربار نزدیک مىکرد و آن ها را به مناظره
در حضور خویش امر مىکرد»(ذهبی1413 ،ق ،ج.)25 :14
در واقع کتب تاریخ و س��یره به مناظرات امام رضا(ع) و امام جواد(ع) در دربار مأمون و معتصم با
متکلمان ،فقها و علمای فرق و مذاهب گوناگون اشارهای نکردهاند .گویا به این دلیل است که تواریخ
معروف و دسته اول اغلب در زمان حکومت عباسیان نگارش یافته و از آن جا که سرامد و پیروز آن
مناظرات امام بودند و این امر شایستگی ایشان را به خالفت و رسوایی مأمون ،معتصم و درباریان

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

امامت رسید ،این موضوع مشکلى ایجاد نکرد ،زیرا دیگر براى همه روشن شده بود که خردسالى

129

130

فرهنگ رضوی

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

را به دنبال داشت ،بىتردید انعکاس آن و ثبت آن متناس��ب با مصالح حکومت عباسی نبود .این
در حالی است که تواریخی چون تاریخ یعقوبی(م پس از 292ق) ،طبری(م 310ق) ،مسعودی(م
346ق) و نیز برخی دیگر از مورخان اس�لامی به عصر این دو امام همام بس��یار نزدیک بودهاند و
مىتوانستند با یک یا دو واسطه آن مناظرات را به خوبی نقل کنند ولی چنین نکردند.
امام ج��واد(ع) در آن فضای فکری خاص که از ناحیه دش��منان و برخی ش��یعیان هدف طعنه
و اعتراض واقع مىش��د ،با بهرهگیری از علم غیب الهی توانس��ت بر همه مخالف��ان برتری یابد و
شایستگی خویش را در تصدی امامت به همگان نشان دهد و موفق شد که گفتمان نوینی در نگرش
به امامت در میان مس��لمانان به وجود آورد ،چرا که برخی گمان مىکردند ،تنها انسانهاي بالغ
مىتوانند به مقام امامتي برس��ند که خداوند به اراده و مشيت خويش در کسي قرار مىدهد .اما از
آن جايي که امام جواد(ع) در خردسالي به امامت رسيد ،مفهوم امامت و خالفت انساني در انديشه
توده شيعي تغيير کرد .ایشان نخستين کس��ي بود که مسئله امامت را از حالت عادي بيرون برد و
نقش امامت و منصب واليت الهي و خالفت ربوبي را معنا و مفهومي جديد بخشيد و ثابت کرد که
روحانيت خاص امام به گونهاي اس��ت که ظرف سني نمى شناس��د و اين گونه نيست که کودکي
خردسال نتواند به مقام علم الهي و لدني دست يابد و در مقام خالفت قرار گيرد .بنابراین زمینه برای
پذیرش امامت امام زمان(عج) در شرایط غير معمولي تر نيز فراهم آمد.
 -5-2تبیین ضرورت امامت و اثبات حقانیت خویش

امام(ع) به منظور تبیین ضرورت امامت از آيات قرآن بهره می برد و آن را به شيعيان مىآموخت.
آن حضرت مىفرمود :اي ش��يعيان براي اثبات امامت به سوره قدر اس��تناد کنيد تا در مقابل
مخالفان موفق شويد .به خداي عالم سوگند که آن س��وره پس از پيامبر اکرم(ص) حجت خداي
عالميان بر مردم و بزرگ ترين دليل مذهب شماس��ت و نهايت دانش ماست .اي شيعيان با آيات
«حم َو ال ْ ِكتَابِ ال ْمُ بِينِ إِن َّا أَن َزلْنَا ُه فىِ ل َ ْي َل ٍة ُّمبَا َر َك ٍة إِن َّا ُكنَّا مُن ِذرِينَ »(الدخان )3-1،با مخالفان مناظره

کنيد زیرا اين آيات پس از رسول خدا(ص) مخصوص متوليان امر امامت است .اي شيعيان خداي
تبارک و تعالي مىفرمايدَ « :و إ ِنْ مِنْ أُ َّم ٍة إِالَّ خَ ال فيها ن َذيرٌ»(فاطر)24،؛ هيچ امتي نيست مگر اين

که هشدار دهندهاي در ميان آنان بوده است» شخصي پرسيد :آيا هشدار دهنده امت اسالم حضرت
محمد(ص) است؟ فرمود :درست گفتي ولي آيا پيامبر در زمان حيات خود مىتوانست در اطراف
زمين نمايندگاني نداشته باشد؟ آيا به غير از فرستادن نماينده چارهاي ديگر داشت؟ آن مرد گفت:
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همان طوري که رسول خدا(ص) از سوي خداوند هشدار دهنده بود؟! شخص پرسشگر گفت :چرا،
او جانشين پيامبر اس��ت و همانند آن حضرت نذير محسوب مىش��ود .امام جواد(ع) فرمود :همان
طوري که رسول خدا(ص) در زمان حيات خود نمايندگاني داشت که هشدار دهنده و نذير به امت
محسوب مىشدند بعد از وفاتش نيز جانشيناني دارد که نذير و بيم رسان امت محسوب مىشوند
اگر بگويي که رسول خدا(ص) بعد از وفاتش نماينده و جانشيناني نداشته الزم مىآيد که خداي
نکرده آن حضرت نس��لهاي بعد از خود را به حال خود رها کرده و بدون رهبر گذاشته باشد .مرد
گفت :مگر قرآن بعد از پيامبر براي امت بس نيست؟ امام فرمود :چرا در صورتي که مفسري براي
قرآن باشد تا آيات را به طور صحيح تفسير کند ،قرآن کافي است .مرد گفت :آيا قرآن را پيامبر(ص)
در زمان خود تفسير نفرموده است؟ حضرت فرمود :آری ،پيامبر آن را تفسير کرده اما فقط براي يک
نفر و آن هم علي بن ابي طالب(ع) و براي امت اسالم نيز شأن و مقام آن را تفسير کرده است(کلینی،
 ،1365ج250-249 :1؛ مجلسی1404،ق ،ج.)73-71 :25
امام(ع) به منظور اثبات امامت خویش و به منظور رفع شبهههاي افرادی که در امامت حضرت
تردید داش��تند ،با افراد به احتجاج و استدالل مىنشست و سؤاالت و ش��بهات را پاسخ مىداد .به
عنوان نمونه برخى از شيعيان ،پس از شهادت امام رضا(ع) پنداشتند برادر ايشان(عبداهلل بن موسى)
امام و رهبر الهى است ،به س��وى او ش��تافتند و براى حصول اطمينان ،از وى مسائلى پرسيدند و
چون او در پاسخ درماند ،از دورش پراكنده شدند .شيعيان متحيّر و غمگين شدند و فقها مضطرب
گشتند و قصد رفتن كردند و گفتند :اگر ابوجعفر مىتوانست جواب مسائل ما را بدهد ،عبداهلل نزد
ما نمىآمد و جوابهاى نادرس��ت نمىداد! در اين هنگام ،درى از صدر مجلس باز شد و غالمى به

نام «موفق» وارد مجلس گرديد و گفت :اين ابوجعفر است كه مىآيد .همه به پا خاستند و از وى
استقبال كردند و سالم دادند .امام وارد شد و نشست و مردم همه ساكت شدند .آنگاه سؤاالت خود
را با امام در ميان گذاشتند و وقتى كه پاسخهاى قانع كننده و كاملى شنيدند ،شاد شدند و او را دعا
كردند و ستودند و عرض كردند :عموى شما ،عبداهلل چنين و چنان فتوا داد .حضرت فرمود :ال اله
اال اهلل ،اى عمو! فرداى قيامت برايت بسيار گران خواهد بود كه نزد خدا بايستى و خدا به تو بگويد:
با آن كه در ميان امت ،داناتر از تو وجود داشت ،چرا ندانسته به بندگان من فتوا دادى؟!(مسعودي،
1426ق223-220 :؛ مفید(ب)1413 ،ق102 ،؛ طبری ،بىتا206-204 :؛ مجلس��ی1404 ،ق،

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

نه .امام فرمود :آيا نماينده اعزامي از س��وي پيامبر هش��دار دهنده به آن قوم محسوب نمىشود،
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ج)86-85 :50
امام جواد(ع) گاه به منظور هدایت گمراهان و یا به منظور افزودن سطح معرفتی افراد به امام و
نیز به منظور اتمام حجت ،معجزات و کراماتی ارائه مىکردند .به عنوان نمونه قاسم بن عبدالرحمن
به مذهب زیدیه گرایش داشت ،اما با ش��نیدن آیاتى از قرآن كه امام جواد(ع) بر وى قرائت كرد ،با
حقیقت آشنا شده و به امامت امام جواد(ع) و س��ائر ائمه اعتقاد پیدا كرد .قاسم بن عبد الرحمن كه
زيدى مذهب بود گوید :وارد بغداد شدم در همان ايام توقف در بغداد روزى ديدم مردم ازدحامي
كردهاند مىروند و مىآيند خود را به بلنديها مىرسانند و مىايستند .گفتم چه خبر است؟! گفتند:
ابنالرضا(ع) است .با خود تصميم گرفتم كه ايشان را ببينم ناگهان ديدم سوار بر قاطرى است مىآيد.
گفتم خدا لعنت كند معتقدان به امامت را كه مىگویند خداوند اطاعت چنين شخصى را بر ما واجب
ن عبد الرحمن" ،أَ ب َشَ را ً
نموده ،در اين هنگام ديدم حضرت صورت به جانب من نمود و فرمود :قاسم ب 
ِمنَّا واحِ دا ً ن َ َّت ِب ُع ُه إِن َّا إ ِذا ً لَفِي ضَ اللٍ َو سُ ُ��عرٍ"(القمر )24،با خود گفتم :عجب ساحرى است به خدا باز
اب أَشِ رٌ"(القمر )25 ،از آن جا برگشتم
متوجه من شده فرمود" :أَ أُلْقِيَ ال ِّذ ْك ُر َعلَ ْي ِه مِنْ ب َ ْينِنا ب َلْ ُه َو كَذَّ ٌ
و معتقد به امامت شدم و ش��هادت دادم که او حجت خدا بر مردم است و به او ايمان آوردم(إربلی،
 ،1381ج363 :2؛ مجلسی1404 ،ق ،ج.)64 :50
بىگمان چنین اثرگذای بىنظیر و تحول روحی ،بیانگر قدرت و علم ویژه ایشان و تمایز ایشان
از مردم بود و حاکی از یک قدرت الهی و فرابشری و عظمت ایشان بود .از سوی دیگر جنبه معرفتی
و هدایتی این امور به اندازهای بود که گاه راوی از عمق جان عرضه مىداشت :اشهد انک حجةاهلل،
که این اوج اثرگذاری آن معجزه در آن افراد بود و ش��ناخت ایشان به حضرت بیشتر مىشد .گویا
چنین تأثیر شگفت جز از ناحیه پیامبران و معصومان(ع) از کسی ساخته نیست و شاید چنین امور
عظیم هدایتی ،یکی از مصادیق «هدایت به امر» از ناحیه امام و به تعبیری «ایصال الی المطلوب»
باشد که در آیات " َو جَ َعلْناهُمْ أَئ ِ َّم ًة يَهْدُ ونَ ب ِ َأ ْمرِنا َو أَوْحَ يْنا إِل َ ْيهِمْ فِعْلَ ال ْخَ يْرات("..األنبیاء )73،و " َو
جَ َعلْنا ِم ْنهُمْ أَئ ِ َّم ًة يَهْدُ ونَ ب ِ َأ ْمرِنا لَمَّا صَ َبرُوا َو كان ُوا ب ِآيات ِنا يُوقِنُونَ "(السجده )24 ،تصریح شده است.
 -3تناسب رویکردهای تفسیری امام جواد(ع) با گفتمانهاي عصری

بىگمان هر مفس��ری در تفس��یر قرآن اهداف ویژهای دنبال میکند و متناسب با نیاز فکری
مردم عصر خویش به برخی از مباحث گوناگون تفسیری و اعتقادی ،روی میآورد و در تفسیر قرآن
عنایت خاصی به آیات مربوطه دارد و مطالب تفسیری خود را متناسب با مقتضیات هدایتی و تربیتی

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد(علیه السالم)

روایات تفسیری منقول از امام جواد(ع) ،دو رویکرد فقهی و کالمی چشمگیرتر به نظر مىآید که به
برخی از نمونههای آن اشاره مىکنیم:
 -1-3رویکرد فقهی

رواج مکاتب و اندیشههای فقهی در عصر امام جواد(ع) و طرح پرسش های هدفدار موجب مىشد
ایشان در مواضع گوناگون در صدد تصحیح خطاها یا دفع شبهههای فقهی برآید و با استفاده برهانی
از آیات قرآن زبان دوست و دشمن را به تحسین وادارد.
 -1-1-3احتجاجات فقهی

مواجهات امام جواد(ع) با اصحاب فکر و اندیش��ه در محافل رسمی آن روزگار به ویژه در عرصه
مسائل فقهی یکی از قطعات درخش��ان تاریخ زندگی ایشان اس��ت که موجب مىشد همگان به
مراتب علمی امام اذعان کنند .برای نمونه ماجرای س��ارقی که به س��رقت خود اعتراف کرده بود
و فقیهان درب��ار معتصم در نحوه اجرای حد ب��ر او آرای متفاوتی اظهار مىکردند معروف اس��ت.
عدهای قطع ید را از مچ و عدهای از آرنج مىدانستند و هر کدام نیز برای خود مستندی از قرآن ذکر
مىکردند .معتصم نظر امام جواد(ع) را جویا شد ،امام هر دو نظر را اشتباه دانست و فرمود قطع دست
باید از مفصل انگش��تان صورت گیرد .چون از ایشان دلیل را پرس��یدند فرمود: «خداوند فرموده:
" َو أَنَّ ال ْمَ س��اجِ دَ للِهَّ ِ("..الجن )18 ،و آن چه برای خدا باشد قطع نمىشود» معتصم از این برداشت
هوشمندانه امام شگفت زده شد و دستور داد حکم به همین ش��کل اجرا شود .ابنابيدؤاد قاضی
القضات دربار معتصم ،درباره این مواجهه شگفت انگیز علمی گفت: گويا قيامت من بر پا شده و از
خدا مىخواستم كه اي كاش زنده نبودم(عیاش��ی ،1380 ،ج319 :1؛ حرعاملی1409 ،ق ،ج:28
253-252؛ مجلسی1404 ،ق ،ج.)7-5 :50
امام جواد(ع) به منظور تعیین موضع بریدن دس��ت س��ارق آیه " َو السَّ ارِقُ َو السَّ ��ا ِرقَ ُة فَاقْطَ عُوا

أَيْ ِديَهُما("...المائده )38 ،را با اس��تفاده از آیه " َو أَنَّ ال ْمَ س��اجِ دَ للِهَّ ِ فَال تَدْ عُوا مَ��عَ اللهَّ ِ أَحَ دا ً"(الجن،
 )18تفسیر کرد و بر این اساس فرمود؛ بايد از آخرين بند انگشتان قطع كنند و كف دست را باقى
بگذارند(عياشي ،1380 ،ج320-319 :1؛ طباطبایی1417 ،ق ،ج.)58 :20
این روایت ناظر به روش تفسیر قرآن به قرآن اس��ت .اميرالمؤمنين(ع) درباره قرآن فرمودَ « :و
 -3برای مطالعه بیشتر رک :بابایی :1381 ،ج 20-18 :1با اندکی تلخیص.
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فکری عصر خویش بیان میکند که از این امر به عنوان رویکرد تفسیری یاد میشود 3.از البه الی
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َاب
ْض َو يَشْ ��هَدُ بَعْضُ ُه َعلَي بَعْض»(س��يدرضي ،بيتا .)192 :و نیز فرمود« :إ ِنَّ ِكت َ
يَنْطِ قُ بَعْضُ ُه ب ِ َبع ٍ
ِّب بَعْضُ ُه بَعْضاً»(ابنبابویه1398 ،ق)255 :؛ به درس��تی که کتاب
اللهَّ ِ لَيُصَ دِّقُ بَعْضُ ُه بَعْضاً َو لاَ يُ َكذ ُ
خدا بخش��ی از آن بخش دیگرش را تصدیق میکند و هرگز برخی از آیاتش آیات دیگر را تکذیب
نمیکنددر روایت مذکور آیه اول مجمل است و آیه دوم مبین است که این گونهای از تفسیر قرآن
به قرآن است.
این روش در سیره تفسیری امام جواد(ع) به شکل بارزی دیده مىشود روایات ذیل بیانگر این
مدعاست:
 روایت مفصل عبد العظیم حس��نی از امام جواد(ع) و ایش��ان از امام صادق(ع) درباره تفس��یرکبائر در قرآن است .س��ائل که عمرو بن عبید اس��ت از معنی کبائر در آیه "الَّذِينَ يَجْ َت ِنبُونَ كَبائ ِ َر
ش اال اللمم("..النجم )32،س��وال مىکند و امام صادق(ع) عمدتا با اس��تناد به آیات
إْالِثْمِ َو الْفَواحِ َ
ِك بِاللهَّ ِ َفقَدْ حَ َّر َم
قرآن گناهان کبیره را چنین معرفی مىکند: ش��رک به خدا به دلیل: "مَنْ يُشْ ��ر ْ
َس م ِْ��ن َروْحِ اللهَّ ِ إِلاَّ ال ْ َق ْو ُم
اللهَّ ُ َعلَ ْي ِه ال ْجَ ن ََّ��ة "(المائده ،)72 ،یأس از رحمت خدا ب��ه دلیل "إِن َّ ُه ال يَ ْيأ ُ
ال ْكافِرُونَ "(یوسف ،)87،ایمنی از مکر خدا به دلیل "فَال يَ ْأمَنُ َم ْك َر اللهَّ ِ إِلاَّ ال ْ َق ْو ُم ال ْخاسِ رُونَ "(األعراف،

 ،)99عقوق والدین به دلیل " َو بَرًّا ب ِوال ِدَ ت ِي َو ل َمْ يَجْ َعلْنِي جَ بَّارا ً شَ ِقيًّا "(مریم ،)32 ،قتل نفس به دلیل
" َو مَنْ يَ ْقتُلْ ُم ْؤمِناً ُم َت َعمِّدا ً فَجَ زا ُؤ ُه جَ َهنَّمُ خال ِدا ً فيها("..النساء ،)93 ،قذف محصنه به دلیل "ل ُ ِعنُوا فِي
َذاب عَظِ يمٌ "(النور ،)23 ،خوردن مال یتیم به دلیل "إِن َّما يَ ْأ ُكلُونَ فِي ب ُطُ ونِهِمْ
ال ُّدن ْيا َو آْالخِ َر ِة َو لَهُمْ ع ٌ

نارا ً َو سَ يَصْ لَوْنَ سَ عِيرا ً"(النساء ،)10 ،فرار از جهاد به دلیل" َو مَنْ يُ َولِّهِمْ يَ ْو َم ِئ ٍذ ُدب ُ َر ُه إِلاَّ ُمتَحَ رِّفاً لِقِتالٍ أَ ْو
ْس ال ْمَصِ يرُ"(األنفال ،)16 ،ربا خواری به دلیل
ب مِنَ اللهَّ ِ َو َمأْوا ُه جَ َهنَّمُ َو بِئ َ
ُمتَحَ يِّزا ً إ ِلى فِئَ ٍة َفقَدْ با َء بِغَضَ ٍ

س "(البقره ،)275 ،سحر
"الَّذِينَ يَ ْأ ُكلُونَ الرِّبا ال يَقُومُونَ إِلاَّ كَما يَقُو ُم الَّذِي يَتَخَ بَّطُ ُه الشَّ يْطانُ مِنَ ال ْمَ ِّ

و جادو به دلیل "َ ..و لَقَدْ َعل ِمُ وا ل َمَ نِ اشْ تَرا ُه ما ل َ ُه فِي آْالخِ َر ِة مِنْ خَ القٍ ("...البقره، ،)102زنا به دلیل
َذاب يَ ْو َم الْقِيا َم ِة َو يَخْ لُدْ فِي ِه مُهاناً"(الفرقان ،)69 ،سوگند
َف ل َ ُه الْع ُ
" َو مَنْ يَ ْفعَلْ ذل َِك يَلْقَ أَثاماً يُضاع ْ

ِك ال خَ القَ لَهُمْ فِي آْالخِ َرةِ("...آل عمران،
دروغ "الَّذِينَ يَشْ َترُونَ ب ِ َع ْه ِد اللهَّ ِ َو أَيْمانِهِمْ ثَمَ ناً َقل ِيلاً أُولئ َ
 ،)77منع زکات به دلیل "َ ..ف ُتكْوى ب ِها جِ با ُههُمْ َو جُ نُوبُهُمْ َو ظُ هُو ُرهُمْ ("...التوبه ،)35 ،شهادت دروغ

ِك
و کتمان شهادت به دلیل " َو مَنْ يَ ْكتُمْ ها َفإِن َّ ُه آث ِمٌ َقلْ ُب ُه "(البقره ،)283 ،قطع رحم به دلیل "أُولئ َ
لَهُمُ اللَّ ْعنَ ُة َو لَهُمْ سُ و ُء الدَّ ارِ"(الرعد()25 ،کلینی ،1365 ،ج286 :2؛ ابنبابویه1413 ،ق ،ج.)563 :3

 -مسئله امی بودن پیامبر(ص) و تفسیر نادرست برخی از مردم و استناد قرآنی امام جواد(ع) در
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1404ق226 :؛ ابنبابویه ،بيتا :ج )124 :1که در ادامه این نوشتار ذکر مىشود.
 -2-1-3پرسش های فقهی

امام جواد(ع) مسائل فقهی را با ذکر مس��تندات قرآنی پاسخ گفته و با این شیوه ،روش برداشت
از قرآن را نیز آموزش مىداد .برای نمونه ایشان در پاسخ به نامه ابوالحسن بن حصین درباره زمان
نماز صبح و فجر صادق ،به فجر كاذب یعنی همان سفيدي طولي و عمودي قبل از طلوع صادق كه
سفيدي منبسط و عريض در امتداد افق است اشاره كرده و هنگام نماز صبح و امساك از خوردن و
آشاميدن را تعيين مىفرمايند(كلینی ،1365 ،ج282 :3؛ حرعاملی1409 ،ق ،ج .)210 :4حضرت
با همین روش درباره مسائل دیگری همچون عده طالق و وفات(كلینی ،1365 ،ج ،)113 :6مسائل
ارث(همان ،ج )120 :7و احکام قذف(همان ،ج403 :7؛ ابنبابویه1413 ،ق ،ج )539 :3استشهادات
قرآنی بدیعی دارند که مجالی برای ذکر همه آنها در این مختصرنیست و خوانندگان را به منابع
یاد شده ارجاع مىدهیم.

 -3-1-3تبیین شقوق مسائل فقهی

پاسخ گویی جامع با ترسیم شقوق مس��ئله از دیگر جنبههای پرسش و پاسخهای فقهی امام
جواد(ع) است .به عنوان نمونه ایشان در تبیین آیه "إِن َّما جَ زا ُء ال َّذينَ يُحا ِرب ُونَ اللهَّ َ َو رَسُ ول َ ُه َو يَسْ َعوْنَ فِي
ْض فَسادا ً أَنْ يُ َق َّتلُوا أَ ْو يُصَ لَّبُوا أَ ْو تُقَطَّ عَ أَيْديهِمْ َو أَرْجُ ُلهُمْ مِنْ خِ الفٍ أَ ْو يُ ْن َفوْا مِنَ الَأْرْض("..المائده،
الَأْر ِ
)33فرمود :هر که با خداوند محاربه کند و مال را اخذ کند و کس��ی را بکشد حکم او این است که
کشته شود و به صلیب کشیده شود و هر که محاربه کند و کسی را بکشد و مال را بر ندارد حکم او
این است که کشته شود و به صلیب کشیده نش��ود و هر که محاربه کند و مال را بردارد و کسی را
نکشد حکم او این است که تبعید شود .سپس خداوند عزوجل برخی را استثنا کرده است و فرمود:
«إِالَّ ال َّذينَ تاب ُوا مِنْ َقبْلِ أَنْ تَ ْق ِدرُوا َعلَ ْيهِمْ (»..المائده)34 ،یعنی پیش از این که امام او را بگیرد توبه
کند(قمي1404 ،ق ،ج .)168 :1نظیر همین تفریعات و تشقیق شقوق را در مناظره حضرت درباره
احکام کفاره صید برای شخص محرم مىبینیم که اسباب شگفتی و تحسین حاضران در مجلس
مأمون شد(همان ،ج183 :1؛ مفید1413 ،ق ،ب ،ج283 :2؛ طبرسی1403 ،ق ،ج.)444 :2
 -4-1-3تعلیل حکم فقهي

امام جواد(ع) گاه در هنگام تفسیر آیات فقهی ،علت تشریع احکام را نیز بیان مىکرد .برای مثال
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در روایتی محمد بن سلیمان از ایشان درباره آیه " َو ال َّذينَ يَ ْرمُونَ أَزْواجَ هُمْ َو ل َمْ يَكُنْ لَهُمْ شُ هَدا ُء إِالَّ
أَنْفُسُ هُمْ فَشَ ها َد ُة أَحَ ِدهِمْ أَ ْرب َعُ شَ هاداتٍ ب ِاللهَّ("..النور )6 ،پرسید چرا هنگامی که مرد همسر خویش
را قذف مىکند شهادتش به منزله چهار شهادت شمرده مىشود اما هنگامی که دیگران قذف کنند

حد بر آنان جاری مىشود؟ حضرت در مقام تعليل اين حكم بيان مفصلي دارد كه فشرده آن اين
است كه شهادت همسر به منزله چهار شهادت است زيرا ش��وهر از باب زوجيت امكان حضور در
خلوت زوجه خود را در هر زمان دارد و اگربه تنهايي شهادت دهد و بگويد به چشم خود ديدم حكم
ثابت شده و شهادت او به تنهايي به منزله چهار شهادت است اما اگر همين فرد درباره فرد ديگري
ادعايي كند از او پذيرفته نيست و بايد تعداد شاهدان به چهار برسد تا حكم قذف ثابت شود در غير
اين صورت بر او حد جاري مىشود زيرا اين سوال به جد مطرح مىشود كه فردي غريبه و نامحرم
چگونه از خلوت متهمه سر درآورده اس��ت(نک :کلینی1365 ،ق ،ج403 :7؛ ابنبابویه1413 ،ق،
ج.)539 :3
چنان که گذش��ت امام جواد(ع) با مکاتب فکری گوناگونی هم عصر بوده اس��ت ،در این میان
شاید مکتب فکری معتزله از همه رواج بیشتری داش��ت چه این که دربار بنی عباس از اندیشهها
و دیدگاههای ایش��ان به ش��دت حمایت مىکرد و چنان چه از مناظرات ایشان استفاده مىشود،
امام جواد(ع) بیش��ترین رویارویی در مناظرات را با فقیهان بزرگ معتزلی چون ابنابيدؤاد ،قاضی
القضات معتصم و یحیی بن اکثم داشته که موضوع آن مناظرات غالباً مباحث فقهی از قبیل قطع
دست دزد ،نکاح کنیز ،کفاره صید برای محرم و اموری از این قبیل بوده است(نک :عیاشی،1380 ،
ج319 :1؛ ابنشعبه1404 ،ق454 ،؛ قمي1404 ،ق ،ج183 :1؛ مفید(ب)1413 ،ق ،ج283 :2؛
طبرسی1403 ،ق ،ج.)444 :2
بنابراین امام جواد(ع) در مواجهه با گفتمان فقهی معتزله[که شعار خردگرایی داشتند و به اندازه
«اهل حدیث» تمایل به حدیث نداش��تند] از یک س��و به قرآن به عنوان متن مشترک میان همه
فرقههای اسالمی اس��تدالل مىکرد و از سوی دیگر در کنار اس��تدالل برهانی به قرآن در مسائل
فقهی ،در رویارویی با گفتمان روایی حاکم ،به روایات ناب رس��ول خدا(ص) نیز اشاره مىکرد که
نمونه بارز آن ماجرای حکم دست دزد اس��ت که آن امام همام افزون بر استدالل قرآنی به روایت
نبوی نیز استناد کرد(عیاشی ،1380 ،ج319 :1؛ حرعاملی1409 ،ق ،ج.)253-252 :28
 -2-3رویکرد کالمی
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داشت و در مواجهه با موج افکار و اندیشههای انحرافی به تصحیح عقاید و نیز مقابله با کج فهمىها
بر مىخاست.

 -1-2-3مواجهه کالمی با گفتمان واقفیه در تصدی امامت در کودکی
مشکل تصدی امامت در س��ن کودکی از ش��بهاتی بود که درباره امام جواد(ع) مطرح شد ،زیرا

ایشان نیز در سنین کودکی به مقام امامت رسیدهاند .بنا بر گزارش های تاریخی امام جواد(-195
219ق ،ش��هادت در  25سالگی) هنگام ش��هادت پدر بزرگوارش هفت س��ال و هشت ماه از عمر
مبارکش گذشته بود(مسعودی1409 ،ق ،ج464 :3؛ ابنجوزى1412 ،ق ،ج .)62 :11لذا کسانی
که فاقدمعرفت کاملی از مقام امامت بودن��د ،توان هضم امامت کودکی هفت س��اله را بر جامعه
مسلمانان نداشتند و همین امر باعث بروز اختالفات و شبهاتی در بین پیروان مکتب اهل بيت(ع)
شده بود؛ از طرفی مکاتب در راه مانده از تش��یع ،مانند واقفیها ،از این فرصت استفاده میکردند
تا با ش��بههافکنی در باره امامت امام جواد(ع)بین پیروان حضرت تفرقه افکنده و جایگاه خود را
محکمتر کنند .این ش��بهات که از بدو تولد امام جواد(ع) ،با رهبری «حسین بن قیاما واسطی» از
سران واقفیه شروع شد ،تا عصر خود امام(ع)وجود داشت و نهتنها بسیاری از عوام ،که گروهی از
بزرگان شیعه نیز در گرداب آن گرفتار شدند؛ و حتی در بین افرادی از بزرگان شیعه چون «یونس
بن عبد الرحمن» و «ریان بن صلت» اختالف باال گرفت ،تا آن جا که پس از شبهه «یونس بن عبد
الرحمان» نسبت به امامت امام جواد(ع)«ریان بن صلت» گلوی او را میفشارد و در حالی که به سر
و صورت او مىزند و با شدت با او مخالفت مىکند(رک :مسعودي1426 ،ق220 ،؛ ابنعبد الوهاب،
بىتا120-119: ،؛ مجلسی1404 ،ق ،ج.)99 :50
امام جواد(ع) در برابر تبلیغات و جوس��ازیهای دشمنان و دفع ش��ائبه تردید از دل مسلمانان
و مواجهه علمی و اس��تداللی برای اتمام حجت ،از قرآن مدد گرفت و در دفع اس��تبعاد امامت در
کودکی ،به جریان نبوت حضرت عیسی در دوران صباوت که قرآن کریم بر آن صحه گذارده استناد
کرد« :إ ِنَّ اللهَّ َ احْ تَجَّ فِي الإْ ِمَا َم ِة ب ِ ِمثْلِ مَا احْ تَجَّ ب ِ ِه فِي ال ُّنبُ َّو ِة َفقَالَ َو آتَيْنا ُه ال ْحُ كْمَ صَ ِبيًّا َو لَمَّا بَلَغَ أَشُ دَّ ُه َو
بَلَغَ أَ ْربَعِينَ سَ نَ ًة َفقَدْ يَجُ و ُز أَنْ يُ ْؤتَى ال ْحِ كْ َم َة َو ُه َو صَ بِيٌّ َو يَجُ و ُز أَنْ يُ ْؤتَاهَا َو ُه َو اب ْنُ أَ ْربَعِينَ سَ نَةً»(صفار،

1404ق238 :؛ کلینی ،1365 ،ج 384 :1و 494؛ مفی��د(ب)1413 ،ق ،ج)293-292 :2؛ همانا
خداوند همان طور كه درباره نبوت احتجاج کرد ،درباره امامت نیز احتجاج کرده است و فرمود :ما
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به يحيي در كودكي حكم داديم ،همانگونه كه مىتواند در چهل سالگي حكمت دهد مىتواند در
كودكي هم حكمت عطا فرمايد.
علی بن حس��ان گوید :به امام جواد(ع) عرضه داشتم :مردم امامت ش��ما را به دلیل سن اندک
انکار مىکنند؟ حضرت فرمود :آیا مىتوانند این آی��ه را انکار کنند که خداوند به پیامبرش فرمود:
«قُلْ ه ِذ ِه سَ ��بِيل ِي أَ ْدعُوا إِل َى اللهَّ ِ عَلى ب َصِ ي َر ٍة أَن َا َو مَنِ اتَّ َب َعنِي(»..یوس��ف )108 ،به خدا سوگند که

پیامبر(ص) را به جز امام علی(ع) پیروی نکرد در حالی که در س��ن  9سالگی بود و من نيز اكنون 9
سال دارم»(کلینی ،1365 ،ج.)384 :1

شخصی نیز به امام جواد(ع) عرضه داشت :عدّ های از مردم درباره وقعیت امامت شما شبهه ایجاد
مىکنند .حضرت فرمود :خداوند متعال به حضرت داوود وحی کرد که فرزندش سلیمان را جانشین
خود قرار دهد ،با این که سلیمان کودکی خردس��ال بود .این موضوع را برخی از علماء و عبّاد بنی
اسرائیل انکار کردند ،پس خداوند به حضرت داود(ع) وحی کرد که عصای اعتراض کنندگان و عصای
سلیمان را بگیر و هر کدام را با عالمتی مشخص کن که از چه کسی است؟ سپس آن ها را در جایی
پنهان نما .فردای آن روز عصای هر کسی که سبز شده باشد ،همان شخص جانشین و حجّ ت است.
همگی این پیش��نهاد را پذیرفتند و چون به مرحله اجرا درآوردند ،عصای حضرت سلیمان(ع) سبز
شده بود .پس از آن همه افراد پذیرفتند که او حجّ ت و پیامبر خداست(همان ،ج.)383 :1
امام رضا(ع) که از بحران اعتقادی ش��یعیان در پذیرش امامت فرزند خردس��الش و دش��منی
مخالفان در آینده نه چندان دور آگاهی داشت ،در هنگام نص بر امامت امام جواد(ع) به منظور رفع
استبعاد شیعیان به همان آیاتی از قرآن استناد کرد که بدان اشارت رفت ،این استداللها از طریق
امام جواد(ع) نیز دوباره بیان شد .نمونههاي زیر روایاتی از امام رضا(ع) در موضوع مذکور است:
 صفوان بن يحيى گويد :به امام رض��ا(ع) گفتم :ما پيش از آن كه خداوند ابوجعفر را به ش��ماببخشد از شما پرسش مىكرديم(درباره امام بعدی) و شما مىفرموديد :خدا به من پسرى خواهد
داد ،اكنون خدا به شما پسرى بخشيده ،چشم ما را روشن كن(يعنى به مژده امامت او) خدا روز مرگ
تو را به ما ننمايد ،اگر پيشامد ناگوارى شد به سوى چه كسى بگرایيم؟ حضرت به دست خود اشاره
به ابو جعفر(امام جواد(ع) كرد كه در برابرش ايستاده بود ،گفتم :قربانت ،اين سه سال دارد؟ فرمود:
اين خردس��الى به امامت او هيچ زيانى ندارد ،حضرت عيسى هم سه س��اله بود كه قيام به رسالت
كرد(همان؛ مفید(ب)1413 ،ق ،ج276 :2؛ طبرسی ،بىتا)346-345 :
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حضرت گفت :اى آقاى من اگر پيشامدى برای ش��ما اتفاق افتد ،به سوى چه كسى بروم؟ فرمود:
به ابى جعفر پسرم ،و مثل اين كه س��ئوالكننده سنّ ابى جعفر را كم ش��مرد ،حضرت فرمود :به
راستى خداوند متعال عيسى بن مريم(ع) را رسول و پيغمبر و صاحب شريعت تازه ساخت در سنّى
كوچك تر از س��نّى كه ابوجعفر دارد(کلینی ،1365 ،ج 322 :1و 384؛ مفید(ب)1413 ،ق ،ج:2
279؛ طبرسی ،بىتا 346 :و به اختالف اندک از ابراهیم بن ابی محمود خزاز1401 ،ق278-277 :؛
طبری ،بىتا.)204 :
 عبداهلل بن جعفر گوید :من و صفوان بن یحیی و حضرت جواد(ع) که هنوز س��ه ساله بود نزدحضرت رضا(ع) ایستاده بودیم .پس به ایش��ان گفتیم :جانمان فدایت ،اگر خدای ناکرده برای شما
اتفاقی بیفتد ،امام بعد از شما کیست؟ فرمود :این پسرم و با انگشت به سوی حضرت جواد(ع) اشاره
کرد ،ما به ایش��ان گفتیم :در حالی که او در این سنّ است؟! فرمود :بلی ،در حالی که او در این سنّ
است ،خداوند تبارک و تعالی به حضرت عیسی(ع) احتجاج نمود(و به او نبوت داد) در حالی که تنها
دو سال داشت(خزاز1401 ،ق279 :؛ مجلسی1404،ق ،ج.)35 :50
 -2-2-3پاسخ به پرسشهای کالمی

پاسخهای دقیق حضرت به پرسشهای کالمی ما را با عمق بینش ایشان آشنا مى کند .برای
نمونه به ذکر سه مورد بسنده مىکنیم:
أ -امام در پاسخ به سوال ابوهاش��م جعفری که درباره کیفیت اتصاف ذات ربوبی به صفاتي كه
خود را در قرآن به آن ها متصف مىكند پرسید با بیانی مفصل و دقیق همه اشکاالت قابل تصور را
پاسخ داد .حضرت صفات خدا 4را امري عارض بر ذات نمىداند وصفات ذكر شده براي خدا را انتزاع
از ذات قديم مستجمع همه كماالت و مبرا از هر نقص مىداند .مثال اگر خدا را عالم مىدانيم يعني
ذاتي كه در او جهل راه ندارد .اگر خدا را قادر مىدانيم يعني ذاتي كه در او عجزو ناتواني راه ندارد.
اگر خدا را سميع و بصير مىدانيم يعني هيچ چيز از او نهان نيست و همين طور ساير صفات(كلینی،
 ،1365ج117 :1؛ ابنبابویه1398 ،ق.)193 :
ب -ابوهاشم جعفری از امام جواد(ع) درباره معنی «واحد» سؤال کرد و حضرت فرمود« :إ ِجْ مَ اعُ
الَأْل ْسُ نِ َعلَ ْي ِه ب ِالْوَحْ دَانِيَّ ِة َك َق ْول ِ ِه تَعَال َى « َو لَئِنْ سَ َأل ْ َتهُمْ مَنْ خَ لَ َقهُمْ ل َ َيقُول ُنَّ اللهَُّ»(الزخرف(»)87 ،کلینی،
 -4س��ؤال ابوهاش��م جعفری به صورت اعم درباره اس��ماء و صفات خداوند در قرآن مطرح شده است ،اما اوصافی که حضرت در پاسخ به عنوان نمونه
بیان فرموده اند ،صفات ثبوتيه ذاتيه است.
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 ،1365ج118 :1؛ طبرسی1403 ،ق ،ج442-441 :2؛ طریحی ،1375 ،ج.)157 :3
ج -ابوهاشم جعفری در روایتی درباره معنی «الصمد» در س��وره توحید از امام جواد(ع) سؤال
کرد .حضرت در جواب فرمود« :السيد المصمود إليه في القليل و الكثير»(کلینی ،1365 ،ج123 :1؛
ابنبابویه1398 ،ق94 :؛ ابن بابویه6 :1361 ،؛ بحرانی1416 ،ق ،ج.)801 :5
 -3-2-3تصحیح بدفهمىهای اعتقادی

رویکرد تصحیح بدفهمىهای اعتقادی در بخش دیگری از روایات تفسیری امام جواد(ع) جلب
توجه مىکند .در این خصوص ب��ه ذکر یک نمونه اکتفا مىکنیم .جعفر ب��ن محمد صوفی درباره
وجه تسمیه رسول خدا(ص) به امّی از امام جواد(ع) س��ؤال کرد .حضرت که مىدانست در جامعه
برداش��تهای نادرس��تی وجود دارد فرمود :مردم در این باره چه مىگویند؟ جعفرصوفی گفت:
مردم گمان مىکنند پیامبر به این دلیل امی خوانده ش��د که خواندن و نوشتن بلد نبود .حضرت
فرمود :ایشان دروغ گفتهاند .چگونه این امر ممکن است در حالی که خداوند در آیه محکم کتابش
ِتاب
ال ِّميِّينَ رَسُ ��ولاً ِم ْنهُمْ يَ ْتلُوا َعلَ ْيهِمْ آيات ِ ِه َو يُ َزكِّيهِمْ َو يُ َعل ِّمُ هُمُ الْك َ
َث فِي أْ ُ
مىفرمایدُ " :ه َو الَّذِي بَع َ
َو ال ْحِ كْ َمةَ("..الجمعه )2 ،چگونه رس��ول خدا(ص) به آن ها چیزی را تعلیم مىداد که خود قادر به

انجام آن نبود؟ به خدا سوگند که رسول خدا(ص) به  72زبان مىخواند و مىنوشت و تنها به این

دلیل امی نامیده ش��د که از اهل مکه بود و مکه نیز ا ّم القرای مسلمین است که فرمود.." :ل ِ ُت ْن ِذ َر أُ َّم
الْقُرى َو مَنْ حَ ْول َها("..األنعام()92 ،ابنبابویه53 :1361 ،؛ ابن بابویه ،بيتا ،ج125-124 :1؛ حویزی،
1415ق ،ج.)78 :2
روایت مذکور به دلیل وجود «محمد بن جعفر صوفی» در س��ند مجهول اس��ت .اما به لحاظ
محتوایی چه بس��ا منظور روایت ،علم به کتابت و قرائت پس از بعثت باشد چنان که شیخ مفید بر
این باور است.
البته در این باب روایات متعددی از معصومان(ع) نقل شده ،که عالمه مجلسی به دو گونه میان
روایات امی بودن ،جمعی ارائه کرده است« :وجه نخست این که پیامبر(ص) بر کتابت قادر بودند و
لیکن به دلیل مصلحتی نمىنوشتند .دوم این که روایات عدم کتابت و قرائت را بر این حمل کنیم
که از هیچ بشری فرانگرفتهاند و سایر روایات را بر این حمل کنیم که حضرت به صورت إعجاز قادر
به کتابت و قرائت بودند ،و چگونه عالم به کتابت و قرائت نباش��د کسی که از علوم اولین و آخرین
آگاه است .این نقشها برای این حروف وضع شده است ،و کسی که به قدرت الهی قادر بر شق القمر
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يعلم»(مجلسی1404 ،ق ،ج.)134 :16
 -3-3رویکرد عقلی

مطوى
ّ
«تفسير عقلى مخصوص به موردى است كه برخى از مبادى تصديقى و مبانى مستور و
برهان مطلب به وسيله عقل استنباط گردد و آيه مورد بحث بر خصوص آن حمل شود»(جوادى
آملى ،1379 ،ج .)171-169 :1اس��تفاده از عقل برهانی در روایات تفس��یری امام جواد(ع) نشان
دهنده جایگاه ویژه روش عقلی در تفسیر قرآن است .نمونههای زیر گویای این مطلب است:
أ -امام جواد(ع) در تفسیر متشابهات با استفاده از موازین عقلی تشابه را از چهره آیه کنار مىزند.
ِك الَأْب ْصارَ"(األنعام)103 ،
ایشان در پاسخ به سوال ابوهاشم درباره آیه "ال تُدْ ِر ُك ُه الَأْب ْصا ُر َو ُه َو يُدْ ر ُ
ِك السِّ نْدَ َو ال ْ ِهنْدَ َو
ِك ب ِ َو ْهم َ
مىفرماید: «يَا أَبَاهاشِ مٍ أَ ْوهَا ُم ال ْ ُقلُوبِ أَدَقُّ مِنْ أَب ْصَ ا ِر ال ْ ُعيُونِ أَن َْت قَدْ تُدْ ر ُ
ْف أَب ْصَ ا ُر ال ْ ُعيُونِ »(کلینی،
ِك َو أَ ْوهَا ُم ال ْ ُقلُوبِ لاَ تُدْ ِر ُك ُه َف َكي َ
ال ْ ُبلْدَ انَ الَّتِي ل َمْ تَدْ خُ لْهَا َو لاَ تُدْ ِر ُكهَا بِبَصَ ر َ
 ،1365ج99 :1؛ ابنبابویه1398 ،ق)113 :؛ اي ابوهاشم واردات قلبي از آن چه ديدگان مىبيند
دقيق تر است .مثال تو با خيال و فكر خود هند و س��ند و بالدي را كه با چشم سرتا كنون نديدهاي
مىتواني تصور كني .اما همين خيال دقيق هم نمىتواند خدا را درك كند چه برسد به چشم سر
ب -در پاسخ به این پرسش که آیا مىتوان خدا را شیء دانست؟ مىفرماید: يعني بله مىتوان
خدا را شيء دانس��ت فقط بايد او را از دو طرف انكار مطلق و تشبيه به اش��ياء مبرا دانست(برقی،
 ،1371ج240 :1؛ طبرسی1403 ،ق ،ج )442 :2و با اين بيان لطيف وجود خدا را كه مقيد به اوصاف
جسم و ماده نمىشود به ذهن مخاطب تقريب به ذهن مىكند.
ج -آن جا که امام درباره اس��ماء و صفات الهی مورد س��وال قرار مىگیرد(در به بحث رویکرد
کالمی) چونان یک متکلم عقل مدار مخاطب را متقاعد مىکند و با این روش به همگان مىآموزد
عقل منبعی اساسی در تفسیر قرآن کریم به شمار مىرود(نک :کلینی ،1365 ،ج117 :1؛ ابنبابویه،
1398ق194-193 :؛ طبرسی1403 ،ق ،ج.)443-442 :2
سویه عقلی در تقسیر قرآن گویا در برابر گفتمان عقلگرایی اعتزالی به شمار آید زیرا معتزله
اگرچه بر عقلگرایی تأکید داش��تند اما در حقیقت تکیه آنان بر عقلجدلی ونه عقل برهانی بود.
ازاین رو چه بسا با تکیه بر همین مبانی ثابت نش��ده خویش در برخی از مسائل کالمی ،فتنههای
بزرگی چون فتنه مخلوق بودن قرآن را با حمایت دربار عباسی آفریدند و با شعار خردگرایانه خویش
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و در ستیز با آزادی اندیشه  ،بسیاری از مخالفان را سرکوب کردند ،بنابراین خردگرایی ایشان نه تنها
شعاری بیش نبود و از عقل برهانی دور بود ،بلکه گاه ابزاری برای پیشبرد اهداف دربار بوده است.
از سوی دیگر این سویه عقلی بر پایه عقل برهانی گویا در برابر گفتمان عقلگریزی اهل حدیث
نیز قابل بررسی باشد زیرا اهل حدیث در سایه افرادی چون احمد بن حنبل بودند كه تنها به تبعيت
و تقليد از حديث و سنت و تسليم در برابر نصوص و منقوالت اعتقاد داشتند و مخالفان خود ،يعنى
اهل عقل و نظر ،بهويژه معتزله را به كفر مته��م مىکردند .اين جريانات با ظهور امام محمد غزالى
و كتاب مش��هورش ،احياء علوم الدين شدت بيشترى يافت و ايس��تادن در برابر تعقل و معتزله و
تكفير آن ها دامن گروه هايى مانند شيعه اثنى عشرى و اسماعيلى را نيز گرفت و آن ها به رافضى
و باطنىگرىبودن متهم شدند(نک :والیتی ،بىتا.)157 :
در فضای گفتمانی مذکور ،امام جواد(ع) مانند امامان پیش��ین تأکید بس��یاری بر عقل برهانی
داشتند و آموزههای وحیانی را بر پایه براهین عقلی برای مخاطبان خویش تبیین مىکردند .نگاهی
گذرا به روایات کتاب العقل در مطلع کتاب ارزشمند الکافی(کلینی ،1365 ،ج )29-10 :1به خوبی
بیانگر این مدعاست .از س��وی دیگر آن امام همام در برابر گفتمان حدیث گرایی اهل حدیث ،در
حوزه حدیث نیز احادیث ناب رس��ول خدا(ص) و ائمه پیش��ین را در میان امت اسالمی گسترش
مىدادند چرا که آنان گرفتار برخی روایات نامعتبر و بدون خاستگاه وحیانی شده بودند.
 -4-3رویکرد روایی

یکی از راههای فهم مقاصد قرآن ،تفس��یر براس��اس سنت معصومان(ع) اس��ت .در واقع سنت
معصومان(ع) یکی از منابع تفسیر برای دس��تیابی به معارف قرآنی است .عترت(ع) بر اساس حدیث
متواتر ثقلین(کلینی ،1365 ،ج294 :1؛ طوسي1414 ،ق255 :؛ احمد بن حنبل ،بيتا ،ج،14 :3
371 ،26 ،17؛ دارمي ،1349 ،ج )432–431 :2همتای قرآن هستند که تمسک به یکی از آن دو
بدون دیگری مساوی با ترک هر دو ثقل است و برای دستیابی به دین کامل ،اعتصام به هرکدام باید
همراه با تمسک به دیگری باش��د(جوادی آملی ،1379 ،ج .)132 :1امام جواد(ع) با روشی تلفیقی
یعنی استفاده از دو منبع قرآن و سنت دست به تفسیر قرآن مىزد .مانند نمونههای زیر:
أ -به منظور بیان نظر صحیح درباره حد سارق که قبال به آن اشاره شد ایشان ابتدا با استفاده از
بیان رسول خدا(ص) مىفرماید مراد از مساجد در آیه " َو أَنَّ ال ْمَ ساجِ دَ للِهَّ("..جن ،)18 ،اعضای وضو
از جمله کف دست است آن گاه از «هلل» بودن آن ها نتیجه مىگیرد که حد باید از انتهای مفاصل
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ب -نمونه دیگر این روش تلفیقی را درباره تفسیر کبائر مىبینیم که امام جواد(ع) ضمن استناد
َك الصَّ لاَ َة ُم َت َعمِّدا ً َفقَدْ بَر َِئ مِنْ ِذ َّم ِة اللهَّ ِ
به آیات متعدد قرآن از بیان پیامبر(ص) که فرمود «مَنْ تَر َ

َو ِذ َّم ِة رَسُ ولِ اللهَّ ِ» برای اثبات کبیره بودن گناه ترک نماز استفاده فرمود(ابنبابویه1413 ،ق ،ج:3

563؛ همان1404 ،ق ،ج.)564 :3

اگرچه مطالب تفسیری امام جواد(ع) همچون مطالب تفسیری ائمه دیگر حجت است اما ایشان
گاه در تفس��یر ،برخی از روایات امامان پیش از خویش را بیان کرده است .بررسی و تحلیل درباره
این موضوع بیانگر برخی نکات قابل توجه است:
• در فضای گفتمان روایی اهل حدیث که گرایش بسیاری به روایات اصحاب و تابعان به ویژه
راویان غیرامامی وغیرثقه داشت وحتی روایات جاعالن حدیث مورد توجه بود ،رویکرد حدیثی امام
جواد(ع) در بیان سیره و سنت صحیح پیامبر(ص) به وضوح دیده مىشود؛ این نقل حدیث ازرسول
خدا(ص) ،از طریق صحیح که همان ائمه(ع) پیشین بود انجام می شد .به عبارت دیگر به نیاز هدایتی
و تربیتی مردم به سیره و سنت پیامبر(ص) در گفتمان حدیث گرایی اهل حدیث ،پاسخ صحیحی
داده نمىشد لذا این امام معصوم(ع) بود که با احیا و توسعه گفتمان حدیثی امامیه به دنبال إحیای
سیره و سنت صحیح رسول خدا(ص) بودند.
• این امر سبب مىش��د که امام جواد(ع) از طریق نقل روایات تفسیری امامان گذشته ،تأویل و
تفسیر درس��تی از آیات قرآن کریم به مردم عرضه کند .از سوی دیگر نقل این گونه روایات ،سبب
احیا و ترویج مکتب روایی و تفسیری اهل بیت(ع) مىشد و از این طریق مردم به علم و بینش عمیق
اهل بیت(ع) پی می بردند و به سوی ایشان روی مىآوردند.
• استناد به روایات تفسیری معصومان(ع) در بیان تفسیر قرآن کریم از یک سو بیانگر جایگاه و
اهمیت تفسیر قرآن با سنت است و از س��وی دیگر این امر به نوعی در راستای پیادهسازی حدیث
ثقلین مبنی بر تمسک به قرآن و عترت بود.
• بىگمان این که مردم در دوران غربت امامیه روایات معصومان پیشین را از امام جواد(ع) بشنوند
به نوعی بیانگ��ر اتصال آن حضرت به معصومان گذش��ته بود؛ به ویژه برای اه��ل فرقههای گمراه
شیعه مانند زیدیه ،فطحیه و واقفیه که روایات امامان شان را از امام جواد(ع) مىشنیدند و این خود
انگیزهای برای روی آوردن به امام جواد(ع) و پذیرش مکتب امامیه مىشد.
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انگشتان انجام شود(عياشي ،1380 ،ج319 :1؛ طباطبایی1417 ،ق ،ج.)58 :20
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 -5-3رویکرد تأویلی و باطنی
«تأويل» از ماده «اول» به معني برگردانيدن به اصل اس��ت .به عبارت ديگر مراد از «تأويل»
ارجاع دادن كلمات و مفاهيم آن ها به مقاصدي اس��ت كه از جانب گوينده اراده شده است(راغب
اصفهاني1412 ،ق99 :؛ مصطفوي ،1380 ،ج .)19 :1قرآن کريم علم به تأويل را مختص به خدا و
«راسخان در علم» دانسته استَ ..." :و ما يَ ْعلَمُ تَأْويلَ ُه إِالَّ اللهَّ ُ َو الرَّاسِ خُ ونَ فِي ال ْ ِعلْم("...آلعمران.)7 ،
در بسياري از روايات« ،راسخان در علم» ائمه اطهار(ع) معرفي شدهاند(صفار1404 ،ق203 :؛ قمي،
1404ق ،ج451 :2؛ کليني ،1365 ،ج415 :1؛ ابنشهرآش��وب ،1379 ،ج .)421 :4قرآن کریم
عالوه بر معناي ظاهري ،معاني باطني دارد كه از آن به «بطون قرآن» تعبير ميشود .امام باقر(ع) در
روايتي فرمود« :إن للقرآن بطنا و للبطن بطنا و له ظهر و للظهر ظهر»(برقي ،1371 ،ج.)300 :2
ضرورت و لزوم نیاز مردم به معصومان(ع) از یک س��و و رواج فرق گوناگون س��بب مىش��د تا
معصومان در تفسیر قرآن کریم عنایت ویژهای به گفتمان امامت داشته باشند و گاه از طریق بیان
معانی باطنی و تأویلی قرآن ذهن مخاطبان را به والیت و امامت معصومان(ع) و جایگاه دش��منان
و منکران ایشان جلب کنند .این گونه تفس��یری در روایات امام جواد(ع) نیز کامال مشهود است .به
عنوان نمونه:
الف -امام جواد(ع) در تفس��یر آیه "إ ِنَّ اللهَّ َ يَ ْأ ُم ُر ب ِالْعَدْ لِ َو إْالِحْ س��انِ َو إيت��ا ِء ذِي ال ْ ُقرْبى َو يَنْهى
عَنِ الْفَحْ شا ِء َو ال ْمُ ْن َك ِر َو ال ْ َبغْي("..النحل، )90مراد از عدل را حضرت محمد(ص) و مراد از احسان
را امام علی(ع) و مراد از «إ ِيتا ِء ذِي ال ْ ُقرْب��ى» را قرابت با اهل بیت(ع) بیان ک��رده و در ادامه فرموده:
ْت َو َدعَا إِل َى
«أَ َم َر اللهَّ ُ ال ْ ِعبَا َد ب ِمَ َو َّدتِنَا َو إ ِيتَائِنَا َو نَهَاهُمْ عَنِ الْفَحْ شَ ��ا ِء َو ال ْمُ ْن َك ِر مَنْ بَغَى َعلَى أَهْلِ ال ْ َبي ِ
َغ ْي ِرن َا»(عیاشی ،1380 ،ج267 :2؛ مجلسی1404 ،ق ،ج.)268 :23
ب -امام جواد(ع) درباره آیه "يا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا أَ ْوفُوا ب ِال ْ ُعقُودِ("...المائده )1 ،فرمود" :إن رسول
اهلل(ص) عقد عليهم لعلي(ع) بالخالفة في عشرة مواطن ،ثم أنزل يا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا أَ ْوفُوا ب ِال ْ ُعقُو ِد التي
عقدت عليكم ألمير المؤمنين(ع)(قمی1404 ،ق ،ج160 :1؛ بحرانی1416 ،ق ،ج216 :2؛ و روایتی
شبیه به آن :ابنطاوس ،بيتا)121 :؛ پيامبر براي علي در ده موضع پيمان گرفت و سپس آيه نازل
شد :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آ َمنُوا أَ ْوفُوا ب ِال ْ ُعقُودِ.
امام جواد(ع) گاه متناسب با مقتضيات و شرايط سياسي ،اجتماعي ،مذهبي آن دوران به بيان
مصاديق باطنی آيات پرداخته که به خوبی گویای تأثير مقتضیات زمانه در رويکرد تفسيري ایشان
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الف -امام جواد(ع) درباره «واقفه» كه پس از ش��هادت امام كاظم(ع) بر آن حضرت توقّف كرده و
امامت فرزندش امام رضا(ع) و امامان بعدی را نپذيرفتند ،فرمود« :الواقفة هم حمير الشيعة ،سپس

حضرت این آیه را تالوت فرمود..« :إ ِنْ هُمْ إِلاَّ كَالَأْن ْعا ِم ب َلْ هُمْ أَضَ لُّ سَ بِيلاً »(الفرقان(»)44 ،كشي،
.)460 :1348
ب -از امام جواد(ع) درباره آیه «وُجُ و ٌه يَ ْو َم ِئ ٍذ خاشِ �� َع ٌة عا ِم َل ٌة ناصِ بَةٌ»(الغاشیة )3-2 ،سؤال شد،

حضرت فرمود« :نزلت في النصاب و الزيدية و الواقف��ة من النصاب»؛ درباره ناصبیها و زیدیه نازل

شده است و واقفه از ناصبیها هستند(همان 229،و.)460

در حالي که فرقه «واقفيه» پس از شهادت امام کاظم(ع) به وجود آمده و اين آيه حدود دو قرن
پيش از صدور اين روايت از امام جواد(ع) درباره يهود نازل شده است .بر اين اساس در اين روايت به
خوبي ديده ميشود که بيان اين مصداق از آيه مذکور به منظور رد فرقه «واقفيه» بوده که در آن
دوران در حال گسترش بوده است .بر اين اساس تأثير مستقيم شرايط سياسي ،اجتماعي و مذهبي
در آن زمان در رويکرد تفسيري امام جواد(ع) به خوبي نمايان است.
حتی آن امام ش��يعيان خود را از خواندن نماز پشت س��ر«واقفه» نهى كردند(رک :ابنبابویه،
1413ق ،ج379: 1؛ طوسی ،1365 ،ج.)28 :3
ي گوناگونی داشته که با توجه به گفتمان
ارائه تأویل و معانی باطنی از ناحیه حضرت حکمتها 
تأویلگرایی اسماعیلیه یکی از آن ها مىتواند مواجهه با گرایش مذکور در باطنیه باشد .به عبارت
دیگر ارائه تأویل و معانی باطنی آیات قرآن به صورت صحیح که از ناحیه حضرت صورت مىگرفت،
مىتواند به نوعی نقطه مقابل تأویلگرایی باطنیه که تأویالتی نادرست بود ،قلمداد شود.
 -6-3رویکرد قرآنی در نقد روایات موضوعه

گونه دیگری از روایات تفسیری امام جواد(ع) نقد روایات موضوعه بر اساس آیات و به عبارت دیگر
عرضه روایات بر قرآن کریم است .اگرچه این دسته از روایات امام جواد(ع) به ظاهر به منظور تفسیر
قرآن صادر نشده است اما اس��تفاده از این آیات و بیان داللت آن در بررسی و نقد روایات موضوعه
خود مشتمل بر نکات تفسیری درباره این آیات است.
به عنوان نمونه یحیی بن اکثم در محضر امام جواد(ع) روایتی از رس��ول خدا(ص) نقل کرد که
«لو نزل العذاب لما نجى منه اال عمر» اگر عذاب نازل مىشد کسی جز عمر نجات نمىیافت(نک:
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واقدي1409 ،ق ،ج110 :1؛ قاض��ي عياض1407 ،ق ،ج364 :2؛ س��هيلي1412 ،ق ،ج242 :5؛
ابنأبيالحدید1404 ،ق ،ج178 :12؛ مقريزي1420 ،ق ،ج .)246 :9امام جواد(ع) در رد این روایت
فرمود :این محال است زیرا خداوند متعال مىفرمایدَ " :و ما كانَ اللهَّ ُ ل ِ ُي َع ِّذبَهُمْ َو أَن َْت فيهِمْ َو ما كانَ
اللهَّ ُ ُم َع ِّذبَهُمْ َو هُمْ يَسْ َت ْغ ِفرُونَ "(األنفال )33 ،بنابراین خداوند خبر داده است که تا زمانی که رسول
خدا(ص) در میان مردم باشد و مردم استغفار کنند احدی را عذاب نکند(طبرسی1403 ،ق ،ج:2
449؛ برای مشاهده نمونههای دیگر از نقد روایات موضوعه بر اساس قرآن در روایات امام جواد

(ع)

نک :همان ،ج.)449-446 :2
این رویکرد در مواجهه ب��ا گفتمان حدیثی فضیلت س��ازی برای خلفا و مح��و روایات بیانگر
فضایل اهل بیت(ع) اس��ت .گویا معاویة بن ابی س��فیان از مهمترین افرادی است که در پایهریزی
و نهادینهس��ازی این گفتمان تالش بسیاری کرده اس��ت ،چنان که ابنابىالحدید(م 656ق) در
«شرحنهجالبالغه» در فصل «في ذكر األحاديثالموضوعه في ذمعلي(ع)» از شیخ خویش ابوجعفر
اسکافی نقلکردهاست« :معاويه عدهای از صحابه و عدهای از تابعین را به منظور نقلروایاتقبیح
درباره حضرتعلی(ع) که مش��تمل بر طعن در آن حضرت و نیز برائت از ایشان باشد ،تعیین کرد
و برای این امر جایزههایی قرار داد که به مانند آن عالقه و رغبت وجود دارد .پس ایشان نیز به امر
جعلحدیث پرداختند و از میان افرادی که برای این کار پسندید ،ابوهريرة ،عمرو بن عاص ،مغيرة
بنشعبة و از تابعين عروة بنزبير بودند»(ابنابىالحدید1404 ،ق ،ج.)63 :4

افزون بر این که رویکرد نام برده از آن امام همام بیانگر ضرورت عرضه حدیث به قرآن به عنوان

یکی از اصول نقد روایت است .که معصومان(ع) از این روش به منظور بررسی صحت و سقم روایات
استفاده مىکردند.
نتیجهگیری:

 .1عصر اختالفات و ش��بهات ،ظهور و قدرت گیری مکاتب مختلف ،نهضت ترجمه ،س��ازمان
وکالت و گس��ترش فعاليت ش��يعیان ،ش��رکت در مناظرات دربار ،تبیین ضرورت امامت و اثبات
حقانیت خویش اضالع گفتمانی دوران امامت امام جواد(ع) است که رویکرد فقهی ،رویکرد کالمی،
رویکرد روایی ،رویکرد عقلی ،رویکرد تأویلی و باطنی ،و رویکرد قرآنی در نقد روایات موضوعه مهم
ترین رویکردهای تفسیری امام جواد(ع) بر پایه تحلیل گفتمان است که این رویکردها در رویارویی
حضرت با گفتمانهاي علمی آن دوران اتخاذ شده است.
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باشد .تأثير دوران امام جواد(ع) که دوران شيوع مناظرات علمي و کالمي بين اديان گوناگون و طرح
شبهات و سؤالهاي فقهی و کالمي بوده ،بر رويکرد فقهی و رویکرد کالمي امام جواد(ع) در تفسير
قرآن به خوبي نمايان اس��ت .در واقع ایش��ان در رویارویی با گفتمانهاي غالب آن دوران به ویژه
گفتمان خردگرایی اعتزالی و گفتمان حدیثی اهل حدیث به تبیین معارف الهی و شبههزدایی از
حریم دین پرداخت و برای نیل به این هدف از قرآن کریم كه مورد وفاق همگان است استفاده کرد.
 .3امام جواد(ع) در براب��ر گفتمان حدیث گرایی اه��ل حدیث ،در حوزه حدی��ث نیز احادیث
ناب رسول خدا(ص) و ائمه پیشین را در میان امت اس�لامی که گرفتار برخی روایات نا معتبر که
خاستگاه وحیانی نداشت ،گسترش مىداد ،از سوی دیگر گاه در تفسیر قرآن کریم برخی از روایات
تفسیری امامان گذشته را بیان کرده است که این امر عالوه بر آشنا کردن مردم با علم اهل بیت(ع)،
ترویج مکتب تفسیری ایشان و ارائه تفسیر صحیحی از آیات قرآن کریم ،موجب هدایت و راهنمایی
فرقههای منحرف شیعه به امام جواد(ع) و پذیرش مذهب امامیه مىشد.
 .4امام جواد(ع) در برخی از روایات به منظور تبیین گفتمان امامت از طریق بیان معانی باطنی
آیات قرآن کریم توجه مردم را به جایگاه امامان معصوم و جایگاه مخالفان ایشان جلب مىکرد.
 .5روایات تفسیری به جامانده از آن امام همام گویای این واقعیت است که ایشان از تریبونها
و محافل رس��می برای روش��نگریهای خود بهره مىگرفت .نمونهها و مواردی از تفسیرقرآن که
از جواد االئمه(ع) باقی مانده حاکی از روش صحیح تفس��یر قرآن است .ایشان در این عرصه عمدتا
با رویکردي کالمى -فقهی به روش تفس��یر قرآن به وسيله قرآن ،س��نت و عقل به مواجهه با کج
اندیشیها برخاست .استفاده از آیات محکم و استناد به س��نت پیامبر(ص) و ائمه(ع) در دو حیطه
کالم و فقه ،و به طور خاص تمسک به براهین روشن عقلی در تفسیر آیات کالمی قرآن عمدهترین
شاخصههای موجود در روایات تفسیری ایشان است.
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فهرست منابع
 .1قرآن کريم.

.2ابنابى الحديد ،عب��د الحميد بن هبه اهلل(1404ق) ،ش�رح نهج البالغ�ه ،ج4و ،12قم:
انتشارات كتابخانه آيت اهلل مرعشى.
 .3ابنبابويه قمي ،ابوجعفر محمد بن علي(شیخ صدوق)( 1398ق) ،التوحيد ،قم :انتشارات
جامعه مدرسين.

 (----------------- .4بيتا) عللالشرائع ،ج،1قم :انتشارات مكتبه الداوري.

1378(----------------- .5ق) ،عيون أخبار الرضا(ع) ،بيجا :انتشارات جهان.

 ،)1361(----------------- .6معاني األخبار ،قم :انتشارات جامعه مدرسين.

1413(----------------- .7ق) ،م�ن اليحضره الفقيه ،ج1و ،3قم :انتش��ارات جامعه

مدرسين.

 .8ابنجوزى ،ابوالفرج عبدالرحمن(1412ق) ،المنتظم فى تاريخاألمم و الملوك ،ج11؛

تحقيقمحمد و مصطفى عبدالقادر عطا ،بيروت :دار الكتب العلميه.

 .9ابنرستم طبرى ،محمد بنجرير(بىتا) ،دالئلاإلمامه ،قم :دار الذخائر.

 .10ابنشعبه حراني ،حسن بن علي(1404ق) ،تحف العقول ،قم :انتشارات جامعه مدرسین.

 .11ابن شهرآشوب مازندرانی،محمدبن علی(،)1379مناقب آل ابی طالب(ع)،ج،4قم:موسسه
انتشارات عالمه.

 .12ابنطاوس ،سيد على بن موسى(بيتا) ،سعد السعود ،قم :دار الذخائر.

 .13ابنعبد الوهاب ،حسين بنعبد الوهاب(بى تا)؛ عيون المعجزات ،قم :مكتبه الداورى.

 .14ابنالفقيه ،احمد بن محمد ،البلدان(1416ق) ،تحقيق يوس��ف اله��ادى ،بيروت :عالم

الكتب.

 .15اب��ن کثی��ر الدمش��قی،أبوالفداء اس��ماعیل ب��ن عمر( 1407ق)،البدای�ه و

النهایه،ج،11بیروت:دارالفکر.
 .16ابنندیم بغدادی ،محمد بن اسحاق(1417ق) ،الفهرست ،تحقیق ابراهیم رمضان ،چاپ
دوم ،بیروت :دار المعرفه.

 .17احمد بنحنبل(بيتا) ،مسند احمد ،ج ،3بيروت :دار صادر.
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بنىهاشمى.

 .19بابايى ،عل��ى اكبر( ،)1381مكاتب تفس�يرى،ج ،1تهران:سمت/پژوهش��كده حوزه و

دانشگاه.

 .20بحراني ،سيدهاشم(1416ق)،البرهان في تفسير القرآن،ج2و ،5تهران :بنياد بعثت.

 .21بشیر ،حسن( ،)1384تحلیلگفتمان دریچهای برای كشف ناگفتهها ،چاپ چهارم،
تهران :انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
 .22برقي ،احمد بن محمد بن خالد(1371ق) ،المحاسن،ج ،1قم :دار الكتب اإلسالميه.

 .23پيشوايي ،مهدي(بىتا) ،سيره پيش�وايان ،قم :موسس��ه تعلیماتی و تحقيقاتی و امام

صادق(ع).

 .24جعفريان، رسول( ،)1381حيات فكرى و سياسى ائمه(ع)، چاپ ششم ،قم :انصاريان.
 .25جواديآملي ،عبداهلل( ،)1379تسنيم ،قم :مرکز نشر إسراء.

 .26حاتمی علی و جبار نژاد س��میرا( ،)1387تحلیل گفتمان به مثابه یک روش تحقیق

در علوم انسانی ،تهران :همایش ملی کنگره علوم انسانی،ج  ،1وضعیت علوم انسانی در ایران
معاصر،صص .157-139

 .27حسين ،جاسم()1385 ،تاريخ سياس�ى غيبت امام دوازدهم(عج) ،ترجمه محمد

تقىآيت اللهى ،تهران :امير كبير.

 .28حرعامل��ي ،محمد بن حس��ن(1409ق) ،وسائلالش�يعه،ج ،28-21 ،4قم :مؤسس��ه

آلالبيت(ع).

 .29حلي ،حس��ن بن يوس��ف بن عل��ي(1411ق) ،خالصه األق�وال في معرف�ه أحوال

الرجال(رجال العالمه الحلي) ،قم :دار الذخائر.

 .30حويزي ،عبدعلي بن جمعه(1415ق) ،تفس�ير نور الثقلين،ج ،2تحقیق سيدهاش��م

ن.
رسولي ،قم :انتشارات اسماعيليا 

 .31خزاز قمى ،على بنمحمد(1401ق)،كفايه األثر ،قم :انتشارات بيدار.

 .32دارمي ،عبد اهلل بنبهرام( ،)1349سنن الدارمي،ج ،2به کوشش محمد أحمد دهمان،
دمشق :مطبعة االعتدال.
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 .18إربلى ،على بن عيسى(1381ق) ،كش�ف الغمه في معرفه األئمه(ع)،ج ،2تبریز :مكتبه
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 .33دهقانی ،یونس و سید طباطبایی ،سیدمحم��د کاظم  ،ﺗﺤﻮﻻت در ﻓﻬﻢ رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ

ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻮردي رواﯾﺖ «اﻧﺎ ﻗﺘﯿﻞ اﻟﻌﺒﺮه» ،مجله حدیث پژوهی دانش�گاه
کاشان ،شماره  ،3بهار و تابستان  ،1389صص.16-1

 .34دينورى ،ابوحنيفه احمد ب��ن داود( ،)1368األخبار الط�وال ،تحقيق عبد المنعم عامر

مراجعه جمالالدين شيال ،قم :منشورات الرضى.

 .35ذهبى ،محمد بن احمد(1413ق) ،تاريخ االسلام،ج14و ،19تحقيق عمر عبدالسالم

تدمرى ،بيروت :دار الكتاب العربى.

 .36راغب اصفهاني ،ابوالقاسم حس��ين بن محمد(1412ق) ،المفردات في غريب القرآن،

تحقیق صفوان عدنان داودي ،دمشق-بيروت :دارالعلم الدار الشاميه.

 .37راوندى ،مرتضى( ،)1382تاريخ اجتماعى ايران،ج ،10چاپ دوم ،تهران :انتشارات نگاه.

 .38سهيلى ،عبدالرحمن بن خطیب(1412ق) ،الروض األنف في شرح السيره النبويه،ج،5

بيروت :دار إحياء التراث العربى.

 .39سيدرضي ،محمد بن حسين(بيتا) ،نهج البالغه ،قم :انتشارات دار الهجره.

 .40ش��ریف قرش��ی،باقر(، )1382پژوهش�ی دقی�ق در زندگان�ی ام�ام رضا(علی�ه

السالم)،ج،2مترجم سید محمد صالحی،تهران:اسالمیه.

 .41صفار ،محمد بن حس��ن(1404ق) ،بصائر الدرجات ،قم :انتش��ارات كتابخانه آيت اهلل

مرعشي.

 .42طباطبايي ،سيد محمد حسين(1417ق) ،الميزان في تفسير القرآن،ج 20قم :دفتر

انتشارات اسالمي ،قم.
 .43طبرسي ،احمد بن علي(1403ق) ،االحتجاج،ج 2مشهد مقدس :نشر مرتضي.
 .44طبرسى ،فضل بنحسن(بىتا) ،إعالم الورى ،تهران :دارالكتب اإلسالمية.

 .45طريحى ،فخرالدين(،)1375 مجمع البحرين،ج ،3به کوش��ش سيد احمد حس��ينى،

تهران :كتابفروشى مرتضوى.
 .46طوسي ،ابو جعفر محمد بن حسن(1390ق) ،اإلستبصار،ج 2تهران :دار الكتب اإلسالميه.
1414(-------------- .47ق) ،األمالي ،قم ،انتشارات دارالثقافه.

 ،)1365(-------------- .48تهذيب األحکام،ج 3،4،6تهران :دار الكتب اإلسالميه.

واکاوی رویکردهای تفسیری امام جواد(علیه السالم)

 .50عياشي ،محمد بن مسعود(1380ق) ،تفسير العياشي،ج1و ،2تحقیق سيدهاشم رسولي

محالتي ،تهران :چاپخانه علميه.

 .51فرکالف ،نورمن( ،)1379تحلیل انتقادی گفتمان ،ترجمه جمعی از مترجمان ،تهران:

مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهها.

 .52فوکو ،میشل( ،)1378نظم گفتار ،ترجمه باقر پرهام ،تهران :انتشارات آگاه.

 .53قاضى عياض اندلسى ،عياض بن موسى(1407ق) ،الشفا بتعريف حقوق المصطفى،ج،2

چاپ دوم ،عمان :دار الفيحاء.

 .54قم��ي ،عل��ي ب��ن ابراهي��م(1404ق) ،تفسيرمنس�وب ب�ه عل�ي ب�ن ابراهي�م

قمي[تفسيرالقمي]،ج ،1قم :مؤسسه دارالكتاب.

 .55كشي ،محمد بن عمر(،)1348 رجالالكشي ،انتشارات دانشگاه مشهد.
 .56کليني ،ابوجعف��ر محمد بن يعق��وب( ،)1365الكاف�ي،ج 1،3،5،7ته��ران :دار الكتب

اإلسالميه.

 .57مجلس��ي ،محم��د باق��ر(1404ق) ،بح�ار األن�وار الجامع�ه ل�درر أخب�ار األئمه

االطهار(ع)،ج 10،16،23،25،50بيروت :مؤسسه الوفاء.

ب(ع) ،چاپ
 .58مسعودي ،على بن حسين(1426ق) ،إثبات الوصيه لإلمام على بن أبى طال 

سوم ،قم: انصاريان.

1409(--------------- .59ق) ،مروج الذهب و معادن الجوهر،ج ،3تحقيق اسعد داغر،

قم :دار الهجره.

 .60مصطفوي ،حسن( ،)1380تفسير روشن، مركز نشر كتاب ،تهران.

 .61مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان(1413ق) ،اإلختصاص(منسوب به شیخ مفید)(الف)،

قم :انتشارات كنگره جهانى شيخ مفيد.

1413(------------------ .62ق) ،اإلرشاد في معرفه حجج اهلل على العباد(ب) ،قم:

انتشارات كنگره جهانى شيخ مفيد.

1413(----------------- .63ق) ،أوائلالمقاالت(ج) ،قم :كنگره جهانى شيخ مفيد.
 .64مقريزى ،احمد بن علی(1420ق) ،إمتاع األسماع،ج 9بيروت :دار الكتب العلمية.

سال چهارم شماره سیزدهم ،بهار 1395

1411(-------------- .49ق) ،الغيبة ،قم :مؤسسه معارف اسالمى.
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 .65نجاشي ،احمد بن علي(1407ق)، رجال،قم :جامعه مدرسين.
 .66واقدى ،محمد بن عمر(1409ق)، المغازي،ج 1چاپ سوم، بيروت :اعلمی.
 .67والیتی،علی اکبر(،بی تا)،فرهنگ و تمدن اسالمی،قم:نشر معارف.

 .68هارلند ،ریچارد( ،)1380ابرساختگرایی ،فلسفه ساختگرایی و پساساختگرایی،

ترجمه فرزان سجودی ،تهران :حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی.
69. Macmillan, Katie. 2006."Discourse Analysis — A Primer”:
70. Stubbs, Michael. 1983. Discourse Analysis: The

Sociolinguistic Analysis of Natural Language. Oxford: Basil
Blackwell
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کاووس روحی برندق
تاریخ دریافت94/5/31:
تاریخ پذیرش94/8/4:

چکیده

نماز پرکاربردترین واجب عبادی در آیات قرآن و بهترین وس��یله تقرب به درگاه الهی
است که ظاهر و باطن و بلکه بطون تودرتویی دارد و افزون بر احکام و آداب ظاهری،
تشریع یکایک اجزای آن از فلسفه خاص و اس��رار ویژه ای برخوردار است .این مقاله
با هدف پژوهش در روای��ات رضوی ،احادیث صادر ش��ده از آن حضرت در خصوص
اس��رار نماز را گردآوری کرده و با بهره گیری از نظرات ش��ارحان حدیث ،عارفان و
نگارندگان کتابهای اسرار الصاله و با ژرف اندیشی در مضامین روایات به ویژه تحلیل
َاب» به این نتیجه دست یافته که روایات رضوی درباره نماز
«الصَّ لاَ ُة لَهَا أَ ْرب َ َع ُة آلاَ ِف ب ٍ
افزون بر اینکه اثبات میکند نماز دارای سر و راز است ،به مراتب اسرار نماز و نیز سر
و راز پارهای از اجزا و مقدمات نماز پرداخته است .همچنین راز هر یک از بخشهای
این معجون معنوی را بیان کرده و به این نتیجه رسیده که تنها وجه مورد قبول در معنای
حدیث نامبرده دارای اسرار ویژه بودن نماز است.

واژههای کلیدی:

حدیث رضوی ،اسرار نماز ،علل تشریع.

 - 1نماز دارای چهار هزار در است.
 - 2استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرسk.roohi@modares.ac.ir .

2
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َاب»
آل ِف ب ٍ
«الص اَل ُة لَهَا أَرْ بَعَةُ اَ
با تاکید بر روایت َّ
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 .1طرح مسئله
نماز معجونی از عبادتها و پرستش خدا و برخوردار از آثار معنوی ویژهای در انسان است که
به هیچوجه قابل انکار نیست .چنین آثار معنوی به طور قطع از نماز ظاهری و شفاهی برنمیآید،
بنابراین در ورای ظاه��ر نماز ،جنبه باطنی و معنوی نهفته است که آثار تکوینی نماز از آن منش��أ
میگیرد .از آنجا که انسان دارای ساحتهای وجودی است ،نیل به هر مرتبهوجودی ،بهرهمندی
معنوی ویژه همان مرتبه را برای فرد ب��ه ارمغان میآورد .با دست یابی به اس��رار الصاله عالوه بر
جسم ،سایر ابعاد وجودی انس��ان نیز در حال اقامه نماز است .آنچه در اسرار الصاله نقش اساسی
دارد «حضورقلب» است و «توجه» و «تمرکز» در رسیدن به «حض��ور قلب» نقش اساسی دارد.
بدون توجه و تمرکز فهم سر نماز امکان پذیر نخواهد بود .امام خمینی(ره) حضور قلب را دو قسم
دانس��ته است .1 :حضور قلب در عبادت .2 .حضورقلب در معبود .حضور قلب در عبادت به معنای
توجه به خود عبادت است که خود مراتبی دارد و حضور قلب در معبود به معنای توجه به حضرت
حق است؛ یعنی انسان در هنگام نماز خواندن افزون بر توجه به معنای اذکار به خود خداوند توجه
میکند .حضور قلب در معبود به دو مرحله تقسیم میشود .1 :توجه به اینکه من در محضر خدا
هستم ،خدا مرا نگاه میکند .2 .توجه به اینکه من خدا را میبینم و به او توجه میکنم(خمینی،
 1378ب .)8 :در مرحله اول انسان در هنگام نماز خواندن خود را در محضر خدا میبیند و به این
توجه دارد که هنگام نماز خواندن خدا او را میبیند و انس��ان در حال گف��ت و گو با اوست .اما این
گونه توجه در بخش خاصی از نماز خالصه نمی شود ،بلکه اجزا و ارکان نماز عالوه بر ظاهر فیزیکی،
باطن و سری دارند .برای بیان سر اجمالی اجزا و ارکان نماز باید دانست فقها احکام و آداب نماز را
به سه بخش  .1مقدمات نماز .2 .اجزا و افعال نماز و  .3تعقیبات نماز تقسیم کرده اند .مقدمات ،اجزا
و تعقیبات نماز  -ش��امل .1 :طهارت  .2ستر  .3مکان  .4وقت  .5رو به قبله بودن  .6اذان و اقامه .7
نیت  .8تکبیره االحرام  .9قیام  .10قرائت  .11رکوع  .12سجده  .13 .قنوت  .14تشهد  .15سالم
 .16تعقیبات  .17اذکار  .18ترتیب  .19مواالت هر یک سر و باطن خاصی دارند .این گونه نگرش
ن
به نماز در درجه اول برگرفته از آموزههای قرآنی و روایی است .از آیات ،روایات و سیره معصوما 

(ع)

استفاده میش��ود که نماز عالوه بر پوسته ظاهری الیههای باطنی متع��ددی دارد .قرآن کریم از
جنبههای گوناگون به مسئله اسرار نماز پرداخته است .برخی از آیات به اهمیت حضور قلب ،برخی

اسرار نماز در حدیث رضوی

بقره 238 ،153 ،45 ،؛ نس��اء  43 ،؛ مائده  91 ،؛ انفال 35 ،؛ توب��ه  54 ،؛ ابراهیم 40 ،؛ مریم  31 ،؛
مریم  59 ،؛ طه 14 ،؛ مؤمنون 2 ،؛ عنکبوت 45؛ معارج  22-23 ،؛ معارج 34 ،؛ ماعون . 6 - 4 ،نیز
در سیره پیامبر اکرم(ص) آمده است که هنگام نم��از صدایی مانند صدای قابلمه هنگام به جوش
آمدن از سینه او شنیده میشد« :إنه كان إذا قام إلى الصالة ،سمع لصدره أزير كأزير المرجل على
ي من شدة البكا»(بحرانی ،1374 ،ج .)749 :3عایشه نقل میکند «پیامبر همراه ما میگفت
األثاف 
و میشنید اما همین که وقت نماز میشد همه چیز را فراموش میکرد» .حضرت علی(ع) در معنای
ْت ال ِّزيَا َرةِ َو ال ْمُ نَاجَ اةِ
َت الصَّ لةُ فِي الإْ ِقَا َم ِة أَنْ قَدْ حَ انَ َوق ُ
َت الصَّ لةُ» میفرمایدَ « :و َم ْعنَى قَدْ قَام ِ
«قَدْ قَام ِ
ْك ال ْمُ نَى َو الْوُصُ ولِ إِل َى اللهَّ ِ َع َّزوَجَ لَّ َو إِل َى َكرَا َم ِت ِه َو َع ْف ِو ِه َو رِضْ وَان ِ ِه َو ُغ ْفرَانِه»(ابن
َو قَضَ ا ِء ال ْحَ وَائ ِجِ َو َدر ِ
طاووس )148 :1406 ،؛وقت زيارت و ديدار و مناجات و برآورده شدن حوايج و نيل به آرزو و رسيدن
و وصول به خداوند -عزّوجلّ  -و به كرامت و عفو و خشنودى و آمرزش اش فرا رسيد .در سیره امام
حسن(ع) است که هنگام وضو گرفتن رنگ صورتش��ان زرد میشد(.ابن طاووس)51 :1406 ،؛ اگر
این وضو فقط یک پوسته ظاهری داش��ت آن حضرت که از همه بهتر آن را انجام میداد پس چرا
رنگ از چهره شان میپرید؟ بنابراین ،این گریه ،تغییر رنگ و  ....که در سیره معصومان(ع) مشاهده
میشود مربوط به ظاهر نماز نمی شود بلکه حکایت از الیههای باطنی نماز دارد.
عالوه بر سیره معصومان(ع) درکلمات الهی و فرمایش��ات معصوم��ان(ع) نکاتی درباره چگونگی
توجه کردن هنگام به جا آوردن کردار و گفتار نماز هست که ناظر به باطن نماز است .دانشمندان
اسالمی با هدف تبیین و کشف اسرار باطنی نماز اقدام به نگارش کتابهایی به نام «اسرار الصاله»
کرده اند .برخی از منابعی که میتوان پیشینه اسرار الصاله را از آنها استخراج کرد ،افزون بر قرآن
کریم ،روایات و سیره معصومان(ع) که منابع اصلی به شمار میآیند ،کتابهای متعددی است که
بزرگان اخالق و عرفان که نگاشته اند و معروف ترین آنها از نگاشتههای عالمان شیعی عبارتند از:
«اسرار الصاله» شهید ثانی ،با نام «التنبیهات العلیه علی وظائف الصاله القلبیه» و «سر الصاله» و
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به آثار حضور قلب و برخی به مراتب حضور قلب اش��اره میکند .پاره ای از این آیات عبارت اند از:
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«فالح السائل» سیدبن طاووس« ،1أنوار الحقيقة و أطوار الطريقة و أسرار الشريعة» سید حیدر آملی،2
«المحجه البیضاء» و «الحقایق» فیض کاشانی« ،3اسرار الصاله» قاضی سعید قمی« ،اسرار الصاله»
آقا میرزا جواد ملکی تبریزی« ،آداب الصاله» و «سر الصاله» امام خمینی(رحمهم اهلل تعالی)
این مقاله در صدد است با هدف پژوهش در روایات رضوی ،احادیث صادر شده از آن حضرت در
خصوص اسرار نماز را گردآوری کند و با بهره گیری از سخن شارحان حدیث ،عارفان و نگارندگان
کتابهای اسرار الصاله و همچنین با ژرف اندیش��ی در مضامین روایات ،به ویژه به تحلیل حدیث
َاب» و تبیین معنای آن را بپردازد.
«الصَّ لاَ ُة لَهَا أَ ْرب َ َع ُة آلاَ ِف ب ٍ
 .2مفهوم شناسی
توجه دقيق به معاني مفاهیم��ی كه در مبحث اسرار الصاله كارب��رد دارد براي تفهيم موضوع
ضروري است؛ از این رو ابتدا بايد تعریف دقیقی از این مفاهیم ارائه داده شود .این مفاهیم عبارتند
از.1 :احکام الصاله  .2آداب الصاله  .3اسرار الصاله  .4علل الشرایع .در این بخش سعی خواهد شد
با ارائه تعریف جامع و دقیق از این اصطالحات محدوده هر یک مشخص شود و آنها را از یکدیگر
تفکیک کنیم تا معنای واقعی اسرار الصاله را بهتر قابل درک باشد.
 .1-2احکام الصاله
احکام شامل افعال فیزیکی و اعمالی میشود که به وسیله اعضا و جوارح انجام میگیرد .احکام
مربوط به این دسته از اعمال در دانش «فقه» تبیین میش��ود .این اعم��ال الیه اول ابعاد وجودی
انس��ان را در برمی گیرد .در واقع احکام در برابر آداب و اسرار ،به احکام واجبی گفته میش��ود که
مربوط به صورت ظاهری نم��از اعم از گفتار(اذکار) و کردار(افعال) و ت��ا حدودی نیت است .برای
 - 1وی در مقدمه کتاب «فالح السائل» اذعان می کند که کتابی به نام «أسرار الصّ لوات و أنوار الدّ عوات» يا «مختار الدّ عوات و أسرار الصّ الة» خواهد نگاشت و در
ادامه می نویسد :البتّه اگر خداوند -جلّ جالله -توفيق تأليف و نگارش اين كتاب يعنى (جلد پنجم) را به من بدهد ،تا زمانى كه در قيد حيات هستم ،آن را مخفى نگاه
داشته و به كسى نشان نخواهم داد ،مگر اينكه خداوند كه اجازه من به دست اوست ،دستور دهد كه پيش از وفاتم به كسى ارائه بدهم .ولی متاسفانه این کتاب و نیز جلد
دوم «فالح السائل» نیز به طور کامل از بین رفت است .ر.ک :روحی .42 ،1380 ،در جلد اول این کتاب ایشان نکاتی درباره اسرار نماز بیان می کند که برای توجه
به آداب قلبی نماز واقعا بکر و بدون پیشینه است و برای اولین بار توسط او ارائه می شود.
 - 2سید حیدر آملی در این کتاب عالوه بر اسرار نماز به اسرار سایر عبادات مانند روزه ،زکات و  ...می پردازد ،وی در این کتاب «شریعت ،طریقت و حقیقت» نماز
را بیان می کند ،شریعت مربوط است به حوزه آداب و احکام نماز ،طریقت مراتب ابتدایی اسرارالصاله و حقیقت شهودهایی است که مربوط به مراتب توحیدی اسرار
الصاله می شود .ر.ک :آملى.10 :1382 ،
 - 3فیض کاشانی مطالب غزالی را در احیاء العلوم مطابق با مذهب شیعه تحریر و تهذیب کرده و «المحجه البیضاء» نام نهاده است .ر.ک :فيض كاشانى 1417 ،ق،
ج.4-1 :1
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تکلیفی و  .2احکام وضعی تقس��یم میش��ود .بنابراین احکام نماز عبارت است از مجموعه ای از
حکمهای تکلیفی و وضعی .ش��هید صدر تعریفی جامع از احکام تکلیفی و وضعی ارائه داده است
که تفاوت بین این دو را کامال مشخص میکند .در این معنا احكام تكليفي احكامي هستند كه به
طور مستقيم به فعل مكلّف مربوط ميشود(صدر 1418 ،ق ،ج )162 :1که خود بر پنج نوع تقسیم
ميش��ود .1 :واجب :كاري كه انجام دادن آن الزامي بوده و مكلّف موظّ ف به انجام آن است .مانند
تکبیره االحرام(گفت��اری) و رکوع و سجود(کرداری)  .2حرام :كاري ك��ه ترك آن الزامي و مكلّف
مس��تحب :كاري ك��ه انجام دادن آن بهتر
ّ
موظّ ف به ترك آن است .مانند سخن گفتن در نماز .3
است ،مثل تکرار برخی ذکرها در نماز .4 .مكروه :كاري كه انجام ندادن آن بهتر است ،مانند تمدد
اعصاب و انگشت شکستن .5 .مباح :كاري كه انجام دادن و ندادن آن از نظر شرع يكسان است .اما
احكام وضعي احكامي هستند كه به طور غير مستقيم به فعل مكلّف مربوط نميشود ،مانند احكام
طهارت و نجاسات يا صحّ ت و بطالن که مستقیم تکلیفی را بر دوش انسان نمی گذارد بلکه الزمه
یا سرانجام یک حکم به احکام تکلیفی منجر میشود.
 .2-2آداب الصاله
واژه آداب از ریشه ادب در لغت به معنای گفتار یا کردار همراه با زیبایی و ظرافت خاصی است
به طوری که مورد پس��ند مردم باش��د(ابن منظور ،بی تا ،ج )206 :1برای مثال بنشین ،بتمرگ و
بفرما هر سه برای نشستن استفاده میشود و در این میان واژه «بفرما» که با ظرافت گفتاری توام
است ،گفتار مودبانه به شمار میآید .عالمه طباطبایی یادآور میشود که از نظر اسالم زمانی گفتار
یا کرداری مودبانه است که با ظرافت توحیدی به جا آورده ش��ود نه فقط ظاهری آراسته داش��ته
باشد(طباطبایی1393 ،ق ،ج .)256 : 6در واقع ادب توحیدی به این معنا که کاری که انسان انجام
میدهد عالوه بر حسن فعلی و ظاهر آراسته ،حسن فاعلی نیز داشته باشد ،یعنی برای خدا انجام
گرفته باش��د .در این حالت است که آن کار مودبانه است ،برای مثال به کس��ی که زیبا خطاطی
میکند میگویند هنرمند اما هنر اسالمی این است که خط��اط با نگرش توحیدی خطاطی کند
یعنی لحظه به لحظه که مینویس��د خدا را در نظر داش��ته باش��د .به چنین کاری در اسالم ادب
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توحیدی گفته میشود .با این حال منظور از آداب در مقابل احکام یعنی انجام مستحبات و ترک
مکروهات در این معنا آداب بخشی از احکام تکلیفی محسوب میشود.
 .3-2اسرار الصاله
اسرار به معنای رازهای درونی نماز است و منظور توجهها و تمرکز هایی است که در نماز صورت
میگیرد؛ از قبیل توجه به معنای نماز ،حضورقلب داش��تن و  ...که خ��ود الیههای متعددی دارد.
در واقع اسرار الصاله به معنای پی بردن به الیهه��ای باطنی نماز است و به بیان ساده تر در هنگام
ادای نماز عالوه بر خم و راست کردن جسمانی و رعایت احکام و آداب نماز ،روح نیز حضور دارد و
توجه میکند .با توجه به این که روح به چه چیزی توجه کند اسرار نماز الیههای ژرف و ژرف تری
مییابد .در حقیقت با «اسرار» انسان از پوسته و شکل ظاهری نماز عبور میکند و به مغز و روح و
آداب و احکام قلبی و روحی نماز دست مییابد .بدین لحاظ «شهید ثانی» کتاب خود را در زمینه
اسرار الصاله ،مکمل دو کتاب “االلفیه” و “النفلیه” برشمرده و «التنبیهات العلیه علی وظائف الصاله
القلبیه» نام نهاده است(شهید ثانی .)67-66 :1371 ،در واقع ،روح نماز در «سر» نماز است و انسان
با گفتار و کردار فقط به نماز ظاهری دست مییابد اما زمانی با اسرار و حقایق واقعی نماز آشنا شد
با توجهات عمیق و عمیق تر در هر مرحله میتواند به نم��ازی دست یاید که جنس آن متفاوت از
جنس نماز قبلی باشد .امام خمینی(ره) در زمینه اسرار الصاله دیدگاه خاصی دارد و معتقد است
نماز فقط یک سر دارد و آن توحید است؛ در نتیجه اسرار را به صورت مفرد «سر» بیان کرده و کتابی
به نام «سر الصاله» به نگارش در آورده است و بر همین اساس مستحبات و مراحل ابتدایی الیههای
باطنی نماز را که دیگران به عنوان اسرار نماز شمردهاند در شمار «آداب الصاله» دانسته و کتابی با
همین نام تالیف کرده است .از سخن ایشان در آغاز این کتاب برمی آید که کتاب «سر الصاله» را
برای خواص و کتاب «آداب الصاله» را برای عموم مردم نگاشته است(خمینی 1378 ،الف )2 :امام
خمینی(ره) گرچه در این کتاب قصد دارد سر توحیدی نماز را به صورت کامل بیان کند اما آن را
به صورت اجمالی توضیح میدهد .بنابراین در اصطالح عموم سر الصاله نویسان ،احکام نماز عبارت
است از واجبات نماز ،آداب نماز مستحبات و مکروهات نماز و اسرار شامل الیههای چندگانه نماز
است اما از نظر امام خمینی(ره) احکام عبارت است از واجبات نماز ،آداب مس��تحبات و الیهها و
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است از تنها مغز اصلی نماز که آن توحید است.
 .4-2علل الشرایع
علل الشرایع به فلس��فه احکام که ائمه(ع) در روایات متعدد بیان کرده اند میپردازد؛ بنابراین
علل الشرایع تالشی است از سوی راویان حدیث در ضمن روایاتی که از ائمه(ع) فلسفه و علت تشریع
حکم را سوال کرده اند .بهترین کتابی که در این زمینه نوشته ش��ده کتاب «علل الشرایع» شیخ
صدوق است که در آن کتاب روایات فلسفه احکام و علل الشرایع را نقل کرده است .از قبیل این که
چرا نماز صبح دو رکعت است؟ چرا نماز ظهر باید آهس��ته خوانده شود؟ چرا گذاشتن انگشتر در
دست راست مستحب و در دست چپ مکروه است؟ و  . ...مرحوم صدوق در «علل الشرایع» عالوه بر
فلسفه احکام واجب و مستحب ،فلسفه تمام آموزههای دینی معصومان(ع) را ذکر کرده است .اموری
مانند القاب و اوصاف معصومان(ع) ،وجه نام گذاری آنها و  . ...به عنوان مثال چرا پیامبر اکرم(ص)
به امیرالمومنین(ع) ابو تراب گفته است؟ چرا انبیا(ع) مرتکب ترک اولی شده اند؟ چرا حضرت آدم

(ع)

مرتکب گناه شد؟ و فلسفه امور دیگر نیز افزون بر محدوده احکام به صورت مسامحه در کتاب علل
الشرایع بیان شده است.
در هر حال ،در نگاه نخست به نظر میرسد که دو اصطالح “ علل الشرایع” و” اسرار الصاله” به
یک معناست اما با بررسی دقیق پی میبریم که این دو کامال متمایز از یکدیگر هستند هرچند نقاط
اشتراکی با یکدیگر دارند؛ زیرا علل الش��رایع بیان میکند که انجام دادن فالن عمل این خاصیت
را دارد و تاثیرگذاری آن ارتباطی به توجه انسان ندارد اما اسرارالصاله ناظر به توجه انسان است و
زمانی انس��ان به آن دست مییابد که حین انجام عمل به آن توجه داشته باشد .اما نقطه اشتراک
این دو اصطالح این است که ما میتوانیم از برخی از روایات که معصومان(ع) درباره علل الش��رایع
بیان فرموده اند به صورت کاربردی استفاده اسرار الصلوتی کنیم .برای مثال در روایتی از امام رضا

(ع)

ْب مِنَ الاِ ب ْ ِتهَالِ َو
«لَنَّ َرفْعَ الْيَدَ يْنِ ضَ ر ٌ
فلسفه تکبیر ،گونه ای از تس��لیم و تضرع ذکر ش��ده است :أِ
ال َّت َبتُّلِ َو التَّضَ ُّر ِع »(حر عاملی1409 ،ق ،ج  )29 : 6این روایت گرچه فلس��فه تکبیر در نماز را بیان
میکند اما از آن میتوان استفاده کرد که اگر انسان هنگام گفتن «اهلل اکبر» توجه کند و آن حالت
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تسلیم را هم در دل داشته باشد ،به سر الصاله نیز دست مییابد .در حقیقت در اسرار الصاله عالوه
بر نما ِز گفتاری و رفتاری ذهن و روح انس��ان نیز به چیزی توجه میکند .بنابراین «علل الشرایع»
مصلحت و مفسده فعل یعنی خاصیت طبیعی و تکوینی آن را بیان میکند .مانند این که خاصیت
آتش سوزاندن است چه انسان اراده کند و چه اراده نکند .یا مانند دارو که انسان توجه کند یا توجه
نکند اثر خودش را میگذارد؛ اما در اسرار الصاله تا انسان توجه نکند آن اثر را از آن فعل نمی گیرد
و نتیجه گیری منوط به توجه و تمرکز انسان است .در واقع در اسرار الصاله انسان از روایت به نوعی
استفاده کاربردی و دستورالعملی میکند .به عالوه علل الشرایع درباره همه عبادت هاست در حالی
که اسرار الصاله فقط به نماز میپردازد.
 .3روایات رضوی درباره اسرار نماز
عالوه بر آیات قرآن کریم ،معصومان(ع) نیز بر اهمیت حضور قلب در نماز تاکید فراوان کرده و
در روایات متعدد به آثار حضور قلب ،مراتب حضور قلب و  ...پرداخته اند .ما در این مبحث از میان
آن دسته از روایات امام رضا(ع) که موضوع آنها اسرار نماز است یا ارتباطی با اسرار نماز دارد ،حدیث
«الصَّ لةُ لَهَا أَ ْربَع َُ��ة آلاَ فِ ب َابٍ » را برگزیده ایم و تحلیل خواهیم ک��رد و در آغاز به روایات دیگر امام
رضا(ع) در این زمینه خواهیم پرداخت .با کاوش��ی که در احادیث رض��وی انجام گرفت در مجموع
هفت روایت در این زمینه به دست آمد ک��ه البته دو روایت مکتوب محمد ب��ن سنان و فضل بن
شاذان بسیار مفصل هستند و به ویژه حدیث فضل بن شاذان اگر بخواهد مشروح بیان شود ،رساله
جداگانه ای را میطلبد.
در حدیثی از امام رضا(ع) آمده است« :الصَّ ل ُة ُق ْرب َانُ ك ُِ��ل تَقِيٍ»(ابن بابويه1404 ،ق ،ج)7 :2؛
نماز ابزار تقرب و نزدیکی به خدا برای هر شخص باتقواست .این روايت به س ّر نماز اشاره دارد و این
که راز نماز نزديكي و قرب به خداوند است؛ زیرا زمانی این مسأله در نماز پدید میآید و نماز مایه
قرب به خداوند ميشود که انسان نماز را با حضور قلب به جا آورد و به احکام ظاهری و پوسته نماز
ْس ال ْ ِعبَا َد ُة َك ْث َر َة الصَّ لةِ َو الصَّ ْو ِم
بسنده نکند .در روایتی دیگر از حضرت امام رضا(ع) آمده است « :لَي َ
إِن َّمَ ا ال ْ ِعبَا َد ُة ال َّت َف ُّك ُر فِي أَ ْم ِر اللهَِّ َع َّز َو جَ لَّ »(کلینی1407 ،ق،ج)55 :2؛ عبادت به زيادي نماز و روزه
نيس��ت ،بلكه ارزش عبادت تفكّر در امر خداوند است .اگر توجه شود که عبادت دو گونه است)1 :
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عبادتي كه با توجّ ه و حضور قلب انجام میگیرد .از این روايت برداشت میشود عبادتي كه با حضور
قلب انجام میگیرد بسيار ارزشمندتر از عبادتي است كه با بدن انجام ميگيرد .به ویژه آن که توجه
شود ممکن است منظور از تفكّر ،تمركز باشد .چنان که شبس��تري در پاسخ هروی که ميپرسد:
«نخست از فكر خويشم در تحيّر /چه باشد آن كه گويندش تفكّر» پاسخ ميدهد« :تفكّر رفتن از
باطل سوي حقّ  /به جزء وندر بديدن كلّ مطلق»(سعادت پ��رور )40-39 :1383 ،در اين روايت
نيز با توسع معنایی عبادت ،تفكّر به نوعی عبادت برتر به ش��مار آمده  ،و این مسأله در برابر نماز و
روزه قرار داده شده است؛ بنابراین ،مراد از نماز نکوهیده نماز بدون توجه به معنای آن و نماز بدون
حضور قلب و صرف خم و راست شدن خواهد بود .چرا که ،نماز داراي ظاهر و باطن است و باطن آن
كه نوعی تمركز و توجّ ه به خداوند و حضور قلب است بايد بيش��تر مد نظر باشد .اين تفكّر و تمرکز
که توجه به امر خداست ،هنگام اقامه نماز به سه معناست .1 :توجّ ه به نقص خود و عظمت خداوند
 .2هر چيزي به خداوند نياز دارد و از خداوند ناشي شده است  .3تفكّر درباره رحيم بودن ،بزرگي و
عظمت خداوند و اين كه به چه اندازه قدرت دارد و بر كلّ هستي سايه افكنده میباشد.
همچنین در حدیثی علي بن حسن فضال به نقل از پدرش از امام رضا(ع) نقل كرده است كه از
حضرت ميپرسد معناي سجده شكر پس از نماز فريضه چيست؟ حضرت میفرماید :اين سجده
براي تشكر از خداوند است .كمترين عبارت آن گفتن سه مرتبه «شُ ��كْرا ً للِهَّ ِ» است .براي اين كه
مرا موفق نمود تا بندگي او را كنم و نماز واجب را به جا بياورم و شكر موجب زياده است(ابن بابويه،
1404ق ،ج )281 :1از این حدیث استفاده ميشود كه فلس��فه نماز خواندن شكر و سپاسگزاري
است .همچنان که خداوند ميفرمايد« :لَئِنْ شَ َك ْرتُمْ أَلَزِيدَ ن َّكُ مْ»(ابراهیم )7 ،اگر شكر كنيد من زياد
ال اگر
ميكنم و منظور از زياد كردن در هر زمینه ای افزودن نعمت متناسب با مورد شكر است .مث ً
كسي نماز واجب بخواند و آن نماز كاستي داشته باش��د با خواندن نمازهاي نافله كاستيهاي آن
نماز را جبران ميكند ،ولي اگر نوافل نيز كاستي داشته باشد با سجده شكر كاستيهاي آن جبران
ميش��ود .بنابراين ،اين روايت س ّر سجده و س ّر كل نماز را بيان ميكند .به نظر ميرسد اين روايت
برگرفته از اين آيه قرآن باشد كه خداوند به حضرت موسي(ع) ميفرمايد« :أَقِمِ الصَّ الةَ ل ِ ِذ ْكرِي»(طه،
)14؛ نماز را برپادار براي ياد كرد من ،به ضمیمه حدیثی ک��ه میفرماید« :إ ِنَّ َقوْماً َعبَدُ وا اللهَّ َ َر ْغبَ ًة
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ْك ِعبَا َدةُ
ْك ِعبَا َدةُ ال ْ َعبِي ِد َو إ ِنَّ َقوْماً َعبَدُ وا اللهَّ َ شُ كْرا ً َف ِتل َ
ْك ِعبَا َدةُ التُّجَّ ا ِر َو إ ِنَّ َقوْماً َعبَدُ وا اللهَّ َ َر ْهبَ ًة َف ِتل َ
َف ِتل َ
الَأْحْ رَار»(ش��ریف رضی1414 ،ق)510 :؛ مردمى خدا را به اميد بخشش پرستيدند ،اين پرستش
بازرگانان است ،و گروهى او را از روى ترس عبادت كردند و اين عبادت بردگان است و گروهى وى
را براى سپاس پرستيدند و اين پرستش آزادگان است .از این حدیث برمی آید عبادت که مغز آن
ذکر و یاد کرد خداوند به سه صورت است .1 :ترس از جهنّم .2 ،به طمع بهش��ت .3 ،عبادتی كه از
روي شكر باشد ،يعني فقط و فقط براي خدا باشد .بر اين اساس ،امام رضا(ع) در روايت مورد بحث
به س ّر نماز و س ّر سجده اشاره ميكند.
در حدیث دیگر در کتاب فقهالرضا(ع) به اسرار نماز و لزوم رعایت خشوع باطنی و قلبی افزون بر
خضوع ظاهری و ترس از عظمت خدا و اقبال و توجه با تمام وجود و روی برنگرداندن از خدا تصریح
شده است(.منسوب به على بن موسى(ع) 1406 ،ق)102 -101 :
نیز در روایت علل الصاله فضل بن شاذان که ايشان از لحاظ علمي از برجسته ترين اصحاب امام
رضا(ع) است ،به نقل از امام رضا(ع) تصریح به اسرار نماز شده است .طی این حدیث مفصل که فضل
بن شاذان ميگويد که من آن را در يك مجلس از حضرت امام رضا(ع) نشنيده ام ،بلكه حضرت در
مجالس و موقع ّيتهاي مختلف مطالبي را بيان فرمودند و من آنها را گرد آورده و تأليف کردهام.
قسمتهاي بس��ياري از اين روايت درباره علل الش��رايع است و در البه الي اين شرايع به س ّر نماز
اشاره شده است(ابن بابویه1404 ،ق ،ج ) 106-103 :2به طور كلي از این حدیث برداشت ميشود
كه رمز اصلي تمام الفاظ ،حركات و فعلهاي نماز بر مح��ور توحيد و توجّ ه به خدا و توجّ ه دادن به
خداوند(با زبان يا با حركت) است .روایت دیگر مکتوب محمد بن سنان و در زمینه علل الش��رایع
است و طی آن نیز به فلسفه تشریع و ذکر اسرار احکام بسیاری از جمله احکام نماز پرداخته شده
است(.ابن بابويه ،1363 ،ج )215-214: 1و سر انجام روایتی که در ادامه خواهد آمد  ،جزو احادیث
رضوی در زمینه اسرار نماز به ش��مار میآید که فقط به نکات اسرار الصالتی این روایت که در باره
چهار هزار در یا حد داشتن نماز است ،میپردازیم.
َاب»
آل ِف ب ٍ
«الص اَل ُة لَهَا أَرْ بَعَةُ اَ
 .4تحلیل و نقد دیدگاهها در شرح حدیث َّ

َاب»(اب��ن بابویه1404 ،ق،
در روایتی از امام رض��ا(ع) آمده است« :الصَّ �َل�اَ ُة لَهَا أَ ْربَعَ�� ُة آلاَ ِف ب ٍ
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حُ دُودٍ»(مجلسی1403 ،ق ،ج)303 :79؛ نماز داراي چهار هزار در ،يا چهار هزار حدّ و مرز است .این
روایت میتواند دارای معانی گوناگون باشد .در ادامه بحث دیدگاهها و نیز وجوه احتمالی در شرح
این حدیث را تحلیل و بررسی میکنیم.
 .1-4احکام الزامی و غیر الزامی نماز
ش��هید اول بر اساس روایت نام برده هزار حکم واجب نماز را به ن��ام «الفیه» و سه هزار حکم
مستحب را به نام «نفلیه» بر اساس فتاوای خود گرد آورده است .بنابراين ،ايشان چهار هزار در را در
اين روايت اين گونه معنا و تفسير کرده و باب را به معناي حدّ (يعني مرز) گرفته است(شهید اول،
بی تا29 :؛ شهید اول1408 ،ق82 ،؛ مجلسی1403 ،ق،ج )303: 79به نظر میرسد شهید اول این
معنا را از آیات قرآن که حد به معنای حکم به کار رفته  ،استفاده کرده است .در قرآن کریم در آیات
ْك حُ دُ و ُد اللهَّ ِ»(بقره230 ،229 ،187 ،؛ نساء13 ،؛ مجادله 4،؛ طالق .)1 ،این
متعدد آمده است«:تِل َ
معنا از نظر این که تعداد احکام الزامی و غیر الزامی نماز به چهار هزار میرسد یا افزون بر آن است
هیچ اشکالی از نظر عدد ندارد؛ وانگهی ممکن است عدد چهار هزار از باب تکثیر برای نشان دادن
افزونی و فراوانی احکام نماز باشد.
با این حال به نقل از میرداماد گفته ش��ده است که به لحاظ این که تعداد قابل مالحظه احکام
واجب نماز هزار حکم و احکام مستحبی قابل مالحظه نیز هزار حکم است ،مسأله را به این صورت
توجیه کرده اند که به دلیل این که ترک هر واجبی حرام و ترک هر امر مس��تحبی مکروه است ،از
این رو احکام نماز به تعداد چهار هزار مورد خواهد رسید(.مجلس��ی1403 ،ق،ج )304: 79لیکن
این سخن به دلیل وجود تکلف در آن که هر حکم را در واقع دو بار شمار آورده است مورد اشکال
قرار گرفته است ،لذا ذکر عدد هزار برای تعداد بس��یار حمل شده است اگرچه به این تعداد نرسد؛
موضوعی که در زبان عربی رایج است(فیض کاشانی1406 ،ق ،ج)827: 8؛ لیکن واقعیت این است
که میر داماد با فرض این که احکام قابل مالحظه دو هزار باشد این وجه را بیان کرده است ،نه آن که
بخواهد این مبنا را پذیرفته باشد .به عبارت دیگر ،اشکال فیض کاشانی در صورت صحت این مبنا
وارد است ،ولی از وجوه دیگر که میر داماد بیان میکند ،عدم پایبندی خود میر داماد به آن ظاهر
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ج  )255 :1یا به نقل دیگ��ر از امام صادق(ع) ب��ا اندکی تفاوت آمده اس��ت« :ل ِلصَّ �َل�اَ ِة أَ ْرب َ َع ُة آلاَ ِف
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میشود(مجلسی1403 ،ق،ج.)304: 79
در هر حال ،به نظر میرسد معنايي كه شهيد اول ارائه ميدهد در سطح بااليي نيست؛ زيرا .1
حمل حدّ بر غیر واجبات همچنان دارای تکلف است .این جاست که احتمال دوم که در ادامه خواهد
آمد تقویت خواهد شد .2 .چنانکه گفته شد اين روايت نقل ديگري به عنوان چهار هزار باب دارد:
َاب»؛ نماز داراي چهار هزار در است و «در» يعني آن چيزي كه به نماز وارد
«الصَّ لاَ ُة لَهَا أَ ْرب َ َع ُة آلاَ ِف ب ٍ
ميشود ،خود نماز نيست .امّا شهيد اول به گونه اي معنا ميكند كه گويي خود نماز قسمت هایی
دارد و از اينها تشكيل شده است .بر اساس این اشکال ،احتمال دوم نیز که بر مبنای فقط معنای
«حد» بدون مالحظه «باب» شکل گرفته است ،همچنان دارای اشکال خواهد بود.
 .2-4احکام الزامی نماز
ممکن است همان گونه که از میر داماد نقل شده مقصود فقط احکام واجب نماز مراد باشد که
بسامد آنها بدون محاسبه سایر احکام به چهار هزار حکم میرسد(مجلسی1403 ،ق،ج)304 : 79
 .3-4معیار قبولی یا در بردارنده خواص تمامی اعمال
ممکن است همان گونه که از میر داماد نقل شده به دلیل این که قبولی آنها منوط به قبولی
نماز است ،یا به اعتبار این که نم��از کامل دربردارنده اسرار و خ��واص و ویژگیهای روزه ،زکات ،
حج و دیگر واجبات است ،مقص��ود تمامی احکام سایر واجبات باشد(مجلس��ی1403 ،ق،ج: 79
)305-304؛ لیکن حقیقت این است که در حدیث محل بحث فقط به نماز تاکید ش��ده است .از
این گذشته قبولی نماز از آثار نماز است و دیگر این که نماز آثار تمامی عبادتها را دارد ،اول الکالم
است ،حتی اگر بپذیریم که نماز انواع و گونههای مختلف اسرار تمامی عبادتها را دارد به این معنا
نیست که دربردارنده تمامی اسرار آن هاست ،و گرنه جانشین آنها میشد.
 .4-4دری به سوی قرب یا ربط به خدا
امکان دارد منظور از «باب» درهای قرب به خدا باشد .یعنی نماز چهار هزار «در» قرب و نزدیکی
باشد(.مجلسی ،بی تا ،ج283 : 4؛ مجلس��ی ،163 ،ج25 : 15؛ مجلسی1403 ،ق،ج )303 : 79یا
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مجلس��ی1403 ،ق،ج )303 : 79بر این اساس نماز چهار هزار «در» قرب و نزدیک و ربط به برای
ایجاد ارتباط معنوی انسان با خدا را باز میکند.
این دو احتمال اگر چه در نظر نخست بسیار دلپذیر است ولی واقعیت این است که در حدیث
بحث شده سخن از این است که نماز دارای در یا حد است ،نه آن که نماز در و حدی برای چیز دیگر
از جمله قرب خداست .لذا این دو وجه نیز مخالف با ظهور این حدیث خواهند بود.
 .5-4درهای آسمانی
ممکن است منظور از «باب» درهای آسمان باش��د .یعنی نماز چهار ه��زار «در» بین زمین و
آسمان برای پذیرش نماز باشد به این صورت که هریک از نمازها از برخی یا هر کدام از تمامی ابواب
صعود میکند(.ملکی تبریزی ،بی تا113 :؛ مجلسی ،بی تا ،ج283 : 4؛ مجلسی ،163 ،ج25 : 15؛
مجلسی1403 ،ق،ج)303 : 79
این احتمال نیز به لحاظ این که در را برای چیز دیگ��ر یا از نوع دیگر غیر از حقیقت نماز پیش
فرض گرفته است ،مطابق با ظهور این حدیث نخواهد بود که بیان میکند نماز خود دارای در است،
نه آن که در صورت پذیرش و قبولی از درهای آسمان عبور و صعود میکند .لذا اگر چه این امر خود
مطابق با واقع است ،لیکن توجیه صحیحی برای حدیث مورد بحث به شمار نمی آید.
 .6-4دربانان و فرشتگان
همان گونه که از میر داماد نقل ش��ده منظ��ور از واژه «ابواب» ،از باب تکثی��ر و نه ذکر دقیق
عدد ،خود فرش��تگان که دربان آسمانها برای بررسی اعمال از جمله نماز هس��تند ،اراده ش��ده
است(مجلسی1403 ،ق،ج .)306 -305 : 79این وجه نیز از راه مجاز در صدد توجیه کاربرد معنای
در به دربان یعنی فرش��تگانی است که اعمال را بررسی میکنند .درباره معنای حدیث بحث شده
مجاز وجهی بس��یار بعید است و تنها در صورت عدم امکان حمل لفظ عب��ارت بر معنای حقیقی
توسعه یافته یا مجاز قریب میتوان بدان گرایید ،لذا این احتمال نیز غیر موجه خواهد بود.
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به تعبیر دیگر مراد از آن درهای ربط به خدا در جزء جزء نماز باشد(مجلس��ی1406 ،ق ،ج6 : 2؛
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 .7-4موجودات آسمانی و مجرد
همان گونه که از میر داماد نقل ش��ده از «ابواب» ،موجودات و عق��ول و نفوس سماوی اعم از
افالک ،کرسی و عرش که محل صعود اعمال از جمله نماز هس��تند ،اراده ش��ده است(.مجلسی،
1403ق،ج.)306 : 79
محمد باقر مجلس��ی وجوه اختصاصی را که از می��ر داماد نقل کرده اگر چ��ه در جایی فقط با
جمله «و اهلل يعلم حقایق كالمهم و هم عليهم السالم(».مجلس��ی ،بی ت��ا ،ج )285 : 4اعتراض به
سخن میرداماد دارد ،ولی در بحار االنوار این وج��وه را با بیان این که یا ب��ه دور از ذهن است یا با
اصول پذیرفته شده در دین اسالم منافات دارد ،غیر قابل قبول میداند(مجلسی1403 ،ق،ج: 79
 .)307به نظر میرسد بیشترین اعتراض به دو وجهی باشد که ما در این مقال به عنوان وجه ششم
و هفتم( 6-4و  )7-4آورده ایم و دلیل این اعتراض به احتمال زیاد به لحاظ ابتنای وجه هفتم(-4
 )7بر هیئت بطلمیوسی میباشد ،لیکن باید توجه داش��ت که اگرچه امروزه بطالن مبنای هیئت
بطلمیوسی ثابت شده است ،این سخن دلیل بر این نمی ش��ود که بدون این مبنا سخن میرداماد
را بس��نجیم که اگر این گونه عمل کنیم از راه حمل بر مجاز میتوان ابواب یاد شده بر حدیث را بر
دربانان یا راههای گذر معنا و حمل کرد .بنابراین ،اگر اشکالی بر این دو وجه وارد شود همان حمل
بر مجاز است که در وجوه دیگر نیز مش��هود است ،لذا اشکال این وجه نیز همانند احتمال پیشین
حمل بر مجاز بعید خواهد بود و این وجه نیز وجهی غیر موجه به ش��مار میآید؛ چرا که در آن از
راه مجاز بعید شیئ بر محل گذر آن اطالق شده است که در صورت وجود معانی قریب نمی توان
بدان گرایید.
 .8-4ابواب فضل و فيض الهى
ممکن است مقصود از «باب» ابواب فضل و فيض الهى باشد ،یعنی نماز چهار هزار «در» برای
ریزش فیوضات الهی را به روی انسان باز میکند(مجلسی1403 ،ق ،ج303 : 79؛ ملکی تبریزی،
بی تا .)113 :چنین برداشت هایی از این روایت بیانگر این است که نماز معجونی است که خداوند
در اختیار انسان قرار داده تا عنایات بی شمارش را بر بنده خود نازل کند .لیکن اگر دقت شود مشابه
اشکال وارد بر احتمال چهارم بر این وجه نیز وارد خواهد بود.
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معناي دیگر این حدیث آن است كه نم��از چهار هزار مقدمه دارد که صح��ت نماز متوقف بر
آن است ،از معرفت خدا گرفته تا مقدمات دیگر(مجلسی ،163 ،ج .)25 : 15اشکال این وجه این
است که مقدماتی مانند معرفت خدا و  ...مقدمه تمامی اعمال است و نماز در این میان خصوصیت
خاصی ندارد.
 .10-4دارای اسرار اخالقی و عرفانی فراوان
ممکن است چهار هزار در یا حد  ،ناظر به اسرار نماز باشد؛ معنایی که هم در آن دو عبارت دو
روایت یاد شده یعنی چهار هزار در و چهار هزار حد به هم معنایی میرسند ،به حدی که میتوانند
جانشین یکدیگر شوند؛ بر خالف برخی معانی یاد شده که منحصرا معنای یکی از دو قرائت از دو
روایت مورد بحث است ،بر اساس این معنا ،روایت مورد بحث ویژگی يك نماز واقعي را بيان ميكند
كه چهار هزار مقدمه دارد یا دارای چهار هزار حکم و س ّر است و اين چهار هزار ،چهار هزار مقدمه اي
است كه در فكر انسان است و مانع از توجه به خداوند ميشود .در یک تحلیل اخالقی ممكن است
اين چهار هزار ناظر به چهار خلق و خوي زشت در انسان باشد كه عبارت است از  .1قوه شهويّه .2
قوه غضبيّه  .3قوه وهميّه و  .4قوه فكريّه .اين چهار قوه موجب ميشود كه فرد دلبستگي هايي پيدا
كند که بايد تمام اين دلبس��تگيها را كنار بگذارد تا توجّ ه به خدا در نماز حاصل شود؛ يا بر اساس
یک تحلیل دقیق عرفانی ميتوان اين چهار هزار تا را به چهار اسم از اسماي حسناي الهي برگرداند،
به اين معنا كه از بين اسماي الهي برخي نسبت به برخي ديگر به عنوان ستون هستند كه به آنها
«امّهات االسماء» گفته ميشود .به عنوان مثال «عليم» يكي از اركان ستون هاست به طوري كه
هر چيزي از سنخ علم را در برمي گيرد .همين طور اسمهاي ق��درت و حيات نيز از اركان اسمای
الهي هستند كه ما به آنها توجّ ه نداريم .اگر به اين اسماء توجه شود راههای رسيدن به نماز واقعي
برای انسان گشوده میشود.
بنابراین ،تطبيق روايت مورد بحث فقط بر آداب و احکام نماز بسيار دشوار است و منظور از
آن اسرار نماز است ،يعني ویژگی هايي در نماز وجود دارد كه فقط با توجّ ه ،نه فقط با خم و راست
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شدن ،نصيب فرد ميشود .اتفاقا روایت رزام از امام صادق(ع) بهترین دلیل بر شرح این حدیث است
که بعد ازنقل مضمون مورد بحث از امام صادق(ع) در ادامه به اسرار نماز میپردازد ،به گونه ای که
جمالت بعد را میتوان تفسیر و شرح حدیث مورد بحث تلقی کرد .سید بن طاووس در فصل دوّم
کتاب فالح السائل با عنوان «شرايط نمازى كه انسان را از كردار و گفتار زشت باز مىدارد» آورده
است « :ابو جعفر منص��ور [خليفه عبّاسى] در روز جمعهاى در حال��ى كه بر دست حضرت صادق
جعفر بن محمّ د عليه السّ الم تكيه زده بود ،بيرون آمد .مردى كه رزام آزادشده خالد [يا :خادم] بن
عبد اللهَّ ناميده مىشد ،گفت :اين كيس��ت كه آن قدر در نزد امير المؤمنين يعنى منصور ارجمند
است كه بر دست او تكيه زده است؟ گفته ش��د :او جعفر بن محمّ د صادق -صلّى اللهَّ عليه -است؟
وى گفت :به خدا سوگند ،نمىدانستم [اگر مىدانستم] بىگمان آرزو مىكردم كه گونه ابى جعفر
[منصور ،بر زير] نعلين جعفر مىبود .سپس در جلوی منصور ايستاد و گفت :اى امير المؤمنين! آيا
اجازه هست سؤالى بكنم؟ منصور گفت :از ايشان [يعنى امام صادق عليه السّ الم] بپرس[ .وى گفت:
مىخواهم از تو بپرسم .منصور گفت :از او بپرس ].رزام رو به امام جعفر بن محمّ د عليه السّ الم كرد
و گفت :مرا از نماز و حدود و احكام آن خبر ده .حضرت صادق عليه السّ الم فرمود :نماز چهار هزار
حدّ و حكم دارد كه تو از همه آنها مورد بازخواست ق��رار نمىگيرى .گفت :تنها حدود و احكامى
را كه ترك كردن آن جايز نيس��ت و نماز جز به آن كامل نمىگردد بفرما .امام صادق عليه السّ الم
فرمود :نماز كسى تمام و كامل است كه طهارت كامل داشته و كامل و بالغ بود ه و ساتر داشته باشد و
ت و معرفت داشته و در پيشگاه او بايستد ،و آرام گرفته و اظهار
راست بايستد و نسبت به خدا شناخ 
خش��وع و تواضع نموده و قرار بگيرد ،آن گاه ميان حالت نوميدى و آزمندى ،و شكيبايى و بىتابى
بايستد ،به گونهاى كه گويى نويد پروردگار تنها متوجّ ه او ،و وعده عذاب تنها براى اوست ،و دارايى
[يا :آرمان هاى] خويش را در راه خدا بذل نموده و تمام اهداف [يا :وجود و تعلّقات] خود را خيال
انگاش��ته ،و نفس خود و هر چيز ارجمند در نزد خويش را در راه خشنودى خداوند بذل نموده ،و
بدون اين كه انتظار چيزى را بكشد ،پيش به سوى او ،راه راست را طى نمايد و وابستگىهاى اهتمام
به غير او را با چشم توجّ ه به خداوندى كه قصد سير به سوى او را نموده و مىخواهد به درگاه او وارد
شده ،قطع نمايد و از او اجازه ورود بگيرد .هر گاه كسى اين چنين عمل كند ،نمازش همان نمازى
خواهد بود كه به خواندن آن امر و در باره آن گفته شده است كه« :به راستى نماز انسان را از كردار

اسرار نماز در حدیث رضوی

169

اى ابا عبد اللهَّ  ،ما پيوسته از درياى [علم] تو استفاده نموده و به سوى تو نزديكى مىجوييم ،ما را از
كورى باطنى بينا گردانيده و به نور هدايت خويش ،تاريكى و امور پيچيده را روشن مىنمايى ،لذا
ما همواره در انوار پاكيزه و درياى لبريز دانش تو شناور هستيم(».ابن طاووس1406 ،ق25-23 :؛
روحی.)62-61 :1380 ،
بنابراین ،این حدیث را که امام خمینی(ره) در باره آن مینويسد « :بيان اين حديث شريف به
مسلك اهل معرفت و تطبيق آن با اركان و مقامات نماز به طول انجامد و ما شايد در بعض از مقامات
اشارهاى به بعض فقرات آن بكنيم و اگر اين چهار هزار حدّ كه جناب صادق عليه السالم فرمودند
از حدود ظاهريّه و آداب صوريّه بود ،نمىفرمودند تو يكى از آنها را ادا نمىكنى و وفا نمىنمایى،
زيرا كه معلوم است كه همه كس مىتواند به آداب صوريّ��ه نماز قيام كند .آرى ،قطع عالقه از غير
حقّ نمودن و وفود به حضرت او نمودن و بذل مُهجه در راه او كردن و ترك غير و غيريّت يكس��ره
نمودن ،از امورى است كه براى هر كس ميسّ ر نشود جز اهل معارف الهيّه و اولياى ُكمَّل و محبّين
و مجذوبين»(خمینی 1378 ،ب )10 :میتوان بهترین شرح از سوی معصوم(ع) بر سخن معصوم

(ع)

تلقی کرد که مراد از دارای چهار هزار «حد» و «در» داشتن نماز ،درها و اسرار معنوی است که نماز
خود دربردارنده و گشاینده آن است و این معنا کامال با ظهور هر دو روایت مورد بحث سازگار است.
 .5نتیجه پژوهش
در پاره ای از روايات رضوي به اسرار نماز پرداخته شده است .از این احادیث افزون بر آن که
برمی آید نماز دارای سر و راز است ،پاره ای از این احادیث به مراتب اسرار نماز و نیز سر و راز پاره ای
از اجزاء و مقدمات نماز پرداخته و راز هر یک از بخشهای این معجون معنوی را بیان کرده است.
َاب» است که وجوه متعددی در معنای آن گفته
یکی از این روایات حدیث «الصَّ لاَ ُة لَهَا أَ ْرب َ َع ُة آلاَ ِف ب ٍ
شده است که تنها وجه مورد قبول حمل آن بر اسرار ویژه داشتن نماز است و احتمالهای دیگر با
اشکال تطابق نداشتن با ظهور روایت مورد بحث مواجه است.
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و گفتار زشت و ناپسند باز مىدارد ».آنگاه منصور رو به امام صادق عليه السّ الم نمود و عرض كرد:
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 .6منابع
 .1قرآن کریم.
 .2ابن بابويه ابوجعفر محمد بن علی(شیخ صدوق) ( 1404ق) ،عيون اخبار الرضا(ع) ،بيروت:
موسسة االعلميللمطبوعات.

 ،)1363(------------------------ .3م�ن اليحض�ره الفقيه ،قم :موسس��ه النش��ر

االسالميالتابعه لجماعه المدرسين.
 .4ابن طاووس ،علی بن موسي( 1406ق ) ،فالح السائل و نجاح المسائل ،قم :بوستان کتاب.
 .5ابن منظور ،محمد بن مكرم(بی تا) ،لسان العرب ،بيروت :دار صادر.
 .6آملی ،سيد حيدر )1382(،أنوار الحقيقة و أطوار الطريقة و أسرار الشريعة ،قم :نور على نور.
 .7بحرانى ،سيد هاشم بن سليمان( ،)1374البرهان في تفسير القرآن ،قم :مؤسسه بعثت .
 .8ح ّر عاملی ،محمد بن حسن(1409ق) ،وسائل الشيعة إلی تحصيل مسائل الشريعة ،قم:

مؤسسه آل البيت.

 .9خميني ،روح اهلل( 1378الف) ،آداب الصالة ،تهران :موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی.
 .10خميني ،روحاهلل( 1378ب) ،سر الصاله(معراج الس�الكين و صالة العارفين) ،تهران:

موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی.

 .11روحی محمد(ک��اوس)( ،)1380ادب حضور ،ترجمه کتاب فالح الس��ائل نوش��ته ابن
طاووس ،على بن موسی ،قم :انتشارات انصارى.
 .12سعادت پرور ،على( ،)1383راز دل ،تهران:احياء كتاب .
 .13ش��ريف رضى ،محمد بن حس��ين( 1414ق) ،نهج البالغه ،تصحی��ح و تحقیق صبحي
صالح،قم :هجرت.
 .14ش��هید ثانی ،زينالدين بن علي( 1371ش) ،التنبیهات العلی�ه علی وظائف الصاله
القلبیه ،تحقیق صفاء الدین البصری  ،مشهد  :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
 .15ش��هيد اول ،محمد بن مكى عاملى ،األلفية في فقه الصالة اليومية ،قم :انتش��ارات دفتر

تبليغات اسالمى حوزه علميه قم.

 .16شهيد اول ،محمد بن مكى عاملى( 1408ق) ،النفلية ،قم :انتشارات دفتر تبليغات اسالمى

اسرار نماز در حدیث رضوی

 .17صدر ،محمد باقر( 1418ق) ،دروس في علم األصول ،قم:موسسه النشر االسالمي.
 .18طباطبايی ،محمّ د حس��ين( 1393ق) ،الميزان فی تفس�ير القرآن ،بيروت :مؤسّ سة
االعلمی للمطبوعات.
 .19فيض كاشانى ،مال محسن( 1417ق) ،المحجة البيضاء فى تهذيب االحياء ،چاپ چهارم،

قم :موسسه انتشارات اسالمى جامعه مدرسين .

 1406(،---------- .20ق) الوافي،اصفهان :كتابخانه امام أمير المؤمنين (ع).
 .21کليني ،محمد بن يعقوب 1407(،ق) الکافي ،تهران :دار الکتب االسالميه.
 .22مجلسي ،محمد باقر 1403(،ق) بحار األنوار ،بيروت :موسسه الوفا.
 )1363(،------------- .23مرآه العقول فی ش��رح اخبار آل الرس��ول ،تهران :دار الکتب
االسالميه.
(،------------- .24بی تا) مالذ األخيار في فهم تهذي�ب األخبار ،تحقیق و تصحیح:
مهدی رجائى،قم :كتابخانه آيت اهلل مرعشي نجفي.
 .25مجلسي ،محمد تقی1406(،ق) روضه المتقين فی شرح من ال يحضره الفقيه(طبع
قديم) ،قم :موسسه فرهنگی اسالميکوشانبور.
 .26ملکی تبریزی ،حاج میرزا جواد (،بی تا) اسرار الصاله ،قم :دار الکتاب االسالمی.
 .27منسوب به على بن موسى الرضا(ع) 1406(،ق)  ،فقه الرضا(الفقه المنسوب إلى اإلمام
الرضا عليه السالم) ،مشهد :تصحیح و تحقیق و نشر مؤسسه آل البيت عليهم السالم.
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Secrets of Prayers in Razavi Hadith:
” 1اب
an Emphasis on the Saying “
َّ
ٍ َ الص اَلةُ ل ََها أَرْب َ َع ُة اَآل ِف بWith
Kavous Rouhi Barandagh
Assistant professor, Quran and Hadith Sciences Group, Tarbiat Modars University,
Tehran, Iran

Abstract
As the most widely used obligatory worship in Quran verses, and as the
best means to approach to God Presence, prayers has outer and inner
layers in addition to possessing complicated inner layers. Besides outer
verdicts and rituals related to prayers, the legalization of each one of its
components enjoys a special rationale and certain secrets.
Aimed at researching on Razavi sayings, the present research collected the
hadiths said by Imam Reza majesty on the prayers secrets and analyzed
through the use of hadith explainers,»اب
hadith of
َّ
ٍ َ «الص اَلةُ ل ََها أَرْب َ َع ُة اَآل ِف بthe
mystics and the authors of the books on prayers secrets, especially by
deep thinking on the mentioned sayings, coming finally to the conclusion
that Razavi sayings confirm the fact that prayers has secrets besides
addressing the prayers secret levels and the secrets of part of its elements
and introductory sections while explaining the secrets of different parts of
this spiritual admixture. Moreover, the only acceptable dimension in the
mentioned hadith is the fact that prayers enjoys special secrets.
Key words:Razavi Hadith, Secrets of prayers, Verdicts, Rituals,
Legalization rationale,

1-Prayers has four thousand doors
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A Study of Interpretive Approaches of Imam Javad on The Basis of
Discourse Analysis
Abbas taghavian
Assistant Professor, Science of the Quran and Hadith, University of Imam Sadiq
Mohsen deymekar
Assistant professor, Science of the Quran and interpretation ,University of Quranic Knowledge
and Sciences

Abstract
Discourses that form during the situational, cultural, social, political and
communicative contexts can have a devastating effect on interpretive
approaches in interpretation of the Quran.
For example during the imamate of Imam Javad scientific and theological
debates and theological questions and doubts Spread Between different
religions that this matter affected in interpretive approaches of Imam
Javad in interpretation of the Quran.
This article organized on the basis of discourse analysis defines interpretive
approaches of Imam Javad and shows use of the Quran in confronting
with scientific discourses in that time.
Studies indicate that the emergence of various schools, conflicts and
doubts, translation movement, expansion of shia activities, participate
in court debates, imamate discourse are among the most important
discourses in that time.
On the other hand jurisprudential approach, theological approach,
narrative approach, rational approach, esoteric approach, and the quranic
approach in the review of fake traditions are the most important interpretive
approaches of Imam Javad in confronting with various discourses.
Key words: Interpretive traditions of imam Javad(AS), narrative Commentary,
interpretive approaches, Jurisprudential and theological discourse.
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The role that Elements of dignity play in human perfection in the views of
Imam Reza (AS)
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Coach Philosophy And Islamic Theology And Faculty member Research Institute for
Art, Culture, and Communication
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Abstract
The preservation dignity of man as a natural right, is the main base of the
religious ides. ignoreing this right hinders humans from growth and perfection.
A large number of Hadith from Imam Reza (AS) as well as his life style and
manners indicate that how elements of dignity help the human beings to fulfill
their prime. The main question, then, is that from Imam Reza (AS) point of view
how this role is played.
Studies show that Imam considers a basic fundamental role for the components
of human dignity including devotion, rationality, seeking freedom and justice
and gratitude as any of them affect human perfection in different levels.
The first level, devotion, leads to the comprehension of God where the foundation
of such cognition, is to believe in God’s unity. Rationality, both in theory and
practice, brings a perception of the truth and observing that truth in humans’
deeds. Freedom seeking prevents inaction in various aspects of life: individual,
social, etc. Righteousness and seeking justice results in not committing acts
such as corruption, and bribery. Lastly, true gratitude is achievable through
taking certain steps like faith, believe in God’s unity, and serving people.
There are many components to human dignity all of which we are unable to
explain in this article. With an analytical-descriptive method, this document
surveys only a number of these components in Islamic Opinion and then traces
and elucidates their impacts on human perfection from the point of view of
Imam Reza (AS).
Key words: Human dignity, Perfection, Imam Reza (AS), Islamic courses.
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Manifestations of Razavis Descriptions
in Yadolah Behzad Khorasani Ha
Khalil Baygzade
Assistant professor of Persian Language and Literatue, Razi university

Ata Almasi

M.A.scholar of Comparative Literature Razi university

Abstract
Yadolah Behzad Kermanshahi (1304-1386) is one of devoted,
contemporary poets, whose poem themes is the love to saints, so much
that the theme of his poems in collections entitled “Goli Byrang” and
“Yadegar Mehr” have been reflected of his religious belief. This study is
manifestation of Razavi culture in Khorasani Ha sonnent in the collection
of Goli Byrang by Yadolah Behzad Kermanshahi, the findings show ,Imam
Reza’s maxims are the bed of Behzad Kermanshahi’s poems in spiritual
aspect of Imam Reza by which the poet is familiar. Therefore, Behzad
Kermanshahi ‘s poems in reciting the cultural, spiritual personality of
Imam Reza devoid of exaggeration, instead the poet of Khorasani Ha has
the poetic, literary language to praise Imam Reza from due to the lights
of Khorasan sun that are the manifestations of Imam Reza’s spiritual
personality and the effect of those who follow Imam Reza in the mirror
of their poems.
Key words: Imam Reza(AS), Yadolah Behzad Kermanshahi, Goli
Byrang, Yadegar Mehr, Razavi Culture, Contemporary Poem.
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Survey in Reza naming changes in Iran (1340 – 1389)
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Abstract
This research surveys changing process in Reza name selection during
the last 50 years in Iran based on statistic of national organization for
civil registration. Bourdieu view about taste is chosen as theoretical
framework of research. According to this theory any behavior and attitude
can be explained due to its social nature in following concept of taste.
So name selection is also affected due to feature different social tastes
in different historical periods and different social context. This research
surveys process of name selection changes and some possible reasons.
Despite political and social changes and official cultural programs during
recent 50 years, approximately the Reza had 2.4 percent of all names
and fluctuate between 4th and 14th rank for boys. Increasing in approach
to Reza naming in the early 50th could be a sign of changing in thoughts
and tastes of Iranians. Despite the spread of religious ideas in the society
with the beginning of Islamic Revolution, growth of approach to Reza
dropped. Because of increasing in access to various cultural resources,
people found new cultural and psychological tastes, so Reza naming
encountered with decreases.
Key words : Imam Reza(AS) name selection , Bourdieu, social tastes, Iran.
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Strategies of Religions› Proximity with an emphasis
on the Razavi Style debates and arguments
Fatemeh Khademi
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Abstract
This article has analyzed the Strategies of Imam Reza (AS) on Proximity
religions for identifying and introducing this strategy for the unity of
the Islamic religions in the modern world. With a vision inspired by the
Quran and prophetic tradition, Imam Reza (AS) like the other Imams (AS)
always emphasized on the approximation of religions in the expression,
opinion and action. In the Razavi style, the divine religions with different
effects, have a single nature, making their co-existence possible. This
study was descriptive - analytic and necessary data has been collected by
using documentary technique and studying books and articles. The results
showed that the attitude of Imam Reza (AS) towards divine religions, has
been to reveal approximation and convergence of them. In this respect,
Imam’ strategies has been dialogue with other religions emphasizing on
the religious awareness and common ideas of religions, commitment to
ethics in human relations with the followers of other religions, and the
principle of unity and representation of the Islamic faith principles in the
context of divine religions.
Key words: approximation strategies, religions, sects, Razavi conduct. t
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Creation Image in Debate between
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Abstract
Debate between Imam Reza (AS) and Emran Sābi has three
major subjects: divine essence and attributes, quality of creation and
characteristics and variety of creatures. The following article tries to
explain and develop the second axis (quality of creation). This paper tries
to cross with the image of the discourse of Imam (AS), explanations and
exegesis of the recognized and reveal its logic with the Descriptive –
Analytical Method. The axis of creation based on three significant point:
creation quality, aim and relation between creator and creature. After
described position and specifications of this subject, the author explains
background and dissections about each subject. Review, interpretations,
develop and scrutiny of Imam Reza’s (AS) speech and words are the
.major aim of this essay
Key words: Imam Reza (AS.), Emran Sābi, Creation, Mirror Analogy
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