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فصلنامه فرهنگ رضویفرهنگ رضوی
علمی پژوهشی

سال سوم، شمارة یازدهم، پاییز 1394 

صاحب امتیاز: بنياد بين المللي فرهنگي هنري امام رضا)ع(
مدیر مسئول: سیدجواد جعفری احمدآبادی

سردبیر: جالل درخشه
مدیراجرایي: محمدعلي ندائی

هیئت تحریریه:
دانشیار همکار بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع( سید محمدرضا احمدی طباطبایی

استاد دانشگاه امام صادق)ع(جالل درخشه

استادیار همکار بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع(علی سروری مجد

دانشیار دانشگاه تربیت مدرسمهناز شایسته فر

استادیار دانشگاه تهرانمحمود واعظی

دانشیار همکار بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع(محمدهادی همایون

استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتسیده راضیه یاسینی

ویرایش و صفحه آرایي: مؤسسه داده گستر هور
چاپخانه: زمرد

دفتر نشریه:
مشهد مقدس، بلوار شهید کامیاب، شهید کامیاب 34، پالک 3، بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع(، 

طبقة سوم، دفتر نشریه 
faslname@shamstoos.ir :تلفن: 9 32283044ـ 051 ایمیل نشریه

 www.shamstoos.ir :پایگاه اینترنتی فصلنامه

بر اساس نامة شمارة 3/18/202066 مورخ 1393/11/1 دفتر سیاست گذاری 
و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامة فرهنگ 

رضوي از شمارة اول داراي اعتبار علمی پژوهشی است.
فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ رضوی در پایگاه های علوم استنادی جهان 

اسالم )Isc( و اطالعات علمی جهاد دانشگاهی )Sid( نمایه می شود.

سال چهارم شماره 16، زمستان 1395

www.farhangerazavi.ir سامانه دریافت مقاالت:
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فقهی،  کالمی،  اعتقادی،  زمينه های  در  پژوهشی  مقاله های  رضوی،  فرهنگ  فصلنامه 
تفسيری، حدیثی، تاریخی، تطبيقی و سایر ابعاد علمی با محوریت امام رضا)ع( می پذیرد.

 راهنمای تهیه و تنظیم مقاله
ـ چکيدة فارسي و انگليسي مقاله )حداکثر 150 کلمه( و واژگان کليدي )حداکثر 5 

واژه( همراه مقاله ارسال شود.
ـ یادداشت ها و مآخذ به ترتيب الفبایي نام خانوادگي در پایان مقاله درج شود. 

ـ در متن مقاله، هرجا که الزم بود، نام مؤلف، سال انتشار، منبع و صفحة موردنظر )روش 
APA( و در مورد منابع خارجي )التين( معادل خارجي آنها در پایين همان صفحه درج 

شود. 
ـ نشاني کامل مقاله ها، کتاب ها، رساله ها و گزارش هاي التين ترجمه شده به فارسي 

 باید ضميمة مآخذ شوند. 
پست  نشاني  و  کار  محل  کامل  نشاني  آموزشي،  یا  پژوهشي  سمت  باید  مؤلف  ـ 

الکترونيکي )e-mail( خود را ضميمة مقاله کند. 
داوران  تأیيد هيئت تحریریه و  به  منوط  آن در مجله  مقاله و چاپ  نهایي  پذیرش  ـ 

متخصص » فرهنگ رضوي« است. 
نباید در مجله هاي فارسي زبان داخل و خارج کشور چاپ شده  ـ مقاله هاي رسيده 

باشد. 

را در
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متقاضی��ان می توانند240000
10 بان���ک رس��الت شعبه مرکزی مشهد /5103236 /1                             

 به ن����ام م���ؤسسه انت�����شاراتی احی����اء ام����ر والی����ت
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چکیده

واژه های کلیدی:

فرهنگ، سیاست فرهنگی، امام نهم، دهم و یازدهم )ع( 
 

ائمه طاهرین )ع( رهب��ران برگزیده الهی برای جامعه بش��ری و تبیین گر پیام 
رس��والن الهی و هادیان مردم بوده اند. بخش عمده ای از تالش ایش��ان معطوف به 
توسعه فرهنگی عصر خود بوده است. با عبور جریان امامت از فراز و نشیب هایی 
که پس از رحلت رسول خاتم )ص( بر ایشان تحمیل شد، پس از والیت عهدی امام 
رضا )ع( در عهد مأمون و شهادت ایشان تا دوره غیبت حضرت حجت )عج(، امامان 
نهم، دهم و یازدهم در فاصله بیش از نیم قرن عه��ده دار این منصب خطیر بودند. 
در این مقاله به بررسی سیاست های فرهنگی امامان )ع( در این دوره پرداخته شده 

است.
در این مقاله با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای اطالعات مورد نیاز جمع 
آوری و در چارچوب مدل چرخه ای سیاست گذاری تحلیل شده است. بر اساس 
مدل چرخه ای برای تحلیل سیاست های فرهنگی ابتدا »مسئله شناسی« و در ادامه 
»طراحی و انتخاب« سیاس��ت و پس از آن »اجرا« و در نهایت »ارزیابی« سیاست 
صورت خواهد گرفت. مس��ائل فرهنگی این عصر در سه دس��ته: مسائل دستگاه 
خالفت، مسائل فرهنگ عمومی و مسائل فرهنگ شیعی تحلیل شده اند و سپس 
سیاست های فرهنگی امامان این عصر )ع( بررسی و تحلیل شده است؛ سیاست هایی 
که از الیه های بنیادین فرهنگ )اعتقادات و ارزش ها( تا الیه های رفتاری را مورد 

تأثیر قرار داده اند.

تاریخ دریافت: 94/11/11 
تاریخ پذیرش: 95/1/15

تحلیل و بررسی سیاست فرهنگی ابناء الرضا 
) امامان جواد، هادی و عسکری )ع( (

روح اله دهقانی1

 roohallah.dehghani@gmail.com :1 - مربی پژوهشگاه بین المللی المصطفی
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 تحلیل و بررسی سیاست فرهنگی ابناء الرضا  )امامان جواد، هادی و عسکری ))ع((فرهنگ رضوی
 

مقدمه
امام بر اساس اعتقاد ش��یعیان، بر انبیا و جانشینان آنان اطالق می شود که از 
جانب خداوند متعال دارای منصب واالی امامت و والیت هس��تند. امام به این 
معنا، دارای والیت مطلقه در امور دین و دنیا و معصوم از گناه و مصون از هر گونه 
لغزش، اشتباه و فراموشی و حجت بر خلق و خلیفه خداوند در زمین است )سوره 
ص، آیه 2۶ و سوره انبیاء، آیه ۷۳( احکام صادر شده از ائمه )ع( خواه مفاد قول 
آنان باشد یا مستفاد از فعل یا تقریر ایشان به ضرورت مذهب شیعه و اتفاق همه 

فقها، حجت است )بروجردی، 1۳8۳، ج 1: 21۹(.
پس از رحلت رسول گرامی اسالم)ص( ایشان در احادیث متواتری جانشینان 
خود را مشخص و حتی در برخی موارد نام شریف ایشان را نیز ذکر کردند. پس 
از هشتمین امام که مأمون عباسی ایش��ان را پس از انتصاب به والیت عهدی و 
هجرت اجباری به توس به شهادت رس��اند تا دوره غیبت امام دوازدهم)عج(، 
امامان جواد االئمه، هادی و حسن عسکری)ع( به تصدی منصب امامت پرداختند. 
جایگاه واالی حضرت رضا )ع( س��بب ش��ده بود تا امامان نهم، دهم و یازدهم، 

معروف به »ابن الرضا« باشند. )طبرسی، ج 2: 1۳1؛ مجلسی، ج 50: 2۳8(
کنیه امام جواد )ع( )1۹5-220 ق( ابوجعفر و طبق نقلی ابومحمد است. القاب 
ایشان تقی، مرتضی، قانع، جواد، منتجب، هاشمی و حسینی و معروف ترین آن ها 
»جواد« است. )طبسی، 1۳85: 10-15( حضرت جواد )ع(، دو پسر و دو دختر 

به نام های علی )امام دهم(، موسی، فاطمه و امامه به یادگار گذاشتند.
امام هادی )ع() 220 – 254 ق( حضرت علی ب��ن محمد النقی و معروف به 
ابن الرضا )ع( بود.  ایشان از هشت سالگی رسالت بزرگ رهبری امت را بر دوش 
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 تحلیل و بررسی سیاست فرهنگی ابناء الرضا  )امامان جواد، هادی و عسکری ))ع((
 

می گیرد ، ولی از همان آغاز به بهانه تربیت و آموزش در خانه ای در صریا اطراف 
مدینه تا حدود 1۳ سالگی تحت نظر قرار می گیرد و سپس در تبعیدگاه سامرا 20 
سال رایت نورانی امامت را برافراشته نگه می دارد. ایشان ده سال با معتصم برادر 
مأمون، پنج سال در عصر واثق پسر معتصم، حدود 1۶ سال با متوکل، شش ماه با 
منتصر پسر متوکل و چهار سال با مستعین پسر عموی منتصر و سه سال با معتز 

پسر متوکل معاصر است.
پدر امام منتظر، حضرت ابو محمد حسن بن علی عسکری )ع()2۳2/2۳1-

2۶0 ق.( یازدهمین امام شیعیان است. مکان والدت حضرت بنا بر قول مشهور 
مدینه است.)معروف حسنی، 1۳۷۶: 50۳ ، جعفریان، 1۳81: 5۳۷ ؛ مسعودی، 
1۳۷4: 5۹۹( اسم شریف آن حضرت، حسن و کنیه اش ابومحمد و مشهورترین 
لقب های ایشان زکّی و عسکری اس��ت. خالص، هادی، خاص، صامت، سراج، 
تقی، از دیگر القاب آن امام همام است. همچنین »ابن الرضا« عنوانی است که امام 

یازدهم و پدر و جّد بزرگوارشان به آن شهرت یافته اند.
گرچه مبانی سیاس��ت های فرهنگی ائمه )ع( از ثبات و چارچوب مش��خص 
و ثابتی برخوردار بوده، ش��رایط محیطی و امکانات موجود در هر دوره س��بب 
می ش��ده تا تفاوت هایی در سیاست های ایشان دیده ش��ود. در این مقاله تالش 
خواهد ش��د تا با اس��تفاده از تحلیل روایات تاریخی که به دست رسیده است، 

بررسی سیاست های فرهنگی امامان جواد، هادی و عسکری )ع( صورت گیرد.
به این منظور در ابتدا چارچوب نظری سیاست گذاری فرهنگی به اختصار 
مورد اش��اره قرار خواهد گرفت و بر اس��اس این چارچوب، در ادامه مس��ائل 
فرهنگی یا محیط فرهنگی این دوره تحلیل خواهد شد و در ادامه، سیاست های 



10

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

فرهنگ رضوی

فرهنگی که این بزرگواران دنبال کرده اند، واکاوی خواهد شد.
1.چارچوب نظری

همچنان که گفته شد پیش از مطالعه سیاس��ت های فرهنگی امامان بزرگوار 
نهم، دهم و یازدهم )ع( به تعریف سیاست فرهنگی و مراحل آن اشاره خواهد شد و 
سپس بر اساس تعاریفی که در این بخش ارائه شده است، مطالعه سیاست فرهنگی 

امامان دوره مد نظر انجام خواهد شد.
1 .1  . فرهنگ

فرهنگ مجموعه ای تام از خصوصیات معنوی، مادی، فکری و عاطفی است 
که جامعه یا گروه اجتماعی را متمای��ز می کند.بنابراین نه تنها دربرگیرنده هنر و 
ادبیات است بلکه شیوه های زندگی، حقوق اساسی بشر، نظام  ارزش ها، سنت ها 

و باورها را دربرمی گیرد )یونسکو، 1۳۷۶: 280(.

 تحلیل و بررسی سیاست فرهنگی ابناء الرضا  )امامان جواد، هادی و عسکری ))ع((
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»مجموع��ه ای ت��ام 
است« یعنی:

� یک کل یکپارچه اس��ت که خصوصی��ت پدیده آفرینی 
دارد.

� شبکه ای از معانی است که انسان برای خود پدید آورده 
است.

� مانند یک کوه یخ، بزرگ ترین قس��مت فرهنگ در زیر 
اندیشه آگاهانه پنهان است.

� قوانی��ِن فرهنگِی پنهان در نهایت ش��یوه نگرش مردم به 
جهان را تعیین می کنند.

»دارای ابعاد معنوی، 
مادی، فک��ری و عاطفی 

است« یعنی:

� ترکیبی خاص از ایده ها، تصورات، داستان ها، ارزش ها 
و احساس��اتی اس��ت که مردم از آن ها الهام می گیرند و شیوه 

رفتارشان را کنترل می کند.
� در اس��طوره جلوه می کند؛ از طریق اس��طوره می توانیم 
نظری به عمیق ترین و پنهانی ترین الیه های ساخت یک فرهنگ 

بیندازیم.
� در زبان جلوه می کند؛ دس��تور زبان و لغات ارائه دهنده 

چشم اندازی منحصر به فرد از واقعیت هستند.
� روش متمایز اندیشیدن و آموختن درباره جهان است.

کنن��ده  »متمای��ز 
جامعه است« یعنی:

� برنامه ریزی جمعی ذهن است که اعضای گروهی را از 
دیگر گروه ها متمایز می کند.

� در نهادهای خاص، نظام قانونی، ش��یوه های حکومت، 
الگوهای خانواده و عرف اجتماعی جامعه بیان می شود.

� گاهی اوقات مبهم یا گسسته می شود و باعث مشکالت 
شخصی و اجتماعی جدی می شود.

»در بر دارنده هنر و 
ادبیات است« یعنی:

� به متعالی ترین صورت و شریف ترین گونه در بیان هنری 
جلوه می کند.

� از طریق هنر پ��رورش و جهت می یابد، خواه نقاش��ی، 
حکاکی، آواز، رقص یا متن باشد.

»شامل ش��یوه های 
زندگی است« یعنی:

� به هنگام سالمت به تدریج و دایم تغییر و تحول می یابد.
� چیزی نیست که بتوان در موزه حفظ اش کرد.

� اغلب با تجّلیات فرهنگ اشتباه می شود. لباس، هنرهای 
دستی و ابزارها نگه داشتنی هستند.

� تنها به وس��یله درونیات فرهنگ قابل تغیی��ر و بازبینی 
است.

منبع: یونسکو، 1۳۷۶: 2۹0-288
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فرهنگ را می توان در سطوح چهارگانه زیر طبقه بندی کرد:
1-  باورها و مفروضات اساسی

2- ارزش ها
۳- آداب و الگوهای رفتاری

4- نمادها و مصنوعات )همچنین ر.ک: شاین، 1۹۹۷(
تلقی از فرهنگ، امکان یا امکان ناپذیری برنامه ریزی فرهنگی، نقش فرهنگ 
در نظام برنامه ریزی، رابطه فرهنگ با دیگر عناصر نظام اجتماعی در برنامه ریزی 
و سیاست گذاری فرهنگی، پویایی و ایستایی فرهنگ، هر کدام برای برنامه ریزی 
فرهنگی دربردارنده داللت ها و الزام های گوناگونی است. نوع تلقی از هر یک از 
مسائل یادشده، انگاره ای متفاوت از نظام برنامه ریزی فرهنگی را ایجاب می کند. 

)فاضلی و قلیچ، 1۳۹2: ۳1-۳0(
2 .1 . سیاست فرهنگی

 »سیاس��ت فرهنگی« به اقدامات و فعالیت های عامدانه و از پیش طراحی 
شده ای گفته می ش��ود که نهادهای مختلف از قبیل دولت، بازار یا جامعه مدنی 
از خود بروز می دهند؛بر این اس��اس سیاس��ت ها و خط مش��ی ها را می توان از 
رویکردهای متفاوتی بررس��ی کرد. به عنوان نمونه از منظر مدیریتی و اجرایی 
بررسی سیاست های فرهنگی معطوف به اثربخشی و میزان بهره وری و ارزیابی 
عملی برنامه هاس��ت. عالوه بر رویک��رد مدیریتی، می توان ب��ا رهیافت جامعه 
شناختی نهادهای تولید کننده و اشاعه دهنده محصوالت و خدمات فرهنگی و 

نحوه چینش این نهادها را کرد. )جیم مک گوییان، 1۳88: 8-۷(
سیاس��ت فرهنگی را می توان هم در معنای محدود و هم در معنای گسترده 

 تحلیل و بررسی سیاست فرهنگی ابناء الرضا  )امامان جواد، هادی و عسکری ))ع((
 



13

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا بررسی کرد. در معنای محدود عبارت است از اقداماتی که متولیان انجام می دهند 

و پیامد اقدمات سیاس��ت گذاران اس��ت و در معنای گسترده س��تیزه و نزاع در 
موضوعات فرهنگی قلمداد می شود. )همان: 25(

سیاست پژوهان روند سیاس��ت گذاری را با عنوان مدل مرحله ای سیاست 
گذاری یا چرخه سیاست گذاری به مراحل گوناگونی تقسیم کرده اند. مهم ترین 

این مراحل عبارتند از:
• تشخیص و صورت بندی مسئله؛	
• مبانی نظری و شناسایی راه حل ها؛	
• تصمیم گیری؛	
• اجرا، نظارت و انتخاب ابزار سیاست گذاری؛	
• ارزیابی سیاست اجرا شده. )اشتریان، 1۳۹1: 18-1۷(	

با توجه به توضیح مفهوم فرهنگ و سیاست فرهنگی مد نظر ، کلیه رفتارهایی 
که به صورتی در ایجاد، تغییر و تقویت و تثبیت الیه های مختلف فرهنگ تأثیر 
داشته باشند، ذیل این چارچوب قابل بحث است. چه بسا رفتارهای اقتصادی 
که تاثیرات فرهنگی به دنبال داشته باشند. گو این که ائمه )ع( همواره همه چیز را 
در خدمت پایه ریزی، ترویج و گسترش فرهنگ متعالی مد نظر خود قرار داده اند 
که در این مقاله به زوایایی از آن اشاره خواهدشد. همچنین تالش خواهدشد این 
بررس��ی ذیل چارچوبی که در خصوص چرخه پنج مرحله ای سیاست گذاری 

گفته شد، صورت گیرد.
عالوه بر این، با توضیحاتی که در تعریف سیاست فرهنگی گفته شد مالحظه 
می شود که به تعریف سنتی از سیاس��ت فرهنگی که آن را محدود به اقدامات و 
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فعالیت های حکومت ها می کرد، خدشه وارد شده است. و در تعاریف جدیدتر، 
اقدامات و فعالیتهای عناصر جامعه مدنی نیز ذیل سیاست فرهنگی قابل مطالعه 
شده اس��ت. با این رویکرد جدید، اقدامات و فعالیت های فرهنگی امامان)ع( به 
عنوان رهبران اصلی دینی و معنوی م��ردم را می توان در هر دوره ای ذیل عنوان 
سیاست های فرهنگی مطالعه کرد. اما واقعیت آن است که چنین تلقی از جایگاه 
امامان معصوم )ع( بسیار محدود و مبتنی بر نداش��تن درک واقعی از جایگاه این 
بزرگواران است. چرا که ایشان جانش��ینان پیامبر خاتم )ص( بوده اند و همانند آن 
بزرگوار رس��الت تحول فرهنگی در میان جهانیان را داش��ته اند و طبیعی است 

سیاست هایی را در عرصه فرهنگی مطمح نظر داشته باشند.
2. مسئله شناس�ی فرهنگی؛ محیط شناسی فرهنگی سده سوم 

)195-260 ق ه� .(
بر اس��اس مدل چرخه ای سیاس��ت گذاری فرهنگ��ی، گام اول در تحلیل 
سیاست های فرهنگی، شناس��ایی مسائلی است که سیاس��ت های فرهنگی در 
برابر آن ها طراحی و اجرا شده اس��ت. محیط فرهنگی امامانی که در طول ۶5 
سال آغازین سده سوم قمری، عهده دار امر امامت و والیت بودند در این بخش 

بررسی شده است.
1 .2 . مسائل فرهنگی دستگاه خالفت

عباسیان که به بهانه وابستگی به پیامبر )ص( بر کرسی خالفت نشستند خالفت و 
حکومت ابزاری برای بهره کشی از مردم و غارت جان و مال و نوامیس محرومان 
تبدیل شد. واثق خلیفه عباسی در سنگدلی و بی رحمی، رویهء مأمون و پدرش را 
پیش گرفته بود و جان افراد بسیاری را در مسئلهء »حدوث یا قِدم قرآن« گرفت 
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و بسیاری را به زندان افکند و شکنجه کرد.
متوکل کاخ های متعدد س��اخته بود، دوازده هزار کنیز در کاخ خود داشت و 
خالصه آن که غارت بیت المال در دوره او به اوج خود رس��یده بود )پیشوایی، 
1۳88: 5۹۳-5۹4(. میگساری و فسق و فجور و رقص و موسیقی بر کاخ ها و 
درباریان و فقر و شمشیر و توهین و تحقیر بر توده های مردم حاکم بود وبیشترین 
فشارها و زندان و تبعید و فرار و اعدام و تعقیب، علویان و فرزندان فاطمه )س( را 
تهدید می کرد. به حدی کار بر بانوان علوی سخت شد که لباس درستی برای آن 
که در آن نماز بخوانند، نداشتند. تنها یک پیراهن مناسب برای نماز در دست آنان 
بود که به نوبت در آن نماز می خواندند. ولی پس از نماز آن را در می آوردند و به 
همان جامه های کهنه و بدون جامه به چرخ ریسی می پرداختند. )قمی، 1۳25: 
۳2۳( در این دوران سخت جاهلیت عباسیان، دوباره دنیا بر مدار کفر و مراد جور 
می گردد. شمشیرهای دفاع از اس��الم و اهل بیت )ع( شکسته و حلقوم ها بریده ، 
دارها برچیده و خون ها شسته اند. بر مزارآباد  شهیدان و قبرستان سرد و ساکت 
زندگان، ش��ب س��یاه هراس و خفقان س��ایه افکنده و وای جغدی هم به گوش 
نمی رسد. )مهدی پور، 1۳8۶: 2( دوران متوکل، سخت ترین روزگار برای شیعیان 
و علویان در دورهء عباسی، بلکه در سراسر تاریخ تشیع به شمار می رود. او کینهء 
وصف ناپذیری از خاندان پیامبر )ص( در دل داش��ت و این کینه، س��بب تجاوز و 
ستم به شیعیان آنان نیز ش��د؛ به گونه ای که همگی با به قدرت رسیدن او، آواره 
و بی خانمان شدند. مس��تعین احمد بن محمد بن معتصم بسیار شهوت پرست و 
اسراف کار بود و شیوهء سخت گیری های خلفای پیشین را از سر گرفت و فساد 

و عیاشی فراگیر شد )شریف قرشی، 1۳۷1: 4۳4(.
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به صورت خالصه می توان برخی آس��یب ها و مس��ائل فرهنگی که دستگاه 
خالفت آن ها را ایجاد کرده بود، به شرح زیر بیان کرد:

1- ترویج الگوی اسالم اشرافی در برابر الگوی اسالم علوی
این جریان که با غصب خالفت در دستگاه اموی پایه ریزی شده بود، در این 
دوره همچنان ترویج و رفتارها و نمادهای فرهنگی اشرافی در دستگاه امارت 

دنبال می شد. )مسعودی، 1۹85، ج 2: 5۶8 ؛ شریف قرشی، 1۳۷1: ۳25(
2- مقابله با ترویج مناقب و جایگاه اهل بیت )ع(

مهم ترین جریانی که در مقابل عباس��یان می توانس��ت مدعی حق جانشینی 
پیامبر )ص( باشد، فرزندان امیرالمؤمنین )ع( بودند که تجلی آن در امامان معصوم )ع( 
بود. عباسیان به ویژه در برخی دوره ها به دلیل ترس و واهمه، از معرفی جایگاه 
ایش��ان در میان مردم جلوگی��ری می کردند )االصبهان��ی، 1۹۶5: ۳۹5 ؛ قمی، 
1۳25: ۳45(. به عنوان نمونه مأمون برای کسب پیروزی نهایی و قطعی بر اندیشه 
شیعه، بسیار کوشید و هدف نهایی وی از تشکیل مجالس مناظره با امامان شیعه، 

شکست ایشان و در نهایت سقوط مذهب تشیّع بود.
3- کنترل شدید ارتباطات امام )ع( و پیروان

ارتباط مس��تقیم امامان )ع( با ش��یعیان به علت جّو خفقان شدید و دشواری 
ارتباط مستقیم امامان و دسترسی نداشتن به امامان )ع( در نتیجه حبس و شهادت 
که دس��تگاه خالفت ایجاد کرده بود، نه تنها به س��هولت که در م��واردی به هیچ 
وجه امکان پذیر نبود تا جایی که امام حسن عسکری )ع( بر اثر شدت تنگناها و 
فشارها، امکان ارتباط با شیعیان برایشان فراهم نبود و تنها به هنگام رفت و آمد 
هفتگی به دربار خلیفه در بین راه با زبان اشاره با شیعیان سخن می گفت )جباری، 
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.)52-48 :1۳82
هارون، ام��ام کاظم )ع( را در زن��دان نگه می دارد و مأم��ون حضرت رضا )ع( 
را به مرو می کش��اند و در کنار خویش محصور می کند. او با پنبه س��ر می برد و 
پنهانی حضرت را به شهادت می رساند تا جایی که بعضی از علمای شیعه خیال 
می کنند که مأمون، حضرت را ش��هید نکرده؛ چون خود به سر و سینه می زده و 
حضرت را جانش��ین خود می دانسته است. شدت فش��ار و کنترل دشمن نشان 
می دهد که امامان چگونه کار را پیش می برده  و چگونه مسلط بوده اند، تا آن جا 
که امامان پس از حضرت کاظم )ع( را در مدینه یا سامرا، تحت کنترل داشتند و با 
این همه می ترس��یدند و به همین دلیل بود که زود به فکر به شهادت رساندن آن 
ها می افتادن��د و می بینیم که حضرت جواد )ع( در 25 س��الگی و حضرت هادی 
)ع( در حدود 40 سالگی و حضرت عسکری )ع( در حدود 28 سالگی به شهادت 

می رس��ند. جلوگیری از تولد قائم آل محمد )ع��ج( و کنترل ائم��ه )ع(  و فاصله 
انداختن میان رهبری و شیعیان باعث می شد که این گونه سخت گیری کنند، ولی 
با مشاهده روابط دقیق شیعه با امامان با این همه فشار به فکر یکسره کردن کار و 

شهادت های زودرس می افتادند )صفایی، 1۳۷8: 21۶(.
2 .2 .مسائل فرهنگی عمومی

جامعه اس��المی در عصر ابناء الرضا )ع( گسترش بس��یاری یافته بود و هیچ 
زمانی نبود که خورش��ید بر یکی از ممالک تحت زعامت خالفت عباسی نتابد. 
در نتیجه خرده فرهنگ های بس��یاری در درون ممالک اسالمی وجود داشتند. 
پژوهش عمیق در این حوزه با توجه به ثبت و ضبط محدود اطالعات تاریخی 
آن دوره به سادگی ممکن نیست و از توان این پژوهش خارج است. اما در سطوح 
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کالن می توان جلوه هایی از آس��یب ها و مس��ائل فرهنگی را شناسایی کرد. این 
آسیب ها عمدتًا با موضع گیری های دستگاه خالفت، افزایش نیز پیدا کرده است.

1- گسترش فرهنگ اعتزال و روشنفکری
مس��ئله مخاطره آمیزی که در این مقطع حساس، جامعه اس��المی را تهدید 
می کرد، قدرت گرفتن و افزایش مقبولیت »مذه��ب معتزله« بود. مکتب اعتزال 
در آن زمان رواج و رونق بس��یاری یافته بود و حکومت وقت از طرفداران آن 
بسیار حمایت می کرد. آنان دس��تورات و مطالب دینی را به عقل خویش عرضه 
می کردند و آن چه را که عقل صریحًا تأیید می کرد، می پذیرفتند و بقیه را انکار 
می کردند . عامل شیوع این مسئله را شاید بتوان در رواج نهضت ترجمه در این 
عصر دانس��ت. در جایی که جامعه اس��المی به هیچ روی آمادگی الزم را برای 
مواجهه با اندیش��ه های مدون عقلی غرب و یونان نداشتند، رواج این اندیشه ها 
موجبات افراط در عقل گرایی و به حاشیه راندن تعالیم دینی در زیر سایه عقل 

را به دنبال آورد)ابن ندیم،4۳۷:1۳۶۶(.
2- رواج ظاهر گرایی و تفکر اهل حدیث

یکی از این فرقه هایی که جامعه اسالمی را از عقالنیت صحیح و اصولی دور 
می کرد، »اهل حدیث« بود که مجّسمی مذهب بودند و خدا را جسم می پنداشتند. 
در برابر موج افراطی مکتب اعتزال، گرایش های حدیثی و معتقدان تعطیل کردن 
عقل نیز در جامعه اسالمی طرفداران خود را پیدا کرده بودند و موج تفریط جدی 

در برابر آن شکل گرفته بود.
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3. 2. مسائل فرهنگی جامعه شیعی
شیعیان در این دوره در پهنای سرزمین های اسالمی گسترده شده اند. آنان در 
محدوده ای به وسعت حجاز، یمن، بحرین، عمان، مصر و برخی دیگر از مناطق 
شمال آفریقا، نواحی مختلف عراق به خصوص کوفه، بغداد، سامرا، واسط، بصره، 
مداین، نواحی مختلف ایران و آسیای میانه همچون قم، آوره، ری، همدان، قزوین، 
مناطق جبال، آذربایجان، سیستان، نیشابور، بیهق، سبزوار، مرو، سمرقند، هرات 
و برخی مناطق دیگر پراکنده هستند )جباری، 1۳82: ۷1(. پول های زیادی که 
برای حضرت کاظم )ع( می رسید و وجوهاتی که در نزد وکالی ایشان جمع شده 

بود، از این رشد حکایت می کند )صفایی، 1۳۷8: 215(.
ش��یعیان در این دوره ع��الوه بر نیازها و مس��ائل عموم��ی فرهنگی اعم از 
ضرورت آشنایی با معارف دینی، پاسخ گویی به سؤاالت و شبهات و رسیدگی 
به مسائل جاری فرهنگی خود، دچار مشکالت خاصی نیز بودند که به برخی از 

آن ها اشاره می شود:
1. فتنه  واقفیه

پس از ش��هادت امام کاظ��م )ع( گروهی که مش��هور به »واقفی��ه« بودند، بر 
اس��اس انگیزه های مادی، امامت امام رضا )ع( را انکار کردند. تا جایی که یکی 
از سران واقفی، حضرت رضا )ع( را متّهم به عقیمی کرد. »واقفیه« تبدیل به یکی 
از فرقه های انشعابی در شیعه شد که به صورت معضلی بزرگ در مقابل شیعیان 

مطرح شده بود.
2. فرقه زیدیه

»زیدیه« نیز فرقه ای بود منشعب از شیعه که طعن آن ها بر امامان معصوم )ع(، 
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سبب موضع گیری تند ائمه )ع( در برابر آنان شد.
3- نزدیک شدن به عصر غیبت

امامان )ع( و برخی از خواص اصحاب می دانستند که جریان امامت ظاهری در 
حال خاتمه است و جامعه شیعیان باید به تدریج خود را برای دوران امام غایب)ع( 
آماده کند؛ زیرا که  غیبت امام نباید به فروپاشی ساختار جامعه شیعی و تضعیف 

فرهنگ و هویت شیعی منجر شود.
3. سیاست های فرهنگی

در برابر مس��ائل و نیازهای فرهنگی جامعه، ائمه ابناء الرض��ا )ع( به اجرای 
سیاست های فرهنگی مختلفی دست زدند که برخی از این ها به مسائل و نیازهای 
فرهنگی متعددی معطوف بود و برخی نیز ناظر به مسائل فرهنگی خاص طراحی 

و اجرا می شد.
1. 3. رش�د عقالنیت دینی عمومی و معرفی مرجعیت علمی اهل 

بیت )ع(
یکی از سیاست های جدی که توسط ائمه )ع( در برابر موج اعتزال از یک سو و 
رواج حدیث گرایی از سوی دیگر تعقیب می شد، استفاده از فرصت های مختلف 
برای معرفی و تبیین »اسالم فقاهتی« بوده است که جامعیت و پیوند عقل و دین 
را به نمایش می گذارد. نمونه های مختلفی از تحلیل های اصولی معارف دینی و 
نمایش تحلیل های غلط فقهای مطرح آن دوره که بیشتر در دربار حضور داشتند، 
توسط امامان )ع( در این عصر وجود دارد. )برای نمونه های تفصیلی و مطالعه کامل 
این موضوع می توانید به این آثار رجوع کنید: ابن بابویه: 80 - 84؛ امینی، ج 5: 

۳15 -۳1۶؛ مقّرم، 1۳۷0: ۹8 - 100؛ پیشوایی،1۳88: 555-551(
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تأثیر دیگری که این برخوردها برجای می گذاشت، معرفی مرجعیت علمی 
اهل بیت )ع( بود. مرز اس��الم والیی و خط صحیح معارف دینی با اسالمی که از   
مسیر خود منحرف شد، فاصله گرفتن از مرجعیت اصیل اسالم و خط والیت بود. 
برخوردها و بیانات حضرات ائمه معصومین )ع( در این دوره این خط را به شکل 
روش��نی تعریف می کند و در صحنه های مختلف عملی راهگشا ودست برتر را  
نشان می دهد. ماجرایی که درباره »قطع دست مجرم« در مجلس معتصم اتفاق 
افتاد، یکی از نمونه های عملی مواجهه  امام جواد )ع( در این باره است. یا مواجهه 
اس��تداللی امام )ع( با فردی که روایتی را در فضیلت ابوبکر نقل می کرد در همین 
چارچوب قابل توجه است. )درباره دفاعیات امام جواد )ع( و مناظرات حضرتش، 
ر.ک: مجلس��ی،1۳۶2، ج 50: ۷4 - ۷۷؛ قزوین��ی: 1۶8- 1۷2 ؛ مس��عودی، 

1۳۷4: 21۳- 215  ؛ مرتضی عاملی: 2۶ – ۳0(
دولت عباس��ی به منظ��ور درهم شکس��تن چهره علم��ی امام��ان )ع( و زیر 
س��ؤال بردن دانش و حتی امامت آنان، جلس��ات مناظره و گفت و گوی علمی 
تش��کیل می داد. البته با این کار، آنان ن��ه تنها به مقصود خویش نمی رس��یدند، 
بلکه موجب رس��وایی و فضاحت خویش می ش��دند. از آن جا که امام جواد)ع( 
نخستین امامی بود که در خردس��الی به منصب امامت رسید، حضرت مناظرات 
و گفت و گوهایی داش��ته اس��ت که برخی از آن ها بس��یار مه��م و مؤثری بوده 
اس��ت. راز وجودی آن مناظرات این ب��ود که از یک طرف امام��ت او به خاطر 
خرد س��الی برای بس��یاری از ش��یعیان کاماًل ثابت نش��ده بود، از این رو برای 
اطمینان خاطر و به عنوان آزمایش، سؤاالت فراوانی از آن حضرت می کردند. 
از طرف دیگر مکت��ب اعتزال و افراطی گ��ری درتکیه بر عقل رون��ق یافته بود 
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و حکومت وقت نیز از آنان پش��تیبانی می ک��رد، در نتیجه این گروه س��ؤاالت 
عقلی دش��واری مطرح می کردند تا به پندار خامش��ان آن حضرت را در میدان 
رقابت علمی شکس��ت دهند، ولی در هم��ه این مناظرات علم��ی، امام جواد)ع( 
با علم امامت که نش��ات گرفت��ه از علم خداوندی اس��ت با پاس��خ های قاطع، 
هرگونه ش��ک و تردید را درباره امامت خ��ود از بین برد. به همین دلیل اس��ت 
که بعد از ایش��ان، امامت ام��ام هادی )ع( در خردس��الی، مش��کلی ایجاد نکرد؛ 
 زیرا برای همه روش��ن ش��ده بود که خردس��الی مانع منصب امامت نمی شود.

مناظره امام جواد )ع( با »یحیی بن اکثم« و اثبات حقانیّت خویش و ناتوانی یحیی 
 و مناظره آن حضرت  با »ابن اب��ی داود« و غلبه بر وی از این مناظرات اس��ت 

)جعفریان، 1۳۷۶: 482 -48۶  (.
امام جواد )ع( را می توان پایه گذار بحث آزاد به صورت علنی دانست؛ ایشان در 
مقابل مأمون عباسی، با علما و داعیه داران و موجهان، درباره دقیق ترین مسائل 
حرف می زد و با اس��تدالل، برتری خود و حقانیت سخن خود را ثابت می کرد. 

)خامنه ای، 1۳۹0: ۳21(
2. 3. ترسیم الگوی کامل تقوای فردی و جمعی

یکی از راهکارهای فرهنگی اصول��ی در مقابله با ترویج گناه و فس��اد در 
جامعه، نمایش الگوها و مجسمه های دین داری در جامعه است. امامان این عصر  
چنین سیاستی را به شکل برجسته ای دنبال می کردند تا جایی که لقب »تقی« و 
»هادی« به امامان دهم و یازدهم نسبت داده شده است. دستگاه خالفت، تالشی 
پیگیر داشت تا به گمان خود آن امامان )ع( را با عیاشی ها و فساد های دربار آلوده 
کند. ابن شهرآشوب در کتاب »مناقب« از محمد بن ریان نقل می کند که مأمون 
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درباره امام محمد تقی )ع( به هر نیرنگی دست زد تا شاید بتواند آن حضرت را مانند 
خود اهل دنیا نماید و به فسق و لهو متمایل سازد. برخورد امام دهم )ع( در مجلس 
آوازه خوانی که مأمون ترتیب داده بود، نمونه ای از این توطئه ها و اقدمات است 

)کلینی1۳۹0، ج 1: 4۹۳ و رفیعی پور علوی، 1۳85: 2(.
3 . 3.حفظ خط انتقال معارف و جریان زنده تعلیم و تربیت

در ش��رایطی که فرصت های تعامل ائمه )ع( در این عصر به ش��دت کنترل و 
محدود می شد، وظیفه اصلی و اساسی امام )ع( که تبلیغ و انتقال معارف اصیل دینی 
است، به هر روی مورد توجه قرار داشت. پیش��وایان این عصر نیز مانند امامان 
پیشین، شاگردانی تربیت می کردند و دانش خود را به کمک آنان در جامعه انتشار 
می دادند. این فعالیت ها از دوره امام جواد )ع( تا امام عسکری )ع( به دلیل فشارهای 
سیاسی و کنترل شدید حکومت، بسیار محدود بود و از این نظر تعداد راویان و 
پرورش یافتگان مکتب آنان نسبت به زمان امام صادق )ع( کاهش یافت. در عین 
حال باید توجه داشت که در میان همین تعداد اصحاب محدود و راویان حضرت، 
چهره های درخشان و شخصیت های برجسته ای مانند علی بن مهزیار، احمد بن 
محمد بن ابی نصر بزنطی، زکریا بن آدم، محمد بن اسماعیل بن بزیع، حسین بن 
سعید اهوازی، احمد بن محمد بن خالد برقی پرورش یافتند که هر کدام در صحنه 
علمی و فقهی، وزنه ای به شمار می رفتند و حتی برخی تألیفات متعددی داشتند.

از طرف دیگر، راویان احادیث امام جواد )ع( تنها در محّدثان ش��یعه خالصه 
نمی شوند، بلکه محّدثان و دانشمندان اهل تسنّن نیز معارف و حقایق  اسالمی را 
از آن حضرت نقل کرده اند. برای نمونه، خطیب بغدادی احادیثی با سند خود از 
آن حضرت نقل کرده است )امین1421 ق، ج 2: ۳5(. همچنین حافظ عبدالعزیز 
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بن اخضر جنابذی )ابن شهر آش��وب،1۳۷0 ج 4: ۳84( و مؤلّفانی مانند ابوبکر 
احمد ب��ن ثابت، ابو اس��حاق ثعلبی و محمد ب��ن مندة بن مهرب��ذ در کتاب های 
تاریخی و تفسیری خویش روایاتی از آن حضرت نقل کرده اند. در برخی منابع 
اس��المی نام بیش از 2۷0 نفر به عنوان اصحاب آن حضرت آورده ش��ده است 

)امین،1421ق،ج۳5:2؛ ابن شهرآشوب،1۳۷0،ج۳84:4(
 برخی شاگردان ائمه )ع( به جایگاه های ویژه ای در فضای علمی دست یافته 
بودند. ابن سّکیت، نزد امام جواد )ع( و امام هادی )ع( از احترام زیادی برخوردار 
بود و از خّصیصین ایشان به شمار می رفت. ابن خلکان به نقل از ابوالعباس المبّرد 
می نویس��د: کتابی بهتر از »اصالح المنطق« ابن س��کیت در میان مؤلفین بغداد 
ندیدم. و ثعلب هم می نویسد: اصحاب ما اتفاق نظر دارند که پس از ابن اعرابی، 
کسی آگاه تر از ابن سکیت در علم لغت یافت نش��ده است. )قمی،1۳50، ج 1: 
۳14( سرانجام این یار وفادار و عالم بزرگ ش��یعی به دست متوکل به شهادت 
رسید. علی بن مهزیار اهوازی از مفّس��ران قرن سوم هجری است و بیش از ۳0 
کتاب و رساله در زمینه های مختلف معارف اس��المی دارد. مدت ۷۹ سال عمر 
بابرکت عبدالعظیم حسنی )ع( با دوران امامت چهار امام معصوم هفتم تا دهم مقارن 
بوده است؛ ایشان محضر مبارک امام رضا )ع(، امام محّمد تقی )ع( و امام هادی )ع( را 
درک کرده و احادیث فراوانی از آنان روایت کرده اند. ابوعلی حسن بن راشد از 
زمره فقیهان برجسته و شخصیت های تراز اول بوده است. )خویی،1۳۶۹، ج 4: 
۳24( اسحاق بن اسماعیل نیشابوری اسحاق بن اسماعیل نیشابوری، از اصحاب 
امام نهم تا یازدهم و از ثقات روات ش��یعه است. حس��ین بن عبداهلل نیشابوری، 
حاکم بُست و سیستان و از شیعیان و ارادتمندان امام جواد )ع( بود. او پنهانی به امام 
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خمس می داد و از شیعیان منطقه حمایت و به امور مالی و اقتصادی آن ها رسیدگی 
می کرد. )کلینی،1۳۹0، ج 5  :111- 112(

2۶ نفر از اصحاب امام جواد )ع( در مجموع ۷8 اثر نوشته اند که یکی از آنان 
»علی بن مهزیار« است با تألیف ۳5 اثر. دیگری »محمد بن عبداهلل بن مهران« 
است که هفت اثر دارد و سومی »معاویه بن حکیم« با هفت اثر. یکی از اصحاب 
امام جواد )ع( حضرت عبدالعظیم حس��نی )ع( است که شمار قابل توجهی حدیث 
از امام نقل کرده اس��ت. از دیگر چهره های برجسته و درخشان از بین شاگردان 
و راویان آن حضرت می توان از »احمد بن محمد ب��ن نصر بزنطی«، »زکریا بن 
آدم«، »حسین بن سعید اهوازی« و »احمد بن محمد بن خالد برقی« نام برد که 
هر کدام در صحنه های علمی و فقهی وزنه ای خاص به شمار می رفتند. )نساجی 

زواره، 1۳88: 44(
نکته حائز اهمیتی که باید در این سیاست به آن اش��اره کرد، تاکید و اصرار 
ائمه)ع( بر حضور در ش��هر مدینه به عنوان ام القرای فک��ری، معرفتی و فرهنگی 
جهان اس��الم اس��ت. حکام عباس��ی نیز به حضور ایشان در ش��هر رسول )ص( 
حساسیت جدی نشان می دادند. بنابر این ائمه )ع( تنها به اجبار و فشار حکام بود 

که فرصت حضور در مدینه را از دست می دادند.

4 .3. هویت سازی شیعی
یکی از جدی ترین سیاست هایی که امامان )ع( در این دوره دنبال می کردند، 
تشخص بخشیدن به جامعه شیعیان و ایجاد هویتی ممتاز و متمایز برای آنها بوده 
است. با شکل بخشی به این هویت، بسیاری از آسیب هایی که جامعه شیعی را از 
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نظر فکری و فرهنگی تهدید می کرد، رفع و دفع می شد یا حداقل آثار آن کاهش 
می یافت.

1-  معرفی جایگاه اهل بیت )ع(
»محمد بن سنان« از جمله کسانی است که در محبت اهل بیت )ع( زیاده روی 
می کرد. بدی��ن دلیل برخی از علمای رج��ال، او را به »غلو« مته��م   کرده اند. او 
می گوید: »روزی محضر امام جواد )ع( نشسته بودم و مسائلی از جمله اختالفات 
ش��یعیان را مطرح می کردم. امام )ع( فرمود: »ای محمد! خداوند قبل از هر چیز، 
نور محمد و علی و فاطمه را خلق کرد؛ سپس اشیاء و موجودات دیگر را آفرید، 
طاعت اهل بیت را بر آنان واجب کرد و امور آن ها را در اختیار اهل بیت قرار داد. 
بنابراین، فقط آنان حق دارند چیزی را، حالل و چیزی را، حرام کنند و حالل و 
حرام ایشان نیز به اذن و اراده خداوند است. ای محمد! »دین« همین است؛ کسانی 
که جلوتر بروند )افراط نمایند(، انحراف و کج رفته اند و کس��انی که عقب بمانند 
)تفریط کنند(، پایمال و ضایع خواهند شد. تنها راه نجات، همراهی اهل بیت است 

و تو نیز باید همین راه را طی کنی« )کلینی 1۳۹0، ج 1: 441(

2- مرزبندی با فرقه های انحرافی
امام ج��واد )ع( به ش��یعیان می فرمود: »ش��ما اجازه ندارید پش��ت س��ر هر 
کس��ی که خدا را جس��م می داند، نم��از بگزارید و ب��ه او زکات بدهی��د.« )ابن 
بابویه،1۳8۶: 101( و نیز فرمود: »پشت سر کسی که به دینش اطمینان ندارید 
و نیز درباره والیت و دوستی او با ما مشکوک هستید، نماز نخوانید« )الحسینی 

القزوینی،1۳۷۷،ج1: 50۶(
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ایشان در جای دیگری، واقفیّه و زیدیّه را در ردیف ناصبی ها قرار می دهند 
)جعفریان، 1۳۷۶: 4۹0(. امام هادی )ع( درباره یکی از مباحث مربوط به قرآن 
که مسئله سیاسی روز و تبدیل به دستاویزی برای زندانی یا کشتن افراد شده بود، 
طی نامه به محمد بن عیسی بن عبید یقطینی، از او خواست تا پیروان و شیعیان از 

این فتنه فاصله بگیرند. )ابن بابویه،1۳8۶: 44۹(
امام ه��ادی )ع( افق مب��ارزه با غلّو در میان ش��یعیان را گش��ود و پیرایش و 
آراستگی این حوزه را پی گرفت و غالیان و بدعت گذاران را از این حوزه راند. 

3-طرد و حذف عوامل نفوذی
جامعه ش��یعی گاهی به انحرافاتی مبتال می شد که ضرورت داشت امامان)ع( 
قاطعانه وارد عمل ش��وند و با پیام های ویژه برای برخی افراد از گس��ترش آن 
جلوگیری کنند. از باب نمونه، امام ه��ادی )ع( در برابر افراد منحرف همانند علی 
بن حس��که قمی که مکتب غالت را ترویج می کرد، به احمد بن محمد بن عیسی 
در پاسخ نامه اش می نویسد: »این ها از دین نیس��ت؛ از او فاصله بگیر.« )رجال 
کشی،1۳48: 51۷( همچنین در پاس��خ برخی فرموده اند: »این ها را ترک کنید. 
خداوند لعنت ش��ان کند و اگر یکی از این ها را در جای خلوتی پیدا کردید، سر 
او را با سنگ بشکنید.« )همان: 4۳۷( درباره محمد بن نصیر نمیری که از غالت 
و دارای فساد عقیدتی و اخالقی بود، دس��تور لعن و طرد او را از جامعه شیعی 
صادر فرمود. )همان: 520( همچنین دستور قتل فارس بن حاتم قزوینی را صادر 

فرمود. )همان: 52۷(
ابوالس��مهری و ابن ابی الزرقا اندیشه های باطل داش��تند، ولی آن را آشکار 
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نمی کردند. آن ها خود را به امام )ع( و یاران ایشان نزدیک و از این موقعیت سوء 
استفاده می کردند. اس��حاق انباری می گوید: روزی امام جواد )ع( به من فرمود: 
ابوالسمهری و ابن ابی الزرقا گمان می کنند مبلغ ما هستند، شاهد باشید من از آنان 
بیزارم؛ زیرا آنان فتنه گر و ملعون اند. ای اسحاق! مرا از شر آنان راحت کن. گفتم: 
فدایت شوم. آیا کشتن آنان جایز است؟ فرمود: آنان فتنه می کنند و گناه آن را به 
من و دوستانم نسبت می دهند. قتل آنان واجب است. اگر می خواهی از شرآنان 
خالص شوی، آشکارا آنان را نکش؛ زیرا در این صورت باید پیش داوران ستم 
پیشه شاهد بیاوری و در نهایت تو را خواهند کشت. من نمی خواهم به خاطر دو 

فاسد، مؤمنی از بین برود. این کار را پنهانی انجام بده)کشی، 1۳48  :5۳0(.
4- همگرایی و همزیستی با دیگران 

امام عسکری )ع( به شیعیان فرمود: »شما را به ترس از خدا و پارسایی در دین 
خود و کوشش در راه خدا و راستگویی توصیه می کنم و به امانتداری از هر کسی 
که باشد، خوب یا بد، وفادار باشید، و به طول دادن سجده ها و خوش همسایگی 
سفارش می کنم که محمد )ص( بدین روش آمده. در قبیله های آنان )اهل سنّت( نماز 
بخوانید و بر سر جنازه آن ها حضور یابید و بیمارانشان را عیادت و حقوقشان را 
ادا کنید؛ زیرا هر کس از شما که در دیانت خود پارسایی پیشه کرد و راست گفت 
و امانتدار بود و با مردم خوش رفتاری کرد و گفتند: »این )فرد( یک شیعه است، 
من از این امر، شادمان می شوم. از خدا بپرهیزید و زینتی باشید برای ما و نه مایه 
زشتی و ننگ. هر گونه دوستی را برای ما جلب کنید و هر زشتی را از ما بگردانید؛ 
چون هر خوبی که درباره ما گفته شود، ما شایسته آنیم و هر بدی که درباره ما گفته 
شود، ما چنان نیستیم. ما را در کتاب خدا، حقی است ثابت و قرابتی که با رسول 
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خدا )ص( داریم و خداوند، ما را پاک شمرده و احدی مدعی این )کرامت( نیست، 
مگر دروغگو. خدا و مرگ را بسیار یاد آرید و قرآن بخوانید و بر پیامبر)ص( بسیار 
درود فرستید که درود بر رسول خدا )ص( ده حسنه دارد. آن چه را به شما توصیه 
کردم، خوب به خاطر بسپارید. شما را به خدا می سپارم و بر شما درود می فرستم« 

)شریف القرشی،1۳۷1: ۹۳-۹2(
5- فرهنگ سازی جایگاه لدنی و غیرمتعارف امام )ع(

در دوره مورد بحث، تبیین خط والیت با چارچوب ه��ای غیرمتعارفی نیز 
همراه بود. اگر در دوره های پیش کمترین شک و شبهه ای در فضل و برتری علمی 
و اخالقی امامان شیعه )ع( وجود نداشت، پس از حضرت رضا )ع( بزرگوارانی به 
مقام امامت رسیدند که حتی س��ن بلوغ را درک نکرده بودند. شرایطی که حتی 
بزرگان اصحاب ائمه )ع( نیز آمادگی آن را نداشتند. انگار جامعه اسالمی و به ویژه 

شیعی در حال آماده شدن برای دوره غیرمتعارف »غیبت« امام )ع( بود.
 6- بزرگداشت نهضت های شیعی

حسین بن علی مش��هور به »ش��هید فخ« نواده حضرت مجتبی )ع( در زمان 
 یکی از خلفای بنی عباس به نام هادی عباس��ی قیام کرد. یاد و نام او س��ندی بر 
محکومیت  بنی عباس تلقی می ش��د و حماس��ه نهضت های شیعی علیه خلفای 
عباسی را در خاطره ها به یاد می آورد. در حمایت از این شهید انقالبی، روایتی 
نیز از امام جواد )ع( می خوانیم: »پس از فاجعه کربال هیچ فاجعه ای برای ما بزرگتر 

از فاجعه فخ نبوده است.«)مجلسی، 140۳ ق،ج1۶5:48(
7- نمادسازی از فدک و حضرت زهرا )س( 

حضرت زهرا )س(  با رفتار استراتژیک خود خط روشنی بر حقانیت جریان 
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والیت و بطالن خط غصب خالفت ترس��یم کرد. فدک  که تبدیل به نماد غصب 
ظالمانه حق مسلم اهل بیت )ع( تبدیل شده بود ، در این دوره نیز این نماد همچنان 
حفظ می شد. در همین دوران است که به مدت محدودی فدک به اهل بیت )ع( باز 
می گردد. زکریا بن آدم می گوید: ... حضرت جواد )ع( دست هایش را بر زمین نهاد، 
سرش را به طرف آسمان  بلند کرد و در فکری عمیق فرو رفت. امام رضا )ع( فرمود: 
جانم فدایت چرا در فکری؟ امام جواد )ع( فرمود: به آن چه در باره مادرم زهرا)س(  
انجام شد، می اندیشم. به خدا سوگند، حق قاتالنش آن است که اگر دستم به آن ها 
برسد، آنان را سوزانده، تکه تکه کنم وریشه ش��ان را برکنم. در این هنگام، امام 
رضا )ع( او را در آغوش کشید، میان دو چشمش را بوسید و فرمود: پدر و مادرم 
فدایت، به راستی که تو الیق امامت شیعه هستی.)مجلسی،140۳ق،ج.5۹:50(

8- زیارت نامه فرهنگ ساز جامعه کبیره
یکی از فعالیت ه��ای علمی ام��ام )ع(، تعلیم برخ��ی از زیارت نامه ها بود که 
معارف بس��یار متعالی را در بر داش��ت. ای��ن زیارت نامه ها ضمن ب��ار علمی و 
اخالقی، تاثیرات فرهنگ سازی ویژه ای داشت. یکی از آثار ماندگار و ارزشمند 
امام هادی )ع(، زیارت جامعه  کبیره است که متقن ترین متن شناخت امامت راستین 

است.
ش��یخ صدوق این زیارت را در کتاب »من ال یحضره الفقیه« و شیخ طوسی 
درکتاب »تهذیب االحکام« از موسی بن عبداهلل نخعی چنین نقل می کند: از امام 
علی النقی )ع( خواستم مرا زیارتی بلیغ و کامل تعلیم دهد که به وسیله آن بتوانم هر 
یک از ائمه )ع( را زیارت کنم. حضرت فرمود: چون به درگاه رسیدی، در حالی که 
غسل کرده ای، بایست و شهادتین را بگو و چون داخل شدی و قبر را دیدی توقف 
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کن و سی مرتبه " اهلل اکبر" بگو. سپس با گام های کوتاه و با آرامش و وقار، اندکی 
راه برو، و دوباره بایست و سی مرتبه "اهلل اکبر" بگو. پس به قبر مطّهر نزدیک شو 
و 40 مرتبه تکبیر بگو. اهمیت این زیارت را هنگامی می توان دریافت که بدانیم 
در آن زمان عده ای از »ُغالت« معصومان را تا حد خدایی باالبرده و گروهی را 
تحت پرچم ضاللت خویش گرد آورده بودند. امام )ع( با سخنان خود مرز افراط و 
تفریط را مشخص کرد و دوستداران واقعی خویش را از انحراف و تمایل به سوی 

افکار و آرای باطل بر حذر داشت. )ابن بابویه،141۳ق،ج۶0۹:2(
5 .3. پایه ریزی فرهنگ انتظار

امام یازدهم )ع(   سیاس��ت ترویج فرهنگ انتظار  را که زمینه های آن از دوره 
رسول گرامی اسالم)ص( آماده شده و ائمه بعدی )ع( هر کدام به صورتی به این مقطع 
مهم تاریخ بشری اشاره کرده بودند، در سه محور مهم پی ریزی کرد: بسترسازی 
برای میالد حضرت مهدی)عج(، حفظ و حراست از آن وجود مبارک و آماده سازی 

افکارشیعه برای غیبت طوالنی.
امام عسکری )ع( در میان دشمنان بی رحم و دوستان ساده اندیش قرار گرفته 
بود. به همین دلیل با در نظر گرفتن حساس��یت دش��من در تولّ��د امام  حضرت 
مهدی)عج( با تمام وجود می کوشید تولد او همچنان مکتوم و ناگفته بماند؛ در حّدی 
که خدمتگزار منزل آن حضرت نیز پس از مدت دو سال از تولد آن مولود مبارک 
هنوز آگاهی نیافته بود. از طرفی هم امام )ع( بیم داشت تولد آن حضرت رفته رفته 
بر خواص هم، درهاله ای از ابهام بماند. به همی��ن دلیل طبق مصلحت، برخی از 

خواص را در جریان امر قرار می داد.
غایب ش��دن امام و پیش��وای هر قومی، یک حادثه غیر طبیعی، شگفت آور 
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و ازطرفی باور کردن آن و تحمل مشکالت ناش��ی از آن برای نوع مردم دشوار 
بود. ازاین رو غیبت امام زمان )عج( از صدر اس��الم مطرح می شد و نام و یاد او و 
حتی کیفیت ظهور او به سر زبان ها می افتاد. پیامبر اعظم )ص( بیش از هر کسی او را 
به عنوان آخرین خلیفه خود معرفی و حقایقی از زندگانی آن حضرت را به نسل 
حاضر و نسل های آینده اسالم منعکس می کرد. پس از رسول خدا )ص( امامان و 
پیشوایان معصوم)ع( یکی پس از دیگری مردم را با مهدویت آشنا و اذهان عوام 
و خواص را برای پذیرش غیبت آن حضرت، آماده می کردند. این کار، در زمان 
امام عسکری )ع( جلوه بیشتری یافت. آن حضرت باتوجه به شرایط خاص زمان 
خویش، افکار عمومی به ویژه خواص شیعه رابرای پذیرش غیبت آماده می کرد 
تا مبادا مردم با ش��نیدن خبر غیبت کبرای حضرت مهدی )ع��ج( ،آن را انکار کنند 

)وفا، 1۳88 :4۷-۳۶ (.

6. 3  .سازماندهی و پاالیش شبکه وکالت
شبکه وکالت در واقع، سازمان و تش��کیالت امامان )ع( این عصر برای اداره 
امور مربوطه بود. این شبکه وظیفه نیازسنجی، پاسخ گویی، حمایت و مدیریت 
مخاطبان تحت امر خود را بر عهده داشت. این شبکه مشروعیت خود را از امام)ع( 
می گرفت و تحت مدیریت کالن این شبکه فعالیت می کرد. امامان شیعه با لحاظ 
کردن مقتضیات و ضرورت های موجود اقدام به ایجاد این تشکیالت کردند که 
بدان وسیله با سهولت بیشتری بتوانند با شیعیان در دورترین نقاط عالم اسالمی 
مرتبط بوده و شیعیان نیز از طریق این ش��بکه ارتباطی مطمئن، بتوانند نیازهای 

شرعی و دینی خود را رفع کنند.
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وکالت به مفهوم »نمایندگان عمومی ائمه )ع( برای انجام یک سلسله وظایف 
خاص در میان ش��یعیان« در واقع از عصر امام صادق )ع( به بعد پدید آمده است. 
از عصر امام صادق )ع( به بعد، با روی کار آمدن بنی عباس و درگیری های آنان با 
بنی امیه، زمینه های گسترش تشیع فراهم شد. این که تعداد محدثان و شاگردان 
روایت کننده از امام صادق )ع( حدود چهار هزار نفر ذکر شده است می تواند گویای 
میزان رشد کّمی شیعیان در این عصر باشد. شرایط سیاسی نیز در اواخر خالفت 
بنی امیه و اوایل دوره بنی عباس برای پایه ریزی چنین تشکیالتی مساعد بود. 
در عصر امام کاظم )ع( هر چند این سازمان با مشکالتی مانند دستگیری و شکنجه 
حضرت و برخی از وکال مواجه ش��د ولی نواحی تحت پوشش وکال و محدوده 
اقتدار آنان با تشدید فعالیت ها گسترش می یافت. وکالی آن حضرت در نقاطی 

مثل کوفه، بغداد، مدینه، مصر و برخی نقاط دیگر به فعالیت مشغول بودند.
سازمان در محدوده ای به وسعت حجاز، یمن، بحرین، عمان، مصر و برخی از 
مناطق شمال آفریقا، نواحی مختلف عراق به خصوص کوفه، بغداد، سامرا، بصره، 
مدائن و نواحی مختلف ایران و آسیای میانه همچون قم، ری، قزوین، نیشابور، 
سبزوار، هرات و برخی مناطق دیگر فعال بود. جریان وکالت در زمان امام حسن 
عسکری )ع( به اوج خود رس��ید و امام )ع( در تمامی نقاط شیعه نشین نمایندگانی 

داشت که واسطه بین امام و مردم بودند.
سازمان وکالت که به ظاهر برای جمع آوری و تحویل وجوه و حقوق شرعی 
نظیر خمس، زکات، و هدایای شیعیان به ائمه )ع( تأسیس شده بود در کنار این کار 
مهم به انجام سایر وظایفی که یک نماینده امام به عنوان وکیل امام باید عهده دار 
باشد، مشغول بود. از آن جمله می توان به نقش علمی و دینی و تحویل نامه های 
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حاوی سؤاالت شرعی و درخواست های ش��یعیان از امامان )ع( و از همه مهم تر 
نقش ارشادی در معرفی امام معصوم )ع( پس از رحلت امام پیشین اشاره کرد.

در این تشکیالت، امام معصوم )ع( رهبر مجموعه تلقی می شد و وکالی ارشدی 
بودند که نقش ناظر بر عملکرد وکالی نواحی مختل��ف را ایفا می کردند. گاهی 
مناطق شیعه نشین به حسب میزان و کیفیت تجمع شیعیان به چندین منطقه کلی 
تقسیم و هر منطقه به وکیلی خاص سپرده می شد. در این مجموعه، برای برقراری 
ارتباط ائمه )ع( با شیعیان از ابزارهای مختلفی استفاده می شد. اگر چه ارتباطات 
به صورت مستقیم امکان پذیر بود ولی برای رعایت اصل تقیه و پنهان کاری در 
مواردی که ارتباط حضوری خطرساز می نمود، ارتباطات غالبًا شکل مکاتبه ای 
داش��ت و در قالب توقیعات و نامه های ائمه )ع( انجام می گرفت؛ شاهد آن وجود 

نامه ها و توقیعات بسیار زیاد ائمه )ع( است )ر.ک:جباری،1۳82(.
از مطالعه و دقت در احکام وکال و نمایندگان امام هادی )ع( این نکات به دست 

می آید:
1. از وکال می خواس��ت تا هر یک در محدوده منطقه خویش عمل کنند و از 

گرفتن وجوه از دیگر مناطق بپرهیزند.
2. از برخی نمایندگان خواست تا رابطه شان را با دیگر وکال کاهش دهند؛

۳. پرداخت وجوه به نمایندگان تعیین شده؛
4. مراجعه به وکال برای انجام کارهای شرعی حضوری یا به وسیله مکاتبه. 

)ر.ک: شریف قرشی،1۳۷1: 141(
مناطق مد نظر برای تعیین وکال به چهار قس��مت، تقسیم می شد. ناحیه اول؛ 
بغداد، مدائن، س��واد و کوفه. ناحیه دوم؛ بصره و اهواز. ناحیه سوم؛ قم، همدان. 
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ناحیه چهارم؛ حجاز، یمن، مصر. یکی از راه های ارتباط وکال با امام )ع( نامه نگاری 
بود که آن را به دست افراد مطمئنی که برای زیارت مرقد مشهد امام حسین )ع( به 

عراق می آمدند، امام )ع( می رساندند. 
فواید این نوع سازماندهی در مدیریت فرهنگی عصر مد نظر را می توان چنین 

برشمرد:
1. حفظ یک مجموعه کاماًل غیر منس��جم که در مع��رض هجوم بدعت ها و 

خرافات و درگیری هاست.
2. ایجاد یک سیستم مالی منظم برای شیعیان.

۳. امکان اطالع گیری و اطالع رسانی به عموم.
4. ایجاد انسجام قوی میان بزرگان شیعه.

5. فراهم شدن زمینه برای غیبت و مدیریت غیر متمرکز مجموعه.

7 .3. تأسیس و تقویت پایگاه های علمی
از دیگر نقش های محوری امام هادی )ع( در هدایت جامعه ش��یعی، تقویت 
مراکز علمی بود که در حقیقت، هدایت و سرپرس��تی غیرمس��تقیم آن حضرت 
برای پیروان اهل بیت )ع( بود. حضرت گاهی درباره مقدس بودن یک س��رزمین 
و گاهی درباره مردم آن و گاهی هم درباره علما و دانش��مندان و لزوم پیروی از 
آنها، سخنان ارزشمندی را بیان می فرمودند؛ مثاًل درباره قم چند روایت از امام  
هادی )ع( نقل شده که بیانگر این مدعاست؛ اگر چه غیر مستقیم حضرت به موارد 

یاد شده اشاره فرموده است.
شیخ مفید در اختصاص نقل کرده که از علی بن محمد عسکری )ع( از پدر از 
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جدش امیرمؤمنان )ع( از رسول خدا )ص( نقل شده که فرمود: وقتی که مرا به آسمان 
چهارم می بردند، نگاهم به گنبدی از لؤلؤ افتاد که چهار گوشه داشت و چهار درب 
را دیدم که همه اش از استبرق سبز بود. به جبرئیل گفتم: این گنبد چیست که در 
آسمان چهارم چیزی بهتر از آن نیافتم؟ گفت: حبیب من، ای محمد! این صورت 
و نقش شهری است که به آن قم گفته می شود و در آن بندگان مؤمن به خدا جمع 
شوند و منتظر شفاعت محمد )ص( در قیامت هستند و پیوسته هّم و غم و اندوه پی 
در پی بر آن ها جاری می شود. راوی گوید از علی بن محمد عسکری )ع( پرسیدم: 
چه هنگام اینان منتظر فرج خواهند بود؟ امام فرمود: زمانی که آب بر آن سرزمین 

جاری شود. )مفید،1۳۷2: ۹8(
در روایت دیگری از حضرت عبدالعظیم حس��نی )ع( روایت شده: از علی بن 
محمد عس��کری )ع( ش��نیدم که می فرمود: اهل قم و اهل آبه )آوه( آمرزیده شده 
هس��تند؛ زیرا به زیارت جدم علی بن موس��ی الرضا )ع( به طوس می روند. )ابن 

بابویه،1۳80: 2۶0(

4. اس�تفاده از ابزار قدرت و حکومت در پیش�برد سیاس�ت های 
فرهنگ

اجرای سیاست های فرهنگی دستگاه امامت در برخی موارد نیاز به بهره گیری 
از قدرت سیاسی داشت. قدرت سیاسی می توانست عالوه بر زمینه تسهیل اجرای 
برخی از سیاس��ت های فرهنگی، موانع موجود را نیز تا حدی کاهش دهد. امام 
جواد )ع( به وکالی خود اجازه می داد که به درون دس��تگاه خالفت، نفوذ کنند و 
مناصب حساس حکومتی را در دست بگیرند. برخی از کارگزاران حضرت نیز به 
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عنوان حاکم شهرها منصوب شده بودند و همه امور را با دقّت تحت نظر داشتند. 
)جاسم حسین، 1۳۶۷: ۷8 - ۷۹(

کارگزاران امام )ع( در بس��یاری از اس��تان ها مانند: اهواز، همدان، سیستان، 
بُست، ری، بصره، واسط، بغداد، کوفه و قم پخش شده بودند. آنان موظف بودند که 
در جاهای حساس نفوذ کنند و مناصب مهم را به دست آورند. از این رو محمد بن 
اسماعیل بن بزیع و احمد بن حمزه قمی، مقام واالیی در دستگاه حکومت داشتند. 
نوح بن دّراج نیز چندی قاضی بغداد و پس از آن قاضی »کوفه« بود. بعضی دیگر 
از شیعیان مانند حسین بن عبداهلل نیشابوری حاکم بُست و سیستان شد و حکم بن 

علیا اسدی به حکومت بحرین رسید. )همان،1۳۶۷: ۷۹(
مرحوم کلینی نق��ل می کند که حضرت ج��واد )ع( بنا به درخواس��ت یکی از 
شیعیاِن بُست و سیستان، طی نامه ای به والی این منطقه سفارش کرد که در اخذ 
مالیات، بر او س��خت نگیرد. والی که از پیروان امام بود، نه تنها بدهی او را بابت 
مالیات نگرفت، بلکه اعالم کرد تا آن زمان که بر سرکار است وی را از پرداخت 
مالیات، معاف خواهد کرد. عالوه بر این دس��تور داد برای او مستمری نیز تعیین 

کردند )کلینی،1۳85، ج 5: 111(.

5. استفاده از ابزارهای اقتصادی و مالی در سیاست های فرهنگ
همچنان که گفته شد سیاست های فرهنگ نیازمند ابزارهای سیاسی و اقتصادی 
است. عالوه بر نکاتی که در زمینه نفوذ در دستگاه سیاسی مطرح شد، زمینه های 
اقتصادی فعالیت های فرهنگی نیز در این دوران مورد توج��ه ائمه )ع( قرار گرفته 
است. علی بن مهزیار، وکیل و نماینده امام جواد )ع( می گوید: در سال 220 قمری  
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از نظر اقتصادی فشار زیادی به شیعیان وارد شد و حکومت اموال بسیاری از آنان 
را به عنوان مالیات مصادره کرد. در آن س��ال نامه ای به امام جواد)ع( نوشتم و این 
مشکالت را بیان کردم. امام )ع( در جواب فرمود: »چون سلطان به شما ستم کرده 
است و شیعیان تحت فشار قرار دادند، امسال من خمس را فقط در طال و نقره ای که 
سال بر آن گذشته است، واجب کردم. دیگر وسایل زندگی مانند حیوانات، ظروف، 
سود سالیانه، باغ ها و کاالها خمس ندارد. این تخفیف از ناحیه من به شیعیان است 

تا فشار دستگاه حاکم آنان را مستأصل نکند. )طوسی،1۳8۶، ج 4: ۶0(
امام کاظ��م )ع( مزارعی احداث کرد ک��ه یکی از آن ها »صریا« نام داش��ت. 
تالش های امام )ع( و نظارت بر آبیاری و کش��ت و زرع این مکان موجب شد تا 
»صریا« به صورت روس��تایی آباد، با صفا، پرمحصول، ب��ا برکت و تولید کننده 
فرآورده های کشاورزی در آید و سرسبزی و طراوتش زبانزد خاص و عام شود. 
این آبادی در ۶ کیلومتری مدینة النبی قرار داشت. امام رضا )ع( و امام جواد )ع(، 
در طول حیات با برکت خود و در هنگام اقامت در شهر پیامبر، از آبادانی صریا 
غفلت نورزیدند. از روزگار امام هفتم )ع(، گروهی کارگر سودانی و مراکشی در این 
مزرعه کار می کردند و هشتمین امام شیعیان بر فعالیت های آنان نظارت می کرد 
و با آنان مأنوس بود. امام جواد )ع( نیز چندی در این روس��تا اقامت داشت )ابن 

شهرآشوب:1۳۷0، ۳82(.
امام هادی )ع( خمس، صدقات، زکات و دیگر اموالی را که ش��یعیان از نواحی 
گوناگون به محضر ایشان تقدیم می کردند، غالباً برای کمک به درماندگان اختصاص 
می داد. گاهی امام )ع( سرمایه ای را به فقیران می داد تا با آن به کسب و کار بپردازند 
و با استقالل اقتصادی، عّزت و آبروی خود را حفظ کنند. مسافران درمانده نیز از 
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امدادهای اقتصادی امام )ع( برخوردار بودند و هیچ گاه حضرت اجازه نداد مسلمانی 
در مدینه گرس��نه س��ر بربالین نهد یا کودک یتیمی به دلیل بی سر و سامانی اشک 
حسرت ریزد. افرادی که فاقد سالمت جسمانی بودند نیز با کمک های امام هادی )ع( 
به زندگی خود ادامه می دادند و هر گاه حضرت پولی نداشت، از افراد معتبر مبلغی 
را قرض می گرفت و در اختیار نیازمندان می نهاد و اجازه نمی داد گرفتاران مزبور 

سرگردان و افسرده شوند )مدّرسی چهاردهی، 1۳52: 8۹-۷۹(.
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نتیجه گیری
بر اساس مدل چرخه ای تحلیل سیاس��ت های فرهنگی، سیاست گذاری از 
شناسایی مس��ئله آغاز می ش��ود و در ادامه طراحی و انتخاب سیاست، اجرا و 
نظارت و ارزیابی آن صورت می گیرد. در این مقاله بر اساس این مدل چرخه ای 
تالش ش��د تا زوایایی از سیاس��ت های فرهنگی که امامان معصوم )ع( این دوره 

داشتند، تبیین شود.
ائمه ابن��اء الرضا )ع( در ش��رایط وی��ژه و متفاوتی که پ��س از دوران والیت 
عهدی امام رضا )ع( ایجاد شده بود، سیاست های فرهنگی ویژه ای را پیاده سازی 
کردند. مسائل فرهنگی این دوره در س��ه دسته تقسیم بندی شد: مسائل دستگاه 
خالفت، مسائل فرهنگ عمومی و مسائل جامعه شیعی. مسائلی که در این چند 
حوزه مطرح شد بی ارتباط با هم نیز نبود. چرا که مسائل فرهنگ عمومی بر اثر 
سیاست های دس��تگاه خالفت ایجاد یا تشدید می شد و ش��یعیان نیز از مسائل 

فرهنگ عمومی بی بهره نبودند.
دسته ای از این مسائل را می توان بر اس��اس الیه های مختلف فرهنگ جزو 
مسائل بنیادی فکری و معرفتی دانس��ت که الیه »اعتقادات« و »ارزش ها« ی 
جامعه را هدف گرفته بود. دسته ای دیگر مس��ائلی بود که به »رفتارها« مربوط 
می شد. ش��کل گیری و ترویج افراط و تفریط در قالب اعتزال گرایی و اخباری 
گری در س��طح کالن جامعه و انحرافاتی مانند واقفیه، زیدیه و غالیان در سطح 
جامعه شیعی، الیه های زیرین را هدف گرفته بود. ترویج اشرافیت و خوش نشینی 
و فساد و ناهنجاری، الیه های سطحی فرهنگ جامعه را دچار آسیب کرده بود.

در برابر آس��یب های بنیادین، سیاس��ت هایی از قبیل: »رش��د عقالنیت« و 
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»معرفی مرجعیت علمی اهل بیت )ع(«، »حفظ خط انتق��ال معارف« و »هویت 
سازی شیعی«، سیاس��ت هایی بودند که در س��طوح مختلف جامعه به اصالح و 
تقویت اعتقادات و ارزش های جامعه نظر داشتند. در برابر آسیب های اخالقی و 

رفتاری نیز سیاست هایی همچون »الگوسازی« مورد توجه قرار داشت.
سیاست »ش��بکه وکالت« و »پایگاه س��ازی معرفتی« را می توان عالوه بر 
آن که به عنوان سیاس��ت مورد مطالعه قرار داد، به عن��وان ابزار و محوری برای 
اجرای سایر سیاست ها نیز مورد تحلیل قرار داد. سازمان حکومت امامان )ع( به 
صورتی کاماًل درون زا این قابلیت را در خود داشت تا سیاست های مرکزی را تا 
دوردست ترین نقاط جامعه اسالمی سرایت دهد و همچنین عالوه بر پاسخ گویی 
به مسائل فرهنگی که در هر منطقه وجود داشت، می توانست مشکالت عمده را 
برای تصمیم گیری و دریافت راهکارهای مناسب به سطوح باالتر سازمان منتقل 
کند. پایگاه های فکری معرفتی مانند قم نیز می توانست بخشی از نیاز این سازمان 

را بدون نیاز به ارتباط با مرکز سازمان رفع کند.
توجه به اقتصاد و سیاس��ت در پیگیری و اجرای سیاست های فرهنگی نیز 
در این دوران مورد توجه قرار داشت. از آنجا که بسیاری از مسائل اقتصادی و 
سیاسی می تواند تاثیرات فرهنگی قابل مالحظه ای داشته باشد، داللت هایی از 
توجه و تاکید ائمه )ع( بر توجه حوزه های اقتصادی و سیاسی را می توان مشاهده 

کرد. 
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 فرهنگ رضوی

منابع

• قرآن کریم.	

• ابن بابویه، محمد بن علی )1۳8۶(، التوحید، تصحیح وتعلیق: السید هاشم الحسینی 	

الطهرانی، قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة فی قم المقدسة.

• -------------- )1۳8۶(، امالی، قم: تهذیب.	

• ------------ )1۳80(، عیون اخبار الرضا، قم: دارالکتب االسالمیه.	

• ابن شهرآشوب، محمد بن علی )1۳۷0(، مناقب آل ابی طالب ، بیروت: داراالضواء.	

• ابن ندیم، محمد بن اسحاق )1۳۶۶(، الفهرس��ت، ترجمه محمد رضا تجدد، تهران: 	

امیر کبیر.

• اش��تریان، کیومرث )1۳۹1(، مقدمه ای بر روش سیاست گذاری فرهنگی، تهران: 	

جامعه شناسان.

• االصبهانی، ابوالفرج )1۹۶5(، مقاتل الطالبیین، نجف: مکتبة الحیدریه، چاپ دوم.	

• امینی، عبدالحسین)1۳۷8( الغدیر، قم: الغدیر للدراسات االسالمیه.	

• امین، سید محسن)1421(، اعیان الشیعه، ج 2، بیروت: دارالتعارف.	

• پیشوایی، مهدی)1۳88(، سیره پیشوایان، قم: مؤسسه تحقیقاتی امام صادق )ع(.	

• بروجردی، حسین )1۳8۳(، جامع احادیث الشیعة، ج 1، قم: المطبعه العلمیه.	

• حسین، جاسم )1۳۶۷(، تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم، ترجمه سید محمد تقی 	

آیت اللهی، تهران، امیرکبیر.

• الحسینی القزوینی، السید محمد )1۳۷۷(، موسوعة اإلمام الجواد ج1، قم: موسسه 	

ولی عصر )عج(.

 تحلیل و بررسی سیاست فرهنگی ابناء الرضا  )امامان جواد، هادی و عسکری ))ع((
 



43

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

 

• جباری، محمد رضا )1۳82(، س��ازمان وکالت و نق��ش آن در عصر ائمه )ع(، قم: 	

موسسه امام خمینی)ره(.

• جعفریان، رسول )1۳۷۶(، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه )ع(، قم: انصاریان.	

• خامنه ای، سید علی )1۳۹0(، انسان 250 ساله، تهران: موسسه جهادی.	

• خویی، ابوالقاسم)1۳۶۹(، معجم رجال الحدیث، قم: مدینه العلم.	

• شاین، ادگار )1۹۹۷(، فرهنگ سازمانی، ترجمه محمد ابراهیم محجوب، تهران: فرا.	

• شریف قرشی، باقر )1۳۷1(، تحلیلی از زندگانی امام هادی )ع(، ترجمه محمدرضا 	

عطائی، ج 1، مشهد: آستان قدس رضوی.

• ---------)1۳۶۷(، حیاة االمام الحسن العسکری، بیروت: داراالضواء.	

• صفایی، علی )1۳۷8(، درس هایی از انقالب، قم: لیله القدر.	

• طبرسی، فضل بن حسن )141۷(، إعالُم الَوری بأعالِم الهدی، قم، مؤسسه آل البیت.	

• 	

• ---------- )1۳84( قم؛ عاصمة الحضارة الشیعیة، قم: دار جواد االئمه)ع(.	

• طوسی، محمد بن حسن)1۳8۶(، االستبصار، قم: نور وحی.	

• عاملی، جعفر مرتضی)1۳۶5(، نگاهی به زندگانی سیاسی امام جواد )ع(، ترجمه 	

سید محمد حسینی، قم: دفتر انتشارات اسالمی.

• فاضلی، نعمت اهلل و مرتضی قلیچ )1۳۹2(، نگرشی نو به سیاست فرهنگی، تهران: 	

اداره کل مطالعات فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران.

• قزوینی، سید کاظم)1۳۷۳(، االمام الجواد من المهد الی اللحد، قم: مؤسسة الرساله.	

• قمی، شیخ عباس )1۳25(، تتمة المنتهی فی وقایع ایام خلفاء،ج2 ، تهران: کتابخانه 	
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 فرهنگ رضوی

مرکزی.

•  --------- )1۳50( ، مش��اهیر دانشمندان اس��الم؛ ترجمه الکنی و االلقاب، 	

ترجمه محمدجواد نجفی، تهران: اسالمیه.

• کشی، محمد بن عمر)1۳48(، اختیار معرفه الرجال، مشهد: دانشگاه فردوسی.	

• کلینی، محمد بن یعقوب)1۳۹0(، اصول کافی ج1، تهران: دارالثقلین.	

• ---------)1۳85(، ف��روع کاف��ی، ترجمه صادق حس��ن زاده، قم: قائم آل 	

محمد )عج(.

• ش��ریفی، محمود )1۳۹1(، فرهنگ جامع س��خنان امام هادی )ع(، تهران: سازمان 	

تبلیغات اسالمی.

• مجلسی، محمد باقر)140۳ق(، بحاراالنوار بیروت: دار إحیاء التراث العربي .	

• مدّرسی چهاردهی، مرتضی )1۳52(، زندگانی دهمین پیشوای شیعه حضرت امام 	

هادی)ع(، تهران: غدیر.

• مسعودی، ابوالحسن علی بن حسین )1۳۷4(، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، 	

ج 2، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

• -------------- )1۳۷4(، اثبات الوصّیة، تهران: کتابفروشی اسالمیه.	

• مفید، محمد بن محمد )1۳۷2(، االختصاص، بیروت: دارالمفید.	

• مقّرم، سید عبدالرزاق )1۳۷0(، نگاهی گذرا بر زندگانی امام جواد )ع(، ترجمه دکتر 	

پرویز لوالور، مشهد: بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.

• مک گوییان، جیم )1۳88(، بازاندیشی در مفهوم سیاست فرهنگی، تهران: دانشگاه 	

امام صادق)ع(.

 تحلیل و بررسی سیاست فرهنگی ابناء الرضا  )امامان جواد، هادی و عسکری ))ع((
 



45

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

 

• معروف حسنی، هاشم )1۳۷۶(، زندگی دوازده امام، ترجمه محمد رخشنده، ج 2، 	

تهران: انتشارات امیرکبیر.

• یونسکو )1۳۷۶( فرهنگ و توسعه، ترجمه محمد فاضلی، تهران: وزارت فرهنگ 	

و ارشاد اسالمی.
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چکیده

واژه های کلیدی:

روش های آموزشی، مسند اإلمام الرضا)ع(، روایات، آسان سازی، عینیت بخشی

 

پژوهش حاضر با هدف تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام 
الرضا)ع( انجام شده اس��ت. نوع پژوهش، کاربردی و روش آن تحلیل مفهومی و اسنادی 
اس��ت. جامعه پژوهش متنی و ش��امل کلیه مضامین مرتبط با روش های آموزشی امام 
رضا)ع( در مسند آن حضرت است که به صورت هدفمند و در راستای سؤاالت پژوهش 
انجام گرفته است. یافته های پژوهش حاکی است که روش های آموزشی امام رضا)ع( در 
برگیرنده فنون آسان ساز شامل دسته بندی مطالب، جمالت کوتاه و بهره گیری از داستان؛ 
فنون جلب توجه مخاطب ش��امل تأکید بر اهمیت مطلب، استفاده از کلمات خطابی و 
استفاده از ادات تنبیه و تحضیض؛ شیوه های عینیت بخش شامل ذکر مثال و تشبیه و شیوه 
پرسش و پاسخ ش��امل طرح پرسش ابتدایی از سوی امام)ع( و پاس��خ آن از سوی شاگرد با 
تأیید، تصحیح و تکمیل آن از سوی امام)ع(، طرح پرسش های احتمالی و پاسخ آن توسط 
امام)ع( و طرح پرسش ابتدا از سوی شاگرد و پاسخ توس��ط امام)ع( است. نتیجه آن که از 
میان روش های نام برده، پرسش و پاسخ از بیشترین اهمیت برخوردار است. استفاده از این 
روش توسط امام رضا)ع( سبب ایجاد روحیه پرسش گری در مخاطبان و موجب افزایش 
انگیزه یادگیری و شرکت فعال شاگرد در فرایند آموزش می شود و با تقویت قوه تفکر، 

تعمیق و تمرکز بر زوایای آموزش را در پی دارد.

تاریخ دریافت: 94/10/30
تاریخ پذیرش: 95/1/21

 تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( 
با تکیه بر مسند  اإلمام الرضا)ع(

ثریا قطبی1، اکبر رهنما2، نسرین رهبری پاک3، حسن نجفی4

 sghotbi@shahed.ac.ir  :)1 .استادیارگروه علوم قران و حدیث دانشگاه شاهد)نویسنده مسئول
Rahnama_akbar43@yahoo.com :2 . دانشیارگروه فلسفه تعلیم و تربیت  دانشگاه شاهد

 rahbari@gmail.com :۳ . کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد
hnajafih@yahoo.com :4 . دانشجوی دکترای مطالعات برنامه درسی دانشگاه عالمه طباطبائی
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مقدمه
روش های آموزشی یکی از مهم ترین راهکار های انتقال دانش است که با 
به کارگیری مجموعه تدابیر منظم و مناسب آموزشی نه تنها یادگیری را تسهیل 
و اثربخش تر می کند، بلکه به حرکت تربیتی انسان سرعت می بخشد.)علیزاده و 

علوی،1۳۹4:  8۶-80(
البته باید توجه داش��ت که روش های آموزش��ی در مکاتب مختلف فلسفی 
تربیتی یکسان نیست. به طور نمونه پیروان مکتب ایدئالیسم1، با تقدیم ذهن بر 
ماده و اصالت بخش��یدن به پندارها بر این باورند که با انجام بحث های تحلیلی 
می توان شاهد پیشرفت بیش��تری در فراگیران بود)همان به نقل از شفیلد:۷5(. 
پیروان مکتب رئالیسم2 اعم از واقع گرایان تعقلی)کل گرا( و طبیعی)رفتار گرا( 
با اعتقاد به عینی و مس��تقل بودن جهان خارج از ذهن بر ای��ن باورند که هدف 
آموزش و پرورش تجهیز فراگیران در عمل به خواس��ت جامعه و رفع نیازهای 
آن است)همان، به نقل از علوی(. پیروان مکتب پراگماتیسم۳ که همه چیز را در 
حال تغییر و دگرگونی می دانند بر روش حل مسئله تاکید داشته و آن را موجب 
پیشرفت فراگیران قلمداد می کنند)همان، به نقل از باقری و عطاران(. بر اساس 
مکتب اگزیستانسیالیسم 4روش محاوره سقراطی بهترین روش آموزشی است 
زیرا باعث آگاهی فراگیران از شرایط زندگی خویش می شود)همان، به نقل از 
گوتک(. همچنین طبیعت گرایان5 با اعتقاد به نهفته بودن پاسخ تمام پرسش های 
فلس��فی در طبیعت، روش اکتش��افی و حل مس��ئله را برترین روش آموزشی 
1 . Idealism
2 . Realism
۳ . Pragmatism
4 . Existentialism
5 . Naturalists

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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مطالعه نگاش��ته های مربوط به تعلیم و تربیت در اس��الم نش��ان می دهد که 
روش های آموزشی دارای تقسیمات گوناگون از جمله مستقیم و غیر مستقیم، 
فعال و غیر فعال، معلم محور و شاگرد محور است. روش های آموزشی مستقیم 
معمواًل به صورت استقرایی انجام شده و معلم محور است. گفتنی است یکی از 
مهم ترین روش های آموزشی مس��تقیم، پرسش و پاسخ است. در این روش هر 
چند پرسش به گونه های مختلفی اعم از ابهام آمیز، اثبات گرایانه، مبتنی بر شواهد 
مقایسه ای، منتقدانه و انکاری مطرح می ش��ود اما هدف از طرح این پرسش ها، 
درگیر کردن ذهن متعلم وقرار دادن او در موقعیت های گوناگون به منظور تقویت 

تفکر در وی است.)همان:۷۶- 80(
در روش های آموزشی غیر مس��تقیم که دانش آموز محور بوده، جنبه های 
مختلفی از جمله آموزش های کالمی، آموزش های مش��اهده ای، تصویر سازی 

ذهنی و آموزش های مبتنی بر کاوشگری مورد توجه است.
مباحثه، گفت و گوه��ای دو جانبه)با الگوهای ذهنی متف��اوت(، بازگویی 
و اصالح نگ��رش در آموزش ه��ای کالمی، مش��اهده عینی و ایف��ای نقش در 
آموزش های مشاهده ای، حل مسئله، تفکر استقرایی و قیاسی در آموزش های 
مبتنی بر کاوشگری برجس��ته ترین محور روش های آموزش��ی غیر مستقیم به 

حساب می آید.
گفتنی است استفاده ازفنون آسان ساز، بهره گیری از شیوه های جلب توجه 
مخاطب و عینیت بخشی در تعلیم و تربیت اهمیت به سزایی دارد. در فنون آسان 
س��از، آموزش دهنده با دسته بندی یک موضوع کلی به ش��اخه های مختلف و 

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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توضیح هریک از فروعات موجب سهولت به خاطر سپاری محتوا و انتظام ذهنی 
فراگیرمی شود)بهش��تی،1۳88: 1۷5(. همچنین اس��تفاده از جمالت کوتاه یاد 
سپاری را آسان می کند)همان: 1۷۷( و به تصویر کشیدن لحظه به لحظه موضوع 
در قالب داستان موجب فعال شدن ذهن فراگیر می شود)علیزاده و علوی،1۳۹4، 

.)8۶-80
دربهره گیری از شیوه های جلب توجه مخاطب که معمواًل در آغاز سخن به 
کار می رود)بهشتی،1۳88: 1۹۷(، اس��تفاده از کلمات خطابی، تأکید بر اهمیت 
مطلب و استفاده از ادات تنبیه وتحضیض جایگاه برجسته ای دارد. در این روش 
تالش می ش��ود تا با ایجاد تش��نگی و افزودن تقاضای یادگی��ری در مخاطب، 

محتوای آموزشی مورد توجه بیشتر واقع شود.
درشیوه های عینیت بخش نیز استفاده از مثال و تشبیه نه تنها موجب اثربخشی 
بیشتر یادگیری و ملموس تر کردن آن و جا افتادن امور انتزاعی در ذهن فراگیر می 

شود بلکه میزان ماندگاری آن را افزایش می دهد)همان: 1۹8(.
 با توجه به نگاه خاص اسالم به تعلیم و تربیت و اهمیت استفاده از روش های 
صحیح آموزش��ی در تأثی��ر گذاری عمی��ق بر نف��س متعلم و از آن ج��ا که در 
نگاشته های اندیشمندان روش های آموزشی امام رضا)ع( مورد توجه جدی واقع 
نشده پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن روایات رضوی در مسند اإلمام الرضا)ع( 

قصد دارد به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
1 – در روش آموزش��ی امام رضا)ع( فنون آسان ساز کدام اند و تحلیل آن ها 

چگونه است؟
2- فنون جلب توجه مخاطب کدام است و تحلیل آن چگونه است؟

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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4 - پرسش و پاسخ کدام است و تحلیل آن چگونه است؟
پیشینه پژوهش

برومند)1۳۷8( در پژوهش خ��ود با عنوان »روش ه��ای تعلیم در قرآن و 
حدیث«، اصول، مبانی و کلیات روش ها و فنون تدریس و تعلیم در نظام آموزشی 
اسالم را براساس قرآن و حدیث بررسی کرده است. وی پس از طرح هریک از 
روش های آموزشی و ارائه تعریفی کلی از آن ها به ذکر مؤیداتی از قرآن و سنت 

پرداخته است.
حسینی زاده)1۳۷۹( در پژوهش خود با عنوان »آداب و روش های آموزش 
در س��یره معصومین)ع(« ابتدا به کلیات روش های آموزشی پرداخته و سپس با 
تقسیم روش های آموزشی به دو روش گفتاری و   نوش��تاری به بیان نحوه بهره 
گیری معصومین)ع( از این روش ها در آموزش پرداخته اس��ت. وی فصل چهارم 
را به آداب آموزشی معصومین)ع( اختصاص داده است. حسین زاده)1۳80( در 
پژوهش دیگری با عنوان »روش سؤال و جواب در سیره آموزشی معصومان)ع(« 
پس از نگاهی به اهمیت و جایگاه علم و آموزش، به ویژه آموزش دینی، درسیره 
معصومان)ع( به بررس��ی روش س��ؤال و جواب و تفاوت آن با روش سقراطی و 
پرسش و پاسخ متعارف می پردازد و درنهایت شیوه های ترغیب به سؤال، فواید 

آموزشی و اهمیت و جایگاه آن درسیره معصومین)ع( را بیان می کند.
هاشمی اردکانی و میرش��اه جعفری)1۳8۷( در پژوهشی با عنوان »روش 
مناظره علمی در س��یره آموزش��ی امامان معصوم)ع( مطالعه موردی: مناظرات 
علمی امام رضا)ع(« به مطالعه روش مناظراتی امام رضا)ع( و اصول حاکم بر آن و 

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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چگونگی فرایند یک مناظره علمی نزد آن حضرت پرداخته است.
یاوری)1۳8۷( در پژوهش خود ب��ا عنوان »تعلیم و تربیت در س��یره ائّمه 
اطهار)ع(« کوشیده اس��ت تا با تحقیق در منابع کهن اسالمی و به خصوص شیعی 
روش��ن کند که ائّمه اطهار)ع( در تعلی��م و تربیت از چه ش��یوه ها، ابزارها، و مواد 
آموزشی بهره برده اند و هدف اصلی و فرعی آنان در توجه به این مسئله چه بوده 
است. وی در بُعد تربیتی مسائلی همچون اصول اعتقادی دین و مذهب، احکام و 
قوانین شرعی و رشد اخالق و در زمینه اهداف آموزشی نیز پرورش استعدادها، 
آموزش علوم گوناگون و خلق آثار علمی را به عن��وان اهداف توجه به تعلیم و 

تربیت از سوی ائّمه اطهار)ع( برشمرده است.
آسا)200۹( در مقاله خود با عنوان »روش های تدریس، یادگیری و انجام 
پژوهش با استنباط از قرآن و س��نت« به جنبه های مختلف آموزش و یادگیری 
در قرآن و سنت پرداخته و آن ها را به چهار مرحله، قبل از آموزش، ویژگی های 
ش��خصیتی مورد نیاز برای آموزش و ارتباط، روش ه��ای تدریس و در نهایت 

روش های باال بردن فرایند یادگیری تقسیم می کند.
سعدالدین)1۳۹2( درکتاب خود با عنوان »پژوهشی در تاریخ و روش های 
آموزش و پرورش در جهان اس��الم« با نگاهی تاریخ��ی و تحلیلی و تطبیقی به 
تعلیم و تربیت اسالمی پرداخته است. وی با استناد به قرآن کریم، روایات و آرای 
صاحب نظران و علمای جهانی تربیت اس��المی را توصیف می کند و مؤسسات 
و مراکز تعلیم و تربیت اس��المی در س��ده های پیش��ین را نام می برد و مبانی و 
روش های آموزشی در این مراکز را توضیح می دهد. فصل پنجم کتاب به روش ها 

و مبانی آموزشی مسلمانان اختصاص دارد.

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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در ضمن 1۷ فصل با اش��اره به اهمیت تربیت در اس��الم به روش هایی از جمله 
موعظه، قصه، سؤال و جواب، گفت و گو، تمثیل، ممارست، تشویق و تنبیه اشاره 
می کند. وی به تطبیق دیدگاه های نظری در شیوه تدریس قرآن، حدیث، توحید، 
فقه، سیره و فرهنگ اسالمی می پردازد و در پایان آسیب شناسی آموزش های 

اسالمی اعم از شیوه ها، ابزارهارا مورد دقت نظر قرار می دهد.
سعید)142۳ ق( در کتاب خود با عنوان »الرسول المعلم ومنهجه فی التعلیم« 
با اشاره به شأن معلمی رسول خدا)ص( روش های تدریس ایشان را بررسی و پس 

از ذکر انواع روش ها به روایات مرتبط با موضوع استناد کرده است.
روش پژوهش

روش پژوهش تحلیل مفهومی و اسنادی است. جامعه پژوهش متنی و شامل 
کلیه مضامین مرتبط با روش های آموزشی امام رضا)ع( در مسند اإلمام الرضا)ع( 

است که به صورت هدفمند و در راستای سؤاالت پژوهش انتخاب شده است.
یافته ها

بررسی س��ؤال اول پژوهش: در روش آموزشی امام رضا)ع( فنون آسان ساز 
کدام اند و تحلیل آن ها چگونه است؟

تأمل در روایات مسند اإلمام الرضا)ع( نشان داد که فنون آسان ساز در روش 
آموزشی امام رضا)ع( شامل دسته بندی و شماره بندی مطالب، استفاده از جمالت 

کوتاه و بهره گیری از داستان به شرح ذیل بیان شده است:
طبقه بهره گیری از دس��ته بندی و ش��ماره بندی مطال��ب دارای مولفه های: 
دس��ته بندی روش های صحیح و ناص��واب در توحید، خصوصی��ات الزم در 

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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اس��تطاعت، اخبار جعل شده در فضایل معصومین)ع(، دس��ته بندی ارکان ایمان، 
امر خدا و مقرون س��اختن آن به چیز دیگری، دس��ته بندی خصلت های مؤمن، 
دس��ته بندی انجام امور توأم با اس��تهزاء آن، دس��ته بندی خصلت های موجب 
ناامیدی در امور دنیا و آخرت، دس��ته بندی خصلت های موجب تکمیل ایمان، 
دسته بندی خصلت های موجب کمال عقل، دس��ته بندی درجات ُعجب، دسته 
بندی خصلت های موجب جمع مال، دس��ته بندی امور وابس��ته به امور دیگر، 
دسته بندی مردم در قناعت ورزی، دسته بندی درجات تواضع، دسته بندی گناهان 
کبیره، دس��ته بندی معصیت ها و مؤاخذه آن، دسته بندی موقعیت های وحشت زا 
برای مردم، شماره بندی شب های احیا گرفته شده توس��ط امیرمؤمنان علی)ع(، 
دسته بندی نهرها در بهشت، دسته بندی حدود خلق خداوند، دسته بندی مبطالت 
وضو، ش��ماره بندی افراد امر کننده قوم موسی)ع( به پرستش گوساله، دسته بندی 
برخی از سنت های پیامبران، دس��ته بندی عیوب زن در فسخ نکاح، دسته بندی 

عوامل ازدیاد حافظه، دسته بندی منافع خضاب، دسته بندی واجبات است.
همچنین طبقه بهره گیری از داس��تان کوتاه ش��امل مؤلفه های بهره گیری از 
داس��تان حضرت ابراهیم)ع(، بهره گیری از داس��تان ابراهیم)ع( با گ��روه کافران، 
بهره گیری از داس��تان ابراهیم)ع( وخلیل اهلل بودن او، بهره گیری از داستان قربانی 
کردن اسماعیل)ع( و عبداهلل پدر پیامبر)ص(، بهره گیری از داستان یوسف)ع( در اتهام 
دزدی به او، بهره گیری از داستان فردی از اصحاب موسی)ع(، بهره گیری از داستان 
موسی)ع(، بهره گیری از داستان کشته شدن جوان بنی اسرائیل)بقره(، بهره گیری از 
داستان غرق شدن فرعون و همراهانش در نیل، بهره گیری از داستان بنی اسرائیل، 
بهره گیری از داستان موس��ی)ع( در مالقات با خضر نبی)ع(، بهره گیری از داستان 

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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خدا، بهره گیری از داستان مردی از بنی اسرائیل، بهره گیری از داستان بنی اسرائیل 
و قحطی، بهره گیری از داس��تان دانیال)ع( ، بهره گیری از داس��تان بلعم بن باعور، 
داستان بخت النصر، بهره گیری از داستان حضرت سلیمان)ع(، بهره گیری از داستان 
حضرت سلیمان)ع( و مورچه، بهره گیری از داستان معراج پیامبر)ص(، بهره گیری از 
داستان مالقات پیامبر و علی)ص( با خضر نبی)ع(، بهره گیری از داستان پیامبر)ص( و 
بخشنده مال، بهره گیری از داستان پیامبر)ص( و زنی که خواب دیده بود، بهره گیری 
از داستان پیامبر)ص( و فرو ریختن بتان، بهره گیری از داستان عیادت امام علی)ع(، 
بهره گیری از داستان حضرت زهرا)س( ، بهره گیری از داستان امام حسن)ع( برای 
آزاد کردن برده، بهره گیری از داستان امام حسن)ع( در لحظه شهادت، بهره گیری 
از داستان امام جعفر)ع(، بهره گیری از داستان امام صادق)ع( و بدگوئی از ایشان نزد 
منصور، بهره گیری از داستان آدم و حوا، بهره گیری از داستان یحیی)ع( و سؤال از 
شیطان، بهره گیری از داستان مرد انصاری و نخل، بهره گیری از داستان مهاجرین 

و انصار است.
در جدول)1( فنون آس��ان س��از در روش آموزش��ی امام رضا)ع( بر اساس 

روایات مسند اإلمام الرضا)ع( منعکس شده است

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(



56

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

فرهنگ رضوی

جدول 1: فنون آسان ساز در روش آموزشی امام رضا)ع( بر اساس روایات 
مسند اإلمام الرضا)ع(

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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ج 1: 29دسته بندی روش های صحیح و ناصواب در توحید
ج 1: 35دسته بندی خصوصیات الزم در استطاعت

ج 1: 237دسته بندی اخبار جعل شده در فضایل معصومین)ع(
ج 1: 257دسته بندی ارکان ایمان

ج 1: 268دسته بندی امر خدا و مقرون ساختن آن به چیز دیگری
ج 1: 283دسته بندی انجام امور توأم با استهزاء آن

ج 1: 258دسته بندی خصلت های مؤمن
ج 1: 284دسته بندی خصلت های موجب ناامیدی در امور دنیا و آخرت

ج 1: 285دسته بندی خصلت های موجب تکمیل ایمان
ج 1: 285دسته بندی خصلت های موجب کمال عقل

ج 1: 285دسته بندی درجات عجب
ج 1: 287دسته بندی خصلت های موجب جمع مال

ج 1: 301-302دسته بندی امور وابسته به امور دیگر
ج 1: 303دسته بندی مردم در قناعت ورزی

ج 1: 305دسته بندی درجات تواضع
ج 1: 226-327دسته بندی گناهان کبیره

ج 1: 328دسته بندی معصیت ها و مؤاخذه آن
ج 1: 356دسته بندی موقعیت های وحشت زا برای مردم

ج 2: 14شماره گذاری شب های احیا گرفته شده توسط امیر مومنان)ع(
ج 2: 2دسته بندی نهرها در بهشت

ج 2: 86 دسته بندی حدود خلق خداوند
ج 2: 267دسته بندی برخی از سنت های پیامبران
ج 2: 281دسته بندی عیوب زن در فسخ نکاح
ج 2: 326شماره گذاری اجزاء حرام از گوسفند

ج 2: 351دسته بندی عوامل ازدیاد حافظه
ج 2: 418دسته بندی واجبات
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ا

تاه
کو

ت 
مال

ج 1: 281؛ ج 2: 372؛ ج 1: 293؛ ج 1: 305؛ ج 1: 305؛ ج 1: 307؛ ج 2: 155؛ ج 2: 257؛ ج  ج
2: 269؛ ج 2: 44؛ ج 2: 376؛ ج 1: 4؛ ج 1: 280؛ ج 2: 155؛ ج 2: 263؛ ج 2: 332؛ ج 1: 285؛ 

ج 1: 3.

جلد/ صفحهمؤلفهطبقهروش

ساز
ن 
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 و 

ش ها
رو
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  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(

ان
ست

 دا
 از

ری
 گی

هره
ب

ج 1: 58بهره گیری از داستان حضرت ابراهیم)ع(
ج 2: 125بهره گیری از داستان ابراهیم)ع( با گروه کافران

ج 2: 125-126بهره گیری از داستان ابراهیم)ع( وخلیل اهلل بودن او
ج 1: 59 -61بهره گیری از داستان قربانی کردن اسماعیل)ع( و عبداهلل پدر پیامبرص

ج 1 ص 62بهره گیری از داستان یوسف)ع( در اتهام دزدی به او
ج 1: 28بهره گیری از داستان فردی از اصحاب موسی)ع(

ج 1: 64بهره گیری از داستان موسی)ع(
ج 1: 64-65بهره گیری از داستان کشته شدن جوان بنی اسرائیل)بقره(

ج 1: 65بهره گیری از داستان غرق شدن فرعون و همراهانش در نیل
ج 1: 67بهره گیری از داستان بنی اسرائیل

ج 1: 353-355بهره گیری از داستان موسی)ع( در مالقات با خضر نبی)ع(
ج 2: 126-128بهره گیری از داستان موسی)ع( و مرد عابر

ج 2: 79بهره گیری از داستان قوم موسی)ع( برای درخواست رؤیت خدا
ج 2: 207-208بهره گیری از داستان مردی از بنی اسرائیل
ج 2: 468بهره گیری از داستان بنی اسرائیل و قحطی

ج 1: 68بهره گیری از داستان دانیال)ع(
ج 1: 335بهره گیری از داستان بلعم بن باعورا
ج 2: 76بهره گیری از داستان بخت النصر

ج 1: 70-71بهره گیری از داستان حضرت سلیمان)ع(
ج 1: 363-364بهره گیری از داستان حضرت سلیمان)ع( و مورچه
ج 2: 397بهره گیری از داستان حضرت سلیمان)ع( و پیر زن

ج 1: 79-80بهره گیری از داستان معراج پیامبر)ص(
ج 1: 128بهره گیری از داستان مالقات پیامبر)ص( و علی)ع( با خضر نبی)ع(

ج 2: 381بهره گیری از داستان پیامبر)ص( و بخشنده مال
ج 2: 467بهره گیری از داستان پیامبر)ص( و زنی که خواب دیده بود

ج 2: 473بهره گیری از داستان پیامبر)ص( و فرو ریختن بتان
ج 1: 149-150بهره گیری از داستان عیادت امام علی)ع(
ج 1: 144بهره گیری از داستان حضرت زهرا)س(

ج 1: 145بهره گیری از داستان امام حسن)ع( برای آزاد کردن برده
ج 1: 145بهره گیری از داستان امام حسن)ع( در لحظه شهادت

ج 1: 239-241بهره گیری از داستان امام جعفر)ع(
ج 1: 241-243بهره گیری از داستان امام صادق)ع( و بد گویی از ایشان نزد منصور

ج 2: 94بهره گیری از داستان داود نبی)ع(
ج 1: 317-318بهره گیری از داستان آدم و حوا

ج 2: 475-476بهره گیری از داستان یحیی)ع( و سؤال از شیطان
ج 1: 383-384بهره گیری از داستان مرد انصاری و نخل
ج 2: 118بهره گیری از داستان مهاجرین و انصار

ساز
ن 

سا
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 و 
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2. بررسی سؤال دوم پژوهش: در روش آموزش��ی امام رضا)ع( فنون جلب 
توجه مخاطب کدام است و تحلیل آن چگونه است؟

تأمل در روایات مسند اإلمام الرضا)ع( نشان داد که فنون جلب توجه مخاطب 
در روش آموزشی امام رضا)ع( شامل تاکید بر اهمیت مطلب، استفاده از کلمات 

خطابی و بهره مندی از ادوات تنبیه و تحضیض به شرح ذیل بیان شده است:
طبقه تأکید بر اهمیت مطلب دارای مؤلفه های؛ تاکید لفظی، تاکید معنوی است.

طبقه اس��تفاده از کلمات خطابی دارای مؤلفه های؛ خط��اب با کنیه، خطاب 
با اس��م، خطاب با الفاظ مبهم، خطاب به دین، خطاب به صفت، خطاب مشتق، 

خطاب عام است.
طبقه بهره مندی از ادوات تنبیه و تحضیض دارای مؤلفه های استفاده از أال، 

أما و لوال است.
در جدول)2( فنون جلب توجه مخاطب در روش آموزش��ی امام رضا)ع( بر 

اساس روایات مسند اإلمام الرضا)ع( منعکس شده است.

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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سا جدول 2: فنون جلب توجه مخاطب در روش آموزشی امام رضا)ع( بر اساس 

روایات مسند اإلمام الرضا)ع(
جلد/ صفحهمؤلفهطبقهروش

ان
اطب

مخ
جه 

 تو
ب

جل
ن 

فنو
 و 

ه ها
شیو

ت 
همی

ر ا
د ب

اکی
ت

ب
طل

ج 1: 3؛ ج 1: 72؛ ج 1: 184؛ ج 2: 22؛ ج 2: 39؛ ج 2: 40؛ تاکید لفظیم
ج 2: 55؛ ج 2: 55؛ ج 2: 56؛ ج 2: 212.

ج 1: 99؛ ج 1: 103؛ ج 1: 334؛ ج 2: 13؛ ج 2: 39؛ ج 2: تاکید معنوی
79؛ ج 2: 88؛ ج 2: 502؛ ج 1: 101.

بی
طا

 خ
ت

لما
ز ک

ده ا
تفا

اس

ج 1: 3؛ ج 1: 18؛ ج 1: 26؛ ج 1: 186؛ ج 1: 215؛ ج 1: 232؛ خطاب با کنیه
ج 1: 237؛ ج 1: 275.

ج 1: 332؛ ج 1: 359؛ ج 2: 27؛ ج 2: 97؛ ج 2: 223.خطاب با کنیه

خطاب با اسم

ج 2: 434؛ ج 1: 35؛ ج 1: 39؛ ج 1: 67؛ ج 1: 96؛ ج 1: 109؛ 
ج 1: 158؛ ج 1: 162؛ ج 1: 182؛ ج 1: 183؛ ج 1: 205؛ ج 
1: 206؛ ج 1: 207؛ ج 1: 224؛ ج 1: 231؛ ج 1: 244؛ ج 
1: 250؛ ج 1: 277؛ ج 1: 286؛ ج 1: 375؛ ج 2: 50؛ ج 2: 
51؛ ج 2: 75؛ ج 2: 83؛ ج 2: 85؛ ج 2: 136؛ ج 2: 77؛ ج 

2: 426؛ ج 2: 432.

ج 1: 62؛ ج 1: 156؛ ج 1: 168.خطاب با الفاظ مبهم
ج 2: 78؛ ج 2: 76.خطاب به دین
ج 1: 162؛ ج 2: 112.خطاب با مشتق
ج 2: 110؛ ج 1: 176؛ ج 1: 169؛ ج 1: 80؛ ج 2: 92.خطاب با صفت

ج 2: 102؛ ج 1: 304.خطاب عام

ض
ضی

تح
 و 

بیه
ت تن

 ادا
 از

ری
 گی

هره
ب

ج 1: 123؛ ج 1: 340؛ ج 2: 109؛ ج 2: 110؛ ج 2: 426؛ ج تنبیه و تحضیض با أال
1: 36؛ ج 1: 225؛ ج 1: 333؛ ج 1: 311؛ ج 2: 80.

ج 2: 153؛ ج 2: 220؛ ج 2: 249؛ ج 2: 280؛ ج 2: 371؛ ج تنبیه و تحضیض با أما
2: 396؛ ج 2: 406؛ ج 2: 371.

ج 2: 420؛ ج 2: 445؛ ج 2: 454؛ ج 2: 456؛ ج 2: 462.تنبیه و تحضیض با أما

ج 1: 14؛ ج 2: 89؛ ج 2: 241؛ ج 2: 434.تنبیه و تحضیض با لوال

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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۳. بررسی س��ؤال سوم پژوهش: در روش آموزش��ی امام رضا)ع( شیوه های 
عینیت بخش کدام است و تحلیل آن چگونه است؟

تأمل در روایات مس��ند اإلمام الرضا)ع( نشان داد که شیوه های عینیت بخش 
در روش آموزشی امام رضا)ع( شامل مثال و تشبیه به شرح ذیل بیان شده است:

طبقه مثال دارای مؤلفه های: ذکر نمونه در اش��تراک برخی اسامی خداوند با 
انسان، ذکر مثال در اسماء وصفات خداوند، ذکر نمونه برای مستجاب شدن دعا، 
ذکر نمونه برای عدم هراس از تهدید، ذکر مث��ال برای حافظ بودن خداوند، ذکر 
نمونه از شیوه تبلیغ پیامبر)ص(، ذکر مثال از خاتمه حیات امامان، ذکر نمونه برای 
پذیرش جایگاه حکومتی، ذکر مثال برای معجزات یسع و حزقیل بدون قول به 
الوهیت او از س��وی امت، ذکر نمونه برای صفات خداون��د، ذکرمثال برای عدم 
رویت خداوند، ذکر نمونه برای عدم رویت خداوند، ذکر مثال برای مکان رفتن 
روح، ذکر نمونه برای موارد جواز شهادت از سوی زنان، اهل کتاب و بچه ها، ذکر 
مثال برای انواع پوشش حضرت یوسف)ع(، ذکر نمونه برای متعَلق دیه، ذکر نمونه 
برای گفتن ان ش��اءاهلل و تأثیر آن، ذکر مثال برای موارد دفع بال به سبب حضور 

افراد، ذکر نمونه برای در امان ماندن از شر دشمنان است.
همچنین طبقه تش��بیه و تمثی��ل دارای مؤلفه های: تش��بیه مهربانی حضرت 
رسول)ص( نسبت به امت خویش به مهربانی پدر بر فرزندان، تشبیه سالح به تابوت 
در بنی اس��رئیل، تش��بیه امام به ماه تابان، نور فروزان، چراغ درخشان، ستاره 
راهنما در ش��ب های تاریک، و آب گورا برای تش��نگان، آتش در بلندی های 
بیان ها، به ابر پر باران، باران پربرکت، چش��مه جوشان، باغ و برکه، پدر مهربان، 
برادر تنی، ستاره فروزان و آفتاب تابان؛ تش��بیه خود امام و هارون)قبر ایشان( 

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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محب اهل بیت)ع( به کودک تازه متولد ش��ده از مادر، تشبیه بوسیدن دست کسی 
به نماز خواندن)عبادت( برای او، تشیبه محکم کالم اهل بیت)ع( به محکم قرآن و 
متشابه آن به متشابه قرآن، تشبیه کثرت گناه به تعداد ستارگان، تشبیه روانه شدن 
روزها به درگاه الهی در قیامت به روانه شدن عروس به سوی حجله، تشبیه روز 
جمعه به ماه در بین ستارگان، تشبیه اطعام مؤمن در روز غدیر به اطعام همه انبیا 
و صدیقین، تشبیه ترس و گریز دشمنان به گریزان شدن خرهای وحشی رم کرده 
از ترس شیر، تشبیه خواننده دعا در سجده شکر به همراهی کننده رسول خدا)ص( 
به در بدر، تشبیه تیره شدن روح به خورش��ید تابان که ابر آن را پوشانده، تشبیه 
شخصی که بیماری او یک سال طول کشیده به فرد بیهوش، تشبیه نعمت های الهی 
به شتری بسته شده، تشبیه زائر امام حسین)ع( به زیارت کننده خدا در باالی عرش 
تشبیه زائر قبر امام موسی کاظم)ع( به زیارت قبر پیامبر و امیرالمؤمنین)ع(، تشبیه 
برتری گندم بر جو به فضیلت اهل بیت)ع( بر مردم، تشبیه نگاه کننده به شطرنج به 
نگاه کننده به آتش، تشبیه حرمت خوردن خاک به خوردن مردار، خون و گوشت 
خوک، تشبیه ابوحمزه ثمالی در زمان خود به سلمان در زمان خود، تشبیه منکر 
حقانیت خویش امام رضا)ع( به منکر حقانیت پدران خود، تشبیه یونس در زمان 

خود به سلمان در زمان خود است.
در جدول)۳( عینیت بخشی در روش آموزشی امام رضا)ع( بر اساس روایات 

مسند اإلمام الرضا)ع( منعکس شده است.

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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جدول ۳: عینیت بخشی در روش آموزش��ی امام رضا)ع( بر اساس روایات 
مسند اإلمام الرضا)ع(

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(

جلد/ صفحهمؤلفهطبقه

ال
 مث

ج 1: 13ذکر نمونه نمونه محسوس در اشتراک برخی اسامی خداوند با انسان
ج 1: 13 ذکر نمونه در اسماء وصفات خداوند
ج 1: 147 ذکر نمونه برای مستجاب شدن دعا
ج 1: 166ذکر نمونه برای عدم هراس از تهدید
ج 1: 167 ذکر نمونه برای حافظ بودن خداوند
ج 1: 181 ذکر نمونه از شیوه تبلیغ پیامبر)ص(
ج 1: 184ذکر نمونه ای از خاتمه حیات امامان

ج 1: 348ذکر نمونه برای پذیرش جایگاه حکومتی
ج 2: 78 ذکر نمونه برای معجزات یسع و حزقیل بدون قول به الوهیت او از سوی امت

ج 2: 87ذکر نمونه برای صفات خداوند
ج 2: 87ذکر نمونه برای عدم رویت خداوند
ج 2: 87ذکر نمونه برای عدم رویت خداوند
ج 2: 103ذکر نمونه برای مکان رفتن روح

ج 2: 287ذکر نمونه برای موارد جواز شهادت از سوی زنان، اهل کتاب و بچه ها
ج 2: 361ذکر نمونه از انواع پوشش حضرت یوسف)ع(

ج 2: 396ذکر نمونه برای متعَلق دیه
ج 2: 434ذکر نمونه برای گفتن ان شاءاهلل و تأثیر آن

ج 2: 435ذکر نمونه از موارد دفع بال به سبب حضور افراد
ج 2: 441ذکر نمونه برای در امان ماندن از شر دشمنان

روش

ش
بخ

ت 
عینی

ن 
فنو

 و 
ش ها

رو
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  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(

جلد/ صفحهمؤلفهطبقه

ال
 مث

ج 1: 13ذکر نمونه نمونه محسوس در اشتراک برخی اسامی خداوند با انسان
ج 1: 13 ذکر نمونه در اسماء وصفات خداوند
ج 1: 147 ذکر نمونه برای مستجاب شدن دعا
ج 1: 166ذکر نمونه برای عدم هراس از تهدید
ج 1: 167 ذکر نمونه برای حافظ بودن خداوند
ج 1: 181 ذکر نمونه از شیوه تبلیغ پیامبر)ص(
ج 1: 184ذکر نمونه ای از خاتمه حیات امامان

ج 1: 348ذکر نمونه برای پذیرش جایگاه حکومتی
ج 2: 78 ذکر نمونه برای معجزات یسع و حزقیل بدون قول به الوهیت او از سوی امت

ج 2: 87ذکر نمونه برای صفات خداوند
ج 2: 87ذکر نمونه برای عدم رویت خداوند
ج 2: 87ذکر نمونه برای عدم رویت خداوند
ج 2: 103ذکر نمونه برای مکان رفتن روح

ج 2: 287ذکر نمونه برای موارد جواز شهادت از سوی زنان، اهل کتاب و بچه ها
ج 2: 361ذکر نمونه از انواع پوشش حضرت یوسف)ع(

ج 2: 396ذکر نمونه برای متعَلق دیه
ج 2: 434ذکر نمونه برای گفتن ان شاءاهلل و تأثیر آن

ج 2: 435ذکر نمونه از موارد دفع بال به سبب حضور افراد
ج 2: 441ذکر نمونه برای در امان ماندن از شر دشمنان

بیه
تش

 

ج 1: 80تشبیه مهربانی حضرت رسول)ص( نسبت به امت خویش به مهربانی پدر بر فرزندان
ج 1: 95تشبیه سالح به تابوت در بنی اسرائیل

تشبیه امام به ماه تابان، نور فروزان، چراغ درخشان، ستاره راهنما در شبهای تاریک، 
ج 1: 98و آب گورا برای تشنگان

ج 1: 98تشبیه امام به آتش در بلندی های بیان ها
تشبیه امام به ابر پر باران، باران پربرکت، چشمه جوشان، باغ و برکه، پدر مهربان، 

ج 1: 98برادر تنی

ج 1: 98تشبیه امام به ستاره فروزان و آفتاب تابان
ج 1: 166تشبیه خود امام و هارون)قبر ایشان( به دو انگشت که به هم چسبیده اند

تشبیه پاک شدن از گناه تشییع کننده جنازه محب اهل بیت)ع( به کودک تازه متولد 
ج 1: 207شده از مادر

ج 1: 286تشبیه بوسیدن دست کسی به نماز خواندن)عبادت( برای او
ج 1: 307-تشیبه محکم کالم اهل بیت)ع( به محکم قرآن و متشابه آن به متشابه قرآن

308
ج 2: 13تشبیه کثرت گناه به تعداد ستارگان

تشبیه روانه شدن روزها به درگاه الهی در قیامت به روانه شدن عروس به سوی 
ج 2: 17حجله

ج 2: 18تشبیه روز جمعه به ماه در بین ستارگان
ج 2: 19تشبیه اطعام مؤمن در روز غدیر به اطعام همه انبیا و صدیقین

ج 2: 59تشبیه ترس و گریز دشمنان به گریزان شدن خرهای وحشی رم کرده از ترس شیر
ج 2: 65تشبیه خواننده دعا در سجده شکر به همراهی کننده رسول خدا)ص( به در بدر

ج 2: 103تشبیه تیره شدن روح به خورشید تابان که ابر آن را پوشانده
ج 2: 202تشبیه شخصی که بیماری او یک سال طول کشیده به فرد بیهوش

ج 2: 207تشبیه نعمت های الهی به شتری بسته شده
ج 2: 248تشبیه زائر امام حسین)ع( به زیارت کننده خدا در باالی عرش

ج 2: 251تشبیه زائر قبر امام موسی کاظم)ع( به زیارت قبر پیامبر)ص( و امیر المومنین)ع(
ج 2: 252تشبیه)ثواب( زیارت قبر امام موسی کاظم)ع( به زیارت قبر پیامبر و امیرالمؤمنین

ج 2: 330تشبیه برتری گندم بر جو به فضیلت اهل بیت)ع( بر مردم
ج 2: 358تشبیه نگاه کننده به شطرنج به نگاه کننده به آتش

ج 2: 410تشبیه حرمت خوردن خاک به خوردن مردار، خون و گوشت خوک
ج 2: 426تشبیه ابوحمزه ثمالی در زمان خود به سلمان در زمان خود

ج 2: 432تشبیه منکر حقانیت خویش امام رضا)ع( به منکر حقانیت پدران خود
ج 2: 455تشبیه یونس در زمان خود به سلمان در زمان خود

ج 2: 497تشبیه منزلت امام علی)ع( نسبت به پیامبر)ص( به منزلت هارون برای موسی)ع(
تشبیه مؤمنین در پذیرش والیت امیرمومنان)ع( در روز غدیر به مالئکه در سجده بر 

ج 2: 19آدم و تشبیه منکرین والیت امیرالمؤمنین)ع( در روز غدیر به شیطان

ج 2: 103تشبیه شعاع روح در بدن به پرتو خورشید در آسمان

ش
بخ

ت 
عینی

ن 
فنو

 و 
ش ها

رو
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 4. بررسی سؤال چهارم پژوهش: در روش آموزشی امام رضا)ع( پرسش و 
پاسخ کدام است و تحلیل آن چگونه است؟

تأمل در روایات مسند اإلمام الرضا)ع( نشان داد که راهکار پرسش و پاسخ در 
روش آموزشی امام رضا)ع( به شرح ذیل بیان شده است:

طرح پرسش ابتدا از سوی شاگرد و ارائه پاسخ توسط امام)ع(، طرح پرسش 
ابتدا از سوی امام)ع( و پاسخ صحیح از سوی شاگرد با تأیید و تکمیل امام رضا)ع(، 
طرح پرسش ابتدا از س��وی امام)ع( و پاسخ نادرست از سوی ش��اگرد همراه با 
اصالح وارائه پاسخ درست امام)ع(، طرح پرسش ابتدا از سوی امام)ع( و اظهار نا 
آگاهی شاگرد یا اظهار آگاه تر بودن امام)ع( از سوی شاگرد و پاسخ توسط امام)ع(، 
طرح پرس��ش احتمالی و پاسخ آن توس��ط امام)ع( و طرح پرسش ابتدا از سوی 

شاگرد و ارائه پاسخ توسط امام)ع( است.
در جدول)4( پرس��ش و پاس��خ در روش آموزش��ی امام رضا)ع( بر اساس 

روایات مسند اإلمام الرضا)ع( منعکس شده است.

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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سا جدول 4: پرسش و پاسخ در روش آموزشی امام رضا)ع( بر اساس روایات 

مسند اإلمام الرضا)ع(

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(

جلد/ صفحهطبقه

طرح پرسش ابتدا از 
سوی شاگرد و ارائه 
پاسخ توسط امام)ع(

ج 1: 4؛ ج 1: 18؛ ج 1: 26؛ ج 1: 27؛ ج 1: 30؛ ج 1: 31؛ ج 1: 34؛ 
ج 1: 35؛ ج 1: 35؛ ج 1: 37؛ ج 1: 38؛ ج 1: 40؛ ج 1: 42؛ ج 1: 42؛ 
ج 1: 43؛ ج 1: 44؛ ج 1: 49؛ ج 1: 51؛ ج 1: 54؛ ج 1: 57؛ ج 1: 59؛ 
ج 1: 66؛ ج 1: 74؛ ج 1: 74؛ ج 1: 76؛ ج 1: 80؛ ج 1: 82؛ ج 1: 88؛ 
ج 1: 88؛ ج 1: 94؛ ج 1: 94؛ ج 1: 102؛ ج 1: 103؛ ج 1: 136؛ ج 1: 
138؛ ج 1: 139؛ ج 1: 151؛ ج 1: 152؛ ج 1: 160؛ ج 1: 181؛ ج 1: 
184؛ ج 1: 208؛ ج 1: 209؛ ج 1: 210؛ ج 1: 207؛ ج 1: 212؛ ج 1: 
214؛ ج 1: 214؛ ج 1: 216؛ ج 1: 217؛ ج 1: 219؛ ج 1: 219؛ ج 1: 
220؛ ج 1: 223؛ ج 1: 223؛ ج 1: 225؛ ج 1: 225؛ ج 1: 226؛ ج 1: 
226؛ ج 1: 229؛ ج 1: 229؛ ج 1: 230؛ ج 1: 232؛ ج 1: 233؛ ج 1: 
237؛ ج 1: 258؛ ج 1: 259؛ ج 1: 260؛ ج 1: 267؛ ج 1: 274؛ ج 1: 
274؛ ج 1: 276؛ ج 1: 284؛ ج 1: 284؛ ج 1: 285؛ ج 1: 286؛ ج 1: 
291؛ ج 1: 300؛ ج 1: 307؛ ج 1: 307؛ ج 1: 310؛ ج 1: 310؛ ج 1: 
315؛ ج 1: 317؛ ج 1: 323؛ ج 1: 350؛ ج 1: 350؛ ج 1: 376؛ ج 1: 
377؛ ج 2: 2؛ ج 2: 5؛ ج 2: 9؛ ج 2: 14؛ ج 2: 49؛ ج 2: 69؛ ج 2: 85؛ 
ج 2: 87؛ ج 2: 103؛ ج 2: 132؛ ج 2: 138؛ ج 2: 139؛ ج 2: 140؛ ج 
2: 140؛ ج 2: 140؛ ج 2: 141؛ ج 2: 160؛ ج 2: 162؛ ج 2: 163؛ ج 2: 
163؛ ج 2: 163؛ ج 2: 164؛ ج 2: 165؛ ج 2: 166؛ ج 2: 166؛ ج 2: 
166؛ ج 2: 171؛ ج 2: 173؛ ج 2: 174؛ ج 2: 175؛ ج 2: 175؛ ج 2: 
176؛ ج 2: 176؛ ج 2: 176؛ ج 2: 177؛ ج 2: 177؛ ج 2: 178؛ ج 2: 
179؛ ج 2: 179؛ ج 2: 179؛ ج 2: 179؛ ج 2: 179؛ ج 2: 180؛ ج 2: 
180؛ ج 2: 181؛ ج 2: 180؛ ج 2: 182؛ ج 2: 189؛ ج 2: 190؛ ج 2: 
190؛ ج 2: 190؛ ج 2: 191؛ ج 2: 191؛ ج 2: 192؛ ج 2: 193؛ ج 2: 
193؛ ج 2: 194؛ ج 2: 194؛ ج 2: 195؛ ج 2: 195؛ ج 2: 204؛ ج 2: 
205؛ ج 2: 209؛ ج 2: 440؛ ج 2: 453؛ ج 2: 453؛ ج 2: 459؛ ج 2: 
460؛ ج 2: 462؛ ج 2: 464؛ ج 2: 473؛ ج 2: 481؛ ج 2: 482؛ ج 2: 

503؛ ج 2: 464؛ ج 1: 57.
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  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(فرهنگ رضوی

طرح پرسش ابتدا 
از سوی امام)ع( و 

پاسخ صحیح از سوی 
شاگرد با تأیید یا تبسم 

و تکمیل امام)ع(

ج 2: 75؛ ج 2: 274.

طرح پرسش ابتدا 
از سوی امام)ع( و 
پاسخ نادرست از 

سوی شاگرد همراه با 
اصالح وارائه پاسخ 

درست امام)ع(

ج 2: 323؛ ج 1: 17؛ ج 1: 53؛ ج 1: 55؛ ج 1: 93؛ ج 1: 263.

طرح پرسش ابتدا از 
سوی امام)ع( و اظهار 
نا آگاهی شاگرد و یا 
اظهار آگاهتر بودن 
امام)ع( از سوی 

شاگرد و پاسخ توسط 
امام)ع(

ج 1: 6؛ ج 1: 6؛ ج 1: 57؛ ج 1: 6؛ ج 2: 367؛ ج 1: 204؛ ج 1: 223؛ 
ج 1: 234؛ ج 2: 96؛ ج 2: 247؛ ج 2: 315؛ ج 2: 315؛ ج 1: 36؛ ج 

1: 36؛ ج 1: 337.

طرح پرسش احتمالی 
و پاسخ آن توسط 

امام)ع(

ج 1: 50؛ ج 1: 110؛ ج 1: 110؛ ج 2: 217؛ ج 2: 218؛ ج 2: 218؛ ج 
2: 153؛ ج 2: 153؛ ج 2: 153؛ ج 2: 153؛ ج 2: 201؛ ج 2: 201؛ ج 2: 

201؛ ج 2: 201؛ ج 2: 202؛ ج 2: 202؛ ج 2: 202؛ ج 2: 203.
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تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( در مسند اإلمام الرضا)ع( نشان داد:
روش های آموزشی امام رضا)ع( در برگیرنده مجموعه تدابیر منظمی است که 
فرایند یادگیری را تسهیل و حرکت تربیتی انسان را به سوی کمال تسریع می کند. 
امام رضا)ع( با اس��تفاده از فنون آسان ساز از جمله دس��ته بندی موضوعات، به 
کاربردن جمالت کوتاه و بهره گیری از داس��تان، به خاطر سپاری محتوا را برای 
فراگیر تسهیل می کند و موجب ایجاد انتظام ذهنی در مخاطب می شود. همچنین 
امام رضا)ع( با بهره گیری از فنون جلب توجه مانند تأکید بر اهمیت مطلب، استفاده 
از کلمات خطابی و ادات تنبیه موجب ایجاد تشنگی و افزایش تقاضای یادگیری 
در مخاطب می شود و از شیوه های عینیت بخش همچون مثال و تشبیه به منظور 
ملموس تر کردن و اثربخشی بیشتر یادگیری استفاده می کند. به کارگیری روش 
پرسش و پاس��خ از س��وی امام رضا)ع( موجب شرکت فعال ش��اگرد در فرایند 

آموزش می شود و تقویت و تعمیق قوه تفکر را به دنبال دارد.

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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 منابع
• برومند، سید مهدی )1۳۷8(، روش های تعلیم در قرآن کریم و سنت،  	

پایان نامه کارشناسی ارشد ، علوم قرآن و حدیث، قم: دانشکده اصول 
دین.

• آموزشی 	 روش  تطبیقی  بررسی   ،)1۳88( مصطفی  سید  بهشتی، 
سخنرانی و شیوه های مرتبط با آن از دیدگاه معصومان )ع( وآموزه 
های متداول،  پایان نامه کارشناسی ارشد ، علوم حدیث )تفسیر اثری(، 

شهر ری:دانشکده علوم حدیث.
• حسینی زاده، سید علی )1۳۷۹(، آداب و روش های آموزش در سیره 	

نامه کارشناسی ارشد، تاریخ و فلسفه تعلیم و  ، پایان  معصومین )ع( 
تربیت،قم :پژوهشکده حوزه و دانشگاه.

• سیره 	 در  و جواب  سؤال  ، روش   )1۳80(  ---------------
معصومان )ع(، فصلنامه حوزه و دانشگاه، سال هفتم، شماره 28:ص 

.۹5 -۷4
• های 	 روش  و  تاریخ  در  پژوهشی   ،)1۳۹2( منیر  محمد  سعدالدین، 

آموزش و پرورش در جهان اسالم، ترجمه مرتضی اکبر زاده، تهران: 
انتشارات علمی و فرهنگی.

• التعلیم، 	 فی  منهجه  و  المعلم  الرسول   ،)142۳( رأفت  محمد  سعید، 
مصر:المنصوره،دارالوفاء.

• الحسن 	 ابی  الرضا  اإلمام  مسند   ،)1۳۹2( عزیزاهلل  قوچانی،  عطاردی 
علی بن موسی علیهما السالم، مشهد: آستان قدس رضوی.

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(
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سا • علیزاده، مژده؛ علوی، سید حمید رضا )1۳۹4(، روش های آموزشی از 	

منظر قرآن کریم، فصلنامه معرفت، شماره 20۹:ص 88-۷۳.
• هاشمی اردکانی، حسن؛ میرشاه جعفری، ابراهیم )1۳8۷(، روش 	

مناظره علمی در سیره آموزشی امامان معصوم )ع( مطالعه موردی: 
مناظرات علمی امام رضا )ع(. دوفصلنامه تربیت اسالمی، سال سوم، 

شماره ۷:ص ۷ -22.
• هندی:صالح ذیاب )200۹ م(، طرائق تدریس التربیة االسالمیة، 	

عمان: دارالفکر.
• یاوری، محمدجواد )1۳8۷(، تعلیم و تربیت در سیره ائّمه اطهار )ع(، 	

فصلنامه معرفت، سال هفدهم، شماره 1۳0:ص 48-2۷.
      ASa, Basil; Bb, Sulaiman(2009). Approaches

 for teaching, learning and doing research as
 deduced from the Qur’an and Sunnah. THE
 INTERNATIONAL MEDICAL JOURNAL,
VOLUME  8 NUMBER 2.

  تحلیل روش های آموزشی امام رضا)ع( با تکیه بر مسند اإلمام الرضا)ع(



70

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

فرهنگ رضوی

   



71

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

   

چکیده

واژه های کلیدی:

احمدبن موسی)ع(، شعر فارسی، شاه داعی، منصور حافظ، اهلی شیرازی.

 

 اغلب پژوهندگان در مطالعه و بررسی شهرت حضرت احمدبن موسی)ع(  و تاریخ 
کشف مرقد ایشان، صرفًا به اسناد تاریخی اکتفا کرده اند؛ در این مقاله با تأکید بر اشعار 
سده های هش��تم تا دهم، س��یر توجه به مرقد و ش��هرت آن حضرت بررسی و همچنین 

نخستین مناقب احمدبن موسی در شعر فارسی استخراج و تحلیل شده است.
از یافته های این پژوهش این اس��ت که تا اواخر س��ده هشتم، اش��اره ای مشخص به 
مرقد آن بزرگوار در دیوان ش��اعران وجود ندارد. در س��ده نهم، شاه داعی)870-810( 
و منصور حافظ نخستین ابیات را در منقبت آن حضرت س��روده اند و در سده دهم و با 
گسترش عمارت مرقد مطهر، اهلی شیرازی)858-942( در اشعارش، توصیف هایی تازه 
از نام و مرقد آن حضرت ارائه کرده است. به روایت اشعار، آن حضرت در سده نهم به 
لقب احمدبن موسی الرضا)ع(  مشهور بوده و در س��ده دهم، زمینه های شهرت ایشان به 

سیدسادات و شاه چراغ فراهم شده است.

تاریخ دریافت: 94/11/1
تاریخ پذیرش: 95/1/25

 انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی)ع(  
 در آینه اشعار سده های هشتم تا دهم

محمد مرادی1

momoradi@shirazu.ac.ir :1. استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز
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مقدمه
یکی از عوامل رونق علمی و فرهنگی شیراز، قرار گرفتن مشهد امام زادگان 
جلیلی است که از س��ده ها پیش در این دیار زیارتگاه مردم بوده است. از میان 
امام زادگان مدفون در شیراز، احمدبن موسی الکاظم)ع( دست کم از سده هشتم به 

بعد در سیر تحول فرهنگی شیراز جایگاهی ویژه داشته است.
تاریخ دقیق تولد و ش��هادت حضرت احمدبن موس��ی)ع( مشخص نیست؛ 
اما چنان که از متون تاریخ��ی و قراین موجود در آن ها می توان اس��تنتاج کرد، 
آن حضرت)ع( بین س��ال های 1۹۳ ت��ا 210 هجری در زم��ان خالفت مأمون، 
به قصد دیدار ام��ام رض��ا)ع( وارد فارس ش��ده و گویا پس از ش��هادت برادر 
بزرگوارشان)20۳ ه�  .ق(، در شیراز به ش��هادت رسیده است)سامی، 1۳4۷: 
۳۳2(. شیخ مفید در ارش��اد که کمتر از دو قرن پس از ش��هادت ایشان نوشته، 
احمدبن موسی)ع( را یکی از ۳۷ فرزند امام کاظم)ع( معرفی کرده و از ویژگی های 
ایشان به تفصیل سخن گفته است)مفید، 1۳۶4: 588(. از دیگر صاحب نظران 
اسالمی، ابن شهرآشوب در مناقب آل ابی طالب، احمد، محمد و حمزه را از یک 
مادر دانس��ته)کالنتری، 1۳۹0: 1۳( و امام فخر رازی در الشجرة المبارکه فی 
انساب الطالبیه و مجلسی در بحاراالنوار)راس��تی،1۳۹0: ۳5( بر انتساب آن 

حضرت به امام هفتم)ع( تصریح کرده است.
نکته ای که در بررس��ی ش��خصیت احمدبن موس��ی)ع( مهم به نظر می رسد، 
روایت های مختلفی است که از محل دفن ایشان در شهرهای شیراز، اسفراین، 
کاظمین و بلخ مطرح ش��ده)کالنتری،1۳۹0: 51 - ۶4(؛ عالوه بر این، درباره 
دفن ایشان در یمن، ابرقو، کاشان، آمل، تفرش، اس��دآباد، بهشهر و لرستان نیز 
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آن چه در این مقاله اس��اس ق��رار گرفته و اغل��ب پژوهش��گران نیز آن را 
پذیرفته اند؛ قرار داشتن مدفن آن حضرت در شیراز بوده است. حمداهلل مستوفی 
در تاریخ گزیده)۷۳0ه�  .ق( و نزهه القلوب)۷40 ه�  .ق(، زرکوب شیرازی در 
شیرازنامه)۷44 ه�  .ق( و ابن بطوطه در رحله)۷48 ه�  .ق( از کسانی هستند که 
مدفن احمدبن موس��ی)ع( را در شیراز دانس��ته اند)کالنتری، 1۳۹0: 51 - 5۷ و 
عرفان منش، 1۳۹1: 188 - 1۹۳( نکته مورد اخت��الف درباره مدفن احمدبن 
موس��ی)ع(، تاریخ پیدا ش��دن آن اس��ت؛ چنان که اغلب متون متق��دم از جمله:  
نزهه القلوب، ش��یرازنامه، ش��داالزار و هزار مزار، زمان اتابک ابوبکر بن سعد 
در سده هفتم را تاریخ حقیقی کشف مرقد دانس��ته اند. برخالف متون متقدم، در 
فاصله سده های یازدهم تا س��یزدهم، روایتی دیگر در برخی از کتاب ها مانند: 
آثار احمدی، کنزاالنساب، بحراالنساب، مجمع االعقاب و آثاراالحمدیه، مطرح 
شده که تاریخ کش��ف مدفن را به زمان عضدالدوله دیلمی)۳۳8-۳۷2( نسبت 
داده اند)ر.ک: راس��تی، 1۳۹0: 5۷ - ۶2، کالنتری، 1۳۹0: ۶۷ و عرفان منش، 

.)20۷ - 1۹۷ :1۳۹1
 1. 1. روش تحقیق

در این مقاله با بررسی دیوان ها و استناد به اش��عاری که به نحوی مربوط به 
فضای فرهنگی فارس بوده اند به ویژه اش��عار سروده ش��ده در فاصله سده های 
هشتم تا دهم از قبیل اشعار شاعران مقیم شیراز، اشعار توصیفی درباره شیراز و 
حاکمان آن و اشعار منقبتی و شیعی تمام ابیاتی که در ستایش حضرت احمدبن 
موسی)ع( سروده شده یا اشاره ای احتمالی به مدفن آن حضرت)ع( و جغرافیای آن 
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دارند، استخراج ش��ده و به روش تحلیل محتوا، عالوه بر بررسی احتمال کشف 
مرقد احمدبن موسی)ع( پیش از سده هشتم)به روایت اشعار(، سیر مرکزیت یافتن 
جغرافیای حرم مطهر احمدبن موسی)ع( در شیراز تحلیل شده و نخستین شاعرانی 
که در ستایش آن حضرت شعر گفته اند، معرفی شده اند. همچنین زمان احتمالی 
شکل گرفتن لقب شاهچراغ با استناد و تحلیل بینامتنی اشعار مذهبی و با درنظر 
گرفتن سیر استفاده از لقب شاه برای ش��خصیت های دینی و راه یافتن احتمالی 
این عنوان از مناقب امامان)ع(، نخس��تین نمونه های موجود از ستایش احمدبن 
موسی)ع(، بررسی شده است. البته به ضرورت تأیید یا تعدیل مباحث مقاله، گاه 
به روایت های موجود در متون تاریخی و عرفانی اس��تناد و زمینه های توجه به 
مشهد حضرت احمدبن موسی)ع( در هر سده، معرفی شده و عوامل مذهبی، ادبی، 
تاریخی، جغرافیایی، س��یاحتی و حکومتی مؤثر در سیر توجه به نام و مرقد آن 

حضرت تحلیل شده است.

 1. 2. پیشینه پژوهش
تاکنون پژوهندگان بسیاری به بررسی اصالت روایت های مطرح شده درباره 
ش��خصیت و مرقد حضرت احمدبن موس��ی)ع( پرداخته اند. عالوه بر کتاب های 
تاریخی و مذهبی کهن، از میان پژوهن��دگان معاصر برخی به صورت تحلیلی و 
انتقادی به بررس��ی روایت های موجود پرداخته اند؛ از جمله کالنتری)1۳۹0(، 
راس��تی)1۳۹0( و عرفان منش)1۳۹1(، عالوه بر بررسی سیمای آن حضرت 
در متون تاریخی، به روایت های کش��ف مدفن احمدبن موسی)ع( اشاره کرده اند. 
در تحقیق های ادبی نیز تنها به جمع آوری اش��عار سروده ش��ده در ستایش آن 
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مرادی، معصومه)1۳۹0 و 1۳۹۳(، تنها مناقب مربوط به این امام زاده جلیل را 
گردآوری و منتشر کرده اند. با این حال تاکنون کسی به بررسی نمود این روایت ها 
و همچنین شهرت مرقد احمدبن موس��ی)ع( و القاب آن حضرت در شعر فارسی 
نپرداخت��ه و یکی از مهم ترین س��ندهای تاریخ فرهنگ فارس یعنی اش��عار در 
پژوهش های صورت گرفته، مغفول مانده است. همچنین در کتاب های موجود، 
از میان نخستین شاعرانی که در ستایش آن حضرت شعر گفته اند، جز به شاه داعی 

شیرازی)810-8۷0 ه�  .ق(، اشاره نشده است.

بررسی سیمای احمدبن موسی)ع( در شعر فارسی سده های هشتم 
تا دهم

برخالف روایت های متأخر، درباره کشف مرقد احمدبن موسی)ع( در زمان 
دیلمیان، در هیچ یک از مت��ون تاریخی، جغرافیایی، ادبی و عرفانی س��ده های 
چهارم تاششم قمری، نشانی از مرقد آن حضرت نمی توان دید)ر.ک: کالنتری، 
1۳۹0: ۷1(. حتی در متون مرتبط به فارس مانند س��یرت الشیخ الکبیر، نوشته 
ابوالحسن دیلمی)ر.ک: دیلمی، 1۳۶۳(، فارس��نامه ابن بلخی)ر.ک: ابن بلخی، 
1۳۷4( و آثار روزبهان بقلی نیز)ر.ک: میر، 1۳54(، باوجود ارتباط تنگاتنگی 
که با جغرافیای مرقد دارند، نشانه ای از حضرت احمدبن موسی)ع( و مرقد ایشان 
دیده نمی ش��ود. عالوه بر متون منثور، در اش��عار فارس��ی موجود از سده های 
سوم تا شش��م، حتی یک اش��اره یا س��تایش از احمدبن موس��ی)ع( ثبت نشده 

است)ر.ک:مرادی، 1۳۹1(.
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از آغاز سده شش��م، در محدوده مرقد فرزندان امام موسی کاظم)ع( اقداماتی 
عمرانی مانند ساخت مسجد نو و اوقاف سلغریان صورت گرفته)بیضاوی، بی تا: 
85 - ۹0( که ممکن اس��ت، همین مس��ئله مقدمه ای برای مکشوف شدن مدفن 
احمدبن موسی)ع( و ورود نام ایشان به قلمرو شعر فارس��ی باشد. با وجود این، 
شهرت مرقد حضرت  تا آغاز سده هش��تم اندک بوده؛ چنان که حمداهلل مستوفی 
در تاریخ گزیده)۷۳0 ه�  .ق( از عمارت حرم احمدبن موسی)ع( در زمان اتابکان 
گزارشی نداده؛ هرچند در اشاره به فرزندان امام موسی کاظم)ع(، مدفن احمد بن 

موسی)ع( را به تصریح در شیراز می داند)حمداهلل مستوفی، 1۳۳۹: 204(.
دیوان ها و مجموعه اش��عار باقی مانده، مؤید ش��هرت ان��دک مرقد احمدبن 
موسی)ع( در سده هفتم است. اگر از شاعران مشهور این سده که ساکن شیراز نبوده 
و بالطبع با مکان های مذهبی شیراز آشنا نبوده اند بگذریم، به نظر می رسد بهترین 

شخصیت ادبی برای انعکاس میزان شهرت مرقد مطهر، سعدی باشد.
ش��یخ اجل، در حدود ۳0 قطعه از شعرهای خود از ش��یراز یادکرده)رومی، 
1۳8۹: ۷1( که در این سروده ها که عمدتًا غزل ها، قصاید و ابیاتی از بوستان را 
شامل می شود، مضامینی مانند ستایش مردم فارس، حاکمان و آبادنی آن دیار 
و از مناطق، تنگه اهلل اکبر و مکان های طبیعی و بزرگان شهر دیده می شود)ر.ک: 
س��عدی، 1۳84: 2۳5، ۷04، ۷۷۹، 824، 8۳۶، ۹55، 1182، 1200، 1201، 
1205، 120۶ و..(. ب��ا این حال نش��انه ای از مرقد و نام احمدبن موس��ی)ع( در 
اشعار سعدی نیست. بهترین توصیف از شیراز و مکان های مقدس آن، در غزلی 
از طیبات دیده می شود که سعدی در خالل آن، ش��یراز را قبة  االسالم خوانده و 
از بزرگان این شهر به شیخ خفیف و ش��یخ روزبهان سوگند خورده است)همان، 

 انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی)ع(   در آینه اشعار سده های هشتم تا دهم



77

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا 1224(؛ اولیایی که در زمان سعدی مقبره شان زیارتگاه مردم بوده است؛ اما کسی 

که در دیوان بارها به آل رس��ول)ص( و فرزندان فاطمه)س(  عش��ق ورزیده و حتی 
به آنان س��وگند خورده)س��عدی، 1۳84: 11۷۹( چگونه از مرقدی مشهور در 
شیراز سخن نگفته است؟ سعدی در دیباچه های بوستان)همان:2۳۷ - 241( و 
گلستان)همان: 1۷ و 18( نیز که در سال های ۶55 و ۶5۶ هجری قمری بیاض 
شده، همچنین در خالل ستایش هایش از ابوبکر بن سعد و توصیف آبادانی فارس 

در زمان او اشاره ای به مرقد احمدبن موسی)ع( ندارد.
 این نکته محتمل اس��ت که امیر مقرب الدین که بر اس��اس روایت های سده 
هشتم، در کش��ف مرقد احمدبن موسی)ع( نقش اساسی داش��ته، ممدوح سعدی 
نبوده و به همین دلیل س��عدی از اقدامات او س��خنی نگفته یا تاریخ کشف مرقد 
پس از نوشتن بوس��تان و گلستان بوده اس��ت. عالوه بر کلیات سعدی در دیگر 
آثار منظوم مربوط به این دوره نیز نش��انی از مرقد نمی ت��وان دید؛ از جمله در 
همایون نامه حکیم زّجاجی، تاریخی منظوم که در س��ده هفتم سروده شده و در 
بخش روایت های مربوط به زمان مأمون)زجاجی، 1۳8۳: 510 - 52۶( از احمد 

بن موسی)ع( سخنی به میان نیامده است.
 با وجود نبود قراین مس��تند برای کش��ف مرقد حضرت احمدبن موسی)ع( 
در آثار س��ده هفتم، باید اذعان کرد که این نکته نمی تواند ردکننده نظر مورخان 
سده هشتم مبنی بر کش��ف مرقد در زمان اتابک ابوبکر بن س��عد باشد؛ زیرا نام 
ش��خصیت ها و به ویژه مکان های مربوط به یک حوزه جغرافیایی، به مرور وارد 
آثار ادبی شاعران آن دیار می شود؛ چنان که مشهد امام رضا)ع( از زمان شهادت آن 
حضرت)ع( شهرت داشته و در زمان محمودغزنوی)۳8۷-421 ه�  .ق.( عمارت 
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ش��ده)ر.ک: بیهقی، 1۳8۳: ۶۳۹ و 8۷0 و حمداهلل مستوفی، 1۳۳۹: 205(؛ اما 
نخستین اشاره به آن در شعر فارس��ی، مربوط به اواخر سده پنجم است)مرادی، 

.)5۷۳ :1۳۹1
 بر این اساس، در تحلیل اشعار سده های هشتم تا دهم، سعی شده است، سیر 
توجه به مرقد، مکان های مذهبی مجاور آن و شخصیت احمدبن موسی)ع( در شعر 
فارسی بررسی و زمینه های سیاسی، اجتماعی و ادبی آن تحلیل و جست و جو 

شود.

2. 1. تحلیل زمینه ها و احتماالت نمود شهرت نام و مرقد احمدبن 
موسی)ع( در اشعار قرن هشتم و نهم

 از عواملی که در سده هشتم به غلبه اندیشه شیعی و به موازات آن رشد مفاهیم 
شیعی در ادبیات کمک کرد، قدرت یافتن سیاسی شیعیان امامیه بود که مقدمات 
آن در آغاز سده هفتم، با نفوذ وزیران شیعی در دربار عباسیان شکل گرفت و با 
روی کار آمدن ایلخانان و همزمان با وزارت دانشمند و متفکر به نام شیعی خواجه 
نصیرالدین طوسی و تربیت یافتگان مکتب او اس��تمرار یافت؛ تا جایی که اهل 
سنت، در کنار احترام به ش��یخین، بیش از پیش، به امامان دوازده گانه و جایگاه 
مذهبی آنان، تمایل پیدا کردند)صفا، 1۳۷۳ :1۳4 - 141( و همین اقبال، توجه 
حاکمان زمان و در نتیجه عموم ایرانیان را به اماکن مذهبی شیعیان در پی داشت.

این اقبال نسبی در اوایل سده هش��تم با تمایل غازان)۶۹4-۷0۳ ه�  .ق( به 
مذهب تش��یع ادامه یافت و با شیعه ش��دن برادرش الجایتو)۷04-۷15 ه�  .ق( 
جنبه ای عام گرفت)براون، 5۶:1۳51-5۹(. در متون س��ده هشتم، نشانه هایی 

 انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی)ع(   در آینه اشعار سده های هشتم تا دهم



79

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا متعدد از مدفن امام زادگان و توجه به آنان دیده می شود که بعید نیست، به موازات 

گرایش عام ایرانیان، همین توجه پادشاهان و حاکمان محلی، یکی از علل انجام 
اقدامات عمرانی در مکان های مذهبی ش��یراز و در نتیجه ش��هرت یافتن مرقد 

حضرت احمدبن موسی)ع( در مناطق بیرون از فارس باشد.
از مت��ون تاریخ��ی ای��ن دوره مانن��د تاری��خ گزی��ده)۷۳0 ه���  .ق( و 
نزهة القلوب)۷40 ه�  .ق( نوشته حمداهلل مستوفی، شیرازنامه)۷44 ه�  .ق( نوشته 
زرکوب شیرازی، رحله ابن بطوطه)۷48 ه�  .ق(، شداالزار)۷۹1 ه�  .ق( نوشته 
جنید شیرازی و مزارات نوش��ته فرزند او بر می آید که مدفن احمدبن موسی)ع( 
دست کم از ربع دوم سده هشتم در شیراز مشخص و مشهور بوده است.)مستوفی، 
1۳۳۹: 204، زرکوب ش��یرازی، 50 تا 5۶، ابن بطوطه، 1۳۳۷: 205-204 و 

جنیدشیرازی، 1۳۶4: ۳۳۷- ۳۳4  (.
از میان این نویسندگان، مؤلف ش��یرازنامه با عنوان های مزار مقدس، مرقد 
مبارک، روضه، مشهد و قبر، از مدفن آن حضرت نام می برد و ایشان را با نام امیر 
احمدبن موسی الرضا می خواند)زرکوب ش��یرازی، 1۳50: 1۹۷(؛ اما با وجود 
کارهایی که در میانه سده هشتم هجری قمری در حوزه آبادانی مرقد مطهر و برای 
معرفی کرامات احمدبن موسی)ع( در شیراز انجام ش��ده، تا این زمان هنوز هیچ 
شاعری، در ستایش آن حضرت شعری مستقل نس��روده است. مؤید این ادعا، 

ابیاتی است که زرکوب شیرازی در ستایش آن حضرت)ع( آورده است:
عـَن فیـه قیل لی لَِم ترکَت مدح ابن موسی  والـخـصـاَل الّتــــی تََجمَّ
 کـان َجـبــــریَل خادمــــاً البیـه قلــُت ال اهتَــــَدی بمــــدَح امـام
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)زرکوب شیرازی، 1۳50: 1۹۷-1۹۶(
برخی این ابیات را نخستین سروده ها در ستایش احمدبن موسی)ع( و احتمااًل 
از زرکوب ش��یرازی دانسته اند)راس��تی، 1۳۹0: 15۷(؛ حال آن که این قطعه، 
اقتباسی کامل از ابیات ابونواس در ستایش امام رضا)ع( است)کالنتری،1۳۹0: 
25(. این که زرکوب شیرازی، در ستایش احمدبن موسی)ع(، به ابیاتی در منقبت 
امام رضا)ع( متوسل ش��ده، خود بهترین دلیل بر این است که تا این زمان، شعری 
جداگانه در ستایش ایشان سروده نشده؛ با این حال، نشانه هایی از ستایش آن 

حضرت)ع( به قلمرو شعر راه یافته است.
در دیوان های سده هشتم نیز نشانه ای مشخص از حضرت احمدبن موسی)ع( 
نمی توان دید. از میان ش��اعران مش��هور نیمه اول این س��ده، دراشعار اوحدی 
اصفهانی)مراغی/ ف. ۷۳8 ه�  .ق(، مفاهیم ش��یعی نمودی نسبی دارد)اوحدی، 
1۳40: 4 و ۳۶۹(. او در مثنوی جام جم که به سال ۷۳2 یا ۷۳۳ هجری قمری 
نظم آن را به پایان برده و و در بخش قس��م نامه، به »ستم کشتگان مشهد طوس« 

سوگند می خورد که این اشاره تنها نمونه نزدیک به موضوع این پژوهش است:
فسوس ز  کربـــال  شهیدان  طوس به  مشهد  کشتگان  ستم   به 

)همان: 48۹(
نکته تأمل برانگیز در این بیت، استفاده از نشانه جمع در مصراع دوم است. از 
سیاق دستوری این مصرع به نظر می رسد، ش��اعر عالوه بر امام رضا)ع( به دیگر 
شهیدان همراه او در طوس نیز سوگند خورده و این نوع سوگند، می تواند اشاره 
به دیگر ش��خصیت های دینی یا امام زادگانی باشد که طبق روایت های مختلف 
تاریخی، همراه یا پس از امام به ایران مهاج��رت کرده اند و در حوالی طوس به 
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جغرافیای مطرح شده در این بیت متفاوت با مدفن معروف احمدبن موسی)ع( 
اس��ت؛ البته محمدبن علی بن هارون موسوی نیش��ابوری)48۳-54۹ ه�  .ق( 
صاحب لب االنس��اب یا به اجتهاد برخ��ی، علی بن زی��د بیهقی)ابن فندق(، این 
احتمال را مطرح کرده اند که مدفن احمدبن موسی در اسفراین)خراسان شمالی( 
باشد)کالنتری، 1۳۹0: 5۷-58(. اگر بپذیریم که در زمان اوحدی، این روایت نیز 
شهرت داشته و با توجه به نزدیکی نسبی اسفراین با طوس)حدود ۳00 کیلومتر(، 
می توان این مصرع از اوحدی را عالوه بر حض��رت امام رضا)ع( مربوط به برادر 
ایشان یا دست کم دیگر فرزندان امام موسی کاظم)ع( دانست. البته باید اذعان کرد 
که این احتمال، چندان قوی نیست و با روایت های اصلی و مستند درباره مدفن 

احمدبن موسی)ع( سازگاری ندارد.
در سده هشتم، در زمان آل اینجو و به ویژه شاه شیخ ابواسحاق)۷44 - ۷58 
ه�  .ق(، بیش از دیگر حاکمان به مرقد توجه ش��ده اس��ت. بر این اساس بهترین 
مأخذ ادبی برای تبیین میزان توجه به این مرقد، آثار شاعرانی است که یا در شیراز 
زیس��ته یا به دربار آل اینجو متصل بوده اند یا به دلیل گرایش شیعی، در ستایش 

شخصیت های مورد احترام شیعه، شعر سروده اند.
از میان این ش��اعران، در مثنوی گل و نوروز)۷۳4 ه�  .ق( جالل طبیب، در 
قلندرنامه خطیب فارسی)۷48 ه�  .ق(، در اش��عار عطار شیرازی)زنده تا ۷۶0 
تا ۷۷0 ه�  .ق( و در دیوان ش��اعرانی مانند عماد فقیه کرمانی)ف.۷۷۳ ه�  .ق(، 
ناصر بخاری)ف.۷۷۳ ه�  .ق(، سلمان س��اوجی)ف. ۷۷8 ه�  .ق(، جهان ملک 
خاتون)ف. ۷84 ه�  .ق(، حیدر بقال ش��یرازی)ف. بی��ن ۷۹0 - ۷۹5( و حتی 

 انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی)ع(   در آینه اشعار سده های هشتم تا دهم



82

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

فرهنگ رضوی

حافظ)ف. ۷۹1(، هیچ س��خنی از مرقد احمدبن موس��ی)ع( به میان نیامده و در 
توصیف های این شاعران از شیراز و در خالل مدایحشان از آل اینجو و آل مظفر، 
تنها از مکان هایی مانند مصال، رکن آباد، تنگه اهلل اکبر، جعفرآباد، باغ ملک، مسجد 
نو و ... نام برده شده است)ر.ک: خطیب فارس��ی، 1۳۶2: ۳4؛ طبیب شیرازی، 
1۳8۹: 120؛ عمادفقی��ه کرمانی، 1۳48: 104؛ روم��ی، 1۳8۹: 100؛ حافظ، 

1۳8۳: ۳۷8؛ حیدرشیرازی، 1۳8۳ :81(.
 نکته تأمل برانگیز آن است که خواجوی کرمانی)ف ۷5۳ ه�  .ق( نیز باوجود   
اش��ارات متعدد ش��یعی در دیوان و س��کونت در زمان رونق مرقد در ش��یراز، 
حتی در ابیاتی که در ستایش تاشی خاتون س��روده، از اقدامات و وقف های او 
برای گسترش مدفن احمدبن موسی)ع( س��خنی نگفته است)خواجوی کرمانی، 
1۳۹1: 1۳۷(؛ حال آن که ابن بطوطه در س��فر س��ال ۷48 هجری قمری خود 
به ش��یراز، به تصریح از اقدامات تاش��ی خاتون در عمارت حرم مطهر یاد کرده 

است)ابن بطوطه، 1۳۳۷: 204(.
چنان که در دیوان های سده هشتم و اشعاری که در ستایش یا اشاره به شیراز 
سروده شده، دیده می شود، مرقد احمدبن موسی)ع( تا این زمان، هنوز به نماد اصلی 
شهر شیراز در اشعار تبدیل نشده است. این نکته، عالوه بر این که شهرت نداشتن 
مدفن حضرت را تا اواسط سده هشتم محتمل می کند، شاید برآمده از این باشد که 
مهاجران و به ویژه شاعران غیرشیرازی که عمدتًا با حاکمان شهر پیوند داشته اند، 
در زمان س��فر به ش��یراز در محدوده ای نزدیک به عمارت های حکومتی یا در 
باغ ها و مناطق اطراف شهر مانند جعفرآباد، مصال و رکن آباد سکنی می گزیده اند 
و چندان با مرکز قدیمی ش��هر و محدوده ای که مکان های مذهبی چون آرامگاه 
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خفیف در آن قرار داشته، آشنا نبوده اند.
در سده نهم، عوامل فرهنگی و مذهبی برای توجه جامعه ایرانی و به موازات 
آن شاعران، به فرهنگ شیعی و ش��خصیت های مربوط به آن فراهم شد. با این 
حال، به دلیل شهرت نداشتن حرم و ش��خصت احمدبن موسی)ع( در دیگر نقاط 
ایران، توجه بارزی به ایشان، حتی در شعر ش��اعران با گرایش شیعی مانند شاه 
نعمت اهلل ولی)ف. 8۳2 یا 8۳4 ه�  .ق( با وجود س��فرش به شیراز و اشاره به آن 
در دیوان شاه نعمت اهلل ولی) 1۳52: ۳10( و شاه قاسم انوار)ف.8۳۷ ه�  .ق( با 

وجود انتسابش به امام کاظم)ع()روضاتی، 1۳۳5: ۶۳(، دیده نمی شود.
آن چه در شهرت بسیاری از شاعران منتسب به شیعه و باگرایش های عمدتًا 
عرفانی در این دوره نمود دارد، استفاده از لقب »شاه« در آغاز نام آنان است. این 
نوع خطاب که در این دوره بیش از همه برای حضرت رسول)ص( و علی)ع( استفاده 
می شود، به مرور برای دیگر امامان و امام زادگان کاربرد می یابد؛ تا آن جا که در 

سده های متأخر در عنوان »شاه چراغ« نشان آن را می توان دید.
دیگر شاعر مطرح در این دور کمال غیاث شیرازی)ف. 848 ه�  .ق( است که 
به نقل دولتشاه از مناقب خوانان فارس بوده است)کمال غیاث شیرازی،1۳۹0: 
44(. او در اشعارش، امامان دوازده گانه را ستوده)همان:5۷0 - 5۷4 و 4۹1(؛ اما 
با وجود محیط زندگی و پیشه اش، حتی یک بیت نیز در ستایش احمدبن موسی)ع( 
نسروده است. او بارها از امام هفتم با لقب کاظم یا موسی کاظم و از امام هشتم با 
لقب موسی رضا نام برده که این خطاب می تواند در بررسی علت شهرت حضرت 

شاه چراغ)ع( در این دوره به احمدبن موسی الرضا، رهگشا باشد:
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 وز تو شـــــرف یافته موســــی الرضا صادق و کاظـــــم زتو با فخر و فّر

)همان: ۶22(
دراین سده، کسانی مانند آذری اسفراینی)ف.8۶۶(، ابن حسام خوسفی)ف. 
8۷5( و پیرجمال اردس��تانی)ف.8۷۹( اش��عار متعددی با مفاهیمی نزدیک به 
فرهنگ تشیع سروده اند؛ هرچند در سروده های آنان نشانی از احمدبن موسی)ع( 
دیده نمی شود. در نیمه دوم سده نهم، حتی س��لیمی جرونی در مثنوی شیرین و 
فرهاد که حدود سال 880 هجری قمری سروده و در آن از اقامت خود در شیراز 
س��خن گفته از مناطقی چون مصال، رکن آباد، باغ جنت، اهلل اکب��ر نام برده و به 
مکان های مذهبی اشاره ای نکرده است)سلیمی جرونی، 1۳82 : 1۶۷ -1۶۶(. 
در تذکره هایی مانند تذکره الشعرا)8۹2 ه�  .ق(، مجالس العشاق)۹08 ه�  .ق( و 
مجالس النفائس)8۹۶ ه�  .ق( نیز که بخش��ی از آثار ش��اعران این سده را در بر 
گرفته، نشانه ای از ستایش احمدبن موس��ی)ع( دیده نمی شود؛ نکته ای که نشان 
می دهد، هنوز شهرت نام و مرقد حضرت احمدبن موسی)ع( از جغرافیای فارس، 

فراتر نرفته و به اشعار شاعران دیگر مناطق راه نیافته است.

2. 2. نخستین مناقب مستقل احمدبن موسی)ع( در دیوان شاعران 
مجاور مرقد

درس��ده نهم، دو تن از شاعران مقیم در ش��یراز که گرایش های شیعی غالب 
دارند، در اشعارشان برای نخس��تین بار به صورت مس��تقل و واضح به مرقد و 
شخصیت احمدبن موسی الرضا)ع( اشاره کرده اند: یکی سید نظام الدین شاه داعی 
ش��یرازی)ف.8۷0 ه�  .ق( و دیگر منصور حافظ ش��یرازی ک��ه گویا از مریدان 
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باشد.
شاه داعی ش��یرازی که به عرفان ش��اه نعمت اهلل ولی گرایش داشته در کتاب 
قدس��یات در قطعه ای جداگانه که پنج بیت دارد، به س��تایش »امام المعصومین 

احمدبن موسی الرضا« پرداخته است:
 امـام احمـــد موسی الرضا وسیــلت ساز چو خواستی که به رویت شود در دل باز

 خـــراب بــودی احــــوال مـردم شیـراز... اگر نـه احمــــد مـوسی رضـا پنـاه شدی

 بـه شـرط آن کـه نهی سر برآستــان نیاز امید بنـد چـو داعـی به فیــض ایـن سیـد

)همان: 8۶-85(
ش��اید یکی از دالیل تمایل داعی به س��تایش احمدبن موس��ی)ع(، نزدیکی 
محیط زندگ��ی او به مرقد حضرت)ع( ب��وده؛ چنان که محل دف��ن او نیز مؤید آن 
است. شاه داعی در این ستایش عالوه بر این که از توسل یافتن به آن حضرت)ع( 
و طلب حاجات از آستان او حکایت می کند که به تأیید شیرازنامه، شداالزار و 
مزارات شیراز، دست کم از سده هشتم در ش��یراز معمول بوده، از آن حضرت با 
لقب »سید« و همچنین »امام« یاد و به ش��یوه عیسی جنید، آن حضرت را با نام 

احمدبن موسی الرضا معرفی کرده است.
از اشعار منصور حافظ غزل سرای مذهبی س��ده نهم نیز این چنین بر می آید که 
محیط زندگی اش، نزدیک مرقد احمدبن موس��ی)ع( بوده است. تاریخ دقیق حیات 
منصور حافظ معلوم نیست؛ اما در اشعارش از ممدوحی به نام توران شاه نام برده که 
شاید قطب الدین تهمتن توران شاه از سالطین جزیره هرمز)۷۷۹ -۷4۷  ه�  .ق( یا 
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جالل الدین توران شاه وزیر شاه شجاع)ف.۷8۶ ه�  .ق( باشد)منصور حافظ، 1۳۷8: 
۹ -12( که از این منظر، بعید نیس��ت اشعار منقبتی منصور حافظ پیش از شاه داعی 

سروده شده باشد.
 منصور حافظ از معدود ش��اعرانی اس��ت که تقریبًا تمام سروده هایش را با 
مضامین مذهبی سروده است. او همچنین با استفاده عنوان های »شاه/ سلطان« و 
همچنین اسم »چراغ« صفت هایی متعدد برای رسول)ص( و علی)ع( ساخته)ر.ک. 
همان:48۹ و 502-501( است. با این حال در حدود هزار غزل دیوان او، حتی 
یک بار به عنوان »شاه چراغ« اشاره نشده؛ هرچند نوع القاب دیوان او می تواند 
مؤید این باشد که به مرور زمینه های فرهنگی، عرفانی و ادبی برای ساخته شدن 

لقب »شاه چراغ« در شیراز فراهم شده است.
او اولین شاعری است که با استفاده از عنوان »شاه« از آن حضرت یاد کرده و 

لقب های »شاه جهان« و »شه اولیا« را در خطاب ایشان به کار برده است:
 مزار احمد موسی رضا، شاه جهان دریاب بهشت باقی ای منصور و عمر جاودان دریاب

)همان: 5۶(
 و آن جا تضرعی به شه اولیا کند رو در مزار احمد موسی رضا نهد

)همان: 1۹۹(
در اشعار منصور حافظ، عنوان »احمدبن موس��ی الرضا« بارها تکرار شده 
که نش��ان دهنده عمق ارادت شاعر به کرامات و آس��تان آن حضرت بوده است.

)همان، 4، 10۹ و ۳۷8( او همچنین، باره��ا از حضور در مرقد مطهر حضرت و 
طلب استمداد و روشنی روح از آن مقام سخن گفته است)همان: 28۶(؛ نکته ای 
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 روضه رضوان مزار احمد موسی رضا خاندان مصطفی هست از حرم دارالسالم

)همان:12(
همچنین شیراز را روشن از نور آن امام زاده جلیل می داند؛ نکته ای که شاید به 

نوع عمارت مرقد نیز اشاره داشته باشد:
 روشـن ز نـور احمـد مـوسی رضا شود شیـراز اگـر ز ظلمت ظلـم است تیـره باز

)همان: 2۳۹(

2. 3. نمود تصویر مرقد احمد بن موسی)ع( در مناقب اهلی شیرازی
در دهه ه��ای آغازین س��ده دهم، حکومت نس��بتًا مقتدر ش��اه اس��ماعیل 
صفوی)ف.۹۳0 ه���  .ق( و گرایش های مذهبی او س��بب ش��د در اغلب نقاط 
ایران، توجه به نشانه های ش��یعی از جمله مرقد امام زادگان رونق یابد. در طی 
لشکرکشی های پیاپی شاه صفوی، شاه در حدود س��ال ۹08 هجری قمری، به 
شیراز وارد شد و اس��باب توجه به مرقد فرزندان امام موس��ی)ع( را فراهم کرد و 
در س��ال ۹12 هجری قمری نخس��تین تعمیر مرقد احمدبن موس��ی)ع( صورت 

گرفت)سامی، 1۳4۷: ۳۳۷(.
در این دوره، ش��یراز مرکزیت ادبی خویش را از دست داد و اغلب شاعران 
ش��اخص این دیار به ممدوحانی در هرات و آذربایج��ان روی آوردند. یکی از 
شاعران مطرح در نیمه دوم سده نهم و آغاز سده دهم، بابافغانی)ف.۹25 ه�  .ق( 
است که در غزل هایش به شیوه بسیاری از شاعران عصر، ارجاعات برون متنی 
چندان مشهود نیست. در مجموع اشعار بابافغانی هیچ نشانه مستقیمی از حضرت 
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احمدبن موسی)ع( دیده نمی ش��ود؛ البته در توصیف هایش از امام هشتم)ع(، بارها 
به مفاهیمی مانند نور امام اشاره و امام هش��تم را به چراغ و شمع تشبیه کرده که 
این تصاویر می تواند، مقدمه ای برای کاربرد چنین توصیفاتی در اشعار مربوط به 
احمد بن موسی)ع( پس از شهرت نام ایشان به شاه چراغ باشد)بابافغانی، 1۳5۳: 

.)۳8
دیگر ش��اعر ش��اخص ش��یراز در این عصر ک��ه او را بای��د بزرگ ترین و 
مشهورترین ش��اعر فارسی دانس��ت که تاکنون اشعاری در س��تایش احمدبن 
موسی)ع( سروده، اهلی شیرازی)ف.۹42. ه�  .ق( است. او نخستین کسی است که 
11۷ بیت در ستایش دو امام زاده مدفون در شیراز سروده است. از این ابیات، 51 
بیت در س��تایش حضرت علی بن حمزه)ع( است که در قالب ترکیب بند و در پنج 
بند سروده شده است)اهلی، 1۳44 :524 - 52۶(. اهلی ۶۶ بیت نیز در ستایش 
حضرت احمدبن موس��ی)ع( سروده که این اشعار ش��امل قصیده گونه ای دوازده 
بیتی)هم��ان: 440-441( و ترکیب بندی در هفت بند و 54 بیت اس��ت)همان: 

.)52۹ - 52۶
اگر س��فرهای آغازین زندگی اهلی را بپذیریم، بعید به نظر می رسد، او این 
اشعار را در دوران حضور در هرات و آذربایجان س��روده باشد و محتمل ترین 
تاریخ برای سرایش این اش��عار پس از زمان لشکرکشی شاه اسماعیل)۹08 ه�  
.ق( به ش��یراز یا بعد از درگذشت شاه صفوی و بازگش��ت اهلی به شیراز)۹۳0 
ه�  .ق( خواهد بود. از ترکیب بند اهلی، نظ��ر به این که در آن بیش از منقبت نگاه 
شاعرانه بازتاب یافته، کمتر می توان مفاهیمی مربوط به شهرت احمدبن موسی)ع( 
در زمان ش��اعر و وضعیت عمارت مرقد مطهراس��تخراج کرد)همان(. فراوانی 
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تقویت می کند که پیش از قصیده اهلی سروده شده؛ زیرا در قصیده، تنها از واژه 
»آستان« برای توصیف مرقد، استفاده شده و برخی از القاب جدید حضرت نیز 

در آن نمود دارد.
در بند نخست این ترکیب بند، اهلی به توصیف دنیا و فریبندگی آن می پردازد 
و تنها راه نجات از دست دنیا را توس��ل به بنی فاطمه)ع( و از جمله »شه شهید« و 

»امام به حق«، امیر احمدبن موسی الرضا)ع( می داند:
 امیر احمد موسی الرضاست تادانی شه شهید بنی فاطــــمه امام بحق

)همان:52۷(
در بیت پایانی بند اول و همچنین در دیگر بندها، اهلی بارها در معرفی مدفن 
ایشان از واژه هایی مانند روضه، آستان، درگه، مرقد و مشهد استفاده کرده است. 
در بند دوم، شاعر مرقد احمدبن موس��ی)ع( را با کعبه مقایسه کرده و او را بر تمام 
آفرینش برتری داده است)همان: 52۷(. در بند سوم عالوه بر منقبت آن حضرت، 

از نور مرقد ایشان و مشخص بودن آن سخن به میان آمده است:
 همیشه کوری چشم حسود می بینم فروغ نور حق از مرقـــــد منور او

)همان(
 از مفاهیم خاص این بند، ادعای ظهور حضرت مهدی)عج( از بارگاه احمدبن 
موسی)ع( است که مشخص نیس��ت، باور عامه در زمان اهلی بوده یا از روایات 
و متون به ش��عر او راه یافته یا برآمده از عقاید برخی فرق هفت امامی معتقد به 
امامت احمدبن موسی)ع( بوده است)همان(. بند ششم، توصیفگر کرم، بخشش و 
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بزرگی های حضرت احمدبن موسی)ع( اس��ت)همان:  52۷- 528(. بعید نیست 
اهلی در این بند به روایت هایی نظر داش��ته که کرامت را ب��ه این امام زاده جلیل 
نسبت داده اند؛ از آن جمله شیخ مفید که احمدین موسی)ع( را کریم و جلیل خوانده 

است)مفید، 1۳۶4: 588(.
در بیت پایانی این بند و همچنین در بندهای پنجم و شش��م، اهلی در ضمن 
منقبت فضایل و بزرگواری آن حضرت، مرقد احمدبن موسی)ع( را به کعبه تشبیه 
کرده و جبرئیل و فرشتگان را خادم این مرقد خوانده است)اهلی، 1۳44: 528(. 
در ابیات پایانی بند ششم و در آغاز بند هفتم، اش��اره به نور آن حضرت و واژه 
شبچراغ دیده می شود که بعید نیست، به عمارت مرقد در آن زمان اشاره داشته 

باشد:
 چه قدر و قیمتش آن جا که قدر و قیمت توست اگرچه گوهر مه شبچراغ عالــــم گشت

 کـه شـبـچــراغ تـو افـروخـت این شبســتان را توآن خالصه گنجی جهان ویران را

)همان: 528(
قصیده اهلی در ستایش احمد بن موسی)ع(، مفاهیم و توصیف هایی در بر دارد 
که می تواند تأییدکننده سرایش آن سال ها پس از تاریخ عمارت)۹12 ه�  .ق( و 
شهرت بنای جدید آن باش��د.)ر.ک: کالنتری، 1۳۹0: 85-8۶(. اهلی در تمام 
مناقبش از آن حضرت با نام احمدبن موسی الرضا)ع( )ع( یاد کرده و نخستین کسی 

است که لقب سید سادات را برای ایشان در شعر به کار برده است:
 سیـد ســـادات عـالم احمـد مـوسـی الرضاست آن که خاک آستانش کعبه صدق و صفاست

)اهلی، 1۳44: 440(
او بارها به آستان آن حضرت اش��اره کرده؛ نکته ای که می تواند تأییدکننده 
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از مرقد دیده می شود که زمینه شکل گیری لقب شاه چراغ در آن ها وجود دارد. از 
آن جمله بارها به واژه چراغ اشاره کرده و نور برخاسته از بام مرقد را تا دوردست 
منعکس دانسته، گویی با تعمیر مرقد و دو طبقه شدن آن در این زمان، نور مرقد 

از دوردست قابل مشاهده بوده است:
 کاین چراغ روشنی از خاندان مصطفی است از جهان نوری که می خیزد ز بامش ظاهر است

 زان کـه نـور دیـده شــاه شهید کربالست نـور ایـن شهـزاده چشـم کـور روشـن می کنـد

)همان: 441-440(
از مناقب و توصیفات اهلی به وضوح دریافت می شود که عوامل فرهنگی و 
زبانی برای شهرت حضرت به شاه چراغ در نیمه نخس��ت سده دهم فراهم شده 
و تاریخ ش��هرت این لقب را چندان متأخرتر از این زمان نمی توان دانس��ت. بر 
این اساس می توان ادعا کرد که کمتر از یک سده پیش از ژان شاردن، جهانگرد 
فرانس��وی عصر ش��اه عباس دوم که یکی از مقبره های بزرگ ش��یراز را با نام 
شاه چراغ معرفی کرده، همچنین عالمه مجلسی)10۳۷-1111 ه�  .ق( که از آن 
حضرت با القاب شاه چراغ و سیدالس��ادات یاد کرده و تاورنیه که در سفر سال 
104۳ هجری قمری به شیراز از مسجد ش��اه چراغ نام برده،)کالنتری، 1۳۹0: 
۷5( لقب سید س��ادات و احتمااًل شاه چراغ در متون یا دس��ت کم در میان عامه 

شیراز نمود داشته است.
بر اساس این شهرت، می توان ادعا کرد که مردم شیراز به مرور، لقب شاه چراغ 
را به معنی امام زاده صاحب چراغ نورانی و یا مرقدی که بزرگ ترین چراغ شهر 
که از دوردست نیز دیده می شده، به کار برده اند. کاماًل مشخص است که بین این نام 
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و داستان پیرزن و کشف مدفن در زمان عضدالدوله رابطه ای وجود نداشته و این 
داستان، پس از شهرت واژه شاه چراغ، برای معرفی ریشه لقب آن حضرت ساخته 
شده است. چنان که برخی پژوهشگران اجتهاد کرده اند، نخستین کتاب هایی که 
منشأ کشف مرقد را زمان عضدالدوله دانسته اند؛ آثار احمدی نوشته خادم آستانه 
در زمان شاه سلطان حسین)1105 ه�  .ق.( و کتاب های بحراالنساب 1۳02 ه�  
.ق و آثار االحمدیه 1۳2۳ ه�  .ق)راستی،1۳۹0: 5۷-58( نوشته زمان قاجار 

بوده  و لقب شاه چراغ، قطعًا پیش از این زمان بر زبان ها جاری بوده است.
به نظر نگارنده، علت اشتهار کشف مدفن حضرت در زمان عضدالدوله یکی 
ایجاد قدمت بیشتر برای مرقد و انتس��اب آن به زمان حکومتی شیعی بوده و از 
سوی دیگر، محتمل است، سازندگان این روایت، دانسته و یا نادانسته، داستان 
کشف و ساخت مرقد احمد بن موسی)ع( را با تاریخ ساخت مشهد علی بن حمزه)ع( 
در دوران عضدالدوله آمیخته باشند؛ چنان که از میان امام زادگان مدفون به شیراز، 
متون متقدم تنها بن��ای اصلی بقعه علی بن حمزه را به زمان عضدالدوله نس��بت 

داده اند)سامی، 1۳4۷: ۳48(.
همچنین می توان اجتهاد کرد داس��تانی ک��ه میرزا محم��د ملک الکتاب در 
بحراالنساب)1۳02 ه�  .ق( از تابیدن نور از مدفن در شب های جمعه، مشاهده 
پیرزن و مطلع کردن عضدالدوله و حضور او در منزل پیرزن و سه بار مورد خطاب 
قرار دادن او با عنوان ش��اه! چراغ!، روایت کرده)راس��تی، 1۳۹0: 5۹-۶0(، با 
روایت شداالزار و کشف مدفن باغ قتلغ و انوار متساطع از آن پیوند داشته باشد 
که احتمااًل ترکیبی از روایات مربوط به احمدبن موسی)ع( و حسین بن موسی)ع( 
بوده است. همچنین در این روایت، پیرزن می تواند، نمادی از تاشی خاتون مادر 
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عمارت بناهای مربوط به آن اقدام کرده است.

3. نتیجه
از بررسی اشعار مرتبط به فارس تا سده دهم، می توان نتیجه گرفت که مکان 
دقیق دفن حضرت احمدبن موسی)ع( تا سده هفتم ناش��ناخته بوده است؛ از این 
منظر هرچند دیوان ها و اش��عار پیش از سده هش��تم، پیوند مستقیمی با سیمای 
حضرت احمد بن موس��ی)ع( و همچنین مرقد ایشان در شعر فارسی ندارد، مؤید 
بسیاری از پژوهش های اخیر درباره تاریخ کشف مدفن ایشان در شیراز است. به 
روایت اشعار، حتی در صورت کشف مدفن آن حضرت در زمان اتابک ابوبکربن 
سعد، این مدفن دست کم تا ربع دوم سده هشتم در محدوده فارس مشهور نبوده 
و احتمااًل در دو دهه منتهی به نیمه س��ده هش��تم، اقداماتی در رونق بخش��یدن 
عمارت و معرفی آن حضرت صورت گرفته است. تا میان این سده، آن حضرت 
با نام احمدبن موسی الکاظم مش��هور بوده؛ اما در اواخر سده هشتم و آغاز سده 
نهم عالوه بر آمیخته شدن داستان کش��ف مدفن آن حضرت با مدفن حسین بن 
موسی)ع(، به دالیلی ایشان به احمدبن موسی الرضا مشهور شده اند که این شهرت 
دست کم تا نیمه سده دهم بر زبان ها جاری بوده است و از طریق متون تاریخی 
و همچنین روایت های موجود بر زبان عامه، به مرور به دیوان ها و اشعار منقبتی 

نیز راه یافته است.
به دالیل متعدد چون توجه ش��اعران به بافت بیرونی و عمارت ها و باغ های 
حاشیه شیراز، در شعر فارسی تا اواخر سده هشتم، نشانی مستقیم از آن حضرت 
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نیست؛ هرچند از ابیاتی که در س��تایش دیگر بزرگان شیعی س��روده شده، در 
توصیف فضایل آن حضرت استفاده شده است. از اواخر سده هشتم و به احتمال 
بیشتر از آغاز سده نهم و با اهمیت یافتن بافت مرکزی شهر و رونق یافتن آرامگاه 
امام زادگان، زمینه های ستایش احمدبن موس��ی)ع( در شعر شاعران مقیم شیراز 
فراهم شده است. از شاعران شیراز در این سده، شاه داعی شیرازی)ف. 8۷0( و 
منصور حافظ ابیاتی در ستایش آن حضرت سروده اند که در این ابیات، از ایشان 
با خطاب سید، احمدبن موس��ی الرضا و امام یاد شده و از مش��هد، مرقد، مزار، 
روضه و به ندرت آستان ایشان سخن به میان آمده است. همچنین منصور حافظ 
برای نخستین بار از القاب شاه جهان و شه اولیا برای ایشان استفاده کرده که این 

اشارات می تواند آغازی برای شهرت آن حضرت به شاه چراغ باشد.
در سده دهم و با علنی شدن مذهب تشیع و رونق عمارت مرقد مطهر و تعمیر آن 
به سال ۹12 ه�  .ق، زمینه های مرکزیت یافتن حرم مطهر در شیراز فراهم شده که 
این مرکزیت را در ابیات اهلی شیرازی)ف. ۹42( می توان دید. از شعر اهلی می توان 
نتیجه گرفت که به دلیل بروز عمارت جدید مرقد حضرت و جلوه احتمالی چراغ 
آن در شیراز، محتمل است لقب »ش��اه چراغ« در زمانی نزدیک به میانه سده دهم 
در شیراز شهرت یافته باشد؛ هرچند عنوان »شاه« احتمااًل تحت تاثیراندیشه های 
عرفانی وارد این لقب شده است. همچنین بعید نیست، پس از این زمان و با آمیخته 
شدن داستان مدفن آن حضرت با تاریخچه مدفن علی بن حمزه و همچنین، طرحی 
که از نقش تاشی خاتون مادر شاه ابواسحاق در احترام بخشیدن به حرم، در ذهن 
عامیان شیراز بوده، زمینه های شکل گیری داستان »پیرزن و کشف مرقد در زمان 

عضدالدوله« در شیراز عصر صفوی فراهم شده باشد.

 انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی)ع(   در آینه اشعار سده های هشتم تا دهم
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• آذری اس��فراینی )1۳8۹(. دیوان، به تصحیح محس��ن کیانی و سید 	
عباس سحرخیز. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس.

• ابن بطوطه )1۳۳۷(. س��فرنامه )رحله(، ترجم��ه محمدعلی موحد. 	
تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

• ابن بلخی )1۳۷4(. فارسنامه، بر اساس تصحیح لسترنج و نیکلسن. 	
شیراز: بنیاد فارس شناسی.

• اش��تری، به��رام )1۳85(. ای��ن راه بی نهای��ت. تهران: مرکز نش��ر 	
دانشگاهی.

• اوحدی اصفهانی )1۳40(. دیوان، به تصحیح س��عید نفیسی. تهران: 	
امیرکبیر.

• اهلی ش��یرازی )1۳44(. کلیات اش��عار، به تصحی��ح حامد ربانی. 	
تهران: سنایی.

• بابافغان��ی ش��یرازی )1۳5۳(. دی��وان، ب��ه تصحیح احمد س��هیلی 	
خوانساری. تهران: اقبال.

• ب��راون، ادوارد )1۳51(. از س��عدی ت��ا جامی، ترجم��ه علی اصغر 	
حکمت. تهران: ابن سینا.

• بیض��اوی، عبداهلل بن عم��ر )بی تا(. نظام التواری��خ، به تصحیح بهمن 	
میرزا کریمی. تهران: علمی.

• بیهقی، ابوالفض��ل محمد )1۳8۳(. تاریخ بیهقی، به کوش��ش خلیل 	
خطیب رهبر، تهران: مهتاب.

 انعکاس نام و مرقد احمدبن موسی)ع(   در آینه اشعار سده های هشتم تا دهم
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• جنید شیرازی، عیسی )1۳۶4(، تذکره هزار مزار، ترجمه شداالزار، 	
به تصحیح نورانی وصال. شیراز: کتابخانه احمدی.

• حافظ ش��یرازی، ش��مس الدین، محمد )1۳8۳(، دیوان، به کوشش 	
خلیل خطیب رهبر.

• حمداهلل مس��توفی ،حمداهلل بن اب��ی بک��ر، )1۳۳۹(. تاریخ گزیده. 	
تهران: امیرکبیر.

• حی��در ش��یرازی )1۳8۳(. مونس االرواح، به کوش��ش س��ید علی 	
میرافضلی. تهران: کازرونیه.

• خطیب فارس��ی )1۳۶2(. قلندرنامه، ب��ه تصحیح حمید زرین کوب. 	
تهران: توس.

• خواجوی کرمانی، ابوالعطا )1۳۹1(. کلیات اشعار، به تصحیح احمد 	
سهیلی خوانساری. تهران: سنایی.

• خواندمی��ر )1۳۶2(. حبی��ب الس��یر، جلد س��وم، زیر نظ��ر محمد 	
دبیرسیاقی. تهران: خیام.

• دیلمی، ابوالحس��ن )1۳۶۳(. س��یرت الش��یخ الکبیر ابوعبداهلل ابن 	
الخفی��ف الش��یرازی، ترجم��ه رکن الدین یحیی بن جنید ش��یرازی، 

تصحیح ا. شیمل- طاری. تهران: بابک.
• راستی، هاجر )1۳۹0(. علل و آثار هجرت حضرت احمدبن موسی 	

ش��اهچراغ )ع( به ش��یراز، به راهنمایی پوراحمدی. شیراز: دانشگاه 
شیراز.

• رستگار، محمدحسین )1۳84(. حکایت مهر. شیراز: ادیب مصطفوی.	
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سادات موسوی. اصفهان: جاوید.
• رومی، س��یروس )1۳8۹(. ش��یراز در شعر شاعران. ش��یراز: بنیاد 	

فارس شناسی.
• زجاج��ی )1۳8۳(. همایون نام��ه )تاریخ منظ��وم(، به تصحیح علی 	

پیرنیا. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
• زرکوب شیرازی، احمدبن شهاب الدین ابی الخیر )1۳50(. شیرازنامه، 	

به کوشش اسماعیل واعظ جوادی. تهران: بنیاد فرهنگ ایران.
• سامی، علی )1۳4۷(. شیراز. شیراز: چاپخانه احمدی.	
• سعدی، مصلح بن عبداهلل )1۳84(. کلیات، به تصحیح حسین استاد 	

ولی و بهاءالدین اسکندری. تهران: قدیانی.
• س��لیمی جرونی )1۳82(. مثنوی ش��یرین و فرهاد، به تصحیح نجف 	

جوکار. تهران: میراث مکتوب.
• ش��اه داعی ش��یرازی )1۳۳۹(. کلیات، بخش دوم، به کوشش محمد 	

دبیرسیاقی. تهران: کانون معرفت.
• ش��اه نعمت اهلل ولی، س��ید نورالدین )1۳52(. کلیات اشعار، به سعی 	

جواد نوربخش. تهراان: خانقاه نعمت اللهی.
• صف��ا، ذبیح اهلل )1۳۷۳(. تاریخ ادبیات در ایران، جلد س��وم، بخش 	

اول. تهران: فردوسی.
• طبیب شیرازی، جالل )1۳8۹(. دیوان، به تصحیح نصراهلل پورجوادی. 	

تهران: فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی.
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• عرفان منش، جلیل )1۳۹1(. چلچراغ ش��یراز، چاپ س��وم. مشهد: 	
آستان قدس رضوی.

• عض��د )1۳84(. دی��وان، به تصحی��ح علی رضا قوچ��ه زاده. تهران: 	
کتابخانه، موزه و مرکز اسناد کجلس.

• عضد یزدی، جالل الدین )1۳۶۶(. دیوان، به کوش��ش احمد کرمی. 	
تهران ما.

• عطار شیرازی )1۳۶۹(. دیوان، به کوشش احمد کرمی. تهران ما.	
• عم��اد فقیه کرمانی )1۳48(. دیوان، ب��ه تصحیح رکن الدین همایون 	

فرخ. تهران: ابن سینا.
• کامگار، فربد و احسانی مقدم، علی )1۳۹1(. کتاب شناسی احمدبن 	

موسی شاهچراغ )ع(. شیراز: بنیاد فارس شناسی.
• کالنت��ری، علی اکبر )1۳۹0(. آفتاب ش��یراز، پژوهش��ی نو و جامع 	

پیرامون ش��خصیت و مدفن حضرت احمد بن موسی )ع( معروف به 
شاهچراغ. شیراز: دانشگاه شیراز.

• کمال غیاث ش��یرازی )1۳۹0(. دیوان، به تصحیح محس��ن کیانی و 	
احمد بهشتی شیرازی. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس.

• مرادی، محمد )1۳۹1(. س��یمای پیامبران )ع(، امامان )ع( و صحابه 	
در شعر غنایی سبک خراسانی. رساله دکتری: دانشگاه شیراز.

• مرادی، مرضی��ه و معصومه، مرادی )1۳۹0(. با اس��لیمی های گنبد 	
نیلی. شیراز: رخشید.

• __________ )1۳۹۳(. کتیبه های فیروزه ای. شیراز: رخشید.	
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•  مفید )1۳۶4(. االرش��اد، به تصحیح محمدباقر بهبودی و ترجمه و 	
شرح شیخ محمدباقر ساعدی خراسانی. تهران: اسالمیه.

• منص��ور حاف��ظ )1۳۷8(. دیوان، به کوش��ش س��ید احمد بهش��تی 	
شیرازی. تهران: روزنه.

• میر، محمدتقی )1۳54(. ش��رح حال و آثار و اشعار شیخ روزبهان 	
بقلی فسایی شیرازی. شیراز: دانشگاه پهلوی.

• نی��ری، محمدیوس��ف )1۳۷8(. دو رس��اله در ح��االت و کرامات 	
حضرت شاهچراغ )ع(. شیراز: دانشگاه شیراز. 



100

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

فرهنگ رضوی

    



101

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

        

چکیده

واژه های کلیدی:

طراحی شهری و منطقه ای زمینه گرا، مسیر حرکت امام رضا)ع(، کیفیات محیطی، 
گردشگری مذهبی.

 

     رویکرد طراحی شهری و منطقه ای زمینه گرا، مبتنی بر توجه و احترام به زمینه های 
ارزشمند است. این امر طی فرایندی منعطف و پویا با جامع نگری به ابعاد تاریخی، فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی، کالب��دی، طبیعی و ... به تقوی��ت کیفیات محیط��ی در ابعاد مذکور و 
پایداری محیط می پردازد. یکی از زمینه های ارزشمند س��رزمین ایران، سفر امام رضا)ع(به 
ایران به عنوان بزرگ ترین رویداد مذهبی تاریخ ایران اس��ت. مفاهیم و مضامین مربوط به 
امام رضا)ع( در مسیر و سکونتگاه ها می تواند در قالب طراحی شهری و منطقه ای زمینه گرا 
به کارگیری، تبیین و احیا ش��ود و توجه به این مفاهیم در مسیر حرکت امام رضا)ع( اعم از 
پدیده های کالبدی، کاربری، فرهنگی، اجتماعی، طبیعی می تواند به تعمیق ریشه های ایرانی 
اسالمی به ویژه هویت مکانی رضوی کمک کند. با این توصیف هدف این مقاله، بازشناسی 
محور حرکت امام رضا)ع( در ایران به منظور توسعه برنامه ریزی و طراحی شهرها و مناطق 
در این مسیر، بر مدار زمینه ها و ارزش های رضوی می باشد. پژوهش حاضر با روش تحقیق 
تاریخی، تحلیلی و پژوهش میان رشته ای و با استفاده از شیوه های مطالعه اسنادی، کتابخانه ای 
و پژوهش های موردی انجام می شود. این مقاله با روش تحقیق کتابخانه ای و تکنیک تحلیلی 
س��وات در اس��تخراج نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهایی پی��ش روی این محور 
انجام شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ایجاد محور فرهنگی رضوی به صورت 
یکپارچه نیازمند تقویت و ایجاد زیرس��اخت های موردنیاز در ابعاد مختلف خواهد بود. 
این نیازها شامل تاسیس��ات و تجهیزات حمل ونقل عمومی، رفاهی، تفریحی و تفرج گاهی، 

بهداشتی و درمانی، ایمنی و امنیتی، نشانه ها و نمادهای راهنما و خاطره انگیز و ... است.

تاریخ دریافت: 94/10/21
تاریخ پذیرش: 95/1/16

 طراحی شهری و منطقه ای زمینه گرا 
در مسیر سفر امام رضا)ع( به ایران

اصغرموالئی1-محمدتقی پیربابایی2

A.molaei@tabriziau.ac.ir :1- دانشجوی دکتری شهرسازی اسالمی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 pirbabaei@ tabriziau.ac.ir : 2-  دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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1- بیان مسئله
        از نظر میرچاد الیاده، مکانهای مقدس فناناپذیرند و به عنوان س��مبلی از 
جاودانگی جامعه دینی شناخته می شوند. وی اماکن مذهبی را محورهای جهان 
می نامد چرا که آن مکان از زوایه نگاه زائر به منزله مرکز جهان اوست)تیموتی و 
اولسن، 1۳۹2: 1۹(.  بحران معنویت در شهرها و سکونتگاه های انسانی در دوره 
معاصر، یکی از دغدغه های اندیشمندان و نیز از مهم ترین چالش های بشری به 
حساب می آید. تنهایی انس��ان و بی پناهی او در دنیای معاصر و روی آوردن به 
فضای مجازی و عواقب نامطلوب آن بر روح و جسم انسان و نیز دنیای گسترده 
و مغش��وش اطالعات، باعث افول معنویت در عصر حاضر شده است. در این 
میان شهر به عنوان محمل زندگی انسان، می بایست بستری برای سعادت حقیقی 
برپایه فطرت و اصول و مبانی اصیل و حقیقی فراهم کند. برنامه ریزی و طراحی 
برمبنای نیازهای فیزیکی و کالبدی، توجه صرف به اهداف اقتصادی و بی توجهی 
به نیازهای متعالی انسانی در دوره معاصر، منجر به شکل گیری سکونتگاه هایی 
فاقد معنا و هویت ش��ده اس��ت. خالء هویت و معنویت در فضاها و ش��هرهای 
معاصر و خودنمایی برج ها و امکانات مدرن در قرن اخی��ر، منجر به انتقادات 
بسیاری در این حوزه شده است. تاجایی که از دهه ۶0 به بعد قرن بیستم، ناتوانی 
و شکست معماری و شهرسازی مدرن، سبک های پست مدرنیستی متعددی با 
تاکید بر معنا، هویت و فرهنگی بومی شکل گرفت. این سبک ها، پاسخی به افراط 
مدرنیس��م در نگاه های صرفًا کالبدی و عملکردگرایانه، اعم��ال قوانین جهان 
شمول به زندگی بش��ری بود. در معماری و شهرسازی مدرن، ماشین محوری و 
بی توجهی به فرهنگ بومی و نگاه موزه ای به بناه��ای تاریخی، منجر به ایجاد 

فضاها و شهرهای بی هویت بسیاری شد. 
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معتقد اس��ت که عامل فرهنگي به وی��ژه اعتقادات مذهبي مردم، اس��اس ایجاد 
زیستگاه هاي انساني بوده است وي اس��اس عمل نظم دهي به سکونت گاه ها را 
مذهب می داند که غالبًا به شیوه اي نمادگرایانه صورت مي گرفته است)راپاپورت، 
1۳۶۶: 1۹(. یکی از رویکردهای مهم در خلق محیط، توجه به تاریخ و بس��تر 
فرهنگی و اجتماعی شهرهاست که بر حفظ ردپای گذشته و ارزشهای تاریخی و 
فرهنگی بجای مانده از قبل، تاکید می نماید. این نگرش هویت بومی فضا را ارتقا 
داده و احساس هویت، خاطره انگیزی، حس مکان و دلبستگی به مکان را تقویت 
می نماید. اغلب طرح های شهری و منطقه ای به نیازها و مسائل صرف بسنده کرده 
و شهرها و مناطق کنونی دارای سیما و منظری یکنواخت و فاقد هویت شده اند. 
در این میان، روش��های طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای توجه چندانی 
به زمینه ها و عوامل هویت بخش ایرانی و اس��المی نداش��ته اند؛ به طوری که در 
وضعیت فعلی شهرهای ایرانی، ردپای چندانی از مولفه های هویتی ایرانی اسالمی 
به چشم نمی خورد. نگرش های صرفًا کالبدی و فنی و عملکردی در احداث بناها 
و راه ها و امکانات درون شهری و برون شهری به سبک ساخت وسازهای غربی 

از جمله این بی هویتی و بحران معنویت است.
2- اهمیت و ضرورت موضوع

      زمینه گرایی یکی از دیدگاه های رایج در شهرس��ازی اس��ت که زمینه را 
به مثابه روی��داد تاریخی می پندارد. زمینه گرایی س��ازگاری ب��ا زمینه کالبدی، 
تاریخی و اجتماعی فرهنگی است که بر طبق آن ایده ها و اشکال گذشته در شکل 
دادن به کالبد ش��هرهای معاصر حضور دارند. موضوع طراحی شهری به عنوان 
یک حرفه و دانش، س��امان دهی کیفیات محیطی عرصه های شهری و همگانی 
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است)بهزادفر،1۳88: ۳(. در این راستا توجه به زمینه ها و مولفه های فرهنگی، 
اجتماعی، تاریخی، زیس��ت محیطی، هنری و مالحظات مربوطه ضروری است 
و در این صورت، برنامه ها و طرح های ملی، منطقه ای و شهری دارای موفقیت، 
اثرگذاری و ماندگاری بیش��تر خواهد بود. احداث بناه��ا و فضاها صرفًا برپایه 
نیازهای انسانی، به شکل گیری فضاهایی صرفًا کالبدی و بی هویت می انجامد. 
در مقابل نگرش زمینه گرایانه به فضا، هویت فرهنگی و محیطی را ارتقا می دهد 
و در آفرینش فضاهای پایدار و مانگار مؤثر واقع می شود. در توسعه هر فضایی 
می توان عالوه بر در نظر گرفتن نیازها و مسائل آن فضا، زمینه های مهم را نیز در 
توسعه آن محیط به کار گرفت. انتخاب رویکرد زمینه گرا به قابلیت های آن محیط 

در برخورداری از زمینه های باارزش از قبل موجود برمی گردد.
 نگاه معناگرایانه به فضا، ش��هر و محیط زندگی مس��تلزم جس��ت و جوی 
مکان های معن��وی، رویدادها و ردپاهای معنوی در گذر زمان و مکان اس��ت. 
هجرت امام رضا)ع( به س��رزمین ایران در دوره حکومت مأمون عباسی، یکی از 
زمینه های معنوی و ردپای اهل بیت در ش��هرها و مناطق ایران است که فرصتی 
ارزش��مند برای تقویت معنویت در کش��ور اس��ت. این رویداد عظیم مذهبی با 
برکات معنوی بس��یاری از قبیل قدمگاه ها، راهنمایی و ارشاد شیعیان و ایجاد 
حلقه توسل ارادتمندان و دردمندان به حقیقت همراه بوده است. این هجرت که 
از طریق مسیری از مدینه تا مرو و از جنوب غربی ایران تا شمال شرقی)مناطق 
خوزستان، یاسوج و اقلید، یزد و خراسان( را ش��امل می شود، مسیری معنوی، 
آیینی و گردشگری جذابی را ارائه می کند که معانی بس��یاری را در خود نهفته 
دارد. بازآفرینی و احیای این مسیر معنوی و گردشگری مذهبی، نیازمند هنرها، 
حرفه ها و دانش های کارآمد، نگرش مدبرانه و طراحانه معناگرایی است تا گرد و 
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عالقه مندان و به زائران و گرشگران مذهبی ارائه کند.
 ایران س��رزمینی اس��ت که پیش��ینه های تاریخ��ی، فرهنگ��ی، اجتماعی، 
زیست محیطی متنوع و ارزشمندی در سراس��ر این مرز و بوم دارد. یکی از این 
زمینه های ارزشمند مذهبی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی، ورود امام رضا)ع( به 
ایران می باشد. تشرف امام رضا)ع( به ایران، به عنوان بزرگ ترین رویداد مذهبی 
ایران در طول تاریخ قلمداد می ش��ود که با توجه به عمق مذهب تشیع در ایران 
و ارادت ش��یعیان به امام رضا)ع( )ع(، نیازمند توجه، معرفی و بازشناسی به منظور 
احیای این مس��یر فرهنگی و مذهبی اس��ت. احیای این زمینه تاریخی مذهبی، 
عالوه بر گرامیداشت اولیای خدا و بزرگداشت شعائر الهی، زندگی انسان را در 
فضاهای صرفًا کالبدی به سوی فضاهای معنوی هدایت می کند. به کارگیری این 
زمینه تاریخی مذهبی در توسعه شهری و احیای مسیر مذکور می تواند عالوه بر 
رونق گردشگری مذهبی، توسعه معناگرایانه محیط را نیز به همراه داشته باشد. 
توسعه ای که زندگی معاصر انسان را بر مدار ارزش های معنوی و در مکان های 

خاطره انگیز و با هویت قرار خواهد داد.
3- اهداف پژوهش

       هدف این مقاله، بازشناسی محور هجرت امام رضا)ع( در ایران است که به 
منظور ارائه الگویی نوین در نگاه به فضا بر مدار زمینه ها و ارزش های رضوی 
اس��ت. این الگو از طریق احیا و بازآفرینی محور آیینی هج��رت امام رضا)ع( به 
عنوان محوری معنوی انجام می شود. به طوری که ضمن تبیین هجرت امام رضا)ع( 
به عنوان زمینه ای ارزشمند و قابل استفاده در گردشگری مذهبی و توسعه شهرها 
و مناطق، از طریق ارائه راهکارهای برنامه ریزی و طراحی، قابل تحقق اس��ت. 
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این پژوهش با روش تحقیق تاریخی، تحلیلی و پژوهش میان رشته ای و با استفاده 
از شیوه های مطالعه اسنادی، کتابخانه ای و پژوهش های موردی انجام می شود.

4- سؤال پژوهش
در این راس��تا مهم ترین سؤال مقاله عبارت اس��ت از " الزامات، راهبردها و 
راهکارهای توسعه شهری در مسیر حرکت امام رضا)ع( در ایران با تاکید بر ارزش 
های رضوی کدام ان��د؟« همچنین در انجام این پژوهش به س��ؤاالت فرعی نیز 
پاسخ داده می شود که عبارت اند: از الف- مسیر حرکت امام رضا)ع( در از کدام 
شهرها و مناطق ایران می گذرد؟ ب- راهکارهای گردشگری مذهبی در مسیر 

امام رضا)ع( چیست؟
5- روش شناسی

 همچنین مقاله با اس��تفاده از روش تحقیق کتابخان��ه ای و تکنیک تحلیلی 
س��وات1 انجام می ش��ود. به طوری که پس از تبیین و تحلیل تاریخ و مس��یر 
حرکت امام رضا)ع( در ایران و مفهوم طراحی ش��هری زمینه گرا، طراحی شهری 
و منطقه ای در مح��ور حرکت امام رض��ا)ع( با تاکید ب��ر ارزش های رضوی و 
راهکارهای طراحی شهری در مسیر امام رضا)ع( بررسی و نتیجه گیری خواهد 
شد. این بررس��ی با اس��تفاده از دانش طراحی ش��هری در ابعاد ده گانه معتبر 
ماتیو کرمونا شامل ابعاد فضا، کارکرد، ریخت شناس��ی، زمینه، ادراک، زمان، 
منظر، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و زیس��ت بوم انجام می شود2 و هر کدام 
از این ابعاد کیفیت ها و هنجارهای خاصی دارند که در ادامه به آن ها پرداخته 

 SWOT .1
2 . در مطالعه، شناخت و تحلیل در طراحی شهری از روش های مختلفی استفاده می شود. در این مقاله از روش ماتیو کرمونا از 

نظریه پردازان معاصر استفاده می شود.
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طراحی ش��هری دیگری نیز وجود دارند که با توجه به قابلیت این روش برای 
طراحی ش��هری در مقیاس فراش��هری و منطقه ای از ان اس��تفاده می ش��ود.

6- پیشینه پژوهشی
      بررسی پیشینه نگاه معناگرایانه به محیط نشان می دهد که رویکرد حاضر 
در نمونه های متعددی مورد استفاده قرار گرفته است. احیای مراسم و سنت های 
فرهنگی، احیای مس��یرهای آیینی و فرهنگی در برخی کش��ورها در این راستا 
قابل ذکر است. محورها و مس��یرهای آیینی در بس��یاری از ملل، فرهنگ ها و 
کشورهای دیگر به مناسبت های گوناگون ملی، مذهبی و قومی از گذشته وجود 
داشته اند. مسیر جش��ن آتنا در ش��هر آتن، آیین بهکتی بوداییان در هندوستان، 
جشن دورگا)یا جشن پیروزی خیر بر شّر( در هندوستان، جشنواره بزرگ رات 
ها یاترا برای بزرگداشت کریشنا در دکن هندوستان، کارناوال باستانی شهر رم، 
مراسم آیینی پالیو در شهر سی نا، آیین های مذهبی شهر بختارپور نپال نمونه هایی 
قدیمی از برگزاری آیین های جمعی و ایجاد مس��یرهای آیینی اس��ت. پژوهش 
های متعددی از منظر فرهنگی، به بررسی مراسم و س��نت های آیینی به عنوان 
الگوهای فرهنگی و بومی پرداخته اند. اما پژوهش در خصوص مس��یر هجرت 
امام رضا)ع( به ایران شامل تحقیقات محدودی می شود. به عنوان مثال پژوهشی 
باعنوان »جاده والیت« توس��ط علی اصغر س��االری)1۳8۹( که با رویکردی 
تاریخی به مستندسازی این مسیر و رویدادهای مربوطه پرداخته است. همچنین 
همایشی با همین عنوان »جاده والیت« توسط سازمان میراث فرهنگی استان 
خراس��ان رضوی که به تبیین ابعاد مختلف هجرت امام رضا)ع( نیز از مهم ترین 
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سوابق پژوهشی این موضوع است.
7- پیشینه نظری

     »زمینه گرایی" بینشی فلسفی است که هر رویدادی را به مثابه عملی الینفک 
از زمینه موجود و تاریخی مس��تمر و مداوم می دان��د و در رویکردی کارکردی 
و بنیادگرایانه درباره حقیقت و معنا در نظر گرفته می ش��ود. ریش��ه اس��تعاری 
 اس��ت. مالک و معیار حقیق��ی زمینه گرایی »کاِر 

۳
زمینه گرایی "عمل در زمینه"

موفق یا عمل مؤثر« اس��ت)Fox. J    ,2008: 55(. زمینه گرایی یکی از دیدگاه 
های رایج در شهرس��ازی اس��ت که زمینه را به مثابه رویداد تاریخی می پندارد. 
زمینه گرایی ابتدا به ابعدا صرفًا کالبدی توجه داشت، اما به تدریج به ابعاد انسانی 
گرایید و حوزه مطالعه خود را به ابعاد فرهنگی اجتماعی جامعه گس��ترش داد. 
زمینه گرایان معتقدند که اجزای کالبدی ش��هر زیر پوشش نیروها یا ویژگی های 
درونی خود نیست، بلکه به محیط و مجموعه پیرامون آن وابسته است. از این رو 
نمی توان در جست و جوی خواص و ابعاد پدیده ها بود و به جوهر پدیده ها بدون 
توجه به بعد زمان و زمینه ای که در آن قرار دارند، نگریست)توالیی،1۳80: 42(. 
مفهوم تحلیل زمینه گرا که روشی در بررسی ارزیابانه محیط محسوب می شود 
عبارت است از: »مطالعه مسائل شهری در هر مقیاسی، به طوری که نشان دهنده 
نحوه تأثیر یا تأثر از زمینه کالن تر شهری باشد«)رابرتز و گرید،1۳۹0: 25۳(. 
زمینه گرایان معتقدند که نگرش به ساختار ذهنی و عینی در شهر)زمینه( به مثابه 
رویدادی تکاملی در ابعاد کالبدی، تاریخی، اجتماعی و فرهنگی، عامل انسجام 
دهنده در ش��هر قلمداد می ش��ود. زمینه گرایی که کالبد را عامل انسجام دهنده 

 ۳.act-in-context  
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فضا را فراهم کند و به تبیین راب��ط علی و معلولی و س��اختارهای ارتباطی در 
ش��هر بپردازد)ماجدی و زرآب��ادی،1۳8۹: 1-22(. همچنی��ن نظریه پردازان 
زمینه گرایی، این موضوع را در چهار بعد کالبدی، تاریخی و اجتماعی فرهنگی 

و زیست محیطی بررسی می کنند.
زمینه گرایی کالبدی: یک اثر معماری با نظام بزرگ تر ش��هری مرتبط است 
و در سلس��له مراتبی از مجموعه ها قرار دارد. زمینه گرایی پیوند میان معماری و 
شهرسازی در زمینه ای معین است. ایده ش��کل_زمینه که بیانگر ارتباط بناها به 
عنوان ش��کل و محیط پیرامون به عنوان زمینه در تشکیل یک کل منسجم مورد 
تاکید است. برونت برولین با تألیف کتاب معماری زمینه گرا، کالین رو و فرد کوتر4 
با طرح ایده کوالژ شهر، گوسلینگ و آشیهارا5 با طرح تئوری شکل زمینه از افراد 
شاخص زمینه گرایی کالبدی هس��تند)توالیی، 1۳80: 42(. در واقع زمینه بین 
معماری و شهرسازی ارتباط برقرار می کند. گرایش شهرسازان به ساخت وساز 
در مجموعه موجود به معنی درهم بافتن نو و کهنه به نحوی است که بتواند یک کل 

.)Waterhouse,1978:7(زنده و مطلوب ایجاد کند
زمینه گرایی تاریخی: بر حفظ ارتباط با گذشته و سنت، به ویژه سنت های 
معماری و فرهنگی تاکید می ش��ود. جنبش حفاظت تاریخی و حفظ هسته های 
تاریخی ش��هرها با هدف ایج��اد پلی ب��رای ارتباط با گذش��ته و تقویت هویت 
شهری در این راستا اس��ت. س��نت گرایان همچون پاتریک گدس بر ضرورت 
مطالعات جامع در زمینه های مختلف شهر به ویژه زمینه تاریخی توصیه می کنند. 

4. Colin Rowe & Fred kutter      
  5. Gosling & Ashihara  
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نوس��نت گرایان نیز مانند راب کریر و لئون کریر۶ با الگو قراردادن س��نت برای 
اندیشه های نو معتقدند:»هر آن چه در شهر انجام می شود باید به لحاظ شکلی، 
پاسخی به شرایط فضایی از قبل موجود باشد«. همچنین آلدو روسی۷ با بررسی 
روابط بین عناصر شهری و پیوند بین آن ها، بر گونه های تاریخی معماری که در 
خاطره جمعی شهروندان نهفته اس��ت تاکید دارد)توالیی،1۳80: ۳8(. طراحان 
برای خل��ق مکان های زمینه گ��را، باید تاری��خ محلی را به طور عمیق بررس��ی 
نموده و با توجه به نیازه��ای کاربران بومی، واقعیت های سیاس��ی- اقتصادی 
اجتماع و شناس��ایی مصالح بومی، روش ها و فناوری های س��نتی عمل کنند.

.)transik,1986:97(
زمینه گرایی اجتماعی_فرهنگی: فرهنگ مجموع��ه قواعدی را می آفریند 
که شکل ساخته شده بازتابی از آن است. مردم به کمک فرهنگ، یعنی مجموعه 
ارزش ه��ا و باورها، جهان بین��ی و نظام های نمادی مش��ترک، ب��ه محیط خود 
معنی می دهند و فضای خال��ی را به مکان تبدیل می کنند. پی��روان این رویکرد 
از جمله راپاپورت و ش��ولتز8بر محت��وای فرهنگی فضا و معن��ا به جای قواعد 
ش��کلی تاکید می کنند. زیرا به نظر آنان معنی پدیده در زمینه ای که داشته درک 
می ش��ود)توالیی،1۳80: 40(. زمینه گرایانی که زمینه اجتماعی و فرهنگی را 
در نظر دارند به زبان شناس��ی و معناشناس��ی روی آورده اند و اجزای شهر را به 
واژه ها تشبیه کرده اند که گرچه هریک واجد معنا هستند، اما زمینه یعنی کلمات 
پیش و پس از آن)جمله ها( نقش مهم��ی در درک معنی آن دارند. بنابراین وقتی 
عناصر متمایز به هم می پیوندند، یک هدف، غایت یا معنا را می رسانند و انسجام 
 ۶. rob & Leon Krier  
 ۷.Aldo Rossi 
 8.Amos Rapaport & Norberg schulz  
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به فرهنگ مراجعه می کنند که به نوبه خود در میان مردم مشترک است. این نوع 
انس��جام اجزا با هدف ایجاد هویت)قابلیت شناس��ایی و پیش بینی( معنی و در 
نهایت تداعی معنا انجام می پذیرد، لذا واقعیت ه��ای کالبدی را از طریق ذهنیت 
انتزاعی مشترک بهم پیوند می دهد)کارکرد فرامتنی و عاطفی()همان و ماجدی 
و زرآبادی، 1۳8۹: 12(. در برنامه ریزی و طراحی ش��هری می توان راهبردها 
و الگوهای توسعه ش��هری برگرفته از زمینه های اجتماعی و فرهنگی همچون 
آیین های بومی و سنتی هر منطقه باشد. طراحی مسیرهای آیینی در یونان و هند 

از نمونه های بارز این نوع برنامه ریزی و طراحی محسوب می شود.
زمینه گرایی طبیعی)زیست محیطی(: عالوه بر سه زمینه فوق زمینه طبیعی یا 
زیست بوم نیز به عنوان یکی از زمینه های مورد توجه طراحان و برنامه ریزان بوده 
است. بشر از آن جا که جزئی از طبیعت است حتی اگراراده کند، قادر نخواهد بود 
هرگز از طبیعت چشم پوشی کند)گروتر،1۳۷5: 15۶(. سازگاری با زیست بوم 
طبیعی بستر اصلی طراحی فضای شهری پاسخده اس��ت. توجه به یکپارچگی 
اکولوژیکی و ریش��ه های اکولوژیک��ی از رئوس زمینه گرایی زیس��ت محیطی 
اس��ت)بهزادفر، 1۳84: ۶۷(. رویکرد اکولوژیکی به زعم ایان مک هارگ۹، در 
کتاب طراحی با طبیعت در نظر دارد کیفیت های ذاتی یک مکان را کش��ف کند 
و به کارگیرد)transik,1986:98(. زمینه گرایی اکولوژیک همانا، احترام به 
“ظرفیت محیطی” مورد مداخله و چرخه کامل حیات ساختمان و مجموعه های 
ساختمانی است)گلکار،1۳8۷: 108-10۹(. همچنین احترام به طبیعت و عناصر 
 ۹.Ian Mac Harg 
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طبیعی در آیات و روایات متعدد دین اسالم تاکید شده است.

به ط��ور کل��ی زمینه گرای��ی س��ازگاری ب��ا زمین��ه کالب��دی، تاریخی و 
اجتماعی فرهنگی اس��ت که بر طبق آن ایده ها و اش��کال گذشته در شکل دادن 
به کالبد ش��هرهای معاصر حضور دارد. در رویکرد زمینه گرایی، هنگام الحاق 
اجزای جدیدشکل ش��هر به موارد زیر متعهد می ش��ود: زمینه گرایی کالبدی، به 
شکل کل از قبل موجود، زمینه گرای تاریخی: به میزان و نظم رابطه اجزای شهر 
در طول زمان؛ زمینه گرای��ی اجتماعی فرهنگی: به معان��ی، ارزش ها و اهداف 

مشترک)توالیی،1۳80: 41(.
 در مرحل��ه برنامه ریزی و طراح��ی نیز با هدف گذاری و تبیین چش��م انداز 
طرح به ارائه راهبرد/سیاست/دستورالعمل های برنامه ریزی و طراحی در قالب 
نوشتاری/گرافیکی/نقشه ای پرداخته می ش��ود. در این رشته برای طی مراحل 
مذکور روش ها/تکنیک های مختلف از س��وی نظریه پردازان و پیشگامان این 
امر ارائه شده است. برای نمونه ماتیوکرمونا روشی مبتنی بر بررسی موضوع در 
ابعاد ده گانه را ارائه کرده است: ویژگی های کلیدی و مهم این نوع برنامه سازی 
و طراحی عبارت اند از: الف( با نگاه طراحانه بوده و برای س��اماندهی کیفیات 
محیطی است. ب( کیفیات محیطی می تواند در ابعاد ده گانه 1- فضا 2- کارکرد 
۳- ریخت شناس��ی 4- ادراک 5- منظ��ر ۶-اجتماع��ی اقتص��ادی ۷- زمینه 
8- زم��ان ۹- زیس��ت بوم و 10- ش��هود؛ تبیین و بررس��ی می ش��ود. ج( این 
رویکرد در جس��ت و جوی کیفی��ات محیطی از قبیل هویت، معن��ی، خوانایی، 
س��رزندگی، پیاده مداری، رنگ تعلق، غنای حس��ی، تناس��بات بصری، حس 
مکان، زیس��ت پذیری، اجتماع پذی��ری و ... در خالل ابعاد ده گانه اس��ت. د( با 
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می پردازد.
 فرایند برنامه س��ازی در طراحی ش��هری و منطقه ای با رویک��رد راهبردی 
عبارت ان��د از: 1( ش��ناخت و تحلیل ویژگی ه��ای محیطی عرص��ه عملیاتی 
طرح)در دو مقیاس عرصه عملیاتی طراحی و فرادست بر اساس نمایانگرهای 
طراحی ش��هری( 2( تدوین برنامه ها و طرح های ساخت وس��از و ساماندهی/

توس��عه)تدوین چش��م انداز، اهداف کالن و خ��رد، راهبردها و سیاس��ت های 
طراحی ش��هری(. به کار گیری این نوع روش برنامه ریزی/طراحی در مس��یر 
هجرت امام رضا)ع(، به عنوان مسیری فرهنگی گردش��گری می تواند به توسعه 
زمینه گرای این مس��یر به همراه توسعه س��کونتگاه های موجود در مسیر منجر 
شود. به عبارت دیگر رویکرد مذکور، قابلیت ها و فرصت های محیطی/زمینه ای 
را در راستای تعریف، تقویت و ارتقای مسیر مذکور با اولویت زمینه فرهنگی/

رضوی به کار می گیرد.
4- تبیین و تحلیل تاریخ و مسیر حرکت امام رضا)ع( در ایران

تاری��خ حرکت ام��ام رض��ا)ع( در ای��ران: بخش��ی از روزگار زندگانی امام 
رضا )ع( همزم��ان با خالف��ت ه��ارون الرش��ید ب��ود. در این زمان اس��ت که 
مصیبت دردناک ش��هادت پدر بزرگوارش��ان و دیگر مصیبت های اسفبار برای 
علویان)سادات و نوادگان امیرالمؤمنین( واقع می شود. در آن زمان کوشش های 
فراوانی در تحریک هارون برای کشتن امام رضا )ع( می شد تا آن جا که در نهایت 
هارون تصمیم به قتل امام گرفت؛ اما فرصت نیافت نقشه خود را عملی کند. بعد 
از مرگ هارون فرزندش امین به خالفت رسید. در این زمان به علت مرگ هارون 
ضعف و تزلزل بر حکومت سایه افکنده بود و این تزلزل و غرق بودن امین در فساد 
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و تباهی باعث شده بود که او و دستگاه حکومت، از توجه به سوی امام و پیگیری 
امر ایشان بازمانند. از این رو می توانیم این دوره را در زندگی امام دوران آرامش 
بنامیم)علیخانی، 1۳۹1 :2(. امام رضا)ع(، پس از چهارماه مسافرت، در نیمه اول 
سال 201 هجری قمری وارد مرو شد)ابن بابویه،1۳۷8: 1۳۶(. عالمه محمدباقر 
مجلس��ی در بحاراالنوار، تاریخ والیت عهدی امام رضا)ع( را هفتم رمضان سال 

201 هجری قمری می داند)مجلسی، 1404ق: 112(.
مس��یر حرکت امام رضا)ع( در ایران: مس��یر حرکت امام رضا)ع( از مدینه تا 
مرو هم اکنون در محدوده چهار کش��ور عربس��تان، عراق، ایران و ترکمنستان 
قرار می گیرد. محدوده مربوط به ایران ش��هرها، مناط��ق و آبادی های متعددی 
از جنوب غربی تا شمال شرقی کش��ور را فرا می گیرد. مأمون برای عملی کردن 
اهداف ذکر ش��ده چند ت��ن از مأموران مخص��وص خود را ب��ه مدینه، خدمت 
حضرت رضا )ع( فرس��تاد تا حضرت را به اجبار به سوی خراس��ان روانه کند. 
همچنین دستور داد حضرت را از راهی که کمتر با شیعیان برخورد داشته باشد، 
بیاورند. مسیر اصلی در آن زمان راه کوفه، جبل، کرمانش��اه و قم بوده است که 
نقاط شیعه نش��ین و مراکز قدرت ش��یعیان بود. مأمون احتمال می داد که ممکن 
است شیعیان با مش��اهده امام در میان خود به شور و هیجان آیند و مانع حرکت 
ایشان شوند و بخواهند آن حضرت را در میان خود نگه دارند که در این صورت 
مشکالت حکومت چند برابر می ش��د. بنابراین امام را از مس��یر بصره، اهواز و 
فارس به سوی مرو حرکت داد. ماموران او نیز پیوسته حضرت را زیر نظر داشتند 
و اعمال امام را به او گزارش می دادند)علیخانی، 1۳۹1 :2(. در منابع و اس��ناد 
معتبر درباره سفر امام رضا)ع( و توقف ایش��ان به مسیرها و نقاط زیر اشاره شده 

است:
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اقامت در محل فعلی »مدرسه رضویه« نقل می کند)ابن طاووس، 1۳۶8: 105(.
- برخی از تاریخ نگاران مس��یر حرک��ت را از مدینه بص��ره، اهواز، فارس، 
اصفهان، قم، ری، س��منان، دامغان، نیشابور، طوس، س��رخس به مرو ذکر کرده 

اند)صنیع الدوله، 1۳۶2: ۷40(.
- مس��یر کاروان امام رضا)ع( از طریق معدن نقره، نیاج بصره، اهواز، فارس، 

یزد و خراسان است)عرفان منش، 1۳۷۶: ۳5(.
- در کتاب عی��ون اخبارالرضا، به مح��ل اقامت امام رضا)ع( در نیش��ابور و 

استقبال از ایشان اشاره دارد)ابن بابویه، 1۳۷8: 1۳5(.
- ابن شهر آشوب، در کتاب مناقب آل ابی طالب، ده سرخ را محلی می دانند که 

آهویی به امام رضا)ع( پناهنده شد)ابن شهر آشوب، 1۳۹2: ۳48(.
- حضرت رضا)ع( س��پس به طوس رس��یدند، حضرت در توفان که بخشی 
از طوس بود در روس��تای س��ناباد، داخل خانه حمیدبن قحطیه طائی شدند در 
قبه ای که قبر هارون در آن جا بود، سپس با دست خود باالی قبر هارون خطی 
 کش��یده و فرمودند: این جا تربت من اس��ت، من در این جا مدفون خواهم شد

)مفید، 141۳ه�  .ق. : 2۷0(
- در حدیثی از پیامبر اکرم)ص( نقل ش��ده که مرو را ذوالقرنین ساخت و عزیر 

پیامبر در آن نماز خواند)طبرسی،1۳۹2: 8۹(.
- امام رضا)ع( و همراه��ان پس از ترک نیاج از طراف بادیه به س��مت بصره 
حرکت کردند و پس از ترک بصره با کش��تی وارد خرمشهر و از آن جا رهسپار 

اهواز شدند)رفیعی، 1۳8۹: 1۶۳(.
- شیخ صدوق از رجاءبن ابی ضحاک روایت کرده است که گفت مأمون مرا 
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فرستاد که حضرت رضا)ع( را از مدینه به مرو آورم و امر کرد آن جناب را راه بصره 
و اهواز و فارس حرکت دهم و از طریق قم نبرم و او را نیز امر کرد که آن جناب 

را در شب و روز حفظ کنم)قمی، 1۳۷۶: ۹۹۳(.
مس��یر هجرت امام رضا)ع( از مدینه به مرو همانند ش��کل ش��ماره 1 چنین 
اس��ت: 1- مدینه 2- مک��ه ۳- نی��اج 4-بص��ره 5- اه��واز ۶-اربق)اربک( 
۷-ارجان)بهبهان( 8- ابرکوه)ابرقو( ۹- ده شیر)فراشاه( 10- یزد 11-قدمگاه 
خرانق)مشهدک( 12-رباط پشت بام 1۳-نیشابور 14- قدمگاه نیشابور 15- 

ده سرخ 1۶- طوس 1۷-سرخس 18- مرو)سیدکباری، 1۳۷۶: 2۳(.
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های کاروان امام رضا)ع( 
ورود امام رضا)ع( به منطقه اهواز: امام رضا)ع( در ورود به ایران از شهرهای 
اهواز، رامهرمز، شلمچه و ... عبور کرده است. کاروان تا اهواز، از ساحل تا کارون 
طی طریق کرده و در طول مسیر از آب و علوفه حوضه رود بهره گرفته و تا اهواز 
هیچ اثری از آن به جای نمانده اس��ت. سپس در آرمگاه علی بن مهزیار، صحابه 
آن حضرت و حضرت جواد)ع( در نزدیکی کارون، توقف می کند. کاروان پس از 
گذر از کارون، مسیر رامهرمز را در پیش می گیرد و با بهره گیری از نعمات دشت 
جنوبی زاگرس و گذر از رامهرمز به سوی ارجان که در هشت کیلومتری شمال 
بهببان قرار دارد، طی طریق می کند و با گذر از مارون از طریق پل ساس��انی که 
هنوز آثاری از آن باقی می ماند در ساحل شرقی رود اتراق می کند و قدمگاهی 

دیگر برای تسکین درد دردمندان پدید می آید)ساالری، 1۳88: 52(.
ورود امام رضا)ع( به منطقه یاس��وج: از ارجان تا ش��هر کهن ابرکوه، نشانه 
معتبری وجود ندارد و در هیچ س��ند تاریخی به عبور کاروان امام)ع( از ش��یراز 
اشاره ای نشده است، زیرا عالوه بر طوالنی شدن مسیر، زمینه تماس دوستداران 
والیت با امام)ع( مهیاتر می ش��د، بدین دلیل عبوری غیرمتعارف از دره مارون و 
گذر از معبرهای کم عرض و پرعمق تا رس��یدن به تل خسرو)یاسوج( و اقلید و 
ورود به کویر ابرکوه پیش بینی می شود)همان: 58(. قدمگاه سده و وجود مقابر 
امام زادگان و زنان نیکوسرشت مانند بی بی خاتون در منطقه مبین مسیری است 
که کاروان آن را پیموده است. بر س��ر در ورودی بنایی محقر، در ساحل شرقی 
مارون و به فاصله کمی در غرب کارخانه سیمان بهبهان یک بیت شعر با متن ذیل 
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جلوه گر است:
گر میسر نشود بوسه زنم پایش را/ هر کجا پای نهد بوسه زنم جایش را

این بنا قدمگاه امام رضا)ع( اس��ت که به عهد دیلیمان برمی گردد. در مجاور 
بنای مذکور، آثار پلی که پیوند دهنده ساحل شرقی به ساحل غربی رود مارون 
بوده مشهود است. مهم ترین نقطه مسیر سفر امام رضا)ع(، بعد از قدمگاه ارجان، 
قدمگاه سده است. شهر سده در شمال استان فارس، در فاصله 1۶5 کیلومتری 
شیراز و ۷5 کیلومتری اقلید واقع شده است. امام رضا)ع( در سفر خویش در این 
شهر عبور کرده و کاروان بر سر چشمه ساری که هم اکنون درختانی چندصدساله 

و سربه فلک کشیده دارد توقف کردند و مدتی در آن جا سکنی گزیدند.
ورود امام رضا)ع( به منطقه یزد: ش��هر ابرکوه که عمر س��رو باستانی اش به 
حدود پنج هزار سال می رس��د، در حاشیه کویر و بر س��ر راه یزد به شیراز واقع 
ش��ده و مس��جد بیرون قدمگاه امام رضا)ع( یکی از آثار ارزشمندی است که در 
جنوب شرقی شهر قرار دارد. س��اکنان ابرکوه به نقل از اسالف که آن هم سینه به 
سینه انتقال یافته است با بیان معجزاتی یاد و خاطره حضور کاروان نور را گرامی 
می دارند. نقل است که به زمان ورود امام)ع( به آن شهر، اداره امور حمام بر عهده 
پیرمردی بود که کهولت مانع از انجام صحیح خدمت می ش��د، او ش��رح ناتوانی 
خویش و اشتیاق به خدمت را به عرض امام رسانید، امام او را امر به مسدود کردن 
آتش خانه حمام کردند و از آن زمان تا وقتی که پیرمرد در قید حیات بود حمام 

همواره گرم می شد و شکایتی هم مطرح نبود.
در روستای تاریخی توران پشت، در فاصله ۶0 کیلومتری جنوب شهرستان 
تفت، یکی دیگر از آبادی ها قرار دارد که در مس��یر سفر امام)ع( داشته است. در 
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ش��یخ جنید، پیرمراد، بقعه سیدگل س��رخ، چهل دختران و .... وجود دارد. شهر 
خرانق، عالوه بر این که جزئی از مسیر سفر امام رضا)ع( بوده، آرامگاه بابا خادم، 
خدمتگزار امام رض��ا)ع( را نیز در خود جای داده اس��ت. بعد از صحرای طبس، 
کاروان وارد منطقه کوهستانی می شود و سفر خویش را به سمت خراسان ادامه 
می دهد. همچنین در منطقه جوخواه طبس که منطقه سرسبز و آباد است، عالوه 

بر وجود امام زاده حسین)ع(10 برادر امام رضا)ع( توقف کاروان نقل شده است.
ورود امام رضا)ع( به منطقه خراس��ان: اتراق گاه دیگر امام پس از نیشابور، 
قدمگاه است)شکل شماره 2( که یکی از پرآوازه ترین توقفگاه های کاروان نور 
محسوب می شود. ساالنه عده کثیری برای زیارت به آن جا می روند و از چشمه 
آب بهره می برند و پوست درختان کهن سال به رسم تبرک به همراه خود می برند. 
در این محدوده از گذشته، آب انبار، کاروان س��رای معتبری وجود داشته است. 
نقل است که امام)ع( پس از ورود به نیشابور در محله فز یا بوژ، کوچه بالش آباد 
و در منزلی که صاحب آن بعدها "پسندیده" لقب گرفت، اسکان گزیدند و هسته 
بادامی را در گوشه حیاط منزل نشاندند. آن هسته درختی شد و قد برافراشت و تا 
سال ها بعد میوه و پوست آن درخت، شفابخش درد دردمندان بود. در این شهر، 
امام هنگام عزیمت، به تقاضای دو تن از بزرگان شهر، حدیث سلسله الذهب را 

قرائت فرمودند.
 بعد از نیش��ابور، توقفگاه دیگر کاروان امام در منطقه خراس��ان، روس��تای 
ده سرخ است. انجام مراس��م نماز در شمال شرقی ده سرخ، چشمه زمینی مشهور 

10  . اما رضا)ع( در دوره والیت عهدی، طی نامه ای به حاکم وقت طبس مرقوم داشته و به یافتن یکی از برادران خود که در آن 
ناحیه مفقود شده او را موظف کرده اند)ساالری،1۳88 :2۳(.
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به تخت��گاه امام)ع( وج��ود دارد که از نظر اهال��ی متبرک بوده و مراس��م مذهبی 
در آن انجام می گیرد. کاروان امام پس از ده س��رخ در مس��یر طوس، با گذر از 
پستی وبلندی ها به سناباد وارد می ش��ود و در باغ حمیدبن قحطبه طایی اسکان 
می گیرد و در این مسیر شاید از کوه معجونی که با سنگ آن ظروف زیبا می سازند 
گذر کرده باشد. مسیر بعدی، شهرهای طوس و مرو است که در مسیر جاده ابریشم 
واقع شده است. امام در مسیر طوس برای زیارت آرامگاه خواجه ربیع توقف و 

سپس به مرو11 حرکت می کنند.

شکل 2-باغ قدمگاه نیشابور و کاروان سرای آن)حیدری و بهبهانی، 1۳8۷(.
5- طراحی شهری و منطقه ای در محور حرکت امام رضا)ع( با تاکید 

بر ارزش های رضوی
بررسی مسیر س��فر امام رضا)ع( با ابعاد طراحی ش��هری: مسیر حرکت امام 
رضا)ع(، به عنوان محوری فرهنگی، مذهبی، گردش��گری و تاریخی بسیاری از 
زمینه های بومی موجود در مس��یر را پیش روی خود دارد. این مسیر با عبور از 

11. شهر مرو در جنوب شرقی ترکمنستان و در انتهای کویر قره قوم واقع است.
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پیش روی برنامه ریزی و طراحی منطقه ای و شهری می نهد. از طرفی دیگر الحاق 
شدن ابعاد معنوی، مذهبی و تاریخی در باب ورود، توقف و عبور امام رضا)ع( به 
این محدوده ها ارزش ها و فرصت های مذکور را غنی تر و پربارتر کرده اس��ت. 
حرکت امام رضا)ع( از این مسیر در زمان مشخصی از تاریخ ایران، به عنوان مهم 
ترین و بزرگ ترین رویداد دینی و مذهبی کشور قلمداد می شود که متعاقب آن 
رویدادهای مهمی در ادامه آن به وقوع پیوس��ته است. این رویدادها عبارت اند 
از: حرکت حضرت معصومه)ع( برای دیدار امام رضا)ع( و وفات ایش��ان در شهر 
قم، ورود اقوام و خویش��اوندان امام رضا)ع( برای پیوستن به ایشان و جلوگیری 
حکومت مامون عباسی از ورود کاروان و درگیری و شهادت بسیاری از نزدیکان 
و اقوام امام که به صورت اما مزاده های متعدد در سراسر ایران، قزوین، سرخون 
بندرعباس و... دیده می شود؛ حمایت و ارتباط مردم شهرها و سکونتگاه های 
ایران از اقوام و خویش��اوندان امام و درگیری با ماموران حکومت عباسی و در 
نتیجه آن ش��هادت حامیان مردمی کاروان های مذکور، اح��داث قدمگاه هایی 
مربوط به ورود و عبور امام)ع(؛ نقل سینه به سینه احادیث و روایات و خاطرات 

امام و کاروان های میهمان در دوره های مختلف بعد از آن و ...
مطالعه و بررسی این زمینه ها با ابعاد ده گانه طراحی شهری، می تواند به تبیین 
دقیق موضوع و راهگش��ایی در ارائه چش��م انداز و راهکارهای عملیاتی مؤثر 
باش��د. همان طوری که در شکل ۳ نمایش داده می ش��ود فرانید طراحی شهری 
شامل شناخت و تحلیل، ارائه چشم انداز و راهبردها و سیاست ها و اقدام های 
مربوطه است. همچنین ابعاد مذکور عبارت اند از: فضا، کارکرد، ریخت شناسی، 
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زمینه، ادراک، زمان، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و زیست بوم.)کرمونا، 1۳۹1: 
۶5-۷۷ و بهزادفر، 1۳88: ۳-18(. پس از شناخت و تبیین مسیر مورد مطالعه، 

تحلیل در ابعاد ده گانه مذکور و با تکنیک سوات انجام می شود:

ش�کل 3- ابعاد، فراین�د و هنجارهای طراحی ش�هری)بهزادفر، 
.)15 :1388

زمانی که فعالیت طراحی شهری مستلزم تهیه راهبردی برای عرصه عمومی 
می شود، سایت خود قسمتی از زمینه اس��ت. در یک پروژه توسعه شهری زمینه 
شامل سایت به عالوه محدوده بالفصل پیرامونش می شود. هر چه مقیاس پروژه 
بزرگ تر باشد به محدوده وسیع تری برای ایجاد یا کنترل زمینه نیاز است. به طور 
کلی پروژه های طراحی شهری در هر مقیاسی که باشند در زمینه محلی خود قرار 
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 - نمایانگر فضا: بحران مکان به مفهوم بحران معنی از بارزترین مش��کالت 
شهرسازی معاصر است که در ایجاد فضاهای ش��هری فاقد هویت، فاقد تاریخ 
و فاقد ارتباط تجلی یافته اس��ت)پرتوی، 1۳82: 41(. م��کان دارای ارتباطی 
تاریخی)کرونولوژیکی( با یک زمینه وس��یع تر فیزیکی، فرهنگی یا احساس��ی 
اس��ت و در حالیکه غیرمکان فاقد چنین ارتباطی اس��ت م��کان داری موجب 
احساس ریشه دار بودن و بی مکانی بر فقدان معنی داللت دارد)پرتوی، 1۳82: 
45(. رویدادهای تاریخی و مذهبی به مثابه زمینه ای تاریخی، فرهنگی قابلیت 

معنادهی به فضا را در فرایند مکان سازی دارند.
 در این نمایانگ��ر تمامی عناصر مهم به عناصر هندس��ی)نقطه، خط، صفحه 
و حجم( تعبیر می ش��وند که می توانند از نوع طبیع��ی، نیمه طبیعی/نیمه مصنوع، 
مصنوع باشند. در جاده والیت عناصر نقطه ای شامل ش��هرها و آبادی ها، امام 
زاده ها، قدمگاه ها، چشمه ها، باغ ها، ایس��تگاه ها، مراکز صنعتی و ... می شوند. 
عناصر خطی شامل مسیرها، راه های ریلی، راه های جاده ای، مسیرهای هوایی، 
مس��یرهای پیاده، رودها و دره ها و ... می ش��وند. عناصر سطحی عبارت اند از: 
دشت ها، مزارع و عناصر حجمی شامل کوه ها و گنبدهای نمکی)احجام طبیعی( 
اس��ت. مهم ترین هنجارهای این نمایانگر؛ هویت مندی، تش��خص، انس��جام و 
یکپارچگی فضایی، تنوع و تناسبات فضایی است. هجرت امام رضا)ع( به ایران به 
عنوان زمینه ای ارزشمند، فرصتی برای ارتقای فضا به مکان است که در مقیاس 
های مختلف قابلیت مکان سازی را داراد. به طوری که در زمینه فضاسازی اعم 
از ایجاد فضاهای شهری، مراکز و کانون های عمومی و همگانی، ضمن در نظر 
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گرفتن مالحظات و نیازهای عمومی، معانی رضوی و فرم و محتوی هماهنگ با 
الگوی زمینه ای را به همراه خواهد داشت.

- نمایانگر کارکرد: در این نمایانگر مفاهیم و متغیرهایی همچون 1( کاربری 
و فعالیت ها شامل کارکرد غالب آبادی ها که ساختار منطقه را معنی دار می کند. 
2( شبکه حمل ونقل و دسترسی ها شامل مبادی ورودی منطقه و راه های اصلی 
زمینی، ریلی، دریایی، هوایی ۳( زیرس��اخت های درون ش��هری و برون شهری 
شمال تاسیات و تجهیزات زیربنایی و روبنایی مانند اقامتگاه ها و زائرسراهای 
درون وبرون شهری، ایستگاه ها و پایانه ها و ... 4( عناصر خدماتی، سکونتی و 
... 5( سازمان، س��اختار و روابط کارکردی. مهم ترین هنجارهای این نمایانگر 
کارایی، سازگاری، ایمنی، سالمتی، س��رزندگی، راحتی، آسایش و تنوع است. 
در محور گردشگری رضوی، برنامه ریزی برای ایجاد و تقویت زیرساخت های 
حمل ونقل عمومی، رفاهی، بهداشتی، درمانی، مذهبی و ... از ضروریات تحقق 

محور گردشگری موفق و مطلوب است.

 شکل 4- توسعه زیرس��اخت های کارکردی در مناطق مسیر هجرت امام 
رضا)ع(
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شکل 5- توس��عه زیرس��اخت های کارکردی در مناطق مسیر هجرت امام 
رضا)ع( با رویکرد احداث ارسن شهری12

- نمایانگر زمینه: منظور از زمینه در این نمایانگر تمامی نمودهای ثابت در 
بود و نبود یک عرصه)تاریخی، طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و کالبدی( است. آن 
چه که در یک صحنه، عرصه همگانی بیرونی وجود مان��دگاردارد و بود ونبود 
آن، صحنه را پرسش برانگیز می کند. قدمگاه ها، امام زاده ها از مهم ترین عناصر 
زمینه ای جاده والیت است. مهم ترین هنجارهای این نمایانگر هویت، معنی داری، 
تعلق خاطر، تداوم، زیست پذیری، تنوع و زیبایی است. واقعه تاریخی، فرهنگی 
و مذهبی هجرت امام رضا)ع(، به عنوان یکی از اساسی ترین زمینه های فرهنگی، 
تاریخی و مذهبی محسوب می شود. حفاظت و احیای این زمینه یکی از وظایف 
اصلی در توسعه مناطق مربوطه است که توجه و احترام به زمینه های ارزشمند 

رضوی، می تواند تمامی کیفیت های مذکور را به همراه داشته باشد.

12. ارسن شهری به مجموعه  ای از کاربریهای فرهنگی و خدماتی و درمانی گفته می  شود که پیرامون یک عنصر یا فضای شهری 
همچون بقاع متبرکه ایجاد می  شوند. 
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صاحب تاریخ نائین معتقد اس��ت که این قدمگاه ها و آثاری که از نقش پای 
حضرت روی سنگ است نقشی است که به عنوان یادبود آن حضرت روی سنگ 

حک کرده اند)بالغی، 1۳۶۹: 2۳0(.
- نمایانگر ریخت شناسی: در این نمایانگر شکل و فرم کلی خانه ها، بلوک ها، 
آبادی ها، راه ها، رودها، دشت ها، دره ها، کوه ها، س��واحل، قدمگاه ها، کوه ها، 
قدمگاه ها و ... بررس��ی می ش��ود. مهم ترین هنجارهای این نمایانگر تناسبات 
هندسی، نفوذپذیری، زیست پذیری و انعطاف پذیری اس��ت. فرم فضاها، بناها 
و عناصر واق��ع در محور امام رضا)ع( ضمن برخ��ورداری از منظر منحصربه فرد 
ایرانی اسالمی، گویای هویت هر محدوده و گامی در تعمیق هویت رضوی است. 
به عنوان مثال فرم قدمگاه ها با الگوی معماری ایرانی اسالمی و توسعه و احیای 
این فضاها و تکمیل زیرساخت های گردشگری در نقاط مذکور در ارتقای این 
بعد مؤثر است. فرم معماری قدمگاه های منس��وب به امام رضا)ع( از تشخص و 
تعین خاصی برخوردار است. در شهر نائین چند قدمگاه وجود دارد که منسوب 
به إمام رضا)ع( است.  قدمگاه مسجد قدیمان یا مسجد جامع قدیم که بنابر گفته 
بالغی، مسجد قدمگاه بوده و بر اثر کثرت استعمال »مسجد قدیمان« نام گرفته، 
از کهن ترین مساجد جامع معروف نائین است و قبل از ظهور اسالم در ایران، این 
مسجد آتشکده بوده است. قدمگاه، در ضلع جنوب شرقی مسجد به شکل مثلث 
است که یک متر از زمین ارتفاع دارد و اطراف آن را نرده چوبی نصب کرده اند. 
نقش پایی روی سنگ به چشم می خورد که قدر مسلم به عنوان یادگار از ورود 
و توقف آن حضرت در این مکان ساخته شده است. صاحب کتاب تاریخ نائین 
معتقد است که حضرت رضا)ع( در این مسجد نماز گزارده است)بالغی، 1۳۶۹: 
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- نمایانگر زمان: در این نمایانگر مفاهیم و متغیرهایی همچون 1( نمودهای 
پویش زمان)شب و روز، تغییرات فصول و آب وهوا و ...( 2( نمودهای تاریخی 
زمان ۳( نمودهای آرمانی زمان)آزادی و محبوس بودن زمان( بررسی می شود. 
مهم ترین هنجارهای این نمایانگر دل اندوه��ی، حس زمان، حس مکان و تنوع 
است. تحوالت تاریخی همزمان با سفر امام رضا)ع( در جاده والیت مانند دیدار با 
مردم منطقه، و نیز تحوالت بعد از ایشان مانند شهادت امام زادگان توسط مأموران 

دولتی از جمله نمودهای نمایانگر زمان در این مسیر است.
از جمله توقفگاه های مهم ام��ام رضا)ع( در یزد قدمگاه خرانق)مش��هدک( 
یزد است. خرانق در ش��ش کیلومتری یزد واقع شده است. مقامی که محل نزول 
حضرت ثامن االئمه است در مش��هدک قرار دارد. مش��هدک در کنار قبرستان 
خرانق قرار دارد و تنها از آن بقع��ه گلی کوچک و ویرانه ای که یک طاق گنبدی 
شکل دارد بر جای مانده است. اهالی این منطقه مشهدک را محل عبادت و نماز 
حضرت امام می دانند. بنابراین آن جا را محلی مقدس می شمارند و قاریان در آن 
جا به قرائت قرآن می پردازند)عرفان منش، 1۳۷۶: 14( و)سعیدی زاده، 1۳۹1: 

.)225-21۷
- نمایانگ��ر ادراک: آن چه محیط ش��هری را برای مردم معن��ادار می کند و 
چگونگی احساس مردم)بعد عاطفی( به عالوه شکل گیری تصاویر ذهنی است. 
محیط های شهری شامل نشانه ها، معناها و ارزش ها است. این نشانه ها برگرفته 
از ریشه های اجتماعی، فرهنگی و اعتقادی، است)کرمونا، 1۳۹1: ۶5(. در این 
نمایانگر تصویر ذهنی ساکنان،)تمام آن چه که از محیط اعم از طبیعی و مصنوع 
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در ذهن متوسط جامعه جای می گیرد، بررسی می ش��ود. مهم ترین هنجارهای 
این نمایانگر حس مکان و تعلق خاطر اس��ت. ورود امام رضا)ع( به ایران و عبور 
و توقف از نقاط مختلف این س��رزمین، این محور را مملو از احساسات عمیق 
شیعی و رضوی می کند. تقویت این نقاط به ویژه قدمگاه ها، دروازه های رضوی 
و مراسم و برنامه های تفریحی، ورزشی و فرهنگی، اردوهای فرهنگی در محور 
امام رضا)ع( می تواند تصویر ذهنی مردم را تقویت کند و مکان هایی با تعلق خاطر 
باال را به وجود آورد. قدمگاه های منس��وب به امام رضا)ع( از مهم ترین عناصر 
ایجاد تصویر ذهنی شاخص و تقویت تعلق خاطر گردشگران مسیر امام رضا)ع( 
می توانند باشند. وجود قدمگاه های امام رضا)ع( به همراه عناصر تاریخی و طبیعی 
و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی همگی گره هایی هس��تند که این مسیر را در 

واقعیت و ذهنیت به هم پیوند می زنند.
- نمایانگر منظ��ر: در این نمایانگ��ر مفاهیمی همچون ن��وع منظر)طبیعی، 
مصنوع، اجتماعی(؛ س��ازمان بصری؛ قالب)جداره ها، کف، پرسپکتیو آسمان، 
بام( مقیاس، س��یلوئت و جزئیات بررس��ی می ش��ود. مهم ترین هنجارهای این 
نمایانگر تناسبات بصری، سرزندگی، هویت، زیبایی، تعلق خاطر، تداوم است. 
محور فرهنگی امام رضا)ع( می تواند منظر رضوی را در بستری ایرانی، ارائه کند. 
منظر فرهنگی رضوی می تواند شامل نام ها و اس��امی رضوی بر فضاها، اماکن 
و ساختمان های مهم عمومی باش��د مانند دروازه ورود امام رضا)ع(، خیابان یا 
میدان امام رضا)ع(، بازار امام رض��ا)ع( و ... یا این که مناظ��ر طبیعی و مصنوع با 
آماده سازی و آیین های تشرف کاروان امام، مزین شوند. در ده سرخ امام )ع( به 
منظور دستیابی به آب برای وضو زمین را به دست خویش اندکی حفر می کند و 
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روستای توران پشت در سر راه تفت به یزد قرار دارد و جزو شهرستان تفت 
است. بنا به اعتقاد مردم این مسجد قدمگاه امام رضا)ع( است. در این قدمگاه یک 
س��نگ مرمر که روی آن صلوات بر ائمه معصومین)ع( ذکر شده وجود دارد. این 

سنگ متعلق به اوایل دوره صفویه است)پاپلی یزدی، 1۳۶۷: 152(.

ش��کل ۶- مناظر و جاذبه های منطقه یزد؛ گنبد ش��یخ جنید در روس��تای 
 ت��وران پشت)راس��ت( و قدم��گاه ام��ام رض��ا)ع( در ت��وران پش��ت)چپ(

)/http://tooranposht.ir(
- نمایانگر اجتماع��ی اقتصادی: در این نمایانگ��ر ویژگی های اجتماعی و 
اقتصادی منطقه، قابلیت ها و نیازهای اجتماعی اقتصادی، قرارگاه های اجتماعی 
و پاتوق ها و ... بررسی می شود. مهم ترین هنجارهای این نمایانگر تعلق خاطر، 
حس همبستگی اجتماعی، همبستگی اجتماعی و کالبدی و امنیت است. احیای 
محور امام رضا)ع( با رویکرد حاضر می تواند به رونق گردشگری مذهبی و ایرانی 
به تقویت اقتصاد پایدار این مناطق منجر ش��ود. خاطرات برجای مانده در طول 
تاریخ، آیین ها و سنت هایی مانند مراس��م توزیع نذری، به عنوان قابلیت هایی 
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برای اتصال نقاط این محور به یکدیگر و تقویت گردشگری محسوب می شوند.
قاعده طالیی فرانسیس تیبالدز با عنوان موضوع اصلی مکان بیانگر این ایده 
است که زمینه ها اولین مولفه های س��ازنده طراحی شهری موفق هستند. کیفیت 
منحصر به فرد هر مکان شاید با ارزش ترین منبع در دست طراحان شهری است 
که عموما در زمینه های موجود، مجموعه ها یا س��ایت هایی با زمینه خاص کار 
می کنند. تفکرات نوآورانه و رهایی از طرح های جامع در رد مدرنیسم از طراحی 
فضاهای شهری بس��یار پاس��خگو و مؤثر بودند. به عنوان یک پاسخ مطلوب، 
ارجحیت با طرحی است که به ش��خصیت و زمینه محلی احترام می گذارد و به 
آن توجه می کند. همه زمینه ها به یک درجه مش��ابهی از حساسیت و توجه نیاز 
ندارند، محدوده هایی که دارای ش��خصیت یکپارچه ای هستند به پاسخ هایی با 
توجه و مالحظه بیشتری نیازمندند و در عوض مناطقی با کیفیت محیطی پایین تر 
فرصت مناسبی برای خلق ش��خصیت جدید فراهم می آورند که اکثر محدوده ها 
در طیفی بین این دو حد قرار دارند. شایان ذکر است که نه تنها کیفیت زیباشناختی 
یا تاریخی ویژه بلکه کیفیت اجتماعی یا فرهنگی محیط ارزشمند و قابل توجه و 

مالحظه است)کرمونا، 1۳۹1: 81(.
بالغی در تاریخ نائین می نویسد: بین بافران و نائین که یک فرسنگ مسافت 
اس��ت، درختی وجود دارد که مورد توجه اهالی اس��ت. این درخت را به زبان 
محلی درخت »سیس« و نیز درخت »موم روضا1۳« می نامند و در بیست و یکم 
ماه رمضان و در روز عاشورا در آن جا جمع می ش��وند و آش می پزند و پارچه 
به آن درخت می بندند و برگ درخت را ب��رای تبّرک به خانه های خود می برند. 

1۳ . "موم روضا" در زبان محلی منطقه نایین، درخت منتسب و متبرّک به امام رضا)ع( می  باشد. 
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است. مؤلف تاریخ نائین می افزاید: شاه عباس کبیر در سال 100۹ ه�   . ق نذر کرد که 
اگر بر عثمانیان پیروز ش��ود پای پیاده به زیارت مشهد مقدس حضرت رضا)ع( 
رهسپار شود و صاحب وقایع السنین در وقایع سال 1010 ه�  .ق می نویسد: شاه 
عباس تا آن جا که توانس��ته از مس��یر حرکت امام رضا)ع( اطالع حاصل کند از 
همان مسیر راه پیموده است و چون به منطقه بافران و آن درخت رسیده، عمارتی 
بنا کرده که در دیوار آن به یاد غذا خوردن حضرت)ع(، به جای کاشی معمولی از 
کاشی های زینتی که طرح کاسه و بشقاب بر آن بوده استفاده کرده  است. وی به 
نقل از یک شاهد عینی می نویسد: سابقًا این کاشی ها به جای خود باقی بود ولی 

هم اکنون آثاری از آن ها باقی نمانده است)بالغی، 1۳۶۹: 24-2۳(.
- نمایانگر زیست بوم: گردشگری مذهبی، نگاه گردشگر و زائر را به طبیعت 
با مفاهیم معنوی همراه می کند. باورها و اعمال دینی از طریق ایجاد هدف و معنی 
در زندگی, گسترش روابط اجتماعی, ارائه مراس��م و ابزارهای تخلیه هیجانی, 
احساس تعلق ایجاد کردن در فرد و موجبات آرامش و تخفیف اضطراب را فراهم 
می کند)Tix and Frazier, 1998: 420(. مفاهیم کلیدی زیست بوم در دو 
بخش کلیات)آب و هوا و خاک و ...( و جزئیات)توپوگرافی، پس��تی و بلندی، 
پوشش گیاهی، طبیعت خالص، زمین شناسی، گسل ها، معادن، آب های سطحی 
و آب ه��ای زیرزمینی، رطوبت، بارندگ��ی، جهت باد، میزان باد و ...( بررس��ی 
می شود. مهم ترین هنجارهای این نمایانگر پایداری، زیست پذیری، سرزندگی، 
تنوع و زیبایی است. عناصر و زمینه های طبیعی و زیست محیطی واقع در محور 
امام رضا)ع( می توانند در تلفیق با واقعه هجرت امام)ع( در تحقق محور گردشگری 
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رضوی به کارگرفته ش��وند. چرا که کاروان امام)ع( در سفر خویش از زمینه های 
طبیعی مانند چشمه ها و باغ ها استفاده کرده و این امر معنایی عمیق و مضاعف به 

محور گردشگری مذهبی و زیارتی می افزاید.

 )/http://www.irandeserts.com( )شکل ۷- چشمه رسول اهلل)ص  
و آبشار تنگ براق)http://wikimapia.org/( در اقلید فارس

نتیجه تحلیل ابعاد فوق برای محور امام رضا)ع( با مصادیق عینی می تواند به 
صورت جدول تفصیلی شماره 1 ذیل تدوین و ارائه شود. این جدول که با استفاده 
از تکنیک تحلیل سوات و مطالعه کلی موضوعی و موضعی محور مورد مطالعه 
انجام تدوین شده است، شهرها و مناطق واقع در مسیر هجرت امام رضا)ع( به ایران 
با این که دارای زمینه ها و معانی ارزش��مند است، اما کمبودها و مسائل متعددی 
نیز دارند. در نظر گرفتن این زمینه ارزش��مند در ارتقای کیفیات محیطی مناطق 
مذکور و تجلی زمینه مذکور در مسیر، به طوری که درخور نام و یاد امام رضا)ع( 
بوده و نیز مسیری مناسب برای زائران و گردشگران می تواند معیار و شاخصی 

برای تحلیل یکپارچه مسیر باشد.
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امام رضا)ع()ماخذ: نگارندگان(

تهدیدهافرصت هانقاط ضعفنقاط قوت

ضا
د ف

بُع

نقش اساسی نقاط 
در هویت بخشی به 
مناطق، وجود تنوع 

در نقاط طبیعی مانند 
چشمه ها/ کوه ها/باغ ها

- نامناسب بودن نقاط و 
خطوط برای حرکت کاروان 

های پیاده

- ارتقای کیفیات فضایی 
در مسیر برای گردشگری 

مذهبی

- گرامیداشت عبور امام 

رضا)ع( از مسیر هجرت

- امکان ایجاد مسیرهای 
جاده ای و ریلی پیوسته

- امکان ایجاد شبکه ای از 
نقاط و مسیرهای انسان محور

- خطر غلبه 
الگوهای 

غیربومی در 
توسعه مناطق 
جاده والیت 

به جای الگوی 
بومی رضوی

- خطر ازبین 
رفتن معدود 
آثار رضوی 
در روند 

ساخت وسازهای 
معاصر و 

بی توجهی به 
آن ها

رد
رک

 کا
ُعد

ب

وجود کارکردهاو 
مشاغل خاص و 

هویت مدار هر منطقه 
مانند کشت نیشکر/

زعفران و ...

- ضعف حمل ونقل عمومی 
– ایجاد کارکردهای صرفاً 

کالبدی و عملکردی و 
فاقد معنا

- امکان ایجاد اقامتگاه های 
جدید، امکان تأسیس راه 
ریلی والیت، قابلیت تلفیق 
کارکردهای بومی با اهداف 

جاده والیت و پررونق نمودن 
مسیرها

- عملکردهای 
صرفاً کالبدی و 
عملکردی بدون 
توجه به معانی 

و زمینه ها
سی

شنا
ت 

یخ
د ر

بُع

وجود تنوع در فرم 
کلی عناصر طبیعی 

مانند دشت ها، رود ها، 
کوه ها، کویرها، پوشش 
گیاهی در طول مسیر 
جاده والیت- وجود 

فرم های هویت بخش 
قدمگاه ها در طول 
مسیر، آمیختگی 
عناصر طبیعی و 
مصنوعی مانند 

ساختمان ها/مزارع/ 
باغ ها/راه ها و ایجاد 
فرم باغشهری بومی.

- بی توجهی به فرم ها 
و الگوهای ارزشمند 

بومی- برخوردار نبودن فرم 
شهری از معانی تاریخی و 
مذهبی- استفاده نکردن از 
هنرهای رضوی- استفاده 

نکردن از مفاهیم رضوی در 
نمادهای شهری

- امکان رجوع به الگوهای 
بومی ساخت وساز به ویژه 
در مناطق کویری مانند 

چهارباغ/الگوی حیاط مرکزی/ 
الگوی شوادان/ بادگیرو ...- 
ایجاد فرم های خاص بومی 
در بناهای یادمانی مانند 

دروازه های امام رضا)ع( در 
سکونتگاتها- فرم ها و عالیم 
راهنمای زیارتی/گردشگری 

یکپارچه در کل مسیر

به کار گیری 
الگوهای 
بیگانه در 

ساخت وسازهای 
معاصر- خطر 
بی توجهی به 
الگوی توسعه 
ایرانی_اسالمی
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ک
درا

د ا
بُع

- وجود نشانه ها و 
قرارگاه های رفتاری 
متنوع طبیعی/مصنوع/
مذهبی مانند قدمگاه 
ها- نقل سینه به سینه 

واقعه هجرت امام 
رضا)ع( توسط مردم 
و از اسالف در مناطق 

مربوطه

- کمبود خوانایی و 
خاطره انگیزی-کمبود عالیم 
و نشانه های معرف مسیر 

امام رضا)ع(- ابهام در برخی 
نقاط جاده والیت- نبود 
تصویر ذهنی مشخص و 
واضح برای گردشگران و 

زائران- نبود دروازه ورودی 
و خروجی نمادین برای 

گردشگران

- امکان تقویت خوانایی 
و وضوح با ساماندهی 

قدمگاه ها و امام زاده ها، 
دروازه های شهری- تقویت 
شبکه عالیم و راهنماهای 

مسیر امام رضا)ع( در 
کل جاده والیت- ایجاد 

دروازه های ورودی و خروجی 
گردشگران/زائران با الگوی 
بومی- ایجاد اقامتگاه های 
با الگوی کاروان سراهای 
سنتی ایرانی برای زائران/

گردشگران

- کم رنگ شدن 
معنای رضوی 

در گذر زمان به 
دلیل بی تفاوتی 
به این واقعه 
تاریخی و 
فرهنگی

ظر
 من

ُعد
ب

- وجود معماری بومی 
و شاخص های بصری 
مصنوع مانند قدمگاه 

ها و امام زاده ها- 
وجود مناظر طبیعی 
و بکر کویری، شهری، 

رودخانه ای، مناظر 
چشمه ها، واحه ها و ....

- ضعف نمودهای بصری 
مصنوع)قدمگاه ها( در 

منطقه به عنوان مکمل های 
توالی بصری- ضعف 

نفوذپذیری بصری

- امکان بهره مندی از مناظر 
طبیعی و مصنوع در مسیر 

با ایجاد کاروان سراها/
اقامتگاه ها، ایستگاهها-اتصال 
مناظر طبیعی بهم با مسیرها 

جاده ای/پیاده

- خطر نابودی 
و خدشه دار 
شدن مناظر 

فرهنگی 
ارزشمند در 
گذر زمان و 

گسترش شهری

دی
صا

اقت
عی 

ما
جت

د ا
- وجود نمادهای بُع

فرهنگی متنوع در 
طول مسیر مانند 
لباس، زبان، لهجه، 
آداب و رسوم و ...

- مهاجرت از سکونت گاه 
های موجود در مسیر به 
مراکز استان و کم رونقی 

آن ها- بیکاری و فقر 
اقتصادی- ضعف امنیت در 
مناطق بیرون شهری برای 

مسافران)کویر(-

- قابلیت ارتقای حس 
همبستگی اجتماعی با 

توسعه مراکز مذهبی- امکان 
تقویت سکونتگاه ها از طریق 
رونق گردشگری و زیارت- 

امکان تقویت وحدت شیعیان 
از طریق تقویت پیوند جامعه 

با واقعه رضوی

- از بین رفتن 
وحدت شیعی 
و رضوی با 

بی توجهی به 
واقعه هجرت 

امام)ع(
نه

زمی
د 

بُع

- وجود عناصر 
ارزشمند زمینه ای به 
ویژه قدمگاه ها، امام 

زاده ها و ...

- عدم توجه به الگوی 
معماری بومی)ایرانی/

اسالمی( در ساخت وسازهای 
جدید- رهاشدگی عناصر 

ارزشمند زمینه ای

- قابلیت احیا و ساماندهی 
عناصر زمینه ای  با رویکرد 

رضوی و الگوهای ایرانی/
اسالمی- امکان اتصال عناصر 
زمینه ای توسط مسیرها و ...

- تضعیف و 
تهدید هویت 
با گسترش 

ساخت وسازهای 
غیرزمینه گرا

- خطر از بین 
رفتن زمینه 

رضوی
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- وجود عناصر تاریخی 
ارزشمند مانند مساجد 

قدیمی، کاروان 
سراها و ...- تنوع و 
زیبایی در تغییرات 
زمانی- مطلوبیت 

آب وهوا در فصول سرد 
سال- وقوع رویدادهای 

ارزشمند در جاده 
والیت مانند جنگ 

تحمیلی و ارزش های 
مربوطه، رویداد طبس، 
شهادت امام زاده ها در 
رویارویی با ماموران 

مأمون و ...

- کمبود اطالعات ساکنان 
و گردشگران از پیشینه 
تاریخی/مذهبی محور 

امام رضا)ع(-

- امکان توسعه صنعت 
گردشگری/زیارتی به ویژه 
در ماههای سرد سال- 

بهره گیری از آثار و بناهای 
تاریخی/مذهبی برای ارتقای 
هویت جمعی- امکان تلفیق 
ارزش های معنوی رضوی 
با رویدادهای قبل و بعد از 
آن مانند حماسه های فتح 

خرمشهر، شلمچه و ....

- خطر انقطاع 
زمانی و تهدید 
تداوم زمانی- 

تغییر در 
شیوه های بومی 
ساخت وساز و 

معیشت

وم
ت ب

س
 زی

ُعد
ب

- وجود تنوع در 
اقلیم و پوشش 

گیاهی منطقه)جلگه 
خوزستان، مناطق 

کوهستانی یاسوج و 
اقلید، مناطق کویری 
یزد و طبس و کاشمر 

و ...(-

- باال بودن دمای هوا در 
اکثر ماههای سال- وجود 

طوفان های شنی و 
بادهای کویری و اختالل 
در امر حرکت و مسافرت- 

بیابان زایی و تضعیف 
محیط زیست در اثر کم آبی- 
ازبین رفتن الگوی قنات ها، 
آب آنبارها و یخچال های 

درون و بیرون شهری

فرصت ایجاد فضاهای 
سرزنده و شاداب با محوریت 
جاده امام رضا)ع(- بهره مندی 

از طبیعت با رویکرد 
گردشگری مذهبی

نگرش های فاقد 
معنا به طبیعت 

و محیط 
پیرامون

بیانیه چشم انداز جاده والیت: چشم انداز این طرح براساس قابلیت های ویژه 
هر منطقه و محدوده با به کار گیری این قابلیت ها با محوریت س��فر امام رضا)ع( 
تدوین شده و بر ارتقای کیفیات محیطی در تمامی ابعاد مذکور تاکید دارد. بدیهی 
است که چشم انداز مذکور باید برای مناطق همگن به طور جداگانه تهیه و تدوین 

شود. اما به طور کلی جاده والیت می توان گفت:
 "جاده امام رضا)ع(، مسیِر فرهنگی، گردشگری و زیارتی پایدار و یکپارچه ای 
اس��ت که با به کار گیری حداکثری قابلیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، 
طبیعی و کالبدی هر ناحیه و منطقه می کوش��د به ارتقای کیفیات محیطی به ویژه 
معرفی، تبیین، تعمیق و تبلیغ فرهنگ رضوی بپردازد. این مس��یر با عبور از سه 
منطقه متنوع ایران_ منطقه جنوب غربی، منطقه مرکزی و منطقه شمال شرقی_ 
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با زمینه های ارزشمند طبیعی_زیست محیطی، تاریخی، فرهنگی_اجتماعی و 
کالبدی متعلق به قبل و بعد از سفر امام رضا)ع( است. محور فرهنگی _گردشگری 
رضوی با بهره مندی از زیرساخت های گردشگری، مذهبی، حمل ونقلی، تفریحی 
به مثابه محوری فرهنگی گردشگری و مذهبی در سطح ملی و بین المللی عمل 
می کند. طراحی شهری و منطقه ای زمینه گرا به توسعه همه جانبه کمی و کیفی این 

محور با رویکرد ایرانی_اسالمی منجر می شود".
6- راهکارهای طراحی ش�هری و منطقه زمینه گرا در مسیر سفر 

امام رضا)ع(:
در راستای تحلیل ها و چشم انداز بیان شده، اهداف کالن و خرد و راهبردها و 
سیاست های طراحی شهری را می توان در قالب جدولی به شرح جدول شماره 2 

و کروکی ها و تصاویر راهنمایی)شکل شماره 4( ( بیان کرد.
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طراحی شهری برای تحقق محور امام رضا)ع()ماخذ: نگارندگان(

راهبرد/سیاستهدف)کالن/خرد(
- تبیین، معرفی، 

شناساندن و 
برجسته سازی 

جاده والیت در 
سطوح محلی، 

منطقه ای، ملی و 
بین المللی

- تقویت 
زیرساخت های 

گردشگری 
فرهنگی

- حفظ و تقویت 
هویت محلی و 

منطقه ای

- توسعه پایدار 
مبتنی بر ویژگی 
های زمینه ای با 
محوریت زمینه 
فرهنگ رضوی

- تقویت خوانایی و وضوح با ساماندهی قدمگاه ها و امام زاده ها، دروازه های شهری- اتصال 
عناصر شاخص- تقویت شبکه عالیم و راهنماهای مسیر امام رضا)ع( در کل جاده والیت- ایجاد 

دروازه های ورودی و خروجی گردشگران/زائران با الگوی بومی- فرم ها و عالیم راهنمای 
زیارتی/گردشگری یکپارچه در کل مسیر

- ایجاد شبکه مسیرهای جاده ای و ریلی پیوسته- تلفیق کارکردهای بومی با اهداف جاده والیت 
و پررونق نمودن مسیرها- ایجاد اقامتگاه های با الگوی کاروان سراهای سنتی ایرانی برای زائران/

گردشگران- بهره مندی از مناظر طبیعی و مصنوع در مسیر با ایجاد کاروان سراها/اقامتگاه ها، 
ایستگاه ها- اتصال مناظر طبیعی بهم با مسیرها جاده ای/پیاده

- احیا و ساماندهی عناصر زمینه ای با با رویکرد رضوی و الگوهای ایرانی/اسالمی- اتصال عناصر 
زمینه ای توسط مسیرها و ...- بهره گیری از آثار و بناهای تاریخی/مذهبی برای ارتقای هویت 

جمعی- نورپردازی آثار و مکان های تاریخی/مذهبی برای ایجاد فضاهای فعال در شب و تداوم 
زمانی- تلفیق ارزش های معنوی رضوی با رویدادهای قبل و بعد از آن مانند حماسه های فتح 

خرمشهر، شلمچه، ماجرای طبس و ....
-در مجاورت پارک ها، باغ ها، مراکز فرهنگی تفریحی و مکان های تجاری در صورت امکان و 

نیاز، پارکینگ عمومی در نظر گرفته شود.
- برنامه ریزی برای کاروان های گردشگری مذهبی در مسیر امام رضا)ع(

- برنامه ریزی برای مسابقات ورزشی و برنامه های ورزشی فرهنگی و نمادین در مسیر امام 
رضا)ع( مانند مسابقه دوچرخه سواری در محور امام رضا)ع(، اردوهای علمی و مذهبی رضوی، 

تورهای گردشگری در محور امام رضا)ع(
ایجاد مرکز تجمع و فضای سبز در مکان های کانونی به منظور تقویت اجتماع پذیری-

زیست پذیری و تعامالت اجتماعی افراد
-به بناهای عمومی و فضاهای شهری موجود توجه و استفاده از آنان تقویت شود.

- ساماندهی ورودی های محله/شهر/منطقه با رویکرد رضوی
برای حفظ هویت شهر از الگوهای بومی در ساخت و سازهای جدید استفاده شود.

- روشنایی مسیر پیاده الزامی است و باید در هماهنگی با نورپردازی بدنه ها و بناهای باارزش 
باشد

- به کاربردن گونه های گیاهی مختلف برای خرد فضاهای متفاوت میدان)ورودی امام زاده، 
و کاربری های تجاری( و ایجاد تنوع بصری با استفاده از گل ها و گیاهان رنگارنگ. استفاده از 

حوض آب، فواره و ایجاد خرد فضاهای دلپذیر در پیرامون مجموعه
- طراحی خرد فضاهایی با چیدمان آزاد مبلمان شهری برای استفاده های گروهی 

کاربران)استراحت، فراغت و تفریح و انتظار(.
- تجهیز مکان های عمومی به مبلمان شهری مناسب

- ارتقای حس همبستگی اجتماعی با توسعه مراکز مذهبی
- تقویت اقتصاد سکونتگاه ها از طریق رونق گردشگری و زیارت

- رجوع به الگوهای بومی ساخت وساز به ویژه در مناطق کویری مانند چهارباغ/الگوی 
حیاط مرکزی/ الگوی شوادان/ بادگیرو ...

- ایجاد شکل های خاص بومی در بناهای یادمانی مانند دروازه های امام رضا)ع( در سکونتگاه ها
 -ایجاد زیرفضاهایی برای تجمع، در مقابل اماکن مذهب

 طراحی شهری و منطقه ای زمینه گرا در مسیر سفر امام رضا)ع( به ایران



138

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

فرهنگ رضوی

شکل ۷- کروکی ها و تصاویر راهنمای طراحی شهری و منطقه در محور امام 
رضا)ع()ماخذ: نگارندگان(

7- نتیجه گیری
      ایران سرزمینی اس��ت مملو از زمینه های ارزش مند فرهنگی، اجتماعی، 
طبیعی، کالبدی که نیازمند توجه در فرایند توسعه ملی، منطقه ای و شهری است. 
یکی از مهم ترین زمینه های فرهنگی و مذهبی ایران، هجرت امام رضا)ع( از مدینه 
تا مرو و عبور کاروان از مناطق و شهرهای مختلف ایران است. این واقعه عظیم 
فرهنگی، مذهبی و سیاسی فرصتی ذی قیمت را پیشه روی توسعه زمینه گرا این 
مناطق می نهد که با بازشناس��ی، برنامه ریزی و طراحی زمینه گرا محقق خواهد 
شد. با نگاهی جامع به این موضوع، می توان واقعه فرهنگی، مذهبی و تاریخی را 
با س��ایر زمینه های تاریخی، فرهنگی، طبیعی شهرها و مناطق ایران درآمیخت. 
چنان که با ایجاد مس��یری فرهنگی گردش��گری مذهبی ضمن ارتقای کیفیات 
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گردشگری مذهبی نیازمند تقویت و ایجاد زیرس��اخت های موردنیاز در ابعاد 
مختلف خواهد بود. این نیازها شامل تاسیسات و تجهیزات حمل ونقل عمومی، 
رفاهی، تفریحی و تفرج گاهی، بهداش��تی و درمانی، ایمنی و امنیتی، نشانه ها و 
نمادهای راهنما و خاطره انگیز و ... است. محور فرهنگی _گردشگری رضوی با 
بهره مندی از زیرساخت های گردشگری، مذهبی، حمل ونقلی، تفریحی به مثابه 
محوری فرهنگی گردشگری و مذهبی در سطح ملی و بین المللی عمل می کند. 
طراحی شهری راهبردی به توسعه همه جانبه کمی و کیفی این محور منجر می شود. 
این امر می تواند با به کار گیری نشانه ها و نمادهایی از قبیل دروازه های ورود و 
خروج امام رضا)ع(، س��قاخانه ها، نقاره خانه ها و مراسم نقاره زنی و سایر یادمان 
های کالبدی_فرهنگی به طور موقت و دایم ب��ه تعمیق مناظر فرهنگی رضوی 
کمک کند. همچنین آیین های استقبال و بدرقه کاروان های زیارتی امام رضا)ع(، 
محورها و ایستگاه های مربوطه، حرکت دسته های عزاداری حسینی منطبق بر 
این محورها در ایام و مناسبت های ویژه، توجه به معماری و شهرسازی اسالمی 
در این مسیر از مقیاس کلی س��کونتگاه ها تا جزئیات معماری می تواند در این 
راس��تا مفید واقع ش��ود. احداث مراکز و کانون های فرهنگی چندمنظوره برای 
نشر و اش��اعه فرهنگ و آموزه های رضوی در بازآفرینی مسیر معنوی رضوی 
راهگشاست. همچنین خلق نشانه های نمادین در شهرها و مناطق مذکور، یادآور 
هجرت امام رضا)ع( به این سرزمین، می تواند به احیای مسیر آیینی و معنوی کمک 

کند.
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چکیده

واژه های کلیدی:

کلید واژه: حرص ممدوح. حدیث. امام رضا)ع( ، اخالق.

javaheri@ferdowsi.um.ac.ir  :1- استادیارگروه معارف اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد

تحلیل مفهومی وتبیین مصداقی حرص هدف این مقاله است. در این پژوهش با 
مرجعیت علمی احادیث امام رضا)ع( مفهوم ومصادیق حرص واقسام آن از نصوص 
رضوی استنباط شده است. مسئله اصلی تحقیق کشف کارکردها وموارد "حرص 
مقدس" در بیان عالم آل محمد)ع( است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی وبنیادی است 
و با مطالعات احادیث رضوی)ع( حقیقت حرص مم��دوح ومصادیق ونمونه های 
آن آشکارخواهد شد. مطالعات وبررس��ی احادیث امام رضا)ع( به انگیزه حرص 
شناسی نش��ان داد که عالم آل محمد)ع( در مواردی مردم را بر حرص ورزیدن امر 
کرده اند. امام هشتم)ع( با صیغه امر "احرصوا" دریک حدیث جامع سه سرفصل 
حرص ممدوح رابه جهانیان آموزش داده اند. ح��رص بر" قضای حوایج مومنان" 
و"ادخال سرور برمومنان "و"دفع مکروه ازآنان" دستور امام رضا)ع( بوده است. 
معطوف به احادیث رضوی با درایة الحدیث کالم سایر معصومین)ع( نیز مصادیق 

ونمونه های دیگری از" حرص مقدس" استنباط وتبیین شده است.

تاریخ دریافت: 94/9/23 
تاریخ پذیرش: 94/12/20

 واکاوی مفهوم حرص در اخالق اسالمی در پرتو احادیث امام رضا)ع(
محمدرضا جواهری1
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مقدمه
کوشش در راه مفهوم شناسی "حرص" و تبیین ساختار و قلمرو و اقسام آن 
در دانش اخالق اس��المی ضرورت دارد و تاکنون این موضوع مهم با استناد به 
کتب لغت و به ویژه با اجتهاد بر اساس آیات قرآنی و احادیث اهل بیت)ع( انجام 
نشده اس��ت. از این رو در متون کالس��یک علم اخالق اس��المی تنها در رذایل 
اخالقی جای گرفته است و در مکارم و فضایل اخالقی از حرص یاد نمی شود.

مس��ئله اصلی این تحقیق اس��تخراج احادیث امام رض��ا)ع( از کتب حدیثی 
معتبر واستنباط وتبیین موارد حرص مثبت از درون نصوص رضوی است. این 
پژوهش به پرسش های بنیادی حرص شناس��ی پاسخ می دهد. حرص در کالم 
امام رضا)ع( چه جایگاهی دارد؟ آیا حرص در گفتار عالم آل محمد)ع( رذیلت و 
ومذموم ومطرود است یا فضیلت وممدوح ومقبول؟ آیا حرص در رهنمودهای 
امام هشتم منهی عنه اس��ت یا ماموربه؟ نگاه امام رضا)ع( به حرص چگونه بوده 

است؟ اکنون رویکرد شیعیان به حرص چگونه باید باشد؟
 الزم است قلمرو مفهومی حرص و ظرفیت لغوی و کارکردها و کاربردهای 
آن در قرآن و حدیث به درستی کشف و تحلیل ش��ود تا حقیقت حرص مذموم 
و ممدوح و مرزها و تفاوت های آن ها آش��کار شود. شایسته و سزاوار است در 
همه کتاب هاب اخالقی در واژه حرص به "حرص ممدوح" و فضیلت و ارزش 
آن نیز توجه الزم صورت گیرد. انحصار کارکرد حرص در منابع اخالق اسالمی 
مأثوره به حرص مذموم از سوی مولفان این کتاب ها با کارکرد حرص در حدیث 
تعارض دارد. الزم است و پیشنهاد می شود سرفصل واژه حرص در کتاب های 
اخالق نظری و عملی با توجه به توسعه مفهوم آن در حدیث تنظیم و تحلیل شود.

 واکاوی مفهوم حرص در اخالق اسالمی در پرتو احادیث امام رضا )ع(
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حرص به س��وی آن، از مهم ترین راهبردهای عالج حرص مذموم است .محقق 
در صدد است مفهوم دقیق حرص را بر اس��اس آیات قرآن و حدیث بشناسد و 
گنجایش مفهومی واژگان حرص و کاربرد آن در دوقس��م متضاد و متقابل را به 
پژوهشگران نش��ان دهد. در احادیث اهل بیت)ع( هر دو ساحت حرص مذموم 
و ممدوح، آموزش داده ش��ده اس��ت. در این میان عالم آل محمد)ع( امام رضا)ع( 
واژه حرص را در هر دو قس��م متقابل آن به کاربرده اند. ب��ا دقت در کاربردها و 
کارکردهای واژه حرص در گفتار ثامن الحجج)ع( می توان ابعاد حرص را به طور 
کامل شناخت. در این پژوهش تمامی احادیث رضوی)ع( که در آن واژه حرص 
بوده است از کتاب های حدیثی معتبر استخراج شده و حقایق و پیام های نهفته در 
آن استنباط می شود. در پرتو مفهوم شناسی واژه حرص در حدیث امام معصوم 
علی بن موس��ی الرضا)ع( ، می توان "حرص مذموم" را ش��ناخت و از آن رهایی 

یافت و "حرص ممدوح" را شناخت و به آن آراسته شد.
حرص در لغت عرب

مطالعه کتاب های لغت عرب روش��نگر این واقعیت است که واژه حرص به 
معنای رغبت ف��راوان و بیش از اندازه و افراط و زیاده روی و ش��دت در میل و 
اراده)احمدبن ف��ارس، 1۳8۷: 21۹ ؛ راغب اصفهان��ی، 1404 ه� .ق: 11۳ ؛ 
خوری شرتونی، 140۳ ه� .ق، ج1 ،ص 181 ؛البستانی، 1۹۷۳: 12۶( و کوشش 
و اجتهاد و تالش حداکثری ودر حد توان برای رسیدن به مطلوب و عالقه شدید 
و نشاط فراوان و دلدادگی و عش��ق به چیزی اس��ت)جرجانی، 1۳0۶ ه� .ق: 
۳8(. معادل حرص در انگلیس��ی eager desire)س��رودلیر،1۳۹0: 11۷ و 

 واکاوی مفهوم حرص در اخالق اسالمی در پرتو احادیث امام رضا )ع(



146

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

فرهنگ رضوی

1۹۹( و to be ambitious)آیت اهلل زاده شیرازی و دیگران، 1۳۶۳: ۳۷1( 
و greed، cupidity، avarice)آریان پور، 1۳۶2: 418( و در فرانس��وی 
ambitlonner)آیت اهلل زاده ش��یرازی و دیگران، 1۳۶۳: 1۳۷1( است. در 
لغت نامه های فارسی نیز حرص در همین گس��تره و قلمرو مفهومی به کار رفته 
اس��ت. بنابراین حرص در لغت لزومًا بار منفی ندارد و از رذایل اخالقی نیست. 
با توجه به انگیزه و انگیخته و هدف و متعلق و مطلوب حرص است که می توان 
آن را رذیلت یا فضیلت شمرد و نکوهش یا س��تایش کرد. ورود واژه" شره "به 
معنای میل در کنار اراده برای بیان معنای حرص در گزارش راغب اصفهانی و ابن 
منظور، حاکی از وسعت مفهومی حرص است و به ظرفیت استعمال واژه حرص 

در دو بعد مثبت و منفی اشاره دارد.
واژگان مترادف

در قرآن و احادیث الفاظی مترادف حرص با معنایی نزدیک به حرص وجود 
دارد، هلوع و شح و شره و نهمه از این واژگان است.در المفردات فی غریب القرآن 
درباره شح آمده: الش��ح بخل مع حرص)راغب اصفهانی، 1404 ه� .ق: 25۶(؛ 
شح، بخل همراه با حرص اس��ت. در تبیین معنای نهمه چنین آمده است: ولوع 
بشیء. بلوغ الهمه فی شیء)احمد بن فارس بن زکریا، 1۳8۷: ۹۷8(. بسیار شیفته 
و بسیار عاشق و دلباخته و بی قرار چیزی بودن. تمام همت را در چیزی مصرف 
کردن. شره به معنای میل ش��دید و حرص فراوان است.)مسعود، 1۳۹2: 4۶5 ؛ 
افرام البستانی، 1۳۶2: 280( خوری شرتونی، 140۳ ه� .ق، ج 1: 58۷ ؛ معین، 

1۳۶2، ج 2: 2041(.

 واکاوی مفهوم حرص در اخالق اسالمی در پرتو احادیث امام رضا )ع(
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حرص در لغت نامه های فارسی به معنای آز، آزمندی)معین، 1۳۶2، ج 1: 45 
و 1۳48( شوق بسیار و رغبت به چیزی، آرزو، خواهش بسیار)عمید، 1۳۶۳: 24 
و 521( بخل ورزیدن، عالقه شدید، احتیاط و مواظبت)عبداهلل، 1۳80: 12۶( 
آزوری، آزمندش��دن، آزرور ش��دن، ولع، طمع، زیادت جویی، خواستار بودن 
چیزی با به کاربردن کوشش بسیار برای رسیدن به آن است)دهخدا، 1۳۷۷، ج 
۶: 8845(. در متون فارس��ی کهن حرص در مفهوم گسترده و عام آن آمده و در 
مفهوم مثبت نیز به کار رفته است. در کلیله و دمنه درباره حرص بر تعلم و علم و 
هنر چنین آمده است: به رغبتی صادق و حرصی غالب در تعلم آن کوشیدم... و 
حرص تو در جای علم و کسب هنر مقرر)دهخدا، 1۳۷۷، ج ۶: 8844 و 8845(. 
بیهقی نیز در حرص بر تاریخ نگاری نوش��ته اس��ت: چون در این روز، کار این 

تاریخ کردن گرفتم حرصم زیادت شد)بیهقی، بی تا: 104(.
مفهوم اصطالحی حرص در نظر علمای اخالق اسالمی

شاید بر اثر کثرت احادیث در باره حرص ناپسندیده و مذموم و رواج حرص 
بد و زشت در میان مردم که غالبًا درمواردی به کار رفته که شایسته سرزنش است، 
واژه حرص در علم اخالق اسالمی بار منفی دارد و از رذایل اخالقی است. غزالی 
در »کتاب ذم المال« از احیاء علوم الدین در عن��وان "بیان ذم الحرص و الطمع" 
حرص ورزیدن بر اکتساب مال از هر راه و به هر گونه و هر شکل را ریشه آلودگی 
به اخالق ناپسند و ارتکاب منکرات شمرده اس��ت)غزالی، بی تا، ج ۳: 2۳1( و 
فیض کاشانی نیز در المحجه البیضاء فی تهذیب االحیاء، همان مطالب را آورده و 
چیزی بر آن نیفزوده است)فیض کاشانی، بی تا، ج ۶: 50(. مؤلف تهذیب االخالق 
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و تطهیر االعراق، حرص را بر جمع آوری مال و ثروت و حرص در کسب طال و 
نقره استعمال کرده است)ابن مسکویه، 1۳84: 44 و 141(. مؤلف روضة العقال، 
و نزهة الفضالءدر قرن چهارم هجری تنها از لزوم برانگیختن انس��ان های عاقل 
بر اجتناب از حرص س��خن گفته است)البستی، 1۳۹5 ه� .ق: 12۹ - 1۳2(.در 
جامع الس��عادات در تعریف حرص آمده: هو معنی راتب فی النفس باعث علی 
جمیع ماالیحتاج الیه و ال یفیده من االموال، من دون��ان ینتهی الی حد یکتفی به 
و هو اقوی شعب حب الدنیا و اشهر انواعه و الریب فی کونه ملکه مهلکه و صفه 
مضله)محمدمهدی نراقی، 1۳85 ه� .ق، ج 2: 102(. حرص معنایی استوار در 
نفس است که بر انگیزاننده انسان است بر جمیع آن چه به آن احتیاج ندارد و برای 
او س��ود ندارد از اموال، بدون این که به حدی که به آن اکتفا ش��ود منتهی گردد و 
حرص از قوی ترین شعبه های دوست داشتن و حب الدنیا و مشهورترین انواع آن 
است و تردیدی نیست در این که حرص ملکه ای هالک کننده و صفتی گمراه کننده 
است. مؤلف معراج السعاده همین گفتار پدر را در تعریف حرص آورده است. وی 
در عنوان حرص و مفاسد آن می نویسد: صفتی است نفسانیه که آدمی را وا می دارد 
بر جمع نمودن زاید از آن چه به آن احتیاج دارد و این صفت یکی از شعب حب 
دنیا و از جمله صفات مهلکه و اخالق مضله اس��ت بلکه این صفت جنیه بیابانی 
است کران ناپیدا که از هر طرف روی به جایی نرسی و وادی آیت است بی انتها، 
که هر چند در آن فرو روی عمق آن را نیابی. بیچاره ای که بر آن گرفتار شد گمراه 
و هالک شد)نراقی، 1۳۹0: ۳2۹(. در کتاب شرح حدیث جنود و عقل و جهل، 
در تبیین حرص چنین آمده است: حقیقت حرص، از شدت تََوقان نفس به دنیا و 
شئون آن و کثرت تمسک به اس��باب و توجه قلب به اهل دنیا و کثرات الزمه آن 
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عبارت است از شدت اش��تیاق نفس به دنیا و شئون آن و کثرت توسل جستن به 
اسباب هر گونه که باشد با نظر استقاللی)تهرانی، 1۳۹۷ ه� .ق، ج 1: 228(. مؤلف 
دیگری در کتاب اخالق اسالمی اش حرص را از رذایل اخالقی می شمارد و آن را 
به دل در گرو مادیات نهادن تعریف می کند)سادات، 1۳۶5: 222(. غزالی و فیض 
کاشانی تعریف دقیقی از حرص ارائه نکرده اند. درسنامه علم اخالق حوزه های 
علمیه خواهران می نویسد: حرص صفتی س��یری ناپذیر است که انسان را وادار 
می کند بیش از حد نیاز ثروت جمع کند. این صفت ناپسند یکی از جلوه های دنیا 
دوستی است)جباران،1۳۹1 : 84 و85(. در اخالق ناصری آمده: سعادت مشتمل 
بر چهار جنس اس��ت که آن را اجناس فضایل خوانند و آن حکمت و شجاعت 
و عفت و عدال��ت بود)طوس��ی،1۳۶4: 8۳ و 84(. وی در تبیین اجناس رذایل 
می گوید: چون فضایل در چهار جنس محصور است اضداد آن که اجناس رذایل 
بود دربادی النظر هم چهار تواند بود و آن جهل باشد که ضد حکمت است و جبن 
که ضد شجاعت است و شره که ضد عفت است و جور که ضد عدالت است)همان: 
11۷(. بنابراین وی ش��ره را که به معنای میل است و مترادف با حرص یا بخشی 
از حرص است ضد عفت می داند و در تعریف شره می نویسد: واما شره و آن در 
اطراف افراط است، ولوع باش��د بر لذات زیادت از مقدار واجب)همان: 11۹ و 
120( وی نظر ارسطاطالیس درباره سعادت در نگاه حریص را چنین می نویسد: 
حریص سعادت را درتمکن از راندن شهوت داند)همان: 84(. در نظریه خواجه 
نصیرالدین طوسی حرص الهی و مایه قرب به خدای متعال نیز وجود دارد. او در 
شمارش مقامات قرب به حضرت الهیت و استعداد آن ها، به حرص مثبت روی 
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می آورد. او منازل و مقامات قرب به حض��رت الهیت را چهار مقام می داند، مقام 
اهل یقین و اهل احس��ان و مقام ابرار و مقام اهل فوز وی پس از ش��مارش این 
مقامات می نویسد: استعداد این منازل به چهار خصلت باشد: اول حرص و نشاط 
در طلب، دوم اقتضای علوم حقیقی و معارف یقینی، و سیم حیا از جهل و نقصان 
و قریحتی که نتیجه اهمال بود، و چهارم مالزمت سلوک طریق فضایل به حسب 

طاقت و این اسباب را اسباب اتصال خوانند به حضرت عزت)همان: 142(
 بنابراین حرص در تبیین علمای علم اخالق اسالمی، در حرص ناپسندیده 
و زشت و بد و حرام که از رذایل اخالقی است به کار رفته و به شدت نکوهش و 
سرزنش شده است و حرص ممدوح و زیبا و از مکارم و فضایل اخالقی از سوی 
مولفان اخالق اسالمی جز خواجه طوس��ی مورد غفلت قرار گرفته است. آری 
حرص در دانش اخالق تنها در حرص ش��ّر و در حرص در مسیر دنیاپرستی و 
ثروت خواهی و تمایالت دنیوی و رغبت و میل شدید به امور زشت و ناپسندیده 
تعریف شده است و همواره در گروه رذایل اخالقی و صفات بد قرار گرفته است 
این پژوهش روشن می کند که چنین تعریفی با قرآن و سنت و حدیث اهل بیت)ع( 

و گفتار امام رضا)ع( سازگار نیست.
حرص در قرآن

در آیات قرآن پنج بار واژگان حرص آمده است که چهار مورد آن در تبیین 
حرص ممدوح و مثبت اس��ت و تنها یک بار در حرص مذموم و منفی استعمال 
شده است. در سه آیه قرآن پیامبر خدا حضرت محمد)ص( که به نص قرآن دارای 
اخالق عظیم و برجسته است)القلم ، 4( با صفت حریص و دارای حرص شناخته 
شده است. در سوره توبه رس��ول اهلل چنین معرفی شده است: لقد جائکم رسول 
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، 128(. به یقین رس��ولی از خود شما به سوی ش��ما آمد که رنج های شما بر او 
سخت است، حریص بر شماست و اصرار بر هدایت شما دارد و به مومنان رئوف 
و مهربان اس��ت. در این آیه به صراحت از رس��ول اهلل با صفت حریص یاد شده 
است. در سوره دیگر در توصیف حرص پیامبر بر ایمان آوردن مردم چنین آمده 
اس��ت: َوَما أَْکثَُر النَّاِس َولَْو َحَرْصَت بُِمْؤِمنِیَن)یوس��ف ، 10۳(. و بیشتر مردم هر 
چند حرص بورزی و اصرار داشته باش��ی، ایمان نمی آورند. در آیه دیگر نیز با 
عبارت: إِْن تَْحِرْص َعَل��ی ُهَداُهْم)النّحل ، ۳۷(. بر حرص پیامبر بر هدایت مردم 
تصریح شده است. بنابراین در سه آیه قرآن نص بر حرص رسول اهلل وجود دارد 
و در این آیات محکمات درجه عالی حرص که از فضایل و مکارم اخالقی است 
برای حضرت محمد)ص( ثابت شده است. در سوره نس��اء نیز سخن از حرص بر 
رعایت عدالت بین همسران است)النساء ، 12۹(. تنها یک بار در حرص بر حیات 
دنیوی و اندوختن مال و ثروت به کار رفته و یهودیان این گونه توصیف شده اند: 
َُّهْم أَْح��َرَص النَّاِس َعَلی َحیَاٍة )البقره ، ۹۶(. آن��ان را حریص ترین مردم  َولَتَِجَدن
حتی حریص تر از مشرکان بر زندگی این دنیا و اندوختن ثروت خواهی یافت. 
با درنگ در کارکردهای واژگان حرص در این پنج آیه، توسعه مفهومی حرص 
در ممدوح ومذموم آن اثبات می ش��ود. حرص درچهار آیه نمایانگر حرص بر 
ایمان و هدایت و عدالت است وتنها دریک آیه در حرص بر دنیاوثروت و زندگی 
دنیوی به کار رفته است. بنابراین حرص اختصاص به حرص مذموم و منفی ندارد 
و لزومًا از رذایل اخالقی نیس��ت بلکه امکان دارد ح��رص ممدوح و مثبت و از 

فضایل اخالقی باشد.
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حرص و هلوع
واژه مترادف با "حرص" در قرآن واژه "هلوع" است. هلوع را اهل لغت، شبه 
حرص و شدت حرص و حریص دانسته اند؛)احمد ابن فارس بن زکریا، 1۳8۷: 
۹۹8 ؛ خوری ش��رتونی، 140۳ ه� .ق: 425 ؛ ج��ّر، 1۳۷۳، ج 2: 21۳2 ؛ ابن 
منظور، 1405 ه� .ق، ج 8: ۳۷5( و اهل تفسیر)طبرسی 140۳ ه� .ق، ج 5:۳5۶؛ 

فیض کاشانی، 1402 ه� .ق، ج 5:22۶ ؛ مکارم شیرازی، 1۳82، ج 25:2۷( .
خدای سبحان می فرماید: إِنَّ اإْلِنَْس��اَن ُخلَِق َهُلوًعا)المعارج،  1۹(. به یقین 
انسان حریص و کم طاقت آفریده شده اس��ت. به حکم این آیه حرص و هلع را 
خداوند در نهاد انسان قرار داده است و انس��ان با حرص خلق شده و حرص از 
انسان تفکیک ناپذیر اس��ت. اگر حرص فقط در حرص مذموم به کار رود الزم 
می آید خداوند انسان را بر رذیلت اخالقی حرص آفریده باشد و این با حکمت 
الهی و نظام احسن هماهنگ نیست. بنابراین حرص در انحصار حرص ناپسندیده 
نیست. عالمه طباطبایی در باره وجود وصف هلوع در خلقت انسان نوشته است: 
صفت هلوع که خدا انسان را بر آن آفریده است نعمت و فضیلت است و این انسان 
اس��ت که آن را از فضیلت به رذیلت و از نعمت به نقمت خارج می کند و مذمت 
انسان به صفت هلوع از نظر سوء تدبیر انسان است نه از حیث این که هلوع فعل 
خداوند است. استثناء مؤمنان در آیه 22 سوره معارج به این دلیل نیست که صفت 
هلوع در مؤمنان خلق نشده است بلکه به این دلیل است که آن ها صفت هلوع را 
بر کمال آن باقی داشته اند و آن را به رذیلت و نقمت تبدیل نکرده اند)طباطبایی، 
1۳۹۷ ه� .ق، ج 20: 84(. با بررسی مفاد آیات حرص و هلوع در قرآن، حقیقت 
حرص شناخته می شود. حرص و هلوع بودن را خدا در نهاد انسان ها قرار داده 
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ببرد.
فصل حرص در کتب حدیثی

با این که حرص در کالم معصومین)ع( در حرص ممدوح و حرص مذموم هر 
دو استعمال ش��ده اس��ت و کارکردها و کاربرد آن در حدیث در انحصار حرص 
ناپسندیده نیست، اما در منابع و کتب حدیثی از حرص تنها در رذایل اخالقی و 
با عناوین منفی یاد شده است. احادیث ارزش گذاری بر حرص و تبیین مصادیق 
ممدوح آن درون کتب حدیثی در فصل های گوناگون جای گرفته است اما همراه 
با عنوان حرص و در باب حرص نیامده است. ثقه االسالم کلینی رازی در الکافی 
باب »حب الدنیا و الحرص علیها« تعداد 1۷ حدیث ذکر کرده است و هیچ حدیثی 
در مدح حرص ندارد)کلینی ، 1401 ه�  .ق، ج 2: ۳15 - ۳20( شیخ حر عاملی 
در وس��ایل الش��یعه باب »کراهه الحرص علی الدنیا« حدیثی از قس��م حرص 
ممدوح نیاورده است)حرعاملی، 140۳ ه� .ق، ج 11: ۳18( عالمه مجلسی در 
بحاراالنوار باب »الحرص و طول االم��ل« ۳1 حدیث آورده و حدیثی در مدح 
حرص قرار نداده است.)مجلس��ی، 140۳ ه� .ق، ج ۷۳: 1۳0 - 1۷۶(. ش��یخ 
عباس قمی در س��فینه البحار در واژه حرص، از حرص ممدوح حدیث نیاورده 
است)قمی، بی تا، ج 1: 242 و 24۳(. در این پژوهش با پایبندی به واژگان حرص 
دو قسم و دو صفت حرص ممدوح و ممدوح از قرآن و حدیث استنباط شده است 

و می تواند فصل جدید و عنوان جامعی برای حرص در کتب حدیثی بگشاید.
حرص ناپسندیده و حرص پسندیده در اخالق رضوی)ع(

واژگان ح��رص درکالم امام رضا)ع( در مفهوم و مص��داق متقابل و متضاد به 
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کار رفته اس��ت. عالم آل محمد)ع( هم از حرص نهی کرده اند و هم بر حرص امر 
نموده اند. بنابراین حرص در اخالق و فرهنگ رضوی دو قسم است.

الف � حرص زشت و ویرانگر
عالقه بی حدوحساب به جمع آوری ثروت ورغبت شدیدبه اندوختن اموال، 
نیرومندترین ومشهورترین قسم ازحّب دنیاست. پول دوستی بی پایان وثروت 
اندوزی بی نهایت، علت غرق شدن دردنیاگرایی وعامل هالکت ونابودی است.

امام رضا)ع( فرموده اند: ایّاُکم َوالِحرص َوالَحَسدفَانُّهما اَهَلکاااُلمم الّسابِقه)الفقه 
الرضا)ع(،140۶ ه�   . ق:۳۳8 ؛ مجلسی،140۳ق، ج ۷8: ۳4۶(. ازحرص وحسد 
بپرهیزید ودوری کنید، همانا آن دو، امت های پیش��ین راهالک ونابودکرده اند. 
مطابق این حدیث رضوی زیان حرص آن قدرزیاداس��ت ک��ه منتهی به هالکت 
امت ها شده اس��ت. حرص دررفاه طلبی وس��رمایه داری وافزون خواهی های 
مادی عمومی، تنهاافراد رانابودنمی کندبلکه عامل نابودی امت هاوحکومت ها 

وتمدن هاست.
بادعوت به زهدوقناعت وتقواوبازداشتن مردمان ازروی آوردن به انباشت 
ثروت وکاالوبامب��ارزه با زرق وب��رق دنیاوتجمل گرایی و تش��ریفات دنیوی، 

می توان قدری حرص آنان رامحدودوکنترل کرد.
عالقه ش��دیدوتمایل فراوان به ثروت وس��رمایه، عامل آلودگی انسان هابه 
روش های کثیف وراه های ننگین وابزارهای پلید برای رسیدن به هدف های مادی 
است وباعث سقوط فردوجامعه می شود. رباخواری، دزدی، رشوه خواری، ظلم 
اقتصادی، قتل، قاچاق فروش��ی، غارت وچپاول اموال عمومی، خودفروش��ی، 
جاسوسی، رواج فحشا، کم فروش��ی، غل و غش، فریبکاری و... راهکارهایی 
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موجب پیدایش وگسترش فس��اد اقتصادی ودرنهایت سقوط اخالقی وهالکت 
است. این حرص فضیلت هاومکارم وارزش های اخالقی راازبین می برد. همین 
لوازم ایجابی وسلبی حرص بردنیا طلبی که همواره باحرص است وازآن جدانمی 
شودعوامل وعلل هالکت امت هاست. امام رضا)ع( نیزباآگاهی وشناخت این لوازم 
تفکیک ناپذیرحرص، مس��لمانان راازحرص برحذرداش��ته واثرنهایی حرص 

ورزی عمومی راکه هالکت امت هاست بیان کرده اند.
اَنُفَس��ُکم  درحدی��ث دیگرام��ام رض��ا)ع( فرموده ان��د: التَُحّدث��وا 
بِالَفقرَوالبُِط��وِل الُعمرفَانّ��ه َم��ن حّدث نَفَس��ه بِالَفقربَِخ��ل َوَمن َحّدثَه��ا بُِطول 
الُعمرَحِرَص)مجلسی،140۳ق، ج ۷8: ۳4۶(. به خودتان ازفقروطول عمرسخن 
مگویید، هرکس به خودش ازفقرسخن بگوید بخیل شودوهرکس به آن ازطول 
عمرس��خن گوید حریص گردد. مطابق این حدیث رض��وی، ترس ازفقرعامل 
بخل است ووحشت از ناداری، دستان انسان رامی بندد واو را ازسخاوت وانفاق 
درراه خدامحروم می کند. س��خن گفتن ازطول عمرنیزانس��ان را حریص بارمی 
آورد. تلقین عمرطوالنی به نفس رام نشدنی، موجب افزایش روحیه دنیاگرایی 
وخودخواهی انسان می شود وعالقه شدید به جمع آوری مال وثروت وپاسداری 
ازآن، انس��ان را از خدا وکار ب��رای آخرت بازمی دارد. محمدبن اس��ماعیل بن 
بزیع گفته اس��ت امام رضا)ع( فرم��ود: الیَجتَمُع المال ااّل بِِخص��ال َخمس: بِبُخل 
نیاَعَلی اآلِخره)ابن  َش��دید َو امل َطویل َوِحرص غالب َوقَطیعه الّرحم َوایثاِرالدُّ
بابوی��ه،1۳80، ج 1: 5۶۶؛هم��ان،140۳ ه��� . ق: 28۳؛ مجلس��ی،140۳ق، 
ج ۷۳: 1۳8؛حرعامل��ی،140۹ ه��� . ق، ج 1۷: ۳4 و ج 21: 5۶0؛ عروس��ی 
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الحوی��زی،1۳8۳ ، ج 5: ۶۶8 ؛اربل��ی،1۳81، ج 2: 2۹4 ؛ابوالفض��ل عل��ی 
الطبرسی،1۳85 : ۷1؛حسینی القزوینی،1428 ه� . ق، ج 5: ۳58(؛ مال جزبا پنج 
خصلت جمع نمی شود: بخل شدید وآرزوی طوالنی وحرص غالب وقطع رحم 

وبرتری دادن دنیا برآخرت.
بدیهی اس��ت عالقه ش��دیدبه مال، موجب جمع آوری ثروت می شود. آدم 
حریص تمام ه��دف زندگانی اش گردآوری ثروت اس��ت وازهرراه نادرس��ت 
وباهروس��یله واب��زاری برای رس��یدن به همی��ن هدف، ش��ب وروزتالش می 
کندودرآخرعمر، ثروت فراوان به دست آمده ازراه های حرام رابرای بهره برداری 

دیگران می گذارد ومی رود.
ب � حرص زیبا ومقدس

حرص ب��رای ث��روت دنیا، ریاس��ت، ق��درت، ش��هوت وبرای جل��وه ها 
ومظاهردنیاگرایی، حرص حیوانی، پلید، منکر واز رذایل اخالقی است اماحرص 
برای دیگران ودلسوزی وعالقه شدید به کمک مالی به دیگران وقضای حوائج  
مومنان وسود رسانی به آنان وحل مشکالت انس��ان ها وهدایت ونجات آنان، 

حرص مقدس، زیبا، معروف و از فضایل ومکارم اخالقی است.
سیره ورفتارپیامبرخدا)ص( واهل بیت)ع( بهترین سرمشق ونمونه برای بشریت 
دراین ن��وع از حرص زیبا ومقدس اس��ت. امام رضا)ع(، خودپیش��گام درچنین 
حرصی بوده اند ومسلمانان را به آراستگی به آن فراخوانده وفرموده اند: اِحِرُصوا 
َُّه لیَس  روِرَعَلیِهم َوَدفِع الَمکُروه َعنُهم فَان َعلی قَضاِء َحوائِِج الُموِمنین َوادخاِل السُّ
��روِر َعَلی  َوَجلَّ بَعَدالَفرائِض اَفَضل ِمن اِدخاِل السُّ َش��یء ِمَن االعماِل ِعنَداهلل َعزَّ
الُموِمِن)الفقه الرضا)ع(،140۶ ه� . ق:۳۳۹؛ مجلسی،140۳ ه� . ق، ج ۷8: ۳4۷(. 
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ازآنان، حریص باشید. همانا بعد ازانجام واجبات ،درپیشگاه خدا کاری بهتر از 
شاد کردن مؤمن نیست.

این سخنان گهربارامام رضا)ع(برای همیش��ه زنده وراهگشاست و درجهان 
امروز و درجامعه اس��المی آثارف��وری کاربردی فراوانی درتوس��عه اقتصادی 
وپیش��رفت مادی و معنوی و سعادت امت اس��المی دارد. دراین حدیث شریف 

رضوی، مسلمانان جهان امربه حرص شده اند وامام هشتم)ع( ازآنان دعوت 
کرده اند که حریص باشند. اما نه حریص برجمع آوری ثروت برای خویش، 
بلکه حریص برکمک ویاری مومن��ان وبندگان خدا برای س��ه کار: »برآوردن 

نیازهای مومنان « ، »شادکامی قلبی آنان« و »دفع هرگونه بدی ازآنان«.
امام رضا)ع( در این حدیث با واژه »احرصوا« صیغه جمع فعل امر مخاطب، به 
جهانیان حرص بر »قضای حوائج مومنان« و »ادخال سرور بر مومنان« و »دفع 
مکروه از آنان« را آموزش داده اند. همین آموزش در سایر احادیث رضوی بدون 

واژه حرص ادامه یافته است که در سه عنوان به تفکیک ذکر می شود.
حرص بر برآوردن حاجت مومنان

عالقه ش��دید به برآوردن حاج��ات مومنان وتمایل زیاد ب��ه برطرف کردن 
گرفتاری های آنان، نتیجه خودسازی وتهذیب نفس است. تبدیل حرص مادی 
وخود دوستی انسان به عالقه جّدی وشدید به رفع مشکل مادی دیگران وانجام 
کارهای دیگران وتامین نیازهای اقتصادی مومنان، تحول ارزش��مند درجهت 
گیری ومتعلق حرص است وامام رضا)ع( پیروان خویش را به همین تحول بزرگ 

روحی فرمان داده وفراخوانده اند.
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این که انسان حرص بخورد و باعالقه فراوان کوشش کند حاجت برادرمومن 
خویش را برآورد و از او دس��تگیری کند، بسیارارزش��مند و زیباس��ت. جوش 
خوردن ودویدن وتالش بی پایان درراه مشکل گشایی مومنان وحاجت روایی 

آنان، دستور امام رضا)ع( دراین رهنمودجاویدان الهی است.
امام رضا)ع( بر محتوا وکارکرد حرص ممدوح در برآوردن حاجت مومنان، با 
واژگان دیگرنیز تاکید کرده اند. درحدیثی فرموده اند: الیتمُّ َعقل امرء ُمسلٍم َحتّی 
تَکوَن فیه َعشرِخصال:...الیسأم ِمن َطلِب الَحوائِج الَیه)مجلسی،140۳ ه�   . ق، ج 
۷8: ۳۳5؛ ابن شعبه حّرانی،1404 ه�   . ق: 44۳؛حسینی قزوینی،1428 ه�   . ق، 
ج 5: ۳52(؛ عقل انسان مسلم کامل نمی شود تا این که 10 خصلت دراوباشد:...

ازحاجت خواس��تن مردم ازاوملول ورنجور نش��ود. براس��اس این گفتارامام 
هشتم،)ع(، خوشنودی ونشاط درراه روا کردن حاجات مردم ازنشانه های کمال 
عقل هر مسلمان است. روی آوردن مردم به انسان برای طرح نیازهای گوناگون 
خویش، نبایدانسان را ناراحت وعصبانی کند زیراکمال عقل درتالش برای پاسخ 

درست به نیازهای مردم وتامین حاجت های آنان است.
درحدی��ث دیگرامام رض��ا)ع( مه��رورزی را حاصل خردمندی دانس��ته و 
فرموده اند: التََّوّددالَی النّاس نِصُف الَعقل)کلینی ،1401 ه�   . ق، ج 2: ۶4۳؛عالمه 
مجلس��ی،140۳ ه�   . ق، ج ۷8: ۳۳5؛ابن ش��عبه حرانی،1404 ه�   . ق: 44۳؛ 
حرعاملی،140۹ ه�   . ق، ج 12:52؛قمی،141۷ ه�   . ق: 221(؛اظهاردوستی به 
مردم نیمی از عقل است. برطبق این حدیث، مهرورزی نسبت به مردم ورعایت 
لوازم مهرورزی آن قدرارزش داردکه نشانه ای بزرگ برای خردورزی وبرابربا 

نصف عقل است.
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الَعقِل بَعداالیم��اِن بِاهلل التَّوّدد الَی النّ��اس َواصِطناُع الَخیرال��ی ُکلِّ بِّرَوفاِجر)ابن 
بابویه،1۳۷8 ه�   . ق، ج 2: ۳5؛ مجلس��ی، 140۳ ه�   . ق، ج ۷4: ۳۹2 و 40۹ ؛ 
العروسی الحویزی، 1۳8۳ ، ج ۳: 521؛ حرعاملی،140۹ ه�   . ق، ج 1۶: 2۹5(؛ 
سرعقل پس ازایمان به خدا، مهربانی کردن به مردم، ونیکی ودوستی وخیرخواهی 

برای هرنیکوکاروبدکاراست.
درحدی��ث دیگرامام رض��ا)ع( فرموده اند: اج��ّل الَخالئق واکَرُمه��ا اصِطناُع 
الَمع��روِف َواغاثَ��ه الَملُه��وف َوتحقیق اَم��ِل اآلم��ل َوتصدیُق َرج��اء الّراجی 
َواالس��تِکثارِمن االصدقاء فِی الَحیاه َوالباکین بَعدالوفاِه)الحلوانی،1۳8۳: 20۶؛ 
مجلس��ی،140۳ه�  . ق، ج ۷8:۳55 و ۳5۷ ؛الدیلم��ی،1414 ه���   . ق: ۳08؛ 
الحّل��ی،1408 ه ق :2۹۹(. بزرگ ترین وگرامی تری��ن صفت ها، نیکی کردن به 
دیگران وپناه دادن به بی پناهان وفریادرسی غم دیدگان ورنج دیدگان وتحقق 
بخشیدن آرزوی آرزومندان وامید امیدواران و افزون ساختن دوستان درزندگی 
وگریه کنندگان پس ازمرگ اس��ت. آن چه دراین حدی��ث رضوی جلیل ترین 
وگرامی ترین صفت ها ش��ناخته شده اس��ت ازمظاهر وآثارحرص دربرآوردن 

حاجت های مومنان است.
عی��ِف اَفضل ِمن  امام هش��تم)ع( دررهنمودی دیگرفرموده ان��د: َعونُک للضَّ
دقَه)اب��ن بابوی��ه،1۳۷8 ه���   . ق، ج 2:۳1 و ۳2؛ مجلس��ی،140۳ ه�   . ق،  الصَّ
ج ۷8:۳۳۹؛ القم��ی،140۷ ه���   . ق: 221(. کمک تو به ضعی��ف ویاری ناتوان 
بهترازصدقه اس��ت. به حکم این حدیث رض��وی، هرچه صدقه ثواب داش��ته 

باشدیاری ناتوان باالترازآن رادارد.
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انجام دادن کار مؤمن وبرآوردن حاجت او و رفع مشکالت او وحل مسائل 
او وگش��ودن گره های او در فرهنگ رضوی ارزش واهمیت بسیاری  دارد. در 
حدیث پیشین امام رضا)ع( امر کرده اند پیروان شان حریص بر برآوردن حاجت 

مومنان باشند.
از امام رضا)ع(سئوال شد: حق مؤمن بر مؤمن چیست؟ امام فرمودند: انَّ ِمن 
ة لَُه فی َصدره، َو الُمواس��اة لَ��ه فی مالِه، َو النُّصرة  َحقِّ الُموِمن َعَلی الُموِمن الَمودَّ
لَه َعلی َمن َظَلمه... َم��ن اَطَعم ُموِمنا کاَن اَفضل ِمن ِعتق رقبه، َو َمن َس��قی ُموِمنا 
حیق الَمختوم، َو َمن َکس��ی ُمومنا ِمن ُعری َکساُه اهلل من  ِمن َظمأ َسقاُه اهلل ِمن الرَّ
ُسندس َو َحریر الَجنّه... َو َمن قَضی لُِمومن حاَجه کاَن اَفضل ِمن ِصیامه َو اعتکافِه 
 فِی الَمس��جِد الحرام)مجلس��ی، 140۳ ق، ج ۷4: 2۳2 و 2۳۳ ؛ نوری طبرسی،

 140۷ ق، ج ۹: 45 ؛ حس��ینی القزوینی، 1428 ق، ج5:  4۷۹ و 480(؛ از حق 
مؤمن بر مؤمن، مودت قلبی و دوست داشتن اوس��ت در سینه اش، و مواسات و 
همدردی و کمک مالی به اوس��ت، و یاری او بر کسی اس��ت که به او ستم کرده 
است... هرکس مؤمنی را اطعام کند از آزادی برده برتر است، و هر کس مؤمنی را 
از تشنگی برهاند و سیراب کند خداوند او را از شراب طهور زالل دست نخورده و 
سربسته در بهشت سیراب خواهد کرد و هر کس مؤمنی را از برهنگی اش برهاند 
و او را بپوشاند خداوند او را از لباس دیبا و حریر بهشت می پوشاند...و هر کس 
حاجت مؤمنی را برآورده کند، از روزه و اعتکافش در مسجد الحرام بهتر است.

 در این حدیث رضوی حقوق شناس��ی،برآوردن حاج��ت مؤمن از روزه و 
اعتکاف در مس��جد الحرام باالتر قرار گرفته اس��ت و مصادیق و نمونه هایی از 
اقدامات در تأمین نیازهای مومنان نیز از قبیل مواسات و اطعام و اسقاء همراه اجر 
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انَّ هلِل ِعبادا فِی االرِض یَسعون فی حوائِج النّاس ُهُم اآلِمنوَن یَوَم القیامه)کلینی ، 
1401 ه�  .ق، ج2: 1۹۷ ؛عالمه مجلسی،140۳ ه�   . ق، ج ۷4: ۳۳2؛ حرعاملی، 
140۹ ه�  .ق، ج 1۶: ۳۶۶ ؛ حس��ینی قزوینی 1428 ه� .ق، ج 5: 481(؛ برای 
خدا در زمین بندگانی است که در راه تأمین حوائج مردم سعی می کنند آنان روز 

قیامت در امان اند.
امام رضا)ع( نقل کرده اند: رسول خدا)ص( درباره خیرخواهی، آموزش و تربیت 
خیر فرموده اندک��ه: اِصَطنِع الَخیر الی َمن ُهو اَهله َو الی َمن ُه��و َغیر اهلِه، فَان لَم 
تصب َمن ُهو اهُله فَانَت اهُله)ابن بابویه 1۳۷8 ه�  .ق، ج2 : ۳5 و ۶8 ؛ العروسی 
الحویزی، 1۳8۳ ، ج ۳: 521 ؛ حرعاملی، 140۹ ه�  .ق، ج 1۶: 2۹5 ؛ مجلسی، 
140۳ ه�  .ق، ج ۷4: 40۹(؛خیر را برای هر کس��ی که اهل آن اس��ت و هرکس 
غیراهل آن است بخواه و بس��از، پس اگر به کسی که اهل آن است نرسی تو اهل 

آن هستی!
حرص برمسرور وخوشحال کردن مومنان

حرص بر وارد کردن سرور بردل مومنان نیزدستورامام رضا)ع( است. عالقه 
شدید به خوشحال کردن مومنان ازمکارم اخالقی است. حرص برای  خشنودی 
وسرور مومنان وشادکامی قلبی آنان یک اصل ارزشمند درفرهنگ رضوی است. 
قطعًا انس��ان با ایمان تنها ازکارهای خوب وانجام معروف خوش��حال می شود. 
اوهرگزازمنکرات وگناهان وکارهای زشت شادوخوشحال نمی شود. بنابراین 
فرمان به مسرورکردن قلبی مومنان، فرمان برانجام کارهای معروف و اقدامات 
مشروع وارزشمند وتالش درراه تأمین حاجت های معقول وشرعی انسان های 
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با ایمان است. در حدیث پیش��ین امام رضا)ع( با صیغه امر »احرصوا« همگان را 
بر حرص بر ادخال سرور بر مؤمنین فرمان داده وتشویق کرده اند. همین محتوا 
وهمین دستور اخالقی بدون واژه حرص بابه کارگیری واژگان دیگر در احادیث 

رضوی تبیین شده است.
 امام رضا)ع( در ارزش سروربخشی به اهل بیت مؤمن و گام برداشتن در راه 
تأمین حاجت مؤمن فرموده اند: الَخلق ِعی��اُل اهلل فََاحبُّ الَخلِق الَی اهلل َمن اَدَخل 
َعلی اَهل بیِت ُمؤمن ُسرورا َو َمشی َمَع اَخیه فی حاَجتِه)کلینی ،1401 ه�   . ق، ج 
2: 1۳1 ؛ الفقه الرضا)ع(،140۶ ه�   . ق: ۳۶۹(؛ انسان ها خانواده خدایند پس کسی 
که اهل بیت مؤمنی را شادمان و خوش��حال سازد و با برادر مومنش برای تأمین 

حاجتش راه برود، بهترین انسان ها در پیشگاه خداوند است.
خوشحال کردن و شادکام ساختن و خشنود کردن مؤمن در فرهنگ رضوی 
سفارش شده وبس��یار با ارزش اس��ت. در حدیث دیگر امام رضا)ع( در ارزش 
رور َعلیه  ش��ادمان کردن مؤمن فرموده اند: فِطُرَک اِلخیَک الُمومن َو ادخاُل السُّ
یاِم َو اعظُم اَجرا)ع مجلس��ی، 140۳ ه���  .ق، ج ۷4: 2۳۳ ؛ فیض  اَفضل ِمَن الصِّ
کاشانی، 140۶ ه�  .ق، ج ۹: 45 ؛ حس��ینی قزوینی، 1428 ه�  .ق، ج 5: 480(؛ 
افطاری ات به برادر مؤمنت و و شادمان س��ازی او، بهتر از روزه است و پاداش 
م فی َوجه اخیِه الُموِمن َکتََب اهللُ  بزرگ تر دارد. در جای دیگر فرموده اند: َمن تَبَسَّ
به)القمی، 1402 ه�  .ق: 52 ؛ حرعاملی،  لَه َحَسنه َو َمن َکتَب اهللُ لُه َحَسنه لَم یُعذِّ
140۹ ه�  .ق، ج 12: 120 ؛ نوری طبرسی، 140۷ ه�  .ق، ج 12: 18(؛ هرکس 
در س��یمای برادر مومنش تبس��م کندف خداوند برای او حس��نه می نویس��د و 
هرکس خداوند برایش حس��نه بنویس��د، عذابش نخواهد ک��رد. معمربن خالد 
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یَوم القیاَمه)کلینی ، 1401 ه�  .ق، ج 2: 1۹۷ ؛ حرعاملی، 140۹ ه�  .ق، ج 1۶: 
۳۶۶ ؛ مجلس��ی، 140۳ ه�  .ق، ج ۷4: ۳۳2 ؛ فیض کاش��انی، 140۶ ه�  .ق، ج 
5: ۶۶۶(؛ هرکس مؤمنی را خوشحال و شادمان کند، خداوند روز قیامت دلش 
را گشاده و شاد خواهد کرد. محمد بن اس��ماعیل گفته است امام رضا)ع( صفات 
مومنان حقیقی درون دربار پادش��اهان و اجر و پاداش آنان در پیش��گاه خدا را 
تبیین کردند و در پایان پرسیدند: ما َعلی احدکم ان شاء ینال هذه کله؟؛ کدام یک 
از شما می خواهد به همه این ها برسد؟ عرض کردم: بِماذا َجعلنی اهلل فِداک؟ به چه 
چیزی و چگونه؟ خداوند مرا فدای شما قرار دهد! امام رضا)ع( فرمود: یکون معهم 
فیسرنا بادخال السرور علی المومنین من شیعتنا.)مجلسی، 140۳ ه�  .ق، ج ۷5: 
 ۳50 و ۳81؛ دیلمی، 1414 ه�  .ق:2۷1 ؛ نجاشی، بی تا: ۳۳1 ؛ العاملی الشامی،

 1402 ه�  .ق: ۶5(؛ با آنان)در دربار پادشاهان( باشد پس ما را با ادخال سرور 
بر مؤمنین از شیعیان ما خوشحال کند. ابن مسکان گفته است: امام رضا)ع( از امام 
باقر)ع( چنین نقل کردند: فیما ناَجی اهلل موسی)ع( ان قال: ان لی عبادا ابیحهم جنتی 
و احکمهم فیها؛ خداوند در مناجات با موس��ی)ع( فرمود: برایم بندگانی است که 
بهشتم را برای آنان مباح و روا می شمارم و آنان را در بهشت حاکم قرار می دهم. 
موسی)ع( پرسید: َمن هوالء الذین تبیحهم جنّتک َو تحّکمهم فیها ؟ کسانی که بهشت 
را بر آنان مباح می سازی و آنان را در بهشت حاکم می گردانی کیستند؟ قال: من 
ادخل علی مؤمن سرورا)مجلسی، 140۳ ه�  .ق، ج ۷4: ۳0۶ ؛ راوندی، 140۹ 
ه�  .ق: 1۶5 ؛ حسینی قزوینی، 1428 ه�  .ق، ج ۷: ۳4۳ و ۳4۳(؛ خدای عزوجل 

فرمود: کسی که مؤمنی را خوشحال کند.
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امام رضا)ع( ایجاد "فرح و س��رور" در مومنان را بس��یار ب��ا ارزش و بزرگ 
شمرده اند و با نقل کالم پیامبر و امام شش��م این حقیقت را آموزش داده اند. امام 
رضا)ع(  نقل کرده اند پیامبر خدا)ص( فرمودند: َمن ادَخل َعلی ُمؤمن فَرحا فَقد اَدَخل 
َعلّی فَرحا، َو َمن اَدَخل َعلّی فَرحا فَقد اتََّخذ ِعنداهلل َعهدا َو َمن اتََّخذ ِعنداهلل َعهدا، 
جاَء ِمن اآلمنیَن یَوم القیامه)الفقه الرضا)ع(140۶  ه�  .ق:۳۷۳(؛ هرکس مؤمنی را 
خوشحال کند مرا خوشحال کرده است، هرکس مرا خوشحال کند در نزد خداوند 
عهد و قراری گرفته است، و هرکس نزد خدا عهدی بگیرید روز قیامت از آسایش 
و آرامش داران خواهد آمد. امام رضا)ع( نقل کرده اند که امام صادق علیه السالم 
فرمودند: َمن َسّر ُمومنا فَقد َسّرنی، َو َمن َسّرنی فَقد َسّر رسول اهلل)ص(و من سّر رسول 
اهلل)ص( فقد سّر اهلل ومن سّر اهلل ادخله الجنه)الفقه الرضا)ع(، 140۶ ه�  .ق: ۳۷4(؛ هر 
کس مؤمنی را مسرور و شادمان کند مرا شادمان کرده است و هرکس مرا شادمان 
کند، رسول اهلل)ص(را شادمان کرده است، و هرکس رس��ول اهلل)ص(را شادمان کند، 
خداوند را مسرور کرده است و هرکس خداوند را مسرور کند خداوند او را وارد 

بهشت کند.
حرص بردفع مکروه ازمومنان

مکروه هرسخن وکاربد، زشت ونفرت آوراست هر آن چه از نظر طبع یا عقل 
یا شرع ناخوشایند باشد)راغب اصفهانی،1404ه�  .ق: 42۹(. امام رضا)ع( حرص 
بردفع مکروه ازمومنان را خواستارشده وبه آن امر کرده ومسلمانان رابرآن تشویق 
کرده اند. عالقه شدید به بازگرداندن مکروه ازمومنان ومهاربدی ها واعمال نفرت 
آورنسبت به آنان، ازصفت های زیبا وازاقس��ام حرص مقدس وممدوح است. 
هرمس��لمانی هرآن چه را برای خویش بد می ش��مارد باید برای مومنان هم بد 
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بردفع بدی ومکروه ازآنان بکند. تمایل فراوان به این که به هیچ مؤمنی بد نگذرد 
و هیچ مؤمنی بد نبیند، حرص ممدوح وپسندیده است.

امام رضا)ع( با صیغه امر »احرص��وا« در پایان حدیث مثلث حرص ممدوح، 
دس��تور به حرص بر دفع مک��روه از مومن��ان داده اند. این مفهوم ب��ا ارزش، در 

رهنمودهای دیگر امام)ع( نیز بیان شده است.
امام رضا)ع( در ارزش اندوه زدای��ی از مومنان فرموده اند: َمن فّرج َعن ُمؤمن 
کربه من کرب الدنیا فّرج اهلل عنه کربه من کرب االخره)مجلس��ی، 140۳ ه�  .ق، 
ج ۷4: 2۳۳ ؛ نوری طبرسی، 140۷ ه�  .ق، ج ۹: 45(؛ هرکس اندوه و سختی و 
وضع ناگواری را از اندوه ها و ناگواری های دنیا از مؤمنی بر طرف کند ، خداوند 
اندوه و سختی و ناراحتی و ناگواری ای از اندوه های آخرت را از وی برطرف کند 
وبگشاید. اهل بیت)ع( و اوصیای پیامبر اعظم)ص( همچون رسول خدا)ص( حرص بر 
هدایت مردم و عدالت و سعادت جهانیان داشته اند. همان طور که در سیره عملی 
و رفتار آنان همواره حرص بر دعوت به س��وی ایمان و تق��وی و تعلیم و تزکیه 
انسان ها مشاهده شده است، در گفتار پیامبر و اهل بیت نیز سفارش و تشویق بر 
حرص در خوبی ها و زیبایی ها وجود داشته است و مصادیق حرص ممدوح را 
نشان داده اند. وشاء نقل کرده  است که امام رضا)ع( فرمودند: من فّرج عن مؤمن 
فّرج اهلل قلبه یوم القیامه)کلینی ،1401 ه�   . ق، ج 2: 100 ؛ مجلسی،140۳ ه�   . 
ق، ج۷4 :۳21(؛ هرکس در مشکل و سختی مؤمنی گشایشی کند و آن را باز کند 

خداوند دلش را روز قیامت گشاده و باز خواهد کرد.
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مفهوم و مصادیق حرص در کالم معصومین)ع(
فرمان امام رضا)ع( بر حرص ورزیدن و به کاربردن صیغه فعل امر حاضر برای 
حریص بودن بر »قضای حوائج مؤمنین« و »ادخال سرور برآنان« و »دفع مکروه 
از آنان« نشان دهنده گستره و ظرفیت مفهوم ومصداق حرص است. ایشان هم 
حرص را نکوهش کرده و مردم را ازآن بازداش��ته اند و هم ستایش کرده و به آن 
واداشته اند. این نهی و امر برحرص، انحصار حرص در منهی عنه را نفی کرده و 
حرص ماموربه را آموزش داده وآشکار می کند. بنابراین همان طور که حرص در 
حدیث واخالق رضوی مفهوم ومصداق مذموم دارد، مفهوم و مصداق ممدوح نیز 
دارد. همین مفهوم و مصداق و کارکردهای مثبت واژه حرص در احادیث رسول 
خدا)ص(وامامان)ع( تبیین شده است. دقت و تأمل در سرفصل های حرص ممدوح 
و مشروع وزیبا دراحادیث پدران امام رضا)ع( در حل مسئله این پژوهش و درک 

پاسخ پرسش اصلی این تحقیق آموزنده است.
 پیامبرخ��دا)ص( واژه ح��رص را در ح��رص ب��ر عم��ل صالح)مجلس��ی،

 ج 140۳ ه�  .ق، ج 2۷: ۷8 و ۶2( و حرص بر خیر و برکت)احمدحنبل، بی تا: 
۳۶۶ ؛متقی هندی، 141۹ ه�  .ق، ج 1۹: ۳4۳، حدیث 4۳228 ؛ مجلسی، 140۳ 

ه�  .ق، ج 1: 120( استعمال کرده اند.
امیرمومنان امام علی)ع( در تبیین مفهم ومصداق حرص، نمونه هایی از حرص 
ممدوح را ذکر کرده اند. وصی وخلیفه پیامبر خدا واژه حرص را در حرص بر ادای 
واجبات)تمیمی آمدی، 1۳۶۶، ج ۳: حدی��ث ۳۷1۷( و حرص بر علم وفقه)نهج 
البالغه، خطبه 1۹۳ بخش 1۹ ؛کلینی ، 1401 ه�  .ق، ج ۶۷: 2۷1؛ مجلسی،140۳ 
ه�   . ق، ج ۶۷:  2۷1؛ حرعاملی،140۳ ه���   . ق، ج 15:  18۷( و حرص بر عیب 
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حرص بر کسب رضایت خدا)کلینی ،1401 ه�  .ق، ج 8: ۳5۳ ؛ مجلسی،140۳ ه�   
. ق، ج 2۷: 252 و ج ۳4: 184 و ج 41: 15۳ ؛نهج البالغه، خطبه 21۶( و حرص 
بر آخرت)نهج البالغه، نامه 1۷( و ح��رص بر وحدت امت محمد)ص()نهج البالغه، 
نامه ۷8 ؛عالمه مجلسی،140۳ ه�   . ق، ج ۳۳: ۳04( و حرص بر شنیدن)بحرانی، 
بی تا، ج5 :۳8۹، حکمت 2۷۳ ؛فیض االس��الم، 1۳۹2 ه���  .ق: 122۶، حکمت 
281 ؛دش��تی،1۳8۷: 4۹8، حکمت 28۹ ؛ابن ابی الحدید، 1۳8۳ ه�  .ق، ج 1۹: 
184، حکمت 2۹5 ؛الکافی، 1401 ه�  .ق، ج 1: 4۹۳ ؛ تمیمی آمدی،1۳۶۶، ج 
4: ۶۳۹؛شیخ مفید، بی تا: 245؛ مجلسی،140۳ ه�   . ق، ج 1: 222 وج 2: 4۳ ( و 

حرص در تقوی)مجلسی، 140۳ ه�  .ق، ج ۷8:25( به کار برده اند.
امام سجاد)ع( نیز بر پاک سازی حرص از گناهان)صحیفه سجادیه، دعای ۳۹( 
تاکید کرده و از مصادیق حرص مقدس، از حرص بر استفاده از ماه رمضان)همان، 
دعای 45( یادکرده اند. امام باقر)ع( در وصیت به جابربن یزید جعفی دس��تور بر 
حرص در منافس��ه بر درجات معنوی)الحرانی، 1404 ه�  .ق: ۳28 ؛ مجلسی، 

140۳ ه�  .ق، ج ۷8: 1۶5( داده اند.
ام��ام جعفر صادق)ع( نی��ز از مصادیق ح��رص مقدس، حرص ب��ر جهاد در 
راه خدا)کلین��ی ، 1401 ه�  .ق، ج 2: 2۳1؛ مجلس��ی،140۳ ه���   . ق، ج ۶۷: 
2۷1؛اربلی،1401 ه�   . ق، ج 1: ۹؛ مجلس��ی،140۳ ه���   . ق، ج 1۹ :11۷( و 
حرص بر ایثار)کلینی ،1401 ه�   . ق، ج 4: 18 ؛ کوفی اهوازی،1404 ه�   . ق:44 
؛حرعاملی، ج ۹: 4۳1، حدیث 12411 ؛ن��وری،1408 ه�   . ق، ج ۷: 211( را 

آموزش داده اند.
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نتیجه گیری
حقیقتی که ب��ا دقت وتأم��ل دراحادیث رض��وی و اهل بی��ت)ع( معطوف به 
نکوهش وستایش حرص، روشن می شود این است که حرص مطلقًا بد نیست. 
تنها باحرص دنیوی وعالقه ش��دیدبه مال وثروت دنی��ا ومظاهرپلیدآن که مانع 
رشد، رس��تگاری وس��عادت ومهرورزی به انسان هاس��ت بایدمبارزه کردوآن 
راکنارگذاش��ت، اماحرص اخروی وتمای��ل به مهربانی و مه��رورزی به بندگان 
خداوعالقه فراوان به قضای حوائج مومنان وسروربخشی به آنان ودفع مکروه و 
بدی ازآنان، همواره ارزشمند و مقدس ونشانه ایمان به خداست. بنابراین ماپیروان 
امام رضا)ع( باید شیفته خدمت باشیم نه تشنه ثروت! با واکاوی معنای لغوی حرص 
در کتاب های لغت روشن شد حرص، زیاده روی در میل و اراده و تالش فراوان و 
حداکثری و بزرگی و نیرومندی رغبت و شوق فراوان در انجام کار است. بنابراین 
حرص در ساختار لغوی در انحصار حرص منفی و ناپسندیده نیست. کاربردهای 
واژه حرص در آیات قرآن بررسی شد چهاربار در حرص بر خوبی ها و تنها یک 
بار در حرص ناپسندیده استعمال ش��ده است. پس حرص در وحی الهی و آیات 
قرآنی نیز فقط در حرص زشت و بد قرار ندارد. تحلیل استعمال حرص در قرآن 
نشان داد در منطق قرآن کارکردهای حرص زیبا و مطلوب بیش از حرص منفی و 
زیان بار است. مطالعات حدیثی کاربردهای واژگان حرص با محوریت احادیث 
امام رضا)ع(، نشان دهنده راه نو در تعریف حرص است. تحول در تبیین سرفصل 
حرص در اخالق اس��المی ضرورت دارد. گرایش عمومی به س��وی حرص بر 
سرمایه داری و کس��ب مال و ثروت و زندگی دنیوی و دنیاگرایی و قدرت و جاه 
وحش��مت و طال و نقره و پول و زراندوزی و شکم و ش��هوت و افزون خواهی و 
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رفتار اهل بیت)ع( شده است. این جریان، باعث انحصار عنوان مسئله حرص در 
کتاب های اخالقی در رویکرد به سوی تحلیل حرص مذموم شده است.

در احادیث امام رضا)ع( و پدران ایش��ان واژه ح��رص در برآوردن حاجت 
مومنان، و شادمان ساختن وادخال سرور برآنان، ودفع مکروه و بدی ازآنان، و 
حرص برادای واجبات، و حرص در فقه و علم، و حرص بر طی کردن درجات، و 
حرص در جهاد، و حرص در کسب رضایت خدا، و حرص در آخرت، و حرص 
بر وحدت امت محمد)ص(، و حرص بر شنیدن و استماع، و حرص بر کسب خیر و 
برکت در اذان و نماز جماعت، و حرص بر ایثار، و حرص بر خیر، و حرص بر بهره 
برداری از ماه رمضان، و حرص در تقوی، و حرص در عیب شناس��ی شخصی، 
استعمال شده است. بنابراین انحصار س��رفصل حرص حتی در منابع حدیثی به 
عنوان حرص ناروا و مذموم، باکاربردهای واژه حرص در مصادیق زیبا و ممدوح 
مطابقت ندارد. شایسته اس��ت در تالیفات حدیثی نوین و در تدوین کتاب های 
اخالقی جدید با توجه به این حقیقت ، ح��رص در هردو بعد متفاوت و متضاد و 

مخالف تبیین شود.
تنوع و تعداد زیاد مصادیق حرص ممدوح، شایسته تأمل و دقت است، زیرا با 
توجه به کارکردهای زیاد حرص زیبا، ضرورت درک توسعه مفهومی و مصداقی 
حرص بیشتر احساس می شود. خداوند حرص را در نهاد و ذات انسان قرار داده 
است و خلقت حکیمانه اقتضا می کند وجود حرص سراسر مذموم و بد نباشد و 
ظرفیت و استعداد به کارگیری حرص در جهت صحیح و خداپسند وجود داشته 
باشد. شکر نعمت حرص، پاک سازی آن از رذایل و گناهان و شرور و محرمات، 
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و آراستگی آن به خیر و مکارم و واجبات و مستحبات است.
حرص بر دنیا طبیعی و همگانی و عمومی است از این رو همواره از آن نهی 
شده است و حرص برآخرت سخت و نیازمند تربیت است. برهمین اساس بر آن 

سفارش شده است. این اصل اخالقی در کالم امام سجاد)ع(یادآوری شده است.
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• قرآن کریم.	
• نهج البالغه.	
• صحیفه سجادیه.	
• اب��ن بابوی��ه، ابوجعف��ر محمدب��ن عل��ی ، )140۳ ه���  .ق(، الخصال، 	

قم:منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه.
• ------------------ )1۳80(، عی��ون اخب��ار الرض��ا )ع(، 	

ترجم��ه حمیدرض��ا مس��تفید و علی اکبر غف��اری، ته��ران: دارالکتب 
االسالمیه.

• ابن ابی الحدید، ِعّزالدین ابوحامد، )1۳8۳ ه�  .ق( ش��رح نهج البالغه، 	
قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.

• ابن حنبل، احمد، )بی تا(. مسند االمام احمد بن حنبل، بیروت: المکتب 	
االسالمی و دارالصادر للطباعه و النشر.

• ابن ش��عبه الحرانی، ابومحمد حس��ن بن عل��ی ، )1404 ه�  .ق(، تحف 	
العقول عن آل الرسول علیهم السالم، قم: موسسه النشر االسالمی.

• ابن مسکویه، ابوعلی احمدبن محمدبن یعقوب رازی، )1۳48(، تهذیب 	
االخالق و تطهیر االعراق، قم: انتشارات زاهدی.

• ابن منظور، ابوالفضل جمال الدین محمد بن مکرم، )1405 ه�  .ق(،لسان 	
العرب، قم: نشر ادب الحوزه.

• احمدب��ن فارس بن زکریا، ابوالحس��ن، )1۳8۷(، ترتیب مقاییس اللغه، 	
تحقی��ق و ضبط عبدالس��الم محمد ه��ارون، قم: پژوهش��کده حوزه و 

دانشگاه.
• اربلی، ابوالحس��ن علی بن عیسی )1401  ق(، کشف الغمه فی معرفه 	

االئمه علیهم السالم، بیروت: دارالکتب االسالمی.

 واکاوی مفهوم حرص در اخالق اسالمی در پرتو احادیث امام رضا )ع(
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• افرام البس��تانی، فؤاد، )1۳۶2( منج��د الطالب، فرهنگ جدید عربی به 	
فارسی، ترجمه محمد بندرریگی، تهران: انتشارات اسالمی.

• امام خمینی، روح اهلل، )1۳۷۷(، ش��رح حدی��ث جنود عقل و جهل، قم: 	
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.

• آریان پور کاشانی، عباس و منوچهر، )1۳۶2(، فرهنگ فشرده فارسی 	
به انگلیسی، تهران: امیر کبیر.

• آیت اهلل زاده ش��یرازی، مرتضی، و دیگ��ران، )1۳۶۳(، مجمع اللغات، 	
فرهنگ مصطلحات به چهار زبان عربی ، فارس��ی ، فرانسه ،انگلیسی، 

تهران:دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
• بحرانی، کمال الدین میثم بن علی بن میثم، )بی تا(، ش��رح نهج البالغه، 	

قم: دفتر تبلیغات اسالمی.
• البس��تانی، ک��رم، )1۹۷۳ م(،المنجدف��ی اللغه واالعالم، بی��روت: دار 	

المشرق.
• البس��تی، حافظ ابوحات��م محمدبن حی��ان، )1۳۹5 ق(، روضه العقالء 	

و نزه��ه العقالء، تحقیق محمد محی الدین عب��داهلل، بیروت: دار الکتب 
العلمیه

• تمیمی آمدی،عبدالواحد ب��ن محمد،)1۳۶۶ (،غررالحکم و درر الکلم، 	
شرح جمال الدین محمد خوانساری،مقدمه و تصحیح و تعلیق، میرجالل 

الدین حسینی ارموی،تهران:دانشگاه تهران.
• تهرانی، علی، )1۳۹۷ق(، اخالق اسالمی، مشهد: کانون نشر کتاب.	
• جباران، محمدرضا )1۳۹1(، درسنامه علم اخالق، قم: مرکز نشر هاجر 	

وابسته به مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران.
• جر، خلیل، )1۳۷۳( المعجم العربی الحدیث، فرهنگ عربی به فارسی، 	

فرهنگ الروس، ترجمه حمید طبیبیان، تهران: امیر کبیر.

 واکاوی مفهوم حرص در اخالق اسالمی در پرتو احادیث امام رضا )ع(
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الخیریه.
• حرالعاملی، محمدبن الحس��ن، )140۳ ق(، تفصیل وس��ائل الشیعه الی 	

تحصیل مسائل الشریعه، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
• حس��ینی القزوین��ی، محم��د و دیگ��ران )1428 ق(، موس��وعه االمام 	

الرضا)ع(، قم: موسسه ولی عصر)عج(.
• الحلی، علی بن یوسف، )1408ق( العدد القویه لدفع المخاوف الیومیه، 	

تحقیق مهدی الرجائی، قم: مکتبه آیت اهلل المرعشی العامه.
• خوری ش��رتونی لبنانی، س��عید، )140۳ ق(، اق��رب الموارد فی فصح 	

العربیه و الش��وارد، قم: منش��ورات مکتبه آیت اهلل العظمی المرعش��ی 
النجفی.

• دش��تی، محم��د، )1۳۷8(، ترجمه نهج البالغه ، قم: موسس��ه فرهنگی 	
تحقیقاتی امیرالمؤمنین )ع(.

• دهخ��دا، علی اکبر، )1۳۷۷(، لغت نامه، تهران: موسس��ه انتش��ارات و 	
چاپ دانشگاه تهران.

• الدیلمی، حسن بن ابی الحسن، )1414 ه�  .ق( ، اعالم الدین فی صفات 	
المومنین، قم:موسسه آل البیت علیهم السالم الحیاء التراث.

• راغب اصفهانی،ابوالقاس��م حس��ین ب��ن محمدبن مفض��ل،) 1404 ه�  	
.ق(،المفردات فی غریب القرآن،قم،دفتر نشر کتاب.

• راوندی، قطب الدین س��عید بن هبه اهلل، )140۹ ه�  .ق(. قصص االنبیاء، 	
قم: موسسه المفید.

• سادات، محمدعلی )1۳۷2(،اخالق اسالمی،تهران: سمت.	
• سرودلیر، عظیم، )1۳۹0(، فرهنگ اصالحات عرفان و فلسفه اسالمی، 	

مقدمه، محمدلگنهاوسن، مشهد: مرندیز.

 واکاوی مفهوم حرص در اخالق اسالمی در پرتو احادیث امام رضا )ع(
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• ش��یخ مفید، عبداهلل محمدبن محمدبن نعم��ان عکبری بغدادی، )بی تا(، 	
االختص��اص، تصحیح و تعلیق علی اکبر غفاری، قم: انتش��ارات جامعه 

مدرسین حوزه علمیه.
• طباطبایی، محمدحس��ین، )1۳۹۷ ه�  .ق(، المیزان فی تفس��یر القرآن، 	

تهران: دار الکتب االسالمیه.
• طبرس��ی، ابوالفضل علی، )1۳85(، مش��کاه االنوار ف��ی غرر االخبار، 	

نجف: المکتبه الحیدریه.
• طبرسی، ابوعلی فضل بن حس��ن، )140۳ ق(، مجمع البیان فی تفسیر 	

القرآن، قم: منشورات مکتبه آیت اهلل العظمی المرعشی النجفی.
• طریحی، فخرالدی��ن، )1۳۷8(، مجمع البحرین و مطلع النیرین، تحقیق 	

احمد حسینی، تنظیم محمود عادل، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
• طوسی، خواجه نصیرالدین، )1۳۶4(، اخالق ناصری، تصحیح و تعلیق 	

مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران: ش��رکت س��هامی انتش��ارات 
خوارزمی.

•  العامل��ی الش��امی، زی��ن الدی��ن ب��ن علی ب��ن احم��د، ش��هید ثانی، 	
)1402 ه���   .ق(، منیه المرید فی آداب المفیدوالمس��تفید، قم: المطبعه 

الخیام.
• عب��داهلل، ناصرعلی، )1۳80(، المعجم البس��یط، فرهنگ روان عربی به 	

فارسی، مشهد: دانشگاه علوم اسالمی رضوی .
• العروسی الحویزی، عبدعلی بن جمعه، )1۳8۳(، نورالثقلین، قم: المطبعه 	

العلمیه.
• عمید، حسن، )1۳۶۳(، فرهنگ فارسی عمید، تهران: امیرکبیر.	
• غزال��ی، محمدبن محمد، )بی تا(، احی��اء علوم الدین، بیروت: دارالندوه 	

الجدیده.

 واکاوی مفهوم حرص در اخالق اسالمی در پرتو احادیث امام رضا )ع(
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المتعظین، قم: انتشارات رضی.
• الفقه المنس��وب لالمام الرضا )ع( )140۶ ه�   . ق(، تحقیق موسس��ه آل 	

البیت )ع( الحیاء التراث، مشهد: الموتمر العالمی لالمام الرضا )ع(.
• فیض االس��الم، علی نقی، )1۳۹2 ه�  .ق(، ترجمه و شرح نهج البالغه، 	

تهران: خط طاهر خوشنویس.
• فیض کاش��انی، مولی محس��ن، )بی ت��ا(، المحجه البیض��اء فی تهذیب 	

االحیاء، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
• الواف��ی، 	 .ق(.  ه���    140۶(  ----------------------

اصفهان:مکتبه االمام امیر المومنین علی )ع(.
• قمی، ش��یخ عباس، )141۷ ه�  .ق(، االن��وار البهیه فی تواریخ الحجج 	

االلهیه، قم: موسسه النشر االسالمی.
• کلینی ، ابوجعفر محمدبن یعقوب ، )1401 ه�  .ق(، الکافی، بیروت: دار 	

صعب و دار التعارف للمطبوعات.
• کوفی اهوازی، حس��ین بن سعید، )1404 ه�   . ق(، المومن، قم: موسسه 	

االمام المهدی )ع(.
• المتق��ی الهندی، عالءالدین علی، )141۹ ه�   . ق(، کنزالعمال فی س��نن 	

االق��وال واالفعال، تحقیق محم��ود عمرالدمیاطی، بی��روت: دارالکتب 
العلمیه.

• مجلس��ی، محمدباقر، )140۳ ه�  .ق(، بحاراالنوار الجامعه لدور اخبار 	
االئمه االطهار )ع(، بیروت: موسسه الوفاء.

• مس��عود، جب��ران، )1۳۹2(، الرائد، فرهنگ الفبایی عربی به فارس��ی، 	
ترجمه رضا انزابی نژاد، مشهد: به نشر.

• معین، محمد، )1۳۶2(، فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر.	
• مکارم ش��یرازی، ناص��ر، )1۳82(، تفس��یر نمونه، ته��ران: دارالکتب 	
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االسالمیه.
• نجاشی ، ابوالعباس احمد بن علی )140۷ ه ق (، رجال النجاشی تحقیق 	

موسی شبیری زنجانی، قم:موسسه النشر االسالمی لجماعه المدرسین.
• نراقی، احمد )1۳۹0(، معراج السعاده قم: طوبای محبت.	
• نراق��ی، محمد مهدی، )1۳85 ق(، جامع الس��عادات، تصحیح و تعلیق 	

محمد کالنتر، چاپ چهارم، بیروت: موسسه االعلمی للمطبوعات.
• نوری طبرس��ی، حسین، )140۷ ه�  .ق(، مستدرک الوسائل و مستنبط 	

المسائل، قم: موسسه آل البیت)ع( الحیاء الثراث.
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واژه های کلیدی:

امام، ارکان امامت، شاخص های امامت، امام رضا)ع(؛

 andqurani.qom@gmail.com :)1. دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول الدین قم)نویسنده مسئول 
doctor_zahedi@yahoo.com :)2. استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی)ره

 مسئله این پژوهش، واکاوی ارکان و شاخص های آموزه امامت در روایات 
رضوی و هدف از آن، ارائه چارچوب مناسبی برای تبیین آموزه امامت است تا بر 
اساس آن، مخاطبان به نگرشی جامع و روشن تر دست یابند. بدین منظور، با روش 
توصیفی- تحلیلی، در قالب برجسته ترین دغدغه های فکرِی انسان شامل حکیمانه 
بودن خلقت، بهره مندی از راهنمایان حقیقی و مرجع کسب رضایت پایدار و تأمل 
در سه سئوال بنیادین درباره آموزه امامت ش��امل حکمت، ویژگی های برجسته 
و لوازم تحقق کامل آث��ار وجودِی آن، به تحلیل روایات مربوطه پرداخته ش��ده 
است. می توان بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش، چارچوبی شامل سه ُرکن 
حکمت، هدایت و رضایت الهی و هفت شاخص متناظر به آن ها شامل »ضرورت 
تکمیل آخرین دین الهی«، »انحصار امامت در اهل بی��ت پیامبر و نفی خالفت«، 
»هدایت جامع نگ��ر«، »مهم ترین ویژگی های مادی و معن��وی امام«، »معرفت به 

امام«، »محبت به امام« و »تبعیت از امام« ارائه کرد.

تاریخ دریافت: 94/2/13
تاریخ پذیرش: 94/5/10

واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضوی
مهیار خانی مقدم1- عبدالرضا زاهدی2
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واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضویفرهنگ رضوی

مقدمه
 انس��ان بر اس��اس کش��ش درونی، به دنب��ال یافتن مس��یری صحیح برای 
نظام بخشی به زندگی خویش است و این اهتمام با شدت و ضعف هایی در میان 
نوع انسان در هر زمان، هر مکان و هر نژادی جریان داشته و خواهد داشت. آن 
چه در این مسیر اهمیت بنیادین دارد، مبنایی است که به عنوان خاستگاه باورها، 
ارزش ها و عملکردهای انس��ان، انتخاب ش��ده و مس��یر زندگِی وی را سامان 
می بخش��د. تأملی در آموزه های وحیانی این نکته را به دست می دهد که به رغم 
آن که خداوند متعال، ابزارهای گوناگون شناخت شامل حس، خیال، وهم، عقل و 
قلب) پژوهشکده تحقیقات اسالمی،1۳8۶ : 5۹-۶0( ) را در اختیار انسان قرار داده 
است اما فهم و درک برخی از معرفت ها برای انسان، امکان پذیر نیست)مصباح 
یزدی، 1۳8۶: ۳5( و انسان در این زمینه به وحی الهی نیازمند است و آن چه را 
از طریق وحی به دست می آورد نمی تواند از مسیر دیگری به دست آورد)البقره، 
151(. از این رو، تنها مبنای مطمئن برای ساماندهِی بینش، گرایش و ُکنش انسان، 
آموزه های الهی است که در قالب قرآن و سیره پیامبر و اهل بیت ایشان به بشریت 

عرضه شده است.
 از جمله مسائل اساسی که زندگِی هر انس��انی بر مبنای آن شکل می گیرد، 
انتخاب امام و راهنما در جنبه های مختلف زندگی اس��ت. در این زمینه، معارف 
وحیانِی اس��الم آموزه های ارزش��مندی ارائه کرده که در منابع اسالمی، تراث 
حدیثی رضوی تبیین جامعی درب��اره آموزه امامت ش��ده و از مجموع 22۹0 
مضموِن روایتی که از امام رضا)ع( درباره آموزه های اعتقادی شامل خداباوری، 
راهنماشناسی و آخرت باوری در منابع ذکر شده، 145۹ مضموِن روایت درباره 
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واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضوی

شناخت امامان و آش��نایی با زندگی آنان اس��ت)قطبی و دیگران،1۳۹۳: ۶5(. 
پژوهش حاضر درصدد بررسی این پرسش است که با توجه به تراث غنی رضوی 
درباره آموزه امامت، چه ارکان و شاخص های برجسته ای را می توان برای آموزه 
مذکور متصور شد تا بر اس��اس آن ها، تبیین آموزه مذکور با کیفیت روشن تری 
صورت گیرد؟ شایان ذکر است بر اساس معنای لغوِی واژگان »ارکان«)راغب 
اصفهانی، 1412ق: ۳۶5( و »شاخصه«)فراهیدی، 140۹ق، ج 4: 1۶5( با تاکید 
بر معنای ریشه ای آن ها در لغت عرب مراد از ارکان، »پایه ها و ستون های استوار 
و بنیادین« و منظور از شاخصه ها، »ویژگی ها و خصوصیات متمایز« خواهد بود.

 درباره آموزه امامت در احادیث رضوی تحقیقاتی شده است؛ به عنوان نمونه، 
حامد پوررستمی در مقاله خود با عنوان »تحلیل راهبردی از امامت در دکترین 
امام رضا)ع(« تصریح دارد که بر اساس کالم رضوی، راهبرد امامت را باید الگوی 
بی بدیلی در نظام مدیریتی و سیاسِی دنیا دانست که با هنر هماهنگی میان خرده 
سامانه های فرهنگی، اقتصادی و سیاس��ی قادر است راه سعادت و کمال فردی 
و اجتماعی را فراروی بشریت قرار دهد)پوررستمی، 1۳8۹: 2۷-54(. محمد 
علی رضایی اصفهانی نیز در مقاله »امامت عامه و خاصه در احادیث امام رضا)ع(« 
در ذیل عناوینی چون »ضرورت و لزوم پیشوای معصوم برای مردم«، »جایگاه 
امامت در جهان شناسی و انسان شناسی اس��الم«، »شیوه شناخت و تعیین امام 
معصوم«، »ویژگی های پیشوای امت«، »امامت خاّصه« و »جدایی از امامت و 
پیامدهای آن« به ذکر احادیثی از امام رضا)ع( پرداخته اس��ت)رضایی اصفهانی، 

.)8۶-55 :1۳8۹
 تفاوت پژوهش حاضر با آثار پیش��ین در اهتمام به تتبع جامع تر در روایات 
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مربوطه- هرچند الزام ب��ه رعایت حجم، ام��کان ارائه روایات متعدد را س��لب 
می کند- و نظم منطق��ی و نوین آن در س��اماندهی مباحث اس��ت و وجه اهتمام 
نگارنده بر آن بوده تا به مقتضای شبهاتی که درباره چرایی و چیستی آموزه امامت 
و چگونگِی اثربخشی آن مطرح می ش��ود)به عنوان نمونه نک: رضوانی، 1۳8۶: 
110-112،1۳4-1۳۹، 155-1۶1؛ کاشفی، شاکرین، قم،1۳۹2: 1۷۹-1۳(، 
نظامی کلی شامل بر ارکان و شاخص هایی برجس��ته را ارائه کند تا در مقام تبیین 
آموزه امامت، مؤلفه های مبنایی را در عین اختصار به دست دهد. همچنین اهتمام بر 
آن بوده تا مطالب، متناظر با برجسته ترین دغدغه های فراروی انسان1 سامان یابد که 
به نظر می رسد عالوه بر اهتمام انسان به انتخاب راهنمایی حقیقی که او را به آرامش 
حقیقی رهنمون سازد، وجود راهنمایان حقیقی مورد تاکید خداوند است. به عنوان 
نمونه نک: السجده،24(، بخش دیگری از دغدغه های وی، درباره حکیمانه بودن 
زندگی و خلقت)نک: االنبیاء، 1۶-1۷( و بخش دیگری نیز، معطوف به تعیین مالک 
برای کسب رضایت است)نک: البینه،۷-8(؛ بدین معنا که رضایت چگونه مرجعی 

معیار محسوب می شود و در راستای آن، می بایست به چه لوازمی پایبند بود؟
 ابتدا ارکان و سپس شاخص های آموزه امامت در احادیث رضوی بررسی 

خواهد شد.
1- ارکان آموزه  امامت در کالم رضوی

 به نظر می رسد می توان با تتبعی در روایات امام رضا)ع(، اهتمام آن حضرت 
به تبیین آموزه امامت را در قالب پاسخ گویی به سه پرسش اساسی دسته بندی 
کرد: حکمت و آثار وجودِی امام چیس��ت؟ ویژگی ها و شاخص های برجسته 

1 . علت انتخاب موارد پیش رو، تأمل در آموزه های قرآنی و همچنین برداشت نگارنده از نیازهای برجسته و گسترده انسان 
معاصر است که از مسیرهایی چون رصد فضای مجازی، آشنایی حضوری با اندیشه های اندیشمندان غربی و شرقی در 

همایش های بین المللی)دکترین مهدویت و اخالق و دین( و استماع گزارش طالب با سابقه تبلیغ در سطح بین الملل به دست آمد.
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امام چیست؟ لوازم تحقق کامل آثار وجودِی امام چیست؟ با عنایت بر مواردی 
که پیش از این بیان شد، ارکان آموزه امامت در احادیث امام رضا)ع( بدین شرح 

است:
1-1- حکمت الهی

 منظور از حکمت الهی آن است که هم معرفت او به اشیاء، کامل ترین معارف 
اس��ت و هم افعال او در نهایت اس��تحکام و اتقان)نک: النم��ل،88( و مطابق با 
مصالح کل هستی و خلقت است)محمدی، 1۳۷8: 1۹۶(. بدین رو، جهان دارای 
خداوندی یکتا)االنبیاء،22(، مالک)آل عمران،2۶( و مدبر)یونس،۳( اس��ت و 
هر انسان خردمندی که در هستی و هماهنگِی موجود در آن تأمل کند، بر وجود 
خالقی حکیم اقرار خواهد کرد)آل عمران،1۹1(. خداون��د متعال در ۹۷ آیه از 
قرآن)نک: سوره البقره، آیه 20۹؛ سوره آل عمران،  ۶؛ سوره التغابن،  18( خود 
را به حکیم بودن متصف کرده)قرشی، 1۳۷1، ج 2: 1۶4( و در سیره اهل بیت نیز 
بر حکیم بودن خداوند متعال تاکید فراوانی شده است؛ امام رضا)ع( در این زمینه 

فرموده است:
»ُس��ْبَحاَن َمْن َخَلَق الَْخْلَق بُِقْدَرتِِه َو أَتَْقَن َما َخَلَق بِِحکَمتِِه َو َوَضَع کلِّ َش��ی ٍء 
ِمْنُه َمْوِضِعِه بِِعْلِمِه«)کلینی، 140۷ق، ج 1: 118( »پاک و منزه اس��ت خدایی که 
مخلوقات را با قدرتش خلق کرد و آن چه را که آفرید با حکمتش استوار گردانید 

و هر چیزی را با علم خود در جایگاه مناسب اش قرار داد.«
 پس از یقین به وجود خداوندی مدبر و حکیم، بیهوده بودن خلقت هس��تی 
نی��ز بی معناس��ت)المؤمنون،115( و جهان هس��تی دارای اهداف مش��خص و 
ماندگاری خواهد بود)طباطبای��ی، 141۷ق، ج 15: ۷۳( ک��ه واالترین هدف 
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خلقت انسان، عبودیت است)الذاریات، 5۶( که خداوند برای وصول به آن، میدان 
آزمایشی)الملک،2( فراهم س��اخته و علم و آگاهی)الطالق،12( به انسان داده 
که نتیجه نهایی آن نیز غرق شدن در رحمت سرشار)هود،  11۹( اوست)مکارم 

شیرازی، 1۳۷4، ج 22: ۳8۶- ۳88(.
 حکمت الهی اقتضاد دارد تا برای تحقق هدف خلقت، انسان ها با هدف مذکور 
و چگونگِی دستیابی به آن آش��نا ش��وند که این مهم از طریق بعثت انبیای الهی 
محقق شده است)محمدی، 1۳۷8: ۳48(. بدیهی است که پس از پیامبر اسالم  به 
عنوان آخرین پیامبر الهی)االحزاب،40( الزم اس��ت جریان مذکور ادامه داشته 
باشد و همان دلیلی که موجب بعثت انبیا شد، موجب نصب امام بعد از پیامبر می 
شود)خرازی، 141۷ق، ج 2: ۶؛ آل یاس��ین، 141۳ق: 2۷۷(. بدین رو، وجود 
امام، الزم و انتخاب آن بر خداوند واجب است)حلی، 141۳ق: ۳۶2( و بر اساس 
روایت رضوی بدون وجود حجت الهی، ارکان هستی نابود خواهد شد)ابن بابویه، 

1۳۹5، ج 1: 204(.
 عالوه بر دالیل نقلی)آی��ات و روایات(، برهان های عقل��ی متعددی مانند 
»امتناع تسلسل«)نک: علم الهدی، 1405ق، ج 1: ۳24(، »پیشوایی امام«)نک: 
مفی��د، 141۳ق: ۷4(، »رویگردانی مردم از گناهکار«)نک: طوس��ی، 1414: 
۹8(، »جانش��ینی پیامبر«.)نک: حلی، 1۳۶۳: 202(، »ع��دل خداوند«)نک: 
حلب��ی، 1404ق: 150( و »حفظ ش��ریعت« بر وجوب جری��ان امامت و لزوم 
عصمت امام تأکید دارد که بررس��ی همه آن ها در این مج��ال نمی گنجد و تنها 
به برهان »حفظ شریعت« اش��اره می شود: از آنجا که اس��الم، آخرین شریعت 
الهی و اب��دی است)طوس��ی، 1۳82، ج 1: 1۳۳(، الزم اس��ت هرکس��ی که تا 
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قیامت پا به عرصه جهان می گذارد با معارف و احکام آن آش��نا شود. پس الزم 
اس��ت تا این ش��ریعت، حافظی داش��ته باش��د و چنان چه این حافظ، معصوم 
 نباش��د، هیچ تضمینی برای ایجاد نکردن تغییری در دین، وجود نخواهد داشت

)علم الهدی، 1410ق، ج 1: 1۷۹ (. حفظ شریعت یا توسط مردم و یا امام صورت 
می پذیرد و از آن جا که بر اساس قرآن و روایات نبوی، امکان اشتباه و خطا در 
امت وجود دارد، پس الزم است تا امام به عنوان حافظ شریعت از هر گونه گناه 

و اشتباه مصون باشد)حلی، 1۳۶۳: 205(.
1-2- هدایت الهی

 حکمت الهی اقتضا دارد تا همواره حجتی الهی در جهان هستی وجود داشته 
باشد؛ براین اساس، بنیان هستی بر نظام هدایت قرار دارد)طه،50( و خداوند از 
یک سو، انسان را از طریق هدایت تکوینی هدایت فرموده و فطرت انسان را بر 
اساس توحیدگرایی سامان داده است)ابن بابویه، 1414ق: ۳۶(. از سوی دیگر 
نیز از طریق هدایت تشریعی)الحدید، 25(، با برانگیختن انبیای الهی که به عنوان 
سنتی الهی در میان تمامی بشر جریان داشت)طباطبایی، 141۷ق، ج 12: 242( 
و فرستادن کتب آس��مانی که محتوای آن ها با گذش��ت زمان و تکامل انسان ها 
کامل تر شد)مکارم شیرازی، 1۳۷4،  ج 2۳: ۳۷1( نظام هدایت خویش را برای 

انسان سامان داده است.
 خداوند به حضرت محمد س��تور داد)المائده،۶۷( ت��ا در آخرین روزهای 
زندگِی خود، جانش��ین خویش را معرفی کند تا نظام هدایت حتی پس از فوت 
پیامبر و انقطاع وحی الهی، استمرار یابد و تاکید فرمود که پیامبر درصورت ابالغ 
نکردن این پیام مهم الهی، امامت حضرت علی)ع( رس��الت خوی��ش را به اتمام 
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نرسانده اس��ت)طباطبایی، 141۷ق، ج ۶: 4۹(. پیامبر اسالم نیز این امر الهی را 
اجرا کرد که این مهم به عنوان واقعه غدیرخم و از طریق راویان متعددی ثبت شده 

است)امینی، 1۳۹۷ق: 14۷-۷۳(.
ُسوَل َو أُولِی  َّذیَن آَمنُوا أَطیُعوا اهللَ َو أَطیُعوا الرَّ  امام رضا)ع( در ذیل آیه » یا أَیَها ال
اْلَْمِر ِمْنکْم ...«)النساء،5۹( و در پاسخ به فضل بن شاذان که از علِت قرار دادن 

»اولی االمر« و »امر به اطاعت از ایشان« پرسید، فرمود:
»انَْه لَْو لَْم یْجَعْل لَُهْم إَِمامًا قَیمًا أَِمینًا َحافِظًا ُمْس��تَْوَدعًا لَدَرست الِْملَّة َو َذَهَب 
ة َو اْلَْحکام َو لزاد فِیِه الُْمْبتَِدُعوَن َو نََق��صَ ِمْنُه الُْمْلِحُدوَن َو  ��نَّ ین َو غیَرت السُّ الدِّ
َّا قَْد َوَجْدنَا الَْخْلق منقوصین ُمْحتَاِجیَن َغیر کاِمَلیِن َمَع  ن َشبَُّهوا َعَلی الُْمْس��لِِمیَن ِلَ
ِت انحائهم، فََلْو لَْم یْجَعْل لَُهْم قَیمًا َحافِظًا لَِما  اْختاَِلفِِهْم َو اْختاِلِف أَْهَوائِِهْم َو تََش��تُّ
نَن َو اْلَْحکام َو  ائِع َو السُّ ��رَ ُسول لََفَسُدوا َعَلی نَْحِو َما بَینَّا َو َغیَرت الشَّ َجاَء بِِه الرَّ
االیمان َو کاَن فِی َذلِک فََساُد الَْخْلِق أَْجَمِعیَن«)ابن بابویه، 1۳۷8ق، ج 2: 101؛ 
عروسی حویزی، 1415ق، ج 1: 4۹8( :اگر خداوند برای مردم، امامی قائم که 
مورد اطمینان و حافظ و ملجأ)دین الهی( باشد، قرار ندهد، آیین اسالم نابود می 
شود و دین از بین می رود و سنت و احکام الهی تغییر می کند و بدعت گزاران در 
آن)دین الهی( می افزایند و ملحدان از آن می کاهند و آن را بر مس��لمانان مشتبه 
می سازند. همانا ما دیده ایم که مردم در فهِم حقیقت، مستضعف و کوتاه فکرند و 
کامل نیستند؛ عالوه بر آن، دچار اختالف در فهم و خواسته های نفسانی و آرای 
گوناگون هستند که اگر خداوند برای آن ها سرپرستی که از آیینی که رسول خدا 
از جانب او آورده، محافظت کند قرار ندهد، همگ��ی به همان نحوی که توضیح 
دادیم تباه خواهند شد و شرایع، احکام و سنت ها و اساس دین و ایمان، همه تغییر 
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پیدا خواهد کرد و سرانجام به نابودی تمامِی خلق می انجامد.«
 آن حضرت بر این نکته تأکید دارند که با نور هدایت امام است که جهان هستی 
در مسیر رضایت الهی هدایت خواهد ش��د و از گمراهی و تحیر، مصون خواهد 

ماند:
الَِعِة الُْمَجلَِّلِة بِنُوِرَها لِْلَعالَِم َو ِهی فِی اْلُفُِق بَِحیُث اَل تَنَالَُها  ْمِس الطَّ  »اإْلَِماُم کالشَّ
اِطُع َو النَّْجُم الَْهاِدی  اِهُر َو النُّوُر السَّ َراُج الزَّ اْلَیِدی َو اْلَبَْصاُر اإْلَِماُم الْبَْدُر الُْمنِیُر َو السِّ
َجی َو أَْجَواِز الْبُْلَداِن َو الِْقَفاِر َو لَُجِج الْبَِحاِر اإْلَِماُم الَْماُء الَْعْذُب َعَلی  فِی َغیابَاُت الدُّ
َدی«)کلینی، 140۷ق، ج 1: 200( »امام  الُّ َعَلی الُْهَدی َو الُْمْنِجی ِمَن الرَّ َمِإ َو الدَّ الظَّ
همچون خورشید درخشان است که با نورش، هستی را نورافشان می کند و دور از 
دسترس دست ها و چشم ها در افق قرار دارد؛ امام، ماه نورانی، چراغ درخشان، 
نور ساطع و ستاره راهنما در دل تاریکی ها و صحراهای خشک و بی آب و علف 
و موج های وحشتناک دریاها است. امام همچون آب گوارا بر تشنگان و راهنمای 

هدایت و نجات دهنده از هالکت است.«
 برای تحقق هدایت الهی توسط امام و تأمین هدف خلقت، می بایست جریان 
امامت و شخص امام دارای ویژگی های مشخصی باشد که این مهم، جز از طریق 

هدایت الهی معین و شناخته نمی شود که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
1-3- رضایت الهی

 بر مبنای معارفی که ارائه ش��د، بدون شک معیار کس��ب رضایت، تبعیت از 
اوامر و نواهی الهی است و تحقق رضوان الهی، باالتر و واالتر از تمام نعمت های 
اخروی خواهد بود)توبه،۷2(. امام نیز بر اساس مشروعیت الهی که دارد، مورد 
عنایت خداوند است و تنها مسیر صحیح دستیابی به رضایت کامل الهی، عنایت 
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بر جایگاه و کارکرد امامت خواهد بود. آن چه اهمی��ت دارد توجه مردم به این 
موضوع و آشنایی ایش��ان با وظایف خود در برابر امام اس��ت که به هدایت تام 

بشریت می انجامد.
 به فرم��وده امام رض��ا)ع(  امام هی��چ گاه از اح��وال بن��دگان خداوند غافل 
نیست)نک: صفار، 1404ق، ج 1: 42۹(. دس��تور خداوند به تبعیت از امامان و 
اهتمام امامان نسبت به انسان ها، بیانگر لزوم ایجاد یک رابطه دوطرفه میان امام و 
امت است. به بیان دیگر، همان گونه که امام به امت اهتمام دارد، الزم است که امت 
نیز به امام و اوامر ایشان اهتمام داشته باشد و رضایت الهی تنها از طریق مذکور 
محقق می ش��ود. به منظور کس��ب رضایت الهی و ادای صحیح وظایف در برابر 
امام، اهتمام به سه شاخص برجسته ضروری است که در ادامه بدان ها پرداخته 

خواهد شد.
2- شاخص های آموزه امامت در کالم رضوی

 آن چه در این بخش مورد اهتمام است، ویژگی هایی است که آموزه امامت را 
متمایز از سایر موارد مشابه درباره رهبری، هدایت و حکومت بر مردم می کند و 
مبنای به دست آوردن شاخص ها نیز، تأمل در ارکانی است که پیشتر تبیین شد. 
بر این اس��اس، می توان در مبحث »حکمت الهی« ش��اخص »ضرورت تکمیل 
آخرین دین الهی«، در مبحث »هدایت الهی« شاخص های »انحصار امامت در 
اهل بیت پیامبر و نفی خالفت«، »هدایت جام��ع نگر«، »مهم ترین ویژگی های 
مادی و معنوی امام« و در مبحث »رضایت الهی« نیز شاخص های »معرفت به 

امام«، »محبت به امام« و »تبعیت از امام« را بررسی کرد.
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2-1- ضرورت تکمیل آخرین دین الهی
 امام رضا)ع( در سخنان خود، ضرورت وجود امام را بر اساس حکمت الهی 
تبیین فرموده است. ایشان ضمن آن که افرادی را که می پندارند که خداوند نسبت 
به تکمیل دین خود اقدامی نکرده، کافر معرفی کرده اس��ت، ذی��ل آیه »...الْیْوَم 
أَکَمْلُت لَکْم دینَکْم «)المائده،۳(، لزوم وجود جریان امامت را تکمیل کننده دین 

مبین اسالم دانسته اند:
یِن فََلْم یْمِض َحتَّی بَیَن ِلُمَّتِِه َمَعالَِم ِدینِِهْم َو أَْوَضَح  »َو أَْمُر اإْلَِماَمِة ِمْن تََماِم الدِّ
لَُهْم َسبِیَلُهْم َو تََرکُهْم َعَلی قَْصِد َسبِیِل الَْحقِّ َو أَقَاَم لَُهْم علیا َعَلمًا َو إَِمامًا َو َما تََرک 
لَُهْم َشیئًا یْحتَاُج إِلَیِه اْلُمَُّة إاِلَّ بَیّنَُه«)ابن بابویه، 140۳ق: ۶1( »امر امامت موجب 
اتمام)نعمت و اکمال( دین است و پیامبر گرامی اسالم از دنیا رحلت نفرمود مگر 
آن که معالم دین و راه های رسیدن به حق)و رضایت الهی( را برای امت اسالمی 
تبیین فرمود و حضرت علی)ع( را به عنوان امام ایشان قرار داد و هر آن چه را امت 

به آن نیاز داشت تبیین فرمود.«
 بنابر حکمت الهی الزم است اسالم توسط جانشینانی که توسط خداوند برای 
پیامبر)ص( معین شده، رهبری ش��ود تا از هرگونه انحراف در دین الهی که موجب 

انحراف انسان ها از مسیر تحقق هدف خلقت می شود، ممانعت به عمل آید.
2-2- انحصار امامت در اهل بیت پیامبرو نفی خالفت

 به فرمایش آن حض��رت، خداوند بر اس��اس مصالح کلِی عالم هس��تی به 
انتخاب و هدایت امامان پرداخته و جریان امامت را در ذریه پیامبر اس��الم قرار 
وا اْلَماناِت إِلی  داده اس��ت؛ امام رضا)ع( ذیل آیه ش��ریفه »إِنَّ اهللَ یْأُمُرکْم أَْن تَُؤدُّ

أَْهلِها«)النساء،58( فرموده است:
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ی اإْلَِماُم اْلََمانََة إِلَی َمْن بَْعَدُه َو اَل یُخصُّ بَِها  ُة ِمْن آِل محّمد أَْن یَؤدِّ ئِمَّ »ُهُم اْلَ
َغیَرُه َو اَل یْزِویَها َعْنُه«)کلینی، 140۷ق، ج 1: 2۷۶( »)منظور از اهل( امامان از 
خاندان حضرت محمد هستند و هر امام، امانت الهی را که برعهده دارد به امام بعد 
از خود تحویل می دهد و این امانت الهی نه به اشخاص دیگری اختصاص داده 

می شود و نه از خاندان حضرت محمد)ص( جدا می گردد.«
 حضرت این امر را یکی از تفضل های خداوند بر حضرت ابراهیم)ع( دانسته 

و فرموده است:
ثََها النَّبِی فقال  یتِِه یِرثَُها بَْعُض َعْن بَْعٍض قَْرن��ًا فََقْرنًا َحتَّی َورَّ  »فََلْم تََزْل فِی ُذرِّ
َّذیَن آَمنُوا َو  عزوجل »إِنَّ أَْولَی النَّ��اِس بِِإبْراهیَم لَلَّذی��َن اتَّبَُعوُه َو هَذا النَّبِ��ی َو ال
ًة فَقلََّدها علی��اً بَِأْمِر اهلِل َعزَّ  اهلل َولِی الُْمْؤِمنین «)آل عم��ران،۶8( فَکانَْت لَُه َخاصَّ
َِّذیَن آتَاُهُم اهلل الِْعْلَم  یتِِه اْلَْصِفیاِء ال اْسُمُه َعَلی َرْس��ِم َما فََرَضُه اهلل فََصاَرْت فِی ُذرِّ
َو اإْلِیَماَن«)کلین��ی، 140۷ق، ج 1: 1۹۹( »امامت به همین ترتیب در نس��ل او 
حضرت ابراهیم)ع( باقی بود و یکی بعد از دیگری و نس��ل به نسل، آن را به ارث 
می بردند تا این که پیامبر اسالم)ص(وارث آن شد. خداوند می فرماید: »سزاوارترین 
و شایسته ترین مردم در انتساب به ابراهیم کسانی هستند که از او پیروی کردند 
و این پیامبر و نیز کسانی که ایمان آوردند)از آن دسته اند( و خداوند ولی مؤمنان 
است.« و این امامت، خاص حضرت رس��ول بود که به امر خدا به همان گونه که 
خداوند واجب فرموده بود برعهده علی)ع( و سپس در آن دسته از نسل حضرت 
علی)ع(که برگزیده بودند و خداوند، علم و ایمان به ایشان داده است، قرار گرفت.«

 امام رضا)ع( ضمن تأکید بر آن که انتخاب امام، بر اس��اس تفضل و حکمت و 
هدایت الهی صورت می گیرد و تنها در اختیار خداوند است و مردم هرگز توان 
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انتخاب چنین امام��ی را ندارند، بر انتخاب امام از خان��دان پیامبر اکرم)ص(تأکید 
فرموده است:

»فَکیَف لَُهْم بِاْختِیاِر اإْلَِماِم َو اإْلَِماُم َعالُِم اَل یْجَهُل َو َراٍع اَل ینکل  ... َمْخُصوٌص 
بَِدْعَوِة الرسول و نَْسِل الُْمَطهََّرِة البتول اَل َمْغَمَز فِیِه فِی نََسٍب َو اَل یَدانِیِه ُذو َحَسٍب فِی 
َضا ِمَن اهلِل عزوجل  ْرَوِة ِمْن َهاِشٍم َو الِْعْتَرِة ِمَن الرسول َو الرِّ الْبَیِت ِمْن قَُریٍش َو الذِّ
َشَرُف اْلَْشَراِف َو الَْفْرُع َعْن َعْبِد َمنَاٍف«)نعمانی، 1۳۹۷ق: 222( »چگونه مردم 
توانایی دارند برای خود امام اختیار کنند در حالی که امام، عالمی است که هرگز 
جهلی نخواهد داشت و مراعات کننده ای است که ضعف در او نخواهد بود. امام، به 
این که پیامبر او را به امامت خوانده، متمایز شده است، امام از نسل مطهر حضرت 
فاطمه زهرا)س(  است؛ امام باید عیبی در نسب او نباشد و هیچ صاحب حسبی او 
را پست و خوار نکند، امام باید از خانواده قریش باشد و َجّد او به هاشم برسد و 
از آل رسول و عترت آن بزرگوار باشد و به رضای خداوند متعال راضی باشد که 
رضای او از آن چه درباره آن تصور شود، دارای ارج و شرف افزون تری است و 

باید از شاخه های)ذریه( عبد مناف باشد.«
 آن حضرت در مقابل��ه با انگاره خالفت ک��ه به عنوان بدی��ل تقلبی امامت 
توسط برخی از اصحاب رسول اکرم در س��قیفه)نک: یعقوبی، بی تا، ج 2: 12۳( 
پایه گذاری و توسط حاکمان اموی و عباس��ی پیگیری شد به طور ضمنی به رد 
این مسئله پرداخته و ضمن تأکید مجدد بر حق الهِی اهل بیت پیامبر)ع( در امامت 
و رهبری امت اسالمی و جهان هستی، مقام امامت را رفیع تر از آن دانسته اند که 

اشخاِص ظالم داعیه دار آن گردند:
ِة َو الُْخلَِّة َمْرتَبًَة ثَالِثًَة  وجلَّ بِها إِبْراِهیُم الخلیل بَْعَد النُّبُوَّ  »إِنَّ اإْلَِماَمَة َخصَّ اهلل عزَّ
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ِّی جاِعُلک لِلنَّاِس إَِمامًا)البقره،124(  فَُه بَِها َو أََش��اَد بَِها ِذکَرُه فََقاَل  إِن َو فَِضیَلًة َشرَّ
الِِمیَن)   ُ تَبَاَرک َو تعالی)ال یناُل َعْهِدی الظَّ یتی قَاَل اهللَّ فََقاَل الخلیل ُسُروراً بَِها َو ِمْن ُذرِّ
فََأبَْطَلْت َهِذِه اآْلیُة إَِماَمَة کلِّ َظالٍِم إِلَی یْوِم الِْقیاَمِة«)کلینی، 140۷ق، ج 1: 1۹۹( 
»امامت چیزی اس��ت که خداوند بعد از نبوت و مقام خلیل اللهی، در مقام سوم 
به ابراهیم خلیل)اختصاص داده و به آن فضیلت مش��رف فرمود و نام او را بلند 
آوازه کرد، خداوند می فرماید: »)ای ابراهیم!( تو را برای مردم، امام برگزیدم.« و 
ابراهیم)ع( از خوشحالی گفت: »آیا از فرزندان و نسل من هم امام برگزیده ای؟« 
خداوند فرمود: »عهد من به ظالمین نمی رسد.« و این آیه، امامت هر ظالمی را تا 

روز قیامت ابطال می کند.«
 بدین رو، هر کس که به باطل ادعای امامت کن��د یا امامت را در غیر اهل آن 

قرار دهد، ظالم و ملعون است)ابن بابویه، 1414ق: 128(.
2-3- هدایت جامع نگر

 بر اساس روایات رضوی، هدایتی که امام به ارمغان می آورد در تمامی ابعاد 
دین اسالم از جمله عقاید، احکام و اخالق)مرکز فرهنگ و معارف قرآن، 1۳82، 

ج 2: 121( و ابعاد زمانِی زیسِت انسان)دنیوی و اُخروی(، نمود بارزی دارد.
2-3-1- نقش امام در ابعاد دینی

به اختصار به نقش امام در جنبه های اعتقادی، احکام و اخالق از منظر امام 
رضا)ع( اشاره می شود.

2-3-1- 1- عقاید: امام رضا)ع(، امامان را حجت و خلیفه الهی و عهده دار 
حفظ حدود الهی معرفی فرموده اند:

تُُه َعَل��ی ِعبَاِدِه َو َخلِیَفتُُه فِی باَِلِدِه َو   »اإْلَِماُم أَِمیَن اهلِل فِی أَْرِضِه َو َخْلِقِه َو ُحجَّ



191

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضوی

«)ابن شعبه حرانی، 1404ق: 4۳۹( »امام،  ابُّ َعْن َحِریم اهللَّ اِعی إِلَی اهلِل َو الذَّ الدَّ
امین خدا در زمین و حّجت او بر بندگان است و او خلیفه خدا در زمین اوست و 

دعوت کننده  مردم به سوی خدا و مدافع حدود الهی است.«
و وظیفه اصلی آن ها را این چنین برشمرده اند: »َو یِقیُم ُحُدوَد اهلِل َو یُذبُّ َعْن 
ِدیِن اهلِل«)ابن شعبه حرانی، 1404ق: 4۳8(»و)امام( حدود الهی را بر پا می دارد 

و از دین خدا پاسداری می کند.«
 نمود بارز اهتمام امام در حفظ چارچوبه اعتقادی دین الهی است و معارف 
فراوانی که از اهل بیت درباره اصول اعتقادی نقل ش��ده، گواه این مدعاست)به 

عنوان نمونه نک: کلینی، 140۷ق، ج 1: ۷2- 1۶۷(.
2-3-1-2- احکام: بر اساس فرمایش حضرت، احکام الهی به وسیله  امام 

محقق می شود:
ُم َحَراَمُه«)ابن ش��عبه حرانی، 1404ق: 4۳8(  »اإْلَِماُم یَحلُِّل َحاَلَل اهلِل َو یَحرِّ

»امام، حالل خدا را حالل و حرام خدا را حرام می کند.«
 دستورات الهی در قالب احکام و مقررات شرعی اعم از عبادات و معامالت 
و جز آن است)سجادی، 1۳۷۳ ، ج 1: ۹5( و بر بشر عرضه شده است که به دلیل 
معرفت معصومانه و خطاناپذیر امام در تشخیص صحیح احکام، اجرای احکام و 

اوامر و نواهی الهی به صورت کامل توسط امام محقق می شود.
2-3-1-3- اخالق: در بخش اخالقی نیز امام رضا)ع(، امام را یک الگوی 

کامل دانسته اند:
ه��اَدة و الِْعْل��ِم َو  َه��اَرِة َو النُُّس��ک َو الزَّ »اإْلَِم��اُم ... َمع��َدن الُْق��ْدِس َو الطَّ
الِْعبَاَدِة«)نعمان��ی، 1۳۹۷ق: 222( »امام معدن قدس، طهارت، اعمال حس��نه، 
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زهد، علم و عبادت است.«
 رویکرد اخالقی امام در دعوت و هدایت به دین الهی نیز مش��هود است: »َو 
ُة البالَِغِة«)ابن شعبه حرانی،  یْدُعو إِلَی َسبِیِل اهلِل بِالِْحکَمِة َو الَْمْوِعَظِة الَْحَسنَِة و الُحجَّ
1404ق: 4۳8( »و)امام( ب��ا حکمت و پنددهی نیکو و دلی��ل قاطع، مردم را به 

صراط مستقیم الهی رهنمون می گردد.«
 در واقع امام به هیچ عنوان از ابزارهای غیر اخالقی مانند تهدید و اجبار برای 
هدایت انسان ها استفاده نمی کند و با توجه به قید »سبیل اهلل« در حدیث، هرگز به 

دنبال دعوت مردم به سوی خود و در نتیجه، ریاست طلبی نیست.
  2-3-2- نقش امام در ابعاد زمانِی زیسِت انسانی

به اختصار به نقش امام در ابعاد زمانی زیسِت انسان)دنیوی و اُخروی( از منظر 
امام رضا)ع( اشاره می شود:

2-3-2-1- بُعد دنیوی: در روایات رضوی ، نقش امامان تنها به جنبه های 
معنوی و اُخروی محدود نشده، بلکه از حکومت بر انسان ها نیز به عنوان یکی از 

وظایف امامان یاد شده است:
اَعِة قائٌِم بِأمِراهلل«)ابن شعبه  ئَاَس��ِة ُمْفتََرَض الطَّ یاَسِة ُمْس��تَِحّق لِلرِّ »َعالِم بِالسِّ
حرانی، 1404ق: 441( »امام، عالم به سیاست، مستحق برای ریاست بر مردم و 

واجب االطاعت و اهتمام او در برپاداشتن امر الهی است.«
 بر اس��اس حدیث مذکور، امام، کسی اس��ت که عالم به سیاست و مدیریت 
جامعه است و از این لحاظ، اندکی جهل و نقص در برنامه ریزی های او راه ندارد. 
از حیث حقوقی نیز امام مستحق این امر اس��ت؛ یعنی امامت و رهبرِی او، حقی 
اعطایی از جانب خداونِد عالم به اوس��ت. بر این اساس، از نظر عقلی و شرعی، 
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اطاعت از او شرعی و الزم است)پوررستمی، 1۳8۹: 40(. هدف امام از حکومت 
بر مردم نیز برپاداشتن اوامر الهی است که در قالب دین الهی بر مردم عرضه شده 

است.
 می توان مهم ترین نتیجه حکومت امام بر مردم از منظر امام رضا)ع(را چنین 

دانست:
یاَم َو الَْحجِّ  کاَة َو الصِّ اَلِة َو الزَّ 1- اجرای صحیح احکام الهی: »بِاإْلَِماِم تََماُم الصَّ
َدقَاِت َو إِْمَضاُء الُْح��ُدوِد َو اْلَْحکاِم َو َمْنُع الثُُّغوِر َو  َو الِْجَهاِد َو تَْوفِی��ُر الَْفی ِء َو الصَّ
اْلَْطَراِف«)ابن شعبه حرانی،1404ق: 4۳8( »به واسطه امام است که نماز، زکات، 
روزه، حج، جهاد، تقس��یم فیء و صدقات، حدود و احکام اسالمی و مراقبت از 

مرزهای اسالم به طور کامل اجرایی خواهد شد.«
یِن َو نَِظاُم الُْمْس��لِِمیَن«)ابن  2- نظام یافتن مس��لمانان: »إِنَّ اإْلَِماَمَة ِزَماُم الدِّ
بابویه، 1۳۹5 ق، ج 2: ۶۷۷( »امامت، زمام دین و موجب نظام یافتن مسلمانان 

است.«
نْیا َو ِعزُّ الُْمْؤِمنِیَن«)پیشین( »و به  ۳- تجلی عزت مس��لمانان: »َو َصاَلُح الدُّ

صالح دنیای آن ها و موجب عزت مؤمنان است.«
 4- آشکار شدن خشم منافقان: »... َو َغیُظ الُْمنَافِِقیَن«)ابن بابویه، 1۳۹5 ق، 

ج 2: ۶۷8( »)امام( موجب خشم منافقان می گردد.«
5- نابودی کافران: »...َو بََواُر الْکافِِریَن«)پیشین( »...)امام( موجب نابودی 

کافران است.«
2-3-2-2- بُعد اُخروی: بر اساس فرمایش امام رضا)ع( عالوه بر حفظ دین 
الهی توسط امام که موجبات سعادت اخروی انسان ها را فراهم می آورد، انسان ها 



194

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضویفرهنگ رضوی

از شفاعت امام با تحقق شرایط الزم)نک: ابن بابویه، 1414ق: ۶۶( نیز در روز 
قیامت بهره مند خواهند شد)ابن بابویه، 1۳۷8، ج 1: 214(. بر اساس آیات قرآن 
کریم، ش��فاعت با رخصت الهی)البقره، 255( و درباره کسانی که مورد رضایت 
الهی باش��ند، انجام می ش��ود)االنبیاء، 28(. ش��فاعت امام در روز قیامت، بدین 
معناست که کسانی که در دنیا پیرو امام هستند، در قیامت از دوزخ نجات می یابند 
و به بهشت راه می یابند و اگر در این راه، گرفتار لغزش و خطا شده باشند، با کمِک 

امام نجات می یابند)رضایی اصفهانی، 1۳8۹ :۶1(.
2-4- مهم ترین ویژگی های مادی و معنوی امام

 حضرت در روایتی، ویژگی های متمایز مادی و معنوی را که الزم است امام 
به آن ها آراسته باشد، بر شمرده اند)ابن بابویه، 140۳ق: 102( که می توان آن ها 

را در چهار بخش دسته بندی کرد:
2-4-1- ویژگی های ممتاز جسمِی امام

1.مختون و مطهر بودن در زمان والدت)یولَُد َمْختُونًا َو یکوُن ُمَطهَّراً(
) 2.فاقد سایه بودن)اَل یکوُن لَُه ِظلُّ

۳.عدم احتالم)اَل یْحتَلِْم(
4.  عدم مشاهده مواد دفعِی ایشان)اَل یَری لَُه بَْوُل َو اَل َغائُِط ِلَنَّ اهللِ عزوجل 

قَْد َو کلُّ اْلَْرَض بِابْتاَِلِع َما یْخُرُج ِمْنُه(
5.  عطر و بوی بسیار دلنشین)یکوُن لَُه َرائَِحُة أَْطیَب ِمْن َرائَِحِة الِْمْسک(

2-4-2- لوازم در اختیار امام
۶. زره پیامبر))یْستَِوی َعَلیِه ِدْرُع َرُسوِل اهللِ(

۷. سالح پیامبر))یکوُن ِعْنَدُه ِساَلُح َرُسوِل اهللِ(
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8.شمشیر ذوالفقار)َسیُفُه ُذو الَْفَقاِر(
۹.صحیفه شامل بر اسامی ش��یعیان)یکوُن ِعْنَدُه َصِحیَفُة فی ها أَْسَماُء ِشیَعتِِه 

إِلَی یْوِم الِْقیاَمِة(
10.صحیفه مشتمل بر اسامی دشمنان)َصِحیَفُة فی ها أَْسَماُء أَْعَدائِِهْم إِلَی یْوِم 

الِْقیاَمِة(
11.جامعه)یکوُن ِعْنَدُه الَْجاِمَعُة َو ِهی َصِحیَفُة طول ها َس��ْبُعوَن ِذَراعًا فی ها 

َجِمیُع َما یْحتَاُج إِلَیِه ُولُْد آَدَم(
12.جفر بزرگ و کوچک)یکوُن ِعْنَدُه الَْجْف��ُر اْلَکبَُر َو اْلَْصَغُر إَِهاُب َماِعٍز َو 
إَِهاُب کْبٍش فِیِهَما َجِمیُع الُْعُلوِم َحتَّی أَْرِش الَْخْدِش َو َحتَّی الَْجْلَدِة َو نِْصِف الَْجْلَدِة 

َو ثُُلِث الَْجْلَدِة(
1۳.مصحف حضرت فاطمه)یکوُن ِعْنَدُه ُمْصَحُف فَاِطَمَة(

2-4-3- ویژگی های ممتاز اخالقی و رفتاری امام
14.سرآمدی در حلم)أَْحَلُم النَّاِس(

15.سرآمدی در پرهیزکاری)أَتَْقی النَّاِس(
1۶.سرآمدی در شجاعت)أَْشَجُع النَّاِس(

1۷.سرآمدی در بخشندگی)أَْسَخی النَّاِس(
18. سرآمدی در عبادت)أَْعبَُد النَّاِس(

1۹. دلس��وزی و دغدغه مندی برای هدایت مردم)یکوُن أَْولَ��ی النَّاِس ِمْنُهْم 
بَِأنُْفِسِهْم َو أَْشَفَق َعَلیِهْم ِمْن آبَائِِهْم َو أُمََّهاتِِهْم(

20. س��رآمدی در تواضع در برابر خداوند)یکوُن أََش��دَّ النَّ��اِس تََواُضعًا  هللِ 
عّزوجّل(
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21.  اهتمام جدی به اوامر و نواهی الهی)یکوُن آَخ��َذ النَّاِس بَِما یْأُمُرُهْم بِِه َو 
ا یْنَهی( أَکفَّ النَّاِس َعمَّ

2-4-4- ویژگی های ممتاز ذاتی و روحانی امام
22.سرآمدی در حکمت)أَْحکُم النَّاِس(

2۳.هوشیاری همیشگی قلب)اَل ینَاُم قَْلبُُه(
ثًا( 24.بهره مندی از الهام الهی)یکوُن ُمَحدَّ

25. سرآمدی در علم)أَْعَلُم النَّاِس(
2۶. آگاهی به ظاهر و باطن تمامی امور)یَری ِمْن َخْلِفِه کَما یَری ِمْن بَیِن یَدیِه(

2۷.توحیدگرایی از بدو والدت)إَِذا َوقََع َعَلی اْلَْرِض ِمْن بَْطِن أُمِِّه َوقََع َعَلی 
َهاَدِة( َراَحتَیِه َرافِعًا َصْوتَُه بِالشَّ

َُّه َدَعا َعَلی َصْخَرٍة اَلنَْشقَّْت  28.استجابت دعا)یکوُن ُدَعاُؤُه ُمْستََجابًا َحتَّی لَْو أَن
نِْصَفیِن(.

 در بیان ویژگی های ممتاز ذاتی و روحانی امام، چند نمونه دیگر از روایات 
رضوی درباره س��ه ویژگی »علم«، »کرامت« و »عصمت« امام ارائه می شود. 
ش��ایان ذکر اس��ت که امام رضا)ع( از یک س��و، علم و کرامت را دو راه اساسی 
ش��ناخت امام معرفی فرمودند)ابن بابویه، 1۳۷8، ج 1: 214( و از سوی دیگر، 
عصمت امامان را که بر مبنای آگاهی ایش��ان به ظاهر و باطن تمامی امور است 
موجب اتمام حجت الهی با مردم برای تبعیت محض از ایشان دانسته اند)کلینی، 

140۷ق، ج 1: 20۳(.
1- علم امام: بدون شک علم امام از مواهبی است که در هدایت هستی تأثیر 
فراوانی دارد. امام رضا)ع( در روایتی به افاضی بودن علم امام و گس��تردگی آن 
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اشاره فرموده اند:
َح َصْدَرُه لَِذلِک َو أَْوَدَع قَْلبَُه ینَابِیَع  »إِنَّ الَْعْبَد إَِذا اْختَاَرُه اهللُ ِلُُموِر ِعبَاِدِه َش��رَ
الِْحکَمِة َو أَْطلِْق َعَلی لَِسانِِه فََلْم یْعی بَْعَدُه بَِجَواٍب َو لَْم تَِجْد فِیِه َغیُر َصَواٍب«)ابن 
بابویه، 140۳ق: 101( »هرگاه خداوند، بنده ای را ب��رای اداره امور بندگانش 
برگزیند، به او ش��رح صدر عنایت می فرماید و در قلبش چش��مه های جوشان 
حکمت قرار می دهد و علم را کاماًل ب��ه او الهام می فرماید و بع��د از آن از هیچ 

پاسخی در نمی ماند و از رفتار و گفتار صحیح، منحرف نمی شود.«
 امام رض��ا)ع( ضمن آن که علم ام��ام را ارثی از جانب پیامب��ر)ص( و از جانب 
خداوند دانس��ته اند)ابن بابویه، 1۳۷8، ج 1: 214(، به برترِی مطلق علم امامان 

نیز اشاره فرموده اند:
»إِنَّ اْلَنْبِیاَء َو الئمة یَوفُِّقُهُم اهللُ َو یْؤتِیِهْم ِمْن َمْخُزوِن ِعْلِمِه َو ِحکِمِه َما اَل یْؤتِیِه 
َماِن«)کلینی، 140۷، ج 1: 202( »خداوند  َغیَرُهْم فَیکوُن ِعْلُمُهْم فَْوَق ِعْلِم أَْهِل الزَّ
پیامبران و امامان را توفیق می دهد و از مخزن ال یزال علم و حکمت خود علومی 
به آنان می دهد که به دیگران نداده، لذا علم آنان از تمامی علوم معاصران خود، 

برتر و باالتر است.«
 از منظر ش��یعه، علم غیب اهل بیت  علم ذاتی به غیب نیست کما این که علم 
اکتسابی از جهان خلقت نیز نیس��ت؛ بلکه علم لدنی اس��ت که پیامبر)ص( از خدا 
آموخت و مأمور بود تا به جانشینانش بیاموزد. از این رو با رحلت پیامبر)ص( وحی 
منقطع شد اما ارتباط جانشینان آن حضرت از طریق »الهام به قلب« و »تحدیث 

مالئکه« با عالم باال همچنان ادامه یافت)نیل ساز و دیگران،1۳۹2: 4۷(.
2- کرامت: آن حضرت، کراماتی را که از امامان ظاهر می شود نافِی وابستگی 
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ایشان به خداوند متعال نمی داند و هرگونه استقالل ایشان از ذات خداوند را نفی 
کرده است:

َعَفاُء  ا َظَهَر ِمْنُه الَْفْقُر َو الَْفاقَُة َدلَّ َعَلی أَنَّ َمْن َهِذِه ِصَفاتُُه َو َشاَرکُه فی ها الضُّ »لَمَّ
ََّما  َِّذی َظَهَر ِمْنُه ِمَن الُْمْعِجَزاِت إِن الُْمْحتَاُجوَن اَل تَکوُن الُْمْعِجَزاُت فِْعَلُه فََعلَِم بَِهَذا أَنَّ ال
َِّذی اَل یْشبُِه الَْمْخُلوقِین«)ابن بابویه، 1414ق: 4۳۹( »آشکار  کانَْت فِْعَل الَْقاِدِر ال
بودن احتیاج و نیازمندی ام��ام ]به خداوند[ داللت ب��ر آن دارد که اگر از چنین 
شخصیت نیازمندی، معجزاتی ]کراماتی[ سر زد، این کار او نیست بلکه معجزاتی 
که از او س��ر می زند کار ]خداوند[ توانایی است که هیچ یک از مخلوقات به وی 

شباهتی ندارند.«
 3- عصمت امام: بر اس��اس علم و آگاهی به ظاهر و باط��ن تمامِی امور که 
خداوند برای هدایت مردم در اهل بیت به ودیعه نهاده است، ایشان از آثار سوء 
گناه و اشتباه آگاه ش��ده و مرتکب آن ها نمی شوند)س��بزواری،  1۳8۳: 4۷۶(. 
نُوِب(  حضرت بن مایه آموزه امامت را عصمت امام از گناه و اشتباه)ُمَطهَُّر ِمَن الذُّ
أً ِمَن الُْعیوِب( دانس��ته اند)ابن شعبه حرانی، 1404ق:  و فقدان هرگونه نقص)ُمبَرَّ
4۳۹(. بدیهی است که اگر فردی دچار گناه یا حتی خطا و اشتباه شود، نمی تواند 
اعتماد امت اسالمی را به منظور تبعیت مطلق)النساء،5۹( در مسیر هدایت الهی 
جلب کند. امام رضا)ع( عصمت را یکی از مواهبی دانسته که خداوند به شخص امام 

اعطا می کند و علت آن را نیز اتمام حجت بر بندگان می دانند:
ُه اهللِ  لَِل َو الِْعثَاِر یُخصُّ ُد قَْد أَِمَن ِمَن الَْخَطایا َو الزَّ »فَُهَو َمْعُصوُم ُمَؤیُد ُمَوفَُّق ُمَسدَّ
تَُه َعَلی ِعبَاِدِه َو َشاِهَدُه َعَلی َخْلِقِه«)کلینی، 140۷ق، ج 1، ص  بَِذلِک لِیکوَن ُحجَّ
20۳(»او)امام( معصوم و مورد تأیید و توفیق یافته و استوار است. از خطا، لغزش 
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و سقوط در امان است، خداوند فقط او را این گونه قرار داده است تا حجت خدا 
بر بندگانش و گواه او بر خلقش باشد.«

2-5- معرفت به امام
َّذیَن اْصَطَفینا ِمْن ِعباِدنا   از یک سو امام رضا)ع( ذیل آیه » ثُمَّ أَْوَرْثنَا الْکتاَب ال
فَِمْنُهْم ظالٌِم لِنَْفِسِه َو ِمْنُهْم ُمْقتَِصٌد َو ِمْنُهْم سابٌِق بِالَْخیراِت بِِإْذِن اهللِ«)فاطر،۳2( به 

معرفت به امام تأکید دارد:
َِّذی  الُِم لِنَْفِسِه ال ��ابُِق بِالَْخیَراِت اإْلَِماُم َو الُْمْقتَِصُد الَْعاِرُف بِاإْلَِماِم َو الظَّ  »َو السَّ
اَل یْع��ِرُف اإْلَِماَم«)کلینی،140۷ق، ج 1: 215( »منظور از »س��ابق بالخیرات« 
امام است، منظور از »مقتصد« کسی است که درباره امام معرفت و آگاهی دارد و 

منظور از »ظالم لنفسه« کسی است که امام خویش را نشناخته است.«
و از سوی دیگر، تشخیص امامت و مصداق امام را برای بشر به تنهایی و بدون 

هدایت الهی غیر قابل دسترسی می داند:
َِّذی یْبُلُغ َمْعِرفََة اإْلَِماِم َو یْمکنُُه اْختِیاُرُه َهیَهاَت َهیَهاَت َضلَِّت الُْعُقوُل  »فََمْن َذا ال
َو تَاَهِت الُْحُلوُم َو َحاَرِت اْلَلْبَاُب َو َحَسَرِت الُْعیوُن َو تََصاَغَرِت الُْعَظَماُء َو تََحیَرِت 
َعَراُء  لِبَّاُء َو کلَِّت الشُّ الُْحکَماُء َو تََقاَصَرِت الُْحَلَماُء َو َحِصَرِت الُْخَطبَاُء َو َجِهَلِت اْلَ
َو َعَجَزِت اْلَُدبَاُء َو َعییِت الْبَُلَغاُء َعْن َوْصِف َش��ْأٍن ِمْن َشْأنِِه أَْو فَِضیَلٍة ِمْن فََضائِلِِه 
ْت بِالَْعْجِز َو التَّْقِصیِر«)ابن بابویه، 1۳۷8ق، ج1: 21۹( »پس کیست که بتواند  فََأقَرَّ
امام را بشناسد یا او را انتخاب کند؟! نه، هرگز، هرگز، در وصف شأنی از شئون او 
و فضیلتی از فضایل او عقول به گمراهی افتاده و حیران و سرگردان مانده است، 
و دیدگان درمانده و ناتوان گشته و بزرگان، احساس کوچکی می نمایند، حکماء 
حیرانند، عقِل عقال کوتاه اس��ت، خطبا از خطابه باز مانده اند و عقال و دانایان از 
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درکش عاجز شده اند، و شعرا از شعر گفتن، ناتوان گشته اند و ادبا عاجز گردیده اند 
و بلیغان خسته و ناتوان شده اند و همگی به عجز و ناتوانی)خود( معترفند.«

 بهترین راه شناخت و کسب معرفت صحیح درباره امام، استفاده از بیانات اهل 
بیت در معرفی جایگاه و صفات امام است که می توان به حدیث معروف امامت 
که توسط امام رضا)کلینی، 140۷ق، ج 1: 1۹8( و دعای جامعه کبیره که توسط 
امام هادی)ابن بابویه، 141۳ق، ج 2: ۶0۹( بیان شده است، به عنوان جامع ترین 

اسناد امام شناسی اشاره کرد.
 در س��یره امام رضا)ع( عالوه بر تاکید بر ویژگی های امام، بر شناخت مصداق 
امام بر اساس نص الهی و آیات و کرامات نیز تأکید فراوان شده است تا بدین شکل 
به شبهات برخی از گروه های انحرافی نیز پاسخ داده باشند که این امر در حدیث 
مشهور سلس��لة الذهب نمود بارزی دارد)ابن بابویه، 1۳۷8، ج 2: 1۳5(. عالوه 
بر آن به یک نمونه دیگر نیز اش��اره می ش��ود: محمد بن العالء جرجانی واقعه ای 
را نقل کرده که بر اس��اس آن، وی در هنگام طواف کعبه با ام��ام رضا)ع( روبرو می 
شود و از ایش��ان صحت حدیث نبوی)»َمْن َماَت َو لَْم یْعِرْف إَِماَم َزَمانِِه َماَت ِمیتًَة 
َجاِهُلیة)کلین��ی، 140۷ق، ج 1: ۳۷۶(« را جویا می ش��ود که حضرت بر حدیث 
مذکور تأکید می ورزد. سپس جرجانی از حضرت س��وال می کند که امام زمان ما 
کیست؟ و حضرت پاسخ می دهد که من هستم، جرجانی دلیلی بر صحت مدعای 
حضرت می طلبد که امام وی را به خانه اش دعوت می کند. جرجانی پس از ورود 
به خانه حضرت با ایشان و امام جواد)ع( که در آن زمان نوزاد بودند، می شود که امام 
جواد)ع( به صراحت بر امامت پدر خویش تأکید می ورزند. این واقعه موجب شد تا 
جرجانی یقین بیاورد و ایمان مستحکمی به دست آورد)طوسی،  141۹ق: 4۹۶(.
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2-6- محبت به امام
 پس از شناخت امام باید به ایشان محبت داشت و این امر به عنوان یک انگیزه 
پایدار، انجام فرامین الهی و دوری از نواهی الهی را سهولت می بخشد. امام رضا)ع( 
به نقل از پیامبر اکرم)ص( یکی از چهار سوال برجسته قیامت را درباره محبت اهل 
بیت دانسته اند)شعیری، بی تا: 1۷5(. همچنین ایش��ان در حدیثی به نقل از امام 
صادق)ع(، مصداق تام نعمِت مورد س��وال در آیه شریفه »ثُمَّ لَتُْس��ئَُلنَّ یْوَمئٍِذ َعِن 
النَّعیم«))التکاثر،8( را محبت اهل بیت و پیروی از ایش��ان دانسته اند)ابن بابویه، 

1۳۷8ق، ج 2: 12۹(.
َة فِی   آن حض��رت در ذی��ل آیه »قُ��ْل ال أَْس��ئَُلکْم َعَلی��ِه أَْج��راً إاِلَّ الَْم��َودَّ
الُْقْربی...«)الش��وری،2۳( ماجرایی را ذکر فرموده اند که در آن رسول خدا، اجر 
رس��الت خود را به جای مواهب مادی، فقط محبت به اهل بیت خود قرار داد و 
در ادامه این حدیث، امام رضا)ع( تأکید می فرماید که اکثرمردم به این تکلیف الهی 
عمل نکرده و به این پیمان وفا نکرده اند.«)ابن ش��عبه حرانی، 1404ق: 4۳1-

)4۳2
 امام رضا)ع( در حدیث دیگری به برجسته ترین فواید محبت اهل بیت اشاره 

فرموده اند:
نُوَب َو یَضاِعُف الَْحَسنَاِت َو إِنَّ اهللَ لیتحمل َعْن ُمِحبُّنَا   »ُحبُّنَا أَْهَل الْبَیِت یکفُِّر الذُّ
أَْهَل الْبَیِت َما َعَلیِه ِمَن َمَظالُِم الِْعبَاَد إاِلَّ َم��ا کاَن ِمْنُهْم َعَلی إِْضَراٍر َو َظَلَم لِْلُمْؤِمنِیَن 
��یئَاِت کونِی َحَسنَاٍت«)طوسی، 1414ق: 1۶4( »محبت ما اهل بیت  فَیُقوُل لِلسَّ
موجب پوشاندن گناهان و افزایش حسنات می گردد، همانا که خداوند، گناهان 
محبان ما اهل بیت به غیر از ستم و ضرری را که بر مؤمنان روا شده می بخشد و 
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تبدیل به حسنات می نماید.«

 2-7- تبعیت از امام
 بر اساس آموزه های قرآنی، تبعیت از امام واجب است)النساء،5۹(. بدین رو، 
الزمه معرفت و محبت به امام، تبعیت از ایشان است؛ امام رضا)ع( بر این نکته تأکید 
دارند که اکتفا کردن به محبت ایشان کارساز نیست و اعمال هر فرد نیز در تعیین 

سرنوشت او مؤثر است:
الُِح َو ااِلْجتَِهاِد فِی الِْعبَاَدِة اتِّکااًل َعَلی ُحبِّ آِل محمد)و اَل  »ال تَْدُعوا الَْعَمُل الصَّ
َُّه اَل یْقبَُل أََحُدُهَما  تََدُعوا ُحبِّ آِل محمد)َو التَّْسلِیُم ِلَْمِرِهْم اتِّکااًل َعَلی الِْعبَاَدِة فَِإن
ُدوَن اآْلَخِر«)مجلس��ی، 140۳ق، ج ۷5: ۳4۷( »مبادا اعمال نیک و اهتمام در 
عبادت الهی را به اتکای محبت به آل محمد رها کنید و مبادا دوستی آل محمد و 
تسلیم بودن نسبت به فرامین ایشان را به اتکای اعمال عبادی خود از دست بدهید 

زیرا هیچ کدام از این دو به تنهایی پذیرفته نمی شود.«
 امام رضا)ع( در حدیث دیگری بر لزوم تبعیت از امام تأکید فرموده اند:

یِن«)کلینی، 140۷ق، ج 1: 18۷(  اَعِة َمَواٍل لَنَا فِی الدِّ  »النَّاُس َعبِیُد لَنَا فِی الطَّ
»مردم)و اهل ایمان(، بندگان ما در طاعت الهی و پیروان ما در دین الهی هستند.«

 می توان برای تبیین حدیث مذکور بدین مثال استناد ُجست که اگر آهنی در 
مجاورت آتش مشاهده شود، بر اثر شدت احتراق و نور آتش، آهن نیز مانند و به 
رنگ آتش تصور خواهد شد. بدین قرار، اطاعت از امامان که نفس ایشان به نور 
الهی)جهت هدایت انسان ها( روشن شده)نک: مجلسی، 140۳ق، ج 21:2۶( و 
به پاک بودن ایشان از هرگونه ناپاکی تاکید شده است)االحزاب،۳۳( به اطاعت 

واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضوی
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از اهل بیت به اذن الهی است و به معنای پرستش و عبادت ایشان نخواهد بود و 
بر این اساس، مردم می بایست یاری رساننده و تابع محض اهل بیت)باشند تا به 
س��بب این متابعت، از آتش جهنم رهایی یابند)مجلسی، 1404ق، ج 2: ۳۳2(. 
حدیث مذکور که داللت بر تبعیت محض از اهل بیت)دارد، مبتنی بر آن است که 
امام بر اساس موهبت و علم الهی که خداوند به بندگان برگزیده خود اختصاص 
داده، دارای عصمت است و این موضوع، تبعیت از او در تمامی فرامین و نواهی را 

واجب می کند)دیاری بیدگلی، خانی مقدم، 1۳۹۳: ۷5(.

نتیجه گیری
 برایند مباحث مطرح شده در این پژوهش را می توان در نکات زیر ارائه کرد:

 پژوهش حاضر بر مبنای روایات رضوی)ع( درباره آموزه امامت، به مقتضای 
ش��بهاتی که راجع به چرایی و چیس��تی آموزه امامت و چگونگی اثربخشی آن 
مطرح میشود و متناظر با برجسته ترین دغدغه های فراروی انسان، نظامی شامل 
بر ارکان و شاخص های برجسته آموزه امامت ارائه کرده است تا در مقام تبیین 

آموزه مذکور، مؤلفه های مبنایی را در عین اختصار به دست دهد.
 در نظام پیشنهادی، س��ه ُرکن حکمت، هدایت و رضایت الهی در نظر گرفته 
شده است؛ بدین معنا که بر اس��اس حکمت الهی، الزم است تا انسان ها با هدف 
خلقت و چگونگِی دستیابی به آن آشنا ش��وند که فلسفه بعثت پیامبران و امامان 
در این راستاست. بدین رو جهان دارای یک نظام هدایت است که در آن، همواره 
واسطه و حجت الهی برای هدایت جهان هس��تی قرار دارد که این وظیفه خطیر، 

واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضوی
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پس از پیامبر اسالم)ص( بر عهده امامان)ع( قرار داده شده است. مالک رضایت پایدار 
نیز تبعیت از اوامر و نواهی الهی است که شناخت، محبت و تبعیت محض از امام 

نیز در همان راستا بوده و موجبات رضایت الهی را فراهم می آورد.
 می توان در ُرکن »حکمت الهی« به شاخص »ضرورت تکمیل آخرین دین 
الهی«، در ُرکن »هدایت الهی« به ش��اخص های »انحص��ار امامت در اهل بیت 
پیامبرو نفی خالف��ت«، »هدایت جامع نگر«، »مهم تری��ن ویژگی های مادی و 
معنوی امام« و در ُرکن »رضایت الهی« نیز به ش��اخص های »معرفت به امام«، 

»محبت به امام« و »تبعیت از امام« اشاره کرد.

واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضوی
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• قرآن کریم ترجمه ناصر مکارم شیرازی	
• اب��ن بابویه، محمد بن عل��ی، )1414 ق(. االعتق��ادات. چاپ دوم، قم: 	

المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
• �����������������������، )1۳۷8 ق(. عیون أخبار الرضا)ع(، تحقیق 	

مهدی الجوردی، تهران: نشر جهان.
• �����������������������، )1۳۹5 ق(. کم��ال الدی��ن و تمام النعمه. 	

تصحیح علی اکبر غفاری، چاپ دوم، تهران: اسالمیه.
• ��������������������، )1۳۹8 ق(. التوحید. تصحیح هاشم حسینی، 	

قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
• �����������������������، )140۳ ق(. معان��ی األخبار. تصحیح علی 	

اکبر غفاری، قم: دفتر انتش��ارات اس��المی جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم.
• �����������������������، )141۳ ق(. من الیحض��ره الفقیه. تصحیح 	

علی اکبر غفاری، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم.

• ابن ش��عبه حرانی، حس��ن بن علی، )1404 ق(. تحف العقول. تصحیح 	
علی اکبر غفاری، چاپ دوم، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین 

حوزه علمیه قم.
• آل یاس��ین، محمد حس��ن، )141۳ ق(. أصول الدین. قم: مؤسس��ه آل 	

یاسین.

واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضوی
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• امینی، عبدالحسین، )1۳۹۷ ق(. الغدیر، بیروت: دارالکتاب العربی.	
• پژوهش��کده تحقیقات اسالمی، )1۳8۶(. فرهنگ شیعه. چاپ دوم، قم: 	

زمزم هدایت.
• پوررس��تمی، حامد، )1۳8۹(. »تحلیل راهبردی از »امامت« در دکترین 	

امام رضا)ع(«. دوفصلنامه انتظار موعود، شماره ۳۳: صص 54-2۷.
• حلبی، ابو الصالح، )1404 ق(. تقریب المعارف. قم: انتشارات الهادی.	
• حلی، حس��ن بن یوس��ف، )1۳۶۳(. أنوار الملکوت فی شرح الیاقوت، 	

تحقیق محمد نجمی زنجانی، چاپ دوم، قم: الشریف الرضی. 
• ����������������������، )141۳ ق(.  کش��ف المراد فی شرح تجرید 	

االعتقاد، تحقیق حسن حسن زاده آملی، چاپ چهارم، قم: مؤسسه النشر 
اإلسالمی.

• خرازی، سید محسن، )141۷ ق(. بدایه المعارف اإللهیه فی شرح عقائد 	
اإلمامیه،  چاپ چهارم، قم: مؤسسه النشر اإلسالمی.

• دی��اری بیدگل��ی، محم�دتقی، خان��ی مق��دم، مهی���ار، )1۳۹۳(. »از 	
خداان�گاری اهل بیت ت��ا خداباوری نظام مند«، فصلنامه علوم حدیث، 

شماره ۷1: صص80-5۳.
• راغب اصفهانی، حس��ین بن محمد، )1412 ق(. مفردات الفاظ القرآن،  	

تصحیح صفوان عدنان داوودی، بیروت- دمشق: دار القلم- الدار الشامیه.
• رضای��ی اصفهانی، محمد عل��ی، )1۳8۹(. »امامت عام��ه و خاصه در 	

احادی��ث امام رضا)ع(«. دوفصلنامه انتظار موعود، ش��ماره۳۳: صص 
.8۶-55

واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضوی
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سا • رضوانی، علی اصغر، )1۳8۶(. امام شناسی و پاسخ به شبهات )امامت 	

در حدیث(. قم: مسجد مقدس جمکران.
• سبزواری، مالهادی، )1۳8۳(.  أس��رار الحکم. به تصحیح کریم فیضی، 	

قم: مطبوعات دینی.
• س��جادی، س��ید جعفر، )1۳۷۳(.  فرهنگ معارف اسالمی. چاپ سوم، 	

تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
• شعیری، محمد بن محمد، )بی تا(. جامع األخبار. نجف: مطبعه حیدریه.	
• صدر الدین ش��یرازی، محمد بن ابراهیم، )1۳8۳(. شرح أصول الکافی، 	

تصحی��ح محم��د خواجوی، چ��اپ دوم، ته��ران: مؤسس��ه مطالعات و 
تحقیقات فرهنگی.

• صفار، محمد بن حس��ن، )1404 ق(. بصائ��ر الدرجات فی فضائل آل 	
محّمد، تصحیح محس��ن کوچ��ه باغی، چاپ دوم، ق��م: مکتبه آیت اهلل 

المرعشی النجفی.
• طباطبایی، س��ید محمد حس��ین، )141۷ ق(. المیزان فی تفسیر القرآن، 	

چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
• طوسی، محمد بن الحسن، )1۳82(. تلخیص الشافی، تحقیق حسین بحر 	

العلوم، قم: انتشارات المحبین.
• �������������������������، )1414 ق(. األمالی، تصحیح مؤسس��ه 	

البعثه، قم: دار الثقافه.
• طوس��ی،  محمد بن علی، )141۹ ق(. الثاقب فی المناقب،تصحیح نبیل 	

رضا علوان، چاپ سوم، قم: انصاریان.

واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضوی
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• عروس��ی حویزی، عبد علی بن جمعه،  )1415 ق(. تفسیر نور الثقلین،   	
تحقیق س��ید هاش��م رس��ولی محالتی، چ��اپ چهارم، قم: انتش��ارات 

اسماعیلیان.
• علم الهدی، سید مرتضی، )1405 ق(. رسائل الشریف المرتضی، تحقیق 	

سید مهدی رجائی، قم: دار القرآن الکریم.
• ������������������������، )1410 ق(. الش��افی فی اإلمامه، تحقیق 	

سید عبدالزهراء حسینی، تهران: مؤسسه الصادق.
• فراهی��دی، خلی��ل بن أحمد، )140۹ ق(. کتاب العی��ن، چاپ دوم، قم: 	

نشر هجرت.
• قرش��ی، سید علی اکبر، )1۳۷1(. قاموس قرآن. چاپ ششم، تهران: دار 	

الکتب اإلسالمیه.
• قطب��ی، ثریا و دیگ��ران، )1۳۹۳(. »تحلیل ابع��اد و مؤلفه های اعتقادی 	

س��بک زندگی اس��المی در آموزه ه��ای رضوی«. فصلنام��ه مطالعات 
معرفتی در دانشگاه اسالمی، شماره ۶0: صص 4۳5 -450 .

• کاشفی، محمدرضا، شاکرین، حمیدرضا، )1۳۹2(. پرسش ها و پاسخ های 	
دانشجویی )امام شناسی(. چاپ هشتم، قم: دفتر نشر معارف.

• کلینی، محمد بن یعقوب، )140۷ ق(. الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری 	
و محمد آخوندی، چاپ چهارم، تهران: دارالکتب اإلسالمیه.

• مجلس��ی، محمدباقر بن محمدتق��ی، )140۳ ق(. بحار األنوار، تصحیح 	
جمعی از محققان، چاپ دوم، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.  

• �����������������������������������، )1404 ق(. مرآه العقول فی 	

واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضوی
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تهران: دارالکتب اإلسالمیه.
• محمدی، علی، )1۳۷8(، شرح کشف المراد. چاپ چهارم، قم: دارالفکر.	
• مرکز فرهنگ و معارف قرآن، )1۳82(. دایره المعارف قرآن کریم. قم: 	

بوستان کتاب.
• مصب��اح یزدی، محمدتقی، )1۳8۶(. چکیده ای از اندیش��ه های بنیادین 	

اسالمی. ترجمه حس��ین علی عربی و محمد مهدی نادری قمی، چاپ 
چهارم، قم: انتشارات موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی.

• مفید، محمد بن محمد، )141۳ ق( . الجمل. قم: المؤتمر العالمی للش��یخ 	
المفید.

• مکارم ش��یرازی، ناصر، )1۳۷4(. تفس��یر نمونه. چ��اپ پنجم، تهران: 	
دارالکتب اإلسالمیه.

• نعمانی، محمد بن ابراهیم، )1۳۹۷ ق(. الغیبه. تصحیح علی اکبر غفاری، 	
تهران: نشر صدوق.

• نیل س��از، نصرت و دیگران، )1۳۹2(. »نقد ش��بهه تعارض آیات علم 	
غیب در قرآن«. فصلنامه علمی - پژوهش��ی مطالعات تفسیری، شماره 

1۳: صص50-۳1.
• یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب بن جعفربن َوْهب بن واضح، )بی تا(. تاریخ 	

یعقوبی. بیروت: دار صادر. 

واکاوی ارکان و شاخص  های آموزه امامت در روایات رضوی
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چکیده

واژه های کلیدی:

تعامالت اجتماعی، قرآن،امام رضا)ع(، عبد العظیم حسنی)ع(.

 

یکی از موضوعات مه��م و کاربردی در زندگی اجتماع��ی، نوع تعامل 
و رفتارهای متقابل میان انسان هاس��ت. قرآن و عترت به عنوان منابع اصیل 
اسالمی سرشار از آموزه های ارزنده درباره نحوه تعامل انسان ها با یکدیگر 
در مسائل گوناگون اس��ت. فرمایش ها  و مکاتبات امام رضا)ع( به عنوان امام 
معصوم که منصوب پروردگار و ملهم از علوم وحیانی است؛ تکیه گاه محکم 

و استواری برای شناخت و عمل به این آموزه های الهی است.
این پژوهش در صدد پاسخگویی به این پرسش اصلی است که مولفه های 
اصلی در تعامالت اجتماعی در آموزه های رضوی با تأکید بر نامه حضرت به 

عبد العظیم حسنی)ره(چیست؟
آنچه در این مقاله تحلیل شده ش��امل مواردی است که با مراجعه مسئله 
محورانه به قرآن و روایات معتبر معصومان به ویژه فرمایش ها و سیره عملی 
امام رضا)ع( بوده است؛ هرچند این پژوهش در ارائه این مؤلفه ها قائل به حصر 
نیست. بر این اساس مؤلفه های اصلی در تعامالت اجتماعی عبارت است از: 
سالم کردن و تحیت، راستگویی، امانتداری، ترک جدال، احسان، محبت، به 

دیدار یکدیگر رفتن، همدلی، پرهیز از تفرقه. 

تاریخ دریافت: 94/9/24
تاریخ پذیرش: 94/12/24

تعامالت اجتماعی مطلوب در آموزه های امام رضا)ع(
 با تأکید بر نامه حضرت به عبد العظیم حسنی)ع(

علی سروری مجد1

 soroori@ricac.ac.ir ؛ asoroorim@yahoo.com   : 1. استادیارگروه دین و فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
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تعامالت اجتماعی مطلوب برگرفته از نامه امام رضا)ع( به عبد العظیم حسنی)ع(فرهنگ رضوی

مقدمه
زندگی در دنیای پرمخاطره   امروز آن هم با پیچیدگی ها و گسترش روزافزون 
آن، نیازمند پناهگاه امن و مطمئنی است که انسان را به بهترین راه و روشن ترین 
افق رهنمون ش��ود. آموزه های قرآن و س��یره اهل بیت)ع( چون مصدر وحیانی 
دارد و با عقل و فطرت بشر سازگارست، از هرگونه خطا و کاستی مصون است 
و با نیازهای بش��ر هماهنگی دارد. این مقاله درصدد پاسخ گویی به این دغدغه 
است که قرآن کریم و س��یره اهل بیت)ع( به ویژه تعالیم رضوی)ع( چه راه هایی را 
برای زندگی بهتر و تعامالت اجتماعی شایس��ته تر معرفی می کند؟ در این باره 
صاحبان کتب روایی ارزشمندی به جمع آوری و دسته بندی روایات اخالقی امام 
رضا)ع( مبادرت ورزیده اند. کتاب مجموعه مقاالت مطالعات خانواده در س��یره 
رضوی از منشورات بنیاد امام رضا)ع( به نکات مهمی درباره ازدواج موفق، شیوه 
همسرداری و تربیت کودک در سیره رضوی پرداخته است. نوآوری این پژوهش 
شناسایی و تحلیل مؤلفه های اصلی در تعامالت اجتماعی است که این مولفه ها 

در قرآن و فرهنگ رضوی بررسی کرده است.

کلیات
مراد از تعامالت اجتماعی )Social interactive behaviors( هرگونه 
رفتارهای متقابل افراد جامعه است که ناشی از انگیزه های درونی آنان است و به 

صورت عادت و ملکه درآمده باشد.
درباره واژه »فرهنگ«  فرهنگ معین می نویس��د: »فرهنگ« مرکب از دو 
واژه »فر« و »هنگ« به معنای ادب، تربیت، دانش، علم، معرفت، آداب و رسوم 
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تعامالت اجتماعی مطلوب برگرفته از نامه امام رضا)ع( به عبد العظیم حسنی)ع(

است )معین،1۳8۷:ذیل واژه فرهنگ(. فرهنگ مجموعه ای از باورها، انگیزه ها، 
ارزش ها، آداب و رسوم است که در جامعه نهادینه شده و دارای مرز مشخص و 

قابل انتقال از نسلی به نسل دیگر یا از جامعه ای به جامعه دیگر است.
فرهنگ رض��وی مجموع��ه آموزه های ام��ام رضا)ع( و پ��دران پاک و 
معصومش تا پیامبر اک��رم)ص( در حکمت نظری و عملی اس��ت. این تعالیم، 
همتای آموزه های قرآن کریم، مبین آیه ها و تجس��م عینی و عملی آن است. 
از آن جا که امامان)ع( ن��ور واحدند )ابن بابوی��ه، 1۳۷8، ج2: 58؛ صفار، 
1404 ق: 5۷ ؛ ابن رستم  طبری، 1415ق: ۶۳0( گفتار و رفتار امام رضا)ع( 
جدای از س��ایر معصومان نیس��ت؛ بلکه در یک منظومه هماهنگ و به هم 
پیوس��ته قرار دارد. بنابراین، مجموعه آموزه های قرآن و عترت را با تأکید 
بر گفتار و رفتار امام رضا)ع( »فرهنگ رض��وی« می نامیم؛ فرهنگی که امام 
رضا)ع( با حکمت و تدبیر از آن پاسداری کرد و در آن راه به شهادت رسید. 
فرهنگی که آدم��ی را در جاذبه هدف اعالی حیات ب��ه تکاپو وامی دارد و 
تمدن اصیل را برای بش��ریت به ارمغان می آورد. ای��ن تمدن اصیل جز در 
پرتو امامت عت��رت پاک پیامبر اک��رم)ص( تحقق پیدا نمی کن��د. امام رضا)ع( 
»امام« را پدر رئوف امت مي شمارند: »امام ابر پر باران و باران پر برکت 
است، خورش��ید درخشان و زمین گسترده اس��ت. او چشمه جوشان و باغ 
و برکه اس��ت. امام امینی اس��ت همراه، پدری اس��ت مهربان، برادر تنی و 
در مصائب پناه بندگان اس��ت« )ابن بابوی��ه،1۳۷2، ج1: 450( به فرموده 
امام رضا)ع(، ام��ام نه تنها داناتری��ن، حکیم ترین، متقی تری��ن، بردبارترین، 
شجاع ترین، با س��خاوت ترین و عابدترین مردم است؛ بلکه از پدر و مادر 
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آنان به خودش��ان مهربان تر اس��ت.1
جناب عبدالعظیم حس��نی)ع( فرزند عبداهلل بن علی بن حسن بن زید بن امام 
حسن مجتبی)ع( است. ایشان از اصحاب امام هش��تم)ع(، نهم)ع( و دهم)ع( به شمار 
می رفت. و به ویژه نزد امام دهم)ع( منزلتی رفیع داش��ت. به طوری که براس��اس 
روایت منقول از آن حضرت)ع( برای کسی که نتواند به زیارت سید الشهداء)ع( برود؛ 
امید است زیارت عبدالعظیم حسنی)ع( ثواب زیارت سید الشهداء)ع( برای او داشته 
باشد: »لو زرت قبر عبد العظیم  عندکم لکنت کمن زار الحسین صلوات اهلّل علیه« )نوری، 
1408ق، ج4: 40۶(. عبدالعظیم حس��نی)ع(  به فرمان امام هادی)ع( از سامراء به 
ری هجرت کرد و در سال 250 ق درگذشت. )کجوری، 12۹۶: 402( همزمانی 
این تاریخ با دوران خالفت »المعتز« درست به نظر نمی رسد؛ چرا که خالفت وی 

در سال 252 آغاز می شود. )رک: ملکی میانجی، 1۳8۳: 1۶4(
متن نامه امام رضا)ع( به جناب عبد العظیم حسنی)ع( از این قرار است:

اَلَم َو قُْل  َضا(ع ) قَالَ  یَا َعْبَد الَْعِظیِم »أَبْلِْغ َعنِّي أَْولِیَائَِي السَّ َعْن أَبِي الَْحَس��ِن الرِّ
ْدِق فِي الَْحِدیِث َو أََداِء  ْیَطاِن َعَلی أَنُْفِسِهْم َسبِیاًل َو ُمْرُهْم بِالصِّ لَُهْم أَْن اَل یَْجَعُلوا لِلشَّ
ُکوِت َو تَْرِک الِْجَداِل فِیَما اَل یَْعنِیِهْم َو إِْقبَالِ  بَْعِضِهمْ  َعَلی  بَْعٍض  اْلََمانَِة َو ُمْرُهْم بِالسُّ
َو الُْمَزاَوَرِة فَِإنَّ َذلَِک قُْربٌَة إِلَيَّ َو اَل یَْشتَِغُلوا أَنُْفَسُهْم بِتَْمِزیِق بَْعِضِهْم بَْعضًا فَِإنِّي آلَْیُت 
نْیَا  بَُه فِي الدُّ َُّه َمْن فََعَل َذلَِک َو أَْسَخَط َولِیًّا ِمْن أَْولِیَائِي َدَعْوُت اهللَ لِیَُعذِّ َعَلی نَْفِسي  إِن
ْفُهْم أَنَّ اهللَ قَْد َغَفَر لُِمْحِسنِِهْم َو  أََشدَّ الَْعَذاِب َو َکانَ  فِي اآْلِخَرِة ِمَن الْخاِسِریَن* َو َعرِّ
تََجاَوَز َعْن ُمِسیئِِهْم إاِلَّ َمْن أَْشَرَک بِِه أَْو آَذی َولِیًّا ِمْن أَْولِیَائِي أَْو أَْضَمَر لَُه ُسوءاً فَِإنَّ 

َضا)ع( قَالَ  لِْلَِماِم َعاَلَماٌت یَُکوُن أَْعَلَم النَّاِس َو أَْحَکَم النَّاِس َو أَتَْقی النَّاِس َو أَْحَلَم النَّاِس َو  1 . َعْن أَبِي الَْحَسِن َعلِيِّ بِْن ُموَسی الرِّ
أَْشَجَع النَّاِس َو أَْسَخی النَّاِس َو أَْعبََد النَّاِس .... َو یَُکوُن أَْولَی بِالنَّاِس ِمْنُهْم بَِأنُْفِسِهْم َو أَْشَفقَ  َعَلْیِهمْ  ِمْن آبَائِِهْم َو أُمََّهاتِِهْم َو یَُکوُن أََشدَّ 

َُّه لَْو َدَعا  ا یَْنَهی َعْنُه َو یَُکوُن ُدَعاُؤُه ُمْستََجابًا َحتَّی إِن ِ َجلَّ ِذْکُرُه َو یَُکوُن آَخَذ النَّاِس بَِما یَْأُمُر بِِه َو أََکَف  النَّاِس َعمَّ النَّاِس تََواُضعًا هلِلَّ
َعَلی َصْخَرٍة اَلنَْشقَّْت بِنِْصَفْیِن َو یَُکوُن ِعْنَدُه ِساَلُح َرُسوِل اهلِل )ص( َو َسْیُفُه ُذو الَْفَقاِر َو یَُکوُن ِعْنَدُه َصِحیَفٌة یَُکوُن فِیَها أَْسَماُء ِشیَعتِِه 

إِلَی یَْوِم الِْقیَاَمِة .... )ابن بابویه،141۳ق، ج4: 41۹-418(.
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اهللَ اَل یَْغِفُر لَُه َحتَّی یَْرِجَع َعْنُه فَِإْن َرَجَع َو إاِلَّ نََزَع ُروَح اإْلِیَماِن َعْن قَْلبِِه َو َخَرَج َعْن 
َواَلیَتِي َو لَْم یَُکْن لَُه نَِصیبًا فِي َواَلیَتِنَا َو أَُعوُذ بِاهلِل ِمْن َذلِک؛ به دوستانم )شیعیان( 
سالم برسان و به آنان بگو برای شیطان به سوی خودشان راهی قرار ندهند. آنان 
را به راستگویی و امانتداری فرمان ده؛ و ایش��ان را به سکوت و ترک جدال در 
آنچه که سودمند نیست؛ امر کن! ایشان را به توجه به هم و دیدار یکدیگر دعوت 
کن؛ که این امر باعث نزدیک شدن به من است. بر مؤمنان است که به پراکندگی 
و تفرقه نس��بت به هم نپردازند؛ چرا که من س��وگند خورده ام که هرکه اینچنین 
کند و دوستان )شیعیان( مرا به خش��م آورد؛ از خدا می خواهم که او را در دنیا به 
شدیدترین عذاب دچار کند؛ و در آخرت از زیانکاران باشد.. « )مفید، 141۳ق: 

24۷؛ مجلسی، 140۳ق، ج۷1: 2۳0؛ نوری، 1408ق، ج۹: 102(

1. سالم و تحیت
یکی از دستورات مهم اسالم در تعامالت اجتماعی، سالم کردن مسلمانان به 
یکدیگر در زمان مالقات با هم است. این تدبیر الهی به منظور ایجاد صمیمیت و 

محبت انسان ها به یکدیگراست.
سالم از ریشه سلم و به معنای س��المت و جدا بودن از آفت های ظاهری و 

باطنی و داشتن آرامش، صلح و امنیت  است. 
هرگاه شخصی به دیگری تحیّت می گوید، در واقع برای او دعا کرده است و 
محتوای دعای او این اس��ت که خدایا برای این شخص حیات دنیوی و اخروی 

قرار بده.



216

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

تعامالت اجتماعی مطلوب برگرفته از نامه امام رضا)ع( به عبد العظیم حسنی)ع(فرهنگ رضوی

به فرموده قرآن کریم پیامبر اکرم)ص( اسوه حس��نه برای انسان هاست2. هیچ 
کس نتوانست در سالم کردن بر پیامبر)ص( سبقت بگیرد. سالم کردن در سرآغاز 
مالقات مس��لمانان با یکدیگر، حاکی از امنیت، آرامش، صلح و صفای آنان در 

تعامل با یکدیگراست.
َّذیَن   از نظر فقهی سالم کردن مستحب و پاسخ آن واجب است: »َو إِذا جاَءَک ال
َُّه َمْن َعِمَل ِمْنُکْم  ْحَمَة أَن ُُّکْم َعلی  نَْفِسِه الرَّ یُْؤِمنُوَن بِآیاتِنا فَُقْل َسالٌم َعَلْیُکْم َکتََب َرب
َُّه َغُفوٌر َرحیم ؛ هرگاه کسانی که به آیات  ُسوءاً بَِجهالٍَة ثُمَّ تاَب ِمْن بَْعِدِه َو أَْصَلَح فََأن
ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو: »سالم بر شما! پروردگارتان، رحمت را 
برخود الزم شمرده است؛ تا هرکس از ش��ما کار بدی از روی نادانی انجام دهد؛ 
سپس توبه و اصالح و جبران نماید، مشمول رحمت خدا شود؛ زیرا او آمرزنده 

ومهربان است.« )النعام، 54(
مسلمان از نظر اخالقی موظف اس��ت کارها و رابطه ها را با سالم آغاز کند. 
��الِم فال  پیامبر اس��الم)ص( با لحنی خطاب آلود فرمود: »َمْن بََدأ بالَکالِم قَْبَل السَّ
تُجیبُوه؛ اگر کس��ی قبل از س��الم س��خن بگوید، جواب او را ندهید.« )کلینی، 
140۷ق، ج 2: ۶44؛ ابن بابویه، 1۳۶2، ج 1: 1۹؛ مجلسی، 140۳ق، ج ۷۳: ۳(

س��یره حضرات معصومین)ع( در برخورد با مسلمانان حتی در آغاز خطبه ها 
و سخنرانی ها یا شروع نامه ها با سالم همراه بوده است. امام رضا)ع( در آغاز نامه 
ارزشمندشان به جناب عبد العظیم حسنی)ره( نامه را با سالم آغاز می کنند: »قَالَ  یَا 

2. »لََقْد کاَن لَُکْم في  َرُسوِل اهلِل أُْسَوٌة َحَسنٌَة لَِمْن کاَن یَْرُجوا اهللَ َو الْیَْوَم اآْلِخَر َو َذَکَر اهللَ َکثیرا؛ به یقین برای شما در زندگی پیامبر 
خدا سرمشق نیکویی بود، برای آنها که امید به رحمت خدا و روز بازپسین دارند و خدا را بسیار یاد می کنند.« )الحزاب،21(
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اَلَم ...« )مفید، 141۳ق: 24۷؛ مجلسی، 140۳ق،  َعْبَد الَْعِظیِم أَبْلِْغ َعنِّي أَْولِیَائَِي السَّ
ج۷1، 2۳0؛ نوری، 1408ق، ج۹: 102(

حتی خداوند در وصف ورود فرش��تگان ب��ه حضور حض��رت ابراهیم)ع( ، 
ورودشان را همراه با س��الم بیان می کند: »َو لََقْد جاَءْت ُرُسُلنا إِبْراهیَم بِالْبُْشری  
قالُوا َسالمًا قاَل َسالٌم؛ فرستادگان ما ]فرشتگان [ برای ابراهیم)ع( بشارت آوردند؛ 
گفتند: »سالم!« او نیز گفت: »س��الم!« و چندان درنگ نکرد که گوساله بریانی 

برای آن ها آورد.« )هود، ۶۹( 
بدیهی است این آموزشی اس��ت از جانب پروردگار به مؤمنان، برای آغاز 

هرگونه مالقات و دیدار یکدیگر 
گفت و گوی بهشتیان خالی از سخن لغو و دروغ و در عوض سراسر سلم و 

آرامش است: 
»ال یَْسَمُعوَن فیها لَْغواً َو ال تَْأثیما- إِالَّ قیاًل َس��المًا َسالما؛ در آن جا نه لغو و 
بیهوده ای می شنوند نه سخنان گناه آلود تنها سخنی که می شنوند »سالم« است 

»سالم«. )الواقعة، 2۶و 25(
»أُْولئَِک یُْج��َزْوَن الُْغْرفََة بِما َصبَ��ُروا َو یَُلقَّْوَن فیها تَِحیًَّة َو َس��الما؛ آری، آن 
ها هس��تند که در برابر شکیبایي شان درجات عالی بهش��ت به آنان پاداش داده 

می شود؛ و در آن، با تحیّت و سالم رو به رو می شوند.« )الفرقان،۷5( 
بدیهی است سالم کردن مطلوب همراه با خوش رویی و نرم خویی است؛ نه 
عبوسی یا خشونت و یکی از راه ها برای تقویت دوستی و برادری، خوش رویی با 
دیگران است. »گشاده رویی با مردم ضرورتا بدین معنا نیست که همه مشکالتمان 
حل شده و چون از هر گرفتاری رها شده ایم؛ چنین شاد و خوشحال با آنان روبه 
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رو می ش��ویم  بلکه در واقع مهم نوع برخورد ما با مش��کالت است.« )نصیری، 
1۳۹2: 224(. امیرمؤمنان)ع( در بیان اوصاف مؤمن به جناب همام می فرمایند:ِ 
»الُْمْؤِمُن ُهَو الَْکیُِّس الَْفِطُن بِْشُرهُ  فِي  َوْجِههِ  َو ُحْزنُُه فِي قَْلبِه ...؛ انسان مؤمن زیرک 
و باهوش اس��ت؛ چهره اش خوش رو و اندوهش در قلبش قراردارد.« )کلینی، 

140۷ق، ج2: 22۶(
ُحسن خلق و تعامل نیکو با مردم آن قدر ارزشمند است که امام رضا)ع( به نقل 
از جد بزرگوارشان رسول خدا)ص( می فرمایند: »َما ِمْن َشيْ ٍء أَْثَقَل فِي الِْمیَزاِن ِمْن 
ُحْسِن الُْخُلِق؛ چیزی در میزان )اعمال( س��نگین تر از ُحسن خلق نیست.« )ابن 

بابویه، 1۳۷8، ج2: ۳۷(
س��الم کردن همراه با خوش رویی، یکی از مصادیق ُحس��ن خلق است؛ و 
ُحسن خلق نه تنها دارای آثار معنوی بلکه موجب رفاه مادی و افزایش روزی 
نیز می شود. در بازار کسب و کار به وس��یله اخالق خوب می توان جلب اعتماد 
مردم نمود و از این طریق به کار خود رونق بخشید و درآمد بیشتری کسب نمود.« 

)فعالی، 1۳۹1: 25۶(
کلمه »س��الم« در قرآن 4۶ بار تکرار شده اس��ت. این تعداد، بیانگر اهمیت 
بسیار زیادی اس��ت که اس��الم به برقراری آرامش و صمیمیت در برخوردهای 

اجتماعی می دهد.
نمونه هایی از گزارش ها و دستورهای قرآن که حاکی از اهمیت سالم است  به 
این شرح است: سالم یکی از نام های زیبای خداست)الحشر، 2۳(، شب قدر سالم 
است )القدر، 5(، هنگام ورود به خانه سالم بکنید،۳ مؤمنین به پیامبر)ص( سالم 

۳ . النور، 2۷ و ۶1. 
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کنند، )االحزاب، 5۶( پیامبر)ص( به مؤمنان سالم کند، )االنعام، 54( سالم اعراف 
به بهشتیان، )االعراف، 4۶( تحیّت خوبان در بهش��ت سالم است، )یونس، 10، 
ابراهیم، 2۳، االحزاب، 44( خداوند به دارالس��الم دعوت می کند، )یونس، 25( 
کشتی نوح)ع( با سالمتی و برکت فرو نشست، )هود، 48( فرشتگان به ابراهیم)ع( 
و ابراهیم)ع( به آن ها سالم داد، )هود، ۶۹ و الذاریات، 25 و الحجر، 52( به خاطر 
صبرتان و به هنگام ورود بهش��ت بر ش��ما س��الم باد، )الرعد، 24( فرشتگان به 
بهشتیان سالم می دهند )الحجر، 4۶(، فرشتگان به پاکان در بهشت سالم می دهند، 
)النحل،۳2( خداوند به عیسی بن مریم)ع( سالم داد، )مریم، 15 و ۳۳( ابراهیم)ع( 
به پدر کافرش س��الم کرد )مریم، 4۷(، سالم بر کس��ی که راه هدایت پیشه کند 
)طه، 4۷(، بهشتیان به اهل لغو س��الم می دهند )القصص، 55(، رّب رحیم به اهل 
بهشت سالم می دهد )ص، 58(، سالم خدا بر نوح)ع( )الّصافات، ۷۹(، سالم خدا 
بر ابراهیم)ع( و موسی)ع( و هارون)ع( و آل یاسین چون که اهل احسانند )الّصافات، 
10۹ و 120 و 1۳0( نگهبانان بهش��ت به اهل آن با س��الم خوش آمد می گویند 
)الزمر، ۷۳(، پیامبر)ص( از نامؤمنان گذش��ت و سالم داد )الزخرف، 8۹( اصحاب 

یمین به اصحاب یمین در قیامت سالم می دهند)الواقعه، ۹1(.
پاسخ گویی به سالم باید نیکوتر و کامل تر باش��د: »إِذا ُحیِّیتُْم بِتَِحیٍَّة فََحیُّوا 
وها إِنَّ اهللَ کاَن َعلی  ُکلِّ َشيْ ٍء َحس��یبا؛ هر گاه به شما تحیتی  بَِأْحَس��َن ِمْنها أَْو ُردُّ
گویند، پاسخ آن را بهتر از آن بدهید؛ یا الاقل به همان گونه پاسخ گویید. خداوند 

حساب همه چیز را دارد.« )النساء،8۶(
در ذیل آیه ش��ریفه: »َو إِذا ُحیِّیتُْم ...« از امام باقر و امام صادق)ع( نقل ش��ده 
که فرمودند: مراد از تحیت در آیه ش��ریفه »سالم« و س��ایر کارهای خیر است، 
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)طبرسی، 1۳۷2، ج2: 85(  )منظور این است که تنها رد سالم واجب نیست، هر 
احسانی که به مسلمان بشود؛ مسلمان موظف است آن را تالفی کند.( و در کافی به 
سند خود از سکونی روایت کرده که گفت: رسول خدا)ص( فرمود: »سالم مستحّب 
و رد آن واجب است.« )کلینی، 140۷ق، ج2: ۶44( در همان کتاب به سند خود 
از جراح مدائنی از امام صادق)ع( روایت کرده که فرمود: »کوچک تر به بزرگ تر 
و رهگذر به کسی که ایستاده و عده کم به عده بسیار سالم می کند.« )طباطبایی، 

1۳۷1، ج5: ۳۳(
س��یره پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( چنی��ن بود که به هنگام س��الم کردن مالحظه 
جایگاه طرف نمی ش��د. آن بزرگواران)ع(  به هر کس می رسیدند سالم می کردند؛ 

چه توانگر، چه فقیر، چه بزرگ یا کوچک.
امام رضا)ع( در این باره می فرمایند: »اتَِّق فِي َجِمیِع أُُموِرَک َو أَْحِسْن ُخُلَقَک 
ِغیِر َو الَْکبِیر؛ در همه امور تقوا داشته باش، اخالقت  َو أَْجِمْل ُمَعاَش��َرتََک  َمعَ  الصَّ
را نیکو گردان و با کوچک و بزرگ معاشرتی زیبا داشته باش.« )فقه الرضا )ع( ، 

140۶ق: 401؛ نوری، 1408ق، ج8: ۳54(
سالم کردن تنها یک رفتار نیک نیست بلکه یک فرهنگ است. می توان گفت 
»فرهنگ س��الم« حاوی پیام امنیّت، دوس��تی، مهرورزی، تواضع، همکاری و 
ادب است. لذا مسلمانان باید در توسعه فرهنگ سالم کوشا باشند و آن را جّدی 
بگیرند، مناسب نیست هر گاه مسلمانی با دیگری روبه رو شود به او بگوید: خسته 
نباش��ید، وقت بخیر یا صبح بخیر! بهتر است قبل از شروع هر سخنی، آغاز کالم 

سالم باشد.
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بدیهی است سالم، بدون روی خوش و اخالق پسندیده و آراستگی4 ظاهری 
نیز مطلوب اسالم نیست. امام رضا)ع( همچون اجداد گرامی شان)ع( آراستگی سر 
و صورت و لباس را در اولویت های تعامالت اجتماع��ی خود قرار داده بودند. 

)اربلی،1۳81 :24۷؛کلینی، 140۷ق، ج۶: 444؛ قمی، بی تا: 4۶(

2. راستگویی
یکی از مهم ترین شاخص های دین مداری در اسالم، راستگویی است. یعنی 
این که گوینده مطلبی را مطابق با واقع بیان کند. البته در فقه اگر کسی دچار خطا، 
سهو، نسیان یا توریه شود، او را گناهکار نمی شمرند. در تعامالت اجتماعی، اگر 
اعتماد متقابل که راستگویی از بارزترین مصادیق آن است نباشد، اساس زندگی 

اجتماعی دچار اختالل و نا به سامانی می شود.
راستگویی در اسالم آن قدر با اهمیت است که عالم آل محمد،امام رضا)ع( آن 
َُّه قَالَ : »َعَلْیُکْم بِتَْقَوی اهلِل  را در کنار تقوی و ورع بیان می فرمایند: َعِن الَْعالِ��ِمع أَن
َو الَْوَرِع َو ااِلْجتَِهاِد َو أََداِء اْلََمانَِة َو ِصْدقِ  الَْحِدیِث ..؛ بر شما باد به رعایت تقوای 
الهی، ورع، تالش و کوشش در راه خدا، امانتداری، و راستگویی...« )فقه الرضا)ع(، 
140۶ق: ۳5۶( حضرت در نامه ش��ریف ش��ان به عبدالعظیم حس��نی)ع(  تأکید 
ْدِق فِي الَْحِدیِث ...؛ آنان را به راستگویی امر کن!....«  می فرمایند: »... ُمْرُهْم بِالصِّ
در احادیث مشابهی از امام رضا)ع( ، امام صادق)ع( و رسول اکرم)ص( نقل شده که 
ممکن است مؤمن بخیل یا ترسو باشد؛ اما دروغگو نیست: »الَْحَسُن بُْن َمْحبُوٍب 
قَالَ  قُْلُت ِلَبِي َعْبِد اهللع یَُکوُن الُْمْؤِمُن بَِخیاًل؟ قَاَل نََعْم قَاَل قُْلُت فَیَُکوُن َجبَانًا؟ قَاَل 

4. آراستگی به معنای زینت دادن، زیور دادن، نظم دادن است. )معین، 1۳8۷: 4۹(
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ابًا؟ قَاَل ال« )مفید، 141۳ق، 2۳1؛ برقی، 1۳۷1، ج 1: 118؛  نََعْم قُْلُت فَیَُکوُن َکذَّ
مجلسی، 140۳ق، ج ۶۹: 2۶2(

3. امانتداری
در متون اسالمی، راس��تگویی در کنار امانتداری قرار دارد و این دو آن قدر 
جایگاه رفیعی دارند که از فراوانی نمازها و روزه های مستحبی برتر و ارزشمندتر 

است. امام رضا)ع( در این باره از پدرانشان)ع( از رسول خدا)ص( نقل می کنند:  
َضا)ع( َعِن آبائه)ع( قَاَل: »اَل تَْنُظُروا إِلَی َکْثَرِة َصاَلتِِهْم َو  َعْن َعلِيِّ بِْن ُموَس��ی الرِّ
َصْوِمِهْم َو َکْثَرِة الَْحجِّ َو الَْمْعُروِف َو َطْنَطنَتِِهْم بِاللَّْیِل انُْظُروا إِلَی ِصْدقِ  الَْحِدیثِ  َو أََداِء 
اْلََمانَِة؛ به فراوانی نماز، روزه، حج، اعمال مستحبی و زمزمه های شبانه مسلمانان 
نگاه نکنید؛ بلکه به راستگویی و امانتداری ش��ان بنگرید.« )ابن بابویه، 1۳۷۶: 

۳0۳؛ همان، 1۳۷8، ج2: 51(
حضرت رضا)ع( در این نامه ش��ریف به عبدالعظیم حسنی تأکید می فرمایند: 
ْدِق فِي الَْحِدیِث َو أََداِء اْلََمانَِة....؛ ....دوستانم را به امانتداری امر  »... ُمْرُهْم بِالصِّ

کن! ...«

4. سکوت و خویشتن داری در سخن
یکی از مهارت های رفتاری در تعامالت اجتماعی، خویشتن داری در سخن 
و سنجیده گویی است. بس��یاری از خیرها و خوبی ها در همین سخنان سنجیده 
و ترک حرف های نابه جا یا مغرضانه است. امام رضا)ع( در این نامه  ارزشمند به 
صراحت به این موضوع مهم امر می فرمایند تا جامعه اسالمی را از هرگونه آسیب 
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اَلَم ... َو  محتمل از این ناحیه بر حذر دارند: یَا َعْبَد الَْعِظیِم »أَبْلِْغ َعنِّي أَْولِیَائَِي السَّ
ُکوِت َو تَْرِک الِْجَداِل... «   ُمْرُهْم بِالسُّ

قرآن کریم درباره گفت وگوهای مردمان این گون��ه می فرماید: »ال َخْیَر في  
وٍف أَْو إِْصالٍح بَْیَن النَّاِس َو َمْن یَْفَعْل  َکثیٍر ِمْن نَْجواُهْم إِالَّ َمْن أََمَر بَِصَدقٍَة أَْو َمْع��رُ
ذلَِک ابْتِغاَء َمْرضاِت اهلِل فََسْوَف نُْؤتیِه أَْجراً َعظیما؛ بسیاری از سخنان درگوشی و 
جلسات محرمانه آن ها، خیر و سودی ندارد؛ مگر کسی که از این راه، دعوت به 
کمک کردن به دیگران، یا کار نیک، یا اصالح در میان مردم کند؛ و هر کس برای به 
دست آوردن خشنودی خداوند چنین کند، به زودی پاداش بزرگی به او خواهیم 

داد.« )النساء، 114(
امام رضا)ع( در وصف پیامبر اکرم)ص( می فرماید: »َکاَن َرُسوُل اهلِل ص یَْخُزنُ  لَِسانَهُ  
ا یَْعنِیه؛ پیامبر اکرم)ص( از س��خن گفتن خودداری می فرمود مگر آن جا که  إاِلَّ َعمَّ

فایده و ضرورت داشت .« )ابن بابویه، 1۳۷8، ج1: ۳18( 
بخش مهمی از تعالیم اخالقی اسالم پرهیز از گفتارهای بیهوده و غیر ضروری 
است؛ که از آن به کالم »ما الیعنی« تعبیر شده است. در ادبیات کهن فارسی نیز 
که ملهم از قرآن و کالم اهل بیت)ع( به طور فراوان ب��ه این موضوع مهم پرداخته 

شده است:
زبان در دهان ای خردمند چیست        کلید در گنج صاحب هنر

چو در بسته باشد چه داند کسی             که جوهر فروشست یا پیله ور
اگر چه پیش خردمند خامشی ادب است        به وقت مصلحت آن به که در سخن کوشی
دو چیز طیره عقل است دم فروبستن              به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی....

... سخندان پرورده پیر کهن                       بیندیشد آن گه بگوید سخن
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مزن بی تّامل به گفتار َدم                      نکو گوی اگر دیر گویی چه غم؟
بیندیش و آن گه بر آور نَفس            وز آن پیش بس کن که گویند بس

به نطق آدمی بهتر است از دواب                      دواب از تو به گر نگویی صواب 
)سعدی، 1۳8۹ :5۳( 

 5. ترک جدال
خشونت گرایي و پرخاش��گري از عالیم خودکم بیني و خودناباوري است. 
کسي که احس��اس حقارت کند با اس��تفاده از حس انتقام جویي در صدد مقابله 
با رقیب خویش برمی آید و در این مس��یر از شیوه هاي مختلف استفاده مي کند. 
این گونه افراد با خشونت طلبي در صدداند ناکامي ها و شکست هاي خویش را 

پوشش دهند و آن ها را از این طریق نادرست جبران کنند.
تحقیرها و س��رزنش هاي دیگران، از دیگر ش��یوه هاي پرخاشگري است. 
زخم زبان، ایج��اد لطمه هاي روحي و اس��تفاده از کلمات رکی��ک نوع دیگري 
از خشونت گرایي را آشکار مي کند. چنان که فحاش��ي و درگیري فیزیکي اوج 

پرخاشگري را نشان مي دهد.
اسالم به گونه هاي مختلف در صدد مواجهه با خشونت طلبي و پرخاشگري 
برآمده  و در این زمینه راهکارهایي را پیش رو گذاشته اس��ت. خداوند پاکان را 
داراي سه ویژگي معرفي مي فرماید: بخشش در راحتي و رنج، فروخوردن خشم 
و گذش��ت از خطاي دیگران. دراین صورت آنان به مقام احس��ان نائل شده اند: 
راء َو الکاظمین الَغیظ و العافیَن َعن الناس َو اهلل  ��راء و الضَّ »الذین ینفقون فی السَّ
یحبُّ الُمحسنین؛ همان کسانی که در توانگری و تنگدستی، انفاق می کنند؛ و خشم 
خود را فرو می برند؛ و از خطای مردم درمی گذرند؛ و خدا نیکوکاران را دوست 
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دارد.« )آل عمران، 1۳4(
امام علی بن موسی الرضا)ع( با صراحت به ترک مخاصمه امر میکند: »از مخاصمه 
با مردم به شّدت بپرهیزید؛ زیرا که خصومت طلبی و پرخاشگری عیب شما را آشکار 

مینماید و نیز باعث سرزنش می شود.« )طریحی، 1۳۷5،ج۳: ۳45(
حضرت رضا)ع( در این نامه شریف به عبدالعظیم حسنی)ع(  تأکید می فرمایند: 
ْدِق فِي الَْحِدیِث... َو تَْرِک الِْجَداِل فِیَما اَل یَْعنِیِهْم...؛ آنان را به ترک  »... ُمْرُهْم بِالصِّ

جدال در امور غیر سود مند، فرمان بده!...« 

6. احسان
واژه »احسان« یکی از واژگان قرآنی است که از »ُحْسن« گرفته شده و مصدر 
باب افعال است. مراد از احسان انجام دادن هر گونه کار نیکویی است که بر اساس 
عقل و فطرت الهی نیکو دانسته می شود. این واژه در قرآن هم به صورت مصدر 
)احسان( و هم اسم فاعل )محسن – محسنین- محسنات( بیان شده است. افعال 
این ماّده در قرآن همه از باب افعال آمده مگر در س��ه مورد که فعل ثالثی به کار 

رفته است: النساء، ۶۹ ؛ الکهف،۳1 و الفرقان، ۷۶ .
مفس��ران در تعریف احس��ان، این گونه گفته اند: »رس��اندن نفع نیکو و 
شایسته ستایش به دیگری« )طوس��ی، بی تا، ج2: 15۳ و ج۳: 14(، انجام 
کاری از س��ر آگاهی و به ش��کل شایس��ته که تفضال مس��تحق پاداش است. 
)طبرس��ی، 1۳۷2، ج1: 248(، انجام کار نیک یا رس��اندن نفع به دیگری با 
انگیزه خدایی)طباطبای��ی، 1۳۷4، ج4: 20 و ج12: ۳۳2(. انجام کار نیک 
به بهترین وجه )همان، ج2: ۶4(. احس��ان، مانند اخب��ات و خلوص یکی از 
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مقامات ایمان اس��ت. )همان، ج1 : 1۳ و 4۳(  
باالترین مرتبه احسان، عبودیت و بندگی خدا، ایمان به پروردگار و عمل صالح 
است. پیامبر اکرم)ص( فرمود: »اإلحسان أن تعبد اهللَ  کأنک  تراه ...؛ احسان آن است که 
خدا را بندگی کنی آن چنان که تو را می بیند...« )فیض کاشانی، 140۶ق، ج11: 2۶(

امام رضا)ع( خطاب به عبدالعظیم حس��نی)ره( می فرماید: »أَبْلِْغ َعنِّي أَْولِیَائَِي 
ْدِق فِي الَْحِدیِث... َو إِْقبَالِ  بَْعِضِهمْ  َعَلی  بَْعٍض... فَِإنَّ َذلَِک  َم... َو ُمْرُهْم بِالصِّ ��الَ السَّ
قُْربٌَة إِلَيَّ ؛ به دوستانم )شیعیان( سالم برسان... و به آنان امر کن توجه به یکدیگر 

را که این امر باعث نزدیک شدن به من است....«
احسان به مخلوقات الهی، انحصاری به نیکی کردن به انسان ها ندارد؛ بلکه 
شامل حیوانات و گیاهان نیز می شود5. اما احس��ان به انسان ها برترین نوع آن 
اس��ت. نیکی کردن به انس��ان ها در جلب منفعت یا دفع ضرر از آن هاس��ت؛ و 
انحصاری در نیکی کردن به موحدان و مومنان ندارد؛ بلکه جنبه عام و بش��ری 
دارد. در احسان به خلق، نوعی خیرخواهی برای دیگران، و منافع خود را ندیدن 
نهفته است: »ویوثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه؛ و آن ها را بر خود مقدم 
می دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند باش��ند.« )الحشر، ۹( در این صورت 
است که انس��ان مظهر صفت رحمان خداوند می شود. برترین مرتبه احسان، آن 
است که به خاطر امتثال فرمان خدا صورت گیرد؛ نه ِصرف دلسوزی برای َخلق: 
َّما نُطعمکم لِوجه اهلل ال  »و یُطعمون الطعام َعلی حبِّه ِمس��کینا و یَتیما و أسیرا* إن
نُرید ِمنکم َجزاء و ال ُشکورا؛ و غذای خود را با این که به آن عالقه و نیاز دارند، 
به »مستمند« و »یتیم« و »اسیر« اطعام می کنند. و می گویند: ما شما را به خاطر 

5.  ر ک : جوادی آملی، 1۳۹1: ۶44 – ۶8۶ ؛ ۷0۹- ۷15
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خدا اطعام می کنیم وهیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم.« )االنسان، 8 و۹( 
برخی مفسران »علی ُحبِّه« را »علی حبِّ اهلل« معنا کرده اند. )طبرسی، 1۳۷2، 
ج 10: ۶1۷( خداوند در وصف حال اهل بیت)ع( در این آیه می فرماید که گفتند 
»ما فقط برای خدا انفاق می کنیم؛ نه مزدی می خواهیم و نه تش��کر!«. انفاق از 
نشانه های اهل احسان است. چه انفاق آشکار و چه انفاق نهان: »الذین ینفقون 
راء َو الکاظمین الَغیظ و العافیَن َعن الناس َو اهلل یحبُّ الُمحسنین؛  راء و الضَّ فی السَّ
همان کس��انی که در توانگری و تنگدس��تی، انفاق می کنند و خشم خود را فرو 
می برند و از خطای مردم درمی گذرند و خدا نیکوکاران را دوس��ت دارد.« )آل 
عمران، 1۳4( اگرچه که انفاق مراتب گوناگونی دارد: مالی، فکری، آبرویی و... 
اما در مورد یتیمان تنها سخن از اطعام نیست؛ بلکه آنان به توجهی عاطفی نیز 
نیازمندند: »کال بل التکرمون الیتیم؛ چنان نیست که شما می پندارید؛ شما یتیمان 
را گرامی نمی دارید.« )الفجر، 1۷( »به همین دلیل آنان که در این امر کوتاهی کرده 
اند؛ مورد سوال قرار نمی گیرند که چرا ایتام را اطعام نکردید؛ بلکه مواخذه می 

شوند که چرا یتیمان را اکرام نکردید؟!« )جوادی آملی، 1۳88: ۳۳0(
قرآن کریم در آیات متعددي به موضوع اخوت انساني اشاره کرده است. براي 
نمونه آن جا که از رابطه انبیای گذشته و مردم زمانشان  که موحد نبودند، سخن 
گفته؛ حضرت صالح)ع(، حضرت شعیب)ع( و حضرت هود)ع( رابا تعبیر لطیف برادر 
آنان، معرفي کرده است: »و اِلي ثَموَد اَخاُهم صالِحا« )االعراف، ۷۳(؛ »و اِلي َمدیََن 

اَخاُهم ُشَعیبا« )االعراف، 85(؛ »و اِلي عاٍد اَخاُهم هودا« )االعراف، ۶5(
امیر مؤمنان)ع( در عهدنامه مالک اشتر نیز به موضوع اخوت انسانی و همانندی 
در آفرینش اشاره کرده و عمل به مقتضاي آن را مورد تأکید قرار داده است: »اي 
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مالک، قلبت را پر کن از رحمت، محبت و لطف به مردم. نسبت به آنان درنده اي 
خون خوار مباش که خوردن آنان را غنیمت بشماري، زیرا مردم دو صنف اند: یا 

برادر دیني تو هستند یا مانند تو در خلقت )هم نوع تو(.
مهمترین و برترین مصداق احسان به خلق که تأکیدهای فراوانی در قرآن پس 
از پرستش خدا و عدم شرک به او شده؛ احسان به پدر و مادر است: »َو اْعبُُدوا اهللَ 
َو ال تُْشِرُکوا بِِه َشْیئًا َو بِالْوالَِدیِْن إِْحسانا؛ و خدا را بپرستید؛ و هیچ چیز را همتای 
او قرار ندهید؛ و به پدر و مادر، نیکی کنید.« )النس��اء، ۳۶(؛ »َو إِْذ أََخْذنا میثاَق 
بَني  إِْسرائیَل ال تَْعبُُدوَن إِالَّ اهللَ َو بِالْوالَِدیِْن إِْحسانا؛ و به یاد آورید زمانی را که از 
بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خداوند یگانه را پرستش نکنید و به پدر و مادر 

و.. کنید.« )البقرة، 8۳(.
اما نکته جالب این ک��ه از میان پدر و مادر، تأکید بیش��تر قرآن، متوجه مادر 
ْینَا اإْلِنْساَن بِوالَِدیِْه إِْحسانًا َحَمَلْتُه أُمُُّه ُکْرهًا َو َوَضَعْتُه ُکْرهًا َو َحْمُلُه  است: »َو َوصَّ
َو فِصالُُه ثاَلثُوَن َشْهرا...؛ ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کند، 
مادرش او را با ناراحتی حمل می کند و با ناراحتی وضع حمل می نماید؛ و دوران 

حمل و از شیر بازگرفتنش سی ماه است.« )االحقاف، 15(. 
 در مقوله احس��ان، برتری��ن وظایف افراد نس��بت ب��ه پدر و مادر اس��ت. 
خوش گفتاری، احترام و تکریم، تأمین نیازهای مادی و معنوی۶، مراقبت دایمی، 
دعا۷، انجام اعمال نیک به نیابت ازآنان چه در زمان حیات و چه پس از مرگ، 
ارتباط و محبت به دوستان و نزدیکانشان است. الگویی که اسالم درباره احسان 

۶. عالوه بر خوش گفتاری با آنان، نیازهای شان را تأمین کنی قبل از آن که به مشقت افتند و حتی ابراز بی نیازی کنند. امام 
صادق)ع( در این باره فرمود: »اإلحسان ان تحسن صحبتهما و ان ال یکلفهما ان یسأالک شیئا مما یحتاجان الیه، و ان کانا 

مستغنیین«  )حویزی،1415ق، ج1 : ۳۶۳( 
۷. »رب اوزعنی أن أشکر نعمتک التی انعمت علیَّ و علَی والدیَّ و أن أعمل صالحا ترضیه« )االحقاف، 15(؛ »ربنا اغفرلی و 

لوالدیَّ و للمومنین ...« )ابراهیم، 41( ؛ »رب اغفرلی  و لوالدی و للمومنین و للمومنات ...« )نوح، 28( 
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به پدر و مادر ارائه می دهد؛ بر خالف الگوهای خانواده گریز غرب است که حتی 
اندیشمندان و متفکران آن، این مسئله را به عنوان سبک زندگی مدرن، تئوریزه 
می کنند. اسالم اساس را بر مبنای محبت و رحمت قرار می دهد و آن را براساس 
روح الهی گونه انسان استوار می کند: »فطره اهلل التی فطر الناس علیها« )روم، ۳0(

قابل توجه اس��ت که بر اس��اس روایات، عالی ترین مصداق والدین، پیامبر 
اکرم)ص( و اهل بیت)ع(اند. )قمی، 1404ق، ج2: 2۹۷(. آنان حق حیات معنوی بر 
بشر دارند و به اصطفای الهی برگزیده شده اند8؛ همه خیرها به واسطه آنان بر بشر 
جاری می شود. آنان چون مظهر رحمانیت خدایند؛ بدون توقع پاداش یا سپاس، 
به خیرخواهی بشر پرداخته و می پردازند.۹ امامان معصوم)ع( در راه حیات معنوی 
و مادی بشر نه تنها مال و آبروی خود را در طبق اخالص نهادند؛ بلکه از بذل جان 
و حتی تمام هس��تی خود نیز دریغ نکردند. در زیارت حضرت سیدالشهدا )ع( در 
اَللَِة  وصف آن حضرت آمده است که: »بََذلَ  ُمْهَجتَهُ  فِیَک لِیَْستَْنِقَذ ِعبَاَدَک ِمَن الضَّ
َدی « )ابن قولویه،  ��کِّ َو ااِلْرتِیَاِب إِلَی بَاِب الُْهَدی ِمَن الرَّ َو الَْجَهالَِة َو الَْعَمی َو الشَّ
1۳5۶: 228( خدایا، حضرت حسین بن علی)ع( خون قلبش را در راه تو فدا کرد 
تا بندگانت را ازگمراهی،  نادانی، کوری و ش��ک نجات دهد و به سوی هدایت 

رهنمون گردد.
از مصادیق احس��ان به خلق، احسان همس��ران به یکدیگر اس��ت: )البقره، 
22۹؛ البقره، 2۳۶؛ النس��اء، 128( نتیجه این احس��ان، در ادای حقوق متقابل، 
پرداخت های مالی، همبس��تگی خانوادگی، مدارا و صبر، خیرخواهی، صلح و 
ُ الِْعْتَرَة َعَلی َسائِِر النَّاِس فََقاَل أَبُو الَْحَسِن ع إِنَّ اهللَ َعزَّ َو َجلَّ أَبَاَن فَْضَل الِْعْتَرِة َعَلی َسائِِر النَّاِس فِي  َل اهللَّ 8. »... فََقاَل الَْمْأُموُن َهْل فَضَّ

- إِنَّ اهللَ اْصَطفی  آَدَم َو نُوحًا َو آَل إِبْراِهیَم  َضا ع فِي قَْولِِه َعزَّ َو َجلَّ ُمْحَکِم ِکتَابِِه فََقاَل لَُه الَْمْأُموُن أَیَْن َذلَِک ِمْن ِکتَاِب اهلِل فََقاَل لَُه الرِّ
ُ ِمْن فَْضلِِه فََقْد  َو آَل ِعْمراَن َعَلی الْعالَِمیَن ...)آل عمران :۳۳( َو قَاَل َعزَّ َو َجلَّ فِي َمْوِضٍع آَخَر- أَْم یَْحُسُدوَن النَّاَس َعلی  ما آتاُهُم اهللَّ

آتَْینا آَل إِبْراِهیَم الِْکتاَب َو الِْحْکَمَة َو آتَْیناُهْم ُمْلکًا َعِظیما)النساء:54(...«)ابن بابویه، 1۳۷۶ : 524(
۹. »و یوثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصه« )الحشر، ۹(
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سازش، تربیت نس��لی محس��ن و نیکوکار، پرهیز از تفرقه، گسترش محبت از 
خانواده به جامعه و... نهفته است.

نوع دیگر احسان، احسان به هم نوعان )خویشان، ایتام، مسکینان و...( است. 
در این باره قرآن می فرماید: »َو إِْذ أََخْذنا میثاَق بَني  إِْسرائیَل ال تَْعبُُدوَن إِالَّ اهللَ َو 
بِالْوالَِدیِْن إِْحس��انًا َو ِذي الُْقْربی  َو الْیَتامی  َو الَْمساکیِن« )البقرة، 8۳( در این میان 
خویش��اوندان به ویژه آنان که در طبقات ارث نزدیک تر اند، نس��بت به دیگران 
سزاوارتر اند؛ سپس یتیمان و آنگاه مسکینان. آنچنان که قرآن، در جای دیگری 
جواز عبور از گردنه های دش��وار قیامت را آزادی بردگان، اطعام گرس��نگان و 
رسیدگی به یتیمان و مسکینان برمی ش��مارد: »فال اقتحم العقبه* و ما ادراک ما 
العقبه* فک رقبه* او اطعام فی یوم ذی مسغبه* یتیما ذا مقربه* او مسکینا ذا 
متربه...؛ ولی او از آن گردنه مهم نگذشت. و تو چه می دانی آن گردنه چیست؟! 
آزاد کردن برده ای، یا غذا دادن در روز گرس��نگی، یتیمی از خویش��اوندان، یا 
مستمندی خاک نش��ین را.« )البلد، 11-1۶(  )مسکین آن است که در اثر فقر و 
آبرو داری خانه نشین شده است(. اما آن چه که موجب بخل و عدم احسان می 
شود؛ س��وء ظن به خداس��ت. فرد بخیل می پندارد خدا نمی خواهد یا نمی تواند 
یا نمی داند که به او کمک کند. »گویی که دس��ت خدا برای کمک بسته است!10« 
)فعالی، 1۳۹2: 2۹۹( احس��ان به هم نوعان صرفا در مسائل مالی خالصه نمی 
ش��ود؛ بلکه هرگونه کمک های فکری، معنوی، عاطف��ی، علمی را هم دربر می 
گیرد.  چرا که بسیاری از مسکینان به خاطر نداشتن عقل معاش و بی تدبیری به 

این روز افتاده اند. 

10. ر ک: ابن بابویه، 1۳85، ج2: 55۹
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از قواعد موثر در مباحث فقهی و حقوقی، »قاعده احسان« است. این قاعده 
از استثنائات قاعده اتالف و تسبیب محسوب می شود. در نتیجه به استناد آیه »ما 
علی المحسنین من سبیل؛ بر نیکوکاران راهی برای مؤاخذه نیست « )التوبه، ۹1( 
یکی از موارد معافیت از جبران خس��ارات، ضرر ناشی از »کارهای محسنانه« 
است. به استناد این قاعده، شخص نیکوکار حتی می تواند هزینه هایی را که بر اثر 
احسان متحمل ش��ده هرچند با قصد قربت انجام نداده باشد؛ از ذی نفع دریافت 

کند. )مصطفوی، 1۳84: 8۶(
از دیگر مراتب احسان، »عفو« و »صفح« است. »عفو« به معنای در گذشتن 
از خطا و ترک عقاب است )ابن منظور،1414ق، ج15: ۷2( و »صفح« به معنای 
در گذشتن و مواخذه نکردن اس��ت. صفح  هر چیزی پهنا و کناره آن است؛ مانند 
صفحه صورت، صفحه شمشیر و صفحه سنگ« )راغب اصفهانی، 1412ق، ج1: 
48۶؛ طریحی، 1۳۷5، ج2: ۳85(. »صفح« مرتبه ای برتر از »عفو« اس��ت که 
در آن اثری از خطای خطاکار در صفحه دل و ذهن ذی حق باقی نمی ماند. البته 
عفو و صفح در برابر حقوق اجتماعی یا زمانی که موجب تجری ظالم می ش��ود 

جایگاهی ندارد.  
َضا)ع(  فِي قَْوِل  امام رضا)ع( می فرمایند »صفح«، عفِو بدون عتاب است: »قَاَل الرِّ
ْفَح الَْجِمیلَ  قَاَل الَْعْفُو ِمْن َغْیِر ِعتَاٍب.« )ابن بابویه، 1۳۷8،  اهلِل َعزَّ َو َجلَ  فَاْصَفِح الصَّ

ج1: 2۹4؛ همان، 140۳ق: ۳۷4(
نویسنده المیزان در تفسیر »صفح« می نویس��د: »َصَفحت عنه« این است که 
عالوه بر این که او را عفو کردم روی خوش هم به او نشان دادم و یا این است که 
من صفحه روی او را دیدم در حالی که به روی خود نیاوردم و یا این است که آن 
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صفحه ای که گناه و جرم او را در آن ثبت کرده بودم ورق زده و به صفحه دیگر رد 
شدم و این معنا از ورق زدن کتاب اخذ شده، گویا کتاب خاطرات او را ورق زده 

است.« )طباطبایی، 1۳۷4، ج12: 1۹0( 
هدف قرآن در تعامالت اجتماعی تربیت11 انسان ها برای ساختن جامعه ای 
بهشت گونه است. یکی از اوصاف اهل بهشت، داشتن دلی صاف و خالی از کینه 
نسبت به یکدیگر است. جامعه بهشتی جامعه ای آرام و به دور از کدورت و کینه 
است. قرآن در وصف زندگی بهش��تی می فرماید: »َو نََزْعنا ما في  ُصُدوِرِهْم ِمْن 
َّذي َهدانا لِهذا َو ما ُکنَّا لِنَْهتَِدَي لَْو ال  ِغلٍّ تَْجري ِمْن تَْحتِِهُم اْلَنْهاُر َو قالُوا الَْحْمُد هلِلِ ال
أَْن َهدانَا اهللَ ؛ و آن چه در دل ها از کینه و حسد دارند، برمی َکنیم تا در صفا با هم 
زندگی کنند(؛ و از زیر قصرهای آن ها، نهرها جاری است؛ می گویند: »ستایش 
مخصوص خداوندی است که ما را به این همه نعمت ها رهنمون شد و اگر خدا ما 

را هدایت نکرده بود، ما به این ها راه نمی یافتیم. « )االعراف، 4۳(.
 اگر زندگی ای همراه با کینه و کدورت باشد؛ دیگر طعم بهشتی نداشته؛ افراد 
در کنار یکدیگر احساس آرامش، لذت و خشنودی نمی کنند. ممکن است با هم 
باشند؛ اما دل هاشان صاف و یکرنگ نیست. بهشت که ظهور ملکات این دنیایی 
است؛ برای کسانی آراسته ش��ده که در این دنیا اهل صفای باطن، عفو، صفح، و 
در یک کالم احسان بوده اند: »َو نََزْعنا ما في  ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخوانًا َعلی  ُسُرٍر 
ُمتَقابِلین؛ و ما هر گونه حسد و کینه را از سینه آن ها بر می کنیم؛ در حالی که همه 

برادرند، و بر تخت ها رو به روی یکدیگر قرار دارند. « ) 4۷(

11. تربیت به معنای رشد دادن از ماده »ربی- یربو« است. )ابن منظور، 1414ق، ج14: ۳04(
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از نظر قرآن اهل ایمان کس��انی اند که از صفای باطن برخوردار و از هرگونه 
کدورت به دوران��د و حتی برای ب��رادران ایمانی خود و س��ابقان در ایمان دعا 
ُقونا  َّذیَن َس��بَ َّنَا اْغِفْرلَنا َو إِلِْخوانِنَا ال َّذیَن جاُؤا ِمْن بَْعِدِهْم یَُقولُوَن َرب می کنند: »َو ال
ََّک َرُؤٌف َرحیم؛ )همچنین  َّنا إِن بِاإْلیماِن َو ال تَْجَعْل في  قُُلوبِنا ِغالًّ لِلَّذی��نَ آَمنُوا َرب
کسانی که بعد از آن ها ]بعد از مهاجران و انصار[ آمدند و می گویند: »پروردگارا! 
ما و برادرانمان را که در ایمان بر ما پیشی گرفتند بیامرز و در دل هایمان حسد و 
کینه ای نسبت به مؤمنان قرار مده. پروردگارا، تو رئوف و مهربانی. « )الحشر، 10( 
بنابراین برای وصول به مقام احسان، ملکه شدن عناصر »عفو« و »صفح« در 
وجود انسان تردید ناپذیر است. چرا که قرآن می فرماید: »فَاْعُف َعْنُهْم َو اْصَفْح 
إِنَّ اهللَ یُِحبُّ الُْمْحِسنین؛ از آن ها درگذر و صرف نظر کن، که خداوند نیکوکاران 

را دوست می دارد. « )المائده، 1۳(
»کظم غیظ« از مواردی اس��ت که همراه با »عفو و صفح« مطرح می ش��ود. 
راغب می گوید: »کظم، حبس و نگهداری غیظ است در سینه، خواه به واسطه عفو 
باش��د یا نه« )راغب اصفهانی، 1412ق،ج1: ۷12( به تعبیر قرآن کریم، یکی از 
ویژگی های محسنین همین صفت پسندیده است. »َو الکاظمین الَغیظ و العافیَن 
َعن الناس َو اهلل یحبُّ الُمحس��نین؛ همانا کس��انی که در توانگری و تنگدستی، 
انفاق می کنند؛ و خشم خود را فرو می برند و از خطای مردم درمی گذرند و خدا 

نیکوکاران را دوست دارد.« )آل عمران، 1۳4(
واژه محس��نین برای اهل »عفو«، »صفح« و »کظم غیظ« در آیات یاد شده 
حاکی از مقامی از مقام های انسان های متعالی و جامعه  برین است که آموزه های 
وحیانی درصدد گسترش این فرهنگ اند؛ که اگر این بُعد در تعامالت اجتماعی 
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محقق شود؛ دامنه نزاع ها برچیده شده؛ صلح و آرامش برقرار می گردد. انبیا)ع( 
که در درجات باالی احسان قراردارند12 نه به یکدیگر بدی می کنند و نه کدورتی 

نسبت به هم در دل راه می دهند.1۳   

7. محبت
»َمَحبَّت« به معنای دوست داشتن از ریشه »ح ب ب« و اسم مصدر است. و 
به تعبیربرخی از اهل لغت )غیاث( مصدر میمی است. )دهخدا، 1۳۷۷،ذیل واژه 

محبت(.
در فرهنگ اسالمی »دین« جز محبت نیس��ت.14 محبوب اصیل در فرهنگ 
قرآن و عترت ذات باری تعالی است. بندگان خالص خدا، محبت او را در دل می 
پرورانند و در اوج خواسته هایشان او را طلب می کنند؛ امیرمؤمنان)ع( در دعای 
کمیل به خدا می فرماید: »..َو اْجَعْل لَِسانِي بِِذْکِرَک لَِهجًا َو قَْلبِي  بُِحبَِّک  ُمتَیّمًا...« 
)ابن ط��اووس، 140۹ق، ج2: ۷0۹(. در قلب محبان پروردگار جز او نیس��ت، 
جز او را نمی بینند و جز به او پناهنده نمی شوند. امام حسین)ع( در دعای شریف 
َِّذي أََزلَْت اْلَْغیَاَر َعْن قُُلوِب أَِحبَّائَِک  عرفه این چنین با خدا نجوا می کند: »أَنَْت ال
َحتَّی لَْم یُِحبُّوا ِسَواَک َو لَْم یَْلَجئُوا إِلَی َغْیِرک؛ تو همان کسی هستی که اغیار را از 
قلب های دوستدارانت زدودی؛ تا جایی که کس��ی جز تو را دوست ندارند! و به 
غیر تو پناه نمی برند! « )ابن طاووس، 140۹ق، ج1: ۳4۹(. در امتداد عش��ق به 
یَّتِِه داُوَد َو ُسَلْیماَن َو أَیُّوَب َو یُوُسَف َو ُموسی  َو هاُروَن  12. »َو َوَهْبنا لَُه إِْسحاَق َو یَْعُقوَب ُکالًّ َهَدیْنا َو نُوحًا َهَدیْنا ِمْن قَْبُل َو ِمْن ُذرِّ

َو َکذلَِک نَْجِزي الُْمْحِسنین « )النعام، 84(
1۳. »اگر تمام انبیا جمع بشوند در یک محلی، هیچ وقت با هم نزاع نمی کنند… برای این که نزاع مال خودخواهی است. از 

نقطه نفس انسان پیدا می شود که آن ها نفس را کشته اند جهاد کرده اند و همه، خدا را می خواهند؛ کسی که خدا را می خواهد نزاع 
ندارد.« )خمینی، 1۳85، ج11: ۳81(

14. واهلل لو احبنا حجر حشره اهلل معنا و هل الدین اال الحب؟ ان اهلل یقول: »قل ان کنتم تحبون اهلل فاتبعونی یحببکم اهلل ..قال: »... 
یحبون من هاجر الیهم « و هل الدین اال الحب  )مجلسی، 140۳ق، ج2۷ : ۹5(
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خداوند و یقین به او، والیت اهل بیت)ع(، و در ذیل والیت ایشان، محبت به خلق 
قرار می گیرد.

فرهنگ رض��وی که فرهنگ خردورزی اس��ت، نیکی و محب��ت به مردم را 
سرمایه حیات دنیوی و اخروی می داند. امام رضا)ع( مي فرمایند: پیامبر اکرم)ص( 
فرموده است: »اوج خردمندي، پس از ایمان به خدا، دوستي با مردم و نیکوکاري 
نسبت به هر انسان است؛ چه نیکوکار باشد و چه بدکار«15 این محبت و نیکی به 
مردم زمان حیات آن ها اختصاص ندارد؛ بلکه به پس از مرگ آن ها نیز تسری 
پیدا می کند. امام رضا)ع( فرمود: هیچ مومنی نیست که قبر مومنی را زیارت کند 
و هفت بار سوره قدر را بخواند؛ مگر آن که خدا او و صاحب قبر را بیامرزد. )ابن 

بابویه، 141۳ق، ج1: 181(
امام رضا)ع( در نامه خود به حض��رت عبد العظیم)ع( درب��اره اهتمام و توجه 
مؤمنین به یکدیگر تأکید می فرمایند: »...إِْقبَالِ  بَْعِضِهمْ  َعَلی  بَْعٍض...؛ .... ایشان را 
به توجه به هم )خیرخواهی و احسان به یکدیگر( دعوت کن!...« )مفید، 141۳ق: 

24۷؛ مجلسی، 140۳ق، ج۷1: 2۳0؛ نوری، 1408ق، ج۹: 102(

8. به دیدار یکدیگر رفتن
به دیدار یکدیگر رفتن ی��ا به تعبیر روایات، »مزاوره« آن اس��ت که افراد به 
قصد دیدار یکدیگر مبادرت می کنند؛ نه این که از س��ر اتفاق، همدیگر را ببینند. 

»مزاوره« بر وزن مفاعله داللت بر اقدام طرفینی می کند؛ نه اقدام یک جانبه! 
برترین و مهم تری��ن دیداره��ا، دیدارهای خانوادگی اس��ت. ق��رآن کریم 

15 . قال رسول اهلل)ص(: »رأس العقل بعداالیمان باهلل، التودد الي الناس و اصطناع الخیر الي کل بر او فاجر«  )ابن بابویه،1۳۷2، 
ج 2: ۳5(
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َّ��ذي َخَلَقُکْم ِمْن نَْفٍس واِحَدٍة َو َخَلَق ِمْنها  َُّکُم ال می فرماید: »یا أَیَُّها النَّاُس اتَُّقوا َرب
َّذي تَسائَُلوَن بِِه َو اْلَْرحاَم إِنَّ اهللَ  َزْوَجها َو بَثَّ ِمْنُهما ِرجااًل َکثیراً َو نِساًء َو اتَُّقوا اهللَ ال
کاَن َعَلْیُکْم َرقیبا؛ ای مردم! از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید همان کسی که همه 
شما را از یک انسان آفرید؛ و همس��ر او را نیز از جنس او خلق کرد؛ و از آن دو، 
مردان و زنان فراوانی در روی زمین منتشر کرد. و از خدایی بپرهیزید که هرگاه 
چیزی از یکدیگر می خواهید؛ نام او را می برید و نیز از قطع رابطه با خویشاوندان 
پرهیز کنید زیرا خداوند، مراقب شماست.« )النساء، 1( مفسران به استناد این آیه 
و آیات مشابه، صله رحم را واجب می دانند؛ و در مقابل به آیاتی استناد می کنند که 
َّذیَن یَْنُقُضوَن َعْهَد اهلِل ِمْن بَْعِد میثاقِِه َو یَْقَطُعوَن ما  قطع رحم را مذمت می فرماید: »ال
ُ بِِه أَْن یُوَصَل َو یُْفِسُدوَن فِي اْلَْرِض أُولئَِک ُهُم الْخاِسُرون ؛ همان کسانی که  أََمَر اهللَّ
پیمان خدا را، پس از محکم ساختن آن، می شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور 
داده برقرار س��ازند، قطع نموده و در روی زمین فس��اد می کنند؛ آنها زیانکاران 
َّذیَن یَْنُقُضوَن َعْهَد اهلِل ِمْن بَْعِد میثاقِِه َو یَْقَطُعوَن  واقعی هستند.« )البقره، 2۷(؛ »َو ال
ار؛  وَن فِي اْلَْرِض أُولئَِک لَُهُم اللَّْعنَُة َو لَُهْم ُسوُء الدَّ ُ بِِه أَْن یُوَصَل َو یُْفِس��دُ ما أََمَر اهللَّ
آنها که عهد الهی را پس از محکم کردن می شکنند، و پیوندهایی را که خدا دستور 
به برقراری آن داده قطع می کنند، و در روی زمین فساد می نمایند، برای آن هاست 

لعنت و دوری از رحمت الهی و مجازات سرای آخرت!« )الرعد،25(
مفهوم صله رحم عبارت است از ارتباط خویشاوندی که همراه با صمیمیّت 
و احسان باشد. خویش��اوندی دو گونه است؛ نسبی و س��ببی. در اسالم آن چه 
مهم است توس��عه مهربانی و گرهگشایی است. اگر در اس��الم تأکید فراوان در 
دیدار ارحام و سرزدن به خویشان شده است، حکمت اصلی آن این است که یار 
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یکدیگر باشیم و در درد و رنج همدیگر شریک شویم. از امام صادق)ع( وحضرت 
رضا)ع( نقل شده که چیزی به اندازه صله رحم باعث افزایش عمر نمی شود: »َما 

ِحِم« )کلینی،140۷ ق، ج2: 152(  نَْعَلُم َشْیئًا یَِزیُد فِي الُْعُمِر إاِلَّ ِصَلَة الرَّ
از دیگر فواید صله رحم جلب محبت الهی، وس��عت رزق و ورود به بهشت 
است. امام رضا)ع( در حدیثی از رسول خدا)ص( نقل می کنند:  »َمْن َضِمَن لِي َواِحَدًة 
ُع َعَلْیِه ِرْزقَُه َو یَِزیُد فِي ُعُمِرِه  ُ تََعالَی َو یَُوسِّ َضِمْنُت لَُه أَْربََعًة یَِصُل َرِحَمُه فَیُِحبُُّه اهللَّ
َّتِي َوَعَده ؛ هر که یک چیز را برای م��ن ضمانت کند؛ من چهار  َو یُْدِخُلُه الَْجنَّ��َة ال
چیز برای او ضمانت می کنم. هر که صله رحم کند؛ خداوند او را دوست می دارد؛ 
روزی اش فراوان و به عمرش افزوده و وارد بهشتی که وعده داده شده می شود.« 

)مجلسی، 140۳ق، ج۷1: ۹2(
امام رضا)ع( از رسول خدا)ص( نقل می فرمایند که نذر برای معصیت و سوگند 
َضا)ع( قَاَل: »َسَألْتُُه َعْن َرُجٍل َحَلَف  برای قطع رحم معتبر نیست: َعْن أَبِي الَْحَسِن الرِّ
فِي قَِطیَعِة َرِحٍم فََقاَل قَاَل َرُسوُل اهلل)ص( اَل نَْذَر فِي َمْعِصیٍَة َو اَل یَِمیَن فِي قَِطیَعِة َرِحم « 

)کلینی، 140۷ق، ج۷: 440(
صله رحم به عنوان نم��ودی از ارضای نیاز روان ش��ناختی از طریق ایجاد 
آرامش روانی، کاهش اضطراب و دردهای جس��مانی، ب��ر کیفیت زندگی افراد 
تأثیر میگذارد. این امر به لحاظ روان شناختی می تواند چنین توجیه شود که وقتی 
افراد روابط صمیمی با خویش��ان برقرار کنند؛ توجه مثبت غیرمشروط دریافت 
می کنند و احساس می کنند که دیگران برای او ارزش قائل اند که این در بهزیستی 
افراد مؤثر است. امام رضا)ع( در س��خن دیگری می فرمایند: »تََزاَوُروا تََحابُّوا َو 
تََصافَُحوا...؛ به زیارت یکدیگر بروید، به همدیگر محبت ورزید؛ و با هم مصافحه 
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کنید...« )فقه الرضا )ع(، 140۶ق: ۳۳8( مسلما این هدایت و راهنمایی حضرت)ع( 
هم پاسخ گویی به نیازها و عواطف روحی انسان ها و هم ساماندهی معیشت آنان 

برای رشد و تأمین و دستگیری از یکدیگر را به دنبال خواهد داشت.   
ٍدر مرتبه پس از صله رحم، دیدار دوستان با یکدیگر است. امام صادق)ع( در 
این باره و به منظور جهت دهی به این دیدارها به داود بن سرحان می فرماید: »یَا 
ِّي أَقُوُل َرِحَم اهللُ َعْبداً اْجتََمَع َمَع آَخَر فَتََذاَکَر أَْمَرنَا  اَلَم َو أَن َداُوُد أَبْلِْغ َمَوالِيَّ ِمنِّي السَّ
ْکِر فَِإنَّ فِي اْجتَِماِعُکْم َو  فَِإنَّ ثَالِثَُهَما َمَلٌک یَْستَْغِفُر لَُهَما َو َما اْجتََمْعتُْم فَاْشتَِغُلوا بِالذِّ
ُمَذاَکَرتُِکْم إِْحیَاًء ِلَْمِرنَا، ای داود به دوستان من سالم برسان. من می گویم رحمت 
خدا بر بنده ای که با دیگری هم نش��ینی کند و درباره امر ما مذاکره کند. چرا که 
در این صورت فرشته ای سومین آن دو خواهد بود که برایشان استغفار می کند؛ 
پس هرگاه اجتماع کردید؛ به یاد خدا مشغول باشید؛ که این مذاکره شما احیای 
امر ماس��ت.« )مجلس��ی، 140۳ق، ج۷1: ۳54( هم به دیدار یکدیگر شتافتن 
ارزشمنداس��ت و هم این دیدارها را همراه با معرفت افزایی و احیای علوم اهل 

بیت)ع( قرار دادن سودمنداست.
بدیهی اس��ت هم نش��ینی و رفاقت موجب تأثیر و تأثّر متقابل میان دوستان 
می ش��ود، حضرت رضا)ع( مواردی را برای مدیریت رابطه های دوس��تانه بیان 
داش��ته اند. آن حضرت)ع( از شرکت در جلس��ات گناه نهی فرمود؛ زیرا انسان با 
شرکت در چنین محافلی تأثیر می پذیرد و آهسته آهس��ته گناه برای وی امری 
عادی می ش��ود. امام رضا)ع( فرمود: مؤمن کس��ی اس��ت که در مجالس گناه و 
بی حیایی ش��رکت نکرده  از آن اجتناب می ورزد. )مجلس��ی، 140۳ق، ج12: 
14۶(. از س��وی دیگر آن حضرت)ع( با تعبیری تند از هم نشینی با سالطین جور 

تعامالت اجتماعی مطلوب برگرفته از نامه امام رضا)ع( به عبد العظیم حسنی)ع(
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1408ق: 128(
پرواضح است که این گونه هم نشینی ها آثاری را در پی خواهد داشت که شاید 
قابل جبران نباشد. گاهی با شرکت در محفلی انسان چیزی می بیند یا  می شنود 
و این دیدن یا شنیدن او را برای یک عمر به وادی هالکت می کشاند. بسیاری از 
مجرمان و کس��انی که پای چوبه دار رفته اند؛ انحراف آن ها از یک رابطه ساده یا 
یک مجلس معمولی آغاز شده است. امام جواد)ع( می فرماید: »إِیَّاَک َو ُمَصاَحبََة 
ْیِف الَْمْسُلوِل، یَْحُس��نُ َمْنَظُرُه َو یَْقبُُح أَثَُره ؛ بپرهیز از هم نشینی  َُّه َکالسَّ ِریِر، فَِإن الشَّ
با انسان بد، چرا که او مانند شمشیر کشیده است که ظاهرش زیبا و اثرش زشت 

است.« )حلوانی، 1408ق: 1۳۶(

تعامالت اجتماعی مطلوب برگرفته از نامه امام رضا)ع( به عبد العظیم حسنی)ع(
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9. همدلی
قرآن کریم انس��ان ها را از یک پدر و مادر و مالک برتری را تقوا می داند.1۶ 
پیامبر گرامي)ص( انس��ان ها را همتاي هم و در کنار هم بر اساس اصول مشترک 
انساني با محور تعلیم و تربیت قرار مي دهد و مي فرماید: »النَّاس َکأسنان المشط 
سواٌء؛ طبقات مختلف مردم مانند دندانه هاي شانه اند« )ابن بابویه،141۳ق، ج4: 
۳۷۹(. این جا سخن از مؤمن و مسلم نیس��ت؛ بلکه سخن از مردم و ناس است، 
اقشار گوناگون مردم مانند دندانه هاي یک شانه اند که باید کنار هم با فاصله اي 
کم، صف ببندند. »شانه اگر بخواهد غبار از سر و روي برطرف کند و موي را شانه 
بزند و تعدیل کند؛ باید دندانه هایش کنار هم با فاصلة اندک منظم چیده ش��وند. 
ممکن اس��ت بعضي از این دندانه ها، باریک و بعضي تنومند و قوي باشند؛ ولي 

فاصله اندک است و قابل تحمل« )جوادي آملي، 1۳88 الف: 14۳(. 
امام باقر)ع( در اهمیت همدلی و الفت بین مؤمنین می فرماید: »فََرِحَم اهلَلُ اْمَرأً 
َُّفوا َو تََعاَطُفوا؛ رحمت خدا بر کسی که  ََّف بَْیَن َولِیَّْیِن لَنَا، یَا َمْعَش��رَ الُْمْؤِمنِیَن، تََأل أَل
بین دو شیعه ما الفت برقرار کند؛ ای گروه مؤمنان با یکدیگر الفت بگیرید و به هم 

گرایش و همدلی بجویید.« )کلینی، 142۹ق، ج4: 5۷(
حضرت رضا)ع( در نامه شریفشان به عبد العظیم حسنی می فرمایند: »ُمْرُهْم 
ُکوِت َو تَْرِک الِْجَداِل فِیَما اَل یَْعنِیِهْم َو إِْقبَالِ  بَْعِضِهمْ  َعَلی  بَْعٍض َو الُْمَزاَوَرِة فَِإنَّ  بِالسُّ
َذلَِک قُْربٌَة ...؛  ...ایشان را به سکوت و ترک جدال در آنچه که سودمند نیست؛ امر 
کن! ایشان را به توجه به هم و دیدار یکدیگر دعوت کن؛ که این امر باعث نزدیک 

َّا َخَلْقناُکْم ِمْن َذَکٍر َو أُنْثی  َو َجَعْلناُکْم ُشُعوبًا َو قَبائَِل لِتَعاَرفُوا إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اهلِل أَتْقاُکْم إِنَّ اهللَ َعلیٌم َخبیر؛ ای  1۶.  »یا أَیَُّها النَّاُس إِن
مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قراردادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ اینها مالک برتری نیست، 

گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ به یقین خداوند دانا و آگاه است.« )الحجرات، 1۳(

تعامالت اجتماعی مطلوب برگرفته از نامه امام رضا)ع( به عبد العظیم حسنی)ع(
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همبستگی میان مؤمنان و پرهیز از جدال و کشمش.
مولوی که در اشعارش متأثر از قرآن و س��نت نبوی است؛ معتقد است یکی 
بودن زبان مالک نیس��ت؛ بلکه محرم یکدیگر و همدلی مالک اس��ت تا بتوانند 
دلسوز یکدیگر باشند مشکلی را از هم برطرف کنند. چه بسا یک فرد هندو با یک 

ترک؛ همدلی داشته باشند؛ اما همزبانی نداشته باشند:  
ای بسا هندو و ترک همزبان  /  ای بسا دو ترک چون بیگانگان

پس زبان محرمی خود دیگرست  / همدلی از همزبانی بهترست 
)مولوی، 1۳88، دفتر اول،بخش ۶۶(

10. پرهیز از تفرقه
قرآن کریم در اهمیت پیوند بین مؤمنین و پرهیز از تفرقه و تشتت می فرماید: 
»َو أَطیُعوا اهللَ َو َرُسولَُه َو ال تَناَزُعوا فَتَْفَشُلوا َو تَْذَهَب ریُحُکْم َو اْصبُِروا إِنَّ اهللَ َمَع 
ابِرین ؛ و از خدا و پیامبرش اطاعت نمایید؛ و با یکدیگر نزاع نکنید، که سست  الصَّ
می شوید، و قدرت و شوکت ش��ما از میان می رود! و صبر و اس��تقامت کنید که 
خداوند با صابران است.« )النفال، 4۶( این آیه بیانگر محوریت جامعه اسالمی 
بر حول والیت پیامبر اکرم)ص( و جانشینان راستین اوست. لذا تفرقه و پاره پاره 

شدن مؤمنین موجب سستی و سرافکندگی آنان در دنیاست.
امام رضا)ع( در نامه خود به عبد العظیم)ع( در این باره می فرماید: »َو اَل یَْشتَِغُلوا 
َُّه َمْن فََعَل َذلَِک َو أَْسَخَط  أَنُْفَسُهْم بِتَْمِزیِق بَْعِضِهْم بَْعضًا فَِإنِّي آلَْیُت َعَلی نَْفِس��ي  إِن
اِب َو َکانَ  فِي اآْلِخَرِة ِمَن  نْیَا أََش��دَّ الَْع��ذَ بَُه فِي الدُّ َولِیًّا ِمْن أَْولِیَائِي َدَعْوُت اهللَ لِیَُعذِّ
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الْخاِسِریَن؛ بر مؤمنان است که به پراکندگی و تفرقه نسبت به هم نپردازند؛ چرا که 
من سوگند خورده ام که هرکه این چنین کند و دوستان )شیعیان( مرا به خشم آورد؛ 
از خدا می خواهم که او را در دنیا به شدیدترین عذاب دچار کند و در آخرت از 
زیان کاران باشد. )مفید، 141۳ق: 24۷؛ مجلسی، 140۳ق، ج۷1: 2۳0؛ نوری، 

1408ق، ج۹: 102(

نتیجه گیری
با مراجعه مس��ئله محورانه به قرآن و رویات معصومی��ن)ع( به ویژه فرهنگ 
تابناک رض��وی)ع( و به وی��ژه نامه حضرت ب��ه عبدالعظیم حس��نی)ع( مهم ترین 
مؤلفه های تعامالت اجتماعی مطلوب به این ترتیب به دست آمد: سالم کردن و 
تحیت، راستگویی، امانت داری، سکوت و خویشتن داری در سخن، ترک جدال، 

احسان، محبت، به دیدار یکدیگر رفتن، همدلی، پرهیز از تفرقه.
سالم از اسمای الهی است و آغاز مالقات مس��لمانان با یکدیگر با این کلمه 
و از واجبات اخالقی اس��ت و پاس��خ به آن از نظر فقهی نیز واجب است. سیره 
پیامبراکرم)ص( و امامان معصوم)ع( همواره بر ابتدای به س��الم بوده اس��ت. سالم 
نشانه صلح، صفا، دوستی، امنیت و آرامش��ی است که دو طرف به یکدیگر ابراز 
می کنند. قرآن کریم با بیان شیوه زندگی انبیای الهی و زندگی بهشتی، از مسلمانان 
می خواهد تا پاس��خ س��الم ش��ان نیکوتر و همراه با درود برای حیات دنیوی و 
اخروی باشد؛ چرا که زندگی بهشتی فارغ از لغو و دروغ و توأم با سالم و آرامش 

است. آن هم سالمی توأم با خوش رویی و صفای باطن.
راستگویی از دیگر مؤلفه های تعامالت اجتماعی مد نظر قرآن و روایات است 
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سا که آثار بسیار مهمی در روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و قضایی انسان ها و 

جوامع دارد. 
از جمع بندی روایات به دست می آید که راس��تگویی و امانتداری مهمترین 
ش��اخص دینداری اند؛ به حدی که کثرت نماز و روزه های مستحبی به این حد 

ارزشمند نیست!
ترک جدال و مخاصمه از دیگر مؤلفه های تعام��الت اجتماعی مطلوبند که 
قرآن و روایات برای برق��راری نظم اجتماعی و پیوند می��ان آحاد جامعه بر آن 
تأکید دارند. واژگانی مانند »کظم غی��ظ«، »عفو« و »صفح« در فرهنگ قرآن و 
عترت مفاهیم جداگانه وکاربردهای مختلفی دارند که هر یک به عنوان راه های 

پیش گیری و مقابله با ایجاد جدال و مخاصمه کارسازند.
از دیگر مؤلفه های تعامالت اجتماعی در فرهنگ رضوی، احسان است. در 
صدر محس��نین، پیامبران)ع( و اوصیای آنان اند که خود مظاهر رحمت و فیض 
پروردگار و اسوه های حسنه برای بشراند. اگر جامعه ای در تمام شئون زندگی 
خویش تالش در فرهنگ سازی در این ابعاد کند؛ امید آن را خواهد داشت که در 
همین دنیا و در حد ظرفیت آن، بهشت موعود را که آکنده از آرامش، مهر، صلح، 
صفا و امنیت اس��ت، فراهم کند. این امر، آرزویی دست نیافتنی یا افسانه نیست؛ 
بلکه برترین الگوهای بشر یعنی پیامبران بزرگ الهی)ع(، به این آموزه های وحیانی 
که هماهنگ با فطرت و عقل بشراست، عمل و نمونه عینی آن را ارائه کرده اند. 

باالترین مرتبه احس��ان، عبودیت و بندگی خدا، ایمان به پروردگار و عمل 
صالح است. پس از آن، احس��ان به خلق قرار دارد. مهمترین و برترین مصداق 
احس��ان به خلق، که تأکیدهای فراوان��ی در قرآن پس از پرس��تش خدا و عدم 
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شرک به او شده؛ احسان به پدر و مادر است. البته بر اساس روایات، عالی ترین 
مصداق والدین، پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت اند. از مصادیق احسان به خلق، احسان 
همسران به یکدیگر است. نوع دیگر احسان، احسان به همنوعان )خویشان، ایتام، 

مسکینان و...( است. 
یکی دیگر از مؤلفه های تعامالت اجتماعی، عنصر محبت است. در فرهنگ 
اسالمی »دین« جز محبت نیست. محبوب اصیل در فرهنگ قرآن و عترت ذات 
باری تعالی است. در امتداد عشق به خداوند و یقین به او، والیت اهل بیت)ع(، و 
در ذیل والیت ایشان، محبت به خلق قرار می گیرد. در این فرهنگ، که فرهنگ 
خردورزی است؛ نیکی و محبت به مردم، سرمایه حیات دنیوی و اخروی است.

به دیدار یکدیگر رفت��ن یا »مزاوره« از مؤلفه های مه��م تعامالت اجتماعی 
در اسالم است. مهمترین دیدارها مالقات های خویشاوندی یا صله رحم است. 
در روایات اس��المی آثار فراوانی برای »مزاوره« بیان شده. از جمله طول عمر، 
وسعت روزی، کاهش فشارهای روحی و روانی و... بدیهی است در جامعه ای 
که روابط انسان ها براساس ایمان و عمل صالح شکل گیرد؛ و مسلمانان دلسوز و 
غمخوار هم باشند؛ با همدلی و پرهیز از جدال و تفرقه نه تنها آسیب های روحی 
برطرف، بلکه مبدل به آرامش و صمیمیت نیز می شود؛ و رحمت پروردگار را هم 
به دنبال خواهد داشت. لذا همین عوامل، سالمت جسم و روح، ازدیاد عمر و نسل، 

رونق اقتصادی و افزایش ثروت را به ارمغان خواهد آورد. 
راه های فرهنگ سازی این مؤلفه ها از طریق معلمان عامل به این آموزه ها، 
فیلم ها، سریال ها، رمان ها، کلیپ های صوتی و تصویری  مفید و اثربخش امکان 

پذیراست. 
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• قرآن کریم. )1۳88(، ترجمه ناصر مکارم شیرازی، تهران: مرکز طبع و 	
نشر قرآن .

• ابن بابویه، محمد بن علی، )1۳۶2(، الخصال، تصحیح علی اکبر غفاری، 	
قم: انتشارات اسالمی.

• ----------------، )1۳۷۶(، األمالي، تهران: کتابچی.	

• ----------------، )1۳۷8(، عیون أخبار الرضا)ع( ، تهران: 	
نشر جهان.

• ----------------، )1۳85(، علل الشرائع، قم: داوری.	

• ----------------، )140۳ق(، معانی االخبار، تصحیح علی 	
اکبر غفاری ، قم: انتشارات اسالمی.

• ----------------،  )141۳ق(، م��ن الیحض��ره الفقیه، قم: 	
اسالمي.

• ---------------، )1۳۷2(، عی��ون اخبار الرضا)ع(، ترجمه 	
علی اکبر غفاری و حمیدرضا مستفید، تهران: شیخ صدوق.

• ابن طاووس، علی بن موس��ی،) 140۹ق(، إقبال األعم��ال، تهران: دار 	
الکتب اإلسالمیه.

• ابن قولویه، جعفر بن محمد، )1۳5۶(، کامل الزیارات، نجف اشرف: دار 	
المرتضویة.

• ابن منظور، محمد بن مکرم، )1414ق(، لسان العرب، بیروت: دارالفکر.	
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• ابن رس��تم طبری آملی کبیر، محمدبن جریر، )1415ق(، المسترشد في 	
االمامه. قم: کوشانپور. 

• اربلی، علی بن عیسی، )1۳81(، کش��ف الغمه فی معرفه االئمه، تبریز: 	
بنی هاشمی.

• برقی، احمد بن محمد بن خالد، )1۳۷1(، المحاس��ن، ق��م: دار الکتب 	
اإلسالمیة.

• جوادی آملی، عبد اهلل، )1۳88(، صورت وسیرت انسان در قرآن، قم: 	
اسراء.

• --------------، )1۳۹1(، مفاتیح الحیاه، قم: اسراء.	

• --------------، )1۳88 الف(، روابط بین الملل در اس��الم. 	
قم: اسراء.

• حلوانی، حسین بن محمد بن حسن بن نصر،)1408ق(، نزهة الناظر و 	
تنبیه الخاطر، قم: مدرسة اإلمام المهدي)عج(.

• حویزی، عب��د علی ب��ن جمع��ة، )1415(، تفس��یر نور الثقلی��ن، قم: 	
اسماعیلیان.

• خمینی، روح اهلل، )1۳85(، صحیفه امام)ره(، تهران: موسسه نشر و تنظیم 	
آثار امام)ره(.

• دهخدا، علي اکبر، )1۳۷۷(، لغت نامه دهخدا، تهران: مؤسسه لغت نامه 	
دهخدا وابسته به دانشگاه تهران.

• راغب اصفهانی، حس��ین بن محمد، )1412(، مف��ردات ألفاظ القرآن،  	
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• ری شهری،محمد،)1۳۹2(، حکمت نامه حضرت عبدالعظیم الحسنی)ع( 	
،قم :موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث.

• سعدی، ابوعبداهلل مشرف بن مصلح، )1۳۶۳(، گلستان سعدی، تهران: 	
روزبهان

• صفار، محمدبن حس��ن، )1404ق(. بصائر الدرجات ف��ي فضائل آل 	
محّمد)ص(. قم: مکتبة آیت اهلل المرعشي النجفي.

• طباطبای��ی، محمد حس��ین، )1۳۷1(، المیزان فی تفس��یر القرآن، قم: 	
اسماعیلیان.

• ---------------، )1۳۷4(، المیزان في تفس��یر القرآن، قم: 	
انتشارات اسالمي.

• طبرسی، فضل بن حسن، )1۳۷2(، مجمع البیان في تفسیر القرآن، تهران: 	
ناصر خسرو.

• طریحی، فخ��ر الدین ب��ن محم��د، )1۳۷5(، مجمع البحری��ن، تهران: 	
مرتضوی.

•  طوسی، محمد بن حس��ن، )بی تا(، التبیان فی تفس��یر القرآن، بیروت: 	
داراحیاء التراث العربی.

• فعالی، محمد تقی، )1۳۹1(، آرامش، تهران: دارالصادقین.	

• -----------، )1۳۹2(، بخشش، تهران، دارالصادقین.	

• فیض کاش��انی، محمد محس��ن بن ش��اه مرتضی، )140۶ق(، الوافي، 	
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اصفهان: کتابخانه امام أمیر المؤمنین)ع(.

• قمی، شیخ عباس، )بی تا(، نزهه النواظر، تهران: اسالمیه.	

• قمی، علی بن ابراهیم. )1404ق(، تفسیر قمی، قم: دارالکتاب.	

• کجوری، محمد باقر. )12۹۶ ق(، جنه النعیم و العیش الس��لیم، تهران: 	
چاپ سنگی.

• کلینی، محمد بن یعقوب بن اس��حاق، )140۷ق(، الکاف��ی، تهران: دار 	
الکتب اإلسالمیة .

• -----------------------، )142۹(، الکاف��ي، قم: دار 	
الحدیث.

• لس��انی فش��ارکی، محمد علی و م��رادی زنجانی، حس��ین، )1۳۹2(، 	
درآمدی بر مطالعات قرآنی در سیره نبوی، قم: نصایح.

• مجلسي، محمدباقر، )140۳ق(، بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار ائمه 	
االطهار. بیروت: دار احیاء التراث العربي.

• ملکی میانجی، علی، )1۳8۳(، جغرافیای ری، تهران: دارالحدیث.	

• مصطفوی، مصطفی، )1۳84(، احس��ان، منبع مس��ؤولیت؛ مجله فقه و 	
حقوق، شماره۶.

• معین، محمد، )1۳8۷(، فرهنگ فارسي. تهران: هنرور.	

• مفید، محمد بن محم��د، )141۳ق(، اإلختصاص، ق��م: الموتمر العالمی 	
اللفیة الشیخ المفید.

•  الفقه المنس��وب إلی اإلمام الرضا)ع(،)۶041ق(، مش��هد: مؤسسة آل 	
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• مولوی، جالل الدین محمد، )1۳88(. مثنوی معنوی، تهران: عالمگیر.	

• نصیری، علی، )1۳۹2(، درسنامه اخالق اسالمی، قم: وحی و خرد.	

• نوری، حسین بن محمد تقی، )1408ق(، مستدرک الوسائل، قم: موسسه 	
آل البیت)ع(.
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واژه های کلیدی:

امام رضا )ع(،سیره رضوی، تبارشناسی، تعامل، احیای سنت.

vaseiali@yahoo.com :1-دانشیارگروه هنر و تمدن اسالمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، مشهد

امامان معصوم )ع( در تفکر شیعی نه بانی شریعت الهی اند و نه در افزودن یا کاستن آن 
نقشی ایفا می کنند. آن چه آنان به عنوان مراجع دینی بر عهده دارند، تبیین حقیقت دیانت، 
بیان سنت و سیره صحیح نبوی اس��ت که در گذر زمان و دوره های تاریخی، عمداً یا سهواً 
مورد فهم و تفسیرهای مختلف قرار می گرفت و چه بسا از مسیر اصلی خویش دور می افتاد. 
این مقاله که با انگیزه تبارشناسی یکی از آموزه های اخالقی یعنی سنت تعامل با خانواده 
در سیره رضوی شکل گرفته، بر آن است تا ریشه ها و منابع سخنان امام رضا )ع( در خصوص 
مسئله پیش گفته را بکاود و نشان دهد از منظر آن حضرت، این مقوله که امروزه نیز مثل 
همیشه از مسائل پیچیده، مهم و تا حدی مبهم است و هر کسی از زاویه ای به آن نگریسته، 
چگونه انعکاس یافته است. این که اساسًا تش��کیل خانواده با چه شرایطی است، چه نوع 
رابطه ای می تواند به تحکیم و تداوم آن بینجامد و زندگی متعالی و درخوری را به ارمغان 
آورد از دغدغه های کانونی اس��ت، اما این که در زبان و سیره امام رضا )ع( در این باره چه 
آمده و مهم تر از آن، داده های ایشان از چه سرچشمه ای ناشی شده و به تعبیر دیگر مناشی و 
تبار آن ها چیست؟ پرسش اصلی و محوری است که با بررسی روایات منقول از امام و تطبیق 
آن با سخن پیشینیان بدان پاسخ خواهیم داد. فرضیه نویسنده آن است که انگیزه محوری امام 
در استناد به کالم رسول خدا )ص( و پیشوایان پیشین، عالوه بر دغدغه احیای سنت اسالمی 
و ترویج ارزش های دینی، ایجاد پشتوانه برای سخنان و اظهار نظرهای خویش است، عاملی 

که در تبلیغ و تبیین دین برای تنفیذ کالم و تسلیم مخاطب ضرورت دارد.

تاریخ دریافت: 95/4/31
تاریخ پذیرش: 95/7/15

تعامل با خانواده  در سنت رضوی 
)رویکرد تبارشناسانه(

سید علیرضا واسعی1
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مقدمه
شناخت ریش��ه های روایات امامان که در حوزه های مختلف بیان شده، از 
یک سو به تصویر الگوی درست تبلیغ دین می انجامد و از سوی دیگر موقعیت 
علمی و اجتماعی آنان را نش��ان می دهد. در نگرش ش��یعی، پیشوایان مذهبی 
مراجع دینی اند1  که راه و هدف پیامبر )ص( را که هدایت آدمیان و نش��ان دادن 
بهترین طریق زندگی اس��ت، دنبال می کنند و از این منظر، شأنی آسمانی دارند، 
زیرا همچون رس��ول خدا )ص( متکفل بیان روزآمد دیانت و پاسخ گو سازی 
آن متناس��ب با نیازهای زمانه اند، جز آن که به آنان وحی نمی ش��ود. بی گمان 
امامان، هر چند با روش ها و کنش های مختلفی ب��ه نقش آفرینی پرداختند، اما 
همانند انسان واحدی در طول 250 سال به بیان شریعت اسالمی روی داشته اند 
و تفاوت های رفتاری و اقدام های به ظاهر ناهمگونشان زاده اقتضائات زمانی و 
محیطی ادوار مختلف بوده است )ر.ک صدر،1۳82(. آنان بیش از هر چیز بر آن 
بودند تا اسالم واقعی و سنت صحیح نبوی را عرضه دارند و در پرتو آن هدایت 

و رهبری جامعه را به دوش کشند.
امامان به رغم آن که خود از شأن واال و جایگاه علمی برخوردارد بودند، در 
روایات بسیاری سلسله اسناد کالم خویش را بیان کرده و در بیشتر موارد آن را 
تا رسول خدا )ص( رسانده اند، تا آن جا که از منظر بیرونی، گویی داده های آنان، 
رهیافتی به روایات نبوی و قرائتی یا خوانشی از سخنان آن حضرت بود که البته 
در مقایسه با کالم دیگران از اعتبار و اتقان دینی بهره دارد؛ از این رو تبارشناسی 
کالم آنان در ارائه تصویر واقعی تر از سنت نبوی بسیار ارزشمنداست، چنان که 

1 . مرحوم طباطبایی به درستی اشاره می کند که آن چه شیعه را با اکثریت تسنن جدا می سازد، دو مسئله خالفت اسالمی و 
مرجعیت دینی بود. )ر.ک: طباطبایی، 1۳۶1: 25(.
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موقعیت آنان را در ذهنیت پیروانشان باز تعریف می کند.
 امام رضا )ع( به عنوان یکی از پیشوایان معصوم که در دوره حساسی از عهد 
امامت زیسته است،2 به چنین شیوه ای روی داشته و در بیان خویش از استناد به 
کالم پیشینیان، مثل رسول خدا )ص( امام علی )ع( و پدرانش بهره می گرفته است. 
این که به راستی چرا چنین می کرده اند و اساس��ًا چه روایاتی بدین گونه عرضه 
شده ، جای جست و جو و ژرف اندیشی دارد. این مقال با این رویکرد که سخنان 
امام رضا )ع( در حوزه تعامل با خانواده چه میزان برگرفته از کالم پیشینیان است، 
در مقام تبارشناسی بر آمده و بر آن است تا دسته ای از روایات مرتبط با چگونگی 
تعامل با خانواده را در نگاهی ریش��ه کاوانه، به عنوان نوع نمون در چهار حوزه 
همسر گزینی و ش��رایط ازدواج، حقوق همسر، توجه به فرزند و تکریم والدین، 
مورد مداقه قرار دهد. هر چند اس��تقصا و جمع آوری یکایک روایات مرتبط با 
موضوع، مجال و زمان دیگری می طلبد، چنان که پرداختن به محتوای روایات 
نیازمند تتبع و رویکردهای دیگری اس��ت. با این تذکار که مراد از سیره در این 
نوشتار، معنای عام آن و بیش��تر ناظر به گفتار یعنی احادیث و روایات آن امام 

است.۳
این مقاله به حکم نوع نگاهی که دارد از دو بخش متمایز از هم شکل می گیرد. 
بخش اول به رازکاوی استناد امام به سخن پدرانش تا پیامبر )ص( می پردازد و 
بخش دیگر مصادیقی از روایات با شاخص پیش گفته را در چهار حوزه مذکور 

دنبال می کند.
2 . امام رضا )ع( درزمانی رهبری جامعه شیعی را به دوش کشید که از یک سو در تداوم امامت میان پیروان امامان پیشین 

تردیدی پدید آمد )ر.ک: مدرسی،1۳8۶ :12۳ به بعد( و از دیگر سو پرسش های نوآمدی با ترجمه کتب بیگانه ذهن مسلمانان را 
به خود درگیر کرد. )ر.ک: صفا، 1۳۷1 :42 به بعد(

۳ . سیره معنایی عام دارد که هم حوزه عمل را در بر می گیرد و هم حوزه سخن را. در این نوشتار بیشتر این حوزه گفتار است که 
مد نظر قرار دارد.
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بخش اول: رازگشایی استناد به کالم پیامبر )ص(
امام یا پیشوا در ذهنیت اعتقادی شیعه، به عنوان کارشناس اسالم، البته باالتر 
از مجته��د و از جانب خدا )مطه��ری،1۳۶8: 52( و متص��دی رهبری اجتماع، 
مأموریت تبلیغ دین و تفس��یر کتاب خ��دا، اصالح جامعه انس��انی را به عنوان 
اساس��ی ترین دس��تور و مواجهه با ناهنجاری ها بر عهده دارد. برخی از اسالم 

شناسان و متکلمان، اصول مسئولیت او را در سه امر بنیادین دانسته اند؛  
1. بیان احکام خداوند و حفظ آن، 2. اجرای احکام اس��الم و قوانین آن، ۳. 

اداره امر قضا و فصل خصومات. )منتظری، 1۳80: 1۳2( 
طباطبایی در تعریف امام می گوید: کسی که متصدی حفظ و نگهداری دین 
آسمانی است و از جانب خدا به این سمت اختصاص یافته، امام نامیده می شود. 
)طباطبایی، 1۳۶1: 120( بر اساس این رویکرد، امام از شأن واالیی برخوردار 
است و همانند پیامبر )ص( سخنانش ریشه در آسمان داشته4و تبعیت از او واجب 
است، هر چند در عمل چنین چیزی از سوی مسلمانان محقق نشده و جز شیعیان، 

دیگران از پیروی او سر باز زدند.
جست و جو در روایات ائمه )ع( و سخنان باقی مانده از ایشان، پژوهنده را با 
این نکته مهم مواجه می کند که آنان به رغم صالحیت های علمی و مقبولیت های 
عمومی، روایات خود را عمومًا ب��ه پدران خود و از آن طری��ق به پیامبر )ص( 
مستند می کردند. با اندک جست و جو و تأمل، راز این سنت را در عواملی چند 

می توان نشان داد:

4 . خداوند در قرآن به صراحت کالم پیامبر )ص( را برگرفته از وحی می داند و می فرماید: و سخن از روی هوا نمی گوید، نیست 
این سخن جز آن چه بدو وحی می شود، او را آن فرشته ای بس نیرومند تعلیم داده است. )النجم،۳-5(. وقتی سخن امام به آن 

حضرت برسد، عماًل کالمی آسمانی خواهد شد.
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احیای سنت نبوی و یادکرد میراث دینی که در گذر زمان دچار غبارگرفتگی 
شده بود. پیشوایان دینی که در باور مذهبی شیعه جانشینان پیامبر )ص( به شمار 
می روند، به مثابه حافظان دیانت اسالمی و شریعت محمدی نقش آفرینی داشتند 
و به طور طبیعی می کوشیدند در س��خنان و روایت گری های خویش از سنت 
آن حضرت پرده برداری کنند. س��نتی که در گذر زمان به دالیل مختلفی مورد 
تحریف، جعل یا کج فهمی واقع شده بود. مسئله اقامه نماز عید فطر به سنت نبوی 
که موجب شگفتی مسلمانان و جبهه گیری مأمون عباسی شد، از این مقوله است 
)کلینی، 140۷ ق، 1: 4۹0؛ فتال نیش��ابوری، بی تا:22۷- 228( همچنین امام 
رضا )ع( در پاسخ به پرسشی اساس��ی، به خوبی از این جنبه پرده بر می دارد. او 
که در دوره بگو مگوهای کالمی شدید دینی و مذهبی می زیست، گاه با شبهات 
یا سواالتی مواجه می شد که بی توجهی به آن ها بنیاد دیانت اسالمی را با خطر 
مواجه می کرد. بر پایه سخنی منس��وب به پیامبر )ص( که احمد بن حنبل آن را 
بر زبان می آورد، خداوند آدم را ش��بیه به خویش آفریده است.5  در این سخن، 
آشکارا خداوند شبیه آدمیان توصیف شده است. امام رضا )ع( با شنیدن آن، مسیر 
رفته ش��ده را خطا می داند و می فرماید که اینان با حذف بخشی از روایت دچار 
برداشت غلطی شده اند. آن گاه اصل روایت را چنین ذکر می کند که رسول خدا 
بر دو نفر گذشت که یک دیگر را ناس��زا می گفتند. در این میان یکی به دیگری 
گفت: خداوند روی تو و کسی را که شبیه توست زشت گرداند. پیامبر به او فرمود 
ای بنده خدا! چنین نگو، چرا که خداوند حضرت آدم را ش��بیه او آفریده است. 
)ابن بابویه، 1۳۹8 ق:152-15۳؛ همان، 140۳ ق، 2: 1۹2؛ کراجکی، 1۳۶۹ 

5 . فإن اهللَ َخلَق آدم َعلی ُصورتِِه.
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ق:2۷4( بدین گونه امام به حفظ سنت پیامبر )ص( روی می کند، چنان که دیگر 
پیشوایان معصوم در این مسیر گام بر می داشتند.

امام رضا )ع( در چگونگی تعامل با خانواده، بر سنت رسول خدا تأکید می کند 
َّما ُهنَّ  َّلیَل َسَکنا َو النِّساء إن نَّة التَّزویج بِاللیِل لنَّ اهللَ َجَعَل ال و می فرماید: من السُّ
َس��َکن )کلینی، 140۷ ق: 5 و۳۶۶؛ طوس��ی، 1۳۶5 ق، ۷: 418؛ ش��هید ثانی، 
1۳۹8 ق، 5: 8۹(. از سنت نبوی ازدواج در شب بود، از آن رو که خداوند شب 
را مایه آرامش قرار داده و زنان نیز مایه آرامش ان��د. یا در روایتی زن مؤمن را 
به الگوگیری از حضرت زهرا )س(  ف��را می خواند، آن جا که زن��ی برای به زعم 
خود پارس��ایی را در ازدواج نکردن و بکارت فهم کرده ب��ود، امام به او یادآور 
شد که اگرچنین چیزی فضیلت بود، کس��ی بر فاطمه پیشی نمی گرفت )طوسی، 
1414 ق: 2۷0؛ مجلسی، 141۳ ق، 20: ۳22(. بنا بر این حفظ سنت اسالمی از 

اساسی ترین علل تمسک به سخن پیشینیان شمرده می شود.
تحکیم سخن و ایجاد پش��توانه برای آن البته عامل دیگری بود که در جامعه 
اس��المی راهی برتر از این تصور نمی ش��د. مس��لمانان به حکم ش��أن پیامبر و 
توصیه های قرآنی به تبعیت از آن حضرت، )ر.ک: آل عمران،۳1؛ االحزاب،21؛ 
الحشر،۷( کالم مس��تند به ایش��ان را به راحتی می پذیرفته و برای خود حجت 
می دانستند، چنان که ائمه پیشین در میان پیروانشان از چنین وجاهتی برخوردار 
بودند در نتیجه استناد به کالم آنان، به ویژه س��خن پیامبر )ص(، موجب اعتبار 
یافتن مدعا می شد. البته در باور ش��یعی، کالم امام، همچون سخن پیامبر، حکم 
کالم خدا را دارد )طباطبایی، 1۳۶1: 54(. جز آن که ضرورت های اجتماعی و 
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سم پاشی های صورت گرفته از سوی دس��تگاه حاکمیت۶ یا رقیبان، گاه آنان را 
ملزم به ارائه پشتوانه و مستندی برای کالم می کرد.

اعتبار سخن پیش��ینیان به لحاظ روانی از دیگر عوامل تمسک به شمار می 
رود. آدمیان عمومًا درباره آن چه غبار زمان بر آن نشسته ارزشی قائل اند، چون 
ناخودآگاه آن را آزموده ش��ده می پندارند و گویی گذر زمان ب��ر آن مهر تأیید 
نهاده است، چنان که تمسک به سنت پدران در میان اقوام پیشین ریشه در همین 
رویکرد داشته اس��ت، )المومنون،24؛ القصص،۳۶( چنان که اعتبار اشیا و ابزار 
کهن که عتیقه شمرده می شود در پرتو همین نگرش قابل تبیین است. بدیهی است 
ائمه، از جمله امام رضا )ع( از این عنصر برای تبلیغ و ترویج دین و پیش برد اهداف 

خود بهره می بردند.
بیان موقعیت خوی��ش و ارائه اهل بی��ت واقعی که از پ��س روی کارآمدن 
عباسیان در معرض تفس��یرهای غلط افتاده بود. امام به عنوان یکی از اهل بیت 
پیامبر )ص( و کسی که در جدال های کالمی پیش آمده در معرض انکار دسته ای 
از افراد، حتی شیعه قرار گرفته بود، )بغدادی، 1۹۷۷ م: 40؛ شهرستانی، 1۳۷8 
ق،1: 150؛ مفی��د، 1414 ق: 254( با ترویج س��نت نبوی، ب��ه صورت علنی 
موقعیت خویش را نشان می داد. او با این روش هم موقعیت علمی خویش را بر 
می نماید، هم جایگاه خانوادگی و اجتماعی خود را نش��ان می دهد. این اقدام با 
درنظر داشت ادعای عباسیان که خود را مصداقی از اهل بیت معرفی کرده بودند،۷ 
اهمیت بیشتری می یابد. چنان که دانسته است رسول خدا، در ارج و اهمیت اهل 

۶ . واقعیت این است که مردم همواره احترام خاصی برای علویان، به ویژه برای امامان شیعه قائل بودند و این خود باعث شده 
بود تا به آنان اعتقاد و اعتمادی بیش از حد معمول داشته باشند. مأمون می کوشید تا به شکلی این قداست را در هم بشکند )ر.ک: 

جعفریان، 1۳۷1، 2:  ۷۶(.
۷ . عباسیان با شعار الرضا من آل محمد، وارد کار شدند و سپس خود را به عنوان آل محمد به مردم معرفی کردند. )ر.ک: 

بالذری، 1۳۹4 ق، 4: 82؛ طبری، 1۳8۷ ق، ۶: 2۷ به بعد(.
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کتُم بِِهما لَن تَِضلُّوا اَبَداً، ِکتاَب  بیت فرموده بود: انّی تاِرک فیُکُم الثََّقَلین ما إن تََمسَّ
َُّهما لَن یَفتَِرقا َحتّی یَِردا َعَلیَّ  َّلطیُف الَخبیر، إن َّه قَد نَبَّأنی ال اهللِ َو ِعتَرتی اَهل بَیتی، فَإن
الَحوض ...8)قمی، 1۳8۷، 2: 44۷؛ هندی، 1۳۶۹ ق، 1: 1۷8( همچنین فرموده 
بود: مثال اهل بیت من در میان شما، همانند کش��تی است هر که بدان سوار شود 
نجات می یابد و هر کس از آن سر پیچد غرق می شود )ابن بابویه، 1404 ق: 1، 
۳0؛ نیشابوری، بی تا، 2: ۳4۳( بنا بر این امام بر آن بود تا حقیقت آن را نشان دهد 
و خود و خانواده اش را به عنوان مصداق واقعی آن که در تالش و تکاپوی ترویج 

اسالم اصیل اند، به مردم بشناساند.
امانتداری که امروزه در پژوهش به عنوان رکن اصلی به ش��مار است، عامل 
دیگری برای اس��تناد می تواند به حساب آید. بیان منبع س��خن در عالم اخالق 
پژوهشی که امروزه به طور جدی مد نظر قرار دارد، در میان مسلمانان از ارزش 
زیادی برخوردار بود، به همین سبب افراد می کوشیدند در ذکر کالمی که متعلق به 
خودشان نبود با بیان سلسله اسناد، منشأ آن را یادآور شوند. امام رضا )ع( که اسوه 
اخالق برین و فردی امین بود، در ذکر مطالبی که از اجداد خویش اخذ کرده بود 
تعهد مندانه رفتار می کرد، به همین دلیل به فراوانی سخنان خود را با ذکر سلسله 

اسناد آن مطرح می کرد.
با توجه به نکات بیان شده، دسته ای از روایات معطوف به تعامل با خانواده 
م��ورد بازخوانی و تأمل قرار می گیرد، اما چنان که گفته ش��د، اساس��ًا رویکرد 
مقاله از محتوا پژوهی روایات فاصله دارد و نویسنده اذعان دارد که آن دسته از 

مطالعات، روش و الگوی دیگری دارد و طبعًا نوشتار دیگری را می طلبد.
8 . من در میان شما دو چیز گران سنگ فرو می نهم، تا زمانی به آن ها تمسک جویید، هرگز گمراه نشوید؛ کتاب خدا و عترت من 

اهل بیت من. خداوند لطیف آگاه بهمن خبر داد که این دو از هم جدا نمی شوند، تا این که بر حوض، بر من وارد می شوند.
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بخش دوم: تعامل با خانواده در سنت رضوی

در روایات باقی مانده از امام رضا )ع(، آن چه مربوط به حوزه خانواده است، 

اندک نیست. امام به حکم مأموریت الهی و جایگاه سیاسی و اجتماعی، مطالب 

بس��یاری در حوزه های مختلف از جمله مقوله خانواده داش��ته، اما آن دسته از 

روایاتی که با رویکرد مقاله هم سویی دارد از شمار کمتری برخوردار است و آن 

مقدار نیز به طور کامل مورد استناد نیست، بلکه در نگاهی گذرا، برخی از آن ها 

به صورت اجمالی مورد گفت و گو قرار می گیرد.
الف: همسرگزینی و شرایط ازدواج

ازدواج نقطه آغاز تشکیل خانواده اس��ت که به تعبیر امام رضا )ع( اگر سنت 
دینی و دستورات آسمانی نیز وجود نداش��ت، باز آدمی به آن عمل می کرد و به 
تحقق آن رغبت نشان می داد، به دلیل آن چه خداوند در آن نهاده بود، از نیکی با 
خویشان و پیوند با بیگانگان و نزدیک کردن قلب ها و دیگر فواید، انسان خردمند 
و هوشیار درس��ت اندیش به سوی آن می ش��تافت )ر.ک: کلینی، 140۷ ق، 5 : 
۳۷4؛ طبرس��ی، 1۳۹2 ق:20۶( اما برای ورود آگاهانه به این عرصه شرایطی 
الزم است که بی توجهی به آن ها مایه خسران خواهد شد. امام از طریق پدرانش 
از پیامبر )ص( نقل می کند که ازدواج همچون به بردگی درآورن فرزند است.۹هر 
کس دختر خویش را به ازدواج کسی در می آورد، گویی وی را به بردگی او داده 
است، پس باید ببیند فرزند خویش را به دست چه کسی می سپارد. )ابن بابویه، 

۹ . حدثناه الرضا علی بن موسی، عن أبیه موسی، عن أبیه أبی عبد اهلل جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علی بن أبی طالب )ع( قال: 
َّما النِّکاح ِرّق، فَإذا أنَکَح أَحدُکم َولیدة فََقد أَرقَّها، فَلیَنُظر أحدُکم لَِمن یَِرقُّ َکریَمتَه. قال النَّبِیُّ )ص(: إن
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1414 ق: 51۹( غزالی در توضیح رقیت و به بردگی در آوردن می نویسد: چون 
اختیار دختر به دست مرد می افتد و او به هر طریقی می تواند وی را سوق دهد و 
پیش برد، پس باید اطراف قضیه به درستی سنجیده شود و نباید به ظالم، فاسق، 
بدعت گذار یا شارب خمر داده ش��ود، در این صورت در حق او جنایت کرده، 
س��خط الهی را به جان خریده و زمینه قطع رحم را پدید آورده است )غزالی، بی 

تا، 4: 1۳2(.
سخن امام روایتی از پیامبر اسالم )ص( اس��ت که از طریق خاصی انعکاس 
یافته است، طریقی که در کتب اهل سنت البته دیده نمی شود، اما به حکم سلسله 
اسناد مهم آن، در نگاه شیعه اعتبار زیادی دارد. امام در عین این که نکته سنجانه 
به مقوله تزویج دختران نظ��ر می کند و از دادن دختر به افراد ناشایس��ت پرهیز 
می دهد10و دسته ای از افراد را شایسته همس��ری دختران نمی شمارد و به تأکید 
می فرماید از تزویج دختران با کسی که شرب خمر می کند بپرهیزید، )فقه الرضا، 
140۶ق: 280( ضم��ن این که از به تأخی��ر انداخت��ن ازدواج برحذر می دارد. 
ایش��ان به نقل از پدرانش، از پیامبر روایت می کند که دخترکان همچون ثمره ای 
بر درختند، هر گاه ثمر برس��د چاره ای جز چیدن آن نیست و اال خورشید آن را 
فاسد می سازد و باد آن را آسیب می زند. سپس می فرماید: دختران چون به زمان 
خواستن چیزی برس��ند که زنان آن را طالب اند، درمانی جز ازدواج برای آنان 
نیس��ت و گر نه چاره ای از فتنه آنان نخواهد بود )ابن بابوی��ه، 1۹۶۶، 2: 5۷8؛ 
همان، 1404 ق، 1: 2۶0؛ بحرانی، بی تا،24: ۷2؛ عطاردی، 140۶ ق، 2:  2۶5(.

10 . وقتی کسی از امام می خواهد تا در خصوص خواستگار دخترش که از خویشاوندان اوست، اما بد اخالق است، نظر دهد، 
امام به صراحت می فرماید: ال تزوجه إن کان سیئ الخلق. اگر بد اخالق است به او زن ندهید. )کلینی، 140۷ ق، 5: 5۶۳؛ طوسی، 
1404 ق،  ۳ : 408؛ فیض کاشانی، 140۶ ق ، 21: 11۷(. رسول خدا )ص( نیز به این مضمون سخنی دارد و می فرماید با انسان 

بد خلق همراه نشوید. )طبرسی، 1۳۹2 ق: 251؛ مجلسی، 141۳ ق، ۷۳: 2۷۳(.

تعامل با خانواده  در سنت رضوی )رویکرد تبارشناسانه(
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برگزینند که بتوانند زندگی خوبی را سامان دهند. امام برای این مقصود گونه های 
مختلف زنان را بر می ش��مرد و می گوید: بدانید زنان چند گروه اند؛ یک دس��ته 
به مثابه غنیمت اند، اینان از زنانی اند که ش��وهران خویش را دوس��ت دارند و 
 به آنان عشق می ورزند، دسته دیگر ماه گون می درخش��ند و جلوه گری دارند

 ]اما کم دوام اند[، گروه سوم مانند شب تار و تاریکند. هر کس به زن شایسته ای 
دست بیابد، خوشبخت می ش��ود و هر کس در دام فردی ناشایست بیفتد گرفتار 
می ش��ود. )فقه الرضا، 140۶ق: 2۳4؛ نوری، 1408 ق، 14: 1۶1؛ مجلس��ی، 
141۳ ق، 100: 224( امام گر چه در این روایت، مستند به کالم پیامبر )ص( یا 
پدران خویش سخن نرانده است، اما در کالم رس��ول خدا)ص( به این مضمون 
می توان رد پایی یافت، آن گاه که به شوخی به عمه خود صفیه می فرماید: پیر زنان 
َّا أَنَْشْأنَاُهنَّ  به بهشت نمی روند و چون با شگفتی او مواجه شد به استناد آیه قرآن:إِن
إِنَْشاًء* فََجَعْلنَاُهنَّ أَبَْکاًرا *ُعُربًا أَتَْرابًا11 فرمود که خداوند زنان شوهر دوست را 
به صورت دیگری در می آورد. )حلبی، 142۷ ق، ۳: 440( بر اساس این روایت، 

زن شوهردوست در روز قیامت صورتی جوان و خواستنی می یابد.
امام در کالمی دیگر، به نقل از پدرانش از امام علی )ع(، ویژگی های زن شایسته 
همسری را چنین بر می شمرد: بهترین زنان شما کسانی اند که پنج ویژگی دارند. 
گفته شد: یا امیرالمؤمنین آن پنج ویژگی کدام است؟ امام فرمود: زن ساده گیر، نرم 
خو و بردبار که وقتی شوهرش خشمگین می شود تا به دست آوردن رضایت او 
چشم بر هم نمی گذارد و در غیاب شوهرش او را در مال و آبرو حفظ می کند. این 

11 . آن زنان را ما به گونه خاصی آفریدیم و دوشیزگان قرار دادیم که معشوق همسران خویشند. )الواقعه،۳۷-۳5(

تعامل با خانواده  در سنت رضوی )رویکرد تبارشناسانه(
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زن عاملی از کارگزاران خداست و کارگزار خدا ضرر نمی کند )کلینی، 140۷ ق، 
5: ۳25؛ طوس��ی، 1414 ق: ۳۷0؛ مفید، 1414 ق، ۳: ۳۹۳(. برابر این روایت، 
امام مستند به کالم حضرت علی )ع( پیش می رود، از آن رو که در جامعه دینی آن 

زمان، امام علی )ع( از جایگاه و اعتبار واالیی برخوردار بود.

ب: حقوق خانواده
نظام خانواده با تقسیم کار و پذیرش مسئولیت ها همراه است و این از شئون 
زندگی اجتماعی آدمیان است؛ همین که دو انسان در کنار یکدیگر قرار گرفتند، 
با تعارض سالیق و تداخل فعالیت ها مواجه می شوند و چاره ای جز پناه بردن به 
ضوابطی ندارند که حوزه فعالیتی و مطالبات هر یک را تعریف کند. نظام کوچک 
خانواده از این قاعده مبرا نیست. مرد و زن که کانون اصلی خانواده اند، حقوقی 
بر گردن یکدیگر دارند. چنان که بیان شد، زن باید فضای مالیم و آرام، مطمئن و 
اعتماد بخش، همراه با آسایشی را برای مرد فراهم کند، به گونه ای که مرد در آن 
احساس سکون کند، اما مرد نیز باید به تکالیف خویش عمل کنند. مهم ترین حق 
در زندگی خانوادگی وظایف زناشویی است که در تداوم حیات انسانی اهمیت 
به سزایی دارد، هر چند در برخی از ادوار و جوامع به سقوط عجیبی کشیده شده 
)دورانت، 1۳۷0: 1۶2 به بعد( اما در ش��ریعت محمدی ه��م چنان مورد تأکید 
اصولی است. امام رضا )ع( این وظیفه را به عنوان حقی مسلم برای زن می شمارد که 
در هر حال باید ادا شود، جز آن که با خواست و رضایت همسر همراه باشد.12البته 

12 . روایة صفوان بن یحیی انه سال الرضا )ع( عن رجل یکون عنده المرأة الشابة فیمسک عنها الشهر والسنة ال یقربها لیس یرید 
االضرار بها لهم یکون مصیبة یکون فی ذلک اثما قال إذا ترک ها أربعة أشهر کان اثما بعد ذلک اال ان یکون باذنها )طوسی، 1۳۶5 

ق، ۷: 412؛ ابن مطهر حلی، 1414 ق، 2: 5۷۷(.

تعامل با خانواده  در سنت رضوی )رویکرد تبارشناسانه(
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و نجابت آن است که همیشه به منزله حریمی مقدس دیده شده است. در روایتی 
آمده است که س��ه چیز را از کالغ بیاموزید که یکی از آن ها زناشویی در خفا و 
مکان پنهانی است.1۳ اما عالوه بر آن، سه حق بسیار مهم مورد تأکید امام است؛ 
یکی تأمین مخارج زندگی به قدر وس��ع و صالحیت، دیگر مالطفت و محبت و 
سه دیگر تأمین نیاز زیبایی شناس��انه و ارضای لذت بصری است که هر یک از 

بنیادی ترین مسائل در تحکیم نظام خانواده است.
1. ب. فراهم سازی زندگی آسوده و فراخ؛ به روایتی از آن حضرت، هر کسی 
به فضل الهی در پی تأمین معیشت خانواده خویش باش��د، پاداشی برتر از اجر 
مجاهد در راه خدا خواهد داش��ت،14چنان که رس��ول خدا )ص( فرموده بودند: 
کسی که بار خویش بر دوش دیگر بگذارد و کّل بر مردم شود، ملعون است. این 
از ش��ئون اولیه آدمی زاده اس��ت که برای پیش برد زندگی خود بکوشد و وبال 
دیگری نشود. همچنین امام به تأکید می فرماید که مرد باید به قدر توان خود در 
ایجاد آسایش زندگی برای خانواده اش بکوشد )مجلسی، 140۶ ق، ۶: 4۶0( و 
به نقل از رسول خدا )ص( آورده است که سزاوار است مرد برای عیالش ایجاد 
وسعت کند و او را در فراخی قرار دهد تا آرزوی مرگ شوهر را نکند. سپس آیة: 
ینًا َویَتِیًما َوأَِسیًرا  )االنسان،8( را قرائت کرد و  َعاَم َعَلی ُحبِِّه ِمْس��کِ َویُْطِعُموَن الطَّ
فرمود: خانواده مرد به مثابه اسیر اوست و بایسته است هر گاه در رفاه و دارایی 

1۳ . دو مورد دیگر که خود از اهمیت به سزایی بهره دارند؛ سپیده دم به دنبال تأمین روزی رفتن، و حزم و احتیاط در امور 
زندگی است. ر.ک: )مجلسی، 1414: 5، 15۶؛ ابن بابویه، 140۳ ق: ۹۹؛ فتال نیشابوری، بی تا: 45۶(.

14 . عن أبی الحسن الرضا علیه السالم قال: الذی یطلب من فضل اهلل ما یکف به عیاله أعظم أجرا من المجاهد فی سبیل اهلل. 
)کلینی، 140۷ ق: 5، 88؛ مجلسی، 140۶ ق: ۶، 4۶1؛ ابن شعبه حرانی، 1404 ق: 445(.
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قرار گرفت اس��یران خویش را در فراخی و آسایش بیش��تر قرار دهد. )کلینی، 
140۷ ق، 4: 11؛ اب��ن بابویه، 1404 ق، 2: ۶8( در روایت��ی دیگر امام آن را بر 
گردن مرد واجب دانسته که صاحب نعمت باید فراخی برای همسرش ایجاد کند. 
)ابن شعبه حرانی، 1404 ق: 442( البته روشن است که در تأمین زندگی مناسب 
و ایجاد فراخی، رعایت اعتدال الزم است، چنان که عبد اهلل بن ابان می گوید از 
ابوالحسن الرضا در خصوص نفقه پرسیدم. فرمود: ما بَیَن الَمکُروَهین ااِلسراُف 
َوااِلقتار. بین دو امر ناپس��ند قرار دارد؛ زیاده روی و خسیسی. )کلینی، 140۷ 
ق: 55؛ ابن بابوی��ه، 140۳ ق:55( مدیریت خانواده به گون��ه ای که هم فراخی 
پدید آورد و هم راه اس��راف نپیماید برای همگان آسان نیست. توصیه هایی این 
چنینی که با رعایت حد وسط باید پیش رفت، در دنیای امروز بیش از هر زمان 
دیگری مورد نیاز اس��ت. گس��تردگی خانواده نیز مانع فعالیت های اجتماعی و 
انسانی خواهد شد، به همین سبب امام رضا )ع( به استناد سخن پدران خود )نهج 
البالغه،1۳۶8: خطبه 141( و رس��ول خدا )ص()حمیری، 141۳ ق: 11۶( کم 
بودن اعضای خانواده را یکی از دو آسودگی می داند که مورد دیگر آن کثرت مال 
است، )ابن بابویه، 1404 ق، 2: 5۹؛ طوسی، 1414 ق: 5۳2؛ مغربی، 1۳8۳ ق، 
2: 255( بدان جهت که با کمی اعضای خانواده امکان یاری رس��انی و انفاق به 

دیگران فراهم تر می شود. )بیهقی، 140۹ ق: 42۷(
2. ب. رفتار مالیم و عاطفی؛ خوش رفتاری و مالیمت در زندگی از حقوق 
دیگر خانواده اس��ت که امام با ذکر سلسله س��ند از پدرانش از پیامبر )ص( نقل 
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نیکوترین اخالق را دارا باشد و بهترین رفتار را نسبت به خانواده اش داشته باشد. 
)ابن بابویه، 1404 ق، 2: 41( همچنین در روایتی از رسول خدا )ص( آورده که 
آن حضرت فرمودند: نیکو ایمان ترین آدمیان، کسانی اند که نیکوترین اخالق را 
دارند و نسبت به خانواده خویش مالطفت آمیز ترین رفتار را پیشه می کنند. سپس 
می فرماید من نسبت به خانواده ام، پر لطف ترینم.15امام برای ترغیب همسران به 
محبت با خانواده، به نقل از نبی گرامی آورده است که آن حضرت فرمود: خداوند 
تبارک و تعالی در برابر جنس مؤنث در مقایس��ه با جنس مذکر رئوف تر است. 
سپس فرمود: مردی نیست که شادی ای در دل زنی که بینشان حرمتی است، ایجاد 
کند، جز آن که خداوند در روز قیامت او را شاد می کند. )کلینی، 140۷ ق، ۶: ۶ ؛ 
فیض کاشانی، بی تا، ۳: 11۹( دستوراتی این چنینی که اصول استوارسازی نظام 

خانواده شمرده می شود، در قالب های گوناگونی مورد تأکید قرار گرفته است.
۳. ب. تأمین نیاز زیبایی شناختی؛ عالوه بر حقوق گفته شده، امام بر عنصر 
دیگری انگشت می نهد که در نگاه اولیه چندان به چشم نمی آید و آن توجه به نیاز 
زیبایی شناختی و التذاذ بصری است. حسن بن جهم می گوید به علی بن موسی 
گفتم: آیا خضاب کنم؟ امام فرم��ود: آری با حنا و گیاه رنگ مو )کتم( چنین کن. 
سپس ادامه داد آیا می دانی که در این عمل پاداش��ی نهفته است؟ بعد فرمود: به 
راستی که زن دوس��ت دارد از تو همان چیزی را ببیند که تو دوست داری در او 
ببینی؛ یعنی آماده شدن برای همسر! امام هم چنین ادامه داد که دسته ای از زنان 

15 . قال )ع(: قال رسول اهلل )ص(: أحَسُن النّاِس إیمانا أحَسنُُهم ُخلقا َو ألَطفُهم بِأهلِِه، َو أنا ألَطفُکم بِأهلی. )مجلسی، 141۳ ق، 
۶8: ۳8۷(. در سنن ترمذی این روایت به سلسله سند دیگر از سول خدا نقل شده است. )ترمذی، 140۳ ق، 4: 122(.
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از عفاف به سوی فجور و پرده دری کشیده می ش��وند، از آن رو که همسرانشان 
خود را برای آنان آماده نمی سازند. امام پس از این بیان، به نقل از پدرانش نقل 
می کند؛ زنان بنی اسرائیل از عفاف به فجور کشیده شدند، چون مردانشان برای 
آنان خودآرایی نداش��تند، در حالی که زنان از تو همان��ی را طلب دارد که تو از 
او طالبی و تمایل داری. در پایان به اس��تناد کالم امام صادق )ع( تأکید فرمودند: 
نَّة.1۶ با این توضیح و تفصیل، امام می کوشد تا یکی  ِّلحیِة ِمَن السُّ أِس َوال ِخضاُب الرَّ
از مسائل مهم و ظریف در زندگی زناشویی را یادآور شود، چیزی که در ذهنیت 
بسیاری از مردمان به درستی جا نیفتاده است، چنان که در جوامع امروز، گویی 
این زنان اند که باید برای ترغیب مردانش��ان بکوش��ند، اما مردان در قبال آنان 

وظیفه ای ندارند.
تعامل صحیح زن و شوهر گذشته از این که آرامش درون خانه را پدید آورده 
و مایه اعتماد بیشتر می شود، سالمت جامعه را نیز در پی دارد، بنا بر این توجه به 

آن، گامی در جهت اصالح جامعه و جهان انسانی است.

پ: توجه به فرزند
فرزند آوری و تربیت و آموزش او متناس��ب با تجارب و داشته های زمانه، 
جزو مسئولیت های پدر و مادر به ش��مار می آید. گر چه فرزند مایه سختی و به 
سختی در افتادن خانواده ها هستند، ولی سنت الهی و ناموس هستی بر تن دادن 
بدان استوار است. تولید نسل، تداوم هستی و گس��ترش آدمیت است، به همین 
سبب در روایات اس��المی و منقول از امام رضا )ع( آمده است که در ازدواج باید 

1۶ . رنگ کردن مو و ریش از سنت اسالمی است. )طبرسی، 1۳۹2 ق: 81؛ مجلسی، 141۳ ق، ۷۳: 102(.
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جها َجمیلة َحسناء عاقِرا، فَإنّی ُمباه بُِکم اُلَمم یَوَم  ها َس��وداء ولودا َو التُِزوِّ تَُزِوجِّ
الِقیمة؛ با زن سیه چرده و زایا وصلت کنید، نه با زیبای سترون، زیرا من در قیامت 

به زیادی امتم از نسل شما مباهات می کنم. )کلینی، 140۷ ق، 5: ۳۳۳(
فرزند آدمی بر انسان حقی دارد که گذش��ته از مراعات اوضاع او در دوران 
پیش از والدت، پس از دنیا آمدن کودک وظایفی ب��ر دوش خانواده قرار دارد، 
از آن جمله انتخاب نام نیکوس��ت. امام می گوید: مردی پی��ش پیامبر آمد و از 
حضرتش خواس��ت تا حق فرزندش را ب��رای او بیان کند. رس��ول خدا فرمود: 
ن اس��َمُه َو اَدبَُه َو َوضِعِه َموِضعا َحَس��نا. در این جمله کوتاه، حقوق اصلی  تَُحسِّ
کودک یا وظایف بنیادین والدین بیان شده است، نام نیک، ادب و تربیت نیکو، و 
جایگاه و شأن واال )مجلس��ی، 141۳ ق،۷1: 85(. این که نام نیکو یا نیکوترین 
نام ها چیست، باز روایاتی از امام نقل شده که در کتب روایی منعکس است )حر 
عاملی، 140۳ ق، 15: 12۷ به بعد؛ مجلسی، 141۳ق، 101: 1۳1(. این که در 
تربیت فرزندان چگونه باید عمل کرد و چ��ه راهکارهایی برای آن وجود دارد، 
خود بحثی پر دامنه اس��ت، اما در نوع مواجهه با فرزندان سخنی از امام رضا )ع( 
نقل شده که چه بسا در نگاه اولیه به آس��انی قابل فهم نباشد. بر اساس روایتی، 
امام رضا )ع( در پاسخ کس��ی که در خصوص دوستی بیشتر نس��بت به برخی از 
فرزندان و برتری آن ها بر دیگران می پرسد که آیا پس��ندیده است یا خیر، امام 
با تمسک به سیره پیشینیان آن را جایز  می ش��مارد و می گوید: آری! چنان که 
ابوعبداهلل، فرزندش محمد را و ابوالحس��ن فرزندش احمد را بر دیگران برتری 
می دادند. پرسنده در ادامه س��ؤال می کند: آیا دختر و پسر در این زمینه برابرند؟ 
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امام می فرماید: آری دختران و پسران در این زمینه برابرند، طبق آن چه خداوند 
در قرآن برای آنان بیان می فرماید )کلینی، 140۷ ق، ۶: 51؛ طوسی، 140۹ ق، 
8: 114؛ حر عاملی، 140۳ ق، 21: 48۶(. به نظر می رس��د آن چه در کالم امام 
آمده، رویکرد تشویقی است که برای دیگر فرزندان کاربست آن مجاز دیده شده 
اس��ت، نه تبعیض میان فرزندان. به هر روی فرزندان آدمی، همچون دیگر افراد 
جامعه از درجه شخصیتی متفاوتی برخوردارند و اقتضای مدیریت آن است که 

همگان در یک سطح قرار نگیرند.

ت: تکریم والدین
پدر و مادر در هر خانواده ای رکن اصلی به شمار می روند و کسی نمی تواند 
وجود یا اهمیت آن ه��ا را انکار کند. همه آدمیان، به ای��ن نکته مهم توجه دارند، 
اما به نظر می رسد در دیانت اسالمی ارج و منزلتی بیش از حد برای آنان در نظر 
گرفته شده، به گونه ای که هیچ بهانه ای نمی تواند موجب یا مجوز بی احترامی، 
بی اعتنایی یا کوچک شماری آنان شود. امام رضا )ع( در این خصوص با استناد 
به داده های پیشینیان معصوم می فرماید: نیکی به والدین واجب است، حتی اگر 
مشرک باش��ند، جز آن که نباید از آنان در معصیت خالق پیروی کرد )مجلسی، 
141۳ ق، ۷1: ۷2(. همچنین روایت ش��ده که خداوند آدمیان را به سه چیز در 
ارتباط و پیوند با سه چیز فرمان داده است؛ به نماز و زکات مقرون به هم دستور 
داده است و طبعًا اگر نماز به پای دارد، اما زکات نپردازد، نمازش نیز به حساب 
نمی آید و از او پذیرفته نمی شود، دیگر آن که شکر خویش را به تشکر از والدین 
مقرون ساخته و هر کسی ش��اکر والدین خود نباشد، ش��کر الهی را نیز به جای 
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رحم به جای نیاورد، تقوای الهی پیشه نکرده است )ابن بابویه، 1404 ق،1: 2۳4؛ 
حر عاملی، 140۳ق، ۹: 25(. هم ترازی بزرگداش��ت والدین با تعظیم خداوند، 
باالترین س��طح توجه و احترام به آنان را گوش��زد می کند. امام در سخنی دیگر 
به نقل از پدر و جد بزرگوارش، از امام ص��ادق )ع( که در زمانه خود و پس از آن 
دانش��مندی بزرگ و صالحی درخور تعظیم شمرده می ش��د )ابوزهره، 1۳۹0: 
۳8( ذیل آیه قرآن که می فرماید: فاََل تَُقْل لَُهَما أُفٍّ )االس��راء،2۳( آورده اس��ت: 
اگر خداوند لفظی کوتاه تر از ای��ن کلمه در بیان عاق والدین می دانس��ت، آن را 
می آورد و در روایت دیگری دارد که اگر خداوند چیزی ساده تر و سبک تر ازین 
می دانست، از آن نهی می کرد. )طوسی، 140۹ ق، ۶: 4۶۶؛ طبرسی، 1425 ق، 
۶: 240( عالوه بر این ها، دستگیری و یاری پدر و مادر نیز مورد عنایت امام قرار 
گرفته است. آن حضرت در کالمی مفصل، با ذکر سند از رسول خدا )ص( آورده 
که فردی نزد ایشان برای انفاق دو دینار در راه خدا چاره خواست، پیامبر )ص( 
فرمود آن را به والدین خود نفقه بده و در رفت و برگشت های بعدی باز پیامبر او را 
متوجه خانواده، همسایه و دیگر نزدیکانش می کند )طوسی، 1۳۶5ق، ۶: 1۷1؛ 
ابن ابی جمهور، 1404 ق، ۳: 1۹5( بدی��ن گونه وی را متوجه افراد دور و برش 

می کند که در بذل مساعدت بر دیگران و بیگانه ها اولویت دارند.

نتیجه گیری
از مجموع مباحث ارائه شده، چنین به دست می آید که امام رضا )ع( به منظور 
حفظ سنت اسالمی که از رسول خدا )ص( صادر و توسط ائمه بعدی دنبال شده، 
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کالم خود را مستند به داده های آنان می کرد، چنان که عوامل دیگری نیز در این 
میان نقش داشته اند. آن چه در این بخش مایه تأمل است آن است که در مجموعه 
مستندات امام رضا )ع( در مقوله تعامل با خانواده، تنها از سه معصوم پیشین روایت 
شده است؛ پیش و بیش از همه این رسول خدا )ص( است که به عنوان منبع کالم 
آن حضرت مورد توجه قرار دارد. عالوه بر ایشان، از امام علی )ع( و امام صادق 
)ع( نیز نقل های اندکی دیده می ش��ود، اما از دیگر پیشوایان معصوم )ع(، با استقراء 

صورت گرفته مطلبی در این خصوص دیده نشده است. اگر استقصای کامل این 
ادعا را تأیید کند، می توان بر این نکته پای فش��رد که استناد به کالم آنان، غیر از 
احیا و گسترش سنت دینی که نقطه کانونی فعالیت های امامان است، بیشتر برای 
ایجاد پشتوانه برای نفوذ کالم خویش بوده اس��ت تا عوامل دیگر. البته این ادعا 
همچنان به مجالی فراخ تر برای تتبع، مطالعه و تأمل نیاز دارد تا امکان اعالم نظر 

نهایی فراهم شود.

تعامل با خانواده  در سنت رضوی )رویکرد تبارشناسانه(
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• قرآن مجید	
• نهج البالغه  ) 1۳۶8( ، ترجمه س��ید جعفر ش��هیدی، تهران: س��ازمان 	

انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.
• اب��ن ابی جمه��ور، محمد بن علی احس��ائی )1404 ق(، عوالی اللئالی 	

العزیزی��ه ف��ی األحادیث الدینی��ة)ج3(، تحقی��ق مجتب��ی عراقی، قم: 
سید الشهداء.

• ابن شعبه حرانی، حسن بن علی )1404/ 1۳۶۳(، تحف العقول عن آل 	
الرسول )ص(، تحقیق علی اکبر غفاری، قم: مؤسسه نشر اسالمی وابسته 

به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
• ابن بابویه، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه قمی )1404 ق/1۹84 م(، 	

عیون اخبار الرضا )ع()ج1، 2(، تصحیح حسین اعلمی، بیروت: موسسة 
االعلمی للمطبوعات.

•  ---------------------- )1۳۶2(، الخصال، تحقیق علی 	
اکبر غفاری، قم: جامعه مدرسین.

•  ---------------------- )1۳۹8 ق(، التوحی��د، تحقی��ق 	
سید هاشم حسینی تهرانی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.

•  --------------------- )1404 ق(، من الیحضره الفقیه، 	
قم:جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

•  --------------------- )1۹۶۶ م( ، علل الشرایع )ج2(، 	
تحقی��ق محمد صادق بحرالعلوم، نجف: منش��ورات المکتبة الحیدریة و 

مطبعتها

تعامل با خانواده  در سنت رضوی )رویکرد تبارشناسانه(
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• ابوزهره، محمد )1۳۹0 ق(، االمام الصادق، بیروت: دارالفکر العربی.	
• بحرانی، یوس��ف )بی تا( ، الحدائق الناض��ره)ج24(، تحقیق محمد تقی 	

ایروانی، قم: موسسه نشر اسالمی وابسته به جامعه مدرسین.
• بغ��دادی، ابو منصور عبد القاه��ر بن طاهر )1۹۷۷ م( ، الفرق بین الفرق 	

وبیان الفرقة الناجیة، بیروت: دار اآلفاق الجدیده.
• بالذری، احمد بن یحیی )1۳۹4ق/ 1۹۷4م(،  انس��اب االشراف )ج4(، 	

تحقیق محمد باقر محمودی، بیروت: موسسه االعلمی.
• بیهقی، ابوالحس��ن علی بن زی��د )140۹ق(، معارج نه��ج البالغه، قم: 	

کتابخانه آیت اهلل مرعشی.
• ترمذی، ابو عیس��ی محمد بن عیسی )140۳ق/1۹8۳م(، سنن ترمذی 	

)الجامع الصحیح()ج4(، تحقیق عبدالوهاب عبداللطیف، بیروت: دارالفکر 
للطباعة و النشر و التوزیع.

• جعفریان، رس��ول )1۳۷1( ، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه)ج2(، 	
تهران: سازمان تبلیغات اسالمی.

• ح��ر عاملی، محم��د بن حس��ن )1۳۷۶(،  الفصول المهم��ه فی اصول 	
االئمه)ج9، 15، 21(، تحقیق محمد بن محمد حسین قائنی، قم: مؤسسه 

معارف اسالمی امام رضا )ع(.
• حلب��ی، ابوالفرج علی بن ابراهیم )142۷ ق(، الس��یرة الحلبیه )انس��ان 	

العیون فی سیرة االمین المأمون()ج3(، بیروت: دارالکتب العلمیه.
• حلی، حس��ن بن یوسف بن مطهر حلی )1414 ق(، تذکره الفقهاء)ج2(، 	

قم: موسسه آل البیت الحیاء التراث.
• حمیری، عبداهلل بن جعفر قمی )141۳ق(، قرب االسناد، قم: مؤسسةآل 	

تعامل با خانواده  در سنت رضوی )رویکرد تبارشناسانه(
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• دورانت، وی��ل دورانت )1۳۷0(، لذات فلس��فه، ترجمه عباس زریاب 	
خویی، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی.

• شهرستانی، ابوالفتح محمد بن عبدالکریم )1۳۷8 ق/1۹۶8 م(، الملل و 	
النحل )ج1(، قاهره: موسسه حلبی و شرکا النشر و التوزیع.

•  ش��هید ثانی، زی��ن الدین جبعی عامل��ی )1۳۹8ق(، الروضة البهیة فی 	
شرح اللمعة الدمشقیه)ج5(، قم: افست.

• صدر، س��ید محمد باقر )1۳82(، اهل البیت تنوع ادوار و وحدة هدف، 	
تهران: موسسة البعثة.

• ------------ )1۳82( ، اه��ل البیت تنوع ادوار و وحدة هدف، 	
تهران: موسسة البعثة.

• صفا، ذبیح اهلل )1۳۷1( ، تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی تا اواسط 	
قرن پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

• طباطبای��ی، س��ید محمد حس��ین )1۳۶1(،  ش��یعه در اس��الم، تهران: 	
انتشارات کعبه.

• طبرسی، ابو منصور احمد بن ابی طالب )140۳ ق(، االحتجاج علی اهل 	
اللجاج، تحقیق محمد باقر خرسان، مشهد: نشر مرتضی.

• طبرسی، ابوعلی فضل بن حسن )1425 ق(، مجمع البیان)ج6(، بیروت: 	
مؤسسه االعلمی.

• طبرسی، ابونصر حسن بن فضل )1۳۹2 ق/1۹۷2 م(، مکارم االخالق، 	
بیروت:منشورات الشریف الرضی.

• ن��وری ، میرزا حس��ین بن محمدتقی طبرس��ی )1408 ق(، مس��تدرک 	

تعامل با خانواده  در سنت رضوی )رویکرد تبارشناسانه(
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الوسائل )ج14(، قم: موسسه آل البیت.
• طبری، أب��و جعفر محمد بن جری��ر )1۳8۷ ق(، تاریخ الطبری )تاریخ 	

األمم و المل��وک()ج6(، تحقیق محمد أبو الفض��ل ابراهیم، بیروت: دار 
التراث.

•  طوس��ی، ابوجعف��ر محم��د بن حس��ن )140۹ ق(، التبیان فی تفس��یر 	
الق��رآن)ج6، 8(، تحقیق: احمد حبی��ب قصیر عاملی، قم: مکتبة االعالم 

االسالمی.
•  ----------------، )1۳۶5(، تهذی��ب االح��کام )ج3، 7(، 	

تحقیق سید حسن موسوی خرسان، تهران:دارالکتاب االسالمیه.
•  ----------------، )1414(، االمالی، قم: دارالثقافة للطباعة 	

و النشر و التوزیع.
• عطاردی، عزیز اهلل  )140۶ ق(، مسند اإلمام الرضا أبی الحسن علی بن 	

موسی علیهما السالم )ج2(، مشهد: آستان قدس رضوی.
• غزال��ی، ابوحامد )ب��ی تا(، احیاء علوم الدی��ن )ج4(، بیروت: دارالکتب 	

العربی.
• فتال نیش��ابوری، ابوعلی محمد بن حسن )بی تا(، روضة الواعظین، قم: 	

منشورات الرضی.
• فیض کاش��انی، محمد حسن بن مرتضی )1۳۶5(، الوافی، تحقیق ضیاء 	

الدین حسینی، اصفهان: مکتبه االمام امیرالمؤمنین علی )ع( العامه.
• ----------------،  )ب��ی ت��ا(، المحجة البیض��اء فی تهذیب 	

االحیاء، تحقیق علی اکبر غفاری، قم: انتش��ارات مهر وابس��ته به جامعه 
مدرسین.

تعامل با خانواده  در سنت رضوی )رویکرد تبارشناسانه(
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سا • قمی، علی بن ابراهیم )1۳8۷ ق(، تفسیر القمی )ج2(، تصحیح و تعلیق 	

و تقدیم: سید طیب موسوی جزایری، نجف: مطبعة النجف.
• کراجک��ی، ابوالفتح محمد بن عل��ی )1۳۶۹ ق(، کنز الفوائد، قم: مکتبة 	

المصطفوی.
• کلینی، محمد بن یعقوب )1۳۶5(، الکافی )ج1، 4، 5، 6(، تصحیح علی 	

اکبر غفاری، تهران: دارالکتب االسالمیه.
• مجلسی، محمد باقر )141۳ ق(، بحار االنوار الجامعة لدرر اخباراالئمة 	

االطهار )ع( )ج20، 68، 71، 73، 101(، بیروت: داراحیاءالتراث العربی.
• ----------------، )1۳۶۳(، مرآة العقول فی شرح اخبار آل 	

الرسول، تهران: دارالکتب االسالمیه.
• مجلس��ی، محمد تق��ی )1414 ق(، لوام��ع صاحبقرانی فی ش��رح من 	

الیحضره الفقیه)ج5(، قم: انتشارات اسماعیلیان.
• ----------------، )140۶ ق(، روضة المتقین فی ش��رح من 	

ال یحض��ره الفقیه)ج6(، علی پناه اش��تهاردی و حسین موسوی کرمانی، 
قم: مؤسسه فرهنگی اسالمی کوشانبور  .

• مدرس��ی طباطبایی، س��ید حس��ین )1۳8۶(، مکتب در فرایند تکامل، 	
تهران: کویر.

• مطهری، مرتضی )1۳۶8(، امامت و رهبری، تهران: انتشارات صدرا.	
• مغربی، قاضی نعمان )1۳8۳ ق/ 1۹۶۳ م( ، دعائم االسالم)ج2(، آصف 	

بن علی اصغر فیضی، قاهره: دارالتعارف.
•  مفی��د، محمد بن نعم��ان )1414 ق/1۹۹۳ م(، الفصول المختاره)ج4(، 	

تحقیق سیدعلی میرشریفی، بیروت: دارالمفید للطباعة و النشر و التوزیع.

تعامل با خانواده  در سنت رضوی )رویکرد تبارشناسانه(
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• منتظری، حسینعلی )1۳80(، نظام الحکم فی االسالم، تهران: انتشارات 	
سرایی.

•  الفقه المنس��وب الی االمام الرضا )ع(، تحقیق موسسة آل البیت الحیاء 	
التراث، مشهد: کنگره جهانی امام رضا )ع(.

• نیش��ابوری، ابو عبداهلل حاکم )بی تا(، المس��تدرک)ج2(، یوس��ف عبد 	
الرحمن مرعشلی، بیروت: دارالمعرفه.

• هن��دی، عالء الدین علی متقی ابن حس��ام الدین )140۹ ق/1۹8۹ م(، 	
کنز العمال )ج1(، بیروت: موسسة الرساله.
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Seyyed Alireza Vaseei
The Associate Professor of the Institute of Islamic Sciences and Culture, Mashhad

Introduction
 According to Shi’ism, the infallible Imams are neither the founders
 of the divine religion, nor do they play any role increasing or
 decreasing it.  As religious authorities, they are supposed to elucidate
 the truth of religion and Prophet Mohammad’s true tradition and
 seerah, which has been deliberately or unknowingly subject to
 different interpretations in the course of time and in different periods
 of history. This might have driven the prophetic seerah out of its true
 direction.  This research, which has been inspired to investigate the
 genealogy of a moral teaching, dealing with the tradition of family
 in Razavi seerah, purports to examine the roots and sources of Imam
 Reza’s statements in this regard and demonstrate how the issue of
 family, which is currently a complicated, important, and to some
 extant ambiguous topic, is reflected in his words. The requirements
 to establish a family and the kind of relationship that can consolidate
 it and create a dignified and appropriate life are of concern for many
 people these days. In this research, we examine the reflections of this
 issue in Imam Reza’s language and seerah, and more importantly
 explore the sources of imam’s data in this respect, or its genealogy.
 We try to answer this question by investigating the Imam’s quotations
 and comparing them with those of his predecessors. The hypothesis
 of this research is that Imam’s primary motivation for citing the
 words of the Prophet and other religious leaders has been to revive
 the Islamic traditions and promoting religious values and also to
 gain support for his remarks and comments, which is necessary
 to make one’s words more effective and persuade the audience in
                   promoting and explaining the religion.

  Key words: Imam Reza (A.S.), Razavi conduct, Genealogy,
 Interaction, Reviving the Tradition
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 Abstract

 One of the important and applied subject-matters in the social
 life is the kind of the interaction and mutual behaviors among
 humans.  The Qur-an and the Household of the Prophet(s) as
 the pure Islamic sources are full of valuable teachings on the
 method of interaction of humans with each other in different
 issues.  Instructions and correspondences of Imam Reza
 (a.s.) as an infallible Imam which is attributed to the God and
 inspired from the divine sciences , is a solid and firm support
 for cognition and practicing these divine teachings.

 This research intends to respond to this main question : What
 are the main components in social interactions inspired from
 the letter of Imam Reza(a.s.) to Abdolazim Hasani(a.s.)?
 What has been analyzed in this article includes cases which
 have been collected through a problem-oriented attitude
 reference to the Qur-an and creditable traditions of the
 infallible Imams in particular the instructions and practical
 behaviors of Imam Reaz(a.s.) , though in presenting these
 components, this research does not limit itself. On this basis
 , the main components in the mentioned social interactions
 include: Greetings and salutation , veracity , trusteeship ,
 leave a dispute , beneficence, affection , visiting each other ,
 empathy , abstinence from division

 Key Words: Social Interactions, The Qu-ran, Imam Reza
(a.s.) , Abdolazim Hasani (a.s.)

 Ali Soroori Majd:
Assistant Professor, Research Centre for Culture, Arts and Communication

:

Desirable social interactions inspired by Imam 
Reza’s letter to Abdolazim Hasani )A.S.(
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  The analysis of the components and features of the
doctrine of Imamate in Imam Reza’s hadiths

Mahyar Khani Moghaddam

 Quran and Hadith Sciences PhD (Author)

Abdul Zahedi

  University of Grand Ayatollah Boroujerdi (RA)

Abstract

  The issue of research, analysis and indicators doctrine of
 Imamate in traditions Razavi pillars and aims to provide a
 suitable framework to explain the doctrine of the Imamate is
 based on the audience’s comprehensive approach and achieve
 brighter. , an analysis of the relevant reports have been
 examined. Based on the results of the research framework
 includes three pillars of wisdom, guidance and divine
 satisfaction and seven indicators corresponding to include “the
 necessity of complete divine religion,” “monopoly leadership
 in rejecting the Prophet and the Caliphate”, “guidance holistic
 “,” the most important material and moral characteristics
 of Imam “,” knowledge of the Imam “,” affectionate leader
“and” follow the leader “presented.

 Key word: Imam, the Imamate pillars indications Imamate of
Imam Reza (AS).
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 The analysis of the concept of greed in Islamic
 ethics in light of Imam Reza’s sayings

Mohammad reza Javaheri
 Assistant Professor at Ferdowsi University of Mashhad

Abstract
 The purpose of this article is to analysis the concept of greed
and explain examples.
 In this research with the scientific authority of Imam Reza
 (AS) sayings, concept and extentions of greed and its kinds
 is inferred from the Razavi texts. Main problem of this paper
 is discovery of Functions and instances of “holy greed” in
expressing OF ALIME – ALE- Muhammad (PBUH).
 Research Method is Descriptive Analytical Basically and by
study of traditions of Razavi(AS)
 The fact of praised greed and extentions and its samples will
be explain.
 Studies and examining the sayings of Imam Reza (AS) for
 “greed ology” showed that in some cases, had commanded to
be greedy.
 Imam Reza (AS) with the formula of command “EHRESOO”
 in a comprehensive tradition have taught, three headlines of
 “praised greed” to the whole world. Greed on “to grant needs
 of believers” and “to give happiness to believers” and” to fend
 off sadness from believers” has been command of Imam Reza
 (AS). In the paper with Contextual study of Hadith of Imam
 Reza (AS) and other infallible Imams (AS) is inferred and
explained.
Keywords: Ethics. Praised greed. Hadith. Imam Reza (AS).
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 The contextual, regional, and urban design of the
path of Imam Reza’s journey to Iran

Asghar Molaei
 PH.D candidate in urban planning at Islamic art Tabriz University

Mohammad Taghi Pirbabaei
  Associate Professor at Islamic art Tabriz University

Abstract:
 Regional and Urban design in context, is based on attention and respect for 
valuable contexts. This topic with dynamic, flexible and comprehensive 
process to historic, cultural, social, economic, physical and environmental 
aspects can be improve environmental qualities and suitability in cities 
and regions. Imam Reza Journey to Iran one of the most valuable Iranian 
contexts as a largest cultural events in Iran History. Concepts and contents 
related to Imam Reza in Path and cities can be explained in contextual 
urban design. Attention to these contents in Imam Reza journey path such 
as Architectural, cultural social, natural and land uses phenomenon can be 
upgrade the Iranian and Islamic origins specially Razavi environmental 
Identity. Thus the aim of this paper is analyses and recognition of Imam 
Reza journey path in Iran approaching sustainable and Islamic urban 
development. This research has done with historic, analytical and 
Interdisciplinary research methods. The results of this research shows; that 
creation Razavi cultural path on integrated structure required to upgrade 
of infrastructure in different aspects. These requirements contains public 
transportation, welfare, recreational, hygienic, safety, security, guideline 
signs and symbols. Also integration between sporty, recreational and 
truism plans with Imam Reza path such as sporty competitions in that 
path are effective to Razavi approach. Usage of vernacular signs and 
symbols such as Razavi entrance, aghakhaneh, Negharehkhaneh and 
Negghareh ceremony and other cultural-architectural monuments can 
be improvement Razavi cultural escapes. Also Razavi Stations in that 
path, Islamic architecture and urban design is useful to achieving aims 
of research. Contextual urban design approach in Imam Reza journey 
path will be one of the most effective strategies to Iranian and Islamic 
development in Iran.
 Keywords: Contextual urban design approach, Imam Reza journey
path, environmental qualities, religious tourism.
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 The reflection of the name and the shrine of  Ahmad
Ibn Mousa  in the poetry of the 8t -10th centuries

Mohammad Moradi 

Assistant Professor of Persian Language & Literature, University of Shiraz

 
Abstract

  Most researchers in studying and investigating Imam Ahmad
 Ibn Mousa reputation and the history of his shrine discovery
 have only relied on historical documents, so in this paper
 with emphasis on poems of 8th– 10th centuries, evolution of
 considering his shrine and reputation has been investigated,
 also the first merits of Ahmad Ibn Mousa have been derived
and analyzed in Persian poetry.

 One of the findings of this study is that by the end of 8th century,
 no clear reference to his shrine is found in poets’ collection and
 in 9th century, Shahdaei and Mansour Hafez have composed
 the first verses in his virtues and in 10th century by developing
 the building of the holy shrine, Ahli Shirazi has presented
 new descriptions of the name and shrine of the Imam in his
 poems. According to the poems, in 9th century, he was called
 Ahmad Ibn Mousa al-Reza and in 10th century, he was famous
as Seyedsadat and Shahcheragh.

 Key words: Ahmad Ibn Mousa, Persian poetry, Shahdaei,
Mansour Hafez, Ahli Shirazi .

:



283

13
95

ن 
ستا

زم
 ،1

6 
ره

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

Received: 20 JAN 2016
Accepted: 9 APR 2016

 The analysis of Imam Reza’s educational methods
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Abstract
 The present research was performed by analysing Imam Reza
 educational method relying on predicate of Imam Reza. The method
 of research is applied by conceptual and documentary analysis
 method. The statistical society is textual and consists of all concepts
 pertain to Imam Reza Educational method in the predicate of that
 Holiness which was performed in regard to research question as
 targeted. The research findings showed that Imam Reza educational
 method covers easiness techniques like clustering of contents, short
 sentences and using stories, interesting techniques for audiences
 like emphasize upon importance of content, use of verbal words
 and use of punishment and reproof words, subjective methods like
 citation of example and similarity and question and answering on
 elementary question by Imam Reza and its respond by the pupils
 by confirmation, correction and complement it by Imam, citation
 of probable questions and its responds by Imam and citation of
 elementary question by pupils by its respond by Imam. The result is
 that among said methods, question and answer is so important. Thes
 method which has been used by Imam Reza caused questioning
 spirit in the audiences and increased stimulation of learning and
 participation of pupils in education process by enhance thinking
faculty, deepening and extension of educational angles.
 Keywords: Educational Methods, Imam Reza Predicate, Narrations,
 Easiness, Subjectivism
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 Investigating and analyzing the cultural policy
 of Imam Reza’s sons (Imam Javad (A.S.(, Imam
Hadi (A.S.(, and Imam Askari (A.S.((
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Abstract

 The infallible Imams have been selected religious leaders
 for the human society, who explained the message of the
 divine prophets and were guides for people. A large of part of
 their efforts has been devoted to the cultural development of
 their own era. After Imams passed the ups and downs of the
 aftermath of the death of Prophet Muhammad, and after Imam
 Reza accepted the role of the Crown Prince of Al-Ma’mun
 and Imam’s martyrdom until the absence of Imam Mahdi, the
 ninth, tenth, and eleventh imams played this important role.
 The present article purports to examine the cultural polices of
 these Imams in this period.

 This research has collected the necessary information based
 on documentary and library methods, and has analyzed it in
 accordance with the cyclic model of policymaking. According
 to this model, analyzing the cultural policies involves
 identifying the problem, designing and selecting the ploy, and
 finally evaluating that policy. The cultural issues of this era
 have been classified in three groups: the issues of caliphate,
 the issues of public culture, and the issues of Shiite culture.
 Then, the cultural policies of the Imams of this era have been
 analyzed. These policies have influenced the fundamental
 layers of culture (beliefs and values) as well as the behavioral
 layers.

 Key words:  Culture, Cultural policy, The ninth, tenth, and
          eleventh Imams (A.S.).
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