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  مجله ةدربار ●

 ،يفقهـ  ،يكالمـ  ،ياعتقـاد ي  هـا  نـه يزم دري  پژوهـش ي  هـا  مقالـه  يرضو فرهنگ فصلنامه
 )ع(رضـا  امـام  تيـ محور بـا  را يعلمـ  ابعاد گريد و يقيتطب ،يخيتار ،يثيحد ،يريتفس
  .رديپذ يم

  

  مقاله ميتنظ و هيتهي راهنما ●
 )واژه 5 حداكثر( ها هواژ ديكل و) كلمه 200 حداكثر (مقاله انگليسي و فارسي چكيدة  ـ

  .شود ارسال همقال همراه
  . شود درج مقاله پايان در خانوادگي نام الفبايي ترتيب به منابع فهرست و ها يادداشت  ـ
 بـه  نظرمـد  صـفحة  و منبـع  انتشار سال مؤلف، نام بود الزم كه هرجا مقاله متن در  ـ

 همـان  پـايين  در هـا  آن خارجي معادل) التين (خارجي منابع باره در و APA روش
  . شود درج صفحه
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 بـه  شـده  ترجمـه  التـين  هاي گزارش و ها رساله ها، كتاب ها، مقاله كامل مشخصات  ـ
  . شوند خذام ضميمة بايد  فارسي

 پست نشاني و كار محل كامل نشاني آموزشي، يا پژوهشي سمت بايد مؤلف ـ
  . كند مقاله ضميمة را خود) e-mail (الكترونيكي

 داوران و تحريريـه  هيئـت  تأييـد  بـه  طمنـو  مجلـه  در آن چـاپ  و مقاله نهايي پذيرش   ـ
  . است» رضوي فرهنگ «متخصص

 شـده  چـاپ  كشور خارج و داخل زبان فارسي هاي مجله در نبايد رسيده هاي مقاله  ـ
  . باشد

  . است آزاد آن، مفاهيم در تغيير بدون رسيده، مقالة» ويرايش «در مجله  ـ
يي هـا  پـژوهش  نتيجـة  كه دكن چاپ را هايي مقاله دهد مي ترجيح» رضوي فرهنگ«  ـ

  . باشد) )ع(رضا امام(ي رضو فرهنگ و معارفة دربار
  .هاست آن نويسندگان برعهدة فصلنامه، در مندرج هاي مقاله مطالب مسئوليت  ـ

  

  اشتراك ●
 مبلـغ  اين توانندي  م انيمتقاض. است ريال هزار 300000 ايران در ساليانه اشتراك مبلغ
 موسسه نام به مشهدي مركز شعبه  رسالت بانك 1/5103236/10 حساب شماره به را

 بلـوار  مقـدس،  مشهد نشاني به را فيش اصل و كنند واريز تيوال امر اءياح انتشارات
 طبقـة  ،)ع(رضـا  امـام ي  هنري  فرهنگي  الملل نيب اديبن ، 62ينيخم امام نبش ،ينيخم امام
  . بفرستند هينشر دفتر وم،د
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  117.........................................................يصادق لياسماع ، زاده گيب ليخل ،يشهرك يشاهرخ سيفرنگ     

  
   با گفتمان حدوث و قدم قرآن)ع(رضا امام مواجهه يواكاو
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  )ع(رضا امام ياسيهاي س  در آموزهيهاي اخالق محور شاخص

  179.........................................................................ي نژاد محمد آبادني حسدي فر، حمي احمديمصطف      
  ، رضا حق پناهي اصفهانيي رضايمحمد عل      



  
  
  
  



  )ع(رضا ماماي ها مناظره در مناظرههاي  رتمها و اخالق
  )مذاهب و انياد متكلمان با )ع(رضا امام مناظره ؛يمورد مطالعه(

  1برندقي روح كاوس
  

  1/7/1394 :افتيدر
  1/9/1394 :رشيپذ

  
  

  دهيچك
ـ هودي با افراد مختلف از جملـه نماينـدگان          )ع(رضا  امامحضرت   ان، مـسيحيان،   ي

 به منـاظره     ديگر و افراد  ياسالمهاي    ايان، فرقه گر  اديمان، صابئان، زنادقه و     يزردتشت
 مناظره مفصل آن حضرت با متكلمان اديـان و          ها،  يكي از اين مناظره   . پرداخته است 

ايـن مقالـه بـا مطالعـه مـوردي و بـا هـدف               . اسـت  و نبوت     توحيد دربارهمذاهب  
ـ در برابـر رقيبـان، ا      )ع(رضا  امامشناساندن اخالق توحيدي حضرت      ه را از   ن منـاظر  ي

 شرايط،  ها،   با مطالعه تطبيقي آن با معيار      ويژه  بهمناظره و   هاي     مهارت ولحاظ اخالق   
و مـورد     علم ارتباطات، تحليل   يها  افتهيآداب مناظره و جدل در دانش منطق و نيز          

ن منـاظره، حـضرت از      يدر ا  داده و به اين نتيجه دست يافته است كه        پژوهش قرار   
ــيوه ا20 ــارت و ش ــ روش و مه ــه يخالق ــرده  أ توصــورت ب ــتفاده ك ــان اس ر و دم

استدالل باطـل  ترين  كوچكه در دام  كني بدون ا  ،مناظرهترين    و طوالني ترين    سخت
برتـر  هـاي     منـاظره و روش   هـاي     با اسـتفاده از انـواع مهـارت       يا غير اخالقي بيفتد،     

  .ش برده استياستدالل و بحث را تا غلبه بر رقيبان پ ،ارتباطي

  :ها واژه ديكل
  .مناظرههاي  مهارتاديان و مذاهب، جدل، ، مناظره، ياربردك، اخالق )ع(رضا امام

                                                            
  k.roohi@modares.ac.ir  :مدرس تيترب دانشگاه ثيحد و قرآن علوم ارگروهيدانش. 1



8   فرهنگ رضوي 

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

18، 
ان 

ست
تاب

13
96

 

  لهئمس طرح. 1
ـ هودي نـده ينما جملـه  از مختلـف  افراد با )ع(رضا  امام حضرت   ،)الجـالوت  رأس (اني
 نـده ينما ،1يصـابئ  عمـران  ،)بـر كا هربـذ  (انيزردتـشت  ندهينما ،)قيجاثل (انيحيمس ندهينما

 ماننـد  داشتند يخاصهاي    دگاهيد ياسالمهاي    فرقه در هك يسانك با ان،ياگر  مادي و زنادقه
 هكـ  يگـر يد افراد و تيكس ابن مأمون، جهم، بن محمد بن يعل ابوقره، ،يمروز مانيسل

 منـاظره  به امامت و يديتوح مسائل در جمله از گوناگون موضوعات در هستند، ناشناس
ــه ــت پرداخت ــ. (اس ــ) 176-101: 1 ج،1380 ،يقرش ــدوق خيش ــابك در ص ــع ت  وني
 آورده را )ع(رضا  امام مناظره نيچند جمله از )ع(رضا  امام اخبارترين    برجسته ،)ع(اخبارالرضا

 ق، 1403 ،يمجلـس  ؛417 :ق 1398 ،همـان  ؛204-154: 1 ج ق، 1404 ،بابويـه   ابن (است
ـ ا ازي كـ ي). 415 :2 جق، 1403 ،يطبرسـ  ؛1:281 ج ق، 1425 ،يعامل حر ؛299: 10ج  ني
 كـه  اسـت  ديتوح درباره مذاهب و انياد متكلمان با حضرت آن مفصل مناظره ها،  ظرهمنا
 عند دیالتوح یف المقاالت أصحاب و انیاألد أهل مع )ع(الرضا مجلس ذکر باب «عنوان با صدوق خيش

 بـه  را آن مقدمات و) 156 -154: 1 ج ق، 1404 ،بابويه  ابن (است كرده ياد آن از »المـأمون
 بـه  مأمون آوردند، فيتشر خراسان به )ع(رضا  امام حضرت يوقت كه كند  مي ذكر شرح نيا

 در دارنـد  ييادعـا  هكـ  را يسانكـ  و مذاهب و انياد متكلمان تا داد دستور سعد بن فضل
 بـه  آمد خوش ضمن مأمون ردك جمع يمجلس در را آنان فضل يوقت .آورد گرد يمجلس

 مناظره آوردند فيتشر نهيمد از هك ميپسرعمو با تا ردمك جمع را شما من هك گفت ها آن
 ديبا فردا هك بدهد اطالع )ع(رضا  امام به تا فرستاد را يسك سپس. ماست موعد فردا و دينك

                                                            
) 338: 20 ج؛237: 9 ج؛184: 6 ج؛278: 10 ج،1393 ،ييطباطبـا . (روند  ميشمار  به كتاب اهل از اي هستند پرست ستاره اي نيصابئ. 1
 مييبگو ميخواه نمي. اند  داشته يآسمان شهير يعني اند، شده ذكر )نيصابئ و مجوس ،ينصار هود،ي (كتاب اهل كنار قرآن در هرحال به

 در شـود  بحـث  يكالمـ  جهـت  از اگر كه اند شده منحرف يطور  بهها    كتاب اهل بلكه ستند،ين منحرف پس هستند كتاب اهل چون
 بحـث  يكالمـ  جهت از انيحيمس با اگر كند،  مي فرق مشركان با ها آن حكم يفقه جهت از و انجامد، يم شرك به ها آن كار تينها
ـ  يپرسـت  دوگانه بهها    يزردتشت وها    يهودي طور نيهم شود،  مي ييخدا يسيع اي يپرست گانه سه به منجر شود ـ  يپرسـت  گانـه  سـه  اي  اي

 مـشرك  و هـستند  كـافر  فقـط  كتـاب  اهـل  يفقه جهت از يول. انجامد يم شرك به و پرستي  رخدايغ به حال، هر به و يپرست انسان
 ).شود  ميگفته رخداپرستيغ به كمشر (ستندين
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 اسـت،  يطـوالن  اريبـس  كـه  آن بـر  افزون مناظره نيا ).همان (ندك مناظره اشخاص نيا با
 نـد، ك  مي طرحمدار    دامنه صورت  به را يديتوح مباحث از ياريبسهاي    يارك زهير حضرت

ـ  گـر، يد صـورت   بـه  ها يحيمس با ند،ك  مي بحث صورت كي به انياگر  مادي با  يمبـاحث  اي
  .ندك  ميمطرحها  يهودي با )ص(رمكا غمبريپ نبوت درباره
 نيا .رديگ قرار يبررس و بحث و توجه مورد تواند  مي گوناگون جهات از مناظره نيا 
 حـضرت ي  ديـ توح اخـالق  شناسـاندن  فهد با وي  مورد مطالعه با است صدد در مقاله
ـ اي    حرفـه  اخـالق  لحـاظ  از را منـاظره  نيا بان،يرق برابر دري  حت )ع(رضا  امام  ياربردكـ  اي

 ط،يشـرا  ارهـا، يمع با آني  قيتطب مطالعه با ويژه  به و مناظرههاي    مهارت و) مناظره اخالق(
  .كند ليتحل ارتباطات، علم يها افتهي زين و منطق دانش در جدل و مناظره آداب

 ميمفاه. 2
  مناظره اخالق مفهوم نييتب  2-1

 يخـو  و خلـق  فيتوصـ  بـه : يفيتوص اخالق .1: است گونه چند ياخالقهاي    بحث
 اخـالق  .2. بشناسند را ها آن گرانيد تا پردازد  مي شورك كي اي شهر كي اي قوم كي مردم
 وهـا     يبـد  از يريشگيـ پ روشها    يبد وها    يخوب شناساندن بر عالوه): يارزش (يهنجار
 اخـالق  عنوان  به را بركت و حسادت مثال عنوان  به. ندك  مي انيب راها    يخوب به شدن آراسته

 عنوان  به را يرخواهيخ اي آموزد،  مي ما به را آن درمان و يريشگيپ راه و ندك  مي يمعرّف بد
   اخـالق  فلـسفه  .3. نـد ك  مـي  انيـ ب را آن بـه  شـدن  آراسـته  روش و يمعرّف خوب اخالق

 جاكـه   ازآن. ندك  مي بحث اخالق ييمبناهاي    گزاره درباره يا شهير صورت  به): اخالق افر(
ـ  در تـا  شـد  جـاد يااي    حرفه / ياربردك اخالق است، ياجمال و يلك يهنجار اخالق  كي
 يمبـان  ب،يترت نيا به. ندك بحث آن ياخالق مسائل درباره و شود زكمتمر حرفه اي صنف
 آموزش يهنجار اخالق در ياخالق اصول شود،  مي ادهد آموزش اخالق فلسفه در اخالق
 داده آمـوزش اي    حرفـه / ياربردكـ  اخـالق  در ياخالق يدهاك اي ارهايمع و شود،  مي داده
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ـ ا بـه . است خاص شغل اي رشته كي افتهي تينيع مسائل هك شود مي  اخـالق  در معنـا  ني
 انيب فرد هر حرفه در ها دستورالعملترين    يخصوص و نيوارتر نسخه و نيزتريراي    حرفه
 از يا شـاخه  ياربردكـ  اخـالق  ن،ينابراب .)27-24: 1389 سندگان،ينو از يجمع (شود مي

ـ  در )هـا   يبـد  وهـا     يخوب يعني (ياخالق مباحث به هك است يهنجار اخالق  حرفـه  كي
رو  ازايـن . پـردازد   مـي  منـاظره  و يپادشاه صنعت، پژوهش، آموزش، حرفه مانند خاص، 
 ياتكـ ن چـه  مناظره يبرا آموزد مي ما به هك است ياربردك اخالق حثمبا از يكي مناظره

ـ ا شامل دانش به مربوط اخالق مجموعه ريز كه نيا حيتوض. شود تيرعا ديبا  مـوارد  ني
ـ  سيتـدر  اخـالق  .2 ،ييدانشجو اي آموزي  دانش اخالق .1: است  اخـالق  .3 ،ياسـتاد  اي

 ييراهنما اخالق .5 ،ارمندانك ،استادان س،يرئ شامل يپژوهش سازمان اخالق .4،  پژوهش
ـ  ،بنـابراين . نقد اخالق .7  و يداور اخالق .6 ،پژوهش و  هكـ  نقـد  اخـالق  از بخـش  كي

ـ ا حيتوضـ . اسـت  مناظره اخالق افتد  مي اتفاق يشفاه طور  به معموالً  يدارا 1نقـد  كـه  ني
 ودشـ   مـي  نوشته يتبك صورت  به كه متن اي تابك كي نقد مثالً: يتبك نقد .1: استي  انواع

 گـران يد حضور در خصوص  به و يشفاه طور  به الفـمخ هينظر دو يگاه: يشفاه نقد .2
 اسـت،  خصوص و عموم نقد با آن رابطه هك نقد از يخاص نوع: مناظره .3 شود مي مطرح

ـ  منـاظره  حـال  درعين. ستين مناظره ينقد هر يول است نقداي   مناظره هر يعني  نقـد  كي
 در هـستند  نظـر  صاحب يعلم رشته اي دانش كي در هك نفر دو رايز است، حساس اريبس

 دفاع خود هينظر از بتوانند چه هر و مطرح را خودهاي    دگاهيد و رنديگ  مي قرار هم مقابل
 احـساسات  و رديـ گ  مـي  انجام گرانيد حضور در يگاه نيا. نندك  مي رد را مقابل هينظر و

ـ رعا نيبنـابرا  اسـت،  درسـت  او نظر دارد ادعا سك هر رايز شود،  مي ختهيبرانگ افراد  تي
 عبـارت  منـاظره  بـا  نقـد  رابطه اساس نيبرا. است دشوار اريبس يموارد نيچن در اخالق
  .گرانيد حضور در بيرق هينظر ينف و خود هينظر اثبات از است

                                                            
 يبد كردن مشخّص و زييتم يبرا نقد يعني است،) ناسره از سره (ناخالص از خالص زيچ كردن جدا يمعنا به يعرب زبان در نقد. 1
 .دارد كاربرد انتقادها وها  يبد ذكر يمعنا به شتريب عامه اصطالح در اگرچه). 650 : ق1399 ،يزمخشر (است يخوب و
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 وي  رطوسينـص  خواجـه  تهنوشـ  نيالمتعلمـ  آداب: ماننـد  ياخالقـ هاي    تابكي  برخ در
 و آداب و آمـده اي    حرفـه  اخـالق  عنـوان   بـه  منـاظره  القاخ ،يثان ديشه نوشته ديالمر منیة

 دو در هكـ  اسـت  منـاظره  درباره باب كي ديالمر منیة تابك در .است شده انيب آن شروط
 1409 ،يثان ديشه( بيان كرده است   راي  ديمف مطالب مناظره آفات و آداب و شروط فصل

  ).336-309: ق

  مناظره فيتعر  2-2
ـ اند و تأمل دادن، نظر يعنام به »نظر «شهير از مناظره ـ  بـاب  از و دنيشي ـ مز يثالث  دي

ـ  و دهنـد  ارائه را خود نظر نفر دو كه است نيا يمعنا به )مفاعله(  طـرف  بـر  طـرف  كي
 نظـر  صـاحب  نفر دو كه نيا از است عبارت مناظره فيتعر ن،يبنابرا. كند دايپ غلبه گريد
ـ  توبكم ،يرسم ريغ اي يسمر صورت  به بيرق هينظر رد و خود هينظر اثبات اعتبار به  اي

 حـوزه  بـه  مربـوط هـاي     حرفـه  از يكي رهـمناظ واقع در. بپردازند نظر و بحث به يشفاه
 آن رابطـه  و رديگ  مي قرار دانش به مربوط اخالق رمجموعهيز و است پژوهش و آموزش

 صـناعات هـاي     فـن  از يكـ ي جدل اي مجادلهي  ول است، خصوص و عموم نقد اخالق با
 بـه  مـشهورات  از اسـتفاده  بـا  دارد درنظـر  كننـده  استدالل هك است نطقم علم در خمس

: 2001 ،ميدغـ  ؛22: ق 1404 نا،يسـ  ابـن  (ندك مغلوب را خود مخاطب نكمم هرصورت
680(.   

 سـخن  بـه  خواهد  مي فرد هك يمطالب يمحتوا يعني اس،يق ماده به منطقهاي    تابك در
 .1: از اند عبارت هك شود مي گفته خمس صناعات باشد، شده ليكتش يمواد چه از اورديب

 بـه  باشـد،  حـقّ  با مطابق و يبرهان صورت  به قيدق قواعد مثل مطالب يمحتوا اگر: برهان
 اگرچـه  باشد مشهور مورا شامل مطالب يمحتوا اگر: مجادله .2. شود  مي گفته برهان نيا

 مـورد  سـخن  يمحتـوا  اگـر : خطابه .3. شود  مي گفته مجادله نيا به نباشد، حق با مطابق
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ـ  باشد يبرهان درست يمحتوا يحت تا نادرست اي درست باشد، پسند مردم و همه قبول  اي
ـ  نظم (سخن يمحتوا اگر: شعر .4 1.شود مي گفته خطابه آن به نباشد  ياحـساسات ) نثـر  اي
 آن مخاطـب  است ياحساسات سخن هك نيا ليدل به يگاه. شود  مي گفته شعر آن به باشد
 يبرهـان  هكـ  نـد ك  مـي  انيـ ب را يمطلبـ  فـرد  يستيوناليناس حس با طابقم مثالً رد،يپذ  مي را
 شتريـ ب مثـال  عنوان  به. است ردهك فيتعر را او قوم چون رديپذ  مي را آن فرد يول ست،ين

 و ياحساس صورت  به را مطلب رايز است، شعرها    خانم حقّ از دفاع درها    خانم يسخنران
 مطـرح  مغالطـه  يبـرا  ياريبـس  يشگردها: الطهمغ .5. نندك  مي انيب) ياستدالل نه (يعاطف
 نيالـد  رينـص  خواجـه  ؛22 :تـا   بـي  ،يراز نيالد قطب ؛110: ق 1412 ،يزدي (است شده
  .)355 :تا بي مظفر، ؛288 :1 ج،1375 ،يطوس

 ينظري مبان. 3
  مناظره آداب و شروط  3-1

ي تصـور  در گـر، يد عبـارت  بـه  ؛شناسي  تياولو. 1 :اند  عبارت مناظره آداب و شروط
 مـسائل  در ننـده ك مناظره. 2 .نباشد انيم در مناظره ازتر    مهم يامر كه ندك مناظره به اقدام

 انكـ االم يحتـ . 3 .ندك انيب را نظر صاحب افراد نظر اي باشد مجتهد و نظر صاحب ينيد
 آفات باشد مردم حضور در مناظره اگر اشد؛بن مردم حضور از دور به و خلوت در مناظره

 صـورت  مهـم  مـسائل  در منـاظره . 4. دارد دنبـال  به را رهيغ و بركت عجب، مانند ياريبس
 دنبـال  به هك نيا مثل باشد قتيحق يايجو چنان آن نندهك مناظره: جويي  حقيقت. 5. رديبگ
ـ ا در را يگريد سؤال اي گريد ليدل خواست مقابل طرف اگر. 6. گردد  مي گمشده زيچ  ني
. 7 .دادن موضـع  رييـ تغ يآزاد بيـ رق بـه  گر،يد عبارت به ند؛كن منع را او ند،ك انيب انيم

 دري  حتـ  مقابـل  طرف به نكردن اهانت. 8 .باشد داشته را مناظره يستگيشا مناظره طرف
                                                            

 .ستين يسخنران يمعنا به خطابه جا نيا. 1
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ـ عقا ليـ تعل عـدم .10 .بـودن  كمشتر نهيزم يپ در. 9 .او اهانت صورت  مـسخ  و خـود  دي
 يعنـ ي ؛گانهي يارهايعم از استفاده. 11 .مجادله دام در فتادنين و مقابل طرف ديعقا نكردن

 چـه  آن هر. 12. باشد داشته وجود يهمزبان تا شود مشخّص بحث اساس و ينظر يمبان
ـ رعا. 13 .كنـد  لحاظ زين خود يبرا هدخوا فيحر يبرا . 14 .متقابـل  ادب و احتـرام  تي

 و فهم و سطح به توجه. 18. يرازدار. 17 .يهمزبان. 16 .ينيآفر اعتماد. 15. ينگر مثبت
 1409 ،يثان ديشه. (بدن زبان ازگيري    بهره. 20 .دادن گوش خوب هنر. 19 .بمخاط ازين
 :ق 1417 ،ياشـان ك ضيف ؛102: 1370 ،يجرجان ؛72 :1 جزء ،1 ج تا،  بي ،يغزال ؛311: ق
 ).15-5: 1386 ،يروانيا ؛99 :1ج

ـ ر. 2 حق رفتنينپذ. 1 :اند  عبارت مناظره آفات اما معه  ويي  نمـا دخو و اي در يعنـ ي سـ 
. 5 اسـت  خـشم  جـه ينت كـه  نـه يك. 4 شدن نيخشمگ. 3 دادن قرار گرانيد دنيشن معرض
 بـت، يغ: ماننـد  نـاروا،  سخن. 7 ارتباط قطع و كردن قهر. 6 است؛ نهيك جهينت كه حسادت
گيري   خرده و گرانيد وبيع تتبع و تجسس. 9 ينيب بزرگ و برك. 8 فحش و سب تهمت،

. 11 مقابـل  طـرف  شـدن  واقـع  مغلـوب  زا شـدن  شـادمان . 10 مقابل طرف اشتباهات از
 شيسـتا . 15 گزنـده  انتقـاد . 14 يمنف نقاط از شروع. 13 ييدورو و نفاق. 12 ييخودستا

 ،يثـان  ديشـه  (يمنفـ  يپرسـشگر . 17 منفعالنه اي آمرانه يگوو گفت. 16 مخاطب يافراط
 ،ياشـان ك ضيفـ  ؛102: 1370 ،يجرجـان  ؛72 :1 جـزء  ،1 ج ،تا  بي ،يغزال ؛311: ق 1409
  .)24-15: 1386 ،يروانيا ؛99 :1 جق، 1417

  جدلهاي  مهارت و شروط آداب،  3-2
 فقـط  يخنثـ  صـورت   به يبرخ و يراخالقيغ يبرخ و ياخالقها    مهارت نيا از يبرخ

  :ازاند  عبارت است آمده باره نيدرا كههايي  هيتوص ازجمله. دهد  ميآموزش را مهارت كي
 در يقو مهارت. 1: ازاند    عبارت دهنده پاسخ و نندهك شروع نيب كمشترهاي    مهارت

 دلپـسند  و بايز واژگان و الفاظ. 3. باشدآور    زبان. 2 .باشد داشته مطلب ضينق سكع انيب
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 مبادا تا ندهد فرصت بيرق به. 4 .ندك اجتناب زشت واژگان و سخنان از و ببرد كار  به را
 فتـد، يب جا مردم نيب هك ديبگو را يمطلب خواست مقابل طرف اگر ند؛ك پر را مردم گوش
 لمـات ك ،يعلمـ  ،يفلـسف  ،ينيد متون شعر، المثل، ضرب از. 5. ندك انيب را مطلب تا چند

 متعارف اندازه از شيب را خود يصدا. 6 ند؛ك استفاده وتاهك يخيتارهاي    تياكح بزرگان،
 بـه  .8. بدهد گوش مقابل طرف سخن به امالًك. 8. ديبگو سخن متواضعانه. 7 .ندكن بلند
 مـردم  نزد تا ندك  مي سمعه و اير او نندك احساس مردم هك ندكن استدالل و بحث يا ونهگ

 تـا  زديـ بپره هـا  نيا امثال و ردنك مسخره ردن،ك لعن دادن، فحش از .9. ندك جلوه موجه
 از ندارد، وجود يگريد راه هك يموارد دري  ول بشوراند؛ خود هيعل را مردم عواطف مبادا

 حقّ به وصول او هم .10 .ندك استفاده مقابل طرف واداشتن خجالت هب ه،يسخر استهزاء،
 نيالد رينص خواجه ؛417 :تا  بيمظفر،( ندكن رفتار معاندانه. 11. نديبرگز را انصاف و باشد
 ).266: 1371 ،يحل عالمه و يطوس

 ييمحتواهـا  چه از هك ندك ركف جدل از قبل. 1 :ازاند    عبارت نندهك سؤالهاي    مهارت
 ندك ركف جدل از شيپ. 2. درآورد است، همه قبول مورد هك را يمشهور سخنان واندت مي
 طـرف  از هك نيا يبرا. 4 .اوردين اول را خود آخر سخن. 3. ندك استفاده يروش چه از هك

 بيـ ترت بـه  را مطالـب . 5 نـد؛ ك اسـتفاده  روش نيچند از رديبگ اعتراف بتواند بهتر مقابل
. 6 .نـد ك  مي بيني  پيش را يبعد مورد مقابل طرف مبادا تا د،نرو شيپ مقابل طرف با ياسيق

 طـرف  نفـع  به يحت است، قتيحق دنبال به هك يسك مثل ندك مطرح يا گونه به را مسئله
 بـه . ندارد قبول را خود مطلب او ييگو هك ندك تصور مقابل طرف تا ديبگو سخن مقابل

ـ فر را مقابـل  فـرد  صـورت  نيا  و المثـل   ضـرب  از. 7. نـد ك  مـي  مغلـوب  و دهـد   مـي  بي
 را بحـث  بـا  رمـرتبط يغ مطالب خود سخن انيم در. 8 .ندك استفاده يخيتارهاي    تياكح
 اسـت  باهوش و كريز اريبس مقابل طرف يگاه. 9 .رديبگ را مقابل طرف وقت تا اورديب
 را يمطـالب  ديبا فرد موارد گونه نيا در ند،ك انيب ابتدا در را مطالب هك دارد دوست فرد و
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ـ  و اورد،يـ ب هم سر پشت داند  مي مقابل فطر هك  او هكـ  نـد ك انيـ ب را يمطلبـ  مرتبـه  كي
 شـروع  سـؤال  با بحث .10 .ندك مغلوب را مقابل طرف تواند  مي صورت نيا به. داند نمي
 مغلـوب  از پـس  .12 .رديـ بگ درنظر را نندگانك تكشر عموم و مردم اتيروح. 11. شود
 و قـدح  و ذم و نـد، كن مـسخره  را او م،يسلت يها نشانه شدن اركآش و مقابل طرف دنكر
 ،يحلـ  عالمـه  و يطوسـ  نيالـد  رينص خواجه ؛411 :تا  بي مظفر، (ندكن وارد او به الكاش

1371: 261.(  
ـ ز مـوارد  ديبا است) دهنده پاسخ (گرفته قرار مقابل طرف در هك يسك ـ رعا را ري  تي

 نگذارد و كند اخهش شاخه را سخن او پاسخ در ردك مطرح راي  سخن بيرق يوقت. 1: ندك
ـ  فـرد  سخن در فرد؛ ردنك مشغول. 2 .بدهد ادامه خود سخن به هك ـ  مطلـب  كي  لفـظ  اي

. نـد ك انيـ ب آن يبرا يمختلف يمعان او ذهن شدن مشوش يبرا و رديبگ درنظر را كمشتر
 .ندك دايپ يگريد زيگر راه تا ندك ركف تواند  مياًيثان ند،ك  مي معطل را فرد اوالً روش نيا با
 ميتسل هك ندك يسع ثركحدا ند،ك  مي نقض را او سخنان و ديآ برمي پاسخ درصددي  وقت. 3

 بـه  وجـه   هيچ  به. 4. است شدن مغلوب يمعنا به شدن ميتسل مردم حضور در رايز نشود،
ـ  اسـت  مطرح جدل درها    مهارت نيا رد؛ينپذ را يسخن صراحت  ياخالقـ  جهـت  از يول
 رشيپـذ  مـورد  هكـ  را عمـوم  نيب مشهور بمطل و او مطلب نيب رابطه. 5. ستين درست
ـ ا نـد؛ ك قطـع  اسـت،  عموم ـ  تـا  اسـت  يضـداخالق  روش ني  اورديـ ن مكـ  گـران يد شيپ

  ).265 :1371 ،يحل عالمه و يطوس نيالد رينص خواجه ؛415 :تا بيمظفر،(
 اسـت  ياخالق امالًك موارد يبعض برده نامهاي    مهارت وها    هيتوص انيم از مجموع در

 از اسـتفاده  جملـه  از است،ي  اخالق ضد قطعاي  برخ كه چنان ؛داردن يراخالقيغ هدف و
 اخـالق  نظـر  از قطعا كهي  اخالق اهداف شبرديپي  براي  اخالق ضدهاي    مهارت وها    روش
ـ اي  قيتطب مطالعه قصد صرفا مقاله نيا در جاكه  ازآن اما است، مردودي  اسالم وي  انسان  ني

  .ميكن  مييخوددار ها آن كييكا نقد از م،يدار را بحث مورد مناظره با مباحث



16   فرهنگ رضوي 

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

18، 
ان 

ست
تاب

13
96

 

ـ اد متكلمـان  بـا  )ع(رضـا   امـام  مناظره ليتحل. 4  و اخـالق  نظـر  از مـذاهب  و اني
  مناظرههاي  مهارت
: نظـر  دو از را مـذاهب  و انياد متكلمان با )ع(رضا  امام مناظره جزء جزء بخش نيا در

ـ تجز مناظرههاي    مهارت .2 و مناظره اخالق .1  نكـات  ازاي    پـاره . ميكنـ   مـي  ليـ تحل و هي
  .آمد خواهد ادامه در كه آن متن به مربوط گريداي  پاره و است مناظره مقدمات به مربوط

 مناظره مقدمات  4-1

 :است توجه مورد قيتحق لهئمسي راستا در نظر چند از بحث مورد مناظره مقدمات

 يجسم تيتقو و تنگرف وضو  4-1-1
َتوضأ «:رديگ  مي وضو حضرت َّ َ ًوضوء َ ُ َّللص ُ ِالةِ

َشرب َو َ ِ
َشـربة َ َ ْ ِسـو َ

َسـقانا َو ٍقیَ َ ْمنـه َ  نمـاز ي  بـرا  ؛»ِ
 ما به زين يقدر و فرمودند ليم) ميحل اي واش    اي يدنينوش (قيسو يمقدار و گرفتند وضو
ـ آ برميي  راو عبارت از چه اگر .)156: 1 ج ق، 1404 ،بابويه  ابن( دادند ـ ا كـه  دي  وضـو  ني
 از بلكـه  گرفـت،  درنظـر  عبادت كي عنوان  به را اظرهمن توان  مي اما است، بوده نمازي  برا

 تيهدا هك خصوص  به است يعلم عبادت كي رايز شود،  مي محسوبها    عبادت نيباالتر
 حضرت خواست )ص(رمكا غمبريپ يوقت هك است آمده تيروا در. دارددربر زين را گرانيد
َقال «:فرمود بفرستد مني به را )ع(يعل ِعل ای َ

ِهدی... یَ َّعز ُهَّالل یْ َّجل َو َ َعل َ ًرجال کیَدی یَ ُ َّممـا َلـک ٌریَخ َ ِ 
ْطلعت َ َ َعل َ ُالشمس ِهیَ ْ ْغربت َو َّ َ َ ُوالؤه َلک َو َ ُ َ  یموجودات تمام از کند تیهدا را نفر کی تو دست به خداوند اگر ؛».َ

 َو «:است آمده زين فهيشر هيآ در  .)٣۶: ۵جق، ١۴٠٧ ،ینیکل( است بهتر تابد،  میها آن بر دیخورش که
ْمن ْأح َ
َ

َّفکأنما اهای َ ْأح َ
َ

َالناس ای ِجم َّ
 زنده راها  انسان تمام ييگو ندك زنده را نفر كي يسك هر ؛»ًعایَ

 نوع نيباالتر شود انجام ييخدا تين به مناظره اگر ليدل نيهم به. )٣٢ المائده،( است ردهك
  .است عبادت

 يروزيپ و هدف به نيقي  4-1-2
ـ ا ترسـم   مـي  من ديگو  مي ينوفل يوقت رايز دارد؛ نيقي خود كار  به حضرت  هكـ  هـا  ني
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 يتـأثير  هـا  آن در شما سخن هستند، جدل اهل اريبس و ندارند قبول را غمبريپ و خداوند
َقال «:ديفرما  مي و كند  مي تبسم حضرت. نگذارد َفتبسم َ َّ َ َ َّثم َ َقال ُ ِنوفل ای یِل َ

َ ْ ُأفتخاف یَ َ َ َ ْأن َ
َ

ُقطعوای  َ َعلـ ْ  یَ

ِحجت
َّ   .)١۵۶: ١ جق، ١۴٠۴بابویه، ابن( !نند؟ك مجابم و نندك باطل مرا ادلّه آنان يترس يم ايآ» یُ

 مأمون غرض از اطالع  4-1-3

ـ اد اهل انيمدع هك است نيا آن و داند  مي را مأمون غرض حضرت  حـضرت  بـر  اني
 .)همان (خورد خواهند شكستي همگ و ردك نخواهند را ارك نيا كه درحالي نند،ك غلبه

 بيرقي باورها اساس بر مناظره  4-1-4
 اهـل  تـورات،  بـا  را تـورات  اهل هك ديفرما  مي انيب گونه نيا را خود روش حضرت

 قبـول  مـورد  هكـ  يزيچ آن به انياد اهل از دامك هر يبرا طور  همين و ليانج با را ليانج
  .)همان (ردك خواهم احتجاج هاست آن

 مناظره متن درهاي  ارتمه وها  روش وي اخالقي ارهايمع ليتحل 4-2

 :ازاند  عبارت مناظره متن به مربوط نكات

 بيرقي باورها اساس بر مناظره  4-2-1
 نمكـ  بحث چگونه بود نيا رقبا اشكال نياول بود، كرده بيني  پيش حضرت گونه همان

 سـخنان  خواهد  مي و ندارم قبول را آن من هك ندك احتجاج قرآن به خواهد  مي هك يسك با
 تـورات،  بـا  را تورات اهل حضرتي  ول دانم؛  نمي غمبريپ را او من هك ديبگو ار يغمبريپ

 قبـول  مـورد  هك يزيچ آن به را انياد اهل از دامك هر طور  همين و ليانج با را ليانج اهل
 اسـاس  بر موارد گونه نيا در هك است نيهم درست روش و .)همان (داد پاسخ بود ها آن
 گفتـه  خطابه استدالل نوع نيا به شود، استدالل و اجاحتج دارد قبول مقابل طرف چه آن
 از و يبرهـان  و واقع مطابق اگرچه دارد قبول را آن يمحتوا مقابل طرف فقط هك شود مي
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 گفتـه  خطابـه  آن به دارد قبول را آن مقابل طرف جاكه ازآن يول باشد درست يعقل لحاظ
 ،يطوس نيالد رينص خواجه ؛22 :تا  بي ،يراز نيالد قطب ؛110: ق 1412 ،يزدي (شود مي

  .)355 :تا بي مظفر، ؛288 :1 ج،1375

 يپرسش روش ازي بردار بهره  4-2-2
 و مقدمه انيب با و استي  سؤال صورت  به مناظره نيا در حضرت مطالبي  تمام بايتقر

 فـرد  اگـر  هكـ  اسـت  گونـه  نياها    احتجاج معموالً. ندك  نمي استدالل را مطلب كي ليدال
ـ  دانـد،   نمـي  مقابل طرف و دانم  مي من يعني ديبگو دخو يسو از را سخن  از يوقتـ  يول
ـ  ردنك سؤال روش ن،يبنابرا. رديپذ  مي او شود  مي سؤال مقابل طرف  و يتـ يترب روش كي

 انيـ ب را يمطلبـ  خـودش  شخص اگر حال، هر به. است استدالل انيب در مهارت نوع كي
 طـرف  يعنـ ي پرسـد   مـي  سـؤال  يوقت يول داند،  نمي مقابل طرف و دانم  مي من يعني ندك

 هكـ  ست،ين آن در هم تيانان يادعا يعني. برسد آن به تا ندك تالش ديبا داند  مي زين مقابل
 زيـ ن گـران يد يعنـ ي ردنكـ  سـؤال  ن،يبنـابرا . داننـد   نمـي گرانيد و دانم  مي من ديبگو فرد
ـ ا. ندك  نمي دانستن يادعا فرد بنابراين دانند، مي  را فـرد  تيـ ترب و ميتعلـ  نظـر  از كـار  ني
 اگـر  دانـم،   مـي  ستمين من تنها هك استي  حاك ياخالق نظر از و ندك  مي دانستن به قيتشو
  .رسند  ميمطلب نيا به نندك تالش زين گرانيد

 فيحر به دادن فرصت و موضوع به كامل احاطه دادن نشان  4-2-3
ْسل «:ديفرما  مي حضرت كه نيا َّعما َ َبدا َ ِاسمع َو َلک َ

َ َالجواب ْ َ َ ـ آ  مـي  تنظـر   بـه  هرچه  ؛»ْ  دي
 دهد،  مي نشان را )ع(امام احاطه اوالً ،)١۵۶: ١ج ق، ١۴٠۴ بابویه، ابن( دهم  مي جواب من بپرس

 شـخص  هك متداول روش نيا خالف بر. خودش به نه دهد،  مي فيحر به را فرصت ايثان
ـ ا از و نـد ك يطلب فرصت شخص مناظره و احتجاج در تا باشد سخن نندهك شروع  راه ني

ـ  ياخالقـ  درسـت  روش بـا  حـضرت  جا نيا اما ند،ك مغلوب را مقابل طرف اندبتو  شيپ
 سـاحران  بـه  )ع(يموس هك است آمده قرآن در )ع(يموس حضرت درباره آن مشابه. رود مي
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َّإما یُموس ای ُقالوا «:ديبده نشان شما ابتدا ديگو مي ْأن ِ
َ

ِتلق 
ْ َّإما َو یُ ْأن ِ

َ
َنکون  ُنحـن َ ْ ِالملقـ َ

ْ ُ ُألقـوا َقـال َنیْ ْ
َ

 ؛»
 .)١١۶-١١۵ االعـراف،( دیـفکنیب شـما :گفت م؟یافکن یم ما که نیا ای و یافکن یم تو ایآ ،یموس یا :گفتند
ـ حر بـه  دارد نـان ياطم و احاطـه  فرد هك يموارد در هك است نيا روش كي ن،يبنابرا  في

 در يول است ليانج از قاًيدق هك ديفرما  مي انيب را يمطالب حضرت ادامه در. بدهد فرصت
  .ميپرداز  نميمحتوا به جا نيا

 اويي گو حق صورت در مقابل طرف دييتا   4-2-4

 حـضرت  نـد، ك  مي انيب را يدرست مطالب ينصران شخص هك است آمده يموارد در 
ِأآلْن جئت بالنصفة «:ديفرما مي

َ
ِ
َّ
ِ
َ ْ
ِ
َ َ

: ١ جق، ١۴٠۴ بابویـه، ابـن( ديـ گفت سـخن  منـصفانه  شما اكنون »

 رد،ك انيب را يدرست سخن مقابل طرف يوقت هك است ياخالق و تدرس روش نيا .)١۵٧
ـ ا راحتي  به حضرت جا نيا. ندك دييتأ را آن يدرست شخص ـ گو  مـي  سـخن  گونـه  ني  د،ي
َفإن جئنـاک بمـن یقـرأ اإلنجیـل فـتال  «.ندك  مي رد را او سخن و ندك ميسازي    مقدمه بعد اگرچه َ َ ََ

ِ
ْ
ِ ِ
ْ ُ َ ْ ْ َ

ِ
َ ْ
ِ
ْ

َعلیک ذکر محمد و ٍُ َّ َ َ ِ
َ ً أهل بیته و أمته أ تؤمن به قال سـدیداَ

ِ َ َّ ََ َ
ِ ِ ِِ
ُ ِ
ْ ُ َ ُ َ

ِ ِ َ ِ
 ليـ انج يرو از يسك اگر فرمود حضرت ؛»ْ

 مـان يا درآورد را امتش و )ع(تيب اهل و )ص(رمكا غمبريپ به اشاره اي نام ليانج از و بخواند
  .)همان( حتماً گفت ؟يآور مي

 نيشيپ گرفتن اقرار با همراهي پرسش روش از استفاده  4-2-5
 اسـت،  گرفتن اقرار نوع كي هك نيا بر عالوه ؛است يسؤال حضرت ريتعبي  موارد در

ْفإن «:ديفرما  مي نمونهي  برا. ندك  نمي انيب را نيا ابتدا از يول ِ
َجئناک َ ْ ْبمن ِ َ قرأی ِ

ُ َ ِاإلنج ْ
ْ
ِ
َفتال َلیْ َ َعل َ  کیَ

َذکر ٍمحمد ِ َّ َ ِأهل َو ُ
ْ ِتهیَب َ ِأمته َو ِ ِ َّ

ُ
أ 
َ

ُتؤمن  ِ
ْ ِبه ُ َقال ِ ِسد َ  نام ليانج از و بخواند ليانج يرو از يسك اگر ؛»ًدایَ

 .حتما :گفت. يآور  مي مانيا درآورد را امتش و )ع(تيب اهل و )ص(رمكا غمبريپ به اشاره اي
ـ ا مطلـب،  تأكيـد  بر افزون گرفتن، اقرار نوع نيا راز .)همان(  گـر يد طـرف  كـه  اسـت  ني

  .كند اقرار بعد تواند نمي



20   فرهنگ رضوي 

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

18، 
ان 

ست
تاب

13
96

 

 اشخاص دادن قرار مخاطب در ماحترا  4-2-6

 بـدون  ن،يا امثال و» ينَصرَان اي «و» قُيجاثَل اي «مثالً مذهبش نام با را سك هر حضرت
 را مـأمون  هـا  آن از يكـ ي كـه   درحـالي  نـد، ك  مي صدا شخص آن ردنك كوچك گونه چيه

ِأم ایـ «:بـرد  كار  به را »رجل «لفظ حضرت درباره و داد قرار خطاب
َ

ِالمـؤم َریـ
ْ ُ ُّأحـاج َفیـک َنیِنْ َ ُ 

ُرجال هـاي    لقـب  و القـاب  بزتنـا  از هكـ  است آمده قرآن در ).١۵۶: ١ جق، ١۴٠۴ ،بابویـه ابن (»َ
ِالذ َهایَأ ای «:دينكن خطاب را اشخاص نيتوه و استهزاء اي و نندهك كوچك

ُآمنوا َنیَّ ْسخری ال َ َ ٌقوم ْ ْ َ 
ْمن ٍقوم ِ ْ
ْأن یَعس َ

َ
ْمنهم ًرایَخ ُکونوای  ُ ْ ٌنساء ال َو ِ ْمن ِ ٍنساء ِ ْأن یَعس ِ

َ
َّمنهن ًرایَخ َّکنی  ُ ْ ُتلمزوا ال َو ِ

ِ
ْ ْأنفسکم َ َ ُ ْ ُتنابزوا ال َو َ َ َ 

ِباأللقاب ِ
ْ َ َبئس ْ ْ ُاالسم ِ ُالفسوق ْ ُ ُ َبعد ْ ْ ِاإل َ

ْمن َو ِمانیْ ْلم َ ْتبی َ ِفأولئک ُ
ُ ُهم َ ُالظـالمون ُ ِ

 مـان يا هكـ  يسانكـ اي     ؛»َّ
ـ نبا و باشند، بهتر ها نيا از ها آن ديشا ند،ك شخندير را گريد قوم يقوم دينبا ،ديا آورده  دي
 بيـ ع گريدكي از و باشند بهتر ها نيا از ها آن ديشا ،]نندك شخندير [را] گريد [زنانِ يزنان
 مـان يا از پس زشت نام است دهيناپسند چه ديدهن زشتهاي    لقب گريهمد به و ديريگن
ـ ا از زين حضرت .)١١ ت،الحجرا( ارندكستم خود آنان ردكن توبه هك هر و  القـاب  گونـه  ني

 ميرمـستق يغ صـورت   به» جاهل «واژه از حضرت موارد يبرخ در چه اگر. ندك  نمي استفاده
ـ بگو خواهد  مي،)١٧٢: ١ جق، ١۴٠۴ ،بابویه ابن( ديفرما  مي استفاده ـ ا دي  ينـادان  تـو  سـخن  ني
ـ بگو هدخوا  مي و نديب  مي خود مخاطب در جهل نوع كي حضرت موارد نيا در. است  دي

ـ ا. ندك  مي انيب را تيواقع نيع هكبل ستين نيتوه ن،يبنابرا. شد ينادان نيا هك  يروشـ  ني
  .ندك  ميتيعار مناظره دررا  ادب و اخالق )ع(رضا امام حضرت هك است

 خلف برهان بردنكار به  4-2-7

 نيچنـ  بـود،  ييخـدا  يسيـ ع بـه  قائـل  هكـ  يحيمس شخص به حضرت مورد كي در
ُله َلَقا «:ديفرما مي ِنصران ای َ َ ْ

ِالله َو یَ
َّإنا َّ ُلنؤمن ِ ِ

ْ ُ ِبع َ ِالذ یَسیِ
َآمن یَّ ٍبمحمد َ َّ َُ

ِ
ُننقم َما َو )ص( ِ

ْ َعل َ ْساکمیِع یَ َّإال ًئایَشـ َ ِ 

ُضعفه َ ْ َقلة َو َ َّ ِامهیِص ِ ِصالته َو ِ
َ  نداشت، يبد گونه چيه ميدار اعتقاد او به ما هك يسيع حضرت ؛»َ

: همـان  (گرفـت   مـي  روزه مك و خواند  مي نماز مك هك بود نيا آن و داشت يبد كي فقط
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َقال «:ديگو  مي قيجاثل د،يفرما  مي مقابل روش از حضرت ،)158 ِالجاثل َ
َ َ َأفسدت ُقیْ ْ َ ْ ِالله َو َ

َعلمک َّ ْ ِ 

َضعفت َو ْ َّ َأمرک َ ْ
َ

ُکنت َما َو  ُظننت ْ ْ َ َّإال َ َّأنک ِ
َ

ُأعلم  َ ْ ِأهل َ
ْ َاإلسـالم َ ْ

ِ
 نـا  را علمـت  گريد هك سوگند خدا به ؛»ْ

 مسلمانترين    عالم تو هك ردمك  نمي گمان .يردك انيب را يسست سخن يعني يردك سامان هب
َقال «.)١۵٩: همان( ييبگو را سخن نيا و يباش َالرضا َ  چـرا؟ : فرمـود  حضرت ؛»َذاک َفیک َو )ع(ِّ

َقال« ِالجاثل َ
َ َ ْمن ُقیْ ِقولک ِ ْ

َّأن َ
َ

ِضع َکان یَسیِع 
ِقل ًفایَ

ِقل ِامیِّالص َلیَ
ِالصالة َلیَ

َ َأفطر َما َو َّ َ ْ ًومای یَسیِع َ ُّقط ْ َنام َال َو َ َبل َ  ٍلیِ

ُّقط َزال َما َو َ َصائم َ ِ ِالدهر َ
ْ َقائم َو َّ ِ

 مك بود، فيضع يسيع حضرت يگفت هك خود سخن نيا ؛»ِلیَّالل َ
 دركن افطار را روز كي )ع(يسيع حضرت كه  درحالي گرفت،  مي روزه مك و خواند  مي نماز
ها   روزه رد،كداري    زنده شب هك نيا مگر دينخواب را يشب چيه و گرفت،  مي روز شهيهم و
َقال «.)همان( ماند  مي داريب راها    شب و گرفت  مي روزه را َالرضا َ ْفلمـن )ع(ِّ َ ِ

ُصومیـ َکـان َ ِّصلیـ َو ُ  ؛»یَ
 فـت گر  مـي  روزه و خوانـد   مـي  نماز يسك چه يبرا بود خدا خودش اگر فرمود حضرت

َفخرس «كه بود جا نيا. )همان(
ِ
َ ِالجاثل َ

َ َ َانقطع َو ُقیْ َ َ ـ ا در. )همـان( وامانـد  و تكسـا  قيجاثل ؛»ْ  ني
ـ ا يبـرا  نـد، ك  مي استدالل خلف برهان راه از حضرت مناظره از بخش  اعتقـادات  هكـ  ني

 .ستين خدا يسيع هك ندك متنبه را او و اورديب نييپا را شخص

 بيرق رشيذپ صورت در مناظره ندادن ادامه  4-2-8
ـ فرما  مـي  حضرت ادامه در ِنـصران ایـ «:دي َ ْ

ُأسـألک یَ َ ْ ْعـن َ ْمـس َ ٍلةأَ
 مـن  حـال  ينـصران اي     ؛»َ

َقال «.)همان( بپرسم سؤال كي خواهم مي ْسل َ ْفإن َ ِ
ِعند َکان َ ْ َعلمها یِ ُ ْ ُأجبتـک ِ ْ َ  اگـر  گفت قيجاثل ؛»َ

ـ ا هك است معلوم جا نيا از .)همان( دهم  مي جواب بدانم  آمـده  نييپـا  رايبـس  شـخص  ني
ه  را شـخص  هك نيا از پس حضرت هك است نيا درست روش كي. است اشـتباه  متوجـ 
 ردنكـ  خرد و شخص به نيتوه به منجر دادن ادامه رايز داد؛  نمي ادامه گريد ردك  مي خود
  .شود  مياو

 ينقض وي ليتمث استدالل وهيش از استفاده  4-2-9
 هـا  اسـتدالل  انواع ازي  يك كه تاسي  ليتمث روش حضرت، مناظرههاي    روش ازي  كي
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ـ جز امر كي يعني )٢٣۴ :تا بی مظفر،( است منطق دانش در ـ جز برابـر  در راي  مثـال  و يئ  يئ
 زيـ ن گريد امبرانيپ ردك  مي زنده را مرده )ع(يسيع حضرت اگر ديبگو تا زند  مي مثال گريد
 زند  مي مثال ردندك زنده را مرده هك يگريد غمبرانيپ حضرت نمونهي  برا. ردندك  مي نيچن
 امبرانيـ پ د،يپرسـت   مـي  را او )ع(يسيع حضرت ردنك زنده مرده ليدل به شما اگر ديبگو تا
 پرسـتش  قابل ديبا زين )ص(رمكا غمبريپ ،)ع(يموس حضرت ،)ع(سعي حضرت جمله از گريد
ـ ا حـضرت  ن،يبنـابرا  ).١۶١-١۵٩ :١ج ق، ١۴٠۴ ،بابویـه ابـن( ،باشند خدا و  اسيـ ق از جـا  ني

 هكـ بل رد،كـ   مي نيچن خداوند اذن به )ع(يسيع حضرت هك اورديب استدالل تا ردكن استفاده
 را مقابـل  طـرف  سخن تا دكر انيب را مسئله نيا مشابه مورد چند و ردك استفاده ليتمث از

 شود،  مي گفته ينقض جواب شود،  نمي گفته يحلّ جواب نيا به گر،يدي  سو از. ندك نقض
ـ بگو خواهـد   مي فقط ست،ا ردهكن انيب را خود سخن حضرت رايز  طـرف  سـخن  هكـ  دي

ـ ا بـه  هكـ  زنـد   مي مثال آن نقض يبرا بنابراين است، اشتباه مقابل  راه از نقـض  روش، ني
 جاها يبعض هك شود  مي استفاده جا نيا از. شود  مي گفته ليتمث اي گريد مثال ارائه اي مشابه

 يبعض يول شود، انيب شده حل صورت  به مقابل طرف جواب تا است يحلّ برهان به ازين
 از جـه يدرنت نـدارد،  را آن كدر شيگنجـا  اي رديپذ  نمي را يحلّ جواب مقابل طرف مواقع
 و است دوم دسته از حضرت مخاطب جا نيا. شود  مي  استفاده مثال ارائه و ينقض برهان

 هيتشب محسوس به را معقول واقعه، اي مثال كي البق در و دهد  مي  ينقض پاسخ حضرت
  .است مناسب حضرت روش نيا ،رو ازاين. ندك مطلب متوجه ار او تا ندك مي

 ها آن خود از شتريب تابك اهلي آسمانهاي  تابك بر احاطه  4-2-10

 رقبـا ي  آسـمان هـاي     كتـاب  بـه  حضرت كه بحث مورد مناظره گوناگون يها بخش از
 و اردد احاطه شتريب ها آن خود از تابك اهل تابك بر حضرت كه ديآ برمي فرموده، استناد

 زيـ ن مـا  يعلمـا  احاطه هك شود  مي استفاده جا نيا از. است مناظرههاي    الزمه از يكي نيا
  .بپردازند مناظره به بتوانند تا باشد يروشن نيا به ديبا
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 باشد نندهك شروع كه نيا در بيرق گذاشتن مختار  4-2-11

ـ  شـد با سـؤال  نندهك شروع هك ندك مختار را مقابل طرف هك است نيا گريد روش  اي
 ننـده ك شـروع  جانـب  بـه  حـق  صـورت   به شخص يعني. باشد نندهك شروع شخص خود
 ردنكـ  سؤال روش از متعدد موارد در )ع(رضا  امام حضرت گذشت، كه گونه همان. نباشد

َّفإنا «:آورد  مي انيپا در هك نيا جمله از. است شانيا هيرو ييگو هك ندك  مي استفاده ِ
ْقد َ َفعلنـا َ ْ َ َ 

ْسل َنصر ای َ ْ َّعما یِانَ َبدا َ َقال َلک َ ِالجاثل َ
َ َ ْسألکیِل ُقیْ َ َفال یِریَغ ْ ِّحق َو َ ِالمس َ َ

ُظننت َما ِحیْ ْ َ َّأن َ
َ

ِعلمـاء یِف  َ َ ِالمـسلم ُ ِ ْ ُ
 َنیْ

َمثلک ْ  حـقّ  بـه  نـد، ك بحث به شروع شما با يگريد سك خواهم  مي من ديگو  مي قيجاثل ؛»ِ
 هـر  هكـ  شـد  خواهد دايپ شما مثل مسلمانان يعلما نيب در دانستم  نمي هك سوگند حيمس
َفالتفت «.)١۶۴: همان( بدهد پاسخ مينك سؤال ما چه َ َ ْ َالرضا َ َإل )ع(ِّ ِرأس یِ

ْ ِالجالوت َ
ُ َفقال َْ َ ُلـه َ ِتـسألن َ

ُ َ ْ ْأو یَ
َ

 

ُأسألک َ ْ  نم؟كـ  سؤال من اي يكن  مي سؤال شما فرمود و ردك يهودي سوي  به رو )ع(رضا  امام ؛»َ
 اسـت،  دهكـر  مغلـوب  مجلس آن در را شخص كي ضرتح هك تيموقع نيا در .)همـان(
. كـنم  سؤال من اي ديباش سؤال نندهك شروع ديخواه  مي شما ديفرما  مي برابر، امالًك طور  به
َفقال «دهد  مي ادامه فيحر همه، نيا با َ ْبل َ ُأسألک َ َ ْ ُلـست َو َ ْ ُأقبـل َ َ ْ ْمنـک َ ًحجـة ِ َّ َّإال ُ َمـن ِ ِالتـوراة ِ َ ْ

ْأو َّ
َ

َمـن  ِ 
ِاإلنج
ْ
ِ
ْأو ِلیْ

َ
ْمن  ِزبور ِ

ُ َداود َ ْأو َُ
َ

َبما  ِصحف یِف ِ
ُ ِإبراه ُ َ

ْ
َموس َو َمیِ َقال یُ َالرضا َ ُتقبل َال )ع(ِّ َ ْ ّمن َ ًحجـة یِ َّ َّإال ُ َبمـا ِ ُتنطـق ِ ِ

ْ ِبـه َ ِ 

ُالتوراة ََّ  و داود زبور ل،يانج تورات، از فقط گفت سپس نم،ك  مي سؤال من گفت يهودي ؛»...ْ
ـ ا. رديپـذ   مـي  حـضرت . )همـان( مييبگو سخن يموس و ميابراه صحف  حـضرت  جـا  ني
 طـرف  و دارد وجـود  تـورات  در يليتـأو  صورت  به يتاحدود هك شمارد برمي را يموارد
  .ندك  ميليتأو )ص(رمكا غمبريپ به را ها آن حضرت و ندك ريتفس تواند  نميمقابل

 يكيتكاليد روش ازي بردار بهره   4-2-12
ـ جز چند از هك آورد  مي ياستدالل و ندك  مي سؤال به شروع )ع(رضا  امام ادامه در  بـه  يئ

 غمبـر يپ )ع(يموسـ  حـضرت  دييـ گو  ميشما هك نيا علت ديفرما  مي .رسد  مي اسيق و يلك
 مثـل  اورد،يـ ب معجزه توانست )ع(يموس حضرت ديگو  مي يهودي شخص ست؟يچ است،
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 ودفرمـ  حضرت.... و سنگ از دنيجوش چشمه اژدها، به عصا ردنك ليتبد ا،يدر افتنكش
 انجام از گرانيد هك اورديب معجزه سپس و ندك ييادعا هك يسك هر چرا يول است درست

ـ ريپذ  نمـي  غمبريپ عنوان  به را او هستند عاجز آن  حـضرت  جملـه  از گـر يد غمبـران يپ د؟ي
 گـر يد يسكـ  هكـ  آوردنـد  معجـزه  )ع(يموسـ  حـضرت  مشابه )ص(رمكا غمبريپ و )ع(يسيع

 سؤال، بر عالوه يسقراط اي يكيتكاليد روش). 166:نهما (بدهد انجام را آن توانست نمي
 از پـس  مثالً هك است شده دهيچ هم نارك يصورت  بهها    سؤال هك دارد زين را يدگيچيپ نيا

ـ نظر بـر  يمبتنـ  روش نيا. رساند  مي ياصل مطلب به ششم سؤال  هكـ  اسـت  افالطـون  هي
ـ ا درباره زين تيترب و ميتعل بحث در. دانند  مي را ها يدانستن تمامها    انسان گفت مي  هكـ  ني

 يحت يبرخ .1: است مطرح هينظر دو دانند،  نمي اي دانند  مي تولد هنگام را يمطالبها    انسان
ـ نظر .2. هـستند  اسـتعداد  از يخالها    انسان نديگو  مي مسلمان دانشمندان انيم از  ركتـذ  هي

ـ ا از ترباال يعالم در روحشان تولد بدو ازها    انسان هك معناست نيا به يافالطون  عـالم  ني
 رفتـه  ادشـان ي شـدند  بـدن  رياس و آمدند ماده عالم به يوقت يول است آموخته راي  مطالب
 )١٩٣: ١ ج،١٣٨٠ کاپلستون،(. دارند را يادآوري و ركتذ نقش گريد يسك اي معلم پس است،

ـ با و دانند ها مي   انسان هك است نيا زين سقراط هينظر نهيزم شيپ نيا اساس بر  را هـا  آن دي
ـ تعر مورد در هك دارد يگريد يمبنا نيهمچن. مياوريب ادشاني هب ـ  تيـ ماه في  ءيشـ  كي
 صـورت  نيهمـ  بـه  زيـ ن يسقراطهاي    سؤال. مييايب يئجز به يلك از هك است نيا ازمندين

 رد،كـ   مـي  سؤال دوباره شد،  مي مطرح يالكاش سپس رد،ك  مي سؤال سقراط هك است بوده
 بهي  كل از الكاش طرح و سؤال نيچند با طور  همين شد،  مي مطرح يگريد الكاش دوباره

 اسـتدالل  بـه  ميمـستق  حـضرت  زين مناظره از بخش نيا در .)١٢٧ :همان( رساند  مي يئجز
 را يلك قاعده و ليدل سپس رد،يگ  مي اقرار مخاطب از سؤال قيطر از نخست پردازد، نمي
 روش در قـت يحق در. نـد ك  مـي  انيب را قاعده گريد مورد سپس و ند،ك  مي استخراج آن از
 آن مصداق است نيا ليدل اگر كه ديگو  مي و ندك  مي انيب را ليدل شخص خود يكيتكاليد
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 يغمبـر يپ ليـ دل ديبگو توانست  مي ابتدا از كه  درحالي. ندك  مي صدق زين مورد چند نيا بر
ـ ا يول اند، آورده معجزه غمبرانيپ همه و است معجزه آوردن غمبرانيپ  اسـتدالل  گونـه  ني

 .ندك نمي

ـ چ بـه  بحـث  مـورد  مـسئله  هيتشب راه از خلف برهان بردنكار  به  4-2-13 ـ رق كـه ي  زي  بي
  رديپذ نمي

ـ  بـداء  دربـاره  جهم بن يعل نام به يشخص با حضرت مناظره، ادامه در   بـه  نـسخ  اي
 هك است انيهودي ياعتقادها و باورها هيشب تو سخن: ديفرما  مي او به و پردازد  مي احتجاج

 اگـر  رايز رد؛يبگ پس را آن تواند  نمي گريد گفت، را يزيچ كيي  وقت خداوند بودند قائل
 و 166 :1ج ق، 1404 ،بابويـه   ابـن  (اسـت  دانـسته   نمـي  اول از شـود   مي معلوم رديبگ پس
167(.  

  قاعده انيب سپس وي پرسش روش از استفاده  4-2-14
ـ رماف  مـي  و پـردازد   مي احتجاج بهها    يزردتشت سردسته با حضرت مناظره ادامه در  دي

ـ ا دهيند را او هك نيا با ست،يچ زردتشت يغمبريپ بر شما ليدل ـ گو  مـي  يزردتـشت  د؟ي  دي
 حـضرت . اسـت  صددرصـد  متـواتر  و اركـ ان رقابليغ هك است دهيرس ما دست  به ياخبار
 قيطر از ابتدا حضرت زين جا نيا در. دارد وجود زين گريد غمبرانيپ درباره نيا ديفرما مي

 و نـد ك  مـي  دايپ يدسترس قاعده به سپس و رديگ  مي اقرار شخص از و رود  مي شيپ سؤال
  ).١۶٨ :همان( زند  مييگريد مثال قاعده يبرا

  مطلب تكرار يا او خود از سؤال راه از مخاطب كردن درك احراز  4-2-15
ـ فرما  مـي  باشد گرفته را او مجلس اُبهت و بترسد هك نيا بدون حضرت سپس ـ آ دي  اي

 برجـسته  نالّمكمت از هك يصابئ عمران نام به يشخص جا نيا است؟ اسالم مخالف يسك
 را ايـ ح و ادب ابتدا همان از يصابئ عمران مردم،ترين    عالماي     ديگو  مي و زديخ برمي بود
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 شما چون. شود  مي مسلمان و ندك  مي تيهدا را او خداوند ليدل نيهم به است داشته نگه
) عراق (رهيجز و شام بصره، وفه،ك ناملّكمت وگرنه م،كن  مي سؤال من نم،ك سؤال ديفرمود
. نـد ك ثابـت  مـن  يبـرا  را خدا تيوحدان هك است نتوانسته سك چيه يول ام،  هديد را همه
َقال «م؟كنب سؤال من ديده  مي اجازه َالرضا َ ْإن )ع(ِّ ِالجماعة یِف َکان ِ

َ ََ ُعمران ْ َ ْ ِالصاب ِ
َفأنت یَّ ْ َ َهو َ َقال ُ َأنـا َ

َ
َهـو  ُ 

َقال ْسل َ َعمر ای َ ْ َعل َو ُانِ ِبالنصفة کیَ
َ َ َّ

َالخطل َو اکیِإ َو ِ َ َ َالجور َو ْ ْ َ َفقال ْ َ ِالله َو َ
ِأر َما یِدیَس ای َّ

ُ
َّإال ُدی ْأن ِ

َ
َتثبت 

ِ
ْ  ًئایَشـ یِل ُ

ُأتعلق َّ َ َ ِبه َ ـ با باشـد  يصابئ عمران نام به يسك جا نيا اگر فرمود حضرت ؛»...ِ  ؟يباشـ  تـو  دي
 و يرمنطقيغ و باش انصاف با اما بپرس مودفر حضرت. هستم خودم گفت يصابئ عمران
 و ندك  مي خدا وجود اثبات به شروع حضرت سپس. )همـان(سخن نگو    استدالل از خارج
 يبرا را مثال نيبهتر حضرت ،ها استدالل نيا ضمن در. رود  مي شيپ را مرحله 14 حدود
 يصابئ رانعم هك شود  مي معلوم جا نيا از. دنز مي جهان با خدا رابطه و يشخص وحدت

 زمـان  در زيـ ن. است هكرد احتجاج شانيا با گونه نيا حضرت هك است بوده مستعد امالًك
. اسـت  بـوده  مـسئله ) هيفعل صفات اي (هيخبر صفات به خداوند اتّصاف نحوه )ع(رضا  امام
 اگـر  ست،يـ ن گـاه  و هـست  گاه خلق چون است، خالق خداوند شود  مي گفته يوقت يعني

 گـاه  و نـد يافريب گـاه  خداوند هك است نيا آن الزمه باشد صفمتّ صفت نيا به خدا ذات
 )ع(رضـا   امام سخنان از متعدد موارد در مسئله نيا. باشد داشته ذات در ريتغ يعني ند،يافرين

  .است رفته سخن آن از يصابئ عمران پاسخ در جا نيا در جمله از است، آمده
ـ فرما  مي حضرت سخن ادامه در حال، هر در َفقـال «:دي َ ُلـه َ َسـألت َ ْ َ ْفـافهم َ َ ْ  سـؤال  يعنـ ي ؛»َ

 »بفهـم  «لفـظ اي    محـاوره  يفارسـ  در. )١۶٩: همـان( ابيدر و نك فهم درست حال يردك
ـ در را مطلب عمق و نك دقّت خوبي  معنا به يعرب در يول دارد، رمؤدبانهيغ حالت  ابي
 بـه  و دهـد   مـي  حيتوضـ  حضرت لذا است، دشوار سؤال هك است معلوم جا نيا از. است
ُتعقل «:ديفرما  ميعمران

ِ
ْ َهذا َ ُعمران ای َ َ ْ   .)همان( ؟يردك تعقّل عمران» ِ

ـ اي  برا ندك يسع كننده مناظره هك استي  اخالق خوب روش نيا  كنـد  احـراز  كـه  ني
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 دري  قـ يطر هـر  از اي شود دهيپرس مقابل طرف از ،است فتهايدر را او مطلب مقابل طرف
 ردهك يشياند ژرف و افتهيدر يخوب به را شخص سخن مقابل طرف هك شود احراز مناظره
  .ندك راركت را آن بار سه اي بار دو نه، اي است ردهك كدر هك داشت كش اگر يا ،است
ْنعم «:ديگو  مي عمران برابر، در  َ ِالله َو َ

 بـا  عمـران  .)همـان( مـن   اي سـرور   بله ؛»یِدیَس ای َّ
 َو «.اسـت  نـشده  مسلمان و است يصابئ هك نيا با د،يگو  مي سخن مؤدبانه اريبس حضرت

ْاعلم َ ُعمران ای ْ َ ْ ـ  «مؤدبانـه  اريبـس  عمـران  و نـد ك  مـي  خطاب »عمران اي «حضرت ؛)همان(» ِ  اي
َأفهمت «:ديفرما  مي حضرت دوباره. ديگو  مي »يديس ْ

ِ
َ ُعمران ای َ َ ْ : همـان( ؟يديفهم ايآ عمران ؛»ِ

َقال«. )١٧٠ ْنعم َ َ ِالله َو َ
ـ ز نـد، ك  مي راركت حضرت. )١٧٠: نهمـا( من اي سرور  بله ؛»یِدیَس ای َّ  راي

  .است افتهيدر را مطلب واقعاً مقابل طرف هك ندك احراز شخص هك است الزم

  مسئله اتيجزئ و ايزوا به فيحر بردني پ تا مناظره ادامه  4-2-16
َقـال «:كنـد   مي هاداستف يسقراط روش از باز حضرت مناظره ادامه در َالرضـا َ أرأ )ع(ِّ

َ َإذا َتیـََ ِ 

َعلــم ِ
 دارد، يوامــ بحــث بــه را فــرد و دارد تيجــذاب دنيپرســ و ســؤال اساســا ؛)همــان(» َ

ـ  نـد، ك  مي مناظره هك است يسك يسو از تواضع حال  درعين ـ د روش يول  نـوع  يكيتكالي
ـ با فقـط  و اسـت  مختار سؤال هيسو دو انيم مخاطب آن در كه است سؤال ازي  خاص  دي
. يابد راه قتيحق به خود متعددهاي    سؤال به پاسخ ادامه در كه نيا تا كند انتخاب راي  يك
ـ آ اسـت  آگـاه  يزيچ به خداوند هك نيا: ديفرما  مي حضرت زين جا نيا در  و ريضـم  بـا  اي

ـ ا ازي  يك هك است نيا بودن گونه نيا الزمه يعني نه؟ اي است آگاه آن به ركف و درون  ني
َقال «.يكن انتخاب ديبا را مطلب دو ُعمران َ َ ْ َّبد َال ِ ْمن ُ . )همـان( باشد گونه نيا ديبا قطعاً ؛»ِلکَذ ِ

َفما «:ديفرما  مي حضرت سپس ِذلک َ
ِالـضم َ

ـ آ ست؟يـ چ انيـ م نيا در ريضم نيا ؛»ُریَّ  خـود  اي
َبأس َال «:دهد  ميحيتوض شتريب حضرت سپس اوست؟ دهيآفر اي است خداوند ْ ْإن َ ُسألتک ِ ْ َ ِعن َ

َ 
ِالضم
ِنفسه ِریَّ ِ

ْ ُتعرفه َ ُ
ِ
ْ ِبضم َ

َ
َآخر ٍریِ   ).همان(» َ

 طـرف  هكـ  شـد  متوجه شخص يوقت هك استي  اخالق خوب روش نيا حال، هر در
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 بهتر او يبرا است نبرده يپ مسئله اتيجزئ و ايزوا به هنوز يول است، شده متوجه مقابل
 بدهـد  جواب تواند  نمي هك ردك اقرار يصابئ عمران هك نيا با بحث ادامه در. دهد حيتوض
 اجيـ احت ذهن آن خود باشد، افتهيدر را يزيچ يذهن اگر هك دهد  مي حيتوض حضرت يول
 حـضرت . ستيـ ن پـس  اسـت،  امـده ين يگريد يجا از ذهن آن هك دارد، يگريد ذهن به

ْفـإن «:نـد ك  مي ثابت يعقل ليدل با و ندك  مي درست تسلسل
ِ
َقلـت َ ْ ْنعـم ُ َ َأفـسدت َ ْ َ ْ َعل َ َقولـک کیـَ ْ  َو َ

َدعواک ْ ُعمران ای َ َ ْ َأل ِ
َ

َنبی َسی ْأن یِغْ
َ

َتعلم  َ ْ َّأن َ
َ

َالواحد 
ِ َ
ُوصفی َسیَل ْ ِبضم َ

َ
ُقالی َسیَل َو ٍریِ ُله َ ُأکثر َ َ ْمـن َ ٍفعـل ِ

ْ ٍعمـل َو ِ
َ  َو َ

ٍصنع
ْ ُتوهمی َسیَل َو ُ َّ ُمنه ََ ْ ُمذاهب ِ ِ

َ ِتجز َو َ
ْ ِکمذاهب ٌةیَ ِ

َ ِالمخلوق َ
ُ ْ َ ِتجز َو َنیْ

ْ ْتهمیَ ِ . عمـران  اي يآر ييبگو اگر ؛»ِ
ـ ز باشـد،  ذاتش از جدا خداوند علم هك ستين گونه نيا هك خدا به ـ تجز آن الزمـه  راي  هي

  .)١٧٠: همان( است خداوند
 بنـابراين  شـود،  تـر مـي     فهـم  قابـل  سـؤال  قيطر از باشد دشوارتر مطلب چه هري  ول

 آن قـسمت  كي هك دهد  مي حيتوض و ندك  مي قسمت دو را آن و پرسد  مي دوباره حضرت
ْفاعقـل «.اسـت  درست آن گريد قسمت پس است اشتباه

ِ
ْ ِذلـک َ

ِابـن َو َ
َعل ْ َعلمـت َمـا ِهیـَ ْ ِ

ًصـوابا َ َ  ؛»َ
 ،يرفتينپذ را آن مبنا اساس بر يول د،يرفتيپذ را سخن نيا شما اگرچه ديفرما  مي حضرت

ـ ا اسـاس  بـر  را سخن آن پس ردم،ك درست شما يبرا يعقل لحاظ از را مبنا من  مبنـا  ني
  .)١٧٠: همان( ريبپذ

  يعقل استالل شرو از استفاده  4-2-17
 قدرت وي  گستيشا كه مواقع يبعض ينيد آموزش اي مناظره و بحث در است ستهيشا
 نـد، ك اقـرار  آن بـه  مقابـل  طـرف  كه نيا با ،يسطح آموزش به است، اديز مخاطب درك
 مناظره نيا در پس. مينك ذكر راي  عقل ليدال و مطلب يعقل يها شهير هكبل م،ينكن بسنده
ـ ا در. پـردازد   مـي  يعقل ليدال ذكر بهي  اپيپ نديب  مي را عمراني  البا تيظرف )ع(رضا  امام  ني

ـ ا را خـدا ي  بـرا  ذهن و ريضم عدم علت حضرت زين ظرهامن از بخش  حيتوضـ  گونـه  ني
ـ ا و ،انجامـد  يم تسلسل به باشد ذات از جدا علم اگر هك دهد مي  اسـت،  محـال  عقـالً  ني
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ـ ر ن،يبنـابرا  .است نيا آن تينها باشد علت بدون يزيچ كي اگر يعني  يعقلـ  يهـا  شهي
ـ فرما  مي حضرت ادامه در زين. دهد  مي آموزش را مطلب ْقـد «:دي َسـألت َ ْ َ ْفـاعلم َ َ ْ  در ،)همـان(» َ
ُله «:فرمود يقبل عبارت َسألت َ ْ َ ْفـافهم َ َ ْ  چـون  اسـت،  دشـوار هـا     سـؤال  يعنـ ي ،)١۶٩: همـان(» َ

 .دهـد   مـي  حيتوض الًامك حضرت ليدل نيهم به گردد برمي نوع چند به نشيآفر يها شهير
 حـضرت  اسـت،  محـال  هكـ  نـد ك  مي  انيب را يمطلب يصابئ عمران مورد كي در نيهمچن
َأحلت  «:ديفرما مي ْ َ ُعمران ای َ َ ْ ِقولک یِف ِ ْ

 سـپس  ،)١٧١: همان( انجامد يم محال به تو سخن يعني» َ
 ضرتحـ  برابـر  در كـه  انيحيمس سردسته پاسخ در زين قبالً. آورد  مي يعقل ليدال او يبرا

هـاي    شيفرمـا  و قرآن از ينقل ليدال شانيا رايز م،ينك مناظره )ع(رضا  امام با چه يبرا گفت
 ليـ دل ما يبرا هك بود نيا او منظور م،يندار قبول را كي چيه ما هك آورد  مي )ص(رمكامبرايپ

 )ع(امـام  منظـور  نيهمـ  به باشد، تجربه قابل زين ما يبرا هك اوريب معتبر ينقل ليدل اي يعقل
 اسـتفاده  يعقل ليدالاز گر،يد مقدسهاي    تابك و ليانج و تورات از ينقل ليدال بر الوهع

 اساسا. آورد  مي يفلسف دهيچيپ اريبس يعقل ليدال با را مطالب حضرت زين جا نيا. كردند
 يسانكـ  يبرا يول بود، ينقل و يعقل ليدال از استفاده )ع(نيمعصوم ائمه يها وهيش از يكي
 دهيـ چيپ اريبـس  ينظـر  نيبـراه  با يعقل ليدال ويژه  به نداشتند، ينقل ليدال به ياعتقاد هك

  .ردندك  ميانيب را يفلسف
ُعمران َقال «:ديگو  مي يصابئ عمران ادامه در َ ْ ْلم ِ َأر َ

َ
َهذا  َّإال َ ْأن ِ

َ
ِتخبرن  َ ِ

ْ َأهو یِدیَس ای یُ ُ
َ

ِالخلـق یِفـ 
ْ َ ِأم ْ

َ
 

ُالخلق ْ َ  هـستند؟  خـدا  درهـا     دهيآفر اي هاست  دهيآفر در خدا ايآ دييبگو من به سرورم ؛»ِهیِف ْ
ُأجل «:ديفرما  مي حضرت. )١٧١: همان( َ ُعمران ای َ َ ْ ْعن ِ ِذلک َ

َهو َسیَل َ ِالخلق یِف ُ
ْ َ ُالخلق َال َو ْ ْ َ َتعال ِهیِف ْ َ ْعن یَ َ 

ِذلک
َساء َو َ ُعلمک َ ْ ُتعرفه َما ِ ُ

ِ
ْ َقوة ال َو َ َّ َّإال ُ ِبالله ِ

َّ
ِأخبرن ِ ْ ِ

ْ ِعن یَ
ِالم َ

ِرآةْ َأنت ْ ْ
َ

ْأم َهایِف 
َ

ْفـإن کیـِف یِه 
ِ
ٌواحـد َسیَلـ َکـان َ

ِ َ 

َمنکما ْ
ِصاحبه یِف ِ ِ ِ

ـ گو  مي عمران. هستند خدا در خلق نه و است خلق در خدا نه ؛)همان(» َ  دي
 نـه يآ در را خـودت  تو طوركه  همان ديفرما  مي حضرت است؟ چگونه خداوند بگو من به
 اسـت  افتـاده  نهيآ در هك است يسكع مرآت از ظورمن دهد،  مي نشان را تو نهيآ و ينيب مي
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 د،يهست خود يجا در تو و نهيآ دام،ك چيه است؟ رفته تو در نهيآ اياي   هرفت نهيآ در تو ايآ
 خلـق  در خداونـد  صـورت  نيا به. يا نرفته آن داخل در هك نيا با يهست نهيآ در تو يول

 اتّحاد و حلول: ديسرا  مي يترشبس كه چنان ،برود خلق در هك نيا بدون است ردهك يتجلّ
 .)٢٣۶: ١٣٨٣ پرور، سعادت( است ضالل نيع يدوئ وحدت در هك  /است محال جا نيا

َفبأ «:ديفرما  مي حضرت سخن ادامه در  ِ
َاستدللت ٍء یَش یَ ْ َ ْ َ َبها ْ َعل ِ ِنفسک یَ

ْ ُعمـران ای َ َ ْ َقـال ِ ٍبـضوء َ ْ
َ
ِ 

َنهایَب َو یِنیَب َقال َ َالرضا َ ْهل )ع(ِّ َتر َ ْمن یَ ِذلک ِ
ِالضوء َ ْ

ِالمرآة یِف َّ ْ ِ
َأکثر ْ َ َّمما َ ُتراه ِ َ َقـال ِنکیَع یِف َ ْنعـم َ َ  ،بابویـه ابـن(» َ

 هك ميبدان جاك از ست،ين من در نهيآ و نهيآ در من اگر ديگو  مي عمران ؛)١٧٢: ١ جق، ١۴٠۴
 نـه يآ و تـو  نيب هك ينور واسطه به ديفرما مي حضرت است؟ من يبرا نهيآ در سكع آن
 متـر ك نـه يآ در نور نيا يعني ؛است يمساو طور  به تو در هم و نهيآ در هم نور نيا ت،اس
 ما به فرمود حضرت. است شتريب جا نيا بله گفت عمران .ستين سرعكب اي تو در نور از

ُفأرناه  «:فرمود حضرت سپس. بدهد جواب نتوانست عمران. بده نشان َ ِ
َ ْفلم َ َ ْحری َ ًجوابا ِ َ َقال َ َفـال َ َ 

َأر
َ

َالنور ی َّإال ُّ ْقد َو ِ َّدلک َ َّدل َو َ َالمرآة َ ْ ِ
َعل ْ َأنفسکما یَ ِ

ُ ْ ْمن َ ْأن ِریَغ ِ
َ

ٍواحد یِف َکونی  ِ َمنکما َ ْ
ـ ا ينـور  ؛)همان(» ِ  ني

 يعنـ ي. دهد  مي نشان را تو سكع و است شده رهنمون سكع به را تو هك دارد وجود جا
 از يكـ ي در داخـل  نـور  هك نيا بدون دده  مي نشان را تو ريتصو نهيآ و ينيب  مي را نهيآ تو

 نـد، ك  مـي  انيـ ب گونـه  نيا راها    دهيآفر با خدا رابطه مسئله )ع(رضا  امام واقع، در .باشد شما
 وجود يعني است، شونده دهيد در هم و نندهيب در هم وجود و نور مثل ديبگو خواهد مي
 هـم  حـقّ  نيا و تاباند  مي گريد يوجودها در نهيآ صورت  به و است حقّ حضرت يقيحق
 آن پرتو و هيسا نهيآ در و اصل و يقيحق خداوند در يول است، خداوند در هم و نهيآ در

َلهذا َو «:ديفرما  مي حضرت سپس .است َ ٌأمثال ِ َ ْ رةیِکث َ
ٌ َهذا ُریَغ َ ُجدی َال َ ُالجاهل ِ

ِ
َ ًمقـاال َهایِف ْ َ ِللـه َو َ

َّ
ُالمثـل ِ َ َ ْ 

ْاألعل
َ  يسـخن  آن دربـاره  توانـد   نمـي  سك چيه هك بزنم زين گريدهاي    مثال توانم  مي من ؛»یْ

  .)همان (است نيا از باالتر خداوند يول د،يبگو
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  توأمان صورت بهاي  لحظه آموزش و ييالگو روش ازگيري  بهره  4-2-18
 وقـت  كـه  فرمود و ردك مأمون به رو حضرت كه است آمده مناظرهي  ماجرا انيپا در
 من ديبده اجازه د،ينكن قطع مراهاي    سؤال من سرور گفت عمران: گفت عمران. شد نماز

 حضرت. اورميب مانيا خواهم  مي و شده نرم اريبس من دل د،يبده مرا پاسخ شما و بپرسم
 و خوانـد  نمـاز  ييتنهـا  بـه  و رفت حضرت سپس. ميگرد برمي و ميخوان  مي نماز: فرمود

َّثـم «:دخواندن نماز جعفر بن محمد پشت در مردم و ردكن اقتدا شانيا به يسك َالتفـت ُ َ َ َإلـ ْ  یِ
ِالمأمون
ُ ْ َ َفقال ْ َ ُالصالة َ ْقد ََّ ْحضرت َ َ َ َقال َ َالرضا َ َفقال )ع(ِّ َ ُعمران َ َ ْ ْتقطع َال یِدیَس ای ِ َ ْ َعل َ ِمسألت یَ

َ َ ْ ْفقد یَ َ َّرق َ ِقلب َ
ْ ِّنصل یَ َ  یُ

ُنعود َو ُ َفنهض َ َ َ َنهض َو َ َ ُالمأمون َ ُ ْ َ َّفصل ْ َ َالرضا یَ ًداخال )ع(ِّ
ِ ُالنـاس یَّلَصـ َو َ ًخارجـا َّ

ِ
َخلـف َ ْ ِمحمـد َ َّ َ ِبـن ُ

ٍجعفـر ْ
َ ْ َّثـم َ ُ 

َخرجا َ . رود  مـي  و زديـ خ برمي نماز وقت حضرت هك است ييالگو روش كي نيا )همـان(» َ
 بـا . ميبخـوان  وقـت  اول نمـاز  ديبا ما و است وقت اول نماز هك دهد  مي نشان عمالً يعني

 از ،ييالگـو ي  تيترب روش بر افزون. است گرفته قرار تأثير تحت او مخاطب هك نيا وجود
ـ ا بـه  شـود،   مي گفته زيناي    لحظه آموزش روش نيا به جهت كي  حـال  در هكـ  معنـا  ني

 داده آمـوزش  لحظه در يگريد مطلب هك افتد  مي اتفاق يا مسئله كي آموزنده، به آموزش
ـ ا در كـه  اسـت  يا لحظه آموزش مؤثر، يها وهيش ازي  كي .شود مي  كـار  اسـاس  روش ني
  ).٧۵،٩۵-٨۵ ،٢٠-١: ١٣٨٢ ،یمحسن( است مناسب يها فرصت از يريگ هرهب

  او اكرام و مقابل طرف آوردن اسالم تاي عقل استدالل يريگيپ  4-2-19
ـ ردك انيب من يبرا را خداوند يها يژگيو هك گونه آن گفت عمران مناظره ادامه در  دي
ـ آ ت،سيـ چ در خدا هك است نيا آن و دارم سؤال كي يول دارم، قبول  را خـدا  يزيـ چ اي
 زيـ چ بـه  و شـود   مـي  لمتحـو  گريد حال به يحال از خداوند ايآ نه؟ اي است ردهك احاطه

 بـر  هك است يمسائلترين    سخت از نيا ن،ك تعقل: فرمود حضرت است؟ ازمندين يگريد
 و نندك ركتف هك يافراد يول نند،ك كدر توانند  نمي شياند ساده افراد و شود  مي وارد مردم

َقال: نندك  مي كدر اشندب منصف ُعمران َ َ ْ ُأشهد یِدیَس ای ِ َ ْ ُأنه َ َّ
َ

َوصفت َکما  ْ َ ْلکن َو َ ِبق َ
ٌمسألة یِل ْتیَ َ َ ْ َقال َ ْسـل َ َ 
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َّعما َأردت َ ْ َ َقال َ ُأسألک َ َ ْ ِعن َ
َالحک َ َهو ٍء یَشای  یِف ِمیْ ْهل َو ُ ِبه ُطیِحی َ ْهل َو یَش ِ ُتحولی َ َّ َ ْمن َ َإل ٍء یَش ِ ْأو ٍء یَشـ یِ

َ
ِبـه  ِ 

ٌحاجة َ َإل َ َقال ٍء یَش یِ َالرضا َ ُأخبرک )ع(ِّ
ِ
ْ ُعمران ای ُ َ ْ ْفاعقل ِ

ِ
ْ َسألت َما َ ْ َ ُعنه َ ْ ُفإنه َ َّ ِ

ْمن َ ِأغمض ِ
َ ْ ُردیـ َمـا َ َعلـ ِ ِالخلـق یَ

ْ َ  یِفـ ْ
ِمسائلهم ِ ِ

َ ُفهمی َسیَل َو َ َ ُالمتفاوت ْ
ِ
َ َ ُ ُعقله ْ ُ ْ ُالعازب َ

ِ
َ ُحلمه ْ ُ ْ ُعجزی َال َو ِ

ِ
ْعن ْ ِفهمه َ ِ ِ

أ َ
ُ

ِالعقل ُولو
ْ َ َالمنصفون ْ ُ

ِ
ْ ُ  ،بابویـه ابـن(» ْ

  ).١٧۶: ١ جق، ١۴٠۴

ـ فرما  مـي  حـضرت  پسس .است يعقل امالًك جا نيا در حضرت روش َأفهمـت «:دي ْ
ِ
َ  ایـ َ

ُعمران َ ْ َقال ِ ْنعم َ َ ْقد یِدیَس ای َ ُفهمت َ ْ
ِ
ُأشهد َو َ َ ْ َّأن َ

َ
َالله  َتعال َّ َ َعل یَ َوصفت َما یَ ْ َ َوحدت َو َ ْ َّ َأشه َو َ ْ

َ
َّأن ُد
َ

ًمحمدا  َّ َ ُعبده )ص(ُ ُ ْ َ 
ُالمبعوث ُ ْ َ َبالهد ْ ُ ْ
ِّالحق ِنیِد َو یِ َ َّثم ْ َّخر ُ ًساجدا َ

ِ
َنحو َ ْ ِالقبلة َ

َ ْ ِ
ـ گو  مي يصابئ عمران ؟يافتيدر ايآ ؛»ْ  بلـه  دي

 و دانـه كي يمعنا به ياحد ديتوح يعني يواقع يمعنا به ديتوح سپس افتم،يدر ماي سرور 
 را )ص(رمكـ ا غمبـر يپ رسالت و است ردهك پر را يهست لّك و دريپذ  نمي يدوم هكاي    گانهي

  .)١٧٧: همان( آورد مانيا و ردك سجده قبله به رو و رفتيپذ
 بـود  جدل اهل اريبس هك دنديد را يصابئ عمران المك لّمانكمت يوقت: ديگو  مي ينوفل

ـ ا تـا  بپرسـد  يسـؤال  و ندك قطع را او سخن نتوانست سك چيه  بـا  و شـد  عـصر  هكـ  ني
ـ ا اسـت  نخوانـده  درس حـضرت  هكـ  داشتم كش من ديگو  مي ينوفل. ميرفت گريدهم  ني

 از را حـرام  و حـالل  مـسائل  و احكام فقط نهيمد در چون ند،ك  مي انيب چگونه را مطالب
 پاسـخ  را يعقلـ  مـسائل  و اسـت  لّمكمـت  حـضرت  هك دانستم  نمي لذا دند،يپرس  مي شانيا

 را او يوقتـ  فرسـتد،   مي يصابئ عمران الدنب به را يغالم حضرت ديگو  مي سپس. دهد مي
 صـله  عنوان  به درهم هزار ده و دادند شانيا به هيهد عنوان  به را يلباس حضرت آورند، مي

  ...و نـشانند   مـي  خود راست سمت را عمران حضرت و كنند  مي درست غذا بعد و دادند
  ).١٧٨: همان(

 جهينت. 5

ـ اد متكلمـان  بـا  )ع(رضا  امام حضرت مناظره ليتحل وي  بررس با  دربـاره  مـذاهب  و اني
ـ ا در كـه  دشـ  روشـن  منـاظره،  اخـالق  .2 و مناظرههاي    مهارت .1: نظر دو از ديتوح  ني

 كـرده  اسـتفاده  توامـان  صـورت   به اخالق وهيش و مهارت و روش 20 از حضرت مناظره،
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 بارتع است، مربوط مناظره متن به شتريب و مناظره مقدمات بهي برخ كه موارد نيا. است
 و هدف به نيقي .2 يجسمان تيتقو و مناظرهي  انگار عبادت و ساختن وضو .1: از ستا
 .5 بيـ رقي  باورها اساس بر مناظره .4 مناظره از شيپ مأمون غرض از اطالع .3ي  روزيپ

 دادن فرصـت  و موضوع به كامل احاطه دادن نشان .6 يپرسش و يسؤال روش از استفاده
 برهـان  بردنكـار   به .8 نيشيپ گرفتن اقرار با همراهي  پرسش روش از استفاده .7 فيحر به

 وهيشـ  از اسـتفاده  .10 بيـ رقي  سـو  از رشيپـذ  صورت در مناظره ندادن ادامه .9 خلف
 از شتريـ ب تـاب ك اهـل ي  آسمانهاي    تابك بر حضرت احاطه .11ي  نقض وي  ليتمث استدالل

 ازي  بـردار  بهـره  .13 باشـد  نندهك شروع كه نيا در بيرق گذاشتن مختار .12 ها آن خود
 مطلـب  تكـرار  يا او خود از سؤال راه از مخاطب كردن درك احراز .14 يكيتكاليد روش

 و نيبـراه  از اسـتفاده  .16 مسئله اتيجزئ و ايزوا به فيحر بردني  پ تا مناظره ادامه .)15
اي  لحظـه  آمـوزش  روش ازي بردار بهره .19 ييالگو روش ازگيري    بهره .17ي  عقل ليدال
 ب،يـ ترت نيبـد . او اكـرام  و مقابـل  طـرف  آوردن اسـالم  تـا ي  عقلـ  استداللي  ريگيپ .20
ـ ا بـدون ها    مناظرهترين    يطوالن وترين    سخت در )ع(رضا  امام تـرين    كوچـ ك دام در هكـ  ني

هـاي    روش و منـاظره هـاي     مهـارت  انواع از استفاده با فتد،يبي  راخالقيغ يا باطل استدالل
  .است برده شيپ بانيرق بر غلبه تا ار خود بحث و استدالل ،يارتباط برتر



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   و مĤخذمنابع
 ميكر قرآن. 

 للمطبوعات ياالعلم هموسس: روتيب ،)ع(اخبارالرضا ونيع ،)ق 1404 (،يعل بن محمد بابويه ابن. 

 ...............................،) 1398 قم هيعلم حوزه نيمدرس جامعه انتشارات: قم ،ديالتوح ،)ق.  
 ـ تحق بـه  ،)المنطق (الشفاء ،)ق 1404 (س،يالـرئ  خيش ،نايس ابن ـ زا ديسـع  قي مکتبـة آیـة اللـه : قـم  د،ي

 .المرعشی

 ـ د از گفتگو آداب «،)1386 (جواد، ،يروانيا ـ االهي  تخصـص  مجلـه  ،»ثيحـد  و قـرآن  دگاهي  و اتي
 .34-3، ص 1386 زييپا ،25 شماره ،حقوق

 چهارم چاپ خسرو، ناصر: تهران ،تفايالتعر كتاب ،)1370 (محمد، بن يعل فيشر ديس ،يجرجان.  
 قم دانشگاه: قم ،يكاربرد اخالق دريي جستارها ،)1389 (سندگان،ينو ازي جمع. 

 ياعلم: روتيب ،إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،)ق 1425 (حسن، محمدبن ،يعامل حر.  
 قـم  دارفر،يب محسن حيتصح به ،ديالنض الجوهر ،)1371 (،يحل عالمه و يطوس نيالد رينص خواجه :

  .پنجم چاپ دار،يب انتشارات
 نشر البالغة: قم ، هاتيالتنب و االشارات شرح ،)1375 (،يطوس نيالد رينص خواجه.  
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 مکتبة لبنان ناشرون: روتيب ،موسوعة مصطلحات االمام فخر الدین الرازی ،)م 2001( ح،يسم م،يدغ.  
 دارصادر: روتيب، أساس البالغة ،) ق1399 (،عمر بن محمود ،يزمخشر. 

 كتاب اءياح: تهران ،دل راز ،)1383 (،يعل پرور، سعادت. 

 ياإلسالم اإلعالم مكتب: قم ،منیة المرید ،)ق 1409 (،يعل بن نيالد نيز ،يثان ديشه. 

 د ،ييطباطباّمؤسسة االعلمی للمطبوعات: روتيب ،القرآن ريتفسي ف زانيالم ،)ق 1393 (ن،يحس محم. 

 يمرتض: مشهد ،اللجاج أهل يعل االحتجاج ،)ق 1403 (،يعل بن احمد ،يطبرس. 

 يالعرب الكتاب دار:روتيب جلد، 6 ،نيالد علوم اءيإح ،)تا بي (محمد حامد ابو ،يغزال .  
 انتـشارات  مؤسـسه : قـم  ،المحجة البیضاء فی تهذیب االحیاء ،)ق 1417 (محسن، مال ،يكاشان ضيف 

 .چهارم چاپ ن،يمدرس جامعه ياسالم

 دوم چاپ ر،يجب بن ديسع: قم ،)ع(حیاة اإلمام الرضا ،)1380 (ف،يرش باقر ،يقرش. 

 ينجف يكتب انتشارات: قم ،المنطق يف االنوار مطالع شرح ،يراز نيالد قطب.  
 ،وي  فرهنگـ  وي  علمـ  انتـشارات  شـركت : تهـران  ،1ج ،فلـسفه  خيتار ،)1380 (ك،يفردر كاپلستون 

 .چهارم چاپ سروش، انتشارات

 هياالسالم الكتبدار  :تهران ،يالكاف ،)ق 1407 (ب،عقوي بن محمد ،ينيكل. 

 ـ ب ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمـة األطهـار ،)ق 1403 (باقر، محمد ،يمجلس ـ إحدار    :روتي  اءي
 .دوم چاپ ،يالعرب التراث

 سوم چاپ ،يطهور انتشارات: تهران ،بهداشت آموزشي مبان ،)1382 (منوچهر، ،يمحسن. 

 ،مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین: قم ،المنطق ،)تاي ب (رضا، محمد مظفر. 

 موسـسة النـشر : قـم  ،الحاشیة علی تهذیب المنطـق ،)ق 1412 (ن،يالد شهاب بن اهللا عبد يمول ،يزدي
 .االسالمی، چاپ دوم



  
  



  )ع(رضا امامات فرهنگي و اجتماعي زيارت تأثيرمطالعه 
  مع مسلماندر تبادل و ارتقاي فرهنگي جوا

2 سيد مهدي دلبري، 1رضا كشاورز
 

  
  23/4/1395 :افتيدر
  25/6/1395 :رشيپذ

  دهيچك
 بارزترين جلوه گردشگري دينـي، از ابـزار مـؤثر در تعـامالت              عنوان  بهزيارت  

هاسـت و فرهنـگ كـه نمـاد هويـت و              فرهنگي و آشنايي با فرهنگ و تمدن ملـت        
بـا توجـه بـه كثـرت جوامـع و           . دپـذير    مـي  تأثير، از آن    استمنزلت جوامع و ملل     

ي مسلمان و تمايل روز افزون آنـان بـه زيـارت پيـشوايان دينـي، سـفرهاي               ها  توده
 هـا   گزاره مذهب اهميتي وافر يافته و يكي از         هعيش در بين اقوام     خصوص  بهزيارتي  

ي فرهنگ اسالمي و ارتقاي سـطح فرهنگـي         ها  انيبني مغتنم در ترويج     ها  فرصتو  
اي در تعامل و همگرايـي فرهنگـي و تعـالي              برجسته تأثير عالوه؛به  مسلمانان است 

فرهنگي مردم جوامع اسالمي و ارتقاي قدرت فرهنگي مسلمانان و نيز بـسترسازي             
براي تعامالت گسترده فرهنگي، ديني و اجتماعي فراملي دارد و با توجـه بـه قـرار                 

، ايـن موضـوع    مذهب ايـران ه در كشور مهم و شيع  )ع(رضا  امامگرفتن بقعه حضرت    
اين پژوهش با رويكرد تحليلي ، نقش گردشـگري مـذهبي يـا             . زيادي دارد اهميت  

 )ع(رضا  امامات فرهنگي و اجتماعي زيارت      تأثيرسفرهاي زيارتي به مشهد مقدس و       
كـرده  را در تبادل و ارتقاي فرهنگي جوامع مسلمان، در چند محور مختلف بررسي     

  .است

  :ها كليدواژه
  .، گردشگري ديني، ارتقاي فرهنگي، تبادل فرهنگي)ع(رضا امامزيارت 

                                                            
  keshavarzreza14@gmail.com  :استاديار گروه معارف دانشگاه حكيم سبزواري. 1
  delbari.sm@gmail.com  :كارشناسي ارشد دانشگاه حكيم سبزواري. 2
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  مقدمه-1

نيـز  پـذيري و  تأثيرابعـاد گردشـگري اسـت كـه در بعـد       تـرين     فرهنگ يكي از مهـم    
آثـار فرهنگـي و اجتمـاعي       .  اسـت  توجـه   قابـل گذاري بين جامعه ميزبان و ميهمـان        تأثير

حظـات و وجـوه     مالتـرين     آن جمله گردشگري ديني يا زيارت، از مهـم        از  گردشگري و   
مهم در گردشگري دينـي كـه     موضوع   و اين    شود يمقابل اهميت توسعه كشور محسوب      

هـدف  . زيـادي دارد  در فرهنگ اسالمي بـا عنـوان سـفر زيـارتي جلـوه يافتـه، اهميـت                  
و در واقـع  اسـت  گردشگري در وهله نخست، تعامالت فرهنگي و بهبود روابط فرهنگي  

 مؤثر در تعامـل فرهنگـي و    هايطبيعي، يكي از ابزار   گردشگري زيارتي، فرهنگي و     انواع  
بايد دانست كه رشد و ارتقاي فرهنگي     . رود  مي شمار  به ها  آشنايي با فرهنگ و تمدن ملت     

هاي مسلمان در كنار تعامل و وحدت، از طريق راهكارهاي گوناگوني و از    و توسعه ملت  
و تمـدن قدرتمنـد اسـالمي را         زمينه الزم براي بازآفريني فرهنگ       تواند يمجمله زيارت،   

هـاي مربـوط بـه گردشـگري مـذهبي را در              زيارت بخش مهمـي از فعاليـت      . فراهم كند 
 شـمار   بـه هاي تقويت معنويت و ايجاد ارتبـاط انـسان بـا معبـود                گيرد و يكي از راه     برمي

 ارتباطات اجتماعي باعث تبادل و ارتقاي فرهنگـي مـسلمانان نيـز     ، كه در كنار آن    رود يم
قـومي و ملـي     هاي    امروزه و در مواجهه با فرهنگ جهاني سازي، اهميت هويت         . دشو يم

) 159: 1394زكريـايي،   (ي خرد و كالن فرهنگي حائز اهميت بيشتري است          ها  عرصهدر  
ي خرد اسالمي، توسعه گردشـگري      ها  فرهنگحفظ و ارتقاي    هاي     يكي از راه   ديترد يبو  

 وجـود   بـه  سفرهاي زيـارتي     طياست كه در    ديني يا مذهبي و استفاده از فرصت مغتنمي         
 در سفرهاي زيارتي كه از مناسبات اجتماعي امروزي است، چندين نـوع ارتبـاط               .ديآ يم

ديني و فرهنگي همچون ارتباط روحاني فرد با خداوند كه تقـرب و تعميـق دينـداري و                  
ت كننـده   كه انسجام بخش و تقوي     كيش  همآرامش قلبي را به همراه دارد، ارتباط با گروه          

 كـه بـه شـناخت عقايـد، باورهـا و      كـيش  هـم  و ارتباط بـا گـروه غيـر     استعقايد ديني   
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انجامد و در نهايت ارتباط با گذشتگان         هنجارهاي ساير اديان و نوعي تعامل بين ديني مي        
 .شـود    تعامالت فرهنگي ايجاد مي    براييشينه فرهنگي شكل گرفته و فرصتي ارزشمند        پو  

ري زيارتي در ايـران و در صـدر آن بارگـاه ملكـوتي حـضرت                ي گردشگ ها  جاذبهوجود  
 مستقيم معنوي   تأثير در شهر مشهد، شرايط ارزشمندي را فراهم كرده تا ضمن            )ع(رضا  امام

ي زيـارت بـر زائـران، اثربخـشي مجموعـه      هـا   برنامـه و فرهنگي فضاي حرم و مراسم و        
 شهر زيارتگـاهي حـاكم      ارزشمندي از انديشه، آداب و رسوم ديني و فرهنگي كه در اين           

تـرين     نزديـك  عنـوان   بـه مـشهد مقـدس     بديهي اسـت كـه شـهر        . است، نيز مشهود باشد   
 در  )ع(شـريف حـضرت رضـا     مـضجع   جغرافياي محيط بر حرم مطهر كه به بركت وجود          

ي رشد و گسترش يافته اسـت، بايـد بيـشترين           توجه  قابلهاي گذشته، به شكل       طول قرن 
ضاي قدسي حرم مطهر داشـته باشـد و فرهنـگ صـحيح      سنخيت را از منظر فرهنگي با ف      

 همچـون  توانـد  يمدر اين جا زيارت   . اسالمي را براي زائران كشورهاي ديگر تداعي كند       
چتري فراگير، افراد را با هر مسلك و گرايش اعتقادي زير پوشـش قـرار دهـد و نقـشي                    

برد كه بدانيم در    پي   به اهميت زيارت     توان يماز اين نكته    . گسترده و تعاملي داشته باشد    
، اعتقـادات، باورهـا و   سفر به اماكن و شهرهاي مذهبي زيارتگاهي همچون مشهد مقدس  

بايدهاي ديني نهفته است كه به تقويت روحيه ديني فرد و ايـدئولوژي و جهـان بينـي او                   
  . هويت ساز مبتني بر اعتقادات استعنصر  و به نوعي شود  ميمنجر

گ مشهد هويت زيارتي است كه در طول تاريخ شكل          ويژگي اصلي شهر بزر   درواقع  
وجه تمايز شـهر مـشهد      . ي هويت فرهنگي شهر نقش اساسي دارد      بخش  انسجامگرفته در   

با ديگر شهرهاي كشور، پيوست فرهنگي زيارت و توريسم زيارتي است و انتخاب ايـن               
رهنـگ   پايتخت فرهنگي جهان اسالم، فرصت مغتنمي بـراي تـرويج ف           عنوان  به شهر  كالن

ـ  ملمـوس ارا   صـورت   بهرضوي است و الزم است اين ميراث فرهنگي          ه و نقـش آن در      ئ
 )ع(رضـا   امـام  حضرت   ارگاه با توجه به قرار گرفتن ب      .دشوتعامالت ديني و فرهنگي تبيين      
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 پايتخـت   عنوان  بهدر كشور مهم و شيعي مذهب ايران و شهر بزرگ مشهد و نام بردن آن                
ت در تعامالت فرهنگي و ارتقاي فرهنگـي و اجتمـاعي           معنوي ايران، موضوع نقش زيار    

زائران كشورهاي اسالمي اهميت خاصي يافته است كـه نيـاز بـه مطالعـه و تامـل دارد و           
 قابل مالحظه   تأثيربا وجود    .رديگ يم مسئله اصلي در اين تحقيق مورد توجه قرار          عنوان  به

تقـاي فرهنگـي جوامـع      گردشگري ديني و سفرهاي زيارتي مشهد مقدس در تبـادل و ار           
اين پـژوهش، بـا روش       . است ي در اين باره صورت نگرفته     توجه  قابلمسلمان، مطالعات   

توصيفي، تحليلي انجام گرفته و از طريق مطالعه و تحليل اطالعات منابع علمي مـرتبط و   
  . استكردهتفحص موضوع را پيشينه تحقيق ابعاد مختلف 

  پيشينه تحقيق -2
 اشكال روابط فرهنگـي بـين اقـوام و          نيتر يميقد يكي از    انعنو  بهگردشگري مذهبي   

: 1390نهاونـدي و نعمتـي،      ( در زمـان حاضـر اسـت         ها يگردشگر نيتر  رونقملل، از پر    
  ملموس و ناملموس از خـود      طور  بهتمدن اسالمي با توجه به ميراث عظيمي كه         و  ) 149
شريعتي و همكـاران،     (در گردشگري ديني دا   توسعه را براي    قابليت زيادي گذاشته،  جا    به

، ديدار خودخواسته امـاكن     ارتيز) 181: 1391(همكاران  به اعتقاد يوسفي و      ).2: 1390
مقدس است كـه ابعـاد عينـي و ذهنـي دارد؛ بعـد عينـي زيـارت متـضمن نهادمنـدي و                       

انجام مكرر عمـل زيـارت در چـارچوب آداب و احكـام معـين مـذهبي و                  (مندي    توجيه
معناي زيـارت اسـت     سازي    و بعد ذهني زيارت متضمن دروني     ) فضيلت و ثواب زيارت   

 .انجامـد  يمـ كه به آگاهي زائر از خارق العاده بودن زيارت شونده و خضوع در برابـر او                 
تفـاوت مفهـوم زائرگونـه      . مفهوم زيارت در اديان مختلف تا حدود زيادي متفاوت است         

شـيعه در ايـن اسـت كـه در           شهر آسماني اورشليم در كاتوليك، با مفهوم آن در           سوي  به
مسيحيت كاتوليك، زيارت به معناي زندگي غريبانه در زمين، ريـشه در باورهـايي ماننـد      
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گناه اوليه، صليب مسيح و عروج اورشليم به آسمان دارد، امـا در شـيعه چنـين دكترينـي                   
 متنـي   )ع(رضـا   امـام مـتن فـضايي زيـارت       ). 7: 1394فوالدي و نوروزي،    (پذيرفته نيست   

 است كه تمامي عناصر آن در خدمت معرفت افزايي و تعميق آگاهانـه زائـران و                 فرهنگي
 زيارت در ابعاد    .)87: 1391سقايي و همكاران،    (مجاوران از زيارت و متن زيارت است        

ي نمايد از جمله در همبستگي ملـي كـه          نيآفر  نقش تواند يممختلف فرهنگي و اجتماعي     
تماعات ملي در عصر كنوني اسـت، و بـا توسـعه             لوازم تداوم حيات اج    نيتر  مهميكي از   

بعا گردشگري دينـي و  ط). 116: 1388،  بابكمقصودي و   (گردشگري رابطه مستقيم دارد     
 زمينه ايجاد ارتباطات فرهنگـي و همبـستگي و وحـدت            تواند يمبه عبارتي سفر زيارتي     

امـروزه  شايان ذكـر اسـت كـه        . ان مذهب شيعه را فراهم آورد     ومسلمانان و دست كم پير    
مبادالت فرهنگـي و    هاي    زمينه نيتر  مهمي، همچنان يكي از     الملل  بينگردشگري داخلي و    

 راهكارهاي موثر در توسعه گردشگري فرهنگي در اين حـوزه، همگرايـي و              نيتر  مهماز  
قـديري   (اسـت ي كـشورهاي ايـران، افغانـستان و تاجيكـستان           ا  منطقـه همكاري محدود   

 و بديهي است كه اشـتراكات دينـي چنـين كـشورهاي             )117: 1390معصوم و همكاران،    
 از طريق توسـعه فرهنـگ زيـارت، شـرايط تعامـل و ارتقـاي فرهنگـي                  تواند يماسالمي  

ـ و نقـش    )ع(رضـا   امـام بيشتري را ميسور سازد و در اين ميان سفر زيـارتي             ي خواهـد  ا ژهي
وص نياز   بايد توجه داشت كه اثرگذاري فرهنگ زيارت در اين خص           اين با وجود . داشت

ي و تالش همه جانبه داشته و اشاعه فرهنگ رضوي در جريان زيارت  زير  برنامهبه تفكر،   
نتايج تحقيقي در خصوص گردشگري زيارت مدار نشان داد كـه ايـن             . كار آساني نيست  

، اما جذب زائر درچـارچوب      اند  بودهشهرها گرچه درزمينه جذب گردشگر زيارتي موفق        
ردشگري زيارت، آن گونه كه بايـد نتوانـسته بـستر الزم را             سيره رضوي انجام نشده و گ     

 درزمينه فضاهاي فرهنگي تا حـدودي بـه         نهاتد و   كنبراي تحقق ارمان شهررضوي ايجاد      
سمت آرمان شهر رضوي كه همانا تناسب نيازهاي زائر با فرهنگ رضوي است، حركـت            
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ردشـگري زيـارت،    اين در حـالي اسـت كـه گ        ). 27: 1394ضيائي و همكاران،    (اند    كرده
ئران مسلماني كه از گوشه و كنار ايـران و          ا براي تعامل و ارتقاي فرهنگي ز      قابليت زيادي 

ي مبتني بـر تجربـه، مطالعـات و         ا  ستهيشا گذاري  و نياز است سياست   د  ، دار نديآ يمجهان  
  . انجام پذيردها ضرورت

  و اثرگذار گردشگري ديني  ركن اصليعنوان به مفهوم زيارت -3
ارترين بخش در گردشگري ديني يـا مـذهبي         ذ ركن و اثرگ   نيتر  مهمت در واقع    زيار 
 كـه بـراي   شـوند  يمـ ع متبركه، از يك منظر گردشـگران فرهنگـي تلقـي        بقا زائران. است

ي دينـي و    هـا   آمـوزش  اعمـال مـذهبي،       مـذهبي، انجـام    يها  ادمانيزيارت اماكن، آثار و     
موسـوي و همكـاران،      (كننـد  يمي سفر   و مراكز مذهب  ها    گذراندن اوقات فراغت در مكان    

ي جهانگردي و گردشگري كه     ها يبند  طبقهدر زمينه تعريف اصطالحات و      ). 841: 1393
 و امروزه يكي از بهترين ابزارهـاي تبـادل و تعامـل        شود يمسفرهاي زيارتي را نيز شامل      

  :زير اشاره كردهاي  توان به گروه  ميفرهنگي است،
  Cultural tourism: توريسم فرهنگي. الف
 Religious Tourism: توريسم مذهبي .ب

  Natural tourism: توريسم طبيعي. ج
  Business Tourism :توريسم تجاري .ج
امروز صنعت گردشگري يا توريسم در همه ابعـاد آن بـه سـومين صـنعت درآمـدزا             

 تبديل شده و اهميت اين صنعت، از آن روست كه سبب ايجاد اشتغال و افـزايش درآمـد     
ي هـا   تـوده  خصوص  بهدر بين جوامع مسلمان و      .شود  مي و ارتباطات فرهنگي و اجتماعي    

، توريـسم مـذهبي اهميـت و گـستردگي          )ع( به امامـان معـصوم     مند  عالقهشيعي مذهب يا    
ـ توربيشتري نسبت به سـاير        يـك پديـده فرهنگـي،       عنـوان   بـه گردشـگري   .  دارد هـا   سمي

تقـوايي و   (ردشگر و جامعه ميزبان است      ي تبادل فرهنگي بين گ    ها  فرصتدهنده   گسترش
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 بستري براي ارتقاي سطح فرهنگي، دينـي و         عنوان  به تواند يمكه  ) 59: 1391صفرآبادي،  
در سفرهاي مذهبي و زيارت، افراد گردشگر       . اجتماعي گردشگران مورد توجه قرار گيرد     

ه همانا آرامگـاه    ككنند    مي بازديدها و اماكن مذهبي       از اماكن مقدس مذهبي نظير زيارتگاه     
امـروزه بـا   . شود يمپيشوايان معصوم و امام زادگان را در كنار مساجد مهم اسالمي شامل    

 بر مفاهيم   تأكيدتوجه به توسعه گردشگري ديني ملل مسلمان، نوعي گردشگري حالل با            
هاي مربوطه، بايد از نظر قوانين اسالمي مجـاز   مذهبي متداول شده كه در آن تمام فعاليت     

 بين مسلمانان كه در اروپا نيز مورد توجه بـوده و            نهاتگردشگري مذهبي نه    . شودده  شمر
 مـسافرت  تـوان  يمـ ي كه طور بهگردد؛  تاريخجه آن به سفرهاي زائران قرون وسطي برمي     

 مذهبي زائران كليساي اعظم كانتربوريدر انگلـستان، بازديـد گـسترده از كليـساي جـامع               
 را از آن    1 آلمان درا و مراسم ويژه سال روحانيون مسيحي        در اسپاني » سنتياگو دكوموستال «

 مسيحي بـسياري را در كـشورهاي        گردشگرانجمله دانست كه امكان اجتماع و پذيرايي        
 نيـز اجتمـاع وسـيعي از        )ع(رضـا   امـام سازد؛ همان گونه كه در زيـارت          اروپايي محقق مي  

  .رديگ يمپيروان دين اسالم شكل 
ـ   يدرمـ يم،  كناز ديدگاه فرهنگ اسالمي توجه       گرياگر به اهميت سفر و گردش        ميابي

 سير آفاق در برابر سير انفس مورد توجه قرار گرفته و          عنوان  بهكه سفر و سير و سياحت،       
طور مستقيم به مقوله گردشـگري و جهـانگردي پرداختـه اسـت،        ترين آياتي كه به     از مهم 

، سـوره   )42آيـه   (مباركـه توبـه     ، سوره   )138-137آيات  (عمران    توان سوره مباركه آل     مي
، سـوره   )11آيه  (، سوره مباركه انعام     )80آيه  (، سوره مباركه نحل     )22آيه  (مباركه يونس   

و سـوره مباركـه روم      ) 20آيه  (، سوره مباركه عنكبوت     )110-109آيات  (مباركه يوسف   
نمود گردشگري مذهبي است، همواره ترين   زيارت كه شاخص  . را برشمرد ) 10-9آيات  (
انقالب اسالمي، حضرت امـام     گذار    ز صدر اسالم مورد توجه بزرگان اسالم بوده و بنيان         ا

، 1389،خميني (» آرزوي من است   )ع(رضا  امامعتبه بوسي    «كه در بياني فرمودند     )ره(خميني
                                                            

1 .Development Report 1999 (New York: Oxford University press, 1999 
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 اگرچه نقش گردشگري ديني و زيارت امامان معصوم و از آن جمله زيارت              ).459: 10 ج
 كه نگين مملكت ايران زمين اسـت، در   )ع(رضا  امامف حضرت   پيشواي معصوم و امام رئو    
 آيين دوستي و معنويت، به ساير جوامع غير مسلمان تا  عنوان  بهمعرفي صحيح دين اسالم     

بيننـد كـه اخـتالف جـدي بـين        مـي  است و گردشگران با چشم خود توجه  قابلحدودي  
گرايـي فرهنگـي، انـس و        عمده آن در تعامل و هم      تأثيرمذاهب اسالمي وجود ندارد، اما      

 دين مبين   تأكيدكه بسيار مورد    است  الفت اسالمي و به عبارتي فرهنگ اخوت و برادري          
 و نيز تعالي فرهنگي مـردم جوامـع اسـالمي و ارتقـاي قـدرت فرهنگـي       قرار دارد اسالم  

 مسلمانان و همچنين بسترسازي براي تعامالت گسترده فرهنگي، ديني و اجتماعي فراملي 
  . است
سعه گردشگري ديني يا سفرهاي زيارتي، از سويي مـردم دنيـا را بـا اسـالم آشـنا                   تو

 و از ديگـر سـو،   بـرد  يم تبليغات دشمنان در مسير اسالم هراسي را از بين     تأثير و   كند يم
 و  استي براي رشد و تعديل اقتصادي و كاهش فقر و محروميت در جهان اسالم               ا  نهيزم

. دشو يم فرهنگي آنان و انسجام بيشتر امت مسلمان         نيز باعث گسترش اشتراكات ديني و     
 و  )ص(امبريـ پ از زيارت مرقد متبركـه       ها يوهابناگفته پيداست كه ايجاد محدوديت توسط       

 ديني، فرهنگي و سياسـي آن       تأثير، تا حدود زيادي به دليل ممانعت از         )ع(قبور ائمه اطهار  
يشتر مورد توجه قرار گيـرد      است؛ چرا كه هرچه اين نوع گردشگري و فرهنگ زيارت، ب          

و بناهاي متبركه و زيارت اين اماكن شريفه توسعه يابـد، سـبب گـسترش فرهنـگ اهـل                   
شـود كـه مطلـوب مـذهب ضـاله وهابيـت و                و موجب قدرت يـافتن تـشيع مـي         )ع(بيت

  .بدخواهان شريعت واقعي اسالم نيست

  گردشگري ديني و ارتقاي فرهنگي جوامع مسلمان -4

ماتي كه براي تحقق تعامل و اثرگذاري شايسته زيارت در توسعه ديني            در ابتدا به الزا   
 بر مسئله زيـارت و انجـام آداب         تأكيدتشيع با   . و فرهنگي زائران دارد، اشاره خواهد شد      



 45    )ع(رضا امام ات فرهنگي و اجتماعي زيارتتأثيرمطالعه 

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

18، 
تان

بس
تا

13
96

 

 دهنـده  نـشان زيـارت  . بخـشد  يمـ مناسك زيارت، عقايد خود را در جامعه و دنيا اشـاعه         
صول و باورهايي است كـه در آن زيارتگـاه          اهميت دادن به مباني فرهنگي و اعتقادي و ا        

باورهـاي  و  فرهنگ عمـومي مجـاوران بارگـاه رضـوي و اخـالق      رو  ازاين؛  استمشهود  
 مهم در اين خصوص تلقي      موضوعي باشد،   )ع(رضا  اماماجتماعي كه بايد برگرفته از سيره       

در  كـرده،    تأكيـد نيـز در مطالعـه مـشابهي        ) 96: 1386( رحيمي   طوركه  همان .خواهد شد 
ي همچون مشهد مقدس، فضاي شهر نيـز در انعكـاس ايـدئولوژي             ا  متبركهزيارت اماكن   

ي متعـالي ديـن مبـين اسـالم در          ها  شهياند بازتاب   دموثر است و شهر اسالمي پايدار، باي      
  . تمامي جوانب باشد

ـ انديـي،   گرا  انسانيي چون   ها يژگيوبه بياني    يـي، حفـظ مواريـث فرهنگـي و      گرا  شهي
اقتـصادي، اجتمـاعي و     هـاي     يريـ گ  جهـت لي و اجتماعي، پيشروگرايي،     طبيعي، هويت م  

 در جاي جاي شهر اسالمي پايدار       دفرهنگي، گسترش روح عدالت اجتماعي و امنيت باي       
 مثبتـي برافـزايش     تـأثير  كه زيارت از نگـاه گردشـگري دينـي           رود يمانتظار  . هويدا باشد 

 و اجتماعي عمومي داشته باشد      ي ديني ها يآگاه سطح   ارتقايالگوهاي رفتاري درست و     
ي اجتماعي جوامع زائر بكاهـد و بـا تغييـر هرچنـد كـم و آرام در                  ها يناهنجار آثارو از   

 .آداب و سنن محلي، فرهنگ و اعتقادات عمومي آنان را به سمت بهتر شدن سـوق دهـد    
  . سازي، داراي نقش محوري در رفتار و تعامالت فردي و جمعي است فرهنگزيارت از نظر 

ي باشد كـه فـضاي معنـوي زيارتگـاه          ا  گونههاي زيارتي مشهد مقدس بايد به         ريزي  برنامه
، ... چه در فضاهاي ديني و چه تجاري و چه تفريحي و             ،رضوي و اخالق شهروندان اين شهر     

 فرهنگي عمقي و فراگيـر      تأثير و نقش و كاركرد اثرگذاري دارند،        هستندكه با زائران در تماس      
زيارتي مشهد الگويي از شهر اسالمي و به دور از بحران اخالق اجتمـاعي              تا شهر   بگذارد  

  . دشوه و شناخته ئارا
 زيارت بر اخالق شهروندي كـه از طريـق تعامـل شايـسته و رعايـت            تأثير جاكه  ازآن

روح معنوي و اخالق     تواند يم،  دهد يمحقوق و حرمت شهروندان و زائران خود را نشان          
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 رو  ازاينليوني اين شهر تسرّي دهد؛      يتر از حرم مطهر به كل جامعه م       پسنديده شهروندي را فرا   
فرهنـگ، اخـالق شـهروندي و سـبك         موضوعاتي ماننـد    بايد با استفاده از مفهوم زيارت       

گرچه سكونت در شهر در اين جا بايد متوجه بود كه . زندگي اسالمي را گسترش بخشيد    
ي افراد به اصـول فرهنگـي و دينـي    بند پايتواند بر  زيارتي همچون مشهد، ناخودآگاه مي   

 و برخـي    ردگذار باشد، امـا ايـن موضـوع عموميـت نـدا           تأثيرهاي فرهنگ اسالمي      آموزه
 و كنند  مي به اين موضوع باشند كه در شهري مذهبي زندگيبند پايشهروندان بايد بيشتر 

هري كه بديهي است در ش. بايد سبك زندگي آنان بازتابي از شهر و فرهنگ اسالمي باشد     
 است، بايد مكارم اخالقي، داشـتن حجـاب و پوشـش اسـالمي،              )ع(هشتممنتسب به امام    

، تعامل خوب با زائران بارگاه رضـوي و امـر           كيش  همان و مهمانان غير     كيش  هماحترام به   
 نيكي و نهي از هنجارهاي غلط ديني و فرهنگي، بايد نسبت به ساير شهرها نمود    بهعمل  

 مثبتـي  آثـار ل دوسويه زائر و شهروندان اين شهر زيـارتي،   م در تعا  بيشتري داشته باشد تا   
مهم در توسعه گردشگري زيارت و افزوده شـدن بـه تعـداد             موضوع  اين  . گذاردبرجاي  

ي را نـواز   همـان ماگر فرهنگ ميزباني و آيين       مثال   عنوان  به.  نخواهد بود  تأثير يبزائران نيز   
 يكـي از    عنـوان   بـه  سـت ردشگري شهرها كه از موضوعات كليدي و اساسي در توسعه گ        

گذار در يك جامعه بـدانيم، مطـرح شـدن آن منـوط بـه               تأثيررسوم بسيار زيبا و      آداب و 
  . استي فرهنگي و رفتاري ها جاذبهايجاد آثار و 

صـنايع و   .  اسـت  توجه  قابلاين موضوع از منظر معماري شهري و اقتصاد زيارتي نيز           
 نقـاط كـشور و جهـان، بايـد نمـاد            يي از اقـص    شهر مشهد براي گردشگران دين     سوغات

فرهنـگ  هـاي     زيـارت و آمـوزه     كننـده فرهنـگ     فرهنگي و اسالمي داشته باشد و تـداعي       
  . اسالمي براي زائران باشد

 و  كنـد  يمـ ي و فرهنگ پلي برقـرار       فناوراز طرفي معماري مبتني بر ايدئولوژي، بين        
 فرصـت مناسـبي بـراي       توانـد  يم و   شود يمي ارزشمند براي آن منطقه محسوب       ا  نهيگنج

ـ . جذب گردشگران و اثرگذاري فرهنگـي و معنـوي بـر آنـان باشـد               ـ ترد يب  زائـران و    دي
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مجاوران كه با فضاي شهر زيارتي مشهد مقدس در تماس هستند، فضايي كه قداسـت و                
ي هـا  عرصهي گوناگون آن در     ها ييبايزوقتي با    حرمت خود را از حرم مطهر گرفته است       

ات زيـارت   تـأثير نقـش و    . رنـد يپذ يمـ  تـأثير ، از آن    شـوند  يمـ ري مواجـه    فرهنگي و هن  
 يا سفرهاي زيارتي به مشهدالرضا در تبادل و ارتقاي فرهنگي جوامع مسلمان،             )ع(رضا  امام

  :رديگ يمدر چند محور ذيل مورد مداقه و بررسي قرار 

   تاسي از آيين حنيف اسالمباتعميق اعتقادات مشترك فرهنگي . 1-4
سازي زيارت و نقطـه عطفـي در    م فرهنگنظا هسته مركزي در )ع(رضا  امامطهر  حرم م 

اين بارگاه و مكان مقدس، بـا   . است طهارتاعتقاد دروني شيعيان به اهل بيت عصمت و         
اسـالمي كـه    نـواز     اجتماعي و معماري چـشم    برخورداري از امكانات مذهبي، فرهنگي و       

 آن و   خـدوم الن و كاركنـان     ئوف وسـيع مـس    د، دركنار طيـ   كن زيبايي معنوي را متبادر مي    
توانــد بــستر مناســبي بــراي  هــاي آموزشــي، تبليغــي و فرهنگــي، مــي تنــوعي از برنامــه

سازي زيارت و استفاده از اين فرصـت بـراي هـم انديـشي و همگرايـي معنـوي                     فرهنگ
زائران و تعميق اعتقادات مشترك فرهنگي آنان و حتي ديگر مذاهب اسالمي با تاسـي از                

  . ن حنيف اسالم فراهم كندآيي
در واقع نقش اصلي در ايجاد فرهنگ مطلوب زيارت، خود حضور در فضاي قدسي               

 -هـاي آموزشـي     چـه بـا برنامـه      حرم مطهر و زيارت توأم با معرفت ديني است كه چنان          
از فرصـت موجـود و اثرگـذار امـاكن و           گيـري     تبليغي و عبادات توأم با انديـشه و بهـره         

د، فرايندي سيستمي و اثربخشي را در شاكله        شوعبادات جمعي همراه    امكانات زيارت و    
 و گامي بلند در ارتقـاي سـطح دينـي و معرفتـي جوامـع مـسلمان                  كند  مي زيارت فراهم 

الن امر از طريق تدوين ئورود مس انتظار مي. دهستنخواهد بود كه زائر اين بارگاه ملكوتي 
 درنظـر  مناسـب و     گـذاري   ر و سياسـت   يندهاي آموزش محو  ااي، طراحي فر    اسناد توسعه 

گرفتن ابعاد فرهنگي و اجتماعي در كنار ابعاد ديني و زيارتي، روند توسعه كمي و كيفـي         
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هـاي دينـي و ايجـاد فـضاي           ند و به مـديريت گفتمـان      كنتر    زيارت را تسهيل و اثربخش    
ت ي تربيـ  هـا   روشزيـارت يكـي از      . هاي ديني زائر، اهتمام ورزنـد       گفتماني براي اقليت  

 و گناهاناخالقي است كه با رفع يا تضعيف موانعي مانند شك و ترديد، دنياگرايي و آثار  
همچنين با ايجاد و تقويت عواملي مانند معرفت، اميد، ياد خدا و ايمان موجب بالنـدگي                

 شـود  يمـ بينشي، گرايشي و توانشي و سرانجام رشـد اخالقـي           هاي    در هريك از ساحت   
تمام عوايدي كه در مطالعه مزبور قيـد شـده، درواقـع در             ). 5: 1393فقيهي و عسكري،    (

  . تعميق اعتقادات مشترك زائران از هر مذهب اسالمي موثر خواهد بود
توحيد محوري در جوامع اسالمي و محوريت فرهنگ ديني، ايمـان بـه وحـدانيت و                

راي تقويت يگانگي، بندگي خداوند متعال و آيين پيامبر گرامي اسالم، زمينه مساعدي را ب            
اشتراكات ديني و فرهنگي مسلمانان در جريان سفرهاي زيارتي كـه بـه مـشهد صـورت                 

حرم مطهر رضوي و شهر    معنوي  براي گردشگر مسلمان، فضاي     . آورد  ، فراهم مي  رديگ يم
بديهي است بسياري از مسلمانان دوسـت دارنـد         . ددارمشهد كه متأثر از آن است، جاذبه        

  .حاكم استها  ي اسالمي بر آنها ارزشرهنگ و به مناطقي سفر كنند كه ف
ي اسـالمي از    هـا   ارزش بر پايه باورها و اعتقادات مـشترك فرهنگـي و            پذيري  جامعه

 اسـت و برخـي فـرايض       )ع(رضا  امامجمله لوازم گردشگري ديني و از جمله سفر زيارتي          
ن بارگـاه   پيرامـو هـاي     و مـوزه  هـا     ي ديني و فرهنگـي آن و نمايـشگاه        ها  برنامهاسالمي و   

ي جديدي براي   ها  فرصتتواند ضمن جذب گردشگر مذهبي،        نيز مي  )ع(رضا  امامملكوتي  
  . تعامل و ارتقاي فرهنگ ديني به همراه داشته باشد

 در ايـران،    )ع(رضـا   امامحرم  ها    ي مهم و در صدر آن     ها  ارتگاهيز كلي بايد گفت     طور  به
يك مسير وحدت و ارتقـاي اعتقـادات،        را در   ها    تواند مسلمانان را گرد هم آورد و آن         مي

فرهنگ و تمدن مشترك اسالمي جهت دهد و همچنين بـستر مناسـبي را بـراي افـزايش                  
  . دكني ديني، فرهنگي و اجتماعي را فراهم ها يآگاه
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براساس نتايج پژوهشي در موضوع گردشگري دينـي در قـم توسـط شـاپورآبادي و                
ي مذهبي، تـاريخي و     ها  جاذبه بهينه از    ، مشخص شده كه استفاده    )130: 1390(همكاران  

 و هـا  ارزشفرهنگي شهر قم در كنار سودآوري اقتصادي آن، منجر به ترويج و گـسترش   
 ايراني و غنا بخشيدن  -ي انقالب و فرهنگ ناب اسالمي     ها  ارزشفرهنگ اسالمي، معرفي    

  .شود يمي و ملي ا منطقهي، الملل بينبه فرهنگ معنوي در سطوح 

ي مسلمان و اقوام مختلف ايراني      ها  توده و انسجام فكري و فرهنگي       همگرايي. 2-4
  و غير ايراني

هاي اسالمي توجـه خاصـي بـه وحـدت و همبـستگي اجتمـاعي در ميـان                    در آموزه 
وحـدت و همبـستگي   . مسلمانان و تداوم و نهادينه كردن آن بر اساس تعاليم الهي دارنـد      

ن جمهـوري اسـالمي ايـران اسـت كـه           كالهاي    اجتماعي بر محور دين از جمله سياست      
  . 1تواند در عرصه گردشگري ديني نيز مورد توجه باشد مي

 تقريبـا  هـا،   و تمـدن هـا   فرهنگزيستن در عصر نوين اجتماعي، بدون ارتباط با ديگر          
امروزه دستيابي به پيشرفت و توسعه نيز مـستلزم برخـورداري از            . رسد يم نظر  بهناممكن  

 و) 112: 1387خورسـندي،   ( و تعامالت برون مـرزي اسـت         ها يهمكارسطحي موثر از    
نبـود  . اين تعامالت گردشگري ديني يا سفرهاي زيارتي است      هاي    ترديد يكي از گزاره    بي

ي ريـ گ  شـكل ي  هـا   نـه يزم توانـد  يمي مختلف   ها  تيقوممدارا و تحمل فرهنگي نسبت به       
ر جريـان زيـارت امـام       بين فرهنگي د  هاي    تضاد، تفرقه و تبعيض را فراهم آورد و آموزه        

 گردشگر ديني يا زائر از اقصا نقـاط كـشور يـا             عنوان  بهتواند افراد جامعه را كه        مي هشتم
فرهنگـي آگـاه و ضـرورت درك    هـاي      به تفـاوت   نديآ يماسالمي جهان بدين سو      مناطق

بـه تعبيـر عـاملي و        متقابل ديني و گسترش مباني درست فرهنگ شيعي را فراهم آورد و           
  . دروني كندها  ، فرهنگ مدارا و مسامحه را براي آن)42: 1387(محمدخاني 

                                                            
 .1389 اسالمي توسعه، پژوهشكده مطالعات كاربردي قدر،-پورتال الگوي ايراني اني، منشورجمهوري اسالمي اير.1
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ي از مراحـل رشـد   ا مرحلهاز طرفي ديگر بايد آگاه بود كه در هر جامعه بشري كه به            
توان دو نظام نيرو تشخيص داد كه ضامن انسجام يا همبـستگي              فرهنگي رسيده باشد، مي   

 شـهيد زاده، ( معنوي و نيروهاي مـادي  آن جامعه باشند كه عبارتند از نيروهاي اخالقي يا  
ي مــشترك و هــا نقطــه همگرايــي و انــسجامي بــدون درنظرداشــت چهــي. 1)21: 1363

 اين همگرايي و انسجام فكري و ديني در جريـان           ونيست  پذير    محورهاي انسجام امكان  
  . رديگ يم به خوبي شكل )ع(رضا امامزيارت 

، محـور ايـن همگرايـي       انـد   زدهروپا  اگركشورهاي اروپايي دست به تشكيل اتحاديه ا      
و تـالش در جهـت انـسجام فكـري،          هـا     ضمن جغرافياي مشترك، اشتركات فرهنگي آن     

تواند محـور، پايـه و اسـاس انـسجام            درواقع آن چه كه مي    . هاست  فرهنگي و سياسي آن   
). 33: 1382كـامران،   (شكل دهد دين، فرهنگ وتمدن و عقايد مشترك اسـت            اسالمي را 

رتباطات گسترده اجتماعي مـردم مـسلمان كـشورهاي اسـالمي در بازديـدها و                ا رو  ازاين
 حـرم امامـان معـصوم،    خـصوص   بـه مهـم مـسلمانان و      هاي    سفرهاي زيارتي به زيارتگاه   

  .گذار باشدتأثير و تقويت اشتراكات فرهنگي ها يناهمگونتواند در زدودن  مي
برخـي از   هـاي      از دغدغه  با وجود آن كه استراتژي اتحاد و همگرايي وانسجام يكي          

ي سياسـي حـاكم بـر كـشورهاي         هـا  يناهمگونكشورهاي اسالمي بوده، اما اختالفات و       
گـذاري چنـداني    تأثيري  المللـ   بـين اسالمي، موجب شده است كه ايـن كـشورها درنظـام            

نداشته باشند و اين جاست كه تعامالت مردمي در جريـان گردشـگري دينـي و زيـارت                  
  .كند جاي تعامالت سياسي دول اسالمي را تا حدودي پر مي تواند يمبارگاه رضوي 

هاي افراطـي و   آگاهي روشن از مباني فرهنگ اسالمي و شيعي و تعديل نگرش         . 3-4
   پيروان برخي مذاهب اسالميغيرمنطقي

حيات بشري همواره با فرهنگ توام بوده و فرهنگ بالنده بايد براي تكامل، بـا سـاير                 
                                                            

  گائتانا موسكا و گاستون بوتو به نقل از .1
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هـا   بنـابراين تمـام فرهنـگ   . بت آن توانايي تبادل داشته باشدو جذب عناصر مثها   فرهنگ
 فرهنـگ اسـالمي   ).111: 1391طباطبـايي و محمـديان،      (بايد در تعامل با يكديگر باشند       

عجـين  آميز    يي كه با عادات نادرست و گاه شرك       ها  بخش نيز در    نشين  مسلمانكشورهاي  
دن غبار مهجوريت از سيماي ديـن       زدو. گشته، بايد پيراسته شود و رو به كمال قرار گيرد         

 و مقابله با خرافه، بدعت و تحريـف         ندارانيد آمده در رفتار     وجود  بهو اصالح انحرافات    
 پيروان برخي   غيرمنطقيهاي افراطي و      تواند در تعديل نگرش     درست، مي رساني    گاهيآبا  

سلمان كند و نگاه جوامـع غيرمـ        مذاهبي اسالمي و ارتقاي فرهنگي جوامع ديني كمك مي        
چنين پيـرايش   . دكنرا كه تحت سيطره تبليغاتي صهيونيسم جهاني است، تعديل و مثبت            

ي صحيح مباني اعتقادات    رسان  اطالعي ديني كه نيازمند     ها  آموزهفرهنگ ديني و بازخواني     
 خـصوص  بـه ديني و فرهنگ تعالي بخش اسالمي است، در زيـارت از امـاكن مقدسـه و           

 و توطئه دشـمنان را      رديگ يمسالمي ايران به خوبي شكل      بارگاه رضوي در كشور بزرگ ا     
جـا   بايد متوجه بود كه در ايـن      . كند يمدر تفرقه و زشت جلوه دادن فرهنگ تشيع خنثي          

هاي افراطـي و       و نگرش  ها يتندروتنوع فرهنگي زائران، تهديد نيست، بلكه انحرافات و         
 متعـدد،  اقـوام اسـالمي و     يك تهديد است و حضور زائران از مذاهب مختلف           غيرمنطقي

اسالمي كـه   ناب  ، با تفكر و انديشه       شهياندفرصتي است تا آنان با تعامل شايسته و تبادل          
 نمايندگاني از آن مذاهب و جريانات،       عنوان  بهند و   شو، آشنا   شدهدر مذهب تشيع متبلور     

ت  و بدين طريق، ترويج اين آگاهي و شـناخ         نندكي  نيآفر  نقشدر عرصه اجتماعات خود     
روشن از مباني فرهنگ اسالمي و شيعي، به سطوح بيـشتر اجتمـاعي تـسري يافتـه و در                   

در .  پيروان برخي مذاهب اسالمي مؤثر واقع شود       غيرمنطقيهاي افراطي و      تعديل نگرش 
ـ    ود كه نوع مذاكره، تعامل و گفتكرجا بايد دقت   اين  دگو و حتي منـاظره دوسـتانه، باي
دت، به روشنگري ديني با تاسي از سيره ائمه معصومين و           ي باشد، كه در كنار وح     نحو  به
 )ع( و همه امامـان معـصوم      )ع(رضا  امامروش و سيره    .  دامن زند  )ع(رضا  امام حضرت   ويژه  به



52   فرهنگ رضوي 

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

18، 
ان 

ست
تاب

13
96

 

در محاورات اجتماعي و مباحثات و مناظرات، بر خـصايص فرهنگـي و انـساني اسـتوار          
ا مسلمانان غير شـيعه نـشان        در برخورد ب   )ع(پژوهشي با عنوان سيره اهل بيت     . بوده است 

 مهم اجتماعي مسلمانان و كوشـش       امور ضمن همكاري در     )ع( كه ائمه معصومين   دهد يم
ي برخورد آنان با عامـه مـسلمانان غيرشـيعه،          ها  روش نيتر  مهمبراي مبارزه با انحرافات،     

 خيـر، دلـسوزي و   امـور رعايت مدارا و اخالق اسالمي، خوش رفتاري، پيشگام شدن در          
ني، همكاري در رفع مشكالت، برقراري ارتباط صميمي و همنـشيني و حـضور در               مهربا

  ). 155: 1393كاظمي، (مراسم مذهبي بوده است 
متابعت از روش و انديشه حق، استواري در وحدانيت الهـي و ثابـت قـدم بـودن در                   
اعتقادات ديني كه اساس دين محمدي و فرهنگ اسالمي است، در كنـار دفـاع از حـريم                  

 و رويـه    )ع(رضـا   امـام شه شيعي، از خصوصيات بارزي است كـه در گفتـار حـضرت              اندي
  . مناظره ايشان مشهود بوده و بايد سرمشق قرار گيرد

درواقع با كشف اصول فرهنگي حاكم بر گفت و گوي معصومين و واكاوي مناظرات             
زائران ديگر  ي ديني را در بين      ها  گفتماني فرهنگي،   ها يژگيو با همان    توان يم )ع(رضا  امام

ملل و مذاهب مورد توجه قرار داد و به فرجام خوب آن از جمله ترويج مكتب بـه حـق                    
. هاي افراطي اميدوار بـود      تشيع و نماياندن چهره واقعي اميدبخش اسالم و تعديل نگرش         

كامالً مشخص است كه با وجـود تنـوع فرهنگـي و جغرافيـايي جهـان اسـالم و وجـود                     
 در اتخاذ يـك اسـتراتژي جهـاني بـراي           تواند يمجهان اسالم    و عقايد مشترك،     ها  ارزش

) 94: 1384جعفرپـور،   (هاي اطالعاتي، اقتصادي و اجتماعي بهره جويد          افزايش همكاري 
ي مختلـف مـذهبي و      هـا   فيطو البته اين موضوع مهم، از طريق زائران حريم رضوي از            

  .  قابل تحقق خواهد بود- سفيران فرهنگيعنوان به -اجتماعي 
 و مجامع غير رسمي كه      )ع(رضا  امامي گردشگري ديني و سفرهاي زيارتي       ها  برنامهدر  

ي فرهنگي بـا رويكـرد دينـي،        ها  برنامه و   ها يسخنران و نيز    رديگ يمدر فضاي حرم شكل     
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 يكـي از  عنـوان  بهي مشترك اقوام ايراني و نيز ملل اسالمي،         ها ياستراتژ به تحقق    توان يم
 در برخـي    جاكـه   ازآنهمچنـين   . حقق مطلـوب آن دسـت يافـت       ي ت ها  وهيشكارامدترين  

 افراطـي عمـل كـرده و    صورت بهكه اند   يي وجود داشته  ها  وگروهكشورهاي اسالمي افراد    
 كـرده انـد؛   مواجه بست بن را با ها ييهمگرادامن زده و ها  خواسته يا ناخواسته به تعصب 

هويـت مـشترك نيـز مطـرح        خاص اقوام، يك    هاي     الزم است كه دركنار هويت     رو  ازاين
 ارتباطـات دينـي و فرهنگـي درعرصـه          گـسترش  از طريق    تواند يمچنين هويتي    باشد و 

  . فرهنگي زائران حرم رضوي نهادينه شود-ي دينيها برنامهسفرهاي زيارتي و 

  هاي انزواطلبانه غرب و صهيونيسم تقابل با هجمه فرهنگي به اسالم و سياست. 4-4
ي منحصر  ها  جاذبهشتن  ت كه عالوه برجنبه زيارتي، با دا      شهر مشهد، شهري اس    كالن

موجـود در زمينـه     هـاي     قابليـت به فرد فرهنگي، تـاريخي، علمـي، پزشـكي، تجـاري و             
 يكـي از  عنـوان  به و امروزه كند يمگردشگري، ساالنه گردشگران زيادي را به خود جلب     

 بـسيار زيـادي از      دادتعـ ، كه   ديآ يم شمار  بهي مهم و سرآمد گردشگري در ايران        ها  قطب
، به  ختلف افراد گوناگوني از ملل م     رو  ازاين ؛دهد يمزائران و گردشگران را در خود جاي        

 و احتمـاالً غالـب      كننـد  يمـ ي خاص فرهنگي، به اين شـهر سـفر          ها  تيجذابواسطه اين   
، از اين شهر بـزرگ تمـدني        ندكن  مي  كه از كشورهاي غربي نيز به ايران سفر        گردشگراني

 پيروان  وجود چنين شرايطي، آنان را با فرهنگ سراسر مهر و عطوفت          . ندكن  يمديد  نيز باز 
 يالمللـ   نيبي  ها  رسانهو   سياستمداران صهيونيسم     آشنا و دروغ پراكني    )ع(مكتب اهل بيت  

 مبـارزه بـا   راسـتاي ي در  مد و فرصت بسيار مغتن    كر خواهد   خنثي  شيعه را    آنان نسبت به  
ايـن فرصـت را بايـد بـسيار         . خواهد بـود  اسالم و تشيع     به كيان    دشمنانهجمه فرهنگي   

 مثال در عرصه اقتـصاد      عنوان  به. غنيمت دانست و در ابعاد گوناگون مورد توجه قرار داد         
ياي محصول اسالمي و انتقال دهنـده فرهنـگ شـيعي بـراي             گومناسبي كه    زيارتي، بسته 

يـن موضـوع غفلـت      بسياري از كـشورهاي غربـي از اهميـت ا         . زائران خارجي تهيه كرد   
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 انتقـال از طريـق محـصوالت توليـدي خـود بـه گردشـگران              را  و فرهنگ خود    اند    نكرده
يي ها  وهيشترين    گيري فرهنگ و عناصر فرهنگي، از مهم      كار  بهناگفته پيداست كه    . دهند يم

است كه كشورهاي غربي براي دسـت يـافتن بـه مقاصـد سـلطه طلبانـه خـود در پـيش                    
سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و نظامي      هاي    سلطه طلبي خواهي و     برتري. رديگ يم

 انـسجام   افـزايش هاي انزواطلبانه غرب و صهيونيـسم، مـانع           هاي بزرگ و سياست     قدرت
، رديگ يماسالمي است و توسعه فرهنگ زيارت و تعامالتي كه در سفرهاي زيارتي شكل              

همـواره اسـتراتژي و     هـا     آن. را تا حدي خنثي خواهد كرد     ها     آن افكنانه  تفرقهاثر سياست   
را در پيش گرفته و با هر عملكردي كه دايره قدرت           » تفرقه بينداز، حكومت كن    «سياست

  .كنند بينجامد، مقابله ميها  ملل مسلمان را تقويت كند و به توسعه فرهنگي واقتصادي آن
 واالترين عنصري كـه در موجوديـت هـر جامعـه دخالـت اساسـي دارد،                 جاكه  ازآن 
صيانت از فرهنگ اسـالمي، بـراي تمـامي مـسلمانان از             بنابراينگ آن جامعه است،     فرهن

ي حراست از فرهنـگ     ها  وهيشترين    مختلف يك ضرورت است و يكي از مهم       هاي    كشور
 و در   )ع(رضـا   امامي زيارتي   ها  برنامهاسالمي در ايران، تحكيم اعتقادات ديني است كه در          

. اسـت قابـل تحقـق     ...) ي دانـشجويي، بـازاري و       هـا   گروهاعم از   (هر قشري از اجتماع     
يي اسـت كـه در   هـا  تيفعالترين   با تهاجم فرهنگي، از مهمقابلهي فرهنگي و م  ساز  انيجر

ي موجود در گردشگري ديني و سفرهاي زيارتي ملل مسلمان و از جمله سـفر               ها  فرصت
 در  موضـوعات مهمـي كـه     . اسـت زيارتي مشهد مقدس قابل اجرا و البته نتيجـه بخـش            

فرهنگ اسالمي در همه مذاهب مشترك و مورد توجه است، نظير تحكيم اخوت اسالمي              
و حريم عفاف و حجاب كه سالمت خانواده و پايـداري و سـعادت جامعـه را بـر پايـه                     

 در حـرم پيـشوايان معـصوم و نيـز مـساجد كـه               ،حقوق و اخالق اسالمي به دنبـال دارد       
ميـراث فرهنگـي جهـان اسـالم در         تـرين     مترين مكان نزد خداوند متعـال و مهـ          محبوب
 و اسـت  توجه قابلهاست،  عدالتي و هدايت انسان ديني، مبارزه با ستم و بي     سازي    فرهنگ

 است كه بايـد مـورد اهتمـام         - مبتني بر فرهنگ اسالمي    –از جمله دستاوردهايي فرهنگي   
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 زيـارتي    در سفرهاي زيارتي، همچون سفر ميليـوني       ويژه  بهمسلمانان در عرصه فرهنگي،     
 گوناگون مردم به شهر مشهد قرار گيـرد و آنـان را از هجـوم فرهنـگ نـاميمون           قشرهاي

  .بيگانه مصون بدارد

  گيري نتيجه -5
ات تـأثير در اين مقاله نقش گردشگري مذهبي يا سفرهاي زيارتي به مشهد مقدس و              

ان، در  در تبادل و ارتقاي فرهنگـي جوامـع مـسلم        )ع(رضا  امامفرهنگي و اجتماعي زيارت     
، تا ضـمن ارئـه نقـش و كـاركرد سـفرهاي زيـارتي در                شدچند محور گوناگون بررسي     

تبادالت و تعامالت فرهنگي و اجتماعي و نيز ارتقـاي فرهنگـي مـسلمانان، راهكارهـاي                
ي از طريق فرهنگپيشنهادي در جهت ايفاي نقش مؤثرتر دول و ملل اسالمي در تعامالت            

  .  سفيران فرهنگي ارائه شودعنوان به، )ع(ضار امامگردشگران سفرهاي زيارتي 
سفر زيارتي يا گردشگري مذهبي، داراي مزاياي ارتباطي، فرهنگي، سياسي، اجتماعي           

 اخيـر گـسترش     دهـه ، در سه    )100: 1390(ي است كه به اعتقاد نامي       الملل  بينات  تأثيرو  
كـالن شـهر    كالن شـهر شـرق كـشور و دومـين      نهات عنوان  بهي در شهر مشهد     توجه  قابل

مذهبي جهان ، داشته و ورود ميليوني زائران به اين شهر بـزرگ، آثـار شـگرفي در تبـال                    
گردشگري ديني و بـه عبـارتي       . فرهنگي و اجتماعي، در كنار رونق اقتصاد اين شهر دارد         

ي هـا  نيـي آ زمينه ايجاد ارتباطات فرهنگي موثر بين زائران و ترويج        تواند يمسفر زيارتي،   
ي ديني در جريان سفر زيارتي را از جملـه       ها  آموزهن آنان و آگاهي بيشتر از       مذهبي در بي  

شهر مـشهد، بـه بركـت       . فراهم آورد ... ي، سخنراني اعتقادي و     جمع  دستهدعا و مناجات    
 مهد تشيع و اشـاعه فرهنـگ رضـوي در ايـران اسـالمي               عنوان  به،  )ع(رضا  امام وجود حرم 

ته ديني و فرهنگـي كـه مبتنـي بـر هجـرت و      ي برجسها يژگيومطرح است كه با داشتن    
 و دفن شدن پيكـر مطهـرش در ايـن مكـان و مـأمن                )ع(رضا  امامتبليغ تعاليم تشيع توسط     

ي مردم است، توانسته كاركرد ديني و فرهنگي مطلوبي را       ها  تودهبسياري از   هاي    شدن دل 
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 مطهـر   فرهنگي و تاريخي مشهد در كنـار وجـود حـرم          هاي    داشتن جذابيت . داشته باشد 
، امكان آشنايي زائران را با وجوه فرهنگ شيعي و ايرانـي بـراي زائـران سـاير                  )ع(رضا  امام

 توان يمبا توجه به اين تحقيق،      . دكن يمكشورها و امكان تبادل و تعامل فرهنگي را فراهم          
 قطب معنوي ايـران و يكـي از مقاصـد گردشـگري             عنوان  بهگفت كه شهر زيارتي مشهد      

توانـد بـستر توسـعه فرهنگـي و تعامـل و تبـادل فرهنگـي و                   مـي  هان،ديني مسلمانان ج  
اجتماعي را با كاركردهايي چون تعميق اعتقادات مشترك فرهنگي، همگرايـي و انـسجام              

يـي مبـاني فرهنـگ شـيعه و تعـديل           افزا يآگـاه ي مـسلمان،    هـا   تـوده فكري و فرهنگـي     
م و بازآفريني فرهنـگ     هاي افراطي برخي مذاهب، تقابل با هجمه فرهنگي به اسال           نگرش

ي مغتنم در تـرويج  ها فرصت و ها گزارهد و به يكي از   كنو تمدن قدرتمند اسالمي فراهم      
ـ                   ها  انيبن  بـا   دي فرهنگ ديني و ارتقـاي سـطح فرهنگـي مـسلمانان مطـرح شـود كـه باي
ي كارشناسي و از ابعاد گوناگون، در جهت اثرگـذاري هـر چـه بيـشتر                ها يگذار  استيس

   .اي فرهنگي، اجتماعي و سياسي جوامع مسلمان حركت كردزيارت بر ارتق
در راسـتاي رشـد روز افـزون        ) سفرهاي زيارتي (ترديد توسعه گردشگري مذهبي      بي

داخلي و ساير كشورها به شهر مقدس مشهد، زمينه مناسـبي را بـراي نـشر                هاي    مسافرت
لـف مـسلمان     مخت قـشرهاي فرهنگي و اجتماعي    هاي    افكار اسالم و ارتقاي سطح آگاهي     

يي چون وجود اشتراكات اعتقادي مسلمانان شيعه مذهب ها فرصتاستفاده از  .فراهم كند
ي هـا   جاذبـه برخي مذاهب اسالمي به خاندان نبي مكرم اسالم و نيز           مندي    هجهان و عالق  

خوب ديپلماسي و تقويت نهادهاي فرامليتـي       هاي    گردشگري مشهد از يك سو و فعاليت      
تواند در جهت بازآفريني فرهنگ       نفرانس اسالمي از ديگر سو، مي     اسالمي چون سازمان ك   

 آثـار ي اصيل اسالمي و نيز همگرايي و انسجام كـشورهاي اسـالمي از طريـق                ها  آموزهو  
 الزم است گردهمايي    رو  ازاين. ي زيارتي مورد توجه قرار گيرد     ها  برنامهحاصل از توسعه    

ي مطلـوب و    هـا   اسـت يس و   ها  برنامهبا   نقاط ايران و جهان،      يزائران حرم رضوي از اقص    
هـاي    هدفمندي مديريت شود، تا به رشد و ارتقاي فرهنگي و توسعه همـه جانبـه ملـت                
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  . بينجامدها فرصتمسلمان و همگرايي، وحدت و اخوت بيشتر آنان و تبديل تهديدها به 
هـاي اسـالمي، نهادهـاي مردمـي و           از عواملي كه در جهت ايفاي بهتر نقش دولـت          

 عنـوان   بـه  از طريق گردشگران سـفر زيـارتي مـشهد             شيعي در تعامالت فرهنگي،    جوامع
 راهكارهاي پيشنهادي منتج از     عنوان  به بوده و    توجه  قابل سفيران فرهنگي اين سفر زيارتي    

 )ع(رضـا   اماماين تحقيق، در جهت اثربخشي بيشتر نقش فرهنگي و اجتماعي زيارت حرم             
 و الزم اسـت مـورد اهتمـام         اسـت مسلمان قابل ارائه    در تبادل و ارتقاي فرهنگي جوامع       

 نظـر   بـه  به اختصار به سه مورد كلي زير اشاره كـرد كـه              توان يمالن امر واقع شود،     ئومس
  : هر يك، قابليت پژوهش و مطالعه را نيز داشته باشدرسد يم

ي مبتنـي بـر همگرايـي اسـالمي و توسـعه ارتباطـات و مبـادالت                 گذار  استيس. الف
 روابـط و    ساز  نهيزمهنگي، علمي و اقتصادي بين دول و ملل اسالمي كه بتواند            سازنده فر 

ي مسلمان بـه ايـران و نقـاط زيارتگـاهي آن و در صـدر آن            ها  ملتسفرهاي بيشتر ساير    
در . مشهد مقدس شود و در نهايت بستر تعامل فرهنگي، اجتماعي و ديني را فراهم كنـد               

 از طريـق    خـصوص   بـه د مـشترك فرهنگـي      هاي مهم داد و سـت       گسترش طرح زمينه  اين  
 و عقـد قراردادهـاي نهادهـاي اقتـصادي،          هـا   نامـه   تفـاهم ي و دانشگاهي و اتخـاذ       ا  رسانه

نهادهاي ديني و فرهنگي شـيعي  (اجتماعي و فرهنگي كشورهاي اسالمي در سطوح خرد      
بـراي توسـعه خـدمات و       ) يا  منطقـه سطوح ملـي و     (و كالن   ) مذهب يا مذاهب اسالمي   

  . موثر واقع شودتواند يمي فرهنگي و اجتماعي و رفاهي به زائران، ها برنامه
كـه مـانع توسـعه ارتباطـات و تعامـل فرهنگـي و              هـايي     شناخت و رصد چالش   . ب

و عوامل دروني همچون    ها    ، نظير چالش  شود يماجتماعي زائران مختلف جوامع مسلمان      
ي هـا  يمرزبنـد اهالنـه،   نهادينه نشدن هويت مشترك اسالمي، تعصب و افراط گرايـي ج          

و عوامل بيروني همچون عوامل سياسـي، اقتـصادي و          ها    و چالش ... سياسي و قوميتي و     
امن نشان دادن    امن كردن و نا     نا با هدف   خصمانه كشورهاي غربي    هاي    نظامي، سياست 
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ي هـا   برنامـه كه الزم است مورد بررسي و پايش قرار گيرد، تا سياست توسعه             ... كشور و   
  .و تبادل و ارتقاي فرهنگ ديني زائران فزوني يابدزيارتي 
ي جذاب، پرمحتوا و اثربخش فرهنگي، هنري و        ها  برنامهتدوين و اجراي منسجم     . ج
ي با رويكرد ديني براي زائران سـاير كـشورهاي اسـالمي كـه بـه مـشهد مقـدس                    ا  رسانه

همچنـين  ، در جهت توسعه و بهره بـرداري از ايـن سـفرهاي زيـارتي و           كنند يمعزيمت  
 كمي و كيفي زيارت بر تعامل فرهنگي و ارتقاي ديني           تأثيرانجام ارزيابي مستمر از روند      

، در )در قالب كـار پژوهـشي   (ها يابيارزي كه در نهايت اين مرز برونفرهنگي اين زائران  
ـ      .ي بهتر و اثرگذارتر در اين زمينه قابل اسـتفاده اسـت           زير  برنامهجهت    د در كنـار آن، باي

اهبردهاي سياست خارجي نيز در جهت روشنگري فرهنگي و سياسي مسلمانان           اصالح ر 
ساير كشورهاي جهان از حقيقت تشيع، توسل و زيارت، با هدف جلب نظر آنان به سفر                
فرهنگي، زيارتي به ايران و شهر مقدس مشهد و توسعه فرهنگ و عقايد شيعه در جهـان                 

ديني به زائران بارگـاه ملكـوتي حـضرت         ي فرهنگي و    ها  آموزهاز طريق انتقال مفاهيم و      
  .، مورد توجه قرار گيرد)ع(رضا امام



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   و مĤخذمنابع
  

  ،توســعه هــاي  تحليلــي بــر ظرفيــت «،)1390(احمــدي شــاپورآبادي، محمــدعلي و احمــد ســبزآبادي
، صـص  2، سال دوازدهم، شماره فصلنامه مطالعات ملي ،»قم گردشگري مذهبي ـ فرهنگي كالن شهر 

113-132.  
      ،ي تاريخي ها جاذبه بر تأكيدتوسعه گردشگري فرهنگي با  «،)1391(تقوايي، مسعود و اعظم صفرآبادي

، 21  ،فصلنامه برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي،  »ي تاريخي شهر اصفهان   ها  جاذبه: مطالعه موردي 
 .69-59 صص

    ،دو ،  »موجود در عصر جهاني شدن    هاي    تنوع فرهنگي جهان اسالم و چالش      «،)1384(جعفرپور، رشيد
 .101-94 ، صص16-19، شماره فصلنامه معارف اسالمي و حقوق

 مي مؤسـسه تنظـ  : ،تهـران 10ج  ،)ره(يني مجموعه آثار امام خم    : امام فهيصح،  )1389(  روح اهللا،  ،ينيخم 
  .چاپ پنجم ،)ره(ينيونشر آثار امام خم

     باطات بين دانـشگاهي و نقـش آن در گـسترش      ارت «،)1387(،  دار  اقتيل محمدجوادخورسندي، علي و
  .113-111، صص 1، سال دوم، شماره فصلنامه تحقيقات فرهنگي ايران، »ي فرامرزيها يهمكار
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    ،2، سال پنجم، شـماره      نشريه پيك نور  ،  »در جستجوي شهر اسالمي پايدار     «،)1386(رحيمي، حسين ،
  .98-90صص 

  ،ت مفاخر براي اعتالي هويت فرهنگي معاصـر ايـران     اهميت شناخ  «،)1394(ايمان،   زكريايي كرماني« ،
  .163-153 ، صص31، شماره  ارتباطات-فصلنامه مطالعات فرهنگ

 مـتن فـضايي     «،)1391( جوانبخت و سـيد محمـدباقر طباطبـايي،          زهره ؛ فرامرز نودهي  ؛قايي، مهدي س
  . 180 -177  صص،20، شماره مجله مطالعات اجتماعي ايران، »)ع(رضا امامزيارت 

 نقـش تمـدن اسـالمي در توسـعه      «،)1391(پورفرج و محمد حيـدري،   شريعتي، سيدصدرالدين؛ اكبر
، شـماره  7دوره  ،جهـانگردي  فصلنامه مطالعه، »)شهر قم: مورد مطالعه(گردشگري مقصدهاي مذهبي 

 .23 ‐1 ، صص18
         ،نـوازي    همـان  فرهنگ مي  تأثيربررسي و تحليل     «،)1394(ضيايي، آرش؛ علي خوشاب و ريحانه عاليي

ريـزي و مـديريت       هفتمين كنفرانس ملي برنامه    مجموعه مقاالت ،  »بر توسعه گردشگري شهر مشهد    
 .16-15، صص  بر راهبردهاي توسعه شهرتأكيدشهري با 

         ،نقـش تربيـت دينـي خـانواده در مقابلـه بـا              «،)1391(طباطبايي اميري؛ فايزه سادات و اكرم محمديان
 .124-111 ، صص12، سال پنجم، شماره اسالمي زنان و خانوادهپژوهش نامه ، »تهاجم فرهنگي

       ،ارتباطات بين فرهنگي و گفتمان حقوقي، آموزشـي و          «،)1387(عاملي، سعيدرضا و نجمه محمدخاني
  .46-41، صص 14، شماره فصلنامه تحقيقات فرهنگي ايران، »ايراني يا رسانه

       ،زيارت مشاهد اهل بيت عليهم السالم بر رشـد          تأثير «،)1393(فقيهي، سيداحمد و ابوالفضل عسكري 
 .16 -5 ، صص16شماره ، فصلنامه معرفت اخالقي دو،»اخالقي

       ،جايگاه زيارت در آيـين كاتوليـك و مـذهب شـيعه،             «،)1394(فوالدي، محمد و محمدجواد نوروزي
  .17-7 ص ص،25 شماره ،فصلنامه معرفت اديان، »بررسي و مقايسه

   همگرايـي و    «،)1390( محمدمهدي ضيانوشين و فـرزاد ويـسي،         ؛ خراساني قديري، مجتبي؛ محمدامين
، 12، سال مجله مطالعات ملي، »فرهنگي ي، راهكاري براي توسعه گردشگريا منطقههمكاري محدود 

 .140-117، صص 1شماره 
     ،اسـالم  تـاريخ  فـصلنامه ،  » در برخورد با غير شـيعه      )ع(سيره اهل بيت   «،)1393(كاظمي، سيد عباس ،

 .182-155، صص 58اره شم
       ،حـسين شـهيد زاده،     : ، ترجمه تاريخ عقايد و مكتبهاي سياسي    ،  )1363(گائتانا موسكا و گاستون بوتو
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 .انتشارات مرواريد، چاپ دوم: تهران
    ،ترجمـه سـعيد كـامران، تهـران        جهاني شدن فرهنگي آزموني بـراي تمـدنها       ،  )1382(لوكلر، ژرار ، :

 .سالمي ايرانانتشارات وزارت خارجه جمهوري ا
       ،جايگاه گردشـگري در تعميـق همبـستگي ملـي در ايـران          «،)1388(مقصودي، مجتبي و بابك ارسيا« ،

 .118-99، صص 14 شماره 10 سال نشريه مطالعات ملي،

     ،تحليلي بر نقش مذهب در توسعه گردشگري  «،)1393(موسوي، ميرنجف؛ ناصرسلطاني و علي باقري
  .841-825 صص ،90 شماره رافياي انساني،جغهاي  فصلنامه پژوهش، »مذهبي

     ،نقش گردشـگري مـذهبي در تحـول اقتـصادي شـهر مقـدس مـشهد                «،)1390(نامي، محمد حسن« ،
  .122-99، صص 3، سال دوم، شماره بزرگ خراسان پژوهشنامه

        ،گردشگري زيـارت در ايـران     هاي    تهديدها و فرصت   «،)1390(نهاوندي، مريم و سيده فاطمه نعمتي« ،
  . 165-149، صص 20، شماره ارتباطات و فرهنگي مطالعات امهفصلن

  پديدارشناسـي   «،)1394( عليرضا كهنسال و فهيمه مكـري زاده،         ؛ اورعي صديق غالمرضا   ؛يوسفي، علي
  .198-180 ، صص20، شماره مجله مطالعات اجتماعي ايران، »)ع(رضا امامتجربي زيارت 

 



 

 



  وحي در سيره رضويهاي  وزه تعليم در تبيين آميها مؤلفهواكاوي 
1زرسازان عاطفه                          

 

  
  24/3/1395 :افتيدر
  30/5/1395 :رشيپذ

  
  
  دهيچك

توجه به امر تعليم و آموزش مفاهيم ديني جايگاه محوري دارد           در جامعه ديني    
.  اسـت   انـسان بـه سـعادت   چرا كه تعليم و تعلم آيات الهي ابزاري بـراي رسـيدن  

 ،دارند در تفسير معارف الهي      يا  ژهيو منزلت   )ع(اطهار به اعتقاد شيعه، ائمه      كهجا  ازآن
 تعليم و تبيين مفاهيم دينـي در        يها  وهيشترين     پژوهش در پاسخ به پرسش مهم      اين

 مستقيم كه مـتعلم     يها  مؤلفه. سيره رضوي، به معرفي دو دسته مؤلفه پرداخته است        
 چـون پرسـش و پاسـخ،      هـايي     ؛ روش شـود   يمـ با قصد قبلي براي يادگيري حاضر       

 غيـر مـستقيم كـه معلـم بـدون آن كـه              يها  مؤلفه، جدل، خطابه و موعظه و       مناظره
 غير مستقيم انجام    طور  به، اين آموزش را     هدن را مورد خطاب قرار د     امستقيم متعلم 

 )ع(رضــا امـام  و مقايـسه؛ البتــه نـوع اســتفاده    قــصه، مثـال  ماننـد نمــايش، دهــد يمـ 
 .بيعتا متناسب با روحيه افراد و شرايط زماني و مكـاني بـوده اسـت              طها    شرو  ازاين

تواند الگويي براي تدوين سند چگونگي تعلـيم وآمـوزش معـارف             ها مي    روش نيا
  .ن اديان و مذاهب باشداالهي در ميان معلم

  :ها كليد واژه
  .تعليم، آموزشهاي  ، تفسير قرآن، روش)ع(رضا امام

                                                            
  a.zarsazan@mazaheb.ac.ir   :ياسالم مذاهب دانشگاه ثيحد و قرآن علوم گروه استاديار. 1
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  مقدمه
 موضـوع تعلـيم و      تمدن نوين اسالمي توجـه بـه      ي رسيدن به    كي از مسائل مهم برا    ي

 وظيفه تعلـيم آن  )ع(اطهار و ائمه )ص(امبريپتعلم و تبيين مفاهيم ديني است زيرا دانشي كه          
را به عهده دارند؛ در يك جمله شناخت قانون زندگي بر اسـاس شـناخت دقيـق انـسان                   

 آن را فلـسفه  مرتبـه و در چند تعبير است كه قرآن كريم از اين دانش به كتاب و حكمت   
 آمـوزش هـا     در واقع ايشان به انـسان     ). 2الجمعه،  ،  151البقره،  : نك(كند    مي بعثت معرفي 

زندگي كنند و به رضايتي كه نام ديگـر آن سـعادت            تر    دهند ياد بگيرند تا بهتر و سالم       مي
 بـه طريـق     به تعبير ديگر قرآن براي هدايت بشر به جانب رشد و راهنمايي           . است، برسند 
 پيغمبر خاتم نازل شده است و ترديـدي نيـست كـه يگانـه منبـع                )ص(محمداقوم بر قلب    

 اسالم و مباني احكام شريعت است و هر كـه بخواهـد بـر تعـاليم                 متعاليسرشار معارف   
 قرآن براي   جاكه  ازآن اما. حكيمانه اسالم دست يابد، بايد ريشه آن را در قرآن رديابي كند           

 به اختصار سخن گفته است كه ايـن خـود           رو  ازاينه،  شدو اوليه نازل    عرضه قوانين كلي    
 عالوه بر اين، گاه در قرآن الفاظ غريب و ناآشـنايي آمـده كـه هـر                  .دشو  مي موجب ابهام 

چه توضيح داده نشود، فهم آن براي عامه مـردم           چند در اوج قله فصاحت است اما چنان       
به قـصص امـم گذشـته و زمـاني بـه            ها    گاهي به منظور پند و عبرت انسان      . دشوار است 

 فهم ها، عادات و رسوم جاهلي معاصر نزول قرآن اشاراتي رفته است كه بدون اطالع ازآن
 بـر تبليـغ، وظيفـه        افزون )ص(پيامبر اكرم  بنابراين. معاني آيات مربوط، ممكن نخواهد بود     

سخن گفتـه بـا     چه قرآن به اجمال      دانست كه در رفع ابهام يا توضيح و بسط آن           مي خود
 يه بـرا ك يبا رسالت  نيز)ع(اطهار  ائمه).44النحل، : نك(كند بياني روشن حق مطلب را ادا 

ت ي به تربيخته شدند تا با الهام از منبع وحياز جانب خداوند برانگ اند ت بشر داشتهيهدا
 يفـ معر» امـام  «و» اسـوه  «عنـوان   بهم  يركنان در قرآن    يا. ها مبادرت ورزند    ل انسان يمكو ت 
ًو جعلناهم أئمة  «:فرمايد  مي جا كه خداوند   اند، آن   شده َّ ِ

َ ْ ُ ْ َ َ ِهدون بأمرنایَ
ْ َ
ِ
َ ُ م یـ قـرار دادیانیشوایو آنان را پ: ْ
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 افـزون بـر آن، حـق      ).۴۴٠: ٣ق،١۴١۵ یزیحـو: ؛ رک٧٣اء، یاالنب(» کردند  یت میکه به فرمان ما هدا
ِأهل الذکر «عنوانمرجعيت علمي ايشان با     

ِّ َ ْ ْفس «ه شريفه  آي در» َ َلوا أهل الذکر إن کنتم ال تعلمـونئَ ُ َ ُْ َ َ ْ ُ ْ
ِ ِ

ِّ َ َ ْ :

بـه همـين سـبب      داده شـده اسـت   نـشان )۴٣النحل، (» دید، از اهل کتاب بپرسیدان یاگر خود نم
دارد   مي بهات، بيان دين و رفع ش   هاي     را در تبيين آموزه    )ع(خداوند صالحيت تام اهل بيت    

ها   گر انسان ي د يامل و امام برا   ك انسان   يرا آنان الگو  يز) 212-1:210 ج ،1372،  بابويه  ابن(
مل و مصون از خطا و انحراف باشند تـا          كد نسخه برتر و نمونه ا     يل با ين دل يهستند و به ا   

ـ د و ا  ي جامعه بر قامت آنان راست آ      يرهبر ـ ت و يـ ه ترب ين جـز در سـا     ي سر يـ  م يژه الهـ  ي
  .نخواهد بود
در ميان شـيعه  اي    شيعي به شكل گسترده    ، فرهنگ و معارف   )ع(رضا  امام  امامت   دوران

ي در اصل تشيع نداشـت چـرا كـه از زمـان امـام               تأثير شده بود و انحرافات جزئي       تبيين
 شـمار فراوانـي از شـيعيان چنـان      )ع(كاظم و امام    )ع(صادق به بعد و نيز توسط امام        )ع(باقر

ن اآمدند و منحرف    مي  در فقه و كالم شيعي به حساب       يا  استوانهك  يپرورش يافتند كه هر     
ـ جعفر(نداشـتند  از افراد ضعيف النفسي بودند كه جز در شرايط خاصي زمينـه رشـد                ان ي

هاي  از سوي ديگر طبيعت علم دوستي اسالم سبب شد به موازات پيشرفت ). 430: 1383
آن كشورها به محـيط     هاي    سياسي و عقيدتي در كشورهاي مختلف جهان، علوم و دانش         

علمي ديگران از يونان تا مصر و از هنـد تـا ايـران و    هاي   باد و كت  جامعه اسالمي راه ياب   
 ني همچن ).29: 1373،  قيومي(شود  روم به زبان عربي كه زبان جامعه اسالمي بود ترجمه           

شديد داخلي، نشستن مـأمون بـر       هاي    وضعيت خاص خالفت عباسيان و وجود اختالف      
 از جملـه آثـار      اعتزاله مذهب    وي ب  شي گرا مسند خالفت با نگرشي متفاوت به علويان،      

 بـه سـبب   )ع(هـشتم  امـام   امامـت  دورانرو ازايـن . رود  مـي شـمار  بـه اين عرصه استثنايي  
بـه همـين    ). 181 :2، ج تـا   بي ،قرشي(شد   كه داشت به عصر طاليي معروف        ييها  يژگيو

تـوان    مـي   پارادايم فكري و فرهنگي عصر رضـوي را        يها  يژگيوترين    سبب يكي از مهم   
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هـاي   بي انديشه و بيان دانست كه حضور عالمان غير مـسلمان و بـروز انديـشه         آزادي نس 
 .شـود   مـي  گوناگون در قالب مباحثات و مناظرات آزادانه از لوازم مهم اين پديـده تلقـي              

 آن حضرت كه دانش خود را از اجداد بزرگوارش به ارث برده بود و سرچـشمه                 رو  ازاين
 تعليم معارف وحياني در مباحث اعتقـادي نيـز    افزون بر  ،جوشاني از علم در سينه داشت     

 با عنايت به اهميت پس.  شبهات و انحرافات فكري و عقيدتي پرداخت بهگويي به پاسخ
رحادثـه امامـت حـضرت      پ دوران   جاكـه   ازآن در امر آموزش و      )ع(معصومان شناسي  روش
سرنوشـت   در   )ع(امـام  اثرگـذاري آن     لحاظ منحصر به فردي به      يها  يژگيو داراي   )ع(رضا

ايـن   به همين منظـور  .است توجه قابل از جوانب و زواياي گوناگون    ،مذهب علوي است  
 تعليم و تبيين مفـاهيم      يها  وهيشترين    پژوهش در صدد پاسخ به اين پرسش است كه مهم         

  بهـره  هـا   وهيشـ از ايـن    هـا      در كـدام زمـان     )ع(رضا  امامديني در سيره رضوي كدام است؟       
تواند الگويي مناسب فـراروي معلمـان و    ها مي سي اين روشجسته است؟ چرا كه برر  مي

  . علمي و فرهنگي باشديها عرصهمحققان 
د، با عنايت به ابعاد وسـيع و        شدر خصوص نوآوري و پيشينه اين تحقيق بايد متذكر          

 مستقل و تطبيقي و با سـؤاالت        صورت  به اين موضوع تاكنون     )ع(رضا  امام متنوع شخصيت 
آيـد   برميچه از مطالعه كتب سيره در اين باب          آن. قرار نگرفته است  مذكور مورد مطالعه    

 .نوعا نقل بدون تحليل وقايع است و كمتر از تحليل رفتارها سخن به ميـان آمـده اسـت                  
 اين جستار كه به     بنابرايناند؛    شده بررسي   ي ابعاد ديگر سيره رضو    درباره ديگر نيز    يبرخ

 پـس از    يرآمده است با مراجعه به سيره رضو       تحليلي به رشته تحرير د     –شيوه توصيفي   
 به اقتضاي موضوع مـورد تجزيـه و تحليـل قـرار گرفـت و      ها دادهگردآوري اطالعات و    

 )ع(رضا  امام روش   يها  مؤلفه پژوهش،   ني ا .دشسنني استخراج و عناويني براي آن انتخاب        
هـاي     از روش  ر منظـو  .كنـد   مـي  در امر تعليم را به دو دسته مستقيم و غير مستقيم تقسيم           

است كه عموماً كالمي بوده و متعلم بـا قـصد قبلـي بـراي يـادگيري                هايي    مستقيم، روش 
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 برجـسته از ويژگـي    ها     آگاهانه بودن يادگيري در اين گونه روش       بنابراين. شود  يمحاضر  
 ايـن اسـت كـه مـواد     ،ايـن روش مثبـت    يهـا   صهيخصيكي ديگر از    . رود  يم شمار  بهآن  

ي كه بر   طور  به شود  يم آموزش به شكل روشن و مشخص عرضه         تعليمي و مقاصد مورد   
ايـن  . ل غير منطبق با واقع كمتـر وجـود دارد         يغير مستقيم، احتمال تاًو   هاي    خالف روش 

  ).83 :1380 ،برومند (شود يمروش خود به دو دسته فعال و غير فعال تقسيم 

 روش مستقيم فعال -1

 معلم هـدايت و     فهيوظ. رديگ  يمه عهده   در اين روش معلم نقش مدير و گرداننده را ب         
 كه ذهن فراگيـران از      كند  يم را به سمتي هدايت      ها  آناو فعاليت   . ن است اراهنمايي متعلم 

از اقـسام ايـن     .  تبـديل شـود    جست وجو گر  حالت انبار موقتي محفوظات به ذهن فعال        
 عي گفـت   به پرسش و پاسخ، مناظره و مجادله اشاره كرد كه هر يك به نو              توان  يمروش  

  .شود  ميمحسوبگو و

   پرسش و پاسخ1-1
است كه معصومان در آموزش احكام و معارف ديني از         هايي    سؤال و جواب از روش    

َیسئلونک « قرآن كه الفاظ   اتي آ .بردند  مي آن بهره  َ َستفتونکَی «،)١٨٩البقره، : نک(»َ النـساء، : نـک(»َ

با توجه  .  است موضوعفته ناظر بر اين      ر كار  به ها  آن در   )۵٣ونس، ی: نک(» ستنبئونکی «و) ١٢٧
گو و تعامل حضرت نـسبت بـه ائمـه بعـد از              و  امكان گفت  )ع(رضا  امامبه موقعيت زماني    

هنگـامی کـه مـردم در امـر امامـت  « شـهر آشـوب آورده اسـت        ابـن  .ايشان بيشتر بوده اسـت    
 هـزار مـسئله ١٨دنـد  اختالف کردند از مسائلی که از آن حضرت سـؤال شـد و ایـشان پاسـخ دا)ع(رضا امام

 واضح است، به رسميت شـناختن حـق          پر .)٣۵٠: ۴تا، ج  بیابن شهر آشوب،(» آوری گشت جمع
پژوهش در تاريخ و سيره . آيد  ميشمار بهسؤال براي مخاطب، از لوازم آزادي فكر و بيان        

 به لـوازم خطيـر و حـساس ايـن نـوع آزادي              )ع(رضاي عملي حضرت    بند  پايرضوي بر   
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كـي از يـارانش   يكـه امـام بـه    افـت  يتوان در روايتي   ميرد؛ اين همراهي را گذا  مي صحه
تمام كساني را كه در جلسه محمد بن فضل حاضر بودنـد و بقيـه شـيعيان مـا را                    : فرمود

 جاثليق مسيحي و رأس الجالوت يهودي را نيز فراخوان و از آنان بخـواه كـه                 .دعوت كن 
  ) .72: 49 جق،1403جلسي، م (خواهند از من بپرسند  ميدر جلسه هر چه

  موضـوعي مطـرح  دربـاره  ن روش گاهي شخص در ابتدا پرسش و اشكالي را   ي در ا 
اطالعات و ها   بار)ع(رضا امامدر اين باره   . دارد  مي كند و پاسخ آن را از معصوم دريافت        مي

ـ    يكه ابـراه    چنان كردند  يم ظاهر   گران  پرسشمعارف وسيعي را هنگام پاسخ به         يم بـن اب
ِو ترکهم ف «:هي آ درباره )ع(رضااز حضرت   : ديود گو محم ْ ُ َ

َ ٍ ظلمات ال یَ
ُ َبصرونیُ ُ ِ  کـه درحـالیرا ها  آن: ْ

س كـ  ع بـر :فرمودنـد  حـضرت  ردم،كـ  سـؤال  )١٧، البقره(» کند ینند در ظلمات رها میب یچ نمیه
 با  توان  ينم ، برد كار  بهدن را   كر كردن و تر  كالفاظ رها   ها     آن درباره توان  يمه  كمخلوقات  

فر و ضاللت دست كاز ها  ه آنك داند يم يه خدا وقتكبل. ردكن الفاظ خداوند را وصف يا
را به حـال خودشـان      ها     و آن  دارد  يمغ  يدرها    ش را از آن   ي خو كمك، لطف و    دارند  يبرنم
در برخـي  ). 248: 1 ج،1372، بابويـه  ابـن  ( بخواهند انجام دهنـد ياركه هر ك كند يمرها 

ٌوجوه  «فهيه شري در تفسير آ )ع(رضا  امام .هستند خود آغاز كننده سؤال      )ع(ماما نيزموارد   ُ ٍومئذ یُ ِ َ ْ

ِناضرة إل
ٌ َ ٌ ربها ناظرةیِ َ َِ  ٢٣امـه، یالق(» نگرد یّدر آن روز بشاش و درخشان بوده، به پروردگارش مهایی  صورت: ِّ

درخشان بـوده و  ها  ن صورتي ايعني :فرمايد  مي كه مورد استدالل اهل حديث بود،    )٢٢و 
ِفاصفح الصفح الجم «هيو آ ) 228 :1،ج1372،  بابويه  ابن(است  منتظر ثواب پروردگارش    

َ ْ َ ْ ََّ
ِ
ْ به : َلیَ

 در  و) 373: 1379،  انهمـ (كردنـد    را عفو بدون عتاب بيـان        )٨۵الحجر، (» کی گذشت کنین
ِهو الذ «هيمورد آ 

َّ َ ًکم البرق خوفا و طمعایِری یُ ًَ َ َ ْ َْ َ َ ْ  دهـد کـه هـم  مـی که بـرق را بـه شـما نـشان استیاو کس: ُ

 همان،(دارد  د  يم ام يترسد و مق    مي  مسافر يعني: فرمودند) ١٢الرعد، (» دیدوارید و هم امیترس می
ش رو ازايـن  در استفاده )ع(امام مطالبي كه ذكرش گذشت، از بررسي سيره  عالوه بر ).374

  :دشو  ميخورد كه به آن اشاره  مينكاتي به چشم
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 درنظـر  پاسـخ بـه سـؤاالت سـطح فهـم مخاطـب را               ارائـه  هنگـام    )ع(رضا  ماما -الف
گرفتند زيرا ارزيابي و سنجش مخاطب، به معناي شـناخت دريافـت كننـده و گيرنـده        مي

توجه بـه ايـن     . پيام يكي از عناصر مهم و تعيين كننده در عرصه تعليم مفاهيم ديني است             
 به چه ميزان و با چه هدفي در اختيار          نكته كه چه چيز را، براي چه كسي، در چه زماني،          

آن . مخاطبان بگذاريم از اصـول مهـم در عرصـه تبليـغ و آمـوزش مفـاهيم دينـي اسـت                    
 با درك صـحيح از      دانست و   مي وظيفه خويش را تكلم به ميزان عقول مخاطبان       حضرت  

گاهي بدون ورود به مباحـث پيچيـده علمـي و           ها    تفاوت استعداد و توان وجودي انسان     
گويي مـشكالت و معـضالت فكـري و          فني و تخصصي به پاسخ    هاي     به ظرافت  تعرض

 نامه نوشـتم و     )ع(رضا  امامگويد به     مي كه احمد بن محمد    چنان. پرداخت  مي عقيدتي آنان 
آيـا از كثـرت     :  در پاسـخ فرمودنـد     )ع(امـام  .سؤاالت بسياري را با ايشان در ميان گذاشتم       

جا كـه     آن .ز شما به اين علت به هالكت رسيدند        قبل ا  كه  درحاليسؤاالت نهي نشده ايد     
ِها الذیَأی «:فرمايد  مي خداوند

َّ ْن ءامنوا ال تـسلوا عـن أشـیُّ َ ْ ََ ْ ُْ ْ َ َ ُ َ ْاء إن تبـد لکـم تـسؤکمیَ ْْ ُ َ َُ َ ْ ِ مـان ی کـه ایکـسانای  :َ
؛ ١٠١المائـده، (» دیکننـد، مپرسـ یتـان مـ نی شما آشکار شـوند انـدوهگی که چون براییزهاید، از چیا آورده

 با تـشخيص ضـرورت در مقابـل         )ع(رضا  امامكه   توضيح مطلب آن  . )٣۴۶: ١ جتا،  بی،یاشیع
كرد و از بيان پاسخ تفصيلي و عميـق           مي بعضي از مخاطبان صرفا به پاسخي اقناعي اكتفا       

رسـيد و بـر     حـضرت   فرمود؛ براي نمونه شخصي از ثنويـه خـدمت            مي علمي خودداري 
ن با توجه بـه ميـزان فهـم و قـدرت شـناخت وي بـه              ايشا. وجود خداوند دليل خواست   

گويي خداوند دوتاست، خـود دليـل بـر           مي كه تو  اين:  و فرمود  دكرپاسخي اقناعي اكتفا    
كه اولي را اثبات كني پس اولي مـورد          خواهي مگر آن    نمي يكتايي است زيرا تو دومي را     

  ). 269: 1387، بابويه ابن(است اتفاق همگان بوده و دومي محل اختالف 
شود، آن حضرت در اين مرحله از اسـتدالل بـه اثبـات خـداي                 مي  ديده طوركه  همان

ديگر برهاني بر نفي و انكـار       . نهد  مي  خداي دوم را در مرحله شك وا       كند  مي واحد اكتفا 
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كه برهان اصيل برهان مركب است يعني برهاني كه متـشكل از             دومي اقامه نفرموده با آن    
 و به عبارت ديگر واجد دو حيث حجيت اقنـاعي و الزامـي              يك اثبات و يك سلب بوده     
 .ت فكري سائل استي و رعايت ظرفشناسي باشد و اين همان مخاطب

 پاسخ به سؤاالت مختلف، پاسخ به هر سؤال را به شكل            ارائهآن حضرت هنگام     -ب
دادنـد تـا از بـروز هرگونـه تـداخل ميـان         مـي متمايز و جداگانه در اختيار پرسشگر قرار      

كه نقل شده اسـت، ابـراهيم ابـن     چنان. دنكن و در نتيجه سرگرداني او جلوگيري      ها  اسخپ
  به شكل پرسـش و پاسـخ در ميـان          )ع(رضا  امامابي محمود سؤاالت بسياري از قرآن را با         

 واضح و متمايز از سؤال ديگر در اختيار         طور  بهپاسخ هر سؤال را     حضرت  گذاشت و آن    
ـ  آ درباره )ع(رضااز حضرت   : دي گو ي مثال راو  عنوان  به. دادند  مي او قرار  َخـتم اللـه علـ «هي ُ َّ َ َ  یَ

َقلوبهم و عل َ ْ
ِ ِ
ُ ْ سمعهمیُ

ِ ِ
ْ ردم، ايشان ك سؤال )٧البقره، (»آنان مهر نهاده استهای  و گوشها  خداوند بر دل: َ

. فرشان نهاده شده اسـت    ك يفّار به جزا  كه بر دل    ك است   يمهر» ختم «منظور از : فرمودند
َبل طبع الله عل «ديفرما  يم خداوند   كهطور  همان ََّ ُ َ َ َ ْ َها بکفرهم فال یَ ْ ِ ِ

ْ
ِؤمنـون إال قلـیِ

َ َّ
ِ
َ ُ

ِ
 بـه -بلکـه خداونـد: ًالیْ

 )١۵۵النـساء، (» مان نخواهند آوردیه ایجه جز اندکی، بقیمهر نهاده است و در نتها   بر دل آن- کفرشانیجزا
؟ كنـد   يمـ ردن مجبـور    كـ ت  ي معـص  ا خداوند بنـدگانش را بـر      يآ: پرسد  مي يدر ادامه راو  

چه خواهند انجام دهنـد و        تا هر آن   كند  يمر  يرا مخ ها    ه آن كر، بل يخ: فرمايند  مي حضرت
ه توان آن   ك ييهاكار  بها خداوند بندگانش را     يدم آ يپرس: دي گو .نندك تا توبه    دهد  يممهلت  

خـودش  ه   كـ  نـد و حـال آن     كن  ي؟ ايشان فرمودند، چگونـه چنـ      كند  يملّف  كرا ندارند، م  
ِو ما ربک بظالم للعب «ديگو  يم ِ

َ ُّْ
ِ ٍ

َّ َ َ  )ع(رضا امام سپس   )۴۶ّفصلت، (»کند  نمیپروردگار تو به بندگان ظلم: ِدیَ
ردنـد  كم نقل   ي برا )ع( از قول پدرشان جعفر بن محمد      )ع( بن جعفر  يپدرم موس : ادامه دادند 

ـ  كنـد   يمـ ند خداوند بندگانش را بر گناه مجبور        كس گمان   كه هر   ك ه كـ  ييارهـا ك ا بـر  ي
ـ  را نخور  اش  يقربان، گوشت   كند  يملّف  كطاقتش را ندارند م    ـ ريد، شـهادتش را نپذ    ي د و  ي

  ).249 :1 ج،1372، بابويه ابن(د ينده به او يزي، چتاكد و از زيپشت سرش نماز نخوان



 71    هاي وحي در سيره رضوي موزه تعليم در تبيين آيها  واكاوي مؤلفه

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

18، 
تان

بس
تا

13
96

 

 طـور   بـه انداختند؛ چرا كه      نمي  نا معقول  يزمان ايشان ميان پرسش و پاسخ فاصله        -ج
هم مطلب در زمان ايراد سؤال براي سؤال كننده به مراتب بيشتر از زمـاني                ف زهيانگطبيعي  

گران  امام به پرسـش يها پاسخبررسي . دكناست كه پاسخ سؤال خود را به تأخير دريافت     
  . اين مطلب استيايگوبه خوبي 

   جدال احسن– 1-2
ـ سمان  يم بافتن ر  ك مح يدر لغت به معنا   » جدل « و ن زدن،   ي را بـه زمـ     يسكـ ا مـو،    ي
 مفهـوم   بـاره چه در  آن. )103: 11 ج ،ق 405،  ابن منظور  ( شدن دانه است   يقوم و   كمح

كه در معناي جدل، شـدت اسـتحكام نهفتـه     اين واژه مورد توافق لغت شناسان است اين 
 منازعـه و مغالبـه      نحـو   بهگو   و  گفت يجدال به معن  : ديف جدال گو  يراغب در تعر  . است

 مـأمور شـد مـردم را از طريـق       )ص(اسالم ي گرام ول رس ).89 :تا  بي، اصفهاني راغب(است  
ِادع إلـ« :فرمايد  مي جا كه خداوند   آن دكنحكمت، موعظه حسنه و جدال احسن دعوت        

ُ  یْ
ِسب
َّل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جدلهم بالتیَ ْ ْ

ِ ِ
ُ ِ َ َِّ َِ ِ ِ

َ ْ َْ َ
ِ ْ ََ َ

ُ أحسنیِ هیِ َ ْ کـو بـه راه یمردم را با حکمـت و انـدرز ن: َ
 جـدال   )ع( لسان امام صادق    در .)١٢۵النحل، (» وه با آنان مجادله کنین شی بخوان و با بهترپروردگارت

د از قرآن آموخت    ييعني جدال احسن را با    ) 392: 1 ج ،1367،  قمي(احسن با قرآن است     
 :ديفرما  يمكه خداوند خطاب به مسلمين       چنان. ه ادب خدا در آن نشان داده شده است        ك
َّو ال تسبوا ال« ُّ ُ َ َدعون من دون الله فیَن یذَ

ِ
ّ
ِ
ُ ْ ِ

َ ُ َسبوا الله عدوا بغیْ
ِ
ً ْ َ َ ّ ُّ ٍر علمیُ

ْ
ِ خواننـد دشـنام  ی را که جز خدا مـییها و آن: ِ

در شأن نـزول آيـه   ) ١٠٨االنعام، (» ، خدا را دشنام خواهند دادی و به نادانی دشمنید که آنان از رویمده
در مقابـل بـه خـداي متعـال           و آنان  ندگفت  يم كفّار را ناسزا     يها  بتمسلمانان  : آمده است 

؛ 758: 1 ق،1415،  حويزي( كه خداوند مسلمانان را از اين عمل نهي كرد           گفتند  يمناسزا  
  ).208: 7 جق،1412 ،طبري

 و جـدال را بـا وصـف       » حسنه «نكته حائز اهميت آن كه خداوند موعظه را با وصف         
ال نيكـوتر و ايـن حكايـت از    يعني موعظه بايد نيكو باشد، امـا جـد       . كند  يمياد  » احسن«
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مت و  كاد شده در ح   يب  ي ترت يي باور عالمه طباطبا    در .كند  يمظرافت و حساسيت جدال     
ـ ه در چـه موقـع با      كـ ن حيث   يفه از ا  يه شر يموعظه و جدال، به حسب افراد است و آ         د ي

  يـادآور يو. )372: 12 جق،1417، طباطبـايي (اسـت  ت ك بـرد، سـا  كـار  بهدام روش را  ك
دام حـسن  كننده گذاشت تا هر كص موارد سه گانه را به عهده دعوت ي، تشخشود آيه  مي
  ).همان(بندد  كار به داشت آن را يشترياثر ب

 ممكـن و  له يوسـ  بـراي دعـوت قـوم خـود، بـه هـر            )ع(اطهار وائمه   )ص(پيامبر اسالم 
 تا شايد قوم جاهل خـويش را از ضـاللت و گمراهـي نجـات      شدند  يممشروعي متوسل   

 با تمسك به موهومات و اعتقادات باطل خويش استدالل و         تنهاگاه كه مخالفان     آن. دهند
 بـا   تا ندشد  مي به روش جدال احسن متوسل    ها     آن دادند،  يم را باطل جلوه     )ع(براهين ائمه 
در ايـن   . دكننـ  به حقيقت همـوار      ها  آندن معاندان، راه را براي دست يابي        كرخلع سالح   

پيش آمـده بـود از سـهم و         شان   موقعيت زماني خاصي كه براي      به واسطه  )ع(رضا  امامميان  
 بـه مـرو جلـسات    )ع(امامكه مأمون پس از آوردن    چنان. فرصت بيشتري برخوردار بودند   

خواست با    مي او. و دانشمندان گوناگون تشكيل داد    حضرت  علمي متعددي با حضور آن      
 داشـتند و  )ع(تيـ ب ائمه اهل  به بحث، تصوري را كه عامه مردم درباره  )ع(رضا  امامكشاندن  

در ايـن   ). 442: 1383،  جعفريـان (ببـرد   دانـستند از بـين        مـي  آنان را صاحب علم خاص    
 طـور   بـه گرفت كـه      مي بسياري ميان آن امام همام و ديگران صورت       هاي    جلسات، جدال 

  از ابوالصلت هروي نقل شده است آن        چنان كه  . مسائل اعتقادي و فقهي بود     دربارهعمده  
 مأمون علماي فرق مختلف اسالمي و نيز علماي يهود، نصاري، مجوس، صـابئين              گاه كه 

 هر كـس از جـاي برخاسـته و    ، گرد آورد)ع(و ساير اهل علم و كالم را نزد حضرت رضا   
  ). 366: 1 ج،1372، بابويه ابن(سخني گفت، جواب قاطع گرفت و ساكت ماند 

ـ  بـا م )ع(رضـا  امامكه ميان هايي   گو و مطالعه در گفت   رخ داده اسـت، ديـده   شان خالفان
هـا    ، گستاخي و حرف زشـت بـا آن        يادب  يباهانت،  ترين     كه ايشان بدون كوچك    شود  يم
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 تيم بن عباس روا   ي كه ابراه   چنان .اند  برده كار  به و كمال ادب را      كردهگو   و بحث و گفت  
و  نـد ك يا درشتي جفا   يسك در گفتارش به     يالمك با   )ع(دم حضرت رضا  يهرگز ند : كند مي
رد تا سخنش تمام شود و بعد اگر الزم    ك  مي ند، صبر ك را قطع    يسكدم سخن   يچ گاه ند  يه
 مؤيـد ايـن     )ع(رضا  امامجدال ابوقره مسيحي با     ). 432: 2 ج همان،(گفت    مي يالمك ديد  يم

 دارد و   ييه ادعـا  كبفرمايد   يا  فرقه دربارهخواهد نظرش را      مي )ع(اماموي از   . مطلب است 
ـ  و آنـان را در ادعا      انـد   شـده  يه خود به عـدالت معرّفـ      كشان  ي ا ري از غ  يگريفرقه د  شان ي
 يگـر يفرقه د : ثابت است، مرد گفت   شان  يادعا:  فرمودند )ع(رضاحضرت  . نندك  مي قيتصد
نـان چـه؟    يند مگر از خودشان، ا    كق  يه آنان را تصد   ك كند  ينمدا  ي پ ي دارد و شاهد   ييادعا

 روح  يسيـ ه ع كم  ينك  مي عادما و شما، ما ا     كنيا: مرد گفت . مردود است شان  يادعا: فرمود
ـ د، مسلمانان با مـا در ا     كرم القا   يه به مر  كلمه اوست   كاللَّه و    و مـا را  انـد   ن ادعـا موافـق  ي
امبر و فرستاده خداسـت و مـا        ي پ )ص(محمده  ك آنند   ي مسلمانان مدع  ي ول كنند  يمق  يتصد

 فرقه فقط ادعا    كيچه    بر آن  ه هر دو فرقه موافقند    كچه را     و آن  ميكن  ينمق  يآنان را تصد  
 ييلمـه خـدا   كم و روح اللَّه و      ي بن مر  يسيما به ع  : فرمودندحضرت   دارد،   ي برتر كنند  يم
رده كـ مان داشته و مژده آمدن او را داده است و خود اقرار         ي ا )ص(محمده به   كم  يمان دار يا

ـ اداري    ره تـو بـه او اقـرا       ك يسي دارد، پس اگر آن ع     يه بنده است و پروردگار    كباشد   ن ي
ـ مـان آورده باشـد و اقـرار بـه عبود          ي ا )ص(محمده به   كست  ين ن يچن رده و خـدا را     كـ ت  ي

م؟ ابـو قـرّه     يجا بر آن اجماع دار    كپس  ! ميزاري ب ييساين ع ي از چن   ما پروردگار خود بداند،  
رد و ما به سـود      ك ن ازين  يبن مجلس ما را     يا! زيبرخ:  گفت ييحيبرخاست و به صفوان بن      

ترديـد    بـي  ).559 -558: همـان ( ما نبود    يم و ثمر بخش برا    ي آن بهره نبرد   و نفع خود از   
 با پيروان ساير اديان الگوهاي رفتـاري        )ع(رضا  اماممبناي اساسي اين رفتار و روش عملي        
  .قرآن كريم و استمرار سيره نبوي است

م الك در   يعفت  يد از ب  ي چنين نتيجه گرفت كه در جدال با       توان  يمچه گفته شد،     از آن 
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چـه حـس     و از هر آن    دشون ن ياجتناب شود و به خصم و مقدسات او توه        ر  يو از سوء تعب   
ـ  ا.، پرهيز شـود دارد يم و او را به عناد وا زديانگ يبرملجاجت طرف مقابل را     روش از ني

رفـت و نقـشي       مـي  شـمار   به در عرصه تبليغ و ترويج دين        )ع(رضا  امامگذار    اثرهاي    روش
  . جهل و غفلت داشتيها پردهقت و كنار رفتن عظيم در شناساندن حقي

   مناظره-1-3
 فضاي حاكم بر جامعه اسـالمي در زمـان حكومـت مـأمون مملـو از آرا و                   جاكه  ازآن

 در برابر اين امـواج فكـري بـسيار          )ع(رضا  امام طبيعتا نقش    ،مختلف بود هاي    نظرات گروه 
د، شـ ويش بـا آن مواجـه        در دوران خـ    )ع(اماميكي از جرياناتي كه     . خطير و حساس بود   

كالمي بود كه از ناحيه جريانات گوناگون فكـري بـه سـرعت فراگيـر شـد و                  هاي    بحث
دو گروه معتزله و اهل حديث در برپايي    . د در هر زمينه اختالل نظر ايجاد شود       شموجب  

در برابر اين دو گروه كه يكي عقل را بر          . داشتندفكري بيشترين سهم را     هاي    اين جنجال 
كوشـيد موضـع خـود را بيـان           مي )ع(رضا  امامداد    مي يگري نقل را بر عقل ترجيح     نقل و د  
نقل شده در موضـوعات     حضرت  ست كه بخش عمده رواياتي كه از آن         رو  ازاينفرمايد؛  

  ).450: 1383جعفريان، (است كالمي آن هم در قالب مناظرات 
عي مـادي يـا    به معناي دقت، توجـه، تـدبر و تأمـل در موضـو      »نظر «مناظره از ريشه  

كه با هدف هـدايت يـافتن و كـشف ظهـور            ) 166 :12 ج تا،  بي ،مصطفوي(است  معنوي  
). 547: 1374 ثاني(است  حقيقت انجام گيرد و به دليل شيوه خاص آن در اذهان ماندگار             
طـرف بـا اسـتفاده از       دو  وجه تشابه مناظره و مجادله در اين است كـه در هـر دو روش                

 ضمن رد نظر طرف مقابل، نظر خود را به اثبات رسانند           كنند يماحتجاج و استدالل سعي     
و تفاوت ميان اين دو اين است كه در روش مناظره هدف، عبـارت از يـافتن حقيقـت و                    

. دانند يمخود را عين حقيقت هاي   ادعا طرفدو  رسيدن به آن است؛ ولي در روش جدل         
رگرداندن نظر مخاطـب و      حقيقت نيست بلكه عبارت از ب      افتني  هدف در جدال،   بنابراين
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 صـابي    عمـران  ).94: 1380،  برومنـد (دن او به صحت نظر خويش خواهـد بـود           كرقانع  
كننـد تـا      مي  او را در سؤاالتش مجاب     )ع(امام دارد و    )ع(رضاطوالني با حضرت    اي    مناظره

 و يح داديه توضك همان گونه است   يه خداوند تعال  ك دهم  يم ي گواه :گويد  مي جا كه  آن
ت و  يه بـه نـور هـدا      كـ ه محمد بنده اوست     ك دهم  يم ي و گواه  يدكر وصفش   ييتاكيبه  
، بابويه  ابن(آورد    مي  اسالم ،گاه رو به قبله به سجده افتاده       ن حقّ مبعوث شده است، آن     يد

  .)393: 1،ج 1372
 و برجـستگي خـاص آن از        )ع(رضـا   امامكه باعث تمايز مناظرات     اي    در اين ميان نكته   
در بيـان   حـضرت   شد، شيوه خاص آن       مي گوهاي متداول و رايج    و ساير مباحث و گفت   

 بود كه گويي هدفي فراتـر       يا  گونهگفتار ايشان در مناظرات به      . مفاهيم و عقايد ديني بود    
گونـه مباحـث بـه دنبـال         از اقناع فكـري و عقلـي مخاطبـان دارنـد و در البـه الي ايـن                 

 .انـد  ابعاد وجودي مخاطبان خـويش    فراتر از حيطه معرفت و نفوذ در همه          يا  گذاري  تأثير
 در  هاست   بيان ديگر گاه هدف از بيان معارف براي مخاطبان صرفا تعليم و آموزش آن              به

گيرد و در نتيجه شناخت       مي  حيطه معرفتي انسان مورد توجه قرار      ها  تناين نوع شناخت    
ني ديگـر   گذارد و زما    نمي و آگاهي انسان در همان حيطه محدود شده و پاي از آن فراتر            

در انتقال معارف غايت، فراتر از اقناع عقل و فكر است و عالوه بر عقل و ذهـن آدمـي،                    
 بـه  يا گونـه گيرد؛ به ايـن معنـا كـه معـارف بـه        مي ساحت عاطفه و اراده نيز هدف قرار      

هاي   بر فكر و ذهن مخاطب وي متأثر از دانستهتأثيرشوند كه افزون بر    مي مخاطب منتقل 
د و رفتارش را نيز بر      كن  مي له درگير ئدد و قلب و جانش را نيز با آن مس         گر  مي خويش نيز 

البته در اين روش نيـز تعلـيم و آگـاه           . دهد  مي اساس شناخت جديد خود شكل و جهت      
امـا  . ذاري بر ساحات عاطفـه و اراده اسـت        گتأثيربراي  اي    سازي، ركني اساسي و مقدمه    

وجـود انـسان يعنـي عاطفـه و         تر     دروني يها  هيال بر   تأثيرهدف غايي نيست بلكه هدف،      
 ايـن مطلـب     اييگو )ع(رضا  امامن خراسان با    ا سليمان مروزي از متكلم     مناظره .اراده است 
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كـه   سليمان چطور بداء را قبول نداري با ايـن        اي    : از وي پرسيدند   )ع(امامزماني كه   . است
َأو ال « :فرمايد  مي خدا در قرآن   َ

َ
َذکر االنسان أنا خلی َ َّ َ ُ َ ْ ُ ْقناه من قبل و لم ْ َُ َ ُ ْ َ ِ

َ َک شَیْ اد ندارد کـه او ی به یو آدم: ئایُ
ِو هو الذ «)۶٧مریم، (»  نبوده است؟یزیم و او خود چیا دهین آفریش از ایرا پ

َّ َ ُ َّبدؤا الخلق ثم ی یَ ُ َْ ْ َ ْ ُ َ َده و هـو یـِعیْ ُ َ ُ ُ

َأهون عل َ ُ َ ْ » اسـتتـر  ن کـار بـر او آسـانیـو ا. داندگر یرا بازمها  ند، سپس آنیآفر یاوست که موجودات را م: ِهیَ
ِبد «،)٢٧الروم، ( َع السماوات و األرض و إذا قضیَ َ

ِ
َ َ َ
ِ
ْ َ ْ ِ َ َّ َ أمرا فإنما یُ َّ ِ

َ ً ْ َقول له کن فیَ ُ َ ُ ن یو زمـهـا  ننده آسمانیآفر: ُکونیُ
ِالذ «،)١١٧البقره، (» شود یز موجود میو آن چ. موجود شو: دیگو ی کند، میزیچون اراده چ. است

َ أحـسن یَّ َ ْ َ

ِء خلقه و بدأ خلق االنسان من ط ی ش ُکل ِ ِ
َ ْ َ ْ َ ََ ََ َ َ َ ُ د و خلقت انسان را از ین وجه آفریکوترید به نیآن که هر چه را آفر: ٍنیٍ

َّو ءاخرون مرجون ألمر الله إما  «،)٧السجده، (»گل آغاز کرد ْ ُ َ
ِ ِ
َّ
ِ
َ
ِ
َ َْ ْ ُ ََ َّعذبهم و إما یَ َ

ِ ْ ُ ِّ َتوب علیَ َ ُ ْهمیُ گـر بـه ی دیو گروهـ: ْ
؛ ١٠۶التوبـه، (» ردیپـذ یشـان را مـ ا توبـهیـکنـد  یشـان مـ ا عـذابیـانـد کـه  ت خداوند واگذاشته شدهیمش
 شد  مي  پرسيدن اين سؤاالت آن هم با چنين لحني، موجب         ).٣٧٠-١:٣۶۴ ج،١٣٧٢،بابویه ابن

 همـين  . و در عقايد و انديـشه خـود تأمـل بيـشتري كنـد              بيايدتا مخاطب قدري به خود      
يابـد تـا در انتهـا         مـي  اين بحـث ادامـه    . شد  مي براي نيل به حقيقت   اي    مقدمه هتالش، گا 

از امروز به بعد به خواست خـدا بـداء را انكـار             : گويد  مي كند و   مي سليمان رو به مأمون   
و زمـاني بـا بيانـات عتـاب آميـز،      ) همـان (پنداشـت  نخواهم كرد و آن را دروغ نخواهم      

كردنـد و او را بـه سـمت حقيقـت             مـي  خـود اي  هـ   و جهالت ها    مخاطب را متذكر غفلت   
 ،)ع(ايـ انبجهـم دربـاره عـصمت         با ابـن   )ع(رضا  امام در مناظره     چنان كه  .شدند  مي رهنمون

 خـدا   يايـ  را به انب   ها  يزشتاز خدا بترس و     !  بن جهم  يچاره عل يب! يوااي    : فرمودند شانيا
َو « :د فرموده اسـت   خداون. نكر ن يل و تفس  ي خودت تأو  يتاب خدا را با رأ    كنسبت نده و    

ِعلم تأویما 
ْ َ ُ َ ِله إال الله و الراسخون فیْ

َ ُ
ِ َّ َ ُ َُّ ََّ

ِ العلمیِ
ْ
ِ
آل عمـران، (»داننـد یل آن را، جز خدا و راسخون در علم نمیتأو: ْ

گويند طوري كه ابـن جهـم در     مي سپس به ايرادات او پاسخ   )٣٩٠: ١ ج،١٣٧٢،بابویـه ابن؛ ٧
 ياي انبدربارهن به بعد   يه از ا   ك ني از ا  كنم  يم اللَّه من توبه     ا ابن رسول  ي: دكن  مي انتها اذعان 
 منـاظره   )ع(رضـا   امام منظر    از ).391:همان(م  يبگو يد سخن يچه شما گفت   ر از آن  يخدا به غ  

 كـه بـه آن      اسـت  كه رعايت آن در پيشبرد مقاصد مفيـد          دارد، فنوني   امورنيز مانند ساير    
  :دشو  مياشاره
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 بياورند دست  به طرف مقابل را     ي مبان دانستند،  مي مناظره الزم  در هر    )ع(رضا  امام -الف
گو با   و در گفت حضرت   خاص آن    وهي ش .و بر اساس آن مباني وارد بحث و مناظره شود         

كرد ضمن احتـرام بـه عقايـد، مقدسـات و كتـب            مي سران اديان و مكاتب مختلف اقتضا     
اين مطلـب از فحـواي      . دكنع  را قان ها    آسماني ايشان با زبان، منطق و مكتب خودشان آن        

شان، با اهل انجيل بـه       من با اهل تورات با تورات     :  قابل فهم است كه فرمود     )ع(امامكالم  
شان، با موبدان به شيوه پارسي شان، با روميان به روش خودشان و با اهل بحث و                  انجيل
 ،اربلي (دارمخودشان استدالل كرده، همه را به تصديق خود وامي هاي  گو به زبان  و گفت
 بـا جـاثليق، پيـشواي    )ع(رضـا  امامتوان به مناظره     مي  تأييد اين مطلب    در ).105: 3 ج تا، بي

چطور با كسي بحث كـنم كـه اسـتداللش بـر            : گويد  مي )ع(اماممسيحيان اشاره كرد كه به      
كند كه به آن ايمان نـدارم؟    ميامبري استدالليمبناي كتابي است كه منكر آن هستم و به پ    

كنـي؟    ميمسيحي اگر به انجيل تو استدالل كنم به آن اقراراي  :ر پاسخ فرمودند دحضرت  
  چنان كه  ).318: 1، ج 1372 بابويه  ابن(كنم    مي آري به رغم ميلم به آن اقرار      : جاثليق گفت 

  شـده بـود طـوري كـه ابـو الـصلت            )ع(امـام نقل شده است اين امر سبب شگفتي يـاران          
ه شما   ك نيمن درشگفتم از ا   ! ا ابن رسول اللَّه   ي: دمرك به حضرتش عرض     يروز: گويد مي

ـ  دار ين طور تـسلّط و آگـاه      يه دارند ا  ك ي لغات با اختالفات   يبه تمام  پـسر  اي  :د، فرمـود  ي
ه زبان آنان   ك زديانگ  ينم ي بر قوم  يم و خداوند حجت   يصلت من حجت خدا بر بندگان او      

 : فرمـود )ع(نيمناميرالمـؤ ه كـ ده است ين خبر به تو نرس  يا ا يرا نداند، آ  شان  را نفهمد و لغات   
 یرو جز معرفت به هر لغتین نیا ایپس آ»  و سخن قاطع رای داوریرویم نیا شده ما داده: نا فصل الخطابیاوت«

 ).554: 2همان، ج( است؟

و مناسـب  جـا    بهگرفت، استفاده  ميكار به كه حضرت در مناظره  ديگري از فنون  -ب
مـسيحي  اي  : در منـاظره بـا فـرد مـسيحي فرمـود     )ع(رضـا  امام. از مباني طرف مقابل است   

 ايمان داشت، ايمان داريم و بر عيساي شما )ص(محمد كه به   )ع(يسيعسوگند به خدا ما به      
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سـوگند بـه خـدا    : نـصراني گفـت   . كم بـود  اش    كه نماز و روزه    گيريم جز آن    نمي ايرادي
:  فرمودنـد )ع(امـام . هـستي  ها كردم تو داناترين مسلمان  مي علمت را فاسد كردي، من فكر     

 كـم روزه و كـم نمـاز بـود           )ع(يسيـ عگـويي     مـي  از سـخنت كـه    : چطور؟ نصراني گفت  
 حتي يك روز افطار نكرد و يك شب هم نخوابيـد و در طـول عمـر                  )ع(يسيع كه  درحالي
 براي چه كـسي روزه :  در پاسخ فرمودند )ع(رضا  امام. بوددار    و هر شب شب زنده    دار    روزه
ــسته شــد و ســخنش قطــع    مــيزگرفــت و نمــا مــي ــصراني ب ــان ن ــد؟ زب گــشت خوان

   ).422: 1387،بابويه ابن(
 )ع(رضا امام دادن فرصت به مخاطب و شنيدن سخنان او از ديگر مواردي است كه  -ج

 با علي بـن جهـم در موضـوع عـصمت            )ع(امامكه در مناظره     چنان. جست  مي از آن بهره  
 دربـاره انـد      كه با وي هـم عقيـده        را نظر افرادي خواهد،    مي  از او  )ع(رضا، حضرت   )ع(ايانب
 در محرابش مشغول )ع(دوما قائليم داو: ديگو يم بن جهم در پاسخ يعل.  بيان كند)ع(ودودا

 نماز خـود    )ع(داوودبا در مقابلش ظاهر شد،      يار ز ي بس يا  پرندهل  كس به ش  يه ابل كنماز بود   
 هم به دنبالش از     )ع(داوود رفت،   اطيرد، پرنده به ح   يست و برخاست تا پرنده را بگ      كرا ش 

 هم در طلب پرنده به پشت بـام رفـت،           )ع(داوودد  ياق خارج شد، پرنده به پشت بام پر       تا
 با نگاه خود پرنـده را دنبـال         )ع(داوودد،  يا بن حنّان پر   ياط اور يجا به داخل ح    پرنده از آن  

منـد  ه   او عالق  ه مشغول غسل بود افتاد و به      كا  ين حال چشمش به همسر اور     يرد و در ا   ك
 نوشت يا نامهر ك به فرمانده لش)ع(داوود. ا را به جنگ فرستاده بودي، قبال اوري از طرف.شد
روز يـ ن پ كاا بر مشر  يرد، اور كن  يز چن يبفرست، فرمانده ن   ا را جلوتر از تابوت عهد     يه اور ك

 داد  نوشـت و دسـتور  يا نامهمجدد  بنابراين گران آمد،   يلي خ )ع(برداوودن مطلب   يشد و ا  
ـ ا را جلـوتر فرسـتاد و اور       ين بار اور  يز ا يا را جلوتر از تابوت بفرستند، فرمانده ن       يتا اور  ا ي

 بـا دسـت بـر       )ع(رضـا حضرت  : دي گو ي راو .ردك با همسر او ازدواج      )ع(داودشته شد و    ك
َإنا لله و إنا إل« : خود زدند و فرمودند    يشانيپ

ِ ِ ِ
َّ ََّ ِ

َّ
َه راجعونیِ ُ

ِ مبران خـدا را بـه تهـاون و ایـ از پیامبریشما پ! »ِ
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 رفت، سـپس یا نماز را رها کرده به دنبال پرنده: دییگو ی که میا د به گونهی نماز نسبت داددربارهسبک شمردن 

  .)396: 1 ج،1372، بابويه ابن(د یاو را به فاحشه و قتل نسبت داد

  مستقيم غير فعالهاي  روش -2
اين . فعاليتي جز گوش دادن ندارد    متعلم در اين روش آن چنان كه از نامش پيداست           

 روش معموالً يك طرفه است و معلم نقش اساسي كه در آن دارد در ادامه به آن پرداخته                 
  .دشو مي

 روش خطابه -2-1

آموزشـي  هـاي     روشترين    و پر سابقه  ترين     يكي از قديمي   عنوان  بهخطبه يا سخنراني    
هـاي    يگاه خود را در تمام نظام     اين روش از لحاظ ميزان كاربرد، هنوز جا       . شود  يممطرح  

 فرصـت و  ،چـون در اجتماعـات  حفظ كرده است  در اجتماعات عمومي ويژه بهآموزشي  
و كلمـات   آور    امكان تعقل و تفكر و سنجيدن ادله و براهين وجود ندارد، عبارات شگفت            

 اجتماع فرصت و حوصله تفكر و تحقيـق نـدارد، وقتـي    جاكه ازآن .است  موثر قانع كننده 
 در فكر اين نيست كـه صـحت و سـقم آن را از يكـديگر                 شود  يم بر او عرضه     يا  شهياند

 در اجتماعات نفوذ كالم داشته باشد، روش او غيـر           خواهد  يم كسي كه     پس .تفكيك كند 
 در ذهـن عامـه      تواند  ينماز روش برهان و جدل است؛ زيرا واضح است كه روش عقلي             

روشي كـه مناسـب ايـن قبيـل         . رگون كند  را دگ  ها  آنگذارد و عواطف و احساسات      باثر  
 علمي اسـت    يا  وهيشپس خطابه   ). 343: 1368،  مظفر (استاست، روش خطابه    ها    بحث

كه به كمك آن متقاعد كردن جمع در آن چه توقع تصديق به آن داريـم، در حـد امكـان                     
 كامـل از حقـايق و       يا  مجموعه به آموزش    توان  يم محاسن اين روش      از .شود  يمحاصل  
 آن  يهـا   تيمحـدود ن اشـاره كـرد و از        ا منسجم بـه متعلمـ     يها  وهيشو مفاهيم به     اصول

 ).245: 1374،  صـفوي (ن در كـشف حقـايق را ذكـر كـرد            ا متعلم  نكردن  فعاليت توان  يم
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 بيـشترين  )ع(يعلـ  و اميرالمـؤمنين  )ص(اكـرم  پيامبر دهد يم تاريخ اسالم به ما نشان      مطالعه
ط ي بـا شـرا     امـا  .دندكر  مي  منتقل انان طريق به مسلم   را از اين  ها    مقدار تعليمات و آموزش   

ش رو  ازاينحضرت   استفاده   ، ايجاد كرده بودند   )ع(رضا  امام كه خلفاي عباسي براي      يا  ژهيو
 شـايد بتـوان گفـت خطابـه بـا            پس   .ديگر چندان پررنگ نيست   هاي    در مقايسه با روش   

 يكـي از    عنـوان   بـه  تـوان   يمـ توجه به رعايت آداب و شرايط و متون خاص آن است كه             
د و با توجه به اهميت اين موضوع، در ذيل به           شوآموزشي تلقي   هاي    روشترين    برجسته
  :شود يم از اين آداب اشاره ييها نمونه

 با توجـه بـه سـبك خـاص روش سـخنراني، طبيعـي اسـت كـه در صـورت                      -الف
 كمتـر    يـادگيري  –نـد يـاددهي     يا شركت فعاليت فراگيـر در فر      نهيزم شنونده،   نكردنتدبر

د كـه مناسـب     كنـ  آمادگي رواني در مخاطب ايجـاد        نوعي معلم بايد    پس .شود  يمفراهم  
د فطر مأمون از    يدر ع اند     آورده  چنان كه  ).194: 1380،  يجانيآذرباديلمي و   (باشد  غرض  

ند و  شـو د رود و خطبـه بخوانـد تـا همـه مطمـئن              يخواهد به نماز ع     مي )ع(رضاحضرت  
هـاي     پس از درخواسـت    )ع(رضا  امام .و دانش او را بشناسند    ابند و مقام فضل     يآرامش دل   

 ، برخاسته )ع(امامرد  ك آفتاب طلوع     چون :گويد  مي ي راو .پذيرد  مي مكرر مأمون اين امر را    
ـ د از پنبه بر سر بـست و         ي سف يا  عمامهرد و   كغسل   ـ    ي سـو  كي  اش  نهيسـ  يروه   آن را ب

د و در صحن خانه كرا برهنه رد و ساق پاها ركگر را به پشت سر رها ي ديخت و سويآو
 گرفـت و از     دسـت   بـه  ييگاه عـصا   د، آن ينك مانند من    يهمگ: رده فرمود كارانش  يرو به   
ه در  كـ  را   ي برهنـه بـود و دامـن لباسـ         يم و او پـا    يرون آمد و ما در اطرافش بود      يمنزل ب 

تا چهار  و آن را    » بركاللَّه ا  «: آسمان برده و گفت    سوي  بهبرداشت باال زده بود، ناگهان سر       
َّالله اکبر الله اکبر، الله اکبر عل« :رد، سپس گفت  كرار  كبار ت  َّ  مـا رزقنـا مـن یَّ ما هدانا، الله اکبـر علـیَّ

م و ی مان را بلند کـردیز صداهایو صوت خود را بدان بلند کرد، ما ن» ما ابالنایَّمة األنعام، و الحمد لله علیبه
ه و فغـان بـه گفـتن یـ شهر مرو به صدا و نالـه درآمـد و همـه بـا گرک باره تمامیم، یخواند  مید رایرات عیتکب
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 د و از بـیم فتنـه از حـضرت  خـواهش کـرد کـه بـاز گـرددین خبـر بـه مـأمون رسـیـرات ناله سردادند، ایتکب
  ).342-338: 2 ج،1372، بابويه ابن(

 معلم بايد توجه داشته باشد كه مدت سخنراني او طوالني نباشد كه متعلمـين را                -ب
 به درخواست مأمون براي طلـب بـاران بـه           )ع(رضا  امامروايت شده زماني كه     . ته كند خس

 رابي سـ  :دكـر كوتاه از خداوند چنين درخواست      اي    همراه مردم به صحرا رفت در خطبه      
ـ  و ز  ضـرر   يب و   درنگ  يب و   وقفه  يبر،  ي پر سود، فراگ   يشان را به باران   ين ا ك ش يابتـدا . اني

  ).385: همان(باشد شان هاي و قرارگاهشان صحرا به منازلن يشان از ايپس از بازگشتن ا
توانـد خـدا را بـه         مي  از اين راه    سخنران . الهي است  ي شروع خطبه با حمد و ثنا      -ج

 در  )ع(رضـا   امام  چنان كه  .مخاطبان معرفي و راه و روش حمد و سپاس او را نيز بيان كند             
  و مقـام معنـوي ايـشان   )ع(تيـ ببعد از حمد و ثنـاي خداونـد بـه معرفـي اهـل           اي    خطبه
م مقـرر   ي را عظـ   )ع(تيباهل   ه حقّ ما  ك ييپروردگار من تو  اي    :گويد  مي  و چنين  پردازد مي
رم تـو   كـ دوار  يـ  طلبنـد و ام    ياري تا مردم به امر تو دست به دامن ما شوند و از ما               يداشت

 ).همـان (طلبند  را  اتند و به احسان تو چشم دوزند و بخشش يباشند و رحمتت را بجو    
كه شكر و سپاس سخنران در برابر نعمت و توفيق نطقي است              افزون بر اين   موضوعاين  

تواند مطالب آموزشي ديني و معرفتي را نيز بـراي مخاطبـان دربـر                مي كه خدا به او داده،    
  .داشته باشد

 الناس، عبـاداهللا     معاشر  بردن كلماتي چون ايها الناس،     كار  بهن را با    ا عواطف مخاطب  -د
از خـدا   !  النّـاس  هـا ي ا :فرماينـد   مـي  چنيناي     در خطبه  )ع(رضا  امام. جلب كند ها    آنو امثال   

ـ را از خـود گر هـا     ردن، نعمـت  ك يد و به نافرمان   ي او را قدر بدان    يها  نعمتد و   يبترس زان ي
 ي در پي پيايو بر عطاها   بر آنيرگزارك و شي را به طاعت و بندگ    يه نعم اله  كد، بل كنين

پـس از  . دينكر نكز او را شيچ چيه شما به ه   كد  ي و بدان  ديكن  يشگيهم و   يمي، دا يخداوند
ه نـزد او    كـ  )ص(امبر خـدا  يـ  او از آل محمـد پ      يايـ مان به خدا و اعتراف بـه حقـوق اول         يا

ـ ايگر در امر دن   يدكين به   ا رساندن مؤمن  ياريباشد از   تر    محبوب  يه محـلّ عبـور    كـ شان  ي
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 گـرفتن   كـار   بـه  ).386: همان(رسانند  ب آنان تا خود را به بهشت پروردگارشان         ياست برا 
 .كند كه مناسب غرض است  مين ايجادا حالت انفعال نفساني در متعلمنوعياين عبارات 

   موعظه2-2
 و ايشان تعليمـات خـود       رد ارشادي دا  جنبه )ع(رضا ديگر از تعليمات حضرت      يا  پاره

 :انـد   ردهكـ ر  كذ» موعظه «يلغويون دو معنا برا   . دادند  يانتقال م را در قالب موعظه به مردم       
ه قلـب   كـ  يطـور   بـه  كيـ  ن يهـا كار  بهر  ك تذ - ب .م دادن همراه باشد   يه با ب  ك ي منع -الف

 راغـب  ؛345: 15 جق،1405، ابـن منظـور  (نـد   كدا  يـ انات رقـت پ   يدن آن ب  يشنونده از شن  
 واقع غرض از موعظه، تذكر و بيداري و تحريك عقيده و حس    در .)527 :تا  بي اصفهاني،

 انسان پيوسته در معرض غفلت و دوري از حق و غرق شـدن در               جاكه  ازآنديني است و    
شهوات و نفسانيات است نيازمند عواملي بازدارنده از پليدي و جال دهنده تاريكي اسـت          

 يانـذار  در نگـاه جـوادي آملـي موعظـه از عناصـر           . استو موعظه از جمله اين عوامل       
 عواطف و    كانون ار آن با دل،   كش به حق و سرو    يشش و گرا  ك و ثمرة آن،     يمت عمل كح

ه در  ي دو رو  ي تعبير ديگر موعظه، عنصر     به ).297: 1380،  يآمل يجواد(است  احساسات  
ـ ا و عال  يـ  لحاظ، دل مـتعظ را از دن       كيبه  .  اسالم است  يتي ترب يها  آموزه  و از   ييايـ ق دن ي

شـايد   نگـاه آغـازين       در .زند  يگر، آن را به خداوند گره م      ي د يرهاند و از سو     يرخدا م يغ
؛ اما تأمل در محتـواي      ستين رسد كه تفاوتي ميان اين روش با روش خطابه           نظر  بهچنين  

 از آن دو، چونـان دو       توان  يم كه با هم تفاوت دارند و        دهد  يمند آن دو نشان     ياواژه و فر  
موعظه صرفاً به منظور تسكين شهوات و هواهاي نفساني اسـت و بيـشتر              . روش ياد كرد  

 به تعبير ديگـر موعظـه، سـخني اسـت كـه هـدف از آن، اصـالح        .ردع داد منع و ر   جنبه  
امـا هـدف از خطابـه       . اسـت شنونده و ترغيب و تشويق او به انجام كاري يا ترك عملي             

 همچنـين خطابـه     اسـت انجام كار يا ترك عملي از طريق تحريك احساسات و عواطف            
 ...ضايي و  فني و هنري دارد و ممكن اسـت حماسـي، سياسـي، قـ              جنبهصناعت است و    
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 در مجالس خصوصي بـا      )ع(رضا  امام: شيخ مفيد آورده است   . )204: 1361،  يمطهر(باشد  
داد و به خاطر كارهاي خالفـش بـه           مي كرد و از عذاب الهي بيم       مي مأمون او را نصيحت   

پذيرفت ولـي در واقـع از         مي  را )ع(اماممأمون به ظاهر اندرزهاي     . پرداخت  مي نكوهش او 
 لحاظ جايگـاه    به) 315: ق1410د،  يمف(شد    مي سخت ناراحت ضرت  حاين برخوردهاي   

بايدها و نبايـدهاي آن  به وااليي كه اين روش در گسترش آداب الهي دارد، شايسته است    
  :شودنيز توجه 
چـه وعـظ    ه واعـظ خـودش بـه آن   كـ گذار و سودمند است   تأثير ي موعظه زمان  -الف

 .خواسـتند آن طـور باشـند        يه از مردم مـ    كگونه بودند     همان )ع(ند متعظ باشد و ائمه    ك يم
  . اين امر استاييگو )ع(رضا امام به مواعظ مراجعه
ـ ر طـرف مقابـل، تحر     يـ ، تحق ييجو  ي از هرگونه خشونت، برتر    ي خال -ب  حـس   كي

 ).533: 2 ج ،1367،  مكـارم شـيرازي   (شـود   ان  ين ب ي نرم و ل   يلجاجت بوده باشد و با زبان     
 كه از ايـشان درخواسـت موعظـه كـرده بـود چنـين           در پاسخ مأمون   )ع(رضا  امام چنان كه 
به راستي كه تو در دنيايي هستي كـه مـدت مانـدنت در آن محـدود اسـت و در                 : نوشت

بيني كه مرگ از هر سـو         نمي اي آ .مورد پذيرش است  اي    همين مدت، عمل هر عمل كننده     
ـ  . دكنـ   مي اين دنيا را فرا گرفته و آرزوهاي آرزومندان را پيوسته سلب           ن دنيـا بـراي     در اي

 سـوي  بـه  توبه و بازگـشت  كه درحالينمايي   ميرسيدن به اموال نفساني و شهوات شتاب   
گونـه نيـست     رسد، ايـن    مي  اهلش فرا  سوي  بهاندازي و مرگ ناگهان       مي خدا را به تأخير   

 دافعـه   )ع(رضـا   امـام ). 95-94 :تـا   بـي مفيـد،   (باشـد   عمل شخصي كه دورانديش و عامل       
د تـا   يوشـ ك يداد و مـ     يز خود پاسخ م   يعصر خود را با جاذبه مهرآم     اران  كخشونت بار تبه  

 جـز دفـع   يا ه چـاره  كـ ند مگر آن  كها را برطرف      ين ببرد، بد  يه بدها را از ب     ك نيقبل از ا  
ن بـا  ي، گفتـار نـرم و دلنـش   )ع(ائمـه ه دعوت ي و اصول اول  ك مشتر يها  وهياز ش . آنان نباشد 

 اسـت گيري     و سخت  ييز از تندخو  ي و پره  ه باشند كش از هر گروه و طبقه       يمخاطبان خو 
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ا در ي شوند ي قطع شود و مستحق عذاب الهيلكت آنان به   يد به هدا  يه ام ك ييمگر در جا  
كردنـد زمينـه      مـي  گاه كه احـساس    يعني آن .  آورند ي به عناد و لجاج رو     يبرابر حق تعال  

يـات الهـي    ش براي بيـان آ    رو  ازاينن آمادگي شنيدن حق را دارند       امساعد است و مخاطب   
  .كردند  مياستفاده

 دارنـد،  يه بار عاطف ك يلماتكاز  در آن بايد     مشفقانه باشد و     يد با لحن  ي موعظه با  -ج 
از طرف مـن بـه      : فرمايد  ي م ي در موعظه خود به عبدالعظيم حسن      )ع(رضا  امام. دكراستفاده  

را دسـتور  هـا   شيطان را بر خود مسلط نكننـد و آن : دوستانم سالم برسان و به ايشان بگو      
و امر كن سكوت را پيشه خود سازند و از مجادلـه بـا              داري    بده به راست گويي و امانت     

  ).230: 49ق، ج1403، مجلسي(زند يبپرهيكديگر 

   نوشتار 2-3
 تـا   )ع(تربيتي معمول و رايج در فاصله امامـت امـام جعفـر صـادق             هاي    كي از روش  ي

و دسـتور   هـا     حديثي يعني نامه  مكتوبات  . عصر غيبت، همين روش بر شمرده شده است       
 كـه بـراي     يا ديگر افراد  ي انيعي ش امام و پاسخ به سؤاالت نمايندگان،     هاي    و پيام ها    العمل

 حدودنمونه اين مكتوبات در زمان حضرت       ). 296: 1388رف،معا(كردند    مي ارسالها    آن
ينـي  كه شيخ طوسي به نقل از محمد بن عيسي يقط      له شرعي شده بود چنان    ئ هزار مس  15

 دچار اختالف شدند، به ناچار بـا  )ع(رضا مردم در امر امات حضرت        چون :كند  مي روايت
، )ع(امـام  يها پاسخو ها  من از سؤاالت آن . طرح سؤاالتي امامت وي را به آزمون گذاشتند       

: ق1411،  طوسي(گذاشتم   »المسائل المجربه  «له گردآوري كردم و نام آن را      ئ هزار مس  15
48.(  

بخـش اول عبـارت از   . دكـر  به سه بخش كلي تقسيم توان يم را )ع(رضا  مامامكتوبات  
. انـد   كـرده   يمـ  در ذيل سؤاالتي است كه مردم از نقاط مختلـف ارسـال              )ع(امام يها  پاسخ

 متـداول نبـود زيـرا       )ص( در عهد رسول خدا    ها  پاسخذكر است، اين گونه پرسش و       شايان  
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 ايـن نـوع     طـرح امـا   . كردنـد   يمـ ندگي  اكثر مسلمانان در مدينه و در جوار آن حضرت ز         
پرسش و پاسخ در عهد امامان، آن هم با توجه به گستردگي جامعه اسالمي، امري طبيعي                

 كـه حـسن بـن       كـرد اشـاره   اي    توان به نامـه     مي  مثال عنوان  به). 296: 1388،  معارف(بود  
ٍو لکل« نويسد و راجع به آيه      مي )ع(رضا  اماممحبوب به    ِ َ جعلنا موا َ َ َ ْ َ َ مما ترک الوالدان و األقربون و  یلَ ََ ُ َ َ َْ َ ْ

ِ
َ
ِ
ْ َ َّ ِ

ِالذ
ن عقدت أیَّ

َ ْ َ َ َ ْمانکمیَ ُ  ید، بـر جـایا مان بستهیپ  که شما با آنانیشاوندان و کسانیو از آن چه پدر و مادر و خو: َ

 م در پاسـخ مرقـو  )ع(امـام كند   مي سؤال)٣٣النـساء، (» میا  قرار دادهیک وارثانی هر یاند، برا گذاشته
كنـد    مـي  تان را محكم   هاي  خداوند پيمان ها     هستند كه به وسيله آن     )ع(ائمه  منظور :دارد مي

 از  )ع(امـام بـه   اي    در روايت ديگر عبداهللا بـن جنـدب در نامـه          ). 240: 1 ج تا،  بي ،عياشي(
َوت أذن الله أن ترفع و یُ بیف« تفسير آيه  َ َ ْ ُ َ َُ َّ َ

ِ ِذکر فیٍ َ
ُها اسمه یْ ُ ْ ِسبح له فیَ ُ

َ ُ ِّ َها بالغدو و االیَ َ ِّ ُ ُ ْ
ِ
ِصالَ

 ییها آن نور در خانه: َ

ح یاد شـود و او را هـر بامـداد و شـبانگاه تـسبیـاست که خدا رخصت داد ارجمندش دارند و نامش در آن جا 

 )ص( محمد:نويسد  مي در حديث مفصلي در پاسخ او)ع(امامپرسد و    مي )36النور،  ( »نـدیگو
، قمـي (م  يشـد از دنيا رفت ما اهل بيت وارثان او         امين خدا در ميان خلقش بود كه چون         

هـا     دسـتور العمـل    هـا،    دوم از مكتوبات حديثي عبارت از نامـه         بخش ).105: 2 ج ،1367
 كه بدون طرح سؤال و به درخواست شخص نگارش شده است چنانكه             است )ع(رضا  امام

 چنـين  به درخواست مردي كه شتربان ايشان در سفر خراسان بوده است             )ع(رضاحضرت  
 را دوست داشته باش گرچـه خـود فاسـق باشـي و دوسـتان آل            )ص(محمدآل  : نويسد مي

در ). 253: 69 ج ق،1403،  مجلـسي (باشـند   فاسـق   ها     را دوست بدار گرچه آن     )ص(محمد
  .توان اين دسته از مكتوبات را نوعي موعظه و ارشاد دانست  ميواقع

 مطالب آموزشي   )ع(رضا  امامش   در اين رو   .دسته سوم مكاتيب به شكل امال بوده است       
كنـد و آنـان نيـز مطالـب را بـدون كمتـرين          مي خود را براي شاگردان با ضبط دقيق بيان       

 بـه حميـد بـن       )ع(رضـا   امام: كند  مي  نقل )ع(رضا  امامياسر خادم   . ندكن  مي تصرفي يادداشت 
از هـا    بالقحطبه دعايي را امال كردند و فرمودند هر كس اين دعا را به همراه داشته باشد،       



86   فرهنگ رضوي 

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

18، 
ان 

ست
تاب

13
96

 

قابل ذكر ) 306: 2 ج،1372، بابويه ابن(بود در امان خواهد اي  د و از هر بليه    وش  مي او دفع 
 گرفتند چنـان    مي  آموزش افرادي خاص بهره    برايش بيشتر   رو  ازايناست معصومان نوعا    

 بـراي مفـضل     )ع(صادق و امام    )ع(باقر براي امام    )ع(سجاد و امام    )ع(يعل براي   )ص(امبريپكه  
  .اند  عمر امال كردهبن

   روش غير مستقيم-3
غيـر مـستقيم در آمـوزش، بـسيار مفيـدتر و مـؤثرتر از               هـاي     نتايج اسـتفاده از روش    

در چنـين آموزشـي معلـم بـدون آن كـه            ). 43: 1369،  سـادات (مستقيم است   هاي    روش
  مـستقيم بـه    طور  به، امر و نهي و توصيه كند و         هدن را مورد خطاب قرار د     امستقيم متعلم 

 كه در ذيل    دهد  يم غير مستقيم انجام     طور  بهبحث از يك موضوع بپردازد، اين آموزش را         
  :شود  ميبه انواع آن اشاره

  نمايشي -3-1
 تا به كمك دهد يماست كه به متعلم اين امكان را هايي  روش نمايشي از جمله روش    

 حـوزه بيـشتر در  اين روش . مشاهده، نيروي مضاعفي را براي يادگرفتن، در اختيار بگيرد      
 در علوم نظري نيز     آن از اهميت استفاده از      توان  ينم دارد؛ اما    كارآييآموزش علوم عملي    

ضمناً نبايد فراموش كرد كه بـراي اسـتفاده از روش نمـايش دادن، ناچـار بـه                  . غافل شد 
هـا     برخـي از مهـارت      البتـه  ؛)287: 1374،  صفوي(استفاده از روش سخنراني نيز هستيم       

وقتي مـؤثر اسـت كـه        ها    شوند؛ ولي نمايش    مي كالم يا بدون كالم نمايش داده     باكمترين  
 را كـه معلـم مايـل اسـت          تـر   يكلاز اصول   هايي     مثال ها،  معموالً نمايش . همراه بيان باشد  

ا أی« عياشي ذيل آيه  . آورد  يماد بگيرند فراهم    ين  امتعلم
َ
ِهـا الـذی

َّ ِن ءامنـوا إذا قمـتم إلـیّ ِْ ُ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ الـصلیَ ِوة َّ
فاغسلوا وجوهکم و أ
َ َ ُْ َ ُ ْ ُ

ِ
ْ ِکم إلیِدیَ ِ المرافقیْ َ َ

د، صـورت و ید، چـون بـه نمـاز برخاسـتیا مان آوردهی که ایکسانای  :ْ

 از چگـونگي    او به نقل از صفوان آورده است كـه          )6المائده،  ( »دییا آرنج بشوتتان را یدست ها
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چنين و بـه شـكل    اين: فرمايد ي م)ع(امامپرسد و   مي)ع(رضا امامتا آرنج از   ها    شستن دست 
ريـزي    مـي  دهند كه با دست راست آب را از آرنـج دسـت چـپ               مي عملي به او توضيح   

 روايت ديگر حسين بن      در ).300 :1، ج تا  بي ،عياشي(د  يكش  مي سپس تا كف دست آن را     
وســوگند بــه آســمان : و الــسماء ذَات الحُبــك« گويــد از حــضرتش راجــع بــه آيــه  مــيخالــد

را در هـم فـرو بردنـد و بـه      شـان      انگشتان كه  درحالي )ع(امام پرسيدم   )٧ات، یالـذار(»کّمشب
شود منظور از ذات الحبك، چسبيده به زمـين           مي چگونه: حالت شبكه درآوردند فرمودند   

 اسـت یسخداکـ: رِْ عمد تَرَونهاي رفَع السماوات بِغَياللَّه الَّذ« فرمايد  مي  خداوند كه  درحاليباشد  

كـف  حـضرت    در ادامه     سپس )٢الرعد، ( »د برافراشتینیرا ببها   که آنییرا بدون ستونهاها  که آسمان
ايـن ارض  : دست چپ را گشودند و كف دست راست را بر آن قـرار دادنـد و فرمودنـد       

  ).203، 2ج:تا بيعياشي، (است بر آن اي  دنياست و آسمان دنيا مانند قبه

  گويي  قصه-3-2
 است كه در عين جـذابيت و همـراه كـردن شـنونده بـا خـود،                  يا  وهيشويي  گ داستان

قرآن كريم بـسياري از مباحـث       . كند  يم عاطفي براي قبول اغراض داستان فراهم        يا  نهيزم
 طـرح و ارائـه      هـا،   داسـتان تـرين     ظريف اعتقادي، فلسفي و اجتماعي را در قالب دلكـش         

مومي بشر به شنيدن داستان و حكايـات،         بايد معتقد شد كه ميل ع      رو  ازاين. فرموده است 
مراحـل سـني مفيـد و       همـه    برايداستان  . استفاده كند ش  رو  ازاينقرآن  باعث شده است    
ن حاكي از آن است كه بسيار بيشتر از آن كه اين روش بـا سـطح                 يقرا. مورد توجه است  
 مرتبط شدت به فطري انسان يها يژگيوعقلي ارتباط داشته باشد، با هاي  سواد و پيشرفت

ديلمـي و   (البته محتواي داستان بايد متناسب با سطح اطالعـات شـنوندگان باشـد              . است
  ).197: 1380، آذربايجاني

َلقد کان فـ« :ديفرما  يماهداف قصه گويي در قرآن       دربارهخداوند   َ ْ َ ِ قصـصهم عبـریَ ْ ِ ِ
َ  يوللّـأُ  ٌهَ



88   فرهنگ رضوي 

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

18، 
ان 

ست
تاب

13
96

 

ِاأللباب ما کان حد
َ َ َ َ

ِ
َ ْ َ َفتریًثا یْ ِ و الکن تصدیْ ْ

َ َ ِ الذَقیَ
ِه و تفصیَدی  ْنیَ بیَّ

ْ َ َ ِّل کلیِ ًء و هد ی شَ ُ َ ًرحمةَ و یٍ َ ْ ٍ لقـوم َ ْ
َ َؤمنـونیِّ ُ

ِ
ْ :

ق سـخن   يست، بلكه تـصد   ي برساخته ن  ين داستان يا.  است يخردمندان را عبرت  شان    هاي  در داستان 
ــرايزيــل هــر چيان و تفــصينيشيــپ ــد هــدا مــان آوردهيكــه اهــا   آني اســت و ب ت اســت و يان

عبـرت و پنـد گـرفتن، پـرورش تعقـل و            :  از نـد  اين اهداف عبارت   .)111وسف،  ي(»رحمت
  .ن ا، هدايت و رحمت براي مؤمنها تيواقع اني بخردمندي،

 قرآنـي چـون      با تبعيت از بيانات قرآني گاه به تفـصيل برخـي از قـصص              )ع(رضا  امام
 و  )554-550:همـان (مـاروت   ، هـاروت و     )418 :1 ج ،1372،بابويـه   ابن(اصحاب الرأس   

: انهم(پردازد    مي )ع(ايانبقرآني چون قصص    هاي    زماني به زدودن اكاذيب از چهره داستان      
383-396.( 

 كه خداوند تبار  كه آن زمان    كدم  ين شن ي چن )ع(از حضرت رضا  : ديفضل بن شاذان گو   
 را  ي، گوسـفند  )ع(لياسـماع  فرزندش   يه به جا  ك امر فرمود    )ع(مي به حضرت ابراه   يو تعال 

اش كـ اي    هكـ رد  كـ  در دل آرزو     )ع(ميد، حـضرت ابـراه    كنـ تاده بود ذبـح     ه خداوند فرس  ك
 درجـات   نيتر  عيرفسته  يجه شا ي و در نت   كرد  يم خود ذبح    دست  به را   )ع(ليفرزندش اسماع 

! ميابـراه اي  : فرمـود يز بـه او وحـ   يـ ثواب در صبر بر مصائب شود، خداوند عزّ و جـلّ ن           
ه ك يا  نكرده خلق   يمخلوق! ايخدا: فت گ )ع(ميابراه! ستكيخلق من، نزد تو     ترين    محبوب

ا يم آ يابراهاي    :هك فرمود   يباشد، خداوند به او وح    تر     نزد من محبوب   )ص(بت محمد ياز حب 
شتر دوسـت دارم، خداونـد      يـ نـه، او را ب    : ا خودت را؟ او گفت    يداري    شتر دوست ياو را ب  
فرزنـد او را،    : ردكـ ا فرزند خودت را؟ عرض      يداري    شتر دوست يا فرزند او را ب    يآ: فرمود

 دشـمنانش دل تـو را       دسـت   به ظلم،   يده شدن سر فرزند او از رو      يا بر يآ: خداوند فرمود 
 خودت به خـاطر اطاعـت از فرمـان          دست  بهدن سر فرزندت    يا بر ي آورد  يمشتر به درد    يب

، آورد  يمـ شتر بـه درد     يـ  دشمنانش دل مـرا ب     دست  بهده شدن سر فرزند او      يبر: من؟ گفت 
 را بـه    )ع(نيحـس ، فرزندش   دانند  يم )ص(محمده خود را از امت      ك يروهگ: خداوند فرمود 
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ار مستوجب خشم و غضب من      كن  يرد و با ا   كظلم و ستم به مانند گوسفند ذبح خواهند         
ده، دلـش بـه درد آمـد و شـروع بـه       كرن مطلب جزع و فزع      ي بر ا  )ع(ميخواهند شد، ابراه  

ـ بـه خـاطر ا    ! ميابـراه اي    :فرمـود  ين وحـ  يرد خداوند عزّ و جلّ هم به او چنـ         كه  يگر ن ي
رفتم يل را پذ  ي و اندوهت بر اسماع    ين و قتل او، ناراحت    ي و جزع و فزعت بر حس      يناراحت

ـ و ا   درجات ثواب، در صبر بر مصائب را به تو خواهم داد           نيتر  عيرفو    ين همـان مطلبـ    ي
ـ ه آ كـ است   َو فـد« هي َ ِناه بـذبح عظـیَ

َ
ٍ
ْ ِ ِ

، 1372،بابويـه  ابـن ( ردبـدان اشـاره دا  ) ١٠٧الـصافات، ( »ٍمیُ
 .)1:429ج

   روش تمثيل-3-3
دارد و  هـا     است كه بيـشترين كـاربرد را در تمـام فرهنـگ           هايي    تمثيل از جمله روش   

 .شـود  يمـ  فرهنگـي محـسوب   يها شاخصه يكي از عنوان  بهاكنون نيز در جوامع مختلف      
ود  بيان يك موضوع به شكلي ديگر است، به نـوعي كـه بـين آن دو شـباهت وجـ                    »مثل«

 بيـان  .)482 :تـا   بياصفهاني،   راغب. (دشوتر    داشته باشد و با ذكر آن، موضوع اول روشن        
 و نكـات مـبهم را روشـن         دارد  يبرمـ  امثال، پرده از روي معاني مخفـي         صورت  بهمسائل  

 و شـيء متـوهم در محـل         رسـد   يم، چون محقق    نظر  به به حدي كه امر مخيل        تا ،كند  يم
 و از همين جهت در كتاب قرآن شود يم گر جلوهمانند شاهد  و غايب رديگ  يممتيقن قرار   

 و ديگـر    )ص(اسـالم مبين و ساير كتب الهي، خداوند امثال بسيار ايراد كرده است و پيامبر              
در ). 214: 5 ج ق،1415 ،زمخـشري (انـد     شـمار آورده    بي هاي   بزرگ و حكما، مثال    يانبيا

وت أذن الله أیُ بیف« حديثي مفصل ذيل آيه   
َ َُ َّ َ

ِ َن ترفع و ٍ َ َ ْ ِذکر فیُ َ
ُها اسمه یْ ُ ْ ِسبح له فیَ ُ

َ ُ ِّ َها بالغدو و یَ ِّ ُ ُ ْ
ِ
در : االَْصـالِ َ

ها هر بامداد و شـامگاه او  در آن. اد شودیها  ابد و نامش در آنیرفعت ها   که خدا رخصت داده که آنییها خانه
 ايشان در )ع(تيبو اهل  )ص(امبريپ نشان دادن مقام  براي )ع(امام )36النور،  (» کننـد یش میایرا ن

كند كه در قنديلي اسـت و         مي ميان امت با تمثيل زيبايي اهل بيت را به چراغ داني تشبيه           
مثل ما اهـل  : گويد  ميو چنين.  را به چراغي كه در ميان اين چراغدان قرار دارد          )ص(امبريپ
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آن چراغـدان   در كتاب خدا مانند چراغ داني است كه در قنـديلي قـرار دارد و در        )ع(تيب
 كـه آن حبـاب      اسـت  رسول خداست و آن چراغ در حبـابي          )ص(محمد است كه    يچراغ

در روايت ديگر ايشان را به كشتي       ). 105: 2 ج ،1367،  قمي(است  گويي ستاره درخشان    
 يشتكـ ن شما مثل    يت من در ب   يمثل اهل ب  : فرمايد  مي )ص(امبريپنوح مثال زده و به نقل از        

د در آب غـرق و  كـر س تخلّف   كافت و هر    يدر آمد نجات    س در آن    كه هر   كنوح است   
در روايت ديگـر كـه بيـانگر مقـام مـؤمن            ).10 :2 ج ،1372،  بابويه  ابن(در آتش پرت شد     

مثل شخص مؤمن در نزد خداوند عزّ و جلّ همانند فرشته مقرّب درگاه             : فرمايد  مي است،
ز يـ چ چ يباالتر است و ه   ه فرد مؤمن مقامش در نزد خداوند از آن هم           ك ياست و به راست   

ـ  و   كار  توبهاز مرد مؤمن    تر    در نزد خداوند محبوب    بـود   نخواهـد    كـار   بـه ا زن مؤمنـه تو    ي
َ أنزل الله سکینته عل ُثم« و براي تفهيم مفهوم سكينه در آيه      ). 17: همان( ُ َُ َ َ َّ َ َ َ رسوله و علیَ َ ُِ ِ ِ المؤمنیَ ِ

ْ ُ : نیْ

بـادي از   : فرمايـد   مـي  )26التوبـه،   (»ر مؤمنان فـرود آوردآن گاه خدا آرامش خود را بر فرستاده خود و ب
وزد و صورتي مانند صورت انسان دارد         مي طرف خداوند است كه به شكل نيكو و پاكي        

 ).84: 1 جتا،  بي،عياشي(كند   ميكه انبيا را همراهي

   روش مقايسه-3-4
ه اين معنا كـه     ب. در يادگيري مطالب، ارتباط ميان مفاهيم، نقش اصلي را به عهده دارد           

 موجود را كـشف كنـد، ذهـن او از ايـن             رابطههرگاه انسان موفق شود ميان چند مفهوم،        
در اين ميـان،    . رديگ  يم فرا     اصطالح به   آن را    رسد و   يمارتباط منطقي به مفهوم جديدي      

. دمفاهيم مخالف يا مشابه سهم بيشتري در كمك به ذهن براي يادگيري مفهوم جديد دار              
 كلي حق و باطـل      طور  به نيك و بد ايمان و كفر، عدالت و ظلم           چهرهقرآن دو   در سراسر   

  .شودپذير   تا معرفت هر دو راحت تر، امكاناند شدهدر كنار هم معرفي 
ْو عالمات و بالنجم هـم «  نقل شده است، براي تبيين مفهوم هدايت ذيل آيه  )ع(رضا  اماماز   ُ

ِ
ْ ََّ

ِ
َ َ ٍَ

َ

َهتدونی ُ َ  را )ع(تيـ ب قياسي اهـل   با،)16النحل، (» کننـد ی میابی له ستاره راهیان به وس و آنییها و نشانه: َ
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عنـي  ي). 207: 1، 1363 ينـ ي كل :رك(كنـد     مـي   را با ستاره مقايـسه     )ص(امبريپ و   ها  نشانهبه  
نيز دست  )ع(ائمه و )ص(امبريپجوييد،   مي و ستارگان راهها نشانهگونه كه شما توسط  همان

در روايتـي ديگـر   . شوند در ضـاللت و گمراهـي واقـع نـشويد     ي مشما را گرفته و سبب  
َقل أ رء«  تفهيم ضرورت و پيروي از امام با استناد به آيه          براي )ع(حضرت َ َ ْ ُتم إن أصـبح مـاؤکم یُ ُْ َ َ َ ْ َ ْ ِ

ُ

َغورا فمن  َ ً ْ ِأتیَ
ِکم بماء معیْ َّ ٍ َ ِ

خواهـد تـان ی آب روان براید، اگر آب شما فرو رود، چه کـسیبگوبه من خبر ده: ِنیُ

 »ماءوكم «منظور از : فرمايد  مي  ميان آب گوارا و علم امام      يا  سهيمقا با   )30الملك،  (» آورد؟
 كه درهـاي خـدا بـين او و خلقـش            هستند )ع(ائمه و منظور از اين ابواب،       »ابوابكم «يعني

گونه كه آب گوارا منافع بسياري        همان يعني) 379: 2 ج ،1367،  قمي(شوند    مي محسوب
 .گونه است د، علم امام نيز اينشو  ميرد و سبب رفع تشنگي شمابراي شما دا

  نتيجه
 وضـعيت خـاص خالفـت عباسـيان و          مانند يا  ژهيو شرايط   )ع(رضا  امامامامت  دوران  

شديد داخلي، نشستن مأمون بر مسند خالفت با نگرشي متفـاوت بـه      هاي    وجود اختالف 
 ادي نـسبي انديـشه و بيـان را         آز بنـابراين  .داشـت  وي به مذهب اعتزال      شي گرا علويان،

 آن  رو  ازاين فكري و فرهنگي عصر رضوي دانست،        يها  يژگيوترين     از مهم  يكيتوان   مي
گـويي شـبهات و    افزون بر تعليم معارف وحياني در مباحث اعتقادي بـه پاسـخ        حضرت  

 براي رسيدن به اين مقصود، از ابزار و         شاني ا .پرداخت  مي انحرافات فكري و عقيدتي نيز    
 طبيعتاً متناسـب    يتفسيرهاي    البته نوع استفاده از روش    . يل متنوعي بهره جسته است    وسا
 . افراد و شرايط زمان و مكان بوده استه يروحبا 

مطلبـي را بيـان فرمـوده و گـاه          اي     گاه در پاسخ پرسش از مفاد و مراد آيه         )ع(رضا  امام
 ارائهايشان هنگام   اند    ذكر كرده از قرآن را    اي    خود در ابتدا در مقام استدالل واحتجاج، آيه       

 در مقابل افراد عالمي كه      )ع(امام. گرفتند  مي درنظرپاسخ به سؤاالت سطح فهم مخاطب را        
به منـاظره و زمـاني ديگـر بـه جـدال            ها     گرفتن مباني آن   درنظرجوياي حقيقت بودند با     
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 امـور  روش خطابـه را در اجتماعـات عمـومي و در             )ع(رضـا   امام. آوردند  مي احسن روي 
 و روش موعظـه را بـا        اند  برده كار  به )ع(تيبمهمي چون تقوا و پرهيزگاري و معرفي اهل         

استفاده از عبارات عاطفي و كلمات دلنشين و پرهيز از تندي و خشونت به منظور نفوذ و   
 و با توجه به گستردگي جامعه اسالمي مكاتبـات        كردند  يمنرم كردن دل مخاطب استفاده      

 با تبعيت از بيانات قرآني گاه    )ع(رضا  امام. آن امام همام بوده است    هاي   يكي ديگر از روش   
 قرآنـي هـاي   به تفصيل برخي از قصص قرآني و زماني به زدودن اكاذيب از چهره داستان   

 و نكات مبهم    دارد  يبرم امثال، پرده از روي معاني مخفي        صورت  به مسائل   اني ب .پردازد مي
  .استحضرت هاي  ي ديگر از روش روش يكبنابراين كند يمرا روشن 

  



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   و مĤخذمنابع
 .القرآن الكريمدار  :، قم)1376(محمد مهدي فوالدوند: ، ترجمهقرآن كريم -الف
 اكبـر ي  علـ  و ديمـستف  درضـا يحم ترجمه ،1ج ،اخبارالرضا ونيع ،)1372(،يعل بن محمد ،بابويه  ابن 

 .صدوق نشر: تهران ،يغفار
 .....................................،) 1378(، صدوق نشر: تهران ،االخباري معان. 
 .....................................، )1387(، قم نيمدرس جامعه: قم د،يالتوح. 
 عالمه منشورات: قم ،طالب ياب آل مناقب ،)تاي ب (،يعل بن محمد آشوب، شهر ابن. 
 دارصادر: روتيب العرب، لسان ،)ق 1405(مكرم، بن محمد منظور، ابن. 
 الحوزه ادب: قم ،3ج ، االئمهةکشف الغمه فی معرف ،)تاي ب (،يسيع بني عل ،ياربل. 
 ،نيمب كتاب انتشارات: قم سنت، و قرآن در ميتعلي ها وهيش ،) 1380 (،يمهد ديس برومند. 
 يجتح باقر محمد ديس ترجمه ،ديالمستف و ديالمف آدابي  ف ديالمر هيمن ،) 1374(ن،يالد نيز ،يثان، 

 .ياسالم فرهنگ نشر دفتر: قم
 انيانصار انتشارات: قم عه،يش اماماني اسيس وي فكر اتيح ،)1383 (رسول، ان،يجعفر. 
 اسراء نشر :قم قرآن، در اخالقي مباد ،)1380(عبداهللا، ،يآملي جواد. 
 انيلياسماع انتشارات: قم ،نينورالثقل ،)1415 (جمعه، بني عل عبد ،يزيحو. 
 معارف نشر و پخش دفتر: قم ،ياسالم اخالق ،)1380(،ي جانيآذربا مسعود و احمد ،يلميد. 
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 ـ  المفـردات  ،)تـا   بـي  (محمـد،  بـن  نيحس ابوالقاسم ،ياصفهان راغب ـ غري  ف ـ ب القـرآن،  بي : روتي
 .دارالمعرفه

 ـ  لياالقاو ونيع و ليالتنز غرائض قيحقا عن الكشاف ،)ق 1415( عمر، بن محمود ،يزمخشر ي ف
 .منشورات البالغة: قم ،ليالتأو وجوه

 ،پرورش و آموزش نشر: تهران  معلم،ي راهنما ،)1369(،يعل محمد سادات. 
 معاصر انتشارات:تهران ،سيتدر فنون وها  روش اتيكل ،)1374 (اهللا، امان ،يصفو. 
 جامعـه ي  اسـالم  انتـشارات :قم ،القرآن ريتفسي  ف زانيالم ،)ق 1417 (ن،يحس محمد ديس ،ييطباطبا 

 .قم هيعلم حوزه نيمدرس
 ـ ب ،7ج ،القـرآن  اتيآ ليتأو عن انيالب جامع ،)ق 1412( ر،يجر بن محمد جعفر ياب ،يطبر : روتي

 .دارالمعرفه
 هياالسالم المعارف مؤسسه: قم ،بهيالغ ،)ق 1411(  الحسن، بن محمد ،يطوس. 
 هيعلمي كتابفروش: تهران ،1،جياشيع ريتفس ،)تاي ب (مسعود، بن محمد ،ياشيع. 
 ديسـ  ترجمـه  الرضا، يموس بني  عل امامي  زندگان دري  پژوهش ،)1382(ف،يشر قربا محمد ،يقرش 

 .هياالسالم دارالكتب: تهران ،يصالح محمد
 ياسالم غاتيتبل دفتر: قم الرضا، فهيصح ،)1373(جواد، ،يوميق. 
 قم دارالكتاب مؤسسه: قم ،1ج ،يالقم ريتفس ، )1367 (م،يابراه بن يعل ،يقم. 
 الکتب االسالمیةدار   :تهران ،يالكاف ،)ق 1388( يعقوب، بن محمد جعفر ابو ،ينيكل. 
 كتاب نشر و ترجمه بنگاه: تهران ،القرآن كلماتي ف قيالتحق ،)تا  بي(حسن، ،يمصطفو. 
 صدرا انتشارات: تهران گفتار، ده ،)1361 (،يمرتض ،يمطهر. 
 ،حكمت انتشارات: تهران ،يديب درهي صانع منوچهر ترجمه ،منطق ،)1368( رضا، محمد مظفر. 
 ،ريكو انتشارات: تهران ،ثيحدي عموم خيتار ، )1388( د،يمج معارف. 
 ـ ب ،العبـاد ي  عل اهللا حجج معرفهي  ف االرشاد ،)ق 1410 ( النعمان، بن محمد بن محمد د،يمف : روتي

 .للمطبوعاتي االعلم مؤسسه
  ......................،)هيدريح مطبعه: نجف ،االختصاص ،)تا  بي. 
 هياالسالم دارالكتب: تهران ،نمونه ريتفس ،)1367(  همكاران، و ناصر ،يرازيش ممكار. 
 يالعرب التراث اءياحدار  :روتيب ،االنوار بحار ،)ق 1403( ،باقر محمد ،يمجلس. 
 روزنامـه  ،يرييادگ وي  يادده نديفرا در آن تأثير وي  خداشناخت نگرش «،)1378( عباس، ،يديخورش 

 .22/10/1378 ،يهمشهر



 سازوكارها و ندهايفرا ؛يرضو خاموش نقالبا

  2يآباد شمسي عل، 1يريدهش محمدرضا
  

  25/2/1395 :افتيدر
  20/4/1395 :رشيپذ

  
  دهيچك

 مقابلـه  در و بودنـد  طاغوت و ظلم تيحاكم شاهد شيخو عصر در )ع(رضا  امام
 كـه  برداشـتند  مـسلمانان  جامعـه  تيهـدا ي  براي  مهمي  ها گام روند نيا با مبارزه و

 معـصوم  بـت يغ عـصر  در حـق  راه طالبـان ي  براي  كاربرد وي  عمليي  الگو واندت مي
 و نـدها يفرا كنـد   مـي  تـالش  )ع(رضـا   امامي  مبارزات وهيش بر تمركز با مقاله نيا. باشد

 تـا  ابـد يباز شيخـو  زمـان  جـور  حكومت با مبارزه در را امام آن مهمي  سازوكارها
ي لـ يوتحلي  فيتوصـ  روش بـه  لـه مقا نيا.باشد معصومان امروز روانيپي  برايي  الگو
 نخبگـان  تيهـدا  و مردم جذب با داشتندي  سع )ع(رضا  امام كه رديگ  مي جهينت نيچن

 مـامون  حكومـت  بـا  نـرم  مقابله و عهيشي  اسيس افكار غيتبل جهت در خود طرفدار
ـ عل را خاموش و نرمي   جنگ )ع(امام واقع در. كنند اقدام  راه بـه  انيعباسـ  دسـتگاه  هي

 اسـتوار  آنان به يبخش يآگاه و خواص و عوام ينيآفر نقش هيپا دو بر كه انداختند
  .بود

  :ها كليدواژه
 .نخبگان عوام، نرم، مقابله خاموش، انقالب ،)ع(رضا امام

 
 

                                                            
  M.dehshiri@sir.ac.ir  :خارجه رتوزا الملل بين روابط دانشكده الملل بين روابط ارگروهيدانش. 1
  shamsabadia70@gmail.com  :خارجه وزارت الملل بين روابط دانشكده نينوي پلماسيد ارشد كارشناس. 2
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  مقدمه
ي اجـرا  و نيـي تب وهيشـ  بـه  اطهار ائمهي  اسيس كرديرو همواره اسالم، خيتار طول در
ي الگو به توجه انيم نيا در و است ودهب برخوردار ييسزا به تياهم از اسالمهاي    آموزه
 جـور  حاكمـان  باي مبارزاتي ها وهيش شناخت در را ما تواند  مي)ع(رضا  امام رهيس دري  عمل
  .رساندي يار

 دري  اسـالم  جامعهي  شوايپ عنوان  به )ع(رضا  امام كه است آن پژوهش نياي  اصل سؤال
 پاسـخ  بـه  دنيرسـ ي  برا كردند؟  مي مبارزه جور حكومت با چگونه ش،يخوي  زندگ دوره

ي زنـدگ  دورهي  هـا  يژگيو كه نيا ليقب ازي  فرع تسؤاال به است ستهيشا ابتدا سؤال نيا
ـ اي  اسـ يس مبـارزه  دري  گـاه يجا چـه ي  محور مردم است؟ بوده چه )ع(الحجج ثامن  شاني
. شـود  داده پاسـخ  بودنـد؟  مردم كردن داريب و جذب درصدد چگونه )ع(امام است؟ داشته
 حكومت با مقابلهي  برا خاموش انقالب روش از )ع(رضا  امام كه است نيا پژوهش هيفرض
 بـه  خود تا است مردم تفكر وهيش رييتغ خاموش، انقالب از ما منظور بردند؛  مي بهره جور
 مجبـور  جـان  حفظي  برا و سالح زور به كه آن نه كنند حركت نظر مدهاي    آرمان سمت

 انهيمخف ديبا ديعقا رييتغ نيا كه بود متوجه ديبا همزمان اما. شوند دستورات از نيتمك به
تـر    سـاده  انيب به ديشا كرد، خواهد مخالفت آن با شدت  به حكومت چراكه رديگ صورت
ـ اي  اسـالم  انقالب ازتر    يپنهان اريبس )ع(رضا  امام خاموش انقالب كه گفت بتوان  كـار  راني
 مردم سوي  به نخبگان ازها    استيس انيجر همان كهي  عموم استيس با هشتم امام. كرد مي

 و افكـار  رييتغي  براي  ا وقفه  بي تالش است، )54: 1387،ييماكو ليوسوي  دا تامس( است
 تيجـذاب  ديتول همان اي نرم قدرتي  ريگكار  به با )ع(يموس بني  عل. كرد مردمي  ها ارزش

ـ پا فيتضع درصدد )30: 1391،يسلگ( گرانيد قيعال به دادن شكل و  حكومـت ي هـا  هي
 مبـارزه  دانيـ م وارد ميمـستق  خـود  كه آن نه بودند، مردم بهي  بخشي  آگاه قيطر از جور
ي حكـومت  است گفته درضايرش كه گونه همان جور حكومت از ما نظر مد فيتعر. شوند
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 اسـالم  شـده  نيـي تع ريمـس  در امـا  شـود   مي اداره مسلمان يك دست  به ظاهر در كه است
 اسـالم  جهان از دفاع اي ي شرع جهاد در حكومت نوع نيا باي  همكار و كند  نمي حركت

 گـر يد عبارت به. )146: 1382 ،يرحيف( استي  شرع واجب گانگانيب تجاوز صورت در
 كه كنند عملاي    گونه به مطلوب، حد به جامعه درك سطح رساندن با خواستند  مي )ع(امام
 را حكومـت  زمـام  تـا  آورندي  رو امام سمت به خود ،)ع(يعل جدشان دوره همانند مردم
 قـدرت  و نفـوذ  و شيخـو  زمانه ومتحك با امام تيضد كه است روشن. رنديگ دست  به
ـ ا در غـور  چـه  آن امـا . اسـت  حاضـر  پژوهش مفروضات شانياي  اسيس  را موضـوع  ني

 مبـارزان  همزمـان  و اسالم امروزي  ايدن در جورهاي    حكومت وجود است كردهي  ضرور
ـ جرين دري  زكزاكـ  خيش از توان  مي مثال عنوان  به. هاست  نيسرزم نيا در حق راه  خيشـ  ه،ي
 گـر يد مبارز هزاران وي  سعود عربستان در النمر باقر خيش ديشه ن،يبحر رد قاسمي  سيع
ي بـرا  روشـن  وي  عمليي  الگو است مطلوب نيبنابرا. برد نام اسالم جهاني  جاي  جا در

 هستند خود درست ريمس دري  اسالم جامعه حركت خواهان كه پرنفوذي  اسيس مسلمانان
  .ديآ دست به كنند  مييزندگ ظلم تيحاكم تحت نيسرزم در و

  پژوهش نهيشيپي بررس

 گرفتـه  صـورت هاي   پژوهش ازي  برخ به است ستهيشا پژوهش، نهيشيپي  واكاو يبرا
ي ورز استيسي  ها مؤلفه «عنوان بااي    مقاله به مربوط اول مورد. شود اشاره نهيزم نيا در
ـ ا در. اسـت  فـائق ي  نيحس و درخشه جالل قلم به» )ع(رضا  امام رهيس در  از پـس  مقالـه  ني

 )ع(يموسـ  بـن ي  علـ  مبـارزه  راه نقـشه  وي  اصـل ي  مبنـا  عنـوان   بـه  امامـت  تيـ اهم شرح
 بهيي  راهنما دادن از امكان حد تا (طاغوت به كمك و تيحاكمي  نف ليقب ازي  اتيخصوص
 امـام  روش بـه  هيشـب ي  زيـ چ (مـصلحت  وي  منفـ  مبـارزه  و هيتق كردند،  مي زيپره مامون
 شـناخته  امـام ي  اسـ يس مبارزه منشي  ها خصهمش زمره در آن با) هيمعاو قبال در )ع(حسن
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ـ  مقـاالت ديگر   از). 7: 1394 فائق،ي  نيحس و درخشه (شود مي ي اسـ يس رهيسـ  «عنـوان  اب
ي سندگينو به هم باز» )يتعهديوال ؛يمورد مطالعه (جور حكومت با برخورد در رضا  امام

 امـام اي  ه  استيس وي  تعهديوال بحث به )ع(رضا  امامي  زندگي  بررس از پس درخشه جالل
. شـود   مـي  پرداختـه  منصب نيا رشيپذ از پس و) ابتدا در مخالفت (شنهاديپ نيا قبال در

ـ ا رشيپـذ  به مجبور امام كند  مي اثبات كه آن از پس درخشه جالل  انـد  شـده  منـصب  ني
ي عباسـ  مـامون  خـود  همزمان و مامون مسلح دشمنان مقابل در شانياگيري    موضع نحوه

 عنـوان  بـا ي گـر يد مقالـه  در. كند  مييبررس )19-16: 1392 فائق،ي نيحس و درخشه(را
 كـه  آن از پـس  ،ياذكـارنقو  ديسـ  قلـم  به» انيعلوهاي    اميق بر رضا  امامي  تعهديوال تأثير«
گيـري    جهينت شود ي م ميتقس ها آن ريغ و انيعلو دسته دو به مامون دوره مسلحانههاي    اميق
ـ ا بـا ي  توافق چندان شانيا ،يتعهديوال منصب به امام دنيرس از بعد كه ديآ  مي عمل به  ني
: 1388 ،ينقـو (شـد  كـم  اريبـس  انيعلو مسلحانههاي    اميق تعداد جهينت در نداشتند،ها    اميق

» هـا  آن با امام برخوردي  چگونگ و رضا  امام دوره انيغال «عنوان باي  گريد مقاله در. )146
 با امام كهي  برخورد نحوه ،عهيشي  انحراف فرقي  بررس از پس زين زادهي  حاج داهللا ي نوشته

ـ  زين قتل به دستور و لعن سطح تاي  حت گاه (داشتند ها آن  ريتـصو  بـه ) اسـت  رفتـه  شيپ
ـ د داشـتن  دارد تيـ اهم چـه  آن امـا . )92-49: 1393 زاده، يحـاج (اسـت  شده دهيكش  دي

 كـار   بـه  مـسلمان  نخبگاني  برااي    نامه استيس عنوان  به بتواند تا است روزآمد وي  كاربرد
 زيـ ني  اتيـ عمل كرديرو ،)ع(رضا  امامي  مبارزات سبكي  واكاو ضمن شود  مي تالش پس رود؛
 هـشتم  امام مبارزات دري  محور مردم بر تمركز در بحث نياي  نوآور. رديگ قرار نظر مد
ـ ا اسـت؛  روزي  اسـ يسهـاي     شهياند با مبارزات نيا قيتلف و  بـا  كـه  بودنـد  درصـدد  شاني

 ازتـر     هوشمندانه اريبس كه را شيخو زمان جور حكومت اساس نرم، قدرت ازگيري    بهره
 مـردم  هيپا بر ديبا مقصود نيا به دنيرسي  برا. كنند متزلزل كرد  مي عملها    حكومت ريسا

 را امـام  نـرم ي  مبـارزات ي  هـا  وهيش حيتشر نيهمچن. كرد عمل مردمي  روين با و رفت جلو
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 مـا هـاي     يبررس نهيزم نيا در. كرد فيتوص رو شيپ پژوهشهاي    بداعت ازي  يك توان مي
 اتيخـصوص  ابتـدا  در .اسـت  يافتـه  دسـت  امـام  مبـارزه  ريمـس  درهـا   شاخصي برخ به
 بـه  رد،يـ گ  مـي  قرار نظر مد مردم بهي  بخشي  آگاه و جذبي  برا بزرگوار آنهاي    استيس
 را مردم بدنه تا كردندي  سع خودي  اعالم جهاد وي  اخالق مكارم جيترو با امام منظور نيا
گيري   ارتباط به امام نيهشتمي  اسيسهاي    تالش بعد گام در. كنند همساز و همراه خود با
 يافتـه  اختـصاص  ماسـال ي  ايدن سرتاسر در همسو نخبگان ازي  ا شبكه جاديا و نخبگان با

 را خـود  وكالـت  سـازمان اي    مكاتبـه  اسـت يس وي  علم جهاد با شانيا  نهيزم نيا در. بود
ي بررسـ  )ع(يموسـ  بـن ي  علـ ي  مبارزاتي  ها وهيش تينها در. كردند تيتقو و دادند توسعه
 قالـب  در( التـزام  و خشونتي  نف ،يپنهان تيفعال مانندي  اتيخصوص شامل كه شد خواهد
  .شود  مي)يهدتعيوال عهدنامه
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  )ع(رضا امام دورهي اسيس تيوضع
 ازي  كـ ي ي بررس ما بحث البته كه ستنديز فهيخل سه )ع(يموس بني  عل اتيح دوره در
ـ علو يا انيعيش زعامت سال 20 طول در امام. است مامون خالفت دورهي  عني ها دوره  اني
  پـنج  و نيام با سال پنج هارون، با سال 10 بودند اسالم جهان دري  بزرگ اريبس قدرت كه

 آن ليدل به اول ساله 10 دوره در. بودند دوره هم)472: 2،ج 1382،يعقوبي( مامون با سال
 اختنـاق  كند حفظي  اسالم جامعه سراسر بر را خود ليبد  بي سلطه بود توانسته هارون كه
 صـورت  خفـا  در امامي  اسيسهاي    تيفعال و بود حاكم نهيمد در انيهاشمي  بن بر يديشد
 نزاع و جنگ كه هارون سقوط دوره از اما). 14: 1394 فائق،ي  نيحس و درخشه(گرفت مي
 هموار امامي  اسيسهاي    تيفعالي  برا راه درگرفت، نيام و مامون پسرش دو نيب ساله پنج
ـ ا فكـر  در انـست تو  نمي گريد او مامون، بردارش دست  به نيام قتل تا كه گونه آن شد  ني
 مهاري  برا كرد تالش جهينت در و كندي  زندان پدرشان همچون را )ع(الحجج ثامن كه باشد

ـ ا بـه  حاضـر  پـژوهش  بدنه. دهد نشان كينزد امام به را خود انيعلو قدرت  مبحـث  ني
 دهـد  بسط جا بدان تا را خودي  اسيس نفوذ توانست چگونه )ع(الرضاي  موس كه پردازد مي
  .شود عيتش با آمدن كنار از ريناگز حكومت كه

  مبارزه راه نقشه در مردم گاهيجا
تـرين    مهـم  منزله به هموارهي  اسالم حاكم از مردم تيحما و تيرضا اعالم اسالم در
 در هرگـز  و )52: 1387 زاده، ملـك ( رود  مـي  شمار  بهي  اسالم حكومت ليتشك در عنصر
 مـسلط  مـردم  بر را مشروع حكومت زور به بخواهند كه است نشده دهيدي  نيدي  الگوها
 كـردن  مـال يپا مـت يق بـه  را تيمـشروع  مـشروع،  حـاكم  هرگـز  عمل در واقع، در. كنند
ـ احاد در هرچنـد . اسـت  نكردهي  ريگيپ تيمقبول  مـشروع  حـق  از صـحبت ي  اريبـس  ثي

 ريـ ام مـثال  كـه  نشده دهيد هرگز اما است آمده انيم به جامعه بر حكومتي  برا معصومان
ـ ا گـرفتن  دسـت   بهي  برا ريشمش زور با بخواهد مومنان  عمـل  وهيشـ . كنـد  اميـ ق حـق  ني



 101    سازوكارها و ندهايفرا ؛يرضو خاموش انقالب

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

18، 
تان

بس
تا

13
96

 

 و مـنش  رييـ تغ بـا  بودند درصدد همواره شانيا. است نبوده جدش خالف زين )ع(رضا  امام
 اورنـد؛ يب رواش    يحكـومت  روش و او سـمت  بـه  هـا  آن خـود  كه كنندي  كار مردم رفتار
 جمـع  شـعور  بلكهي  جنگ مرد هزار چند نه بود، ها آن دنبال به امام كهي  انيلشكر نيبنابرا
 بـه . باشـد  جامعـه  دري  حـداقل ي  تيمقبول از نشان بتواند كه است بوده مسلمانان ازي  ريكث
ـ ا اتيـ ح دوره در گرچه ل،يدل نيهم  هيـ عل ابومـسلم  اميـ ق ماننـد ي  نظـام  حركـات  شاني

ي مردمي  روين بر هيتك با خاموش انقالب بر را خود تمركز او اما بود انيجر در حكومت
ـ ا بـا  و هـستند  مـردم ي  رضو خاموش انقالب هيپا راه نيا در. گذاشت  ميعظـ  سـالح  ني

  .رفت جور ومتحك با جنگ به ستيبا مي

  مردم بهي بخشي آگاه و جذب. 1
 يبنـ  توسـط ي  اسـ يس مخالفان سركوبها    سال جهينت ،)ع(يموس بني  عل زعامت دوره
ي اسـ يس مـنش  و امـام  ازي  درسـت  شـناخت ي  اسالم جامعه عمده جهينت در و بود العباس

ـ د رومـ  به نهيمد از امام حركت ريمس نييتع در را تيواقع نيا توان  مي .نداشتند شانيا . دي
 كـرد  ممنـوع  شناختند  مي را )ع(رضا  اماماش    مردمان كه را كوفه و قم از شانيا عبور مامون

 امـام  ازي  درسـت  شـناخت  منـاطق  گـر يد مردمـان ي  يعنـ  نيا ،)465: 2ج ،1382،يعقوبي(
 ازين جهينت در بكند،ي  اديزي  عموم توجه جلب بتواند جا آن در شانيا حضور كه نداشتند

 نـرم  قـدرت  بهي  ابيدست با تا داد رييتغ را افكارشان بعد و كرد جذب را ممرد ابتدا كه بود
 مـردم،  تـوده  جـذب ي  بـرا  )ع(يموس بني  عل ابزار عمده. رفتي  عباس فهيخل با جنگ به

 خـود ي  اخالقـ  سلوك با همه از شيب )ع(رضا  امام گريدي  انيب به. بود شانياي  اخالق مكارم
 رييتغ به نوبت شدند جذب او سوي  به مردم كه آن از پس. ديكش  مي خود سوي  به را مردم
 وارد را ديجد افكار كردي  سع خودي  علن جهاد با همام امام آن. رسد  مي ها آن ديعقا دادن
. بردارنـد  گـام  حق سمت به و يابد رييتغ ها آن منش تا كند خود عصري  عموم افكار بدنه
 دو در را الحجـج  ثـامن  رهيسـ  در مـردم  قـدرت  جذبي  برا مبارزه توان  مي ،يكل طور  به
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ـ عقا رييتغ آن از پس و خود سمت به مردم جذب اول: افتيباز عمده مرحله  افكـار  و دي
  .مسلمانان جامعهي فكر آفات با مبارزه و مردم

  اخالق مكارم جيترو. 1-1

  مستضعفان و مردم اكرام. 1-1-1
 سفره بر ها تن هرگاه« :است آورده مردم با امام رفتار دربارهي  عباس ريدب عباس بن ميابراه

 كـه  شـد  اعتـراض  امام به كهي  وقت. »نـشاند  میخود سفره سر بر را ستوربان و دربانی حت و غالم بود
ی تعـال و تبـارکی خـدا ما پروردگار که! خاموش« :داد پاسخ كند؟  مي خود همسفره را غالمان چرا

ـ ا. )١٠۵: ١٣۶٢ نجـف،(» ماست اعمال به بسته ما پاداش وی یک مادر وی یک پدر است،ی کی  عكـس  ني
 تحـت  مـردم  كـرد  تأكيـد  كـه  اسـت  مالـك  بـه  )ع(طالـب ي  اب بني  عل نامه يادآور العمل
 يجعلـ  ثيحد مداوم رد نيا بر عالوه. هستند برابر او با تيانسان در حداقلاش    تيحاكم

 خـود  هرگز مسلمانان اسوه كه است نيا انگرينما) هستند ما بنده مردم (؛»لنا ديعب الناس«
 عـام  سـطح  هـم  را خـود  كـه  نداشـته  آن ازيي  ابا و است دهيد  نمي مردم ريسا از برتر را

  ).62: 1393زاده،  حاجي (بخواند

  زيستي ساده. 1-1-2
 زيـستي   ساده داشت كاربرد امام توسط مردم جذبي  برا همه از شيب كهي  ابزار ديشا

 خـود  حكومـت  بدنـه  در را امـام  كـه  آني  بـرا  فطر ديع نماز در ماموني  وقت. بود شانيا
 بهانـه  شـوند،  او جلـب  شتريـ ب مردم تا دهد نشان امام با هماهنگ را خود و كند فيتعر
. رديگ برعهده را نماز امامت او كند درخواست امام از تا آورد  مي را جماعت امامي  ماريب

 رشيپـذ هاي    شرط ازي  يك نشودي  تلق حكومت با سو هم كه نياي  برا امام اساس نيبرا
 شـود   مـي  متذكر مامون به را شرط نيا. بود گذاشته امور در نكردن دخالت راي  تعهديوال
: اسـت اي    مرحلـه  دو مـامون  مكرسازي    يخنثي  برا امام ريتدب. ورزد  مي اصرار ماموني  ول
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ـ ا اگر كه بخواند )ع(يعل و )ص(امبريپ شرو به را نماز كند  مي شرط كه نيا ابتدا  اتفـاق  ني
 در دانـست  هماهنگ توان  مي را نفر دو نيا چگونه كه رفتند  مي فرو فكر به مردم افتاد مي

ـ اي  حتـ  مـامون  امـا ! دارد؟ تفاوت گرييكد باشان    خواندن نماز وهيشي  حت كهي  صورت  ني
ـ ا امـام  دوم ريتدبي  ول. رفتيپذ را شرط ـ ا بـا  كـه  بـود  ني  بـا ي  حكـومت  مـاموران  كـه  ني
 بـه  برهنـه يي  پا با و كرد تن به سادهي  لباس شانيا بودند آمده او دنبال به فراخهاي    مركب
 چنان بودند شده جمع مردم ازي  ريكث تيجمع كه روز آن در عمل نيا. رفت نماز سمت
 گرفـت  فرا را شهر تمام مردم شدن منقلب و هيگري  صدا كه داد قرار تأثير تحت را مردم

 امـام  گريد عبارت به. است خطر درشان    جان كه دهد اخطار مامون به فضل شد اعثب و
 مامون چه آن از شيب برابر نيچند را مردم گذاشت، شينما به ازخود كهي  ا ساده ظاهر با

 نيا با افراد نيا كه ديرسي  بند جمع نيا به كهيي  جا تا كرد خود فتهيش بود كرده محاسبه
 خواهنـد  براندازنـد  را انيعباسـ  كـه  رنـد يگ حكـم  لحظـه  نيهم راگ امام به عالقه از حد

 يمنـزو  خـود  تخـت يپا در را انيعباس چگونهي  برخورد نيچن شود  مي مالحظه! انداخت
  .كند مي

ـ ا زيـستي   ساده ازي  گريد نماد زين امامي  عموم حمام هيقض نيا بر عالوه  بزرگـوار  ني
 نكرد ابا بود نشناخته را او كهي  درمريپ تن بر دنيكش سهيك از مرو حمام در شانيا. است

 راي  تعهـد يوال منصب  روز آن امام كه ميشو متذكر ديبا. )363:ق1376 شهرآشوب، ابن(
 امـام  زيـستي   سادهي  ژگيو اما كند استحمامي  شخص حمام در توانست  مي داشت، دست  به

  .شد  ميمردم بدنه در حضور باعث

  مردم با كوين سخن. 1-1-3
 کـالم از نـدهیگو خـود تـا رای کس سخن دمیند و کندی درشتی کس با سخن در ابوالحسن دمیند هرگز« 

 طول در. است انيعباس دربار ريدب عباس، بن ميابراه زبان از مزبور سخن »کند قطع ستدیبازا
. است شده گزارش مردم با هشتم آفتابي  مهربان نهيزم دري  اريبس اتيروا شانياي  زندگ
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 قـول  او بـه  كـه  است شابورين در شگريآرا مرد با امام گرم برخوردها    داستان نيا ازي  يك
ـ  برا كهي  تيشخص كرد تصور توان  مي ايآ. داد را مرگش لحظه در شدن حاضر  آهـو  كي ي
  نباشد؟ قائلي قرب و ارزش انيآدمي برا كند  ميوساطت و داده خرج به محبت

بدنه اصـلي طرفـداران     گيري    باعث شكل ) جذب مردم به شيوه اخالقي    (است  ياين س 
پس از شهادت ايشان، مردم براي اعتـراض تجمـع كردنـد و مـامون نيـز              .  شد )ع(رضا  امام

محمد بن جعفر عموي امام را فرستاد تا به مردم بگويد امام امروز براي احتراز از آشوب                 
جمعيت انبوه طرفـداران قطعـا كـساني        ). 130: 1374نجاشي،  (شوند    نمي از منزل خارج  

ودنـد كـه     مـردم ب   يها  ها توده   نبودند كه درك عميقي از ابعاد فكري امام داشته باشند؛ آن          
 حضور نيافتـه بودنـد و جـز برخوردهـاي           )ع(بيشترشان چون در كالس درس امام صادق      

امام نداشتند اما شيوه رفتـار      هاي    روزمره و چند سخنراني، چندان اطالع دقيقي از انديشه        
 آن گونه بر جان مسلمين نفوذ كرده بود كه باعث شد            )ع(و نشست و برخاست ابوالحسن    

  .پا كنندعزا براش  براي شهادت

  ياعالم جهاد.1-2
ي منـزو  بـا  همزمـان  ديشـد ي  غـات يتبل جو جاديا )ع(ابوالحسني  اسيسي  زندگ طول در
ي حت) 63: 1373 ،يعامل( است بوده انيعباس استيس جزو ت،يب اهلي  بدنامي    برا كردن
ي برخ كه كار نيا از را خود اهداف كرد عهديول و برد مرو تسم به را امام كه زين مامون

 دری عنـی کنـد دعـوت مـن سمت به را مردم «كه دانست نيا خواندند انيعباس هيعل تيجنا را آن
ی طـور به کند اعتراف ما حکومت به و بکشد دست مامون با پنهانی دشمن از ،یتعهدیوال قدرت گرفتن جهینت
 نـدیب  میامام دییتأ ازمندین را خود مامون که آن توجه جالب نکته. ردیبپذ را انیعباس حکومت تیحقان امام که
 کار درای  رخنه چنان واگذارم خود حال به را او اگر دمیترس. دارد اسالمی ایدن در امام قدرت از تیحکا نیا و
 بکاهم او تیشخص زا کم کم دیبا. کنم حلش نتوانم که کند جادیا مشکل چنان و کنم سدش نتوانم که کند ما

 بنـد  )138: 48 ج ،1365 ،يمجلس(» نداردی رهبر تیصالح مردم نظر از که میآور دری شکل به را او تا
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ـ  كـه  را امـام  كـرد   مـي  يسـع  مامون كه كند  مي روشن مامونهاي    صحبت آخر  مـردم  نيب
ي مبنـا  حكـومتش ي  بـرا  تـا  بكـشاند  خـود  حكومـت  داخـل  به داشتي  اديز طرفداران
 بـن ي  علـ  مقابـل  در. كنـد  مخـدوش  را او وجهـه  كنـد ي  سع همزمان و ابديب تيمشروع
. برخاسـت  خدعه نيا با مقابله به دسترس دري  غاتيتبلهاي    ابزار ازگيري    بهره با )ع(يموس
 رييـ تغ را خود طرفدار مردم افكار ، جهاد اعالم با مسلماناني  شوايپ كه بود آن وقت حاال
 وارد مـردم  اول مرحلـه  در اگـر . كنـد  استوارتر وتر    قيعم را ها آني  نيد تفكر هيبن و دهد
ـ با حـاال  شدند  مي يعلو حوزه  اصـالح  آن بـا  متناسـب  را خـود  افكـار  و درك را آن دي
 مثال بود ممكن اول مرحله در كه است نيا در اول مرحله با مرحله نيا تفاوت. كردند مي
 متوجه كه آن بدون باشد )ع(يموس بني  عل اخالق فتهيش همزمان و مامون دوستداري  فرد

ي فتگيشـ  صـرف  از موضوع دوم مرحله در اما شود، دو نياي  سلوك وي  منشهاي    تفاوت
 خـتم  راه آن در برداشـتن  گـام  و امام اهداف ليتحل و هيتجز به و خارج محضي  اخالق
 .شود مي

  يسخنران. 1-2-1
هـايي    اميپ و كرد  مي استفاده فرصت از شد  مي جمعي  ريكث تيجمع رگاهه )ع(رضا  امام
 ازي  ا نمونـه  الـذهب  سلـسله  ثيحد. رساند  مي مردم به موجزي  سخنان قالب در را كوتاه

ي اسـ يسهـاي     اميـ پ و كـرد   نمي كالم اطاله چندانها    يسخنران نيا در امام. است ليقب نيا
 عبـارت  آوردن بـا  امام ميشاهد سلسله ثيحد در مثال. گفت  مي كوتاه و لفافه در را خود
 كنار در خودش شأن   كه كرد انيبي  نوع به) آنمي  ها شرط از من(» شروطها من انا «كوتاه
 اريبـس  او گـاه يجا كنـد   مي انيب شود عهديول او كه نيا از شيپ و ديآ  مي اهللا اال اله الشأن  
 از او قـدرت  و استي  اساسيي  مبناي  دارا مذهب در بلكه صرفي  اسيس گاهيجا از باالتر
  .مامون جانب از نه ديآ  مياهللا اال اله ال بحث
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  يعمومهاي  نامه. 1-2-2
 كـرده  ارسـال  مـردم ي  برا مختلف مناطق به امام كههايي    نامه تمام ازي  قيدق اطالعات

 ميعبـدالعظ  بـه  خطـاب  كه كرد اشارهاي    نامه به توان  مي نيب نيا در اما ندارد وجود است
: 1372 د،يـ مف(است حضرت انيعيش به خطاب سرگشادهاي    نامهي  نوع به و هشد فرستاده

 »...شـد  مـیخوانـده عـالم غـرب و شـرق در ام نامـه و بـودم نهیمد در من« امام خود گفته طبق. )247

ـ ا دري  متعـدد هـاي     نامه ارسال قطعا )158: 8 ،ج1379 ،ينيكل(  صـورت ي  زمـان  بـازه  ني
  .است گرفته

  نخبگاني اسيس تحرك. 2
 اعمـالش  كه... وي  عموم افكار در كالم نفوذ صاحب و اثرگذار فردي  معنا به را نخبه

 )126: 1394 ،يوغالم انيملكوت(ميريگ يمدرنظر دارد اثر جامعه كيهاي  استيس ندهيآ در
 جهان سطح در كه دانستي  اسيس نخبه كي ي درست به را )ع(ابوالحسن توان  مي مبنا نيا بر

ـ اپوزهـاي     گـروه تـرين     بزرگ ازي  يك عنوان  به ان،يهاشمي  بن بزرگ ها تن نه اسالم  ونيسي
. اسـت  داشته نفوذ زين رانيا تا يحتها    گروه ريسا نيب در بلكه ،شد  مي محسوب حكومت

هـا    انـسان  كـل ي  بـرا يي  هـا  برنامـه  داشتن با قطعا )ع(رضا  امامي  اسيس انيجري  رهبر وهيش
ـ ا جهينت در باشد، اعتنا  بي ياسالم مناطق ويژه  به نقاط ريسا به نسبت توانست نمي  بـا  شاني
 كردنـد ي  سع بودند، گريد مناطق در امام رفدارط نخبگان همان كه وكالت سازمان تيتقو
ي هـا  دوره در وكالـت  سـازمان . كنـد  حفظ اسالم جهان سرتاسر در را شيخو كالم نفوذ
 از بردنـد،  كـار   بـه  خودي  اسيس مبارزه دستگاه در ائمه تمام كه بود ييها راه ازي  يك ميقد

 در. يرضـو  دوره تـا  فرسـتاد  حبـشه  و طائف بهي  ليوك و ريسف بار نياول كه امبريپ خود
 اسـالم ي  ايدن مناطق ريسا مردم با امام ارتباط يافتن ادامهي  برا روش نيا )ع(رضا  امام دوره

 دو هر در وكالت سازمان گريدي  انيب به. رفت كار  به معصوم افكار به مردم جذب يحت و
 رييـ تغ در چـه  و مردم جذب در چه است، شده عمل وارد بزرگوار آن نرم مبارزه مرحله
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 مـرو  بـه  متمركز تنها و داشتي  اسالم جامعه تحول دري  سع جاكه  ازآن شانيا.ها آن فكارا
ــود، ــرااي  چــاره نب ــاطقي ب ــن گــريد مهــم من ــاند زي ــا در و ديشي ــي وكال راه ني  در راي
 ،1379 ،ينـ يكل( ستانيـ س ،)365: 1ج ،1348 ،يطوس( همدان ،)58: 1374 ،ينجاش(اهواز

 قـم  و كوفـه  ،)150: 2ج ،1373 ،يهقـ يب(بغـداد  بصره، ،)1365 ،يمجلس(ي  ر ،)503 :2ج
 زيـ ن افـراد  نيا يتمام كه است الزم نكته نيا ذكر. كرد منصوب )57: 3ج ،1379 ،ينيكل(
يي جا تا بودند گرفته شيپ در را لفافه در دعوت و هيتق وهيش شيخو تيمامور مناطق در
 ،ينجاشـ ( شد كوفه بعد و بغدادي  قاض بود، امام ليوك فرزندش كه دراج بن نوح مثال كه

 العبـاس  بـن  دربار در هيامامي  نفوذ عوامل از عيبز بن لياسماع بن محمد ا ي )1374:250
  .)1374:563 ،ينجاش( بود

  يعلم جهاد. 2-1
 نهـضت  و شـده  اسـالم  جهان وارد مصر هياسكندر از يونان فلسفه انيعباس دوره در
 مرجئـه  و معتزله چونهايي    فرقه اسالمي  ايدن بدنه در طور  همين. بود گرفته شكل ترجمه

 محـسوب  اسـالم ي  ايـ دني  فكـر ي  زالوهـا  از داشـتند  جور ضد بر اميق عدم به اعتقاد كه
ـ قر هر تيحاكمي  شافع امام كه بود دهيرس جا آن به كار. شدند مي  بـا ي  حتـ  بـا  كـه ي  شي

 ناچـار  امام. )27: 1384 ،يقادر( دانست  مي مشروع كند حكومت مردم بر زور و ريشمش
 .داد بيـ ترت راي  علمـ ي  جهاد بماند دور بهي  فكر آفات نيا ازي  اسالم امت كه نياي  برا
  :كرد  ميحركت شيخو اهداف سمت به ريزهاي  وهيش به امام جهاد نيا در

  يفكر انحرافات با مبارزه. 2-1-1
 ضـربه  درون از عهيشـ  بـه  كه است غالت به مربوط دوره نياي  فكر انحرافات عمده

. كردنـد   مي دفاع بد آن از عهيش به زدن ضربهي  برا عده نياي  عتيشر دكتر انيب به. زدند مي
 كـه  اسـت  آن تيـ واقع امـا  مينـ يبب تيـ ب اهـل  مكتـب  مدافعان را ها آن ديشا اول نگاه در
 انيعيشـ  انيـ م در باطـل  ديعقا ازي  يك امام. شدند  مي محسوبي  عيش شهياندهاي    انهيمور
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) س (زهـرا فاطمـه گفتنـد که کرده مغرور را تو کوفه نقاالنهای  حرف ایآ... « كرد رد گونه نيا را كوفه
 حـسن وصف در تنها سخن نیا سوگند خدا به کرد؟ حرام او هیذر بر را آتش خداوند و دکر حفظ را خود عفت

 دري  مختلفـ هـاي     فرقـه . )٢:٢٣٣،ج١٣٧٢،بابویه ابن(» است حضرت آن واسطه  بیفرزندان و نیحس و
ـ ز در كه كردند  مي مسموم را عهيش خود، نَفَس با غالت  روش وهـا     آن از نمونـه  چنـد  ري

  :است شده آورده نشايا با امام برخورد
                     محمد بن قولويه قمي از سعد بن عبداهللا اشعري از محمد بـن عيـسي از يـونس بـن

ـ  ا)ع(رضا امامعبدالرحمان نقل كرده است كه از مردي از فرقه طياره شنيدم كه براي         ن ي
ها من در طواف      در يكي از شب   : يونس گفت . حكايت را از يونس بن ظبيان نقل كرد       

انني انـا اهللا ال الـه       ! يونساي    :گفت   از باالي سرم شنيده شد كه مي       ناگهان ندايي . بودم
يونس من خداوند هستم، هيچ خدايي جز من        اي    .اال انا فاعبدني و اقم الصلوه لذكري      

من سرم را بلند كردم، در همـان        . نيست، من را عبادت كن و براي ياد من نماز بگذار          
گويـد كـه در كتـاب         مـي » ج «صاردر اصـل روايـت بـه اختـ        . (حال جبرئيل را ديـدم    

ناگهـان   ).264: 25 ج،1360مجلـسي، (بحاراالنوار هم نوشته مقصودش جبرئيـل بـود   
) لم يملـك نفـسه    (ي كه نتوانست خود را نگاه دارد        طور  به خشمگين شد،    )ع(رضا  امام

ده، از پیش من برو، خداوند تو را و کسی که این حکایت را برای تو نقل کر« :سپس به اين مرد گفت    
هزار لعنت که بعد از هـر کـدام هـزار لعنـت دیگـر . خداوند یونس بن ظبیان را هم لعنت کند. لعنت کند

بدان، آن که او را ندا داده کـسی جـز شـیطان نبـوده . رساند باشد، لعنتی که هر کدام تو را تا قعر جهنم می
ر هستند، به همراه دوستانـشان، ها با همدیگ اما یونس بن ظبیان هم با ابوالخطاب در بدترین عذاب. است

يونس بـن عبـدالرحمان     » .این را من از پدرم درباره او شنیدم. با همان شیطان، با فرعون و آل فرعون
 قدم از در دور نـشده بـود كـه افتـاد و              10هنوز  . اين مرد برخاسته بيرون رفت    : گويد

توان ديد كـه      مي به وضوح ). 364: 1ج،  1348،  يطوس(اش را بردند    غش كرد و جنازه   
عني يچگونه نقل احاديثي جعلي از اين قبيل باعث مخدوش شدن يكي از اصول دين               

امامت گرچه يكـي از     . دهد  مي ه را مشرك جلوه   شود و شيع    مي توحيد و يگانگي دين   
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 شود اما هرگز هم رده بـا توحيـد و خداونـد تلقـي نـشده و                  مي اصول دين محسوب  
 .شود نمي

           ع(رضـا   امـام  زنده اسـت،     )ع(در مبارزه با فرقه واقفيه كه معتقد بودند امام موسي كاظم(  
م را نگه دارد، حـضرت محمـد را زنـده اگر قرار بود خدا یکی از فرزندان آد« :پس از لعن آنان فرمود    

 .)73 :1 ،ج1348، يطوس(» داشت  مینگه

 ت،يـ ب اهـل  وجود در تناسخ به و است هيريبش بن محمد تفكرات دهييزا ه،يريبش فرقه 
: 1393 زاده، يحـاج ( انـد  داشته اعتقاد امبريپ بودن خدا ،)ع(كاظمي موس امام بودن زنده
 مـردم ي  بـرا  و كـرد   مـي  لعن را آنان مختلفهاي    جمع در ها آن با مقابله در امام. )55

 همان« :فرمودند  ميپدرشان بودن زنده دهيعق ردي برا شانيا. آورد  مياحتجاج و برهان

   ).234: 1ج ،1372 ،بابويه ابن(» کرد رحلت زین پدرم کرد رحلت) ع(یعل که گونه
 ض فرقهماننـد  آسـمان  بـه  حضرت آن عروج و )ع(نيحس ماما نشدن ديشه به كهي  مفو 

 اهل و امبريپ به خلقت و رزق امر بودند معتقد ها آن. داشتند اعتقاد  )ع(يسيع حضرت
 مـسئله خداونـد باشـد قائـل کـهی کس« :فرمود )ع(رضا  امام مقابل در. است شده ضيتفو تيب

  »اسـت مـشرک ضیتفـو بـه ئـلقا و اسـت شـده ضیتفـو بـه قائـل اسـت کـرده واگذار ائمه به را یروز

  .)144: 2ج ،1372 ه،يبابو ابن(
 از پـس  بردنـد،   مـي  فراتـر ي  انانس حد از را )ع(ائمه كه غالت ديعقاي  كل رد در شانيا
 غلو از و بودهی وح به منصوب عصمت تیب اهل ما« :فرمودند خدا رسول از ثيحد چند به استناد
هـای  هیآ طبق نصارا ازی سیع که گونه همان میزاریب برند  میفراتر خودی انسان حد از را ما کهی کسان و کنندگان

 از )ع(ائمهي  زندگي  انسانهاي    جنبه بر شانيا .)٧١: ١٣٩٣ زاده، یحاج( »جستی زاریب قرآن حیصر
  .كردند  مياستناد مردم توهم رفعي برا حاجتي قضا تا گرفته مرگ و هيگر و خنده

  مناظرات. 2-1-2
 داده بيـ ترت مامون دست  به مناظرات نيا شتريب چه اگر بود، برپا مناظره مدام مرو در



110   فرهنگ رضوي 

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

18، 
ان 

ست
تاب

13
96

 

ـ ا از اسـتفاده  بـا  زيـ ن امام كند ساكت را امام بتواندي  كس باالخره تا شد مي هـا    فرصـت  ني
 زيـ ن جامعـه  تيهدا باعث كرد،  مي اثبات همگان بر را خودي  علم سطح كه نيا بر عالوه
ی ادیـز افراد با من« :گفت امام به ون،يدهر رهبر ،يصاب عمران ،يا مناظره انيجر در. شد مي
 مـنی برا شما دارد، وجودی واحدی خدا که کند قانع مرا نتوانسته کس چیه اما ام کرده بحث بصره و کوفه در

 ادلـه  صـفاتش  و خداونـد  وجـود  درباره قدر آن و پرداخت مباحثه به او با امام »دیکن ثابت
 دیـکرد وصـف شـما کـه اسـت گونه مانه" الله "که دهم  میشهادت« :گفت عمران سرانجام كه آورد

 ».شـد مبعـوث او جانـب از تیهـدا و حـق نیـد به که اوست بنده محمد که دهم  میشهادت و است؛ گانهی
: 1388 ،يقوچـان ي  عطـارد (	شد مسلمان و كرد سجده و انداخت خاك به را خود سپس

 سرسخت دافعم عمران بعد، به آن از ،اخبارالرضا ونيع در صدوق خيش نوشته طبق ؛)85
ـ دال و آمدند  مي او نزد مختلف مذاهبي  علما كهي  طور  به شد، اسالم  باطـل  را هـا  آن لي
 منـاظرات  نيا) 174: 2 ج ،1372 ،بابويه  ابن (.گرفتند فاصله او از ناچار كه نيا تا كرد، مي
 ازي  اريبـس  كه بود مناظرات نيا در. داد  مي شكل را امام طرفدار نخبگان ازي  عيوس فيط

ـ دي  بـرا  آن از پـس  گـاه  و آوردند مانيا انياد ريسا نفوذ صاحب افراد  غيـ تبل اسـالم  ني
  .كردند

  يا مكاتبه استيس. 2-2
 به خود،ي  وكال بهي  ده خط و شيخوي  اسيس مبارزه سكان تيهداي  برا )ع(رضا  امام

ي يكـ  بهها    نامه نيا ازي  بخش ادامه در. كرد  مي روشن ها آني  برا را ريمس مكاتبات لهيوس
 و تیـثیح حفظی برا...« .ميخوان  مي را )ع(جواد امام پسرشي  عن ي امامي  وكالترين    برجسته از

 سـاز، خوشـحال زهیجـا و صـله بـه را او آمـد تو راست و چپ از کس هر دشمن، شرور از خودت مال و جان
 رحم صله راوان،ف مال به بزرگوار دو آن قرابتی برا را جعفر وی موس امام فرزندان و بستگان وی موال و دوستان

اي   نامـه  در اي. )1391 ان،يشگر،تبيپ( »باش چنان هم تو نبست،ی زیچ به دل که توست پدر نیا... کن
 حـسادت و بخـل غالمانتی رو یم رونیب منزل از چون که اند داده خبر من به فرزندم...« سدينو  مي گريد
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ی کـس مبادا تا برند  میرونیبی اندرون کوچک درب از را تو نیهمی برا. نرسدی کس به تو ازی زیچ تا ورزند یم
 از آمـد و رفـت با دهم یم قسمت دارم تو بر کهی حق همان به سم،ینو یم تو به را نامه نیا. گردد مند بهره تو از

 همراه نارید و درهم ، خانه از خروج هنگام و کن آشکار وی علن را آمدت و رفت ،یعموم وی رونیب بزرگ درب
ی ایعطا به و شوند مند بهره تو ریخ از ردمم وی ببخشی زیچ او به ، کردی درخواست تو ازی کس اگر تا بردار خود
 هـر بـه بخواهنـدی زیچ تو از تیعموها اگر! زمیعز جواد....باشند تو دوستدار و گردند مسرور و خوشحال تو
 و ستیـب از کمتـرها  آن از کدام هر به کنندی درخواست تو از تیها عمه اگر و! نبخشی اشرف پنجاه از کمتر یک

 :4،ج1379 ،ينيكل(» ...یکن  میکهی بخشش با بدان وی دان خود آن از ادتریز به تنسبی ول! ندهی اشرف پنج
34.(  

 و چهـره  بـه  چهـره  ارتباطـات  داشـتن  بـر  )ع(هـشتم  امـام  اهتمام از نشان همه ها نيا
ـ ا واقـع  در. اسـت  مردم با شيوكال اديز شيبخشا  كـه  كننـد ي  كـار  داشـتند ي  سـع  شاني
 غـات يتبل حـسنه  اخـالق  سالح از استفاده با و شوند دهيد مردم انيم در همواره شيوكال
  .كنند جذبي علو دستگاه سمت به را مردم وي خنث را حكومت سوء

  يمبارزات وهيش. 3
  خشونتي نف. 3-1

 يهـا  حركـت  از يـك  چيهـ  ازي  علن تيحما هرگز معصومان ريسا مانند )ع(ابوالحسن
 قلوب ريتسخ دنبال به امام شد اشاره زين شتريپ طوركه  همان نكرد، شيخو زمان مسلحانه

 ريشمـش  زور با خواست  نمي و بود مردم خود لهيوس به ظلمهاي    النه ريتسخ بعد و مردم
 در مسلحانه جنگ عنصر دارد وجود انقالب از كه يفيتعار طبق. ديآ فائق ظلم ريشمش بر
 بـه  كـه ي  مردمـ  توده توسط استبدادآميز    خشونت يسرنگون و است كمرنگ يا ستين آن
 نيهمـ  در.)6: 1392 ان،يـ ملكوت( رديپـذ   مـي انجـام  نـد بند پـاي  نيگزيجاي دئولوژيا يك

 تيهدا انيعلو توسط شانيا دوره در كه اميق سه از )ع(الحجج ثامن مينيب  مي كه راستاست
 كردنـد  عتيب او با شهر مردم تمام كه آن رغم به ايابوالسرا اميق در. نكردند تيحما شد مي
  .)150: 1387 زاده، ملك(نداد او با عتيب به تن رضا امام
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 فرونشاندن و خودي  نظام تيامن نيتام زين مرو به امام آوردن از مامون اهداف ازي  كي
ـ ا بـا  توانـست  و بـود  كرده بيني  پيش درست نهيزم نيا در البته كه بودي  علوهاي    اميق  ني

 امـام،  عـت يب از پـس  كهي ا گونه به ؛)217: 1373 ،يعامل(كند كم راها   اميق شدت حركت
 پـس  هـم  او و كردند اميق احمد بن عبدالرحمن توسط يمن در انيعلو فقره، يك در تنها
 مـامون  امـا  گرفـت،  كناره اميق از منطقه، حاكم به نسبت اتشيشكا بهي  دگيرس به قول از

 را خودي  نظام تيامن و بود شدهي  محاسبات اشتباه دچار امام نرم قدرت كنترل توان درباره
  .كرد كسب خودي اجتماع وي اسيس تيامن دادن دست از متيق به

 هـا  آن استبداد شيخو زمان مسلحانههاي    اميق از امام نكردن دفاع ليدال ازي  يك ديشا
 اميـ ق حكومـت  هيـ عل كه را ديز خود برادري  حت شانيا نمونه يك در بود، مردم به ظلم و

 قـرار  خيتوب مورد گونه نيا بود دهيكش آتش به را انيعباسي  ها خانه بصره در و بود كرده
 عبـادت و نمـاز بـه راهـا  شب و ردیبگ روزه ار روزها و باشد جعفر بنی موس پدرت که نیا اما... « :دهند مي

 هـری جـزا و دیباشی مساو عمل در دو هر زیرستاخ روز در سپس ،یکن خدای نافرمان و تیمعص تو و بپردازد
 ه،یـبابو ابـن( »ستیـن گونـه نیـا هرگـز دیـترد بـدون پـس ؛یباش خدا نزد او از زتریعز تو و باشد بهشت دو

  .)۴۴٨:٢ ،ج١٣٧٢

  پنهان مبارزه وهيش. 3-2
 دهد  مينشان و است مامون سخن نيا »...کرد  میدعوت خود سوی بهی پنهان را مردم مرد، نیا«
 ميمـستق  ريـ غ و انهيخفم بلكه رودررو و انيعي  ا وهيش نه امام دعوت وي  مبارزات وهيش كه

 و خود به مردم آشكار دعوت با تنها پنهان مبارزه كه است الزم نكته نيا ذكر. است بوده
 سـمت  به مردم جذب به امام خاموش مبارزه عمده بلكه است نبوده جور حاكم با مبارزه
 يبـرا  امام برسند جهينت به مردم خود كهيي  جا تا است بوده حسنه كردار و اعمال با خود

 با خود مردم ميشاهد زين )ع(يعل امام جدشي  زندگ در كه گونه آن. است اصلح حكومت
 نخبـه ي  اسـ يس مبـارزه  الزمـه  بتوان ديشا. براند حكم برآنان كه خواستندي  و از سماجت



 113    سازوكارها و ندهايفرا ؛يرضو خاموش انقالب

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

18، 
تان

بس
تا

13
96

 

 نيا ندارد را حق حكومت رشيپذ نهيزم كامل صورت  به هنوز كهي  ا جامعه در را مسلمان
ي بـرا  امـام  كـه  رود  مـي  شيپ حد آن به تا هيتق نيا. باشد هيتق با همراه مبارزه كه دانست

 نيرالمـومن يام را مـامون  كـه  كند  مي امضا راي  تعهديوال متن حكومت تيحساس ازي  دور
ـ ا كه ندارد وجودي ديترد. )140: 2 ج،1372 ،بابويه ابن (1كند  ميخطاب  بـا  تـضاد  در ني
 استي  موقت و مستعجلي  هكارهارا از يجزئ و رديگ  نمي قرار عهيشي  اسيس مبارزه اصول

 فـائق، ي  نيحـس  و درخـشه  (است هيتق در مبارزه دوره در )ع(ائمه راهكار اتيخصوص كه
1394 :8.(  

  الزام قاعده به تمسك. 3-3
 از دقـت  اهلي  برا آن اثر كه است بوده نوشته يك امامي  غاتيتبل ابزار نيموثرتر ديشا
ي گـستردگ  بـا ي  تعهديوال قبول عهدنامه متن ضمن در شانيا. نمود  مي شتريب نامه نيچند
ـ ز را حكومت نرم اريبس و تمام  بـه  مجبـور  را دشـمن  كـه  آن جالـب  و بردنـد  سـؤال  ري
 مـردم  الـزام  انفسهم؛ به الزموا بما الناس الزام (الزام قاعده اساس بر تعهداتش بهي  بند  پاي
 كنـد   مـي  يتعهديوال عهدنامه چارچوب در و) اند كرده متعهد آن به را خود كه چه آن به
 كـه  نيا مانندي  شروط به توان  مي نمونهي  برا. شودي  خنث دشمنهاي    توطئه ازي  اريبس تا

 خواهـد  حكومـت  مشاور دور از يا داشت نخواهدها    ونصب عزل دري  تيمسئول چيه امام
ـ ا بـا  او كرد، اشاره) 20: 1ج ،1372 ه،يبابو ابن(بود  اعمـال  از را خـود  دامـن  شـروط  ني
 طلـب  قـدرت  كـه  كـرد  آگـاه  را مردم و كرد پاك كنند خرابش داشتندي  سع كه انيعباس

ـ پا در د،يـ مف خيشـ  گفتـه  بـه  عـالوه  به. كند  نمي شركت انيعباس اتيجنا در و ستين  اني
 بـا ي  حت مامون كه داد نشان مردم بهي  جدل چيه بدون امام عت،يب وقت در و امضا جلسه
  .شدند موضوع نيا متوجه زين مردم البته و ندارديي آشنا زين نيد در عتيب روش

                                                            
 .بود شده نوشته مامون خود بدست متن نيا. 1
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  يريگ جهينت
 ياتيخـصوص  باي  رضو خاموش انقالب كه شد مشخص گذشت چه آن به تيعنا با

 كـه  خودي  اصل هدف به بود صدد در پنهان مبارزه و نخبگان تحرك مردم، جذب ليقب از
 )ع(يموسـ  بـن ي  علي  اخالق سلوك انيم نيا در. برسد بود، عدل حكومتي  برقرار همانا

 وارث انيعيشـ  امـام  نيهـشتم . بـود  نخبگـان  و مـردم ي  ها توده جذب در زيهرچ از شيب
 ازي  كم ناچار به اتشيح دوره آخر فهيخل البته هك بود عهيش تفكر هيعل سركوب ازي  كوه

ـ ا امـا . سـاخت  همـوار  مبـارزه ي  برا را راهي  اندك نيا و كاستها    سركوب نيا شدت  ني
 بـا  جنگ به مردم خود تا بودي  اخالقي  فكراي    مبارزه بلكه مسلحانه مبارزه يك نه مبارزه

 و سـازند  برپا را حق تيحاكم تا رنديبگ ميتصم ديبا مردمي  عني زند،يبرخ جور حكومت
ـ ) )ع(الرضـا ي  موسـ  بني  عل (فرد يك ميتصم با نه گر ـ  حتـ  اي ي بنـ  (بـزرگ  گـروه  كي ي

 عمـل  موفق اريبس راه نيا در )ع(رضا  امام. ديآ  نمي دست  به اسالم مطلوب جهينت) انيهاشم
ـ اي  كيزيف حذف جزي  راه گريد مامون كهيي  جا تا كرد  دنبـال  بـه  و افـت ين بزرگـوار  ني

 بـود  داده پـرورش  را دوستداران ازي  ليس حسنه اخالق آن چطور ميشاهد شانيا شهادت
 گـر يداي    خدعه با مقابل در زين مامون. كنند او خون طلب و زنديبر مروهاي    كوچه به كه
 ظلـم  بـا  مبـارزه ي  بـرا  )ع(كاظمي  موس فرزند كهي  راه اما گذاشت سر پشت را خطر نيا

  .استي باق امروز به تا او راه دهندگان ادامهي برا ارزندهاي  آموزه عنوان به داد، نشان



  
  
  

  
  
  
  
  

  
   و مĤخذمنابع

  

 هياسالم هيعلم انتشارات: تهران ،2 و 1 ج اخبارالرضا ونيع ،)1372 (،يعل محمدبن ،بابويه ابن.  
 عالمه انتشارات مؤسسه: قم ،طالب ياب آل مناقب ،)ق 1376 (،يعل بن محمد ،شهرآشوب ابن.  
 مهتاب :تهران ،2ج يهقيب خيتار ،)1373 (ن،يحس بن محمد ،يهقيب.  
 در يابيباز قابل ،»آموخت من به رضا امام آنچه «،)6/7/1391 (د،يام ،شگريپ   

http://article.tebyan.net/222476/ 

 ـ تحل يهـا   مـدل  «،)1387 (،ييماكو  ليوسو يدا  تامس  مطالعـات مجلـه    ،»يعمـوم  گـذاري   اسـت يس لي
  .74-43: اول شماره ازدهم،ي سال ،يراهبرد

 مجلـه   ،»باآنهـا  )ع(حـضرت  برخـوردآن  يوچگونگ )ع(رضا  امام دوره انيغال «،)1393 (داهللا،ي ،زاده يحاج
  .92-49: اول شماره پانزدهم، سال ،اسالم خيتار

 برخـورد  در )ع(رضـا   امـام  ياسـ يس رهيسـ  «،)1392 (فـائق،  ينيحـس  يمهـد  دمحمديوس جالل ،درخشه 
  .32-7: اول شماره اول، سال ،يرضو فرهنگ  فصلنامه،»)يتعهديوال يمورد مطالعه (جور باحكومت

 ،رهيسـ  در يورز اسـت يس يهـا   مؤلفـه  «،) 1394 (فـائق،  ينيحـس  يمهـد  محمد ديس و جالل درخشه 
  .34-7: سوم شماره دوازدهم، سال ،يرضو فرهنگ  فصلنامه»)ع(رضا امام

 فـصلنامه  ، »نـرم  درتقـ  يكـاركرد  مدل اساس بر نرم جنگ يكالبدشكاف «،)1391 (غالمرضا، ،يسلگ  
  .52-23: دوم شماره ششم، سال ، انقالب اسالمييفرهنگ يپاسدار
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 مطالعـات  و قـات يتحق مركـز  انتـشارات : مـشهد  ،1 ج ،يكش رجال ،)1348 (حسن، محمدبن ،يطوس 
  .مشهد دانشگاه ياسالم معارف و اتياله دانشكده

 ياسالم فرهنگ نشر دفتر: تهران ،امام نيهشتم ياسيس يزندگ ،)1373 (،يمرتض ،يعامل.  
 سمت: قم اراني ،اسالم در دولت و ياسيس نظام ،)1382 (داوود، ،يرحيف.  
 سمت: تهران ،رانيا و دراسالم ياسيس شهياند ،)1384 (حاتم، ،يقادر.  
 عطارد: تهران ،)ع(رضا حضرت آثار و اخبار ،)1388 (اهللا،عزيز ،يقوچان يعطارد.  
 تهــران، 8و4و3و2ج ،)يجلــد هــشت دوره (يافكــ اصــول ،)1379 (عقــوب،ي بــن محمــد ،ينــيكل :

  . ياسالم ومعارف خيتار دفترمطالعات
 هياسالم: تهران، 48 و 25ج ،بحاراالنوار ،)1360 (محمدباقر، ،يمجلس.  
 ـ شا ياسـ يس نخبگـان  گـردش  ينظر چارچوب «،)1394 (د،يعبدالحم يوغالم يمصطف ان،يملكوت  ستهي

  .144-125:  شماره اول45، سال تهران شگاهدان استيس فصلنامه ،»ياسيس ثبات بر آنتأثيرو
 ديدارالمف: روتيب ،االختصاص ،)1372 (نعمان، محمدبن محمدبن ،ديمف.  
 ـ اند كـانون : تهران ،تيدرعصرحاكم )ع(معصومان ياسيس رهيس ،)1387 (محمد، ،زاده  ملك  جـوان  شهي

  .تهران جوان شهياند كانون مؤسسه به وابسته
 نشرقومس: تهران ،انقالب يها هيدرنظر يريس ،)1392 (،يمصطف ،انيملكوت.  
 قم هيالعلم الحوزه يف نيالمدرس عهمجا: قم ،ينجاش رجال ،)1374 (،يعل احمدبن ،ينجاش.  
 يللموتمرالعـالم  هيالثقاف اللجنه: مشهد ،السالم هيعل الرضا االمام فهيصح ،)1362 (،يمحمدمهد ،نجف 

  .السالم هيعل الرضا االمام
 سـال  ،خيتـار  سخنمجله   ،»انيعلوهاي    اميبرق )ع(رضا  امام يتعهديوال تأثير «،)1388 (داذكار،يس ،ينقو 

  .159-128: اول شماره سوم
 شـركت : تهران ،يتيآ ميابراه محمد ترجمه ،2ج يعقوبي خيتار ،)1382( عقوب،ي ياب احمدبن ،يعقوبي 

   .يفرهنگ و يعلم انشارات
 

  



  يم بينامتني شعر رضوي معاصر و قرآن كرةخوانش رابط
  3يصادق لياسماع ،2زاده گيب ليخل ،1يشهرك يشاهرخ سيفرنگ

  
  4/12/1394 :افتيدر
  12/2/1395 :رشيپذ

  
  
  دهيچك

هـاي    تـرين مقولـه     رابطة بينامتني و اثرپذيري شاعران از متون ديگر، از جـذّاب          
بررسي در نقد ادبي و ادبيات تطبيقي است و شـعر رضـوي از ايـن رهگـذر،      قابل

هاي قرآني، عناصر ارزشي، مناسبات بينـامتني و كـاركردي اسـت             سرشار از پشتوانه  
اين پژوهش با هدف تبيـين انـواع        . كه از منظر رويكرد بينامتنيت قابل مطالعه است       

هـاي   شـيوه  روابط بينامتني شعر رضوي معاصـر و قـرآن كـريم بـه روش تحليلـي،     
ات، هــا، تعبيــر اثرپــذيري شــعر رضــوي از قــرآن كــريم و چگــونگي بازتــاب واژه

 بررسـي كـرده و       را ها، مفاهيم و مضامين قرآن كريم در شعر رضوي معاصر           تركيب
امتني، رابطة شعر رضوي با قرآن كـريم از  نيبكه از ميان انواع روابط  است نشان داده
فرهنگي، بينامتني قوي و درزماني و نيـز از حيـث فنـي و                اي، درون   نشانه  نوع درون 

مل تعديلي، جزئي، واژگاني، مفهـومي و تلميحـي         هنري داراي رابطة كامل متني، كا     
حـضوري دو مـتن مـورد بررسـي رابطـة             ها، بارزترين نوع هـم      است كه از ميان آن    

  .واژگاني و جزئي است

  ها كليدواژه
  .شعر رضوي معاصر، قرآن كريم، بينامتنيت، روابط بينامتني

                                                            
  f.shahrokhi10@yahoo.com  :)ع(رضا امام يالملل نيب دانشگاه يفارس اتيادب و زبان يدكتر يانشجود. 1
  kbaygzade@yahoo.com  :)مسئول سندهينو( يراز دانشگاه يفارس اتيادب و زبان گروه اريدانش. 2
  sadeghiesma@gmail.com  :شهركرد دانشگاه يفارس اتيادب و زبان گروه اريدانش. 3
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 مقدمه

ار و پنهـان و جـذب       رات آشـك  ث و تـأ   تـأثير هـا و      هاي ادبي از رهگذر نقل قـول        متن
بينامتنيـت بـه رابطـة      . يابند  هاي صوري از متون پيش از خود، با يكديگر تداخل مي            فهلمؤ

با وجود توجه ناقدان و پژوهندگان بـه رويكـرد بينامتنيـت در             . شود  ميان متون اطالق مي   
 .دهة اخير، اين رويكرد پيش از طرح اصطالح بينامتني در ادبيات ايران تجلّي يافته اسـت             

هاي بارز آن، اثرپذيري شاعران و نويسندگان فارسي زبان از قرآن كريم است كه                از نمونه 
 شـاعران  گيـري   بهره.  به اوج رسيده و در دوران معاصر ادامه يافته است          هدر دوران صفوي  

ات تـأثير و  از ميراث ديني در شعر نشانة ايمـان بـه قـرآن و درك و فهـم شـاعران از آن     
  .ن بر ذهن و زبان آنان گذاشته استگوناگوني است كه قرآ

 تـأثير له ديگر اين است كه به دليل زمينة اعتقادي، شعر رضـوي طبيعتـاً تحـت                 ئمس 
 بـا   )ع(امـام  از يـك سـو و پيونـد          )ع(رضـا   امـام شخصيت، مرام و كـالم      . قرآن كريم است  

ات آن حـضرت بـر انديـشه و فرهنـگ شـيعيان از              تأثيرهاي واليت و نبوت و        سرچشمه
هـاي    يگر و نيز وجود مشهد پاك ايشان در سـرزمين ايـران از ديربـاز، بـر جنبـه                  سوي د 

هـاي    شـاعران تـصويرگران جلـوه     . گوناگون فرهنگ و افكار شيعيان سايه افكنـده اسـت         
 شعر آييني تشيع همواره از آبشخور قـرآن كـريم،           واند    گوناگون فرهنگ و تاريخ خويش    

بـسياري از مـضامين،     درنتيجـه   . تسيرة معـصومين و فرهنـگ رضـوي بهـره بـرده اسـ             
ها و صور خيال شعر آييني و مذهبي، مستقيم و غيرمستقيم، آيات قرآن و كـالم                  مايه  درون

حـال اگـر شـعر بـه توصـيف و تـصوير آن              . كند   را آينگي مي   )ع(رضاو زندگي حضرت    
گيري رابطة بينامتني قرآن و شعر رضـوي بـيش از             حضرت اختصاص داشته باشد، شكل    

  .قّع استپيش متو
هاي متعددي است كـه گـاه ايـن اثرپـذيري در عمـق                 قرآن، داراي گونه   ت در بينامتني

تـرين صـورت آن، تـضمين يـك واژه،            گيرد و گـاه در سـاده        مفاهيم و مضامين شكل مي    
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اين پژوهش، در . اي از آيات است     تر مجموعه   عبارت، فكر يا رويداد و در شكلي گسترده       
هـا، تعبيـرات،    ينامتنيت، ضمن تبيين شگردهاي كاربرد واژه صدد است با نظر به رويكرد ب      

ها، مفاهيم و مضامين قرآن كريم در شعر رضوي، به تحليل چگونگي كاربـست و                 تركيب
  .ها نيز بپردازد كاركرد آن

معاني عميـق   داشتن  تحقيق اين است كه قرآن كريم به دليل         اين  اهميت و ضرورت     
اي    شاعران معاصر، حجم گـسترده     ،بالغي و هنري  هاي خاص     و غناي واژگاني و ويژگي    

به همين دليل   . اند   برده كار  بههاي گوناگون را از قرآن در شعر خود           از تلميحات و اقتباس   
شايسته است كه از ديدگاه بينامتني به بررسي مشتركات لفظي و معنوي شـعر رضـوي و                 

  .قرآن كريم پرداخته شود

  پژوهشةپيشين

زمينة بينامتني قـرآن كـريم و آثـار مختلـف صـورت گرفتـه         هاي بسياري در      پژوهش
 از  الدين حلّي و قـرآن كـريم         صفي شعر ميان بينامتني روابط  بررسي است؛ از جمله مقالة   

 از پـور   نيهاي بينامتني قـرآن كـريم در شـعر قيـصر امـ             جلوه،  )1392 (اصغر حبيبي  علي
م  قاسـ شـتة نو خزاعـي  بـل دع شـعر  در روايـي  و قرآني متنيتا بين،)1392 (ينعمتفاروق 
، بينامتني قرآني در اشعار احمد شوقي از سـيدمهدي          )1392 (يميابراه ابراهيم و   مختاري

محمـد   نگـارش  طـائي  ابوتمـام  شـعر  در قرآني بينامتني،  )1391 (اتيبمسبوق و حسين    
 و  مختـاري   قاسـم   نوشتة حميريدسي شعر در روايي و قرآني بينامتني،  )1390(زاده   يهاد
از فرامـرز ميرزايـي و    بينامتني قرآن با اشعار احمـدمطر  روابط، )1389 (يشانق رضا مغال

و بينامتني اشعار عبدالوهاب تبياني با قرآن كريم اثر طيبه سيفي           ) 1388 (يواحدماشاءاهللا  
 ،)ع(رضـا   امـام كرامـت   : هايي با عنـاوين      در خصوص شعر رضوي پژوهش     ؛ و نيز  )1391(

در فرهنگ مردم   )ع(رضا  امام، بازنمايي جايگاه    )1389 (يعبدالوهابطبيب رئوف از مرتضي     
رضـا     اثـر علـي    )ع(رضـا   امـام  تفـسيري    شناسـي   ، روش )1389 (ييماكوايران نوشتة سويل    
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، )1392 (يديـ مجنوشـتة حـسن      )ع(رضـا   امامهاي    ، تحليل گفتمان مناظره   )1392 (يفخار
وبـاره بـه اولـين    ، نگـاهي د )1392 (يمحـدث شعر رضوي پس از انقالب اسالمي از زهرا     

، تـأملي در چنـد شـعر رضـوي     )1383 (يگرمـارود مديحة رضوي اثر سيدعلي موسوي    
اما پژوهـشي بـا    ؛ شدهنوشتهو مقاالتي از اين دست ) 1391 (يكاظمنوشتة محمد كاظم 

 .خوانش رابطة بينامتني شعر رضوي معاصر و قرآن كريم انجام نشده است موضوع

 و بررسيبحث 

  نظرية بينامتني. 1
سـاز   و يـك پـسوند اسـم   ) inter(و يـك پيـشوند   ) text(سـم  اواژة بينامتنيت از يك  

)ualite(اســت   تركيــب شــده)،ــامور مطلــق  بينامتنيــت معــادل اصــطالح). 126: 1390ن
Intertextuality             برده  كار  بهيكي از اصطالحاتي است كه در فرهنگ و ادبيات امروز زياد 

كنـد كـه در يـك مـتن واحـد             و يا چند متن اشاره مـي      بينامتنيت به رابطة ميان د    . شود  مي
اين اصطالح براي توصيف متون معينـي كـه         . شود  يابند يا پژواك آن شنيده مي       حضور مي 

هـا،    هـا، نقـل قـول       بر اثر نشت و نفوذ در يكديگر و به سبب خاطرات مـشترك، پـژواك              
. يي پيدا كرده است   آكاراند نيز     ها با هم ربط و پيوند آشكار يافته         جاييه  استشهادها و جاب  

هاي گفتاري و نوشتاري و تجسمي        مفهوم بينامتنيت بيانگر اين مطلب است كه تمام گونه        
. يابـد   چه پيشتر وجود داشته، هستي مـي       ات متقابل و با ارجاع به آن      تأثيرهر ملتي، بر اثر     

 گو و تعامل يك متن با متون ديگـر، اثرگـذاري يـك             و بينامتنيت به معناي ماحصل گفت    
مؤلّف بر مؤلّف ديگر، اثرپذيري اين دو و نيز حضور انكارناپذير يك متن در متون ديگر                

ترین حالتش به این معناست که متنی از متـون  بینامتنیت در ساده« ).39 و   38: 1381باغي،   قره (است
گـاه تـضمین و اقتبـاس شـود؛ بـه گونـه گاه و چه ناخودآ  متـون و ای کـه ایـن و افکار گذشتة دیگران چه خودآ

  ).۶۴: ٢٠٠٩خزعلی، (» ها در متن اصلی ذوب شود و متنی جدید و کامل عرضه شود اندیشه
ـ ا تـداوم اسـت      ي وجود ندارد، همواره     يچ آغاز يپردازان بينامتنيت ه    در نگاه نظريه   ا ي
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 يزيدها بر چ  يا تقل ي يرار، دگرگون كد اما تداوم، ت   يا تقل ي است   يا دگرگون يرار، همواره   كت
 گذشـته اسـت   يك ي داراينشكه و هر    ين هر نظر  يبنابرا. شوند  يود استوار م  ش موج ياز پ 

تـر،    قيل گرفته است و به عبارت دق      ك ش ذكر شده  يها  ن گزاره يت بر هم  ينامتنيكه اصول ب  
ـ   يچ متن يت ه ينامتني ب ية اصل اساس  يبر پا  هـا بـر      ست و همـواره مـتن     يـ مـتن ن    شي بدون پ
ـ ا اند ي ياني، جر يچ متن ي، ه چنينمه. شوند  ي گذشته بنا م   يها   متن يها  هيپا  طـور  بـه  يا  شهي

ـ   يـ ه هم كشود، بل   يجاد نم ي خلق و ا   سابقه و بدون    يدفع ـ  يزيـ ش چ يشه از پ  ييزهـا يا چ ي
ه كند، بل ك خلق   يزيچ چ يا از ه  يسازد  بچ  يزي از ه  يتواند چ   يانسان نم . وجود داشته است  

 او   و ة ذهن او شود   ياول وجود داشته باشد تا مادة       ياز متن ) يا واقع ي ياليخ (يريتصود  يبا
 يرده بازسـاز  كـ افـت   يه در ك يريا تصو يسازد  با دگرگون شده    ي هگون بتواند آن را همان   

: 1390نـامور مطلـق،    ( نـد يافرين ب ي نـو  يبكير گوناگون تر  ي از تصاو  صورت  ، درغيراين ندك
بینامتنیت مبتنی بر این اندیشه است که متن، نظامی بسته، مستقل و خود بسنده نیست، بلکه پیونـدی « ).27

عـصر همـان مـتن  این متون ممکن است ادبی یا غیر ادبی باشند، هـم. دو سویه و تنگاتنگ با سایر متون دارد

  ).72: 1390مكاريك،(» های پیشین تعلق داشته باشند باشند یا به سده
ــأثيربينامتنيــت رابطــة و   ــ ت ــ پيمتن ــا زيــن يشي ــرمتن كــه  (hypotext)رمتني  در زب

(hypertext) كنـد   بررسـي مـي   ،  دهـد  يمـ نـد و آن را شـرح و بـسط           ك يجاد م ي ا يراتييتغ
متني است كه در خلق و آفـرينش        ) پيشامتن(متن   زيرمتن يا پيش  ). 179: 1383ساساني،  (

يا زبرمتن مـتن دوم اسـت كـه يـا           ) متن پس(متن   متون بعد از خود، اثرگذار است و بيش       
  .ده استي از آن متأثّر شنحو بهاست يا ) متن پيش( برگرفته از متن اول

 انواع بينامتنيت. 2

ها و انواعي است       داراي گرايش  بينامتنيت پردازان، رويكرد   از ديدگاه محققان و نظريه    
 گاه بر حسب نوع نگرش محققان بينامتنيت، گاه بر اساس نوع مطالعه روابط              همچنان كه 

  . است  تبيين و تعريف شده،بينامتني و گاه با توجه به چگونگي ارتباط دو متن
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  بينامتنيت صريح، پنهان و ضمني .2-1
بينامتنيت صـريح و    ) 1: بندي، هم حضوري متون برسه شكل زير است         در يك تقسيم  

اعالم شده؛ كه مؤلّف متن دوم، قصد پنهان كردن مرجـع مـتن خـود؛ يعنـي مـتن اول را                     
بينامتنيت غير صريح و پنهـان شـده        ) 2 حضور متن اول را مشاهده كرد؛        توان  يمندارد و   

بينامتنيـت ضـمني كـه    ) 3 مرجع بينامتن خود را پنهان كنـد؛  كوشد يمه مؤلّف متن دوم     ك
 كه برد يم كار به را ييها نشانهكردن متن مرجع را ندارد و به همين دليل      مؤلّف قصد پنهان  

  ).89 و 88: 1386،همان(  بينامتني را تشخيص دادتوان يم ها نشانهاز طريق اين 

  قويبينامتنيت ضعيف و . 2-2
گر بهره نبرده باشد و فقـط از جنبـة          ي متن د  يه از محتوا  كف آن است    يت ضع ينامتنيب
حـضوري، عـالوه بـر صـورت مـتن، در             گر باشد؛ اما اگر اين هم     ي برگرفتة متن د   يصور

محور مضامين و مفاهيم نيز ديده شـود و در ابعـاد گونـاگون گـسترده شـود و فقـط بـه                 
 و  236: 1390،  همـان ( امتني از نـوع قـوي اسـت       تصويرپردازي محدود نشود، رابطة بينـ     

237(.  

  اي اي و بينانشانه نشانه بينامتنيت درون. 2-3
) كالمـي يـا تـصويري     ( اي  كه دو اثر مورد مطالعه متعلق به يـك نظـام نـشانه             هنگامي

هاي محـور مطالعـه       اي است و اگر هر يك از متن         نشانه  ها درون   باشند، روابط بينامتني آن   
هـا    باشـند، روابـط بينـامتني آن      .) ..كالمـي، تـصويري و      (اي    ام نـشانه  نظـ متعلق به يـك     

  ).318: 1390،همان( اي است بينانشانه

  بينامتنيت درون فرهنگي و بينافرهنگي. 2-2-4
هـا    در مطالعة ميان متون، وقتي دو اثر متعلق به يك فرهنگ خاص هستند، رابطـة آن               

هاي متفاوت برخاسته باشـند،       از فرهنگ درون فرهنگي است ولي اگر متون مورد مطالعه         
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  ).318 و 317: همان( گويند حضوري بينافرهنگي مي به اين نوع بينامتنيت، هم

  ي و درزمانيزمان منامتنيت هيب. 2-5
 . استيدرزمان و يزمان هم ينامتنيب رابطة نوع دو بر استوار ها گونه انيم ينامتنيب رابطة

ـ و يهـا  گونـه  ه كـ نيا بر است يمبتن ،يدرزمان ينامتنيب رابطة  يهـا  گونـه  انـات كام از ژه،ي
 يبـرا  يرومنـد ين منـابع  نيشيپ يها گونه .رنديگ بهره خود گسترش يبرا گذشته يها دوره
 گريد وارد ... و تصرف و دخل ،يدگرگون ب،كيتر يندهايفرا مدد به و حاضرند يها گونه

  .شود  مييادب يها گونه

  ديگر انواع بينامتنيت. 2-6
  :است ي بينامتنيت ذكر شدهاه ديگري، انواع روابط زير برا نظرگاز

 ميزان آگاهي شاعر و نويسنده به اخذ از         لحاظبينامتنت خودآگاه و ناخودآگاه كه از        .1
 .شود پيش متن، به متن نگريسته مي

بينامتنيت داخلي و خارجي كه بر اساس اخذ از آثار خود شاعر يا نويسنده يـا آثـار                .2
 .شود سته ميديگران به متن نگري

 متن حاضـر بـا    نكردنبينامتنيت موازي و معكوس، كه از زاوية همراهي و همراهي    .3
 .شود متن غايب به متن نگريسته مي

اي تـاريخي؛ عاميانـه، دينـي و          اساس موضوع، پيش متن به انواع ادبي، اسـطوره         بر .4
 .ديگر انواع قابل تقسيم است

اع كامل متني، كامل تعديلي، اسلوبي،      از جهت فنّي و هنري رابطة بينامتني شامل انو         .5
 ).32: 1392حبيبي، (شود اي، جزوي و چند سويه مي واژگاني، الهامي، اشاره

  حضوري اشعار رضوي و قرآن كريم  انواع هم-3
ها اشاره شد، اشعار رضوي معاصر داراي روابـط        از ميان انواع روابط بينامتني كه بدان      

حـضوري آشـكار و ضـمني     فرهنگي، درزمـاني و هـم   اي، درون نشانه بينامتني قوي، درون 
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  .دادهستند كه شرح خواهيم 
گيري شاعران رضوي از آيات و مفاهيم قرآن، هم در صـورت و هـم در               به دليل بهره  

هـا،    شاعران رضوي عالوه بر كـاربرد واژه      . معنا، رابطة دو متن از نوع بينامتني قوي است        
هاي اخالقـي و      اشعارشان، از مضامين و آموزه    ها و بخشي از آيات قرآن كريم در           تركيب

متن مـؤثر بـر       كردن پيش    قصد پنهان  تنهاشاعران رضوي، نه    . اند  مذهبي آن نيز بهره گرفته    
. نـد كن هايي، پيش متن خود را آشـكار مـي     بردن نشانه  كار  بهاشعار خود را ندارند، بلكه با       

امين و مفـاهيم، نقـل مـستقيم        شيوة اثرپذيري اشعار رضوي از قرآن كريم، اقتباس از مض         
 رو  ازايـن . هاي قـرآن اسـت      ها و داستان    ساخت  آيات و عبارات و تلميح و اشاره به ژرف        
  .رابطة دو متن، آشكار و گاه ضمني است

به يـك   ) متن اشعار رضوي   متن قرآن و پس    پيش( همچنين به سبب تعلق هر دو متن       
تعلـق   .اسـت اي    نـشانه    بينـامتني درون   ، اين دو متن داراي ارتبـاط      )كالمي( اي  نظام نشانه 

زيرمتن قرآن كريم به عصر تاريخي گذشـته و تعلـق زبـرمتن اشـعار رضـوي بـه دوران                    
ن را در   معاصر و اثرپذيري اشعار رضوي از متني با فاصلة زماني بسيار، نوع روابط دو مت              

ر بـه فـرد   له مبين جايگاه منحـص ئاين مس. دهد ميفرهنگي جاي   بينامتني درزماني و درون   
ها، به سـبب ارزش بالغـي و    قرآن كريم در ميان متون ديني كهن است كه با گذشت قرن      

هـاي    اشعار و نوشـته    ي كه طور  به نيز اهميت خاصي يافته     اديبان معاصر  محتوايي در آثار  
  .سرشار از مضامين قرآني است  معاصرادبي

حضوري آشكار    ي هم ها  اشارة صريح اشعار رضوي به آيات و عبارات قرآن، از جلوه          
اشعار رضوي افزون بـر سـود جـستن از آيـات و        . متن اشعار رضوي و قرآن كريم است      
 كـه بيـانگر     اسـت   هاي آن نيز بهـره بـرده        مايه  ندرو عبارات و واژگان قرآني از مضامين و      
از ميان ساير انواع بينامتنيت، به سبب وضوح نـوع          . رابطة ميان متني ضمني دو متن است      

 بررسي اشعار رضوي از حيث فني و هنري بـه شـرح             لحاظن دو متن و نيز به       ارتباط ميا 
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انواع هم حضوري كامل متنـي، كامـل تعـديلي، جزئـي، واژگـاني، مفهـومي و تلميحـي                   
  .خواهيم پرداخت

  متني  بينامتني كاملةرابط. 3-1
ش یـا کـم و تکیه بر متن کامل و مستقل است و دقیقا همان مـتن اصـلی بـدون افـزای« در اين رابطه،  

خواه این متن یک بیـت . رود  میکار به) پسامتن( متن حاضر ۀاش توسط آفرینند کاست در سیاق اولیه و اصلی

يكي از ابعاد مـورد بحـث       . )61: 2007حلبي،  (» ای نثری باشد یا یک مصرع یا یک قصیده یا جمله
 كريم كه يكي از     قرآن. هاست  متن ها در پس    متن در رويكرد بينامتنيت، ميزان انعكاس پيش     

 گر شده   اشكال متعددي در آن جلوه     اصلي اشعار رضوي است، به    ) متن زير( هاي  متن پيش
  .است

كه شاعران رضوي، به ايجاد ارتباط ميان اشعار خـود و مـتن قـرآن            هايي  شيوهيكي از   
كريم پرداخته اند، كاربرد آيات كوتاه قرآن، بدون تغيير و كم و كاست و گاه با تغييـرات                  

منظور از اين نوع ارتباط، تضمين، . زئي بدون ايجاد خلل در ساختار معنايي آيات استج
حـسين غـروي در بيـت        محمد .تبيين، تشريح، استناد به آيات و غنابخشي به شعر اسـت          

اي از قرآن كريم، به غناي لفظي و معنايي            به آيه  )ع(زير، با تشبيه نسيم كوي حضرت رضا      
  :است د افزودهشعر خو

  نسيم كوي تو يحيي العظام و هي رميم/  ابدي از لب تو تبيان داشت دقايق
  )602: 1372شاهرخي و كاشاني،(

ٌو ضرب لنا مثال و نسی خلقه قال من یحی العظام و هی رمیم «: آيةمتنزير َ َِ َ َ َ َ ََ َِ
ْ َْ ْ َ َُ َ ْ َ َ

ِ
َ   )78يس، ( »ً

 و  )ع(رضـا   امـام الي  ها و آيات قرآني به تبيين مقـام وا          منشي كاشاني نيز با كاربرد واژه     
  :است  نسبت به بهشت و بهشتيان پرداختهبرتري مرتبة ايشان

  سلسبيل و كوثر و تنسيم و كأس من معين/ تشنة آب سناباد تو باشد در بهشت 
  )۶١١: ١٣٧٢شاهرخی و کاشانی،(
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ٍبأکواب و أباریق و کأس من معین «:ةزيرمتن آي
َّ ِّ َ َ

ٍ
َ َ

ِ ٍ  )١٨الواقعه،(» ِ

  العرش استوي است مظهر تابان الرحمن علي/ سرار است گويي باطنشچنان واقف به ا آن
  )228: 1372شاهرخي و كاشاني،(

َالرحمن علی العرش استوی «:زيرمتن آية ْ
ِ
ْ ََّ ْ َ َ   )۵طه،  (»ُْ

  خالدين فادخلوها عدن جنات هذه/ سروش  گويد او درگاه در بر را زائران
  )172: 1377زاده،  احمدي و نقوي(

َعدن تجری من تحتها األنهار خالدین فیهاات جن «:زيرمتن آية َ َِ َ ِ ِ
َ ُ ْ َ ْ

ِ
ْ َ َ

ِ ِ
ْ َ
ٍ
  )٧۶طه، (» ْ

   بينامتني كامل تعديليةرابط. 3-2
خواه یک مصرع یا بیت یا یک قصیده و یا عبـارت (شاعر به متنی مستقل و کامل « در اين نوع رابطة   

هـای سـاده و یـا   برخـی ساختارشـکنیاو این متن را از سیاقش جدا کـرده و بعـد از اعمـال. تکیه دارد) نثری
چون کم و زیادکردن، تقدیم و تأخیر اجزا، تغییر زمان و صیغه افعال، تبـدیل جمـالت انـشایی بـه  پیچیده، هم

نهد و از آن در جهت بیان اندیشة شـعری جدیـد بهـره  خبری و برعکس، آن متن را در بافت متن شعر خود می
  ).۶۴: ٢٠٠٧ حلبی،(» برد می
  را رحمان عرش آمد همسايه مشهدش سقف كه/ مغرب  و مشرق آفتاب يثرب ايوان مه

  )49: 1377زاده،  احمدي و نقوي(
َالرحمن علی العرش استوی «:زيرمتن آية ْ

ِ
ْ ََّ ْ َ َ   )5طه،( »ُْ

اميري فيروزكوهي، به ترتيـب در ابيـات زيـر بـا            قاسم رسا، محمود منشي كاشاني و       
ر معنايي مطابق بـا داللـت اصـلي آن و بـه منظـور               اي از قرآني كريم، د      جويي از آيه    بهره

 و ذكر همساني آن با بهشت، با كـم و زيـادكردن و ايجـاد                )ع(رضاوصف بارگاه حضرت    
  :اند  بردهكار به آيه، آن را به اشكال گوناگوني در اشعار خود يتقديم و تأخير ميان اجزا

 فادخلوهـا قـل"، او يكـو  رضـوان  فردوس/ او يبو از فضا خرّم او، يرو سعادت صبح

  "آمنین
  )240، 1372شاهرخي و كاشاني،(
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  است مقرر "فادخلوا بسالمش"فحواي / امانست و خلق را دار   دار الحفاظ،
  )623: همان(

   به پيشباز آمد"ادخلو بسالم"ز / ملك به اذن دخولش ز نُه رواق سپهر 
  )1002: 1369اميري فيروزكوهي، (

ٍادخلوها بسالم": متن آيةزير
َ
ِ

ُ ُ َ آمنینْ   )۴۶، حجرال ("ِ
سازد   آية قرآن، تركيباتي وصفي ميدر بيت زير، با اشاره به قسمتي از       و عاشق طبسي    

حـذف بخـشي   : ه عبارتند ازتغييرات صورت گرفت  . كه بيانگر اوصاف ممدوح شاعر باشد     
  : به خُلقخُلُق تبديل كلمه از آيه و

  اوست فتوت پر نفس وجهه/ عظيم  خُلق به مصطفي روش
  )257: 1377زاده،  احمدي و نقوي(

ٍو انک لعلی خلق عظیم": زيرمتن آية
َ
ٍ
ُ ُ َ َ َّ ِ   )۴، قلمال ("َ

  :خزائلي در اين بيت محمدرضا
  تويي الضّحا شمس تجلّي فكن، پرتو / كپا كروبيان عالم و قدس بزم در

  )252: 1377زاده،  احمدي و نقوي(
ز يك آيه، بـه ذكـر اوصـاف          ا هايي  بخشبا كاربست    و محمد موحديان در بيت زير،     

  :اند پرداختهحضرتشان 
  روي نياز بر طلب آرزو كنند / شمس الضّحي كه جمله خوبان درگهش

  )57: 1372شاهرخي و كاشاني،(
َوالشمس و": زيرمتن َ

ِ
ْ َضحاها َّ َ   )١الشمس، "(ُ

  بـه جنّـت    )ع(ميرزا محمدنصير اصفهاني، به منظور تشبيه تفضيل كوي حضرت رضـا          
  :گويد مي

  روان به جنّت خواند مثال كم تركوا/ كه بيند جنّات عدن كويش را  نآ هر
  )420: 1372شاهرخي و كاشاني،(
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َّکم ترکوا من جن" :زيرمتن آية َ
ِ

ُ َ َ ٍت و عیوناْ
ُ ُ َ   )٢۵الدخان، ("ٍ

  ما بر الست او همه قالوا بلي زنيم/ گر دردهد نداي ألست بربكم 
  )447: 1372شاهرخي و كاشاني،(

َألست بربکم قالوا بل  ":زيرمتن آية َ ِّْ ُ ََ ْ ُ َ
ِ
َ ْ   )١٧٢االعراف، ..."(یَ

  )تلميحي( اي  بينامتني اشارهةرابط. 3-3
در اين رابطه، شاعر به ذكر يك يا چند نشانه در كالم كه خواننده را بـه مـتن غايـب                     

 رساند  كند و با الفاظي اندك معاني بسياري را به ذهن خواننده مي             ، اكتفا مي  سازدرهنمون  
اشاره به نام و    . اشعار رضوي، سرشار از اين نوع رابطة بينامتني است         ).47 :1392ي،حبيب(

اي ميـان     ها در قرآن ذكر شده، ايجاد كننـده ارتبـاط اشـاره             داستان پيامبراني كه قصص آن    
اي بـه نـام       پيش متن قرآن و بيش متن اشعار رضوي است كه در بيشتر مـوارد بـه اشـاره                 

  .دشو از آن ذكر ميهايي  ه نمونه كپيامبران بسنده شده است

 ع(داستان حضرت موسي( 

 بيـشترين بـسامد تكـرار را در         )ع(هاي قرآني، داستان حـضرت موسـي        از ميان داستان  
 شـده  اشعار رضوي دارد و جالب آن كه اين داستان در قرآن نيز بيش از ساير قصص تكـرار     

  : اشاره به اين داستانطبسي، محمود شاهرخي و عليرضا قزوه در ابياتي از عاشق. است
  اوست فطرت و روان پود و تار/ عيسي  پاكي و موسي شوق

  )258: 1377زاده،  احمدي و نقوي(
  هايي چو موسي با عصا باطل السحر فسون/ ي ولي با خصم گاه احتجاج يپور موسا

  )149: 1372شاهرخي و كاشاني،(
  نورتر از نورا نورتر از يسبحانك / م يي به هوش آمده مايدر حادثه موسا

  )100: 1387قزوه، (
هاي مؤمنون، طه، اعراف، شعراء، بقره، صـافات           در سوره  )ع(به داستان حضرت موسي   
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َسالم علی موسی و هارون «:و زخرف اشاره شده است     ُ َ َ َ ُ ََ َ ٌ َوإذ واعدنا موسی أربعین  «،)١٢٠ ،صافاتال(» َ ِ َ ْ
َ َ ُ َ ََ ْ َ ْ

ِ
ُلیلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ِ ِ

َ ْ ُ َُّ َ َ ِ ْ َ
ِ
َ ْ

ِ
ْ َُ َّْ َ ُ ً َولقد آتینا موسی الهدی وأورثنـا بنـی إسـرائیل  «،)۵١ ،بقرهال(» َ

ِ َ َْ ْ َ َ ُ َ
ِ ِ

َ َ َْ َ َ ُْ ْ ََ َ

َالکتاب َ  )۵٣،غافر( »ْ

 ع(داستان حضرت اسماعيل(  
گيرنـد كـه    هاي قرآني بهره مي  شاعران رضوي به تناسب مضمون و مقصود از داستان        

شـدن در راه       را اغلب در مقام تشبيه و تمثيل به جهت قرباني          )ع(داستان حضرت اسماعيل  
  :گويد  مييشيخ محمدحسين غرواند؛   گرفتهكار بههدف 
  داشت قربان دوست بهر از كف به جان نقد كه/ ذبيح  عشق يمنا و خليل قدس مقام

  )174: 1377احمدي و نقوي زاده، ( 
يـاء، آل عمـران و   هاي صافات، مريم، توبه، بقـره، ابـراهيم، انب    به اين داستان در سوره    

  .است انعام اشاره شده

 ع(داستان حضرت عيسي( 

  ام من ز نوباوة موسي به عيان يافته/ اند  چه از معجز عيسي به خبر يافته آن
  )66: 1372ي،شاهرخي و كاشان( 

  :و بيت زير از صباحي بيگدلي
  فيض انفاس مسيحا و خواص نفخ صور/ لطف و قهرت را بود هنگام مهر و وقت كين 

  )374: همان(
َان  «:هاي مائده، مريم، بقره و آل عمران آمده است           در سوره  )ع(داستان حضرت عيسي   ِ

َالله یبشرک بِـکَـلمة منه اسمه المسیح عیسی  ُ َ ُ َُ ُ
ِ ٍ ِ َ ُ ِ َ َابـن مـریم ُ َو آتـَـینا عیـسی ابـن مـریم  «،)۴۵آل عمـران،(» ...َ َ َ َ

ُالبَـیِـنات و ایدناه بِـروح القدس  ُ ُ ُ َُ َّ   ).٢۵٣، بقرهال(» ...َ
 ع(داستان حضرت يوسف( 

  حزن بيت مقيم يوسف تأسف، با چو/ فراق  و درد به يشد خراسان كخا مقيم
  )47: 1377زاده،  احمدي و نقوي(
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ُإذ قال یوس«  َ َ ْ
َف ألبیه یا أبت إنی رأیت أحد عشر کوکبا وِ ً ْ َ ََ َ ََ َ َ َُ ّ

ِ ِ ِ ِ ِ
َ
ِ
  )۴یوسف، (» ...ُ

 ع(داستان حضرت سليمان(  
در اشعار رضوي به اين داستان به كرّات اشاره شده و شاعر به فراخور مفهوم و پيـام             

 متفاوت اين داستان، سود جـسته اسـت ماننـد بيـت زيـر از صـباحي                  شگردهايبيت از   
  :بيگدلي
  خاتم ملك از كفت گر برد اهريمن به زور/ چ از شأن سليمانيت نتوانست كاست هي

  )374: 1372شاهرخي و كاشاني،( 
  :است اي به اين داستان كرده و گفته هوصال شيرازي نيز اشار 
  ديوانش كه را سليمان چون سليمان ديوانش به/ طاعت  چنبر در قضا كارد رضا ملك شه

  )108: 1377زاده،  احمدي و نقوي( 
، به راه يافتن )ع(روشن اردستاني در مقام تشبيه باريابي زائران در بارگاه حضرت رضا 

  :گويد گيرد و مي مور به بساط حضرت سليمان از اين داستان بهره مي
  پا نهاده سليمان بساط بر مور يا/ جا  آستانه اين در گرفته منم رب يا

  )125: 1377همان، (
، سـبب بازيـافتن سـلطنت حـضرت سـليمان را يـاري       ينـادر  ميـرزا  و محمدحسين 
  :كند  ذكر مي)ع(رضا امام

  نگين كف اندر تو عون از دارد سليمان چون/ ملجئي  نباشد درگاهت غير را ينادر
 )172: همان (

 در چند سورة قرآن از جمله نمل و عنكبـوت بيـان شـده               )ع(داستان حضرت سليمان  
ُوحشر لسلیمان جنود «:است ُ ُ َ َ َ ُ ِ َ ِ

ُ َه من الجن واإلنس والطیر فهم یوزعونَ ُ َ ْ ُُ َ َّ
ِ

َ َ
ِ
ْ ّ َ

ِ ِ
ْ

  )١٧ ،نملال (»ِ

 ع(داستان حضرت خضر( 

خانة  ارتباط صوري آب حيات مطرح در آن با سـقا          دليل، به   )ع(داستان حضرت خضر  
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اي دارد، بسيار مورد كاربرد شاعران رضـوي           كه براي زائران تقدس ويژه     )ع(حضرت رضا 
 و آب حيـات     )ع(صفهاني در مقام قيـاس بارگـاه حـضرت رضـا          صفاي ا . است  قرار گرفته 

  :گويد خضر چنين مي
  بقاست سرچشمة كه رضاست در كخا/ طلب  رضا از مجو خضر ز آب بقا

  )28: 1377صفاي اصفهاني،( 
  :و بيتي ازحزين الهيجي در اشاره به داستان حضرت خضر

  يدنما سكندر و خضر به تحكّم/ نمايد تر  لب خامه اگر وصفت به
  )86: همان(

  ييما سرچشمة تو و آب طلب اندر خضر/ علمت  سرچشمه ز آب خورد كه آن دل زنده
  )228: 1377زاده،  احمدي و نقوي( 

 هاي قرآني ساير داستان  
داسـتان  ( هـاي قرآنـي     شاعران رضوي، در اثناي كالم خـود بـه بـسياري از داسـتان              

 حـضرت  ،)ع(ت داوود ، حـضر  )ع( حـضرت هـود    ،)ع(، حـضرت يـونس    )ع(حضرت ابراهيم 
و طـرب    اند كه به ذكر چند مورد از نادري         اشاره كرده ...) و   )ع(، حضرت يعقوب  )ع(ايوب

  :شود اصفهاني بسنده مي
  خليل و نوح و آدم و شعيب و ادريس و هود/ حصين  حصن اين باب او حضرت والي شد

  )171: 1377همان، ( 
  اهللا را گرامي درگهش كهف امانما سوي / ما سوي اهللا شد طفيل هستي او نيز هست 
  خضر و ايوب و شعيب و عيسي زنده روان/ آدم و نوح و خليل و صالح و هود و كليم

  )423: 1372شاهرخي و كاشاني،( 

  رابطة بينامتني الهامي و مفهومي. 3-4
کنـد  ای اخذ می  اصلی سخن خویش را از مفهوم و یا نکتهۀشاعر مای« براي ايجاد اين نوع ارتباط،    

گاه به متن غایب پس از خواندن آن پیوند مفهومی و ۀنماید که خوانند ای عمل می  در پردازش سخن به گونهو  آ
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 كـه در اشـعار رضـوي،    )٧٣-٧٢: ٢٠٠٧حلبـی، (» مضمونی میان زیرمتن و زبرمتن را احساس نماید
يـات  شاعر بـا اشـاره بـه مفهـوم آ         . شود  موارد بسياري از اين نوع رابطة بينامتني ديده مي        

قرآن، افزون بر توصيف مراتب و درجات مقام ممدوح، آياتي از مـصحف شـريف را در                 
  :آورد گونه در شعر خود مي اي از قرآن را اين صباحي بيگدلي آيه. كند ذهن تداعي مي

  گنبد شاه خراسان يا رب اين يا نخل طور/ بينم ز دور  ميطوس اين يا وادي ايمن كه
  )372: 1372شاهرخي و كاشاني،(

ْفلما أتاها نودی من شاطئ الواد األیمن فی البقعة المبارکـة مـن الـشجرة أن یـا  «:اشاره به مفهوم آيه    َ َ
ِ َ ََ َّ َ ِْ ِِ ِ ِ

َ ُ َ َّْ ْ َْ ْ َُ ِ ِ
ْ َ ْ ِ ِِ

َ ُ َ

َ إنی أنا الله رب العالمینُموسی َ ْ ُّ َ ُ َّ َ َِّ
  )٣٠القصص، (» ِ

   از تنورچشمة خون از دلم جوشد چو توفان/ عمر نوحي بايدم تا از تأسف هر نفس 
  )376: 1372شاهرخي و كاشاني،(

ُحتی إذا جاء أمرنا وفار التنور  «:اشاره به مفهوم آيه َ ُُّ َّ ََّ َ َْ َ َ َ
ِ

  )۴٠هود، (» ...َ
  : اول و دوم سورة تكويرآيةو بيت زير از سروش اصفهاني در اشاره به مفهوم 

  فرو روند و برآيند تا نجوم و شموس/ زمن تحيت بادا به جان روشن تو 
  )290: 1372شاهرخي و كاشاني،(

ْإذا الشمس کورت «:زيرمتن آية َ ّ
ِ

ُ ْ َّ َ
ْ وإذا النجوم انکدرت*ِ ََ ُ ُ ُّ َ

ِ
  )٢ و ١التکویر، (» َ

   بينامتني جزئيةرابط. 3-5
را از آن ... هـا و  ها، شـبه جملـه هایی از عبارات و جمله با تکیه بر متن مورد اقتباس، بخش« گاه شاعر 

گـاه رخ صـورت بـهالبته در مواردی نیز این فراینـد . بندد  میکار بهن خویش زند و در بافت مت برش می  ناخودآ

 شاعران رضوي در تبيين، توضيح، تعليل و استناد سخنان خـود،   ).۶٧: ٢٠٠٧حلبی،(دهد  می
هـايي از آن      آرايند كه به نمونـه      پيوسته اشعارشان را با جمالت كوتاه و عبارات قرآني مي         

  :شود اشاره مي
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  هاي قرآني  جمله.3-5-1
متن قرآن كريم، استناد بـه جمـالت          از بارزترين شگردهاي اثرپذيري شاعران از پيش      

پـردازي،   كوتاه قرآني است كه شاعر به فراخور مقصود خود و براي تزيين، تعليـل، نكتـه           
  :گيرد هاي مصحف شريف بهره مي تشبيه يا مقاصد ديگر، از جمله

  بساط قرب معراجت، فسبحان الذي اسري/ منهاجت به سر از لطف حق تاجت، طريق شرع 
  )38: 1380قاآني، (

ِیال مَبده لَعِسری بَذی اَ الَبحانُس «:زيرمتن
  )١االسرا، (» ...َقصیَ االِدِسجَ المَلیِ اِرامَحَد الِسجَ المَنً

  به آيت اذن اهللا در نماز آمد/ فلك به رفعت قدرش ز صفة ملكوت
  )1002: 1369اميري فيروزكوهي،(

ِفی بیوت أذن الله أن ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و االصال «:زيرمتن آية
َ َ َ ِّ ُ ْ َُ َُ ْ َ

ِ
َ َِ ُِ ُ ُِّ َ َُ ُُ َ ْْ َ ُ َ ََّ َ

ِ ٍ ُ   )٣۶النور،(» ُ
  چو خيرالمرسلين محرم، به خلوتگاه أو ادني/ مهين نوباوة آدم، بهين پيراية عالم 

  )38: 1380قاآني،  (
َفکان ق «:زيرمتن آية َاب قوسین أو أدنیََ ْ َ َْ َ

ِ
ْ َ   )٩النجم، (» َ

  »امن يجيب «جواب تمناي/ رضا ضامن آهوان نجيب 
  )17: 1383قدرتي، (

َأمن یجیب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء «:زيرمتن آية َُّّ ُ
ِ َ َُّ َ َ َ ِ

َ ْ ُ ْ ُ
ِ

َ
  )۶٢النمل، (» 

  رّ ما أوحيتو گنج كان يزداني، تو داني س/ تو جسم شرع را جاني، تو در عقل را كاني 
  )39: 1380قاآني،(

َاتل ما أوحی إلیک من الکتاب وأقم الصالة «:زيرمتن آية َّ ََ
ِ ِ ِ
َ َُ َ
ِ

ْ ََ ِ ِ
ُ   )۴۵العنکبوت، (» ْ

  »ليذهب عنكم «گفته به وصفت خدا/ اي كه بود روشن از جمال تو انجم 
  )523: 1372شاهرخي و كاشاني، (

ْإنما یرید الله لیذهب عن« :زيرمتن آية َ َ ِ
ْ
ِ ُ
َّ ُ َّ

ًکم الرجس أهل البیت و یطهرکم تطهیراِ ْ ََ ْ ُُ َ ّّ
ِ

َ ِ َ ْ َ ْ َ َ ْ
ِ

  )٣٣االحزاب، (» ُ
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  :و بيت زير از صباحي بيگدلي
  گرچه ايزد كرده آگاهش ز ما يخفي الصدور/ عرضه ده درد دل خود را بر اين صدر رفيع 

  )375: 1372شاهرخي و كاشاني،(
ِیعلم خائن «:زيرمتن آية

َ ُ َ ْاألعین وما تخ ةْ ُ َ َ
ِ
ْ َ ُفی الصدورْ ُ ُّ   )١٩غافر، (» ِ

  طوبي و فردوس اعال يافته نشو و نما/ ز آب چشم عاشقان درگهت طوبي لهم 
  )218: 1372شاهرخي و كاشاني،(

ٍالذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب «:زيرمتن آية
َ َ َ َُ َْ ُ َْ ُ َ ََّ ُ

ِ
َ ُِ َّ

ْ ُْ
ِ  )٢٩الرعد، (» ِ

  عبارات قرآني. 3-5-2
شـاني، عبدالحـسين منـشي باشـي، عالءالـدين حجـازي و طـرب               محمود منشي كا   

  :اند هاي خود به زيبايي از عبارات قرآني بهره گرفته اصفهاني، در سروده
  من فوقها غرف كه به ميعاد داور است/ وار   آرد نمونهدرنظردار السياده 

  )623: 1372شاهرخي و كاشاني،(
  پسر انما وليكمي/ تو ز انوار چارده، دهمي 

  )676: مانه(
  نشان زندة آيات هل أتي است رضا/ فروغ روشن مشكات كبرياست رضا 

  )161: همان(
  داني نهان  ميچه بيني عيان و آن  ميچه آن/ الغرض از اوج هفتم چرخ تا تحت الثري 
  هست بر شاه خراسان چه نهان و چه عيان/ جمله را دست توسل جمله را چشم اميد

  )424: همان(
ُالذین اتقوا ربهم لهم غـرف مـن فوقهـا غـرف مبنیـة تجـری مـن تحتهـا األنهـار «:زيرمتن آيات  َ ْ َ َ َْ َ َ ُ ُْ َ ْ

ِ
ْ َ َ َّ

ِ ِ
ْ ٌ

ِ ْ َّ ٌِّ ٌُ ُ
ِ
َ ْ َْ ََّّ َ َ ِ... «  

  )٢٠الزمر، (
» ّيلنَّما وسولُه   ُ اللّه   مكانوا آ َ  ُ والَّذين   ُ ورْهل« ،)55 ،مائدهال(» ...م » نٌ مّنَ الـدّهرِ   ينِ ح ا االنس ي عل ي أَت َ
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  )1 ،ل أتيه(
ِله ما ف« َ ُ
ِ السماوات وما فیَ َ َ َِ َ َ األرض وما بیَّ َ َ

ِ
ْ َ َنهما وما تحت الثریْ َّ َ ْ ََ َ َ َ  )۶ ،طه(» یُ

  رابطة بينامتني واژگاني. 3-6
ها وامدار متنی و یا اثری  ها و ترکیب ها و فعل گیری برخی واژهکار بهشاعر یا نویسنده در « در اين شيوه  

ها را مختص متن غايـب يـا          توان آن واژه    اي كه مي     به گونه  ).١۵: ١٣٨۵راسـتگو،(» دیگر است
هـا نـو و    به دليل ويژگي زبان اشعار رضوي در سـاخت تركيـب       . همان پيش متن دانست   

هـا   آفريني و آشنايي شاعر با متن قرآن كريم، شاعر، در ساخت واژگان و تركيـب             مضمون
شماري از     اشعار رضوي، موارد بي    در پس متن  . هاي قرآني بسيار بهره گرفته است       از واژه 

هاي   ها اضافي، اسامي سوره     ها وصفي، تركيب    افعال، تركيب : هاي قرآني شامل    كاربرد واژه 
قرآني، نام كتب مقدس مذكور در قرآن و ساير واژگان برگرفته از مصحف شريف ديـده                

  :شود مي

  افعال. 3-6-1
ان رضـوي، از زيـرمتن قـرآن        گيري شاعر   كاربرد افعال قرآني، از ديگر شگردهاي وام      

كه برگرفته از قرآن است،     » علّم «هماي شيرازي، در بيت زير با اشاره به فعل        . كريم است 
  :كند افزون بر ساخت تصوير تشبيهي، معناي آيه را نيز يادآوري مي

شــاهرخي و (نهـادي تـو بـر فــرق او تـاج علّـم      / رسـوم دو گيتـي، بنـاي دو عــالم    
  )725: 1372كاشاني،
َّوعلم آدم األسماء کلها «:ن آيةزيرمت ََّ ْ ََ ْ َ َ َ   )٣١البقره، (» َ

  :و نمونة ديگري از قزوه
ا نــورتر از نــورتر از نــور يــســبحانك / م يي بــه هــوش آمــده مــايدر حادثــه موســا

  )100: 1387قزوه،(
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َقالوا سبحانک ال علم لنا إال ما علمتنا إنـک أنـت الع «:زيرمتن آية  ْ َ َُ َ َّ َ
ِ ِ
َ َ ََ ْ َّ َْ َ َُّ ََ ِ ْ ْ ُلـیم الحکـیمَ َُ ْ

 و آیـة) ٣٢البقـره، (» ِ
ِسبحانک فقنا عذاب النار«

َّ َ ََ َ َ
ِ
َ َ ْ   )١٩١آل عمران، (» ُ

  ها تركيب. 3-6-2
 هاي اضافي تركيب) الف

هـاي    در بسياري از موارد، سود جستن از متن قرآن كريم، از طريـق كـاربرد تركيـب                
هـا    ارسـي، بـدان   هاي معمـول در زبـان ف        وصفي و اضافي است كه شاعر به جاي تركيب        

جويد تا افزون بر ايجاد آراية حسن تعليـل و تـشبيه، تـصاوير ذهنـي خـود را                     استناد مي 
بـضع   «،)447: 1372شـاهرخي و كاشـاني،    (» بوالبـشر  « نظيـر  تركيباتي .دكنتر بيان     روشن
» اهللا کلمـة «و) 613: همـان (»  العـين  ةقـر  «،)635:همان(» اولواألمر «،)678: همان(» سنين

  ).658: همان(

  اهللاهكلم  

  شود  ميپياده/ عرفان در ايستگاه حرمت /  اهللا کلمةيا 
  )658: 1372شاهرخي و كاشاني،(

ٌکلمة الله هی العلیا والله عزیز حکیم «:زيرمتن آية ِ
َ ٌَ

ِ
ُ ّ ْ َّ َ ُ ْ َ ِ ِ

ُ َ ِ
 )۴٠التوبه، (»َ

 فالق األصباح  
  گريزان داشتكه از افق غسق الليل را / حديث حسن تو را خواند فالق األصباح 

  )601: 1372شاهرخي و كاشاني،(
ِأقم الصالة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل «:زيرمتن آية 

َّ
ِ
َ َ َ ُ

ِ ِ
ْ َّ ُ

ِ َ ََّ
ِ ِ
َ

َفـالق اإلصـباح وجعـل  «و آیة) ٧٨: اسراء(»  َ َ َ
ِ
َ ْ ِ

ْ ُ ِ
َ

ًاللیل سکنا َ َ   )٩۶االنعام، (» َّ

 الوثقيةعرو   
   الوثقيةاك فرمانت، جهان را عروخهي فتر/ زهي يزدان ثناخوانت، دو گيتي خوان احسانت 

  )38: 1380قاآني،(

..
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ِویــؤمن باللــه فقــد استمــسک بــالعروة  «:ةزيــرمتن آيــ َ ْ َْ ُ ْ
ِ ِ
َ َ ْ َ ِ

َ ََّ
ِ ْ ِ

ْ َالــوثقیُ ْ ُ ٌ الانفــصام لهــا واللــه ســمیع علــیمْ ِ
َ ٌ ْ ِ َ َُ َّ َ َ ََ َ ِ

ْ«   
  )٢۵۶البقره، (

 دارالقرار  
  كرد رارق شه آن محبت در كه دل هر/ يافت  القراردار  سعادت سرمايه

  )17: 1377زاده،  احمدي و نقوي(
ِوإن اآلْخرة هی «:زيرمتن آية َ ِ

َّ
ِ
ِالقراردار  َ َ

َ   )٣٩غافر، (» ْ

 حور عين 

  از پي كسب شرافت گيسوان حور عين/ سرا  بوده و هست و بود جاروب اين جنّت
 )612: 1372شاهرخي و كاشاني،(

ِو حور عین کأمثال اللؤلؤ «:زيرمتن آية
ُ ْ ُّ

ِ
ْ ََ ٌ ِ ٌ

ِ المکنونُ
ُ َ   )٢٢الواقعه، (» ْ

  هاي وصفي تركيب) ب
اديب كاشاني، قاسم رسا، سروش اصفهاني و حسين خـوارزمي، از جملـه شـاعراني               

، عامدانـه  )ع(رضـا  در وصف مقام حضرت ويژه بههاي خود،  هستند كه در آفرينش سروده   
  :اند به ذكر اوصاف مذكور در متن قرآن كريم، پرداخته

 رب غفور 

  رضا شهنشه ثامن، حبيب رب غفور/ ضل علي بن موسي الكاظم جهان ف
  )1372:45شاهرخي و كاشاني،(

ٌو اشکروا له بلدة طیبة و رب غفور «:زيرمتن آية َ ُُ َْ ٌّ َ ٌَ َْ َ ٌ َ ْ َ ُ   )١۵سبأ، (» َ

 قرآن مبين  
  رازي كه روشن شد از آن اسرار قرآن مبين/ آن فخر زمان شد سرّ مكتوبي عيان » تكتم «از

  )240: 1372 و كاشاني،شاهرخي( 
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ٍوال رطب وال یابس إال فی کتاب مبین «:زيرمتن آية ِ ٍ ِ
ُّ َ ََ

ِ
َّ َ ْ َ
ِ ٍ ٍ

  )۵٩االنعام، (»َ

 مهيمن قدوس  
  طباق نور فرستد مهيمن قدوس/  روح قدس دست بهنثار مشهد او را 

  )290: 1372شاهرخي و كاشاني،(
َهو اللـه الـذی ال إلـه إال هـو «:زيرمتن آية  َُ َُّ َ َ َّ

ِ ِ
َ ُِ

ُ الملـک القـدوس الـسالم المـؤمن المهـیمن العزیـزَّ
ِ
َ ْ ْ ْ ْ ُْ ُِ ِ

َ ُ ُ َْ ُ َ َّ ُ ُّ ُ
ِ... «  

  )٢٣الحشر، (
 يد بيضا 

  آستي از خدا دست بدر آمد حق لطف كز/ مبر  بيضا يد از نام دگر عمران موسي گو
  )214: 1377زاده،  احمدي و نقوي(

 احسن مثواه 

  فيض تو شد احسن مثواهبا واسطة / بر حوت عيانست كه اين بحر معلّق 
  )635: 1372شاهرخي و كاشاني،(

ّقال معاذ الله إنه ربی «:زيرمتن آية َ
ِ
َ ُ َّ ِ ِ

ّ َ َ َ َأحسن مثوای إنه ال یفلح الظالمون   َ ُ ِ
َّ ُ َِ

ْ َ ُ َّ
ِ َ ْ َ َ ْ  )٢٣یوسف،(» ....َ

  نام سوره ها. 3-6-3
قرآن هاي شاعران رضوي با       هاي پيوند سروده    هاي قرآن، از ديگر روش      ذكر نام سوره  

عالءالـدين حجـازي،   . كريم و نشانگر نظر شاعران به پيش متن مـصحف شـريف اسـت         
هـاي زيـر، از ايـن نـوع رابطـة              قزوه و عاشق طبسي در نمونه      عليرضا حسين خوارزمي، 

  :اند بينامتني سود جسته
  نشان زندة آيات هل أتي است رضا/ فروغ روشن مشكات كبرياست رضا 

  )161: 1372شاهرخي و كاشاني،(
  افزاي تو تعبير سرّ و الضحي  روح روح/ بوي عنبرساي تو تعبير و الليل آمده 

  )218: همان(
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   بـاز كن از نـوريا در ظلمت من پنجـره	/	هشـتم	قبلهاي   سورة اعراف منيا
  )45: 1391قزوه،(

زاده،  احمـدي و نقـوي   (اوسـت  دولـت  كمينـه  فرقان به گر / "عندالله دارالسالم": گفت
1377 :258(  

  ها ها و صفت ساير واژگان قرآني شامل اسم. 3-6-4
 هـايي نظيـر    واژه. شود  عر رضوي معاصر ديده مي     از واژگان قرآني در ش     تعداد زيادي 

 ،)719: همـان (» خلـد  «،)728: همان(» ابكم «،)719: 1372شاهرخي و كاشاني،  (» جحيم«
  :دشو هايي از آن ذكر مي كه نمونه... و) 643: همان(» نعيم«

 ء و طينما 

  از پي ايجاد آدم امتزاج ماء و طين/ كه شد روز ازل  علت غائي تو بودي، اين
  )613: 1372شاهرخي و كاشاني،(

ٍ خلقه و بدأ خلق اإلنسان من طین ٍء َشیَّکل  أَحسنَ   يالَّذ «:زيرمتن آية 
ْ ِ ِ

ْ
ِ
ْ َ ْ َ ََ ََ َ َ َ ٍ ثم جعل نـسله مـن سـاللة *ُ

َ ُ ْ ِ
ُ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ

ٍمن ماء مهین
َ ٍ ْ   )٨ و ٧جده، الس(» ِ

 يسار و يمين 

  بر صف خدام اين در از يسار و از يمين/ باشد از خيل ماليك چشم حسرت صبح و شام 
  )613: 1372شاهرخي و كاشاني،(

ِوأصحاب الیمین ما أصحاب الیمین «:زيرمتن آية ِِ ِ
ْ ُْ َُ َْ َْ ََ   )٢٧الواقعه، (» َ

حجت و برهان  
  ناموس را شرع و يزدان جتح هست كه/ موسي  بن علي مغرب و مشرق امام

  )118: 1377زاده،  احمدي و نقوي( 
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َوتلک حجتنا آتیناها إبراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء «زيرمتن آية َّ ََّ ٍَ َ َْ ْ ْ ََ ُ َ َ
ِ ِِ

َ َْ َّ َُ ِ ِ
َ َُ   )٨٣االنعام، (» ...ََ
  :و بيتي از صفاي اصفهاني

  راست ره از امر آورده كه توحيد سرّ/ وصول  برهان تو مقصود تو عشق راهبر
  )147: 1377زاده،  احمدي و نقوي(

َقل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین «:زيرمتن آية ِ ِ َ ْ ُْ َ َ
ِ

َ ْ ُ ْ ُ ْ  )۶۴النمل، (» ُ

 الست 

  مست از روز الستم يا رضا/ ام امروز و فردايي نبود  مستي
  )59: 1383قدرتي، (

َألست بربکم قالوا بلی «:زيرمتن آية َ ِّْ ُ ََ ْ ُ َ
ِ
َ ْ   )١٧٢راف، االع(» ...َ

 دارالسالم و فرقان 

   اوست دولت كمينه فرقان به گر / "عنداهللا دارالسالم": گفت
  )258: 1377زاده،  احمدي و نقوي(

ِو الله یدعوا إلی «:زيرمتن آية 
ُ ْ َ ُ ّ ِالسالمدار  َ

ِرک الذی نزل الفرقان علـی عبـده تبا «:و آیة) ٢۵یونس، (» ...َّ ِ ْ
َ ََ َ َ ْ َُ ْ ََّ َّ َ ِ

َلیکون للع ْ ِ ِ
َ ًالمین نذیراَ ِ َ َ ِ

  )١الفرقان، (» َ

  گيري نتيجه
بررسي و تحليل روابط بينامتني شعر رضوي و مقايسة آن با متن قـرآن كـريم نـشان                  

انـد   متن قرآني، به نيكويي توانسته دهد كه شاعران رضوي به دليل آگاهي كامل از پيش   مي
 افزون بر پربـاري بيـان   گيري از روح قرآن، و با بهره قرآن را وارد بافت شعري خود كنند    

تر تصاوير ذهني خـود       ائه روشن عاطفي شاعرانة خود به اهداف تعليل، تشبيه، استناد و ار         
متني و نوع بينامتني قوي را بـا         اند به بهترين شكل، مناسبات ميان        و نيز توانسته   بنديا دست
اعـم از آشـكار،      انواع روابط بينـامتني      بيشتربرقرار كنند و از     ) قرآن كريم ( متن خود  پيش

اي، درزمـاني، خودآگـاه و هـم حـضوري آشـكار و               ضمني، درون فرهنگي، درون نشانه    
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كاربرد آيات كوتاه قرآن، بـدون تغييـر و كـم و كاسـت و گـاه بـا                   . اند  ضمني بهره جسته  
تغييرات جزئي بدون ايجاد خلل در ساختار معنايي آيات ايجاد كنندة بينامتني كامل متني،              

هاي ساده و پيچيده، موجد رابطة كامـل تعـديلي و اشـاره بـه                 تارشكنياعمال برخي ساخ  
. ده است كرمتن مورد بحث را ميسر       متن و پس   مفهوم آيات، رابطة الهامي و مفهومي پيش      

هـاي قرآنـي    هـا، واژه  ها، شبه جملـه  اي از عبارات، جمله همچنين كاربست طيف گسترده  
هـاي قرآنـي، نـام كتـب          ي، اسـامي سـوره    ها اضاف   ها وصفي، تركيب    افعال، تركيب : شامل

مقدس مذكور در قرآن و ساير واژگان برگرفته از مصحف شريف مؤيـد رابطـة بينـامتني                 
از ايـن ميـان، نـوع رابطـة بينـامتني جزئـي و واژگـاني            . است جزئي، واژگاني و تلميحي   

هاي  پربسامدترين نوع مناسبات اشعار رضوي با مصحف شريف است و در اغلب سروده      
كـاركرد آيـات و الفـاظ قـرآن در شـعر            . گـر اسـت     وي اثرپذيري از قرآن كريم جلوه     رض

رضوي با كمترين تغيير در حوزة لفظي و معنايي صورت گرفته است؛ اما در كنـار انـواع                  
شـاعران، از  . متني مذكور، در برخي موارد تراگونگي آگاهانه نيز وجود دارد       مناسبات ميان 

هـا و در انـدك مـواردي بـا        و تغيير صورت برخي واژه     جايي، تبديل ه  طريق كاهش، جاب  
  .اند ايجاد تغيير در مفهوم و محتواي آيات به نوعي تراگونگي آگاهانه دست يافته



  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

   و مĤخذمنابع
  

 قرآن كريم.  
 بنياد :مشهد، مدايح رضوي در شعر فارسي، )1377(، زاده نقوي و علي احمد بيرجندي، احمدي 

 .هاي اسالمي پژوهش

  ،سپهر: احمد سهيلي خوانساري، تهران: ، به تصحيحديوان اشعار، )1377(اصفهاني، صفا. 

  ،سخن: ، تهران2 ج،ديوان اشعار، )1369(اميري فيروزكوهي، كريم. 

 ،علوم، »الدين حلي و قرآن كريم  صفيشعر ميان بينامتني روابط بررسي «،)1392(، اصغر علي حبيبي 
  .62-27، صص 4شماره ، اول لسا. قرآني -  ادبيي ها پژوهش

  ،الموقف االدبيمجلة، »اشكال التناص الشعري شعر البياتي النموذجا «،)2007(حلبي، احمد طعمة  ،
  .83 -60صص ، 430العدد 

  ،العلوم االنسانيه الدوليهمجله، »التناص الديني في االب اللبناني المعاصر «،)2009(خزعلي، انسيه  ،
 .89 -61صص ، 16العدد 

 سمت: ، تهرانتجلّي قرآن و حديث در شعر فارسي، )1385(تگو، محمد، راس.  
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  ،5، ارديبهشت، شماره نشريه بيناب، »پيشينه و پسينه نقد بينامتني: بينامتنيت «،)1383(ساساني، فرهاد 
 .185 -172، صص 6و 

  ،اسوه: ، قمقبله هفتم، )1372(شاهرخي، محمود و مشفق كاشاني.  
 به تصحيح ميرزا محمود خوانساري، تهرانديوان اشعار، )1380(بيب اهللا، قاآني شيرازي، ميرزا ح ، :

 .نگاه

  ،به نشر: ، مشهدحريم سبز عشق، )1383(قدرتي، نسترن. 
 ها ادبيات و زبان، »)واژگان و اصطالحات فرهنگ جهاني(بينامتنيت  «،)1381(اصغر،  باغي، علي قره ،

 .43 -38، صص 47گلستانه، اسفند، شماره 

 تكا: ، تهرانسورة انگور، )1378(ه، عليرضا، قزو.  
 __________، )1391( ،كتاب نشر: ، تهرانصبحتان بخير مردم. 

 مهران مهاجر و محمد نبوية ترجم،هاي ادبي معاصر  نظريهةنام دانش، )1390(، مكاريك، ايرنا ريما ، 
 .آگه: تهران

  ،نامه علوم  پژوهش، »ها با ديگر متنترامتنيت مطالعه روابط يك متن  «،)1386(نامورمطلق، بهمن
 .98 - 83 ، صص، زمستان56، شمارة انساني

 __________ ،)1390( ،سخن: ، تهراندرآمدي بر بينامتنيت. 

  ،اميركبير: ، تهرانبه كوشش مظاهر مصفا، ديوان اشعار، )1340(نظيري نيشابوري، محمدحسين.  
  



  
  



  قرآن دمق و حدوث گفتمان با )ع(رضا امام مواجههي واكاو
  2يمالكاظمي عل ،1گراب كار   مهيد محسن

  

  22/5/1394 :افتيدر
  25/7/1394 :رشيپذ

  دهيچك
 مـسلمانان ي  كالمـ  تـأمالت  نينخست از قرآن، قدم و حدوث گفتمان جاكه  ازآن
ـ ح كـه  مـذكور  گفتمـان  بـا  )ع(رضا  امام مواجههي  واكاو است ميكر قرآن درباره  اتي
 توجه  قابلي  بس بوده،ي  كالم گفتمان نيا يريگ شكل دوران با مصادف شانيا مبارك

ـ م در گفتمـان  ليتحل روش بر هيتك با است صدد در نوشتار نيا. است تأمل و  راثي
 همـام  امام آن مواجهه نحوه ن،يقيفري  خيتار وي  كالم راثيم و )ع(رضا  امامي  ريتفس
 بـه  پاسخ در )ع(رضا  امام كه دهد يم نشان ها يبررس. دكني  واكاو را مزبور گفتمان با
 مـورد  كـه  نساختندي  جار زبان بر راي  لفظترين    كوچك قرآن قدم و حدوث لهئمس

ـ تأ دري  دربـار  انيمعتزل وي  عباس حكام استفاده سوء  و شيخـو ي  فكـر  مكتـب  ديي
ي مبن شيخو دگاهيد ،نيا وجود با. رديگ قراري  عباس حكومت بهي  بخش تيمشروع

ـ ب آن بـودن ي  الهـ  كـالم  بر أكيدت با ميرمستقيغ صورت  به گاه را قرآن حدوث بر  اني
ـ د نيا كه فرمودند انيب اصحاب ازي  برخ به ميمستق صورت  به گاه و فرمودند  دگاه،ي

 نحـوه  نيا با امام. داشت قرآن قدم دگاهيد و بودن مخلوق دگاهيد با نياديبني  تفاوت
ـ حما نيعـ  در و گرفت يم معتزله و دربار از را عمل ابتكار مانهيحك مواجهه از  تي
 عموم و انيعيش دربار،ي  معتزل متكلمان وي  عباس حكامي  علم ريغ موضع از كردنن

 بـاز  نبود، مترتب آن بري  چندان دهيفا كهي  مسائل به پرداختن از را شيخو مخاطبان
 وي  تيهـدا  ابعـاد  ماننـد  ميكـر  قرآن ازي  تر مهم ابعاد به را مردم اذهان و داشت يم

 از) انيعيش ويژه  به (شيخو مخاطبان جان حفظ آن ثمره كه دكر  مي جلب آني  تيترب
  .بودي عباس درباري جد يها بيآس و خطرات

  :ها واژه ديكل
  .گفتمان ليتحل ،يكالم ريتفس ،يكالم يها گفتمان قرآن، قدم و حدوث ،)ع(رضا امام

                                                            
   :)ولئمس سندهينو( مقدس مشهد قرآن مدرس تيترب دانشكده م،يكر قرآن معارف و علوم دانشگاه ارياستاد .1

mdeymekar@gmail.com  
  karbala6161@yahoo.com  :دامغان دانشگاهقرآن و حديث  علوم ارياستاد ..2



146   فرهنگ رضوي 

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

18، 
ان 

ست
تاب

13
96

 

  لهئمس طرح
ـ د اتيضرور از و مسلمانان ياعتقاد فروع اي اصول از قرآن قدم اي حدوث مسئله  ني

 آغـازش  هكـ  ردك دايپ يميعظ ياجتماع بازتاب يهجر سوم قرن در يول ستين مذهب و
. بود لكمتو عصر در انشيپا و واثق و معتصم و مأمون عهد در اوجش و هارون عصر در

 علما ياعتقاد امتحان يعني ردك برپا» محنه «نام به يديشد ديعقا شيتفت ،گرا معتزله مأمون
 قـرآن  حـدوث  به قائل كه نيا به آنان واداشتن و وردم نيا در) محدثان و انيقاض ويژه  به(

 يهـا  گفتمـان  ازي  يكـ  بـه ي  علمـ  لهئمس نيا واقع در). 124: 1384 ،يريحر: رك (شوند
 مـذاهب  و فـرق  هيـ ناح ازي  متفـاوت  يهـا  موضـع  و ليتبـد  سوم قرن دري  جنجالي  كالم

 بـدان ي  علمـ  اسخپ دنبال به نوشتار نيا كهي  اساس لهئمس. شد اتخاذ آن برابر در گوناگون
ـ ا تولـد  بايتقر كه شهياند نياي  گفتماني  فضا به توجه با كه است نيا است ـ اند ني  و شهي
 در حـضرت  مواجهـه  نحوه است، )ع(رضا  امامي  زندگ دوران با مصادف آن اوج ازي  بخش
  .است بوده چهي اسيس-يكالم گفتمان نيا برابر

 مواجهـه  خصوص دري  نگار تك صورت  بهي  پژوهش تاكنون ايگو نگارنده تتبع بر بنا
ـ ا در چـه  آن. اسـت  نـشده  نگاشته قدم و حدوث گفتمان با )ع(رضا  امام  تـاكنون  بـاب  ني

» زانيـ الم «در كه است ميكر قرآن درباره قدم و حدوث لهئمس اصلي  واكاو شده نگاشته
 بـر  قـرآن  نامـه  شناخت كتاب در. شود يم دهيديي  خو اهللا تيآ» انيالب «ويي  طباطبا عالمه

ـ د «عنـوان  باي  مباحث ويژه  به موضوع، نيا در يمطالب زين ثيحد و قرآن هيپا  امامـان  دگاهي
 نوشتار نياي  پژوهشي  غنا افزودن منظور به نگارنده كه 1است آمده »قرآن حدوث درباره

ـ د دربـاره  و اختـصار  بـه  مذكور مطالب اما داده، قرار توجه مورد زين را مطالب آن  دگاهي
 دري  نگـار  تـك  نگـارش  از را مـا  زين مطالب آن بنابراين است، شده نگاشته )ع(معصومان
 ازيـ ن  بـي  هـا  آن ليتحل ويي  روا مستندات ذكر با باب نيا در )ع(رضا  امام دگاهيد خصوص

                                                            
  .است يافته سامانيي رضا حسني آقا لهيوس به پژوهش، نيا. 1
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 اشـاره  گفتمـان  مفهـوم  به ابتدا مذكور گفتماني  فضا ميترس از شيپي  رو هر به. كند ينم
  :ميكن يم

   مفهوم گفتمان.1
 تنها شتريپ. ستا ركشو يعلم يفضا در رنوظهو تصطالحاا وجز» نگفتما «اصطالح

 رگبـز  فرهنـگ   نامـه  واژه در ،نمونـه  يابـر  ؛سـت ا دهبو توجه ردمو آن يگانواژ يمعنا
 كـر ذ آن يابـر  يصـطالح ا يمعنا و هشد معنا» مباحثه «و» وگو گفت «به واژه نيا ،سخن
 يفرانـسو  واژه از فتمـان گ واژه). 3: 1389 ،يدهقان ؛6199 :6 ج ،1381 ،يرنوا(اند    دهنكر

»Discourse «نيالت و» Discursus «ر،يبـش  (..اسـت  گفتار و محاوره گو،و گفت يمعن به 
 متن اتصال انكام هك است متن بهي  ساختاري  ردكيرو گفتمان، اصطالح). 9-10 : 1384

 گفت با اغلب واژه نيا). 62: 1382 ،يفرقان (كند يم فراهم راي  شناخت جامعهي  ها جنبه به
ـ  و جانبـه  دو حالـت  گوو گفت. شود يم پنداشته مترادف آني  ها خانواده هم و گوو  نيب

 گفـت  منطـق  و الگـو  انگريـ ب و داشـته ي  ميپاراداي  ژگيو گفتمان كه  درحالي داردي  نياإلثن
 كـار  و سـر  جمله دهنده ليتشكي  لغو وي  نحو عناصر با صرفا گفتمان بنابراين. گوستو

ي اجتمـاع  وي  فرهنگ ،يتيموقع بافتي  يعن متن از رونيب واملع به آن از فراتر بلكه ندارد،
 شــود يمــ مبــدلي شــناخت جامعــه موضــوع يــك بــه قــتيحق در و پــردازد يمــ عبــارت

ي هـا  نـه يزم پـس  يـا  سـخن  منطقي  معنا به گفتمان گريد عبارت به). 8: 1379فركالف،(
ي ايـ دن بـا  اطارتبـ  در را جملـه ي واقعـ ي  معنـا  و رود يم كار  به كه استي  جمالت و گفتار
  ).2: 1391 ،ينيرحسيم ؛130: 1383 ،يباق (كند يميي شناسا آني رونيب نهيزم وي واقع

هاي علمي عصري، در اين نوشـتار         گيري ها بر جهت     گفتمان تأثيربنابرين با توجه به     
بـا   )ع(رضـا   امـام  حدوث و قدم قرآن، نحوه مواجهه        گفتمانبرآنيم با واكاوي و بازشناسي      

  .مكنيالمي را مشخص اين گفتمان ك
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  با آن )ع(رضا امام تحليل فضاي گفتماني حدوث و قدم قرآن و مواجهه .2
، يتي بافـت مـوقع    يعنيرون از متن،    ي عوامل ب  ا ب 1»گفتمان  ليتحل « بيان شد در    كه چنان

ـ ار دار ك سر و    ... و   ي، ارتباط ياسي، س ي، اجتماع يفرهنگ چـه اينكـه در كنـار عوامـل         . مي
برون زباني اعم از زمينه اجتماعي، فرهنگي و سياسـي و ارتبـاطي و              درون زباني، عوامل    

 معنا و صدور متن داشته باشد كـه بررسـي           يريگ   بسزايي در شكل   تأثيرتواند    مي موقعيتي
 ابتدا بخش نيا در حيتوض نيا با .كند  مي كمك شاياني به فهم متن    ها    اين دست از جريان   

 را )ع(رضا  امامي  كالم مواجهه سپس و اشاره آن يها بينش و فراز و گفتمان نيا نهيشيپ به
  .ميكن يمي بررس گفتمان نيا

  ميكر قرآن قدم و حدوث نهيشيپ .2-1
ه ك مسلمانان درباره قرآن است يالمكن تأمالت يله حدوث و قدم قرآن، از نخست   ئمس

گر ي ديالمكه و مسائل متعدد شد يالمكاتب كن مذاهب و م ي مجادالت فراوان ب   ساز  نهيزم
الم و وجـه    كـ ش دانـش    يدايـ  سرچـشمه پ   عنـوان   بـه  از آن    رو  ازايـن  داشته،   يا هم در پ   ر
 ، ق 1417؛ إيجـي،    41 :1 ج ،1364،  يشهرسـتان (است  اد شده   يالم  ك آن به علم     يگذار  نام
شه، از اختالط مـسلمانان بـا       ين اند ي طرح ا  يها  سرچشمه و   ها  نهيزم يدر بررس ). 46 :1ج
ـ هودي خاص اعتقـادات  طور به و  ي اسالم  فتوحات ير مذاهب در پ   يروان سا يپ احمـد  (ان ي

و ) 50 :ق1418؛ كثيـري،    65 :7 ج ،ق1417،  يب بغداد ي؛ خط 69 :1 ج ،ق1408بن حنبل،   
ـ ز ر يـ  ن يبرخـ . اد شده است  ي) 26 :7 ج ،تا  يبسبحاني،  (ان  يحيمس ـ شه ا ي ـ ن اند ي شه را در   ي
ـ پد ي هنگام ئلهاين مس ). 408 :تا  يبخويي،  (اند    دانستهونان  ي ياتب فلسف كم ه كـ  شـد    داري

 به قـدم قـرآن      ها  ياشعر. ندشدم  ي تقس ير اشعر ي و غ  يمسلمانان به دو گروه به نام اشعر      
الم كه  كردند و گفتند    كم  ي تقس يالم نفس ك و   يالم لفظ كالم را به دو نوع      كمعتقد شدند و    

 از صـفات  كـي يه قائم بـه ذات پروردگـار و   ك است يو معنو» ينفس «المكخدا از گونه  
                                                            

1. discourse analysis 
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م ي قـد  يگر صـفات ذات و    يالم خداست، مانند ذات و د     كه  كن، قرآن   يبنابرا. ذات اوست 
الم كـ  بـه    ها  تنالم را   كز معتقد به حدوث قرآن شدند و        يه ن ي و عدل  ها  يمعتزل. خواهد بود 

ـ          يلم را از صفات فعل    ك و ت  كردند منحصر   يلفظ او  ي خداوند دانـستند نـه از صـفات ذات
  ).408 :همان(

 بـا  تيحيمـس  در تجـسد  آمـوزه  تـأثير  تحـت  احتمـاالً  قرآن، نبودن مخلوق به اعتقاد
 برآمـده  و يآسـمان  دهيپد هر هك تصور نيا طبق و» ياله المك «و »ّکلمة الله «انيم مقارنت

 يبرخـ  انيـ م در اول قـرن  دوم انـه يم از ست،ا زين نامخلوق و ميقد لزوماً محفوظ لوح از
. شـد  بدل زيبرانگ جنجال و يالمك يا همسئل به دوم قرن آغاز از و مطرح تابعان و صحابه
ـ ا برابـر  در المكـ  علم اصحاب از گريد يا پاره و انيمعتزل ـ د ني  آنـان  نظـر  از هكـ   دگاهي
 مطـرح  را قـرآن  حـدوث  دگاهيد ،شد يم شمرده ديتوح با مخالف و معقول ريغ يا دهيعق

 فـوق  به داعتقا قرآن، قدمت ينف با مزبور هينظر). 221-220 :2ج ،1391 ،ييرضا (كردند
ـ تهد معرض در را آن بودن يبشر  يمتنـ  را مقـدس  مـتن  يا گونـه  بـه  و داد  مـي  قـرار  دي
 كشـر  شائبه زين قرآن قدم به باور مقابل، در و داد يم جلوه ها متن گريد سان به ،يخيتار
 :،ق 1385 ،يجرجـان : كر (آورد يمـ  ديپد را يازل موجود كي از شيب به اعتقاد قيطر از
  ).30-25 :م1986 سلطان، ريمن ؛5-8

 گـردد  يبرمـ  كتـاب  اهـل  بـه  قرآن قدم دگاهيد كه است آن ديمؤ كهي  شواهد ازي  كي
 در و شـد  وارد» ينصران ونيفث «بر روم در كه است يبغو العباس ابو از ميند ابن گزارش

 خداونـد،  كـالم  كـه  داشـت  بـاور  نيچن كه ديپرس كالب ابن از او، با شيگوو گفت انيم
ـ ا به او كند، رحمت را عبداهللا خداوند: داد پاسخ» ينصران نويفث «خداست، همان  جـا  ني

 خداونـد  كـالم  كـه  (فراگرفـت  مـن  از را دگاهيد نيا و نشست يم گوشه آن در و آمد يم
 بن محمد: ديگوي  بغو. ميبود كردهي  نصران را مسلمانان بود زنده او اگر ،)خداست همان

 كـه ي  باور همان: گفت او ست؟يچ حيمس درباره نظرت: ديپرس او از زين يطالقان إسحاق
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ـ  ،ميند ابن (دارند قرآن خصوص در مسلمانان از سنت اهل  ،1381 ،يسـبحان  ؛230 :تـا  يب
  ).336 :3ج

، يخي تار يها  نوشتهرد، در   ك مطرح   يسكن بحث را چه     ين بار، ا  يه نخست كن  يدرباره ا 
 )293 :ق1419،  هنبات بنا(درهم   معموالً از جعد بن      يخيمنابع تار . اختالف نظر وجود دارد   

 دسـت   بهبه سبب اعتقاداتش    )  ق 125م  (الملك  ومت هشام بن عبد     ك آخر ح  يها  ساله  ك
 :1 ج ،ق1408احمد بـن حنبـل،      (صفوان  و از جهم بن     ) همان(شد   اعدام   يعبد اللَّه قسر  

شته كـ ج در خراسان    يام حارث بن سر   يت در ق  ك به سبب شر   ي قمر 128ه در سال    ك) 68
ـ الن بـن    يز از غـ   يـ و ن ). 141 :2 ج ،1989؛ زركلـي،    335 :،7 ج ،1387،  يطبر(شد   ونس ي
ان مخلوق بودن قـرآن نـام   ين مدعي نخستعنوان  به) 289 :ق1419،  هنبات ابن (يدمشق يعدو

تـاب  كه در بـاب خلـق قـرآن،    كـ  شمرده شـده  يسكن يز نخستيق نيطالوت زند. برند  يم
 كـه خليفـه     انـد   بـرده  دؤاد نام    يبن اب برخي نيز از احمد     ). 293 :ق1419،  هنبات ابن(نوشت  

خطيـب بغـدادي،    (واداشـت   له مخلـوق بـودن قـرآن        ئعباسي را بر امتحان مردم بـه مـس        
  ).273 :ج، ق1412، يجوز ابن؛ 365 :4 ج،ق1417

دند تـا  يوشـ ك و سـخت  نـد ردك معتصم آن را دنبال  يبه هر روي مأمون و به دنبال و       
 عنوان  بهخ  ين فشار بر علما در تار     يا.  وادارند له خلق قرآن  ئعلما و محدثان را بر قبول مس      

. ر بودنـد  يـ  چون احمد بن حنبل سخت در آن درگ        يسانكه  كافته  يشهرت  » محنة القرآن «
ن باره تحت فـشارها و      يم بودن قرآن داشت و در ا      ي اعتقاد به قد   ثيحد  اهل در رأس    يو

 شـالق را هـم   يهـا  ضربه ها، ور آن دست  به ي قرار گرفت و حت    يومت عباس كحهاي    اهانت
ن بار  ي را گرفت و ا    حنبل  ابنل جانب   كبا گذشت دوران مأمون و معتصم، متو      . ردكتحمل  

ج يل، بـه تـرو    كافزون بر آن، دولت متو    . ل شد يگران تحم يم بودن قرآن بر د    ياعتقاد به قد  
رده بـود، پرداخـت و مـذاهب        كش درست   ي برا حنبل  ابنه  ك يفي با تعر  ثيحد  اهلمذهب  

بـه  » يسـن  «ه عنـوان  كـ ن دوره بـود     يدرست در همـ   . ردكار  كان» بدعت «نعنوا  بهگر را   يد
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  ).529-528 :1381جعفريان،(شدند خوانده » بدعت «اهلگران ي داده شد و دثيحد اهل
ـ    218االول    عيد توسط مأمون در رب    يش عقا يند تفت يفرا ش از ي هجري قمري چهار ماه پ

 از  ياري آن بـس   يوع شـد و طـ     شده بودن قـرآن، شـر       دگاه خلق ي قبوالندن د  يمرگش، برا 
افـت و در    ي سال ادامـه     15است  ين س يا.  كشته شدند  ي و حت  يه، زندان ي تنب ي مذهب يعلما

ن كـه پـس از دو سـال از          ي شد تا ا   يريگي پ ينان مأمون، معتصم و واثق عباس     يزمان جانش 
ـ  هجري قمري پا234است را در سال  ين س يحكومت متوكل، او ا     گفتنـي اسـت   1.ان دادي

 دربـاره هـا را   يد قاضـ يم، خواست تا عقا ياش در بغداد، اسحاق بن ابراه       ندهي نما مأمون از 
ستند، بركنار كند و بر آنـان       يرا كه موافق خلق قرآن ن     هايي    د و آن  يازمايمسئله خلق قرآن ب   
  2.سخت گرفته شود

بنا بر گزارش تقويم التواريخ محنت احمد بن حنبل در منع قول به حدوث قـرآن در                 
و ). 64 :1376حـاجي خليفـه،     (است   هجري قمري رخ داده      219 در سال    فهيحضور خل 

ل بعد از فوت الواثق باهللا قول به حدوث ك هجري با آغاز دوران خالفت متو232در سال 
  ).65: همان(شد قرآن از اهل آن زمان رفع 

 :است مطرح استين سيل اتخاذ ايه دليه در توجيسه فرض

 تـأثير  محنة را كـامالً تحـت        هتوان واقع   ي گرچه نم  ؛هفه از معتزل  ي متأثر بودن خل   -الف
 بود كه به    ي حنف يسي بر مأمون بشر المر    ين چهره مذهب  يان دانست، زيرا اثرگذارتر   يمعتزل

 3.خلق قرآن اعتقاد داشت

 .عيفه از تشي متأثر بودن خل-ب

 .ثيحد اهل مقابله با ي تالش برا-ج

                                                            
1. Zaman, Muhammad. Religion and politics under the early ʻAbbāsids: the emergence of the proto-Sunnī elite. 
Brill, 1997. 
2. Miḥna." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van 
Donzel, W.P. Heinrichs. Brill Online, 2013. 
3. Miḥna." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van 
Donzel, W.P. Heinrichs. Brill Online, ٢٠١٣ 
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 انيـ ناظم (باشد مأمون توسط محنة شروع يبرا يبهتر ليدل سوم ليدل رسد يم نظر  به
 ياسيس يسرگرم جنبه شتريب مسئله نيا كه باورند نيا بر زيني  برخ ).78–67 :1388 فرد،

 با تماس هك ياساس و ياصول مسائل از و دارند مشغول خود به را اسالم يعلما تا داشته،
 :رك( كننـد  منـصرف  ،دارد اسـالم  ياصـل  قيحقـا  و مردم يزندگ طرز و ومتكح وضع
  ).358: 13 ج،1374 ،يرازيش مكارم
 بـه  سـرانجام  بـوده،  معتزلـه  اشـتباهات  از يكي هك ديعقا شيتفت استيسي  رو هر به

 به معتزله روش از» ياشعر «روانيپ يعني اشاعره و شد يمنته آنان خود سقوط و ستكش
  ).1218 :4 ج،1382راوندي،  (كردند استفادهها  آن انيز

 هكـ  آنـان  رايز. بود معتزله سقوط اسباب از يكي يعقالن اصول گرفتن دهيناددر واقع   
 در هكـ  گاه آن ،كردند يم تيحما شهياند يآزاد از و داشتند تأكيد يآدم ارياخت و اراده بر

ـ ناد را خـود  ياديـ بن يها آموزه افتند،ي قيتوف يعباس مانكحا از يا پاره تيحما جلب  دهي
 در ويژه  به امر نيا. دنديوشك مخالفان بر شيخو يآرا ليتحم در زندان و زور با و ندگرفت
ـ ا به و بود انينما املك طور  به »قرآن بودن مخلوق «لهئمس  نيتـر  بـزرگ  آنـان  ب،يـ ترت ني

 حنبل بن احمد سرسختانه مقاومت گر،يد يسو از. آوردند وارد شيخو ركيپ بر را ضربه
ـ د صهعر در ريناپذ شكست يقهرمان چهره او از ان،يمعتزل يفشارها برابر در  اعتقـاد  و ني
 معتزلـه،  گونـه  نيبـد . سـاخت  هموار جامعه در يو اركاف رواج يبرا را راه و ردك ميترس
 چنـد  خالل در بودند، گذاشته هيپا ،يركف وششك قرن كي از شيب طول در هك را ينظام
 چـون  يبزرگ يها تيشخص گاه گه چند هر پس، آن از و ردندك رانيو خود دست  به سال
 و مجد گاه چيه گماشتند، همت تبكم نيا يبنا ديتجد در) ق 415 د (عبدالجبار يقاض

  ).106: 1383 ،يفيشرو انيوسفي: رك (امدين دست به هياول عظمت

  مذكور گفتمان با )ع(رضا امام مواجهه .2-2
 هك ياتيروا ن،ينخست امامان سخنان نيب در قرآن حدوث ديمؤ اتيروا يبرخ وجود با
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 زمـان  با يا گونه به هك دارد تعلّق يامامان به همه ،آمده يثيحد بتك در قرآن خلق درباره
 بـا  )ع(كـاظم  امـام  و )ع(صـادق  امام زمان. اند بوده مقارن قرآن، قدم اي حدوث مسئله طرح
 بـا  )ع(يهـاد  امـام  يحدود تا و )ع(جواد امام و )ع(رضا  امام و است مقارن مسئله، نيا طرح
 نيبـارتر  فاجعه در و افتي گسترش آزارها و تياذ و فشارها هك يهنگام يعني  نزاع اوج
 امامـت  اواخر و اند بوده زمان هم ،ردك بروز قرآن درباره ديعقا شيتفت صورت  به آن لكش

 به بحران يجيتدر ردنك شكفرو دوره با آمد، ارك سر بر لكمتو هك يهنگام )ع(يهاد امام
  ).220 - 218 :1ج ،ق1412 ،يسبحان: رك (است مقارن اشاعره و ثيحد اهل نفع

 لهئمـس  نيا از را اذهان گاهي  كالم گفتمان نيا با مواجهه در )ع(رضا  امام اساس نيا بر
 اتيروا مانند دكر  مي جلب است آني  تيترب وي  تيهدا بعد همان كه قرآن بعدترين    مهم به
  :ريز

 آنقـر  درباره اهللا رسول يابن: داشتم عرضه )ع(رضا  امام به: ديگو خالد بن نيحس -الف
ٍبخالق َسیَل« :فرمود حضرت مخلوق؟ يا است خالق قرآن كه ديكن آگاه مرا ِ

َ
ٍمخلوق َال َو ِ

ُ ْ ُلکنه َو َ َّ َ 
ُکالم ِالله َ

َّعز َّ َّجل َو َ  اسـت عزوجـل خداونـد کـالم قـرآن بلکـه اسـت مخلـوق نـه و اسـت خـالق نـه قرآن »َ

  ).546-545 :1362 همان، ؛223: ق1398 ه،يبابو ابن(
 شدآور    ادي ي مشرق هشام به را كالم نبودن مخلوق )ع(رضا  امامي  گريد تيروا در -ب

 يـا  اسـت  خـالق  قـرآن  كه سؤال نيا به پاسخ در كه دكر اشاره )ع(باقر امام ازي  تيروا به و
 ،يشكـ  (اسـت  خـالق  كالم بلكه مخلوق نه و است خالق نه قرآن: فرمود شانيا مخلوق؟

1348 :490(.  
 كـردم  سـؤال  قـرآن  دربـاره  )ع(رضـا   امـام  از ديگو كه شده نقل يسار بن ليفض از -ج

  .)6 :1 ج،1380 ،ياشيع (خداست كالم قرآن »اللَّه لَامك هو «:فرمود من به حضرت
: فرمودند يم داشتند، يسؤال نيچن هكهايي    آن پاسخ در حضرت كه داستيپي  خوب به
 ازي  ريشگيـ پ ظـور من بـه  مزبـور  فتنـه  بـا  مواجهـه  در حضرت ايگو است، اللّه المك قرآن
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 اذهـان  دربـار، ي  احتمـال ي  خطرهـا  و هـا  بيآس برابر در افراد نجات وتر    مهم يها چالش
 بـودن ي  اله كالم همان كه اند كرده جلب قرآني  ستيچ ازي  گريد بعد به را كنندگان سؤال
ْإن َو« فهيشر هيآ در كه است قرآن ٌأحد ِ َ َمـن َ ِالمـشرک ِ

ْ ُ َاسـتجارک َنیْ َ ُفـأجره ْ ْ
ِ
َ َّحتـ َ َسمعیـ یَ ِاللـه َکـالم َْ

َّ..« 

  .است شده انيب )6 التوبه،(
 افـراد  دري  گوناگون يها بازتاب توانست يم حضرت ازي  پاسخ نيچن دنيشن واقع در
  :باشد داشته

 از مـذكور  پاسـخ  باها    آن بودند، ارتباط دري  عباس دربار با كه بودند يكسان اول دسته 
 پاسـخ  لذا شود واقع درباري  غاتيتبل ادهاستف سوء مورد كه دنديشن ينمي  مطلب حضرت،
 با مرتبط انيمعتزل و عباسي  بني  غاتيتبل استفاده هرگونه وي  سوار موجي  جلو مذكور
  .گرفت يم را عباسي بن دربار

 وقـت  و بودنـد  شـده  ريـ درگ مـذكور  گفتمـان  باي  نوع به كه بودندي  افراد دوم دسته 
 ازي  گريد بعد به كه شد يم ببس كردند، يم صرف لهئمس نيا در را گرانيد و شيخو
هـا   آني بـرا ي نفعـ  كهاي   لهئمس به پرداختن از و ندينما توجه ميكر قرآني  ستيچ ابعاد

 امان در عباسي  بن دربار هيناح ازي  احتمالي  خطرها و ها بيآس از و ندكن زيپره ندارد،
  .بمانند

 ـ گو دند،يشن يم حضرت ازي  پاسخ نيچن كه مردم از سوم دسته  كـه  بودنـد ي  افـراد  اي
ـ ا بر افزون .شدند يم متوجهي  خوب به را فيظر يريگ موضع نيا از حضرت غرض  ني

ـ ا ادامـه  در كه چنان استي  تعالي  بار ذات جز بهي  اله كالم كه نيا به توجه با كه  ني
 داللـت  بـه  )ع(رضـا   امـام  از »خداسـت  كالم قرآن «سخن دنيشن با آمد، خواهد نوشتار
 حضرت لذا. است حادث ميكر قرآن كه كند يم اقتضا ريعبت نيا كه افتندي يم در اقتضا

 از و داشـته  انيـ ب مـذكور  ريتعب با را قرآن بودن حادث در شيخو دگاهيد ميمستق ريغ
 ازي  يكـ  كـه  راچـ  ،انـد  نكـرده  استفاده شد، يم مطرح سؤال در كه بودن مخلوق ريتعب
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 كاربـست  از حـضرت  لـذا  اسـت،  آن بـودن ي  ساختگ و نيدروغ بودن مخلوقي  معان
  .اند كردهي خودداري لفظ نيچن

.  نداشت ياسكان انع يعيان ش يم بودن قرآن چندان در م     يا قد يله خلق   ئگفتني است مس  
ه كـ جـا    تـا آن  .  بـود  معنـا   يب نابخردانه و    يله، امر ئه طرح اصل مس   كن بود   يز ا يل آن ن  يدل
ـ  در ايو سخنان اصحاب ايـشان بحثـ   )ع(تيب اهلات  ي در روا  ميدان  يم ان يـ  بـه م نـه ين زمي
ه آن  كـ  )ع(سـجاد  از امـام     يتي روا مانند. اند  كردهار  يوت اخت كان درباره آن س   يعيامده و ش  ين

ـ ا. الم خداونـد خـالق اسـت      كه  كقرآن نه خالق است و نه مخلوق، بل       : حضرت فرمود  ن ي
ـ جعفر(نـشوند    حاصل  يبن بحث   يان گرفتار ا  يعي، سبب شد تا ش    يريگ  موضع  :1381 ان،ي

 حـال   درعين اند دانسته مردود را قرآن قدم به قول كه حق بر امامان واقع در 1).529-530
 حايتلو بود زده دامن را آن استيس دست هك بحث نيا به شدن مشغول از را خود روانيپ
 قـرآن  گفتنـد  يمـ  كردنـد  يم سئوال شانيا از درباره هكهايي    آن پاسخ در و داشته حذر بر
 اراكآشـ  )ع(هـشتم  امامبود    آماده  بيان حقيقت  ايزمينه بر  هك يموارد در و است اللّه المك

 ستيـ ن خـالق  قـرآن  و هـستند  مخلوق او از ريغ و است خالق خدا تنها هك فرمود روشن
  ).124 :1384 ،يريحر(

ي ذهبـ  ازي  اصفهان راغب كه چنان شده، نقل زين حنبل بن احمد از مواجهه نحوه نيا
ـ مـن در ا   « رمودف. دميدرباره قرآن پرس   )ع(محمداز حضرت جعفر بن     : است كرده نقل ن ي

ن قـول   يز در برابـر معتـصم بـه همـ         يو احمد بن حنبل ن    » ميگو  يباره، خالق و مخلوق نم    
ت راغب درسـت بـوده باشـد        ي اگر روا  ).442 :2 ج ،1420راغب اصفهاني،   (احتجاج كرد   

                                                            
دهد در اين زمينه اظهار نظر نكـرده و جانـب             يبه يكي از شيعيان خود دستور م      اي    كه در نامه   )ع(ي مانند روايتي از امام هاد     زين و. 1

خداوند ما و تو را از ابـتالي در فتنـه بـر     :اند ر نامه خود چنين نوشته   آن حضرت د  . هيچ يك از دو نظر؛ حدوث يا قدم قرآن را نگيرد          
به عقيده ما جدال و گفـت وگـو         .  وگرنه به هالكت خواهي افتاد     يا  اگر خود را از آن دو نگاه داري، نعمتي را بزرگ داشته           ! حذر دارد 

كننـده   ه و جواب دهنده هر دو شريكند؛ زيـرا سـؤال  كنند درباره قرآن بدعت است و در گناه و مسئوليت آثار زشت ناشي از آن، سؤال              
چ دليلي درباره چيـزي كـه بـه پاسـخش مكلـف             يپرسد و جواب دهنده را بدون ه        ياش نيست م    جهت درباره آن چه كه بر عهده        يب

 خود اسمي بر     جز خدا نيست و غير او، همه آفريدگان او هستند؛ قرآن كالم خداست؛ از پيش               يا  نندهيآفر. اندازد  ينيست به زحمت م   
خداوند ما و شما را از افرادي كـه ايمـان بـه غيـب آورده و از خـدا و روز جـزا           . آن نپذير كه در اين صورت از ستمگران خواهي بود         

 ).438 :1362؛ همان، 224: ق1398، بابويه ابن(ترسند قرار بدهد  يم
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  ).163 :1376حلبي، (است رده كاقتباس  )ع(اماماحمد بن حنبل احتجاج خود را از 
 د؟ييـ فرما يمـ  چـه  قـرآن  درباره: كردم عرض )ع(رضا  امام به :ديگو صلت بن انير -د

ُکالم« :فرمود حضرت ِالله َ
ُتتجاوزوه َال َّ ُ َ َ َ ُتطلبوا َال َو َ ُ ْ َالهد َ ُ ِرهیَغ یِف یْ ُّفتضلوا ِ

ِ
َ  آن از خداسـت، کـالم قـرآن ؛»َ

 همـان، ؛٢٢۴-  ٢٢٣:ق١٣٩٨  ه،یـبابو ابـن (دیشـو یمـ گمـراه کـه دییـمجو آن ریغ در را تیهدا و دینگذر
  ).۵۴۶ :١٣۶٢ همان، ؛۵۶ :٢ ج،١٣٧٨

شود كه حضرت كالم الهي بودن قـرآن را بـه             در اين روايت نيز به خوبي مشاهد مي       
از آن نگذريـد گويـا   » تَتَجـاوزوه  لَـا  «:فرمايد شود و در ادامه مي ريان بن صلت يادآور مي   

بـه كـالم الهـي      له حدوث يا قدم قرآن كريم       ئمراد حضرت آن است كه در خصوص مس       
 درنظـر د و چيزي جز اين از قبيل خالق يا مخلوق بـودن بـراي قـرآن      يكنبودن آن بسنده    

  .نگيريد
بعد قرآن  ترين    فرمايد كه گويا مهم     حضرت در ادامه به بعد هدايتگري قرآن اشاره مي        

در اين فراز حضرت ذهن ريان بن صلت را به جنبه هدايتگري قـرآن جلـب               . كريم است 
غرض قرآن كـريم هـدايتگري آن اسـت و          ترين     باشد كه مهم   موضوعدآور اين    يا تاده  كر

 كه توجه بـه ابعـاد   استگويا مراد حضرت چنين . هدايت را بايد از قرآن كريم جويا شد   
له حدوث يا قدم آن است، لذا مقدم داشتن اهم بر          ئاز پرداختن به مس   تر    هدايتي قرآن مهم  

تـري   ه انسان در مواجهه با قرآن بـه ابعـاد مهـم   كند ك  مهم كه حكم عقل است، اقتضا مي      
 بسياري در هدايت انـسان      تأثير كه   يا  هيحاشد و از مباحث     كنچون بعد هدايتي آن توجه      

 در آن دوران كه قول به مخلوق بودن قرآن همسويي با دربـار              ويژه  به. دكنندارد، اعراض   
آن همسويي با اهل حديث  عباسي به مثابه تأييد حكومت بني عباس بود و قول به قدم قر            

لـذا  .  متعددي از سوي دربار عباسي ممكن بـود        يها  بيآسبود و احتمال بروز خطرها و       
 شيعيان به گفتمان مذكور كه تبديل به فتنه بزرگي در جهان اسالم شده بود،                نكردن توجه

ت  تبليغاتي بازمي داشيها استفادهسو از همسويي با دربار عباسي و سوء  انسان را از يك 
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لذا موضع آن امام همام     . ماند  و از سوي ديگر جان شيعيان از گزند بني عباس در امان مي            
موضعي بس حكيمانه بود كه خير و صالح شيعيان و افرادي را بـه دنبـال داشـت كـه از                     

  .چنين موضعي پيروي كنند
از سوي ديگر گفتني است پاسخ حضرت بر پايه تغيير نگرش به قـرآن كـريم اسـت                  

 اگر از ايـن زاويـه بـه         كنندگان  سؤالت از زاويه ديگري به قرآن نگريسته كه         گويي حضر 
نگريستند، دغدغه خويش را هـدايت و نجـات از گمراهـي توسـط قـرآن                  قرآن كريم مي  

 در آن فـضاي     ويژه  بهدانستند و هرگز وقت خويش را به مسائلي چون گفتمان مذكور              مي
  .كردند نميفتنه آلود سياسي و پيامدهاي ناگوار آن صرف 

ـ  استوار و با د    يا  هينظرالم الهي اگرچه    ك حدوث   هينظرالبته    )ع(تيـ ب  اهـل  ائمـه دگاه  ي
 در  ي به خود گرفتـه بـود، و ابـزار         ياسي س صبغهله  ئن مس ي ا جاكه  ازآنهماهنگ است، اما    

ـ   ك و مت  يام عباس كدست ح   ائمـه  بـود،   ي و اجتمـاع   ياسـ ي س اهـداف  ي بـرا  يلمـان معتزل
ـ ط مناسـب د   ين حـال در شـرا     ي با ا  يول. كردند  يمز  يآن پره از ورود در     )ع(تيب  اهل دگاه ي

  :1385،  يگـان يگلپا يربـان (كردنـد     مـي  انيـ الم خداونـد ب   كـ  حادث بودن    درباره  خود را   
115-116.(  

  :به خوبي نمايان است )ع(رضا امام در روايات زير از موضوعاين 
ُإنـه« :فرمـود  حضرت. كرد سؤال قرآن درباره )ع(رضا  امام از خادم اسري نمونه   عنوان  به َّ ِ 
ُکالم ِالله َ

ٍمخلوق ُریَغ َّ
ُ ْ َتکلمت َما ُثیَح َ ْ َّ ِبه َ َقرأت َما ُثیَح َو ِ ْ َ َنطقت َو َ ْ َ َفهو َ ُ ٌکالم َ ٌخبر َو َ َ ٌقـصص َو َ َ  قـرآن همانـا ؛»ِ

 و کـالم قـرآن ،ییگـو یم سخن وی خوان یم وی کن یم تکلم تو که گونه همان ستین مخلوق و خداست کالم

  .)8 :1 ج،1380 ،ياشيع (است قصص و برخ
ُالتـوراة« :فرمود ابوقره بهي  گريد تيروا در )ع(رضا  امام ََّ ِاإلنج َو ْ

ْ
ِ
ُالزبـور َو ُلیـْ ُ ُالفرقـان َو َّ َ ْ ُ  ُّکـل َو ْ

ٍکتاب
َأنزل َ ِ

ْ َکالم َکان ُ ِالله َ
َتعال َّ َ ُأنزله یَ َ َ ْ ِللعالم َ

َ َ ْ ًنورا َنیِ ًهد َو ُ َکلها یِه َو یُ َمحدث ُّ َ ْ ِاللـه ُریـَغ یِه َو ٌةُ
ُقـولی ُثیـَح َّ ْأو ُ

َ
 

ُحدثی
ِ ْلهم ْ ُ ًذکرا َ َقال َو ِ ِأتی ما َ

ْهمیْ ْمن ِ ٍذکر ِ ْمن ِ ْربهم ِ
ِ
ِّ ٍمحدث َ

َ ْ َّإال ُ ُاستمعوه ِ ُ َ َ ْهم َو ْ َلعبونی ُ ُ َ ُالله َو ْ َأحدث َّ َ ْ َالکتب َ ُ َکلها ْ َّ 
ِالت
َأنزلها یَّ َ َ ْ َفقال َ َ ُأبو َ

َ
َقرة  َّ ْفهل ُ َ َفنی َ َقالَف یْ ُأبو َ

َ
ِالحسن 

َ َ َأجمع ع ْ َ ْ َالمسلمون َ ُ ُِ ْ
َعل ْ َّأن یَ

َ
َسو َما  ِالله یِ

ٍفان َّ
َسو َما َو َ ِاللـه یِ

َّ 
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ُفعل ْ ِالله ِ
ُالتوراة َو َّ ََّ ِاإلنج َو ْ

ْ
ِ
ُالزبور َو ُلیْ ُ ُالفرقان َو َّ َ ْ ُ ُفعل ْ ْ ِالله ِ

َتعال َّ َ أ یَ
َ

ْلم  ِتسمع َ
َ ْ َالناس َ َقولونی َّ ُ ُّرب ُ ْالقر َ ُ َّإن َو ِآنْ َالقرآن ِ ْ ُ ْ 

ُقولی َومی ُ ِالق ْ
ِامةیْ ِّرب ای َ َهذا َ ٌفالن َ َ َهو َو ُ ُأعرف ُ َ ْ ِبه َ ْقد ِ ُأظمأت َ ْ َ ْ ُنهاره َ َ َ ُأسهرت َو َ ْ َ ْ ُلهیَل َ ِفشفعن َ

ْ ِّ َ ِکذلک َو ِهیِف یَ
ُالتـوراة َ ََّ  َو ْ

ِاإلنج
ْ
ِ
ُالزبور َو ُلیْ ُ َکلها َّ ٌمحدثة ُّ َ َ ْ ٌمربوبة ُ َ ُ ْ َأحدثها َ َ َ ْ ْمن َ ِکمثله َسیَل َ ِ

ْ
ًهد ٌء یَش ِ ٍلقوم یُ ْ

َ
َعقلونی ِ ُ

ِ
ْفمن ْ َ َزعم َ َ َّأنهن َ ُ َّ ْلم َ َزلنیـ َ ْ َ 

ْفقد َ َأظهر َ َ ْ َّأن َ
َ

َالله  ِبأول َسیَل َّ
َّ َ
ِقد ِ

ٍواحد َال َو ٍمیَ ِ َّأن َو َ
َ

َالکالم  َ ْلم ْ ْزلی َ ُمعه َ َ ُلـه َسیَل َو َ ٌبـدء َ ْ ٍبإلـه َسیَلـ َو َ
َ
ِ  تـورات، ؛»..ِ

 عـالم، مـردم یبرا تا کرده نازل راها  آن خدا. خداست کالم باشد شده نازل که یکتاب هر و فرقان زبور، ل،یانج
 سـبحان خداونـد رایـز هـستند خـدا از ریـغهـا  آن همـه و باشند، یم حادثها  آن هیکل و. باشند تیهدا و نور
ْأو..  «:دیفرما می

َ
ُحدثی 

ِ ْلهم ْ ُ ًذکرا َ ِأتیـ ما «:دیفرما  میزین و) ١١٣ طه،(»ِ
ْهمیْ ْمـن ِ ٍذکـر ِ ْمـن ِ ْربهـم ِ

ِ
ِّ ٍمحـدث َ

َ ْ َّإال ُ ِ 
ُاستمعوه ُ َ َ ْهم َو ْ َلعبونی ُ ُ َ  قره ابو. است کرده جادیا و احداث را خود منزله یها کتاب که خداست و) ٢ اء،یاألنب(»ْ
 جز چه آن: ندیگو یم اجماع به نیمسلم: فرمود )ع(رضا امام! شوند؟ یم یفان یآسمانهای  کتاب نیا ایآ: گفت
 خـدا عمـل و فعـل هـم فرقـان و زبور ل،یانج تورات،. بود خواهد و بوده خدا عمل و فعل باشد خداوند ذات

 امتیق یفردا قرآن زین و است قرآن پروردگار خدا) یعنی (القرآن رب: ندیگو یم مردم که یا دهینشن ایآ. هستند
 شب و النهار صائم که است او. شناسد یم بهتر رآنق از را یفالن خدا و. است یفالن نیا! رب ای: گفت خواهد
 پـرورش و حـادثی همگـ زبـور و لیـانج و تـورات و. بـده قـرار یو عیشف مرا! پروردگارا. است بوده دار زنده
 آن تیهـدا لهیوسـ تـا اسـت، کـرده جادیا و احداث راها  آن است» ء یش کمثله سیل «که یکس آن و. اند افتهی

 اظهار نایقی اند نشده نازل شده ادی یآسمان کتب نیا: پندارد یم که یکس آن پس. کنند یم تعقل که باشند یقوم
 و آغاز و. باشند یازل خدا با زین خداوند کالم و سخنان و. نباشد کتای و یازل پروردگار مقدس ذات که کند یم

 ق،1404 ،يمجلـس  ؛406-405 :2 ج ق،1403 ،يطبرسـ ( !ستیـن خـدا و. باشـند نداشـته ییابتدا
  .)344-343 :10ج

كه فشارهاي سياسي كمتـر و آزادي بيـان تـا     )ع(رضا امامشايان ذكر است كه در زمان      
بينـيم كـه چهـار نمونـه از           و خطر براي شيعيان كمتر بوده، اما باز هم مي          1حدودي بيشتر 

در توجه دادن به اذهان مردم به ابعاد هـدايتي و تربيتـي قـرآن كـريم                  )ع(رضا  اماماحاديث  
رود اقتـضا      مـي  شـمار   بهنات امام   ئوگويي به شبهات ديني كه يكي از ش        لبته پاسخ ا. است
ـ آميز     مسالمت صورت  بهكرد كه حضرت در مواقع مناسب         مي  برخـي از افـراد ايـن        رايب

                                                            
 دهيـ عق ابـراز ي  برا فضاي  حدود تاي  تين هر باي  رو هر به تاس بوده مأمون مغرضانه اهداف با البته است دربار مناظرات آن ديمو. 1

 .است بوده فراهم
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  .ندكن علمي بررسي و نقد صورت بهله را ئمس
ـ طر بـه  )ع(يهـاد  امـام  زمان در مثال فتنه اوج زمان در كه استي  عيطب البته ـ ا قي ي ول
  .رنديبگ شيپ در را موضع همان حضرت

ـ د بـا  امام دگاهيد شباهتي  مقدار وجود با كه است نيا گريد توجه  قابل مطلب  دگاهي
 با چرا بود، مطرح ثيحد اهل هيناح از كه قرآن قدم با مخالفت در معتزله وي  عباس دربار
 وي  عباس دربار با مهمگا قرآن، قدم با مخالفت در باز )ع(رضا  امامي  نسب انيبي  آزاد وجود
  !نشد؟ معتزله
ـ د با مخالفت در را شيخو دگاهيد حضرت اگر رسد يم نظر  به  و ثيحـد  اهـل  دگاهي

ي غاتيتبل استفاده ءوس مورد قطعا امر نيا كرد، يم انيب ميمستق صورت  به معتزله با موافقت
ي عباسـ  حكومـت  بـه ي  بخـش  تيمـشروع  و شيخـو ي  فكر مكتب دييتأ منظور به دربار

 شـورش  توانـستند  يمي  عباس يخلفا امر نيا تحقق صورت در كه نبود ديبع زين و شد يم
 كردنـد  يم اميق و دنديشور يم دربار بري  اسالم نقاط ازي  برخ در كه را انيعلو ازي  اريبس
ي فكـر  انيجر نيا از امام تيحما منزله به شانيا با امام شدن همسو واقع در ند،كني  خنث
 آن مـذكور  تيظرف از استفاده با توانستند يمي  عباس حكام صورت نيا در و شد يمي  تلق

  . ندكن سركوب آرام را ها اميق و ها نهضت
تـرين    كوچـك  گـاه  چيهـ  قـرآن  قدم و حدوث لهئمس به پاسخ در همام امام آن كنيل
ي دربـار  انيـ معتزل وي  عباسـ  حكام استفاده سوء مورد كه دكردنني  جار زبان بر راي  لفظ
ـ د شد، گفته اتيروا در كهي  عبارات با نيا وجود با. شود واقع  حـدوث  در شيخـو  دگاهي
 صـورت   بـه  گاه و آن بودني  اله كالم بر تأكيد با ميمستق ريغ صورت  به گاه را ميكر قرآن
  .فرمودند تأكيد آن قدم با مخالفت وي اله كالم حدوث بر اصحاب ازي برخ به ميمستق
ـ تما و ظالمـان  بـا  نبودنسوهمـ  و ظالمـان  بـه  نكردن معاونت اصل گريدي  سو از  لي
ُترکنوا ال َو« :فرمود خداوند هك چنان شانيا به  نداشتن ْ َإل َ ُظلموا َنیَّالذ یِ َ ُفتمسکم َ َّ َ َ ُالنار َ ْلکم ما َو َّ ْمن َ ِ 
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ِدون
ِالله ُ

ْمن َّ ِأول ِ ْ
َ

َّثم َاءی َتنصرون ال ُ ُ َ ْ  لحظـه  كي ي براي  حت هرگز امام كه كرد يم اقتضا )١١٣ هـود،(»ُ
 زمـان  آن جامعه خواص ازي  افراد لذا نكند مطرح درباري  فكر مكتب با هماهنگي  مطلب
 و هـا  بيآسـ  و ها ظلم همه در ديترد يب پرداختند معتزله وي  عباس دربار از تيحما به كه

 كيشـر  شدند، مرتكب مذكوري  اسيس-يكالم فتنه و گفتمان نيا قيطر از كهيي  كشتارها
 مانـه يحك يريـ گ موضـع  بـا  شيخوي  واال رتيبص وي  اله عصمت ليدل به امام و هستند

  .داشتي بازمي عباس ظالم حكام ميرمستقيغ دييتأ ويي همسو از را انيعيش شيخو
 صـورت   به نبودنگو پاسخ واقع در نبود، تام يشباهت دگاهيد شباهت كه نيا بر افزون

 صـطالح ا كاربست عدم زين و ميكر قرآني  تيترب وي  تيهدا ابعاد به اذهان جلب و ميمستق
 بـا  امـام ي  فكـر  مكتب تفاوت يايگو حضرت، هيناح از ميكر قرآني  برا »بودن مخلوق«

  .بود قرآن خلق فتنه دري عباس دربار و معتزله
 و افعـال  ريسا هك چنان ستين بشر كالم سنخ ازي  اله كالمي  قم ديسعي  قاض گفته به

 مخلـوق  اطـالق  الذ است، مطلق نيتبا در سبحان خداوند ريغ به نسبت خداوند كماالت
  ).244 :3 جق،1415 قمي، قاضي سعيد (ستين حيصح ميكر قرآن بر بودن

 خداوند است و هرچه غير از خداوند متعال، مخلوق است و            ،كه خالق  افزون بر اين  
قرآن نفس خداوند سبحان نيست بلكه كالم اوست، در غير اين صـورت اتحـاد منـزِل و                  

اهد شد كه خداوند ال محالة مخلوق است كه اين          آيد و نتيجه آن چنين خو       منزَل پيش مي  
امر با خالق بودن خداوند، واجب الوجود بودن خداوند و نفـي خـالق و هرگونـه علتـي                   

 :5 ج ،ق 1425سـبحاني،   : به منظور مطالعه بيشتر رك    (دارد  براي خداوند سبحان تعارض     
234.(  

ـ رواي  برخ در و كردند يم اجتناب مذكور ريتعب از )ع(تيب اهل ائمهي  رو هر به  از اتي
 و شـفاف  عنـوان  بودن مخلوق كه باشد ليدل نيا به ديشا كردند يم استفاده محدث ريتعب
 اسـتفاده  سـوء  بـا  توانـست  يمـ  و نبـود  باشد قرآن حدوث انگريب صراحت به كهيي  ايگو
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 )ع(ائمـه  به را دگاهيد نيا و شود نادرست ريتفس شده بافته به مخلوق لفظ مغرضاني  برخ
  .رديگ قرار استفاده سوء مورد توانست ينم محدث لفظ اما. كردند يم منسوب

 در آني  جـا  بـه  »انظرنـا  «اسـتفاده  و »راعنا «لفظ نرفتنكار  به مطلب نياي  قرآن نمونه
أ ای« اتيآ

َ
ُآمنوا َنیَّالذ َهای ُتقولوا ال َ ُ ُقولوا َو ِراعنا َ ْانظرنا ُ ُ ُاسمعوا َو ْ َ َمن «و) ١٠۴ البقرة،(» ..ْ َحرفونی ُهادوا َنیَّالذ ِ ُ ِّ َ 

َالکلم ِ
ْعن ْ ِمواضعه َ ِ ِ َقولونی َو َ ُ ْسمعنا ُ ِ َعص َو َ ْاسمع َو نایَ َ ٍمسمع َریَغ ْ

َ ْ ْبألسنتهم ایَل ِراعنا َو ُ
ِ ِ
َ
ِ
ْ َ
ًطعنا َو ِ ْ ْلو َو ِنیِّالد یِف َ ْأنهم َ ُ َّ َ 

ْسمعنا ُقالوا ِ ْأطعنا َو َ َ
َ

ْاسمع َو  َ ْانظرنا َو ْ ُ َلکان ْ ْلهم ًرایَخ َ ُ َأقوم َو َ َ ْ  از اجتنـاب  نـشانه  كه است )۴۶ النـساء،(»..َ
 بـه  و رديـ گ قـرار  استفاده سوء موردي  برخ هيناح از تواند يم كه استي  الفاظ بردن كار  به

  .باشد مسلمانان و اسالم ضرر
 جـان  حفـظ  بلكـه  انيعيش جان حفظ منظور به معصومان گريد و )ع(رضا  امام واقع در
 نياديبن مسائل به پرداختن در زمان از بهتر استفاده و انزم تيريمد زين و مسلمانان عموم
 هيـ ناح از نـشدن  ريغافلگ و نخوردن بيفر زين و آني  تيترب وي  تيهدا ابعاد همچون قرآن
 دسـت  همـه  كردنـد  يمـ  رصد را امام يها واكنش و رفتار قطعا كه دربار انيمعتزل و دربار

يي سو و سمت به را فضا و رديگ دست در را عمل ابتكار حضرت كه داد يم هم دست  به
  .دهد سوق خشونت از زيپره وآميز  مسالمت

از سوي ديگر نحوه مواجهه علمي حضرت در اين فتنه كـه زيركانـه، هوشـمندانه و                  
 ،شد  گرفت و غافلگير نمي     تكار عمل را از دربار و معتزله مي       بسرشار از تدبير الهي بود و ا      

  .باشد گوناگون روزگار يها فتنه در فراروي شيعيان در ييتواند الگو مي

  قرآن قدم و حدوث در سنت اهل مذاهب و فرق دگاهيد .2-3
م بـر   ك حا يثيحد  اهلش  ي بر اثر گرا   ي و حنبل  ي، شافع كي مذاهب مال  ويژه  به سنّت  اهل

. ر مخلـوق اسـت    يـ م و غ  يه قـد  كـ الم خداوند، عبارت از علم اوست       كه  كمعتقدند  ها    آن
 در  ين اختالف، تحوالت بعـد    يمنشأ ا . مسئله، اختالف است  ن  يفه در ا  ي نظر ابوحن  درباره

ن حال،  يبا ا . وسف رخ داد  ي ابو   ي قاض ويژه  بهه توسط شاگردانش    ك اوست   يالمكمذهب  
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 قائل بـه مخلـوق      يه و ك آن است    ي و انهيگرا  عقلرد  كي با توجه به رو    ويژه  بهنظر مشهور   
 نظـر    تنهـا   مردود دانـسته و نـه      گر، آن را سخت   ي منابع د  ياما برخ . بودن قرآن بوده است   

افر كـ  يه قـائالن بـه مخلـوق بـودن را از نظـر و     كـ ، بلانـد  داده نـسبت  يمخالف را به و  
  ).227-226 :2 ج، 1391، رضايي(اند  شمرده

از احمد بن حنبل درباره كسي كه قائل به مخلوق بودن قـرآن             : حسن بن ثواب گويد   
به خداوند بزرگ كافر    : ؤاد چطور؟ گفت   د يأب  ابن: گفتم. كافر است : است، پرسيدم، گفت  

ِو لـئن اتبعـت أهـواءهم بعـد الـذ«  به آيـه    با استناد  احمد بن حنبل در ادامه    . است
َّ ََ ْ َ ْْ ُ َْ َ َ َ َّ

ِ ِ
َ جـاءک مـن یَ ِ َ

ِالعلم
ْ
ِ
قرآن از علم خداست و هر که گمان کند که علم خداوند مخلـوق : كند   تصريح مي  )١٢٠البقرة، (»..ْ

  ).٣٧۵ :۴ جق،١۴١٧خطیب بغدادی، (فر ورزیده است است، به خداوند بزرگ ک
 از يبرخـ  و اشـاعره  ه،يـ البك) 55 :1 ج ،1364 ،يقرطبـ  (هيحـشو  ،يالمك فرق نيب از
 را آن خـوارج،  و مرجئـه  از يبرخـ  معتزلـه،  و آورده شـمار   بـه  ميقد را خدا المك مرجئه،
) 357 :ق1422 عبـدالجبار، ي  قاضـ  ؛53-52 :ق1413 د،يـ مف. (اند دانسته مخلوق و حادث

 مخلـوق  و فعـل  صـفت  اسـت،  جملـه  آن از قـرآن  هكـ  خداوند المك بودند معتقد شانيا
 بـا  مخلـوق،  ريـ غ مِيقـد  قرآنِ به اعتقاد هك بودند معتقد بحث نيا در آنان .است خداوند
 هكـ  معناسـت  نيبـد  آنـان  نظـر   به قرآن بودن مخلوق. ستين سازگار خدا يگانگي مفهوم

 و آوا مخاطـب،  بـا  ارتبـاط  ردنكـ  برقـرار  يبـرا  هكـ بل ؛ديگو ينم سخن الفاظ با خداوند
 دهيـ نام المكـ  مجـازاً  آوا، نيا و نديآفر يم باشد دنيشن قابل يصورت  به هك را المك اصوات

 آن در حـدوث  صـفات  همه و است حادث و خدا المك قرآن، هك بودند معتقد و شود يم
 دهيشـن  و خوانـده  هك افتهي بيكتر حروف و لماتك ات،يآ ،ها سوره از قرآن،. است جمع

ـ  تواند ينم بنابراين است، انجام و آغاز يدارا و شوند يم ـ ا از. باشـد  يازل  در گذشـته،  ني
 در م،يقـد  هك ستين زيجا و كند يم نسخ را منسوخ ناسخ، و هست منسوخ و ناسخ قرآن،

 .اسـت  مخلوق قرآن، ،بنابراين. دشو متصف حدوث به ،يازل اي شود، واقع نسخ معرض
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 قـائم  المك نيا و كند يم خلق را آن حاجت هنگام خداوند و است مخلوق زين خدا المك
 دهيشن محل آن در و نديآفر يم يمحل در را آن و اوست ذات از خارج هكبل ست؛ين او به
 ،ياشــعر ابوالحــسن نظــر، نيــا مقابــل در). 227-226 :2 ج، 1391 ،ييرضــا (شــود يمــ
 او؛ علم نه و است مخلوق نه خدا المك هك داشت هديعق ،ياشعر يالمك تبكم گذار انيبن
 )180-178 :1 ج،1380 ،يبجنـورد  ؛108 :1 ج،ق1406 ن،يامـ  (اوست ذات صفت هكبل

: كر (اسـت  افرك ديبگو آن خلق از سخن سك هر و است مخلوق ريغ و خدا المك قرآن
  ).109 :1 ج،ق1406 ن،يام ؛44-43 :ق1407 ،يتفتازان

 يحروفـ  و اصوات از عبارت خداوند المك هك معتقدند المك قتيحق نييتب در معتزله
 محفـوظ  لوح مانند خودش ريغ در راها    آن خداوند هكبل ستند،ين او ذات به قائم هك است

 :ق1428 ،يسـبحان  ؛358 :ق1422 عبـدالجبار، ي  قاض (است ردهك خلق ،ينب اي ليجبرائ اي
 قـائم  هكـ  ياصوات و حروف از است عبارت خداوند المك هك معتقدند حنابله) 121-122
 :ق1428 ،يسـبحان  ؛368 و 360 :ق1422 عبدالجبار،ي  قاض: كر (ميقد واند    ياله ذات به

122-123.(  

 ها دگاهيد ليتحل وي بررس .2-4

در اين فراز پس از بررسي و نقد ديدگاه قـدم قـرآن بـه ادلـه حـدوث قـرآن كـريم                       
  .پردازيم مي

  قرآن قدم دگاهيد نقد وي بررس .2-4-1
ـ    يه قول به قدم قـرآن، بـه معنـا         ك پنداشتند  يمطرفداران حدوث قرآن      آن  ي قـدم ذات
ـ ي متعـال ياست و چون آنان فقط خـدا       م و جـز او را حـادث و مخلـوق    ي و قـد ي را ازل

 يم و ازليدر مقابل، طرفداران قدم قرآن، آن را قد       . دانستند  يم، قرآن را حادث     شمردند  يم
: كر(باشـد  ه قـرآن نبـوده   كـ  كردند ينم آن تصور يبرا را ي پنداشته و عهد و زمان يزمان



164   فرهنگ رضوي 

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

18، 
ان 

ست
تاب

13
96

 

  )248 :14 ج، ق1417، طباطبايي
 دنديوشك ،ندآمد بر حنابله هينظر يبازساز صدد در ،ينفس المك هينظر طرح با اشاعره

 بـا  آن منافات هم و شده حفظ قرآن قدم هم هينظر نيا در. اهندكب آن ضعف و يسست از
 بر المك هك معتقدند آنان. است شده طرف بر قرآن وثحد بر دال اتيروا و اتيآ يبرخ
 حـال  زمان و ،ينه نه و امر نه و است خبر نه ينفس المك و است يلفظ و ينفس قسم دو
 نـدارد  را ياليـ خ و يلفظ المك امكاح از كي چيه و ستين داخل آن در ندهيآ و گذشته و
  .)229-228 :1391،ييرضا(

 يقول نقل در يشهرستان. است حادث دوم، يعنام طبق و ميقد اول، يمعنا طبق قرآن
 آن و است لمكمت ذات و يانسان نفس به قائم هك دارد ييمعنا الم،ك: است گفته ياشعر از
ــن اصــوات و حــروف مقولــه از ــدي يمــ خــود درون در را آن يا نــدهيگو هــر و ستي  اب
ــتان( ــ ؛109-108 :1 ج، 1364 ،يشهرس ــم در) 108 :1 ج،ق1406 ن،يام ــب اني ــ اني  ياه

 هكـ  يسكـ : اسـت  اتريگو و تر روشن ،يقوشج فاضل انيب ،ينفس المك ريتفس در گوناگون
ـ  ينهـ  و امر خواهد يم ـ  نـد ك نـدا  اي ـ  دهـد  خبـر  يزيـ چ از اي  خـود  درون در بپرسـد،  اي

 در چـه  آن. كنـد  يمـ  ريتعب يلفظ المك باها    آن از هك كند يم احساس يمعان از يا مجموعه
ـ طر از خواهـد  يم لمكمت و شود ينم عوض ها مكان و ها زبان اختالف با و ابدي يم دل  قي
 ،يسـبحان  (اسـت  ينفـس  المكـ  همـان  رد،يـ بگ قـرار  مستمع ذهن در) يلفظ (يحس المك

  ).122 :ق1428
 آن است   يا صورت علم  ي يالم لفظ ك ي، همان معنا  يالم نفس كاگر مقصود اشاعره از     

م، به همـان علـم خواهـد    الكن ي اين صورت بازگشت معنا  يه بر لفظ منطبق شده، در ا      ك
 علـم  ي اشاعره در صددند تا وراكه درحالير آن؛ ي مغايد بر علم و صفت  ي زا يزيبود، نه چ  

 مقـصود   يگـر ي د يننـد و اگـر معنـا      كلم ثابت   كلم به نام ت   ك مت يگر برا ي د يو اراده، صفت  
) 250 :14 ج ، ق 1417طباطبـايي،   (ست  يـ ن يياست، در نفس انسان، قابل فهـم و شناسـا         
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ْو ما کان لبشر أن « لّم بر خداوند اطالق شده است     ككه در قرآن، صفت ت     بر اين افزون   ََ
ٍ
َ َ ِ ُکلمـه یَ َ ِّ

ْالله إال وح َ َّ
ِ
ُ ٍا أو من وراء حجابیَّ ِ ِ َ ْْ ِ

َ ـ   بنابراين .)۵١الشوری، ( ».ً ـ ن دو مطلـب  ي، جمـع ب  آن گفتـه  شيپ
 يعنـ ي ن بشر اسـت؛   ي معهود در ب   يلم در خصوص خدا منزه از حدود اعتبار       كه ت كاست  

ق دهان و   ي نه از طر   ي هست، ول  يالم اله كم مقاصد به مخاطب است، در       يه تفه كالم  كاثر  
 ي، بـه زمـان    يالم الهـ  كن  يشان در ادامه تب   يا). 274 : 186 خطبه   ،هنهج البالغ: كر(حنجره  
، ماننـد زنـده     ي تعـال  يالم خدا ك: پردازد  يمر افعال خداوند    ي مانند سا  ين فعل اله  يبودن ا 

 متعـال اسـت و      ي از افعال خدا   ين، فعل ير عناو يت، توبه و سا   يندن، رزق، هدا  رايردن، م ك
ره، صـفات  يـ و غ» تـواب  «،»يهاد «،»رازق «،»تيمم «،»ييمح «،»لمكمت «جه، صفاتيدر نت 

» ييمح «د، و با او سخن گفت،     ي شنوا آفر  يه خدا موجود  كن  يفعل خدا هستند و بعد از ا      
ـ آ  يمـ  شمار  به» تيمم «ات را از او گرفت    يح و چون    شود  يمبر او اطالق    » لمكمت «و  و  دي

؛ بـر   شـود   يمـ ده  يـ نام» تواب «و» يهاد «رد،كت و از گناهش صرف نظر       ي او را هدا   يوقت
. ت نـدارد  يـ ذات، تمام هـا     و بـدون آن   انـد     ه صفات ذات  كات  يخالف علم و قدرت و ح     

 دانـسته اسـت،    ين گونه صفات و افعال خود را زمان       ير ا يات ز يز در آ  ي خداوند ن  رو  ازاين
ُو لما جاء موس« ََ َّ ِقاتنا و کلمه ربه قال رب أرنیِ لمیَ

َ ِّ َ ََ ُ ُُّ َ َّ َ َ أنظـر إلیِ
ِ ْ

ُ ْ ز يـ  و ن  )١۴٣األعـراف، (»..یترانـ َک قـال لـنیـَ
َو قد خلقتک من قبل و لم تک ش« :فرمود َ ْ َ َ َُ ْ َ َ َْ ِ

ُ ْ َ ْفقال لهم الله موتوا ثـم أح.. «  و )٩مریم، (»ًئایْ َ َّ ُُ ُ ُ ُ َّ ُ َ َ ْاهمیـَ البقـرة، (»..ُ

 و  روند  يم شمار  به ي او از افعال زمان    يگر صفات فعل  يالم خدا همانند د   ك،  بنابراين .)٢۴٣
  ).250-247 :14 ج، ق1417طباطبايي، (ست يندرست ها  اطالق قدم بر آن

، )حـادث (محـدث   به گفته شيخ طوسي متكلم بودن خداوند، نيست مگر بـا كالمـي              
 و  هـا   زهيـ انگ از او واقـع شـود كـه بـه حـسب              زيراحقيقت متكلم كسي است كه كالمـي      

احوالش معقول باشد و كالم معقول كالمي است كه از دو حرف و بيش از دو حـرف از                   
 حرف است، تشكيل شود، هنگامي كه از شخصي صادر          28حروف معقولي كه تعداد آن      

امي دليل اين امر آن است كه هنگـ . شود كه از او كالم صحيح است يا از روي إفاده باشد     
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شود و هرگاه يكي از آن شروط مختـل           كه حروف بدين گونه ظهور يابد، كالم ناميده مي        
چـه كـالم    بنابراين به حقيقت كـالم پـي بـرديم و هرگـاه آن    . شود  شود، كالم ناميده نمي   

 بـه   بنابراينشود،    ناميديم از كسي به حسب انگيزه و احوالش واقع شود، متكلم ناميده مي            
شـود كـه     برديم، حال كه حقيقت كالم و متكلم ثابت شد، ثابت مي        حقيقت متكلم نيز پي   

طوسـي،  (كنـد    كالم خداوند متعال نيز محدث است زيرا اين اضافه شدن چنين اقتضا مي            
  ).66-65: ق1406
ـ ا از آن نقـد  و» ينفـس  المكـ  «اثبات در اشاعره مستندات از گريد نمونه دو  قـرار  ني
 :است

 درون و نفـس  در را شيخـو  المكـ  گفتن، سخن از لقب يا ندهيگو و لمكمت هر -الف
ـ ا و آورد يمـ  وجـود   به را المشك و ديگو يم سخن گاه آن كند يم منظم و مرتب خود  ني

 وجـود  نـده يگو ذهـن  و درون در هك» ينفس المك «همان وجود از يخارج و يلفظ المك
 را آن ناوجـدا  يا ندهيگو هر هك يوجدان است يمطلب نيا. كند يم تياكح و شفك دارد،
 جعـل ّانمـا و الفـؤاد یلف الکالم ّان« :ديگو يم »اخطل «هك چنان ،كند يم احساس خود نفس در

 اسـت آن دهنـده نـشان و متـرجم زبـان، نیـا و اوست دل در شخص کالم ،یراست» الیدل الفؤاد یعل ّاللسان

 ).35 :1 جق،1420 ،يفخرراز(

 نـده يگو ذهـن  در سـخن  ضورح و ريتصو همان دل، در المك ميترس و ريتصو: پاسخ
 دارد تيعموم انسان يارياخت افعال تمام به و كنند يم ريتعب يذهن وجود  به آن از هك است

 را شيخـو  عمل هك است ناچار هم نقاش و سندهينو هر رايز ندارد المك به اختصاص و
 و رگفتـا  نيا پس بپردازد، آن اقدام به گاه آن و ندك تصور خود ذهن در آن، انجام از قبل
 ).414 :تا بي ،ييخو (گردد آن وجود بر ليدل تا ندارد ينفس المك به يربط قت،يحق

 و يگـذار  نـام  نـوع  نيا و دينام المك توان يم است، انسان ذهن در هك را يمطلب -ب
 داشـته  يلـ يدل و نـه يقر بـه  اجياحت گذاري  نام نيا در ما هك نيا بدون است حيصح گفتار،
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 آن خـواهم  ينم هك است يالمك و سخن من دل در ديگو يم انسان يگاه هك چنان م،يباش
ـ فرما يمـ  زيـ ن ميكـر  قـرآن  و نمكـ  اظهار را ُّأسـروا َو« :دي ِ

َ
ْقـولکم  َ ْ ِأو َ

َ
ُاجهـروا  َ ِبـه ْ ُإنـه ِ َّ ِعلـ ِ

ِبـذات ٌمیَ ِ 

ِالصدور
ُ  اسـت،  پنهـان  و يمخفـ  هـا  دل در چه آن فه،يشر هيآ نيا در مينيب يم )١٣ الملک،(»ُّ

 .است شده هدينام المك و سخن

 همـان  بـه  ،شـود  يم گفته المك هم يذهن وجود مرحله در يحت المك به گرچه: پاسخ
 وجود نوع دو ز،يچ هر از چون نديگو يم المك ،يلفظ و يخارج وجود مرحله در هك نحو
 ست،يـ ن شتريب زيچ كي همان يهست و وجود دو هر و يذهن وجود ،يخارج وجود: دارد

 م،يبنـام  اسم كي با را وجود دو هر ميتوان يم شاهد و نهيقر به اجياحت بدون هك است نيا
ـ ا در سـخن  يول مييبگو المك را دو هر مثال ـ ا هكـ  اسـت  ني  و وسـعت  موضـوع،  دو ني
ـ  يحتـ  هك يطور  به ندارد، سخن و المك به اختصاص و دارد تيعموم  هـم  مهنـدس  كي

 و دكر خواهم ميترس اغذك در هك هست يساختمان نقشه من ذهن در: هك ديبگو تواند يم
 ،ييخـو  (رميـ بگ روزه فـردا  هك هست من ذهن در: ديبگو تواند يم زين متعبد شخص كي

 ).415-414 :تا بي

 بود ذاتش نيع هم او علم و داشت وجود ازل از بزرگ خداوند: فرمود )ع(صادق امام
 خـدا  ييشـنوا . باشند داشته وجودها     آن كه  آن از قبل دانست يم اول از را زيچ همه يعني
 بـدون  بـود  ذاتـش  نيع دن،يد و نداشت وجود يدنيشن هك گاه آن يحت بود او ذات نيع
 هكـ  يموجـود  چيهـ  هك گاه آن بود ذاتش نيع قدرت و باشد داشته وجود يدنيد هك نيا

ـ آفر را موجـودات  چـون  و نداشـت  وجـود  رديبگ تعلق بدان قدرت  را هـا  يدانـستن  و دي
ـ د ،هـا  يدنيشن به او سمع و ييشنوا ،ها يدانستن و معلومات به او علم آورد، وجود  به  و دي

 عرضـه امام به« :ديگو يم ريبص ابو» گرفت تعلق مقدورات بر قدرتش و ها يدنيد به او بصر
 باالتر و برتر صفت نیا از خداوند ذلک، عن ّالله یتعال: فرمود امام بود؟ هم متحرک ازل از خداوند که داشتم
 اول از خداوند که دمیپرس باز :دیگو یم ریبص ابو. دیآ یم دیپد فعل با که حادث است یصفت حرکت رایز است
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 بـدون بـود اول از خداونـد و یازل ریغ است یا دهیپد و حادث است یصفت کالم: فرمود امام بود؟ هم متکلم

 ).107 :1 ج،1365 ،ينيكل( باشد داشته وجود یکالم و باشد متکلم که نیا

  هيامام دانشمندان رمنظ از ميكر قرآن حدوث ادله .2-4-2
در اين فراز پس از اشاره به مبناي علمي برخي از دانشمندان اماميه در حدوث قـرآن                 

 :كنيم به ادله حدوث قرآن اشاره مي

 و کننـده احداث متعال خداوند.. « :است كرده حيتصر نيچن قرآن حدوث درباره بابويه  ابن

 حيتـصر  زيـ ن »ديالتوح «كتاب در ).٨٣ :ق ١۴١۴ ه،یبابو ابن: رک(»است قرآن کننده حفظ و کننده نازل
 و خـدا  قـول  و خـدا  يوحـ  و خـدا  المك قرآن هك شده وارد خدا تابك باب در «:كند مي
 از مـا  هكـ  ستيـ ن نيا جز و است مخلوق آن هك نشده وارد آن باب در و خداست تابك

 يعنـ ي است ذوبكم يگاه لغت در مخلوق هك رايز ميا شده منع آن بر مخلوق نام اطالق
 فرمـوده  متعـال  خداوند ذوبكم يعني» مخلوق المك «هك شود يم گفته و شده گفته دروغ

َّإنما« َتعبدون ِ ُ ُ ْ ْمن َ ِدون ِ
ِالله ُ

ًأوثانا َّ ْ َتخلقون َو َ ُ ُ ْ ًإفکا َ ْ
 و )١٧ العنکبـوت، (دییـگو یمـ دروغ د،یباف یم افک یعنی» ..ِ

ْسمعنا ما« :فرمود ديتوح رانكمن از نقل به زين ِ ِالملـة یِف هذاِب َ
َّ
ِ
ِاآلْخـرة ْ َ ْإن ِ َّإال هـذا ِ ٌاخـتالق ِ

ِ
 )٧ ص،(»ْ

 اسـت  مخلـوق  قرآن هك ندك گمان هك هر پس يو نزد از يدروغ و بربافتن يعني اختالق
ـ گو يمـ  هكـ  يسك و شده افرك هك قتيحق به است ذوبكم آن هك يمعن نيا به  آن هكـ  دي

 و حـق  ريغ و ردهك خطا ستين محفوظ و منزل و محدث هك يمعن نيا به ستين مخلوق
  ).225 :ق 1398 ،هيبابو ابن (است گفته صواب
 ازی اتیـروا نیچنـ نیـا و اسـت محدث متعال خداوند کالم همانا« :كند يم حيتصر زين ديمف خيش

 شان،یـا ازی انـدک افـراد مگـر مرجئـة ،یهمگـ معتزلـه و هیامام مطلب نیا بر و است شده وارد )ع(محمد آل
ی وحـ و خـدا کـالم قـرآن همانـا. انـد کرده اجماع آن بر خوارج و ةیدیز شتریب و ثیحد اصحاب ازی جماعت
 امتناع آن بر بودن مخلوق اطالق از و فیتوص بدان متعال خداوند که چنان است محدث قرآن همانا و اوست
ی بـاور نیچنـی اندک افراد مگر هیامام همه و است شده صادر )ع(معصومان ازی اتیروا گونه نیا و است کرده
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  »اســت ثیحــد اصــحاب و هیــدیز مرجئــه ازی اریبــس و بغــداد معتزلــه عمــوم اعتقــاد دگاه،یــد نیــا. دارنــد
 از خـود  هك يفيتعر بنابر د،يمف خيش مكدرموت، نيمارت گفته به. )53-52 :ق1413 د،يمف(
ـ ا وجـود  بـا . خواند ينم مخلوق ريغ را قرآن داده، دست  به المك  اصـطالح  هرگـز  يو ني

 قرآن و كند يم يرويپ هيامام آموزه از آن، يجا به هكبل ،برد ينم كار  به را »خلوقم «يمعتزل
 خيشـ  استدالل ائمه، از دهيرس اتيروا بر عالوه. داند يم) محدث (زمان در دارشدهيپد را
 ازهـا     آن در خـدا  هكـ  باشـد  ياتيآ به يو نظر ديبا ظاهرا. است يكمت قرآن خود بر ديمف
 در» مخلـوق  «لفـظ  قـرآن  يجـا  چيه در گر،يد طرف از. است دهرك ادي »محدث ... ركذ«

  :1372 درموت،كــم (دانــست قــرآن بــه متعلّــق بتــوان را آن هكــ اســت امــدهين يمــورد
122-123.(  
ـ ز د،يـ نكن متصف »بودن مخلوق «به را قرآن: كند يم حيتصر زيني  طوس خيش ـ ا راي  ني
 از عادتـا  رايز. است ئلشقا ريغ به منسوب يا است نيدروغ قرآن كه است آن موهم لفظ
ْإن.. « :فرمود خداوند هك چنان شود يم برداشت نيچن مذكور لفظ َّإال هذا ِ ٌاختالق ِ

ِ
 و )٧ ص،(»ْ

ْإن« :فرمود زين َّإال هذا ِ ُخلق ِ ُ ِاألول ُ َّ
َ َتخلقـون َو..  «:فرمود زين و) ١٣٧ الشعراء،(»َنیْ ُ ُ ْ ًإفکـا َ ْ

 العنکبـوت،(»..ِ

 بودني  ساختگ يا و كذب اراده كهي  هنگام مگر شود ينم »خلق «به متصف كالم پس )١٧
 كهي  هنگام است، مختلقه و مخلوقه دهيقص نيا شود يم گفته هك چنان شود، لحاظ آن در
 ).68 :ق1406 ،يطوس (شود داده نسبت آن قائل ريغ به

ـ ز شـواهد  و ادلـه  بـه  قـرآن  حدوث اثبات منظور به گذشت چه آن بر افزون  زيـ ن ري
  :كرد داستنا توان يم

ـ ا بر اسالم اهل كه نيا: مسلمانان اجماع -الف  المكـ  قـرآن  هكـ  انـد  كـرده  اجمـاع  ني
 قتيحق به ديبگو نيا از ريغ سك هر هك نيا بر و مجاز نه قتيحق وجه بر است خداوند

  ).225 :ق 1398 ،هيبابو ابن (است گفته يمنكر سخن هك
 را قـرآن  مـا  كه نيا: نسخ لهئمس مانند گريد اتيآ به نسبت اتيآ ازي  برخ تأخر -ب
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 جداست يبعض از آن از يبعض و ونديپ يبعض به آن از يبعض هك ميافتي موصل و مفصل
 هكـ  يناسـخ  چون است يبعض از شيپ آن از يبعض و گريد يبعض از ريغ آن از يبعض و
 بـر  داللـت  نباشـد  حـادث  سـت ا آن صفت كنيا چه آن اگر پس باشد متاخر منسوخ از

 و تفـرق  و يتنـاه  بـه هـا     آن آورنده ديپد و محدث اثبات و ودش باطل محدثات حدوث
  ).226-225 :همان (باشد محال و متعذرها  آن اجتماع
 اجمـاع  امـت  و انـد  داده شـهادت  عقـول  كـه  نيا: گذشته يها امت از دادن خبر -ج
 خبـر  هكـ  سـت ا آن دروغ هك است معلوم و است صادق اخبارش در خداوند هك اند كرده
ــودن دهــد ــد و باشــد نبــوده هچــ آن ب ــا.. « هكــ فرمــود نقــل فرعــون از خداون َأن

َ
ُربکــم  ُّ َ 

ــ ْاألعل
َ ــوح از و )٢۴ النازعــات،(»یْ ــن )ع(ن ــود نقــل زي ــ.. « فرم ــ ای َبن ْارکــب یُ ــا ْ َمعن ْتکــن ال َو َ َمــع َ َ 

ِالکافر ِ
ـ  باشـد  ميقـد  خبر نيا و قول نيا اگر پس )۴٢ هود،(»َنیْ ـ  و فرعـون  از شيپ  از شيپ

 نشده افتي اگر و است دروغ هك نيا و بود خواهد داده خبر او از هك را چه آناش    گفتن
 موجود آن هك رايز است حادث آن پس باشد گفته را نيا فرعون هك آن از بعد مگر باشد
  ).226 :ق 1398 ،هيبابو ابن (است نبوده هك آن از بعد شده
ْلئن َو« :فرمود خداوند كه نيا -د ِ

ْشئنا َ َلنذهبن ِ ْ َ ِبالذ َ
َّ
أ یِ

َ
َوح َإل نایْ  مـا «:فرمود و) ٨۶ اإلسراء،(»..کیِ

ْننسخ َ ْ ْمن َ ْأو ٍةیآ ِ
َ

ِننسها 
ْ ِنأت ُ

ْ َبخ َ ْمنها ٍریِ ْأو ِ
َ

ِمثلها 
ْ
 هكـ  است جائز اي دارد مثل چه آن لذا )١٠۶ البقره،(»..ِ

 )ع(صـادق  امام از يا نامه به سپسي  و. است حادث ناچار به شود معدوم وجودش از بعد
َّفإن« :ديفرما يم آن ازي  بخش در كه كرده اشاره ريقص ميعبدالرح به ِ

َالقرآن َ ْ ُ ُکـالم ْ ِاللـه َ
ٌمحـدث َّ َ ْ ُ 

ٍمخلوق ُریَغ
ُ ْ ِأزل ُریَغ َو َ َ

َ
َمع ی ِالله َ

َتعال َّ َ ُذکره یَ ُ َتعال َو ِ َ ْعن یَ ِذلک َ
ًعلوا َ ّ ُ رایِکب ُ

 که خداست کالم قرآن که یدرست به ؛»ً
 بـزرگ یبرتـر دارد یبرتر نیا از خدا و نبوده یازل است ذکره یلتعا یخدا با و ستین مخلوق و است محدث

  ).227-226 :ق 1398 ه،يبابو ابن(

 ميقـد  و است محدث قرآن هك است مطلب نيا بري  داللت هيآ نيا دري  طبرس گفته به
ـ ز ستندين زيچ كي و دارد رتيمغا خداوند با قرآن كه نيا و ستين  توانـد   نمـي  ميقـد  راي



 171    قرآن قدم و حدوث گفتمان با )ع(رضا امام مواجههي واكاو

  
 سال

جم
پن

 
اره

شم
 

تاب ،18
تان

س
13

96
 

 آن تواند  مي خود هك ينحو  به ردهك ثابت مانند و مثل آن يبرا اوندخد عالوه و شود نسخ
 ميقـد  تواند  نمي فعل و دارد فعل عنوان آمد قدرت رهيدا در هك يزيچ هر و ندك جاديا را

  ).349 :1 ج،1372 ،يطبرس (باشد
ِأتی ما« هيآ در خداوند -ذ

ْهمیْ ْمن ِ ٍذکر ِ ْمن ِ ْربهم ِ
ِ
ِّ ٍمحدث َ

َ ْ َّإال ُ ُاستمعوه ِ ُ َ َ  بـا  قـرآن  از )٢ اء،یـاألنب(»..ْ
ْأنزلنا َو.. « هيآ ليدل به است قرآن همان ذكر از مراد و است، كرده ادي» محدث «عنوان َ ْ

َ
َإل   کیِ

َالذکر َّإنا« و )۴۴ النحل،(»..ِّ ُنحن ِ ْ َنزلنا َ ْ َّ َالذکر َ َّإنا َو ِّ ُله ِ َلحافظون َ ُ
ِ

 مـراد  كه ستين ممكن و )٩ الحجر،(»َ
 اسـتماع  استي  زيچ كالم رايز »استمعوه إال «نهيقر ليدل به باشد رسول جا نيا در ذكر از
 دري  راز ابوالفتـوح  ريـ تعب بـه ) 67-66 :ق1406 ،يطوس: رك (رسول نه است حيصح آن
 و اطـالق  بـر  ردك اجرا او بر محدث آسم هك آن يبرا قرآن حدوث بر است ليدل هيآ نيا

 دروغ اسـت،  محـدث  يگفتـ  يخـدا  و يبـود  ميقد قرآن اگر باشد، ميقد ضينق محدث
  ).205 :13 ج،ق1408 ،يراز ابوالفتوح (يبود

َّإنـا« :فرمـود  كـه  گونه همان دارد آن حدوث بر داللت زين مجعول به قرآن وصف -ر ِ 

ُجعلناه ْ َ ًقرآنا َ ْ ِعرب ُ
َ  اسـت  محـدث  همـان  نـاً يع مجعول رايز )۶٧ :ق١۴٠۶ ،یطوسـ)(٣ الزخرف،(»ایَ

  ).150 :17 ج،ق1408 ،يراز الفتوحابو ؛60 :9 ج،1372 ،يطبرس(
 جمع آن از گريدي  بخش كنار در آن ازي  بخش كه ليدل نيا به قرآن به وصف واقع در
ـ ز دارد قـرآن  حـدوث  بر داللت شدن نازل به وصف زين و قرآن بودن يعرب زين و شده  راي

 ).4 :9 جو 316 :5 ج،1372 ،يطبرس: رك (شود ينم اطالق ميقدي برا اوصاف نيا

َّإنـا« :فرمـود  كه است قرآن حدوث بر ليدل زين »منزل «به قرآن فيصتو -ز ُنحـن ِ ْ َنزلنـا َ ْ َّ َ 

َالذکر ْأنزلنا َو« قال و )٩ الحجر،(»..ِّ َ ْ
َ

َإل  َالذکر کیِ  نبود، ميقد باشد منزل چه آن رايز )۴۴ النحـل،(»ِّ
 ص ،1 ج ،1408 ،يراز ابوالفتـوح  ؛67 ص ،1406 ،يطوسـ  (نباشـد  روا ميقـد  بر نزول و

  ).174 ص ،4 جو 240
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 و) 195 الشعراء،(»نٍيمبِ يعرَبِ بِلسانٍ «:فرمود هك چنان بودن  يعرب به قرآن وصف -ح
ـ ا لغـت  و عـرب  با بود منسوب چه آن) 68-67 :ق1406 ،يطوس (العربیة محدثة  و شان،ي

 ،يراز ابوالفتـوح  (باشـد  م،يقـد  آن با منسوب هك بود محال محدث، شانيا لغت و عرب
  .)150 :17 جو 6 :11 ج،ق1408
َّإنا« هيآ -ط ُنحن ِ ْ َنزلنا َ ْ َّ َالذکر َ َّإنا َو ِّ ُله ِ َلحافظون َ ُ

ِ
 دارد داللـت  قـرآن  حدوث بر زين )٩ الحجـر،(»َ

ـ تنز ميقد رايز است محدث كه ستين نيا جز باشد، محفوظ و شده نازل چه آن رايز  لي
ـ  ،يطوسـ  (ندارد حفظ بهي  ازين و شود ينم  ؛508 :6 ج ،1372 ،يطبرسـ  ؛320 :6 ج ،تـا  يب
  .)60 :1 ج،ق1410 ،شهرآشوب ابن

ْأحکمت ٌکتاب الر« هيآ: قرآن ليتفص و إحكام -ي َ ْ ُاتهیآ ُ َّثم ُ ْفصلت ُ َ ِّ ْمن ُ ْلدن ِ ُ  هـود،(»ٍریـَخب ٍمیَحک َ

 بـه  را قـرآن  خداوند رايز است محدث سبحان خداوند كالم كه دارد داللت نيا بر زين )١
ْأحکمت« َ ْ ُاتهیآ ُ َّثم ُ ْفصلت ُ َ ِّ  اسـت،  افعـال  صـفات  از دو هر ليتفص و إحكام و دهكر فيتوص »ُ

ْمن« :فرمود سپس ْلدن ِ ُ ـ ز محـدث،  در مگـر  ستيـ ن حيصح اضافه نيا كه »ٍمیَحک َ  ميقـد  راي
  .)214 :5 ج،1372 ،يطبرس (شود صادر او ريغ از كه است محال
 از مقـصودش  راگـ  اسـت  ميقـد  ديگو يم هك يسكيي  طباطبا عالمه گفته به تينها در
 دال و افتهي بيكتر و شده فيرد ييها صوت و است يخواندن هك باشد يحروف آن قرآن
 بـر  هكـ  نبـوده  عـدم  بـه  مـسبوق  يقرآن نيچن ديبگو خواهد يم و است شيخو يمعان بر

 بوده آن به عالم خدا هك است نيا مقصودش اگر و است گفته سخن خود وجدان خالف
 علـم  هكـ بل نـدارد،  قرآن به اختصاص نيا بوده ميقد قرآن به خدا علم گريد عبارت به و

 ذات نيعـ  هـم  علمـش  و اسـت  ميقد ذاتش چون است، ميقد موجودات يتمام به خدا
 المك ما هك ندارد يوجه گريد لذا. است يذات علم بحث مورد علم از مقصود رايز اوست

 علـم  همـان  به هم المك برگشت رايز م،يبدان علم ريغ يا جداگانه يذات و يثبوت صفت را
  .)250-249 :14 ج،ق1417 ،ييطباطبا (است
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  يريگ جهينت
ي جار زبان بر راي لفظترين  كوچك قرآن قدم و حدوث لهئمس به پاسخ در )ع(رضا امام .1

ي فكر مكتب دييتأ دري  دربار انيمعتزل وي  عباس حكام استفاده سوء مورد كه نساختند
 شيخو دگاهيد، نيا وجود با. رديگ قراري  عباس حكومت بهي  بخش تيمشروع شيخو
 و آن بـودن ي  الهـ  كـالم  بر تأكيد با ميمستق ريغ صورت  به گاه را قرآن حدوث بري  مبن
ـ ا كـه  فرمودنـد  انيـ ب اصحاب ازي  برخ به ميمستق صورت  به گاه ـ د ني ي تفـاوت  دگاه،ي
  .داشت قرآن قدم دگاهيد و تيمخلوق دگاهيد با نياديبن

ي الهـ  ريتـدب  از سرشار و هوشمندانه ركانه،يز قرآن خلق فتنه با حضرت مواجهه نحوه .2
 آگـاه ي  رهبـر  از بـارز ي  مـصداق  و گرفـت  يمـ  معتزله و دربار از را عمل تكاربا و بود
ـ  يهـا  آمـوزه  بـر ي  مبتنـ  و ركانـه يز و نامحسوس اريبس كه )ع(رضا  امام  اريبـس  وي  قرآن

 ييالگـو  تواند يم مواجهه از گونه نيا و بود مذكور گفتمان با مواجهه درآميز    مسالمت
 .باشد روزگار گوناگون يها فتنه در انيعيشي فرارو در

ي معتزل متكلمان وي  عباس درباري  علم ريغ موضع از سو يك از شيخو موضع با امام .3
 پرداختن از را شيخو خاطبان عموم و انيعيش گريدي  سو از و كرد ينم تيحما دربار

 بـه  را مـردم  اذهـان  و داشـت  يم باز ،ستين مترتب آن بري  چندان دهيفا كهي  مسائل به
 آن ثمـره  كه دكر يم جلب آني  تيترب وي  تيهدا ابعاد مانند ميكر قرآن از يتر مهم ابعاد
 دربـار ي  جـد  يهـا  بيآسـ  و خطـرات  از انيعيشـ  ويژه  به شيخو مخاطبان جان حفظ
  .بودي عباس

 اقتـضا  اسـت  امـام  نياديبن ناتئوش ازي  يك كهي  نيد شبهات به اماميي  گو پاسخ اصل .4
ي برخـ ي  برا را لهئمس نيا د،يرس يم نظر  بهي  ضرور كهي  مواقع در حضرت كه كرد يم
  .دارد انيب وضوح به را شيخوي علم موضع و دكن نييتب شفاف صورت به اصحاب از

 عمـوم  و انيعيشـ  وقـت  شـمردن  مـت يغن و زمان تيريمد دري  اسيس-يعلم كرديرو .5
 ابعـاد ترين    مهم از ست،ين مترتب آن بري  چندان ديافو كهي  مسائل تعمق يبرا مسلمانان

  .رود يم شمار به مذكور گفتمان با حضرت مواجهه نحوه



  
  
  
  
  
  

  
  

  
   و مĤخذمنابع

 ميكر قرآن. 
 دارالهجره: قم ،)تاي ب( ،البالغه نهج. 
 هياسالم كتابخانه: تهران ،ياألمال ،)1362(،يعل بن محمد ،يقم هيبابو ابن. 
 ........................................،) 1398نيمدرس جامعه انتشارات: قم ،ديالتوح ،)ق. 
 ............................................،) 1378جهان انتشارات :تهران ،)ع(اخبارالرضا ونيع ،)ق. 
 .........................................،) 1395هياسالم: تهران ،الدین و تمام النعمة کمال ،)ق. 
 محمد قيتحق الملوك، و األمم خيتار يف المنتظم ،)ق1412(،يعل بن عبدالرحمن أبوالفرج ،يزجو ابن 

  .الکتب العلمیةدار  :روتيب عطا، عبدالقادر يمصطف و عطا عبدالقادر
 داريب انتشارات: قم ،مختلفه و القرآن متشابه ،)ق1410(،يعل بن محمد ،يمازندران شهرآشوب ابن .  
 ـ سـرح الع  ،  )ق1419(ن محمـد بـن محمـد فـارقي،        يالد ، جمال  مصریهنبات ابن ـ  ي  ه شـرح رسـال  يون ف

  .المکتبة العصریة: روتيم، بيإبراه ، تحقيق محمد أبوالفضلدونيز ابن
 نا يب جا، يب تجدد، رضا كوشش به م،يالند ابن فهرست ،)تاي ب(إسحاق، بن محمد م،يند ابن. 
  ـ   روض الجنان و ر   ،  )ق1408(،ين بن عل  ي، حس يابوالفتوح راز ـ تحقرالقرآن،  ي تفـس  يوح الجنان ف ق ي

 آسـتان قـدس     ي اسـالم  ياد پژوهـشها  يبن:  ناصح، مشهد  ي و دكتر محمد مهد    ياحقيدكتر محمد جعفر    
 .يرضو

   ،ـ ، تحق العلل،  )ق1408(احمد بن حنبل المكتـب  :  اهللا بـن محمـود عبـاس، بيـروت         يق الـدكتور وصـ    ي
  .يدارالخان: اضي و رياإلسالم
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 ق 1406 للمطبوعات، التعارفدار :روتيب ن،يأم حسن جيتخر و قيتحق ،ةالشیع اعیان دمحسن،يس ن،يام. 
 انتشارات سخن: ، تهرانفرهنگ بزرگ سخن، )1381(، حسن،يانور. 
 ليدارالج:روتيب ،تحقیق عبد الرحمن عمیرة ،المواقف ،)ق1417(احمد، بن عبدالرحمن ،يجيإ. 
 114ص ،17 شـماره  ،رانيا شناسي  جامعه  مجله »اسالم در گفتگو گفتمان «،)1383(ن،يالد عماد ،يباق-

145 .  
 مؤسسة العروج:، تهران األصوليمنته، )1380(، حسن،يبجنورد . 
  ،انتـشارات دانـشگاه امـام      : ، تهران ها  اي براي كشف ناگفته     گفتمان دريچه   ليتحل،  )1384(بشير، حسن

  . ، چاپ چهارم)ع(صادق
 سقا، قـاهره   يق دكتر حجاز  ي، تحق ئد النسفیةشرح العقا،  )ق1407(،عمر بن مسعود ني، سعدالد يتفتازان  :

 .مکتبة الکلیات األزهریة

 شـرکة مکتبـة ومطبعـة : ، مـصر  الحاشـیة علـی الکـشاف،  )ق1385(، سيد علي بن محمدحسيني،    يجرجان
 .مصطفی البابی الحلبی وأوالده

 ان، چاپ ششميانصار: ، قم ائمهياسي و سيات فكريح، )1381(ان، رسول،يجعفر. 
 ر ي، مترجم ناشناخته، تحقيق م    خيم التوار يترجمه تقو ،  )1376(،ي بن عبداهللا چلپ   ي مصطف فه،ي خل يحاج

  .اء كتابياح: هاشم محدث، تهران
 هجرت، چاپ دوم: ، قميفرهنگ اصطالحات قرآن، )1384(وسف،ي، محمد يريحر. 
 ـ  يها پژوهش  مجله ،»قرآن علوم و يكالم ابعاد در معتزله شهياند ريس «،)1374(محمد، ينيحس  ،يقرآن

  . 298-267ص .فقه و قرآن ژهيو 3 شماره
 رياساط:، تهرانران و جهانيخ علم كالم در ايتار، )1373( اصغر،ي، عليحلب.  
 ـ ب عبدالقادر، يمصطف قيتحق بغداد، خيتار ،)ق1417(،يعل بن احمد ،يبغداد بيخط الکتـب دار  :روتي

 .العلمیة
 صـادق  محمد استفاده از ترجمه     باتا،    جا، بي  بي ،قرآنال ريتفس يف انيالب ،)تا يب( ابوالقاسم، ديس ،ييخو 

 .ارشاد وزارت تهران، :قرآن يكل مسائل و علوم در انيب ،يسيهر زاده هاشم هاشم و ينجم
 ،ات اسالمي بر پايه مفهوم گفتمان يتحوالت در فهم روا «،)1389(دهقاني، يونس و سيد كاظم طباطبايي

، بهار و تابستان    3 دانشگاه كاشان، شماره     وهيمجله حديث پژ  ،  »انا قتيل العبره   ؛تي روا يبررسي مورد 
 .16-1، صص 1389

  محاضرات األدبـاء و محـاورات الـشعراء و البلغـاء          ،  )ق1420( ن بن محمد،  ي، حس يراغب إصفهان ،
  . األرقمياألرقم بن أبدار   :روتيتحقيق عمر فاروق طباع، ب

 نگاه، چاپ دومانتشارات : ، تهرانراني ايخ اجتماعيتار، )1382( ،ي، مرتضيراوند.  
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 چاپ دومي علوم اسالمي مركز جهان:، قمشناسي عهي به شيدرآمد، )1385(،ي، عليگاني گلپايربان،. 

  ،نامه قرآن برپايـه   شناخت «، در كتـاب   پژوهشي در حدوث و قدم قرآن     ، مقاله   )1391(رضايي، حسن
  .  دارالحديث:محمدي ري شهري، قم ، به كوشش محمد»قرآن و حديث

 و العـرب  مـن  النساء و الرجال ألشهر تراجم قاموس األعالم (األعالم ،)م1989(ن،يالد ريخ ،يزركل 
 .هشتم چاپ ن،ييللمال العلمدار  :روتيب ،)نيالمستشرق و نيالمستعرب

 للدراسـات  يالعـالم  المركز: قم ،اإللهیات علی هدی الکتاب و السنة و العقل ،)ق1412(جعفر، ،يسبحان 
 .سوم چاپ  ،هياإلسالم

 ..............،)1381( ،اإلمام الصادقهمؤسس: ، قمها الخالفي مسائل دام فياإلنصاف ف )ع(.  
 ..............،) 1425دوم چاپ ، )ع(الصادق اإلمام همؤسس: قم ،مقاالت و رسائل،)ق. 
 ..............، )ع(صادق امام مؤسسه: قم ،يعاملي مك حسن از ريتقر ،العقائدیة سلسلة المسائل ،)تاي ب(. 
 .................،)1428امـام  مؤسـسه : قـم  ،يگـان يگلپا يربان يعل از صيتلخ ،اتياإلله يف محاضرات ،)ق 

 .)ع(صادق
 يف الرضـ  يالـشر : ق محمد بدران، قم   ي، تحق الملل و النحل  ،  )1364(، محمد بن عبدالكريم،   يشهرستان، 

 .چاپ سوم
 ياسـالم  انتـشارات  دفتـر : قـم  ،14 ج ،القرآن ريتفس يف زانيالم ،)ق1417(ن،يدمحمدحسيس ،ييطباطبا 

 .نيمدرس جامعه
 ...................................،)1417مؤسـسه : قم ،يسبزوار يزارع يعل عباس كوشش به ،نهایة الحکمة ،)ق 

 . يإسالم نشر

 يمرتض نشر: مشهد اإلحتجاج، ،)ق1403(،يعل بن احمد منصور ابو ،يطبرس. 
 خسرو ناصر انتشارات: تهران القرآن، لعلوم انيالب مجمع ،)1372(حسن، بن فضل ،يطبرس.  
 األضواءدار  :روتيب ،باالعتقاد تعلقي مايف االقتصاد ،)ق1406(حسن، بن محمد ،يطوس. 
 .................................،)اءياحدار    :روتيب ،يرعامليقص احمد كوشش به القرآن، ريتفس يف انيالتب ،)تاي  ب 

 .يالعرب التراث
 ـ تحق ،ياشـ يالع ريتفس ،)ق1380(مسعود، بن محمد ،ياشيع ـ  يرسـول  هاشـم  ديسـ  قي : تهـران  ،يمحالت

 .هيعلم چاپخانه
 يالعرب التراث اءياحدار   :روتيب ب،يالغ حيمفات ،)ق1420(عمر، بن محمد ،يراز نيفخرالد. 
 شهياند و فرهنگ: تهران ،گذار دراز راه ،)1382(،يمحمدمهد ،يفرقان. 
 وزارت: تهران ،يبيحب ينجفقل از قيتعل و حيتصح ،الصدوق ديتوح شرح ،)ق1415(،يقم ديسع يقاض 

  .ياسالم ارشاد و فرهنگ
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 ـ ، تعل الخمـسة شرح األصـول، )ق1422( عبدالجبار معتزلي،  يقاض ـ  يق از احمـد بـن حـس       ي هاشـم،    ين اب
 .ياء التراث العربياحدار  :روتيب
 خسرو ناصر انتشارات: رانته ،القرآن ألحكام الجامع ،)1364(احمد، بن محمد ،يقرطب.  
  ،مركز مطالعات و   : ، ترجمه جمعي از مترجمان، تهران     تحليل انتقادي گفتمان  ،  )1379(فركالف، نورمن

  .ها تحقيقات رسانه
 ريالغد :روتيب ،السنة و اإلمامیة السلفیة بین أهل ،)ق1418(محمد، ديس ،يريكث. 
 ،ع(العلومپژوهشكده باقر: ، قمگفتمان، )بي تا(كرباسيان، قاسم( . 

 مشهد دانشگاه انتشارات: مشهد ،يالكش رجال ،)1348(عمر، بن محمد ،يكش. 
 اإلسالمیة الکتبدار  :تهران ،1ج ،يالكاف ،)1365(عقوب،ي بن محمد ،ينيكل. 
 الوفاء مؤسسة: روتيب)ع(بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة االطهار ،)ق1404(محمدباقر، ،يمجلس. 
 ديمف خيش كنگره: قم المقاالت، أوائل ،)ق1413(نعمان، بن محمد بن محمد د،يمف.  
 اإلسالمیة     دارالکتب: تهران نمونه، تفسير ،)1374(همكاران و ناصر شيرازي، مكارم. 
  ـ خ مف ي شـ  ي كالم يها  شهياند،  )1372(ن،يمكدرموت، مارت انتـشارات  : ، ترجمـه احمـد آرام، تهـران       دي

 .دانشگاه تهران
 سوم چاپ ،منشاة المعارف: هياسكندر ،إعجاز القرآن بین المعتزلة و األشاعرة ،)م1986(سلطان، ريمن. 
 ـ برگز مقـاالت  مجموعـه  ،»)ع(رضـا   امـام  شهياند در غالب يها گفتمان «،)1391(،ييحي ،ينيرحسيم  دهي

  . )ع(رضا امام يهنر و يفرهنگ اديبن انتشارات ،)ع(رضا امام يالملل بين جشنواره
 ناصرخسرو، چاپ چهارم: ، تهرانفاتيالتعر ،)ق1412(ف،يد شرير سيم. 

 3 شـماره  اصفهان، دانشگاه يخيتار يها پژوهش  مجله ،»محنه و مأمون «،)1388(،يعل فرد، انيناظم ، 
 . 78-67ص

 ـ اند و فرهنـگ  پژوهـشگاه  :تهران ،يوح و عقل ،)1383(،يفيشر نيحس احمد و حسن ان،يوسفي  شهي
  .ياسالم

  منابع التين
 Zaman, Muhammad. (1991) Religion and politics under the early ʻAbbāsids: the emergence of 

the proto-Sunnī elite. Brill,  

 Miḥna." Encyclopaedia of Islam, Second Edition. Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis, C.E. 
Bosworth, E. van Donzel, W.P. Heinrichs.(2013) Brill Online.  



  



  )ع(رضا امامسياسي هاي  اخالق محوري در آموزههاي  شاخص
  2حميد حسين نژاد محمد آبادي، 1مصطفي احمدي فر

  4رضا حق پناه، 3محمد علي رضايي اصفهاني
  

  20/3/1394 :افتيدر
  30/6/1394 :رشيپذ

  
  دهيچك

 ميتنظ يچگونگ ها،  انسان ياجتماع روابط و يزندگ در مهم يها  مقوله از يكي 
 نيا بر حاكم ضوابط و اصول و ياسيس قدرت حوزة در ميتحك بر يمبتن يرهارفتا

 امبريپ و ياله نييآ نيآخر عنوان  به اسالم نيد. است تيآمر حوزه در ويژه  به روابط
 روابط ميتنظ  رهبران الهي در   عنوان  به خاتم و اهل بيت او     رسول عنوان  به )ص(اسالم
علـي بـن     حـضرت  و شده قائل اخالق يبرا را يعيرف گاهيجا سياسي، و ياجتماع
 و اخالق يعني ياجتماع اتيح از مهم مقوله دو ضميمه كردن  با زين )ع(الرضاموسي  

 ريتـصو   در دوران واليتعهـدي    ويـژه   بـه  طول حيـات طيبـه خـويش و           در است،يس
نـشان   سياست حوزه در اخالق بر يمبتنهاي    روش يريگكار  به ضرورت از يروشن
 بيان و سـيره     طبقاخالق محوري در حوزه سياست      بررسي   الهمق ني ا هدف.اند  داده
ـ ا يهـا   شاخص و ها  مؤلفهترين    مهم  كرده يسع و است )ع(رضا  امام  از نگـرش را   ني
  .دهد قرار ياجمال مداقة مورد حضرت دگاه آنيد

  :ها واژه ديكل
  .)ع(رضا امام ، حديث،سياست ،اخالق

                                                            
  Ahmadifar65@yahoo.com  :)نده مسئولسنوي( واحد مشهد مقدس  جامعه المصطفي العالميه   استاديار . 1
  Hamid.hma@iran.ir  :استاديار جامعه المصطفي العالميه واحد مشهد مقدس     .2
  Rezaee@quransc.com  :يهالعالم  جامعه المصطفي استاد گروه علوم قرآن وحديث . 3
  Rhaghp@yahoo.com  :يرضواستاديارگروه علوم قرآن وحديث دانشگاه علوم اسالمي . 4
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  مقدمه
 عمـل  صـحنة  در اسـت يس و اخالق بطةرا است،يس حوزه در مهمهاي    بحث از يكي

 رابطـة  و ياجتمـاع  نظـام  در اخالق گاهيجا  براين اساس موضوعاتي مانند    .است ياسيس
  .است قدمت يدارا ياسيس فلسفة خيتار در يعمل استيس و ينظر اخالق
ـ  يياعتنا يب بوده آن گواه عمل در بشر خيتار چه آن گريد طرف از  شـدن  كمرنـگ  اي

 و ياجتمـاع  خيتار صفحات كه يا  گونه به. است ياسيس عمل صحنة در اخالق محوري 
 مهـم  يهـا   دغدغـه  از يكـ ي. اسـت  يراخالقـ يغ يهـا   اسـت يس از پـر هـا     انـسان  ياسيس
 صحنه در ياخالق اصول نفوذ حدود و رابطه نييتب مدرن عصر در استيس پردازان  شهياند

 ياسـ يس يهـا  يريـ گ  ميتـصم  در مزبـور  اصول تيرعا به حكمرانان اقناع و ياسيس عمل
 اخـالق  فلسفة حوزة به مربوط مباحث شود يم پرداخته بدان نوشته نيا در چه  آن .است

ـ د كـه  سـت اخالقي در قالب بايدها و نبايدها      يها  مؤلفه نيتر  مهم بلكه ست؛ين  آن بـر  ني
 بـودن  نديناخوشـا  ماننـد  است؛ مختلف مكاتب و انياد روانيپ وفاق و مورد  نهاده صحه
ـ رف و  مكر ، كذب ستم،  عـدل،  بـودن  نديخوشـا  و مـان يپ نقـض  امانـت،  در انـت ي خ ب،ي

و توجـه بـه     هـا     احترام بـه كرامـت انـسان       و تعهدات به يبند  پاي صداقت، و ييراستگو
ـ  ،ياجمال يبررس نيا در عمده  هدف .آخرت  و رفتـار  ي ملمـوس از گفتـار،     الگـوي  افتني
  .است ياسيس رفتار و قدرت حوزه در )ع(رضا حضرت دار جهت عملكرد

  تحقيق اهميت ضرورت و
 هـدف تـرين   مهـم  نظر يك از است و معرفتي مباحثترين  مهم يكي از اخالق بحث

 نـه  و دارد، يمفهـوم  مـردم  يبرا نيد نه اخالق بدون رايز ،دهد يم لكيتش را ياله يايانب
 اخـالق  يدارا هكـ  است انسان نام ستهيشا انسان يزمان اصوال. ابدي  يم سامانها    آن يايدن

 سرشـار  هـوش  از اسـتفاده  با هك است كيخطرنا وانيح صورت نيا ريغ در باشد يانسان
 . كند يم رانيو را زيچ همه يانسان
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 بـه  قـرآن  العـاده   فوق اهتمام )2،جمعهال؛  164 ،عمران آل: ك.ر(قرآن   برخي آيات    در
 يهـا   برنامـه  و مطرح شـده   ييربنايز لهئمس يك عنوان  به نفوس بيتهذ و ياخالق مسائل

  .است ندهكاف هيسا ياسالم نيقوان و امكاح تمام بر گرفته و تنشأ آن زا گريد
 بـا  ايـن موضـوع،    )ع(معـصوم  انيشوايـ پ و )ص(رمكامبرايـ پ ازهايي     در روايت  همچنين

  .) 16: 3 ج، ق1413 الهندي، المتقي: ك.ر(است شده  بيتعق يا العاده فوق تياهم
 بحـث  ،ينـون ك عـصر  مانند يبشر دنتم خيتار از يا  دوره چيه در د كه كربايد اقرار    

 نيبـد  تـا  يانسان يها  لتيفض و ها  ارزش هنجارها، اصول، به پرداختن ضرورت و اخالق
گسترانده  ي بشر يزندگ شئون يتمام بر را خود طرهيس ،فناوري. است نشده احساس حد

 ،ياسـ يس يمرزهـا  ارتباطـات،  افزون روز و ريچشمگ شرفتيپ و اطالعات انقالب. است
ـ نورد هم در را …و ،ياقتصاد ،يفرهنگ ،ياجتماع  و نيزمـ  شـدن  كوچـ ك باعـث  و دهي
 ريفق ،كوچكو  بزرگ ياسيس يواحدها و ها ملت دولت ـ  ،يلك طور به. است دهش زمان

 از يناشـ  مضرات و مخاطرات و يفرهنگ ينولوژكت تهاجم معرض در همه …و يغن و
ـ ( شـدن  يجهـان  يبرخـ  هك است لحاظ نيهم به. اند  گرفته قرار آن  را) يسـاز  يجهـان  اي

 و شـگفت  يدسـتاوردها  و علـم  هكـ  سـت رو  ازايـن . دانند يم غرب فرهنگ شدن يجهان
 اسـت يس ومت،كح جامعه، اخالق، انسان، از ما يتلق طرز و نگرش نش،يب در آن شگرف

 رييـ تغ … و ت،يـ امن حقـوق،  عـدالت،  ،يآزاد سـان ه  ب ياجتماع اتيح ياساس ميمفاه و
 نياديبن ميمفاه و اخالق به پرداختن هك است مزبور فاتيتوص با .است داده يلك و يعمل
 الزم اسـت نگـاه       و شـود  يمـ  برخوردار يتوجه  قابل تياهم از استيس با آن رابطة و آن

كه با اتصال به منبـع قـدس    هايند فقط آن. بزرگان دين داشته باشيم هاي     به انديشه  يعميق
  . و سياست ارائه دهندتوانند تصويري روشن از رابطه اخالق  ميالهي

 اخـالق محـوري در      يهـا   شاخـصه  اصلي اين پژوهش اين اسـت كـه          سؤالدرواقع  
چه بوده و با توجـه بـه موضـوعات متعـدد خـاص يـا عـام،        حضرت سياسي  هاي    آموزه
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تحليل قرار  رضوي مورد تجزيه وهاي  توان با توجه به آموزه  مي راها شاخصهچگونه اين 
 در عرصه پر فراز و ها شاخصهبه تبيين برخي از اين اند  دهكر سعي گانداده است؟ نگارند

  .دننشيب اخالق سياسي، بپرداز
منبعي پر بار در اخالق محوري      يرضوهاي     كه آموزه  هستند بر اين فرض     گاننگارند

ـ پدتـوان     مـي   برخوردار است و   خاصياز غناي    سياسي است و    الگـوي   عنـوان   بـه  يا  دهي
تواند براي    مي د و اين امر   كررضوي معرفي   هاي    ق آموزه اخالقي در عرصه سياست را طب     

  . سياست و اخالق راهگشا باشديها عرصهپيشبرد در 

  پيشينه تحقيق
حـضرت  هـاي      اثري كه به بيـان انديـشه        مورد پژوهش،  شايان ذكر است در موضوع    

 باشـد، نگاشـته نـشده        پرداخته سياسيهاي     اخالق محوري در آموزه    يها  شاخصه درباره
در موضـوعات اخالقـي   اوشـي  و مقـاالت، ك هـا   برخـي انديـشمندان در كتـاب      مااست ا 

خـورد    مـي  به چـشم  هايي    يا در زمينه زندگاني سياسي حضرت نگاشته      اند    داشتهحضرت  
 اخالق محوري با توجه به مسائل سياسي و به عبارت ديگـر             يها  شاخصههرچند درباره   
  .شود  نمي ديدهپژوهشي اخالق سياسي،

اند    پراكنده وغير مستقل به اين مقوله پرداخته       صورت  بهكه  ها    كتابترين    اينك به مهم  
  :يمكن اي مي اشاره

   ي عامليد جعفر مرتضي، س)ع( السياسية لالمام الرضاةالحيا -1
  ني، حسن ام العهد و صفحات من التاريخ العباسيیةالرضا و المأمون و وال -2
  ي، ترجمه محمدباقر فاسيرازين شيد محمدحسي، س)ع(رضا امام حضرت ي نقش رهبر-3
  د محمدصادق عارفي، ترجمه س... محمدجواد فضل ا،)ع(رضا امام ي از زندگانيلي تحل-4
  .)ع(رضا امام ينگره جهانك، سه جلد، )ع(رضا امام ينگره جهانكن ي مجموعه آثار دوم-5
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اخالقـي در سياسـت، بـه منـابع         هاي     در تحليل شاخص   گانشايان ذكر است نگارند   
  .اند ده و از آنان بهره بردهكرصيل حديثي مراجعه ا

   قيتحق اهداف
 شـكل  تحقيـق  كـه  است اهداف آن دنبال به و است خاصي اهداف داراي تحقيق هر

  :اين كه از عبارتند كنيم  ميدنبال تحقيق اين در كه هدفي بنابراين. گيرد مي
 تجربـه . انـد   دهيـ بال و دهييرو انسان يزندگ بستر در هك اند  دهيپد دو اخالق و سياست  

 و شيسـتا  قابـل  يآدم افعال و اعمال از يبرخ هك احساس نيا يعني ،ياخالقهاي    ارزش
 تجـارب  از يبخـش  همواره منع، و ميتحر ستهيشا و دهيوهكن گريد يبرخ و است هيتوص
 در رد،يـ بگ دهيناد را ياخالق تجربه و احساس نيا هكهركسي   و دهد يم لكيتش را يآدم
 در تـدبر  و تأمـل  جـز  يزيـ چ هك اخالق نيبنابرا. است ردهكن كدر را يآدم تيماه واقع
 اسـت ي س .است بشر يزندگ از يجدانشدن يجزئ ست،ين حيقب اعمال و حسن افعال نيهم

 و گيـرد  برمـي در بشري جامعه در را طبقات وها    گروه و افراد تمامي كه  است يا  واژههم  
 مفهـوم  دو وسياسـت  پس اخـالق  . يعوس بسيار شمول حوزه با است علمي حيث اين از

 بـسازد  فضيلت باهايي    انسان و مترقي ،آل ايده جامعه تواند  مي كه است پرباري و تنومند
 دارد غـرب  و اسـالم  حكيمان انديشه در ديرينه يا نهيشيپ كه مفهوم دو اين. دهد رشد و
  .يافته است پرورش عملي حكمت بستر در و يكديگر عرض در

ن زندگي بشر برنامـه دارد، قائـل بـه جـدايي ميـان اخـالق و                 ئوشدين كه براي تمام     
 اخـالق  ريمس در انسان اگر برند  مي گمان ياريسياست نيست بنابراين اشتباه است كه بس      

 انـزوا  ريمـس  و كند يدور مردم از ديبا شود، ياخالق ميمفاه تيرعا به ديمق و رديبگ قرار
ـ ز كننـد،  دخالت دينبا ياجتماع و ياسيس لئمسا در معتقدند افراد نيا. رديبگ شيپ را  راي
  در .شـود   مـي  وارد خدشـه  و لطمه اتياخالق به آنان تعهد و ديتق به صورت نيا ريغ در

ـ  كننـد   مـي  انتخاب ضرورت كي عنوان  به را استيس كه يكسان مقابل نقطه  يتـوهم  يول
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 يكـ ينزد اخـالق  و اسـت يس عرصه انيم توان  نمي كه مبنا نيا بر آمده، وجود  به شان يبرا
ـ ا. هـستند   ازهـم منفـك  و متنـاقض  دومقوله اخالق و استيسها   آن نظر  به. كرد جاديا  ني

 يخاصـ  اهـداف  يبرمبنـا  استي س نديگو  مي و ندارند يتوجه اخالق مفهوم به افراد گونه
 و ياسالم اهداف از متفاوت آنان نظر مد ياسيس اهداف شود،  مي تيتثب و رديگ  مي شكل
 تيموقع تيتثب و فيحر دادن شكست قدرت، به دنيرس به نهات دافرا نيا. است ياخالق
  .دانند  ميياساس هدف را آن و شندياند  ميخود ياجتماع
 قـت يحق كي انگار كه دارد قرابت باهم يقدر به واژه دو مفهوم كه است آن قتيحق

ـ ا از را ياخالق محاسن و لئمسا. هستند قالب دو در ـ   مـي  ارزشـمند  لحـاظ  ني  كـه  ميدان
 تكامـل  و رشـد . كند نيتام را جامعه و فرد يتعال و يانسان كمال تواند  مي و است ينانسا

 اخـالق . اسـت  نهفتـه  انـسان  ياجتمـاع  يمـش  و فكر در ياخالق ميمفاه عرصه در انسان
 كمـال  بـه  را انـسان  اخـالق،  و اسـت  يانسان ياستعدادها يتمام ييشكوفا يبرا يبستر

  .رساند  ميمطلوب
شود؛   مي فيكشور تعر  اداره  و آن تيريمد مهارت جامعه، لئمسا به ي آگاه است،يس

 اسـت  آن هنشان يهمگ رسد،  ميجامعه سطح به و شود  مي آغاز جا آن از استيس كه رايز
 لئمـسا  دربـاره  الزم يآگـاه  داشـتن  ،يجهـان  اطالعات داشتن جامعه، تيريمد نحوه كه
 ليتـشك  افراد و يالملل  ينب مجامع در برخورد حيصح مهارت از يبرخوردار و يالملل  بين

  .است امروز استيس دهنده
 كـه  ميريـ بگ ييمعنـا  بـه  را اسـت يس كـه  يزمان اما است، كامل معنا، نيا به استيس 

 هر با آن به دنيرس و قدرت انحصار به اقدام طور  همين و يگريد حذف درصدد هركس
) 106:  54ج ، ق 1412،ي مجلـس  :ك.ر(. است »طنتيش «)ع(تيباهل   ريتعب به باشد، متيق

 و طنتيشـ  يابـزار  و لهيوس هر به قدرت به دنيرس ،يكش حق يمعن به استيس نيبنابرا
  .است يضدارزش و يانسان ريغ ابزار
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. كردنـد   مـي  ميتقـس  ينظـر  و يعملـ  حكمـت  به را حكمت گذشته، يحكما و علما
 در چـه  داشـتن  اسـت يس و ريتدب دهد مي نشان كه است منزل ريتدب مانند عملي حكمت

 مفهـوم  دو. اسـت  معارف و اخالق حكمت، از ييها شاخه جامعه عرصه در چه و ندرو
 جمـع  در افـراد  ينـاتوان  موجـب  چـه  آن و دارند پيوند گريكدي با ذاتا اخالق و استيس
 بـه  را اسـت يس افـراد  نيا. است ياله و يانسان زهيانگ نداشتن شود،  مي اخالق و استيس

 شانيبرا گريكدي با دو نيا ونديپ و است اخالق با تيضد در كه كنند  مي فيتعر يا  گونه
  .است باور قابل ريغ

 .ستيـ ن يهتـاك  و بيـ رق حـذف  يمعنـا  بـه  گاه چيه استيس كه ندارند توجه آنان 
 اسـت يس تـوان   مـي  نكـرد،  نيتوه يكس به يول داشت ياسيس تيفعال و استيس توان مي

 بـه  نكـرد،  بـت يغ د،نـز  تهمت نگفت، دروغ نكرد، وارد خدشه افراد تيثيح به و داشت
 كه ييها  نمونه. نشد خارج انصاف و عدالت ميحر از و نكرد تجاوز مردم ناموس و اموال

 از هـستند و ايـشان     )ع(نيطـاهر  ائمه و اسالم امبريكه پ  داشت؛ انيب توان  مي دست نيا از
  .) 609: 2 جتا،  بي،بابويه ابن: ك.ر(اند  بودهها  انسان نياستمدارتريس

  كليات-الف

  : واژه اخالق در لغت و اصطالحشناسي مفهوم -1
ـ ا ،اسـت ) افق وزن بر( »خلق «و) قفل وزن بر( »خلق «جمع »اخالق«  در واژه دو ني
 انـسان  هكـ  اسـت  يصورت و لكش و ئتيه يمعن به خَلق .گردد يم باز شهير يك به اصل

ـ د دل چشم با هك است يدرون صفات و ايسجا و قوا يمعن به خُلق و نديب يم چشم با  دهي
منظـور،   ابـن  124: 13 ج ، ق 1414؛ زبيـدي،  297: ق 1412اصفهاني،  راغب :ك.ر (شود يم

  .)85 :10 ج؛ ق1408
 و باشــند راســخ نفــس در هكــ رديــگ دربرمــي را صــفات از دســته آن ،يخــو و خلــق
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 ي علما .دهد انجام را يناپسند اي دهيپسند ارك درنگ،  بي انسان هك يا  گونه به ر،يناپذ زوال
 هكـ  است ييمعنا به بيقر اند  كرده  اخالق و خلق يبرا اصطالح در هك يفيتعر زين اخالق
  .اند دهكر  بيانلغت اهل

 سـوی بـه تامـل و فکـر بدون را او که یانسان  جانیبرااست  حالی خلق« :ديگو يم هيمسكو يابوعل

  .)51 :تا بي مسكويه،( »زدیانگ یبرمکارهایی 
 او از فعلـی صـدور سـهولت مقتضی را نفس بود یا  ملکهخلق،« :سدينو يمطوسي   رينص خواجه

 ).101 :1367طوسي، نصيرالدين(» .ّرویتی و فکری به احتیاج بی

 ملکـات پیرامـون کـه فنـی از اسـت عبـارت اخالق علم« :نويسد  مي و باألخره عالمه طباطبايي   
 کند  میبحث غرض نای به اوست، انسانی و حیوانی و نباتی قوای مربوط به که ملکاتی ،کند ی مبحث انسانی

 مایـه و فـضیلت و خـوب انـسان نفـسانی ملکـات از یک کدام کند معلوم وجدا  لشی رذااز راها  آن فضایل که
 فـضایل بـا را خـودهـا  آن شناسـایی از بعـد آدمـی تا اوست، نقص مایه و رذیله و بد وکدام یک اوست، کمال

 در اجتماع تا دهد انجام است، درونی فضایل مقتضای که نیکی اعمال نتیجه در و کند دور رذائل و از بیاراید،
 کمـال بـه را خـود ی عملـو علمـی سـعادت کرده، جلب به خود را جامعه جمیل ثنای و عموم ستایش انسانی

  .)558 :1 ج،1376طباطبايي،(» .برساند

  اخالق علم موضوع. 1-1
 انـسان  در ياراد و ياريـ اخت يارهـا ك قيطر از هك و بد  خوب صفات از اخالق علم

  مـصباح  :ك.ر( هستنداخالق   علم موضوع يصفات نيچن. كند يم بحث ،استسب  ك قابل
  .)17 :1379 يزدي،

  :اخالق علم هدف .1-2
 يروحـ  تحـول  وهـا     انـسان  خلق رييتغ را اخالق  علم هدفترين    مهم اخالق يعلما

ها   نسانا رفتار و سلوكداشتن   مصون اخالق علم تيغا گريد عبارت به. اند  دانسته  انيآدم
ــخطا از ــات و اي ــت انحراف ــه اس ــو ب ــ ينح ــال در هك ــدش و افع ــدل مقاص  از و معت
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  .)12 : همان:ك.ر( باشد دور ينفسان يهواها و كوركورانه يدهايتقل

  اخالق علم منابع .1-3
 -4عقـل،  -3 ،)ع(نيمعـصوم  سـنت  -2 قـرآن،  -1 :از عبارتنـد  اسالم در اخالق منابع
  .)13:همان( فطرت

  ياخالق ميمفاه  اقسام.1-4
  :شوند يم ميتقس يكل دستة دو به ياخالق ميمفاه

ـ با ماننـد  .ددارن يفيتكل و يدستور بار كه اند  يميمفاه از دسته آن :الزامي مفاهيم  د،ي
  ...و تيمسئول فه،يوظ د،ينبا

 يلتيفـض  و يارزشـ  بـار  يدارا كـه  است ياخالق ميمفاه از دسته آن: ارزشي مفاهيم
  ....و لتيرذ لت،يفض بد، و خوب اي ح،يقب و نحس ميمفاه مانند .هستند

 و حـسن  را يارزشـ  ميمفـاه  اسـاس  و دينبا و ديبا را يالزام ميمفاه اساس جاكه  ازآن
 و نخـست  واژة دو با مترادف يالزام ميمفاه ريسا و دهند   يم لكيتش بد، و خوب اي حيقب

ـ تحو قابـل  يا  گونـه  بـه  اي يبعد واژة دو با مترادف يارزش ميمفاه ـ  لي  ،هـستند هـا     آن هب
ـ نبا و ديبا و) بد و خوب (قبح و حسن «مفهوم چهار نيا به رو  ازاين  يشتريـ ب توجـه  »دي

  .است گرفته صورت
 و مينك يم بسنده ياساس مفهوم چهار نيا به ياخالق ميمفاه يبررس در زين ما بنابراين

ـ ا از يـك  هر شناخت با هك داشت توجه ديبا البته  زيـ نهـا     آن مقابـل  ميمفـاه  م،يمفـاه  ني
  .)23 :1 ج،1377 ،يرازيش ارمكم (شوند يم شناخته

  ياسالم اخالق .1-5
 )ع(نامعـصوم  و ايـ انب ميتعـال  و ي وحـ  بر هك ياخالق از است عبارت »ياسالم اخالق«
... و يـي اجرا   ضـمانت  بـودن،   مطلـق  ت،يـ جامع ليقب ازهايي    يژگيو يو دارا  باشد استوار
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  )26 :همان (.نديگو يم »ياسالم اخالقعلم « را ياسالم اخالق درباره مطالعه. باشد

  لغت و اصطالح نظر از استي واژه سشناسي مفهوم -2
ـ  واژه politics لمهك معادل »استيس واژه« ـ ر از و بـوده  يعرب ـ  سـاس  «شهي  »سوسي
 اسـت  تكـ ممل مـور ا ريتـدب  و ملـت  نئوشـ  يتصد يمعنا به لغت  در .است شده گرفته

 »العـرب  لـسان  «.)سياسـت  مـدخل  ،1357 ينمع سياست؛ مدخل ،38 ج ، 1368دهخدا،(
ـ ا رد،ك شان استي س يمعنا و است استير يمعن به »سوس «:ديگو يم  بـر  هكـ  اسـت  ني

َبنوا إسرائیل َکان« :هكث  يحد نيا يمعن و دكر استيرها    آن
ُیسوسهم ِ ُ أنبیاءهم؛ پیامبران، َ

َ
 لیاسرائ ی بن

 کـرده ریاست لیاسرائ ی بنبر و زمامداران، حکام مانند لیاسرائ ی بنپیامبران که است این »کردند ی مرا سیاست

  .)108 :6 جق،1408ابن منظور،(بودند ها  آن  امورمتصدی و
 شئون ريوتدب مصالح تيرعا و ملت مورا يتصد يمعن به لغت نظر از »استيس «پس 
ِّحق ِمن« :ديفرما يم )ع(يعل  امام :است آمده زين اتيروا در همين معنا . است آنان أن ِلـکَالم َ

َ
 

َیسوس ُنفسه ُ َ َقبل َ ِجنده؛ از َ ِ  -کنـد سیاسـت که است این او بر است، الزم و ثابت آن چه زمامدار و حاکم حق ُ

 اوست تيترب ،يسك استيس از مراد  البته .)1381:340آمدي،( »لـشکرخود از پیش را خود نفس
ُأعقـل« :ديفرما يم گريد يجا در  و .هاي  بد از و منع ها    يخوب بر او واداشتن و ُالملـوک َ  َمـن ُ

َساس ُنفسه َ َ ِللرعیه َ َّ َبما ِ ُیسقط عنه ِ َ ُ َحجتها ُ ُ َ َبما َّالرعیه َساس َو ُ ُتثبت ِ ُ ِبه َ ُحجته ِ ُ ّ َعلیها؛ عاقل ُ َ  زمامـدار و حاکمترین  َ
 صورت این در نماند، باقی او برای اعتراض جای تا نماید اصالح و ادب رعیت برای را خود که است کسی آن

  ).همان(» .کند نهی و امر و کند ادب را رعیت تا داشت خواهد را آن شایستگی و لیاقت
 ،يوضـع روحـ    از را مـردم  هكـ  دارد فهيوظ است، »استيس «ارشك هك يومتكح پس
  .دكن  منتقليتري عال و بهتر وضع به دارند، نونكا هك ياجتماع و يركف ،ياخالق
 :عناهايي چون م به استيس از .ندارد وجود نظر اتفاق است،يس ياصطالح فيتعر در

 عيتوز «؛»قدرت يبرا مبارزه «؛»انسان ها  يبرا ردنك ومتكح «؛»اناتكام از استفاده هنر«
  .)43: 1383 ،يوضيع( است شده ادي امثال آن و »ها ارزش آمرانه
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 جامعـه  يرهبـر  و تيريمد از عبارت ياسالم رانكمتف نزد »استيس «اصطالح اما در
 هكـ  اسـت  رو  ازايـن  .)34-33 :1379،ينـوروز ( اسـت  يمعنو و يماد مصالح جهات در
 ا،يـ انب يرهبـر  به ها  انسان يسو از ياله قانون ياجرا يمعنا به تيهدا تبكم در استيس

  ).27: 1381 ،ييزا كل( است دهش يتلق) قصوا سعادت (سعادت يبرا اياول و اياوص

  سياست و اخالق رابطه -3
 از هكـ  اسـت  ياسـ يس شةياند و يفلسف مباحثترين    مهم از استيس و اخالق رابطة 

 و رفتـار  هكـ  يزمـان  از بـشر  نـوع . كنـد  يم بحث استيس و اخالق انيم ونديپ يچگونگ
ـ  از متـضاد  يرويـ ن دو انيم در همواره است، شده ضبط و ثبت خيتار در اش  شهياند  كي
 لئمـسا  همـة  و »قـدرت  «گريد يسو از و آن به مربوط يها  لتيفض تمام و »اخالق «سو

 نظـرات  و آرا از يلـ ك يبنـد  دسـته  يـك  در. اسـت  بوده اپوكت و جدال در آن به وابسته
 يچگـونگ  از يلـ ك نشيـ چهار ب  ،ياجتماع و ياسيس علوم پردازان هينظر و ورزان  شهياند

 اسـت يس تقدم است،يس و اخالق ييجدا نشيب: است توجه  قابل است،يس با اخالق رابطه
 از يـك  هـر . اسـت يس و اخـالق  يگـانگ ي و يا  حوزه دو و يسطح دو اخالق اخالق، بر

ـ اند و مـداران  استيس مختلف قشرهاي انيم در ها  نگرش  مقـاطع  در ياسـ يس ورزان  شهي
  .است داشته منتقدان و انيحام طرفداران، گوناگون جوامع در و خيتار مختلف

ـ  جمـع  هك متضادند مقولة دو قدرت و اخالق هك است آن افتيره يك ن،يبنابرا   نيب
ـ ز است؛ سريم يسخت به نه، اگر و نكمم ريغ دو آن  ياخالقـ  بخواهـد  اسـت يس اگـر  راي

 نـابود  درون از را خـود  و شـود  يمـ  لكمـش  و تناقض دچار خود ذات با واقع، در باشد،
ـ ا هكـ  باشـد  يشهامت با پرداز هينظر و ورز شهياند نياول ياولكيولومايكن ديشا. دكن   يم  ني

ـ  و ردكـ  انيـ ب صـراحت  بـه  شيخـو  طيمح يها  دغدغه از فارغ را معنا  هكـ  را چـه  آن اي
  .دكر فاش وضوح و تيشفاف صداقت، با بودند ردهك خيتار طول در قدرتمندان

 شـرط  و ديـ ق  بـي  تـابع  اخالق هك است آن استيس و اخالق به نسبت گريد افتيره
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 اسـت يس از اخـالق  تيتبع نگرش نيا در. رنديگ يم آن از را خود ارزش و بوده استيس
ـ ا در. اسـت  خيتـار  و جامعه به يستينيلنـ    يستيسكمار رديكرو هك است مطرح  آمـوزه  ني

  .ندارد وجود اخالق يبرا ياصالت چيه
 كيـك تف هـم  از را ياجتمـاع  و يفـرد  سـطح  در اخـالق  هك است آن بعدي افتيره

 مطرح را اعتقاد اخالق و تيمسئول اخالق وبر، سكما هك است نگرش نيهم ليذ. دكن يم
 و يفـرد  منافع نيتام) ياسيس اخالق( تيمسئول اخالق در مهم هدف ر،وب نظر  به. دكن  يم
 ظاهر به اعمال ابكارت به را وي هك داند يم يالزامات يدارا را استمداريس او و. است يمل
 وبـر،  نگاه از. ندارد نيا جز يراه و يا  چاره عمل در نيكل و ،دكن  يم ريناگز ياخالق ريغ
 و اسـت  قـدرت  سبكـ  يبـرا  امان  بي مبارزة يرجخا و يداخل حوزة دو هر در استيس
  .است مكحا مداران استيس روح و ذهن بر همواره »قدرت استيس«

 طبـق  هكـ  رايز است؛ معتقد را استيس و اخالق وحدت و يگانگي چهارم، افتيره 
 و  هـستند  انـسان  سـعادت  نيتـام  يپ در دو هر و بوده واحد هردو ردك ارك افتيره نيا

 شـهروندان،  يمعنـو  پرورش است،يس فيوظا جمله از. باشند گريديك ناقض توانند نمي
ـ ا و است گرانيد حقوق تيرعا و يخواه گريد ميتعل آنان، ساختن ياجتماع  يزيـ چ ني

 يزنـدگ  عرصـه  در فـرد  همـان  ،يشخص يزندگ طهيح در فرد. ياخالق قواعد جز ستين
 اسـت  يجمع يزندگ قواعد و جمع بر مكحا هك ياصول از توان  مي گرچه. است ياجتماع

  .باشد يفرد يزندگ بر مكحا اصولِ خالف بر اصول نيا هك ستين چنان اما برد؛ نام
 ياجتمـاع  و يفـرد  يزنـدگ  عرصـه  دو در را ياخالقـ  نظـام  تنهـا يـك    آمـوزه،  نيا 
 سـطح  در اسـت،  ياخالقـ  يفـرد  سـطحِ  در چـه  هرآن هك است معتقد و شمارد برميمعت

 شهروندان يكايك يبرا چه هرآن و است ياخالق ان،دولتمرد يبرا و ياسيس و ياجتماع
 يبرا دروغ اگر ن،يبنابرا. رود  مي شمار  به يراخالقيغ زين تيمكحا يبرا است، يراخالقيغ

 ننـد، ك شهيـ پ صداقت ديبا زين شهروندان اگر و است بد زين تيمكحا يبرا است، بد افراد
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 را خود است،يس عرصه در واندت  نمييومتكح چيه لذا باشد؛ شهيپ صداقت ديبا زين ومتكح
 از و اسـت يس الزمـه  ار،ك نيا هك شود يمدع و بداند يراخالقيغ اعمال ابكارت به مجاز

ـ ا از. نـدارد  يياسـتثنا  چيه قاعده نيا. است بوده ياسيس اقدام الزامات  اخـالق  منظـر،  ني
 ليفـضا  ياجـرا  و تحقـق  لهيوسـ  است،يس و رود  مي شمار  به آن درآمد و استيس مقدمه
 است، شده دهيد استيس و اخالق انيم يا  رابطه نيچن زين ما يفلسف سنت  در .است ياخالق

 زنـدگي  تحقـق  براي« هك داند  مي يفن را استيس ،يطوس نيرالدينص خواجه هك جا آن تا
  .)37-35 :1378ملكيان، ؛43 :1381اسالمي، حسنسيد: ك.ر( ».است شده پرداخته اخالقي

   اسالم اخالق و سياست دررابطه3-1
 بعثـت  هدفترين    ياصل شود و   مي محسوب ديتوح تيمحور با ياله انياد از اسالم 

 را اسـت يس و اخـالق  رابطـه  بحـث   كل ،يژگيو نيهم. است بوده ديتوح به دعوت ايانب
 و تـا يك يخدا به كيمت اخالق اسالم، نيد در هك اين به توجه با  و دكن  يم فرد به منحصر

ـ د ياجتمـاع  -ياسـ يس رديكـ رو نيز و هاست  آن اب يتنگاتنگ ارتباط در و نيد  اسـالم،  ني
 ومتكح و قدرت است،يس ، ليدل نيهم به ؛دارد ياجتماع -ياسيس جنبه ياسالم اخالق
 از ينهـ  و معـروف  به امر ارك و ساز با ياخالق اصول داشتن نگه زنده يابزارها ،يجملگ

 آن بـه  متعهد و اخالق ستنآب ،ياسالم دگاهيد از استيس و جامعه واقع، در. هستند ركمن
 و اسـت  انسان كمال يافتن  رايب اخالق و اخالق خادم استيس اسالم، دگاهيد از. هستند

 اسـت يس يبردهاراه و اسالم ياخالق اصول. هاست  آن يدو هر بر مشتمل زين اسالم نيد
  .است معطوف انسان ارياخت رشدسازي  نهيزم به آن، ردنك يعمل در

ـ وال همچـون  يميمفاه با تيمكحا و ومتكح اسالم، در و از طرفي     خالفـت  و تي
ـ آ در هكـ  چنـان  رود؛ يم شمار  به اقتدار و ياسيس قدرت منشأ خداوند، و است مترادف  هي

  .است شده اشاره بدان بقره سوره 165 فهيشر
 و خداونـد  اراده و خواست با جز يمنصب و قدرت صاحب و قدرت چيه ن،يهمچن 
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 يقـدرت  صاحب چيه اسالم، ياسيس شهياند در گر،يد عبارت به: ندارد وجود او جانب از
ـ وال مراتـب  سلـسله  در يالهـ  موهبـت  بـه  هـا   قـدرت  همه و ندارد وجود عالم در  و تي
  .ديآ يم وجود به نيزم يرو خداوند تيمكحا

 عـالوه  شناسان،  اسالم از يبرخ نزد اسالم در استيس و اخالق شده، گفته هك گونه  آن
 عقـل  حـوزه  در هكـ  معنـا  نيبـد  هست؛ زين يعقل امالًك خاستگاه دواج مان،يا به هكيت بر

 را جامعه مورا هك اخالق و منزل ريتدب مدن، استيس: دارد وجود ياصل محور سه ،يعمل
  .ندك يم سامانه ب

 اسـت يس. ندك يم مشخص را دهاينبا و ديبا همان ،يعمل عقل قلمرو دگاه،يد نيا از 
 در رد؛يـ گ دربرمي را ومتكح و جامعه تيريمد هك شود  يم شامل را يامور سلسله مدن،

 ريمس در شهيهم هك دارد تيمشروع و يستگيشا ياسيس نظام آن ومت،كح بعد در جه،ينت
  .باشد يعمل عقل از يجدا تواند ينم اسالم امكاح دگاه،يد نيا از. باشد يعمل عقل

 و هـا   خطبه همجموع اسالم، در استيس و اخالق منابع نيتر  مهم و نيتر  عمده از يكي
  .است البالغه نهج در )ع(يعل امام يها نامه

 و اخـالق  تـالزم « يارزشـ  اصل دو هك اتيروا و قرآن در ياسالم يها  بنابراين آموزه 
 عدالت :اند  فراوان بسيار ،كنند ي م اثبات را »قدرت دروني مهار به دادن اصالت «و »قدرت

 و ظلـم  از دوري قـدرت،  بـرد  كـار  در شدت و خشونت نفي عطوفت، رعايت محوري،
 دو آن يگانگي اخالق، به اسالمي حكومت حاكمان تخلق و كاران خطا از گذشت فساد،

  .)127-124 :1376؛ كاظمي،105: 1381 زايي، لك: ك.ر (كند ي ماثبات را

  استيس علم منشأ -4
 ينـ يد اسـالم  كـه  ميكن  يم انيب آن ي چگونگ  در .است اسالم متن از برخاسته استيس
ـ ا خـواه  دارد؛ ازيـ ن آن بـه  و دهد  يم انجام بشر كه ياحكام يتمام انگريب و كامل است  ني
 سـر  انـسان  از كـه  يفعلـ  هـر  نيبنابرا. باشد يباطن اليام اي و جوارح و اعضا فعل احكام
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 خـارج  هحـ ابا و مكـروه  حرمـت،  اسـتحباب،  وجوب، گانه پنج احكام از يكي از زند  يم
 بـه  و شـده  ينهـ  كراهـت  و ميتحر عنوان  به بداي  ه  شهياند از كه مينيب  يم يحت  و ست،ين

 )ع(صـادق  امـام  يتيروا در. است شده امر استحباب و وجوب عنوان  به خوبهاي    شهياند
  ق،1412مجلــسي،(» .باشــد آمــده ســنت و کتــاب در کــه آن مگــر نیــست چیــزی« :اســت فرمــوده

  .)364: 54ج
ـ دار استيس باب در هم خاصهاي    آموزه ه،يآ نيا بر عالوه ـ روا جملـه  آن از م،ي  تي

ــام ــا ام ــام  )ع(رض ــف ام ــه در وص ــد  ك ــالم« :فرمودن ــام ع ــسیاسه؛ ام ــالم بال ِع َ ّ
ِ
ٌ ــه َ ــت  ب سیاس

  ،1362؛ كلينـــي، 100: 1 ج، ق1406ي، عطـــارد؛22: 1 جق،1378،بابويـــه ابـــن(»اســـت
َساســة َو...« :اســت فرمــوده گــريد ييجــا  در.)202: 1ج ِالعبــاد؛ َ َ » مــردم انــد سیاســتمداران ائمــه ِ

  .)273: 2ج ق،1378،بويهبا ابن(
 )ع(رضـا   امـام   بيـان شـد    طوركه  همانو  اند    بوده استمداريس  خود )ع(ائمه گفت مي توان 

گيري   كناره استيس از گاه چيه ما )ع(ائمه. داند  يم امامت و امام طيشرا از يكي را استيس
  .اند داشته استيس همراه را نيد همواره و نكرده

  سيسياهاي  اخالق محوري در آموزه-ب
ـ رد و مـشاهده  قابل استيس و اخالق يختگيآم  در )ع(و گفتار اهل بيت    رهيس در  يابي

 از يبرخـ  مختـصر  ذكـر  به مقوله نيا در كه چرخد  مي است كه سياست بر محور اخالق     
  .است شده بسنده)ع(رضا اماماخالق محوري در آموزه سياسي ها  مؤلفه نيتر مهم

  يزيست ظلم و يمحور عدالت -1
 ،»عـدالت  تيرعا «قدرت، اعمال و ديتول درباره ياخالق آموزهترين    ياديبن اسالم، در

 عـدالت  قدرت. است ظالمهاي    قدرت از »پذيري  ظلم ينف «و »گرانيد به ردنك ظلم ينف«
 سـوي   بـه  توجـه  عطـف  خـود،  قدرت اعمال و ديتول در همواره هك است يقدرت محور،
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 قـدرت  و اسـت  »عادالنه قدرت «اعمال و ديتول بر اش  يرفتار مبناي و دارد عدل نيمواز
  .دارد مبارزه و زيست سر او با و ينف را »محور ظلم«

 جاديا و عدالت جيترو و نيتام آن، شيدايپ اساسا و ومتكح لكيتش اهداف از يكي 
 يبـرا  عادالنـه  ريتدب و يعموم اناتكام عادالنه عيتوض و نيقوان برابر در گانيهم يبرابر
يي رفتارهـا براي   مناسب هيتنبدرنظر گرفتن    اي پاداش و ها  تيلمسئو در يعموم تكمشار
: 1385،ي منتظـر  :ك.ر (برقرار شود  ياجتماع نظم باشد تا  هيتنب اي پاداش يمقتض هك است
 ياعطـا  ،يمنـد  قـانون  مساوات، هك است يابعاد يدارا ياجتماع عدالت رو  ازاين .)585

  .است جمله آن از اناتكام عادالنه عيتوز و توازن حقوق،
 نارك در ماكح هك است نياديبن و برتر لتيفض چهار از يكي عدالت اخالق، علم در 

 انـد   دانـسته  لتيفـض  تمام را عدالت هكبل اند،  ردهك مطرح »عفت «و »شجاعت «»متكح«
 )ع(يعل امام هك است عدالت بودن لتيفض و داشتن تياهم دليل  به .)34: 1384 ،يركذا(
 نافرمـانی را خـدا تا دهند من به هاست آسمان زیر در آن چه با را اقلیم هفت اگر !سوگند خدا به« :ديفرما يم

 برگ از من نزد شما آلوده دنیای این همانا! کرد نخواهم چنین بگیرم، ناروا ای مورچه از را جوی پوست که کنم
  .)224 ، خطبه327: 1390،البالغه نهج(»!استتر  پست ملخ دهان شده جویده

 شانيــ ا.هاســت  ثمــره عــدالت ورزي پايــداري نعمــت)ع(رضــا در انديــشه حــضرت
ِاستعمال العدل « :فرمايد مي

ْ َ ْْ ُ َ ِ ِاإلحسان َوْ
َ ْ ِ

ٌمؤذن ْ
ِ ْ ِبدوام ُ

َ َ
ِالنعمـة؛ ِ َ ْ

 پایـداری عامـل نیکوکـاری، و ورزی عـدالت ِّ

  .)24 :2جق، 1378،بابويه ابن؛ 24: 72 جق،1412مجلسي،( ».هاست نعمت
هـا    كنـد و آن     مي ه جهان خلقت از قوانيني پيروي      ك دهد  مي اين سخن حضرت نشان   

ـ  ا جا كه تاريخ نشان داده اسـت،       آن تخلف ناپذير خدايي است كه هماره تا      هاي    سنت  ني
عمومي، قانون عدالت اسـت     هاي     سنت  ازجمله .عمل كرده و استثنا نداشته است     ها    سنت

يي و برقـراري     شـكوفا   و هـا،    و رضايت و سامان يـابي ملـت        ها،  كه عامل پايداري دولت   
 :فرمايـد   مي )ع(يعل  امام .خدايي است هاي    و علت و زمينه براي ماندگاري نعمت      ها    تمدن

ِ العدل یِف«
ِاالقتداءَ ِ ِبسنة ِ

ّ ُ
ِالله ِ

ِثبات َو َّ َ
ِالدول؛ َ

َ  .»هاست دولت ثبات مایه و الهی سنت از یروی پعدالت، ی اجراُّ
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  )226: 1381آمدي، ؛498 :6 ج،1380حكيمي،(
 )ع(رضـا حـضرت   . ظلـم اسـت   هـا     توان فهميد كه عامـل نـابودي نعمـت          مي نبنابراي

 ».شود  مي موهون  دولت كند، ستم سلطان چون الدولَه؛ هانَت السلْطَانُ جار إِذَا «:فرمايد مي
 .)280 :1 ج ، ق 1406،عطـاردي  ؛533: 6 ج ،1380،يمـ ي حك ؛263 :7 ج ،ق1412مجلسي،(

 نيـروي غالـب در كـشورهاست، و همـه حكـم           مقصود از سلطان در اين سخن حضرت        
پس نتايج منفي ترك اجراي عدالت و عملي نكردن آن فراوان و            . گيرد دربرميفرمايان را   

از آن جمله سستي و ناتواني دستگاه حاكم كشور و فقر مردم و ايجاد              : ويران كننده است  
و گيري    رشوهفاصله طبقاتي و سست شدن اعتقادات ديني و شيوع انواع فجور و فساد و               

 ؛6:530ج،   1380حكيمـي، : ك.ر(شـود     نمـي  تورم؛ چون اجتماع جز با عـدالت اصـالح        
   .)128: 1388،يميحك

ُأول َو« :فرمايد  مي  عاقبت ظلم حاكمان   درباره )ع(رضاو فراز ديگر حضرت       َّ
َ

ْمـن  ُدخلیـ َ ُ ْ 
َالنار ٌإمام َّ َ
ٌمسلط ِ َّ َ ْلم ُ ْیعدل َ

ِ ٍثروة ُذو َو ْ َ ْ
َمن َ ِالمال ِ َ

ْلم ْ ِیقض؛ َ
 مـسلطی حـاکم شود،  میآتش وارد که کسی نخستین ْ

 ؛،531 :6 ج ،1380حكيمـي؛   (» .باشد نپرداخته را مالش حقوق که ثروتمندی و نکرده، عدالت که است
  ).28: 2 جق،1378، بابويه ابن

 اين نكته مهم نهفته است و آن هم سـطح و همـسان قـرار                )ع(رضا  امامدر اين سخن     
اين دو گروه كـه در      . گر و سرمايه داران تعهد ناشناس در قيامت است        دادن حاكمان ستم  

حكمـت آن   . رسـاند   مـي   و اين همـساني در حكـم را        اند  شده با واو عطف     )ع(امامسخن  
 را از رشد و تعالي بـاز      ها    را برده ساخته و آن    ها    واضح است، زيرا كه اين دو گروه انسان       

گيرنـد    ميرايگان يا بهاي اندك در خدمت خود      دارند و همه توان و نيروهايشان را به          مي
عامـل  (فرعـون    ، قـران كـريم    رو  ازايـن . استگري    و سرانجام اين هر دو، تباهي و سلطه       

َقارون َو« :را عطف گرفته است   ) مل ثروت اع(قارون  و  ) قدرت َفرعون َو ُ ْ َْ ْلقـد َو َهامان َو ِ َ ْجـاءهم َ ُ َ 
ِبالبینات یُموس َ ْ

ُفاستکبروا ِ َ َ ْ األ ِفی َ
َ ِرضْ
َسابقین ُکانوا ما َو ْ

ًّفکال ِ ْأخذنا َ َ ِبذنبه َ ِ
ْ  زیـن؛ و قارون و فرعون و هامـان را ...َ
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در روی زمین تکبر و سرکشی ورزیدند ها  آورد پس آنها   به یقین موسی دالیل روشن را بر آنو) هالک کردیم(

العنكبـوت،  ( »..... گناهش گـرفتیمرا به سزایها  ولی هرگز براراده ما پیشی گیرنده نبودند؛ پس هریک از آن
39-40(. 

 دشـمنان پیـامبران نبودنـد، بلکـه هـان تسیاسـی،هـای  طـاغوت« و نيز نبايد پوشـيده باشـد كـه         
» .کردنـد  مـیدر برابر ایـشان تـشویقگیری  اقتصادی نیز چنین بودند، و سیاستمداران را به جبهههای  طاغوت

  .)86 :4 ج،1380حكيمي،(
و بيعت  ها    بي ظلم ستيز است و شرط اصلي پذيرش حاكميت         مكت )ع(تيبمكتب اهل   

 رسـيده   )ع(امامـان اين موضوع درمجموعه تعاليمي كه از       . داند  مي با فرمانروايان را عدالت   
 )جوامـع احكـام شـرع      (عهيالـشر  دربـاره جوامـع      )ع(رضـا   حـضرت  .خـورد   مي به چشم 

ُیفرض َال َو... « :فرمايد مي
ِ
ُالله ْ َعلـی َّ ِالعبـاد َ َ ِ

َاعـةَط ْ ْمـن َ ُیعلـم َ َ ُأنـه ْ َّ
َ

ْیظلمهـم  ُ ُ ِ
ِغـوی َو ْ

 بربنـدگان خـدا ؛...ِهمیْ

ابـن شـعبه    (» .کند  نمیسازد، واجب میشان گمراه و کند  میستم ایشان به داند  میکه را کسی فرمانبرداری
 در البتـه  .)365: 10 ج ، ق 1412مجلسي، ؛535 :6 ج ،1380حكيمي، ؛421 :ق1404حراني،
ُیفرض َال َو« :آمده است  طور اين حديث ينا روايي ديگر منابع

ِ
ُالله ْ َّعز َّ َّجل َو َ َطاعة َ َ ْمن َ ُیعلـم َ َ ُأنـه ْ َّ

َ
 

ْیضلهم ُ ُّ ِغوی َو ِ
ْهمیْ  .)121: 2 جق،1378 ،بابويه ابن(» ِ

 خاستگاه قرآني دارد و از كـالم خـدا برگرفتـه شـده اسـت                )ع(تمام سخنان اهل بيت   
  .)124،بقرهال :ك.ر(

  يترس خدا و يمحور تقوا -2
 مـد  ياجتمـاع  اخـالق  گاهيجاترين    بلند در را امر نيا تقوا، درباره فراوان قرآن  تأكيد

 از يكـي  عنـوان   بـه  اتقـو  ياسالم فرهنگ در هك است شده موجب و داده قرار اسالم نظر
  .دارد يليبد  بينقش مسلمانان، ياجتماع اخالق يها مؤلفهترين  مهم

 وجـود  »يتقـو  «به مربوط يها  آموزه در يقيدق يها  افتيره »قدرت «موضوع درباره
 شيافـزا  و ديـ تول بـر  تقـوا  ميمستق تأثير هك يتقو بر ينيزم و يآسمان اتكبر ترتب دارد،
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 تـأثير  ؛يتقـو  لهيوسـ  به ها  بست بن از خروج ييراهگشا ترتب ؛شود يمآور    ادي را قدرت
ـ توز در يوتق تأثير قدرت؛ مدارانه حق برد كار  به نسبت يميدا ركتذ در يتقو  قـدرت  عي

 به يبنديپا ؛يستمگر و ظلم از يدور بر يتقو تأثير ثروت؛ زكتمر از ممانعت و ياقتصاد
 مـضاعف  تيـ اهم يهمگـ  جامعـه،  در فـساد  ينف و گرانيد بر ييجو يتر بر ينف مان؛يپ

 دهنــد يمــ نــشان اســالم دگاهيــد از اســتيس و قــدرت اخــالق در را »يتقــو «گــاهيجا
  .)387 -386: 1379،ينبو(

 گانـه ي هك است خوردار بر يتياهم چنان از اتقو و قدرت يدرون مهار به دادن اصالت
  .)128 – 127 :1380 ،يزدي مصباح( است دهش يتلق مفاسد از يريجلوگ ياساس حل راه

 نايـل آورد و به هر مقـامي نـزد خداونـد             مي دست  به هركه هرچه    )ع(رضا  امام منظر از
 اين حقيقـت    )ع(امام. ه حسب و نسب و ثروت و قدرت        از تقواي الهي است نه ب      شود، مي
ُزید یا« :فرمايد  مي كردهبه برادرش زيد گوشزد     دربياني خطاب   را   ِ اتق َ

َاللهَّ ُفإنـه َّ َّ
ِ
َبلغنـا َ ْ َ َبلغنـا َمـا َ ْ َ َ 

َبالتقوی ْ َّ
ْفمن ِ َ ْلم َ ِیتق َ

َالله َّ ْلم َو َّ ُیراقبه َ ْ ِ َفلیس َ َ َّمنا َ َلسنا َو ِ ْ ْمنه؛ َ  ایـم رسـیده ما بدان را آن چه که خدابترس زا زیدای  ِ
 »نیـستیم او از مـا و مانیـست از ندانـد مراقبـت را خـدا و باشـد نداشـته تقوا هرکه و بوده تقوا همین به وسیله

  حضرت در زمان واليتعهدي خليفه عباسي را به تقوا فـرا           ).232 :2 ج ق،1378،بابويه  ابن(
  :دفرماي  ميشزدگوبه وي تقوايي را   بيخواند و عاقبت مي

ِاتق«
َالله َّ ِأمة یِف َّ َّ

ُ
ٍمحمد  َّ َ َّوال َما َو ص ُ ُالله کَ ْمن َّ َهذا ِ ِاألمر َ

ْ َ َّخص َو ْ ِبه کَ َّفإن ِ ِ
ْقد کَ َعتیَض َ َأمور ْ ُ ِالمسلم ُ ِ ْ ُ

 َو َنیْ
َفوضت ْ َّ ِذل َ
َإل کَ ْهمیِف ُمکْحی کِریَغ یِ َبغ ِ ِالله ِمکُح ِریِ

َقعـدت َو َّ ْ َ ِهـذه یِفـ َ ِ ِالـب َ
 در نکـ پـروا خـدا از ریـامای  َالد؛ْ

 عیضـاداری   ومـتکحهـا  آن بـر هکـهـایی  نیسـرزم! داده بتـو خدا هک یتیمأمور و )ص(ّمحمد ّامت) مراعات(
 ومتکح ّامت نیا بر آنان و ،یا کرده ّمحول گرانید عهدهه ب را آن و ینک  نمییدگیرس امورشانه ب و یا گذاشته

 ، ق 1406عطـاردي،  ؛138 :2 ج ق،1378،بابويـه   ابن( ».ه اسـتفرمود خدا چه آن خالفه ب کنند یم
  .)85 :1ج

  خدامحوري -3
را مالـك اصـلي      آيد كه آدمي خـدا      مي توحيد و خداباوري راستين، در صورتي پديد      
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 را در دسـت قـدرت او احـساس كنـد و در برابـر                 امـور  وها    همه چيز بداند و همه كاال     
حقیقـت « :)ع(صـادق اشته باشد؛ و به تعبير امام       خداوند براي استقالل و خوديتي را باور ند       

شود، و   نمیاین است که آن چه را خدا بدو واگذارده است ملک خود نداند، زیرا بنده مالک بندگی خداوند به

  ايـن  .)327: ق 1385طبرسي،  (» .کند  میداند؛ و در جایی که او فرموده است هزینه  می خدالام را لام
 جـز   - را از پرستش هرچيز، و هدف قـرار دادن هـر پديـده              انسان چنين عقيده توحيدي،  

خـشكاند، و     مي  و دنيا دوستي را در درون      پرستي  لامدارد، و ريشه      مي  باز -خداي بزرگ 
 در  ومالي تن دهد،هاي   د كه به مسؤليت   كن  مي ، انسان را آماده   لامبا گسستن دلبستگي به     

. الكيت عاريتي و نيـابتي بـشناسد      احساس نباشد، و براي خود م       بي برابر حقوق محرومان  
ِالمالک للنفوس ) َّالله (َکان َإذا« :فرمايد  مي  را ترسيم  )ع(رضا  امامهمين معنا را حضرت     

ُ ُّ ِ ِ ِاألمـوال َوَ َ
َ

 
ِسائر َو ِ
ِاألشیاء، َ

َ
ِالملک  ِالحقیقی، َ ِ

ِأیدی ِفی َما َکان َو َ
َ

ِالناس 
ِعواری؛ ّ َ

 و دامـوال و مردمان حقیقی مالک خداوند َ

 ؛382 :5 ج،1380حكيمــي، (».اســت یتی عــاراســت، مــردم دســت در آن چــه و چیزهاســت، گــردی
  ).552 :1 ج، ق1408نوري،

  يانتكاريخ و يبكاريفر ،يشكن مانيپ از زيپره لزوم -4
 يريـ گ  ميتـصم  و ياسـ يس قـدرت  حوزه در ساز  سرنوشت گاه و مهم مواقف از يكي 
كـردار   و گفتـار  در. اسـت  مقـصود  به لين براي رنگين و بيفر از استفاده و مانيپ نقض

 را يراخالقـ يغ يهـا   شرو  ازايـن  استفاده شانيا كه شود يم مشاهده )ع(نيمعصومحضرات  
 مجـاز  را هـا   شرو  ازايـن  اسـتفاده  و بردنـد  ينمـ  كـار   بـه  زيـ ن مـشروع  هدف به لين يبرا
  .شمردند يم آخرت عذاب مستوجب و نددانست مين

 از هيمعاو ظاهراً كه نديگو يم اعتراض مقام در يهگرو كهاي    خطبه در )ع(نيرالمؤمنيام
ـ  و استيس در تر  استيباك و تر  باهوش شما  اسـت،  ياسـ يس اهـداف  شبرديـ پ و يحكمران

ِالله َو« :فرمودند
ُمعاویة َما َّ

ِ
َ َبأدهی ُ ْ َ

ِّمنی ِ ُلکنه َو ِ َّ ُیغدر َ ِ
ُیفجر َو ْ ُ ْلو َو ْ ُکراهیة َال َ

ِ ِالغدر َ
ْ َ ُلکنت ْ ْ ْمـن َ َ أدهـِ ْ ِلنـاسا یَ

 َو َّ
ْلکن ٍغدرة ُّکل َ َ

َ ٌفجرة ُ َ َ ٍفجرة ُّکل َو ُ َ
َ ٌکفرة ُ َ ِّلکل َو َ

ٍغادر ِ ِ
ٌلواء َ َ ُیعرف ِ َ ِبه ْ َیوم ِ ِالقیامـة ْ َ ِ

ِاللـه َو ْ
ُأسـتغفل َمـا َّ َْ َ ْ ِبالمکیـدة ُ

َ َ ْ
 َال َو ِ
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ُأستغمز َ ْ َ ْ َبالشدیدة ُ
ِ
َّ
 مردمترین  زیرک من آینه هر تخیان و یشکن مانی پبودن ناپسند و بودن بد نبود اگر مردمای  ؛.ِ

 در پروایـی کـه (گنهکار و شکن پیمان که به درستی. نافرمان گنهکاران و گنهکارند شکنان مانی پولی ،بودم یم
: 1390،البالغـه   نهـج  (».بـود خواهنـد آتـش در خیانتکار و) ندارد هدف به نیل برای روشی هر گیریکار به

  .)200خطبه  ،300
 هـدف  به دنيرس يبرا يراخالقيغ يها  روش يريگكار  به كه دشو يم مشاهده نيبنابرا

 نيرالمـؤمن يو ام  )ص(خـدا  رسـول  و ستيـ ن زيجا اسالم عتيشر در باشد مشروع چند هر
 از  )ع(امام هـشتم  . بودند پايبند شدت  به و ملتزم مهم امر نيا به حكومت دوران در )ع(يعل

ُسمعت« :كند  مي  نقل )ع(يعل از امام    )ع(پدرانش ْ
ِ ُرس َ ِالله َولَ

ُقولی )ص(َّ ُعدة ُ َ ِ المؤمن ِ ِ
ْ ُ ٌنذرْ ْ َکفـارة َال َ َ ُلـه؛ َّ َ 

  ، ق 1412مجلـسي، ( ».نیـست آن بـرای) عهدشـکنی صـورت در(ای  کفـاره کـه است نذری مؤمن وعده
  ).91: 72ج

 اجتماعي است كه به ساماني جامعـه و         ي موضوع قراردادها،ي به   پايبندوفا به تعهد و   
 فـراوان   تأكيدداري     در دين بر پيمان    رو  ازاين .دان بستگي دارد  تماعي ب جاستواري روابط ا  

  :فرمايد  مي در روايت ديگر)ع(رضاحضرت . شده است
َّإنا« ُأهل ِ ْ

َ
َنر ٍتیَب  َوعدنا یَ َ ْ َعل َ َصنع َماک ًنایَد َنایَ َ ُرسول َ ُ ِالله؛  َ

 دیـن را خـود وعـده کـه هـستیم یا خـانواده مـاَّ

 ، ق 1406عطـاردي،  ؛334: 75 ج ق،1412مجلـسي،   ( ».کـرد  مینچنی )ص(امبریپ که چنان دانیم می
  .)280: 1ج

است كه انسان آن را چون بدهكاري فـرض كنـد كـه             داري    و اين باالترين مرز پيمان    
  .)180: 1388حكيمي،(خود را موظف بداند كه آن را بپردازد 

  كذب هوعد و كذب از زيپره لزوم -5
 )ع(اهـل بيـت عـصمت       و )ص(سـالم ا رسـول  ياخالقـ  اسـت يس در گـر يد مهم مؤلفه
 و كـذب  و ييدروغگـو  بـه  تمـسك . اسـت  كـاذب  يها  وعده و كذب از زيپره ضرورت
 يابزارهـا  از حكومـت،  مقاصد و اهداف شبرديپ براي كاذب يها  وعده از يابزار استفاده
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ـ ا يريگكار  به از مشحون خيتار. است بوده يحكمران و ياسيس عمل حوزه در متداول  ني
 فرمـان  در )ع(يعلـ  حـضرت . اسـت  مقـصود  به لين براي حاكم يها  قدرت يسو از ابزار

َالخلف َو... اکیِ إَو« :نديفرما يم اشتر مالك به شيخو يحكومت ْ ُ ُیوجب ْ
َالمقت ِ ْ َ َعنـد ْ ْ ِاللـه ِ

ِالنـاس َو َّ
َّ 

َقال ُالله َ ُسبحانه [َّ َ َ ْ َ تعالَو ُ َ َتعال] یَ َ َکبر یَ ًمقتا ُ ْ َعند َ ْ ِالله ِ
ْأن َّ

َ
ُتقولو  ُ ُ تفعلونال ما اَ َ ْ  وعـده ایـن کـه از بپرهیـز مالکای  ؛َ

. شود ی ممردم و خدا خشم برانگیختن سبب وعده خلف زیرا) دهی کاذب ۀوعد (کنی عمل آن خالف و دهی
» .نیاوریـد بـه جـای و بگوییـد چیـزی کـه دیـا ی مـخـشم بـه سـخت خداونـد «:دیـفرما ی مـتعالی خدای

  .)53 نامه ،420: 1390،البالغه نهج(
ٍ لکـذوب َال َو« :فرمايـد   مي داند و   مي  دروغ را خالف جوانمردي    )ع(رضا  ماما

ُ
ٍمـروءة؛ بـرایِ َ ُ ُ 

 ايشان طبق روايتي كه از جدشـان        .)280: 1 ج ، ق 1406عطاردي،( »نیست جوانمردی دروغگو
  :داند  نمي مؤمن را اهل دروغ،كنند  مي نقل)ص(خدارسول 

َسئل: قال )ع(الرضا الحسن یأب عن« ُرسول ُ ُ ِالله َ
ُونیک )ص(ّ ُالمؤمن ُ ِ ًجبانا؟ ُ َ َقال َ َنعم،: َ ُونیک َو: َلیِق َ  ًال؟یَبخـ ُ

َقال َنعم: َ ُونیک َو: َلیِق .َ ًذابا؟ک ُ َقال َّ  حـضرت از هکـ ردهکـ تیـروا )ع(رضـا حـضرت از خـالد بـن معمـر َال؛: َ
 دروغ شد  گفته.یآر:  فرمودهست؟ هم لیبخ شد  گفته.یآر:  فرمودترسوست؟  مؤمن:شد دهیپرس )ص(رسول

  ).276: 1 ج، ق1406عطاردي،( ».ستین دروغگو مؤمن  فرمود.د؟یگو  میهم

هاست و سياستي كـه بـر محـور دروغ اسـتوار             زيرا دروغ ريشه تمام مفاسد و پليدي      
  . جز تباهي دين و دنيا چيزي ديگري به ارمغان نخواهد آوردي ثمرشود،

 اسـر ي .گذارد  مي تقديرات عالم اثر  دروغگويي حاكمان بر     )ع(رضادر انديشه حضرت    
َکذب َإذا« :فرمود هك ردهك تيروا )ع(رضا حضرت از خادم ُالوالة َ َحبس ُ ِ

ُالمطـر؛ ُ َ  والیـان گـاههـر : َ

  ).همان(» گردد ی مقطع باران بگوینددروغ 

  ها توجه به كرامت و حقوق انسان -6
ُسألت« :قال آدم بن ايركز عن ٍرجل َعن ،)ع(الرضا َ

ُ ِأهل ِمن َ
َ

ِالذمة  ّ َأصابهم ِ َ ٌجوع َ ٌرجل َفأتی ُ ٍبولد َ َ  َلـه، ِ
َفقال َ ُأطعمه لک هذا: َ ِ

َ
َهو َو  ٌعبد، لک ُ َقال َ ٌّحر، ُبتاعی ال: َ ّفانه ُ ِأهـل ِمن ال َو لک یصلح ال ِ

َ
ِالذمـة؛   اگـر پرسـیدم َّ

 و دهـم ی مـاشم به را کودک این: بگوید و بدهد مسلمان یک به را فرزندش گرسنگی بعلت اهل ذمه از مردی
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 همـان، ( ».باشـد اهل ذمـه از لو و نیست جایز: فرمود بگیرید، خود برده را او و بدهید طعام و غذا را او شما
  ).303: 2ج

 مـالي   يها  ارزش انساني قرار دارد، و      يها  ارزشسخن امام، در اوج كرامت انسان و         
 مـور امي و كافر باشد، با      دهد آزادي انساني اگرچه ذ      نمي  اجازه )ع(رضا  امام. كند  مي را نفي 

دار  مادي معاوضه گردد، و كرامت و منزلت انسان به بهانه اين كـه گرسـنه اسـت خدشـه          
تواند او را برده او سـازد و          نمي از نظر امام انسان آزاد است، و احتياجات اقتصادي        . شود

  . مسلمان نباشد اگرچهرا سلب كند،اش  آزادي خدادادي
. کرد از کنار امام گذشـت  میپیرمرد کوری که گدایی« : داريم كه  )ع(در زمان حكومت امام علي    

از او چندان کار کشیدید تـا : امام فرمود! منان نصرانی استامیرالمؤاین کیست؟ گفتند یا :  پرسید که)ع(یعل
ــزی ــه او چی ــال ب ــود، ح ــاتوان ش ــر و ن ــیپی ــت  نم ــرج او را از بی ــد؟ خ ــال  دهی ــسلمین(الم ــد) م » .بدهی

  .)453: 6 ج،1380حكيمي،(
نگرد، و در تأمين نيازهاي او مـذهب، عقيـده و             مي اسالم به انسان از چنين ديدگاهي     

: ك.ر(دهد، بلكه انسانيت و كرامـت او را مـالك قـرار دادنـد               نمي افكار او را مالك قرار    
  .)91: 1388 حكيمي،

َکتـب َو« :كند  مي و در روايت ارزشمند ديگر ياسر خادم حضرت نقل          ْمـن ِ ُنیـساب ِ َ َإلـی َورَ ِ 
ِالمأمون
ُ ْ َ َّأن ْ

َ
ًرجال  ُ َمن َ ِالمجوس ِ

ُ َ َأوصی ْ ْ َعند َ ْ ِموته ِ ِ ْ ٍبمال َ َ ٍجلیل ِ ِ
ُیفرق َ َّ ِالفقراء ِفی َ َ

َ ُ ِالمساکین َو ْ
َ َ ُففرقه ْ َ ََّ ِقاضی َ

َنیـسابور َ ُ َ َ 
َعلی ِفقراء َ َ

َ َالمسلمین ُ ِ ِ ْ ُ
َفقال ْ َ ُالمأمون َ ُ ْ َ َللرضـا ْ ِّ ِسـیدی یـا )ع(ِ ُتقـول َمـا َ ُ ِذلـک یِفـ َ

َفقـال َ َ َالرضـا َ َّإن )ع(ِّ َالمجـوس ِ ُ َ  َال ْ
َیتصدقون ُ َّ َ َعلی َ ِفقراء َ َ

َ َالمسلمین ُ ِ ِ ْ ُ
ْفاکتب ْ ُ ِإلیه َ

َ
ْأن ِ

َ
َیخرج 

ِ
ِبقدر ْ

ْ َ
ِذلک ِ

ْمن َ ِصدقات ِ
َ َ َالمسلمین َ ِ ِ ْ ُ

َفیتصدق ْ َّ َ َ ِبه َ َعلی ِ ِفقـراء َ َ
َ ُ 

ُالمجوس؛ َ  که است کرده وصیت مردنش هنگام مجوس از مردی که نوشتند به مأمون نیشابور از که گوید یاسر ْ
 مـأمون داده مسلمانان فقراءه ب رال ا مآن نیشابور قاضی و کنند قسمت مساکین و فقرا میان او از را بسیاریل ام

 مـسلمانان؟ فقـرای میـانل ا مـکـردن پراکنـده ایـن در فرمایی  میچه سیدی یا کرد عرض )ع(رضا به حضرت
 حـق ازل ا مـایـن بـه مقـدار بنـویس به قاضی مسلمانان فقرای بر بدهد تصدق دنبای مجوس :فرمود حضرت
  .)15 :2 ج، ق1378،بابويه ابن(» .دهد مجوس به فقراء کرده اخراج مسلمانان فقرای صدقات

در اين حكمت رضوي، عظمت و صف ناپذير احترام به حقوق انسان شـكوفا شـده                
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ينديشد و انتخاب كند و در راستاي انديـشه          انسان حق دارد ب    )ع(رضا  امامدر ديدگاه   . است
اين آزادي و حقـوق او حتـي پـس از           . هايي دست زند  كار  بهو مذهب خود گام بردارد و       

مرگش نيز محترم است و بايد از انديشه و عمل او، گرچه با انديـشه و عمـل ناسـازگار                    
  .ته نشودباشد، پاسداري شود و بايد حقوق او به علت كه نامسلمان است، ناديده گرف

جالب توجه در جانبداري از حقوق انسان اين است كـه امـام بـراي جبـران خطـاي                   
ان آن  كيـش   هـم دهد از بيت المال مسلمانان برادرنـد و بـه             مي قاضي شهر نيشابور دستور   

راستي اين گونه جانبداري اصولي از حقوق و كرامـت انـسان، بـدون              ه  ب. مجوسي بدهند 
رزشمند است، و انسان گرايي وصف ناپـذيري او را بـه            توجه به عقيده و مذهب بسيار ا      

كشد، كه در سراسر غرب كه سياست دروغين دفاع از حقـوق بـشر را دارنـد                   مي تصوير
  .)94-93: 1388حكيمي،: ك.ر(يك نمونه ندارد 

  غرور و كبر از زيپره و فروتني و تواضع -7
و  يخودپسند و برك از زيپره حاكمان ياخالق استيس مهم يها يژگيو از گريد يكي

ـ رذا از يكي يخودپسند. تواضع و فروتني در برابر خدا و مردم است        داشتن    ياخالقـ  لي
ِأمقـت النـاس« :فرمايـد   مي )ص(پيامبر اسالم . است ينامطلوب آثار منشأ استيس در كه است

َّ ُ َ ْ َ :

ُالمتکبر؛ ِّ َ ُ  .)1051 :2 ج ،1388شـهري،  ري محمـدي (» .اسـت متکبـر شـخص مردمـان، منفورترین ْ
 و اطاعـت  يابزارهـا  از و كارگزاران و انيوال ابهت الزمة تكبر كه شود گفته است ممكن

 .اسالمي اسـت  هاي     اين انديشه برخالف آموزه    كه  درحالي. است مخاطبان و مردم يرويپ
 زيپره و شمرده يراخالقيغ و فيسخ را ابزار نيا از استفاده )ع(يعل نيرالمؤمنيام حضرت

  .است كرده هيتوص انيوال و انزمامدار به را آن از
ـ  بـه  يحكـومت  فرمـان   در )ع(يعلـ  نيرالمؤمنيام اساس نيهم بر   تأكيـد  شيخـو  يوال
َاإلعجاب َو ِإیاک َو«« :كنند مي َ ْ

ِ
ِبنفسک ْ

ْ َ
َالثقة َو ِ َ َبما ِّ ُیعجبک ِ

ِ
َمنها ْ ْ َحب َو ِ ِاإلطراء ُ َ

ْ
ِ
َّفإن ْ ِ

ِذلـک َ
ْمـن َ ِأوثـق ِ

َ ْ ِفـرص َ
َ ُ 

ِالشیطان
َ ِنفس ِفی َّ

ْ َلیمحق ِهَ َ ْ ْمن ُیکون َما ِ ِإحسان ِ
َ ْ ِالمحـسنین؛ ِ ِ

ْ ُ  چـه آن بـه اعتمـاد از و خودپـسندی از مالـکای  ْ
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 یکـی زیرا. کن پرهیز دیگران یها یزبان  چربو ستایش به دلبستگی از نیز و شده خودپسندی و عجب موجب
ــرین از ــرای اســت شــیطان یهــا  فرصــتبهت ــاختن ب ــا ت ــابود ار نیکوکــاران نیکــوی کردارهــای ت  ».ســازد ن

  )53 نامه 420: 1390،البالغه نهج(
 و قلـع  و يخودكـامگ  و استبداد مهم عوامل از يكي غرور و كبر زين ياسيس لحاظ از
 قمـع  و قلـع  و حـاكم  مانـدن نهـا   ت آن جـه ينت كـه  است مختلف نظرات وها    دگاهيد قمع
  .است سازنده گاه و منتقدهاي  دگاهيد

بينيم كه بيـان    مي)ع(رضا امامو غرور را در سيره و كالم     و ما اين روحيه پرهيز از كبر         
 حـضرت هکـ ندک  میتیروا آشوب شهر ابن «:يك نوع نمونه آن براي تمام روزگاران كافي است        

 )ع(رضـا حـضرت شد،کـبکیـسه  را او بدن ردک درخواست جناب آن از یمرد شدند، حمام واردی  روز)ع(رضا
  .فرمودند اجابت را او درخواست
 بـه شـروع شـناخت را )ع(امـام ه کـنیـا از پـس او و ردنـدک یمعرفـ مـرد آن بـه را حضرت هنگام نیا در

» .دیشکـ  مـیدست را او بدن نیچن هم و ردک آرام را او دل خود سخنان با )ع(رضا امام نیکول رد،ک یعذرخواه

  ).38 : ق1406عطاردي،(

  مخالفان و دشمنان با مواجهه در گذشت و عفو -8
 و عفـو  )ع(طهـارت اهل بيت عـصمت و       ياخالق رهيس در بيعج و مهم يها  مؤلفه از

 بـا  فتـوت ايـشان    بـا  موأت و بزرگوارانه رفتار. است دشمن بر غلبه هنگام ويژه  به گذشت
ـ معاو نيصف جنگ در. .را كتمان كند  ها    ه كسي آن  كدشمنانش چيزي نيست     و مخالفان  هي

 حـضرت  امـا  كردند سد ارانشي و )ع(يعلامام   يرو هب را آب تصرف، از پس لشكرش و
ـ ا. كردنـد  يخـوددار  مثـل  بـه  مقابلـه  از آنان كردن دور و آنان بر تفوق از پس  گونـه  ني

 يها  استيس در است ياخالق يواال ملكات و روح علو از يحاك كه زيآم  فتوت يرفتارها
  .است مشاهده قابل وفور به امام اخالق بر يمبتن

عيـسي جلـودي را عفـو و پـيش مـأمون       )ع(رضـا  همين معيار است كـه حـضرت    بر
 -جلودي از سركردگان دربار هارون بود كه وقتي كه محمد بـن جعفـر             . كند  مي وساطت
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 در مدينه بر ضد حكومت هارون قيام كرد، هارون وي را به مدينـه               – )ع(رضا  امامعمومي  
 يها خانهفرستاد و به او دستور داد اگر به محمد بن جعفر دست يافت گردنش را بزند و      

را بربايد و براي هركدام شان زنانهاي  فرزندان ابوطالب را غارت كند و زيورآالت و جامه
  ...جاي نگذارده جز يك پيراهن چيز ديگري ب

فرزندان ابوطالـب   هاي    جلودي طبق دستور به مدينه آمد و با سواران خود بر درخانه           
امام دسـتور داد زنـان      . د كه آن وقت در مدينه بود آم       )ع(و از جمله به خانه حضرت رضا      

من بايـد طبـق دسـتور بـه         :  گفت ي جلود .در اتاقي جمع شوند و خود بر آن اتاق ايستاد         
: امام فرمـود  !  برگيرم هاست  درون اين اتاق بروم و هرچه زيور آالت و لباسي كه برتن آن            

رار كنم كه چيزي وانگذارم و با اصـ         مي دهم و سوگند ياد     مي گيرم و به تو     مي راها    من آن 
  .امام جلودي راضي شد

هنگامي كه مأمون خواست امام را به واليتعهدي انتخاب كند جلودي از كـساني بـود        
را به زندان بيفكند، و سـپس بـا          كه سخت با اين كار مخالفت كرد و مأمون ناچار شد او           

وساطت فضل بن سهل وزير خود روزي او را از زندان بيرون آوردند تا تصميمي بگيرند             
  . حضور داشت جلودي را آوردند)ع(رضا اماممجلسي كه و در 

ِهب ل« : چشمش به جلودي افتاد و به مأمون فرمود        )ع(امام ْ َهذا یَ ؛ این پیرمرد را به من خیَّ الشَ

  »!ببخش
اين همان كسي است كه نسبت به دختران رسول خـدا آن گونـه رفتـار               : مأمون گفت 

  رد؟را غارت بها  و زيور آالت آنها  كرد و جامه
كرد ولي سخن امام      مي كرد كه با مأمون صحبت      مي جلودي در اين وقت نگاه به امام      

شنيد و روي طينـت       نمي كرد  مي را كه عفو جلودي و ببخشش او را از مأمون درخواست          
خواهـد،    مـي كند و كيفر او را از خليفـه       مي  سعايت او را   )ع(امامكرد    مي خبيث خود خيال  

َمیرأ یا« : فرياد زد  رو  ازاين َالمؤمنین ِ ِ ُأسألک ُ َ َ
ِبالله 

ّ
َبخـدمتی َو ِ ِ ِللرشـید ِ أن ِّ

َ
َتقبـل َال  َ َقـول َ َهـذا َ َامیـر ِفـی یـا َ ِ

َ 
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َالمؤمنین ِ    .»مپذیر من درباره را مرد این خواسته به رشید خدمتم و به خدا تو را ؛!ُ
! دكن يم طلب را شما قول رد سوگند با مرد نيا: گفتو   ردك )ع(رضا  امامبه   رو مأمون

 رفتيپـذ  نخواهم تو درباره را او قول قسم، به خدا  نه: گفت و ردك يبه جلود  رو آن گاه 
 ؛87:ق1406عطـاردي،  ؛369 :2 ج ق،1378،بابويه  ابن(زدند   گردنش را  سپس دستور داد   و

  .)449-447 :1365رسولي محالتي،

 )مردمداري( مردم با  و مدارا كردنيمهربان -9
 اعم مردم تمام با زيآم عطوفت برخورد توان يمياست س در ياخالق ديگر محورهاي از

 يزنـدگ  حـوزة  به نشدن وارد و مردم با مدارا و تساهل. دانست رمسلمانيغ و مسلمان از
ـ معا نكـردن  افشا و آنان يها  لغزش و بيمعا داشتن مستور و يخصوص  از هـا   انـسان  بي
 تلطـف  بـا  موأت و زيآم  محبت رفتار مورد در.  است ياخالق استيس بارز اين  يها  شاخص
 شيخـو  گزاركـار   به خطاب )ع(يعل حضرت مختلف، انياد روانيپ و مردم تمام به نسبت

ْأشعر َو« :ديفرما يم ِ
ْ َقلبک َ ْ َالرحمة َ َ ْ ِللرعیة َّ ِ َّ َالمحبة َو ِ َّ َ َ ْلهم ْ ُ َاللطف َو َ ْ ْبهم ُّ ِ َّتکونن َال َو ِ َ ْعلیهم َ

ِ
َ ًسبعا َ ُ ًضـاریا َ

ِ
ُتغتـنم َ ِ

َ ْ َ 
ْأکلهم ُ َ ْإنهمَف َ ُ َّ ِصنفان ِ

َ ْ
َّإما ِ ٌأخ ِ

َ
ِالدین ِفی َلک 

َّإما َو ِّ ٌنظیر ِ ِ
ْ الخلقِفی َلک َ َ  و مردم به محبت از را خود قلب !مالکای  ؛ْ

 شـماری، غنیمـت را خوردنـشان کـه مباش یا  درندهحیوان همچون و کن لبریز آنان به نسبت رحمت و لطف
 هماننـد یهـا  انـسانیااند  مسلمان یا (آفرینش در تو همانند یا و ندهست تو دینی برادران یا اند، دوگروه آنان زیرا
 :ديفرما يم فرمان نيهم در  و)53 ، نامه404: 1390سيدرضي ( ».باش مهربان گروه دو هر با )تو
ْلیکن َو« َأبعد ْ َ ْ

َ
ِرعیتک  ِ ْمنک َ ْأشنأهم َو ِ ُ َ َ ْ َعندک َ ْ ْأطلبهم ِ ُ ُ َ ْ ِلمعایب َ

َ َ ِالناس ِ
َّفإن َّ ِ

ًعیوبا ِاسَّالن ِفی َ ِالوالی ُ َ
ُّأحق ْ َ

َ
ْمن  َسترها َ ََ َ 

َفال َّتکشفن َ َ ِ
َّعما َ َغاب َ ْعنک َ َمنها َ ْ َفإنما ِ َّ ِ

َعلیک َ ُتطهیر َ
ِ
ْ َظهر َما َ َ ُالله َو َلک َ ُیحکم َّ َعلی ْ َغاب َما َ ْعنک َ ِفاستر َ

ُ ْ َالعـورة َ َ ْ َ ْ 
َاستطعت َما ْ َ َ ِیستر ْ

ُ ُالله ْ ْمنک َّ ُّتحب َما ِ ِ
ُستره ُ َ ْ ِ رعْنِم َ  تو، نزد در آنان نیتر  دشمنو تو از رعیت افراد نی دورتر؛ِتکیَ

 بـه دیگـر کس هر از والی و است ییها بی عمردم در زیرا. است مردم عیبجوی دیگران از بیش که باشد کسی
آن  زیـرا شـود، آشـکار که مخواه است، پنهان نظرت از آن چه مردم یها بی عاز. است سزاوارترها  آن پوشیدن

 نظـرت از آن چـه بـر کـه خداست و است آشکار تو بر که است چیزهایی ساختن پاکیزه توست، عهدة بر چه
 مـردم از خـواهی که را تو یها بی عخداوند تا بپوشان، را دیگران یها بی عتوانی تا. کند داوری است پوشیده
  ).همان( ».بپوشاند ماند مستور
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 زمامداران به مردم اعتماد و جذب مهم ملعوا از يكي با مردم  بزرگوارانه رفتار نيچن
  .است انيوال و

بـسيار برجـسته    هـا      مهرباني با مردم و مدارا كردن بـا آن         )ع(رضا  امامدر سيره و گفتار     
ايـشان در روايتـي     . است» امام الرؤوف  «حضرتشهاي    جايي كه يكي از لقب     است تا آن  
ُاحرصوا َو« :دهد كه   مي  حاكمان را مخاطب قرار    ويژه  بههمگان و   

ِ
َعلی ْ ِقضاء َ

َ ِحوائج َ ِ
َ َالمؤمنین َ ِ ِ

ْ ُ  َو -ْ
ِإدخال  ِ

َ ِالسرورْ ُ ْعلیهم ُّ
ِ
َ ِدفع َو َ

ْ ِالمکروه َ ُ َ ْعنهم ْ ُ ْ ُفإنه -َ َّ ِ
َلیس َ َمن ٌء یَ شَ ِاألعمال ِ َ

ْ َ َعند ْ ْ ِاللـه ِ
َّعـز َّ َّجـل َو َ َبعـد َ ْ ِالفـرائض َ ِ َ

َ ْ- 
َأفضل َ ْ ْمن َ ِ إدخال ِ ِ

َ ِالسرورْ ُ َعلی ُّ ْالمؤ َ ُ  ازها  ناگواری کردن دور و ساختن، شاد و مؤمنان، حاجت قضای ِمن؛ برایْ
 مـؤمن کـردن خرسـند از برتـر بزرگ، خدای نزد کاری چی هواجبات، ادای از پس که زیرا بورزد؛ حرص آنان،
  .)334 :75 ج، ق1412مجلسي،( نیست

ُ المؤمن ُیکون َال« :فرمايد  مي و در روايت ديگر    ِ
ْ ُ ًمؤمناْ

ِ
ْ َّحتی ُ ِفیه َیکون َ ُثالث ِ َ ٍخصال َ

َ ٌسنة ِ َّ ْمـن ُ ِربـه ِ
ِّ  َو َ

ٌسنة َّ ْمن ُ ِنبیه ِ ِ
ٌسنة َو َ َّ ْمن ُ ِولیه ِ ِ ُفالسنة َ َّ ُّ ْمن َ ِربه ِ

ِّ ُکتمان َ َ ِسره ْ ِّ َقال ِ ُالله َ َّعز َّ َ جل َو َ ُعالمَ ِالغیب ِ
َ ُیظهر َفال ْ

ِ
ِغیبـه یَ علْ ِ

ًأحـدا َ َ َ 
َّإال ِمن ِ
َ ارتضَ ْمن یْ ٍ رسول ِ

ُ أ َوَ
َ

ُالسنة َّما َّ ْمن ُّ ِنبیه ِ ِ
ُفمداراة َ َ َ ُ ِالناس َ

َّفإن َّ ِ
َالله َ َّعز َّ َّجل َو َ َأمر َ َ

َ
ُنبیه  ِ
ِبمداراة )ص(َ َ

َ ُ
ِالنـاس ِ

َ فقـال َّ َ َ

ِخذ
َالعفو ُ ْ َ ْأمر َو ْ ُ

ْ
ِبالعرف  ْ ُ

ْ
ْأعرض َو ِ

ِ
ْ ِعن َ

ِ الجاهلَ ِ
َّأما َو َنیْ

َ
ُالسنة  َّ ْمن ُّ ِولیه ِ ِ ُفالصبر َ ْ َّ َالبأس ِفی َ ْ َ ِالضراء َو ِاءْ َّ

َّفإن َّ ِ
َالله َ َّعـز َّ  َو َ

َّجل ُقولی َ َالصابرین َو ُ
ِ ِ
ِالبأساء ِفی َّ

ْ َ َّالضراء؛ مدارا َو ْ ِ خـذ ؛دیـفرما ی مـو کنـد ی مامر مردم با کردن َّ
َالعفـوُ ْ َ ْأمـر َو ْ ُ ْ 

ِبالعرف ْ ُ
ْ
ْأعرض َو ِ

ِ
ْ ِعن َ

ِ الجاهلَ ِ
 و کن رفتار تسامح با مردم با و باش نداشته ّتوقع شان توان از بیش مردم از - (»َنیْ

 در صـبر مـوالیش از ّسنت ّاما و) ١٩٩ االعراف، (.کن اعراض و درگذر نادانان و سفها از و کن به معروف امر
َالصابرین َ؛ ودیفرما ی مخداوند است، مشکالت و ها یسخت

ِ ِ
ِالبأسـاء ِفـی َّ

ْ َ ِالـضراء َو ْ َّ
 مـشکالت و سـختی در ؛َّ

  ).253: 1 ج، ق1378،بابويه ابن(» )١٧٧: رهالبق .کنند ی مصبر
دانـد كـه اعتمـاد        مـي  داري و پنهان داشتن رازهاي ديگران را سنت خدا        رازحضرت  

شود، و كارهاي پوشيده مردم كه در بسياري از مـوارد ناهنجـاري               مي اجتماعي را موجب  
  .شود  نميدارد برمال
خداونـد  . زها و اسرار بنـدگان     است، يعني بسيار پوشنده را     »ستار «خداوندهاي    از نام 

د و خداوند از ديگران خواسته است كـه چـون او            كن  نمي را آشكار ها    اسرار مگوي انسان  
  .د و شخصيت آنان را نشكنندن راز مردم را فاش نكن وباشند،
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سنت پيامبر و راه و روش پيامبران، سـازگاري بـا مـردم، و تحمـل طبقـات و افـراد                     
َّإنا« :فرمايد مي پيامبر اسالم . گوناگون است  َأمرنا ِ ْ ِ

ُ
َمعاشـر  ِ

َ ِاألنبیـاء َ ِ
ْ َ ِبمـداراة ْ َ

َ ُ
ِالنـاس ِ

َأمرنـا َکمـا -َّ ْ ِ
ُ

ِبـأداء  َ
َ
ِ 

ِالفرائض ِ َ
َ   .)50 : ق1412مجلسي،(» ْ

 و رفتارهـا و افكـار   هـا،   خلـق و خـوي    ها،   سليقه ها،   انسان شمار  بهترديدي نيست كه    
و بينديشند و همانند او رفتار كننـد،        متفاوت وجود دارد، و اگر انسان بخواهد همه چون ا         

هـاي    اگر در برابر احوال گوناگون ناسـازگاري كنـد دچـار رنجـش       رو  ازاين. امكان ندارد 
بـدين سـان اگـر در       . انجامـد  يمگاه به افسردگي و بيماري رواني        د كه گه  شو  مي فراواني
 داشـته   جوي زندگي آرام و سالم است بايد همه را بپذيرد و بـا همـه سـازگاري                و جست
در مواردي كه بايد امر به معروف كند، يا دست گمراهي را بگيرد، نيز بايد با مدارا                 . باشد

  .توزي و نرمش باشد، نه با پرخاشگري و خشم و كينه
 خـصلتي حيـاتي     هـا،   يعني صبر در برابر دشواري    خدا   ياياولسنت و روش امامان و      

ايـن هـر دو     . و كمـاالت  هـا      فضيلت ت و يا صبر دستيابي به     ما در برابر نامالي    صبر .است
  .)106: 1388حكيمي، (صبر، عامل اصلي موفقيت است 

  در سخني كوتاه ولي عميق دوسـتي را نيمـي از عقـل و خردمنـدي                )ع(حضرت رضا 
ُالتودد« :داند مي ُّ َ َ إلَّ ِ الناس یِ

ُنصفَّ ْ ْ العقلِ َ  در جايي حضرت بـه   و)۴۴٢ :ق ١۴٠۴ابن شعبه حرانی،(».ْ
َقال« :فرمايد  مي )ص(خدااستناد رسول    ُرسول َ ُ ِالله َ

ُرأس )ص(َّ
ْ ِالعقل َ

ْ َ َبعد ْ ْ ِاإلیمان َ
َ ِ
ِبالله ْ

َّ
ُالتودد ِ ُّ َ َ إلَّ ِ النـاس یِ

 َوَّ
ُاصطناع َ

ِ ِالخیر ْ
َ َإلی ْ ٍّبر ِّکل ِ ِفاجر؛ َو َ

 همچنـین و اسـت، ایمـان از پـس عقل فرمان ّاولین مردم با کردن مهربانی َ

  .)24: ،2 ج، ق1378، بابويه ابن( ».بدشان چه و شان نیک چه دمانمر با کردن دوستی و نیکی
ديگر، اعضاي اجتمـاعي هـستند كـه        ها    كند كه انسان    مي بنابراين انسان خردمند درك   

 و بـا    يا  گونـه و هـر كـدام بـه        اند    بستر زندگي و مايه امنيت روحي و سالمت تني انسان         
 خـود آن    - و از آن جمله    -جامعهحرفه و تخصص و كاري كه دارند، بخشي از نيارهاي           

ايـن  .  همواره، آدمي به فـردي و يـا افـرادي از آنـان نيـاز دارد                 و ند،كن  مي فرد را برآورده  
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  .يابد  ميموضوعي است كه عقل آن را
كند كه بهره برداري از محصول سعي و كوشـش ديگـران در پرتـو                 مي نيز عقل درك  

و گـري   سـت، و نـه سـتيزه   دوستي و محبت و مهرورزي، و خـوش برخـوردي ممكـن ا      
  .ناسازگاري و پرخاشگري

كنـد كـه همـه افـراد اگـر شـيوه دوسـتي در روابـط                   مي كه عقل كشف   و ديگر اين   
سـتي  گردد؛ زيرا به هـركس دو       مي اجتماعي را برگزينند، نتيجه اين روش به خودشان باز        

 و  دگـرد   مـي  سان ايـن روش همگـاني و عمـومي          بدين  و كنند، او نيز دوستي خواهدكرد    
  .آيد  مي يك نهاد و اصل و هنجار و اخالق اجتماعي درصورت به

توان فهميد كه اساس آفرينش بر دوسـتي و محبـت اسـت، و اصـل زيربنـايي                    مي و 
  در.هاسـت  پيامبران الهي گسترش دوستي و محبت در سراسر جامعه و ميان همـه انـسان        

ّو هـل الـدین اال ا« : شمرده شده اسـت     محبت برخي احاديث،   ، ق 1412،مجلـسي (» ...ّلحـبّ
  .)238 :69ج

  يزمامدار دوران در يويدن مواهب از استفاده در حداقل به اكتفا -10
ـ  دوران در زمامداران، متداول روش برخالف  الهي ياياول  در يزمامـدار  و يحكمران
 نفس بر و داده قرار شتريب قهيمض در را خود لباس، و غذا مانند يويدن مواهب از استفاده

 )ع(يعلـ  نيرالمـؤمن يام  و)ص(اكرمحضرت رسول  . كردند يم يمضاعف يريگ  سخت شيخو
 شـهرهاي  در و يو يحكـومت  قلمـرو  در ديشا كه احتمال نيا با و ياخالق نگرش نيا با

 در آنـان  بـا  گذارد، نيبال بر سر گرسنه شكم با كه باشد داشته وجود يشخص دور دست 
 :فرمـود  فيحن بن عثمان به نامه در )ع(يعل  حضرت .كرد يم يهمدرد ياحتمال يگرسنگ

َأال«
َ

َّإن َو  ْإمامکم ِ َ َ
ِقد ِ

َاکتفی َ ْمن َ ُدنیاه ِ ْ ِبطمریه ُ َ ْ ِ ْمن َو ِ ِطعمه ِ ِ
ْ ِبقرصیه ُ

َ ْ ُ
َأال ِ

َ
ْإنکم َو  َّ

َتقـدرون َال ِ ُ ِ
ْ َعلـی َ ِ ذلـکَ

 پیـشوای ؛َ

، 394: 1390،البالغـه   جنهـ ( »کـرده اکتفـا نان قرص دو به طعام از و کهنه جامة دو به دنیا مواهب از شما
 قرار گندم مغز و ّمصفا عسل از را خود غذای خواستم ی ماگر« :شدند ادآوري يو به سپس  و )45 نامه
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 بـاد دور ولـی بـود، ریپذ  امکانمن برای دهم قرار متیق  گرانیها  پارچهو حریر از را خویش یها  جامهو دهم
 نـان کـه باشـد کسی یمامه و حجاز در شاید و کنم اراختی روشی چنین من و کند غلبه من بر هوس و هوی که

 یهـا  شـکممـن اطـراف در و بخـوابم سـیر شکم با من آیا. بگذارد زمین بر سر گرسنه شکم با و باشد نداشته
 خـوردن بـه و نکـنم مـشارکت آنـان بـا فقـر در ولی گویند امیرمؤمنان مرا که این به کنم قناعت و باشد گرسنه

  .)همان( »بپردازم؟ لذیذ غذاهای
 يحكـومت  فرمـان  در )ع(يعلـ  حـضرت  ،ياخالق يريگ  جهت و نگرش نيهم براساس

 حق اندازه همان تو حكومت قلمرو در مردم نيدورتر كه شود يم متذكر مالك به شيخو
  .)53  نامه،408: همان(ها  آن نيتر كينزد كه دارند
 وليعهد  عنوان  بهي كه    در دوران  ويژه  به در طول زندگي ايشان و       )ع(رضا  امامو در سيره     

مأمون در واقع دوم شخص مملكت از نظر سياسي مطرح بودند چنين ويژگي داشـتند و                 
 پررنـگ بيـان     طـور   بـه اين مطلـب را     اند    تمام راويان كه زندگي حضرت را گزارش كرده       

  :اند دهكر
ْعن ِأبی َ
َ

ٍ عباد َّ
َقال  «َ ُجلوس َکانَ ُ َالرضا ُ ِالصیف ِفی )ع(ِّ

َعلی َّ ٍحصیر َ ِ
ِالشتاء ِفی َو َ َ

َعلی ِّ ٍمسح َ
ْ ُلبسه َو ِ ُ ْ َالغلیظ ُ ْ

ِ
َمن َ ِ 

ِالثیاب
َّحتی ِّ َإذا َ َبرز ِ َ ِللناس َ

َّ َتزین ِ َ ُلهم؛ َ  و حـصیر )ع(رضـا حضرت فرش تابستان در: گفت کرد روایت عباد ی أبَ
 بخواهـد ن کهآ مگر ،دیپوش ی مخشن و زبر پیراهنی و نمد، روی زمستان در و ،نشست ی مآن روی و بود بوریا

  .)178: 2ج، ق1378،بابويه ابن( ».کرد دربرمی بهتر و سنگین لباس وقت آن در که آید مردم پیش
اين رفتار كه بيانگر انديشه و راه امـام اسـت، ايـن نكتـه وجـود دارد كـه آرايـش و                       

 زيست شخصي   اما آراستگي ظاهر، نوعي تكليف اجتماعي براي احترام به ديگران است،         
  .استگري  گذراني و اشرافي يشگي و دوري از خوشرهبران زهدپ

ْقالت...« :كه از قول كنيز حضرت است چنين آمده است         در روايت ديگري   َ َفحملنا َ ُْ
ِ
َإلـی َ ِ 

ِالمأمون
ُ ْ َ َّفکنا ْ ِداره ِفی َ ِ

ٍجنة ِفی َ
َّ َمن َ ِاألکل ِ

َ ِالشرب َو ْ
ْ ِکثرة َو ِبیِّ الطَو ُّ َ

ِالـدنانیر ْ ِ
َ ِفـوهبنی َّ َ

َ َ ْالمـأ َ َ ُمونْ َللرضـا ُ ِّ َّفلمـا )ع(ِ َ َ 
ُصرت ْ ِداره ِفی ِ ِ

ُفقدت َ ْ َ َجمیع َ ِ
ُکنت َما َ ِفیه ْ َمن ِ ِالنعیم؛ ِ ِ

 ماننـد خانـه در مـا و بردند، مأمون سوی به سواره را ما ... َّ
 به حضرت مرا مأمون و بودیم،مند   بهرهکامال فراوان پول و خوش بوی و آشامیدنی و خوردنی از مأمون بهشت

  ، ق 1378،  بابويـه   ابن(».دادم دست از راها  نعمت آن همگی رفتم بزرگوار آن به خانه وقتی بخشید )ع(رضا
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  ).178 :2ج
 حاكمان اسـالمي اسـت و داراي آثـار          يها يژگيوبنابراين همسان زيستي با مردم، از       

شود و   مياين روش به سود طبقات فقير تمام. اجتماعي و سياسي و تربيتي فراواني است      
ورد مهم  ا ره  ديگر .گردد  مي د و راهي براي مبارزه با فقر      كن  مي را به حاكميت نزديك   آنان  
هنگامي كـه زنـدگي خـاكي طبقـه         دار     اين است كه طبقات اشراف و سرمايه       زيستي  ساده

 ايـن سـادگي موجـب     . كنند  مي شوند و از آنان دل      نمي نزديكها    زمامدار را ديدند، به آن    
ان دسترسي داشته باشند، و آنان پشت ديوار تـشريفات و           گردد كه همه مردم به حاكم      مي
  .)30-29: 1388حكيمي،(زنداني نگردند ... وها  و دربانها  كاخ

  استيس به ياخالق نگرش يمبنا محوري، آخرت -11
 بايد افعال وها    شهياند تمام هدف. است »آخرت «يينها تيغا اسالم ياخالق نظام در

 نـه يزم نيا در  الهي و رهبران ديني ياياول.. باشد داخ به يكينزد و ياخرو سعادت سبك
 در. دارنـد   نمي دور نظر از گاه چيه را خود افعال ياخرو تيغا و آمدند  نمي وتاهك يا  ذره

  .گراست آخرت ياستيس و اخالقها  آن استيس و اخالق ز،ين ياسيس عرصه
ـ  اگـر  هك يگذرگاه داند؛  نمي شيب يگذرگاه را ايدن )ع(يعلامام   اش   تيـ موقع زا شيب

 آن رشـته کـه آوریـد، روی خـدا، از تـرس و تقوا به پس« :است خسران موجب شود، پرداخته بدان
 بـرای را خـود مـرگ، فرارسـیدن از قبـل. اسـت مطمئن پناهگاهی آن بلند ّقله و محکم، آن دستگیره و استوار،

 زیـرا آوریـد، فـراهم اسـت مالقات الزمه آن چه دریابد را شما مرگ که آن از پیش کنید، آماده آن پیشامدهای
 وسیله جاهالن برای و اندرز، و پند خردمندان برای مرگ. است قیامت نهایی، هدف و است زندگی پایان مرگ
 هـم در و قیامـت، از ترس و اندوه، و غم ّشدت و قبرها، تنگی از مرگ، فرارسیدن از پیش. است آموزی عبرت
 تنگنـای در فـراوان انـدوه و غم و آینده، از وحشت و لحد، تاریکی و ،ها  گوششدن کر و ،ها  استخوانریختن

  .)373: 1390 ، البالغه نهج(» ؟دیدان ی مچه خاک، و سنگ با آن شدن پوشانده و گور،
 ياخرو سعادت و آخرت بر را يويدن منافع و اهداف ا،يدن هك يعمل هر اساس نيبرا
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 آن بـه  انـسان  تا شود  نمي باعث يويدن يعال هدف چيه. است مردود دهد، حيترج انسان
 ريـ تعب سـعادت  بـه  امام نگاه در دگاهيد نيا. شود يكنزد است، ياخرو فركي موجب چه
 سـعادت  بـه  هكـ  يعمل هر جهينت در. است شانيا ياسيس شهياند ياصل عنصر هك شود مي

 ناپـسند  انجامـد، اش    ياخـرو  انيز به هك يعمل هر و دهيپسند شود، منجر انسان ياخرو
. است مكحا انسان يفرد و ياجتماع ،ياسيس يزندگ يها  حوزه تمام در لهئمس نيا. است
ـ ز رد؛ك عمل ياخالق ريغ يمش براساس استيس در نبايد پس  ياخـرو  فـر كي موجـب  راي
  .شود مي

ـ غا )ع(تيباهل   ديد از. ستين ايدن به يتوجه  بي يمعنا به لهئمس نيا بر تأكيد البته  تي
 را انـسان  بتواننـد  هكـ  ارزشمندند ييجا تا يويدن مالاع و است ياخرو سعادت ،يزندگ
 جـاد يا تعـارض  ،ياصـل  تيغا و يويدن منافع نيب هك چنان و شوند رهنمون هدف نيبد

 موجـب  برداشـت  نيهمـ  بنابراين. دارد حيترج يويدن منافع بر ياله قرب ديترد  بي شود،
 واقـع،  در. بخـورد  چشم به ايدن درباره متعارض، يظاهر با يمطالب البالغه  نهجدر   تا شده

ـ ا سـخنان  دنيد متعارض سبب آخرت و ايدن به )ع(يعلامام   نگاه نوع نيا از غفلت  شاني
َّإن« :ديفرما  مي هك است، نهفته عبارت نيا در ايدن درباره )ع(يعل حضرت دگاهيد. شود مي ِ 

ْالــدنیا ٍصــدق دار  ُّ
ْ
ْلمــنِ َ َصــدقه؛ ایــن ِ َ » .دریابــد را آن اقعیــتو کــه کــسی بــرای صــدقی اســت جایگــاه دنیــا َ

  )466:همان(
ـ ا رد،كـ  اسـتنباط  )ع(نيمعصوم و فرمايش    البالغه  نهج از توان  مي چه آن حال هر به  ني
 بـا  شيخو رابطه ميتنظ هدف هكبل ست،ين ايدن دادن جلوه ارزش مك منظورشان هك است

 در هكـ  يزمان تا لهيوس نيا و له،يوس »ايدن «و است تيغا »آخرت «،باره نيا در. ستايدن
 صـدق دار    را آن هكـ  يا  گونـه  بـه  اسـت،  ارزشـمند  اريبـس  باشـد،  يينهـا  تيغا خدمت

  .خواند مي
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  جهينت
 انيـ م ونـد يپ جـاد يا هكـ  دارنـد  تأكيـد  امر نيا بر ورزان  شهياند از ياريبس زين امروزه 

 ضـرورت  يك نه عمل، حوزه در چه و نظر حوزه در چه آن، مكيتح اي استيس و اخالق
. اسـت  يانـسان  جامعـه  و انسان نجات يبرا ياتيح و يراهبرد ضرورت هك يمحل و يمل
 نيبـد . شـود  محقـق  و ياتيـ عمل عمـل،  حـوزه  در ديبا جا، هر از شيب زين ضرورت نيا

ـ ناد تـوان   ينمـ  ها  انسان يگروه و يفرد يزندگ در را اخالق نقش ب،يترت  و گرفـت  دهي
 شيخـو  اتيـ ح بـه  يقـ اخال قواعـد  از يرويپ بدون تواند  ينم سك چيه هك ستين كيش

ـ ز اسـت؛  نـاقص  يوحـ  و خـدا  بـه  مانيا بدون اخالق اسالم،  در .بخشد تداوم  تمـام  راي
 مطـرح  يخواه شتنيخو ومندي    سود يها  زهيانگ يفراسو در يبشر ماالتك و ها  لتيفض

 فعـل  زيـ تم كمـال  ،بنـابراين . اسـت  پروردگـار  تيرضا و يمعنو رابطه بر يمبتن و است
 گفتـار،  گونـه  هر از يدور جز ست،ين يزيچ آن و خداست به بتقر آن، ريغ از ياخالق

ـ غا هـم  و مبنـا  هـم  خداونـد  اسالم نظر از. دشو خدا خشم موجب هك پندار و ردارك  تي
َالقوة َّإن« :اوست به متعلق »قدرت «اساسا و است، ياخالق ليفضا ّ ِلله ُ ًجمیعا ِ   و )١۶۵البقـره،( »َ
ـ ياسـ يس اتيـ ح عمـده  ميمفاه همة  صـلح،  عـدالت،  حـق،  همچـون  انـسان  ياجتمـاع   
 اسـت يس و كند يم دايپ يمعن او ريمس در ،… و يدرست ،يراست ت،يمعنو ،اتقو ،يستيهمز
  .است ياخالق قواعد و اصول ياجرا يبرا يا لهيوس

 عنـوان   بـه   )ع(يعل امام  رهبر و حاكم الهي و     عنوان  به )ص( اكرم امبريپ ،اسالم خيتار در 
وليعهـد اجبـاري خليفـه غاصـب         )ع(رضـا و حـضرت      مؤمنـان  خليفه برحق پيامبر و امير    

 و يگانگي به معتقد و ياخالق اصول به بند  پاي استمدارانيس يالگوترين    شاخص ،عباسي
 دروغ، گفتمـان  بـا  سرسختانه و شدت  به هك اند  دادهاست را ارائه    يس و اخالق قيعم ونديپ

 ديام و آرزو نيا به نوشتار نيا .اند  داشته مبارزه و زيست سر بيفر و بيرـــــتخ تهمت،
 گفته قرار زمامداران يالگو )ع(نيمعصوم  حضرات ياخالق استيس هك شود يم داده خاتمه
 بـه  )عج(عصر   يول فرج و يجهان عدل جامعة سوي  به ت،يميصم و مهر از ندهكآ يو جهان 

  .رود شيپ



  
  
  
  
  
  
  
  
  

   و مĤخذمنابع
  

 ي، مركز طبع و نشر قرآن جمهوري اسالمي ايران، ترجمه آيت اهللا مشكين)1389 (،قرآن كريم. 
 ع( موسسه تحقيقاتي اميرالمومنين:ترجمه محمد دشتي، قم ،)1390(، البالغه نهج(. 
 ،مشهد درايتي ،   ترجمه مصطفي   ،دررالكلم و غررالحكم ،)1381 (محمدتميمي، بن عبدالواحد آمدي :

 .آفتاب ضريح

 جهان نشر: تهران ،2 و 1 ج،)ع(اخبارالرضا عيون ،)ق 1378 (علي، بن محمد ،بابويه ابن. 

 ----------------،) 1404 جامعـه : قـم  غفـاري،  اكبر علي به تصحيح ،  الفقيه اليحضره من ،)ق 
 .المدرسين

 ،ره(خميني امام آثار نشر و تنظيم مؤسسه: تهران ،سياست اخالق، امام، ،)1381 (حسن، سيد اسالمي(. 
 دارأحياء التراث : بيروت شيري، علي كوشش؛ ، به العرب لسان ،)ق 1408(محمد بن مكرم     منظور، ابن 

 .العربي

 المدرسـين،چاپ   جامعـه  منـشورات : قم ، الرسول آل عن العقول تحف ،)ق 1404 (حراني، شعبه ابن
 .دوم

 ،فرهنـگ  نـشر  دفتـر : تهـران  احمـدآرام،  ترجمه ،الحیاة ،)1380 (، محمد و علي   محمد رضا،  حكيمي 
 .اسالمي
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 ،قـدس  آسـتان هـاي     پـژوهش  بنيـاد : مشهد ،)ع(رضا  امامفرازهايي از سخنان     ،)1388(، محمد حكيمي 
 .دوم رضوي، چاپ

 7 صـص  ،26 شـماره  هفتم، سال ،سياسي علوم ،»سياست و اخالق «،)1383 (رضا، اردكاني، داوري- 
11. 

 ،امـام  آثـار  نـشر  و تنظـيم  مؤسـسه : تهـران  اسالمي، نظام مسئوالن اخالق ،)1384 (اكبر، علي ذاكري 
 .)ره(خميني

 ،تهران دانشگاه و دهخدا نامه لغت مؤسسه :، تهراننامه لغت ،)1368 (اكبر، علي دهخدا. 
 عدنان صفوان: تحقيق ،الكريم القرآن الفاظ المفردات ،)ق 1412(ابن محمد،     حسين اصفهاني، راغب 

 .دارالقلم: دمشق داوودي ،

 مجموعـه  ،»)ع(رضـا  حـضرت  عملـي  سيره و ياخالقهاي    جنبه «،)1365 (هاشم، سيد محالتي، رسولي
 .)ع(رضا حضرت جهاني كنگره :مشهد ،1 ج، )ع(رضا حضرت جهاني كنگره نخستين مقاالت

 بيـروت  شـيري،  علي كوشش به ،13 ج ،القاموس جواهر من العروس تاج ،)ق 1414 (حنفي، زبيدي: 
 .دارالفكر

 ،اسالمي انتشارات: ني،قمهمدا موسوي ترجمه ،الميزان ،)1376 (سيدمحمدحسين، طباطبايي. 

 ،نشرحيدريه،چاپ دوم: نجف ، األنوار فی غرر األخبارةمشکا ،)ق 1385 (حسن، بن فضل طبرسي. 

 ،100 صـص  ،30 شماره هشتم، سال ،نقد كتاب ،»سياست و اخالق «،)1383 (رحيم، محمد عيوضي- 
131. 

 ،رضوي قدس آستان:  مشهد،)ع(الرضا اإلمام مسند ،)ق 1406 (اهللا، عزيز عطاردي. 

 --------------،)1397صدر كتابخانه نشر: تهران ،)ع(رضا حضرت آثار و اخبار ،)ق. 

 اسالميه نشر: ،تهرانالكافي ،)1362 (يعقوب، محمدبن ، كليني. 

 ،نـشر : تهـران  ،)عمـل  عرصه در سياسي انديشه (،سياست و اخالق ،)1376 (اصغر، علي سيد كاظمي 
 .قومس

 كتاب بوستان مؤسسه: قم ،صدرالمتالهين سياسي يشهاند ،)1381 (نجف، زايي، لك. 
   بيـروت  ،3 ج ،واألفعـال  األقـوال  سـنن  في كنزالعمال ،)ق 1413 (، علـي  المتقي الهندي ،عالءالدين :

 .الرساله

 ،نشر اسالميه: تهران ،بحار األنوار ،)ق 1412 (محمدباقر، مجلسي. 
 ،نشر دارالحديث:ري ،منتخب ميزان الحكمه ).1388 (محمد، محمدي ري شهري . 
 ،دارالهجره :قم ،المنير مصباح ،)ق 1414 (علي، بن احمد المقري. 
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 ،نشر هدف :،قم)پيام قرآن ( در قرآناخالق ،)1377 (ناصر، مكارم شيرازي. 
 خميني  امام پژوهشي و آموزشي مؤسسه :، قم اسالم سياسي نظريه ،)1380 (تقي، محمد يزدي، مصباح

 .چاپ چهارم ،)ره(
 -------------------  ،)1379(  ، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينـي       :،قمفلسفه اخالق)ره(،  

 .چاپ پنجم

 ،سايه نشر: تهران ،فطرت دين اسالم ،)1385( علي، حسين منتظري. 
 انتشارات :اصفهان ،االعراق تطهير و االخالق تهذيب ،)تا  بي(، محمد بن احمد ابوعلي رازي، مسكويه 

 .مهدوي
 ،39-32 صص ،102، شماره مجله بازتاب انديشه ،»سياست و اخالق «،)1378( مصطفي، ملكيان.  

 ،سوم چاپ اميركبير، :،تهران) جلدي 6 (فارسي فرهنگ ،)1357 (محمد، معين. 
 خوارزمي نشر :مينوي،تهران مجتبي تصحيح ،ناصري اخالق ،)ق 1367 (طوسي نصيرالدين. 
 ،دانشگاه و حوزه پژوهشكده و سمت تشاراتان: تهران ،قدرت فلسفه ،)1379 (عباس، سيد نبوي. 
 ،اعلمي:بيروت محمدكالنتر، كوشش به ،السعادات جامع ،)ق 1408 (محمدمهدي، نراقي. 

  
  
  
  



“The elements of morality 
in the political teachings of Imam Reza” 

 
Mustafa Ahmadifar1, Hamid Hussein Nejad Muhammad Abadi 2 

Muhammad Ali Reza’ee Esfahani 3, Reza Haghpanah 4 
 
 
 

Abstract 
One of the important matters in the life and social 

relations of the mankind is how to manage the acts based 
on stabilization in the political power, and the principles 
and criteria ruling on these relations especially in the field 
of commanding. Islam as the last divine religion and the 
prophet Muhammad (PBUH) as the last prophet and his 
family as the divine leaders have given a high position to 
morals in managing the social and political relations, and 
Imam Ali-Ibn-Musa-Al-Reda (AS) has showed during his 
life especially after nomination as deputy of the Calif a 
clear picture of necessity of using the moral-based 
methods in politics by adding two important elements of 
the social life, i.e. ethics and politics. The aim of this paper 
is to study morality in politics according to Imam Reda’s 
(AS) manner and statements and has tried to generally 
discuss the most important elements of this view from his 
perspective. 

Key words: ethics, politics, tradition, Imam Reda. 
 

 
 

     Receipt: 10 JUN 2015 
Acceptance: 21 SEP 2015 

 

                                                            
1. Assistant professor in Al-Mustafa International University. 
2. Assistant professor in Al-Mustafa International University- Mashhad. 
3. Professor in Al-Mustafa International University.  
4. Assistant professor in Razavi Islamic University. 

_____________________________ 



 

Investigation of Imam Reza's confronting with discourse 
of creation of the Quran 

 
Mohsen Deymekar Garab 1, Ali Mollakazemi 2 

 
 
 

Abstract 
Discourse of creation (khalq) of the Quran was one of 

the first theological topics among Muslims that the 
formation of this theological discourse has coincided with 
Imam Reza's lifetime. 

This article organized on the basis of discourse analysis 
defines Imam Reza's confronting with these theological 
discourses. Studies indicate that in response to this 
question, Imam Reza did not say anything that abbasied 
politicians and their followers do not abuse in confirmation 
of their intellectual school. 

According to this, Imam Reza sometimes expressed his 
point of view indirectly and sometimes expressed directly 
to some of the companions. With this method, Imam Reza 
did not support Mu'tazili and abbasied politicians, and he 
kept people away from these useless issues and he drew 
people's attention to the more important aspects of the 
Holy Quran, such as guidance dimensions, and in this way 
he kept people especially his followers out of dangers.  

Keywords: Imam Reza, creation of the Quran, theological 
discourses, theological commentary, discourse analysis 
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Interpretation thecontemporary Razavi,s poems 
intertextual relations with the merciful Quran 

 
Farangis Shahrokhi 1, Khalil Baygzade 2, Esmaeil Sadeghi 3 

 

 
Abstract 
One of the most atrtractive (literary) criticism 

categories is to survey the poet impressibility from the 
other texts. The Razavi's poem has been contained of 
different intertextual elements and relations, because of 
impressibility from the holy Quran and being profuse of 
Quran bankrolls and it has this ability to study with refer to 
the  tendency of intertextuality. This research is using of 
analysis- comparative method to review thecontemporary 
Razavi's impressibility and equal points from the merciful 
(holy) Quran and reflecting the quality of the merciful 
(holy) Quran words, phrases, syntaxes, significances, and 
purports in Razavi's poem. And it has got to this 
conclusion that among the kinds of intertextual 
relationships, the relation of Razavi,s poems with the 
merciful Quran is the kind of inward sign, inward culture, 
the powerful intertextuality, and it is in the time that has 
the full text, full adjustment, meticulous, syntax, 
significance, and the stories or sentences that they refer to 
the holy Quran sentences (Talmih) thechnically and 
literary. From among these, the relationship of syntax and 
meticulous is the most sensible kind of the intertextuality 
in two texts which are reviewed. 

Key words: Razavi,s poem, the merciful (holy)Quran, 
intertextuality, intertextual relations. 
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Imam Reza's Silent Revolution; processes and mechanisms 
 

Mohammad Reza Dehshiri 1, Ali Tash Shamsabadi 2 
 

 
 
 

Abstract 
Imam Reza was living in the era of oppression 

sovereignty and took important steps against this trend in 
order to guide the Muslim community. These Steps are 
suitable patterns which could be used by the right seekers 
in the era of Imam Mahdi absence. This article tries to 
know the process and mechanism which had been used by 
Imam Reza to campaign oppressor government of his own 
life. By knowing these process and mechanism we will be 
able to introduce a pattern for those who want to follow 
Imams of Shia. 

In this article by explanatory and descriptive method we 
will conclude that Imam Reza was trying to act against 
Mamun by attracting people and guidance of elites (Soft 
War). In fact Imam raged a soft war and silence revolution 
against Abbasi government which was based on 
enrollment of commonality and elites besides informing. 

Key words: Imam Reza, Silence Revolution, Soft 
Confrontation, Commonality, Elite 
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Analysis of the training component in explaining the 
teachings of revelation in Razavi conduct 

 
Atefeh Zarsazan1 

 
 

Abstract 
In the development of the religious community lifestyle 

and attention to education and training is central to 
religious concepts because divine revelations teaching and 
learning as a tool for better, stay better and finally reach 
happiness. According to Shiite belief, the Imams (AS) has 
a special status in their interpretation of the Divine 
teachings, this search in answering questions the most 
important methods of teaching and religious concepts in 
Razavi conduct, to introduce two elements. Direct factors 
that have placed students with an intent to learn, 
techniques such as questions and answers, debate, 
controversy, sermons and preaching And indirect 
components of the teacher without being directly 
addressed the students, This training is done indirectly 
gives, such as displays, for example, stories and compare; 
The use of Imam Reza (AS) of this method fits naturally 
with the morale and conditions of time and space. These 
methods can be a model for preparing teachers how to 
teach education among religions is divine teachings. 

Keywords: Imam Reza (AS), the interpretation of the 
Koran, methods of teaching, learning 

 
 

     Receipt: 13 JUN 2016 
Acceptance: 19 AUG 2016 

 

                                                            
1 - The tendency of Quranic and Hadith sciences  - Assistant Professor of Islamic Studies 
University 

_____________________________ 



 

The Study of the Cultural and Social Impact of Imam Reza's 
Pilgrimage (peace be upon him) in the Exchange and 

Promotion of the Muslim Societies 
 

Reza Keshavarz1, Seyyed Mahdi Delbari2 
 

Abstract   
Pilgrimage as the most illustrious sight of religious tourism is an effective 

tool in cultural interactions and familiarity with the culture and civilization of 
nations, and culture which is a symbol of identity and dignity of societies and 
nations has an influence on it. Due to the multitude of Muslim communities 
and aggregation and their increasing desire for pilgrimage to religious leaders, 
pilgrimage trips - especially among the Shiite tribes-have become important 
and one of the most prominent propositions and opportunities in the promotion 
of the foundations Islamic culture and promoting the cultural level of Muslims, 
which has a significant impact on the cultural interaction and cultural 
convergence of the people of Islamic societies and the promotion of cultural 
power of Muslims as well as the establishment of transboundary cultural, 
religious and social interactions. Due to the placement of the monument of 
Imam Reza in this important and Shiite country of Iranian religion, this issue is 
of great importance. This research is conducted analytically using library 
resources. By analytical approach and library study method, the role of 
religious tourism or pilgrimage trips to holy Mashhad and the cultural and 
social impacts of Imam Reza pilgrimage in the exchange and promotion of 
Muslim societies are examined in several respects: a. Deepening common 
cultural beliefs in the context of the Hanif Islam; b. Convergence and 
intellectual and cultural cohesion of Muslim’s aggregation and different ethnic 
groups of Iran and non-Iranians; c. Clear awareness of the foundations of 
Shiite culture and modifying the extreme and irrational attitudes of followers 
of some Islamic religions; Confrontation with the cultural outcry to Islam and 
the isolationist policies of the West and Zionism; Emphasis on the growth and 
promotion of culture and the development of Muslim nations in order to 
recreate the powerful Islamic culture and civilization. At the end, some 
proposed strategies on the issue of the more effective role of nations and 
Islamic nations in cultural interactions through the pilgrimage tourists of Imam 
Reza (AS), as cultural ambassadors of this pilgrimage trip is presented. 

Keywords: Pilgrimage of Imam Reza (AS), Religious Tourism, Cultural 
Promotion, Cultural Exchange 
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Ethics and debate skills in the debate of Imam Reza: 
Case study, the debate of Imam Reza 

with theologian Religious 
 

Kavoos Rouhi Barandagh 1 

  

  

Abstract: 
Imam Reza (PBUH) has debated with various people 

including representatives of Jews, Christians, Zoroastrians, 
Sabaeans, Heresies, Materialists, Islamic sects, and 
others.one of these debates is his detailed discussion with 
theologians of religions about tawhid and prophecy. 

This article is a case study to identify the monotheistic 
ethos of Imam Reza (PBUH) against the rivals. the debate 
has been analyzed in terms of morally and debate skills 
especially with its comparative study of criteria, conditions 
and morality of arguments in logic, also the findings of the 
science of communication. 

And this result is achieved:  Imam Reza has used twenty 
methods and skills and ethical practices together. in the 
hardest and longest debates, he has advanced arguments and 
discussions to overcome by using a variety of debatable 
skills and superior communication methods, without being 
trapped in the smallest false or immoral argument. 

Keywords: Imam Reza (PBUH), Applicable Ethics, 
Debate, Controversy, Religions, Debate Skills. 
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