
 

 



  

  

  

  

  

  »ا أَمرَنَایعبداً أَح  هاللَّ  رحم«روایت بررسی سندي و داللی 

  

*هادي اسالمی

  

  چکیده
 از یکی. ندا الهی آیات تفسیر و تبیین در هدایتی و معرفتی بزرگ يها سرمایه از اطهار ائمۀ احادیث

 وأخبار الرضا ونیع در که است رضا امام از ،»اأَمرَنَ ایأَح عبداً  اللَّه  رحم« حدیث گهربار احادیث این

 که شده صادر مضمون همین با نیز امامان سایر از روایت این. است آمده صدوق خیش األخبار معانی

 نوشتار نیا. است مقاله نیا بحث محل فوق حدیث در »امر يایاح« از مراد فهم. است آن اهمیت بیانگر

 و حدیث ۀخانواد تشکیل با. است پرداخته ادشدهی تیروا یلدال یبررس به یلیتحل یفیتوص روش به

 تعلیم و تعلّم به ائمه امر يایاح دش معلوم است، مضمون همین با که دیگري روایات به توجه

 خداوند جانب از معصوم امامان علوم که است آن از حاکی تحقیق يها یافته. است آنان معارف

 یاد همچنین. دارد وجود باشد، نشده منحرف الهی فطرت از که انسانی هر در آن پذیرش زمینۀ و است

. دارد آنان از مردم پیروي و تبعیت در اساسی نقش ائمۀ اطهار معارف و علوم دادن یاد و گرفتن

 يبرگزار از اند عبارت که است »امر احیاي« مصادیق بارزترین تبیین مقاله، این نوآوري از بخشی

 براي والیی نظام تشکیل و منکر، از نهی و معروف به امر ،ییافزا عرفتم يها کالس لیتشک و مجالس

 براي را بستر و زمینه یادشده موارد تمام اما ؛اجتماعی و فردي زندگی ابعاد تمام در عدالت تحقق

 زنده و آنان از تبعیت و پیروي در ائمۀ اطهار امر احیاي واقعی تحقق و دکن می فراهم »امر احیاي«

.است کامل انسان تربیت و عدالت تحقق براي ییوال نظام داشتن نگه

   .یداللسندي و  یبررستبعیت، محاسن کالم، ، امر ائمه يایاح ها: کلیدواژه
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 1401وهشتم، پاییز و زمستان  ، سال چهاردهم، شماره بیست پژوهی فصلنامه علمی حدیثدو  

  . بیان مسئله1

اس�م است. هر فرد در  یمنابع معرفتترین  از مهم ائمۀ اطهارث یاحادقرآن کریم و 

قرآن و  آیات براي فهم صحیح یثینیازمند مراجعه به متون حد یشناس ینمحقق و د

نقش  ثیم و احادیقرآن کرۀ و پرفایدفراوان  يها آموزهاست. معارف دین اس�م 

  و رشد و تعالی انسان و جامعه دارد.  تیتربدر اي  هکنند تعیین

پیرو قرآن و عترت  ،در حدیث متواتر ثقلین ما شیعیان طبق فرمایش پیامبر اکرم

دانیم. در طول تاریخ مذهب  می ت شرعیحجرا  عصوماحادیث امامان م و هستیم

از طریق حفظ  ،ائمۀ اطهاردر معرفی جایگاه معنوي و الهی امامیه نیز علماي شیعه 

یکی از وظـایف عالمـان شـیعه    . اند تهشنقش اساسی داو نشر احادیث و معارف آنان 

یـاي  ه دنتبیین و تفسیر معارف عترت است براي عموم مـردم. در دنیـاي امـروزي کـ    

ائمـۀ  داشته باشیم. ضرورت معرفی به این وظیفه باید اهتمام بیشتري ارتباطات است، 

و سنّت آنان براي مردم، بـیش از   به مردم از طریق نقل احادیث و بیان سیره اطهار

نیز به این مورد، توجه کامل داشـته و بـه    معصومین ۀائمشود.  می شته احساسگذ

  .اند اکید فرموده سفارششیعیان 

ـ یروا ائمـۀ اطهـار  معـارف   ۀگنجیندر گهربار ث یداحااز  یکیان، ین میدر ا  یت

ـ اح«با عنـوان  شیخ صدوق که  روف از سخنان گهربار امام رضااست مع » امـر  يای

  .کرده است نقل األخبار یمعان و الرضا أخبار ونیعدر » ک�م محاسن«ای

 ذکـر اسـت   شـایان ه سئلماین  ته در خصوصگرف دربارۀ پیشینۀ تحقیقات صورت

 ترجمۀکه  اند تهنوش احیوا امرناع�مه محقق سید جعفر مرتضی عاملی کتابی با عنوان 

امـام   ۀموضوع کتاب دربـار آثار ایشان نشر یافته است.  در انتشارات نشر و ترجمۀآن 

بـراي   ایـن اثـر بیشـتر    .اسـت  )هـا  هبی و سـوگواري (شعایر، مراسـم مـذ   حسین

اداري نوشته شـده و ارتبـاطی بـا موضـوع بحـث مـا نـدارد.        شناسی مراسم عز آسیب

با عنوان اي  هسید علی دلبري مقالباره نوشته نشده است.  کتاب مستقلی دراینبنابراین 

کـه   انـد  تهنوشـ  »از امـام رضـا   "کـ�م محاسـن  "پژوهش سندي و د�لی حدیث «

کـ�م در   مراد از احیاي امـر و محاسـن  در پاسخ به این سؤال است که  آنمحوریت 

اخ�قی به این سؤال  يها و فضیلت ها با بیان برخی ویژگی ويحدیث فوق چیست؟ 
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 »عبداً أَحیا أَمرَنَا  اللَّه  رحم«بررسی سندي و داللی روایت 

کار علمـی فقـه    ذکورم روایت بارۀبیانگر این است که در ها ررسیب. پاسخ داده است

   الحدیثی صورت نگرفته است.

بـه   ،حـدیث  این است کـه بـا تشـکیل خـانوادۀ    در رو  پیشِۀ تفاوت و امتیاز مقال

در صـدد ایـن    و پرداختـه پژوهشـی   علمیصورت  بهروایت فوق قه الحدیثی تحلیل ف

احیـاي  «عنـوان   را بهي اخ�قی ها ارزشفقط  ،همسئلکه با نگاهی ساده به  بوده استن

   .معرفی کند »امر

 یمعـان ز در یـ و ن ون أخبـار الرضـا  یعخ صدوق در کتاب یشاز نقل  ث بهین حدیا

حدثَنَا عبد الْواحـد بـنُ   « :ن آمده استیچن ضابا سند متصل خود از امام ر األخبار

لثَنَا عدقَالَ ح اللَّه همحوسٍ ردبنِ عب دمحـنِ قُتَ   یمب ـدمحنُ مـإلَ النَّ یبورِ یبـابـنْ   يسع

 أَبا الْحسنِ الرِّضَا قَالَ سمعت يمانَ عنْ عبد السلَامِ بنِ صالحٍ الْهرَوِیحمدانَ بنِ سلَ

علِّمها یتَعلَّم علُومنَا و یأَمرَکُم قَالَ  ییحیف یا أَمرَنَا فَقُلْت لَه فَکَیعبداً أَح  اللَّه  رحم  قُولُی

خ یش .)180ص ش،1361ه، یبابو ابن(»النَّاس فَإِنَّ النَّاس لَو علموا محاسنَ کَلَامنَا لَاتَّبعونَا

بـن   یکند کـه او از علـ   می العطار نقل يشابورین بن عبدوس بن محمد صدوق از عبدالواحد

مان نقـل کـرده اسـت کـه     یز از حمدان بـن سـل  یشان نیت و ایروا يشابوریبإل نیبن قت محمد

فرمـود: خداونـد    مـی  دم کهیشن گوید: از امام رضا ي می�م بن صالح اباصلت هروعبدالس

د) به امام گفـتم: چگونـه امـر    یث گویحد ي(راو .را که امر ما را زنده کند یرحمت کند کس

را اگـر مـردم   یز ؛اموزدیرد و به مردم بیگد؟ حضرت فرمودند: علوم ما را فرایشما را زنده نما

  .رو ما خواهند شدیو محاسن ک�م ما آگاه گردند، پ ها یباییاز ز

در ن نوشتار اسـت.  یبحث ا لمحدر این حدیث  ائمۀ اطهارامر  يایمراد از اح

 يت بـا کشـف مـراد جـد    یـ د�لـت روا  یتا ضمن بررسـ  این مقاله سعی شده است

پرداخته  یعنی فقه الحدیث آن یث از جهت د�لین حدیا یمعصوم، به بحث و بررس

  .شود

در صدد فهم حدیث امـام  حدیث  و تشکیل خانوادۀاین نوشتار با روشی هدفمند 

حـدیث امـري    ۀادیث، شناسـایی و بازیـابی خـانواد   احدر فرایند فهم . است رضا

شـود و سـیر    ضروري است؛ زیرا آنچه موجب رسیدن به مقصود اصلی گوینـده مـی  

هاي لفظـی و   قرینه یابی بهبخشد، دست فهم مقصود را سامان میحرکت از فهم متن تا 
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رو نبـود شـناخت جـامع از قراینـی کـه در احادیـث متنـاظر و         ایـن مقامی اسـت؛ از 

مین نکـرده، فهـم نـاقص و    أحدیث را ت  ۀاند هدف از مطالع ن، پراکنده شدهمضمو هم

مِ بـاره و نسـبت فهـ    درایـن  دقتـی  بـی دنبال خواهد داشت؛ ع�وه بـر آن،    ابتري را به

پیامدهاي منفی آن را دوچنـدان خواهـد کـرد؛ بنـابراین تتبـع       نادرست به معصوم

موضـوع، آسـیب جـدي را پدیـد      متون مربوط به یـک   ۀناقص و عدم گردآوري هم

  .آورد می

 هـاي  زم است واژه�ابتدا براي اینکه فهم صحیحی از حدیث مذکور داشته باشیم، 

  .شودررسی بشناسان  از نگاه واژه» تبعیت«و  »احیاء«کلیدي 

احیاشناسی  . مفهوم2

 احیا را به زنده کـردن و زنـدگانی بخشـیدن    ۀو واژ، حیات را ضد مرگ، شناسان واژه

 موجودات زنـده  قرآن شامل همۀدر ) مفهوم حیات ق1404فارس،  ابن(.اند دهمعنی کر

(زنـده کـردن    حیـات حیـوانی  ، حیات گیاهی (حیات بخشیدن بـه طبیعـت)  شود.  می

معنـاي حیـات    حیات به، عق�نی و انسانی (هدایت گمراهان)، حیات فکري ،مردگان)

  آمده است. حد و اندازه بیمعناي علم و توانایی  بهیا ، جاودان جهان دیگر

 حیات مسلمانان ۀرا مای پیامبر اس�مت خداوند و پیروي از دستورا مجید قرآن

» وللرَّسولِ إِذا دعـاکُم لمـا یحیِـیکُم    یا أَیّها الَّذینَ آمنُوا استَجِیبوا للَّه« :فرماید می و داند می

، رش شما را به چیزي که به شما زنـدگی بخشـد  چون خدا و پیامب ،اي مؤمنان ؛)24(انفال: 

. دعوت آنان را بپذیرید ،خوانندفرا

ي هـا  . آمـوزه دانـد  مـی  سوي حیات را دعوت به دعوت پیامبر اس�م، شریفه ۀآی

، زوایـاي زنـدگی انسـان    ۀدین به همـ آفرین است.  و زندگیبخش  حیاتدین اس�م، 

  . بخشد می حرکت و حیات

فوق بـا   ۀو چنین آورده است که آی ۀ فوق بیان جامعی دارددربارۀ آی تفسیر نمونه

ات یـ ح .ات و زنـدگى اسـت  یـ سوى ح د که دعوت اس�م، دعوت بهیگو صراحت مى

معناى واقعى،  هاسى بیات سیات اقتصادى، حیات فرهنگى، حیات مادى، حیمعنوى، ح

ـ اهـا.   نـه یات و زندگى در تمام زمیخره حات اخ�قى و اجتماعى، و با�یح ـ تعب نی ر ی

مکـارم  (.ن حق آمده استییاس�م و آ ۀباررى است که درین تعبیتر ن و جامعیتر کوتاه
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  )127، ص7 جش، 1371، شیرازي

؛ »أَحیاهـا فَکَأَنَّمـا أَحیـا النَّـاس جمیعـا      ومنْ«فرماید  می بر همین اساس اگر خداوند

مائده: (؛ حیات بخشیده است مردم ۀمثل این است که به هم، هرکس به انسانی حیات بخشد

 هم مصداق معنويو ، همانند نجات انسانی از غرق شدن ي داردمصداق ماد)، هم 32

  . همانند هدایت و راهنمایی انسانی و نجات او از فساد و گمراهی

  تشناسی تبعی . مفهوم3

روي، پذیرفتن، تعقیب کـردن، موافقـت کـردن، جانشـینی،      تبعیت یعنی پیروي، دنباله

منظـور،   ابـن ؛ 78، ص2، جق1410فراهیدي، .(و ملحق شدن برداري، امتثال امر فرمان

بدیهی اسـت کـه تبعیـت و    ) 305، ص4، جش1365ریحی، ؛ ط27، ص8، جق1414

 پیروي به خودي خود نه خوب است و نه بد، بلکه با توجه بـه خـوب یـا بـد بـودنِ     

وح تبعیتی است که شود. تبعیت ممد می تقسیم» مذموم«و » ممدوح«متبوع به دو نوع 

نسبت به افراد یا اعمال پسندیده انجام گیرد و تبعیت مذموم آن است کـه نسـبت بـه    

  . اشخاص یا اعمال ناپسند انجام شود

ـ  «در این مقاله به بررسی و تحلیل فقه الحدیثی روایت  بـداً أحیاهللاُ ع محنـا ا أمرَر «

ـ  لرضاگهربار امام علی بن موسی احادیث اعنوان یکی از  به . ه شـده اسـت  پرداخت

است تا با بررسی سندي و د�لی حدیث شریف، به فهم صـحیح   کردهسعی نویسنده 

احیـاي امـر   «ي مختلـف  هـا  چگـونگی و شـیوه  و بـا بیـان    آن دست یابدو دقیقی از 

  .سازدبر همگان روشن را و برکات آن ، مختصري از آثار »ائمه

  بررسی سندي. 4

ـ  یاعتبارسنج ضمن دیبا ثیحد کی سند یابیارز يبرا شـرح   بـه  او، کتـاب  و فمؤل

 ،خـود  کتاب دو در صدوق خیش را ثیحد نیا. پرداخت انیراو تک تک یرجال حال

. کـرده اسـت   نقـل  امام رضـا  از متصل سند با األخبار یمعان و الرضا أخبار ونیع

 که شهرت چنان ؛ستین دهیپوش یکس بر صدوق خیش به فیشر کتاب دو نیا انتساب

 خیخـود شـ   تـا  ها واسطه یبررس از را ما ق،یتحق اهل و انیعیش انیم در کتاب دو نیا

  . کند می ازین یب است، آمده خود مظانّ در اجازات در که صدوق

امام  تا صدوق خیش ازکه را حدیث راویان زم است �روایت بررسی سندي براي 
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  :شودند، بررسی ا يراو پنج رضا

مورد  و عهیش بزرگان از صدوق، خیش به عروفم نیالحس بن یعل بن محمد. 1ـ4

یاد  یبزرگ به او از و گشوده او مدح به زبان انیرجال یتمام. است عالمان همۀ وثوق

 ؛»الرجـال  األخبـار  و بالفقه ریبص حفظإل القدر لیجل« سد:ینو می یطوس خیش. اند دهکر

(طوسـی،  .اسـت  رجـال  دانـش  و اتیروا فقه، به آگاه و حافظ بزرگوار، يفرد صدوق خیش

  ) 439، صق1427

ـ بابو بـن  یموسـ  بـن  نیالحسـ  بن یعل بن محمد«است:  آورده ینجاش مرحوم  هی

 بغـداد  ورد کـان  و بخراسان الطائفإل وجه و هنایفق و خنایش يالر لینز بوجعفرا یالقم

 لـه  و .السن حدث هو و الطائفإل وخیش منه سمع و مائإل ث�ث و نیخمس و سنإل خمس

 انیعیش معروف تیشخص و ما هیفق و خیش ري، شهر ساکن هیبابو بن ابوجعفر ؛»رةیکتب کث

ض یفـ  کسـب  او از عهیش بزرگان و سفر بغداد به یجوان در 355 سال در او. بود در خراسان

  )1049، ش389، صق1416نجاشی، (.است يادیز کتب داراي يو. اند دهکر

 دهینرس یقیتوث يو دربارۀ رجال در اگرچه ؛عبدوس بن محمد بن عبدالواحد. 2ـ4

ثقه  و عهیش بزرگان از رسد می نظر به است، نشده ذکر نیمتقدم رجال در کتب و حتی

خ یمشـا  از شـان یا او�ً نکـه یا ماننـد  ؛شود می احراز قراین عیتجم با يو وثاقت. است

ـ الفق حضریمن � در که است صدوق خیش معروف و به نام استادان و ثیحد مکثّر  هی

 در و )419، ص4ج و 378، ص3، جق1405بابویـه،   ه (ابـن نمـود  ثیحـد  نقل از او

 آورده شـان یا قیـ طر از صدوق خیش از تیروا 154 یعامل حرّ مرحوم عهیالش وسائل

 طوسـی،  شـیخ  چون افرادي نقل کثرت که است باور بر این بروجردي اهللا آیت. است

 د�لــت او وثاقــت بــر راوي، یــک از بزرگــان دیگـر  یــا صــدوق شــیخ مفیــد، شـیخ 

؛ حائري، 50، صق1404نیز وحید بهبهانی،  ؛231، ص3ق، ج1420 (بروجردي،.رددا

 یبرخـ  باور به و است نموده یترض او يبرا صدوق خیش اًی) ثان90، ص1ق، ج1416

تـرحم   نمـازي  ع�مـه  ابـوعلی حـائري،   کـاظمی،  مرحوم بهبهانی، وحید ع�مه مانند

 بزرگـانی  خیـر  هرگونـه دعـاي   گفـتن) و  گفتن) و ترضّی (رضی اهللا عنـه  (رحمه اهللا

 آن کـه  است آن دلیل ،شخصی از طوسی شیخ و صدوق شیخ کلینی، مرحوم همچون

ق، 1404 بهبهـانی،  (وحیـد .اسـت  بوده اعتماد مورد و برجسته يها شخصیت از راوي
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 ؛92، ص1ق، ج1416 حـائري،  ؛135ـ134، ص1جق، 1415 کاظمی، اعرجی ؛53ص

ــانی، ــو، ؛210، ص1ق، ج1352 مامقـ ــازي ؛275 و 130، ص2ق، ج1411 همـ  نمـ

 را یمفصل تیروا بابویه ابن نکهیا تر مهم همه از ثالثاً).59، ص1جق، 1412 ،شاهرودي

 بـن  یعلـ  از عبـدوس  بـن  دمحمـ  بن عبدالواحد از ن اس�مید فروع و اصول دربارۀ

 گـر ید نقـل  بـه  سـپس  ،کـرده  نقل از امام رضا شاذان فضل بن از بهیقت بن دمحم

 کـرده  اشـاره  شاذان بن فضل از خود اسناد به يعلو دمحم بن حمزه قیطر از تیروا

 عبدالواحـد  ثیحـد  و«د: یافزا می گرید نقل با نقل نیا اخت�فات ذکر از پس و است

). 127، ص2جق، 1378 بابویه، (ابن» اصح يعند رضی اهللا عنه عبدوس بن دمحم بن

ـ آ خـود  اسـتاد  تبـع  بـه  ینیخم امام حضرت رو نیازا عبـارت   از ،يبروجـرد  اهللا تی

 رجـال  قیتوث هو و«سد: ینو می که آنجا ؛اند دهکر استفادهرا عبدالواحد  وثاقت ،صدوق

ـ ی؛ خم240، ص2جق، 1416 ،ي(بروجـرد »الواحـد. عبد مایس السند ، 2ق، ج1415، ین

  )279، صق1413؛ بحرانی، 83ص

 ینجاشـ  .است ثقه یامام یبیقُت به معروف يشابورین بهیقت بن محمد علی بن. 3ـ4

 یالکش أبوعمرو اعتمد هیعل يشابوریالن بإلیقت بن دمحم بن یعل«د: یگو می يو دربارۀ

 ،ینجاشـ »(.کتبـه  إلیـ روا و شـاذان  بـن  الفضـل  صـاحب  ،أبوالحسن الرجال کتاب یف

ـ کن .اسـت  دهکر اعتماد یبیقُت بر رجال در یکشّ مرحوم )678ش ،259ص ق،1416  ۀی

  .است شانیا کتب يراو و انشاذ فضل بن شاگرد يو. است ابوالحسن يو

 یبیبـالقت  عـرف ی و بـه یقت بـن  محمـد  بـن  یعلـ «اسـت:   سـتوده  را او یحل ع�مه

 یف یالکش عمرو أبو اعتمد هیعل فاضل شاذان بن الفضل ذیتلم ،أبوالحسن يسابوریالن

 بـه یقت بـن  بن محمـد  یعل ابوالحسن ).16، ش94، صق1381(حلی، »کتاب الرجال.

 مرحـوم  و اسـت  یفاضـل  فـرد  و شاذان فضل بن شاگرد ،یبیقتُ معروف به يشابورین

  .است کرده اعتماد یبیقتُ بر رجال در یکشّ

 یکش اعتماد مورد که بدان سبب شود و می ثابت نیقرا عیتجم قیطر از يو قیتوث

تعبیـر   فاضـل  به او از یحل ع�مه و یطوس خیش زین و ،شاذان بن فضلشاگرد و بوده

گذشت،  که چنان )16، ش94، صق1381 ؛ حلی،429ص ق،1427(طوسی، .اند دهنمو

بودنـد،   شـده  واقـع  آن قیطر در عبدالواحد و یبیقُت که يسند به نسبت صدوق خیش
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 شناسان رجال و محققان از یبرخ ) لذا127، ص2ق، ج1378بابویه،  نمود(ابن حیتصح

ـ  اصالإل صدوق نکهیا به توجه با: «ندیگو می معاصر ـ ثامـر تو  در و سـت یناي  هالعدال ق ی

 دمحمـ  علی بن«توان  می است، ریسختگ اریبس دیول ابن خودش استاد همانند زین افراد

 نیبنـابرا  )2554، ص8ق، ج1419دانست.(شبیري زنجـانی،   اعتماد مورد را» بهیقت بن

(مامقانی، یکشـ  خیمشـا  از يراو بـودن  ،یحلـ  ع�مـه  و یطوسـ  خیش مدح بر افزون

 خیشـ  توسـط  سـند  حیتصـح  ) و221ص، 13ج تا، یب بحرانی، ؛39، ص1ق، ج1352

، ق1404بهبهـانی،   (وحیداند دهبرشمر یعموم قاتیتوث از را دو نیا یبرخ که صدوق

ـ یقرا توانـد  مـی  )135، ص1ق، ج1415 ؛ اعرجی کاظمی،50ص ـ توث بـر  ین ـ یقت قی    یب

  . باشد

 یحل ع�مه و ینجاش .است ثقه یامام انیرجال حیتصر به مانیسل بن حمدان. 4ـ4

 يشـابور یالن دیأبوسـع  مانیسـل  بن حمدان: «اند دهکر حیتصر يو ج�لت و به وثاقت

 ».عبدالواحـد  بـن  حمـد ا عبـداهللا  أبـو  ذلک ذکر ،أصحابنا وجوه من ثقإل )يسابوری(الن

ــی،  ــی، 357، ش138، صق1416(نجاش ــدان2، ش62، صق1381؛ حل ــن ). حم  ب

ـ ا. اسـت  عهیشـ  معروف يها تیاز شخص و ثقه يفرد يشابورین مانیسل ـ توث نی  را قی

  .است کرده نقل عبدالواحد بن احمد

 هع�مـ  و ینجاشـ  مرحوم. است ثقه یامام زین يالهرو الصالح عبدالس�م بن. 5ـ4

 أبوالصـلت  صالح عبدالس�م بن: «اند دهشمر ثیح الحدیصح و ثقه يفرد را يو یحل

 نجاشـی، »(.الرضـا  وفـاة  کتاب له. ثیالحد حیصح ثقإل الرضا عن يرو يالهرو

 امـام  از يهـرو  ). اباصـلت 2ش ،117، صق1381 ،یحل ؛643، ش245صق، 1416

 وفـات  کتـاب  و است ثیح الحدیصح و ثقه يفرد يو. کند می ثیحد نقل رضا

   .اوست از رضا امام

 یامـام  را روات یتمـام  ان،یرجال واست  معصوم به متصل ثیحد سند جه،ینت در

 بـن  محمـد  بـن  بدالواحـد ع بـه  نسـبت  و نموده حیتصر نفر سه وثاقت و به دانند می

 نیقـرا  عیتجم با زین يراو دو نیا، اند دهنکر وثاقت به حیتصر گرچه یبیقت و عبدوس

 ) بـر 83، ص2ق، ج1415؛ خمینی، 240، ص2ق، ج1416، ي(بروجرد.اند دهق شیتوث

 .اسـت  ح السندیصح تیروا پس اند، ثقه یامام روات یتمام ق،یبر تحق بنا اساس، نیا
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  )41ـ37صش، 1397 دلبري،(

   یدالل یبررس .5

ی ضمن نکات زیـر بررسـ  » رحم اهللاُ عبداً أحیا أمرَنا«ث یمتن حد يها محتوا و د�لت

  شود: می

  حدیث مسائل استخراج و شناسایی. 1ـ5

 داشـته  بـر  در را مختلفـی  يها مسئله است ممکن دارند، واحدي موضوع که احادیثی

 شناسـایی . بـود  حـدیث  مسـائل  بندي هدست و تفکیک دنبال به باید پژوهش در. باشند

 دقیـق  فهـم  بـراي  صـحیح  يها روش از یکی رضا امام حدیث در موجود مسائل

 مسـائل  درسـت  شناسـایی  طریـق  از پژوهش بعدي مراحل در بتوان تا است حدیث

  . کرد استخراج و شناسایی را آن در موجود علمی ۀنظری حدیث،

؛ دکـر  استخراج آن از توان می را متعددي مسائل ،رضا امام حدیث در هتوج با

ـ  قَـالَ  أَمـرَکُم؟  ییحی فیفَکَ لَه فَقُلْت أَمرَنَا ایأَح عبداً  اللَّه  رحم: «فرمودند ایشان  تَعلَّمی

 کـه  رطـو  همـان  ».لَاتَّبعونَـا  کَلَامنَـا  محاسنَ علموا لَو النَّاس فَإِنَّ النَّاس علِّمهای و علُومنَا

 در تواند می همین و است شده مطرح پاسخ و پرسش شکل به روایت شود می مشاهده

 معناست چه به ائمۀ اطهار امر احیاي او�ً. باشد رسان یاري حدیث مسائل تفکیک

 و ائمۀ اطهار ک�م محاسن از آگاهی و علم بیناي  هرابط چه ثانیاً است؟ چگونه و

   د؟دار وجود آنان از پیروي و تبعیت

 واقـع  در »امـر  احیـاي «. خواهـد شـد   روشن آینده مباحث در ا�تسؤ این پاسخ

 و�یـت  احیـاي  و الهـی  معارف تعلّم و تعلیم طریق از که است اس�م دین امر احیاي

 از آگـاهی  و علـم  نبـی  رابطـۀ . شد خواهد حاصل آنان از پیروي و تتبعی با ائمه

 ائمـه  ک�م محاسن که است واقعیت این ربیانگ نیز آنان از تتبعی و ائمه ک�م محاسن

 ایـن  مسـئله  پـس  ؛گیرد می قرار مردم پیروي و پذیرش مورد و است فطرت با مطابق

   .است ائمۀ اطهار امر احیاي حدیث

  رضا امام ي. دعا2ـ5

که امـر  اي  هدر حق بند و امام رضاآغاز شده » رحم اهللا عبدا« ۀاین حدیث با جمل

نمـوده  رحمـت  براي او طلـب   وندخدااز ماید، دعا فرموده و را احیا ن ائمۀ اطهار
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 مستجاب امام رضـا  يداریم، دعا است. با اعتقادي که به اجابت دعاي معصوم

هرکس چه مـرد و چـه   شک  است. بی »اي امریاح«ت یاهم نشانۀ ين فردیدر حقّ چن

ن و یـ عـارف د م کـردن د، در راه زنده ینما» احیاي امر«به این کار مهم یعنی زن اقدام 

شامل حـال او   است و دعاي امام رضابرداشته  گام تیساز اهل ب انسان مکتب

  خواهد شد. 

اگـر حفـظ   . انـد  تهداش ائمۀ اطهار معارفحفظ و نشر در نقش مهمی ثان محد

هـاي   در رشته ائمۀ اطهاراحادیث  ن نبود،اثات و زحمات محدیو نقل روا ثیحد

صـورت   ماند و امروز بـه  یوي و اخروي باقی نمیدنگوناگون حیات ظاهري، معنوي، 

هـاي مـدون و    کتـاب  درو معرفـت،   ها و ذخایر علـم  ترین ثروت ترین و عالی بزرگ

به  نوارا�  بحارخره و با� من �یحضره الفقیه ،تهذیبو  استبصارو  کافیمکتوب مثل 

 رضـا  بر این اسـاس دعـاي امـام    .در اختیار ما قرار نداشترسید و  دست ما نمی

  نقـش   کسـانی اسـت کـه در حفـظ و نشـر معـارف اهـل بیـت         ۀشامل حال همـ 

  . اند تهداش

  ائمۀ اطهار »امر يایاح«معناي براي فهم  خانوادۀ حدیثتشکیل . 3ـ5

را » احیاي امـر « ۀمسئلت اهمی »ا أَمرَنَایعبداً أَح  اللَّه  رحم«دعایی  ۀبا جمل امام رضا

ي هـا  شـکل  از حدیث، در احادیث دیگـري نیـز بـه   این فراز . دان دهخوبی یادآور ش به

  . شودتشکیل  خانوادۀ حدیثمطرح شده است. براي فهم دقیق آن �زم است  مختلف

 در کـه  اسـت  »خـانوادۀ حـدیث  « تشکیل حدیث، فهم روش مهم مراحل از یکی

 .دارداي  هکننـد  تعیـین  و مهـم  نقـش  معصوم ک�م از نهایی و کامل فهم به رسیدن

 یـک  بـه  نـاظر  و مضمون هم مشابه، احادیث یافتن ،خانوادۀ حدیث تشکیل از منظور

 دقیـق  فهـم  بـه  دیگر،یکـ  بـا  هـا  آن میان نسبت شناخت با که است محوري موضوع

  .یمشو می نزدیک حدیث

 از کـه  روایـاتی  تمـام  کـه  اسـت  سـبب  بـدین  خـانوادۀ حـدیث   تشـکیل  تاهمی

 رو ایـن از انـد؛  گرفتـه  سرچشـمه  واحـد  منبع یک از است، رسیده ما به معصومین

 دیگریکـ  بـا  ،باشـد  شـده  صادر معصوم چند جانب از گرچه ایشان از وارده احادیث

 دیگر بعض تفسیر و تبیین در بعضی از توان می که اي گونه به ند؛ا خوان هم و هنگهما
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 اي نتیجـه  روایی مفهوم یک یا موضوع یک دربارۀ بخواهیم اگر بنابراین جست؛ یاري

 و مطالعـه  موضـوع  آن بـه  نـاظر  احادیـث  تمـام  باید ،به دست آید کارآمد و حیحص

  .آید به وجود می باري زیان و جدي هاي آسیب صورت این غیر در ،شود بررسی

ـ احاد یافتن تمـام یـ و  ينگـر  جامع یث، یعنیحد ۀل خانوادیا تشکب ث مشـابه و  ی

ـ امر اهـل ب  يایاح«که  شود مشخص میموضوع  امرتبط ب  ات متعـدد یـ ر رواد »تی

  :شود ث اشاره مییچند حدبه از باب نمونه  سفارش شده است.دیگري نیز 

ـ     یبنِ النُّعمانِ عنِ ابنِ مسکَانَ عـنْ خَ  یعنْ عل«. الف  یثَمـإلَ قَـالَ: دخَلْـت علَـى أَبِ

ا السلَام و أَوصهِم بِتَقْـوى اللَّـه   نَیثَمإلُ أَبلغْ منْ تَرَى منْ موالیا خَیأُودعه فَقَالَ  جعفَرٍ

ظأَنْ یالْع یمِ وغَن ودیعلَى فَقع مقَوِیه و میرِهلَى ضَعع مأَنْ یه و هِمیفح دةَ  یشْهجِنَـاز مه

أَنْ یم و هِمیتا فیتَلَاقَو یبفَإِنَّ لُق هِمیوتضاً حعب هِمضعیا بأَماةٌ لمحرِنَا ر   اللَّـه   ـداً أَحبـ ع ا ی

نَـالُوا  یئاً إِلَّـا بِعمـلٍ و أَنَّهـم لَـنْ     یعنْهم منَ اللَّه شَ ینَا أَنَّا لَا نُغْنیثَمإلُ أَبلغْ موالیا خَیأَمرَنَا 

منْ وصف عـدلًا ثُـم خَالَفَـه إِلَـى      امإلِیوم الْقیتَنَا إِلَّا بِالْورعِ و أَنَّ أَشَد النَّاسِ حسرَةً یولَا

دم تـا بـا او   یرسـ  د: خدمت امام باقریثمه گویخ )175، ص2 ق، ج1407(کلینی، ». رِهیغَ

تقواى ه ها را ب رسان و آنبنى س�م یب یثمه هرکس از دوستان ما را میوداع کنم. فرمود: اى خ

 ،فیشان بر ضـع  يو قو ،توجه کندرشان ینکه توانگرشان بر فقیخداى بزرگ سفارش کن و ا

ـ   یم ۀها بر جناز آن ۀو زند را یـ ز ؛گر رونـد یکـد یم�قـات  ه تشان حاضر شـوند و در منـازل ب

اى را کـه امـر    خدا رحمت کند بنده .گر موجب زنده ساختن امر ماستیدکیها با  م�قات آن

عملشـان  ه ا را جز به غام ده که ما از طرف خدا آنیدوستان ما په ثمه بیما را زنده دارد. اى خ

ن مـردم  یتـر  دوستى ما نرسند و پرحسرته م، جز با ورع بیسازى نکن م و چارهیازى ندهین بى

  .دیخ�ف آن گراه د و سپس بیامت کسى است که عدالتى را بستایروز ق

ـ  ینِ فیبنِ الْحس یمحمد بنُ عل«. ب ـ  یکتَابِ الْإِخْوانِ بِإِسنَاده عنْ أَبِ بع اللَّـه د 

ا فَأَحهبأُح سالجالْم لْکقَالَ ت منَع ثُونَ قُلْتدتُح ونَ وسلنْیقَالَ: تَجم اللَّه محرَنَا روا أَم  

رَنَا یأَحلُیا فُضَیا أَم- نْ عع فَخَرَج هنْدرْنَا عذُک نْ ذَکَرَنَا أَوابِ ینَیمنَاحِ الذُّبثْلُ جم غَفَـرَ  ه

در  )20ص ،12 ج ق،1416حـر عـاملی،   (»اللَّه لَه ذُنُوبه و لَو کَانَت أَکْثَرَ منْ زبد الْبحرِ.

شـما دوسـتان و   [ا یفرمود: آ ]انیعیکى از شیبه [ آمده است که امام صادق ا�خوانکتاب 

را  هـا  ن مجلـس یفرمود: ا .د؟ عرض کردم: بلىیگو دارو نى و گفتیگر همنشیدکیبا  ]انیعیش

زنـده نگـه    ]ب مـا ئا مصاین یدر مورد احکام د[ل و سخنان ما را یدارم، پس فضا دوست مى
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اد یخداى رحمتش کند. هرکه ما را  ،شتر زنده نگه داردیل ما را هرچه بید. کسى که فضایدار

خـدا   ،پر مگسى اشـک از چشـمش خـارج شـود     اندازۀ د او ذکرى از ما بشود و بها نزیکند 

  شتر باشد.یا بیگرچه از کف در ؛آمرزد نش را مىگناها

عته فَقَالَ أَما و اللَّه إِنَّکُم یبعض ش  : أَنَّه أَوصى عبداهللاِ یدعائم الْإِسلَامِ، عنْ أَبِ«. ج

لَى دإِلَى أَنْ قَالَیلَع نِ اللَّه محر  اللَّه  رَأً أَحیامرَنَا فَقیا أَما إِحم یلَ و رِکُمأَم ـ اء ا ابـنَ  ی

    الـد لْـمِ وـلِ الْعأَه نْـدع فَقَالَ تَذْکُرُونَه ولِ اللَّهسیر 8 ج ق،1408نـوري،  (»اللُّـب. نِ و، 

در سفارشی به بعضی از شیعیان فرمود به خدا قسم شـما بـر دیـن     امام صادق )325ص

ند شخصی را که زنده بدارد امـر مـا را. گفتـه    خداوند هستید، تا اینکه فرمود: خدا رحمت ک

شد: اي فرزند رسول خدا زنده نگه داشتن امر شما چگونه است؟ فرمود اینکه یادآوري کنی 

 آن را نزد اهل علم و دین و خرد. 

 ضمون واحدي با روایات فـوق دارنـد؛  مروایات متعدد دیگري نیز وجود دارد که 

 باعث تقویت صـدور آن از معصـومین  هماهنگی و یکسانی مضمون این روایات 

أَبو الْقَاسمِ جعفَرُ بنُ محمـد   یأَخْبرَنَا محمد بنُ محمد، قَالَ: أَخْبرَن« براي نمونه: ؛است

نِ قُولَویبهِنْ أَبی، ع   ـنِ عب ـدمحـنِ مب دمنْ أَحع ،اللَّهدبنِ عب دعنْ سع ،ـنِ  یهـى، عس 

نْ شُعوبٍ، عبحنِ منِ بسیالْحقَرْقُوفیبٍ الْعبو عثَنَا أَبدی، قَالَ: ح  ـدبا عأَب تعمقَالَ: س ،د

قُولُ لأَصحابِه و أَنَا حاضـرٌ: اتَّقُـوا اهللاَ، و کُونُـوا إِخْـوةً بـرَرةً      ی  جعفَرَ بنَ محمداهللاِ

ــاب تَحــیم اهللاِ ینَ فــل اصتَوی، ممــرَاح ــذَاکَرُوا و أَح ینَ متَ ــاقَوا و تَ ــزَاوروا و تَلَ ــنَ، تَ وا ی

  ) 60، صق1414(طوسی، »أَمرَنَا.

ـ    در دم امام ششـم یشنگوید:  می نقل است کهعقرقوفى از   اصـحابش ه حضـور مـن ب

گر یر راه خدا همدد، دیم باشه کوکار بهیو با هم برادرانى ن تقواي الهی پیشه کنیدفرمود:  می

و بـا هـم    م�قات کنید همدیگر را زیارت ود، یوسته و مهربان باشید، با هم پیرا دوست دار

  د.یداربد و امر ما را زنده یگو کنو گفت

مضـمون بـا    دیگري کـه شـبیه و هـم    بررسی روایاتو  خانوادۀ حدیثتشکیل با 

بـه دسـت   نتیجـه   این، این نوشتار استدر  موضوع بحث ماکه  روایت امام رضا

انـدکی در  ي دیگر احادیث مرتبط با حـدیث فـوق گرچـه تفـاوت     ها که گونه آید می

 »احیـاي امـر  «از ي مختلـف دیگـري   هـا  بیان روشصدد در در حقیقت  ،الفاظ دارند

در  هـا  بخشی از این تفـاوت . محتوا و مضمون یکسانی دارندمجموع در لیو ،هستند
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    در جدول زیر قابل مشاهده است. »اًمرَان، ، ماًعبد«ابتداي احادیث با تغییر لفظ 

  ي احیاي امر ها روش  اشاره به احیاي امر  ردیف

1  داً أَحبع اللَّه محرَنَایرا أَم  ظالْع ى اللَّهبِتَقْو هِمصأَنْ یأَو یمِ وغَن ودیعلَى فَقع میه و مرِه

تهِم و أَنْ یهم جِنَازةَ میشْهد حیفهِم و أَنْ یهم علَى ضَعیقَوِ

  اةٌ لأَمرِنَایا بعضهِم بعضاً حیوتهِم فَإِنَّ لُقیب یتَلَاقَوا فی

2محر  نْ  اللَّهم  رَنَایأَحثُونَ  ا أَمدتُح ونَ وسلتَج  

3  محر  رَأً  اللَّهام رَنَا ایأَحنْ  أَمع تَذْکُرُونَهالد لْمِ ولِ الْعأَه اللُّبید نِ و  

4أَح رَنَایووا أَم  ابتَحةً مرَرةً بکُونُوا إِخْو و ،یاتَّقُوا اللَّهینَ ف لاصتَوم ،نَ یاللَّه

متَرَاحتَذَاکَرُوایم ا وتَلَاقَو وا ورنَ، تَزَاو  

  

ر خـود ایـن روایـات از لسـان     ه دچـ طبـق آن  بررسی احیاي امـر در ایـن روایـات،   

ي هـا  مقام تبیین روشدر  ،تمام موارد، بیانگر این است که در مطرح شده معصومین

از  ائمـۀ اطهـار  ث به زنده نگه داشتن امر ین احادیدر ا. اند دهبو »احیاي امر«مختلف 

مجالس براي نقـل   يافزایی و برگزار معرفتمجالس طریق رعایت تقواي الهی، تشکیل 

ي مختلفی بـراي احیـاي   ها که همگی شیوهل، مناقب و مصائب آنان فضایدین،  معارف

  اشاره شده است.دین است، 

  دیث احااعتبارسنجی . 6

، از لحـاظ  انـد  تهپرداخمطلوب آن  که به بحث احیاي امر و بیان نتیجۀمجموعه احادیثی 

سـند  از لحـاظ  اعتبار سندي، مضمونی و منبع وضعیت خـوب و قابـل قبـولی دارنـد.     

ند، کـه بحـث آن در بررسـی    ا و ثقه یند و تمامی راویان اماما متصل به معصومروایات 

خبـار  ون أیـ عدر دو کتاب  شیخ صدوقشریف،  کافیمرحوم کلینی در سندي گذشت. 

عـ�وه بـر   . انـد  دهآوراین احادیث را  امالیو شیخ طوسی در  معانی األخبارو  الرضا

ار خوبی برخوردارند، مضمون احادیث نیـز موافـق بـا    از اعتباینکه منابع و کتب مذکور 

زیر اعتبار احادیث از لحـاظ   در جدول دارند.اي  هقرآن و محتواي بسیار خوب و سازند

  سند و منبع قابل مشاهده است. 
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اعتبار سندياعتبار منبع  حدیثردیف

نوعسندرتبهکتاب

1  داً أَحبع اللَّه محرَنَایرمسند صحیح  مقبول  1الف /   یالکاف  ا أَم  

2محر  اللَّه  داً أَحبرَنَایعون أخبار الرضایع  ا أَم   / صحیح متصل  مقبول  8الف  

3  محر  اللَّه  داً أَحبرَنَایعصحیح متصل  مقبول  7الف /   األخبار یمعان  ا أَم  

4محر  نْ  اللَّهم  رَنَایأَحمستدرك الوسائل و   ا أَم

مستنبط المسائل

متصلثقموواسطه/  ج

5  محر  نْ  اللَّهم  رَنَایأَحمتصل  موثق  2ب /   )ی(للطوس یاألمال  ا أَم  

6  محر  اللَّه  رَأً أَحرَنَایاممستدرك الوسائل و   ا أَم

  مستنبط المسائل

  مرسل  مقبول  واسطهج / 

7 تَذَاکَرُوا ا وتَلَاقَو وا ورتَزَاو

 ورَنَایأَحوا أَم  

مسند صحیحموثق2ب / )ی(للطوس یاألمال

  

   ائمۀ اطهاراحیاي امر ي ها روش. 7

وارد شـده    بیـت   امـر اهـل   ياحیا  روایات متعددي دربارۀ در احادیث معصومین

بـا   .اسـت  حدیث امـام رضـا   بوده،آن  اندناین نوشتار در صدد فهماما آنچه است. 

ایـن   شـود،  رجـوع مـی  مضمون با آن  احادیث همبه تی محوریت فهم همین حدیث وق

  قلمـداد شـده   امـر معصـومین   يچند امر باعث احیـا   که آید به دست میبندي  جمع

  :اند از که عبارتاست 

  و نشر آن بیت  . آموختن علوم اهل1ـ7

ـ     ».ه عبداً أَحیـا أَمرَنَـا  رحم اللَّ«فرمودند:  امام رضا ه احیـا  پرسـیدند: امـر شـما چگون

یتَعلَّم علُومنَا و یعلِّمها النَّاس فَإِنَّ النَّاس لَو علمـوا محاسـنَ   «شود؟ حضرت فرمودند:  می

  ) 307ص ،1 ج ق،1378بابویه،  ابن( »کَلَامنَا لَاتَّبعونَا

  ائمۀ اطهارتشکیل مجالس به یاد . 2ـ7

»دمحنُ مب لنِ یعب سنِیالْح تَابِ یفانِ کالْإِخْو هنَادنْ بِإِسیأَبِ ع اللَّهدبع َونَ: قَالسلتَج 

ثُونَ ودتُح قُلْت مقَالَ نَع لْکت سالجا الْمهبأُح رَنَا وایفَأَحأَم محر نْ اللَّهم  ـ أَح ـ  أَمرَنَـا  ای  ای
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 و ذُنُوبـه  لَه اللَّه غَفَرَ الذُّبابِ جنَاحِ مثْلُ هینَیع عنْ فَخَرَج عنْده ذُکرْنَا أَو ذَکَرَنَا منْ - لُیفُضَ

لَو نْ أَکْثَرَ کَانَتم دبرِ زح20ص ،12 ج ق،1416 عاملی، حر(».الْب (  

  گوي مؤمنان با یکدیگرو دیدار و گفت. 3ـ7

إلُ أَبلغْ منْ تَرَى منْ موالینَا یا خَیثَم«که به خیثمه فرمود: است روایت شده  از امام باقر

میرِهلَى فَقع مهیغَن ودعأَنْ ی یمِ وظالْع ى اللَّهبِتَقْو هِمصأَو و لَامالس   هِمیفلَى ضَعع مهقَوِی و

م فَإِنَّ لُقیا بعضهِم بعضاً حیاةٌ لأَمرِنَـا  و أَنْ یشْهد حیهم جِنَازةَ میتهِم و أَنْ یتَلَاقَوا فی بیوتهِ

  ) 175ص ،2 ، جق1407کلینی، »(.رحم اللَّه عبداً أَحیا أَمرَنَا

ـ تَ«کـه فرمودنـد:   اسـت  روایت شده  همچنین از امام صادق   ـ تَ وا و�قَ حثُادوا و 

ـ ا أمرَأحی أًمرَا اهللاُ محرا نَأمرِ إحیاء ةِرَذاکَی المف إنَّوا فَرُاکَذَتَ ، 105 (مجلسـی، بحـار، ج  ».انَ

  ) 15ص

قـدمان صـورت بگیـرد.     گو بـا اهـل علـم و ثابـت    و اگر این م�قات و گفت ویژه به

رحـم اللَّـه عبـداً أَحیـا     «کـه فرمودنـد:    است روایت شده طور که از امام جواد همان

التَّلَاقی و التَّـذَاکُرُ  «ا به چیست؟ حضرت فرمود: شم یادپرسیده شد: زنده داشتن »: ذکْرَنَا

اتلِ الثَّبأَه نْد34ص ق،1402، ویهباب بنا(.)گوى با آنانو قدمان و گفت دیدار ثابت(» ع(  

  ائمۀ اطهار. مقصود از امر 4ـ7

را  فرمایند براي کسانی که امـر اهـل بیـت    می طلب رحمتاز خداوند  امام رضا

» احیـاي امـر  «منظـور از  شـود کـه    مـی  سؤال . ب�فاصله از خود امامزنده نگاه دارند

 علِّمهای و علُومنَا تَعلَّمی« فرمایند: می دهند و می در همین حدیث حضرت پاسخست؟ یچ

ائمۀ اطهارمعارف  علوم و و تعلیم تعلّم، »احیاي امر«یعنی  ؛»النَّاس اسـت مـردم  ه ب .

ف نهایی این است که بعـد از اینکـه مـردم بـا علـوم و      اما این هدف میانی است و هد

 آشنا شدند، بـه آن عمـل کننـد، پیـروي و تبعیـت داشـته باشـند.        معارف اهل بیت

و  هـا  یباییاگر مردم از ز ؛»فَإِنَّ النَّاس لَو علموا محاسنَ کَلَامنَا لَاتَّبعونَا«فرمایند:  می حضرت

و این همان معنـاي واقعـی احیـاي امـر     ما خواهند گشت.  رویند، پمحاسن ک�م ما آگاه شو

  است. اهل بیت

 ن اهـل بیـت  یاي دیاي امر، احید: مراد از احیگو می ن بارهیدر هم یع�مه مجلس

ننا و ذکر فضائلنا و علومنا یاء دیح� ياء أمرنا أیإح« :ن نرودیاست تا توسط دشمنان از ب
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  ) 190، ص65ج ق،1403مجلسی، .»(و شبهاتهمن یو إبقائها لئ� تندرس بغلبإل المخالف

گـرفتن    یعنی یاد ؛در واقع همان احیاي دین اس�م است ،احیاي امرمقصود از بنابراین 

 مان الهـی قـرآن کـریم کـه معصـومین     یدها و نبایدهاي دین از طریق مفسران و معلبا

     شد.خواهد احیاي اس�م واقعی یعنی موجب احیاي امر آنان و عمل به آن  هستند

  امر ائمه يایاح ی. چگونگ5ـ7

 اب و ستیبه چ تیزنده کردن امر اهل ب یراست ن است که بهیا مطرح یپرسش اساس

ـ ن ياسـت کـه بـه ذهـن راو     ین سؤالیا کرد؟ ایرا اح توان امر ائمه ی میچه روش ز ی

اي امـر خـود را در   یاح یث در پاسخ او چگونگین حدیدر ا ده است. امام رضایرس

ـ « :دادن آن بـه مـردم   ادیـ و  تیعلوم اهل ب يریادگی: اند دهز قرار دایچگرو دو  تَعلَّم ی

  .»مها النَّاسعلِّیومنَا و علُ

 شـود  ، نتیجه مـی ن بابیدر ا خانوادۀ حدیثاز طریق تشکیل ات یروا يآور با جمع

 یات بیـان ؛ تمامی این روااند دهد قرار داین مضمون را مورد تأکیکه روایات دیگر نیز هم

دادن  گرفتن و یـاد  یادو علمی مجالس  يرگزارباز طریق  اي امر ائمهیاحند که کن می

  گیرد. می صورت ث معصومانیعلوم و احاد

ث تُجلَـى  یتَلَـاقَوا و تَحـادثُوا الْعلْـم فَـإِنَّ بِالْحـد     «نقل شده اسـت:   از امام صادق

دبِالْح نَإلُ والرَّائ یالْقُلُوب ثیإِحنْ أَحم اللَّه مرِنَا فَرَحأَم رَنَا.یاء1 جق، 1403(مجلسی، »ا أَم، 

گرفتـه  ي زنگارها به دیدار هم بروید و براي هم حدیث بخوانید همانا با حدیث قلب )202ص

پس خداوند رحمت کند کسـی را کـه امـر مـا را      ؛شود می یابد و با حدیث امر ما زنده می ج�

     زنده کند.

اء أمرِکُم یلَ و ما إحیا أمرَنَا فقَیرحم اهللاُ امرَأ أح«فرمود:  وایتی دیگر امام صادقدر ر

ـ یرُونَه عنْد أهلِ العلْـمِ و الـد  ذْکُفقَالَ تَ ا ابنَ رسولِ اهللاِی ، 8ق، ج1408(نـوري،  ».بنِ و اللُّ

فرزنـد   يشـان عـرض شـد: ا   یابـه   .ا کنـد یـ که امر ما را اح یخداوند رحمت کند کس) 326ص

  اد کند.ی ن و خردیحضرت فرمود: ما را نزد اهل علم و دست؟یاي امر شما به چیاهللا اح  رسول

پرداختـه  احیـاي امـر   ي ها از روشبیان برخی به که ات ین روایمجموع ا از م�حظۀ

کـه   تیـ مجالس اهل ب يگر رفتن و برگزاریکدیم�قات به شود که  می است، معلوم

راه درسـت  د، و در نهایت به آن عمـل گـرد   گو شودو علوم و معارف آنان گفتدر آن 
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  شمرده شده است. تیاي امر اهل بیاح

  یرش عمومی. محاسن کالم و پذ6ـ7

ی و یزیبـا نظیـر بودنـد.    بـی در فصاحت و ب�غت ک�م،  ائمۀ اطهارو  امبر اکرمپی

آن آشنا و آگـاه شـوند، بـه    اگر مردم به است که اي  هگون به سخنان اهل بیت یینیکو

هـاي لفظـی و    هـا و جاذبـه   زیبـایی  .نـد نک از ایشان پیروي و متابعـت مـی  آنان گرویده، 

فرماید:  می رضاامام ا اینکه ر کسی پوشیده نیست؛ امبمحتوایی سخنان آن بزرگواران 

حتواي حکیمانـه و زیبـاي   م بهبیشتر ناظر  ،»فَإنَّ النَّاس لَو علموا محاسنَ کَ�منا لَاتَّبعونَا«

هاي  است، پیام ، زیرا آنچه موجب پیروي مردم و عمل به گفتار آناناستسخنان ایشان 

  .و سخنان ایشان است ها بخش گفته حیات

، که مطابق با عقل و فطرت هر انسانی است ائمۀ اطهار گرهدایتتعالیم و سخنان 

کننـد، زیـرا    می و از آن پیروي پذیرند ها را می اگر در دسترس بشر قرار بگیرد، همه، آن

پـذیر و   ، بسـیار دل جویاي آبۀ تشنآب براي  مانند ؛نمایند فطرت را عرضه می ۀخواست

فطرت بشریت، جویاي این تعالیم و ارشادات است و هیچ دلیلی بـر  گوارا خواهد بود. 

  . ها نیست بهتر از خود آن ها درستی این تعالیم و حقانیت آن

، علـم و آگـاهی مـردم    ائمـۀ اطهـار  تبعیت و پیـروي از   ۀزمین مذکوردر حدیث 

فرمایـد:   می صراحت به زیرا امام رضا ؛آنان معرفی شده است نسبت به محاسن ک�م

و  »حسـن « عمحاسـن در لغـت جمـ    ۀواژ» .فَإِنَّ النَّاس لَو علموا محاسنَ کلَامنَا ألتبعوناَ«

سن نقـیض قُـبح و محاسـن    ح :آورده است حصحادر  يجوهرست. ها معناي خوبی به

جـوهري،  ال(».اسیـ ر قیـ ض القُبح؛ و الجمع محاسنُ علـى غ یالحسنُ نق« :جمع آن است

سـخن   يهـا  یکـوی ین يمعنـا  ن اساس، محاسن کـ�م بـه  یابر  )2099ص، 5ق، ج1410

و  هـا  ، ظرافـت هـا  توان مراد از محاسن ک�م را حکمت می اقیس نۀیخواهد بود و به قر

گردد کـه هـر وجـدان     می مترتب تیاهل ب مانۀیدانست که بر سخنان حک یصالحم

   دهد. می ر قراریتأث را تحت يداریب

  با فطرت   ائمۀ اطهارسخنان تطابق . 7ـ7

اسـت؟   چگونـه  شما امر احیاي: کند می الؤس هنگامی که راوي حدیث مورد بحث، در

 آشـنا  ما معارف و علوم با شما که ستا این ما، امر احیاي راه: «فرمایند می رضا امام
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 مـردم  اگـر  زیـرا  کنید؛ تبیین و معرفی مردم براي خوب را معارف و علوم این و شوید

  . کنند می پیروي و تبعیت ما از قطع طور به کنند، درك را ما يها اندیشه زیبایی

 ۀایـد  عنوان به آن به شود می و است آموز درس رضا امام پاسخ در که مهمی ۀنکت

 منطـق زیـرا   ؛بودنـد  مطمـئن  خود منطق از ائمۀ اطهار که است این کرد، توجه مهم

  .شود واقع ثرؤم و نافذ تواند می و و مطابق با فطرت انسان است قرآنی منطق ها آن

 از دوم و خـود  منطـق  استواري و منطق اول: بودند مطمئن چیز دو از ائمۀ اطهار

 بـین  کـه  است این دارد وجود که اي هنکت فقط. ندا مردم که جویان حقیقت گري پذیرش

 باشد فهمیده شخص باید هم یعنی کند؛ عمل خوب دهنده انتقال شخصیت مردم، و امام

 نـد، ا تشـنه  حقیقـت به  که مردمی با خوبی ارتباط م�یم و روشن و شیرین بیان با هم و

  .دهد انتقال را آن و کند برقرار

اگر مردم با سخنان زیبـاي مـا    یعنی ؛»لَاتَّبعونَا«: فرماید می با �م تأکید سپس امام

 مـردم  هـدایت  امر در اخت�لی اگر بنابراین. کنند می پیروي ما از قطع طور آشنا شوند به

مشکل از مخاطب است  یاوجود دارد  دهنده انتقال مشکل و ضعف در یا است، موجود

  .که قابلیت پذیرش حرف حق را از دست داده است

  همگانی براي تشکیل نظام والییاي  هوظیف »ي امراحیا«. 8ـ7

مـردم و رعایـت حـق و    افزایـی   را معرفـت  خداوند در قرآن مجید رسالت پیامبران

نات و أَنْزَلْنا یلَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْب«فرمایـد:   می حدید ۀدر سور عدالت معرفی کرده است و

ل روشن یما رسو�ن خود را با د� )25: دیحد»(...النَّاس بِالْقسط قُومیزانَ لیمعهم الْکتاب و الْم

نـازل   ]ن عاد�نـه یاز باطـل و قـوان   ى حـق یشناسازان [یو م ]آسمانىها کتاب [ و با آن میفرستاد

  ام به عدالت کنند.  یم تا مردم قیکرد

از  تحقق عدالت در راسـتاي پیـروي   ،ي احیاي دین در جامعهها یعنی یکی از نشانه

فرمایـد: هـدف از بعثـت     می اعراف ۀسور 157آیۀ در  نیزشریعت و قوانین الهی است. 

شکسـتن  ع�وه بر امر به معروف و نهی از منکر و تبیین ح�ل و حـرام،   پیامبر اکرم

نی یع ؛»هِمیکانَت علَ یضَع عنْهم إِصرَهم و الْأَغْإللَ الَّتیو «رهاى اسارت است: یها و زنج غل

ى را کـه  یرهـا یدارد و غل و زنج مىن را از دوش آنان را بریبارهاى سنگ امبر اس�میپ

بخش مهمی از حقیقت احیاي امر دین توسـط   شکند. بر دست و پا و گردنشان بود مى
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  ظلم ظالمان است. بخشی و آزادي مردم از  رهایی در پیامبران و امامان

 راوي.» اَمرَنـا  اَحیا عبدا اهللاُ رحم: «دنودفرم رضا حضرتفکري  ۀبا چنین پشتوان

 فَانَّ النّاس، یعلّمها و علومنا یتَعلَّم« :فرمودند حضرت »؟أَمرَکُم ییحی فیفَکَ: «کرد السؤ

النّاس موا لَولنَ عحاسنا مکَ�م عونا�َتَّب«.   

دانستند کـه یکـی از    می ند وآشنا بود مردم ایران با مکتب عاشورایی امام حسین

دنـد و  بیدار شده بودیده  ظلممردم  .است »منَّا الذِّلَّإل اتیهه« آن حضرت» محاسن ک�م«

نهضت  از پیرويبر اثر آگاهی و گونه بود که  این ؛ت بدهنددیگر حاضر نبودند تن به ذل

به پیروزي  و تن به ظلم ندادند و در برابر ظلم ایستادنددیگر  عاشورایی امام حسین

در واقـع  و  در راستاي پیـروي از امـام حسـین   انق�ب اس�می مردم ایران رسیدند. 

    بود. ائمۀ اطهاراحیاي امر 

عنوان پیشواي الهی، با برپایی نهضـت عاشـورایی بهتـرین الگـو و      به امام حسین

کـر،  ایشان هدف خود را امر به معروف و نهـی از من ترین احیاگر امر دین است.  بزرگ

و تشکیل حکومت اس�می معرفی فرمودند  احیاي کتاب و سنّت، اص�ح امت پیامبر

جان عزیز خویش را فدا کردند تا مردم را از جهل و نـادانی  » احیاي دین«و در راستاي 

  و حیرت ض�لت نجات دهند. 

هاي مختلف در امر دین در عصر زمامداري یزید، باعث از بـین رفـتن    وجود بدعت

 ه�کـت  از پـس « طلبی امثال یزید شده بـود.  براي قدرتاي  هبدیل آن به بازیچدین و ت

 کـه  شد آغاز شهیدان سا�ر زندگی پنجم ۀمرحل او، يها  گري  دسیسه پایان و معاویه

 ۀشـهر  را ایشان نهضت و داد بها حضرت آن زندگی ۀهم به ولی بود، سال یک از ترکم

 کـه  طوري به کند؛ احیا را شده غارت و سورمأ دینِ توانست امام حسین .کرد جهانی

 مروانـی  و امـوي  بـدعت  و بازیافت را خود دمجد حیات علوي، و نبوي متروك سنّت

   )ش1386(جوادي آملی، ».بربست رخت

دین است. اگر حیات دین به خطر احیاي  انسانی در گرو احیاي یک ملت و جامعۀ

منـدي یـک    کـرد. آنچـه موجـب بهـره     معه را زندهتوان جا می ، دیگر با چه عاملیفتدبی

کـه  است، آشنایی با معـارف دینـی اسـت   و زندگی سعادتمندانه به جامعه از حیات طی 

دینی است کـه تحریـف و آمیختـه بـا خرافـات       ،بخش حیات دینِتحریف نشده باشد. 
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این نکته نیز نباید مورد غفلت قرار بگیرد که آنچه موجـب تحقـق اهـداف    نشده باشد. 

ها  تبدیل آن فقط نه تي دینی اسها عمل به آموزه ،شود می ن در زندگی انسانالهی از دی

   به شعار در سطح جامعه.

و احکـام الهـی در    هـا  ارزشبه این است که  »احیاي امر امامان معصوم«بنابراین 

و یکی از لوازم تحقق این امر تشـکیل حکومـت و    ؛تمام ابعادش در جامعه حاکم شود

 در کهدهد  می نشان رفته، کار به آن در »امر« کلمۀ که روایاتی ررسیبنظام و�یی است. 

 ائمـۀ اطهـار   و�یتیو  اعتقادي بعد بر ناظر بیشتر »امر« کلمۀ ،ائمۀ اطهار روایات

  .است

و نشـر آن و   اهل بیـت معارف م و وعلکسب توفیق ما  ۀهماهللا خداوند به شاء ان

آنـان   »امـر احیـاي  «را کـه  بخش  انی و حیاتي نورها همچنین توفیق عمل به این آموزه

.یمباش رضاامام مشمول دعاي حضرت همگی عنایت فرماید و  ،است

  گیري نتیجه. 8

کـه امـر    اند دهان خود سفارش فرمور روایات متعددي به شیعیان و محبد ائمۀ اطهار

ایـن   که در آنان زنده نگه داشته شود. یکی از این روایات حدیثی است از امام رضا

مقاله مورد بحث قرار گرفت. براي فهم روشمند این حدیث نورانی که با عبارت زیباي 

»محر  اللَّه  داً أَحبرَنَایعخـانوادۀ  اقدام به تشکیل در پژوهش حاضر ین شده است، آذ» ا أَم

 کـه اگـر   بـه دسـت آمـد   شده، ایـن نتـایج    آوري شد و با تحلیل اط�عات جمع حدیث

ائمـۀ  شـویم، بهتـرین راه ایـن اسـت کـه امـر        شمول دعاي امام رضـا خواهیم م می

 تـوان  مـی  ال اساسـی کـه چگونـه   ؤسـ  ایـن  پاسخ به. در زنده نگه داشته شود اطهار

کـه از   انـد  دهفرمـو حـدیث   در ادامۀ امام رضا د،ش ائمۀ اطهارموجب احیاي امر 

ـ      ائمۀ اطهارطریق فراگیري معارف  ي کـ�م  هـا  ا زیبـایی و تبلیـغ آن؛ زیـرا اگـر مـردم ب

. این مطلب بیانگر این واقعیت اسـت کـه   کنند می آشنا شوند حتماً تبعیت معصومین

پذیرش آن در هـر انسـانی   ۀ از جانب خداوند است، زمین علوم امامان معصومچون 

بنابراین زنده نگه داشتن امر دین که که از فطرت الهی منحرف نشده باشد، وجود دارد. 

ت صحیح از معارف دین و عمل و تبعی است، به علم و آگاهی اطهارائمۀ همان امر 

از آن علوم ست. 
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