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 دربارة مجله
فقهی،  کالمی،  اعتقادی،  زمينه های  در  پژوهشی  مقاله های  رضوی،  فرهنگ  فصلنامه 
تفسيری، حدیثی، تاریخی، تطبيقی و سایر ابعاد علمی با محوریت امام رضا)ع( می پذیرد.

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

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

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

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

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

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

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

باشد. 
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ـ مجله در »ویرایش« مقالة رسيده، بدون تغيير در مفاهيم آن، آزاد است. 
پژوهش هایی  نتيجة  که  کند  را چاپ  مقاله هایي  مي دهد  ترجيح  »فرهنگ رضوي«  ـ 

دربارۀ معارف و فرهنگ رضوی )امام رضا)ع(( باشد. 
ـ مسئوليت مطالب مقاله هاي مندرج در فصلنامه، برعهدة نویسندگان آنهاست.

 اشتراک
مبلغ اشتراک ساليانه در ایران 160000 ریال است. عالقه مندان به اشتراک، این مبلغ 
اصل  و  واریز  ملی شعبه هاشمی نژاد  بانک  به شماره حساب 0109367952003  را 
فيش را به نشاني مشهد مقدس، بلوارشهيد کامياب، شهيد کامياب 34، پالک 3، بنياد 

بين المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع(، طبقة سوم، دفتر نشریه ارسال کنند. 

240000
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فهرست

 
واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع( 

احمد جهانگیر فیض آبادی، میثم فرخی ......................................................................................................................

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی مجموعه شاهچراغ

علی نجف زاده  ..................................................................................................................................................................

امام رضا)ع( و مواجهه با برداشت های ناصواب  اهل حدیث از صفات خبریه

رسول محمد جعفری ......................................................................................................................................................

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا)ع(  با دگرهای گفتمانی )مبانی 

قرآنی کالمی ساخت بندی هویت اسالمی(

منصورمیراحمدی , امیر رضائی پناه  ..........................................................................................................................

 مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي

شکراله خاکرند ..................................................................................................................................................................

رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزه های رضوی  

سید علی حسینی، مصطفی احمدی فر .......................................................................................................................

الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی در فرهنگ رضوی 

مصطفی رفسنجانی مقدم، محمدرضا علمی سوال،  علی محمدیان ...........................................................................
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وجود مسائل فرهنگی در دوران امامت حضرت رضا)ع(، لزوم بازنگری در فرهنگ 
اسالمی به ویژه فرهنگ تشیع را اقتضا می کرد. در این راستا ایشان با روشنگری و استفاده 
از زمینه های موجود توانسته اند با انجام فعالیت های فرهنگی گسترده به حل این مسائل 

بپردازند و نظام فرهنگی جامعه شیعه را مدیریت کنند.
هدف این مقاله پاسخ به این پرسش اس��ت که با توجه به رویکرد سیاست گذاری 
فرهنگی چه مسائل فرهنگی ای در عصر امام رضا)ع( وجود داشته و ایشان چه اقداماتی 
را برای حل مس��ائل انجام دادند؟ با بررس��ی منابع، گردآوری و پ��ردازش اطالعات به 
ش��یوه توصیفی تحلیلی، یافته های پژوهش حاکی از این است که مسائل فرهنگی زمان 
امامت ایشان ش��امل موضوعاتی مانند در خطر بودن رهبری شیعی، انحرافات عقیدتی 
در نهضت ترجمه، ظهور و بروز ادیان و فرقه های گوناگون، ش��ایعات و دروغ پراکنی 
علیه اهل بیت)ع(، تحریف و جعل احادیث و فریب و نیرنگ حکومت است که ایشان 
با مجموعه اقدامات سیاستی مانند اعالم صریح و آشکار رهبری شیعه، تربیت شاگردان 
نخبه، تشکیل جلسات علمی دینی، مناظرات علمی، سفرهای تبلیغی، احیای سنت نبوی، 
تبیین احادیث صحیح و لعن جاعالن، لعن و تکفیر برخی از فرقه ها، توسعه همه جانبه 
علوم، گسترش مذهب تش��یع، خنثی کردن توطئه های فریبکارانه حکومت، به مسائل 

مذکور پاسخ داده اند و سیاست گذاری فرهنگی ایشان را شکل گرفته است.

چکیده

واژه های کلیدی:

سیاست، فرهنگ، سیاست گذاری فرهنگی، سیره امام رضا)ع(

تاریخ دریافت:94/8/15 
تاریخ پذیرش:94/11/1 

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
احمد جهانگیر فیض آبادی1، میثم فرخی2 

A.jahangir89@gmail.com )1-  دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق)ع
gmail.com@mfarokhi65 )2- استادیار رشته معارف اسالمی و فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق)عmfarokhi65@gmail.com
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مقدمه
پیشینه سیاست گذاری در حوزه  فرهنگ را مي توان به قدمت بش��ریت دانست. این تالش ها 
از سوي انبیا و صالحان در قالب نوعي اهتمام در س��طوح مختلف به وجه نمادین حیات اجتماعي 
قابل تبیین است. در واقع »در طول تاریخ، حکومت ها معتقد به تعریف وضعیت فرهنگی مطلوب 
خ��ود در جوامع تحت سیطره ش��ان و تحقق رفتاره��ای اجتماعی خاص متناس��ب با ارزش های 
سیاسی و مذهبی ش��ان بوده اند؛ این بدین معناست که زیست جهان های انسانی از گذشته دارای 

سیاست گذاری فرهنگی ضمنی یا صریح برای خود بوده اند« )جمشیدی ها و زائری، 1387: 5(.
ائمه  معصومین)ع( به عنوان رهبران جامعه  ش��یعه با وجود مخالفت حاکمان با فعالیت ش��ان، 
بیش��ترین هدایت فکری و فرهنگی جامعه از آِن آنان بوده و بیش��تر از هر کس دیگری، با ترسیم 
خط مشی و سیاست گذاری های فرهنگی خود در رشد و بالندگی جامعه و بازتولید فرهنگ اسالمی 

به ویژه فرهنگ تشیع و نیز پدید آمدن تمدن بزرگ اسالمی نقش ایفا کرده اند.
در این میان زندگانی امام رضا)ع( به عنوان یکی از معصومان)ع( به س��بب شرایط ویژه ای که از 
حیث سیاسی، فرهنگی و علمی در عصر ایش��ان وجود داشته، ویژگی هایی دارد که آن حضرت را 
از دیگر معصومان)ع( متمایز می کند. بی تردید یکی از مهم ترین ابعاد شخصیتی امام رضا)ع( سیره 

فرهنگی ایشان بوده که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است.
در زمان امامت حضرت رضا)ع( مسائل و مشکالت فرهنگی زیادی به وجود آمده بود که موجب 
انحراف از فرهنگ اصیل اسالمی ش��ده بود. ایشان نیز با توجه به ش��رایط زمانی و مکانی از طریق 
مداخله در فرایندهای فرهنگی به بارور کردن فرهنگ تش��یع مبادرت ورزی��ده و آن را از انحراف 

حفظ کرده اند.  
در زمینه سیره امام رضا)ع( به صورت عام تاکنون تحقیقات و پژوهش های فراوانی صورت گرفته 
است اما در موضوع پژوهش مذکور با توجه به بررس��ی های صورت گرفته توسط نگارنده پیشینه 
پژوهشی جدی با عنوان سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع( مشاهده نشد. اما با این وجود 
در پژوهش های صورت گرفته به صورت اس��تطرادی اش��اراتی به فعالیت های فرهنگی حضرت 
مشاهده می شود. برخی از منابع مرتبط با فعالیت های فرهنگی امام رضا)ع( عبارت  است از: جعفریان 
)1376( در کتاب »حیات فکری و سیاسی امامان شیعه«، جمعی از نویسندگان )1392( در کتاب 
»ابعاد و شخصیت و زندگی حضرت امام رضا)ع(«، سعیدی گراغانی )1392( در پایان نامه ای با عنوان 
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»مدیریت فرهنگی امام رضا)ع(«، خیری )1392( در پایان نام��ه ای با عنوان »نهضت های علمی و 
فرهنگی امام رضا)ع(« هر یک به بخشی از فعالیت های فرهنگی امام رضا)ع( پرداخته اند.

این پژوهش درصدد است تا با نگاه سیاست گذاری فرهنگی، ابتدا مسائل فرهنگی دوران امامت 
حضرت رضا)ع( را احصا کند و سپس به مجموعه اقدامات هدفمند و نس��بتاً ثابت ایشان به عنوان 
رهبر جامعه شیعی، بپردازد و نقش ایشان را در منظومه معصومین)ع( برای رساندن جامعه اسالمی 

به سعادت و توسعه فرهنگ اصیل اسالمی بررسی کند.
1. سیاست گذاری فرهنگی 1

از آن جا که هیچ وفاقی درباره مفهوم بی حد و حصر فرهنگ )Culture( وجود ندارد، بنابراین 
تعریف دقیق سیاس��ت گذاری فرهنگی نمی تواند بدون توجه به تعریف فرهنگ صورت گیرد. این 
بدین معناست که سیاس��ت گذاری فرهنگی با تعریف فرهنگ و شناسایی حدود و ثغور آن شکل 
می گیرد و دامنه و گستردگی سیاست ها مشخص می ش��ود. در این زمینه اشتریان معتقد است: 
»تعریف ما از فرهنگ، هر چه باشد تأثیري در فرایند سیاست گذاری ندارد؛ اما آن جا که باید دامنه 
سیاست ها و حوزه  عمل دولت و نهادهاي عمومي )مثاًل س��ازمان فرهنگي � هنري شهرداري ها( 
مشخص شود، قطعاً مشخص شدن تعریف سیاست گذاران از فرهنگ ضرورت مي یابد. این تعریف از 
سویي اهداف و مقاصد فرهنگي و از سوي دیگر حوزه  عمل، ویژگي هاي مدیران و مدیریت فرهنگي 

و حتي برنامه ریزي ها را جهت مي دهد« )اشتریان، 1391: 29 و 30(.
برخی صاحب نظ��ران در تعریف و توصیف سیاس��ت گذاری فرهنگی آن را ب��ا برخی مؤلفه ها 
مانند توس��عه فرهنگی یا برنامه ریزی فرهنگی پیوند می زنند و سعی آن ها بر این است که مفهوم 
سیاست گذاری را با ادبیات مؤلفه های مذکور تش��ریح و تعیین کنند برای مثال پرویز اجاللی در 
چارچوب دانش سیاست گذاری، »سیاست گذاری فرهنگي را از نوع برنامه ریزی راهبردي می داند 
که از آرمان ها و ارزش های جامع��ه )ایدئولوژي( الهام می گیرد و دو ن��وع برنامه ریزی میان مدت 
)برنامه ها( و برنامه ریزی کوتاه مدت )طرح های اجرایي( را هدایت می کند« )اجاللی، 1379: 59(. 
در تعیین مختصات سیاست گذاری فرهنگی، برخی به سطوح سیاست گذاری فرهنگی اشاره 
و آن را به دو حیطه تقس��یم کرده اند: سیاس��ت گذاری ناظر به عرصه هاي خرد و کالن فرهنگي. 
در عرصه خرد، سیاس��ت گذاری فرهنگي »به اقدامات و فعالیت هاي عامالن��ه و از پیش طراحي 
1 -Cultural Policy

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
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ش��ده اي گفته مي ش��ود که نهادهاي مختلف از قبیل دولت، بازار یا جامعه مدني در جهت تولید، 
توزیع و اشاعه محصوالت فرهنگي از خود بروز مي دهند« )گوییگان، 1388: 7( اما در عرصه کالن 
»سیاست گذاری فرهنگي، به اراده دولت در ایجاد یا تحکیم یا تغییر مقررات و تنظیمات در عرصه 
فرهنگ معطوف اس��ت. چنین اراده ای مطابق تعریف سیاس��ت گذاری، می تواند سلبي یا ایجابي 

باشد« )وحید، 1386: 288(.
در مجموع می توان گفت سیاست گذاری فرهنگي شامل اصول و راهبردهاي کلي و عملیاتي 
شده اي است که بر نوع عملکرد فرهنگي یک نهاد اجتماعي استیال دارد. به این اعتبار، منظومه اي 
سامان یافته از اهداف نهایي درازمدت و میان مدت قابل سنجش و نیز ابزارهاي وصول به آن اهداف 
را در بر می گیرد. به عبارت دیگر »سیاس��ت گذاری فرهنگي، به معنای برنامه ریزی و مدیریت در 
حوزه فرهنگ است« )فاضلی و قلیچ، 1392: 316(. از طرف دیگر سیاست گذاری فرهنگی شاخه ای 
از سیاست گذاری عمومی محسوب می ش��ود، و سیاس��ت گذاری عمومی به طور کلی تصمیمی 
است که در قبال یک مشکل عمومی اتخاذ می شود )الوانی و ش��ریف زاده، 1393: 2(. با این بیان 
سیاست گذاری فرهنگی اشاره به مجموعه اقدامات هدفمند و نسبتاً ثابت دارد که در یک بازه زمانی 

برای رفع مسائل فرهنگی اجرا می شود. 
2. زمینه های تاریخی سیاست گذاری فرهنگی امام رضا)ع(

امام رضا)ع( به قول مش��هور روز یازدهم ذی قعده 148قمری تولد یافت و در آخر صفر 203 به 
شهادت رسید. ایشان از سال 183قمری منصب امامت را بر اساس وصیت امام کاظم)ع( عهده دار 
شد. 10 سال امامت ایشان در حکومت هارون الرشید، پنج سال در زمان حکومت امین و پنج ساِل 

آخر امامت شان در زمان مأمون سپری شد. 
حکومت عباسی در دوران به امامت رسیدن حضرت رضا)ع( در اوج قدرت خود قرار داشت. هارون 
معروف ترین خلیفه عباسی است و در زمان وی بغداد به اوج وسعت و اهمیت رسید و مرکز تجارت 
و مقصد رجال علم و ادب شد )ابراهیم حسن، 1416ق، ج 2: 45(. فخری می گوید: »دولت هارون از 
دولت های خوب بود. رونق، قدرت و وسعت فراوان داشت و قسمت اعظم جهان خراج گزار وی بود. 
بسیار عالم، شاعر، فقیه، قاری، قاضی، نویس��نده، ندیم و نغمه گر که به درگاه هارون بود، به درگاه 
هیچ خلیفه دیگر نبود که به هر یک صله فراوان می داد و به باالترین مرتبه ها می رس��انید و وی را 

منزلت می داد« )ابن الطقطقی، 1418ق: 195(.
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در زمان خالفت وی، فعالیت های علمی گس��ترش یافت. حدود 30 مدرس��ه عالی ایجاد شد 
که مش��هورترین آن ها نظامیه بود. به عالوه در آن مدارس، کتابخانه های عمومی تأسیس کرد که 
مهم ترین آن ها بیت الحکمه بود. هارون کتابخانه شخصی خود را به آن جا منتقل کرد و کتاب هایی 
را که از پدرش مهدی و از پدربزرگش منصور جمع کرده بود به آن اضافه کرد )قرش��ی، 1380، ج 

.)182 :2
در همین دوران نهضت ترجمه که از اواخر دوره  امویان آغاز شده بود به اوج خود می رسد و با 
گسترش قلمرو اسالمی و فتح بعضی از شهرهای بزرگ روم به دست مسلمانان کتاب های یونانی 
فراوانی به دست مسلمانان می افتد که به دستور هارون به عربی ترجمه شدند. برمکي ها که از دست 
اندر کاران حکومت بودند با قرار دادن مس��تمری برای مترجم��ان و تأمین نیازمندي های مالی و 
زندگی آنان، افراد توانمند را به سرعت بخشیدن به این حرکت تشویق و ترغیب می کردند )ابراهیم 

حسن، 1416ق، ج 2: 346(. 
 اما هارون در برابر مخالفان خود، بی رحم ترین و سفاک ترین انسان بود. در تاریخ آمده است وی 
بر علویان بسیار سخت گیر بود، قدم به قدم ایشان را تعقیب می کرد و می کشت )زیدان، بی تا: 431(. 
وی سپس با قتل امام کاظم)ع( بزرگ علویان، دش��منی خود به این خاندان را بیش از پیش نشان 
داد. همچنین وی برای گرفتن خراج، مردم را شکنجه می داد تا آن جا که بر کارگران و کشاورزان و 
دهقانان زمین دار و پیشه وران و خریداران غله و اجاره کاران که بدهی مالیات عقب افتاده داشتند 
سخت می گرفت»و پاداش های او مخصوص اهل لهو و لعب و آوازه خوان ها و رقاصه ها بود.« )عاملی، 

1416ق: 92(.
در زمان وی امام رضا)ع( از آزادی نسبی برخوردار بود و کمتر هدف آزار و اذیت قرار می گرفت. با 

وجود این حضرت اهداف و سیاست های خود را دنبال می کرد و از هارون ترسی نداشت. 
بعد از هارون، محمد امین در س��ال 193 قمری به خالفت رسید. وی در لهو و لعب زیاده روی 
می کرد، و به جای اداره امور مملکت همواره در پی خوش گذرانی بود و بدان اش��تغال داش��ت. در 
وصف او گفته شده اس��ت: » ... وی زشت کردار، سس��ت رأی و خون ریزی بود که بر مرکب هوی 
و هوس خود س��وار ش��ده و تنبل و سس��ت مایه بود و در کارهای مهم به دیگران اتکا می کرد ...« 

)مسعودی، بی تا: 302(
 دوران حکومت او، دوران جنگ، بلّیات، غصب و ویرانی بود )عاملی، 1416ق: 121 و 122(. در 

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
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این زمان جو تردید و تزلزل بر حکومت سایه افکنده و اختالفات داخلی، خانواده عباسی را به تفرقه 
خطرناکی کشانده بود، به طوری که امین بر خالف وصیت پدر، برادر خود مأمون را از والیت عهدی 
خلع و پسر خردسال اش موسی را به این س��مت بر می گزیند و این باعث جنگ بین او و برادرش 

مأمون شد که سرانجام این جنگ، به پیروزی مأمون و کشته شدن امین انجامید.
در زمان خالفت مأمون، امام رضا)ع( از آزادی کامل برخوردار بودند. در همین دوران است که 
حضرت شاگردان فراوانی را تربیت و در مدینه جایگاه واالیی در بین مردم کسب می کنند. چنان چه 
حضرت نزد مأمون از فعالیت خویش در مدینه یاد می کنند و می فرمایند: »... به خدا قسم وقتی در 
مدینه بودم، سوار بر مرکب خویش می شدم و میان کوچه و بازار رفت و آمد می کردم. وقتی اهالی 
مدینه و دیگران حاجات و نیازهای خود را از من درخواست می کردند، آن را برآورده می ساختم. 
آن ها مثل عمو و خویشاوندان من بودند. نامه های مرا در شهر می پذیرفتند و سفارش های مرا رد 

نمی کردند« )مجلسی، 1403ق، ج 49: 144(.
مأمون بعد از کشته ش��دن برادرش در تاریخ 198قمری خود را خلیفه معرفی کرد و به جای 
بغداد، مرو را مرکز حکومت خود قرار داد. وی در بین خلفای عباس��ی به مالیمت و میل به عفو و 
بیزاری از انتقام مشهور بود و نیرومندترین، باهوش ترین، دانش��مندترین و میانه روترین خلفای 
عباسی به ش��مار می آید به طوری که درباره  او نقل ش��ده که »از لهو و لعب های متعارف خلفای 
پیشین عباسی به دور بود، فردی جدی با پشتکار باال ش��ناخته می شد که در تدبیر امور و زیرکی 

سرآمد بود.« )عاملی، 1416ق: 149– 155(.
مأمون، علم و دانش را ترویج کرد و پایگاه دانشمندان را باال برد و آن ها را به خود نزدیک ساخت 
و مجالس بحث و مناظره آزاد با آنان تشکیل داد. همچنین شاعران و ادیبان را احترام می کرد. خود 
نیز در شعر دستی داشت و شاعران و نغمه گران به دربار او فراوان بودند. به دوران او علم کالم رواج 

یافت و متکلمان بسیار شدند )ابراهیم حسن، 1416ق، ج 2: 64(.
امام رضا)ع( به اجبار والیت عهدی مأمون را می پذیرند و از مدینه به مرو س��فر می کنند و زیر 
نظر حکومت قرار می گیرند. ایشان با استفاده از فرصت پیش آمده در سفر به مرو فعالیت تبلیغی- 
فرهنگی وسیعی برای گسترش اس��الم انجام می دهند. آنچه بی�ان شد زمینه های تاریخی ای بود 
تا نشان دهد در چه فضا و شرایطی حضرت رضا)ع( به سیاست گذاری پرداخته  و اهداف الهی خود 

را دنبال کرده اند.
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3. سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع( 
در این بخش سیاست گذاری فرهنگی حضرت رضا)ع( شامل مسائل و اقدامات سیاستی ایشان 

تجزیه و تحلیل می شود.
3.1. مسائل فرهنگی

3.1.1. در خطر بودن رهبری شیعی
پس از شهادت امام کاظم)ع( اولین مش��کل فرهنگی، نپذیرفتن امامت حضرت رضا)ع( توسط 
برخی از شیعیان بود. اختالفی که پس از ش��هادت امام صادق)ع( در مسئله جانشینی آن حضرت 
به وجود آمد، سبب شد تا این بار پس از شهادت امام کاظم)ع(، اصحاب، در موضوع جانشینی دّقت 
و احتیاط بیش��تری به خرج دهند و قبل از شهادت آن حضرت، درباره ش��ناخت او اصرار بورزند 

)جعفریان، 1376: 428(.
در این زمان مفهوم »قائم« و »مهدی« نیز در میان شیعه مطرح و از قوت زیادی برخوردار بود، 
گرچه باید گفت که در منابع اهل سنت هم فراوان وجود داشت. اما مشکل این جا بود که مصداق 
واقعی آن را نمی شناختند. مسئله مهدویت امام کاظم)ع( نیز پس از شهادت آن حضرت، به این معنا 
که او هنوز زنده است و غیبت اختیار فرموده، از طرف عده ای ترویج و این باعث می شد، عده ای در 

امامت حضرت رضا)ع( مردد شوند.
نیز زندگی شخصی امام کاظم)ع( به گونه ای بود که شک و تردید در امامت بعد از ایشان را شدت 
می بخشید. زندانی شدن امام کاظم)ع( در زندان های متعدد به خصوص زندانی که موجب شهادت 
ایشان گشت، راه را برای انکار ش��هادت ایشان از س��وی برخی از نمایندگان آن حضرت به خاطر 
منافع دنیوی هموار کرد که این خود موجب شبهه در امامت حضرت رضا)ع( و تفرقه بین مردم شد 

)مرتضوی، 1375: 31(.
 همچنین هارون قسم یاد کرده بود که اگر کسی مدعی امامت شود پس از حبس، گردنش را 
می زند )ابن بابویه، 1378ق، ج 2: 226(. در این شرایط، باید اقدامی از طرف حضرت رضا)ع( برای 

حفظ رهبری شیعه انجام می گرفت.
3.1.2. انحرافات عقیدتی در نهضت ترجمه

همان گونه که قباًل بیان شد دوران امامت حضرت رضا)ع( اوج نهضت ترجمه بود و امواج آشنایی 
با فرهنگ های غیر اسالمی، مسلمانان را در معرض مواجهه با علوم و تجارب دیگر ملل در حوزه های 

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
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مختلف قرار می داد. ترجمه آثار دیگر ملل به خودی خود برای رشد علمی مسلمانان خوب بود اما از 
آن رو که برخی از افکار متعارض با مبانی اسالمی را نشر می داد و برخی از مسلمانان یا نمی توانستند 
افکار صحیح را از فاسد تشخیص دهند یا برای آنان اهمیتی نداش��ت که این افکار با مبانی اسالم 

سازگار است یا نه، موجب می شد شبهاتی در بین مسلمین شکل گیرد و باعث تفرقه  آنان شود.
اهمیت این موضوع زمانی بیش��تر می ش��ود که سیاس��ت حکومتی نیز همین هدف را دنبال 
می کرد. به عنوان نمونه مأمون در راستای این سیاست فرستاده ای را به سوی حاکم سیسیل که 
مس��یحی بود، روانه کرد و از او خواست که کتابخانه  سیس��یل را که از حیث کتاب های فلسفی و 
علمی غنی بود، نزد او بفرستد. حاکم اعیان دولت را جمع کرد و درخواست مأمون را با آنان در میان 
گذاشت. بزرگان دربار به او گفتند: کتاب ها را به سوی او بفرست که سوگند به خدا این علم به هر 
کشوری که داخل شود، مردم آن جا را فاسد می کند. حاکم این گفته را استوار دانست و بدان عمل 

کرد )رفاعی، 1346ق، ج 1: 375(. 
در بین مترجمان نیز گروهی از پیروان متعصب و سرس��خت مذاهب وجود داشتند و به طور 
یقین همه  آنان در کار خود حس��ن نیت نداش��تند؛ بلکه گروهی از آنان سعی می کردند که از این 
فرصت استفاده کنند و افکار شبهه ناک و فاسد خود را در البه الی کتب به ظاهر علمی وارد فرهنگ 
اسالمی کنند. این نیز یکی دیگر از مسائل فرهنگی زمان امامت حضرت رضا)ع( بود که باید با افکار 

انحرافی مبارزه و به شبهات پاسخ داده می شد.
3.1.3. ظهور و بروز ادیان و فرقه های گوناگون

فرقه های قطعیه، واقفیه، بشریه، زیدیه، صوفیه، فطحیه، اسماعیلیه، غالت، مفوضه، معتزله، 
اهل حدیث، اهل جبر، ق�ائلین به ت�ناسخ و زنادقه و ... از فرقه های فعال یا به وجود آمده در زمان 
امام رضا)ع( هس��تند. )نوبختی ، 1404ق: 79– 84؛ مرتضوی، 1375: 66- 198؛ امام جمعه زاده و 

محمود اوغلی، 1393: 15– 22( 
برخی از این فرقه ها بر اساس شبهات فکری و عقیدتی ای که در خالل نهضت ترجمه به وجود 
آمدند و گروهی مانند واقفیه بر اساس مسائل اقتصادی شکل گرفت. »عده ای دیگر تازه مسلمانانی 
بودند که در اثر همزیستی با مس��لمانان، مسلمان شده بودند و در دین س��ابق خود، دارای افکار 
شک آلودی بودند که بعد از مسلمان شدن نیز، این افکار در ذهن آنان رسوخ داشت و تعالیم اسالمی 
را، در سایه  همان افکار، تفسیر و توجیه می کردند. عده ای نیز به ظاهر مسلمان شده بودند، تا افکار 
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انحرافی را در بین مسلمانان منتشر کنند« )ابوزهره، بی تا، ج 1: 13(.
همچنین فضای باز ایجاد شده برای ادیان غیر اس��المی مانند بوداییان، مانویان، مسیحیان، 
یهودیان و ... در این زمان نیز باعث ترویج افکار آنان در جامعه  مسلمانان شد و به پدید آمدن برخی 
فرقه ها کمک کرد. از طرف دیگر مأمون هم با تشکیل مناظرات مختلف در زمان خالفت اش فضایی 
آزاد را برای فرقه ها و ادیان مختلف ایجاد کرد تا بتوانند برای دفاع از موقعیت و اثبات حقانیت شان 

اندیشه های خود را به شدت رواج دهند. 
از طرفی شکل گیری این فرقه ها باعث تفرقه بین مسلمانان ش��ده بود و وحدت امت اسالمی 
را به خطر می انداخت و در این ش��رایط حضرت رضا)ع( باید برای رسیدن به فرهنگ اسالمی واحد 

تالش می کردند.
3.1.4. انحراف از سنت نبوی

در تاریخ ش��واهدی وجود دارد که نشان می دهد زندگی خلفای عباس��ی در زمان امام رضا)ع( 
هیچ گونه شباهتی به زندگی و سنت پیامبر )ص( نداش��ته است. در این باره ابراهیم حسن می گوید: 
»داخل قصر عباسیان با مخده های گران بها و گلدان های زیبا و اثاث طال و مرصع آرایش یافته بود. 
عباسیان در خرج گشاده دست بودند و به فراهم کردن لوازم تفنن از اسراف دریغ نداشتند. در قصر 
خلیفه و بزرگان دولت نغمه گران بودند و موسیقی دانان و آن مجلس ها که در قصر فراهم می شد 
نمونه زیبایی و کمال بود. هارون از همه خلیفگان به موسیقی و طرب دلبسته تر بود و نغمه گران را 
عطای بیشتر می داد. روزی رشید نغمه گران را فراهم کرد و از سران قوم کسی نبود اما شخصی که 
سازی نکو می نواخت در کنارش بود، رشید که شراب در او اثر کرده بود آهنگی خواست و پرده دار 
به ابن جامع بگفت تا بنوازد« )ابراهیم حسن،1416ق، ج 2: 329- 330(. قصر تجمالتی، اسراف، 
موسیقی، طرب و شراب خواری س��نت پیامبر )ص( نبوده اس��ت که خلفای عباسی در جامعه رواج 
می دادند و مردم اعمال آن ها را به عنوان جانشین پیامبر )ص( و عین سنت ایشان برداشت می کردند 

و حضرت رضا)ع( باید مردم را نسبت به سنت واقعی پیامبر )ص( آشنا می کردند. 
عالوه بر ای��ن، روایاتی از حضرت رضا)ع( نیز موجود اس��ت که انحراف از س��نت نبوی را تأیید 
می کند. به عنوان نمونه مأمون دس��تور داد تا حضرت رضا)ع( نماز عید را بخوانند. امام رضا)ع( ابتدا 
نپذیرفتند، ولی چون مأمون اصرار کرد ایشان فرمودند به شرطی نماز می خوانند که اجازه دهند به 
شیوه رسول خدا )ص( و علی)ع( نماز بخوانند )مفید، 1378، ج 2: 256(. این جمله نشان می دهد که 

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(



16

13
95

ن 
ستا

تاب
م، 

ده
ار

چه
ره 

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

فرهنگ رضوی

نماز عید به شیوه و سنت رسول خدا )ص( خوانده نمی شده است.
 یا این که؛ »... مأمون دس��تور داد پسرش عباس اولین کسی باش��د که با امام رضا)ع( به عنوان 
ولیعهد بیعت کند. امام)ع( دست خود را به طوری بلند کرد که پشت دست آن جناب مقابل صورت 
خودش و کف دست رو به مردم بود. مأمون گفت دست خود را برای بیعت بگشایید. فرمود: پیغمبر 
اکرم )ص( این چنین بیعت می کرد و مردم بیعت کردند و دس��ت حضرت رضا)ع( باالی دس��ت آن ها 
بود« )مجلس��ی، 1403ق، ج 49: 146(. این روایت نیز نمونه ای دیگر از انحراف در سنت نبوی را 

بیان می کند. 
3.1.5. تحریف و جعل احادیث

تحریف احادیث مسئله  دیگری بود که در زمان حضرت وجود داشت. به عنوان نمونه شخصی 
به امام رضا)ع( عرض کرد: نظر شما درباره  روایتی که مردم از پیامبر )ص( نقل می کنند که آن حضرت 

فرموده است خداوند هر شب به آسمان دنیا فرود می آید چیست؟
امام)ع( فرمود: خدا لعنت کند کسانی را که س��خنان را از جایگاه خودشان تغییر می دهند. به 
خدا قسم! پیامبر چنین سخنی نفرموده است. آن چه پیامبر فرموده است این بوده که خداوند در 
ثلث آخر شب و ثلث اول شب جمعه فرش��ته ای را به آسمان دنیا می فرستد و به او دستور می دهد 
این سخنان را تا صبح تکرار کند »آیا سائلی هس��ت که به او عطا کنم؟ آیا تائبی هست تا توبه اش 
را بپذیرم؟، آیا استغفار کننده ای هست تا او را ببخشم؟، ای کسی که دنبال کار خیر هستی به کار 
خود ادامه بده. ای کسی که به دنبال کار شر هستی به کار خود ادامه نده«. این ملک همچنان ادامه 
می دهد تا فجر طلوع می کند و بعد از طلوع فجر به محل خود ب��ر می گردد )ابن بابویه، 1378ق، 
ج1، ص 126( مانند این حدیث، نمونه های دیگری نیز داریم که نشان از تحریف احادیث نبوی و 

اهل بیت)ع( دارد.
3.1.6. شایعات و دروغ پراکنی علیه اهل بیت)ع(

ش��ایعات و دروغ پراکنی علیه اهل بیت)ع( و به ویژه حضرت رضا)ع( نیز یکی دیگر از مش��کالت 
فرهنگی در زمان امامت شان است. به عنوان نمونه بعد از جریان نصب امام رضا)ع( به والیت عهدی 
مدتی در خراسان باران نیامد. مخالفان حضرت گفتند این هم از قدم حضرت رضا)ع( است که چون 

ولیعهد شده باران قطع شده است )ابن بابویه، 1378ق، ج 2: 168(. 
یا شخصی به ایش��ان می گوید: هش��ام بن ابراهیم عباسی، پخش کرده که ش��ما غنا را حالل 
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می دانی؟ حضرت فرمود آن بی دین دروغ گفته است. او از من راجع به غنا پرسید، به او گفتم مردی 
از حضرت باقر)ع( درباره  غنا سؤال کرد. امام باقر)ع( فرمود آن گاه که خداوند حق و باطل را از هم جدا 
کند غنا در کدام طرف خواهد بود؟ آن مرد عرض کرد: غنا در طرف باطل است، امام باقر)ع( فرمود: 

جواب سؤالت را خود داده ای )عطاردی، 1406ق، ج 2: 358(.
یکی دیگر از شایعاتی که علیه اهل بیت)ع( توسط بنی عباس رواج داده می شد این بود که ائمه)ع( 
مردم را بردگان خود می پندارند. »أباصلت گوید: من خدمت حضرت رضا)ع( رسیدم در حالی که در 
مصالی خود نشسته و در فکر فرو رفته بود. عرض کردم: ای فرزند رسول خدا این چه مطلبی است 
که  مردم از شما نقل مي کنند. حضرت رضا)ع( فرمود: کدام مطلب؟ أباصلت گوید عرض کردم: مردم 
مي گویند شما مدعی هستید که مردم همه بردگان شما هستند« )ابن بابویه، 1378ق، ج2: 184( 

3.1.7. فریب و نیرنگ حکومت
یکی دیگر از مش��کالت فرهنگی زمان امام رض��ا)ع( فریب و نیرنگ حکومت بود. این مش��کل 
بیشتر زمان خالفت مأمون وجود داشت. در دورانی که وی به خالفت می رسد به دلیل درگیری  با 
عباسیان، ظلم و ستم والیان و اوضاع نا به سامان سرزمین های اسالمی، مشکالتی از این قبیل پیش 
می آید: 1- عباسیان و دربار، اعتباری برای وی قائل نبودند و بر اساس شکست امین از وی، ابراهیم 
بن مهدی، عموی وی را به عنوان خلیفه انتخاب و با وی بیعت کردن��د. 2- علویان نیز از او راضی 
نبودند، زیرا علویان نه تنها به خالفت هیچ یک از عباسیان تن نمی دادند، خود کسانی را داشتند که 
به مراتب سزاوارتر از عباسیان برای تصدی حکومت بودند. گذشته از این، مأمون به خاندانی وابسته 
بود که علویان، شکنجه، آزار، تبعید و همه این مصیبت ها را از این خاندان می کشیدند. 3- اعراب 
نیز از او دل خوشی نداشتند به دلیل: این که مادر، مربی و متصدی امور او همه غیر عرب بودند. و 
همچنین بیزاری عرب از مأمون به خاطر رفتار ناپسند نیاکانش به ویژه پدرش بود که با مردم به  طور 

کلی و با اهل بیت)ع( به شیوه های خاص بدرفتاری می کردند )مرتضوی، 1375: 39 و 40(.
در این فضای بی ثبات، قیام های پی درپی از جمله علویان نیز اوج می گیرد. چنان که قیام محمد 
بن ابراهیم ابن َطباَطبا، قیام ابراهیم بن موسی بن جعفر)ع(، قیام محمد بن جعفر صادق)ع(، قیام زید 

بن موسی بن جعفر)ع( از این قیام ها بود )منتظر القائم، 1386: 224 و 225(. 
مأمون برای حل مش��کالتش زورگویی و ش��دت عمل را مفید نمی دانست، منطق و استدالل 
هم برایش کارس��از نبود؛ زیرا علویان از این لحاظ به مراتب قوی تر از او بودند و نیز به خاطر جنگ 

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
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با برادرش امین و بی اعتبار شمردن او از طرف خاندان عباسی و ... چاره ای اندیشید که اگر بزرگ 
و آقای علویان را به نزد خ��ود آورد، می تواند قیام ها را کنترل و مردم خراس��ان و مرو را که ارادت 
فوق العاده ای به خاندان پیامبر)ص(، داشتند نیز با خود همراه   کند و بدین ترتیب مشروعیت حکومت 
خود را تثبیت خواهد کرد. وی پس از مشورت با فضل بن سهل تصمیم گرفت امام رضا)ع( را به مرو 
فراخواند و اغراض سیاس��ی خود را به مقصد رساند. در مقابل این مش��کل باید حضرت رضا)ع( نیز 
اقداماتی انجام دهند تا توطئه  فریبکارانه  مأمون خنثی ش��ود. با نگاه به سیر تحوالت حرکت امام 
رضا)ع( از مدینه به مرو، مجموعه اقدامات هدفمندی از سوی ایشان مشاهده می شود که ماهیتی 

فرهنگی دارد و می توان آن ها را تدبیری در قبال مشکل فریب و نیرنگ حکومت در نظر گرفت.
در یک جمع بندی می توان مسائل فرهنگی دوران امامت امام رضا)ع( را به این صورت نشان داد:

 3.2. اقدامات سیاستی

3.2.1. اعالم صریح و آشکار رهبری شیعه
حضرت رضا)ع( بعد از احساس خطر درباره امامت شیعه با شجاعت تمام، امامت خود را آشکارا 
اعالم می کنند و دِر خانه  خود را به روی مردم می گشایند و هنگامی که برخی از یاران حضرت به 
ایشان می گویند که شما در جای پدر خویش نشسته و امامت خویش را آشکار کرده ای، در حالی 
که خون از شمشیر هارون می چکد، حضرت به آن ها می گویند که هارون نمی تواند به من ضرر بزند 

و این را حجتی بر امامت خود قرار می دهند )کلینی، 1407ق، ج 8: 257(.
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علّت پافشاری امام)ع( بر این سیاست این بود که امامت شیعی در آن شرایط حساس از هر سو 
هدف شبیخون قرار گرفته بود و چنان چه امام)ع( به تثبیت و تحکیم پایه های آن نمی پرداخت چه 
بسا دشمنان ضربه های جبران ناپذیری بر مکتب اهل بیت)ع( وارد می کردند )رفیعی، بی تا: 223(.

3.2.2. اهتمام به تربیت شاگردان نخبه
امام رضا)ع( در پرورش ش��اگردان نخبه اهتمام فراوانی داش��تند و در حدیث، فقه، کالم، علوم 
قرآن و تفسیر شاگردان نخبه ای را تربیت کردند. تالش امام رضا)ع( در برخی علوم مانند فقه و کالم 
به حدی است که می توان گفت بزرگان تربیت یافته در اصحاب امام رضا)ع( حتی بیشتر از اصحاب 

امام صادق)ع( هستند )محبی پور، 1388: 29– 31(.
امام رضا)ع( به وسیله  تربیت شاگردان و هدایت آن ها، سیاست های فرهنگی مدنظر خود را پیش 
می بردند. چنان که کسانی چون هشام بن حکم، هشام بن سالم، یونس بن عبدالرحمن و علی بن 
اسماعیل و ... از شاگردانی بودند که به رهبری امام توانستند به طور عمده مانع رسوخ انحرافات در 

مذهب شیعه شوند.
3.2.3. تشکیل جلسات علمی دینی

امام رضا)ع( برای بصیرت افزایی و گسترش فرهنگ اس��المی جلسات علمی زیادی را تشکیل 
دادند. در مدینه ایشان کالس درس داشته اند. در این باره اباصلت هروی می گوید: »از حضرت رضا)ع( 
نقل شده فرمودند من در حرم پیامبر )ص( می نشستم، دانشمندان مدینه اجتماع می کردند. چون 
یکی از آن ها در مسئله ای فرو می ماند، همگی متوجه من می شدند و مسائل را نزد من می فرستادند 

و من پاسخ آن ها را می دادم« )طبرسی، 1417ق، ج 2: 64(.
»به طور کلی امام رضا)ع( در مسجد، مجلس درس و بیان مسائل داشته است« )عطاردی، 1367: 
360( یا در روایتی از سلیمان جعفری نقل شده اس��ت: »در خدمت امام رضا)ع( بودم، در حالی که 
خانه ایشان پر بود از مردم و آن ها سؤال می کردند و آن حضرت پاسخ می فرمود« )ابن شهر آشوب 
مازندرانی، 1379ق: 334(. همچنین الیس��ع  بن حمزه می گوید: »در مجلس امام رضا)ع( مشغول 
گفت وگو با ایش��ان بودم، در حالی که مردم بس��یاری در خدمت ایش��ان بودند و از حالل و حرام 

می پرسیدند« )کلینی، 1407ق، ج 4: 23(.
عالوه بر جلساتی که حضرت رضا)ع( در مسجد و در منزل برای عموم برگزار می کردند، جلساتی 
خصوصی برای شیعیان و یاران خاص خود داشتند و این جلسات در خلوت شب صورت می گرفت؛ 

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
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به نحوی که امام)ع( شاگردان خود را به حضور می طلبیدند و مطالبی را با آن ها در میان می گذاشتند. 
در برخی از کتب به این مالقات اشاره شده است. به عنوان نمونه »بزنطی نقل می کند من به اتفاق 
صفوان و محمد سنان بر حضرت رضا)ع( وارد ش��دم. پس از مدتی که در حضور این جناب بودیم، 
برخاستیم که برویم، امام)ع( فرمود: ای احمد، شما بنش��ینید. من هم در کنار آن جناب نشستم و 
حضرت)ع( با من سخن می گفت و من سؤاالتی از او می پرسیدم تا آن گاه که پاسی از شب گذشت« 
)ثقفی، 1395ق، ج2: 889( یا در حدیث دیگری آمده است که زکریا بن آدم قمی گوید: »در اول 
شبی خدمت حضرت رضا)ع( رسیدم. ما آن شب را به گفت وگو پرداختیم تا فجر طلوع کرد. در این 

هنگام حضرت برخاست و نماز صبح را به جا آورد« )کشی، 1363، ج 2: 873(.
عالوه بر مجالس علمی که حضرت در مدینه برگزار می کردند، امام رضا)ع( در سال 194قمری 
به بصره رفت و به درس حدیث و نشر علم پرداخت )حاکم نیشابوری، 1375: 205؛ به نقل از محبی 
پور، 1388: 26( و نیز در سفر به ایران به هر منزلگاهی که می رسید، به ایراد حدیث می پرداخت. 
در این باره رجاء بن ضحاک نقل می کند: آن حضرت در هیچ ش��هری قدم نمی گذارد جز این که 
اهالی آن سامان به دیدارش می شتافتند و از ایشان مسائل و مشکالت دینی خود را می پرسیدند و 

حضرت برای آنان حدیث نقل می کرد )ابن بابویه، 1378، ج 2: 183(.
زمانی هم که حضرت رضا)ع( به والیت عهدی منصوب می شوند، افزون بر شرکت در مناظرات 
عمومی و مجالس علمی که مأمون آن ها را تدارک می دید، در منزل خود و مس��جد مرو نیز حوزه 

علمی تشکیل دادند و به تربیت شاگردان پرداختند.
3.2.4. توسعه همه جانبه علوم

یکی از اقدامات مهم حضرت رضا)ع( توسعه  همه جانبه  علوم است. علم طب، کالم، فقه، تفسیر 
قرآن، اخالق، سیاس��ت، حدیث و ش��عر علومی اس��ت که حضرت رضا)ع( به گسترش آن ها همت 
گمارده اند )جمعی از نویس��ندگان، 1392(. در زمینه  برخی از این عل��وم مانند طب و فقه کتب 
مستقلی به نام طب الرضا )رساله ذهبیه( و فقه الرضا منسوب به ایشان وجود دارد. در زمینه  تفسیر 
قرآن، کتابی از احادیث تفسیری ایشان به نام مجموعه  تفسیری امام رضا)ع( تدوین شده است که 

نشان از توجه آن حضرت به تفسیر قرآن و گسترش آن دارد )کریمی و دیمه کار، 1392(.
علم کالم نیز یکی از علومی اس��ت که حضرت رضا)ع( به بارور کردن آن پرداخته اند و در کتب 
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مختلف حدیثی به مباحث کالمی اش��اره شده اس��ت. عالوه بر این در این کتب مباحث سیاسی، 
اخالقی و ادبی وجود دارد که توجه ایش��ان را به گس��ترش این علوم نش��ان می دهد )عطاردی، 

1406ق؛ طبرسی، 1403؛ مجلسی، 1403ق، ج49(.
3.2.5. سفرهای تبلیغی

حضرت رضا)ع( با سفر به مراکز فرهنگی آن زمان چون بصره و کوفه عالوه بر دفاع از اسالم ناب، 
از مکتب تشیع و امامت خویش دفاع کرد )قرشی، 1380، ج 1: 93– 101(. این سف�رها بیشتر در 
زم�ان جنگ بین امین و مأمون رخ داده است و حضرت رضا)ع( در این سفرها محافل علمی تشکیل 
می داده اند و به ایراد حدیث می پرداختند. عالوه بر این سفرها، در مسیر از مدینه تا مرو به هر شهر 
و استانی که می رسیده اند، به س��خنرانی می پرداخته و حدیث از پیامبر )ص( و یا از پدران خود نقل 

می کرده اند )ابن بابویه، 1378ق، ج 2: 183(.
3.2.6. مناظرات علمی

در زمان امامت حضرت رضا)ع( مناظره علمی کاری مورد قبول بود و یکی از شیوه های امام رضا)ع( 
برای انتقال معارف اسالمی استفاده از مناظره بوده است. ایش��ان هم در مدینه، هم در سفرهای 
تبلیغی به بصره و کوفه به مناظره با علمای ادیان، فرق و مذاهب گوناگون اسالمی و شیعیان اقدام 

کرده اند.
همچنین با فرصتی که ام��ام)ع( در زمان والیت عهدی مأمون عباس��ی به دس��ت آوردند و با 
مناظراتی که وی برای درمان��ده کردن امام)ع( به راه انداخت، ایش��ان با توجه به درک و ش��رایط 
مخاطب، با ش��یوه های مختلفی توجه طرف مقابل را به موضوع جلب و این توجه را در طول بحث 
حفظ می کردند. از آن جمله می توان به احتجاج با زبان مخاطب، بهره گیری از تمثیل و تش��بیه، 
همگام شدن با مخاطب از طریق گوش دادن پویا، خوش سازی کالم و هدایت کردن مخاطب در 
مسیر بحث، رعایت حد سخن با توجه به موقعیت مناظره و شرایط مخاطب و نظایر آن اشاره کرد. 
همچنین دعوت مخاطب به پرسش، تشویق مخاطب به ادامه  بحث و طرح نظریه های خود، تسلط 
حضرت به جمیع علوم و زبان ها، اعطای آزادی کامل به طرف مناظره، دریافت پاسخ مناسب از سوی 
حضرت با حداقل تالش مخاطب و نظایر آن از جمله الگوهایی است که از طرف امام)ع( در مناظره ها 

رعایت می شد )امام جمعه زاده و محمود اوغلی، 1393: 25(.

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
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3.2.7. احیای سنت نبوی
حضرت رضا)ع( در هر فرصتی که پیش می آمد، سنت پیامبر )ص( را با اعمال و رفتار خود به مردم 
نش��ان می دادند. در قضیه  بیعت والیت عهدی و نیز نماز عید فطر، حضرت رضا)ع( اشاره می کنند 
به این که سنت درس��ت نبوی چگونه بوده اس��ت. عالوه بر این، نمونه های دیگری نیز وجود دارد 
که نشان می دهد حضرت رضا)ع( در پی احیای سنت نبوی است. به  عنوان  مثال هنگامی که ایشان 
به بصره می رود، در جلسه ای جاثلیق مس��یحی و رأس الجالوت را هم شرکت می دهند. سپس رو 
به آن ها می کنند و می فرمایند: من شما را به این جا احضار کردم برای این که ممکن است سؤال 
کنید راجع به سّنت  پیامبر و عالمت امامت، و چون ممکن نیست جواب آن را از احدی به غیر از ما 
اهل بیت بشنوید، بنابراین بیایید و از من بپرسید )قرشی، 1380، ج 1: 93(. این روایت خود گویای 

احیاگری امام رضا)ع( است.
3.2.8. تبیین احادیث صحیح و لعن جاعالن 

در مقابل جعل احادیث توسط برخی افراد، سیاست حضرت رضا)ع( لعن و طرد آن هاست. سپس 
احادیث صحیح را از ناصحیح مشخص می کردند. همچنین به شاگردانشان اصولی را یاد دادند که 
آن ها نیز بتوانند حدیث جعلی و تحریف شده را از حدیث صحیح تشخیص دهند. به عنوان نمونه 
یونس بن عبدالرحمن می گوید: من به عراق وارد شدم. شماری از اصحاب امام باقر)ع( را یافتم، ولی 
یاران امام صادق)ع( را فراوان یافتم. از آن ها حدیث شنیدم و کتاب هایشان را گرفتم. پس در فرصتی 
این کتب را بر ابوالحسن الرضا)ع( عرضه داشتم. آن حضرت احادیث فراوانی از احادیث امام صادق)ع( 
را تکذیب کرد و به من فرمود: ابوالخطاب به امام صادق)ع( دروغ بست. خدا ابوالخطاب را لعنت کند! 
این احادیث را اصحاب ابوالخطاب در کتب امام صادق)ع( تا به امروز قرار داده اند. بنابراین، آن چه را با 
قرآن مخالف باشد، نپذیرید، زیرا ما اگر سخن می گوییم، موافق قرآن و سنت سخن می گوییم یا از 
خدا سخن می گوییم یا از رسول او )خویی، 1413ق، ج 18: 286 به نقل از محبی پور، 1388: 56(.

3.2.9. لعن و تکفیر برخی از فرقه 
اولین اقدام حضرت رضا)ع( در برخورد با فرقه های گوناگون، پاس��خ به شبهات است به عنوان 
نمونه گروهی از صوفیه در خراسان خدمت حضرت رضا)ع( رس��یده عرض کردند »امیرالمؤمنین 
مأمون مقام خالفتی که خدا به او عنایت کرده، خواس��ت به شایسته ترین مردم واگذار نماید شما 
خانواده پیغمبر را از همه مردم به مقام رهبری شایس��ته ترید و از میان اهل بیت شما را از هر نظر 
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الیق تر به مقام امامت تشخیص داد، تصمیم گرفت خالفت را به شما واگذارد با این که مردم احتیاج 
دارند به کسی که غذای خوب نخورد و لباس درشت بپوشد و س��وار االغ شود و به عیادت مریض 
رود. حضرت رضا)ع( که تکیه نموده بود، راست نشس��ت. فرمود: یوسف، پیامبر بود لباس های دیبا 
آراسته با طال مي پوشید و تکیه بر تخت فرعون مي نمود و حکومت مي کرد. امام باید عادل و دادگر 
باشد وقتی حرف مي زند راست بگوید. وقتی حکومت مي کند عدالت ورزد و به وعده خود وفا کند. 
َِّتي أَْخَرَج  ِ  ال َم ِزينََة اللَّ خداوند خوراک و پوشاک را حرام نفرمود و این آیه را قرائت نمود: ُقْل َمْن َحرَّ

ْزِق« )مجلسی، 1403ق، ج 49: 275(.  یِّباِت ِمَن الرِّ لِِعباِدِه َو الطَّ
امام رضا)ع( عالوه بر پاسخ به ش��بهات برای مبارزه با آن ها، اقداماتی نظیر این امور را نیز انجام 

دادند:
الف- تکفیر جبریون و منع از پرداخ��ت زکات به آنان و نپذیرفتن ش��هادت آن ها )ابن بابویه، 

1398ق: 362(.
ب- لعن و تکفیر غالت، واقفیه، مفوضه و قائلین به تناسخ )ابن بابویه، 1378ق، ج 2: 203(.

با بررسی س��یره امام رضا)ع( می توان تالش و مبارزه ایش��ان با فرق گوناگون را در جهت ایجاد 
وحدت در میان امت اسالمی مشاهده کرد.

3.2.10. گسترش مذهب تشیع
جنگ امین و مأمون و والیت عهدی فرصت هایی بود که برای امام رضا)ع( به وجود آمد و ایشان 
از این فرصت ها بیشترین استفاده را در جهت گسترش و رش��د مذهب تشیع بردند. امام رضا)ع( با 
سفرهای تبلیغی خود به بصره و کوفه و نیز سفر اجباری خود به مرو از این فرصت استفاده کردند 
و مردم آن شهرهایی را هم که در مسیر سفر بودند و مذهب غیر ش��یعی داشتند با مذهب تشیع 
آَشنا کردند و به هر شهر که قدم می گذاشتند به ایراد حدیث می پرداختند و مردم آن دیار را شیفته  
خویش و مکتب شیعی می کردند. مردم خراسان نیز که از پیش به خاندان رسالت عالقه مند بودند، 

پس از حضور آن حضرت، عشق و محبت شان به اهل بیت)ع( و علویان بیشتر شد.
در این مقطع مردم از اطراف برای دیدن و بهره بردن از ایشان به خراسان روی آوردند. امام)ع( 
در دوران والیت عهدی با اس��تفاده از مناظره های علمی با اهل کتاب و فرقه های گوناگون زمینه 
رشد بینش دینی و گسترش تش��یع را فراهم و حتی با رفتار خود فرهنگ اصیل شیعی را معرفی 
کردند. به عنوان نمونه در مناظره  امام)ع( با عمران صابی بعد از این که سؤال های او را به خوبی پاسخ 

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
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می دهد، هنگامی که وقت نماز فرا می رسد با این که طرف مناظره می گوید: موالی من، سؤال مرا 
قطع نکن، دلم نرم شده است. حضرت می فرماید: نماز می گزاریم و باز می گردیم، سپس برخاستند 
و برای نماز رفتند )جزایری، 1427ق، ج2: 377(. این روایت به خوبی نشان می دهد که نماز اول 
وقت جزو فرهنگ شیعی است و حضرت رضا)ع( با این اقدام سعی در متوجه کردن شیعیان و غیر 

آنان در اهمیت نماز اول وقت دارند و نیز فرهنگ شیعی را تبلیغ می کنند.
3.2.11. خنثی کردن توطئه های فریبکارانه حکومت

همان گونه که در قسمت قبل بیان شد یکی از مش��کالت فرهنگی امام رضا)ع( فریب و نیرنگ 
حکومت و استفاده  ابزاری از ایشان اس��ت، ولی در مقابل هر فریب و نیرنگی که حکومت در برابر 
حضرت رضا)ع( به آن متوسل می شود، ایشان با اقدامات فرهنگی خود به مقابله و خنثی سازی آن 
پرداخته اند. بنابراین خنثی کردن توطئه های فریبکارانه حکومت را نیز می توان یکی از سیاست های 

فرهنگی حضرت رضا)ع( به شمار آورد. 
به عنوان نمونه مأمون نامه می نویسد و دستور می دهد که باید حضرت رضا)ع( والیت عهدی را 
قبول کنند ایشان از همان لحظه  خداحافظی از مدینه، به اهل بیت خود و مردم می گویند که من از 
این سفر باز نخواهم گشت و برای من گریه کنید. حضرت با این کار نشان دادند که به اجبار به مرو 

می روند و مأمون قصد کشتن ایشان را دارد. 
همچنین حضرت در جواب مأمون که ابتدا خالفت را به ایشان پیشنهاد می کند، می فرمایند: 
اگر این خالفت حق تو است و خداوند آن را برای تو قرار داده است، روا نیست جامه ای را که خداوند 
بر قامت تو پوش��انده بیرون آوری و بر تن دیگری کنی و اگر خالفت  از غیر تو است چیزی که از تو 
نیست چگونه به من می بخشی. مأمون گفت: ای پسر رسول خدا برای تو چاره ای نیست و باید این 
کار را بپذیری. حضرت فرمود: این کار را به میل خود هرگز انجام نخواهم داد )بحرانی، 1411ق، 
ج4: 439(. مأمون که با این عمل سعی دارد به مردم نش��ان دهد که حضرت رضا)ع( هم به دنبال 
مقام و قدرت است، در این جا نیز با این جواب حضرت رضا)ع( که ماهیتی فرهنگی دارد، نقشه اش 

باطل می شود. 
عالوه بر این ها حضرت رضا)ع( با مأمون شرط می کنند که در هیچ کاری که مربوط به حکومت 
است دخالت نداشته باش��ند و فقط عنوان والیت عهدی بر روی ایشان باشد که مأمون این شرط 
را می پذیرد و این خود نش��ان از عدم پذیرش حکومت و خالفت مأمون بود که اقدامی فرهنگی به 
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حساب می آید.
در یک نگاه کلی اقدامات سیاستی حضرت رضا)ع( را نیز می توان به این صورت نشان داد:

 
نتیجه گیری

آن چه گفته شد مجموعه اقدامات هدفمند امام رضا)ع( در جهت پاسخ گویی به مسائل فرهنگی 
در مدت امامت بود که در مجموع سیاست گذاری فرهنگی ایشان را نشان می دهد. حضرت رضا)ع( 
نقش بارزی در گسترش فرهنگ شیعی ایفا کردند و از هر فرصتی که توانستند، استفاده و جامعه 

را در جهت آرمان ها و ارزش های الهی خویش هدایت کردند. 
مسائل فرهنگی زمان امامت ایشان که عبارت بود از: در خطر بودن رهبری شیعی، انحرافات 
عقیدتی در نهضت ترجمه، ظهور و بروز ادیان و فرقه های گوناگون، شایعات و دروغ پراکنی علیه 
اهل بیت)ع(، تحریف و جع��ل احادیث و فریب و نیرنگ حکومت که با مجموعه اقدامات سیاس��تی 
ایشان شامل اعالم صریح و آشکار رهبری شیعه، تربیت ش��اگردان نخبه، تشکیل جلسات علمی 
دینی، مناظرات علمی، سفرهای تبلیغی، احیای سنت نبوی، تبیین احادیث صحیح و لعن جاعالن، 
لعن و تکفیر برخی از فرقه ها، توس��عه همه جانبه علوم، گس��ترش مذهب تش��یع و خنثی کردن 

توطئه های فریبکارانه حکومت، پاسخ داده شد.

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
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3. ابن بابویه، محمد بن علی )شیخ صدوق(، )1378ق(، عیون أخبار الرضا، تهران: نشر جهان.

4. ................................................................. )1398ق(، التوحید، قم: جامعه مدرسین.
5. ابن شهر آشوب مازندرانی، محمد بن علی )1379ق(، مناقب آل ابی طالب، قم: عالمه.

6. ابوزهره، محمد )بی تا(، تاریخ المذاهب اإلسالمية، بیروت: دار صادر. 
7. اجاللی، پرویز )1379(، سیاست گذاری و برنامه ریزي فرهنگي در ایران، تهران: نشر 

آن.
8. احمدی، حمید )1386(، تاریخ امامان شیعه، تهران: دفتر نشر معارف.

9. بحرانی، سید هاشم بن سلیمان  )1411ق(، حلية األبرار في أحوال محّمد و آله األطهار)ع( ، 
قم: مؤسسة المعارف اإلسالمية.

10. اش��تریان، کیومرث )1391(، مقدمه ای بر روش سیاس�ت گذاری فرهنگی، تهران: 
جامعه شناسان.

11. الوانی، س��ید مهدی و ش��ریف زاده، فتاح )1393(، فرآیند خط مشی گذاری عمومی، 
تهران: انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی.

12. امام جمعه زاده، سید جواد و محمود اوغلی، رضا )1393(، »واکاوی مواضع سیاسی امام 
رضا)ع( در بحران های اعتقادی- سیاسی دوره  )203- 183 ق(«، فصلنامه فرهنگ رضوی، سال 

دوم، شماره  5: صص33-7.
13. ثقفی، ابراهیم بن محمد )1395ق(، الغارات، تهران: انجمن آثار ملی .

14. جزائری، نعمت الل بن عبد الل  )1427ق(، ریاض األبرار في مناقب األئمة األطهار)ع(، 
بیروت : مؤسسة التاریخ العربي.

15. جعفریان، رسول )1376(، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه)ع(، قم: انصاریان.
16. جمشیدی ها، غالمرضا و زائری، قاسم )1387(، »سیاست گذاری فرهنگی پیامبر اسالم )ص( 
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و تاثیر آن بر موقعیت فرهنگی- اجتماعی زنان در زیست جهان جاهلی«، پژوهش زنان، دوره 6، 
شماره  4: صص5- 38.

17. جمعی از نویس��ندگان )1392(، ابعاد و ش�خصیت و زندگی حض�رت امام رضا)ع(. 
سرپرست علمی دکتر احمد پاکتچی، به اهتمام مرتضی سلمان نژاد، تهران: دانشگاه امام 

صادق)ع(.
18. حاکم نیش��ابوری، ابوعبدالل )1375(، تاریخ نیش�ابور، ترجمه  محمد حس��ن خلیفه 

نیشابوری، تهران: آگه.
19. خویی، ابوالقاس��م )1413ق(، معجم الرجال الحدیث و تفصیل طبقات الروات، قم: 

مدينة العلم.
20. خیری، سمیه )1392(، نهضت های علمی و فرهنگی امام رضا)ع( پایان نامه سطح دو 

)کارشناسی(، آمل: مدرسه علمیه حضرت فاطمه الزهرا )س(.
21. رفاعی، احمد فرید )1346ق(، عصر المأمون، مصر: دار الکتب المصریه.

22. رفیعی، علی )بی تا(، زندگی ائمه علیهم الس�الم، تهران: مرکز پژوهشکده تحقیقات 
سپاه.

23. زیدان، جرجی )بی تا(، تاریخ التمدن االسالمی، بیروت: دار مکتبه الحیاه.
24. س��عیدی گراغانی، منص��وره )1392(، مدیریت فرهنگ�ی امام رض�ا)ع( )پایان نامه 

کارشناسی ارشد در رشته تاریخ گرایش اسالم(، سیستان و بلوچستان.
25. طبرسی، فضل بن حسن )1417ق(، إعالم الوری بأعالم الهدی، قم: آل البیت.

26. طبرسی، احمد بن علی )1403ق(، اإلحتجاج ، مشهد: مرتضی. 
27. عاملی، جعفر مرتضی )1416ق(، الحياة السياسية لإلمام الرضا)ع(، قم: جامعه مدرسین.

28. عطاردی، عزیزالل )1367(، راویان امام رضا)ع( در مسندالرضا، مشهد: کنگره جهانی 
امام رضا)ع(.

29. .............................. )1406ق(، مسند اإلمام الرضا)ع(، مشهد: آستان قدس رضوي.
30. فاضلی، نعمت الل و قلیچ، مرتضی )1392(، نگرش�ی نو به سیاست فرهنگی، تهران: 

تیسا.
31. قرشی، باقر شریف )1380(، حياة اإلمام الرضا)ع(، قم: سعید بن جبیر.

واکاوی سیاست گذاری فرهنگی در سیره امام رضا)ع(
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32. کشی، محمد بن عمر )1363(، اختیار معرفة الرجال، قم: مؤسسة آل البیت)ع( .
33. کلینی، محمد بن یعقوب )1407ق(، اصول کافی، تهران: دارالکتب االسالمیه.

34. گوییگان، جیم مک )1388(، بازاندیش�ی در سیاست فرهنگی، ترجمه ی نعمت الل 
فاضلی و مرتضی قلیچ، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(.

35. مجلسی، محمد باقر )ق1403(، بحار االنوار،بیروت :  مؤسسه وفا.
36. کریمی، محمود، دیمه کار، محس��ن )1392(، مجموعه تفسیری امام رضا)ع(، مشهد: 

بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع(.
37. محبی پور، صغری )1388(، نقش امام رضا)ع( در حدیث ش�یعه، تهران: شرکت چاپ 

و نشر بین الملل.
38. مرتضوی، س��ید محمد )1375(، نهضت کالمی در عصر ام�ام رضا)ع(، مشهد: آستان 

قدس رضوی.
39. مسعودی، علی بن حسین )بی تا(، التنبیه و االشراف، قاهره: دار الصاوی.

40. مفید، محمد بن محمد )1378(، االرشاد، ترجمه  هاش��م رسولی محالتی، بی جا: دفتر 
نشر و فرهنگ اسالمی.

41. منتظر القائم، اصغر )1386(، تاریخ امامت، تهران: دفتر نشر معارف.
42. نوبختی ، حسن بن موسی )1404 ق(، فرق شیعه، بیروت: دار االضواء.

43. وحید، مجید )1386(، »بحثی در سیاست گذاری فرهنگی«، فصلنامه سیاست، دوره 
37، شماره  3: صص287- 306.
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شیراز یکی از شهرهای مهم مذهبی ایران اس��ت و این اهمیت به دلیل وجود مقبره 
شاهچراغ احمد بن موسی)ع( برادر امام رضا)ع( است. این مقبره از لحاظ معماری چند قرن 
سابقه دارد. طی دو قرن اخیر چند بار گنبد شاهچراغ آسیب دید که مرمت و بازسازی 
شد و اکنون به یکی از مهم ترین مجموعه های زیارتی شیعیان تبدیل شده است. مرمت 
گنبد و بارگاه شاهچراغ به ش��کل کنونی آن در دوره پهلوی و با همکاری آستان قدس 
انجام گرفت؛ موضوعی که تاکن��ون در پژوهش ها هنر و معماری به آن توجه نش��ده 
است. اسناد و مدارک موجود ابعاد بیش��تری از چگونگی شروع همکاری آستان قدس 
در دوره نیابت تولیت فخرالدین شادمان، س��ید جالل الدین تهرانی، محمد مهران، امیر 
عزیزی، باتمانقلیچ و پیرنیا طی سال های 1337 تا 1348هجری شمسی نشان می دهند که 

در تحقیقات و پژوهش های فارس شناسی به کلی نادیده گرفته شده اند.
در این مقاله با تکیه بر اسناد منتشر نشده آستان قدس  و روزنامه های چاپ مشهد و 
شیراز در آن دوره، علل و چگونگی همکاری آستان قدس در تعمیرات و بازسازی گنبد 
شاهچراغ، سیاست ها و فعالیت های هرکدام از نایب التولیه ها، هزینه های صرف شده 
در تعمیرات، تاثیرات هنری و معماری مش��هد و اصفهان بر گنبد و مجموعه شاهچراغ 

بررسی می شود.

چکیده

واژه های کلیدی:

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
مجموعه شاهچراغ  

علی نجف زاده1 

anajaf@birjand.ac.ir : 1- مربی گروه تاریخ دانشگاه بیرجند 

شاهچراغ، آستان قدس، معماری، کاشی کاری 

تاریخ دریافت:94/7/10
تاریخ پذیرش:94/9/23
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مقدمه 
مهم ترین زیارتگاه شهر ش��یراز بقعه میر سید احمد بن موس��ی)ع( برادر امام رضا)ع( معروف به 
شاهچراغ اس��ت که بنا بر روایات برادر بزرگ امام رضا)ع( بوده اند. آن حضرت بعد از درگذشت در 
شیراز مدفون شد و شاهچراغ مقبره اوست. در زمان اتابک ابوبکر سعد بن زنگی بقعه و گنبدی بر 
مزار وی ساخته شد و اتابک نیز رواقی بر آن افزود و سپس ملک تاش خاتون، مادر شاه ابواسحاق 
اینجو در سال های 745 تا 750قمری تعمیرات اساسی در آن انجام داد و بقعه، بارگاه و مدرسه عالی 
برای خود در جنوب آن ساخت)مصطفوی، 1382: 63-64(. در زمان شاه اسماعیل اول صفوی به 
سال 912قمری متولی بقعه به نام میرزا حبیب الل شریفی تعمیرات اساسی در این بنا انجام داد. 
در سال 997قمری براثر زلزله نیمی از بنای ش��اهچراغ تخریب شد و تعمیر مجدد یافت. در قرن 
سیزدهم هجری نیز گنبد چند بار تخریب و تعمیر شد. براثر زلزله سال 1269قمری خرابی  به بقعه 

رسید و محمد ناصر ظهیرالدوله آن را تعمیر کرد.
آخرین بار مرحوم نصیر الملک گنبد ش��اهچراغ را تعمیر کرد اما به علت ش��کاف های متعدد، 
گنبد در سال 1337شمسی برچیده ش��د و به جای آن با آهن و مصالح ساختمانی مناسب گنبد 
سبک قابل دوام به همان طرح ساختند)همان: 64(. تا دوره پهلوی هنرمندان شیرازی به تعمیر و 
بازسازی گنبد شاهچراغ می پرداختند و به همین دلیل سبک هنری و کاشی کاری آن محلی بود و 
فنون بومی نظیر گنبد غنچه گلی، کاشی کاری گره چینی، معرق و هفت رنگ، مقرنس شیرازی یا 
خاک اندازی از جمله این موارد بود)پارسایی، 1388: 88(. ولی در تعمیرات و بازسازی دوره پهلوی 
تالش هایی از خارج از شیراز صورت گرفت و هنرمندان مشهدی و اصفهانی نیز وارد عمل شدند و 

بر ساخت گنبد شاهچراغ تاثیر گذاشتند که تاکنون بررسی نشده است. 
ساخت بناهای بزرگ و باشکوه در هر دوره ای هزینه های زیادی دارد و هنرمندان متعددی در 
آن نقش دارند. علل و انگیزه موثر بر ساخت یک اثر و برنامه ریزی برای تکمیل آن جزئیات بسیاری 
زیادی دارد که در منابع تاریخی کمتر به آن اشاره می شود و در مطالعات تاریخ هنر و معماری نیز 
بدان اشاره نمی شود، زیرا به ندرت اطالعاتی درباره آن باقی می ماند. تعمیر گنبد شاهچراغ نیز از 
جمله بناهایی است که تنها علی سامی در کتاب شیراز)سامی، 1347: 340( به طور مختصر بدان 
اشاره کرده است. به خاطر فقدان مدارک در این زمینه ها پژوهشگران تاریخ هنر و معماری بیشتر 
براساس حدس، گمان و ش��کل ظاهری ارتباط هنری بین بناها و تاثیر آن ها را بر یکدیگر بررسی 
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کرده اند در حالی که اگر اس��ناد و مدارک س��اخت بناها به خوبی نگهداری می شد به بسیاری از 
سئواالت متداول درباره هر بنا و ویژگی های هنری و معماری آن پاسخ داده می شد.

با این پیش زمینه، مدارک تعمیر گنبد شاهچراغ شیراز که در البه الی پرونده های آستان قدس 
باقی مانده، بررسی شد تا عوامل موثر بر ساخت آن و تاثیر هنری و معماری مناطق مختلف ایران 

بر مجموعه آستانه شاهچراغ بیشتر مشخص شود.
روش پژوهش در این مقاله به شیوه کتابخانه ای و اسنادی بوده و از طریق مطالعه اسناد متعدد 
منتشر نشده و روزنامه های چاپ مشهد طی چند دهه به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده است. 

ضرورت  بازسازی گنبد شاهچراغ 
مهم ترین بازسازی اساسی گنبد شاهچراغ در اواسط دوره پهلوی انجام گرفت. دکتر شریفی 
متولی مجموعه ش��اهچراغ در گزارش خود درباره ساختمان حضرت ش��اهچراغ نوشته است: در 
سال 1336شمسی پس از تشخیص وضع خطرناک گنبد حضرت شاهچراغ و این که ممکن است 
از هم متالشی شود و بقعه، بارگاه آستانه و خانه های اطراف را منهدم و عده ای را تلف نماید، پس 
از مش��اوره با مهندس��ان و معماران ذی صالح و تایید کارشناس��ان اداره باستان شناسی، اوقاف و 
انجمن آثار ملی، گنبد برچیده شد. این تصمیم برای رفع خطر بود ولی مشکل را به طور کامل حل 
نمی کرد، زیرا برای ساختمان مجدد گنبدی چون آستانه شاهچراغ بودجه ای وجود نداشت. طبق 
تقاضای متولی سابق)مرحوم سید محمد حسین شریفی( و کمک مصطفی قلی رام، استاندار وقت 
فارس، کمیسیونی مرکب از علمای اعالم و افراد مورد اعتماد قاطبه اهالی شیراز به نام کمیسیون 
ساختمان گنبد تش��کیل ش��د و به وس��یله اعضا و روزنامه های محلی به خصوص جریده شریفه 
پارس از مردم شیراز و سایر نقاط ایران طلب استمداد شد تا هر مبلغ که می توانند به حساب های 

مخصوص ساختمان گنبد در بانک های مختلف واریز کنند.

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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طبق گزارش روزنامه استخر در مهرماه 1340شمس��ی چون گنبد کاشی قدیمی شاهچراغ 
شکافی برداشته بود و بیم افتادن و خراب شدن داش��ت، با تصویب و پیش بینی اداره اوقاف شیراز 
آن گنبد را به تدریج برداش��تند تا به جای آن گنبدی تازه بگذارند. برای تهیه مخارج آن راه اعانه 
را باز کردن��د که هر کس به قدر همت خود در این کار مذهبی ش��رکت نمای��د و پولی بدهد، زیرا 
این کار بزرگ و پرهزینه از توان متولی آس��تانه و اداره اوقاف خارج بود. مردم عالقه مند مجمعی 
به نام نظارت بر س��اختن گنبد از حضرات حجج اس��الم، چند تن از بازرگانان و دو سه تن از اداره 
باستان شناس��ی، از معمارهای درجه اول متولی تشکیل دادند و حس��اب جاری در بانک ملی باز 
نمودند و رئیس، نایب رئیس، منشی و صندوق دار را انتخاب کردند. این مجمع هر ماه یا دو ماه در 
مورد لزوم تشکیل می شد و کمک های مردمی را گردآوری می کرد و از این طریق پانصد هزار تومان 

اعانه جمع شد)استخر، ش 1881: 3(.
پس از دوره اس��تانداری مصطفی قلی رام، باقر پیرنیا که به س��مت اس��تانداری رسید، روند 
بازساری گنبد شاهچراغ را ادامه داد. وی در خاطراتش به نظارت بر صندوق ضریح تاکید کرده و 
نوشته که »من در آغاز برای سروسامان بخشیدن به این مسئله هیئت امنا تشکیل دادم که از همه 
دسته ها در آن عضویت داشتند و ش��مار آنان نیز هفت تن بود. با تشکیل هیئت امنا قفلی بر درب 
ضریح شاهچراغ زده و کلید آن را در جعبه ای ویژه نهاده و به وسیله هیئت الک و مهر شد. سپس 
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آن را به دس��ت خزانه دار هیئت سپرده و مقرر ش��د هر ماه درب ضریح را باز کرده و درآمد حاصل 
را پس از ش��مارش به حس��ابی که در بانک به امضای یکی از اعضای هیئت امنا و شریفی متولی 
موروثی شاهچراغ باز شده بود، سپرده شود تا به تدریج بتوان از محل این درآمد نوسازی های مورد 
نظر را انجام داد. این درآمد در ماه نخست نزدیک 30 هزار تومان بود که پس از یک سال به بیش 
از دویست هزار تومان رسید و در س��ال های پس از آن از یک میلیون تومان هم گذشت«)پیرنیا، 

.)254 :1382
 

طرح گنبد شاهچراغ
پس از تدارک مقدمات و مشخص ش��دن درآمد، موضوع تجدید بنای گنبد مطرح شد. ظرف 
چند ماه چندین طرح اس��کلت گنبد تهیه کرد و سپس بهترین و مس��تحکم ترین آن را مهندس 
سیحون، رئیس هیئت مهندسان اعزامی از تهران تهیه کرد. طبق گزارش دیگری انتخاب اسکلت 
آهنی براساس نقشه تنظیمی توسط استادکار درجه یک شیرازی به نام سید احمد رضازاده و تحت 

نظارت مستقیم مهندسان ذی صالح با وجود این که کاری بس دشوار بود، با موفقیت انجام شد.
چون تا زمان تهیه طرح اولین گنبد، مبلغی نزدیک دو میلی��ون ریال از طریق کمک مردمی 

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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و عواید آستانه از محل واگذاری حجرات برای دفن اموات آماده ش��ده بود، مصالح الزم به منظور 
ساخت اسکلت آهنی خریداری و قرارداد ساخت آن منعقد و با قطع نوار سه رنگ در اردیبهشت ماه 

سال 1338شمسی ساخت اسکلت آهنی گنبد شاهچراغ آغاز شد.

اسکلت در عرض مدت نسبتاً کوتاهی در محل خود نصب شد و در مجموع مقدار 360901/4 
کیلوگرم آهن در آن به کار رفت. مخارج برچیدن گنبد اولیه، نصب مجدد اس��کلت جدید، خرید 
مصالح و دس��تمزد در مجموع مبل��غ 1/575/838 ریال ش��د که همه تحت نظارت کمیس��یون 
ساختمان به مصرف رسید. تا این زمان مس��ئوالن آستان قدس رضوی وارد همکاری نشده بودند 
و از لحاظ هنری نیز نمی توانس��تند تاثیری داشته باش��ند. طرح گنبد جدید شاهچراغ منطبق با 
گنبدهای رایج در فارس بود، اما به تدریج با مش��خص ش��دن هزینه زیاد تکمیل گنبد، نهادها و 

شخصیت های دیگر برای ادامه کار وارد عرصه شدند که آستان قدس رضوی یکی از آن ها بود.
شروع همکاری آستان قدس رضوی در بازسازی گنبد شاهچراغ

اولین گزارش درباره کمک آستان قدس به آستانه شاهچراغ در سال 1337شمسی آمده است. 
عامل شکل گیری این مسئله و حلقه ارتباطی خیلی دقیق مشخص نیست؛ ولی گویا از مصاحبه 
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مطبوعاتی سید فخرالدین شادمان، نیابت تولیت آستان قدس در 25 آبان 1337شمسی آغاز شد 
که اعالم کرد آستان قدس تعهد پرداخت صد هزار ریال برای مس��اعدت به ساختن گنبد مقبره 
شاهچراغ در شیراز، برادر مکرم علی ابن موسی الرضا)ع(، کرده است)هیرمند، ش4، سال اول: 2 ؛ 
آفتاب شرق، ش 6034: 4 ؛ خراسان، ش 2711: 2(. این مسئله می توانست نشأت گرفته از چند 
عامل باشد. شخصیت علمی و فرهنگی دکتر سید فخرالدین شادمان در میان سایر نایب التولیه های 
دوره پهلوی ممتاز بود و نشان داد بیش از سایر نایب التولیه ها عالقه مند به فعالیت های فرهنگی 
است و از سوی دیگر شادمان با اقدامات اصالحی توانسته بود آستان قدس را از بحران مالی عبور 
دهد و با افزایش درآمد و ایجاد توازن در دخل و خرج آستانه زمینه را برای کمک های فرهنگی به 
سایر موسسات و اماکن مذهبی و فرهنگی فراهم آورد. آستان قدس به خاطر تجربیات  موفق در 
مرمت و بازسازی پیشتر نیز چنین کمک هایی به بازسازی اماکن متبرکه یا بناهای تاریخی کرده 
بود و از سال 1329شمسی در مرمت بنای خواجه ربیع، تربت شیخ احمد جامی و آرامگاه نادری 
نقش ایفا کرده بود و پیشنهاد همکاری و کمک به تعمیر گنبد شاهچراغ با این پیش زمینه ها انجام 

گرفت.  
مسئوالن اس��تان فارس نیز از مصاحبه شادمان مبنی بر کمک آس��تان قدس استفاده کردند 
تا حداقل از کمک مادی آستان قدس بهره مند ش��وند. مصطفی قلی رام، استاندار فارس و رئیس 
انجمن آثار ملی فارس دراول دی 1337شمس��ی طی نامه ای به نیابت تولیت آستان قدس اعالم 
کرد به طوری که ضمن مصاحبه بیان گردیده مبلغ صد هزار ریال از محل اعتبارات آستان قدس 
رضوی برای کمک به ساختمان گنبد حضرت ش��اهچراغ منظور گردیده است. وی ضمن تشکر 
و امتنان از این مساعدت بجا و پسندیده، درخواس��ت کرد نائب التولیه آستان قدس دستور دهد 
برای صدور حواله مبلغ نام برده اقدام مقتضی انجام گیرد)مرکز اسناد آستان قدس: 91614/9(. 
سید فخرالدین شادمان نیز با پاسخی مثبت به این نامه در 21 بهمن 1337شمسی به رام استاندار 
فارس پاسخ داد که به حسابداری آستان قدس دستور داده مبلغ صد هزار ریال کمک برای مخارج 
ساختمان گنبد حضرت شاهچراغ پرداخت کنند. با وجود این هماهنگی، حواله آستان قدس هنوز 
در 24 فروردین 1338شمسی به شیراز نرسیده بود)همان: 6 و 91614/5(. در حالی که دوره نیابت 
تولیت دکتر شادمان در آخرین روزهای سال 1337شمس��ی به پایان رسید و به جای وی محمد 
مهران به این سمت منصوب شد. حضور مصطفی قلی رام در مسند استانداری فارس و ارتباط وی 

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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با خراسان و به ویژه آستان قدس که مدتی سمت نیابت تولیت را نیز داشت، می توانست بر شکل 
گیری این همکاری و تعامل مؤثر باشد که علی سامی نیز در نامه اش به محمد مهران نایب التولیه 
جدید به آن اشاره ای کرده است. علی سامی، رئیس اداره آثار باس��تانی فارس، در نامه مورخ 25 
اردیبهشت 1338شمسی به محمد مهران ضمن تبریک انتصاب وی به نیابت تولیت آستان قدس 
اعالم کرد »در نتیجه تقاضایی که از طرف کمیسیون جمع آوری اعانه و نظارت بر ساختمان گنبد 
حضرت شاهچراغ)ع( و جناب رام اس��تاندار فارس و بنادر و رئیس انجمن آثار ملی فارس، در سال 
گذشته به عمل آمد، به موجب نامه شماره 11422- 37/11/21 مقرر فرموده بودند که مبلغ صد 
هزار ریال برای مساعدت به ساختمان گنبد حواله فرمایند؛ ولی حواله مزبور تاکنون نرسیده است. 
بنابراین چون از عالقه خاص جناب عالی به ش��هر ادب پرور شیراز و ایمان محکمی که به خاندان 
عصمت و طهارت دارند کامال مطلع می باشد به خود این حق را می دهد که استدعا نماید اینک که 
ساختمان اسکلت گنبد آغاز شده دستور فرمایند صدور و حواله مبلغ صد هزار ریال مقرر به عنوان 
حساب شمار 35036 ساختمان گنبد حضرت شاهچراغ یا به عنوان جناب رام ریاست انجمن آثار 
ملی فارس هر کدام صالح بدانند، تسریع به عمل آورند«)همان: 91614/3(. سید محمد حسین 
شریفی، تولیت آستانه متبرکه احمدیه)ع(، نیز یک روز بعد در 26 اردیبهشت1338شمسی به محمد 
مهران نوشت طبق پرونده مبلغ صد هزار ریال برای مساعدت به ساختمان گنبد شاهچراغ حواله 
فرمایند)همان: 91614/4(. ورود انجمن آثار ملی به مسئله بازسازی گنبد شاهچراغ نیز می توانست 
بر این تعامل موثر باشد. از دوره ای که سیاست ساخت یا مرمت بناهای ملی و یادمانی توسط انجمن 
آثار ملی در اولویت قرار گرفت تعامل خاصی بین موسسات فرهنگی در سطح شهرها و گاه در سطح 
ملی به وجود آمد و بازسازی گنبد ش��اهچراغ نیز از جمله مواردی بود که آن انجمن در مشاوره و 
نحوه ساخت آن نقش ایفا کرد و مصطفی قلی رام عالوه بر استانداری، رئیس انجمن آثار ملی فارس 

را نیز داشت که می توانست در جلب کمک مادی از آستان قدس موثر باشد.
گنبد طال یا گنبد کاشی

 با سا خته شدن اسکلت گنبد ش��اهچراغ، مردم شیراز و ایران آرزو داش��تند گنبد شاهچراغ 
روکش طال شود. محمد شریفی، متولی شاهچراغ در نامه به عالء، وزیر دربار درخواست کرد برای 
طال کردن گنبد حضرت احمد بن موسی)ع( اقدام شود)همان: 69161/23(. با وجود این پیشنهاد، 
عده ای در شیراز با این طرح مخالفت کردند. استدالل مخالفان از دو جنبه هنری و مادی قابل تامل 
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بود و به همین دلیل در کمیس��یونی مورد بررسی بیشتر قرار گرفت. اس��تدالل مخالفان از لحاظ 
هنری این بود که طالکاری گنبد ارزش هنری ندارد و بهتر اس��ت گنبد کاش��ی کاری شود. افراد 
ذی فن، باستان شناسان و اعضای انجمن آثار ملی نیز در زمره مخالفان طالکاری گنبد شاهچراغ 
بودند.آنان اظهار می داشتند در صورتی که گنبد کاشی کاری شود به طور مسلم اثری بدیع از نظر 
هنر کاشی سازی، کاشی کاری، طراحی، نقاشی و نمونه ای از ذوق ایرانیان معاصر خواهد بود)همان: 

.)69161/8-5
یکی دیگر از علل مخالفت با طالکاری، هزینه زیاد آن بود. در مراحل اولیه تعمیر ش��اهچراغ 
برآورد ش��د برای طالکاری گنبد مبلغی حدود 40 میلیون ریال بودجه الزم باشد در صورتی که 
برای کاش��ی کاری فقط چهار میلیون ریال کفایت می کرد. طبق ب��رآورد دقیق برای مطال کردن 
گنبد14میلیون ری��ال الزم بود در حالی که  برای کاش��ی کاری س��ه میلیون ری��ال نیز کفایت 

می کرد)همان: 69161/18-17(. 
اعضای تصمیم گیرنده درباره گنبد شاهچراغ شامل چهار گروه علما، ماموران دولتی، معتمدان 
و اهل فن بودند. محمد مهران در گزارش 8 خرداد 1340شمسی درباره تصمیم گیری برای کاشی 
کاری گنبد شاهچراغ به اعضای شرکت کننده در جلسه و ترکیب آن ها چنین اشاره کرده است: در 
27 اردیبهشت 1340شمسی کمیسیونی مرکب از پنج نفر از علمای اعالم شامل: آیت الل رضوی، 
آیت الل حاج سید حسام فال اسیری، حاج محمد جواد آیت اللهی، علم الهدی فضائلی، ابن یوسف 
حدائق، چهار نفر از ماموران دولتی شامل فرماندار، مدیر کل فرهنگ، رئیس باستان شناسی، رئیس 
اوقاف و استاندار که در محل نبودند، س��ه نفر از معتمدان شیراز شامل متولی آستانه، حاج جلیل 
منتخب و سید محمود عطاران، شش نفر از اهل فن شامل رئیس هنرهای زیبای اصفهان، مهندس 
صدر هاشمی، حاج علی محمد فصحتی معمار، عزیز صداقت معمار، کارشناس اوقاف، یک باستان 
شناس و دو نفر کاشی کار آستان قدس رضوی تشکیل ش��د. این افراد با حضور محمد مهران در 
مجموع گروهی 19 نفره را تش��کیل دادند که باید درباره طالکاری یا کاشی کاری گنبد تصمیم 
می گرفتند. از بین این چهار گروه تنها دو گروه علما و اهل ف��ن نظراتی قابل توجه والبته مخالف 
با یکدیگر داش��تند. علما و متولی آستانه بر ساخت گنبد طال نظر داش��تند و در این زمینه اصرار 
می ورزیدند ولی نظر اهل فن آن بود که گنبد طال عالوه بر این که خرج زیادی دارد، ارزش صنعتی 
و تاریخی ندارد و گنبد کاشی معرق را توصیه می کردند. محمد مهران نیز با همین دلیل و برهان 

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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تصمیم نهایی را گرفت و اعالم کرد که کاشی کاری بهتر از طالکاری است)همان: 69161/18-17(.
روزنامه اس��تخر چند ماه پس از جلس��ه تصمیم گیری درباره کاش��ی کاری گنبد، در 5 مهر 
1340شمسی علت انتخاب کاشی کاری برای گنبد شاهچراغ را منتشر کرد و نوشت: اسکلت آهنی 
گنبدی شکل که باید گنبد روی آن قرار بگیرد، س��اخته و آماده شد. همه صحبت از گنبد طال یا 
مطال می کردند. بر حسب دستور شاه به مهران، نیابت تولیت آستان قدس رضوی، دستور داده شد 
تا از مشهد سفری به شیراز برود و از کم و کیف قضایا اطالع حاصل نماید. در مجمع نظارت بنا به 
پیشنهاد و نظر مهران گنبد طالیی تبدیل به کاشی معرق شد و با دالیل و نکات فنی که هم بادوام تر 
است و هم صنعتی زنده محسوب می ش��ود و در عین حال زیباتر و جذاب تر است، مجمع دالیل و 
نظرات مهران را قبول کرد و نقشه  ها تهیه شد و به نظر مجمع رسید)استخر، ش 1881: 3(. احتماالً 
تجربیات کاشی کاری و جنبه های هنری که در مجموعه آستان قدس بارها مشاهده و مرمت شده 

بود، بی تاثیر بر تصمیم گیری درباره کاشی کاری گنبد شاهچراغ نبوده است.
 

جلسه مذاکره درباره کاشی کاری گنبد شاهچراغ)عکس از مرکز اسناد آستان قدس(
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طرح های کاشی کاری شاهچراغ
پس از تثبیت نظر کاش��ی کاری گنبد ش��اهچراغ زمان ارائه طرح آن فرا رس��ید. این بخش 
می توانس��ت از مهم ترین مراحلی باش��د که تاثیرات هنری طراح و س��بک های هنری را بر گنبد 
مشخص کند. محمد رضا پهلوی که روز 27 فروردین1340شمسی وارد مشهد شده بود، به مهران 
ماموریت داد چند روزه به شیراز مسافرت کند و مقدمات ساخت گنبد شاهچراغ در شیراز را فراهم 
کند)نامه آستان قدس، ش 5: 78 و 83(. در پی این فرمان، وزیر دربار به محمد مهران ماموریت داد 
گنبد احمدیه را بسازد)مرکز اسناد آستان قدس: 69161/164(. مهران نیز به مهندس قهرمانی 
رئیس اداره امور فنی و مهندس آستان قدس ماموریت داد فوری عازم شیراز شود و مخارج گنبد 

احمدیه را برآورد کند و گزارشی ارائه دهد)همان: 69161/160(. 

جلسه مذاکره درباره کاشی کاری گنبد شاهچراغ)عکس از مرکز اسناد آستان قدس(

مهران براي س��اختمان گنبد ش��اهچراغ وارد عمل ش��د. روز 10 اردیبهشت 1340شمسی 
مهندس قهرماني، رئیس اداره امور فني و مهندس آستان قدس رضوي، وارد شیراز شد و با حضور 
معماران، شریفي متولي آستانه شاهچراغ و علی سامي رئیس اداره باستان شناسي فارس، گنبد را 
از نزدیک بازدید کرد. اندازه گیري سطح گنبد آغاز و مشخص شد تمام سطح گنبد در حدود 540 
متر مربع است. ساقه گنبد نیز در حدود 110 مترمربع بود که باید کاشي کاري و معرق کاري مي شد. 

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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مقرر شد ساخت گلدسته ها، ضریح و سایر تعمیرات آستانه به عده کمیسیون نظارت بر ساختمان و 
از محل وجوه و اعاناتي که مردم شیراز مي پردازند، انجام شود)خراسان، ش3420، سال دوازدهم: 

1(. ولی هزینه اصلی گنبد را آستان قدس تعهد کرد که پرداخت کند.
با قوت گرفتن این مسئله الزم به نظر  رسید مهران، موضوع را از نزدیک بررسی کند. به همین 
دلیل در 25 اردیبهشت 1340شمسی اعالم شد او ظرف چند روز آینده عازم شیراز خواهد شد تا 
در امر ساختمان گنبد شاهچراغ اقدام و نظارت کند)همان، ش 3431، سال دوازدهم:2(. مهران 
به شیراز سفر کرد و تا روز 30 اردیبهشت در آن جا مشغول تهیه تدارک امور بود)همان، ش 3437، 
سال دوازدهم: 2(. گزارش مهران به عالء، وزیر دربار، در 26 شهریور1340شمسی نشان می دهد 
وی همراه با بهادری رئیس هنرهای زیبای اصفهان، مهندس قهرمانی رئیس اداره ساختمان آستان 
قدس و حاج صادق، استادکار مش��هدی به شیراز مسافرت کرد و دو جلس��ه با فوالدوند استاندار 

فارس، معتمدی، معماران محلی و کارمندان انجمن آثار ملی برگزار کرد.
مهران در س��فرش به ش��یراز دو نقش��ه برای ارائه در مجمع عمومی همراه برده بود که یکی 
خراسانی و دیگری اصفهانی بود. در این سفر چندین طرح برای کاشی کاری تهیه شد و مهم ترین 
آن متعلق به بهادری رئیس هنرهای زیبا اصفهان بود که بررس��ی و تایید ش��د. شایان ذکر است 
بهادری که از اصفهان آمده بود، س��ه طرح و رضوان کتیبه نویس آستان قدس طرح دیگری تهیه 

کرده بود)مرکز اسناد آستان قدس: 69161/18-17(. 
استخر، روزنامه محلی فارس، چند ماه بعد از این سفر در 5 مهر 1340شمسی گزارشی مفصل 
درباره نقشه گنبد امام زاده احمدبن موسی شاهچراغ ارائه کرد که مشکالت تصمیم گیری در این 
زمینه را نشان می داد. این روزنامه به سفر اول مهران به ش��یراز اشاره کرده که در مجمع عمومی 
دو نقشه را نش��ان  داد یکی خراسانی و دیگری اصفهانی و هر دو نقش��ه را هم همراه آورده بود و از 
مجموع این طرح ها قلمزنی نقاش اصفهانی مورد پسند واقع ش��د و در مجمع نیز مورد قبول قرار 
گرفت)استخر، ش 1881: 3(. درباره منشاء این طرح اطالعات زیادی موجود نیست و تنها روزنامه 
آفتاب شرق نوشته: نقشه طرح گنبد اقتباس از گنبد شیخ لطف الل در اصفهان بوده است)آفتاب 

شرق، ش 139، سال سی و هفتم: 6(.
پس از تایید طرح کاشی کاری، تهیه کاش��ی ها از دیگر نکات قابل توجه بود که فن کاشی در 
آن مقطع زمانی را نش��ان می دهد و تولید کنندگان این عناصر هنری می توانستند آثار زیادی به 
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جای گذارند. قرارداد تهیه کاش��ی یکی از چالش هایی بود که بین هنرمندان شیرازی، اصفهانی و 
مشهدی پیش آمد. 

موضوع تهیه کاشی در کمیسیون س��اختمان گنبد با حضور فوالدوند، استاندار وقت فارس و 
مهران نیابت تولیت آستان قدس مطرح شد و از طرف معماران و مهندسان شیرازی اظهار شد تهیه 
مقدار زیادی کاشی در ش��یراز آن هم در مدت کوتاه میسر نیست. یکی دیگر از علل تامین نشدن 
این کاشی ها در شیراز مواد و مصالح آن بود. درباره مواد س��اخت کاشی مسلم بود سنگ آسیابی 
شیراز برای تهیه خشت کاشی معرق مناسب نیست و باید از نقطه دیگری آورده شود یا کاشی ها 
را در اصفهان ساخت و به شیراز منتقل کرد)مرکز اسناد آستان قدس: 17-69161/18(. با توجه 
به چنین شرایطی مقرر شد؛ کاشی های مورد نیاز گنبد شاهچراغ تحت نظارت بهادری در اصفهان 
تهیه و به شیراز حمل و نصب شود. برای تهیه مصالح، کاشی ها و نصب آن قراردادی از طرف آستان 
قدس رضوی با مقاطعه کار اصفهانی منعقد و بهادری از طرف اداره کل هنرهای زیبای کش��ور و 
آستان قدس به عنوان ناظر برای تهیه کاشی و نصب آن تعیین شد. درباره ساقه گنبد نیز مقرر شد 

کتیبه های آن در مشهد مقدس تهیه و به شیراز ارسال شود. 

یکی از طرح های کاشی کاری شاهچراغ)عکس از مرکز اسناد آستان قدس(

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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بیوک قهرمانی، رئیس دایره ساختمان آستان قدس رضوي، در نامه 9 اردیبهشت1352شمسی 
درباره س��ابقه همکاری س��ازمان عمران آس��تان قدس با طرح گنبد ش��اهچراغ نوشت: در سال 
1339شمسی به امر مهران نیابت تولیت برای انجام امور فنی تعمیر گنبد مطهر شاهچراغ به شیراز 
عزیمت کرد و جزئیات آن برآورد شد. پس از تصویب اعتبار، وی همراه یک نفر معمار از مشهد به 
نام حاجی صادق به شیراز عزیمت کرد و قرارداد سقف کاشی و معرق کاری با دو نفر از استادکاران 
اصفهان امضا شد و پیش قس��ط ها توس��ط مهران پرداخت و نظارت فنی بر عهده وی )قهرمانی( 
گذاشته شد)همان: 92159/58(. وی پس از آن به اصفهان سفر کرد. مهران یک بار یگر در 5 مرداد 
1345شمسی براي مدت چهار روز به منظور رسیدگي به امور ساختماني گنبد شاهچراغ به شیراز 

مسافرت کرد)آفتاب شرق، ش 103، سال سی و هفتم: 6(. 

یکی از طرح های کاشی کاری شاهچراغ)عکس از مرکز اسناد آستان قدس(
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مهران پس از تصویب طرح کاش��ی کاری چند بار به شیراز س��فر کرد)همان، ش 6752: 6 ؛ 
خراس��ان، ش 3515: 8( و قرار بود برای کاشي کاري گنبد ش��اهچراغ یک هفته در آن جا اقامت 
کند)خراس��ان، ش 3515: 8(. مهندس قهرماني، نیز براي ساختمان گنبد ش��اهچراغ به شیراز 
مسافرت کرد)همان، ش 3521: 2( تا همراه مهران مقدمات تجدید ساختمان گنبد شاهچراغ را 
فراهم کنند و با نظر مهندسان محلی اقدامات الزم را انجام دهند. طبق مطالعات و برآورد اولیه کلیه 
مخارج گنبد 5 میلیون پیش بیني  شد و ساخت آن باید در مدت یک سال و نیم انجام مي شد)آفتاب 

شرق، ش 139، سال سی و هفتم: 6(. 
محمد مهران پس از این مس��افرت در 26 شهریور 1340شمس��ی جزئیات این ماموریت را 
به عالء، وزیر دربار، گزارش داد و نوش��ت برای بار دوم به منظور س��اختمان گنبد مطهر حضرت 
ش��اهچراغ در معیت بهادری رئی��س هنرهای زیبای اصفه��ان و مهندس قهرمان��ی رئیس اداره 
ساختمان آستان قدس و حاج صادق استادکار مشهد به شیراز مسافرت کردم. دو جلسه با فوالدوند 
اس��تاندار فارس و معتمدان و معماران محلی و کارمندان انجمن آثار ملی برگزار شد و تصمیمات 
الزم بدین شرح اتخاذ شد: 1- چون در شیراز اس��تادکار بتن مسلح و کاشی سازی، معرق کاری و 
خط وجود ندارد مقرر شد هر چهار مورد از جای دیگر انتخاب شود و کارگران در درجه اول از شیراز 
انتخاب شوند. 2- عیسی بهادری رئیس هنرهای زیبای اصفهان س��ازنده طرح کاشی های گنبد 
که طرح وی مورد توجه ق��رار گرفته تا خاتمه بر اجرای کاشی س��ازی و نصب آن مالک عمل قرار 
گیرد. 3- بتن مسلح، زیرسازی کاشی، قفل و بست آهنی به وسیله حاج صادق استادکار مشهد در 
ش��یراز تحت نظر مهندس قهرمانی انجام گیرد. 4- برای تهیه کاشی با مشخصات و الوان مختلف 
در اصفهان سه قرارداد بسته ش��د. کلیه مخارج آن پیش بینی شد و چون در بودجه امسال آستان 
قدس چنین خرجی منظور نشده به ناچار از اعتبار ساختمانی آستان قدس باید تامین گردد)مرکز 

اسناد آستان قدس: 92158/236(. 
در سفر دوم مهران درباره نحوه کاشی کاری، ساخت کاشی ها و جزئیات کار مذاکره شد. درباره 
ریزه کاری هایی نظیر این که بین اسکلت آهن و کاشی ها چه مالطی بشود گچ یا آسفالت؟ معماران 
شیرازی باشند یا از اصفهان بیایند؟ خط دور گنبد را چه کس��ی بنویسد؟ در شیراز خطاط قابلی 
هست یا آن را هم از اصفهان بیاورند؟ مذاکره شد. در تصمیم گیری این کمیسیون، هنر کاشی کاری 
ش��یراز مورد توجه قرار نگرفت و همین موضوع باعث نارضایتی هنرمندان این شهر شد. روزنامه 

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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استخر نیز گوشه ای از این نارضایتی را چنین گزارش کرد که »آقایان معمارهای شیرازی می گویند 
همه را از جای دیگر بیاورند ش��یرازی ها دخالتی نمی کنند. چون این حرف بوی قهر می داد یکی 
از حاضران نطقی می کند و میانه را می گیرد که ش��یراز هم خالی از هنر نیس��ت؛ نقره کاری دارد، 
خاتم سازی دارد«)استخر، ش1881: 3(. اعتراض ش��یرازی ها در این زمینه چندان نیز بی دلیل 
نبود با این که در صورت جلسه اولیه مشخص شده بود از کاشی کاران شیرازی کمک گرفته شود 
ولی شش ماه پس از آن وقتی هنرمندان شروع به کار کردند و معرق کاران شیرازی را به کلی نادیده 
گرفتند ، این موضوع باعث نارضایتی آنان ش��د. ده نفر از معرق کاران ش��یرازی نظیر سید هاشم 
حیدری، کریم قهرمانی و ابراهیم نباتی در 15 بهمن 1340شمسی طی نامه ای به استاندار فارس 
نوشتند که کارگران اصفهانی و خراسانی مش��غول کار ساختمان گنبد حضرت شاهچراغ شدند و 
برخالف صورت مجلس تنظیمی به امضای مهندس قهرمان و هیئت کمیسیون کاری به ما رجوع 
ندادند. آنان این اعتراض خود را برای نایب التولیه آس��تان قدس نیز ارسال کردند ولی نتیجه آن 

مشخص نیست)مرکز اسناد آستان قدس: 69161/26(.
در کل کاشی کاری گنبد شاهچراغ تنها قس��متی که برعهده شیرازی ها گذاشته شد نوشتن 
متن دور گنبد بود. درباره این که در دور گنبد چه متنی نوشته شود مذاکره شد و دبیران، رئیس 
شهرداری شیراز، یکی از سوره های مناسب قرآن را نوشت که مورد قبول واقع گردید)استخر، ش 

.)3 :1881
درباره هزینه پیش بینی شده گنبد، اهالی شیراز پیشتر اعانه هایی جمع آوری کرده بودند و از آن 
حساب، 300 تومان خرج اسکلت گنبد شد و 200 تومان دیگر باقی مانده بود که مهران پیشنهاد 
داد چون سیم های برق بیرون است و ممکن است تصادف سویی بشود آن را از الی دیوار بکشند. 
همچنین مقرر شد برای س��رد و گرم کردن حرم در فصول زمستان و تابستان شوفاژ تعبیه شود و 

هزینه این دو کار از 200 تومان باقی مانده پرداخت گردد)همان(.
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گنبد فلزی شاهچراغ قبل از کاشی کاری

کاشی کاری گنبد شاهچراغ
 طبق گزارش مهندس قهرمان��ی به نیابت تولیت آس��تان قدس در30 مهر 1342شمس��ی 
س��اختمان گنبد مطهر حضرت احمد بن موسی ش��اهچراغ در تاریخ 30 شهریور 1340شمسی 
برحسب دستور نیابت تولیت وقت محمد مهران شروع شد)مرکز اسناد آستان قدس: 92158/74(. 
این فعالیت در نتیجه انعقاد قراردادی بود که در 16 ش��هریور 1340شمسی بین محمد مهران و 
مهندس قهرمانی از یک طرف و عیسی بهادری رئیس وقت هنرستان زیبای اصفهان بسته شد و 
امور طراحی و نظارت بر عملیات کاشی سازان و معرق کاران و تحویل و حمل مصالح از اصفهان به 
شیراز و نصب آن به عهده بهادری گذاشته ش��د. قرارداد دیگری نیز بین بهادری و قهرمانی از یک 
طرف و حاج سید حسین موسوی زاده کاشی ساز با حضور حسین مصدق پور معرق کار در اصفهان 

منعقد شد)همان: 92158/39(.
بخشی از عملیات ساختمانی گنبد شاهچراغ که با هزینه آستان قدس انجام می گرفت به شرح 
زیر بود: زیرسازی گنبد شامل بتن مس��لح به طور امانی و با نظارت فوالدوند استاندار وقت فارس 
و س��امی دبیر انجمن آثار ملی فارس انجام گرفت و برای اجرای عملیات زیرس��ازی )بتن مسلح( 
از طرف آس��تان قدس مبلغ 1/519/491 ریال به تدریج به نام فوالدوند حواله شد که در صندوق 

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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انجمن آثار ملی فارس مبلغ 90هزار ریال باقی مانده بود.
برای عملیات کاشی پزی، معرق سازی و نظارت سه قرارداد در شهر اصفهان در محل هنرستان 

هنرهای زیبا با حضور محمد مهران در تاریخ 16شهریور 1340شمسی با اشخاص زیر بسته شد:
 1- قرارداد با رضا موس��وی زاده برای تهیه کاش��ی مورد لزوم گنبد: کاشی الوان هر متر 600 

ریال، کاشی با لعاب طال هر متر 5000 ریال.
2- قرارداد با حسین و مهدی مصدق پور برای تهیه و نصب معرق های مورد نیاز گنبد به قرار 

هر متر 1600 ریال .
3- قرارداد با عیسی بهادری بابت تهیه طرح گنبد و نظارت در تهیه کاشی و معرق و بابت مخارج 

حمل و نقل صندوق های کاشی از اصفهان به شیراز و اقامت در آن جا.
 عملیات س��اختمانی، کاشی س��ازی و هزینه ها در تاریخ انعقاد قرارداد بدین ش��رح بود: 1- 
زیرسازی گنبد و بتن مسلح دستمزد و مصالح 1/429/491ریال، تهیه کاشی الوان 923/20 متر 
و کاشی با لعاب طال 52/36 متر، کاشی سفید با تراش کاشی های طالئی ارزش 840/920 معرق 

سازی و نصب روی گنبد 480 متر مربع به ارزش 806/265)همان: 92158/74(
با تغییر نیابت تولیت از محمد مهران به سید جالل الدین تهرانی روند نظارت آستان قدس بر 
طرح کاشی کاری گنبد ش��اهچراغ ادامه یافت. موتمنی، رئیس حسابداری آستان قدس که برای 
رسیدگی به ساختمان گنبد شاهچراغ به شیراز رفته بود در 7 خرداد 1341شمسی با قطار به مشهد 

بازگشت)آفتاب شرق، ش7971: 4 ؛ خراسان، ش 3734: 2(.
بهادری پس از بازدید موتمن��ی و مهندس قهرمانی از اصفهان در 4 تیر 1341شمس��ی طی 
گزارش��ی مفصل به س��ید جالل الدین تهرانی اعالم کرد؛ پس از ورود به هنرستان هنرهای زیبا، 
پرونده کاش��ی کاری را مطالعه کردند و با مقدار کاشی های حمل شده به شیراز تطبیق دادند . دو 
تَرک از شانزده تَرک کاشی که روی گنبد نصب شده بود، بازدید گردید و پیشنهاد افزودن دو کوره 
جدید برای پخت کاشی داده شد . تا آن زمان 145 متر مربع کاشی الوان و مقدار هشت تَرک کاشی 
تهیه و به شیراز فرستاده شده بود و کاشی تراش ها نیز دو تَرک دیگر روی گنبد نصب کرده بودند و 
تا زمان این بازدید چهار تَرک از 16 تَرک کاشی روی گنبد نصب شده و دو تَرک دیگر تراشیده شده 

بود و مبلغ 80 هزار ریال کار انجام شده بود )مرکز اسناد آستان قدس: 92158/139(. 
کاشی کاری بدنه گنبد ش��اهچراغ از محل عواید آستان قدس س��اخته شد و در حالی که سه 
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میلیون ریال هزینه آن شد در سال 1342شمس��ی به پایان رسید، ولی هنوز مدت زیادی سپری 
نشده بود هر زمستان تعداد زیادی از کاشی ها ریزش می کرد. اگرچه بهادری معتقد بود کاشی ها 
هزار س��ال دوام خواهند  آورد ولی مدت کمی پس از آن در اواخر س��ال 1343شمسی معایب آن 
مشخص شد و شریفی در گزارشی به استاندار فارس نوشت: طرح ساختمان اسکلت گنبد، طراحی، 
کاشی کاری و تلفیق رنگ ها با یکدیگر بس��یار عالی و با ارزش اس��ت؛ ولی با کمال تاسف باید به 
عرض رساند که این اثر بدیع با طرح و رنگ عالی که دارد به علت نامرغوب بودن کاشی ها معیوب 
است، زیرا در زمستان سال قبل لعاب تعداد زیادی از کاشی ها ورقه کرد و ریخت و تمام افرادی را 
که شنیده بودند کاشی ها هزار س��ال دوام خواهند کرد ناراحت کرد و به تعجب انداخت. موضوع 
ورقه کردن لعاب کاشی ها کتباً به اطالع بهادری ناظر ساختمان رس��ید. وی ابتدا انکار کرد و آن 
را خرابکاری بعضی افراد مغرض و وجود چوب بس��ت دانس��ت ولی وقتی از نزدیک جزئیات آن را 
مش��اهد کرد معایب کار را پذیرفت و کارگرانی از اصفهان برای تعمیر به شیراز برد که کاشی های 
پولک انداخته را تعمیر کردند ولی کاشی های ترک خورده را موفق به تعویض نشدند. از بین انواع 
کاشی ها، کاش��ی مطال از همه رنگ ها بدتر بود و بهادری اظهار تاس��ف کرد که از نظر کاشی کار 

معیوب است)همان: 69161/8-5(. 
پس از بررسی مشخص شد علت ریزش کاشی های گنبد شاهچراغ نبود دقت کافی و الزم در 
تهیه مواد اولیه بوده است. سید رضا موسوی زاده کاشی ساز و حسین مصدق زاده معرق ساز طرف 
قرارداد با آستان قدس برای کاشی ش��اهچراغ بودند)همان: 92158/6(. به همین دلیل شریفی 
متولی شاهچراغ به حسین مصدق زاده درباره رفع نواقص و تعمیرات گنبد مطهر حضرت شاهچراغ 

مکاتبه کرد و تعمیرات کاشی ها تا سه سال بعد ادامه یافت)همان: 92159/140(.

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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کاشی کاری گنبد شاهچراغ

تغییر نایب التولیه ها در آستان قدس، تغییری در برنامه کاشی کاری شاهچراغ و قراردادهایش 
ایجاد نمی کرد. سپهبد امیرعزیزی نایب التولیه آستان قدس در 19 اسفند 1343شمسی به پیرنیا 
استاندار فارس نوشت که کار ساخت گنبد شاهچراغ به عهده بهادری رئیس اداره هنرهای زیبای 
اصفهان است و تا زمانی که تحویل نشود بر عهده وی است. به ایشان ابالغ نمایید تا اول فروردین 

44 نواقص را مرتفع و تحویل دهد)همان: 69161/3(. 
طوالنی شدن کاشی کاری ش��اهچراغ یکی از مش��کالت این طرح بود. به طوری که در سال 
1345شمسی هنوز عملیات به پایان نرسیده بود و به همین علت  دستور پیگیری جدی آن داده 
شد و کاشی سازان و معرق کاران متعهد شدند از 15 اردیبهشت 1345شمسی شروع به کار کنند 
و آن را شش ماهه به پایان برسانند)همان: 92158/39(. این بار نیز مسئولیت متوجه هنرمندان 

آستان قدس شد. 
سپهبد باتمانقلیچ نایب التولیه بعدی آستان قدس در 17فروردین 1345شمسی به عزیزالل 
آسانی، معاون اداره عمران و فنی آستان قدس رضوی، ماموریت داد با سه نفر استادکار به نام های 
استاد شکرالل خوشدست، استاد صادق رافتی و استاد محمد معاونی به شیراز سفر کند. آنان ظهر 
همان روز باید به تهران عزیمت و با اولین هواپیما به سوی شیراز سفر می کردند تا خود را به تیمسار 
حجازی ژنرال آجودان شاه معرفی نمایند و در غیاب استاندار فارس در مورد کارهای انجام گرفته 
و همچنین تکمیل قسمت باقی مانده کاشی کاری های ش��اهچراغ بررسی و اقدام الزم معمول و 
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نتیجه را مشروحاً گزارش  نمایند)همان: 69460/7(.
هیئت بازرسی آستان قدس شامل آسانی، خوشدست، رافتی و معاونیان متخصص فن کاشی 
کاری دو روز بعد در 19 فروردین 1345. برای تعمیر گنبد شاهچراغ وارد شیراز شدند و به همراه 
مهندس شریفی و دکتر شریفی تولیت آستانه مبارکه حضرت شاهچراغ از وضع گنبد حرم مطهر 
بازدید کردند. این هیئت پس از بررسی وضعیت اظهار کرد که تعمیر گنبد یک سال و نیم به طول 
می انجامد و سه میلیون و 500 ریال هزینه خواهد داش��ت که ممکن است از محل درآمد آستان 
قدس رضوی وام گرفته شود)خراس��ان، ش4846، س��ال هفدهم: 10(. با وجود تاکید بر تسریع 
تکمیل کاش��ی کاری در عمل اقدامی انجام نشد و س��میعی، مدیر کل اوقاف فارس، در 7 خرداد 
1345شمسی گزارش عدم شروع کار را به استانداری داد. برای کاشی کاری ساقه گنبد نیز قرارداد 
بسته شد تا هیئتی برای نوشته روی آن س��اقه مطالعه کنند و تا زمان ارائه گزارش سمیعی تمام 

نشده بود)مرکز اسناد آستان قدس: 92158/39(.
پیرنیا، استاندار فارس نیز در 11 آبان 1345شمسی طی گزارشی به باتمانقلیچ پیگیر تکمیل 
کاشی کاری گنبد شاهچراغ شد. طبق اسناد آس��تان قدس آن اداره در سال 1345شمسی مبلغ 
800 هزار ریال بابت تتمه کاشی کاری گنبد 200هزار ریال بابت کاشی کاری ساقه گنبد و900هزار 
ریال برای اس��تانداری فارس ارس��ال کرده بود)همان: 92159/137(. با این که ساخت و نصب 
کاشی ها به اتمام رسیده بود ولی اشکال در ساخت کاش��ی های کم دوام باعث شد قبل از این که 
کاشی کاری به اتمام برسد معایب آن مشخص شد و هنرمندان مشغول تعمیر کاشی کاری گنبد 
شدند. در حالی که یک دهه طول کشید تا گنبد ش��اهچراغ کاشی کاری شد باز باید سال ها وقت 

صرف تعمیر و بازسازی آن می شد. 
تعمیرات کاشی های گنبد شاهچراغ

از اواسط سال 1347شمسی تعمیرات کاشی ها به طور جدی آغاز شد. طبق گزارش حسابداری 
آستان قدس در 19 شهریور1347شمسی به فالحی مشاور فنی نیابت تولیت، مبلغ 2/524/015 
ریال برای تعمیرات شاهچراغ کمک شده بود که مقدار 2/474/015 در وجه پیرنیا استاندار وقت 
فارس و مقدار 500هزار در وجه فوالدوند برای مخارج گنبد شاهچراغ شیراز پرداخت و ثبت شده 
بود)همان: 92159/155(. طول کشیدن مدت کاشی کاری و تعمیر و صرف هزینه های زیاد برای 
آستان قدس نیز مش��کالتی پیش آورد. فالحی در 21 شهریور 1347شمسی به اداره حسابداری 

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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آستان قدس اعالم کرد در ماموریتی که قباًل به همراه موتمنی رئیس سابق اداره حسابداری آستان 
قدس برای بازدید عملیات کاشی کاری گنبد مطهر شاهچراغ به ش��یراز عزیمت کرده بود چون 
کارها تکمیل نشده و اظهار نظر قطعی امکان نداشت به عقیده وی در صورت اجازه نیابت تولیت در 
معیت یک نفر از کارمندان آن اداره که مطلع و باسابقه باشد و از لحاظ حساب آشنایی داشته باشد، 
به محل عزیمت و از کلیه کارهای انجام گرفته بازدید کند و به حساب ها خاتمه داده شود)همان: 

.)92159/154
پیرنیا استاندار سابق فارس که بعد نایب التولیه آستان قدس و استاندار خراسان شد در راستای 
گزارش فالحی وی را به شیراز فرس��تاد و در 2 مهر 1347شمسی به صدری استاندار فارس نوشت: 
آستان قدس مبلغی برای تعمیر گنبد مطهر حضرت شاهچراغ پرداخت کرده و چون برای احتساب 
به هزینه قطعی اسناد و مدارک الزم است لذا فالحی مشاور نیابت تولیت و رئیس اداره عمران آستان 
قدس به شیراز عزیمت نموده دس��تور فرمایند با توجه به س��وابق امر کمیسیونی با حضور مقامات 
مسئول که در کارهای مربوطه دخالت داشته اند، تشکیل و کلیه هزینه ها را تعیین و اسناد مربوطه را با 
صورت مجلس به ایشان تحویل دهید)همان: 92159/147(. این کمیسیون در شیراز تشکیل شد و 
فالحی در 5 آبان 1347شمسی  گزارش داد هزینه تعمیر گنبد آستان قدس شاهچراغ در کمیسیونی 
با حضور مهندس شریفی تولیت و محمود حیدری نماینده استانداری بررسی و رسیدگی شد در نتیجه 
مشخص شد  از کلیه وجوه  پرداختی آستان قدس در سال 1340شمسی که جمع کل آن 914/021 

ریال بوده،  مبلغ 95/171 ریال باقی مانده که در اختیار استاندار فارس است.
یکی از نتای��ج این همکاری مش��ترک برای کاش��ی کاری گنبد ش��اهچراغ، ورود تعدادی از 
استادکاران مشهدی و اصفهانی به شیراز بود که برای اجرای طرح کاشی معّرق وارد مجموعه شدند 
و بعد از آن در شیراز ماندند. به طور مثال استاد احمد زجاجی پس از آن کارگاهی در آستانه احمدی 
تاسیس کرد و بخش هایی از کارهای معرق نظیر کاشی کاری ساقه، ستون ها و لچکی های صحن و 
مقرنس سردر ورودی شمالی شاهچراغ به دست وی انجام گرفت. او پس از آن شاگردانی چون علی 

تقوی، عباس و جعفر گلرخ و جواد زجاجی را پرورش داد)پارسایی، 1388: 90(. 
کمک آستان قدس به طرح توسعه مجموعه شاهچراغ 

تاثیرگذاری آس��تان قدس بر ش��اهچراغ تنها در زمینه دریافت کمک مادی ی��ا هنری نبود. 
مجموعه آستانه ش��اهچراغ در س��اختار اداری نیز از آس��تان قدس رضوی الگوگیری کرد. سید 
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عالء الدین شریفی، تولیت آستانه متبرکه شاهچراغ در نامه شماره 287- 1344/12/6شمسی به 
آستان قدس رضوی نوشت یک برگ از برنامه و مقررات که فعاًل برای خدمه آستان قدس معمول و 
اجرا می شود، بفرستند که اسناد این مقررات در 24 اردیبهشت 1345شمسی ارسال شد)همان: 

.)69456/2
طرح توسعه مجموعه متبرکه شاهچراغ نیز بی تاثیر از این روابط دو آستانه متبرکه نبود. این 
طرح از سال 1345شمس��ی مورد توجه قرار گرفت و آس��تان قدس نقش مهمی در آن ایفا کرد. 
برگزاری جشن های 2500 س��اله یکی از علل توجه به طرح عمرانی شاهچراغ بود. آستان قدس 
در این زمینه نیز بار دیگر به مجموعه ش��اهچراغ کمک کرد. پیرنیا، نیابت تولیت آس��تان قدس 
که پیشتر استاندار فارس بود، اقداماتی در زمینه تعمیر گنبد ش��اهچراغ انجام داد و قصد داشت 
مجموعه شاهچراغ را توسعه دهد ولی با تغییر س��مت اش طرح وی ناتمام ماند. این طرح در سال 
1345شمسی دوباره از سر گرفته شد. سید عالء الدین ش��ریفی با توجه به سابقه تمایالت پیرنیا 
برای جلب کمک آستان قدس طی نامه مورخ 12دی1345 به نیابت تولیت آستان قدس رضوی 
موضوع را مطرح و خاطرات و برنامه های گذش��ته و همکاری آن دو مجموع��ه مذهبی را یادآورد 
شد و نوشت: در خاطر است اوقات تشریف فرمایی در ش��یراز میل داشتید بر وسعت صحن مطهر 
حضرت شاهچراغ)ع( افزوده ش��ده و فاصله بین الحرمین از میان رفته صحن مصفا و دلگشا جهت 
دو امامزاده مجاور به وجود آید. اکنون می تواند به عنوان بش��ارت خاطر مبارک را مستحضر دارد 
مقدمات عملی این فکر فراهم و تا حد زیادی پیش��رفت حاصل شده اس��ت. به طوری که در حال 
حاضر میدان جنوبی- حمام- حجرات و مقابر قس��مت جنوبی جنوب ش��رقی و مشرق صحن که 
محل ساعت بزرگ را نیز شامل است خراب و خود ساعت نیز نقل به موزه گردیده است و قسمتی 
از خانه ها و مغازه های مجاور پس از خریداری و تنظیم سند نیز خراب و جزو صحن گردیده است. 
این برنامه در جریان است و ادامه خواهد داشت تا فواصل دو صحن مطهر به کلی برداشته و میدان 

بزرگ مورد نظر احداث گردد)همان: 77027/2(. 
کمک آستان قدس برای توسعه ش��اهچراغ با هماهنگی دربار انجام می گرفت. وزیر دربار در 
نامه30 آبان 1347شمسی به پیرنیا نوشت سید عالء الدین شریفی تولیت آستانه گزارشی از امور 
عمرانی و مالی شاهچراغ ارائه کرده و طبق برآورد مهندسان، طرح توسعه صحن شامل خریداری 
خانه ها، پرداخت سرقفلی و نیز ساختمان واحدهای مختلف در مجموع دویست میلیون ریال هزینه 

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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برآورد شد که در مرحله اول برای خرید خانه و تسطیح، 50 میلیون ریال ضروری است و مقرر شده 
با خوش کیش، رئیس بانک ملی ایران، مذاکره شود و وی قبول کرده با تضمین آستان قدس مبلغ 
20 میلیون ریال وام در اختیار تولیت آس��تانه مقدس بگذارد. مبلغ 20 میلیون ریال نیز از بانک 
عمران و 10 میلیون ریال دیگر از بانک بازرگانی ایران با ضمانت آستان قدس تامین و دریافت دارند 
که کار خرید و توسعه صحن قبل از شروع جشن های شاهنش��اهی انجام شود و از وضع نامطلوب 

فعلی به صورت آبرومندی تغییر پیدا کند)همان: 92159/144(. 
 

مذاکره مهران با شریفی متولی آستانه شاهچراغ

طبق نامه ش��ریفی به پیرنیا در 2 خرداد 1347شمس��ی علت همکاری آس��تان قدس برای 
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توسعه مجموعه شاهچراغ، پیش��نهاد محمد رضا پهلوی بوده است. شاه در بازدید 13 اردیبهشت 
1347شمس��ی ضمن مش��اهده کارهای عمرانی مجموعه ش��اهچراغ بر توس��عه صحن واقع در 
بین الحرمین تاکید کرد و چون وضع مالی آستانه شاهچراغ برایش تشریح شد و این طرح نیازمند 
50 میلیون ریال برای خری��داری خانه ها، دکان ها و پرداخت س��رقفلی بود به عل��م، وزیر دربار، 
دس��تور داد ترتیب تامین 50 میلیون ریال از عواید آستان قدس داده شود)همان: 92159/72(. 
این موضوع یک سال پس از طرح اولیه مورد موافقت قرار گرفت و روزنامه خراسان در 13 خرداد 
1348شمسی خبری درباره اعطای وام آستان قدس برای توسعه صحنین مطهر حضرت شاهچراغ 
منتشر کرد که طبق آن به منظور توسعه صحن های مطهر حضرت ش��اهچراغ جلساتی در دفتر 
علم، وزیر دربار، تشکیل شد و با پیشنهاد پیرنیا که در این جلسه شرکت کرده بود، موافقت شد که 
احداث خیابان های مورد نظر از طرف شهرداری شیراز و بازسازی خانه های اطراف از طریق وامی 

که از طرف آستان قدس تامین خواهد نمود، انجام گیرد )خراسان، ش5765، سال بیستم: 10(.
کمک های مادی آستان قدس به ش��اهچراغ در س��ال های بعد نیز ادامه یافت. در اوایل سال 
1353شمسی موضوع کمک به طرح تهویه مطبوع حرم شاهچراغ مطرح شد و باز هم وزارت دربار 
به سوی آس��تان قدس توجه کرد، اما چنین هزینه هایی باید پیش��اپیش در بودجه آستان قدس 
گنجانده می شد. حسن زاهدی، نایب التولیه آس��تان قدس، در 8 اردیبهشت1353شمسی طی 
نامه ای به علم، وزیر دربار، ابتدا به کمک های سال های قبل آس��تان قدس به مجموعه شاهچراغ 
اشاره کرد و نوشت که برای س��اختمان گنبد حرم حضرت شاهچراغ معادل 2/719/915 ریال از 
طرف آس��تان قدس رضوی پرداخت شده و در بودجه جاری آس��تان قدس که تصویب شده رقم 
دیگری برای کمک در نظر گرفته نشده است)مرکز اسناد آس��تان قدس: 92159/52( این مبلغ 
جدید حدود13/500/000 ریال بود که باید از طرف آس��تان قدس تامین می ش��د. ولی آستانه 
نمی توانست آن را یک جا پرداخت کند و در بودجه اش چنین رقمی در نظر گرفته نشده بود)همان: 

.)92159/42
نتیجه

گنبد آستانه شاهچراغ به خاطر زلزله های متعدد در طول تاریخ بارها دچار شکست شد و سپس 
مورد تعمیر قرار گرفت و در نهایت در سال 1336شمسی به حد بحرانی رسید به طوری که اولیای 
آن آستانه تصمیم به بازسازی اساسی و ساخت گنبدی با اسکلت آهنی گرفتند. هزینه این طرح 

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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فراتر از کمک های مادی و درآمدهای آن بقعه بود و تنها توانست هزینه اسکلت آن را تامین کند. 
به همین دلیل آستان قدس رضوی در دوره دکتر شادمان وعده کمک مالی داد. همکاری شادمان 
به ش��خصیت فرهنگی وی، وضعیت اقتصادی آس��تان قدس و رابطه مصطفی قلی رام استاندار و 
رئیس انجمن آثار ملی فارس مرتبط ب��ود. از دوره نیابت تولیت مهران از طرف دربار نیز دس��تور 
تامین هزینه مالی و نظارت بر ساخت آن داده شد و او برای مشورت با اولیای امر و هنرمندان شیراز 
چند بار به آن شهر سفر کرد تا درباره طالکاری یا کاشی کاری و سپس طرح های کاشی روی گنبد 
مشورت کند. پس از تصویب طرح کاشی کاری با وجود پیش زمینه هایی در زمینه ساخت کاشی 
در ش��یراز به خاطر نامرغوب بودن خاک کاش��ی و فقدان تجربه کافی نزد کاشی سازان شیرازی، 
قرارداد تولید و نصب کاش��ی ها با بهادری رئیس هنرهای زیبای اصفهان بسته شد. نادیده گرفتن 
صنعتگران شیرازی حتی در نصب کاشی ها نیز ادامه یافت و باعث نارضایتی بیشتر آنان شد. این 
کاشی کاری با این که تحت نظارت کاشی کاران و مهندس��ان آستان قدس انجام گرفت ولی هنر 
مشهد یا آستان قدس را نیز بازگو نمی کرد بلکه هنری اصفهانی بود. کاشی کاری گنبد شاهچراغ 
پس از حدود یک دهه در سال 1342شمسی به پایان رسید ولی برخالف ادعای بهادری که وعده 
داده بود هزار سال دوام خواهد داشت چندان کیفیتی نداشت و هنوز یک سال از عمر آن نگذشته 
و کاشی کاری به پایان نرسیده بود که دچار پولک و ریزش و تخریب شد. اگرچه سازندگان کاشی 
معایب آن را پذیرفتند ولی این موضوع بر مدت زمان تکمیل طرح افزود و آستان قدس بیش از یک 

دهه به کمک مالی خود به این مجموعه ادامه داد.
آستان قدس سپس در طرح بازسازی اطراف مجموعه شاهچراغ نیز به آن آستانه کمک کرد و 
حتی در زمینه ساختار اداری نیز این اثرگذاری مشهود بود. بهبود شرایط اقتصادی آستان قدس 
از دوره دکتر شادمان امکان کمک به بازسازی دیگر اماکن متبرک را فراهم کرد و تجربه بازسازی 
و تعمیر خواجه ربیع، تربت شیخ احمد جامی و کمک به س��اخت آرامگاه نادری نشان داد آستان 
قدس می تواند در زمینه مالی نقش مهمی در بازسازی اماکن فرهنگی ایفا کند. پس از شادمان دیگر 
نایب التولیه های آستان قدس نظیر مهران و پیرنیا این روند را ادامه دادند. رابطه شغلی استانداران 
فارس با نیابت تولیت آستان قدس یکی از عوامل موثر در برقراری رابطه این دو مجموعه مذهبی 
بود. مصطفی قلی رام که خاس��تگاه مشهدی داش��ت و از چهره های قدیمی فرهنگ خراسان بود 
و مدتی سمت نیابت تولیت آس��تان قدس را داشت، واس��طه این همکاری بود و پس از پیشنهاد 
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مساعدت مالی با شنیدن مصاحبه دکتر شادمان اولین مکاتبات برای جلب کمک های آستان قدس 
را انجام داد، زیرا توانمندی آن موقوفه بزرگ را در این گونه کمک های مالی به خوبی می دانست. 
مهران مهم ترین و تاثیرگذارترین نایب التولیه آستان قدس در کمک ها به کاشی کاری شاهچراغ 
بود و سپس باقر پیرنیا این روند را ادامه داد. پیرنیا نیز پیشتر استاندار فارس بود و برنامه بازسازی 
اطراف بقعه شاهچراغ را طرح کرد ولی موفق به اجرای آن نشد و پس از این که نایب التولیه آستان 
قدس شد نقش مهمی در کمک به  اجرا این طرح ایفا کرد. برگزاری جشن ها 2500 ساله در شیراز 
یکی از علل اجرای طرح توسعه مجموعه آستانه ش��اهچراغ بود که این بار نیز آستان قدس نقش 

مهمی در تامین کمک های مالی برعهده گرفت.

بررسی نقش آستان قدس در تعمیر و بازسازی
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یکی از فرقه های مهم کالمی در عصر امام رضا)ع( »اهل حدیث« بود. آنان بر ظاهر 
آیات و روایات جمود داشتند و بر این اساس در مسئله صفات خبریه خداوند یا تصویری 
جس��مانی از خداوند ارائه می کردند یا با اثبات این صفات و بدون تبیین آن ها، سکوت 
اختیار می کردند. امام رضا)ع( در مواجهه ب��ا چنین رویکردی به تبیین عقیده صواب در 
صفات خبریه پرداختند و آیات و روایات نبوی)ص( را در این باب به شکلی صحیح تفسیر 
کردند، بنابراین، این تحقیق در پی پاس��خ به این سؤال است که روش های امام رضا)ع( در 
مواجهه با برداش��ت های ناصواب اهل حدیث از صفات خبریه چگونه است؟ بررسی 
مجموع روایات امام رضا)ع( در این مسئله حکایت از آن دارد که ایشان در تفسیر آیات 
از دو روش تفسیر قرآن به قرآن)با ارجاع متشابهات به محکمات آیات( و تفسیر عقلی 
آیات، به تبیین صحیح و غیر جس��مانی آیات مربوط به صف��ات خبریه خداوند همت 
گماشتند و در مواجهه با روایات اهل حدیث در صفات خبریه، برخی از آن ها را مجعول 

رف دانستند و برخی دیگر را به شکلی صحیح تبیین کردند.  یا محَّ

چکیده

واژه های کلیدی:

امام رضا)ع( و مواجهه با برداشت های ناصواب
 اهل حدیث از صفات خبریه

رسول محمد جعفری1  

rasulmohamadjafari@yahoo.com  :استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد -

امام رضا)ع(، اهل حدیث، صفات خبریه، قرآن، روایات

تاریخ دریافت:94/8/5 
تاریخ پذیرش:94/10/26 
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مقدمه
بعد از رحلت رسول خدا)ص(، امت اسالمی ش��اهد ظهور تدریجی فرقه های گوناگون بود. این 
فرقه ها برای توجیه موجودیت فکری، سیاسی و اجتماعی خود، از سویی قرآن این کتاب ذو وجوه 
الهی را تفسیر به رأی کردند و افکار و اندیشه های از پیش ساخته خود یا فرقه متبوع شان را بر قرآن 
تحمیل و سروش آسمانی هدایت را دستخوش تحریف معنوی کردند و از سوی دیگر روایات نبوی 

را به دلیل این که اعجاز قرآن گونه نداشت، به هر دو تحریف لفظی و معنوی دچار کردند.
در چنین شرایط سیاسی و فرهنگی از هم گسیخته، اهل بیت)ع( با تفسیر و تبیین صحیح آیات 
و روایات نبوی به اصالح انحرافات فکری همت گماشتند. دوران امامت امام رضا)ع(، به دلیل شرایط 
فکری، فرهنگی و سیاسی ویژه خود، زمینه ظهور و رشد مسائل مختلف کالمی بود. مورخان نوشته 
اند که دوران امام رضا)ع( بحث های کالمی از ناحیه جریان های گوناگون فکری به سرعت رو به رشد 
و توسعه گذاش��ت و در هر زمینه اختالف نظر پدید آمد .دراین میان، دو گروه »معتزله« و »اهل 
حدیث« در بر پایی این جدال ها و کش��مکش های فکری، بیشترین س��هم را داشتند)جعفریان، 
1386: 450(. از جمل��ه موضوعات مهم و مطرح در این دوره، صف��ات خبریه خداوند بود که اهل 
حدیث، یا تصویری جسمانی از خداوند ارائه می کردند یا با جمودگرایی بر ظواهر، از تبیین آن ها، 
سر بر می تافتند. امام رضا)ع(، در سال های امامت خود در فاصله سال های 183 تا 203 قمری)رک: 
مفید، 1414ق: ج2، 247( به تبیین عقاید صحیح درباره صفات خبریه پرداختند و آیات و روایات 

نبوی را در این باب به شکل صحیح آن تفسیر کردند.
بر اساس بررسی های به عمل آمده، در این زمینه پژوهشی مستقل سامان نیافته است، بنابراین 
پژوهش حاضر، با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که روش های امام رضا)ع( 
در مواجهه با برداشت های ناصواب اهل حدیث از صفات خبریه چگونه است؟ برای پاسخ به پرسش 
تحقیق، ابتدا مراد از »اهل حدیث« و »صفات خبریه« تبیین خواهد شد، آن گاه روش اهل حدیث 
در مواجهه با صفات خبریه تشریح می شود و سپس ضمن اشاره به گستره و جایگاه علمی امام رضا)ع( 

به کیفیت مواجهه ایشان با برداشت های اهل حدیث از صفات خبریه پرداخته می شود.
1- اهل حدیث

»اهل حدیث« ترکیبی اضافی است؛ »اهل« در لغت به کسانی گفته می شود که آنان را نََسب 
یا دین یا مش��ابه آن دو، مانند ِحرفه، خانه و س��رزمین به یکدیگر پیوند می زند)راغب اصفهانی، 
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1412ق: 96 (. »حدیث« در لغت به معنای جدید و در اصطالح مترادف با خبر و سنت است)ابن 
منظور، 1414ق: ج 2: 133 و ج 13: 225( که اصالتا حکایت از قول، فعل و تقریر پیامبر)ص( دارد و 
نیابتا بیانگر قول، فعل و تقریر امام)ع( است)عاملی، 1401ق: 88(، بنابراین اصطالح »اهل الحدیث« 
به کسانی گفته می ش��د که در حفظ، نقل و تدوین حدیث ممارست داشتند)سبحانی، 1425ق، 

ج 6: 100(. 
شهرستانی می گوید: از این رو »اهل حدیث« به این نام خوانده می شوند که به تحصیل احادیث 
و نقل اخبار توجه دارند و خب��ر و روایت را به قیاس جلّي و خفّي باز نم��ی گردانند. در مقابل آنان 
اهل رأی قرار دارند؛ به این نام خوانده می شوند چون بیشتر توجه شان به قیاس و معنایی معطوف 
است که از احکام استنباط می شود و چه بس��ا قیاس جلّي را بر اخبار مقدم بدارند. شهرستانی آن 
گاه اصحاب حدیث را اهل حجاز می داند که عبارتند از: اصحاب مالک بن انس، اصحاب محمد بن 
ادریس شافعي، اصحاب سفیان ثوري، اصحاب احمد بن حنبل و اصحاب داود بن علي بن محمد 
اصفهاني)شهرس��تانی، 1364: 1، 245-246(. پیش��وای اصحاب حدیث احمد بن حنبل است، 
پیش از آن که  وی زعامت اهل حدیث را برعهده بگیرد آن ها در زمینه عقاید، فرقه ها و جریان های 
گوناگونی بودند و اصولی که احمد بن حنبل نگاشت، آنان را بر آن اصول یکپارچه کرد. این اصول 
که مورد قبول پیش��ینیان نبود، در دوره متوکل که همراه وهمس��و با امام احمد بود، انتشار یافت 

)سبحانی، بی تا: ج 9، 29(.
2- صفات خبریه

در یک تقسیم بندی، صفات خداوند دو دسته است: صفات ذاتیه و صفات خبریه. علم، قدرت، 
حیات، سمع و بصر و هر آن چه که به آن ها صفات کمالیه اطالق می شود، »صفات ذاتیه« هستند 
و هر آن چه ظواهر آیات و احادیث بر آن ها داللت می کند مانند علّو، وجه، یدین، ِرجل و ...، »صفات 
خبریه« هستند)همان، ج 2: 95(. بنابراین تنها به دلیل استناد این صفات به نقل، بدان ها »صفات 
ِ َفْوَق  َ یَُد اللَّ َّما یُبایُِعوَن اللَّ َِّذیَن یُبایُِعونََک إِن « در آیه:»إِنَّ ال خبریه« گفته می شود، از قبیل: »یَُد اللَّ
 َ ِ إِنَّ اللَّ ُّوا َفَثمَّ َوْجُه اللَّ ُق َو الَْمْغِرُب َفَأیَْنما تَُول ِ الَْمْش��رِ « در آیه: »َو لِلَّ أَیِْدیِهمْ «)فتح،10(، »َوْجُه اللَّ
ُ« در آیه: »َو اْصَنِع الُْفلَْک بَِأْعُیِننا َو َوْحِینا«)هود،37(، استواء  واِسٌع َعلِیٌم«)بقره، 115(، »َعْیُن اللَّ

ْحمُن َعلَی  الَْعْرِش اْسَتوی «)طه، 5(.   َعلی الَعرش در آیه: »الرَّ

امام رضا)ع( و مواجهه با برداشت های ناصواب  اهل حدیث از صفات خبریه
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3- روش اهل حدیث در مواجهه با صفات خبریه
در سده های نخست اسالمی، اهل حدیث تحت تأثیر اندیش��ه های غیر اسالمی به ویژه یهود به 
جسمانیت خداوند معتقد شدند و آیات و روایات متشابه را مطابق این دیدگاه تفسیر کردند. برخی 
از آنان نیز در صفات درنگ و اندیشه ورزی را در آن ها جایز ندانس��تند، لذا اهل حدیث برای تبیین 
صفات خداوند در متون دینی، دو شیوه داشتند: 1- »اثبات صفات خداوند همراه با تشبیه و تکییف«، 

2- »اثبات صفات خداوند بدون تشبیه و تکییف یا تفویض«، توضیح هر یک در ادامه می آید. 
3-1- اثبات صفات خداوند همراه با تشبیه و تکییف

منظور از تشبیه، شبیه کردن خداوند به مخلوقات و مراد از تکییف، کیفیت جسمانی دانستن 
برای خداوند است؛ بنابراین اثبات »صفات خداوند همراه با تشبیه و تکییف« عبارت است از جاری 
کردن صفات بر خداوند به همان معانی که در ذهن ها نقش می بندد بدون این که هیچ تصرفی در 
« به همان  « و »َعْیُن اللَّ «، »َوْجُه اللَّ معانی رخ دهد)سبحانی، بی تا، ج 2: 95( و صفاتی چون »یَُد اللَّ

معنای جسمانی آن ها که درباره انسان ها صادق است، به خداوند نسبت داده شود.
شهرستانی مشخصاً مشبهه، حشویه و کرامیه را طرفدار این عقیده می داند. آن ها باور داشتند، 
خداوند را دستی نه چون دستان و چشمی نه چون چشمان است)شهرستانی، 1364، ج1: 121 
و 129(. ابن خلدون در مقدمه خود می نویسد: در عصر سلف)صحابه و تابعین( اندکی بدعت گذار 
از آیات متشابه تبعیت کرده و به تش��بیه مبتال شدند؛ گروهی به تش��بیه در ذات گرفتار آمدند و 
بر اس��اس ظاهر آیات، برای خداوند دس��ت، پا و صورت قائل گردیدند و چون خواستند از زشتی 
سخن شان بگریزند، گفتند: جسمی است نه چون اجسام؛ گروهی دیگر به تشبیه در صفات دچار 
آمدند و برای خداوند جهت، استواء، نزول، صوت، حرف و امثال آن ها را اثبات کردند، آنان نیز مانند 
گروه اول گفتند: او را صوتی نه مانند اصوات اجسام، جهتی نه مانند جهت های اجسام و نزولی نه 

مانند نزول اجسام است)ابن خلدون ، 1408ق، ج 1: 587-586(. 
ابن جوزی معتقد است؛ عموم محدثان ظاهر صفات خداوند را به مقتضای حس حمل کردند 
و در دام تشبیه گرفتار شدند؛ زیرا آنان با فقیهان همنشین نبودند تا متشابه را به وجه صحیح آن 

حمل کنند)ابن جوزي، 1421ق، ج1: 104(، نمونه ها:
1- طبری از عکرمه با چند س��ند گزارش می کند که وی در تبیین آیه »ُوُج��وٌه يَْوَمئٍِذ ناِضَرٌة 
ِّها ناِظَرٌة«)القيامة، 22-23( گوید: قطعا به پروردگارشان می نگرند)طبری، 1412ق،  ج29:  إِلى  َرب
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118-119( و چون از عکرمه درباره آیه »ما َکَذَب الُْفؤاُد ما َرأی«)النجم، 11( سؤال می شود، پاسخ 
می دهد: آیا دوست داری بگویم او را دیده است؟ بله، او را دیده اس��ت، او را دیده است، او را دیده 

است، تا نفس قطع گردد)طبری، 1412ق، ج 27: 28(. 
2- در تفس��یر مقاتل بن س��لیمان آیات متع��ددی وجود دارد ک��ه وی در تفس��یر آن ها به 
ِّه��ا ناِظَرٌة« تفسیر ش��ده: یعنی خداوند را آشکارا  قشری نگری دچار شده اس��ت؛ مثال آیه »إِلى  َرب
می بینند)مقاتل، 1423ق، ج 4: 513(. در تفس��یر آی��ه »َو اْلَْرُض َجِميع��ًا قَْبَضتُُه يَ��ْوَم الِْقياَمِة َو 
ماواُت َمْطِويَّاٌت بِيَِمينِِه«)الزمر، 67(، گوید: زمین و آسمان هر دو در مشت دست راست خداوند  السَّ

است)همان(.
معتقدان به تشبیه در تبیین آیات متشابه، فراوان از روایاتی استفاده می کردند که یا تحریف 
یا جعل ش��ده بود و غالب روایات مجع��ول نیز از یهود که تفکری تش��بیه گرا داش��تند، اقتباس 

می شد)شهرستانی، 1364، ج1: 121(، به نمونه هایی از این موارد اشاره خواهد شد.
3-2- اثبات صفات خداوند بدون تشبیه و تکییف یا تفویض

بسیاری از عالمان سلِف اهل سنت برای پرهیز از تشبیه خداوند، صفاتی را که خداوند برای خود 
در قرآن ذکر کرده، برای خدا اثبات می کردند، بی آن که از کیفیت و چگونگی آن ها سخن به میان 
آورند. آنان به معنای ظاهری آیات بسنده می کردند. شهرستانی می نویسد: سلف مانند مالک بن 
انس، احمد بن حنبل، س��فیان ثوري، داود بن علي اصفهاني)از رجال اهل حدیث( و پیروان شان، 
به تأویل قرآن متعرض نشده و به تشبیه روی نیاوردند، لذا وقتی از مالک بن انس درباره »استواء« 
سؤال شد، گفت: استواء معلوم اس��ت و کیفیت مجهول و ایمان به آن واجب و سؤال از آن بدعت 
است)همان: 105(. شافعی نیز در مواجهه با آیات و روایات مربوط به صفات، بر شیوه سلف بدون 

تکییف، تشبیه، تعطیل و تحریف از آن ها می گذشت)ابن کثیر، 1407ق، ج10: 254(.
از نظر ابن خلدون چنین ش��یوه ای متعلق به اکثریت س��لف یا همان اهل حدیث است، وی 
می نویس��د: در قرآن آیاتی چند درباره ذات و صفات خداوند وجود دارد که موهم تش��بیه است، 
سلف)صحابه و تابعین( با توجه به کثرت ادله تنزیه و وضوح داللت آن ها تشبیه را محال دانستند 
و حکم کردند که آیات کالم خداوند است، باید به آن ها ایمان آورد و به معنا و تأویل شان متعرض 
نشد و این جمله سخن بسیاری از آنان اس��ت: »آیات را چنان که آمده اند بخوانید«، یعنی ایمان 

بیاورید که آیات از جانب خداوند است)ابن خلدون ، 1408ق، ج 1: 587-586(. 

امام رضا)ع( و مواجهه با برداشت های ناصواب  اهل حدیث از صفات خبریه
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ابوالحسن اشعری درباره اعتقاد آنان به صفات خبریه می نویسد: خداوند بر عرش خود می باشد؛ 
ْحمُن َعلَی  الَْعْرِش اْس��َتوی «)طه، 5( و او دو دست بدون کیفیت دارد؛ چنان  چنان که فرموده »الرَّ
«)ص، 75( و »بَْل یَداُه َمْبُس��وَطتانِ «)المائده، 64( و دو چش��م بدون  که فرموده: »َخلَْقُت بَِیَديَّ
کیفیت دارد؛ چنان که فرم��وده »تَْجِري بَِأْعُیِننا«)القمر، 14( و چه��ره دارد؛ چنان که فرموده »َو 
َِّک ُذو الَْجالِل َو اْلِْکراِم« )الرحمن، 27(. اینان می گفتند ما به مقتضای عقل می دانیم  یَْبقی  َوْجُه َرب
که هیچ چیزی مثل خداوند نیست و یقین داریم نه او شبیه مخلوقات است و نه هیچ یک از آن ها 
ْحمُن َعلَی الَْعْرِش اْسَتوی «)طه، 5(، »َخلَْقُت  شبیه او می باش��ند، مع ذلک معنای آیاتی چون: »الرَّ
َُّک «)الفجر، 22( را نمی فهمیم و مکلف نیستیم که تفسیر و تأویل این  بَِیَديَّ «)ص، 75( و »َو جاَء َرب
آیات را بدانیم. تکلیف ما، اعتقاد به این است که خداوند شریکی ندارد و هیچ چیزی مثل او نیست 

)شهرستانی، 1364، ج1: 105-104(.
رویکرد اهل حدیث به روایات نیز چنین بود؛ ترمذی در سنن خود می نویسد: مذهب پیشوایانی 
چون سفیان ثوري، مالک بن أنس، سفیان بن عیینه، ابن مبارک، وکیع و غیر آنان درباره روایات 
فراوانی که از موضوعاتی نظیر رؤیت خداوند و پای پروردگار و ... سخن گفته اند، چنین است: این 
احادیث را روایت می کنیم و به آن ها ایمان می آوریم و نمی گوییم چگونه است، این همان شیوه ای 
است که اهل حدیث آن را برگزیده اند )ترمذي، 1403ق، ج4: 96-97( که گاه تفویض نامیده شده 
است)رک: حسن سقاف به نقل از ابن جوزی، 1421ق: 21(، چنان که ابن حجر یکی از رهیافت های 
مواجهه با صفات خداوند را اثبات صفات و تفویض)واگذاری( معنای آن ها به خداوند می داند)ابن 

حجر، بی تا، ج13: 330(. 
بنابراین بسیاری از عالمان سلف عامه، به سرکردگی اهل حدیث در مواجهه با آیات و روایات 
متشابه ترجیح دادند سکوت پیشه کنند و دیگران را به سکوت ترغیب کنند؛ چرا که بیم داشتند 
چنان چه آیات را به ظاهرش حمل کنند به تشبیه دچار شوند و اگر به وجهی معقول تبیین کنند 

از ظاهر لفظ جدا مانند.
4- امام رضا)ع( و مواجهه با برداشت های اهل حدیث از صفات خبریه

پیش از ورود به این بحث ضروری است به طور گذرا از گستره و جایگاه علمی امام رضا)ع( سخن 
گفته شود. برابر با حدیثی از ایشان، علم امام برتر از علم مردمان زمان خود است)کلینی، 1407ق، 
ج1: 202( که این خود یکی از نشانه های امامت اس��ت)ابن بابویه، 1413ق، ج4: 418(، اما منشأ 
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علم امام در روایتی از امام کاظم )ع( س��ه گونه تبیین شده است: گذش��ته، آینده و حال. گذشته از 
نوع تفسیر شده است، آینده از نوع نگاشته شده و حال از نوع افکندن در دل ها و طنین افکندن در 
گوش هاست و این نوع، برترین علوم ایشان است«)کلینی، 1407ق، ج1: 264(. عالمه مجلسی در 
شرح این حدیث می نویسد: مراد از علم گذشته، علمی است که به وسیله رسول خدا)ص( تفسیر شده 
است و مقصود از علم آینده، علمی است که در جامعه، مصحف حضرت فاطمه)س( و امثال آن ها 
نگاشته شده است و مراد از علم حال، اموری اس��ت که در آن ها بداء رخ می دهد یا علوم و معارف 
ربانی یا تفصیل مجمالت یا اعم از همه این امور است که با الهام خداوند و بدون وساطت فرشته در 
قلب امامان افکنده می شود یا با تحدیث فرشته در گوش آنان است)مجلسی، 1404ق، ج3: 136(.   
بنابراین علوم امامان سه خاستگاه دارد: 1- پیامبر)ص(، 2- جامعه، مصحف حضرت فاطمه)س( 
و...، 3- الهام و تحدیث. امام رضا)ع( در نوبت های مختلف به دریافت علوم از هر س��ه طریق تصریح 
داش��ته اند: 1- از طریق پیامبر)ص(: یکی از اهالی فارس از امام رضا)ع( س��ؤال می کند که آیا غیب 
می داند؟ امام)ع( در پاسخ می فرماید که علم ایشان از پیامبر)ص( رسیده است و پیامبر)ص( از جبرئیل 
و جبرئیل از خداوند دریافت کرده است)کلینی، 1407ق: ج 1: 256(. 2- از طریق جامعه، مصحف 
حضرت فاطمه)س( و ... امام رضا)ع( در روایتی یکی از نشانه های امام را در اختیار داشتن جامعه به 
طول هفتاد متر، َجْفر اکبر و اصغر و حضرت فاطم��ه)س( بیان می دارد )ابن بابویه، 1413ق، ج4: 
419(. 3- الهام و تحدیث؛ از امام رضا)ع( نقل است که علوم انبیا و ائمه بر خالف علوم مردم عادی از 
مخزن علم الهی نشأت می گیرد، لذا علم امام برتر از علم مردمان زمان خود است)کلینی، 1407ق: 
ج 1: 202(. در جمع بندی این بخش باید یادآور شد که علم امام رضا)ع( در هر سه حالت مذکور - یا 

به طور مستقیم و یا با واسطه پیامبر)ص(، مصحف حضرت فاطمه)س( و غیره- منشأ الهی دارد.
اما با بررس��ی و جمع آوری روایات صفات خبریه امام رضا)ع( و نیز گردآوری اقوال عالمان اهل 
حدیث در این مسئله، مشخص می ش��ود که مواجهه امام)ع( در این باره را می توان در چهار محور 
جمع بندی کرد: 1- کرسی، عرش و اس��توای خداوند بر عرش 2- دست خداوند 3- ساق خداوند 

4- وجه خداوند.
4-1- کرسی، عرش و استوای خداوند بر عرش 

یکی از مهم ترین مباحث مربوط به صفات خبریه خداوند، کرس��ی و عرش و استوای خداوند 
��ماواِت َو الَأْْرَض َو ال یَُؤُدُه  بر عرش اس��ت. در قرآن یک آیه درباره کرس��ی: »َوِس��َع ُکْرِس��یُُّه السَّ

امام رضا)ع( و مواجهه با برداشت های ناصواب  اهل حدیث از صفات خبریه
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ِحْفُظُهما«)البق��ره، 255( و 21 آیه درباره عرش و اس��توای خداوند بر عرش وج��ود دارد، مانند: 
ْحمُن«)الفرقان، 59(.  ْحمُن َعلَی الَْعْرِش اْسَتوی«)طه، 5(، »ثُمَّ اْسَتوی  َعلَی الَْعْرِش الرَّ »الرَّ

احمد بن حنبل، عرش و کرسی را بر باالی آسمان های هفت گانه می داند)احمدی، 1416ق، 
ج 1: 219(، وی راجع به کرسی معتقد است که محل قدم های خداوند است)ابن قیم جوزی، بی تا: 
40( و درباره عرش معتقد است: خداوند عرشی را دارا می باشد که فرشتگانی آن را حمل می کنند 
و خداوند بر عرش اس��ت؛ هر طور که بخواهد و آن چنان که بخواهد، بدون حد و صفتی که وصف 
کننده ای بتواند آن را توصیف کند یا کسی بتواند آن را محدود کند)احمدی، 1416ق، ج 1: 336 
و 342(. وقتی از مالک بن انس درباره »اس��تواء« سؤال شد، گفت: اس��تواء معلوم است و کیفیت 
مجهول و ایمان به آن واجب و س��ؤال از آن بدعت اس��ت)مالک، بی تا: ج6،  465(. برابر با این دو 
گزارش، رویکرد احمد بن حنبل و مالک به صفات خبریه، همان »اثبات صفات خداوند بدون تشبیه 

و تکییف یا تفویض« است.
تنها احمد بن حنبل و مالک بن انس چنین تعاملی را با این آیات نداشتند، دیگر همفکران آنان 
از اهل حدیث نیز بر این مسلک بودند؛ ابن کثیر در تفسیر خود ذیل آیه »ثُمَّ اْسَتوی  َعلَی الَْعْرِش« 
می نویسد: روش سلِف صالح: مالک، أوزاعي، ثوري، لیث بن سعد، شافعي، أحمد، اسحاق بن راهویه 
و دیگر پیشوایان گذشته و جدید مسلمانان، اثبات صفات خداوند بدون کیفیت و تشبیه و تعطیل 

است)ابن کثیر، 1419ق: ج 3: 383(.
اینان نه تنها در مواجهه با این قبیل آیات بلکه در قبال احادیثی از این نوع که در میان آنان رایج 
بود، چنین رویکردی را اتخاذ می کردند، وکیع در سؤالی راجع به احادیثی چون »الکرسي موضع 
القدمین« می گوید: إسماعیل بن أبي خالد، سفیان و مسعر را مالقات کردیم، آنان این احادیث را 

نقل ولی تفسیر نمی کردند)بیهقي ، 1417ق: 507(.  
اما امام رضا)ع( نه در تفسیر آیات کرس��ی و عرش و اس��توی توقف کردند و نه تفسیر مادی از 
آن ها ارائه دادند، بلکه با تبیین صحیح آیات، شائبه مادی بودن آن ها و به تبع جسمانیت خداوند 
را زدودند؛ ایشان کرسی و عرش را به »علم خداوند« تفسیر کردند؛ چنان که در روایتی در پاسخ 
َِّک َفْوَقُهْم یَْوَمِئٍذ  به س��ؤال ابوقّره محدث و عالم جریان اهل حدیث درباره آیه »َو یَْحِمُل َع��ْرَش َرب
ثَمانِيَ��ٌة« می فرماید: عرش، خداوند نیست که برداشتن آن، برداشتن خدا باشد؛ بلکه عرش، علم و 
اسم و قدرت است که در آن همه چیز است. خداوند حمل را به مخلوقاتش نسبت داده تا به سبب 
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حمل عرش، از آن ها که همان حامالن علم اویند عبادت خواهد و عبادت خالیقی دیگر را در این 
قرار داده که گرداگرد عرش، او را در حالی که به مقتضای علمش عمل می کنند، تسبیح گویند و 
عبادت فرشتگانی را نوشتن کردار بندگانش قرار داده است و از زمینیان با طواف در گرداگرد خانه 
اش )کعبه(، بندگی را طلب کرده اس��ت و خدا بر عرش- چنان که فرموده- استیالء دارد؛ و عرش 
و هر که آن را بر می دارد، و هر که گرداگرد عرش است، همه نسبت به خداوند برابر بوده و خداوند 
حامل شان است و آن ها را نگاه می دارد)کلینی، 1407ق، ج 1: 130-131(. امام)ع( با در نظر داشتن 
محکمات قرآن از قبیل آیه »لَْیَس َکِمْثلِِه َشيْ ٌء«)الش��وری، 11( و امتناع عقلی بر جسمانی بودن 
باری تعالی، هر گونه معنای جس��مانی را از عرش الهی منتفی دانس��ته و عرش را به علم خداوند 

تفسیر فرموده است. 
اما اهل حدیث بر اساس اعتقاد به جسمانیت عرش، از ابن مسعود روایت کرده اند: »خداوند هر 
گاه غضب کند بر عرش می دمد تا این که بر حامالنش سنگین می آید«)ذهبی، 1382ق، ج1: 290 

؛ ابن حجر، 1390ق، ج1: 485(.
امام رضا)ع( در مواجهه با چنین روایتی، در اصالت آن تش��کیک و ب��ا بیان عقلی آن را رد کرده 
اند؛ ابوقّره از امام رضا)ع( می پرسد: »آیا تکذیب می کنی روایتی که نقل شده: خداوند وقتی غضب 
می کند، فرش��تگانی که عرش را حمل می کنند آن را از س��نگینی ای که بر دوش خود احساس 
می کنند، می فهمند و به سجده می روند و زمانی که خشم فروکش کرد سبک می شوند و به جایگاه 
خود باز می گردند؛ امام)ع( در پاسخ فرمود: به من از حالت خداوند بگو از زمانی که ابلیس را لعن کرد 
تا امروز که بر او غضبناک است، چه وقت راضی می شود؟ در حالی که به گفته تو باید همچنان بر او 
و دوستان و پیروانش غضبناک باشد؛ چگونه به خود اجازه می دهی پروردگارت را به تغییر از حالی 
به حال دیگر توصیف کنی و آن چه بر مخلوقات شایسته است به او نسبت دهی؟ منّزه و بلند مرتبه 
است؛ او با زایل ش��وندگان زوال نمی یابد و با تغییر کنندگان تغییر نمی کند و با تبدیل شوندگان 
تبدیل نمی شود؛ مخلوقات تحت قدرت و تدبیر او هستند و جملگی نیازمند او و او بی نیاز از آن ها 

می باشد«)کلینی، 1407ق، ج1: 131(.
جمله امام)ع(: »چه وقت راضی می شود؟« بدین معنا اس��ت که اگر حال غضب خدا متفاوت با 
حال رضایش باش��د و به زعم اهل حدیث، خداوند بر ابلیس در طول این مدت طوالنی غضبناک 
است بنابراین خداوند در طول این مدت نسبت به کسی حالت رضا ندارد)فیض کاشانی، 1406ق، 

امام رضا)ع( و مواجهه با برداشت های ناصواب  اهل حدیث از صفات خبریه
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ج1: 500( و فرش��تگانی که عرش را حمل می کنند، از زمان غضب خداوند بر ابلیس تاکنون و در 
آینده، باید مدام سنگینی را بر دوش خود احساس کنند. با این بیان امام)ع( تردیدی نمی ماند که 

این حدیث عامه برساخته جاعالن است.
4-2- دست خداوند

در 10 آیه از قرآن کریم، واژه »ید«، و در دو آیه واژه »یمین« به خداوند نسبت داده شده اند؛ 
ِ َمْغُلولٌَة  «)ص، 75(؛ »َو قالَِت الَْیُهوُد یَُد اللَّ مانند: »قاَل یا إِبْلِیُس ما َمَنَعَک أَْن تَْسُجَد لِما َخلَْقُت بَِیَدیَّ
َ َحقَّ َقْدِرِه َو الَأْْرُض  ُغلَّْت أَیْدیِهْم َو لُِعُنوا بِما قالُوا بَْل یَداُه َمْبُسوَطتان«)المائده، 64( ؛ »َو ما َقَدُروا اللَّ

ماواُت َمْطِویَّاٌت بَِیِمیِنِه«)الزمر، 67(.  َجِمیعاً َقْبَضُتُه یَْوَم الِْقياَمِة َو السَّ
« و »بَْل یَداُه َمْبُس��وَطتان« ،  اهل حدیث معتقدند آن گونه که در قرآن آم��ده: »َخلَْقُت بَِیَدیَّ
خداوند دو دس��ت دارد، مع ذلک نمی توان کیفیت و چگونگی آن را بیان کرد)ابوالحسن اشعری، 
1397ق: 290(. احمد بن حنبل از سویی تفسیر جسمانی مشّبهه را رد کرده؛ چنان که شخصی 
ماواُت َمْطِويَّاٌت بِيَِمينِِه« را خواند و به دست  در حضور او آیه » َو اْلَْرُض َجِميعًا قَْبَضتُُه يَْوَم الِْقياَمِة َو السَّ
خود اش��اره کرد، احمد به او گفت: خداوند آن را قطع کند، خداوند آن را قطع کند، خداوند آن را 
قطع کند، سپس خشمگین شد و ایس��تاد)احمدی، 1416ق، ج 1: 308( و از سویی دیگر معنای 
غیر جسمانی از آیه را بر نمی تابد، از او نقل شده: کسی که ادعا می کند دستان خداوند، نعمت های 
« چه می کند؟ )آیه تصریح دارد که( خداوند آدم را با دستش خلق  او هستند با آیه »َخلَْقُت بَِیَدیَّ

کرده است)همان، ج1: 307(. 
چنین رویکردی به آیات، اعتقاد به »اثبات صفات خداوند بدون تش��بیه و تکییف یا تفویض« 
است. پیش از احمد بن حنبل، ابوحنیفه نیز چنین موضعی داشته، چنان که از او نقل است: وجه، 
ید و نفس که خداوند در قرآن ذکر کرده اس��ت، صفاتی بدون کیفیت برای او هستند و گفته نمی 
شود: منظور از »ید« قدرت و نعمت اس��ت، زیرا بطالن صفت را به دنبال دارد و این سخن قدریه و 

معتزله است)ابو حنیفه، 1425ق: 620(. 
بر خالف این گروه از اهل حدیث، مفسرانی چون مقاتل بن سلیمان تفسیر تجسیمی از آیه ارائه 
کرده است، در تفسیر منسوب به او آمده است که آس��مان ها و زمین در ُمشت راست خداوند )فی 
قبضته الیمنی( هس��تند)مقاتل، 1423ق، ج3: 685(. مقاتل در ارائه چنین تفسیری بی گمان از 
« از کعب  اسالف خود چون کعب االحبار و عبدالل بن عمر اثر پذیرفته است؛ ذیل آیه »َخلَْقُت بَِیَدیَّ
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االحبار نقل شده است: خداوند فقط سه چیز را با دستانش به وجود آورده است: آدم را با دستش 
آفرید، تورات را با دستش نگاشت و بهشت جاوید را با دستش غرس کرد)سیوطی، 1404ق، ج5: 
321(. مشابه این بیان از عبدالل بن عمر گزارش شده است)ابن قیم جوزی، 1410ق: 455(.  چنین 
نگاهی به آیات که با جمود عقلی در آن ها حاصل شده است، پذیرش »اثبات صفات خداوند همراه 

با تشبیه و تکییف« است.   
در مکتب امام رضا)ع( آیات طور دیگری تفسیر ش��ده اند؛ آیه »ما َمَنَعَک أَْن تَْسُجَد لِما َخلَْقُت 
« را امام)ع( به نعمت و قدرت تفسیر کرده اند)ابن بابویه، 1398ق: 153-154(. همچنین از  بَِیَدیَّ
ِ َمْغُلولٌَة« این بود که خداوند از آن چه خلق کرده باز  امام رضا)ع( نقل شده که مقصود یهود از »يَُد اللَّ
ایستاده است، اما خداوند در مقابل فرمود: »بَْل یَداُه َمْبُسوَطتان« )عیاشی، 1380ق، ج 1: 330(. در 
روایت اول، امام)ع( با توجه به امتناع صدق معنای جسمانی »ید« برای خداوند، آن را به معنای غیر 
جسمانی و سزاوار بر خداوند تفسیر کرده است، البته این بیان امام)ع( با توجه به استعمال واژه »ید« 
در کالم عرب نیز بوده است، چنان که در روایتی از امام باقر)ع( نقل است که واژه »ید« را عرب در دو 

معنای نعمت و قدرت استعمال کرده است)ابن بابویه، 1398ق: 154-153(.
در روایت دوم، امام رضا)ع( با استفاده از روش تفسیر قرآن با قرآن و در پرتو سیاق، می خواهند 
بفرمایند که یهود تصور می کردند اثرگذاری و فیض خداوند بر مخلوقاتش، با آفرینش آن ها متوقف 
می شود)تفویض مطلق(، اما برخالف پندار موهوم آنان، ادامه آیه شریفه دوام فیض باری تعالی را 

بیان داشته است.
در روایت دیگری امام رضا)ع( با استدالل عقلی، بر امتناع وجود دست بشری برای خداوند، برهان 
اقامه کرده اند؛ عبدالل بن قیس از امام رضا)ع( سؤال می کند که آیا آیه »بَْل یَداُه َمْبُسوَطتان« اشاره 
به دستان بش��ری دارد؟ امام)ع( پاسخ می دهد: اگر خداوند دو دس��ت مانند انسان داشت، مخلوق 
بود«)ابن بابویه، 1398ق: 168(. امام)ع( در این روایت وجود دس��ت برای خداوند را نفی می کند؛ 
چرا که عقل گواه است که "دست" از لوازم مخلوقات اس��ت و هر مخلوقی به خالقی نیازمند، حال 
آن که خداوند خالق مخلوقات و بی نیاز مطلق است؛ لذا امام)ع( با نفی مخلوق بودن خداوند، وجود 

دست برای خدا را نیز نفی می کنند. 
4-3- ساق خداوند

ُجوِد  تنها در یکی از آیات قرآن از ساق سخن رفته است: »یَْوَم یُْکَشُف َعْن ساٍق َو یُْدَعْوَن إِلَی السُّ

امام رضا)ع( و مواجهه با برداشت های ناصواب  اهل حدیث از صفات خبریه
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َفال یَْسَتِطیُعون«)القلم، 42( .
استعمال این واژه در آیه شریفه، محملی برای ارائه تفسیرهای جسمانی اهل حدیث شده که گاه 
برآمده از روایات موجود در میان آنان بوده است؛ در جوامع روایی معتبر اهل سنت از رسول خدا)ص( 
در تفسیر این آیه نقل شده است: روزی که خداوند از ساق خود پرده برمی دارد، هر مؤمنی)زن و 
مرد( برای او سجده گزارند مگر آن که در دنیا از روی خودنمایی سجده می کرده ، چنین کسی چون 
خم شود که سجده آورد، کمرش راست گردیده و از عهده آن برنیاید)بخاري، 1401ق، ج6: 72(. 
بر پایه این قبیل روایات است که احمد بن حنبل مدعی است؛ به روایات قدم گذاردن خداوند 
در آتش جهنم و موضوعات مشابه آن، اگر سند صحیح داشته باشند، ایمان آورده و آن ها را تصدیق 
می کنیم، از کیفیت و معنای آن سخن نمی گوییم، هیچ چیز از آن ها را رد نمی کنیم و یقین داریم 
گفته رسول، حق است)احمدی، 1416ق، ج 1: 310(. احمد بن حنبل اگر چه از تبیین جسمانی 
این روایات اجتناب کرده، مع ذلک جمود عقلی بر این روایات داشته و در صدد نقد آن ها بر نیامده 
است. این رویکرد به اخبار- که بر اس��اس نقل، صفت برای خداوند اثبات می کند و از تعمق و فهم 

آن ها اجتناب می ورزد-، »اثبات صفات خداوند بدون تشبیه و تکییف یا تفویض« است.      
اما امام رضا)ع( اوال تفسیر مبتنی بر تشبیه و تجسیم را در آیه برنتافته است و ثانیا ابایی از تعمق 
در آن نداشته و مفهوم صحیح آیه را ارائه کرده اند، ایشان در پاسخ به سؤالی درباره آیه می فرماید: 
حجابی از نور می باشد که مؤمنان به س��جده می افتند ولی منافقان نمی توانند سجده کنند)ابن 

بابویه، 1398ق: 154(.
اما یکی از لوازم اعتقاد به داش��تن »پا« برای ب��اری تعالی، پذیرفتن فرود آم��دن خداوند به 
آسمان دنیاست؛ چنان که وقتی از احمد بن حنبل سؤال می شود: آیا خداوند بلند مرتبه هر شب 
به آس��مان دنیا فرو آمده و تا یک س��وم پایانی شب می ماند در پاس��خ می گوید: آیا به این حدیث 
اعتقاد نداری؟)احمدی، 1416ق،  ج1: 348(. ابوهریره از پیامبر)ص( نقل کرده است: خداوند بلند 
مرتبه هر شب به آسمان دنیا فرو می آید و در یک سوم پایانی شب می گوید: کیست من را بخواند 
تا او را اجابت کنم؟ کیست از من درخواس��ت کند تا به او عطا کنم؟ کیست اس��تغفار کند تا او را 

ببخشایم؟«)بخاري، 1401ق، ج2: 47(.
امام رضا)ع( صدور حدیث را از رس��ول خ��دا)ص( تأیید کرده ان��د، اما حدیث را تحریف ش��ده 
می دانستند؛ ش��یخ صدوق خود نقل می کند؛ ابراهیم بن ابي محمود نظر امام رضا)ع( را درباره این 
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روایت عامه از رسول خدا)ص( س��ؤال می کند؛ امام)ع( پاس��خ می دهد: »خداوند تحریف کنندگان 
سخنان را لعنت کند؛ به خدا س��وگند رس��ول خدا)ص( چنین نفرموده، بلکه ایشان فرموده است: 
خداوند در یک سوم پایانی هر شب و درشب جمعه از ابتدای شب فرش��ته ای به آسمان دنیا فرو 
می فرستد و به او امر می کند تا ندا سر دهد: آیا درخواست کننده ای هست تا به او عطا کنم؟ آیا توبه 
کننده ای هست تا توبه او را بپذیرم؟ آیا استغفار کننده ای هست تا او را ببخشایم؟ ای جوینده خیر 
رو بیاور! ای جوینده شر، بازایست! فرشته پیوسته تا طلوع فجر ندا سر می دهد، پس از طلوع فجر به 
مکان خود در ملکوت آسمان باز می گردد، پدرم از جدم از رسول خدا)ص( آن را بر من روایت کرده 
است«)ابن بابویه، 1398ق: 176 ؛ همان، 1400ق: 410-411(. امام)ع( در این روایت به تحریف 
لفظی که در حدیث رخ داده، اشاره کرده و بدین وسیله معنای جسمانی را که از چهره روایت اهل 

حدیث، می زدایند.
4-4- وجه خداوند

َِّک ُذو الَْجالِل َو  در 10 آیه قرآن واژه »وجه« به خداوند اضافه شده است، مانند: »َو یَْبقی  َوْجُه َرب
اْلِْکرامِ «)الرحمن، 27(؛ »ُکلُّ َشيْ ءٍ هالٌِک إاِلَّ َوْجَهُه«)القصص، 88(. اهل حدیث روایاتی نقل کرده 
اند که بر پایه آن ها وجه خداوند در این آیات، معنای مادی و جسمانی دارد، آن ها با بهره گیری از 

روایاتی که پاره ای از آن ها در ادامه می آید چنین معنای ناصوابی را عرضه کرده اند:
الف. در برخي روایات براي خداوند قیافه و شکل خاصی گزارش شده است؛ چنان که از عکرمه 
از ابن عباس مرفوعا نقل شده که پیامبر)ص( فرمود: »پروردگارم را با موی فر و بدون ریش در لباسی 

سبز دیدم«)ابن عدي، 1409ق، ج4: 190 ؛ ذهبی، 1382ق، ج1: 593(. 
ب. اهل حدیث از پیامبر)ص( نقل کرده اند: »اهل بهشت پروردگارشان را هر روز جمعه در تخت 
آغشته به کافور زیارت می کنند«)میبدی، 1371، ج8: 239(؛ مقاتل این حدیث را بدون استناد 
ِزی َمن َشَکر«)القمر، 35(، آورده  به پیامبر)ص( در تفسیر خود ذیل آیه»نِْعَمًة مِّْن ِعنِدنَا  َکَذالَِک نَجْ

است)مقاتل، 1423ق، ج4: 115(.
این گزارش ها، بیانگر رویکرد »اثبات صفات خداوند همراه با تش��بیه و تکییف« در میان اهل 

حدیث است.
امام رضا)ع( برداشت ناصواب عامه را از این روایات را نقد و مفهوم صحیح آن را بیان داشته اند، ابو 
صلت هروی به امام رضا)ع( عرضه می دارد: »نظر شما درباره حدیثی که اهل حدیث روایت می کنند: 

امام رضا)ع( و مواجهه با برداشت های ناصواب  اهل حدیث از صفات خبریه
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»مؤمنان در بهشت پروردگارشان را زیارت می کنند« چیست؟ امام)ع( فرمود: ای اباصلت! خداوند 
بلند مرتبه و واال، پیامبرش محمد)ص( را بر همه مخلوقاتش اعم از پیامبران و فرشتگان برتری داد و 
طاعتش را طاعت خود و پیرویش را پیروی از خود و مالقاتش را مالقات خود قرار داد و فرمود: »َمْن 
ِ َفْوَق  َ یَُد اللَّ َّما یُبایُِعوَن اللَّ َِّذیَن یُبایُِعونََک إِن َ«)النساء، 80(  و فرمود: »إِنَّ ال ُسوَل َفَقْد أَطاَع اللَّ یُِطِع الرَّ
أَیِْدیِهمْ «)الفتح،10( و رسول خدا)ص( فرمود: »هر کس من را در حیاتم یا بعد از وفاتم زیارت کند، 
خداوند را زیارت کرده است«؛ جایگاه پیامبر)ص( در بهشت برترین جایگاه است، پس هر کس او را 
در جایگاهش زیارت کند، خداوند بلند مرتبه و واال را زیارت کرده است. ابوصلت گوید، گفتم: ای 
« دیدن چهره  پسر رسول خدا)ص( معنای این روایت که اهل حدیث نقل کرده اند: ثواب »اَل إِلَه إاِلَّ اللَّ
خداوند اس��ت، چیس��ت؟ امام)ع( فرمود: ای اباصلت! هر کس خداوند را به چهره ای چون چهره ها 
توصیف کند، کافر شده است؛ چهره خداوند انبیا و رسوالن و حجت های او می باشند، کسانی که 
به وسیله آنان به خداوند و دین و معرفتش توجه می شود و خداوند فرموده: »ُکلُّ َمْن َعلَْیها فاٍن َو 
َِّک«)الرحمن، 26-27( و فرموده: »ُکلُّ َشيْ ءٍ هالٌِک إاِلَّ َوْجَههُ «)القصص، 88(، بنابراین  یَْبقی  َوْجُه َرب
نگاه به انبیا و رسوالن و حجت های او در جایگاه هایشان ثوابی سترگ برای مؤمنان در روز قیامت 

می باشد«)ابن بابویه، 1398ق: 118-117(. 
در این روایت امام)ع( با مد نظر قرار دادن محکمات قرآن و با روش تفسیر قرآن به قرآن و ارجاع 
متشابهات به محکمات، اوال وجه خداوند را به انبیا و حجت های الهی تفسیر کرده است، ثانیا روایات 
اهل حدیث در تفسیر آیات وجه که مالقات جسمانی ذات باری تعالی را القا می کنند، نفی می کند 

و آن ها را برساخته جاعالن اخبار می داند.      
ج. در جوامع روایی اهل س��نت از پیامبر)ص( نقل شده اس��ت که :»هر گاه یکی از شما با برادر 
)مسلمانش( جنگ کرد از صورت بپرهیزد زیرا خداوند آدم)ع( را بر صورت خود خلق کرد«)مسلم، 
بی تا، ج8: 32(؛ در روایتی دیگر به جای جنگ کردن، زدن آمده است)أحمد بن حنبل، بی تا، ج2: 
244(؛ طبراني نیز نقل کرده: »صورت را زشت ندانید؛ زیرا خداوند فرزند آدم را بر صورت خداوند 
رحمان خلق کرده است«)طبراني، 1404ق ج12: 329( بر اساس ظواهر این احادیث خداوند دارای 

چهره ای شبیه به انسان بوده و این همان »اثبات صفات خداوند همراه با تشبیه و تکییف« است.
حسین بن خالد از امام رضا)ع( درباره این حدیث سؤال می کند، امام)ع( توضیح مي دهد: »خدا 
آنان را لعنت کند، ابتدای حدیث را حذف کردند، اصل حدیث چنین بوده که رسول خدا)ص( بر دو 
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نفر که به یکدیگر دشنام می دادند، می گذشت، ش��نید: یکی از آنان به دیگری مي گوید: خداوند 
چهره تو و چهره کسی که شبیه تو هست زشت گرداند، پیامبر)ص( فرمود: »این سخن را به برادرت 

مگو، زیرا خداوند آدم)ع( را بر صورت او خلق کرده است«)ابن بابویه، 1398ق: 153-152(.
 امام)ع( مرجع ضمیر »ه« را در»ُصوَرتِهِ «، واژه »أخ« می داند، اما چون در منقوالت عامه ابتدای 
حدیث حذف شده است مرجع ضمیر خداوند تصور شده و مفهومی جسمانی از خداوند به مخاطب 
القا شده است. طبق بیان امام)ع( در روایات اهل حدیث، بخشی از حدیث حذف شده و در آن تحریف 
لفظی رخ داده است و با در نظر گرفتن بخش حذف شده، روایات عامه معنای معقولی خواهد داشت. 
د. اهل حدیث در راس��تای روایات پیش��ین خود از ابن عباس نقل کرده اند: »خداوند کالم را 
برای موسی)ع(، خلّت را برای ابراهیم)ع( و رؤیت را برای محمد)ص( قرار داد«)طبراني، 1404ق، ج11: 

 .)286
ابوقّره از امام رضا)ع( سؤال می کند: برای ما روایت شده است که خداوند رؤیت و کالم را میان دو 
پیامبر تقسیم کرد: »کالم را برای موسی)ع( و رؤیت را برای محمد)ص( قرار داد، امام)ع( فرمود: پس چه 
کسی از جانب خداوند به جن و انس رسانده که: »ال تُْدِرُکُه الَأْبْصاُر«) االنعام، 103(، »ال یُِحیُطونَ  
بِِه ِعلْماً«)طه، 110(،»لَْیَس َکِمْثلِِه َشيْ ٌء«)الشوری، 11(، آیا محمد)ص( این را نگفته است؟ ابوقره 
گفت: بله! امام)ع( فرمود: چگونه مردی به سوی همه خلق می آید و به آنان خبر می دهد که از جانب 
خدا آمده است و آنان را به سوی خدا به امر خدا دعوت می کند و می گوید: »ال تُْدِرُکُه الَأْبْصاُر«، »ال 
یُِحیُطونَ  بِِه ِعلْماً«، »لَْیَس َکِمْثلِِه َشيْ ٌء«؛ س��پس می گوید: من او را با چشمم دیدم و دانش من او 
را احاطه کرد و او به صورت بشر اس��ت؛ آیا حیا نمی کنید؟ زندیقان نتوانستند چنین سخنی را بر 
او نس��بت دهند و بگویند: از جانب خدا چیزی می آورد سپس خالف آن را عمل می کند. ابوقّره به 
امام)ع( عرضه می دارد که آیا روایات را تکذیب می کنی؟ امام)ع( می فرماید: اگر روایات با قرآن و اجماع 
مسلمانان بر امتناع احاطه علمی نسبت به خداوند و دیدن او با چشم ها و مانند داشتن باری تعالی، 
در مخالفت باشد، تکذیب می کنم)کلینی، 1407ق: ج 1، 96 ؛ ابن بابویه، 1398ق: 112-111(. 

امام)ع( با اس��تناد به آیات محکم قرآن که امکان هر گونه رؤیت بصری خداوند را نفی می کنند 
و عرضه روایات به آن ها و با بهره گیری از اجماع مس��لمانان این گونه احادیث عامه را برس��اخته 

جاعالن اخبار می داند.

امام رضا)ع( و مواجهه با برداشت های ناصواب  اهل حدیث از صفات خبریه
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نتیجه گیری
بر اساس آن چه گذش��ت، در دوران امامت امام رضا)ع(، »اهل حدیث« یکی از فرقه های مهم 
کالمی بود که به ترویج مسائل فکری و اعتقادی آن چنان که صحیح می پنداشتند می پرداختند. از 
جمله موضوعات فکری و کالمی، صفات خبریه خداوند است که برخی از »اهل حدیث«، تصویری 
جسمانی از صفات خبریه خداوند)اثبات صفات خداوند همراه با تشبیه و تکییف( ارائه می کردند 
و برخی دیگر با جمودگرایی و بدون تبیین آن ها)اثبات صفات خداوند بدون تش��بیه و تکییف یا 
تفویض(، سکوت پیشه می کردند. امام رضا)ع(، در س��ال های امامت خود در فاصله سال های 183 
تا 203 قمری به تبیین عقیده صحیح در صفات خبری��ه پرداختند و آیات و روایات نبوی)ص( را در 
این باب به شکل صحیح آن تفس��یر کردند. با جمع آوری روایات مشخص شد که ایشان در چهار 
دسته صفات خبریه خداوند: 1- کرسی، عرش و اس��توای خداوند بر عرش، 2- دست خداوند،3- 
س��اق خداوند، 4- وجه خداوند، به تبیین صحیح آیات و روایات نبوی)ص( پرداخته اند، و برای نیل 
به این هدف نه بسان بخشی از اهل حدیث تصویری جس��مانی کرده اند و نه مانند برخی دیگر از 
آنان با اثبات این صفات و بدون تبیین آن ها س��کوت پیش��ه کرده اند بلکه با استفاده از محکمات 
آیات)تفس��یر قرآن به قرآن( و نیز بهره گیری از عقل)تفسیر قرآن به عقل( به تفسیر آیات مربوط 
همت گماشته اند و روایات نبوی)ص( موهم تشبیه را که در میان اهل حدیث رواج داشت، مجعول یا 

محرف دانسته و در صورت اصالت روایات به طور صحیح آن ها را تبیین کرده اند. 
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منابع

- قرآن کریم.

- ابن بابویه، محمد بن علی)شیخ صدوق(، 1400ق، االمالی، بیروت: اعلمی  .

- ------------------، 1398ق، التوحید، قم: جامعه مدرسین  .

- -----------------،1413ق ، من ال یحضره الفقیه، ج4، قم : دفتر انتشارات اسالمی .

-  ابن جوزی، عبدالرحمن بن علی، 1421ق، تلبیس إبلیس، ج1، بیروت: دار الفکر. 

-  -----------------، 1421ق، دفع شبه التشبیه بأکف التنزیه، عمان: دار المام النووي  . 

- ابن حجر، شهاب الدین أحمد بن علی، بی تا، فتح الباري، ج13، بیروت: دارالمعرفه.

- ---------------، 1390ق، لسان المیزان، ج1، بیروت: مؤسسة العلمي.

- ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد، 1408ق، تاریخ ابن خلدون، ج1، بیروت: دار الفکر.

- ابن عدي، أبو أحمد عبدالل بن عدي جرجاني، 1409ق، الکامل فی ضعفاء الرجال، ج1، بیروت: 

دارالفکر. 

- ابن قیم جوزی، ش��مس الدین محمد بن ابی بکر، 1410ق، تفسیر القرآن الکریم، بیروت: دار و 

مكتبة الهالل.

-  ---------------، بی تا، حادي األرواح إلی بالد األفراح ، بیروت: عالم الکتب.

- ابن کثیر، ابو الفداء إسماعیل بن عمر، 1407ق، البداية والنهاية، ج10، بیروت: دار الفکر. 

- --------------------، 1419ق، تفسیر القرآن العظیم، ج 3، بیروت: دار الکتب العلمیه.

- ابن منظور، محمد بن مکرم، 1414ق، لسان العرب، ج 2، بیروت: دار الفکر. 

- ابو حنیفه، نعمان بن ثابت، الفقه األکبر، 1425ق، تحقیق: ش��یخ زاهد کوثری، بیروت : دار الکتب 

العلمية .

- أحمد بن حنبل، بی تا، المسند، بیروت: دار صادر.

- احمدی، عبد الل بن سلمان، 1416ق،  المسائل و الرسائل المروية عن اإلمام أحمد بن حنبل 

في العقيدة، ج 1، ریاض: دار طیبه.

- اشعری، ابوالحسن علی بن اسماعیل، 1397ق، اإلبانة عن أصول الديانة، قاهره: دار النصار.

- بخاری، محمد بن اسماعیل ، 1401ق، صحیح البخاری، ج 2 و 6، بیروت: دار الفکر.

- بیهقي ، أبو بکر أحمد بن الحسین، 1417ق، األسماء و الصفات، بیروت : دار الجیل  .

امام رضا)ع( و مواجهه با برداشت های ناصواب  اهل حدیث از صفات خبریه
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- ترمذي، محمد بن عیسی، 1403ق، السنن، ج 4، بیروت: دارالفکر.

- جعفریان، رسول، 1386، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه)ع( ، قم: انصاریان.

- ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد، 1382ق، میزان االعتدال، ج1، بیروت: دار المعرفة.

- راغب اصفهانی، حسین بن محمد، 1412ق، المفردات في غریب القرآن، بیروت: دارالعلم.

- سبحانی، جعفر، بی تا، بحوث في الملل و النحل، ج9،2، قم : مؤسسة المام الصادق. 

- -------------، 1425ق، رسائل و مقاالت، ج6، قم : مؤسسة المام الصادق )ع ( .

- شهرستانی، محمد بن عبد الکریم، 1364، الملل و النحل، ج1،  قم : الشریف الرضي  . 

- طب��ری، محمد بن جریر، 1412ق، جامع البیان فی تفس�یر الق�رآن، ج27 و 29، بیروت: دار 

المعرفه.

- طبراني، سلیمان بن احمد، 1404ق، المعجم الکبیر، ج11 و 12، الموصل: مكتبة العلوم والحکم.

- عاملی، حسین بن عبدالصمد، 1401ق، وصول االخیار الی اصول االخبار، بی جا: مجمع الذخائر 

اإلسالمية.

- عیاشی، محمد بن مسعود، 1380ق، تفسیر العّیاشي، ج 1،  تهران : المطبعة العلمية.

- فیض کاشانی، محمد محسن ، 1406ق،  الوافي، ج 1، اصفهان: کتابخانه امام أمیر المؤمنین علی)ع(.   

-کلینی، محمد بن یعقوب، 1407ق، الکافی ، ج 1، تصحیح: علی اکبر غفاری و محمدآخوندی، تهران: 

دارالکتب االسالمیه.

- مالک بن انس االصبحي، بی تا، المدونة الکبری، ج6، بیروت: دار الکتب العلمية. 

- مجلسی، محمد باقر، 1404ق، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ، ج3، تهران: دارالکتب 

السالمیه.

- مسلم بن الحجاج النیسابوری، بی تا، صحیح مسلم، ج8، بیروت: دار الفکر.

- مفید، محمد بن النعمان العکبری، 1414ق، االرش�اد ف�ی معرفة حجج اهلل علی العباد، ج2، 

بیروت: دارالمفید.

- مقاتل بن سلیمان بلخی، 1423ق، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج3 و 4، بیروت: دار إحیاء التراث.

- میبدی، احمد بن ابی س��عد، 1371ق، کشف األس�رار و عدة األبرار، ج8، تهران: انتشارات امیر 

کبیر. 
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عصر حضرت رضا)ع( صحنه برآمدن جریان ها و گفتمان های بسیاری در جهان اسالم 
اس��ت. این گفتمان ها در دو س��طح درون گفتمانی و برون گفتمانی قابل تشخیص هستند. 
امام هشتم)ع( به واسطه مواجهه با موج گس��ترده این فرقه ها و )خرده(گفتمان ها و لزوم 
روشن کردن افکار مسلمانان، به انجام مناظرات و مقابله های فراوانی مبادرت کردند. 
این پژوهش به دنبال آن است تا ضمن تحلیل گفتمان مناظرات و کیفیت مجادله ایشان با 
گفتمان های رقیب، اصول حاکم بر خوشه نشانگان هویت سازانه- دگرسازانه ایشان را 
فراچنگ آورد و نسبت میان آن با مبانی رهیافت قرآنی را بررسی کند. جستار پیش رو 
بر آن است تا منطق روش شناختی حاکم بر گفتمان مناظرات و مباحثات امام رضا )ع( در 
حوزه تعیین مرزهای هویتی را مورد واکاوی و پرسش قرار دهد. برپایه فرضیه مقدماتی، 
رویکرد گفتمان حضرت مبتنی بر اصول کالمی و استوار بر منطق، مولفه ها و ابزارهای 
نظری و عملی مندرج در قرآن و س��نت نبوی مانند احترام و اخالق گرایی، جدال احسن 
)متضاد با مراء(، مؤلفه القلوب، حکمت و موعظه حس��نه، م��دارا، اجاره و امان دادن، 
اصالت برهان، ارجاع به فطرت و سرشت پاک بشری، توسل به ادله و مبادی مشترک، 
احسان و کرامت و... اس��ت. در این نوش��تار کوشیده می ش��ود با کاربست چارچوب 
روش شناختی نظریه تحلیل گفتمان، مبانی و سامانه نشانگانی  گفتمان رضوی در مناظره 
و مقابله با گفتمان های رقیب ارائه و از رهگذر آن مبانی هویتی- دگرسازانه در اندیشه 

ایشان به دست داده شود.

چکیده

واژه های کلیدی:

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا)ع(  با دگرهای گفتمانی
)مبانی قرآنی کالمی ساخت بندی هویت اسالمی(

منصورمیراحمدی1، امیر رضائی پناه2  

 M_Mirahmadi@sbu.ac.ir 1-  استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

 a.rezaeipanah@gmail.com ) 1-  دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی)نویسنده مسئول

ساخت بندی و شالوده شکنی هویت، دگرس��ازی، مجادله احسن، هویت اسالمی و 
شیعی، مناظرات حضرت رضا )ع(.

تاریخ دریافت:94/8/10 
تاریخ پذیرش:94/11/3  
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مقدمه
در عصر امام رضا)ع(، به واس��طه تحول در عرصه های گوناگون زیست سیاسی اجتماعی جامعه 
اس��المی، گروه ها، فرقه ها و گفتمان های فراوانی س��ر برآوردند یا به تجدیدبنای س��اختار فکری 
نشانگانی خویش پرداختند. در دوران آن امام همام، در سایه نهضت ترجمه، برگردان کتاب های 
ایرانی، یونانی، رومی، هندی و... ش��یوع بس��یاری یاف��ت. همچنین باورهای یهودی، مس��یحی، 
زرتش��تی، صائبی، التقاطی، الحادی، دهری، و... در نتیجه گش��ایش مرزهای سیاسی فرهنگی و 
رونق اندیش��ه های اعتزالی، امکان خودنمایی در عرصه عمومی جامعه را یافتند. از دیگرس��و در 
درون جامعه اس��المی و به ویژه ش��یعیان نیز جریان های انحرافی و التقاطی گوناگونی پاگرفت و 
فراگرد ساخت بندی هویت اسالمی و ش��یعی را تحت تاثیر قرار دادند. این امر در دو عرصه فکری 
نظری و عملی کنشی نمود عینی پیدا کرد. در این دوره برخورد کالمی گفتمان ها و ایدئولوژی ها 
صورتی عیان به خود گرفت؛ به گونه ای که می توان از آن با عنوان عصر مناظره و احتجاج و رویارویی 
عملیاتی گفتمان ها و خرده گفتمان ها در جهان اسالم یاد کرد. در این میان، رسالت حضرت رضا )ع( 
مهم و برجسته بود. ایشان، به عنوان امام عصر، این وظیفه را برای خود متصور بودند تا در راستای 
پاسداری از کیان جامعه اس��المی، افزون بر اثبات ناراستی گفتمان های رقیب، مبانی و بنیادهای 
گفتمان هویت ناب شیعی و اسالمی را نیز تبیین کنند. در کتاب های روایی و حدیثی این دوران، 
صحنه های فراوانی با عناوینی مانند مجلس الرض��ا )ع(، احتجاج الرضا )ع(، مناظرات الرضا )ع( و... دیده 
می شود. گفتمان مناظرات امام رضا )ع(، منظومه ای چندوجهی، چندسطحی، دربردارنده، اقناعی و 
مبتنی بر تعامل و اندرکنش شرع )برگرفته از نص( و عقل )همراستا با خرد و تجربه بشری( است. 
این موضوع برایند احساس نیاز حضرت برای برخوردی نقلی روایی و عقلی کالمی با این جریان های 

رقیب، دگراندیش و گاه معاند را نشان می دهد.
این جس��تار به دنبال آن اس��ت تا مبانی روش شناس��انه مناظره و مواجه��ه حضرت رضا )ع( با 
جریان های درون و برون گفتمانی مخالف را مورد واکاوی قرار دهد. مس��ئله و پرس��ش این است 
که گفتمان امام رضا )ع( در مناظره، احتجاج و مجادله با گفتمان های رقیب و مخالف چه کیفیت و 

صورت بندی ای داشته و چه نسبتی با رهیافت قرآن کریم برقرار کرده است؟. 
فرضیه پژوهش این اس��ت که امام رضا )ع( نم��اد اصول محوری، خردگرای��ی، آزادی خواهی، 
رهایی بخشی، هدایت و لطف الهی بوده و ش��یوه مناظره و مجادله ایش��ان با گفتمان های رقیب 
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)دگراندیش، نواندیش و مخالف( نیز کالمی و همخوان و منطبق با رهیافت قرآن مجید است. این 
اسلوب مناظره ایشان مبتنی بر قاعده »جدال احسن« )مبتنی بر اخالق، برهان، حکمت و موعظه 
حسنه و به نیت هدایت و س��ازندگی( و در تضاد با »مراء« )اس��توار بر لحن تند، تعصب و با قصد 
تخریب و منکوب کردن( است. ش��یوه گردآوری داده ها در این جستار اسنادی کتابخانه ای است. 
مبنای نظری و چارچوب روش ش��ناختی پژوهش نیز رهیافت تحلیل گفتمان، به ویژه رویکردی 

است که ارنستو الکال1 و شنتال موف2 از آن به دست می دهند.

1. چارچوب نظری و روش شناختی
علوم انسانی و اسالمی دارای ابزارهای روشی فراوانی است. یکی از برجسته ترین این روش ها، 
نظریه تحلیل گفتمان و به ویژه خوانشی است که ارنستو الکال و ش��نتال موف )مکتب اسکس(3 
از آن ارائه می کنند. این رهیافت، به واسطه نس��بتی که با نظریات مارکسیستی، نومارکسیستی، 
زبان شناسانه، پسا مدرن، ساختارگرایانه، پسا س��اختارگرایانه، هرمنوتیکی، فرهنگ گرا، انتقادی 
و... دارد، از توان باالیی در واکاوی و بازخوانی امور مربوط به  پهنه های گوناگون زیس��ت اجتماعی 
برخوردار است. در نوشتار پیش رو از دو مفهوم اساسی هویت4 و دیگری5 و مفاهیم مرتبط با آن در 
خوانش الکال و موف برای تبیین فرضیه بهره گرفته می شود. از دید الکال و موف، کیستی امری است 
که در بستر گفتمان ها پدید می آید. گفتمان ها در یک پویش دو سویه، فرد و جامعه پیرو خود را معنا 
می کنند و بدان هویت می بخشند. شکل گیری هویت از راه مقایسه با دیگری امکان پذیر است. در 
واقع خود و دیگری سرشت جبرگرایانه دوسویه ای دارند. تمایز آن چه خود و آن چه دیگری می شود 
به جنبه هسته ای شکل گیری هویت اجتماعی تبدیل می گردد)Laclau, 1994: 8(. ژیژک بیان 
می کند: »درباره خودتعیینی با نوعی فراگرد خودارجاعی روبه رو می شویم؛ من برای نسبت دادن 
خودم به دیگران، خودم را با خودم تعریف می کنم چرا که من گونه بهم پیوس��ته خود در ارتباط با 
دیگری را تعیین می نمایم. آن چه که من برای دیگران هستم، در دالی خالصه می شود که من را 
به دال دیگری نشان می دهد )من برای پسر، پدر هستم و...(. من فراتر از روابطم با دیگران چیزی 

1-  Ernesto Laclau
2-  Chantal Mouffe 
3-  Essex 
4 - Identity
5- Other, Otherness

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا)ع( با دگرهای گفتمانی
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 .)Zizek, 1994: 45(»نیستم. من تنها خوشه ای از این روابط هستم
ب��ه ب��اور الکال و م��وف دیگ��ری براین��د فراگ��ردی گفتمان��ی اس��ت ک��ه به وس��یله 
آن )م��ا؛ خ��ود( چی��ره درون گروه��ی، چندی��ن )دیگ��ری؛ آن ه��ا( چی��ره برون گروه��ی 
می س��ازد. غیری��ت ب��ه پهن��ه گفتمان��ی برمی گ��ردد و دگرس��ازی دربردارن��ده کاربس��ت 
 اصول��ی اس��ت ک��ه ب��ه اف��راد ام��کان طبقه بن��دی در دو گ��روه آن ه��ا و م��ا را می ده��د

(De Cillia, Reisigl & Wodak,1998: 154؛ Staszak, 2008: 2)  فراین��د 

 دگرس��ازی را می ت��وان نمون��ه ای از شناس��ایی اجتماع��ی و طبقه بن��دی دانس��ت
  (McCordic, 2012: 12-13). ای��ن دیگ��ری دس��ت کم در دو س��طح درون��ی و بیرون��ی 
ش��ناخت پذیر اس��ت) Laclau & Mouffe, 2001: 54-61)    . مفهوم منازع��ه یا خصومت6 
برای تبیین نس��بت میان کیس��تی و دیگری طرح ش��ده اس��ت. خصومت ها نه ارتباطی ایس��تا 
و منفعالنه ک��ه روابط��ی پوی��ا و کنش گرانه هس��تند ک��ه محدودیت ه��ای هم��ه مفعول ها را 
 نمای��ان می کنند. جامع��ه ب��ه  دور محدودیت هایی س��امان می یابد که برایند خصومت هاس��ت

(Laclau & Mouffe, 2001: xiv)  ب��ه گفت��ه الکال، می��زان مش��خصی از نظام من��دی 

برای باالبردن س��طح معین��ی از معنا نیاز اس��ت و ای��ن نظام مندی سیس��تم را تنه��ا می توان 
 با مح��دوده ای تضمی��ن کرد ک��ه از نظر سرش��تی متمایز نیس��ت بلک��ه خصومت آمیز اس��ت

 (Povinelli, 2012: 375 ؛ Marchart, 2007: 146) . م��وف می��ان مفاهی��م خصوم��ت 

و کش��مکش تمای��ز قای��ل می ش��ود؛ در حال��ی ک��ه خصومت ب��ه ارتب��اط م��ا/ آن ها اش��اره 
دارد ک��ه در آن دو طرف دش��منانی هس��تند که نقط��ه مش��ترکی ندارند، کش��مکش، ارتباط 
ما/ آن ها اس��ت که در آن اح��زاب س��تیزگر، با وج��ود این که اع��الم می کنند راه ح��ل منطقی 
 برای س��تیز میان آن ها وج��ود ندارد، ب��ا این حال، ب��ه مش��روعیت رقیب خود اق��رار می کنند

 .(Mouffe, 2000: 102-103 ؛  Mouffe, 2007: 2  :؛ ن. ک. ب��هHowarth, 2008:178(
منازعه یا خصومت س��ازی برپایه فرایندهایی مانند مکانیسم های برجسته سازی7 و حاشیه رانی و 

منطق تفاوت و زنجیره هم ارزی رفتار می کند.
مفهومی ک��ه به گونه ای هم پ��ا در خوان��ش الکال و موف، در کن��ار مفهوم س��اخت بندی8 و 

6- Antagonism
7- Foregrounding
8-  Construction
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هژمونی ق��رار دارد، شالوده ش��کنی یا واس��ازی9 اس��ت. در واق��ع هژمونی و شالوده ش��کنی دو 
روی یک س��که هس��تند. هژمونی زمینه س��از نزدیک ش��دن دال و  مدلولی خاص و ثبات نسبی 
معنای یک نش��انه می ش��ود، اما واس��ازی با انتس��اب مدلول و معنایی دیگرس��ان به آن نشانه، 
مدلولی را ک��ه گفتمان هم آورد ب��ه آن دال چس��بانده ب��ود دور می کن��د و آن دال را باز تعریف 
 می نمای��د و ب��ه ای��ن ترتی��ب، هژمون��ی آن گفتم��ان را می ش��کند. این مس��ئله در سرش��ت 
واس��ازانه 10 نش��انوندی ریش��ه دارد که نظام مندی ناب س��امانه یا به بیانی، کمال بودن، دور از 
دس��ترس می ش��ود؛ آن چنان که تاثیرات نظام من��دی را می توان و می بایس��ت حتی در صورت 
نبود هیچ گونه معنایی، تش��خیص داد؛ بنابراین ما بدون دس��ت کم برخ��ی گونه های خصومت، 
نه هیچ گون��ه نظام مندی خواهیم داش��ت و ن��ه هیچ معنای��ی. در این صورت، می��زان خاصی از 
 خصومت سازی، پیش شرط الزمی برای خیزش معناست. نبود خصومت یعنی نبود هویت و معنا 

.)  Thaler, 2010: 789؛ Marchart, 2007: 146(

2. رهیافت قرآن مجید در مناظره و مجادله با گفتمان های رقیب
برخالف ایستار باورمندان به »انتشار االسالم بالسیف«، این آیین در درون منظومه گفتمانی 
و سامانه نشانه شناختی خود رگه های جدی و پررنگی از خردورزی و عقالنیت دارد. در منطق این 
دین، رستگاری آدمی و دس��تیابی وی به »حیات طیبه« به واسطه خردورزی اصول محور مبتنی 
بر اختیار و آزادی به دست می آید. اس��اس دعوت و هدایت الهی، که در پیوند وثیق با قاعده لطف 
پروردگار اس��ت، هم چنان که مبنایی تس��لیمی و تعبدی دارد، بشر و جوامع انس��انی را به تدبر و 
خردورزی فرامی خواند. از دید اسالم)قرآن و سنت( اندیشه همپای عبادت و حتی برتر از آن است. 
خداوند آن گاه که به گفت گو درباره کفار و مشرکان می پردازد نیز رویه ای خردگرایانه و استداللی 
وُهْم أَْم تُنَبِّئُونَُة بِما ال یَْعلَُم فِي الَأْْرِض أَْم بِظاِهٍر ِمَن الَْقْوِل بَْل ُزیَِّن  ِ ُشَرکاَء ُقْل َس��مُّ دارد: » َوَجَعُلوا لِلَّ
ُ َفما لَُه ِمنْ هاٍد« )الرعد، 33(؛ خداوند آنان  یِل َوَمْن یُْضلِِل اللَّ ��بِ وا َعِن السَّ لِلَِّذیَن َکَفُروا َمْکُرُهْم َوُصدُّ
را به پندآموزی از نش��انه ها فرامی خواند)النحل، 65(. از آیات ناظر بر اصل دعوت می توان از بقره، 
151؛ النساء، 165؛ االنبیاء، 107؛ التوبه، 128؛ االسراء، 15؛ المائده، 19؛ المزمل، 15؛ االحزاب، 
45- 46؛ الحاقه، 10 و... یاد کرد. خداوند خردمندان و هدایت شدگان را کسانی می داند که برای 
9- Deconstruction
10- deconstructive

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا)ع( با دگرهای گفتمانی
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دستیابی به حقیقت، به سخنان گوش می دهند و از بهترین آن پیروی می کنند. اینان اند که خدا 
ِبُعوَن أَْحَسَنُه أُْولَِئَک الَِّذیَن  آنان را راه نموده است و اینانند خردمندان: »الَِّذیَن یَْسَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَیَتّ
دق االتیاُن بِالُبرهان  َهَداُهُم الَلُّ َوأُْولَِئَک ُهْم أُْولُوا الَأْلَْباِب«)الزمر، 18(؛ توضیح آن که »َفَجَعل ِعلُم الصِّ
و هل یُوتیِ بالُبرهان اال فِی الِجدال بالتی ِهی اَحَسن«)مجلسی، 1385ش: ج 9، 256(. برهمین پایه 
است که خداوند به پیامبرش امر می کند که با مخالفان خود به جدال احسن برخیزد و در این مسیر 
به گونه ای مناسب و هم راستا، هم از اس��تدالل و منطق بهره بگیرد و هم از ابزارهای برانگیزاننده 
احساسات و فطرت: »ادُع إِلی َس��بیِل َربَِّک بِالِحكَمة َوالَموِعَظة الَحَسنَة َوجاِدلُهم بِالَّتي ِهَي أَحَسُن 
إَِنّ َربََّک ُهَو أَعلَُم بَِمن َضَلّ َعن َس��بیلِِه َوُهَو أَعلَُم بِالُمهَتدیَن« )النحل، 125(. در این راستا باید با 
دگراندیشان و مخالفان گفتمانی مدارا کرد و در صورت نیاز به آنان اجاره، مهلت و امان داده شود: 
َُّهْم َقْوٌم  ِ ثُمَّ أَبْلِْغُه َمْأَمنَُة َذلَِک بَِأن َع َکاَلَم اللَّ »َوإِْن أََحٌد مَِّن الُْمْشِرِکیَن اْسَتَجاَرَک َفَأِجْرُه َحتَّی یَْس��مَ
الَّ یَْعلَُموَن« )التوبه، 6(. برپایه این مبنای هویت س��ازانه قرآن خطاب به پیامبر اکرم)ص( می فرماید 

چنان چه خشن و دل سخت بودی مردم از اطراف تو پراکنده می شدند)آل عمران، 159(.
محاجه و دگرس��ازی با غیرمس��لمانان و اهل کتاب نیز در این رهیافت بر اس��تدالل و برهان 
ُهْم ُقْل َهاتُواْ بُْرَهانَُکْم إِن  استوار است: »َوَقالُواْ لَن یَْدُخَل الَْجنَّة إاِلَّ َمن َکاَن ُهوداً أَْو نََصاَری تِلَْک أََمانُِیّ
ُکنُتْم َصاِدقِیَن«)البقره، 111(. واسازی نس��بت به غیریت ها برپایه برهان و بینه است؛ »أَِم اتََّخُذوا 
ِعَي َوِذْکُر َمن َقْبلِي بَْل أَْکَثُرُهْم اَل یَْعلَُموَن الَْحَقّ َفُهم  ِمن ُدونِِة آلَِهًه ُقْل َهاتُوا بُْرَهانَُکْم َهَذا ِذْکُر َمن َمّ
ْعِرُضوَن«)االنبیاء، 24(. در این نگرش اصالت با پرسش و اندیشه و نه زور و اجبار بوده و مصادره  ُمّ
گفتمانی از راه ارجاع به منطق و نیز فطرت به انجام می رس��د؛ »أََمّن یَْبَدأُ الَْخلْ��َق ثَُمّ یُِعیُدُة َوَمن 
َع الَلِّ ُقْل َهاتُوا بُْرَهانَُکْم إِن ُکنُت��مْ َصاِدقِیَن«)النمل، 64(. این  ��َماِء َوالَأْْرِض أَإِلٌَه َمّ َن الَسّ یَْرُزُقُکم ِمّ
ابتنای امور بر برهان در حالی است که خداوند از ذات بشر آگاه بوده و می داند که با وجود همه این 
ادله ، جدل و گفت گوی غیرمنطقی از س��وی وی ادامه دارد)الکهف، 54 و الزخرف، 58(. در قرآن 
موارد فراوانی از این رویارویی های کالمی، گفتمانی و برهانی آمده است. از پیامبر اسالم )ص(، نوح، 
هود، صالح، شعیب، ابراهیم، موسی عمران، عیسی مسیح و... نمونه هایی چند در این باره وجود دارد 
که همگی بر منطق و برهان آوری و کاربرد زبان نرم و رواداری مبتنی هستند؛ برای نمونه خداوند 
به حضرت موسی )ع( امر می فرماید: » اْذَهْب أَنَْت َوأَُخوَک بِآیاتِي َوال تَِنیا فِي ِذْکِري )42( اْذَهبا إِلی 
ُر أَْو یَْخشی«)طه، 42-44(. در این مسیر هرگونه  َُّه َطغی )43( َفُقوال لَُه َقْواًل لَیًِّنا لََعلَُّه یََتَذکَّ فِْرَعْوَن إِن
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توهین، دشنام و بددهانی به دگرها و خصم های گفتمانی و هویتی تحریم شده است: »َوال تَُسُبّوا 
الَِّذیَن یَْدُعوَن ِمْن ُدوِن الَلِّ َفَیُسُبّوا الَلَّ َعْدًوا بَِغْیِر ِعلٍْم«)االنعام، 108(.

3. رویکرد امام رضا)ع( در مناظره و محاجه با دگرهای برون گفتمانی
در دوران امام رضا)ع( در نتیجه گشایش های به وجود آمده، گفتمان های متفاوت یا حتی متضاد 
موجود در زیر بستر جامعه، این امکان را پیدا کردند تا کشاکش های خویش را به صورت علنی به 
نمایش بگذارند)ابن واضح، 1375ق، ج 2: 442(. این عصر یکی از دوران  اوج گیری کالم اسالمی 
بوده و به واس��طه بدعت ها و التقاط های موجود، این نیاز احساس می ش��د تا با نگاهی به اصول و 
نصوص دینی و در کنار فقه، رهیافتی عقلی خردگرا در ساحت گفتمان هویتی پرورش یابد. امام 
هشتم)ع( در این دوران، در کنار گفتمان مسلط و هژمون عباسیان به سرکردگی مامون، با دو دسته 
از گفتمان های رقیب برون  و درون گفتمانی روبه رو بود. در این بخش به رقبای برون گفتمانی هویت 
برساخته امام رضا)ع( پرداخته شده و در بخش پس��ین دگرهای درون گفتمانی مورد واکاوی قرار 

خواهد گرفت.
گسترش سرزمین های اسالمی، نهضت ترجمه و پراکنش آثار یونانی، مصری، ایرانی، رومی، 
هندی و...، روحی��ه معتزلی و رواداری مامون ب��ه رواج گفت گو و بحث در عرص��ه عمومی، تنازع 
قدرت در راس هرم حاکمیت، برخورد جامعه اسالمی با اندیش��ه ها و مذاهب و فرق دیگر و در پی 
آن فزونی یابی گفت گوها و بحث های عقلی، کالمی، فلسفی، عرفانی و... صحنه سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی عصر امام هش��تم )ع( را دوران رویارویی گفتمان ها، ایدئولوژی ها و مسلک ها کرده بود. 
تالش های امامان محمدباقر، جعفرصادق و موس��ی کاظم )ع( در تبویب فقه شیعه و شاگردپروری 
در خطر نابودی، التقاط و قشری مابی قرار داش��ت. در این دوران امام رضا )ع( به مقابله با این روند 
پرداختند. بخش عمده ای از تالش های ایشان، معطوف به مناظره و مواجهه با گفتمان های کفار، 
مشرکان و اهل کتاب بود. در دوران امامت امام رضا )ع( نمونه های فراوانی از احتجاج ها و مناظرات 
هویت پایه حضرت با دهریان، مشرکان و ارباب اهل کتاب دیده می ش��ود. امام رضا )ع( در طی این 
مناظره ها و مباحثات، درپی آن بودند تا با کاربست روش شناسی قرآنی به واسطه حکمت، موعظه 
حسنه و مجادله احسن، نخست درست نبودن اندیشه و ساختار نشانه شناسی سویه روبه رو را هویدا 
کنند و آن را به حاشیه برانند)شالوده شکنی نسبت به هویت برساخته اغیار یا همان اسقاط خصم( و 

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا)ع( با دگرهای گفتمانی
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پس از آن که آنان به نادرست بودن باورداشت های خویش پی بردند، در اوج ادب، احترام و همراهی، 
با آنان به سبک قاعده قرآنی مولفه القلوب، رفتار نمایند تا پذیرای هدایت الهی)ساخت هویت الهی 
و اعتدال گرا( شوند. دعوت به پرسش، همگام ش��دن با مخاطب، روبه رو ساختن او با بن بست ها و 
چالش های فکری عقیدتی، دادن راه حل و هدایت وی راهی بود ک��ه امام با توجه به رهنمودهای 
قرآن کریم و س��نت نبوی در مناظرات و بحث های خویش به کار می بردند. تبلیغ، آموزش، انذار، 
روشنگری، ارائه راه، شیوه های بود که حضرت از آن بهره می گرفتند. مخاطب شناسی، ادب و وقار، 
احترام و شناخت جایگاه طرف مقابل همواره در گفتمان رضوی مورد عنایت واقع می شده است. 
در طول مناظرات، کوچک ترین نمونه ای از تندی و خشم آمیخته با بی احترامی در سخنان ایشان 
گزارش نشده اس��ت. اصول عدالت، ادب و انصاف برای امام بنیادین بود. در همین راستا حضرت 
خطاب به عمران صابی می فرمایند: »بپرس اما اعتدال را در بحث از دست مده و از واژگان ناشایسته 
و سرپیچی از اصول انصاف خودداری کن« )مرتضوی، 1375: 70 ؛ مکارم شیرازی، 1388: 60(. 
ایشان پیوس��ته طرف های گفت گو را به خرد، وجدان و فطرتشان بازگشت می دادند؛ برای نمونه 
به عمران صابی می فرمایند: »ای عمران! تو را از آن چه پرس��یدی آگاه می کنم؛ اما به آن چه به تو 
می گویم از روی اندیش��ه بنگر و با آن چه پرس��یدی با فهم و خرد برخورد کن؛ چراکه این مطلب 
سخت ترین و دشوارترین مسائل و مواردی است که بر مردم وارد می شود و کسانی که دارای عقل، 
فهم و ادراک استوار نبوده و به نادانی گرفتار باش��ند از درک آن ناتوان می گردند و آنانی که دارای 
عقل، انصاف، حق جویی و حق شناس��ی باش��ند، از درک آن بی بهره و ناتوان نیستند«)ابن بابویه، 

1404ق: 268(.
سلطان سریر ارتضا ابوالحسن علی ابن موس��ی الرضا )ع( در موارد بسیاری از دگرهای گفتمانی 
خود می خواستند که بدون ترس و نگرانی، اندیشه و حرف شان را به زبان بیاورند؛ این موضوع نمود 
برجسته روح آزادی خواهی در گفتمان هویتی ایش��ان در عرصه سیاسی اجتماعی است. حضرت 
بیان می دارند: »ای قوم آیا در میان شما کسی مخالف اسالم اس��ت؟ اگر می خواهد بدون این که 
بیمناک بشود بپرسد« )مکارم شیرازی، 1388: 59(. ایشان در بسیاری موارد در مناظره و گفت گو 
با دیگر ادیان، از کتاب ها و منابع مورد وثوق خود آنان بهره می گرفتند. امام رضا )ع( در مقام تشریح 
روش شناس��ی مناظرات هویتی خویش می فرمودند: »من بر اهل تورات به تورات ایشان و بر اهل 
انجیل به انجیل ایشان و بر اهل زبور به زبورشان و بر اهل دین نوح به زبان عبرانی شان و بر موبدان 
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به زبان پارسی شان و بر اهل روم به زبان رومی شان استدالل می نمایم و با کسانی که با من گفت گو 
می کنند با زبان خودشان سخن می گویم و همه را به تصدیق خود وادار سازم« )ابن بابویه، 1332، 
ج2: 250 ؛ مکارم شیرازی، 1388: 33(. ایشان در یکی از مناظرات خویش بیان می دارند: »امامت 
تنها شایسته کسی اس��ت که بر همه امت ها به وس��یله برهان بر امامت احتجاج دارد«. پس از این 
بیان، رأس الجالوت از ایشان از نشانه های این امام می پرسد و امام در برجسته سازی منطق هویتی 
و گفتمانی اسالم پاس��خ می دهند: »به تورات و انجیل و زبور و قرآن حکیم آگاه باشد و برای اهل 
تورات با تورات خودشان و برای اهل انجیل با انجیل خودشان و برای اهل قرآن با قرآن خودشان 
حجت بیاورد و دانا بر همه زبان ها باش��د و حتی یک زبان بر او پنهان نباش��د و به هر قومی با زبان 
خودشان برهان آورد و افزون بر همه این ویژگی ها، باتقوا و پاکیزه از هر ناپاکی و پاک از هر عیبی، 
دادگر، باانصاف، حکیم، مهربان، باگذش��ت، راس��تگو، نیکوکار، خیرخواه، امین، درستکار و مدبر 
باشد«)راوندی، 1409ق، ج 1: 350(. راس الجالوت بزرگ یهودیان که شرط کرده بود جز از تورات، 
انجیل یا زبور اس��تداللی از امام را نخواهد پذیرفت )مکارم شیرازی، 1388: 52(، نیز در مناظره با 
امام رضا )ع( چنان منقلب و دگرگون شده بود که بیان می کند اگر سیادت و رهبری اش بر عالم یهود 
جلودار نبود حتما به پیروی از ایشان می پرداخته اس��ت و این که هیچ کس را در جهان نیافته که 
تورات و انجیل را بهتر از حضرت رضا )ع( تالوت و تفسیر کند)مجلسی، 1385: ج49، 77-78(. برای 
تمهید مثالی دیگر می توان از مناظره این امام همام با جاثلیق مسیحی یاد کرد که در آن، حضرت 
با استدالل از مسیحیت و انجیل او را اقناع نموده به گونه ای که اعتراف کند »به حق عیسی مسیح، 

گمان نمی کردم همانند تویی در میان مسلمانان باشد«)ابن بابویه، 1372: ج1، 363(. 
مؤلفه دیگری که در روش شناسی شمس الشموس)ع( دیده می شود این است  که ایشان حتی در 
اوج مناظرات و حتی در زمان هایی که در حال چیرگی بر طرف مقابل بودند، امربه معروف و نهی از 
منکر عملی و بازنمایی مبانی هویت پایه فرهنگ اسالمی را فراموش نمی کردند. در شرح مناظرات 
حضرت از این دست موارد بسیار است؛ برای نمونه ایشان با شنیدن صدای اذان، گفت و گو با عمران 
صابی را رها کردند و فرمودند: دنباله گفت و گو را پس از نماز پی خواهند گرفت. بر اثر همین رفتار 
علمی و عملی امام عمران صابی ش��هادتین گفت، در برابر پروردگار به سجده افتاد و مسلمان شد 

)مکارم شیرازی، 1388: 64-63(.

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا)ع( با دگرهای گفتمانی
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4. رهیافت امام رضا )ع( در رویارویی و خصومت سازی با دگرهای درون گفتمانی
در دوران امام هش��تم )ع( فرقه های فراوانی مانند زیدیه، اس��ماعیلیه، واقفیه، غالت، متصوفه، 
معتزله، مجبره، مفوضه، تناسخیه، مشبهه، حلولیه، معتزله و... به تولید و بازتولید و پراکنش آرا و 
اندیشه های شان پرداختند. افزون براین گفتمان های نظری، کنش های عملی بسیاری نیز در این 
دوران، به ویژه در سایه سست شدن دولت مرکزی و نمایان شدن نبرد عباسیان و علویان، نمود یافت. 
حضرت رضا )ع( به عنوان امام عصر، انس��ان کامل و معیار شریعت، در دوران خود در پی آن بودند تا 
آنان را به مسیر اسالم راستین و اصیل رهنمون کنند. در دنباله، نخست دگرهای سیاسی نظامی و 
ایدئولوژیک، اجتماعی عصر امام رضا )ع( شناسایی و معرفی می شود و سپس دیدگاه های حضرت در 
دو زمینه هویت سازی و برجسته سازی هویت خودی و واسازی و به حاشیه رانی گفتمان های رقیب 

به اختصار مورد واکاوی قرار می گیرد.

4.1. دگرهای درون گفتمانی در عصر امام هشتم)ع(
شرایط سیاس��ی اجتماعی عصر امام رضا )ع( دوره ای ویژه در تاریخ تشیع را تداعی می کند. در 
این دوران، قدرت نرم افزاری در کنار قدرت سخت افزاری نمود عینی تری می یابد. رویارویی های 
سیاسی نظامی و کالمی، ایدئولوژیک در این هنگامه به اوج خود می رسد. در رأس هرم قدرت پس 
از مرگ هارون، محمد امین و مامون در مبارزه ای سنگین با یکدیگر قرار می گیرند که رهاورد آن 
به حاشیه رفتن امین و قدرت یابی و هژمونیک ش��دن گفتمان مامون عباسی بود. برآمدن مامون 
نمود چیرگی اندیشه سیاسی ایرانیان بر اعراب اس��ت. مامون که از مادری ایرانی و دانش آموخته 
وزرا و مش��اورانی ایرانی بود، روند س��لطنت )خالفت( اس��المی را بیش از پیش هم سو با اندیشه 
ایران ش��هری تدبیر کرد. این موضوع خشم افراد خواهان س��یادت عنصر عربیت و به ویژه مردانی 
از قریش را برانگیخت به گونه ای که حتی همین عامل، زمینه س��از هم نوایی راهبردی آنان با امر 
والیت عهدی امام رضا )ع( شد. در عصر امام هش��تم )ع( )183-203ق( در میان خود شیعیان نیز 
مرزبندی ها و فرقه بندی های فراوانی نمود یافت. شهادت امام موسی کاظم )ع( در سال 183قمری 
سرآغاز تشدید و تعین شکاف ها و چندپارگی های فراوانی در عالم تشیع شذ. در حقیقت برپایه یک 
رویکرد گفتمانی می توان گفت که در این عصر در برابر منطق و زنجیره هم ارزی اهل تشیع و اسالم، 
یعنی س��یر و بنیادهای هم گرایی باورمندان به این شریعت، منطق و زنجیره تفاوت، یعنی دایره و 
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ایده های مبتنی بر برجسته سازی تفاوت ها، نمایان تر شد.
درگیری امین و مامون بر س��ر قدرت، مجال ظهور حرکت ها و قیام های شیعی را فراهم آورد. 
سستی در رأس هرم قدرت، علویان را که دس��ت کم از دوران منصور دوانیقی به برخورد مستقیم 
با عباس��یان پرداخته بودند، تقویت کرد. در دوران هارون )170-193ق( و امین )193-198ق( 
قیام برجسته ای از ش��یعیان ثبت نشده اما در آغازین س��ال های حکومت مامون )198-218ق( 
موجی از این جنبش ها برخاسته است. محمدبن ابراهیم بن اس��ماعیل )ابن طباطبا( قیام خود را 
در کوفه به س��ال 199قمری با ش��عار »الرضا من آل محمد« و عمل به کتاب و سنت علنی کرد و 
خود را امیرالمومنین خواند )ابن اثیر، 1835م: 115(. قیام ابن طباطبا که ظاهرا به زیدیه گرایش 
داشته، به تحریک نصر بن شبیب رخ داد. سری بن منصور شیبانی ابوالسرایا شاخه نظامی حرکت او 
را برعهده داشت. این اتحاد دیری نپایید و با درگذشت یا به روایتی کشته شدن ابن طباطبا حرکت 
به دست ابوالس��رایا افتاد و وی با جایگزینی ابن طباطبا با کودکی خردس��ال از علویان، محمدبن 
زید، عمال قدرت را در دس��ت گرفت. با آن که این حرکت بر مبانی فقه��ی، کالمی و نظامی متکی 
بود اما سرنوشتی جز شکست نداشت )ابن مسکویه، 1376، ج4: 114- 118(. محمدبن جعفر )ع( 
که به واس��طه زیبایی ظاهری و برخی ویژگی های برتری بخش به دیباج مش��هور شده بود نیز در 
زمره علویانی قرار داشت که داعیه دار امیرالمومنینی بود، اگرچه حرکت وی که از حجاز آغاز شد 
به سرعت گسترش یافت اما او نیز ناگزیر از شکست ش��د. محمد دیباج فرزند امام جعفر صادق )ع( 
بود. وی در آغاز مردم را به س��وی ابن طباطبا فراخواند اما پس از درگذش��ت وی مردم را به طرف 
خویش دعوت کرد و خود را امیرالمومنین خواند )اش��عری، 1362: 47(. دیب��اج افزون بر داعیه 
امیرالمومنین��ی و امامت، نیم نگاهی به مهدی و قائم بودن نیز داش��ته اس��ت. چنان که آورده اند، 
هنگامی که چشم وی دچار آسیب ش��د بیان کرد امید دارد که او مهدی باش��د چرا که در اخبار 
خوانده است که یکی از چشم های حضرت مهدی آسیب دیده و نیز این که حضرت قائم امر خالفت 
را با ناخرسندی می پذیرد و او این ویژگی را داراس��ت )اصفهانی، بی تا: 440(. قیام دیگر، حرکت 
نظامی زید بن موسی )ع( نامبردار به زید النار اس��ت که او نیز ناگزیر از شکست شد )همان: 534(. 
قیام ابراهیم بن موسی بن جعفر )ع( که به خاطر س��تم بسیار به مردم یمن به »قصاب« معروف شده 
بود نیز از دیگر قیام های سیاسی- نظامی این دوره به شمار می رود )مختاراللیثی، 1385: 396(. 
حرکت دیگری که در این دوران نمود یافت، قیام حسین بن حسن بن علی بن حسین بن علی )ع( 

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا)ع( با دگرهای گفتمانی



86

13
95

ن 
ستا

تاب
م، 

ده
ار

چه
ره 

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

فرهنگ رضوی

نامبردار به ابن افطس در مدینه بود که او هم با شکست سنگینی روبه رو شد. ابن افطس در آغاز از 
سوی ابوالسرایا به عنوان امیرالحاج و حاکم مدینه برگزیده شد و این شهر را در اختیار گرفت. وی 
به مکه رفت پوششی از ابریشم نازک بر خانه مکه پوشاند؛ بر این پارچه نوشته شده بود: »اصفر بن 
اصفر، ابوالسرایا، دعوتگر آل محمد این را سفارش داد؛ این که پوشش ستم گران بنی عباس را از آن 
بردارند و از پوشش آن ها پاک شود، به س��ال صد و نود و نه« )طبری، 1363، ج 13: 536(. عموم 
آنان شعار »الرضا من آل محمد )ص(« و عمل به کتاب و سنت را سرمی دادند، اما سندی که گواه بر 
تاییدشان از سوی امام رضا )ع( باشد، در دست نیست، بلکه حضرت در موارد فراوانی به رد و تکذیب 

این حرکت ها پرداختند.
در حوزه کالمی ایدئولوژیک نیز فرقه های فراوانی در دوران امام هشتم )ع( نمایان شدند. واقفیه، 
غالیه، زیدیه، اسماعیلیه، مفوضه، حلولیه، مجسمیه، فطحیه و... از این دسته اند. زیدیه و اسماعیلی 
که از مدت ها پیش در میان شیعیان حضور داشتند، در این هنگام خود را بازتولید کردند. این امر 
در سایه فضای خاص سیاسی- اجتماعی ممکن ش��د. غالیان نیز کسانی بودند که در امر دین غلو 
و اغراق را در پیش گرفت��ه بودند. اینان اموری را که جنبه خداگونه و اغراق آمیز داش��ت به ائمه)ع( 
نسبت می دادند. این امر به ویژه در باره جایگاه امام، به ویژه حضرت امیر )ع( مطرح بود. مفوضه قائل به 
تفویض امور دنیا از سوی پروردگار به پیامبر )ص( و پس از ایشان به ائمه)ع( بودند. حلولیه هم به این امر 
باور داشتند که خداوند در موجودی از موجودات جهان اعم از انسان، حیوان، اشیا، نباتات و... حلول 
می کند. برخی دیگر نیز که تجسم گرا بودند، خدا را دارای وجهی مادی می پنداشتند که نمود مادی 
و افعالی همانند موجودات زنده دارد. اینان خداوند را تجسم و آن را از ابعاد گوناگون به آفریدگان 
تشبیه می کردند. فطحیه هم گروهی بودند که پس از درگذشت امام صادق )ع( در سال 148 قمری 
به امامت عبدالل افطح قایل شدند؛ زیرا بر آن بودند که امامت به پسر بزرگ تر امام گذشته می رسد. 
اینان امام موسی کاظم )ع( را امام هشتم خود می دانند. برخی از فطحیان از نزدیکان امام هشتم )ع( 
به شمار آمده و حتی از روات حضرت نیز بوده اند. مفضلیه نیز هواخواهان مفضل بن عمر بودند که 

در امام موسی کاظم )ع( توقف کردند و به امامی پس از ایشان باور نداشتند.
اصلی ترین و جدی ترین غیریت درون گفتمانی هویت شیعه دوازده امامی در این دوران، واقفیه 
بود. اگرچه بدعت توقف در خاندان امامت از همان آغاز در جامعه شیعی رواج داشت و سبائیه بر امام 
علی )ع(، باقرویه بر امام باقر )ع( و ناووس��یه در حضرت صادق )ع( توقف کرده بودند، اما واقفیه عنوانی 
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خاص برای کسانی است که به نحوی بر امامت امام موسی کاظم )ع( توقف کرده بودند. این فرقه که با 
نام هایی هم چون موسویه و ممطوره نیز معروف شد، افرادی را دربرمی گرفت که به دالیل گوناگون 
بر روی امام کاظم )ع( متوقف شده بودند)نوبختي، 1391: 90- 92(. سران واقفیه از افراد سرشناسی 
همچون علی بن ابی حمزه بطائنی، عثمان بن عیس��ی رواس��ی، زیاد بن مروان قندی، منصور بن 
یونس بزرج، عبدالل بن جبله بن حیان، حسن بن محمد بن سماعه، علی بن حسن طاطری کوفی، 
عبیدالل بن ابی زید انباری، علی بن احمد علوی موس��وی و... تشکیل می شد )طوسی، 1411ق: 
63(. ادله و براهین آنان نیز از مواردی مانند برداشت ویژه از روایات مربوط به منجی آخرالزمان و 
واپسین امام و انتساب آن ها به امام کاظم )ع(، ش��بهه »االمام الیغسله اال االمام«، عدم تقیه امام در 
اعالم امامت، بحث فرزند نداشتن امام رضا )ع( و شبهه انقطاع زنجیره امامت، وسوسه های اقتصادی 

و مالی و... سرچشمه می گرفت )ابن بابویه، 1404ق: ج 2: 103(.

4.2. شیوه امام رضا )ع( در دگرسازی و واسازی خرده گفتمان های رقیب 
درباره ش��یوه مواجهه حضرت رضا )ع( ب��ا جنبش ها و گفتمان های سیاس��ی نظامی این دوره، 
دیدگاه های گوناگونی وجود دارد، اما حقیقت این است که اگرچه این جنبش ها به واسطه این که 
قیام علیه سلطان جائر بودند، می توانستند از دید ایشان پذیرفته باشند، اما حضرت نمی توانستند 
با ذات این گونه تحوالت همراه باش��ند. این قیام ها و گفتمان ها هم از لح��اظ هویت، ایدئولوژی و 
مرام )به ویژه از نظر دوری از امام برحق زمان( و هم از لحاظ تاکتیک ها و راهبردها، با اسالم، هویت 
و فرهنگ ناب موردنظر امام هش��تم)ع( ناهم خوان بودند و حرکت آنان مصالح مسلمانان و به ویژه 
ش��یعیان را تأمین نمی کرد. مأمون امام را از مدینه به مرو مرکز حکومت اش آورد و به ایشان لقب 
»الرضا« داد تا این جنبش ها را آرام کند و حضرت هم با اکراه و نیز برای بهره برداری از این فرصت 
در راستای نگهداشت کیان و وحدت جامعه اسالمی آن را با ش��رایطی پذیرفتند)حسینی عاملی، 

1377: 141 ؛ الخضری، 1420ق: 45(.
زیدیه منس��وب به قیام زید بن علی و قائل به قیام بالس��یف بوده اند. آنان که حکومت را حق 
شیعیان و علویان می دانستند، در عصر حضرت، تحوالتی را به انجام رساندند اما هرگز از همراهی 
ایشان برخوردار نبودند. امام )ع( خطاب به عموی خویش دیباج که خویشتن را امیرالمومنین خوانده 
بود، بیان می دارند: »ای عمو! پدر و برادر خود را انکار نکن که این امر پایان نمی پذیرد«)بغدادی، 

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا)ع( با دگرهای گفتمانی



88

13
95

ن 
ستا

تاب
م، 

ده
ار

چه
ره 

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

فرهنگ رضوی

1417ق: 114(. »علی بن اس��باط نقل می کند که به امام رضا )ع( عرضه داش��تم: کسی از برادرت 
ابراهیم، فرزند موسی بن جعفر )ع(، در مورد پدرت پرسیده است و او گفت که پدرت زنده است و شما 
نیز هم چون وی از این موضوع آگاه هستی. امام)ع( فرمود: سبحان الل، رسول خدا )ص( فوت می کند 
ولی موسی )ع( از دنیا نمی رود؟ به پروردگار سوگند پدرم از دنیا رفت همان گونه که رسول خدا )ص( 
رحلت نمود... من در ذی الحجه هزار دینار بدهی او ]ابراهیم[ را پرداخت نمودم، هنگامی که حاضر 
شده بود زنانش را طالق بدهد و بردگانش را آزاد کند، و لیکن شنیده ای که یوسف از دست برادران 

خویش چه کشید« )کلینی، 1365، ج1: 381-380(.
حضرت رضا )ع( بیشترین دگرس��ازی و خصومت س��ازی خویش در این دوره را به گفتمان ها 
و جنبش های کالم��ی- ایدئولوژیک معطوف داش��تند. ایش��ان در این مواجه��ه، رویه ای کامال 
قرآنی- روایی درپیش گرفتند تا از رهگذر آن، در فرایندی دوسویه ضمن به حاشیه رانی دگرهای 
گفتمانی، هویت و کیستی اسالم ناب را نیز برجس��ته کنند و به نمایش بگذارند. بنابر قاعده کلی 
»تعرف االشیا باضدادها«، حضرت مرزهای هویتی و عقیدتی جهان اسالمی را در آن عصر روشن 
کرده و رویه هایی ثابت و پایا برای همیشه تاریخ به دس��ت داده اند. امام رضا )ع( بیان می دارند: »آیا 
منصف ترین افراد کسی نیست که در مناظره با خصم خود با کتاب و پیامبر و شریعت او به مناظره 
برخیزد« )مرتضوی، 1375: 78(. ایشان با نگاه به دگرها و مخالفان می فرمایند: »الیکون الُموِمُن 
نه ِمن َربه  ِّه َو ُسنَّة ِمن نَبّیه )ص( و ُسنّة ِمن ولیِّه؛ فاما السُّ ُمومنا حّتی تکون فیه ثالث خصال سّنه من َرب
نة ِمن َوليِّة فی الباساء و الضراء« و»َصدیُق  نة ِمن نَبیه فَُمداراة الّناس َو امَّا السُّ ر َو امَّا السُّ َفِکتماُن السِّ
ُکلُّ امری َعقُله َو َعُدوُّه َجهله« )مجلس��ی، 1404ق، ج 75: 334-335(. در روایات امام هشتم)ع( 
ْوِم إِنََّما  اَلِة َو الَصّ توجه خاصی به تفکر، تعلیم و تعلم و اندیشه ورزی شده است؛ »لَیَس الِْعبَاَدُة َكْثَرَة الَصّ

« )محمدی ری شهری، 1404ق، ج3: 92(. ُر فِي أَْمِر الَلِّ َعَزّ َو َجَلّ َفُکّ الِْعبَاَدُة الَتّ
بر پایه احادیث بس��یار به ویژه حدی��ث متواتر ثقلین، ق��رآن و اهل بیت )ع( در پیوند اس��توار با 
یکدیگرند)مجلسی، 1404ق: ج23، 141(. در همین راستا ائمه)ع( و به ویژه ثامن الحجج )ع( عنایت 
خاصی به قرآن به عنوان »تِبیانا لُِکلِّ َشی« )النحل، 89(، داشته اند. ایشان می فرمایند: »َکالُم اللِ 
التََتجاَوزه َو التَطُلُبوا الُهدی فی َغیره َفَتِضلُّوا« )ابن بابویه، 1416ق: 224 ؛ عطاردی، 1406ق، ج 1: 
ه َو عامِّه َو َوعِده َو  305(. و نیز: »َو انَّه َحّق ِمن فاتَِحته الی خاتَِمته نُوِمن بُِمحَکِمه َو ُمَتشابِِهه َو خاصِّ
َوعیِده َو ناِسِخه َو َمُنسوِخه َو قَِصِصه َو اخباره«)ابن بابویه، 1372، ج 1: 122(. »الیخلُق َعلَی االزِمنه 
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ه َعلی ُکلِّ انسان  َو الیُغث َعلَی االلِسَنه النه لَم یَجعل لِزمان ُدون َزمان بَل جعَل َدلیُل الُبرهان َو َحجَّ
الیَاتیه الباِطُل ِمن بَیِن یَدیِه َو ال ِمن َخلِفه تَنزیل ِمن َحکیم َحمید« )مجلس��ی، 1404ق، ج 22: 
101(. حضرت رضا )ع( ضمن توصیف قرآن با عناوینی همچون »حبل الل المتین«، »عروه الوثقی« و 
»طریقه المثلی« )همان(؛ هر گفته و روایتی را که مخالف با آن باشد دروغ و ناراست می نامند؛ »اِذا 
کاَنِت الّروایات ُمخالِفه لِلُقرآِن َکذبتها« )کلینی، 1365، ج 1: 96(. حضرت در مباحثات، برهان ها 
و اس��تدالل های خویش فراوان به آیات قرآن اس��تناد می فرمودند؛ برای نمونه در توصیف امامت 
و امام و فضل و مرتبه وی به بیش از 20 آیه از قرآن اس��تناد می کنند)اب��ن بابویه، 1404ق، ج1: 
216- 223(. ابراهیم بن عباس در وصف حاالت علی بن موسی الرضا )ع( می گوید: »ندیدم از امام 
رضا )ع( درباره چیزی پرسیده شود مگر آن که می دانست، و داناتر از او در زمانه ندیدم. مامون در هر 
سه روز وی را با پرسش از هر چیزی می آزمود و ایشان به او پاسخ می داد. همه سخن و پاسخ او از 
قرآن بود و مثل از آیات قرآن می آورد و قرآن را هر سه روز یک بار ختم می کرد و می فرمود زودتر 
هم می توانم ختم کنم ولی به آیه نگذرم مگر آن که در آن اندیش��ه کنم و در این که شان نزول آن 
چیست و چه هنگام فروآمده اس��ت« )ابن بابویه،1392 :660(. وی در توصیف کیفیت مناظرات 
امام رضا )ع( با مخالفان و دگرها بیان می کند: »َو کاَن َکالُمه َو َجوابُه َو تَمثیُله انتزاعات ِمن الُقرآن« 
)حرعاملی، 1409ق: ج 6، 217(. حضرت در پاسخ به شبهات کسانی که برای خداوند وجه مادی 
در نظر می گرفتند اس��تدالل های نقلی عقلی فراوانی می آوردند )اب��ن بابویه، 1372: ج1، 426 و 

114 و همان، 1416ق: 37(.
امام در برخورد با مخالفان و دگرهای گفتمانی، اس��اس را بر مجادله احسن و دعوت و هدایت 
قرار داده بودند. این موضوع حتی شامل کسانی همانند عباس بن موسی می شد که به نزد ابوعمران 
طلحی قاضی شهر مدینه شکایت برده و گشودن وصیت نامه موسی بن جعفر )ع( را برخالف وصیت 
حضرت درخواست کرده و رسوا شده بود. اینان برخالف وصیت امام هفتم)ع( که درباب وصیت نامه 
خویش فرموده بودند: »هیچ کس را حق گشودن و شکستن مهر آن )وصیت نامه( نیست؛ و هرکس 
آن را بگشاید لعنت و خشم پروردگار، نفرین نفرین کنندگان، فرشتگان مقرب، همه فرستادگان و 
مومنان مسلمان بر او باد« )همان، 1404ق، ج 1: 24- 40(؛ اقدام به شکستن مهر وصیت نامه کردند 
اما باز هم امام رضا )ع( در واکنش به رفتار برادران به ویژه عباس فرمودند: »به خدا سوگند تا هنگامی 
که زنده باشم از یاری و نیکی به شما کوتاهی نمی کنم و ش��ما هرچه می خواهید به من بگویید« 

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا)ع( با دگرهای گفتمانی
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)همان(. البته امام هشتم )ع( در مواردی که نیاز بود حتی به یاوه گویان و پرده دران خشم می گرفتند 
که این امر نیز برای خدا و همانند شیوه ای است که قرآن مجید درباره برخی کفار و مشرکان مطرح 

می کند)برای نمونه ن. ک: ابن شهرآشوب، 1379ق، ج 4: 370(.
در میان دگرهای درون گفتمانی، بیش��ترین توج��ه حضرت معطوف به واقفی��ه بود. چرا که 
واقفیه اساس ش��ریعت و اصل امامت را هدف گرفته و درپی بدعتی بنیادین بودند. حضرت رضا )ع( 
در مبارزه با فرقه ه��ای ایدئولوژیک به طور عام و واقفیه به گونه ای خ��اص از روش ها و راهبردهای 
متنوع و هم پوش��انی همچون مناظره و مجادله، نامه نگاری و هم اندیشی های نوشتاری، پاسخ به 
ش��بهات و بدعت ها، تقویت مبانی فقه شیعه، مصادره گفتمانی و بی اعتبارس��ازی نشانگان، ارائه 
کرامات و معجزات علمی و عملی، شناساندن چهره واقفیان و نمایاندن سرانجام شان، جنگ نرم، 
مبارزه منفی، تحریم و محاصره اجتماعی و اقتصادی، لعن و نفرین و... بهره می گرفتند. یکی دیگر 
از اقدامات برجسته حضرت، پرورش شاگردانی متکلم و اصول محور همانند محمدبن فضل ازدی 
کوفی، خلف بصری، احمدبن محمد بن ابی نصر بزنطی، حس��ن بن علی خ��زاز، حماد بن عثمان 
الناب، حسن بن سعید اهوازی، محمد بن سلیمان دیلمی بصری، عبدالل بن مبارک نهاوندی و... 
بود. واقفیان شبهاتی هم چون فرزند نداشتن امام )ع(، شرکت نکردن امام)ع( در خاک سپاری پدر )در 
هنگام شهادت امام موسی کاظم )ع( در بغداد، حضرت در مدینه بودند(، اختالف در سبک زندگی امام 
رضا )ع( نسبت به ائمه پیشین و.. مطرح کردند. واقفیه به حدیثی منسوب به امام صادق )ع( که در آن 
در باره نام قائم آل محمد پرسیده شده است، استناد کردند که »اسُمه اسُم َحدیده الَحالق« )مفید، 
1414ق: 313(؛ نام او اسم آهن سرتراشی اس��ت که تفسیر نام موسی در زبان عربی است. واقفیه 
به حدیث دیگری نیز از امام شش��م )ع( استناد کردند که ایش��ان فرموده اند »َعلی رأِس الّسابع ِمنا 
الَفرج«؛ در دوران هفتمین نفر از ما گشودگی در کارها فراهم خواهد آمد )طوسی، 1411ق: 53(. 
امام رضا )ع( به یکایک این شبهه ها و تفس��یرهای ناصواب پاسخ هایی درخور می دادند. از آن جمله 
خبر از به دنیا آمدن فرزندشان دادند؛ ادله ای مبنی بر شهادت پدرشان بیان فرمودند؛ پاسخ گوی 
احادیث جعلی و بد تفسیر شده درباره مهدی بودن پدرش��ان بودند و... . ایشان در تبیین موضوع 
غسل پدرشان استدالل کردند که اگر علی بن حس��ین )ع( که زندانی بوده توانسته است از کوفه به 
کربال برود و بدون آگاه شدن کسی، غس��ل و تدفین پدر را به انجام برساند، برای ایشان که زندانی 
نبوده اند بسیار آس��ان تر بوده که بدون آگاهی کسی از مدینه رهس��پار مدینه برای خاک سپاری 
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حضرت رضا )ع( با استناد به قرآن، به ویژه در مقام تفسیر آن می کوشیدند جایگاه و هویت ائمه 
ْطُت فِي َجْنِب  برحق را تبیین کنند؛ برای نمونه در تفسیر آیه » أَْن تَُقوَل نَْفٌس یَا َحْسَرتَا َعلَی َما َفرَّ
ِ « )زمر، 56( مراد از جنب الل را ائمه شیعه )ع( می دانند )صفار، 1404ق: 62(. ایشان در روایتی  اللَّ
وا الَأَْمانَاِت إِلَی أَْهلَِها « )النساء، 58( مراد از امانت را امامت و اهلی  َ یَْأُمُرُکْم أَْن تَُؤدُّ درباره آیه » إِنَّ اللَّ
که باید امانت به آنان سپرده شود، ائمه اطهار )ع( می دانند )عیاشی، 1380ق: ج1، 249(. در تفسیر 
ِ « )القصص، 50( می فرمایند این آیه درباره کسی  ِن اتََّبَع َهَواُه بَِغْیِر ُهًدی ِمَن اللَّ آیه » َوَمْن أََضلُّ ِممَّ
است که دینش را از مصدری غیر از ائمه بگیرد )کلینی، 1365: ج 1، 374(. حسن بن علی فضال از 
حضرت روایت می کند: »ما اولیای مومنان هستیم. تنها به سود آن ها حکم می کنیم و حقوق آن ها 
را از ستمکاران می س��تانیم و این را برای خود نمی گیریم« )ابن بابویه، 1404ق، ج 2: 92 ؛ اربلی، 

بی تا، ج 3: 103(.
امام هشتم )ع( در مقام واس��ازی و به حاش��یه رانی واقفیان، آنان را مصداق آیه » ُمَذبَْذبِیَن بَْیَن 
َذلَِک اَل إِلَی َهُؤاَلِء َواَل إِلَی َهُؤاَلِء « )النساء، 143( دانستند )کشی، 1348: 462(. ایشان برآن بودند 
ِ َمْغُلولٌَة ُغلَّْت أَیِْدیِهْم َولُِعُنوا بَِما َقالُوا بَْل یََداُه َمْبُس��وَطَتاِن یُْنِفُق َکْیَف  که آیه » َوَقالَِت الَْیُهوُد یَُد اللَّ
یََشاُء« )المائده، 64( درباره واقفیه است )کشی، 1348: 457(. ایشان درباره واقفیان بیان می دارند: 
»التُِطعُهم َفانَُّهم ُکفار ُمشِرُکون َزناِدقة«، »الواقُِف عائد ِمن الَحق َو ُمقیم َعلی سیئه« و »لََعَنُهم الل ما 
اَشد ِکذبهم« )طوسی، 1404ق، ج 2: 756 و 759(. حضرت در پاسخ به نامه ای از علی بن عبدالل 
زبیری که درباره واقفیه پرس��یده بود، بیان می دارند: »الواقُِف عائد َعن الَحق َو ُمقیم َعلی َسیئه ان 
ماَت بِها کانَت َجَهنم مأواه َو بِئَس الَمصیر« )همان: 755- 756(؛ واقفی رویگردان از حق و اقامت 
کنندگان بر گناه هستند؛ اگر بر این باور بمیرند، جایگاه آنان جهنم خواهد بود و این بد اقامتگاهی 
است. اجازه امام)ع( به شاگردان و شیعیان برای لعن و نفرین واقفیان در قنوت نماز از دیگر اقدامات 

حضرت درباره این فرقه بوده است )همان: 762(.

نتیجه گیری
کیفیت مناظره و محاجه امام رضا )ع( با گفتمان های مخالف و رقیب، آینه ای عملی از رهیافت 
قرآن و سنت نبوی در این زمینه است. این امام همام کوش��ید تا مرزهای خودی و غیرخودی در 

تحلیل گفتمان مناظره ها و مجادله های حضرت رضا)ع( با دگرهای گفتمانی
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فرهنگ اس��المی را برپایه اصول و موازین قرآنی با بهترین روش ها نمای��ان کند. در این رویکرد، 
ش��رع، اخالق، عرف و عقل به صورت منظومه ای هم راس��تا موردتوجه بوده و شناخت شناس��ی، 
هستی شناسی، روش شناسی، انسان شناس��ی، غایت و فرجام شناسی و... اصیل اسالمی و شیعی 
با کاربست این عناصر در مناظرات و محاجه ها مطرح می ش��ود. گفتمان حضرت رضا )ع(  در حوزه 
مناظرات و مباحثات با دگرهای درون و برون گفتمانی، متنی است که از بستر و زمینه قرآن کریم 

و سنت نبوی بیرون آمده و مبین و مبتنی بر مولفه های نظری، مفهومی و عملی آن هاست.
س��بک پردازش مرزهای هویت و دیگری در گفتمان امام رضا )ع( بس��یار همسو به آن چیزی 
است که در چارچوب کالم جدید جست جو می شود؛ این رویکرد مبتنی بر رد اغیار )اسقاط خصم( 
و اثبات سامانه ای نش��انگانی و خوش��ه ای از معانی و توصیفات برای خویش است؛ در این منطق 
به گونه ای نظام مند و روش��مند مبانی، مولفه ها، روندها، فرایندها و ساختارها در راستای واسازی 
گفتمان هویتی رقیب و اثبات و ثبوت خویشتن به کار برده می شوند و عقل و نقل، برای فراهم آوردن 
بیشینه اقناع و پذیرش، در پیوستار یکدیگر مطرح می شوند. رویکرد یادشده استوار بر این قاعده 
اصلی است که ضمن شالوده شکنی و حاشیه رانی گفتمان هویتی رقیب یا مخالف، هویت خویش به 
گونه ای ساخت بندی شود که ارکانی استوار و اقناعی داشته باشد. در این رهیافت، به واسطه ابتنای 
مبانی بر اصول و موازین قرآنی و برآمده از سنت، مناظره به عنوان ابزار و روشی برای تبلیغ و تبیین 
اسالم راستین موردتوجه است. مناظرات و احتجاج های امام هشتم )ع( بستری برای رشد، تعالی و 
برانگیخته شدن روحیه حق جویی نهفته در فطرت طرف های مناظره شد و علوم اسالمی با آن نشر 
پیدا کرد. این روش شناسی نمود عینی مجادله احسن و دوری از مراء و جدال های تخریبی است. 
در دوران کنونی که خطر برآمدن و کنش��گری جریان ها و گفتمان های افراطی همانند وهابیت، 
جریان های تکفیری و افراطی، گروهک های تروریس��تی با نقاب اسالم و... در منطقه خاورمیانه و 
جهان اسالم حس می ش��ود، بهره گیری از رویکردهای امام رضا )ع( در زمینه ساخت بندی هویت و 
واسازی در  برابر هویت های ناصحیح می تواند بسیار سودمند و کارگشا باشد. این رهیافت که به ویژه 
در مناظرات ایشان نمود یافته همچنین می تواند زمینه ساز نیل فرد، جامعه، ملت ها و امت اسالمی 

به یک هویت و فرهنگ متعالی و استعالیی شود.
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“حرم” در فرهنگ اسالمي مکان یا زماني مقدس است و بسیاري از امور مباح در 
شرایط دیگر در آن )حرم( ممنوع و حرام است. مفهوم و حکمت این محدودیت ها که 
در آداب و احکام مربوط به حرم وضع شده، در چهارچوب انسان شناسي و هستي شناسي 
دیني قابل درک است. حرم ارائه دهنده الگویي از جامعه آرماني است که در آن انسان 
ُمحرم با تمرین در این ش��رایط و محیط امن به عنوان بارزترین مختصه حرم، زندگاني 
خود را به سبک زندگي مطلوب اس��المي نزدیک تر مي کند. تجلي این حریم داري در 
جان انسان ُمحرم است که مي تواند وي را در فضایي قدسي به عینیت مفهوم حرم برساند. 
در این مقاله سعی شده است با تبیین ویژگي انسان به عنوان موجودي دو بعدي در ادیان 
الهي، فلسفه محدودیت ها بر بعد زمیني و حیواني برای آزاد کردن بعد ملکوتي و آسماني 
و نقش حرم در تعالي معنوي انس��ان مورد توجه قرار گی��رد. روش تحقیق در این مقاله 
توصیفی تحلیلی است و محقق در پی پاسخ به این س��وال اصلی است که مفهوم حرم در 
فرهنگ اسالمی چیست؟ و فلسفه اتصاف برخی مکان ها و زمان ها و خاندان ها و... به  
این مفهوم در فرهنگ و تمدن سازی دینی چه بوده است؟ آن چه به عنوان نتیجه می توان 
به آن اشاره کرد این اس��ت که حرم نمونه اي از آرمان شهر اسالمي ثمره و محل رویش 
انسان است که مي توان آن را بهشتي زمیني نامید. مختصات بهشت و بهشتیان نقطه متعالي 
حرم و اهل حرم در آرمان شهر اس��المي است. انس��ان کامل و خاندان ها و خانه هاي 

مقدس که شاخص ترین آن ها اهل بیت پیامبرند )ع(، محور حرم هستند.

چکیده

واژه های کلیدی:

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي
  شکراله خاکرند 1

 khakrand66@yahoo.com .1-  استادیار بخش تاریخ دانشگاه شیراز

 حرم، آرمان شهر، انسان کامل، فرهنگ اسالمي.

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



98

13
95

ن 
ستا

تاب
م، 

ده
ار

چه
ره 

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

فرهنگ رضوی

مقدمه
هدف اصلي بعثت انبیاي الهي ارائه طریق به انس��ان ها برای رس��یدن به کمال است که این 
مسیر تکاملي در جهت اتصاف و اتصال انسان به خداي س��بحان معنا پیدا مي کند. از این رو همه 
َّا  انسان ها در زندگي صیرورتي دارند که تا بي نهایت نیز ادامه دارد. چنان که در آیه قرآن آمده: إِن
َّا إِلَْیِه راِجُعون ) البقره ،156(. این حرکت یعني از خدا آمدن- قوس نزول – و رفتن به سوي  ِ َو إِن لِلَّ
خدا- قوس صعود- براي تمامي موجودات از جمله انس��ان ها امري اجتناب ناپذیر است: َو الِي الل 

الَمصیر)فاطر،18(؛ و بازگشت فقط به سوي خداست.
  انبیاي الهي که خود پیشروان این طریق بودند، راهنمایان بشر براي طي این مسیر از نزدیک 
ترین راه )صراط مستقیم( هستند. دین اسالم به عنوان آخرین دین الهي، صراط مستقیم را براي 
این طي طریق معرفي کرده که در قالب اصول راهنما و دستورالعمل ها )اصول و فروع دین( بیان 
شده اس��ت. این حرکت فقط قالبي ذهني و انتزاعي نیس��ت، بلکه از متن زندگي عملي در نظام 
اجتماعي عبور مي کند. از این لحاظ این طي طریق با خطرات رهزن و دشواري هاي یأس آور همراه 
است. عالوه بر این که انسان در این راه با وادي هاي س��خت و خان هاي دشوار، دشمنان مزاحم و 
دیوهاي مانع از قبیل شیطان، نفس اماره و... روبه روست. بنابراین آدمي باید در فضا و محیطي امن 
قرار گیرد تا امکان رشد و پرورش استعدادهاي الهي خود براي طي این طریق را بیابد. از این مکان 

امن به عنوان “حرم” یاد شده است.
حضرت ابراهیم)ع( در دعاهاي خود درباره حرم، امنیت را به عنوان اصل اساس��ي درخواست 
ِ َو الَْیْوِم  مي کند: َو إِْذ قاَل إِبْراهیُم َربِّ اْجَعْل هذا بَلَداً آِمناً َو اْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثََّمراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِاللَّ
اْلِخِر)البقره،126( ؛]به یاد آر[ هنگامي که ابراهیم عرض کرد پروردگارا، این شهر را محل امن و 

آسایش قرار ده و اهلش را که ایمان به خدا و روز قیامت آورده اند از انواع روزي ها بهره مند ساز.
و نیز مي فرماید: 

َّْعُبَد الَْصَناَم.) ابراهیم، 35(؛ و ]یاد  َوإِْذ َقاَل إِبَْراِهیُم َربِّ اْجَعْل َهَذا الَْبلََد آِمًنا َواْجُنْبِني َوبَِنيَّ أَن ن
کن[ هنگامی را که ابراهیم گفت پروردگارا این شهر را ایمن گردان و مرا و فرزندانم را از پرستیدن 

بتان دور دار.
حرم به معناي جایي اس��ت که احترام و قداس��ت دارد و از این رو  انجام هرکاري در آن جایز 
نیست. حرم ها در شرع مقدس مکان یا زمان امن و آرام یا ترکیبی از هر دو هستند که در آن شرایط 
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براي رشد و پویایي انسان فراهم است. 
  در این پژوهش سعي شده با بررسي مفهوم حرم و تأثیر فضاي آن بر تعالي انسان، قواعد و اصول 
و مباني الزم براي مدیریت ش��هري مطلوب به منظور تحول به سمت حرم) آرمان شهر اسالمي( 
تبیین شود. از آن جایي که چنین رویکردي به موضوع، در راس��تاي تحقیقات تمدني قرار دارند 
به مسئله از چندین منظر نگریسته ش��ده تا ابعاد مختلف این مسئله تبیین شود. ویژگی این نگاه 
امکان به کارگیری مفاهیم نظری در مدیریت زندگی عملی و اجتماعی اس��ت. به موضوع حرم در 
میان پژوهشگران به خصوص از منظر این پژوهش کمتر پرداخته شده و نگاه حاکم بر این پژوهش 
می تواند الگویی برای طرح مجدد موضوعاتی چون حرم برای تبدیل آن به مبنای مدیریت اجتماعی 

و ... باشد.
بر این اساس ابتدا به مفهوم حرم از جنبه هاي دروني پرداخته خواهد شد. سپس مفهوم حرم 

بودن یک منطقه تبیین می شود و باالخره ویژگي هاي حرم بیان خواهد شد. 

معنا و مفهوم حرم
ُروَن  زبان دین زباني نمادین است: َولََقْد َضَربَْنا لِلنَّاِس فِي َهَذا الُْقْرآِن ِمْن ُکِلّ َمَثٍل لََعلَُّهْم یََتَذکَّ

)الزمر،27(؛ ما براي مردم در این قرآن از هر نوع مَثلي زدیم، شاید متذکر شوند.
 در الیه ه��اي مختلف، ظواه��ر از برخی بطون و عب��ادات از مجموعه ای از اس��رار نمایندگي 
مي کنند. هر یک از اعمال و ش��رایع و عباداتي که در اسالم توصیه شده در پس ظاهرشان، حالتي 
باطني و معنوی )سر( در بطن خود دارند)جوادی آملی، 1387، ج13: 171(1 چنان که مفسران در 
ذیل آیه »في  ِکتاٍب َمْکُنون« ) الواقعه، 87( آورده اند که این کتاب مکنون باطن قرآن است. چنان 
که فرموده اند براي ظاهر قرآن باطني اس��ت و براي باطن آن باطني و براي باطِن باطن آن باطني 
دیگر و براي باطِن باطِن باط��ن آن باطني دیگر.2 واژه حرم نیز ظاهر و نمادی اس��ت که الیه هاي 
مختلفي از مفهوم حرم را در درون داردو بس��ته به عملکرد الهي آن جامعه، الیه هاي نهاني تر این 

حرمیت بیشتر عیان و منکشف می شود.
وجوه مش��ترک بین تمامي لغات هم خانواده حرم، مصونیت، احت��رام و ممنوعیت بعضي از 

ُه إاِلَّ  1-  این مطلب در تفسیر سوره آل عمران اشاره شده ولی به صورت مفصل در تفسیر سوره واقعه در ادامه آیه في  ِکتاٍب َمْکُنوٍن، ال یََمسُّ
ُروَن توسط حضرت آیت الل جوادی آملی شرح داده شده است. الُْمَطهَّ

2- قرآن، ظاهری دارد و باطنی، و باطن آن هم باطنی دارد، تا هفت باطن یا تا هفتاد باطن)طباطبایی، بی تا ،ج1 :7(.

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي
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کارهاست. بدین ترتیب معناي حرم از این قرار است:
الَحَرم  : جایي که مورد ُحرمت و احترام است و شکستن حرمت آن روا نباشد، »الَحَرمانِ «. مکه 

و مدینه)قرشی، 1371،ج2: 124( 
در متون اسالمي، این واژه بیشتر درباره مکاني گرداگرد اماکن مقّدس به کار مي رود که ورود 

به آن ها آداب ویژه اي دارد.
به عنوان مثال واژگان حرم یا حرم الّل یا حرم مّکي معموال به منطقه اي در حریم خانه کعبه تا 

محدوده اي معین اطالق مي شود. )جوهری، بی تا: 96(
برخي حرم نامیدن محدوده این اماکن را به دلیل محترم بودن آن ها یا حرمت انجام دادن برخي 

کارها در آن ها دانسته اند. 
حرم به این معنا قابل اطالق بر همه عبادتگاه هاي ادیان است که براي آن ها تقدس قائل اند. در 
دین اسالم نیز حرم زمان و جایي است که حرمت و تقدس زیادي دارد. این حرمت و تقدس مراتبي 
دارد و از الیه هاي سطحي تا بطون آن را شامل مي شود. این تقدس و احترام براي حرم چنان که در 
سایر هم خانواده هاي این کلمه دیده ش��د با ممنوعیت بعضي از رفتارها همراه است. در واقع وجه 
ممیزه  حرم از سایر مکان ها حرمت آن برای انجام بعضي امور است. تقدس حرم بر رفتار و سکنات 
اش��خاص تأثیر مي گذارد، بدین گونه که در مکان مقدس یا زمان مقدس اعمال مشخصي را باید 
انجام داد و افعال مشخصي نباید از انسان س��ر زند و به طور کلي باید از قواعد خاصي تبعیت کرد. 
این قواعد مشخص در ارتباط با ازمنه و اماکن مقدس تنها در ادیان بزرگ است خاصه در اسالم و 

عموما مربوط به جوامع غیر دیني نیست. 
  در نتیجه در مفهوم شناسي و معني شناس��ي واژه حرم در زمینه) context( خود مي توان 
آن را بررس��ي کرد. یعني باید دید در منظومه معارف دیني چه حلقه ها و عناصري وجود دارد که 
یکي از حلقه هاي آن، حرم )سرزمین مقدس( است و این مفهوم چه نسبتي با سایر حلقه هاي این 
مجموعه و چه معنایي دارد)بی نام، 1382: 101(. این نس��بت از سطحي ترین الیه هاي رفتاري 
ش��روع می ش��ود و تا بطون مختلف دیني و اجتماعي ادامه مي یابد. بر این اساس براي تبیین این 

موضوع باید به ابعاد وجودي انسان از منظر دیني )انسان شناسي دیني( توجه کرد. 
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شخصیت دو بعدي انسان و فلسفه محدودیت ها
انس��ان در منظر ادیان الهي یک موجود دو بعدي اس��ت: یکي بعد دنیوي و خاکي و دیگر بعد 

اخروي و آسماني. 
َل َسافِلِیَن)سوره التین 4-5(؛ به راستی  لََقْد َخلَْقَنا اْلِنَساَن فِي أَْحَسِن تَْقِویٍم، ثُمَّ َرَدْدنَاُه أَْس��فَ

انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم. سپس او را به پست ترین ]مراتب[ پستی بازگردانیدیم.
بذر و استعداد آسماني انسان در قسمت خاکي وي نهفته ش��ده است. این تفکر درهمه ادیان 
نیز وجود دارد. تقریباً این موضوع بین تمامي ادیان یکس��ان اس��ت که براي پرورش و آزاد شدن 
استعدادهاي آس��ماني باید بعد خاکي و حیواني محدود، مدیریت و به کار گرفته شود. این نوع از 
انسان شناسي، و هدف گذاري براي انسان و تحقق آن، مدیریت سیاسي و اجتماعي و فرهنگي و 

سبک زندگي متناسب با خود را مي طلبد.
در هر جامعه اي براي نیل به سعادت تعریف هایي شده و بر کارهایي که آن جامعه را از پیشرفت 
باز مي دارد محدودیت هایي قرار مي دهند تا هنجارها و ارزش هاي جامعه حفظ ش��ود. در جامعه 
شناس��ي از این محدودیت ها به کنترل اجتماعي3 تعبیر مي شود)س��اروخاني، 1370: 683( که 

جلوه هاي متفاوتي از نهي عمومي تا اجبار نظامي را شامل مي شود. 
در فرهنگ دیني نیز بنا بر نوع انس��ان شناس��ي دیني این محدودیت ها لحاظ شده است، اما 
محدودیتي تربیت آفرین و رشد دهنده که فرد آگاهانه و داوطلبانه، خود را از چیزي یا کاري منع 
کند. این حرمت گذاري به میزاني که آگاهانه تر و داوطلبانه تر باشد امکان رشد بیشتري را براي 
»انسان ُمحرم«4 فراهم مي کند. فرد بر اساس آگاهي و اراده شخصي رفتار خود را حد بزند. مطلوب 
این حرمت گزاري)احرام( در رفتار ُمحرم در مناسک حج متجلي اس��ت و چون تکرار و تداوم آن 
براي عموم و نیز براي فرد همیشه مشکل است، در این موقعیت خاص)َحَرم( تجربه مي شود و تداوم 
آن به خود فرد و جامعه وانهاده مي ش��ود و در صورت تحقق و رعایت این حریم ها )نسبت به خود، 
جامعه و طبیعت در چهارچوب حدود الهي(، هر جایي با این نگاه و مراقبت مي تواند حرم شود. این 

شیوه کنترل فردي و کنترل اجتماعي در مقابل شیوه هاي دیگر قرار دارد.

Social Control . 3
4 -  در علم روان شناسی فرامن )super ego( این جلوه از شخصیت انسان است. از نوشته های فروید درباره سوپر ایگو چنان بر می آید که 

این سازمان دارای دو بخش است:  1- وجدان: بخش تنبیه کننده ، نفی کننده و منتقد سوپر ایگو است که به ما می گوید چه کارهایی را نباید 
انجام دهیم و هنگامیکه ما بر خالف خواسته اش رفتار کنیم ما را بوسیله احساس تقصیر و گناه تنبیه می کند. 2- من آرزوئی یا من آرمانی: که از 

خواسته های مثبت تشکیل شده . برای اطالع بیشتر ر.ک)فروید، 1373: 229(

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي
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  بدین ترتیب در درجه بندي اسالمي حداقل محدودیت، ترک حرام و انجام واجب است و سپس 
ترک مکروهات و انجام مس��تحبات قرار دارد و بعد از آن ها در مرتبه باالتر ترک ادني و انجام اولي 
است. از این منظر حرام کاري است که در صورت انجام، انسان را در مقام قابلیت و دریافت کنندگي 
از فیض الهي محروم می کند و در حیث فاعلیت و اثربخش��ي ناتوان مي سازد. هر حدي از رعایت، 

سطح خاصي از حرمت و حرم را به دنبال دارد. 5
این محدودیت ها از آن باب است تا امکان رشد آسماني انسان فراهم شود. قرار دادن حرمت ها 
نیز از این لحاظ است. حداقل محدودیت حداقل رشد را در پي دارد و چون انسان موجودي کمال 
خواه و به دنبال حداکثر اس��ت، در یک موقعیت خ��اص در این محیط خاص ب��راي وي حداکثر 
محدودیت ها عرضه مي شود. این محیط خاص حرم است. در تجربه حرم و در حالت احرام انسان 

ُمحرم، طعم و لذت معنوي در حرم بودن را تجربه مي کند.

نقش حرم در تعالي معنوي
در دین اسالم بعضی مکان ها و زمان هایي قرار داده که از حرمت بیشتري نسبت به سایر مکان ها 
و زمان ها برخوردارند. بدین روي محدودیت ها در آن جا بیشتر و گسترده تر است. علت قرار دادن 
این حرمت ها آن است که انسان در این شرایط خاص که نوعي تقدس و رقت در آن شکل مي گیرد، 
بتواند بیشتر از عالم ماده ببرد و سالک و مسافر عالم معنا شود. یکي از این فضاها مسجد است که 
برخي امور در آن جا حرام اس��ت. حد اعالي این حرمت که حداکثر رهایي استعدادها را به دنبال 
مي آورد، در مناس��ک حج در مس��جدالحرام و حرم پیرامون آن در مکه بروز مي یابد که هم مکان 
حرمت دارد و هم زمان. بسیاري از رفتار هاي مباح در شرایط عادي نیز در این زمان و مکان حرام 
می شود. و معني آن این است که این سلوک و تمرین در این زمان و مکان خاص مقدمه و تمریني 
براي تعمیم این سبک و روش زندگي در طول حیات فرد یا جامعه است.)ر.ک. جوادی آملی،1362: 

  )28
  در زمان ها، ماه مبارک رمضان که ماه خداي سبحان است واجد این خصوصیات است.)ر.ک. 
مطهری،1383 :33( در این ماه بسیاري از امور مباح حرام مي گردد تا با محدود شدن بعد حیواني، 

توجه روح بندگان روزه دار بیشتر به سوي عالم ملکوت جلب شود. 

5 -   برای اطالع بیشتر ر.ک. )مروی،1389: 88(



103
13

95
ن 

ستا
تاب

م، 
ده

ار
چه

ره 
شما

م 
ار

چه
ل 

سا

  التزام به رعایت حرم��ت ازمنه و اماکن مق��دس و مطهر که همان حرم ه��اي الهي اند باعث 
مي شود که زندگي عادي انسان نیز تبدیل به حرم گردد. هنگامي که این امر براي بنده دروني شد 
که خداوند در همه حال ناظر بر وي است و این حضور و نظر الهي را باور و شهود کرد، در تعامل با 
خود، دیگران و عالم وجود، حد و حرمت ها را نگه داشته و زندگي پاکي خواهد داشت و در حصن و 

حصار توحید قرار خواهد گرفت.
  حدیث قدسي سلسله الذهب از زبان امام رضا که فرمود :ال اله اال الّل حصار من است و هرکس 
وارد حصار من شود از عذابم در امان اس��ت.)اربلی،1381: ج2: 308( به این معني است که قرار 
گرفتن یک فرد یا یک شهر یا یک جامعه در حصن توحید، موجب امان آن جامعه از عذاب خواهد 
شد. انواع عذاب هاي مادي و معنوي، دنیوي و اخروي، فرهنگي و سیاسي و روحي و رواني، فردي 
و اجتماعي. امنیتي که مختص حرم است، همین امان از عذاب به واسطه تفکر و سلوک توحیدي 

است.
در این صورت وجود انسان حرم مي شود. در صورتي که این امر در آحاد افراد جامعه محقق شود 
جامعه اسالمي رهنمون به جامعه اي مي شود که مي توان آن را آرمان شهر توحیدي اسالمي)حرم( 

دانست.

آرمان شهر اسالمي: ثمره و محل رویش استعدادهاي معنوي انسان
هر فرهنگ و تمدني اقدام به طرح ریزي و ارائه  یک شهر آرماني مي کند تا آن را الگو و سرمشق 

جامعه خود قرار دهد و تالش خود را در جهتي معطوف دارد که به آن مطلوب دست یابد. 
اوج تحقق این جامعه آرماني در اسالم بهشت اس��ت که به عنوان نتیجه و پاداش عمل انسان 
مؤمن متقي است و تجلي اعمال خوب آدمیان مي ش��ود، اما این قابلیت وجود دارد که جلوه هایي 
از این بهشت در حیات دنیوي نیز ساخته شود. حرم ها در واقع مکان هایي هستند که این قابلیت 
تبدیل شدن به آرمان شهر را بیش��تر دارند. حرم قطعه اي از بهش��ت و تجلي این دنیایي و نمونه 
بهش��ت اس��ت که باید در این دنیا تحقق یابد. حرم تداعي کننده حالت و فضاي بهش��تي است. 
ممنوعیت بعضي رفتارها و حرمت آن ها در حرم پیش نیاز تحقق و ظهور و بروز رفتارهاي بهشتي 
اس��ت. در فرهنگ دیني قطعاتي از بهش��ت در قالب مسجد، حرم و... بازس��ازي مي شود تا مردم 
تجربه ای عیني، ملموس و قابل مشاهده از یک زندگي آرماني مطلوب و یک مدینه فاضله کوچک 

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي
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داشته باشند؛ و نه از یک امر وهمي غیر قابل دسترس و حرم ماکتي است از یک مدینه فاضله که 
در آن رابطه انسان با خویش��تن و با دیگران و با طبیعت در س��ایه رابطه اصالح شده انسان با خدا 

سامان جدید یابد.
 َمن  کانَ  لل  کاَن اللُ لَ��ه َو َمن أصلََح أمر دینه أصلََح الُل أمَر دنیاه َو َم��ن أصلََح ما بیَنه َو بیَن الل 

أصلَح الُل ما بیَنه َو بین الّناس )مجلسي، 1403ق، ج 79: 197؛ مجلسي، 1414ق، ج 13: 195(
   ؛پیامبر خدا )ص( فرمودند: هر کس که از براي خدا باش��د، خداوند براي اوست، و هر کس امر 
دینش را اصالح نماید خداون��د امر دنیایش را اصالح کند و هر کس آن چه را میان او و خداس��ت 

اصالح نماید، خداوند آنچه را بین او و مردم است اصالح کند.
در آیاتي از قرآن کریم به وصف بهشت و بهشتیان پرداخته شده است. اگر حرم نمونه زمیني از 

بهشت باشد، پس برخي خصوصیات بهشت را مي توان ویژگي هاي حرم نیز شمرد:
اَل یَْس��َمُعوَن فِیَها لَْغًوا إاِلَّ َساَلًما؛ در آن جا سخن یاوه و بیهوده نش��نوند وگفتارشان جز سالم 

نیست. )مریم،62(
اَل یَْسَمُعوَن فِیَها لَْغًوا َواَل تَْأثِیًما. إاِلَّ قِیاًل َساَلًما َساَلًما؛ در آن جا نه لغو و بیهودهاي مي شنوند و نه 

سخنان گناه آلود، تنها چیزي که مي شنوند، سالم است، سالم. )الواقعه، 25 و26(
 به دارالسالم که یکي از القاب بهشت است خوانده مي شوند: »َو اللُ یَدُعوا الي دارالسالِم و یَهدي 
َمن یَشاُء الي ِصراِط ُمس��تقیِم« )یونس،25( و خدا ]شما را[ به سرای س��المت فرا می خواند و هر 
که را بخواهد به راه راست هدایت می کند. از نظر لغوي به معناي جاي امن و آرام و سالمت است. 
دارالسالم نمایانگر محیطي آرام و امن است که مملو از صفا و صمیمیت و همدلي و یکرنگي بوده و 

صلح و آرامش و دوستي و یکرنگي در آن موج مي زند. 6
در محل ورودي بهشت، فرشتگان نگهبان با پیام »اُدُخلُوها بَِسالٍم آِمنین«)الحجر، 46( ]به آنان 

گویند[ با سالمت و ایمنی در آن جا داخل شوید.
به آن ها خوش  آمد مي گویند و آرامش��ي کامل را که نمایانگر خروج هرگونه کینه و کدورت و 
بدبیني از سینه هاي آن هاست به آن ها بش��ارت مي دهند؛ » َونََزْعَنا َما فِي ُصُدوِرِهم مِّْن ِغلٍّ إِْخَوانًا 
َعلَی ُس��ُرٍر مَُّتَقابِلِیَن« )الحجر، 47(. و آن چه کینه ]و شائبه های نفسانی[ در سینه های آنان است 

برکنیم برادرانه بر تخت هایی روبه روی یکدیگر نشسته اند.

6  برای اطالع بیشتر ر.ک. )عبد خدایی، 1376: 225(
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   نکته لطیف این که کلمه نزع از معناي خاصي برخوردار اس��ت و آن این اس��ت که چنان از 
دل هاي آنان غل و غش و کینه و کدورت را بیرون مي کش��یم که گوی��ي هرگز آلودگي و کدورتي 

نداشته اند.
در تفسیر صدرالمتألهین و در بیان علت این که چرا بهشتیان »لغو و تاثیم« نمي شنوند، آمده 
است: »لغو و عبث« از افعال قوه تخیل است که در آن هیچ غایت عقلي و فکري وجود ندارد و این 
ناشي از ضعف عقل است و »تأثیم« به معنی سخنان گناه آلود از افعال قوه طبیعیه است که ناشي 
از ضعف نفس اس��ت و هر دوی این ها )ضعف عقل و ضعف نفس( از بهشتیان منتفي است«) صدر 

الدین شیرازی، 1366، ج1: 117(
 در روایات بهش��ت، پاداش مؤمن نرم خوي، داراي صدق نیت و باطن پاک، اهل عمل صالح و 
بی رغبت در دنیا، سخاوتمندو خویش��تن دار، مخلص و نیکو کار شمرده شده است) نهج البالغه، 

حکمت 42(.
این که بهش��ت ثمره انجام اعمال خاصي و دوري از صفاتي خاص اس��ت. این ثمره در زندگي 

دنیوي نیز بهشت ساز است اما بهشتي دنیوي.
 در صورتي که انسان هاي بهشتي و این قطعات بهشت گونه بیشتر شود این امکان وجود دارد 
که جامعه زمیني خود به بهشت گونه اي تبدیل شود. مساجد به عنوان حرم اولین گام براي تحقق 
این امر ند. افرادي نیز که در زندگي خود به رفتار انس��ان کامل نزدیک هستند خود به حرم شدن 
مکان کمک مي کنند، چون خود حرم مي شوند، یعني تمثیل عیني مفاهیم مقدس شده و در واقع 
آن ها مفهوم حرم را به عینیت تبدیل کرده اند. تأثیري که این افراد بر جامعه دارند موجب مي شود 

تا مدینه  فاضله از حالتي انتزاعي به صورتي واقعي تحقق یابد.
 انسان آرماني و شهر آرماني در اسالم از آن لحاظ ستودني اند که همه  رفتارها و اعمال در آن ها 
توحیدي اس��ت. بدین ترتیب هرکس براي خدا بود خداوند براي اوست. در جامعه آرماني نسبت 
بین مکان ها و زمان ها و انسان ها نسبتي الهي است. چرا که همه چیز از جمله این عالم تجلي گاه 
خداست و تعامالت و مناسبات بین آن ها نیز باید خدایي باشد و قدسیت مکان ها و زمان ها به میزاني 
است که این تجلي صورت مي گیرد. اگر همه عالم تسبیح گوي خداست پس همه عالم حرم است. 
بدین ترتیب رفتار انسان در این حرم بزرگ همانند رفتار او در حرم هاي کوچک باید باشد. آن چه 
در باب رفتار ُمحرم در حرم مکه در ایام احرام گفته ش��ده براي تکرار و تداوم در همه مکان ها و در 

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي
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همه زمان هاست.
  از این لحاظ عالم منظر خداس��ت، تجلي گاه خدا و حرم است. چنان که در بیان شریف قرآن 
ماواِت َو ما فِي الَأْْرض ) الجمعه،1(؛ آن چه در آسمآن ها و آن چه در زمین  ِ ما فِي السَّ آمده “یَُسبُِّح لِلَّ

است  خداي را تسبیح می گویند.
��ماواِت َو ما فِي الَأْْرض ) الحشر ،1(؛ آن چه در آس��مان ها و در زمین است  ِ ما فِي السَّ َسبََّح لِلَّ

تسبیح گوی خدای هستند.
  از این رو، انسان نیز چون در این مناسبات جایگاه اشرف را دارد شایسته تر است براي تحقق 
آرمان شهر خود این مناسبات را لحاظ کند. بدین ترتیب جامعه اي که این مناسبات در آن رعایت 
شود به حرم الهي تبدیل می شود. آن موجودي که برقرار کننده این نسبت در جهان است، انسان 
است. پس انساني که وجودش براي خدا باشد به برکت او مکان و زمان به حرم الهي تبدیل مي شود.

انسان کامل آرماني، محور حرم
برقرار کننده و محور این مناس��بات انسان کامل اس��ت، بنابراین حرم تنها یک مکان یا زمان 
نیست، بلکه زماني اطالق حرم بر یک مکان یا زمان قرار مي گیرد که یک اتفاق بهشتي و آسماني 
بر محور انسان کامل در آن ظرف زماني یا مکاني قرار گیرد. هر چه آن فرد یا اتفاق بهشتي تر باشد، 
به مفهوم حرم نزدیک تر است. پس حرم تنها زمان یا مکاني نیست که در مقدرات الهي از ازل بوده 
باشد و قابل کم یا زیاد شدن نباشد. چه بسا یک خانه یا خانواده با رفتار بهشتي صاحب آن به حرم 
تبدیل مي شود، یا زمان هایي که اتفاق هایي که در آن زمان خاص رخ داده، این زمان ها را به حرم 

تبدیل کرده است. 
  به عنوان مثال ماه محرم به خاطر عاشورا یا ماه رمضان به خاطر شب قدر به زمان هاي داراي 
حرمت تبدیل شده  است. به همین ترتیب صحراي کربال به خاطر از خود گذشتگي )تضحیه( امام 
حس��ین)ع( در راه خدا به حرم تبدیل ش��د. تضحیه7 یعني این که یک نفر خود را قرباني کند. مکه 
نیز با هجرت حضرت ابراهیم به آن جا و رفتار مخلصانه او و خانواده اش و نیز مناسبتهاي دیگر به 
حرم تبدیل شد. تضحیه، هجرت، شهادت و هر عمل خالص الهي از طرف یک ولي الهي حرم ساز 

مي شود.

7  - تضحیه  یعنی مدارا کردن است که بعدها استعاره قربانی کردن و فداکاری شده است.)راغب اصفهانی،1374: 441/2(
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خانه هاي مقدس، خانواده هاي مقدس
در قرآن کریم از انسان هایی که وجودشان به حرم تبدیل شده با عنوان بیوت خدا یاد مي شود. 
ابو بصیر می گوید: از امام صادق )ع( درباره آیه شریفه »فِي بُُیوٍت أَِذَن الّل ُ أَن تُْرَفَع َو یُْذَکَر فِیَها اْسُمُه 
َلوِة و اِیَتاِء الزكوِة  یَُسبُِّح لَُه فِیَها بِالُغُدوِّ َو الَصاِل ِرَجاٌل ال تُلِْهیهم تِجاَرٌة و ال بَْیٌع َعن ِذْکِر الّلِ و اَِقاِم الصَّ
یََخاُفوَن یَوما تََتقلَُّب فِیِه الُقُلوُب و االبصار لَِیْجِزیَُهم الّل ُ اَحَس��نَ َما َعِمُلوا و یَزیَدُهم ِمن َفضلِِه و الّل ُ 
یَْرُزُق َمْن یَشاُء بَِغْیِر ِحساٍب« )النور، 36-38( . در خانه هایی که خدا اجازه داده همواره محترم و با 
عظمت باشند و نام وی در هر بامداد و پس��ین در آن یاد شود.مردانی هستند که تجارت و معامله، 
از یاد خدا و نماز خواندن و زکات دادن غافلش��ان نمی کند. و از روزی ک��ه در اثنای آن روز دل ها 
و دیدگان زیر و رو ش��ود بیم دارند. تا خدا بهتر از آن چه کردند پاداش شان دهد و از کرم خویش 
افزونشان کند و خدا هر که را بخواهد بی حساب روزی می دهد، پرسش کردم.حضرت فرمود: منظور 
خانه های پیامبر)ص( اس��ت. اما به تعبیري دیگر منظور از این بیوتات ش��خص پیامبران، رسوالن، 
حکیمان و امامان راهنمایند. در کتاب اص��ول کافي آمده:آن ها خانه های پیمبران و رس��والن و 

حکیمان و امامان راهنماست، 
برخي زمان ها یا مکان ها یا اش��خاص، در پیش��گاه خداوند عظمت و ارزش ویژه اي یافته اند 
و طبعاً در نگاه بندگان خدا قداس��ت و ارزش بیش��تري دارند. اگر مکان یا زمان خاصي، از ارزش 
متمایز و قداست ویژه اي برخوردار مي شود به خاطر این است که ظرف مکاني یا زماني براي عنایت 
خاص الهي یا عمل ویژه یا حضور کساني که مورد عنایت خاص الهي اند واقع مي شود. این موضوع 
به حقایق و ارزش ها و قداس��ت هایي برمي گردد که درون این خانه ها مي گذرد و به آن روشنایي 
بخشیده اس��ت. هر کس بیش��تر به یاد خداوند اس��ت و ذکر او را بر زبان دارد و در مقام بندگي و 
عبودیت، از قرب و منزلت بیشتري برخوردار اس��ت، طبعاً به او انتساب و تعلق بیشتري دارد و در 
نتیجه از واالیي و بلندي بیشتري برخوردار است. خدایي که فوق همه واالیي ها و رفعت ها و عزت ها 
و ارزش ها و قداست هاس��ت، مایه رفعت و عزت و واالیي این انسان خواهد بود. ولي شرط آن قرب 

هر چه بیشتر به او و بندگي هر چه نزدیک تر در پیشگاه اوست.
از این رهگذر مي توان نتیج��ه گرفت که زمینه و علت عنایت خاص ب��ه این »بیوت« و رفعت 
آن ها، جمالت بعدي این آیه و دو آیه بعد است که سخن از ذکر و تسبیح الهي دارد. کساني در این 
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خانه ها به پرستش و یاد و تسبیح خداوند مي پردازند که ش��یفتگي به دنیا و توجه به فرصت هاي 
مادي و سرمایه اندوزي و مال پرستي نتوانس��ته آنان را از یاد و نام خداوند و انجام وظایف دیني و 
انساني خویش و آمادگي براي قیامت و زندگي جاودانه باز دارد. پس در واقع این ساکنان خانه ها 
هس��تند که با معرفت و کردار خویش، یعني با »ذکر« حقیقي خود، زمین��ه رفعت این خانه ها را 
فراهم مي کنند و باالیي و واالیي خانه ها )ظرف( به ارزش و علّو ساکنان خانه ها)مظروف( است. این 
َِّذیَن  ُ ال خداوند است که رفعت و منزلت مي دهد، اما شرط آن ایمان و علم و معرفت است: یَْرَفِع اللَّ
ُ بَِما تَْعَمُلوَن َخِبیٌر )المجادله،11(؛ خداوند آناني از شما  َِّذیَن أُوتُوا الِْعلَْم َدَرَجاٍت َواللَّ آَمُنوا ِمنُکْم َوال
را که ایمان آوردند و کساني که به دانش رسیدند، به درجاتي باال مي رساند.« ولي همین وعده نیز 
مشروط به عمل کردن به فرماني است که درباره چگونگي نشست و برخاست در مجالس و در حضور 

پیامبر)ص( صادر کرده است.

اهل بیت)ع(؛ مصداق کامل و روشن حرم
   مصداق کامل بیت الل خانه پیامبر)ص( و خاندان پاک اوست؛ همان خانه اي که به داللت روشن 
آیه تطهیر، برگزیدگان آن به مقام خاص عصمت و طهارت الهي دس��ت یافته اند و در واقع در آن 
جایگاه رفیع قرار داده شده اند. از همین رو، در روایات چندي تصریح و تأکید شده است که منظور 

»بیوت« پیامبران و ائمه )ع(است  )مطهری،1389: 117(.
انسان کاملي که تمام وجودش عبادت باشد یعني هیچ کاري را جز براي رضاي خدا انجام ندهد 
این فرد َمعبد اس��ت و حرم الهي، حال در هرکجا قرار گیرد، آن مکان نیز از قداست وي تبدیل به 
حرم مي شود و به حرمت اوست که ممنوعیت ها و تحریم بعضي از رفتارها در آن مکان یا زمان نیز به 
وجود مي آید. در اعتقادات شیعه این طور آمده که این انسان تا حدي مي تواند این مناسبات را در 
خود دروني کند که خلیفه و مظهر خدا در روي زمین شود و آن جاست که حرم مقدسي مانند کعبه 
اعتبار خود را با وجود این فرد یا افراد باالتر مي برد. این باعث افتخار امیرالمؤمنین)ع( نیست که در 
کعبه متولد شده، بلکه باعث افتخار کعبه است که محل تولد چنین مولودي است. امام صادق)ع( در 
این باره فرمود: کسی که با معرفت به کعبه بنگرد و آن گاه حّق ما و حرمت ما را برابر با حّق کعبه و 
حرمت آن بشناسد، خدا همگی گناهان او را می آمرزد و مهّمات دنیا و آخرت او را کفایت می فرماید) 

ابن بابویه، 1367، ج 3: 30(.
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این یک اصل کلي است که بارزترین مصداق آن کعبه و مسجدالحرام است؛ زیرا همه مساجد 
فروعات کعبه است و به پاس احترام کعبه محترم است؛ زیرا هر مسجدي یک محراب دارد که به 
ُّوا ُوُجوَهُکم َشْطَره)البقره ،144(؛  منزله چهره آن است و این چهره به سمت کعبه متوجه است: َفَول

و هر جا بودید روی خود را به سوی آن بگردانید. 

تجلیات حرم در جامعه اسالمي
همان گونه که بیان شد حرکت انسان در دین اسالم، مسیري است که باید در جهت تحقق حرم 
گام بردارد تا جایي که خود سالک به عینیِت مفهوم حرم شود. از این رو خداي سبحان شرایطي را 
فراهم کرده تا انسان با قرار گرفتن در این شرایط تمرین این را داشته باشد و قداست زمان و مکان 
حرم را در زندگي خود پیاده کند. بنابراین شرایطي که حرم هم در زمان و هم در مکان به بهترین 
نحوه خود در اسالم تحقق مي یابد چهارچوبي در اختیار ما قرار مي دهد تا طرح توسعه مفهوم حرم 
و تالش براي عینیت دادن به آن را در قالب یک الگو برآورد کنیم. بهترین مصداق براي تجلي زماني 

و مکاني حرم در اسالم در مکه و موسم حج تمتع است. 
حرم مّکي مهم ترین و شاخص ترین مصداق حرم است. شهر مقدس مکه، ام القری نیز نامیده 
می شود. این نام برای این ش��هر، در دو آیه از قرآن مجید اطالق شده است: انعام،92 و شوری، 7. 
َة لنّها کانت  تَُمُک  َمن َظلََم فیها، أي  یت  َمكَّ در کتاب جمهره اللغه معنی مکه این گونه آمده: ُس��مِّ

تَْنُقُصه و تُْهلُِکه.)ابن درید، بی تا: ج1: 166(
از نام های معروف مکه که بیانگر احترام فوق العاده و قداست بیش از حد این سرزمین مقدس 
است، نام »بلدالمین« اس��ت. این نام به همین صورت در قرآن کریم آمده و مورد قسم و سوگند 

الهی واقع شده است.
یُْتوِن َو ُطوِر ِس��یِنیَن َو هَذاالَْبلَِد الَأِْمیِن«) التین،2-1(؛ سوگند به انجیر و زیتون و  َوالِتّیِن َوالَزّ

سوگند به طور سینا و این شهر امن. )بلدالمین(
به شخص منسوب به این حرم، ِحْرمي )اهل حرم( و به کس��ي که وارد منطقه حرم مي شود و 

احرام مي بندد، ُمحِرم گفته مي شود. محدوده بیروِن حرم را ِحّل نامیده اند. 
   در آیات )النمل،91( و)البلد ،1و2(؛ که در شهر مکه نازل شده است مشاهده مي شود که یک 
ش��هر مي تواند به قدري تقدس یابد که خداوند به آن س��وگند یاد کند و مي دانیم که شهر مکه از 

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي
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دیرباز مورد احترام بوده است، اما عالوه بر این سوگندها، دو ویژگي نیز به تقدس آن افزوده است: 
الف. سکونت پیامبر در مکه به این ش��هر تقدس مي دهد و این بدان معني است که شهري که 
در آن افراد برجسته، متقي و دانشمند زندگي مي کنند، مقدس است. حتي خاطرات، آثار و مقابر 
افراد برجسته نیز به ش��هر تقدس مي دهد و این موضوع کم و بیش در اکثر نقاط دنیا مورد توجه 

بوده است.  
ب. امنیت شهر8 ؛ که از این نظر نیز به مکه تقدس داده شده است.

 مکه مهم ترین حرم در دین اسالم است چنان که در این باره قرآن کریم مي فرماید: ان أَوََّل بَْیٍت 
َة ُمباَرکاً َو ُهدًی لِلْعالَمیَن )آل عمران /96(. نخستین خانه هایي که براي مردم  ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَّذي بِبَكَّ
بنا شده همان است که در مکه است خانه اي که جهانیان را سبب برکت و هدایت است... از این رو 
هم زمان هاي خاصي براي زیارت مکه محترم شناخته ش��ده اند هم رفتارهایي به صورت کلي در 
این منطقه حرام است. منسجم ترین احکام شرعي راجع به حرم درباره مکه است.9 اینک به بررسي 

این قوانین و ظاهر و باطن آن ها و تاثیرگذاري شان بر جامعه مي پردازیم.
بیان حرمت و ممنوعیت ورود کفار به بیت الل الحرام به خوبي نشان دهنده وضع قوانین برای 
امنیت و مصونیت جامعه اسالمي است از افکار نجس و رفتارهاي نجس. در حرم الهي تنها باید افکار 
الهي حضور داشته باشد. پس ورود کسي که خداي س��بحان را نمي شناسد و بر پایه آن، اندیشه و 
رفتار او در زندگي غیر توحیدي است به عنوان آفتي براي جامعه الهي شناخته خواهد شد. اولین 
گام براي ایجاد حرم الهي، ایجاد قرنطینه اي است در حرم الهي که مسلمانان در این حرم و فضاي 
پاک آن، قلب خود را تبدیل به حرم کنند. این امر امنیت عقیدتي به دنبال مي آورد. پس از آن که 
در سایه این امنیت، مسلمان تبدیل به مؤمن ش��د و قلب وي حرم الهي شد، دیگر نیاز به قرنطینه 

نیست و در این زمان است که وي در سرزمین کفر نیز مي تواند حرمیت خود را محفوظ دارد.
آن چه در احکام حرمت بیت الل الحرام رخ مي دهد نمود بارز حرمیت الهي است.

ورود به حرم با طهارت
 در آداب ورود به حرم آمده که انسان هنگام ورود به مکه باید با طهارت باشد. در اسرار نماز آمده 
که غسل و وضو نمادی است از طهارت درون یعني انس��ان با طهارت بیروني، درون خود را آماده 
براي طهارت دروني مي کند. چشم ها از گناهان خود پاک شود ذهن از افکار ناشایست پاک شود و 

8- برای اطالع بهتر از امنیت در اسالم ر.ک. افتخاری و دیگران،1385: 7 به بعد
9-  برای اطالع بیشتر از احکام حج و بیت الل الحرام ر.ک. شهید ثانی، 1391
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همه اعضا و جوارح از ذهن و چشم و دست و پا پاک شود تا َمّس تجلیات حق تعالي بر اساس طهارت 
ممکن شود. شستن چشم تداعي شستن بینش، شس��تن دهان نمادي از پاک بودن گفتار، مسح 
سر تداعي طهارت اندیشه، شستن دست و پا براي پاک کردن عملکرد انسان و هر شستن ظاهري 

نمادي از شستن باطن است.
ُروَن )الواقعه ،79(؛ و جز  ُه إاِلَّ الُْمَطهَّ  درباره قرآن کریم و آیات الهي این آیه آمده است: ال یََمسُّ

پاکان نمي توانند به آن دست زنند )دست یابند(.
آیه شریفه در عین بیان یک حکم شرعي، یک حقیقت را نیز بیان مي کند که حقیقت قرآن و 
معارف قرآن را مس نمي کنند، مگر »مطهرون«. بنابراین هر چه مرتبه طهارت باالتر باشد، مرتبه 

درک معارف و حقایق قرآني نیز باالتر خواهد بود.
براساس این معنا رابطه طهارت و َمس رابطه علي و معلولي است؛ یعني، فهم حقایق باطني قرآن 
بدون طهارت نفس از رذایل و آلودگي هاي نفس��اني امکان پذیر نیست؛ لیکن راه تحصیل طهارت 
که علت وصول به حقایق قرآني است براي همه باز اس��ت؛ یعني، همان طور که افراد مي توانند با 

وضو به َمس ظاهري قرآن دست یابند، با طهارت دل نیز مي توانند به َمس باطني قرآن راه یابند.
اگر همه عالم آیات الهي است و اگر انسان اش��رف این آیات، پس َمس )دست یابي به حقیقت 
و دست اندازي( این آیات نیز جز با قصد و عمل پاک مجاز نیس��ت. یعني انسان ُمحرم در َحرم در 
دست اندازي به زندگي و سرنوشت و آبرو و مال و ... دیگران و نیز در دست اندازي به سرمایه هاي 

طبیعي جز با طهارت نیت و اندیشه و عمل مجاز نیست.
  نقل شده است امام سجاد)ع( ش��بلي را بعد از س��فر حج دید و از او در باره اعمال ظاهري حج 
پرسید. در پرسش از هر عملي مثل در آوردن لباس دوخته و پوشیدن لباس احرام و غسل و ...فلسفه 
انفسي آن حکم را به او یاد آور شد و این که تا روح عمل تحقق نپذیرد، آن عمل پذیرفته نشده است. 
احرام سّري دارد؛ یعني یک دستور ظاهري دارد که آن را همه انجام مي دهند ]و[ یک دستور باطني 

دارد که اهل سیر و سلوک و کساني که به اسرار حج آگاه اند انجام مي دهند. 
  امام سجاد)ع( طبق این نقل به شبلي فرمود: معناي کندن لباس خیاطي شده و دوخته شده؛ 
یعني خدایا من دیگر لباس گناه در بر نمي کنم واز هر گناهي توبه کردم. انسان لباس احرام بر تن 
مي کند؛ یعني لباس ندوخته، لباس رنگ نگرفته، لباس حالل و پ��اک در بر مي کند؛ یعني جامه 
طاعت در تن مي کند ..فرمود: معناي غسل کردن این است که خدایا! من آن گناه ها را شست و شو 
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کردم.10)نوری،1408ق: ج10: 166(
  باید حریم حرم از درون و بیرون و فضاي حرم آن، که پیوسته و وابسته به آن است، از هر رجس 
و رجز باطني یا ظاهري، خواه فقهي یا طّبي، پاک شود. با این میثاق الهي بر طهارت، اّوالً تنها پاکان، 

شایسته عهده دار اداره حرم اند:
هیچ مجالي براي پلیدي و آلودگي شرک و مشرک، و زشتي و لوث بت و روث بت پرستي باقي 
نمي ماند. از همین رو نخستین اقدام اسالم پس از پیروزي بر اِلحاد و بت پرستي، تطهیر کعبه به 
دستور رسول اکرم )ص( به دس��ت امیر مؤمنان علي بن ابي طالب)ع( از لوث بت ها و آلودگي وثنیت 

بود)جوادی آملی، 1386: 114(.
      در باره گونه حضور در حرم توصیه هایی به عنوان متس��حب و مکروه و .. بیان ش��ده است. 
ازجمله :  مستحب است انسان بدون کفش وارد حرم شود. چنان که حضرت موسي در حرم الهي 
ِس ُطوًي )طه،12(؛ همانا من پروردگار تو  ََّک بِالْواِد اَلُْمَقدَّ َُّک َفاْخلَْع نَْعلَْیَک إِن ِّي أَنَا َرب چنین کرد. إِن

هستم. پس کفش خود را بیرون آور، به درستي که تو در سرزمین مقّدس »ُطوي« هستي.
این موضوع تا حد زیادي ریشه در دور کردن منیت و تکبر از آدمي دارد. کفش َمرکب است و 

اصالت ندارد. کفش نماد دنیاست و خلع نعلین یعني وانهادن تعلقات دنیوي.
   در دیدگاه تمثیلي عرفاي قدیم، از یک س��و، کفش نماد تعلقات جس��مي و روحي و مادي و 
معنوي است. خواه اندیش��ه زن و فرزند و شغل و موقعیت باشد )س��هروردي، 1364: 130( خواه 
توقف در یکي از منازل راه. به عبارت دیگر کفش، پاي افزار سفر براي رسیدن به یک منزل و مقصود 
است و چون به منزل رسیدي، باید کفش ها را در آوري. در آن پیش��گاه مقدس، براي رسیدن به 
نهایت درک و دریافت عرفاني، باید جسم و روح هر دو از هر حجاب تهي باشد. پاي برهنه مي تواند 

لذت لمس باطن عالم را دریابد.
     همچنین در روایات توصیه به اقامت نکردن در حرم شده است.

 اقامت نکردن در حرم، احس��اس مسافر بودن در حرم را موجب مي ش��ود. این احساس تعلق 
نداشتن به آن چه در منزل بین راهي است، ناشي از احساس مسافر بودن و تمثیلی است از وضعیت 

انسان در دنیا که قرار است حرم بزرگ زندگي انسان باشد.
مسافر در سلوک الي الل جان انسان است که از آن تعبیر به روح، روان و نفس نیز مي شود. همۀ 

10-  این روایت به طور منسجم در کتاب از ژرفای حج آمده است. ر.ک. )مظاهری، 1373(
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موجودات به سوي پروردگار در حرکت اند و از این قاعده هیچ موجودي استثنا نیست. این حقیقت 
را قرآن با تعابیري بیان کرده است:

ِ الَْمِصیُر«)آل عمران،28(؛ و بازگشت همه فقط به سوي خداست. »َوإِلَي اللَّ
   انسان نیز در این مسافرت عمومي قافله س��االر همۀ موجودات و پیشاپیش همه در حرکت 
است. انس��ان حتماً به لقاي پروردگار خویش مي رس��د و این راه پررنج را خواس��ته یا ناخواسته 

مي پیماید)رضائي ،1392: 177 - 189(.
ََّک َکاِدٌح إِلَي َربَِّک َکْدًحا َفُمالقِیِه«)االنشقاق،6(؛ اي انسان، حّقاً که تو به سوي  »یا أَیَها النَْساُن إِن

پروردگار خود به سختي در تالشي و او را مالقات خواهي کرد.
 ِ ْوا إِلَي اللَّ در بعضي از روایات ذیل این آیه کریمه اي که ذات اقدس اله��ي در قرآن فرمود: َفِفرُّ
)الذاریات،50( پس به سوي خدا بگریزید، گفته اند: منظور حج است. فرار کنید، سفر کنید به طرف 
خدا؛ این سیر الي الل را همان حج دانسته اند. گرچه انس��ان به هر سمتي که بخواهد روي بیاورد 
)البقره،115( پس به هر جاي که رو کنید، همان جا رو به خداست... ولي  ُّْوا َفَثمَّ َوْجُه اللِّ َفَأیْنما تَُول

همین انسان که به هر سمت بخواهد روي بیاورد، چهره الهي را مي بیند.
در عین حال در برخي احکام حالت وطن را در حرم القا مي کند. از احکام اختصاصي حرم مّکي، 
حرم نبوي، مسجد کوفه و حائر حسیني به نظر مشهور فقهاي شیعه، جواز و حتي استحباِب خواندن 
نماز به صورت کامل )اِتمام( براي مسافر است، هر چند که خواندن نماز شکسته )َقصر( نیز براي او 

جایز است)طوسي،1400ق، ج124:1(

حرم وطن فطری و امن 
کعبه، مرجع همه انسان ها و بازگشتگاه عموم مردم و مأمن توده انسان هاست: َوإِْذ َجَعلَْنا الَْبْیَت 
َمثَابًَة لِلنَّاِس َوأَْمًنا )البقره،125(؛ و چون خانه ]کعب��ه[ را برای مردم محل اجتماع و ]جای[ امنی 

قرار دادیم.
چنان که از تعبیر "للّناس"ظاهر است، خداي سبحان کعبه را ویژه مسلمانان نساخت. »ثاَب« 
به معناي َرَجَع و »مثاب« و »مثابه« به معناي مرجع است. تاي مثابه، تاي مبالغه است. یعني این 
خانه، مرجع مکرر مردم است. مرجع، جایي را گویند که انسان از آن جا آمده و به آن جا باز مي گردد. 
بر این اساس، وطن اصلي مردم کعبه است و وقتي انسان به زیارت کعبه مي رود گویا به اصل خود 

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي



114

13
95

ن 
ستا

تاب
م، 

ده
ار

چه
ره 

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

فرهنگ رضوی

رجوع کرده است. بنابراین، کعبه مظهر فطرت است و حالت اصلي انسان ها رجوع به کعبه است و 
کسي که از کعبه منصرف است از حالت اصلي خود برگشته است. از آن جا که هر مسلماني با کعبه 
در ارتباط مستمر است، چنان که بهترین حالت و اقتضاي ادب اس��المي در نشستن، رو به کعبه 
بودن است؛»َخْیُر الَمجالِِس َما اْسُتْقِبَل بِِه الِقْبَلُة«، و رسول اکرم )ص( نیز این گونه مي نشستند، مي توان 
استظهار کرد که معناي دیگر مثاب این است که کعبه مرجع انسان ها در همه لحظات شبانه روز 

است. )جوادي آملي،1386: 123(.
  مطلب دیگر آن که حرم مکه حریم امن الهي است. جایي اس��ت که ظلم و تخاصم و نزاع در 
آن راه ندارد و در نتیجه ظلمي در آن وجود ندارد. ظلم در فرهنگ دیني جایي است که رفتار فرد 
از چهارچوب عقل و شرع خارج شود. از این لحاظ حرم مکاني امن است براي همه موجوداتي که 
در آن زندگي مي کنند. این امنیت هم جنبه روحي دارد و هم جنبه  جسمي. درباره جنبه روحي و 
فکري از آن لحاظ حرم امن است که کفار در آن راه ندارند و در نتیجه اندیشه مسمومي وارد حرم 
الهي نمي شود. این نجاست کفار چنان که پیشتر گفته شد، نجاست فکري و فرهنگي آن هاست. از 

این لحاظ حرم الهي باید از این شر مصون باشد.
  شرایط حرم باید به گونه اي باش��د که آرامش خاطر افراد هم به هم نخورد، پس توصیه شده 
سالح که از اسباب سفر است هنگام ورود به مکه درون پارچه اي پیچیده شود تا به جامعه ترس و 
اضطرابي وارد نیاورد. در روایت ابو بصیر از امام صادق)ع( درباره مردی که آهنگ سفر به مّکه کند، 
آمده که آیا خروجش با سالح مکروه اس��ت؟ پس امام)ع( فرمود: باکی نیست که از شهر خودش با 
سالح خارج شود، ولی چون به مّکه داخل شود، مي باید آن را ظاهر نسازد و در روایتي دیگر آمده: 
»نمي سزد که با سالح به حرم داخل ش��ود، مگر آن که آن را در جوالی داخل کند، یا آن را از انظار 

مستور سازد) ابن بابویه،1367، ج3: 109(.
کعبه و مس��جدالحرام نمونه بارز مساوات مردمي است. خداي س��بحان براي تعلیم و تمرین 
برابري و تساوي و تبلور آن، همگان را به سرزمین مس��اوات فراخوانده و به طواف در اطراف کعبه 
اي که نسبت به همگان یکسان است)َس��َواًء الَْعاِکُف فِیِه َوالَْباِد(، دعوت کرده است. پس آن که بر 
گرد کعبه و محور مس��اوات مي گردد باید هرگونه امتیاز فردي و ن��ژادي را از خود بزداید و دیگر 
نژادها و قوم ه��ا را چون نژاد و قوم خود بدان��د و همان گونه که از طواف بر گ��رد خانه پاک، درس 
��جوِد )البقره،125(؛ خانه مرا برای  ِع السُّ را بَْیتي لِلّطائِفین َوالعاِکفیَن والّرکَّ طهارت مي آموزد: طهِّ



115
13

95
ن 

ستا
تاب

م، 
ده

ار
چه

ره 
شما

م 
ار

چه
ل 

سا

طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجودکنندگان پاکیزه کنید، رهاورد او از حضور در تجلیگاه 
برابري باید آموختِن مساوات باشد به گونه اي که نه فردي را بر فردي و نه نژادي را بر نژادي راجح 

نداند، مگر بر مدار تقوا که فضیلتي معنوي است، نه مادي )همان ،122(
   به همین ترتیب گم شده یا لقطه مسلمانان در حرم نیز باید از امنیت برخوردار باشد. احکام 
لقطه در حرم با سایر نقاط متفاوت است و شرایط خاص تري دارد. اگر لقطه را در حرم یافت، اگر 
َّا  لقطه حرم کمتر از یک درهم باشد، بعضي گفته اند که برداشتن آن حرام است و به آیه أََولَْم یََرْوا أَن
َجَعلَْنا َحَرماً آِمناً... ؛ آیا ندیده اند که ما ]برای آنان[ حرمی امن قرار دادیم )العنکبوت ،67( استدالل 

کرده اند.
  و اگر کسي آن را برداشت باید تا یک سال مالکش را جست و جو کند، در صورتي که او را پیدا 
نکرد باید صدقه بدهد اگر بعد از آن صاحب اش پیدا شد و راضي به صدقه نبود، باید مثل و یا قیمت 
آن را به او بدهد یا این که آن را به صورت امانت پیش خود نگه دارد. در هر صورت نمي تواند تملک 
کند و اگر قصد تملک کرد مالک نمي شود و ضامن هم هس��ت. براي نیل به این امنیت باید افراد 
جامعه داراي طبعي بلند باش��ند. این امر تا حدي با آموزش میسر است و تا حد زیادتري با تأمین 

اقتصادي و امنیت اقتصادي افراد.
 حرم جایي است که اندیشه یا روح انسان ها سیراب است، همچنان که شکم شان سیر است.

در حرم نه تنها انسان ها امنیت دارند و این امنیت تا جایي است که حتي در غیاب فرد نمي توان 
غیبت کرد. این امنیت حتي در برخورد با مجرمان نیز باید باشد. مجرم مجازات مي شود اما ترسانده 
نمي شود. ممنوعیت اجراي حد و قصاص درباره کسي که در خارج از حرم مرتکب جنایت شده و به 
حرم پناه آورده است و اِعمال برخي محدودیت ها درباره او به نظر فقهاي برخي مذاهب اسالمي، از 
جمله غذا ندادن به وي و خودداري از معامله با او، به منظور وادار کردنش به خروج از حرم و اجراي 

حد الهي در خارج از حرم است.
در این که برای طلبکار جایز است از بدهکاری که در بیرون حرم مالی را از او قرض کرده، آن را 
در حرم مطالبه کند یا نه، اختالف است. برخی گفته اند اگر مدیون برای فرار از پرداخت بدهی به 

حرم پناه آورده، طلبکار حق مطالبه در حرم ندارد.
این اَعمال از جمله کارهاي مکروه در حرم مّکي اس��ت: طلب کردن بدهي از مدیون، مگر آن 
که مدیون بودن در داخل حرم واقع شده باشد؛ درخواست کردن چیزي از مردم در حرم؛ خواندن 

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي
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شعر؛ و ضرب و شتم خدمتکار)ازرقي، 1369، ج2: 137(.
اهل حرم کساني هستند که دیگران از دست و زبان آن ها ایمن هستند.

 پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد)ص( مي فرمایند: »مسلمان کسي است که مسلمانان از دست 
و زبان او در سالمت باشند.« )خمیني،1387: 160(

حرم، محّل امن حتی پدیده های طبیعی : حیوان و درخت 
امنیت در حرم فقط براي انسان ها نیس��ت، بلکه حیوانات و گیاهان حرم را نیز شامل مي شود. 
کندن و شکستن شاخه درخت حرم حرام است و نیز کش��تن حیوان فقط برای ذبح و طعام جایز 
است. ابن مسکان از ابو بصیر از امام صادق )ع( روایت کرده اس��ت که فرمود: در حرم جز شتر و گاو 
و گوس��پند و ماکیان ذبح نمی ش��ود. این ها حیوانات حالل گوش��ت اند از این رو قرباني آن ها نیز 
استفاده مي شود و سایر حیوانات نیز از امنیت حرم برخوردارند. این امنیت تا حدي است که حتي 
از زدن حیوان نیز منع مي ش��ود و اگر کسی حیواني را لطمه رس��اند باید به میزاني که شرع مقرر 
نموده صدقه دهد. بدین ترتیب همه خالیق حرم از دست و زبان هم ایمن اند. رهاورد این امنیت 
براي حرم آباداني است. این امنیت رش��د و تعالي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را به دنبال دارد. 
به صورت ظاهري و مصداقي آن مي توان به روایاتي اشاره کرد که توصیه به کاشت درخت در حرم 
شده است. این امنیت تا ابعاد دروني افراد نیز گسترش مي یابد. در غیر حرم فکر گناه حرام نیست، 
اما در حرم باید از فکر گناه نیز اجتناب کرد .. البته در جامعه اي که درپي تحقق مفهوم حرم است، 

باید رسانه هایي موجود باشد که مولد فکر حرام براي جامعه نباشند. 
امام صادق )ع( می فرماید : القلب حرم الل فال تسکن فی حرم الل غیر الل؛ دل حرم خداست، پس 

در حرم خدا، غیر خدا را ساکن مکن )مجلسي، 1403ق، ج70: 25(.
 اهل حرم نمي گذارند حتي خیال بد به ذهنشان بیاید.

اندیشه مثبت و رفتار مثبت از ویژگي ها اصلي حرم اس��ت. در روایت آمده امام صادق به یاران 
خود فرمود: مرّوت چیس��ت؟ مردم گفتند: نمي دانیم امام گفت: مرّوت به خدا قسم این است که 
ش��خص خوان طعامش را در جلو خانه اش قرار دهد. و مرّوت بر دو گونه است: مرّوتی در حضر، و 
مرّوتی در سفر. اّما آن که در حضر اس��ت، تالوت قرآن و حضور دایم در مساجد، و همگام بودن با 
یاران در رفع حوایج، و نعمتی که بر خادم دیده شود چنان که دوست را شاد، و دشمن را سرکوب 



117
13

95
ن 

ستا
تاب

م، 
ده

ار
چه

ره 
شما

م 
ار

چه
ل 

سا

کند. و اّما مرّوتی که در سفر است عبارت اس��ت از فراوانی و خوبی توشه، و بذل آن به همراهان، و 
کتمان اسرار همسفران، پس از جدا شدن از ایشان، و کثرت مزاح در غیر مطالبی که موجب خشم 
خدای عّز و جّل شود. آن گاه فرمود: قس��م به آن کسی که جّد من صلوات اللَّ علیه و آله را به آیین 
حّق به نبّوت مبعوث کرد، که خدای عّز و جّل روزی ش��خص را به ان��دازه مرّوتش قرار مي دهد، و 
یاری به اندازه مئونه نازل می شود، و صبر به قدر ش��ّدت بالء فرود می آید.)ابن بابویه، 1367، ج3: 
194( در چنین جامعه اي احساس غربت براي افراد وجود ندارد. افراد حرم بامروت اند و صمیمي 
و مصداق این آیه قرآن هس��تند: إاِلَّ قیاًل َس��الماً َس��الما؛ تنها چیزي که مي شنوند »سالم« است 

»سالم«)الواقعه،26(.
  از خودگذشتگي ویژگي دیگر مردم حرم است. این از خود گذشتگي ایجاد محرومیت آگاهانه 
فرد براي خویش است تا بتواند بعد آسماني خویش را ارتقا دهد. آیه شریفه  لَْن تَنالُوا الِْبرَّ َحتَّی تُْنِفُقوا 
َ بِِه َعلیٌم) آل عم��ران، 92(؛ هرگز به نیکوکاری نخواهید  ا تُِحبُّوَن َو ما تُْنِفُقوا ِمْن َش��يْ ٍء َفإِنَّ اللَّ ِممَّ
رسید تا از آن چه دوست دارید انفاق کنید و از هر چه انفاق کنید قطعاً خدا بدان داناست، ناظر به 
این امر اس��ت. در احادیثي هم آمده که هنگام مسافرت به حرم توش��ه اي ساده و مکفي برداشته 
شود تا انسان اسیر شهوت شکم نش��ود. به همین ترتیب باید در زماني معین از لذات حالل مانند 
روابط جنسي و پوشاک فاخر اجتناب کند و لباسي بپوشد که یادآور مرگ باشد)ابن بابویه، 1367، 
ج3: 222( همه موارد یاد شده درباره سالمت روح بود. جالب آن که دستورات زیادي نیز راجع به 
سالمت جسم آمده اس��ت. روایات راجع به ورزش و پیاده روي آن هم درباره حرم نکات تازه اي را 
براي پژوهشگر آشکار مي کند و تنها نگاه را به سمت امور اخروي محدود نمي گرداند) همان، ج3: 

)176
مجموعه آنچه گفته شد نشان مي دهد که آداب و احکام حرم براي انس اهل سفر وسلوک دیني 
با شرایطي است که حکم فرازگاه)مطار(  انسان به سوي معراج فضایل و ارزش هاي معنوي را دارد. 

این شهر آرماني )حرم( اسوه و الگویي )ام القري( براي دیگر شهرهاست. 

نتیجه گیري
از منظر دین اس��الم همه مخلوقات در نظام تکوین داراي حرکتي اند که خواه ناخواه آن ها را 
به سمت خداي سبحان رهنمون می کند. اوج فهم و دریافت این حرکت براي انسان هنگامي رخ 

مفهوم و جایگاه حرم در فرهنگ اسالمي
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مي دهد که از عالم ماده گذر کرده و به عالم آخرت راه یافته باشد. اما هرکس بتواند از عالم ماده به 
عالم معنا ورود کند از دستاوردهاي )اجر و قرب( بیشتري نزد خداي سبحان برخوردار است. الزمه 
این امر، پالوده ماندن جان انسان از آلودگي هاي دنیاست. براي این امر در ادیان الهي به خصوص 
دین اسالم مفهومي به نام حرم مطرح شده اس��ت. حرم به معناي محلي مصون از آلودگي است و 
مقدس ترین مکان مصون از آلودگي قلب مؤمني اس��ت که براي خداوند همه زندگي خود را قرار 
داده است. مکان و زمان هاي خاص پیرامون این مومنان است که حرم را شکل مي دهد. این حرمت و 
تقدس، مصادیق زمانی و مکانی و خاندانی و انسانی و نیز مراتبی دارد. این حرمت گذاری به میزانی 
که آگاهانه تر و داوطلبانه تر باشد، امکان رشد بیشتر را برای انسان محرم فراهم می کند. و با رعایت 
این حدود قابلیت انسان و ظرفیت دریافت کنندگی او  از  فیض الهی افزون تر می شود. در صورت 
تحقق این حریم ها) نسبت به خود، جامعه و طبیعت در چهارچوب حدود الهی ( هر مکان و مکانتی 

با این نگاه و مراقبت می تواند حرم شود. 
 حرم به عنوان نمونه آرمان شهر اسالمی و دینی است که آن را می توان قطعه ای بهشت گونه 
دانست و اوصاف بهشت را به آن تسری داد. جایی که انسان بهشتی همه چیز را تجلی حق تعالی 
می بیند و می داند. برقرار کننده و محور این مناسبات انسان کامل است. به همین روی هر جا که 
انسان کامل با هجرت و مجاهده ای ابراهیم گونه یا تضحیه و ش��هادتی حسین وار تجلی کند، به 
حرم تبدیل می شود. و انس��ان هایی همچون اهل بیت پیامبر)ص( که همگی محور این تجلیات در 
عالم وجود در کامل ترین شکل هس��تند، مصداق بارز حرم می شوند و اگر مکان یا زمانی خاص از 
ارزش متمایز و قداس��ت ویژه ای برخوردار می شود، به خاطر این اس��ت که ظرف مکانی یا زمانی 
برای عنایت خاص حق تعالی بر اولیایش شده است. تمایز مکه و دیگر حرم های اهل بیت از همین 
رو ست. الزمه اتصاف مردم به صفات انس��ان کامل ورود با طهارت به معنای عام و خاص در حریم 
حرم است که این طهارت قواعد و احکامی دارد که در آداب ورود و حضور در حرم آمده است. احکام 
اسالمي در مورد مسجدالحرام ارائه دهنده الگویي از آرمان شهر اسالمي است که با رعایت احکام 
آن امنیت و آرامش کافي براي مومنان فراهم خواهد شد تا با آسودگي بیشتر به مراقبه پرداخته و 
جان خود را حرم الهي کنند. این احکام صرفاً براي شهر مکه و خانه خدا نیستند بلکه الگویي را ارائه 
مي دهند که مسلمانان براي رسیدن به آن تالش کنند. اگر حرم مکان ویژه اي است که باید الگوي 
شهرهاي دیگر باشد، پس نیازمند مدیریت ویژه ،رس��انه هاي ویژه و رفتارهاي خاص و الگو است. 
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این ویژه بودن باید در انتخاب و انتصاب مدیران مورد عنایت و توجه ویژه قرار بگیرد. اگر در مقابل 
تهاجماتی که عمدتا براي ویران کردن شاخصه هر حرم یعني حریم هاي اخالقي و اعتقادي است 
و در قالب تهاجم فرهنگي هوشمند صورت مي گیرد، تقابل عالمانه اي صورت نگیرد، این شهرها 

نیز مي تواند این ظرفیت را ازدست بدهد. 
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رفاه اقتصادی همراه با دینداری از مهم ترین دغدغه ه��ای زندگی فردی و اجتماعی 
است. بدین سان که در جوامع اس��المی نوعی تضاد فکری و تالش عملی وجود دارد که 
نتیجه سوء فهم از گزاره های دینی اس��ت؛ در نتیجه برخی با وجود کشش باطنی از رفاه 
گریزاند و مال و ثروت را آفت دین می دانند. مقاله حاضر که با روش کتابخانه ای تدوین 
شده است با استناد به آموزه های رضوی و قرآن کریم این  نگرش را نقد ومشخص کرده 
است که؛ رفاه اقتصادی در زندگی نتیجه ایمان و تقوا، بهترین یاور انسان برای عبادت و 
بندگی و رشد فرهنگی فردی و اجتماعی است، بر این اساس نوشتار پیش رو با روش نو در 
مفهوم شناسی رفاه و واژگان مرتبط، مطلوبیت رفاه اقتصادی از منظر قرآن و آموزه های 

رضوی را به اثبات می رساند.

چکیده

واژه های کلیدی:

رفاه، اقتصاد، فقر، ثروت، امام رضا)ع(.

تاریخ دریافت:94/8/15 
تاریخ پذیرش:94/11/10 

رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزه های رضوی 
 سید علی حسینی1، مصطفی احمدی فر2 

shahab4022@gmail.com   :) 1 - دانشجوی دکترای تفسیر تطبیقی، جامعه المصطفی العالمیه)ص(، واحد مشهد مقدس ) نویسنده مسئول
ahmadifar65@yahoo,com   :2 - استادیار گروه علوم قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه واحد مشهد مقدس
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1. مقدمه
انسان موجودی کمال جو و سعادت طلب اس��ت. از طرفی در جوامع انسانی مکاتب، مذاهب و 
نحله هایی وجود دارد که تعریف شان از کمال و سعادت متفاوت است؛ عده ای کمال و خوشبختی 
را درگِرو افراط و اسراف در لذت و شهوت می دانند، مانند دهری مسلکان و معتقدان سکوالرسیم 
)مراغی، بی تا، ج 2: 6( در مقابل عده ای دیگر مثل مرتاضان هندی و متصوفه در اسالم، سعادت را 

درگِرو کمال نفس که نتیجه دوری از رفاه و لذت های مادی است، قلمداد می کنند )همان(.
 امروزه می بینیم در مسیر دستیابی به کمال انسانی، بخشی از جوامع انسانی از شّدت فقر به دام 
کفر افتاده و برخی دیگر برای نجات از فقر با غرق شدن در رفاه، سر از تکّبر و طغیان درآورده اند. این 
دو دیدگاه افراطی و تفریطی با شّدت و ضعف بین مسلمانان نیز وجود دارد؛ اما مسیر مناسبی که 
انسان را به اهداف عالی و کمال انسانی برساند تبیین نشده است. گفته می شود که نگرش اعتدالی 
به هردو بعد مادی و روحانی مسیر مطلوب است. توجه به بعد روحانی موردقبول همه فرق و مذاهب 
اسالمی است، اّما مّهم آن اس��ت که آیا رفاه اقتصادی در زندگی از نگاه دین مورد تأیید است یا با 

دینداری منافات دارد؟
پاسخ به این پرسش با محوریت آیات و روایات ائمه معصومین)ع( با تأکید بر آموزه های اقتصادی 

امام رضا)ع( هدف این تحقیق است.
نوشتار حاضر برای رسیدن به این هدف مهم، روش نویی را در تبیین مفاهم به کار گرفته است 
تا از طریق تعریف واژگان مترادف و متضاد مانند اتراف، تکاثر، فقر، زهد و... س��طح رفاه و مراحل 

آن را به دست آورد.
 

2. پیشینه تحقیق
در حوزه مطالعات اقتصاد اس��المی اعم از کتاب ها و مقاالت هرچند پژوهش هایی انجام شده 
اس��ت که عبارت اند از: »نقش ارزش ها و اخالق در ارتباط با اقتصاد اسالمی«، )قرضاوی،1390(؛ 
این کتاب درصدد تحلیل گزاره های دینی تأثیر گذار بر رشد اقتصادی است. »الشئون االقتصادية 
فی نصوص الکتاب والس��نة«)جعفر الهادی 1403 ق( هم چنین »التنمي��ة االقتصادية فی الکتاب 
والسنة« )محمدی ری شهری،1380(، صرفاً به جمع آوری آیات و روایات مرتبط با اقتصاد اسالمی 
و ارزش های دینی اکتفا کرده اند. »دین و اقتصاد« )عسکری و درخشان، 1390(  این کتاب هرچند 
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اثر خوبی در رّد نظریه سکوالریسم دینی است و به نحوی تالش کرده است تا رابطه بین گرایش به 
مذهب و رشد اقتصادی را اثبات کند اما نظر به اقتصاد دینی ندارد. »رابطه رفاه اقتصادی و معنویت 
دینی« ) حس��ینی، 1393 ( هرچند رفاه اقتصادی ازمنظر قرآن را به اثبات رسانده است اّما رفاه 
اقتصادی در آموزه های رضوی را مورد بررس��ی قرار نداده است. با وجود این،جای تحقیق مفید و 
تحلیلی درباره رفاه اقتصادی در آموزه های رضوی خالی بود که پژوهش حاضر در این راستا تدوین 

شده است.
3. مفهوم شناسی

الف. رفاه
واژه “رفه” و “رفاه” در منابع لغوی به معنای مرفه شدن، آسایش و آرامش بخشیدن به زندگی 
و برخورداری از امکانات مادی است. )دهخدا، “رفاه”؛ آذر نوش 1387، 243؛ معین، 1385 ج 2: 
“رفاه”؛ س��یاح، 1377 ج 2-1: 522؛ ابن منظ��ور 1414ق، ج 5: 277(. همچنین واژه هایی مثل 
وسع، رغد، تمّکن إتراف )مصطفوی، بی تا، ج 5:3و39(. فضل، )ابن فارس، بی تا ج 4: 508(. نعمت 

)راغب،1428ق، 77( مرادف و به معنای رفاه آمده است.
1. تعریف مارشال از رفاه

مارشال )marshal( رفاه را رفاه مجموع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می داند)کرمی و 
دیرباز، 1386: 97(.

این که وی رفاه مجموع مصرف کنندگان را در تعریف به کاربرده، تسامح در تعریف است وگرنه 
همه می دانند که در جامعه ای هرچند مرفه باز فقیران بس��یاری وجود دارند و حتی با بسترهای 

مناسب برای رشد و رسیدن به رفاه عده ای با تن پروری در فقر به سرمی برند.
2. تعریف پیگو از رفاه

پیگو )Pigou( شاگرد مارشال و جانشین او در دانشگاه کمبریج اقتصاد رفاه را مشتمل بر دو 
معیار می داند:

الف. افزایش تولیدات خالص ملی بدون عوامل به کاررفته. او در توضیح این معیار میان تولید 
نهایی خصوصی و ارزش محصول نهایی اجتماعی تفکیک قائل شده است. اگر تولید نهایی خالص 
اجتماعی بیش��تر از تولید نهایی خالص خصوصی ش��ود، به عوامل به کاررفت��ه در آن یارانه تعلق 
می گیرد و اگر کمتر ش��ود آن ها با مالیات محدود می شوند. نتیجه این تحقیق آن است که، دولت 

رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزه های رضوی 
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می تواند با در نظر گرفتن اثرات خارجی، رفاه اقتصادی را افزایش دهد)همان: 98(.
ب. دومین معیار وی ب��رای افزایش رفاه اقتصادی عبارت اس��ت از تغیی��ر توزیع درآمدهای 
ثروتمندان به سود فقیران. این معیار را می توان به توزیع برابر درآمدها تفسیر کرد که با معیارهای 
اخالقی سروکار دارد و چنین مقایسه و توزیع به نظر پیگو توسط دولت انجام می گیرد)همان: 99(.

نگارندگان براین باورند که معیار اول در این تعریف برای تبیین زمینه سازی رفاه است و معیار 
دوم رفاه را یک امر ارزشی قلمداد می کند و بایدهایی را به همراه دارد که قابل تحقق نیست به ویژه 
برمبنای غیردینی مانند »توزیع درآمدهای ثروتمندان به سود فقیران« و »مداخله دولت در این 

امر«.
 بنابراین رفاه را می توان چنین تعریف کرد: »رفاه عبارت است از بهره مندی اکثریت افراد جامعه 
از امکانات مادی« تا از تغذیه، مسکن، لباس، بهداشت، تفریح و... به نحوی مطلوب استفاده کنند.

ب. تبیین مفاهیم مرتبط با واژه »رفاه«
هرچند مفهوم رفاه از نظر لغت شناسان و صاحب نظران اقتصادی بیان شد؛ اّما آن چه صحیح 
به نظر می رسد تبیین مناس��ب مفهوم رفاه با نگرش دینی است و این زمانی ممکن خواهد بود که 
واژه های مرتبط با واژه رفاه همچون اتراف، تکاثر، فقر و حد کفاف، زهد و... روش��ن شود. به همین 
دلیل، ابتدا به اختصار اشاره ای به مفهوم این واژه ها خواهیم داش��ت؛ آن گاه مقصود از رفاه و ابعاد 

آن را بیان می کنیم.
1. تفاوت معنایی واژگان »رفاه« و »اتراف«

دو واژه “رفاه” و “اتراف” ازنظر لغوی و در بدو امر دارای تش��ابه معنایی است. لغت شناسان از 
جمله دهخدا می گویند: رفاه به معنای آسان شدن و فراخ شدن زندگی، آسایش و آرامش بخشیدن 
به زندگی و برخورداری از امکانات مادی اس��ت، )دهخدا، “رفاه”؛ آذر نوش، 1387: 243؛ معین، 
“رفاه”؛ سیاح، 1377، ج1-2: 522؛ ابن منظور 1414ق، ج 5: 277(. تَرف را نیز به معنای نعمت و 

آسایش در زندگی معنا می کنند)دهخدا، “ترف” ؛ معین، “ترف”(.
مصطفوی در التحقیق می نویسد:

ني��ا َو التََّمتُِّع فى ها ِمن أَی ِجَهٍة«؛  ِة الَعيِش فى الَحياِة الدُّ »أّن التََّرَف ُهَو التَّنَُعُّم بِالنَِّعِم الُدنَيِوية َو َس��عَ
ترف یعنی متنعم ب��ودن به نعمت ه��ای دنیوی، توس��عه در زندگی و متنعم ش��دن از لذت های 

زندگی)مصطفوی،1360، ج 1: 385(.
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 بنابراین رفاه و اتراف در لغت به معنای آس��ایش و آرامش و متنعم شدن از لذت های زندگی 
است.

از طرف دیگر، با وجود این ش��باهت معنایی در آیات قرآن، تفاوت معنایی نیز در این دو واژه 
وجود دارد. همین شباهت ها و تفاوت ها، مرزهای معنایی آن را دشوار و قضاوت و داوری را دشوارتر 
می کند؛ لذا برای تفکیک مفهومی این دو واژه و دو رفتار انس��انی در حوزه اقتصادی با مراجعه به 

آیات قرآن ضروری به نظر می رسد.
2. اتراف در قرآن

آیات قرآن بیان گر آن است که اتراف بار معنایی منفی دارد وهر جا واژه”ترف” بکار رفته است 
مورد مذمت قرار گرفته است، که در این تحقیق به برخی ازآیات اشاره می کنیم .

نْیا ؛ اش��راف ق��وم نوح که م��ا در زندگی دنیا بهره مندش��ان کرده  َو أَتَْرْفناُه��ْم فِی الَْحياِة الدُّ
بودیم)المومنون،33(.

َِّذیَن َظلَُموا ما أُتِْرُفوا فِیِه؛ و آن ها که س��تم می کردند از تنع��م و تلذذ پیروی کردند و  َو اتََّبَع ال
گناهکار بودند )هود،116(.

ال تَْرکُضوا َو اْرِجُعوا إِلی ما أُتِْرْفُتْم فِیِه َو َمس��اکِنکْم ؛ فرار نکنید و به زندگی پر ناز و نعمت و به 
مسکن های پر زرق  و برقتان بازگردید)االنبیاء،13(.

در تمام این چند آیه مشتقات واژه “ترف” به معنایی به کار رفته که عملکرد اقتصادی مترفان 
مورد سرزنش واقع شده و آن ها را اهل عذاب معرفی کرده است. ستمگران که به دنبال ناز و نعمت 
و عیش و نوش رفتند و آن چنان مست باده غرور و تنعم و لذت ها شدند که دست به انواع گناهان 
زدند، همان گونه که امروز هم می بینیم فس��اد جامعه های بشری از گروه متنعمان مست و مغرور 
است که عامل گمراهی دیگران نیز هستند، س��رنخ تمام جنگ ها و خون ریزی ها و انواع جنایات و 
مراکز شهوات و گرایش های انحرافی، به دست این گروه است)مکارم شیرازی، 1374، ج 23: 230(.

این آیات به ظاهر بیانگر آن اس��ت که اتراف بار معنایی منفی را به همراه دارد و در نعمت هایی 
به کار می رود که س��بب، تنّعم گرایی، دنیاپرستی، سرمست گشتن و س��رکش شدن افراطی در 
برخورداری از نعمت ها و امکانات اس��ت؛ به وی��ژه در جوامعی که تبعیض و تفاوت و تنگدس��تی و 
محرومیت در آن ها حضور دارد، هر کس بیش ازحد معمول از امکانات بهره برد و با استفاده از قدرت 

و ثروت خویش به ریخت وپاش و پرخرجی گراید، مترف است) حکیمی، 1380، ج 3: 19(.

رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزه های رضوی 
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3. رفاه در قرآن های
چنان که گذش��ت واژه رفه و رفاه در کتاب های لغوی به معنای مرفه شدن، آسایش و آرامش 
داش��تن و برخورداری از امکانات مادی اس��ت )دهخدا، “رفاه”(. واژه هایی که در قرآن و روایات به 
نحوی با واژه رفاه هم معنا هستند، محدود به چند واژه یا چند کلمه نیستند؛ به همین دلیل بررسی 
تمام آن ها پژوهش دیگری می طلبد اّما مطلوبیت رفاه از آیات و روایات بسیاری استفاده می شود 

که برای اختصار به چند آیه قرآن اشاره خواهیم کرد.
قرآن کریم در آیه 96 سوره اعراف شرط رسیدن به رفاه را ایمان و تقوای اجتماعی بیان می کند 
��ماِء َو الَأْْرِض؛ و اگر اهل  و می فرماید: َو لَْو أَنَّ أَْهَل الُْقری آَمُنوا َو اتََّقْوا لََفَتْحنا َعلَیِهْم بََرکاٍت ِمَن السَّ
ش��هرها و آبادی ها، ایمان می آوردند و تقوا پیش��ه می کردند، برکات آس��مان و زمین را بر آن ها 

می گشودیم.
َُّهْم أَقاُم��وا التَّ��ْوراَة َو اإْلِنِْجيَل َو ما   در آیه ای دیگر نیز ب��ا همین مضم��ون می فرماید: َو لَ��ْو أَن
ِِّهْم َلَكُل��وا ِمْن فَْوقِِهْم َو ِمْن تَْح��ِت أَْرُجلِِهْم؛ و اگر آنان، ت��ورات و انجیل و آن چه را  أُنِْزَل إِلَيِهْم ِمْن َرب
از س��وی پروردگارشان بر آن ها نازل ش��ده »قرآن« برپا دارند، از آس��مان و زمین، روزی خواهند 

خورد)المائده،66(.
مراد از »َلَکُلوا ِمْن َفْوقِِهْم َو ِمْن تَْحِت أَْرُجلِِهْم« مطلق تنعم و تمتع اس��ت چه این که خوردن 
باشد یا دیگر لذت ها و نیازها و اس��تعمال خوردن در مطلق تصرفات و تنعم ها، در لغت عرب شایع 
و متداول است و مراد از باال و پایین، آسمان و زمین است، بنابراین، آیه شریفه می فرماید: اگر اهل 
کتاب به دستوراتی که در دست داش��تند عمل می کردند به نعمت های آسمانی و زمینی متنعم 

می شدند )طباطبایی،1374، ج 6: 53(.
رس��یدن به رفاه در گرو دس��تیابی به منابع همین جهان اس��ت و این منابع در دست قدرت 
پروردگار است و ایمان و تقوا نه  تنها سبب نزول برکات الهی می شود، بلکه باعث می شود آن چه در 
اختیار انسان قرار گرفته در مصارف مورد نیاز به کار گرفته شود)مکارم شیرازی، 1374، ج 6: 226؛ 
مدرسی، 1377، ج 3: 377؛ طبرس��ی، 1372، ج 4: 338؛ ایروانی، 1384، 111 - 118(. امروز 
مالحظه می کنیم سهم عمده ای از نیروهای انس��انی و منابع اقتصادی صرف مسابقه تسلیحاتی و 
ساختن سالح های نابودکننده می شود که اگر انس��ان ها بر اساس ایمان به خدا در کنار یکدیگر با 

امنیت و صلح زندگی کنند، خبری از جنگ و این همه هزینه و اتالف منابع نخواهد بود.
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همچنین آیات دیگری)الکهف، 84؛ النمل، 16؛ االنعام، 124؛ المؤمنون،50؛ یوسف، 56؛ سبأ، 
15؛ البقره، 126؛القصص، 57؛ یونس، 26؛ هود، 52 والنساء،5( نیز بیانگر دیدگاه قرآن درباره رفاه 
است .دراین آیات، برخورداری از نعمت ها و امنیت و رفاه در زندگی یک امر مطلوب توصیف شده 
است.همچنین بسیاری از انبیای الهی و بندگان صالح خداوند در عین خدامحوری در رفاه به سر 
می بردند؛ ازاین رومی توان گفت؛ قرآن کریم بهره مندی از رفاه و نعمت های الهی را نتیجه ایمان 
و تقوا و استغفار و دین مداری می داند و آن را نتیجه و پاداش اعمال صالح می شمارد. این معنا در 
مقابل اتراف است که مورد سرزنش قرآن است و نعمت های الهی برای مترفان سبب دنیاپرستی، 

سرمستی و سرکش شدن افراطی می شود.
4. تکاثر در قرآن

تکاثر به معنای مسابقه دو طرف در فزونی مال و مقام است)راغب اصفهانی، 1428 ق: 703؛ 
مصطفوی، 1360، ج 10، واژه “کثر”(. طبرس��ی در مجمع البیان می گوید: تکاثر: تفاخر به کثرت 
مناقب، اموال و اوالد اس��ت »أکثر أم��واالً و أوالداً«، »تکاثر القوم« یعنی: ق��وم مناقب خویش را 
برشمردند »أَلْهاکُم التَّکاثُُر« یعنی مشغول کرد شمارا از طاعت خدا و از ذکر آخرت تکاثر به اموال 
و اوالد و مفاخرت به زیادی آن ها )طبرسی 1372، ج 10: 812(. قرشی در قاموس قرآن می گوید: 
ظاهراً در آیه قول راغب مراد است و تکاثر آن است که افراد می خواهند مال و اعتبار خویش را زیاد 

کنند آن هم رقابت در کثرت )قرشی، 1371، ج6 :39(.
 خالصه تعاریف به این مضمون اس��ت که تکاثر از م��اده کثرت به معنی تفاخ��ر و مباهات و 
فخرفروشی بر اموال و اوالد نسبت به یکدیگر است و این معنا با معنای تمکن مادی و برخورداری 

از نعمت های الهی برای رسیدن به اهداف عالی انسانی تفاوت اساسی دارد.
و یکی از گروه های اقتصادی که ق��رآن آن ها را به نقد می گیرد و مورد س��رزنش قرار می دهد 
متکاثران است )راغب اصفهانی، 1428 ق: 703؛ مصطفوی، 1360، ج 10: واژه “کثر”(. قرآن کریم 
در آیه 20 سوره حدید درباره وضع زندگی دنیا و مراحل مختلف و انگیزه های حاکم بر هر مرحله 
نْيا لَِعٌب َو لَْهٌو َو ِزينٌَة َو تَفاُخٌر بَينَكْم َو تَكاثٌُر فِى اْلَْمواِل َو اْلَْوالِد؛ بدانید  ََّما الَْحياُة الدُّ می فرماید: اْعَلُموا أَن
زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمل پرس��تی و تفاخر در میان شما و افزون طلبی در اموال و 
فرزندان اس��ت. همچنین امام رضا)ع( می فرماید: »َو أَوَُّل َمْن یْدُخُل النَّاَر إَِماٌم ُمَسلٌَّط لَْم یْعِدْل َو ُذو 
ثَْرَوٍة ِمَن الَْماِل لَْم يْقِض َحقَُّه؛ نخستین کسی که داخل جهنم شود حاکمی است که دادگر نبوده و 

رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزه های رضوی 
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ثروتمندی است که حقوق مالی را پرداخت نکرده است« )صحیفه الرضا )ع(،1406ق : 42(. آن چه از 
این روایت استفاده می شود آن است که اگر حقوق مالی پرداخت شود تکاثر و انباشت مال و ثروت 

تحقق نمی یابد؛ پس تکاثر مال و ثروت فراوان است که حق دیگران به آن تعلق گرفته است.
5. فقر

 فقر در لغت عبارت است از نداری، بدبختی، وابستگی، تلخ کامی؛ فقیر در اصل به معنای کسی 
است که مهره های پشت و ستون فقرات او شکسته باشد و چون فقر و احتیاج و نیاز مادی، به منزله 
شکسته شدن ستون فقرات است، از این لحاظ آن را فقر نامیده اند)راغب اصفهانی، 1428 ق: 345(.

به عبارت دیگر فقر یعنی ناتوانی انسان در برآورده س��اختن نیازهای اساسی زندگی)یوسفی، 
بی تا: 273( یا بی نصیب ماندن از چیزهایی که برای تأمین زندگی او و کسانی که در تحت تکّفل او 

هستند)حکیمی، 1380، ج 4: 400(.
امام رضا)ع( می فرماید: الَمسَكنة ِمفتاُح الُبؤس؛ ناداری کلید بدبختی است )مجلسی،1403ق، 

ج 75: 353(.
 فقر مطلق

فرد یا مردم جامعه ای که از امکانات ضروری زندگی مانند تهیه خوراک و پوشاک، محروم اند، 
آن ها در فقر مطلق به سر می برند که این مطلب در روایات متعدد بیان شده است)حسینی، 1381: 
َم أَکَل َماِل الْیِتیِم ُظلْماً لِِعلٍَل كثِيَرٍة ِمْن ُوُجوِه  33(. ازجمله در روایتی از امام رضا)ع( می فرماید: »َحرَّ
ُل َذلِک إَِذا أَکَل َماَل الْیِتیِم ُظلْماً َفَقْد أََعاَن َعلَی َقْتلِِه إِِذ الْیِتیُم َغیُر ُمْسَتْغٍن َو اَل ُمْحَتِمٍل  الَْفَس��اِد أَوَّ
َُّه َقْد َقَتلَُه َو َصیَرُه  لَِنْفِسِه َو اَل َقائٍِم بَِشْأنِِه َو اَل لَُه َمْن یُقوُم َعلَیِه َو یکِفیِه کِقیاِم َوالَِدیِه َفإَِذا أَکَل َمالَُه َفکَأن
ُ َعزَّ َو َجلَّ ِمَن الُْعُقوبَِة فِی َقْولِِه)ابن بابویه، 1385، ج 480:2(؛ خدا  َف اللَّ إِلَی الَْفْقِر َو الَْفاقَِة َمَع َما َخوَّ
خوردن مال یتیم را به ستم به چندین علت فساد انگیز، حرام کرده است؛ نخستین آن ها اگر کسی 
مال یتیم را به ستم بخورد، به کشتن او کمک کرده است، زیرا یتیم نمی تواند از خویشتن نگاهداری 
کند و کارهای خود را سامان بخشد، کس��ی دیگر نیز به کار او رسیدگی نمی کند و همچون پدر و 
مادر مراقب او نیست، پس چون کسی مال او را بخورد، بدان می ماند که او را به حتم کشته و گرفتار 

فقر و فاقه اش ساخته است.
فقر نسبی

اگر درآمد و سطح زندگی انسان متناسب با روزگار زیستی او نباشد به هر میزان که برای تهیه 
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امکانات موردنیاز خود محتاج باشد به نحوی دچار فقر نسبی است که از اختالف سطح زندگی در 
بین یک قوم، یک قبیله، یک کشور نسبت به کشورهای دیگر پدیدار می شود)حسینی، 1381: 34(.

نسبت رفاه و فقر
نسبت واژه رفاه در مقایسه با واژه فقر به لحاظ منطقی عدم و ملکه است؛ یعنی رفع فقر به معنای 
ایجاد رفاه است، هر مقداری فقر از عموم مردم زدوده شود، به همان نسبت رفاه عمومی در جامعه 

نمایان خواهد شد.
خط فقر

نْیا َعلَی إِنَْس��اٍن أَْعَطْتُه َمَحاِس��َن َغی��ِرِه َو إَِذا أَْدبََرْت َعْنُه  امام رض��ا)ع( می فرماید: إَِذا أَْقَبلَِت الدُّ
َسلََبْتُه َمَحاِسَن نَْفِس��ِه )ابن بابویه، 1378، ج 2: 130(؛ چون دنیا )مال و ثروت( به انسانی رو کند، 
نیکویی های دیگران را به او می بخشد و هرگاه از او پشت کند )او فقیر شود( نیکی های خودش را 

نیز از او می گیرد.
امام صادق)ع( در روایت می فرماید: فإّن النّاس إنّما يعطون من الّسنة إلى الّسنة، فللّرجل أن يأخذ 
ما يكفيه و يكفى عياله، من الّس��نة إلى الّسنّة؛ سال به سال آن چه الزم اس��ت به مردم عطا می شود، 
پس ش��خص می تواند آنچه برای سراسر س��ال خود و خانواده اش کفایت کند از زکات بگیرد)ابن 
بابویه،1403ق: 150(. می توان گفت: هر فرد و جامعه ای که دچار کمبود وسایل الزم زندگی شود، 
توان تهیه و اس��تفاده از غذا، لباس، مسکن، بهداش��ت و آموزش کافی را در شأن خود و به تناسب 
زمان و مکان در اختیار نداشته باشد، از این نظر فاقد وسایل رفاه بخش زندگی شود و در بحرانی از 
مشکالت اقتصادی و نابسامانی های زندگی به سر برد، فقیر است و با توجه به روایاتی که بیان شد 
میزان خط فقر این است که هر فردی که به اندازه نیازهای اساسی یک سال خود را نداشته باشد، 

فقیر محسوب می شود.
ج. سطح رفاه

َضا)ع( َعْن َطْعِم الُْخْبِز َو الَْماِء َفَقاَل َطْعُم الَْماِء َطْعُم الَْحياِة َو َطْعُم الُْخْبِز َطْعُم  امام رضا)ع( »ُسِئَل الرِّ
الَْعیش؛ از مزه نان و آب از امام رضا)ع( سؤال شد. امام )ع( فرمود: مزه آب، مزه زندگی است و مزه نان 

مزه زیستن«)مجلسی،1403ق، ج 99:49(.
با توجه به این که نیازهای انسان هیچ گاه محدود نمی ش��ود؛ و هر از گاهی نیازهای جدید در 
زندگی اجتماعی پدیدار می شود؛ با پیشرفت علم و فناوری، نیازها گسترش می یابد. برخی از نیازها 

رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزه های رضوی 
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مانند خوراک، مسکن، پوش��اک، بهداشت و سالمت از اموری هس��تند که همه برای ادامه حیات 
یَب فِی کلِّ  ُجِل أَْن یَدَع الطِّ و زنده ماندن به آن ها نیاز دارند. امام رضا)ع( فرمودند: »اَل یْنَبِغ��ی لِلرَّ
یْوٍم َفإِْن لَْم یْقِدْر َفیْوٌم َو یْوٌم اَل َفإِْن لَْم یْقِدْر َفِفی کلِّ ُجُمَعٍة َو اَل یَدْع َذلِک؛ شایسته نیست که انسان 
هر روز عطر نزند. اگر هر روز نتوانس��ت یک روز در میان عطر بزند اگر نتوانست در هر جمعه ترک 

نکند)ابن بابویه، 1403ق، ج 1: 279(.
و برخی دیگر از نیازهای انسان فراتر از آن است شامل وسیله نقلیه لوازم منزل، سفرهای زیارتی 
و سیاحتی، اطعام فقرا، صله ارحام و بس��تگان، انفاق و صدقات و بذل و بخشش های مورد تأیید و 
تشویق اسالم. همه این ها جزو نیازهای انسان است و اگر فردی به این مقدار توانایی داشته باشد 
از حداقل رفاه اقتصادی بهره مند است و روایات رسیده از حضرات معصومین)ع( نیز این مطلب را 

می رساند.
كاِة ِمْن أَْجِل قُوِت الُْفَقَراِء ... َمَع َما فِى َذلِک ِمْن أََداِء ُشكِر نَِعِم   امام رضا)ع(  می فرماید: »َو ِعلَُّة الزَّ
ْعِف َو الَْعْطِف َعَلى أَْهِل الَْمْسكنَِة َو الَْحثِّ لَُهْم َعَلى الُْمَواَساِة  ْحَمِة ِلَْهِل الضَّ ْأفَِة َو الرَّ ِ ... َمَع َما فِيِه ِمَن الرَّ اللَّ
يِن ...؛ علّت تش��ریع زکات آن است که خدا مردمان تندرست  َو تَْقِويِة الُْفَقَراِء َو الَْمُعونَِة َعَلى أَْمِر الدِّ
را مکلّف کرده است تا به بینوایان زمین گیر ش��ده یاری کنند... و هر چه بیشتر نسبت به ناتوانان و 
مسکینان و رفع نیازمندی های ایشان مددکارشان باش��ند و جامعه را به سوی مساوات و برابری و 

انجام امور دینی سوق دهند.)همان، ج 2: 89(.
در روایت از رسول خدا)ص( آمده که حضرت هنگام دعا می فرمودند:

ٍد َو َمْن أََحبَُّهُم الَْعَفاَف َو الْکَفاَف؛ پروردگارا به محمد وال او وکسی  داً َو آَل ُمَحمَّ » اللهم ارزق ُمَحمَّ
که آنان را دوس��ت دارد، به مقدار عفاف و کفاف روزی بده«) الفقه المنسوب إلی المام الرضا علیه 

السالم ،1406 ق : ص366(.
»والکفاف، بالفتح: ما کّف عن الن��اس وأغنی، رزقاً کان أو غیره )اب��ن قاریاغدی، 1387، ج 2: 
546(؛ کفاف حدی است که انسان را از احتیاج مالی به دیگران بی نیاز نماید«)یوسفی، بی تا: 277(.

امام رضا)ع( می فرماید: إن النسان إذا أدخل طعام سنة خف ظهره و استراح و کان أبو جعفر و 
أبو عبد الل)ع( ال یشتریان عقدة )أی ضيعة( حتی یدخال )أو یحرزا( طعام سنة )أو سنتهما(؛ چون 
آدمی خوراک سال خویش را ذخیره کند، بارش س��بک می شود و آسایش می یابد، ابوجعفر )امام 
باقر( )ع( و ابوعبدالل )امام صادق( )ع( تا خوراک ساالنه خود را فراهم نمی آوردند، به خریدن زمین 
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)و کار کشاورزی( اقدام نمی کردند )مجلسی، 1406ق، ج 451:6(.
د. مراحل رفاه

همچنان که فقر مراحل مختلفی مثل فقر مطلق و فقر نس��بی دارد، رفاه و بی نیازی هم س��ه 
مرحله دارد:

1. رفاه حداقلی
تمکن مالی انسان به میزانی است که نیازهای اساسی او تأمین شود، )یوسفی، بی تا: 278(. یا 
به عبارت دیگر همان سطح رفاه است که روایات هم در تأیید آن بسیار است. در روایتی امام رضا)ع( 
لََب؛ مردمان ناگزیر باید برای طلب معاش  می فرماید: لَیَس لِلنَّاِس بُدٌّ ِمْن َطلَِب َمَعاِشِهْم َفاَل تََدِع الطَّ

خود بکوشند، پس طلب معاش را ترک مکن)حر عاملی، 1409ق، ج 32:17(.
2. رفاه مطلوب

امام رضا)ع( می فرماید: اّن النسان إذا أدخل طعام سنته خّف ظهره و استراح و کان أبو جعفر 
و أبو عبد الّل علیهما الس��الم ال یشتریان عقدة حّتی یحرزا طعام س��نتهما؛ آدمی اگر خوراک یک 
سال خود را ذخیره کند، خود را سبکبار حس می کند و چنین بودند امام باقر)ع( و امام صادق)ع( 
هنگامی که از نظر مالی قدرت پیدا نمی کردند باغی نمی خریدند مگر آن که خوراک س��ال خود 
را کنار می گذاش��تند )بروجردی، 1386، ج 23: 350(. زمان ها و اوضاع  و اح��وال و اجتماعات و 
محیط ها با یکدیگر تفاوت دارند و این تفاوت در تعیین حد نی��از به اموال و امکانات زندگی، تأثیر 
می گذارد. بنا به اقتضای زمان و پیشرفت علم و فناوری اسباب و لوازم مدرن زندگی جزو ضروریات 
امروزی به شمار می رود و حدفاصل رفاه حداقلی و رفاه مطلوب آن است که نیازهای افراد در جامعه 

انسانی برآورده شود.
اَلُح  َ تَبَاَرک َو تََعالَى لَْم يبِْح أَكاًل َو اَل ُشْربًا إِالَّ لَِما فِيِه الَْمْنَفَعُة َو الصَّ امام رضا)ع( می فرماید: »أَنَّ اللَّ
ِن فََحاَلل؛ خدای  ٌة لِْلبَ��دَ َرُر َو التََّلُف َو الَْفَس��اُد فَكلُّ نَافٍِع ُمَقوٍّ لِْلِجْس��مِ فِيِه قُوَّ ْم إاِلَّ َما فِيِه الضَّ َو لَْم يَح��رِّ
متعال هیچ خوردنی و آش��امیدنی را مباح قرار نداده اس��ت مگر این که منفعت و صالحی در آن 
باشد و هیچ چیز را حرام نفرموده است مگر این که در آن زیان و تلف و فسادی باشد، پس هر چیز 
س��ودمندی که به تن قّوت دهد و بر نیروی بدن بیفزاید، حالل است«) الفقه المنسوب إلی المام 

الرضا علیه السالم، 1406ق :254(.
َُّه یْنِبُت اللَّْحَم َو َمْن تََرک اللَّْحَم أَْربَِعیَن   امام رضا)ع( در روایت دیگر می فرماید: َعلَیکْم بِاللَّْحِم َفإِن

رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزه های رضوی 
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یْوماً َساَءُخُلُقُه؛ الزم است گوشت بخورد که آن بر اندام شما گوشت می رویاند آن کس که چهل روز 
گوشت نخورد اخالقش نکوهیده می شود«) صحیفه الرضا)ع(، 1406ق: 74(.

با  وجود این، رفاه مطلوب میزان بهره مندی از امکانات مادی فراتر از نیازهای اساسی انسان را 
شامل است مثاًل: کسانی که بتوانند مسکن، وسیله نقلیه، لوازم منزل، سفرهای زیارتی و سیاحتی، 
استعمال بوی خوش، آرایش ظاهری، درشان خود و افراد تحت تکفل خود را تأمین کنند، )جمالی، 
1385: 143( همچنین انفاق و صدقات و بذل و بخشش های مورد تأیید و تشویق اسالم را در توان 

داشته باشند، در مرحله رفاه مطلوب قرار دارند.
3. رفاه مطلق

 برخی از محققان اقتصاد اسالمی رفاه مطلق را چنین بیان می کنند: برخورداری از تمکن مالی 
بی حدوحصر که در مصرف آن اسراف صورت گیرد، چنین رفاه مورد مذمت آیات و روایات است. 
کس��انی که در این مرحله قرار دارند، دایم در معرض غفلت و دام شیطان اند و ایمان آن ها هر روز 
ازنظر معنویت ضعیف تر می شود، )یوسفی، بی تا 280(. امام رضا )ع( می فرماید: »َو أَوَُّل َمْن یْدُخُل 
النَّاَر إَِماٌم ُمَسلٌَّط لَْم یْعِدْل َو ُذو ثَْرَوٍة ِمَن الَْماِل لَْم یْقض؛ اول کسی که وارد جهنم می شود حاکمی 
است که دادگری نکرده و ثروتمندی اس��ت که حق مال را ادا نکرده اس��ت«) صحیفه الرضا)ع(، 

1406ق :42(.
4. نسبت زهد و رفاه

ممکن است این سؤال به ذهن برخی برسد که اگر رفاه اقتصادی مورد تأیید دین است چرا ائمه 
معصومین)ع( و بسیاری از بزرگان علمی و عرفانی نسبت به دنیا زهد می ورزیدند؟ برای پاسخ به 

این سؤال باید بدانیم زهد به چه معناست.
ا مام علی)ع( درباره زهد بهترین تعریف را بیان می کند و می فرماید:

 الزُّهُد کلُُّه بَیَن کلَِمَتیِن ِمَن الُقرآن، قاَل الّل ُ ُسبحانَُه:» لِکیال تَْأَسْوا َعلی ما فاتَکْم َو ال تَْفَرُحوا بِما 
آتاکْم«  )الحدید،23(. وَمن لَم یأَس َعلَی الماضی ولَم یفَرح بِالتی َفَقد أَخَذ الزُّهَد بَِطَرَفیِه؛ تمام زهد، 
در دو جمله از قرآن گردآمده است خداوند سبحان فرموده است: »تا بر آن چه از دست شما رفته، 
افس��وس نخورید و برای آن چه به شما داده است، شادمان نش��وید« کسی که برگذشته افسوس 
نخورد و برای آن چه به دستش می رسد، شاد نشود، هر دو جانب زهد )زهد کامل( را گرفته است«، 

)نهج البالغه، حکمت439(
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از امام حسن)ع( سؤال شد زهد چیس��ت؟ آن حضرت در جواب فرمود: دلدادگی به تقوا و دل 
برگرفتن از دنیا)ابن ش��عبه حرانی، 1363: 389(. در روایت دیگری از آن حضرت نقل ش��ده که 
می فرماید: زهد در دنیا، کاستن از دامنه آرزوهاست و سپاسگزاری در برابر نعمت ها و خودداری از 

حرام هاست)ابن شعبه حرانی، 1363: 379(.
بنا بر روایاتی که به روشنی زهد را تعریف می کنند زهد یک مفهوم عرفانی است نه اقتصادی. 
زهد به معنای بی رغبتی به مال دنیا و به تعبیر دقیق تر به معنای اس��یر مال نشدن است. چنان که 
امام رضا)ع( به علی بن شعبه فرمود: »یا َعلِی َمْن أَْحَس��ُن النَّاِس َمَعاشاً ُقلُْت أَنَْت یا َسیِدی أَْعلَُم بِِه 
َن َمَعاَش َغیِرِه فِی َمَعاِشِه یا َعلِی َمْن أَْسَوأُ النَّاِس َمَعاشاً ُقلُْت أَنَْت أَْعلَُم  ِمنِّی َفَقاَل ع یا َعلِی َمْن َحسَّ
َقاَل َمْن لَْم یِعْش َغیَرُه فِی َمَعاِشه...«)همان: 448(؛ یا علی! زندگی چه کسی از همه نیکوتر است؟ 
گفتم: تو- ای آقای من- در این باره از من داناتری، فرمود: یا علی! زندگی کسی که زندگی دیگری 
را تأمین کند، )حکیم��ی،1380، ج 6: 686(. این روایت نیز به همان مفهوم زهد ا ش��اره دارد که 
فرد مرفه اگر درد دیگران را درمان کند مال او ارزش��مند اس��ت و اگر به درد دیگران نرسد مال او 
بی ارزش است؛ ممکن است شخصی دارای سرمایه و ثروت فراوان باشد اّما دل به آن نبندد؛ چنین 
فردی درعین حال که مرفه اس��ت زاهد نیز هست و ممکن اس��ت فردی در فقر مطلق به سر ببرد 
درعین حال بنده مال دنیا باش��د)مصباحی، 1382: 45(. زهد به معنای ترک دنیا نیست، بلکه به 
معنای بی رغبتی به آن است)تاجیک، 1386: 90( و منافات ندارد که انسان در عین بهره مندی از 
رفاه اقتصادی بتواند برای اهداف مقدس همچون بذل مال در راه خدایا هم رنگی با جامعه مستضعف 

انسانی در دنیا زاهدانه زندگی کند.
ه. نمونه هایی از مطلوبیت رفاه در قرآن

آیات قرآن بیان گر آن است که بسیاری از بندگان مؤمن خدا از رفاه و آسایش و قدرت و مکنت، 
توأم باایمان و معنویت، درروی زمین برخوردار بوده ان��د که خداوند این گونه زندگی رفاه همراه با 
معنویت را برای آنان یک امتیاز محسوب کرده است. درنتیجه اعطای قدرت و مکنت را عنایتی از 

جانب خود می خواند که به چند نمونه آن اشاره خواهیم کرد.
نمونه اول: رفاه ذوالقرنین

قرآن کریم از تمکن و رفاه و قدرت مادی و معنوی که خداوند به ذوالقرنین عنایت کرد، حکایت 
َّا َمکنَّا لَُه فِی الَأْْرِض َو آتَیناُه ِمْن کلِّ َشی ٍء َسَبباً ؛ ما به او در روی زمین قدرت  می کند و می فرماید: إِن

رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزه های رضوی 
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و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش نهادیم)الکهف،84(. مفسران قرآن کریم در ذیل 
آیه می فرمایند: تمکین به معنای قدرت دادن است.

وقتی گفته می شود َمکنُته معنایش این است که من او را توانا کردم؛ و تمکن در زمین به معنای 
قدرت تصرف در زمین است، تصرفی مالکانه و دلخواه. ایتاء سبب از هر چیز، به این معناست که از 
هر چیزی که معموالً مردم به وسیله آن متوسل به مقاصد مهم زندگی خود می شوند، برخوردارند 
)طباطبایی، 1374، ج 13: 499(. به آن دلیل که آیه مفهوم وس��یعی دارد و نش��ان می دهد که 
خداوند اسباب وصول به هر چیزی را در اختیار ذوالقرنین گذارده بود، از قبیل عقل و علم و دین و 
نیروی جسم و کثرت مال و لشکر و وسعت ملک و حسن تدبیر و غیر آن، خالصه آن چه از وسایل 
معنوی و مادی برای پیشرفت و رس��یدن به اهداف الزم بود در اختیار او قرارداد)مکارم شیرازی، 
1374: ج 12: 527؛ مدرسی، 1377، ج 6: 47(. و این همه امکانات مادی برای رسیدن به اهداف 
مقدس که خداوند در اختیار او گذاشته است، بیانگر برخورداری آن حضرت از رفاه توأم با معنویت 

است.
نمونه دوم: رفاه حضرت سلیمان

همچنین قرآن کریم درباره قدرت و مکنت و علم و درایت که به حضرت س��لیمان)ع( عنایت 
یِر َو أُوتِینا ِمْن  فرموده است می فرماید: َو َوِرَث ُس��لَیماُن داُوَد َو قاَل یا أَیَها النَّاُس ُعلِّْمنا َمْنِطَق الطَّ
کلِّ َشی ٍء إِنَّ هذا لَُهَو الَْفْضُل الُْمِبیُن ؛ و سلیمان وارث داوود شد و گفت ای مردم! به ما سخن گفتن 
پرندگان تعلیم داده شده است و از هر چیز به ما عطا گردیده این فضیلت آشکاری است)النمل،16(.

َو َوِرَث ُسلَیماُن داُوَد یعنی س��لیمان مال و ملک را از داوود ارث برد و این که بعضی از مفسران 
گفته اند مراد از این ارث، ارث بردن نبوت و علم است )س��ید قطب، 1412ق، ج 5: 263( صحیح 
نیست، برای این که نبوت ارثی نیست، چون قابل انتقال نیس��ت)طباطبایی، 1374، ج 15: 49؛ 
ُ أَْعلَُم َحیُث یْجَعُل ِرسالََتُه« )االنعام،124(؛ کار رسالت در  خطیب، بی تا، ج 10: 22(. و به حکم: »اللَّ
دست خداست هر که را صالح بداند رسالت می دهد، در ادیان الهی موردی پیدا نیست که پیامبری 

از دنیا برود، نبوت او به فرزندش منتقل شود.
با توجه به این آیه شریفه که حضرت سلیمان)ع( به نعمت الهی مباهات می کند و اعالم می دارد: 
یِر َو أُوتِینا ِمْن کلِّ َشی ءٍ إِنَّ هذا لَُهَو الَْفْضُل الُْمِبیُن ؛ گفت ای مردم!  قاَل یا أَیَها النَّاُس ُعلِّْمنا َمْنِطَق الطَّ
به ما سخن گفتن پرندگان تعلیم داده شده است و از هر چیز به ما عطا گردیده این فضیلت آشکاری 
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است)النمل،16(. مراد از اعطای کل شیء یعنی هر چیزی که انسان می تواند از آن بهره ببرد، مانند 
علم نبوت حکومت و سایر نعمت های مادی و معنوی)قرشی، 1377، ج 7: 444(.

نمونه سوم: رفاه حضرت یوسف 
قرآن کریم در س��وره یوس��ف از مکنت و قدرت و برخورداری حضرت یوسف چنین حکایت 
أُ ِمْنها َحیُث یشاُء نُِصیُب بَِرْحَمِتنا َمْن نَشاُء َو ال نُِضیُع  می کند: َو کذلِک َمکنَّا لِیوُسَف فِی الَأْْرِض یَتَبوَّ
أَْجَر الُْمْحِسِنیَن ؛ و این گونه ما به یوسف در سرزمین مصر قدرت دادیم که هرگونه می خواست در آن 
منزل می گزید و تصرف می کرد ما رحمت خود را به هر کس بخواهیم و شایسته بدانیم می بخشیم 

و پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کنیم)یوسف،56(.
تأثیرگذار بودن مسائل اقتصادی در سرنوشت اجتماعات مطلب مهمی است و این آیات اشاره 
به همین حقیقت می کند، چراکه یوسف از میان تمام پست ها روی خزانه داری دست گذاشت؛ زیرا 
می دانست هرگاه آن جا سروسامان یابد، قسمت عمده نا به سامانی های کشور باستانی مصر، سامان 
خواهد یافت و از طریق برقراری عدالت اقتصادی می تواند سازمان های دیگر را کنترل کند)مکارم 

شیرازی، 1374، ج 10: 1(.
نمونه چهارم: رفاه قوم سبأ

قرآن کریم رفاه و آسایش قوم سبا را به عنوان یک امتیاز برای آن ها بیان می کند و می فرماید: 
لََقْد كاَن لَِسبٍَإ فِى َمْسكنِِهْم آيٌة َجنَّتاِن َعْن يِميٍن َو ِشماٍل كُلوا ِمْن ِرْزِق َربِّكْم َو اْشكُروا لَُه بَْلَدٌة َطيبٌَة َو َربٌّ 
َغُفوٌر ؛ برای قوم سبا در محل سکونتشان نشانه ای از قدرت الهی بود، دو باغ گسترده از راست و چپ 
با میوه های فراوان، به آن ها گفتیم از روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را به جا آورید، شهر است 

پاک و پاکیزه و پروردگاری آمرزنده و مهربان)سبأ،15(.
خدا به آنان دو رشته باغ های به هم پیوس��ته در دو طرف نهر به آن ها داده بود تا با عواید آن ها 
زندگی مرفهی داشته باشند و به قدری آن دو باغ پربرکت بود که در تواریخ آمده اگر کسی سبدی 
بر روی سر می گذاشت و در فصل میوه از زیر درختان عبور می کرد، آن قدر میوه در آن می ریخت 
که بعد از مدت کوتاهی سبد پر می شد)طباطبایی، 1374، ج 16: 54؛ مکارم شیرازی، 1374، ج 
18: 58(. نکته دیگری که در آیه شریفه وجود دارد این است که آن جاهایی را که مردم سبا زندگی 
می کردند »مس��اکن« گفته، نه »بیوت«، زیرا مسکن جایی است که انس��ان در آن جا با اعتماد و 
اطمینان کامل، مکان می گیرد و حال آن که بیت جایی اس��ت که کس��ی در آن جا شبی را به روز 

رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزه های رضوی 
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می آورد. ممکن است مضطرب و محزون هم باشد.
جامعه هنگامی که شکرگزار نعمت های الهی باشد جامعه ای فاضل و نیکو خواهد شد و به تعبیر 
قرآن: بَْلَدٌة َطيبٌَة َو َربٌّ َغُفوٌر ؛ ش��هری خوش و پاکیزه و پروردگاری آمرزنده)مدرس��ی، 1377، ج 

.)358 :10
نمونه پنجم: رفاه برای اهل مکه

از داستان زندگی انبیا چنین برداشت می ش��ود که آنان عالوه بر ارشاد و هدایت، به نیازهای 
ماّدی مردم همانند امنیت و معیشت نیز توّجه داشتند و برای آن تالش و دعا می کردند. نمونه آن 
در دعای حضرت ابراهیم)ع( برای اهل مکه است که قرآن چنین حکایت می کند: َو إِْذ قاَل إِبْراِهیُم 
ِ َو الْیْوِم اْلِخِر ؛ و به یادآورید  َربِّ اْجَعْل هذا بَلَداً آِمن��اً َو اْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثََّمراِت َمْن آَمَن ِمْنُهْم بِ��اللَّ
هنگامی که ابراهیم عرض کرد: پروردگارا، این س��رزمین را شهر امنی قرار ده و اهل آن را آن ها که 

ایمان به خدا و روز بازپسین آورده اند از ثمرات گوناگون روزی ده)البقره،126(.
حضرت ابراهیم)ع( برای رونق گرفتن مکه چند دعا کرد ک��ه همه آن ها تحقق یافت: اّول این 
که این س��رزمین غیر ذی زرع را آباد کن و به صورت ش��هر درآور َربِّ اْجَعْل هذا بَلَداً ؛ دوم این که 
امنیت ساکنان آن را فراهم کن َربِّ اْجَعْل هذا بَلَداً آِمناً ؛ سوم این که ساکنان این منطقه را از اقتصاد 
سالم بهره مند کن َو اْرُزْق أَْهلَُه ِمَن الثََّمراِت)البقره،126(. خداوند این دعا را مستجاب فرمود و لذا 
میوه های مناطق گوناگون کشورها به مکه منتقل می شود و در تمام فصول سال در این سرزمین غیر 
ذی زرع، محصوالت گوناگون سراسر عالم یافت می شود و در ایام حج و عمره زائران از این برکات 
بهره می برند؛ بنابراین، قرآن کریم فرمود: أََولَْم نَُمکْن لَُهْم َحَرماً آِمناً یْجبی إِلَیِه ثََمراُت کلِّ َش��ی ٍء 
َّا ؛ آیا ما حرم امنی در اختیار آن ها قرار ندادیم که ثمرات هر چیزی از هر شهر و دیاری  ِرْزقاً ِمْن لَُدن

به سوی آن ها آورده می شود؟ رزقی است از جانب ما)القصص،57(.
مهم ترین نعمت ها در ن��زد مردم مکه عبارت بود از: امنیت ک��ه از حرمت کعبه به وجود آمد و 
خداوند سرزمین شوره زار و سنگالخ بی آب و درخت مکه را حرم امن قرارداد و رفاه و آسایشی که به 
سبب استیالی مردم آن، بر کارهای بازرگانی فراهم می شد و آن چنان دل ها را متوجه آن ساخت به 
سبب سفرهای زیارتی حاجیان به بیت الحرام، بهترین محصوالت از نقاط مختلف جهان را به سوی 
آن می آورند)مکارم شیرازی،1374، ج 16: 119(. درحالی که خود مکه در میان کوه های خشک و 
زمین بدون محصول قرارگرفته است)مدرسی، 1377، ج 9: 352(. این مطلب را می رساند که رفاه 
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و آسایش اهل مکه اوالً درخواست یکی از پیامبران اولوالعزم و دارای شریعت است. ثانیاً خداوند هم 
این دعا را به اجابت رساند؛ بنابراین رفاه و آسایش مطلوب و پسندیده است.

نمونه ششم: رفاه عمومی در حکومت حضرت مهدی)عج(
َِّذيَن اْستُْضِعُفوا   قرآن درباره حکومت جهانی حضرت مهدی)عج( می فرماید: َو نُِريُد أَْن نَُمنَّ َعَلى ال
ًة َو نَْجَعَلُهُم الْواِرثِين ؛ اراده ما بر این قرار گرفته اس��ت که به مس��تضعفین  فِى اْلَْرِض َو نَْجَعَلُهْم أَئِمَّ
نعمت بخشیم، و آن ها را پیشوایان و وارثین روی زمین قرار دهیم)القصص، 5(. آیات فوق، هرگز 
سخن از یک برنامه در خصوص بنی اسرائیل نمی گوید، بلکه بیانگر یک قانون کلی است که بر همه 

اعصار و قرون و همه اقوام وعصرها، صادق وقابل تطبیق است.
لذانمونه ای از تحقق این مشیت الهی، حکومت بنی اس��رائیل و زوال حکومت فرعونیان بود و 
نمونه کامل ترش حکومت پیامبر اسالم)ص( و یارانش بعد از ظهور اسالم بود و نمونه گسترده ترآن 
ظهور حکومت حق و عدالت محور در تمام کره زمین به وس��یله حضرت مهدی)عج( است که این 
آیه شریفه به روشنی بشارت ظهور چنین حکومتی را می دهد، لذا در روایات اسالمی می خوانیم که 

ائمه معصومین)ع( در تفسیر این آیه به این ظهور حضرت مهدی )عج( اشاره کرده اند.
ُروِس  نْیا َعلَیَنا بَْعَد ِشَماِسَها َعْطَف الضَّ  در نهج البالغه از علی)ع( چنین آمده است: »لََتْعِطَفَن الدُّ
ْضِعُفوا فِی الَأْْرِض؛ )نهج البالغه، حکمت،209(؛ دنیا  َِّذیَن اْس��تُ َعلَی َولَِدَها َو تاََل َعِقیَب َذلِک َعلَی ال
پس از چموشی و سرکشی همچون شتری که از دادن شیر به دوشنده اش خودداری می کند و برای 

بچه اش نگه می دارد به ما روی می آورد ... سپس آیه - َو نُِریُد أَْن نَُمنَّ - را تالوت فرمود«.
در حکومت عدالت محور امام زمان)عج( تدابیری را که آن حض��رت در پیش می گیرد، تمام 
گنج های زمین و امکانات مادی و اقتصادی آن را خداوند در اختیار او قرار می دهد تا در جهت رفاه 
عمومی از آن ها بهره گیرد؛ چنان که در روایت از رسول خدا)ص( نقل شده است که می فرماید: »یْخِرُج 
ُه َعّداً؛ زمین گنجینه های خود را بر روی او برون  لَُه الَأْْرُض أَْفاَلَذ کِبِدَها َو یْحُثوا الَْماَل َحْثواً َو اَل یُعدُّ
اندازد و حضرت مال بی شمار را بین مردم تقس��یم کند«)طوسی، 1414ق، ج 2: 126؛ مجلسی، 

1403ق، ج 28: 18(.
رسول خدا)ص( در روایت دیگری فرمودند: »تنعم أّمتی فی زمن المهدی نعمة لم ینعموا مثل ها 
قّط، ترسل السماء علیهم مدرارا، و ال تدع الرض شیئا من النبات إاّل أخرجته، و المال کدوس )المال 
کْدُس: ای َجماَعٌة من َطَعاٍم یعنی؛ خرمن یا انباش��تهای از طعام(، )صاحب بن عباد، إسماعیل بن 

رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزه های رضوی 
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عباد، 1414ق، ج 6: 179(. یقوم الرجل یقول: یا مهدی أعطنی، فیقول: خذ )س��یدابن طاووس، 
1416ق: 149(؛ أمت من در زمان مهدی)عج( از چنان نعمت برخوردار ش��ود که مانند آن هرگز 
برخوردار نشده باشند. آسمان باران بر سری آنان فروریزد و زمین هیچ گیاهی را نگاه ندارد، مگر آن 
که برویاند و مال و ثروت انباشته می گردد به نحوی که مردی بلند شود درخواست کند یا مهدی مرا 

عطا کن، آن حضرت در جواب گوید: بگیر«)یوسفی، بی تا: 271(.
 

نتیجه گیری
واژه رفه و رفاه در کتاب های لغوی به معنای مرفه شدن، آسایش و آرامش بخشیدن به زندگی و 
برخورداری از امکانات مادی است، به عبارت دیگر رفاه از بهبود شرایط زندگی و بهره مندی و التذاذ 
فرد از امکانات زندگی؛ که آالم جسمی، روانی، استرس ها و بیم ها را به حداقل می رساند و رسیدن 

انسان به اهداف زندگی را میّسر می سازد.
 این نوع زندگی اقتصادی ازنظر قرآن و روایات رسیده از ائمه معصومین )ع( مطلوب است و از 
آیات و روایت زیادی مستفاد است، )االعراف 96، المائده،66، الکهف، 84؛ النمل، 16؛ االنعام، 124؛ 
المومنون،50؛ یوسف، 56؛ سبأ، 15؛ البقره، 126؛ القصص، 57؛ یونس، 26؛ هود، 52 و النساء،5(. و 
این آیات بیانگر آن است که بسیاری از انبیای الهی و بندگان صالح خداوند در عین خدامحوری در 
رفاه به سر می برده اند و آیات قرآن کریم بهره مندی از رفاه و نعمت های الهی را نتیجه ایمان و تقوا 

و استغفار و دین مداری می شمارد و آن را نتیجه و پاداش اعمال صالح قرار داده است.
آن چه مورد سرزنش آیات و روایات قرار می گیرد اتراف و تکاثر است که انسان متکاثر و مترف 
با غرق شدن در مادیات، س��ر از تکّبر و طغیان درمی آورند. گناه و اعراض از یاد خدا و ترک انجام 
واجبات است که سبب نزول عذاب و نابودی فرد و جامعه می گردد؛ چه افراد ازنظر اقتصادی مرفه 
باشند و چه در فقر مطلق به سر ببرند و خالف برداشت آن عده ای که رفاه را سبب طغیان می دانند 
قرآن رفاه اقتصادی در زندگی را نتیجه ایمان و تقوای الهی معرفی می کند و می فرماید: اگر ایمان 

در جامعه فراگیر شود رفاه نیز افزایش می یابد.
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 منابع

1- قرآن کریم

2- نهج البالغه

3- ابن شعبه حرانی، حسن بن علی، 1363، تحف العقول، تصحیح علی اکبر غفاری، قم: 

جامعه مدرسین.

4- ابن شهرآشوب مازندرانی، محمد بن علی، 1379 ق، مناقب آل أبی طالب )ع( البن 

شهرآشوب، قم: عالمه.

الکافی  الروضة من  المزجاة )شرح کتاب  البضاعة  قاریاغدی، محمدحسین، 1387،  ابن   -5

البن قاریاغدی(،ج2، قم: دار الحدیث.

6- ابن منظور محمد بن مکرم، 1414 ق، لسان العرب، ج5، بیروت: دار الصادر.

7- ابن بابویه، محمد بن علی)شیخ صدوق(، 1378، عیون أخبار الرضا، ج2، تهران: نشر 

جهان.

8- -----------------------، 1385، علل الشرائع، ج2، قم: کتاب فروشی داوری.

9- -----------------------،1403 ق، معانی األخبار، ج1، تصحیح علی اکبر غفاری، 

قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

10- آذر نوش، آذر تاش، 1387، فرهنگ معاصر عربی فارسی، چاپ نهم، تهران: نقش 

جهان.

دانشگاه  ازدیدگاه قرآن وحدیث، مشهد:  اقتصادی  اخالق  ایروانی، جواد، 1384،   -11

علوم اسالمی رضوی.

12 - بروجردی، حسین،1386، جامع أحادیث الشيعة )للبروجردی(، ج23، تهران: انتشارات 

فرهنگ سبز. 

13- تاجیک، عاطفه،1386، تربیت اقتصادی از دیدگاه اسالم، قم: مطبوعات دینی.

تهیه کننده  روایات،  و  آیات  دیدگاه  از  معیشت  تدبیر   ،1385 قربان،  جمالی،   -14

پژوهشکده تحقیقات اسالمی، قم: زمزم هدایت.

رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزه های رضوی 
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15- حر عاملی، محمد بن حسن، 1414 ق، هداية األمة إلی أحکام األئمة)ع(، مشهد: بنیاد 

پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی. 

البیت  آل  مؤسسة  قم:  ج17،  الشيعة،  وسائل  ق،   1409،---------------------  -16

علیهم السالم.

17- حسینی، سید هادی،1381، فقر و توسعه در منابع دینی، قم: بوستان کتاب.

نامه  پایان  دینی«  معنویت  و  اقتصادی  رفاه  »رابطه   ،1393 علی،  سید  حسینی،   -18

کارشناسی ارشد  جامعه المصطفی العالمیه واحد مشهد

19 - حکیمی، محمدرضا، حکیمی، محمد، حکیمی، علی، 1380،  الحياة، ترجمه احمد آرام، 

تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

20- خطیب عبدالکریم، بی تا، التفسیر القرآنی للقرآن، ج 10، بیروت: دار الفکر العربی.

تحقیق صفوان  الفاظ قرآن،  مفردات  ق،  محمد، 1412  اصفهانی، حسین بن  راغب   -21

عدنان داوودی، دمشق: دار القلم- الدار الشامية.

22- دهخدا، علی اکبر، 1377، لغت نامه دهخدا، چاپ دوم، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ 

دانشگاه تهران.

23- سیاح، احمد، 1377، فرهنگ بزرگ جامع نوین، تهران: کتاب فروشی اسالمی.

24- سیدابن طاووس، علی بن موسی، 1416 ق، التشریف بالمنن فی التعریف بالفتن، 

قم: مؤسسة صاحب المر )عج(.

قاهره:  بیروت  القرآن، ج5،   فی ظالل  ابراهیم شاذلی، 1412 ق،  بن  25- سید بن قطب 

دارالشروق.

26- صاحب بن عباد، إسماعیل بن عباد، 1414 ق، المحیط فی اللغة، مصحح آل یاسین، 

محمد حسن، بیروت: عالم الکتاب.

27- صبحی صالح، 1414 ق، شرح نهج البالغة )صبحی صالح( قم: هجرت .

28- صحيفة اإلمام الرضا)ع(،1406 ق، مصحح : محمدمهدی نجف، مشهد: کنگره جهانی 

امام رضا )ع(.
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باقر  محمد  سید  ترجمه  المیزان،  تفسیر   ،1374 حسین،  محمد  سید  طباطبایی،   -29

موسوی همدانی، ج16،13،6، قم:  دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

30- ...................................................، 1379، شیعه در اسالم، قم: دفتر انتشارات اسالمی.

تهران:  سوم،  چاپ  ج4،  البیان،  تفسیرمجمع  حسن،1372 ،  بن  فضل  ابوعلی  طبرسی، 

انتشارات ناصر خسرو.  

31- طوسى، محمد بن الحسن، 1414 ق، األمالي للطوسي، چاپ: اول،  قم، دار الثقافة. 

امام  دانشگاه  قم:  اقتصاد،  و  دین   ،1390 مرتضی،  درخشان  محمدمهدی،  عسکری   -32

صادق)ع(.

33- عصیانی، علی رضا، 1386، تفسیر موضوعی رزق و ارزاق از منظر قرآن، قم: بوستان 

دانش.

34- قرشی سید علی اکبر،1377 ، تفسیر احسن الحدیث، چاپ سوم، تهران: بنیاد بعثت.

35- ---------------، 1371، قاموس قرآن، ج7، تهران: دار الکتب االسالمية.

36- کلینی، محمد بن یعقوب، 1369، أصول کافی،ج4، ترجمه مصطفوی، تهران: کتاب 

فروشی علمیه اسالمیه.

37- کرمی محمدحسین، دیرباز عسکر، 1386، مباحثی در فلسفه اقتصاد، چاپ دوم، قم: 

پژوهشگاه حوزه دانشگاه.

38- مجلسی، محمدباقر ، 1403 ق، بحار األنوار، ج75،45، چاپ دوم، بیروت: دار إحیاء 

التراث العربی.

39- مجلسی، محمدتقی، 1406 ق، روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه، ج6، 

چاپ دوم، قم: مؤسسه فرهنگی اسالمی کوشانبور.

40- مدرسی، سید محمد تقی، 1377، تفسیر هدایت، ج10،6،3، مترجمان، مشهد: بنیاد 

پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی.

41- مراغی احمد بن مصطفی، بی تا، تفسیر المراغی، ج2، بیروت: داراحیاء التراث العربی.

دین و اقتصاد )پژوهش های فرهنگی حوزه(، قم: مرکز  42- مصباحی، غالمرضا، 1382، 

رفاه اقتصادی ا ز منظر قرآن وآموزه های رضوی 
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مدیریت حوزه علمیه.

43- مصطفوی حسن، 1360، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم،  تهران: بنگاه ترجمه 

و نشر کتاب.

44- معین محمد، 1385، فرهنگ فارسی، تهران: مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

45- مفضل بن عمر، بی تا، توحید المفضل، چاپ سوم، ایران، قم: داوری.

46- مکارم شیرازی، ناصر، 1374، تفسیر نمونه، ج23،12،10،6، تهران: دار الکتب االسالمية.

47- منسوب به علی بن موسی الرضا)ع( ، 1406ق، الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا)ع(، 

مشهد: مؤسسة آل البیت علیهم السالم.

پژوهشگاه  انتشارات  سازمان  تهران:  علوی،  اقتصاد  نظام  بی تا،  احمدعلی،  یوسفی،   -48

فرهنگ و اندیشه اسالمی.
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انسان در مسیر رشد و تکامل خود در معرض انتخاب های مختلفی قرار می گیرد که 
برخی از این انتخاب ها نسبت به برخی دیگر از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است. 
شاید بتوان از انتخاب همسر به عنوان یکی از مهم ترین انتخاب های آدمی در طول حیات 
خویش نام برد و طالق و فروپاش��ی خانواده را یکی از بزرگ ترین آسیب های انتخاب 
ناصحیح ذکر کرد. جستار حاضر در پی بررسی معیارهای تربیتی انتخاب مطلوب برای 
تشکیل و استمرار خانواده موفق با تمس��ک به فرهنگ رضوی است. روش تحقیق در 
این نوش��تارکتابخانه ای بوده و با مطالعه درباره احادیث رضوی سامان یافته است و در 
پی ارائه مدلی از شیوه زندگی متعالی و تحکیم بنیان خانواده با الهام از روایات آن امام 
معصوم است. فرهنگ رضوی سرشار از هدایت هایی است که نوشتار حاضر می کوشد 
آن را در دو بخش مورد مطالعه قرار دهد: معیاره��ای تربیتی ناظر به قبل از ازدواج که 
منجر به انتخاب مطلوب و در نتیجه تشکیل خانواده متعالی می شود و معیارهای تربیتی 

ناظر به بعد از ازدواج که موجب استمرار خانواده متعالی می گردد.

چکیده
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1- بیان مسئله
از مهم ترین مسائلی که غالب انسان ها در جوانی با آن مواجه می شوند و درباره آن دغدغه  معقول 
دارند، نحوه انتخاب همسر شایسته و تشکیل خانواده موفق است. انتخاب صحیح و مطلوب منوط 
به ش��ناخت معیارهای حقیقی در گزینش همسر و آشنایی با ش��یوه های مؤثر در استمرار دوام و 
تعالی خانواده است. باید گفت چیس��تی این معیارها را برخی اندیشمندان و روان شناسان تبیین 
کرده اند؛ اما رویکرد این تحقیق کشف و شناسایی این معیارها از زبان عالم آل محمد حضرت رضا)ع( 
است که پیامبر اسالم، ایشان و س��ایر ائمه)ع( را عدل قرآن قرار داده و پیروی از آنان را برای نیل به 

حیات طیبه واجب کرده است.
امروزه پرسشی که اذهان جامعه را به خود مشغول کرده این است که مطابق آموزه های دینی 
ازدواج نعمتی است که سبب آرامش و سکون واقعی می شود)روم، 21(، با این حال وجود اختالفات 
و کثرت طالق های عاطف��ی و طالق های توافقی که عامل اصلی ناآرامی و اضطراب در ش��خص و 
جامعه محسوب می شود چگونه قابل توجیه است؟ نوشتار حاضر علت اصلی بروز چنین پدیده هایی 
را ناش��ی از دو عامل می داند: 1- نبود ش��ناخت کافی درباره معیارهای انتخاب مطلوب و صحیح. 
2- نا آگاهی از معیارهای استمرار و بقای خانواده موفق و متعالی. بنابراین این مقاله در صدد است 
با استعانت از آموزه های فرهنگ رضوی به ارائه مدلی در باب شناخت عوامل گفته شده دست یابد. 
قبل از ورود به بحث اصلی شایسته است ابتدا اهمیت و ضرورت اصل مسئله ازدواج در فرهنگ 
اسالمی به نحو موجز بیان شود که البته آن نیز مأخوذ از فرهنگ تربیتی ناب حضرت ثامن الحجج)ع( 

است.
2- اهمیت و ضرورت تشکیل خانواده

یکی از راه های پی بردن به اهمیت و ضرورت یک موضوع، توجه به آثار و نتایج آن است. برای 
ازدواج آثار متعددی چه از جنبه مادی و چه از جنبه معنوی در روایات مأثوره اهل بیت)ع( وارد شده 

است که در این مقام به چند مورد از آن ها در کالم نورانی حضرت رضا)ع( اشاره می شود:

1- ازدیاد رزق: یکی از آثار ازدواج فزونی رزق و روزی است که از آیات قرآن مجید)نور، 32( و 
روایات ائمه اهل بیت )ع()حرعاملی،  1409 ق: ج 20: 42( و روایت حضرت رضا)ع()مجلسی، 1385 

ق، ج 103: 217( قابل استنتاج است.
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2- نیکی با خویشان و پیوند با نا آشنایان: یکی از آثار ازدواج آش��نایی با افرادی است که قباًل 
شناختی از ایشان وجود نداشته و به واسطه پیوند مقدس ازدواج رابطه ای با آن ها ایجاد می شود. 
امام رضا)ع( در بیان گهرباری در این باره می فرمایند: »اگر درباره ازدواج دستوری از خداوند و پیغمبر 
نیز صادر نش��ده بود، همان فواید که پروردگار متعال در آن نهاده است، از قبیل نیکی به خویشان 
و پیوند با بیگانگان، کافی بود که خردمند صاحبدل را بدان ترغیب کند و عاقل درس��ت اندیش به 

سوی آن بشتابد)طبرسی، 1365، ج 1: 449(.
3- تولید نسل: یکی از مهم ترین آثار ازدواج تولید و بقای نسل انسانی است. با ازدواج مسئولیت 
حفظ نسل به عهده زن و مردی که خانواده تشکیل داده اند قرار می گیرد. حال اگر این نسل از نسل 
مسلمان باشد، طبق فرموده حضرت رضا)ع( مورد مباهات نبی مکرم اسالم)ص( در قیامت قرار خواهد 

گرفت)حر عاملی، 1409 ق، ج 20: 54(.
4- مشمول رحمت خاص الهی شدن زوج: به فرموده حضرت رضا)ع( ازدواج عاملی است که زوج 
را مورد رحمت خاص الهی قرار می دهد)مجلس��ی، 1385 ق، ج 103: 221( و این خود هدیه ای 

معنوی است که خداوند به این خانواده کوچک عطا می کند.
5- احراز کردن نیمی از دین: یکی از آثار مهم ازدواج مصون ماندن و احراز نیمی از دین است 
که حضرت به نقل از آبا و اجداد مطهرشان این موضوع را نقل و در زوج را به تقوا در نیمه باقی مانده 
دین توصیه می کند)حر عاملی، 1409 ق، ج 20: 17(. این روایت زمانی که در کنار روایاتی که عامل 
شقاوت و ذلت انسان را دو چیز، یعنی شکم و ش��هوت می دانند، قرار داده می شود، چنین نتیجه 
گرفته می شود که ازدواج افساری است بر دهان ش��هوت و رام کردن آن؛ بنابراین با ازدواج یکی از 
عوامل انحطاط مدیریت می شود. تا قبل از ازدواج هرچند مبارزاتی برای کنترل شهوت انجام گیرد، 

ولی هر لحظه امکان سقوط وجود دارد و با ازدواج احتمال این سقوط به شدت کاهش می یابد.
6- فضیلت عبادت ش��خص متأهل: از دیگر آثار ازدواج ارتقای منزلت ش��خص مزدوج در نزد 
پروردگار متعال است. از امام رضا)ع( منقول اس��ت که فردی نزد ابوجعفر امام باقر)ع( مشرف شد و 
حضرت از آن شخص سؤال کردند که آیا برای تو همسری هست؟ آن مرد پاسخ داد: خیر. امام به 
ایش��ان فرمودند: دو رکعت نماز فردی که ازدواج کرده، بهتر از هفتاد رکعت نماز فرد مجرد است: 
»َرکَعتاِن یَُصلّیِهما ُمَتَزوٌِّج أفَضُل ِمن َسبعیَن َركَعًة یَُصلِّیها غیُر ُمَتَزوٍِّج«)عطاردی قوچانی، 1373: 

ج 1: 293(

الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی  در فرهنگ رضوی
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3- تبیین معیارهای تربیتی
برای رسیدن به یک انتخاب مطلوب در امر خطیر ازدواج و استمرار  این مطلوبیت و سوق دادن 
آن به سوی رسیدن به خانواده متعالی، آنگونه که از رهنمودهای حضرت رضا)ع( به دست می آید، 
باید  به نکاتی قبل از ازدواج و انتخاب همسر و نکاتی بعد از ازدواج و تأهل، در راستای تداوم این نهاد 

الهی، توجه و اهتمام ویژه کرد که در ذیل به آن ها پرداخته می شود.
3-1: معیارها و الگوهای تربیتی قبل از ازدواج

 3-1-1: ایجاد نگرش مثبت به ازدواج: 
قدم اول برای انتخاب مطلوب، داش��تن نگاه مثبت به ازدواج و عنایت به اهمیت آن در رشد و 
تعالی شخص و جامعه است. وجود نگرش مزبور با توجه به آثار مادی و معنوی ازدواج ضروری به نظر 
می رسد. شایان توجه است که برخی به غلط ازدواج را مترداف با شهوترانی و باعث دوری از تقّرب به 
درگاه حق تعالی می دانند. حضرت رضا)ع( در ضمن حدیثی از  پدر بزرگوارشان نقل می کنند که زنی 
خدمت امام باقر)ع( رسید و به ایشان فرمود: من زنی »مَتَبّتله«)وارسته و رها شده از کام جویی های 
دنیا( هستم. امام فرمود: »تَبّتل« نزد تو چیست؟ گفت: ازدواج نمی کنم. امام فرمود: چرا؟ او گفت: 
می خواهم به فضیلت برسم. امام)ع( فرمودند: »انصرفی فلو کان ذلک فضال لکانت فاطمة احق منک، 
انه لیس احد یسبقها الی الفضل«)حر عاملی،  1409 ق، ج 20: 166(؛ از این تصمیم دست بردار. اگر 
ازدواج نکردن ارزش معنوی بود، حضرت زهرا)ع( به آن از تو سزاوارتر بود، زیرا هیچ کس در تحصیل 

ارزش های معنوی از آن حضرت پیشی نگرفته است
 در روایت مشهور دیگری حضرت رضا)ع( به نقل از آبای مطهرشان به نقش ازدواج در پیمودن 
مراتب تقوی اش��اره می کنند و می فرمایند: »هر کس ازدواج  کند نصف دین را حاصل نموده و در 

نصف باقی مانده، تقوای الهی پیشه سازد«)همان: 17(.
 3-1-2: اخالق و ایمان؛ اولویت اّول در ازدواج

اخالق، ایمان و پاکدامنی یکی از اساس��ی ترین معیارها و چه بسا اصلی ترین معیار در انتخاب 
همسر است و آموزه های دینی به اش��کال مختلف به این مالک اصلی اشاره کرده وتذکر داده اند. 
با توجه به کثرت روایات مأثوره، در این قس��مت فقط به بخشی از  روایاتی که از امام رضا)ع( منقول 

است اکتفا می شود: 
1- امام رضا)ع( در ضم��ن روایتی خطاب به بان��وان می فرمایند: »هنگامی که مردی از ش��ما 



149
13

95
ن 

ستا
تاب

م، 
ده

ار
چه

ره 
شما

م 
ار

چه
ل 

سا

خواستگاری کرد و شما از دین و اخالق او راضی بودید، به ازدواج با او رضایت دهید و  مبادا فقر او 
شما را از این رضایت باز دارد)مجلسی، 1385 ق، ج 103: 372( .

2- »چه سودی باالتر و بهتر از این که خداوند به انسان همسری صالح عطا کند و زمانی که او را 
می بیند، خشنود  شود و زمانی که از او غایب و دور است، همسرش حافظ حقوق و مال او باشد)حر 

عاملی،  1409 ق، ج 20:  39( 
3- »وقتی کسی که به خواستگاری می آید و اخالق و دینش مایه رضایت است، به او زن بدهید 

که اگر چنین نکنید، فتنه و فساد زمین را پر خواهد کرد«)احسایی، 1405 ق، ج 3: 340( .
 4- یکی از اصحاب امام به نام »حسن بن بشار« به امام رضا)ع( نامه نوشت و از ایشان درباره جواب 
خواستگاری یکی از نزدیکانش که بداخالق  بود راهنمایی خواست و نوشت: آیا دخترم را به عقد او 
در بیاورم؟ حضرت)ع( در پاسخ او نوشتند: »اگر  آن شخص بداخالق و تندخو است دخترت را به عقد 

او درنیاور«)حر عاملی، 1409 ق، ج 20: 81( .
از این روایات و دیگر روایات نورانی اهل بیت)ع( به خوبی اس��تفاده می شود که اصل اساسی در 
تشکیل یک  خانواده مطلوب، ایمان و اخالق و پاکدامنی است و به هیچ وجه نباید از این خصایص 
اساسی غفلت ورزید و چه بسیار خانواده هایی که  بدون توجه به این اصل، زندگی توأم با مشّقت و 

رنج را تحمل می کنند و برخی ازدواج ها نیز منجر به طالق می شود.
 3-1-3: کفویت و همتایی در خصوصیات و صفات

لزوم همتایی در خصوصیات ظاه��ری و صفات باطنی، بین زن و مرد، ش��رط مهم و غیر قابل 
انکاری اس��ت و باید زوج به آن توجه خاصی کنند تا آینده روشن و درخش��انی را پیش  رو داشته 
باشند. هم کفو بودن زوج از  شرایط بسیار مهم ازدواج در فرهنگ اسالمی است و در مسئله ازدواج 
باید تا حد معقولی بین دختر و پسر از نظر ویژگی های  ظاهری و باطنی شباهت هایی وجود داشته 
باشد که مهم ترین آن ها باید در دینداری و پاکدامنی جلوه کند.  در این زمینه حضرت رضا)ع( به نقل 
از جّد عزیزشان حضرت محمد)ص( می فرمایند: »المومنون بعضهم اکفاء بعض«)همان، 62(؛  برخی 

از مؤمنان همتای بعضی دیگرند.
 در روایتی از حضرت  رضا)ع(، از ازدواج دایم با مجوس و یهود و مسیحی منع شده است، که چه 
بسا دلیل این منع، کفویت نداشتن در دین و ایمان باشد که به سبب ازدواج، فرد در  معرض انحراف 
قرار گیرد و از مسیر حق جدا شود)همان، ج 21: 37(. ناگفته نماند که کفویت دارای انواع مختلفی 

الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی  در فرهنگ رضوی
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است از قبیل کفویت دینی، کفویت  فرهنگی، کفویت اقتصادی و ... که مهم ترین نوع کفویت که 
تعداد زیادی ازروایات مبحث کفویت به آن  اش��اره دارد، کفویت دینی- ایمانی اس��ت که یک امر 

معنوی محسوب می شود.
3-1-4: توجه به ویژگی های ظاهری

ازدواج و انتخاب همس��ر به معنای انتخاب ش��ریک زندگی تا آخر عمر دنیوی است؛ بنابراین 
طبیعی است که  انسان، چه مرد و چه زن، در انتخاب همسر آینده اش به ویژگی های ظاهری وی 
نیز توجه داشته باش��د. باید گفت اگرچه ویژگی های  ظاهری در اولویت نخست انتخاب نخواهند 
بود، بلکه اولویت با ویژگی های معنوی اس��ت، اما تأمل در روایات اهل بیت)ع( ما را به این حقیقت 
رهنمون می سازد که مالک های ظاهری را نیز در حد متعارف باید رعایت کرد و نباید از آن غفلت 
ورزید. روایتی از حضرت رضا)ع( در کتاب شریف کافی نقل و در آن به این ویژگی توجه شده است 
»من سعادة الرجل ان یکشف الثوب عن امراة بیضاء«)کلینی، 1407 ق، ج 5: 335(؛ از خوشبختی 

مرد این است که پرده از روی زنی سفیدرو)زیبا(  بردارد.
در روایتی دیگر حضرت رضا )ع( قابلیت زی��اد فرزند آوردن را یک��ی از ویژگی های ظاهری در 
انتخاب همسر بر می شمارند: »اذا نکحت فانکح عجزاء«)حر عاملی، 1409 ق، ج 20: 57(. »عجزاء« 
در لغت عرب در معنای کنایی به زنی گفته می ش��ود که قابلیت زیاد فرزنددار ش��دن را دارد)ابن 
منظور، 1414 ق، ج 5: 371؛ جوه��ری، 1410 ق، ج 3: 884  (. و در روایات دیگر به   »ولود« تعبیر 
شده است)ابن بابویه قمی، 1403 ق: 318؛ طوسی، 1407 ق، ج 7: 400  (؛ یعنی زنی که می تواند 
زیاد بچه بیاورد. هم چنین در روایتی امام)ع( از حضرت رسولد نقل می کنند که: »با زنی زیبا، ولی 

نازا ازدواج مکن«)حر عاملی،  1409 ق، ج 20: 54(.
ناگفته نماند در ازدواج، ظاهر زیبا مالک تام و تمام نیست و چه بسا  جزو مالکات و معیارهای 
اساسی نیز قرار نگیرد و نکته بعد آن که یکی از بزرگ ترین اهداف ازدواج تولید نسل است که  زیبایی 
همسر نباید آن را تحت الشعاع این هدف قرار دهد، بلکه اگر زن زیباست، ولی قابلیت تولید نسل 

ندارد، ازدواج با او نهی شده است.
البته نکته ای دیگر که احتمال آن با توجه به مدلول روایات اخیر وجود دارد، این است که ویژگی 
اخیر  شامل مردی که قابلیت تولید نسل را ندارد نیز می شود، هرچند آن مرد زیبارو باشد و ظاهر 
خوبی داشته باشد، چرا که در  ادامه این روایت دلیلی ذکر شده است که شامل مرد ناتوان جنسی 
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و زن نازا می شود و آن مباهات نبی مکرم اسالم)ص( در روز  قیامت درباره کثرت جمعیت مسلمانان 
از دیگر امت هاست.

از دیگر ویژگی های ظاهری که از کالم حضرت رضا)ع( به دس��ت می آید، وصلت نکردن با افراد 
شراب خوار اس��ت. حضرت می فرمایند: »از این که دختر خود را به فرد شراب خوار بدهی اجتناب 
کن، که اگر او را به چنین تبهکاری شوهر دهی، مانند آن اس��ت که چنین فرد پاکدامنی را به زنا 

داده ای«)همان، ج 17: 81؛ مجلسی، 1385 ق، ج 79: 142(.
    3-1-5: توجه به نقش مهریه در روند زندگی: 

مهریه محصول تدبیر ماهرانه ای است که در متن آفرینش برای تعدیل روابط زن و مرد و پیوند 
آن ها به کار رفته است و در  واقع پش��توانه ای برای احترام به حقوق زن و ابراز عالقه قلبی و اعالم 
صداقت به این پیمان است. تعیین مهریه به عنوان نشانه  و رمز صداقت در خواستگاری و پشتوانه ای 
برای بقای زندگی اس��ت. همان طور که از لفظ مهریه بر می آید مهریه ظاهراً  یک امر مادی است، 
اما خود در جهت تحکیم بنیان خانواده و ابراز وفا و صداقت درونی مرد در قبال همسر تشریع شده 
است و  چه بسا از این رو نام قرآنی مهریه، »ِصداق« تعیین شده است. مهریه را به این اعتبار می توان 

در زمره امور معنوی  لحاظ کرد.
روایات مختلفی درباره مهریه از لحاظ کّمی و کیفی از حض��رت رضا و دیگر معصومان)ع( نقل 
شده است که باید توجه ویژه ای به آن ها کرد. از باب نمونه حضرت رضا)ع( در حدیثی می فرمایند: 
»هنگامی که  ازدواج می کنی بکوش مقدار  مهریه از مهرالسنه1  بیشتر نگردد که رسول خدا)ص( با 

این مقدار مهریه ازدواج  کرد)مجلسی، 1385 ق: ج 103: 350(.
 در روایت دیگری مقدار مهریه ازدواج حضرت رضا)ع( با خواهر مامون)یا به  روایتی دختر مأمون( 
500 درهم که همان مبلغ مهرالسنه است، دانس��ته شده است.)منسوب به امام رضا)ع(،   1406 ق: 

234؛ حرعاملی،  1409 ق، ج 21: 249(.
 در روایتی دیگر از حضرت رضا)ع( به پرداخت مهریه به ش��کل نقد  سفارش شده است)همان: 
255(. در نقل دیگر درباره مهریه  فرموده اند: »هیچ کس حق ندارد با  همسرش بدون مهر ازدواج 
کند. مهر یکی از حقوق واجبی است که با برقرار ش��دن پیمان  ازدواج به ذمه مرد تعلق می گیرد و 
1- ذکر این نکته ضروری است که در محاسبه میزان »مهرالسنه«، باید توجه به معادلهاي که همواره میان ارزش درهم)نقره( و دینار)طال( بوده است وجود 
داشته باشد و با توجه به مالک مزبور به تعیین معادل ریالي مهرالسنه پرداخته شود؛ زیرا در عصر تشریع هر ده درهم نقره برابر با یك دینار طال بوده است؛ 
بنابراین میتوان گفت که 500 درهم نقره)مهرالسنه( نیز در آن زمان برابر با 50 دینار)یا 50 مثقال شرعي( طال بوده است)برای مطالعه بیشتر ر.ک: شفیعی 

سروستانی، 1376: 284؛ ری شهری، 1390، ج 1: 114(.

الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی  در فرهنگ رضوی
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او ملزم به پرداخت آن اس��ت، مگر این که زن تأخیر در پرداخت را بپذیرد)مجلسی،   1385 ق: ج 
 .)351 :103

در روایتی دیگر حضرت)ع( نوع مهریه را با استناد به زمان نبی مکرم اسالم)ص( یاد دادن سوره  ای 
از قرآن، یک درهم یا حتی یک مشت گندم بیان می کنند،2)محدث نوری، 1408 ق، ج 15: 59 ؛ 

کلینی،   1407 ق، ج 5: 414(.
حضرت در جایی به فلسفه وجوب مهریه بر عهده مردان اشاره می کنند و می فرمایند: »علت 
وجوب  مهریه برای مردان و عدم وجوب آن بر زنان از این جهت اس��ت که هزینه زندگی بر عهده 
مردان است و نیز زن در حقیقت  خود را به مرد می فروشد و مرد خریدار است و خرید و فروش بدون 
ثمن معنی ندارد. افزون بر این که زنان به علل مختلفي از تعامل و اختالط)با مردان( و تجارت کردن 

بازداشته شده اند«،3)ابن بابویه قمی، 1373، ج2: 94(.
 نکته قابل توجه در این بحث آن اس��ت که آن چه در عرف با  عنوان شیربها به پدِر زن پرداخت 
می شود، طبق روایت حضرت رضا)ع( باطل است.  مضمون روایت این گونه است که مقدار مهری که 
برای زن تعیین شده صحیح و مقدار معینی که برای پدر زن  مشخص شده باطل است)حرعاملی، 

1409 ق، ج 20: 263( 
 3-1-6: تاکید بر رضایت دختر و اجازه پدر: 

از نکات مهم و قابل ذکر در بحث مذکور، توجه به رضایت دختر، البته با نظارت و مدیریت پدر 
است. توضیح این که زن نماد احساس و  عاطفه در خلقت شناخته ش��ده است و احتمال انتخابی 
نادرست با توجه به ویژگی عاطفی بودن زن، می تواند لطمات جبران ناپذیری به کانون خانواده وارد 

2-  مقصود روایت این است که در تعیین مهریه نمیتوان میزان خاصی را معین کرد، بلکه همان گونه که فقیهان امامیه تصریح کردهاند مهم در تعیین مهریه 
رضایت طرفین است؛ اگرچه میزان آن بسیار اندک باشد)ن.ک: محقق حلی، 1408 ق، ج  2: 249؛ عالمه حلی، 1410 ق، ج  2: 14؛ شهید ثانی، 1413 ق، 
ج  7: 440؛ امام خمینی، 1412 ق، ج  2: 289    (. البته بهتر است مهریه زن متناسب با درآمد مرد و بخشی از دارایی وی در زمان ازدواج باشد به طوری که 

در لحظه جاری شدن عقد بتواند آن را پرداخت کند.
3-  در توضیح فراز اخیر روایت باید گفت الگوي تقسیم کار در اسالم در برخی از موارد از وجوه مشترک زن و مرد و تمایزات آن دو پیروي میکند؛ 
یعنی در مواردي دین مبین اسالم، عالوه بر تجربه و تخصص، زنانگي و مردانگي را نیز عامل مؤثر بر رفتار شغلي میداند. چنان که امام رضا)ع( در روایت 
ذکرشده مي فرمایند: »أن النساء محظورات عن التعامل و المتجر مع علل کثیره«)ابن بابویه قمی، 1373، ج2: 94 (؛ زنان به علل مختلفي از تعامل)با مردان( 

و تجارت کردن بازداشته شدهاند.
در توضیح بیشتر مطلب باید گفت در قلمرو خانوادگي، اسالم نفقه زن و خانواده را بر شوهر واجب کرده است تا بدین وسیله، زنان از مسئولیت اقتصادي 
َکِر إِِن اْحتَاَجْت  در برابر خانواده و به تبع آن، از کار کردن بیرون از منزل معاف شوند. امام رضا)ع( در این خصوص مي فرماید: »أَنَّ اْلُنْثَي فِي ِعیاِل الذَّ
ُجَل َو َلتُْؤَخُذ بِنََفَقتِِه«.)ابن بابویه قمی، 1409 ق، ج 4: 350(؛ زن درباره نیازمندیهایش عائله مرد  َوَعلَیِه أَْن یُعولََها َوَعلَیِه نََفَقتَُها َولَیَس َعلَي الَْمْرأَِة أَنْتَُعوَل الرَّ
محسوب میشود. برمردان واجب است که نفقه زن را بپردازد، ولي بر عهده زن نیست که شوهر خود را تأمین کند و یا اگر مرد محتاج و نیازمند شد، نفقه 

وي را بپردازد. این یك نمونه از تقسیم کار جنسیتي در حوزه خانواده است.
نَِساَءُکْم  نُبِّئُْت أَنَّ  الِْعَراِق  همچنین در اسالم زنان به پرهیز از اختالط هاي انحرافي در جامعه ترغیب شدهاند. چنان که امیرمؤمنان)ع( میفرمایند: »یا أَْهَل 
ِریِق أََما تَْستَُحوَن«)حرعاملي، 1409، ج20، ص236(؛ اي مردم عراق! باخبر شدم که زنان شما با مردان نامحرم در فضاهاي مختلط و  َجاَل فِي الطَّ یَدافِْعَن الرِّ
عمومي در حال تنه زدن هستند! آیا از این کارتان حیا نمیکنید؟ از این روایت شریف به دست میآید هرگونه فعالیت اجتماعي که مبتني بر روابط میان زن 

و مرد نامحرم باشد، در آن اصل محرمیت و تفکیك جنسیتي که یك دستورالعمل جنسیتي است، بایستی رعایت شود.
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کند. لزوم رضایت دختر و  اذن پدر، از موضوعاتی است که در روایات مورد تأکید قرار گرفته  است و 
حضرت رضا)ع(  نیز در روایات مختلفی به آن اشاره  کرده اند)همان: 251؛ مجلسی، 1385 ق، ج100: 

329؛ همان، ج 46: 117(.
البته ناگفته نماند آن چه از  مجموع روایات به دست می آید این است که لزوم اجازه و اذن پدر 
بی قید و شرط نیست، بلکه  این اختیار منوط به رعایت مصلحت دختر است)ابن بابویه قمی،  1409 

ق: ج 5: 26( .
   3-1-7: قرائت نماز حاجت مخصوص ازدواج

درباره ازدواج و این حاجت مهم، در منابع دینی، در قالب ادعی��ه مأثوره، نمونه های مختلفی 
وجود دارد که اگر مورد موش��کافی دقیق ش��ود، س��رنخ های مهمی برای ی��ک انتخاب صحیح و 
برنامه ریزی برای یک زندگی مطلوب و متعالی از آن ها قابل اس��تخراج است. از این دسته ادعیه، 
نماز و دعایی است که به حضرت رضا)ع( منسوب است. این نماز و نحوه خواندن دعا در آن به ترتیب 
زیر  است: »هر گاه خواستی ازدواج کنی از خداوند طلب خیر کن و در پی آن برو، سپس دو رکعت 
ْل لي ِمَن النِّسآِء  نماز بخوان و دست  هایت  را)برای دعا( باال ببر و بگو:  »أَللَُّهمَّ إِنّي اُریُد التَّْزویَج َفَسهِّ
ُهنَّ َفْرجاً، َوأَْحَفَظُهنَّ نَْفس��اً فِيَّ َوفي مالي، َوأَْکَملَُهنَّ  َجماالً، َوأَْکَثَرُهنَّ  أَْحَسَنُهنَّ َخلْقاً َوُخلْقاً، َوأََعفَّ

أَْوالداً«)مجلسی، 1385 ق، ج 91: 387(؛
بارخدایا می خواهم ازدواج کنم، پ��س)ازدواج با( زنی را برایم مقدر و آس��ان کن که در میان 
زنان، خوش اخالق ترین و زیباترین و پاکدامن ترین باش��د و )در نبود من( با خویش��تن داری در 

حفظ)آبروی( من و مالم سخت بکوشد و در زیبایی کامل ترین و پر اوالدترین باشد. 
بنابراین چون مسئله ازدواج حساس و سرنوشت س��از است، و در سعادت و شقاوت هر انسانی 
جنبه بنیادی دارد، پس اشخاص اقدام کنندگان به این امر مقدس، وظیفه دارند از پیشگاه خداوند 
اس��تمداد بجویند و با دعا و نیایش و توکل بر الطاف الهی در انتخاب همسر دقت کافی را مبذول 

فرمایند.
ش��ایان توجه اس��ت که فقهای بزرگ امامیه نیز با توجه به مدلول چنی��ن روایاتی، توصیه به 
خواندن نماز حاجت کرده اند. مرحوم ش��یخ محمدحس��ن نجفی معروف به صاحب جواهر که از 
علمای برجسته ش��یعه اس��ت در این باره چنین می نگارد: »یُس��تحبُّ لَه ِعند اراده التَّزویج صاله 
عاء بعَدُهما ایضاً بِما ُصورتُه: اللهم انی ارید ان اتزوج، فقدر لی من  َرکَعتین َو َحمدالل بعَدُهما، و الدُّ

الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی  در فرهنگ رضوی
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النساء...«)نجفی، 1404 ق، ج 29: 39 (؛ کسی که قصد ازدواج دارد، برای وی مستحب است نخست 
دو رکعت نماز بخواند، و سپس به حمد و ثنای خداوند بپردازد، و بعد از نماز و حمد و ستایش دست 
به دعا برداشته، و از خدای عالمیان بخواهد که همسر شایسته و عفیف و زایا و دارای روزی فراوان 

برایش مقدر فرماید.
در کتاب ش��ریف عروه الوثقی اثر مرحوم س��ید محمدکاظم یزدی طباطبائی از علمای ممتاز 
ش��یعه، آمده اس��ت: »یس��تحب عند اراده التزویج امور... منها صالة رکعتین قبل تعیین المرأة و 
خطبتها...«)طباطبایی یزدی،  1409 ق، ج 2: 798 (؛ برای کسی که قصد ازدواج دارد انجام اموری 

مستحب است... از جمله خواندن دو رکعت نماز پیش از تعیین همسر و خواستگاری از او.
3-2: معیارها و الگوهای تربیتی بعد از ازدواج

3-2-1: ابراز محبت و ایجاد عاطفه و موّدت
خداوند در قرآن کریم شکلگیری خانواده را زمینه س��از آرامش و ایجاد محبت دانسته است: 
ًة َوَرْحَمًة إِنَّ فِی َذلَِک  َِّتْسُکُنوا إِلَیَها َوَجَعَل بَیَنُکم مََّودَّ »َوِمْن آیاتِِه أَْن َخلََق لَُکم مِّْن أَنُفِسُکْم أَْزَواًجا ل

ُروَن«)الروم،21( َِّقْوٍم یَتَفکَّ َلیاٍت ل
محبت و عطوفت را خداوند در قلب زن و شوهر قرار می دهد و بر ایشان الزم است که این نعمت 
باطنی و حالت قلبی را که موجب  آرامش زندگی و صفا و پاکی آن است، به وسیله گذشت و فداکاری 
و ایثار حفظ کنند؛ زیرا تبدیل این عاطفه و ش��وق به کینه و نفرت، مبدل کردن نعمت به نقمت و 
خود نوعی ناسپاسی به شمار می رود. البته به فرمایش حضرت رضا)ع(: » در دل ها رغبت و نفرت و 
نشاط و سستی وجود دارد. هنگامی که میل و اقبال می کند، بینش و ادراک دارد و زمانی که  بی میل 
است، افسرده و ناتوان است؛ از این رو دل را هنگامی که اقبال و نشاط دارد به کار گیرید و زمانی که 

سست و بی میل است رها کنید«)محدث نوری، 1408 ق، ج  3: 55(.
 زوج در رواب��ط عاطفی با یکدیگر، باید این س��خن گهرب��ار امام رضا)ع( را در نظ��ر  بگیرند که 
می فرمایند: »اگر مؤمنی خش��مگین ش��ود، عصبانیت، وی را از طریق حق بی��رون نمی برد و اگر 
شادمانی یابد، این  خرسندی وی را دچار باطل نمی س��ازد و چون به اقتدار رسد، بیشتر از آن چه 
حق اوست نمی گیرد«)حرعاملی،    1409 ق، ج  15: 358 ( حضرت معتقدند: »اگر نسبت به کسی 
محبتی دارید، آن را  آشکار کنید؛ زیرا اظهار دوستی نیمی از خردمندی به شمار می آید«)کلینی، 

1407 ق، ج 2: 615(.
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  بنابراین به فرموده امام رضا)ع( زن و شوهر باید عواطف خود را در خصوص یکدیگر علنی سازند 
و در این باره از خجالت و شرمساری پرهیز  کنند)حرعاملی،  1409 ق، ج  20: 23(.

 همچنین یکی از اموری که بر رونق و صفای خانه می افزاید، تالوت قرآن اس��ت. حضرت  امام 
رضا)ع( در این باره می فرمایند: »در منزلتان برنامه ای برای تالوت قرآن قرار دهید، هرگاه در منزلی 
 قرآن خوانده شود، کارها سهل و آسان می گردد و خیر و برکتش بسیار شده و در غیر این صورت، 
اهل خانه در تنگنای  فکری و روان��ی و اقتصادی قرار می گیرند«)کلین��ی، 1407 ق، ج  2: 610؛ 

حرعاملی،  1409 ق، ج  6: 201(.
 بر این اساس  عوامل معنوی و روی آوردن به سنت های مذهبی می تواند روابط عاطفی و فضای 
روان شناختی خانواده را تحت تأثیر قرار  دهد. در مواقعی حتی ابراز عواطف هم برقرار است، ولی 
گویا احساس آرامش از خانه رخت بربسته است و این بدان دلیل  است که اهل خانه از ذکر خداوند 
اعراض کرده اند. از دیدگاه اسالم هدف از تشکیل خانواده همانا دستیابی به آرامش  درونی است، تا 
انسان پس از رسیدن به این مرحله، به اعتبار این که رحمت و موّدت شالوده و پایه روابط در نظام 
آفرینش  است، به درجه انسان کامل نائل شود. آن گاه که محبت و عاطفه وارد زندگی می شود، فرد 
محوری و خودنگری دگرگون می شود و در چنین حالتی انسان، بر س��خنی که بر زبان می آورد، 
گامی که  برمی دارد و کاری که انجام می دهد مراقبت دارد و در  واقع رحمت را صرفاً در اندیشه و 
احساس پاک مجسم نموده و آن را در زندگی عملی خویش تحقق می بخشد. در چنین خانواده ای 
هرکدام از زن و شوهر به مشکالت یکدیگر توجه داشته و خطاهای خویش را با مدارا،  وفق و حکمت 
اصالح می کنند تا مبادا به جای سازندگی، ویرانگری حاصل شود. اگر این گونه عمل شود، زندگی 

 اعضای خانواده به آرامشی راستین مبدل خواهد گشت.
3-2-2: رعایت حقوق زوجه

بر محققان و اهل علم پوشیده نیست که بحث از حقوق زوجه بسیار مفصل و عریض بوده و در 
این مختصر نمی گنجد، لذا در نوشتار حاضر با عنایت به محوریت کلمات گهربار حضرت رضا)ع( به 

دو مورد از حقوق زوجه  که مورد تاکید حضرت قرار گرفته است اشاره می شود.       
1- حسن معاشرت با زوجه: »صفوان بن یحیی« از امام)ع( سؤال می کند: مردی همسر جوانی 
دارد و مدتی حدود یک سال و چند ماه با  همسر خود روابط زناشویی نداشته است و عدم برقراری 
رابطه به قصد و اراده ضرررسانی به همسرش نبوده،  بلکه به دلیل مصیبت وارده به وی و شدت آن 

الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی  در فرهنگ رضوی
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بوده است، آیا عدم ارتباط با او گناه محسوب می ش��ود؟ حضرت می فرمایند: »اگر روابط خود را با 
همسرش چهار ماه ترک کرده است بعد از آن چهار ماه گناهکار محسوب می شود«)همان، ج 20: 

. )140
این روایت از یک جهت اهمیت و نقش مهم روابط صحیح زناشویی در زندگی مشترک را گوشزد 
می کند و از منظر دیگر  لزوم حسن معاش��رت را تذکر می دهد تا جایی که بی توجهی به نیازهای 
همسر، حتی در صورت عدم قصد اضرار و در  حالت مصیبت زدگی و ترک روابط زناشویی نیز گناه 

شمرده می شود. 
2- پرداخت مهریه:  دیگر حقی که ب��ا انعقاد عقد به ذمه مرد می آید و بای��د به آن توجه کند، 
پرداخت مهریه اس��ت. حضرت رضا)ع( درباره ش��خصی که مهریه زنش را انکار می کند، که به تبع 
انکار، در مقام فرار از پرداخت مهریه است، می  فرمایند: »خداوند متعال هر گناهی را مورد مغفرت و 

آمرزش قرار می دهد مگر گناه انکار مهریه همسر را« )مجلسی،   1385 ق، ج 100: 351( .
این تعبیر تاکید بر وجوب پرداخت مهریه است تا جایی که انکار آن مانع بخشودگی و عفو الهی 

می شود. 
3-2-3: احترام و عطوفت به فرزندان

س��یره عملی امام رضا)ع( به خوبی بیانگر این امر اس��ت که حضرت  نسبت به همسر و فرزندان 
خویش بسیار مهربان بودند و به آن ها عالقه فراوانی داشتند. زمانی که همسر حضرت »سبیکه«، 
حضرت  جواد)ع( را به دنیا آوردند، امام رضا)ع(در توصیف ایشان فرمودند: »من دارای فرزندی شده ام 
که شبیه موسی  بن عمران)ع( گشاینده دریاهاس��ت و شبیه عیسی بن مریم)ع( است که مادرش در 
سطح عالی قداست و پاکی بود«. سپس در  توصیف همسر گرامی خویش فرمودند: »مادر این فرزند 

نیز پاک و پاکیزه آفریده شده است«)مجلسی، 1385 ق، ج 50: 39(.
 در زمینه احت��رام و تجلیل از فرزند »محمد ب��ن عباد« نقل می کند: » ام��ام رضا)ع( همواره با 
 احترام و تجلیل از فرزندشان امام جواد)ع( یاد می کردند و ایش��ان را با کنیه ابوجعفر می خواندند، 
مثاًل می فرمودند ابوجعفر برای من نامه ای فرستاده است و یا من به ابوجعفر چنین نامه نوشتم، و 
این زمانی بود که حضرت جواد)ع( هنوز  کودک بودند، ولی امام با کمال احترام از ایشان در نامه ها 
نام می بردند و حضرت جواد)ع( نیز در نهایت بالغت و  رس��ایی پاس��خ می دادند)عطاردی قوچانی، 

1373، ج 1: 215(.
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 همه این ها بیانگر نهایت احترام حضرت رضا)ع(  به یگانه فرزندشان بود و حضرت به این وسیله 
درس ادب و شیوه اخالق نیک درباره روابط بین پدر و فرزندی را به  مسلمانان می آموختند.

ایشان در خصوص مناسبات اخالقی و روابط بین اعضای خانواده، یک اصل کلی و دارای پیامی 
روان ش��ناختی را مطرح می فرمایند: »برخورد خود را با افراد کوچک و بزرگ، زیبا و نیکو گردان 
که  این اصل در حسن معاش��رت و بهبودی آن تأثیر فراوانی دارد«)منسوب به امام رضا)ع(، 1406 

ق: 400(.
در روایتی دیگر ارتباط افزایش  درج��ه ایمان با افزایش محبت به خانواده ، ارتباط و نس��بتی 
غیرقابل انکار شناخته شده است، به این معنی که هر چه محبت  انسان به خانواده اش بیشتر شود، 
به ایمانش افزوده می شود و یک خانواده مؤمن برای سنجش ایمان خویش باید به این معیار  توجه 

ویژه کند)حرعاملی،  1409 ق، ج20: 22( .
 3-2-4: تأمین رزق حالل

تأمین معاش حالل و فراهم آوردن امکانات زندگی برای اهل خانه، در ایجاد آرامش و افزایش 
 صمیمیت، مدخلیت��ی تام دارد. امام رض��ا)ع( می فرمایند: »هرکس صبح کن��د در حالی که تنش 
سالم و خاطرش آسوده و  معاش اش تأمین باش��د، از مواهب یک زندگی مطلوب و آرام برخوردار 

است«)حائری کرمانی، 1363: 81(.
تالش در  جهت فراهم آوردن تسهیالت برای خانواده به قدری اهمیت دارد که حضرت رضا)ع( 
می فرمایند: »کسی که  در پی به دست آوردن رزق حالل برای تأمین معاش خانواده اش باشد، بهتر 

از مجاهد در راه خداست«)حرعاملی،    1409 ق، ج 17: 67(.
حکمت این تأکید آن است که اهتمام و تکاپو در این خصوص اثری مهم در پیوند عاطفی اعضای 
 خانواده داشته و روابط محبت آمیز افراد خانه را تحکیم می بخشد. حضرت ثامن الحجج)ع( در روایتی 
دیگر از  پیروان خود می خواهد برای ایجاد گشایش در زندگی و رفاه اهل خانه بکوشند)منسوب به 

امام رضا)ع(، 1406 ق:  403(.
 در فرهنگ رضوی یکی از نشانه های سعادت انسان این اس��ت که فرد بتواند به وضع خانواده 
خود رسیدگی کند.  در این باره نیز هشتمین ستاره درخشان آسمان امامت، چنین گوهر افشانی 
کرده اند: »شایسته اس��ت مرد، بر اهل خانه)از  لحاظ مخارج زندگی( سخت گیری نکند، تا این که 

آنان مرگ وی را از خداوند درخواست نکنند«)نراقی،  1422 ق ،   ج 2:   14(. 

الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی  در فرهنگ رضوی
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البته بدیهی است اهمیت تالش برای امور رفاهی خانواده موجب نمی شود که آدمی از اعتدال، 
قناعت و کسب روزی حالل دوری  گزیند. حضرت امام رضا)ع( در این باره تأکید کرده اند: »حقیقت 
ایماِن بنده کامل نمی گردد تا این که سه خصلت را  دارا باشد: بصیرت در دین، اعتدال و میانه روی 
در امور زندگی و خانواده، و بردباری در مصائب)منسوب به امام  رضا)ع(، 1406 ق: 381(. همچنین 
حضرت)ع( فرموده اند: »هرکس به روزی اندکی که خدا به او می دهد راضی باشد،  پروردگار همان 
عمل اندک را از وی می پذیرد«)حائری کرمانی، 1363: 73(. و نیز در خصوص شاکر بودن شخص 
بر رزق  حالل می فرمایند:» هرکس به روزی حالل اما کم خشنود باشد، رنجش کمتر و خاندانش 
در آس��ایش زندگی  می کنند و خداوند عیوب دنیا و کیفیت رفع آن ها را به او می آموزد و وی را با 

سالمتی در بهشت مستقر می سازد« )منسوب به امام رضا)ع(، 1406 ق: 401(.
دیگر آموزه فرهنگ رضوی در این باب پرهیز از افراط و تفریط است. شخصی به نام »عباسی« 
گوید: روزی به محضر امام رضا)ع( شرف یاب شدم و  از ایشان درباره مخارج اهل و عیال و مصرف نفقه 
برای خانواده ام سؤال کردم که باید چگونه باش��د؟ حضرت  فرمود: »حد متوسط دو عمل مکروه و 
ناپسند«. عرض کردم: جانم به فدایت! نمی دانم آن ها چیست؟ حضرت پاسخ  دادند: »خداوند تو را 
رحمت کند آیا نمی دانی پروردگار اسراف)زیاده روی( و امساک)سخت گیری( را  دوست نمی دارد، 
چنان که در قرآن کریم )فرقان،67( می فرماید: »مؤمنان کس��انی هس��تند که هن��گام انفاق به 
مسکینان اسراف نکرده و بخل نورزند،  بلکه در احسان میانه رو و معتدل باشند« )عطاردی قوچانی، 

1373، ج 1: 363( .
3-2-5: لزوم حفظ آراستگی در روابط زناشویی

در منابع اسالمی آمده است که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد)فیض کاشانی، 1406 
ق، ج 20: 693(. از آن جا که اس��الم عبارت از دس��توری جامع برای زندگی بشر است، دستوراتی 
برای نظافت و آراس��تگی ظاهر و ایجاد جذبه متقابل نیز در تعالیم جاویدان آن مشاهده می شود. 
باید توجه داش��ت برخالف تصور عموم، این فقط زن نیست که باید به این مهم اهتمام ورزد، بلکه 
مرد نیز به نوبه خود موظف به حفظ آراستگی و پاکیزگی است. امام رضا)ع( در ضمن حدیثی به این 
نکته مهم توجه می دهند که این فکر که مرد  نیازی به زینت ظاهر ندارد، مقبول نیست: »چه بسا 
بی  توجهی مرد به آراستگی ظاهر، سبب گردد که زن از پاکدامنی فاصله بگیرد و فضیلت عفت را 
از دست بدهد«)طبرسی،   1365، ج 1: 489(. همچنین حضرت در جای دیگری تأکید دارند که: 
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»پاکیزگی از خلق و خوی پیامبران الهی است«  )ری شهری، 1419 ق، ج 10: 95(. 
در موضوع نظافت و آراستگی، »حسن بن جهم« داس��تانی از حضرت رضا)ع( نقل  می کند که: 
یک روز به دیدار امام رضا)ع( رفتم. هنگام مالقات به چهره ایشان نگاه کردم. دیدم حضرت محاسن 
خود  را با رنگ سیاه خضاب کرده اند. عرض کردم: فدایت ش��وم! با رنگ سیاه موهایتان را خضاب 
کرده اید؟ حضرت  فرمودند: »آری! در رنگ آمیزی پاداش اس��ت و رن��گ کردن موی و آمادگی)با 
آرایش ظاهر( از چیزهایی است که پاکدامنی  زنان را افزون می سازد«)عطاردی قوچانی، 1373، 

ج 2: 27؛ طبرسی، 1365، ج 1: 151(.
 در روایت دیگری آمده است که  حضرت به »حسن بن جهم« فرمودند: »زن دوست می دارد در 
تو همان زینت را ببیند که تو دوست داری در او ببینی و زنانی  از عفت بیرون نشدند و فاسد نگشتند، 
مگر به واسطه کم توجهی شوهرانشان به آرایش خود«. سپس فرمودند: » پدرم از پدرانشان خبر داد 
که زنان یهود از عفت بیرون رفتند و به فساد کشیده شدند و چنین نشد مگر به خاطر کم توجهی 

 شوهران به آرایش و نظافت خود«)طبرسی، 1365، ج 1: 154(.
در تحلیل س��خن حضرت باید گفت امام)ع( در این کالم به دو موضوع اشاره کرده اند: نخست 
 پاداش اخروی و اج��ر الهی آرایش کردن. دوم ارزش اجتماعی آن. ای��ن دو موضوع دارای اهمیت 
وافر بوده و موضوع دوم هم که بیانگر  فلس��فه اجتماعی آرایش و آراستگی است از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است، زیرا آرایش مردان و آراستن سیمای ظاهری،  موجب افزونی پاکدامنی زنان می شود 

و احساس لذت جویی و زیبادوستی آنان را اشباع می کند.
نتیجه گیری

مطابق آموزه های دین مبین اس��الم ازدواج و گزینش همس��ر، انتخاب مطلوب ترین همراه و 
ترسیم روشن ترین طریق سعادت و پاسخی مناسب به عالی ترین نیاز فطری انسان یعنی وصول به 
کمال و سعادت است. چنان چه این کار به شکل صحیح و سنجیده انجام شود، کارکردهای مناسب 
و پیامدهای سازنده آن در طول زندگی مشترک ملموس خواهد بود و در صورت انتخاب نادرست 
تبعات زیان بار آن تا مدت ها گریبان گیر فرد و جامعه خواهد شد؛ بنابراین ارائه مدلی برای انتخاب 

صحیح در امر همسر گزینی و استمرار زندگی خانوادگی موفقیت آمیز در نهایت اهمیت است.
از آنجا که اسالم دینی جامع اس��ت و برای تمام ابعاد زندگی بشر برنامه دارد، بی تردید در این 
زمینه نیز مسلمانان باید به آموزه های دینی مراجعه کنند و از آن جا که پیامبر گرامی اسالم، اهل 

الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی  در فرهنگ رضوی
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بیت عصمت و طه��ارت)ع( را عدل قرآن ق��رار داده، یکی از منابع اس��تخراج الگوی دینی در بحث 
مزبور روایات اهل بیت اس��ت. حضرت امام رضا)ع( به عنوان یکی از حجت های الهی در این زمینه 
رهنمودهای ارزنده ای را ارائه کرده اند که مطابق تحلیل نوشتار حاضر، برخی از این معیارها مربوط 
به مرحله قبل از ازدواج و انتخاب همسر و برخی دیگر در راستای حفظ زندگی خانوادگی و استمرار 

کانون گرم آن در مرحله بعد از ازدواج است.
تأمل در کلمات گهربار حضرت به خوبی آش��کار می کند که ایشان در کنار ارائه معیارهایی از 
قبیل توجه به ایمان و اخالق زن، از معیارهای دیگری مانند داش��تن ظاهر نیکو در همسر و لزوم 
حفظ آراستگی زوج در روابط زناشویی نیز سخن به میان آورده اند و این معنای نگاه همه جانبه شرع 
مقدس اسالم به این امر خطیر است. بینشی که نه سر از رهبانیت محض در می آورد و نه ویژگی های 
مادی صرف را مد نظر قرار می دهد، بلکه با ارائه مدلی منحصر به فرد طریقه میانه را می گیرد و از 

این طریق سعادت انسان ها را تضمین می کند.
بنابراین بر پیروان و شیعیان آن امام همام واجب است که با تفّطن به معیارهای ارائه شده توسط 
ایشان و سایر ائمه اهل بیت)ع(، در گزینش همسر در مرحله پیش از ازدواج و در نحوه زیست خود 
بعد از ازدواج، با پرهیز از افراط و تفریط، تمامی مالک های مزب��ور را رعایت کنند و از هیچ یک از 

معیارهای ذکر شده غفلت نورزند تا به سعادت حقیقی نائل شوند.
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منابع و مآخذ
- قرآن کریم

 -اب��ن بابویه قمی، محمد بن علی )1373(، عیون اخب�ار الرضا)ع(، ج2، ترجمه علی اکبر 
غفاری،  قم: نشر صدوق.

 ---------------------- ) 1409ق(، من الیحضره الفقیه، ج5، تهران: نشر  صدوق.
---------------------- )1403ق(، معاني األخبار، ج3، قم: دفتر انتش��ارات اس��المی 

وابسته به جامعه مدرسین حوزه  علمیه قم.
-ابن منظور، محمد بن مکرم )1414ق(، لسان العرب،ج5، بیروت: دار الفکر.

-احسایی، ابن ابی جمهور )1405ق(، عوالی اللئالی العزیزیه فی االحادیث الدینیه. قم: 
دار سیدالشهدا.

 -جوهری، اسماعیل بن حماد )1410ق(، الصحاح، ج3،  بیروت: دار العلم للمالیین.
-حائری کرمانی، حسین ) 1363(، درر الکالم. مشهد: انتشارات سازمان چاپ.

 -ح��ر عاملی، محمد حس��ن ) 1409ق(، وس�ائل الش�یعه، ج15، ج17، ج20 و ج21، قم: 
موسسه آل البیت علیهم السالم.

 -حرانی، ابو محمد حسن بن علی )1418ق(، تحف العقول. قم: اسالمی.
-خمینی، س��ید روح الّل موس��وی )1412ق(، تحریر الوس�یله. قم: مؤسسه  مطبوعات دار 

العلم.
 -ری شهری، محمد محمدی )1419ق(، میزان الحکمه، ج10، بیروت: دارالحدیث.

- ------------------- )1387(، تحکی�م خان�واده از نگاه ق�رآن و حدیث. قم: دار 
الحدیث.

- -------------------- )1390(، سیره پیامبر خاتم)ص(. قم: دار الحدیث.
- ش��فیعی سروس��تانی، ابراهیم و دیگران )1376(، قانون دیات و مقتضیات زمان. تهران: 

مرکز تحقیقات استراتژیک دفتر ریاست جمهوری.
- ش��هید ثانی، زین الدین بن علی عاملی )1413ق(، مس�الک األفهام إلی تنقیح شرائع 

اإلسالم. قم: مؤسسه المعارف السالمیه.
- طباطبایی یزدی، س��ید محمد کاظم ) 1409ق(، العروه الوثقی. بیروت: مؤسسه العلمي 

الگوها و معیارهای تربیتی تشکیل و استمرار خانواده متعالی  در فرهنگ رضوی
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للمطبوعات.
-   طبرسی، حسن بن فضل )1365(، مکارم االخالق، ج1، تهران: انتشارات  فراهانی.

- طوسی، محمد بن حسن )1407ق(، تهذیب األحکام، ج7، تهران: دار الکتب السالمیه.
-  عطاردی قوچانی، عزیز الل )1373(، مسند االمام الرضا علیه السالم، ج1، ج2،  مشهد: 

آستان قدس  رضوی.
-  عالمه حلّی، حس��ن بن یوسف بن مطهر اس��دی )1410ق(، إرشاد األذهان إلی أحکام 

اإلیمان. قم: دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه  علمیه قم.
-  فی��ض کاش��انی، محم��د محس��ن )1406ق(، الواف�ي، ج20، اصفه��ان: کتابخان��ه امام 

امیرالمؤمنین)ع(.
-  کلینی، محمد بن یعقوب )1407ق(، الکافی، ج2، ج5، تهران: دارالکتب االسالمیه.

-  مجلس��ی، س��ید محمد باقر )1385ق(، بحار االنوار، ج91،ج100،ج103 تهران: انتشارات 
مکتبه االسالمیه.

-  محقق حلّی، نجم الدین جعفر بن حسن )1408ق(، شرائع اإلسالم في مسائل الحالل 
و الحرام. قم: مؤسسه اسماعیلیان.

-  مکارم شیرازی، ناصر )1424ق(، کتاب النکاح. قم: انتشارات مدرسه امام علی)ع(.
-  محدث نوری، میرزاحسین )1408ق(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. بیروت: 

مؤسسه  آل البیت)ع(.
-  منسوب به امام رضا)ع( )1406ق(، صحیفه الرضا )ع(. مصحح محمد مهدی نجف ، مشهد: 

کنگره جهانی امام رضا)ع(.
-  ------------------- )1406ق(، فقه الرضا)ع(. مشهد:  مؤسسه آل البیت)ع(.

- نراقی، محمد مهدی )1422ق(، جامع السعادات. بیروت: نشر اعلمی.
- نجفی، محمدحس��ن )1404ق(، جواهرالکالم في شرح شرائع اإلسالم، ج29، بیروت: 

دار إحیاء التراث العربي.
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 Standards and criteria of forming and continuity of the
transcendent family in the Razavi culture

Mostafa Rafsanjani Moghaddam

Assistant Professor of Religious knowledge At the Institute of Higher Education 
Tabran(Corresponding Author)

Mohammadreza Elmi Sola

Assistant Professor of Jurisprudence and Principles of Islamic Law at the Ferdowsi 
University of Mashhad

Ali Mohammadian

PhD Candidate in Jurisprudence and Principles of Islamic Law at the Ferdowsi 
University of Mashhad

Abstract

Every human being is exposed to different choices in the course of his/her 
evolution and maturity among which some choices are more important. 
Choosing the spouse, probably, is one of the most important choices 
every one may make during his/her life, and getting divorce and breaking 
up the family is considered as one of the largest damages derived from 
a wrong choice. This paper is going to investigate the educative criteria 
of a congenial choice for forming and continuity of the successful family 
based on Razavi culture. It is a library research, and it has been organized 
by studying Razavi Traditions ( Ahadis-e- Razavi ). Trying to introduce 
a model of transcendent life style, this study, at the same time, inspired 
by Imam Reza’s Traditions, aims at strengthening the foundation of the 
family. The Razavi culture is full of guidance which is studied by this 
study in two separate sections: educative criteria considering pre-marriage 
period which may result in a congenial choice and, consequently, forming 
a transcendent family, and educative criteria in the post-marriage era 
through which the transcendent family might be continuous. 

Keywords: transcendent family, Imam Reza, educative criteria
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 “Economic welfare from the Qur’an and Razavi teachings’
perspective”

  Sayed Ali Hussaini
PhD student of comparative interpretation of Qur’an, Al-Mustafa international 

university, Mashhad (Author in charge)
  Mustafa Ahmadi Far

Assistant professor, Al-Mustafa international university

Abstract:
 Economic welfare alongside devoutness is one of the most important
 concerns in private and social life. In the Islamic societies there is a
 kind of intellectual contradiction and practical effort which stem from
 misunderstanding of religious statements; as a result, some despite
 their internal desire are getting away welfare and see wealth as plague
 of religion. The present paper which is prepared by library method, has
 critiqued this approach by reference to the Qur’an and Razavi (Imam
 Reza) teachings and has proved that economic welfare in life is an
 outcome of faith and piety and the best help to mankind for worshiping
 and serving God and cultural, personal and social development. On this
 basis, the present writing by using a new method in definition of welfare
 and related terms, has proved the favorability of economic welfare from
  the Qur’an and Razavi teachings’ perspective.
    Key words: welfare, economy, poverty, wealth, Imam Reza.
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The concept and position of Sanctuary in Islamic culture

Shokrollah Khakrand
 Assistant Professor History in Shiraz university
College of Literature and Humanities

Abstract:
Sanctuary in Islamic culture is a Holy place or time which many things 
that is possible in other circumstances are, permissible in it. Sense and 
wisdom of the imposed restrictions on the etiquette and rules of the 
Sanctuary, is understandable in the context of religious anthropology and 
ontology. Sanctuary is a provider of a model of ideal society in which 
Sanctuarist human practice to be closer to their ideal Islamic lifestyle, 
in this situation and safe environment and in Sanctuary specifically. 
manifestation of this Sanctuary in Sanctuarist human, can bring him in 
sacred space to the objectivity of the Sanctuary concept. In this article we 
have tried to Consider the Philosophy of restrictions on the Terrestrial and 
bestial dimension in order to free up the celestial and spiritual dimension  
and the role of Sanctuary in  human spiritual promoting, by the explanation 
of human characteristics as being two-dimensional in divine religions.  
Sanctuary as the example of Islamic utopia, is the output  and place 
of Human growth, which can be called an earthly paradise. The 
Characteristics of paradise and paradisal human, is high point of the 
Sanctuary and the Sanctuary people in  Islamic utopia. Ideal perfect man, 
dynasties, and Sacred Houses which Prophet (PBUH) household are The 
index of them , are Axis Sanctuary .This article seeks to answer these 
questions that  what was the Philosophy of  the ascription some places, 
times and families and…. In the course of religious culture building and 
civilization by  descriptive and analytical methods. 

Keywords: Sanctuary, utopia, the perfect man, the Islamic culture
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 Discourse Analysis of Imam Reza Debates and Agonisms with his
Discursive Others

(Qur’anic- Verbal Bases of Formulating the Islamic Identity)

Dr. Mansoor Mirahmadi
Professor of Political Science- Shahid Beheshti University
  Amir Rezaeipanah
 PhD. Student of Political Science- Shahid Beheshti University         

Abstract
 Imam Reza’s era is the stage of the rise of many streams and discourses
in the Muslim World. These discourses are recognizable in two intra-
 discursive and extra-discursive levels. These sects and sub-discourses,
 and the necessity for clarifying the Muslims’ thoughts, led to many
 debates and contrasts. This study is about to discursively analyze his
 debates and the manner of his agonism with the controversial discourses,
 grasp the dominant principles on his identity-other-making semiotic
 system and investigate the relation between it and the bases of the qur’anic
 approach. It is going to examine and question the methodological logic
 that is prevalent in Imam Reza’s discourse of debates and disputes in
 the area of identifying the identity borders. According to the primary
 hypothesis of the study, “the Imam’s discursive approach is based on the
 verbal principles and the logic, elements and theoretical and practical
 instruments that are in the Quran and the prophetic tradition; some of
 which are respect, moralism, proper dialogue, wisdom and preaching the
 good, tolerance, rent and safeconduct, authenticity of proof, reference to
 human being’s pure inner nature, appeal to reasons and common bases,
 beneficence and munificence and so on. This study tries to, through using
 the methodological framework of the theory of discourse analysis, present
 the bases and the semiotic system of the Razavi (Imam Reza) discourse
 in its debate and contrast with the rival discourses and from that give the
 bases of identity- other-making in his thought.

  Key Words: Identity Formulating and Deconstructing, Other-making,
          Proper Dialogue, Islamic and Shiite Identity, Imam Reza Debates.
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 Imam Reda and his confrontation with Ahlulhadith’s wrong
 uderstanding of predicative attributions
  
  Rasul Mohamadjafari
Assistant professor of Shahed university

Abstract
One important theological sects in ege of Imam Reda was Ahlulhadith.
 they had attended to appearance of verses and narrative and according to
 issue of predicative attribution , they presented physical imagination for
 god or by demonstrating attributes without explaning it .in face of such
 approach , Imam Reda expressed his right oponion about predicative
 attributions and interpreted verses and narratives of prophet.so ,this
 research seek to answer this question how is the methods of Imam Reda and
 his confrontation with Ahlulhadith’s wrong understanding of predicative
 attributions? study the narrative of Imam Reda in this issue representative
 that Imam Reda used two ways for interpretation of verses.first is quran
 to quran (the method of referring allegorical verses todecisive ones) and
 second is rational interpretion of verses to express none physical verses
 relate to predicative attributions and in his confrontation Ahlulhadith’s
 narrative in predicative attributions,some of them were apocryphal and
 distroted and others explained properly by Imam Reda.
 Key words: Imam Reda, Ahlulhadith, Predicative attributions, Quran,
Narratives
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The study of thy role of Astan-e Qods in repairing Shah Cheragh
Complex 

Ali Najafzadeh
The lecturer of  Birjand university
Abstract
Shiraz is one of the important Iran’s religious cities and its importance 
is because of a Shah Cheragh’s shrine (Ahmad ibn Musa’ Imam Reza’s 
brother). The Shrine has a history of several centuries of architecture. 
during the last two centuries Shah Cheragh’s dome has been damaged 
that has been reconstructed and now is one of the most important 
pilgrimage complex of Shias. The current reconstructing of Shah 
Cheragh has happened during Pahlavi dynasty with the help of Astan-e 
Qods. A subject that has not been paid attention in art and architecture 
researches. The available documents shows more aspects that how 
Astan-e Qods started its co-operation during the custodianship of Fakhr 
al-din shade man, Seyyed Jalal al-din Tehrani, Mohammad Mehran, 
Amir Azize, Butmun Qelich and Pirnia, during the years 1337-1348, 
that has been neglected in Persianologist researches.
In this Article which relies on news-papers published in Mashhad and 
Shiraz tries to investigate the reasons and the manner of Astan-e Qods 
co-operations in repairing and reconstructing of Shah Cheragh’s dome, 
policies and activities of each Nayeb al-tolieah, paid expenses on 
repairing, artistic and architectural effects on the dome and the complex 
of Shah Cheragh.
Keywords: Shah Cheragh, Astan-e Qods, Architecture, tiling.
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Analysis of cultural policy in Imam Reza (A.S.) Sireh

Ahmad Jahangir Feizabadi 

 Mater of  Islamic study and culture and communication, Imam Sadiq University, 
A.jahangir89@gmail.com

Meysam Farokhi 

 Assistant professor in Islamic study and culture and communication, Imam Sadiq 
University, Mfarokhi65@gmail.com 

Abstract
There are cultural issues in the era of Imam Reza (A.S.) that create review  
of Islamic culture especially Shia Muslim culture. In this context, he took 
advantages by Enlightenment and using available fields and could solve 
these problems by doing extensive cultural activities and manage cultural 
system of the Shia community.
The aim of this article is to answer this question that what cultural 
problems exist in the era of imam reza According to the cultural policy- 
making  approach and what actions did Imam Reza (A.S.) to solve them? 
By searching, collection and processing the information with descriptive 
analytical method, findings show that cultural problems during immate of 
imam reza include like  “shiite leadership peril”, “Ideological deviations 
in translation movement”, “the emergence of various religions and 
sects”, “the Rscientific-religious ignorance in the society”, “Rumors and 
lies against Ahlul Bayt (A.S.)”,”falsification and forghing the hadiths”  
“government deception“ He responded to these problems by a series 
of political actions (that his cultural policy making have shaped ) such 
as “explicit declaration of Shiite leadership”, “training elite students”, 
“scientific - religious meetings”, “scientific debates”, missionary trips”, 
“restoration of the prophetic hadiths”, “explaining the true traditions 
and cursing counterfeiters”, “cursing and excommunicating Some 
sects”, “developing all aspects of the spread of science”, “spread Shia”, 
“neutralizing the deceitful plots of government”.
Keywords: policy, culture, policy making, Imam Reza (A.S.) Sireh
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Approach: with an academic and research approach, this journal 

accepts articles with their main focus on Imam Reza (PBUH) which are 

authored in various areas including ideological, theological, juridical 

(figh), interpretive, Hadith, historical and comparative as well as other 

scientific aspects of the Erudite of Mohammad (PBUH) Family.



172

13
95

ن 
ستا

تاب
م، 

ده
ار

چه
ره 

شما
م 

ار
چه

ل 
سا

فرهنگ رضوی

In the Name of God

Journal of Razavi Culture

Imam Reza (AS) International Foundation for Cultural and Arts
Vol.3, No.11, Atumn 2015

Managing Director: Seyyd Javad Jafari Ahmadabadi 
Editor in Chief: Jalal Dorakhshah 

Executive Director:  Mohammad Ali Nedaee

Seyyed Mohammad Reza Ahmadi Tabatabai: Associate Professor of  
Imam Reza (AS)   International Foundation for Cultural & Arts
Jalal Dorakhshah: Professor of  Imam Sadeq (AS)  University
Ali Soroorimajd: Assistant Professor of  Imam Reza (AS) International 
Foundation for Cultural & Art
Mahnaz Shayestehfar: Associate Professor of  Tarbiat Modares 
University
Mahmoud Vaezi: Assistant Professor of  Tehran University
Mohammad Hadi Homayoon: Associate Professor of  Imam Reza (AS) 
International Foundation for Cultural & Arts
Seyedeh Razieh Yasini: Assistant Professor of  Research Institute of 
Culture, Art and Communication

Editing and Layout:  Dadeh Gostar Hor Institute
Printing office: Zomorrod

VOL.4,No.14, summer  2016


