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فصلنامه فرهنگ رضویفرهنگ رضوی
علمی پژوهشی

سال سوم، شمارة یازدهم، پاییز 1394 

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

سردبیر: جالل درخشه
مدیراجرایي: محمدعلي ندائی

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

استاد دانشگاه امام صادق)ع(جالل درخشه

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

دانشیار دانشگاه تربیت مدرسمهناز شایسته فر

استادیار دانشگاه تهرانمحمود واعظی

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

استادیار پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطاتسیده راضیه یاسینی

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

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

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

 www.shamstoos.ir :پایگاه اینترنتی فصلنامه

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

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

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

سال چهارم شماره 15، پاییز 1395

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

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

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

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

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

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

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

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

باشد. 

را در
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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

نقش سلرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسلامی در تحکیم نهاد خانواده 
اسامی با تأکید بر سیره رضوی )موردمطالعه، شهروندان شهر اصفهان(

ولی محمد درینی، محمد تابان، احسان نامدار جویمی، صید مهدی ویسه، علی رضااحمدی زاده.....................

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
علی نصیری .........................................................................................................................................................................................................

راهکارهای تقویت و گسترش نهادهای دینی و مردمی در جامعه اسامی برای رفع 
محرومیت با الگو گیری از سیره امام رضا )ع(

محمد عبدالحسین زاده ،  میثم لطیفی ............................................................................................................................................

آرمان شهر اسامی از منظر امام رضا)ع(
 مصطفی اسفندیاری )فقیه( ،  مصطفی مهدوي آرا،     علی رضا نادریان الیین ،  صدیقه یوسفي چوبیني ........ 

آیین دوست یابی در سخنان امام رضا)ع(
مرتضی رحیمی ............................................................................................................................................................................................

نگرشی به وحدت و تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا)ع(
یاسر اسماعیل زاده امامقلی،  فهیمه شبان زاده ................................................................................................................................

بررسی تطبیقی کاربسلت پارادایم جهانی شلدن فرهنگ و جهان بینی دینی بر 
ساماندهی زندگی بشریت با تأکید بر معارف رضوی

سید جواد امام جمعه زاده،  سید زکریا محمودی رجا،  سید علی سراج .............................................................................

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا)ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین 
بهجتی

 محسن سیفي،  نجمه فتحعلي زاده ...................................................................................................................................................................
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چکیده

واژه های کلیدی:

سرمایه نمادین ایرانی-اسالمی، شاخص اخالقی، شاخص  اقتصادی-اجتماعی، شاخص 
عاطفی، نهاد خانواده

vm.darini@yahoo.com ،1- استادیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور واحد لواسانات تهران
taab1347@yahoo.com  ،2-استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایالم

davood.joyame@gmail.com ،)3-کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- گرایش بازاریابی، دانشگاه ایالم)نویسنده مسؤول
amir7912000@yahoo.com ،4-استادیار گروه مدیریت دانشگاه ایالم

a.ahmadizadeh91@gmail.com ،5-دانشجوی دکترای علوم سیاسی  واحد علوم و تحقیقات

هدف از انجام این تحقیق بررس��ی رابطه س��رمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– 
اسالمی در تحکیم نهاد خانواده از منظر سیره رضوی اس��ت. در این زمینه یک فرضیه 
کلی و چهار فرضیه جزئی شکل گرفته اس��ت که رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی 
ایرانی - اس��المی با عوامل تحکیم خانواده ازنظر س��یره رضوی و ابعاد آن یعنی عوامل 
اخالقی، عوامل اقتصادی، عوامل عاطفی و عوامل اجتماعی بررس��ی ش��ده که ارقام این 
فرضیات معن��ادار و برابر ب��ا 0.76، 0.64، 0.42، 0.56، 0.43 اس��ت. در واقع هر چه 
سرمایه های نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی مثبت تر و قوی تر باشد، نهاد خانواده 
محکم تر و از پایداری و اس��تحکام بیش��تری در روابط خود برخوردار است. نمادهای 
اقتصادی، نمادهای اجتماعی و نماده��ای فرهنگی می تواند رابطه ق��وی با تحکیم نهاد 
خانواده داشته باشد و هر چه خانواده س��رمایه های نمادین بیشتری در زمینه اخالق و 
دین داشته و بیشتر به این نمادها پایبند باشد، اعضای خانواده بیشتر و بهتر )ازنظر کمی و 
کیفی( در کنار هم قرار خواهند گرفت و درقبال یکدیگر ازنظر اخالقی مثبت، ازنظر 
عاطفی وابسته، ازنظر اقتصادی سازنده،ساز گار و ساده زیست و ازنظر اجتماعی منسجم، 
مشارکتی و معتمد خواهند بود و در کل موجبات تحکیم نهاد خانواده به عنوان یک کل 

منسجم را در پی خواهد داشت.

تاریخ دریافت:94/4/15 
تاریخ پذیرش:95/7/4 

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در 
تحکیم نهاد خانواده اسالمی با تأکید بر سیره رضوی

)موردمطالعه، شهروندان شهر اصفهان(
ولی محمد درینی 1، محمد تابان 2، احسان نامدار جویمی 3، صید مهدی ویسه 4، 
علی رضااحمدی زاده 5
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مقدمه و بیان مسئله
انسان موجودی است که همواره به دنبال نداشته های خود است و بی نهایت طلب 
است و در پی بی نهایت می گردد و برای رسیدن به کمال، نیمه نداشته خود را در هر 
چیزی جس��ت وجومی کند.او این نیمه را نزد هر چیزی که بیابد خود را به آن مش��ابه 
و به آن نزدیک می کند و با آن چیز انس می گیرد.ازاین رو انس��ان موجودی اجتماعی 
اس��ت و پس ازتولد در یک خانواده بزرگ می ش��ود و بعد تش��کیل خانواده می دهد و 
درنهای��ت بچه ای را درون خانواده خود پ��رورش می دهد و این فرایند برای همه افراد 
تقریباً یکس��ان اس��ت. پس نهاد خان��واده از ارزش زیادی برخوردار اس��ت و می تواند 
کودکان��ی را تحویل جامع��ه بدهد که فردا پدران و مادران کودکانی دیگر هس��تند و 
این خانواده ها هس��تند که فردای جامعه و افراد درون جامعه را می س��ازند و چنانچه 
بخواهیم افرادی در آینده داش��ته باشیم که آینده ای روشن رابرای جامعه و ملت رقم 

بزنند، باید خانواده ای سالم داشته باشیم )نامدار،1393: 20(.
خانواده بنیادی ترین نهاد جامعه انس��انی است که همواره به اشکال گوناگونی در 
طی تاریخ وجود داش��ته است. این نهاد با توجه به کارکردها و نقش های مختلفی که 
بر عهده دارد در تنظیم زندگی اجتماعی انسان نقش مهمی ایفا می کند، چراکه انسان 
در درون خانواده متولدشده، رشد یافته و بسیاری از مفاهیم را از خانواده فرامی گیرد 
و هم��واره با آن س��روکار دارد. مهم ترین تجربه های انس��انی که اساس��ی ترین عوامل 
ش��کل دهنده شخصیت اش محس��وب می ش��ود، در درون خانواده نمود پیدا می کند 
و آموختن زبان، آداب  و رس��وم و برقراری روابط اجتماعی، ظهور افکار و اندیش��ه ها و 
همچنین جهت دهی به شخصیت انسان هم از خانواده شروع می شود. به همین دلیل 
خانواده تأثیر عمده و عمیقی بر دیگر نهادهای اجتماعی خواهد گذاشت.افراد چنانچه 
در خانواده هایی با الگوی ایرانی– اس��المی پ��رورش پیدا کنند در آینده نیز جامعه ای 
ایرانی– اسالمی را خواهند ساخت. ازاین رو توجه به نهاد خانواده و افرادی که از درون 

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در تحکیم نهاد خانواده اسالمی 
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اجتماعی بیش از پیش مستحکم ترش��ود و الگوها و نمادهای ایرانی– اسالمی در آن ها 
اش��اعه و ترویج یابد تا بنیاد نهاد خانواده بر مبنای الگوها و نمادهای ایرانی– اسالمی 
بنا شود.ازنظر اسالم، در زندگی خانوادگی، اصل، وجود فضایی آرام و محبت آمیز است 
که زن و ش��وهر باید س��عی کنند در محیط خانواده میان اعضا آرامش به وجود آید 
و روزبه روز این آرامش و محبت بیش��تر ش��ود.خانواده و چگونگی روابط میان اعضای 
خانواده و نحوه ارتباط والدین با فرزندان، در ش��کل گیری شخصیت و رشد اجتماعی، 
عاطفی و عقالنی فرزندان، نقش و اهمیت زیادی دارد. در فرهنگ اس��المی، خانواده، 
به مثابه دژی اس��توار و نهادی مقدس از جایگاهی اساس��ی برخوردار بوده و بیشترین 
مس��ئولیت را در رش��د و تحول، تربیت و تعالی و سعادت انسان بر عهده داشته است. 
اساس تشکیل خانواده و ازدواج در نظام الهی رسیدن به آرامش روان و آسایش خاطر، 

پیمودن طریق رشد، نیل به کمال انسانی و تقرب به ذات حق است.
از طرفی بمباران های اطالعاتی و ارتباطی مبتنی بر الگوی غربی و مادی از سوی 
کش��ورهای آمریکایی و اروپایی باعث ش��ده اس��ت که نمادهای غربی در کش��ورهای 
ایرانی و اس��المی ترویج و اش��اعه پیدا کند . این عامل می تواند منجر به انزوا طلبی، 
گوش��ه گیری، تکبر و غرور کاذب، افس��ردگی از نداش��تن چیزهایی که  دیگران دارند 
و ... ش��ود، ازای��ن رو باید با ایس��تادگی در برابر این هجمه های دش��من، نهاد و بنیان 
خانواده را مس��تحکم کرد و برای این تهاجمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و غرب 
جایگزین هایی را پیشنهاد و به جامعه معرفی کرد، دراین راستا سرمایه های اقتصادی، 
اجتماع��ی و فرهنگی ایرانی – اس��المی می تواند این وظیفه را به عهده بگیرد )همان: 

.)22
ازاین رو در این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع به دنبال بررس��ی رابطه سرمایه 
نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اس��المی با عوامل تحکیم نهاد خانواده اسالمی یعنی 

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در تحکیم نهاد خانواده اسالمی 
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عوامل اخالقی، اقتصادی، عاطفی ، اجتماعی( با تأکید بر سیره رضوی هستیم.

تبیین نظری
سرمایه نمادین1:

مفه��وم س��رمایه نمادی��ن، مهم ترین بخ��ش کار بوردیو در زمین��ه تئوری قدرت 
نمادین 2است. وی در تعریف این مفهوم می گوید:»من به هر نوع از سرمایه اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی چنانچه از مقوالت فاهمه3 دریافت شود، به اصول بینش و تقسیم 
به نظام های طبقه بندی کننده و به قالب های ش��ناختی که تا اندازه ای محصول درون 
کالبد ش��دن س��اختارهای عینی مربوطه یعنی س��اختارهای توزیع سرمایه در میدان 

هستند، سرمایه نمادین می گویم« )بوردیو، 1384: 155(.
به کار بردن لفظ »هر نوع س��رمایه« این طورمی نمایاند که س��رمایه نمادین ابتدائا 
وجه تغییر ش��کل یافته و تغییر معنا یافته از س��ایر سرمایه هاس��ت. فونتن، س��رمایه 
نمادی��ن را محصول تغیی��ر رابطه ق��درت در رابطه معنایی می داند که اثر خش��ونت 
غیرمادی اشکال دیگر سرمایه را بر وجدان ها مشخص می کند )شویره، 1385: 100(. 
درواقع این س��رمایه به نوعی معنای آشکار وجوه دیگر س��رمایه اندوزی است. هر نوع 
س��رمایه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به درجات مختلف مانند سرمایه نمادین عمل 
می کند. به  طوری که بهتر باش��د به دقیق ترین وجه از آثار سرمایه نمادین سخن گفته 
شود، به ویژه زمانی که این سرمایه بازشناسی آشکار و عملی پیدا می کند. برای این که 
حرکت جهش��ی انواع سرمایه هابه سوی آثار نمادین خود را بررسی کنیم، می توانیم از 
مثال نام خانوادگی افراد اس��تفاده کنیم. »نام خانوادگی«، نام آبا و اجدادی4 است که 
به ط��ور نمادین تم��ام ثروت های عادی و غیرعادی گردآمده و به ارث رس��یده را انبار 

Symbolic capital.1
Theory of symbolic power.2

Understanding.3
Ancestral .4

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در تحکیم نهاد خانواده اسالمی 
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سا می کن��د و دارندگان این نام به دلیل قدرت »فضای��ل5« نمادینی که دارند، همه را به 
دنبال خود می کش��انند )همان : 101(.به  عبارت  دیگر می توان گفت، سرمایه نمادین 
هر نوع از سرمایه است که اعضای اجتماع آن را درک می کنند؛ به رسمیت می شناسند 
و برای آن ارزش قائل می شوند. سرمایه نمادین که از شأن و حیثیت شخص سرچشمه 
می گی��رد، مجموعه ابزارهای نمادینی چون پرس��تیژ، احت��رام، قابلیت های فردی در 
رفتارها )کالم و کالبد( و ش��کوه و فرهمندی را به فرد اعطا می کند )فکوهی، 1384: 
300(.با توجه به موارد بیان ش��ده، باید گفت که در درجه اول س��رمایه نمادین تغییر 
ش��کل یافته از هر گونه س��رمایه ونوعی نماد محسوب می ش��ود و دارنده آن از جانب 
مردم مورد عزت و احترام قرار می گیرد و نیز پرستیژ محسوب می شود.به عبارت دیگر 
باید سرمایه نمادین را به عنوان بٌعدی از هر سرمایه محسوب کرد )نامدار،1393: 50(.

حالت اول:

شکل )1(: ابعاد سرمایه نمادین
 )نامدار، 1393 :48(

 5-Virtues

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در تحکیم نهاد خانواده اسالمی 
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حالت دوم:

شکل )2(: ابعاد سرمایه نمادین
)نامدار1393 :49(

در حال��ت اول، می توان س��رمایه نمادی��ن را به عنوان متغیری جداگانه از س��ایر 
س��رمایه ها و به عنوان سرمایه چهارم محسوب کرد و در حالت دوم، سرمایه نمادین را 

می توان به  عنوان یک بعد از هر سرمایه دانست.
در ابتدا به تعاریف س��ایر س��رمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  و سپس به 

تعریف هر یک از ابعاد سرمایه نمادین می پردازیم.
سلرمایه فرهنگی6: از دیدگاه بوردیو، سرمایه آن چیزی است که به عنوان رابطه 
اجتماع��ی در درون ی��ک س��ازواره7 از تعامالت عمل می کند و دامن��ه آن بدون هیچ 
تمایزی به تمامی کاالها، اش��یا و نش��انه هایی که خود را به عنوان چیزهایی کم یاب و 
ارزش��مند عرضه می دارند و در یک ساختار مشخص اجتماعی، مورد قضاوت هستند، 
کش��یده می شود و س��رمایه فرهنگی به عنوان یک رابطه اجتماعی درون سازواره ای از 

6.Cultural capital
7.Organisms
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سا تعامالت که مشتمل بر دانش فرهنگی انباشته عمل می کند، منتهی به قدرت و منزلت 
می گردد )روحانی، 1388: 9(.

سلرمایه اجتماعی8: سرمایه اجتماعی داللت بر اشکالی از سازمان چون اعتماد، 
قواع��د و ش��بکه ها دارد که می تواند کارای��ی جامعه را از طریق کنش های متناس��ب 
تس��هیل کند. درنتیجه تعاون خودانگیخته از طریق سرمایه اجتماعی تسهیل می شود 
)ازکیا و غفاری، 1383: 278(.در اندیشه پاتنام و فوکویاما، سرمایه اجتماعی به عنوان 
یک پدیده جامعه شناس��ان کالن لحاظ شده اس��ت. به نظر آن ها ملت ها می توانند از 
سطوح متفاوتی از سرمایه اجتماعی برخوردار باشند که فرصت برای تحقق دموکراسی 
یا صنعتی ش��دن آن ها فراهم می کند. درنهایت در ش��رایط وجود س��رمایه اجتماعی 
شاهد بسط و گس��ترش فرایند مش��ارکت در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، 
سیاسی و فرهنگی و نیز بسط انجمن های داوطلبانه خواهیم بود، فرایندی که می تواند 

سازوکار مؤثری برای نیل به توسعه باشد )همان: 279(.

سرمایه اقتصادی:سرمایه اقتصادی فرد با گویه های وسایل رفاهی، درآمد فرد 
)در صورت دارا بودن(،درآمد پدر، نحوه مالکیت منزل، وضعیت منزل مسکونی، 

مالکیت تلفن همراه، رایانه، خودرو  و نوع اتومبیل، زمین، باغ و سپرده بانکی 
سنجیده می شود )نامدار،1393:50(.

سرمایه اقتصادی به دو صورت جاری و غیر جاری وجود دارد.
س��رمایه اقتصادی جاری: نوعی از سرمایه اجتماعی است که به سرعت قابل تبدیل 

شدن به وجه نقد )پول( است.
س��رمایه اقتص��ادی غیر جاری: نوعی از س��رمایه اجتماعی اس��ت که به س��رعت 

قابل تبدیل شدن به وجه نقد )پول( نیست)همان:50(.

8.Social capital

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در تحکیم نهاد خانواده اسالمی 
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ابعاد سلرمایه نمادین با اسلتفاده از الگوی احسان نامدار جویمی در سال 
:1393

1-1-3-2-2- سرمایه نمادین اقتصادی: با توجه به مطالب بیان شده می توان 
چنین اظهار کرد که سرمایه نمادین اقتصادی، آن سرمایه اقتصادی است که به عنوان 
نماد توس��ط جامعه پذیرفته ش��ده اس��ت و دارنده آن، از طرف م��ردم صاحب احترام 
و منزلت اس��ت. س��رمایه اقتصادی هر نوع سرمایه و دارایی مش��هود است که دارنده 
آن می توان��د آن را به س��رعت به وجه نق��د تبدیل کند. البته باید به این نکته اش��اره 
کرد که س��رمایه نمادین اقتصادی به معنای داشتن سرمایه اقتصادی بیشتر نیست و 
گاهی خالف آن نیز صدق می کند. یعنی ش��اید در برخی مناطق و میان افراد خاصی 
ساده زیس��تی وزندگی بدون تجمالت به عنوان سرمایه نمادین اقتصادی دارای ارزش 
و احترام باش��د. ولی در کل باید چنین گفت، که س��رمایه نمادین اقتصادی، هرگونه 
از س��رمایه اقتصادی محسوب می ش��ود که به عنوان نماد و پرستیژ استفاده می شود و 

دارنده آن از جانب مردم مورداحترام قرار می گیرد )نامدار،1393: 51(.
2-1-3-2-2- سلرمایه نمادین فرهنگی: سرمایه نمادین فرهنگی آن دسته 
از س��رمایه فرهنگی اس��ت که برای مردم به عنوان نماد محسوب می شود و مردم برای 
دارن��ده آن احترام و منزلت خاصی قائل می شوند.س��رمایه فرهنگی نمادین، س��رمایه 
فرهنگی اس��ت که فرد با داشتن آن س��رمایه فرهنگی در چشم مردم، موردستایش و 
احترام اس��ت. البته باید به این نکته اشاره کرد که سرمایه نمادین فرهنگی به معنای 
داش��تن سرمایه فرهنگی بیش��تر نیس��ت و گاهی خالف آن نیز صدق می کند، یعنی 
ش��اید در برخ��ی مناطق و میان اف��راد خاصی فرهنگ خاص ی��ا کاًل فرهنگ منفی و 
متضاد با فرهنگ پذیرفته شده به عنوان سرمایه نمادین فرهنگی دارای ارزش و احترام 
باشد )نامدار،1393: 51(. ولی در کل باید گفت که سرمایه نمادین فرهنگی، هرگونه 
از س��رمایه فرهنگی محس��وب می شود که به عنوان نماد و س��مبل و پرستیژ استفاده 

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در تحکیم نهاد خانواده اسالمی 
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سا می شود و دارنده آن از جانب مردم )یا گروهی خاص( مورداحترام قرار می گیرد.
3-1-3-2-2- سرمایه نمادین اجتماعی: سرمایه نمادین اجتماعی آن دسته 
از س��رمایه اجتماعی محس��وب می ش��ود که در میان مردم از احترام و منزلت باالیی 
برخوردار اس��ت و به عنوان نماد از س��وی جامعه محس��وب می شود، )مانند عضویت و 
همکاری و مش��ارکت و ارتباط با اش��خاص و گروه هایی که مردم آن را به عنوان نماد 
به ش��مار می آورن��د و برای فرد منزلت و احترام به هم��راه دارد( )نامدار،1393: 51(. 
البت��ه باید به این نکته اش��اره کرد که س��رمایه نمادین اجتماعی به معنای داش��تن 
س��رمایه اجتماعی بیشتر نیس��ت و گاهی خالف آن نیز صدق می کند، یعنی شاید در 
برخی مناطق و میان افراد خاصی، زندگی بدون رفت وآمد و س��اده به عنوان س��رمایه 
نمادین اجتماعی دارای ارزش و احترام باش��د. ولی در کل باید گفت؛ سرمایه نمادین 
اجتماعی،هرگونه از س��رمایه اجتماعی محس��وب می شود که به عنوان نماد و سمبل و 
پرس��تیژ استفاده می شود و دارنده آن از جانب مردم مورداحترام قرار می گیرد )همان: 

.)51

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در تحکیم نهاد خانواده اسالمی 
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جدول )1(: ابعاد و مؤلفه های سرمایه نمادین
ابعاد و مؤلفه های متغیر سرمایه نمادین

بعد سرمایه نمادین اقتصادی
خوراکی ها و مواد غذایی )غربی، شرقی، ملی و محلی( منحصربه فرد و پرستیژی

گوشی های موبایل مد، مارک دار و منحصربه فرد

لباس های مد، مارک دار و منحصربه فرد

پاساژ و مکان ها )مجتمع های تجاری( بزرگ و مشهور به جهت خرید وسایل و امکانات مد، منحصربه فرد

رستوران ها، فروشگاه های مواد غذایی و کافی شاپ های مشهور و تک برای صرف غذا، دارای جنبه پرستیژی و 
منحصربه فرد

بعد سرمایه نمادین فرهنگی

هنرهای مرسوم )موسیقی، نقاشی، طراحی و صنایع دستی مختلف( و پرستیژی

زبان های رایج و رسمی جهان )انگلیسی، عربی، چینی، فرانسوی و ...(

ورزش های مرسوم و پرستیژی و نمادین )یوگا، شنا، مدیتیشن، فوتبال و ...(

استفاده از تابلوهای نقاشی، تابلو فرش ها و فرش های دیواری برای پرستیژ و کالس

استفاده از پوسترهای مختلف )مکان های دیدنی افراد چهره و مشهور، ماشین و موتور و ...(

استفاده از وسایل قدیمی، منحصربه فرد، کلکسیونی و عتیقه

تمایل به پرداخت چندین ده میلیون تومان برای گرفتن مدارک مختلف علمی، دانشگاهی و آموزشی، بدون 
شر کت در کالس ها

تمایل به پرداخت چندین ده میلیون تومان برای گرفتن مدارک مختلف ورزشی، غیردانشگاهی و مهارتی، 
بدون شرکت در کالس ها

بعد سرمایه نمادین اجتماعی

اعتماد به نمادها و عقاید دینی، سیاسی که اکثر مردم به آن اعتماد دارند

اعتماد به نمادهاو عقاید فرهنگی که اکثر مردم به آن اعتماد دارند

اعتماد به نمادها و عقاید اجتماعی که اکثر مردم به آن اعتماد دارند

عالقه مندی به گرفتن عکس یادگاری با اشخاص و چهره های مشهور و شناخته شده

طی کردن مسافت زیاد و پرداخت هزینه زیاد، برای، شخص مشهور و شناخته شده یا مشاهده مسابقه )فوتبال، 
کشتی، والیبال و ...( موردعالقه

تمایل به پرداخت چندین ده میلیون تومانبرای شرکت در گروه و تیم موردعالقه

مشاهده و پیگیری سخنرانی ها و کلیپ های مختلف تصویری و صوتی افراد سرشناس علمی، سیاسی، فرهنگی 
و ورزشی

)نامدار،1393: 137(

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در تحکیم نهاد خانواده اسالمی 
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سا همان طور که بیان شد، سرمایه نمادین نیمه گم شده هر فردی است که به صورت 
انتزاعی دارد و می تواند حالت برونی و ظاهری یابد. فرد این نیمه گم ش��ده خود را در 
هر چیزی جست وجومی کند و برای خود نماد و دارنده آن احترام و منزلت قائل است 
و خود را به آن نزدیک و به آن مشابه می کند. این سرمایه به طورکلی به دو طور کلی 
به دو صورت اخالقی- دینی )ایرانی – اسالمی در کشور ایران( و مادی گرایانه و لذت 
جویانه )غربی( وجود دارد. سرمایه نمادین غربی به دنبال نمادهای لذت گرایانه و مادی 
گرایانه صرف و زودگذر اس��ت و س��رمایه نمادین ایرانی –اس��المی )دینی – اخالقی( 
مبتنی بر ساده زیس��تی و سبک زندگی مبتنی بر قرآن و اهل بیت)ع( و الگوهای عرف 
ایرانی هم خوان با الگوهای اس��المی )قرآن و س��نت( اس��ت.در این تحقیق منظور از 
س��رمایه نمادین همان س��رمایه نمادین مبتنی بر رویکرد ایرانی– اس��المی است.بنا 
براین در این تحقیق ابعاد س��رمایه نمادین مبتنی بر رویکرد ایرانی– اس��المی است و 
همین طورمؤلفه های آن نیز بر مبنای رویکرد ایرانی– اس��المی طراحی و تبیین شده 

وموردسنجش و بررسی قرارگرفته است.
سرمایه نمادین اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گاه به معنای داشتن سرمایه بیشتر 
و با  ارزش بیش��تر نیس��ت و می تواند به معنای سرمایه ارزان تر و ساده تر هم ظهور کند 
و نمایان ش��ود. مثاًل زندگی بزرگانی اعم از امام خمینی)ره( می تواند نمادی از س��اده 
زیس��تی و بی آالیش��ی باشد که توسط پیروان مورداس��تفاده قرار گیرد.همین طور هم 
س��رمایه نمادین از زمانی به مکانی متفاوت است و با گذشت زمان نمادهای مختلفی 
ظهور می کند و کاربردی می ش��ود که ممکن اس��ت حتی نمادی که قباًلمنسوخ شده 

است، باز رونق بگیرد و برعکس.

معنا و مفهوم خانواده
خان��واده گروهی از افراد اس��ت که از طریق پیوند زناش��ویی، هم خونی یا پذیرش 
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فرزند با یکدیگر به عنوان شوهر، زن، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزند در ارتباط متقابل 
قرارگرفته و فرهنگ مشترکی را پذیرفته اند و در واحد خاصی به نام »خانه«، زندگی 

می کنند )ستوده و بقائی سرایی، 1387: 68(.
اهمیت نهاد خانواده

1-خان��واده تنه��ا نهاد اجتماعی اس��ت ک��ه در هم��ه جوامع، اع��م از مذهبی و 
غیرمذهبی، پذیرفته ش��ده و توس��عه یافته اس��ت. خانواده در جوامع مختلف از نقش، 
پای��گاه و منزلت های گوناگون برخ��وردار بوده و بااینکه هس��ته ای کوچک از اجتماع 
محس��وب می ش��ود، در حیات اجتماعی مردم تأثیری فوق العاده دارد )خارس��تانی و 

ویسی،1393: 112(.
2-بنیان و هسته همه نهادهای اجتماعی، خانواده است. همه نقش های مربوط به 
ایجاد تمدن و انتقال مواریث و رش��د و شکوفایی انسان ها به آن مربوط می شود. همه 
س��نت ها عقاید و آداب، ویژگی های فردی و اجتماعی از طریق خانواده به نس��ل های 
جدید منتقل می شود. جامعه متشکل از خانواده ها بوده و مختصات آن از طریق روابط 
خانوادگی قابل توصیف است. اثرهای مفید یا زیان بخش خانواده به جامعه هم سرایت 
خواهد کرد. چگونگی س��بک زندگی خانواده، در اخالق جامعه و در صحت یا بیماری 

آن نقش مؤثری دارد )خارستانی و ویسی،1393: 112(
3-خانواده مؤثرترین عامل انتقال فرهنگ و رکن بنیادی جامعه است که در شرایط 
مختلف در تأثیر و تأثر با فرهنگ و عوامل اجتماعی است. انسان ها در خانواده به هویت و 
رشد شخصیتی دست می یابند و در خانواده های سالم و رشید به تکامل معنوی و اخالقی 
نائل می ش��وند. پس خانواده عامل کمال بخش��ی، سکونت، آرامش و بالندگی به اعضای 
خویش اس��ت که در تحوالت اساس��ی جوامع نقش عمده ای ایفا می کند. البته خانواده 
متأثر از عملکرد مذهب، آموزش و حکومت نیز است و این تأثیر به  صورت متقابل باعث 

ایجاد تغییرات اساسی می شود )ساروخانی، 1379: 135: 112(.
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سا 4-خانواده مناسب ترین بستر برای رشد انسان است. آدمی نیازهایی داردکه حسن 
تأمین هر یک از آن ها گامی در مس��یر رش��د، شکوفایی و تعالی انسان است و خانواده 
بهترین جایگاه تأمین این نیازهاس��ت، اما گاهی ب��ا عواملی، این محیط امن و جایگاه 
تعالی محل کدورت ها، ناامنی و رکورد می شود )مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی 

حوزه علمیه،1385: 105(.
5- تأثی��ر خانواده ب��ر کودک ازنظر فرهنگی، اخالقی و عاطفی انکارناپذیر اس��ت. 
جنبه های ژرف و پنهان ش��خصیت انس��ان تا حد قابل مالحظه ای ناشی از تأثیر دوران 
کودکی است. نخس��تین سال های زندگی انسان در محیط خانواده می گذرد و در این 
دوران، پایه های ش��خصیت شکل می گیرد. خانواده در پرورش فرد و رشد قوای روحی 

و اخالقی او اثر ماندگاری خواهد داشت )خارستانی و ویسی،1393: 113(.
راهکارهای تحکیم نهاد خانواده

1- راهکارهای اخاقی
گذشلت در زندگی مشترک: عفو و مدارا و چشم پوشی از اشتباه ها، از واالترین 
ارزش های اخالقی و انس��انی و نیز نش��انه تعالی روح و عظمت شخصیت آدمی است. 
بیش��ترین س��فارش اسالم در مس��ائل خانوادگی به گذشت زن و ش��وهر در لغزش ها 
و اش��تباه های یکدیگر اس��ت، زیرا زن و ش��وهر دو انس��انی هس��تند که همانند همه 
انس��ان های دیگ��ر، روحیه ها و ط��رز تفکرهایدوگانه دارند. از این جاس��ت که اهمیت 

گذشت و تأثیر آن در تداوم روابط سالم آشکار می شود )حسینیا، 1380: 201(.
داش��تن منش های شایسته رفتاری نسبت به زنان: در روایتی از امام رضا )ع( آمده 
ِّما امَراُة اَحِدکم لُعبٌة فََمِن اتََخَذها فاَل یَُضیُغها؛  که می فرمایند: »َمِن اتََخَذ اِمراًة فَلیُکِرمها فَان
کس��ی که زنی را به عنوان همس��ری برمی گزیند بایس��تی او را گرامی بدارد، که همانا 
همس��ر هر یک از ش��مابه منزله گوهری اس��ت که بعد از گرفتن آن، ضایع س��اختن 
آنشایس��ته نیس��ت« )طباطبایی، 1374، ج 8: 190(. احترام همس��ران به یکدیگر و 

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در تحکیم نهاد خانواده اسالمی 



20

13
95

یز 
پای

 ،1
5 

ره
شما

م 
ار

چه
ل 

سا

فرهنگ رضوی

تکریم شخصیت آن ها نسبت به یکدیگر، خانواده را در برابر هرگونه آسیب و تهدیدی 
حفظ می کند و تحکیم نهاد خانواده را به همراه می آورد )خارستانی و ویسی،1393: 

)123
تهذیب نفس: حضرت رضا )ع(می فرمایند: َمن حاَس��َب نَفس��ه َربِح َو َمن َغفل َعنها 
َخِس��ر َو َمن خاَف اَِمن َو َمن اعتَبر اَبَصر َو َمن اَبَصر فَِهم َو َمن فَِهم َعلِم َو َصدیُق الجاِهل 
فی تَعب.... َو اَفضُل العقل َمعرفُة االنسان نَفَسه؛کسی که نفسش را به پای حساب بکشد، 
س��ود می برد و کسی که از آن غافل ش��ود، زیانکار است، کسی که بترسد ایمن است 
و کس��ی که عبرت بگیرد، بیناست، کس��ی که بینا باشد، می فهمد و کسی که بفهمد، 
می دان��د. هر که با جاهل پیوند دوس��تی بریزد، به زحمت می افت��د.... و برترین عقل، 
شناخت انسان به نفس خویش است )عطاردی قوچانی، 1406 ق، ج 1: 302(.اعضای 
خان��واده ای که همواره درص��دد تهذیب نفس خود هستند،س��عی و تالش خود را در 
جهت تحکیم هر چه بیشتر نهاد خانواده به کار می گیرند )خارستانی و ویسی،1393: 

)123
حسلن خلق و گشلاده رویی: ام��ام رضا )ع( ضم��ن اینکه گش��اده رو و با مردم 
خوش رفت��ار بودند، مردم را به گش��اده رویی و حس��ن خلق دعوت می کردند. ایش��ان 
َُّکم تَرُزقونَُهم؛ با فرزندان خود  وا اِلَیِهم فَّانُِهم یَُظنُّوَن اَن وا اَوالَدُکم َو اَحِس��نُ می فرمایند: »بِرُّ
نیکی و در حق آن ها احس��ان کنید، چه بساآن ها گمان می کنند که شما رزق و روزی 

آن ها را می دهید« )مجلسی،1403 ق، ج 74: 77(.
وفای به عهد: درروایت های بسیاری از معصومین )ع(، پیمان شکنی، عملی زشت و 
مذموم معرفی شده است و مردم را به پرهیز از آن و وفای عهد فراخوانده اند. امام رضا 
)ع(می فرمایند: »آدمی نمی تواند از گرداب های گرفتاری با پیمان شکنی رهایی یابد و از 

چنگال عقوبت رهایی ندارد، کسی که با حیله به ستمگری می پردازد« )همان، ج 78: 
349(.وفاداری نسبت به خانواده و عمل به پیمان ها، نهاد خانواده را از آسیب ها مصون 
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سا داشته و استحکام آن را سبب می شود )خارستانی و ویسی،1393: 124(
عیب پوشی: در روایت ها، عیب پوشی از صفات مؤمن دانسته شده است )مجلسی، 
1403 ق، ج 15: 293(.ام��ام رض��ا )ع( در پاس��خ مردی که از برادرش ش��کوه می کرد 

فرمودند: »... پرده پوشی کن و بر عیوبش روکش افکن...« )همان، ج 1: 58(.
سلکوت و خاموشلی: خاموشی و سکوت گاهی تنها راه نجات بشر است، چراکه 
گاهی س��خن گفتن عین گمراهی و رنج اس��ت. مؤمن، انسانی دارای فهم و فقه است 
و می دان��د چگون��ه در زندگی عمل کند که خود و دیگران را به رنج و زحمت نیفکند.

امام رض��ا )ع(دراین بارهمی فرمایند: »ان من عالمات الفقه: الحلم و العلم و الصمت باب 
م��ن ابواب الحکمه ان الصمت یکس��ب المحبه، انه دلیل علی کل خیر؛ از نش��انه های 
فقه و فهم دین؛ حلم و علم بوده و خاموش��ی دری از درهای حکمت اس��ت. خاموشی 

و سکوت، دوستی آور و راهنمای هر کار خیری است« )کلینی، 1365، ج 4: 445(.
صبر: حضرت رضا )ع(می فرمایند: »هیچ بنده ای حقیقت ایمانش را کامل نمی کند 
مگر اینکه در او س��ه خصلت باش��د: دین شناس��ی، تدبر نیکو در زندگی و ش��کیبایی 
در مصیبت ه��ا و باله��ا« )مجلس��ی، 1403 ق، ج 78: 339(.صبر در برابر س��ختی ها 
و نامالیم��ات، یک��ی دیگر از راهکاره��ای تحکیم نهاد خانواده اس��ت )خارس��تانی و 

ویسی،1393: 125(.
خوش بینی: امام رضا )ع( در روایتی می فرمایند: احس��ن الّظن باهلل فاّن َمن َحُسن 
ّظنه باهلل کاَن ِعند ّظنِه َوَمن َرضی بالَقلیل ِمَن الّرزق ُقبَل ِمنه الَیسیر ِمن العمل َو َمن 
َرضی بالَیسیر ِمن الحالل َخّفت موونته و نعم اهله و بّصره اهلل داَر الّدنیا َو َدواها واخَرجه 
منها س��الًِما الی دارالّس��الم؛ به خداوند خوش بین باش، زیرا هر که به خدا خوش بین 
باش��د، خدا باگمان خوش او همراه است و هر که به رزق و روزی اندک خشنود باشد، 
خداوند به کردار اندک او خشنود باشد و هر که به اندک از روزی حالل خشنود باشد، 
بارش س��بک و خانواده اش در نعمت باشد و خداوند او را به دنیا و دوایش بینا سازد و 
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اورا از دنیا سالمت به دارالسالم بهشت می رساند)ابن شعبه حرانی، 1394 ق: 449(.
دیَق  تواضلع و فروتنی: امام رض��ا )ع( فرمودند: »اصَحِب الس��لطاَن بِالَحذر و الصِّ
بالتَّواُض��ع َو الَعدو بالتَّحرز والعامَّه بالبش��ر؛ با قدرتمن��دان بااحتیاط و پرهیز مصاحبت 
کن. با دوس��تان با فروتنی و تواضع، با دش��منان با آگاهی و بیداری و با مردم دیگر با 

گشاده رویی« )کلینی، 1365، ج 1: 88(.
2- راهکارهای اقتصادی

قناعلت در زندگلی: هر کس به روزی اندکی که خدا به او می دهد راضی باش��د 
پروردگار همان عمل اندک را از وی می پذیرد. امام رضا )ع( درباره رضایت داش��تن به 
رزق حالل می فرمایند: »هر کس به روزی حالل اما کم خشنود باشد رنجش کمتراست 
و خاندان��ش در آس��ایش و آرامش زندگ��ی می کنند و خداوند عی��وب دنیا و کیفیت 
رفع آن ها را به او می آموزد و وی را با س��المتی در بهش��ت مس��تقر می سازد« )عامر 
طائی،1408 ق: 401(.بنابراین قناعت کردن به داش��ته ها، یکی از راهکارهای مقابله با 

موانع استحکام نهاد خانواده است )خارستانی و ویسی،1393: 127(.
کار و تلاش: از دیدگاه امام رضا )ع( کار و کوش��ش برای تأمین نیازهای خانواده 
شعبه ای از جهاد به شمار می رود و فرد تالشگر به  عنوان مجاهد راه خدا و گاهی برتر 
از آن ش��ناخته  شده است. ازاین  رو می فرماید: »کسی که برای رفع نیازمندی خانواده 
کار و تالش می کند و به دنبال کس��ب مال می رود، دارای پاداش��ی بزرگ تر از مجاهد 

درراه خداوند است« )کلینی، 1365، ج 5: 201(.
اسلتفاده صحیلح و بهینه از منابلع و امکانات:در این خص��وص، روایت های 
متع��ددی وج��ود دارد. به  عنوان نمونه، روایتی از امام رضا)ع(به این مضمون نقل ش��ده 
است: عباس��ی راوی حدیث می گوید از امام رضا)ع( برای خرج خانواده اجازه خواستم، 
فرمودند: »میان دو حد ناپس��ند باش��د.« گفتم: فدایت شوم، سوگند به خدا، نمی دانم 
دو حد ناپسند کدام است. فرمودند: »خدایت بیامرزدت، آیا نمی دانی که خدای بزرگ، 
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سا اسراف و اقتار )تنگ گیری در خرج و مصرف( هر دو را مکروه و ناپسند خوانده است«. 
آنگاه این آیه را خواندند: )بندگان خدای رحمان( کسانی هستند که چون خرج کنند، 
نه اسراف کنند، نه تنگ چشمی نشان دهند و میان این )دو حالت(، حد قوام )معتدل( 

خواهد بود )حکیمی، 1387، ج 4: 328(.
فراهم سلازی امکانات رفاهی:امام رضا )ع( در روایتی دیگر ازافراد پیرامون خود 
می خواهد تا برای ایجاد گش��ایش در زندگی و رفاه اهل خانه بکوشند: »صاحُب النّعمة 
یَجُب ان یَُوّس��ع عل��ی عیالِه؛ افرادی که از نعمت��ی برخوردارندباید بر زن و فرزند خود 

گشایش دهند« )عامر طائی، 1408 ق: 403(.
3- راهکارهای عاطفی

مزاح با اعضای خانواده: یکی از اصحاب امام صادق )ع( نقل می کند که روزی آن 
حضرت به من فرمودند: مزاح و ش��وخی کردن شما با یکدیگر چگونه است؟ در جواب 
عرض کردم: کم اس��ت. فرمودند: چرا با یکدیگر مزاح نمی کنید؟ مزاح کردن از حسن 
خلق اس��ت و به  واسطه آن، برادر مسلمانت را خوش��حال می کنی. سپس امام صادق 
)ع( فرمودند: س��یره پیامبر اک��رم)ص( این گونه بود که مزاح می کردند و با این کارش��ان 

می خواستند دیگران را خوشحال کنند )طبرسی، 1392 ق، ج 2: 21(.
محبت: امام رضا )ع(می فرمودند، اگر نس��بت به کس��ی محبتی دارید آن را آشکار 
کنید، زیرا اظهار دوستی نیمی از خردمندی به شمار می آید. بنابراین زن و شوهر باید 
عواطف خود را نس��بت به یکدیگر علنی س��ازند و در این مورد از خجالت و شرمساری 
پرهی��ز کنن��د )امین عامل��ی، 1367، ج 4: 19( و نیز می فرماین��د: بعضی زن ها برای 
شوهرشان بهترین غنیمت هس��تند، یعنی زنانی که به شوهرشان اظهار محبت کنند 

)نوری طبرسی، 1408 ق، ج 2: 532(.
احترام به والدین و سپاسگزاری از ایشان:امام رضا )ع( درباره تشکر از والدین 
می فرمایند: »خداوند عزوجل به سپاس��گزاری از خود و پدر و مادر فرمان داده اس��ت. 
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پس هر که از پدر و مادرش سپاس��گزاری نکند، از خداوند سپاس��گزاری نکرده است« 
)محم��دی ری ش��هری، 1384، ج 14: 7092، ح 2267(. ای��ن روایت از امام رضا )ع( 
نش��ان از اهمیت زیاد احترام به والدین دارد، چراکه با این روش زمینه تحکیم هر چه 

بیشتر خانواده فراهم می شود.
سلام کردن: امام صادق)ع( فرموده اند: »یس��لُم الرَّجل اذا َدَخل َعلی اهلِِه؛ وقتی 
ش��وهر وارد خانه می ش��ود، باید به اعضای خانواده )به ویژه همس��رش( س��الم کند« 

)مجلسی، 1403 ق، ج 76: 2(.
سلازگاری و مدارا: امام رضا )ع( در تبیین اهمیت س��ازگاری و مدارا می فرمایند: 
»ال یکوُن المومُن مومنًا حتّی تکوَن فیه ثالُث خصال سنة من ربّه و سنّة من نبّیة- و سنّة 
من ولّیه فَاّما الّسنة من ربِّه فکتمان سره و اما الّسنة من نبّیه فمداراة الناس  و اّما الّسنة من 
ولّیه فالصبر فی الباساء و الضراء؛ مؤمن، مؤمن واقعی نیست، مگر آن که سه خصلت در 
او باشد سنتی از پروردگارش، از پیامبرش و از امامش؛ اما سنت پروردگارش، پوشاندن 
راز خود است، سنت پیغمبرش، مدارا و نرم رفتاری با مردم است و سنت امامش، صبر 

کردن در زمان تنگدستی و پریشان حالی است )کلینی، 1365، ج 3: 339(.
تکریم شخصیت اعضای خانواده: امام رضا )ع( در سیره عملی خویش در جهت 
تقویت عواطف و تکریم شخصیت افراد خانه و در جمع معاشراناین گونه بودند. ابراهیم 
بن عباس می گوید: هرگز ش��خصیتی برتر از امام رضا )ع( ندیدم، هرگز پای خویش را 
در مقابل هم نشینش��ان دراز نمی کردند و پی��ش از او تکیه نمی دادند، به خدمتگزاران 
دش��نام نمی گفتند، صدایش��ان به خنده بلند نمی شد و همواره با غالمان و زیردستان 

خود کنار سفره غذا می نشستند )اربلی، 1381 ق، ج 2: 274(.
داشلتن روحیه قدردانی از همدیگر: امام صادق )ع( فرمودند: »بهترین زن های 
ش��ما زنی است که وقتی شوهرش چیزی آورد سپاس��گزاری کند و اگر نیاورد راضی 
باش��د« )مجلس��ی، 1403 ق، ج 103: 239(.امام رضا )ع( ش��یوه تفکر نقاد را این گونه 
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سا تبیین می کنند که در آغاز باید س��خنان مردم )اطالعات( را شنید )جمع آوری کرد( و 
سپس با تجزیه وتحلیل آن و مطابقت با معیارهای درست، سره را از ناسره بازشناخت.

پرهیز از خشلم: از امام رضا )ع( درباره بهترین بندگان س��ؤال شد، فرمودند: آنان 
هرگاه نیکی کنند خوش��حال ش��وند، هرگاه بدی کنند آم��رزش خواهند، هرگاه عطا 
شوند شکرگزارند، هرگاه بال بینند صبر کنند و هرگاه خشم کنند درگذرند )ابن شعبه 

حرانی، 1394ق: 469(.
4- راهکارهای اجتماعی

حیا: امام علی )ع( می فرمایند: »ثمره حیا، پاک دامنی است« )آمدی، 1377: 257(.
امام رضا )ع( نیز فرموده اند: »حیا از ایمان است« )ابن بابویه، 1404 ق، ج 1: 265(.

امربه معروف و نهی از منکر:پیامبر اکرم )ص( همه افراد جامعه را کارگزار کنترل 
معرفی می کنند و نظارت، مراقبت و کنترل یکدیگر را از وظایف افراد برمی ش��مارند. 
ایش��ان در باب نظارت همگانی می فرمایند: »همه، ش��بان و مس��ئول زیردستان خود 
هس��تند. رهبر، ش��بانی اس��ت که باید از رعایای خود مراقبت کند. بزرگ خانواده، در 
قبال باقی اعضای خانه مس��ئول اس��ت و زن نسبت به خانه ش��وهر مسئولیت دارد« 

)دیلمی، 1412 ق، ج 1: 184(.
ارتباطات سلالم و شایسلته: فردی که بتواند ارتباط س��المی با دیگران برقرار 
کن��د، در کانون توجه مثبت بس��یاری از افراد خواهد بود. البت��ه هر فردی باید دارای 
ویژگی هایی باش��د، تا بتواند این ارتباط س��الم را ایجاد کند. ارتباط س��الم و مفید در 
صورتی ش��کل می گیرد که احساس��ات خود را آشکارا ابراز کنیم و به  طرف مقابل هم 
امکان دهیم تا احساسات خود را بیان کند. پیامبر اکرم )ص( فرمودند: »کسی که برادر 
با ایمانش را با گفتن کالمی مالطفت آمیز مورد احترام قرار دهد، تا وقتی که او شادمان 
اس��ت، گوینده آن سخن همواره در سایه رحمت الهی به سر می برد«)کلینی، 1365، 

ج 2: 206(.
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تفریح های سالم و نشاط آور: امام رضا )ع( فرمودند: سعی کنید اوقات شما چهار 
زمان باشد: وقتی برای عبادت و خلوت با خدا، زمانی برای تأمین معاش، ساعتی برای 
معاش��رت با برادران مورد اعتماد و کس��انی که شمارا به عیب های تان واقف می سازند 
و در باطن به شما خلوص و صفا دارند و وقتی را هم به تفریح و لذایذ خود اختصاص 
دهید و از ش��ادی ساعت های تفریح، نیروی الزم برای عمل به وظایف وقت های دیگر 

را تأمین کنید )مجلسی، 1403 ق، ج 75: 123(.
حسلن معاشرت:زیربنای خانواده و هیئت سازنده آن، حسن معاشرت است. اگر 
ش��رایط زندگی ازهرلحاظ دلخواه باشد اما حسن معاشرت در آن نباشد، گویی شالوده 
و اساس زندگی روی آب بناشده که با چشم بر هم زدنی خراب می شود. اساس حسن 
معاش��رت، ش��ناخت مقام، منزلت و حقوق یکدیگر اس��ت. زن باید از حقوق، مقام و 
منزلت زن آگاه باشد و هر یک باید خود را موظف به ادای حق دیگری بدانند )کمالی 

دزفولی، 1369: 130(.
صله ارحام: امام هشتم )ع( صله رحم را در ردیف نماز و زکات که از واجبات عمده 
در دین مقدس اس��الم است، بیان فرموده و در روایتی به هر سه دستور، امر کرده اند: 
کاِة، فََمْن َصّلی َولَْم  الِة َوالزَّ َوَج��لَّ اََمَر بِثَ�الثٍَة َمْقُروٌن بِها ثَ�الثٌَة اُْخ�رى: اََمَر بِالصَّ اِنَّ اللَّ َعزَّ
�ْکِرلَُه َولِْل�والِ�َدیِْن، فََم�ْن لَْم یَْش�ُکْر والَِدیِْه لَْم یَْش�ُکِر  یَُزكِّ لَْم تُْقبَْل ِمْنُه َصالتُُه َواََمَر بِالشُّ
؛ خداوند  َوَجلَّ ِح�ِم، فََمْن لَْم یَِص�ْل َرِح�َمُه لَْم یَ�تَِّق اللَّ َعزَّ ، َواََم��رَ بِِاتّق���اِء اللِّ َوِصَلِة الرَّ اللَّ
در قرآن به سه مسئله امر فرموده و مورد هر امری را هم دو چیز قرار داده که اطاعت 

آن امر به پیروی از هر دو مسئله است:
1- به نماز و زکات هردو باهم امر فرموده، پس کس��ی که نماز بخواند و زکات ندهد، 

نمازش هم قبول نیست؛
2- خداوند امر به سپاسگزاری از خود و والدین کرده است، پس کسی که خدا را شکر 
کند، ولی از والدین قدردانی و سپاسگزاری نکند، در حقیقت خدا را شکر نکرده است؛
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سا 3- امر به تقوا از خود و صله رحم کرده اس��ت، پس کسی که به تکلیف صله رحم عمل 
نکند، امر به تقوا را رعایت نکرده است )عطاردی قوچانی، 1406ق، ج 1: 268(.

ب��ا  را  خان��واده  بنی��ان  می خواهدس��رآغاز  م��رد  از  مسئولیت پذیری:اس��الم 
مس��ئولیت پذیری معنوی و عملی توأم کند. رحم��ت، زوج را وادار می کند با توجه به 
ظرفی��ت خانوادگی، روحی و اجتماعی، یکدیگر را درک کنند و مس��ئولیت های خود 
را پذیرا باش��ند. با یکدیگر به صورت صمیمی زندگی کنند و در این فضا از تنگ نظری 
و خودخواه��ی که زندگی خانوادگی را متالش��ی می س��ازد، دوری جویند. امام رضا)ع(

فرموده اند: »احِس��نُوا ِج��واَر النَِّعم فانّها َوحش��یّة ما نَأت َعن قَوم فَع��اَدت الَیِهم« )عامر 
طائی، 1408 ق: 40(؛ یعنی نعمت های الهی را که در اختیارتان اس��ت گرامی بدارید 
چرا که آن ها گریزان هس��تند. از هر که کناره گیرند دیگر بازگش��تی ندارند. امام رضا 
��عُة فِی  )ع( دربیانی دیگر زندگی توأم با آرامش را این گونه معرفی کرده اند: »العیُش السِّ

المنازِل و الَفضُل فِی الخدم و کثرُه المحبیّن؛ منزل وسیع، همکاران و خدمتگزاران افزون 
و دوستداران فراوان )کثرت اهل محبت و مودت(« )کلینی، 1365 ، ج 6: 526(
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جدول )2(: عوامل مؤثر در تحکیم نهاد خانواده
ابعاد و مؤلفه های تحکیم نهاد خانواده

مؤلفه های تحکیم نهاد خانواده برای هر بعدابعاد تحکیم نهاد خانوادهشماره

گذشت در زندگی مشترک،داشتن منش های عوامل اخالقی1
شایسته رفتاری نسبت به زنان،تهذیب 

نفس، حسن خلق و گشاده رویی، وفای به 
عهد،عیب پوشی،سکوت و خاموشی، تواضع و 

فروتنی

قناعت در زندگی، کار و تالش، استفاده صحیح و عوامل اقتصادی2
بهینه از منابع و امکانات، فراهم سازی امکانات رفاهی

مزاح با اعضای خانواده، محبت، احترام به والدین عوامل عاطفی3
و سپاسگزاری از ایشان، سالم کردن،سازگاری و 
مدارا،تکریم شخصیت اعضای خانواده، پرهیز از 

خشم

حیا، امر به معروف و نهی از منکر،تفریح سالم و عوامل اجتماعی4
شادی آور،حسن معاشرت،صله ارحام، مسئولیت 

پذیری

 )خارستانی و ویسی،1393: 138(

پیشینه تحقیق
تاکن��ون تحقیق��ی با این عنوان در ایران و جهان انجام نش��ده اس��ت، بر اس��اس 
بررس��ی های انجام ش��ده  از این رو بررس��ی این عنوان بس��یار مهم برای محققان این 
تحقیق ایجاد ش��د و در ادامه به برخی از پیش��ینه های نزدیک به این عنوان پرداخته 

خواهد شد:
در سال )1392(، مرتضی حضرتی در پژوهشی برای دریافت پایان نامه کارشناسی 
ارش��د با عنوان »بررس��ی جامعه ش��ناختی رابطه س��رمایه نمادین و نگرش به حقوق 
شهروندی )مطالعه موردی شهر تبریز(« انجام داده است. نتایج این تحقیق نشان دهنده 
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سا آن اس��ت که میان س��رمایه نمادین و نگرش به حقوق ش��هروندی رابطه وجود دارد. 
همین طور میان س��رمایه نمادین با نگرش به حقوق مدنی، نگرش به حقوق اجتماعی 
رابطه معناداری وجود دارد. تحقیق دیگری در س��ال )1390( توس��ط ماه گل عبداهلل 
زاده مینایی برای دریافت پایان نامه کارشناس��ی ارشد با عنوان »تأثیر سرمایه نمادین 
خانواده بر خشونت خانگی« انجام شده است. سرمایه نمادین در این تحقیق با توجه به 
نظریه بوردیو بررسی شده است. یافته هانشان دهنده آن است که میان سرمایه نمادین 
)اقتص��ادی، اجتماعی و فرهنگی( با خش��ونت خانگی 9رابطه مثب��ت و معنادار وجود 
دارد و با افزایش س��رمایه نمادین، نوع خش��ونت از فیزیکی به روانی و اجتماعی تغییر 
می کند. در س��ال )1390(، توس��ط معصومه پیری برای دریافت پایان نامه کارشناسی 
ارشد تحقیقی با عنوان »بررسی نقش تعامل نمادین در صمیمت زوج از دیدگاه زنان 
شهرستان کرج« انجام شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که مشورت و در 
جریان گذاشتن همسر در امور جاری و کارهای شخصی، داشتن گفت وگوی صمیمانه 
و س��ازنده باعث صمیمت میان زوج می ش��ود و این عوامل نشان دهنده توجه و عالقه 
مرد به همس��ر خود محسوب می شود. تحقیقی در سال )1390(، توسط رسول بابایی 
با عنوان »امکانات سیاسی در نظریه جامعه شناختی پیر بوردیو: تولید نظریه سیاسی« 
انجام ش��ده اس��ت. به نظر بابایی، نظریه جامعه ش��ناختی پیر بوردیو، تمامی عناصر و 
مؤلفه های بنیادهای یک نظریه سیاس��ی وجود دارد و عناصر و مؤلفه ها شناس��ایی و 
سپس ترکیب آن ها در چارچوبی نظری در نظریه سرمایه سیاسی بازسازی شده است. 
در س��ال )1388(،  پژوهش��ی توس��ط منصور انصاری و فاطمه طاهر خانی با عنوان 
»بازیابی س��رمایه نمادین در اندیش��ه و کالم امام خمینی)ره(« انجام ش��ده است. در 
این تحقیق به س��رمایه اجتماعی، فرهنگی و نمادین ام��ام خمینی)ره(به عنوان رهبر 
نهضت اس��المی ایران و بنیان گذار جمهوری اس��المی ایران پرداخته ش��ده اس��ت. در 
این تحقیق س��رمایه نمادین در سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی امام خمینی)ره( 

Domestic violence .9
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شناس��ایی و تعریف شده اس��ت و به عنوان، میراث برای کنشگران حاضر معرفی شده و 
در اختیار حاضران عرصه های سیاس��ی جمهوری اس��المی ایران قرارگرفته است. در 
سال )2014(،  پژوهشی توسط دنا گاورلیوک و همکاران با عنوان »سرمایه نمادین و 
ابعاد س��رمایه فرهنگی« برای سازمان های آموزشی رومانیایی انجام شده است. در این 
پژوهش محقق به بررس��ی مش��کالت و معضالت فکری و رفتاری نظام آموزشی غرب 
رومانیایی می پردازد و برای آن راه حل فکری و عملی ارائه می کند و س��رمایه نمادین 
را به عنوان تئوری نوسازی رابطه ای برای بهبود نظام آموزشی کشور پیشنهاد می دهد 
که ریش��ه در نگرش ه��ای اجتماعی و تاریخ فرهنگی کش��ور دارد. تحقیق دیگری در 
س��ال )2009(، توسط س��وزان بن و ریچارد جونز با عنوان نقش »سرمایه نمادین در 
اختالفات س��هامداران« انجام شده اس��ت. در این تحقیق محققان، تاریخچه 30 ساله 
مجادله و رابطه با ذی نفعان دفع زباله مواد شیمیایی در کارخانه های بزرگ را بررسی 
م��ی کنند که چرا ه��ر چه مقامات و تفکر م��ردم، این صنعت را وادار به دفع س��الم 
زباله ه��ای صنعتی و ش��یمیایی می کند، اما باز تالش ج��دی در جهت دفع زباله های 
صنعتی و ش��یمیایی نمی ش��ود؟ نتیج��ه ای که محقق حاصل تحقیق��ات خود معرفی 
می کند آن است که ذی نفعان و صاحبان صنایع در پی اصالح وجه ظاهری و نمادین 
و حفظ نمادین اصالح هس��تند و گام جدی برای اصالح جدی و عملی برنمی دارند و 
بیشتر افکار عمومی را از موضوع منحرف می کنند تا به کار خود ادامه دهند. پژوهشی 
دیگر در سال )2009(، توسط چاد نیلیپ با عنوان »نزدیکان تعامل و سرمایه نمادین: 
به سوی یک نظریه سیاسی خرد اقتصادی» انجام شده است. در این تحقیق، محقق به 
این نکته اشاره دارد که خواهران و برادران فرد، بزرگ ترین نقش را در اجتماعی کردن 

فرد و روانه کردن وی به اجتماع دارند. 
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جدول )3(: چارچوب کلی روش تحقیق

اثبات گراییفلسفه تحقیق

قیاسیرویکرد تحقیق

کاربردیهدف تحقیق

پیمایشیاستراتژی تحقیق

کمیروش

کتابخانه ای– میدانیصبغه پژوهش

پرسش نامه-اسناد و مدارکروش جمع آوریداده ها

جامع��ه موردبررس��ی در این تحقیق ش��امل ش��هروندان مناطق 15 گانه ش��هر 
اصفه��ان اس��ت که جمعیتی ح��دود 1.908.968 نفر را در برمی گی��رد. نمونه گیری 
در این تحقیق به روش خوش��ه ای چندمرحله ای اس��ت و تعداد نمونه با اس��تفاده از 
جدول کرجس��ی م��ورگان و فرمول کوکران برابر با384 نفر اس��ت که ما تعداد نمونه 
را براب��ر با 400 نفر در نظر گرفته ای��م. ضریب خطای آزمون نیز در این تحقیق 0.05 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. جامعه موردبررس��ی به این دلیل  ش��هر اصفهان در نظر 
گرفته شده است که این شهر از کالن شهرهای کشور ایران محسوب می شود و مردم و 
خانواده هایی با نمادهای مختلف وجود دارند؛ ازاین رو این جامعه برای بررسی، انتخاب 
 ش��ده است. نرم افزارهای مورداس��تفاده در این تحقیق spss 21 و lisrel 9.1 است. 
ابزار جمع آوری اطالعات از طریق پرس��ش نامه محقق س��اخته است. برای پرسش نامه 
س��رمایه نمادین با توجه به ابعاد مدل س��رمایه نمادین )نمادی��ن اقتصادی- نمادین 
فرهنگی- نمادین اجتماعی( و برای هر بعد 5 س��ؤال و برای پرس��ش نامه تحکیم نهاد 
 خانواده با توجه به ابعاد مدل خارس��تانی و ویسی برای چهار بعد تحکیم نهاد خانواده
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)اخالقی،اقتصادی،عاطفی،اجتماعی( برای هر بعد 5 س��ؤال مطرح ش��ده است. روایی 
صوری پرسش نامه توس��ط نخبگان )2 استادیار جامعه شناسی و 2 استادیار مدیریت( 
مورد تاییدقرارگرفته اس��ت. همین طور روایی محتوایی س��نجه با اس��تفاده از تحلیل 
عاملی تأییدی مورد بررس��ی قرارگرفته است که تمام عامل ها مورد تاییدقرارگرفته اند. 
برای بررس��ی پایایی پرس��ش نامه ابتدا 30 پرسش نامه به صورت تصادفی پخش شده و 
آلفای اولیه مناسبی داشتندکه با توجه به پایایی باال و قابل قبول پرسش نامه به توزیع 
پرسش نامه های باقی مانده در مراحل بعدی پرداخته شده است که میزان آن در جدول 

زیر قید شده است.
جدول )4(: مقادیر آلفای کرون باخ برای متغیرها و کل پرسشنامه

کل پرسش نامهتحکیم نهاد خانوادهسرمایه نمادینآلفای کرون باخ

0.7460.8190.758میزان
آلفای کرون باخ، میزان پایایی پرسش نامه را نشان می دهد و چنانچه میزان آن در 
تحقیقات بیش از 0.7 باشد، از میزان قابل قبول  و خوبی برخوردار است که همان طور 
که در جدول باال قابل مشاهده است، این میزان برای تمامی متغیرهای موردبررسی در 
این تحقیق )س��رمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسالمی و تحکیم نهاد خانواده 
بر مبنای الگوی اسالمی با تأکید بر سیره رضوی(، که هر متغیر دارای یک پرسش نامه 
است از میزان باال و قابل قبولی برخوردار است )تمامی متغیرها باالتر از 0.7 است که 

پایایی آن ها قابل  قبول و مطلوب است(.

فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی

بین سرمایه نمادین ایرانی - اسالمی با تحکیم نهاد خانواده اسالمی با تأکید بر 
سیره رضوی رابطه معنادار وجود دارد.
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1- بین سرمایه نمادین ایرانی - اسالمی با عوامل اخالقی در تحکیم نهاد 

خانواده اسالمی با تأکید بر سیره رضوی از منظر اخالقی رابطه معنادار وجود دارد.
2- بین سرمایه نمادین ایرانی - اسالمی با عوامل اقتصادی در تحکیم نهاد 

خانواده اسالمی با تأکید بر سیره رضوی از منظر اقتصادی رابطه معنادار وجود دارد.
3- بین سرمایه نمادین ایرانی - اسالمی با عوامل عاطفی در تحکیم نهاد 

خانواده اسالمی با تأکید بر سیره رضوی از منظر عاطفی رابطه معنادار وجود دارد.
4- بین سرمایه نمادین ایرانی - اسالمی با عوامل اجتماعی در تحکیم نهاد 

خانواده اسالمی با تأکید بر سیره رضوی از منظر اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.

مدل مفهومی تحقیق

شکل )3(: مدل مفهومی تحقیق
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تجزیه وتحلیل داده های تحقیق
مدل اندازه گیری 

 از سه نوع متغیر است که شامل متغیر پنهان10، متغیر مشاهده شده11 و متغیر خطا
می ش��ود که خود نوعی متغیر پنهان اس��ت. متغیر پنهان متغیری اس��ت که به طور 
مس��تقیم مورد اندازه گیری قرار نمی گیرد بلکه با اس��تفاده از دو یا تعداد بیش��تری از 
متغیرهای مش��اهده  ش��ده در نقش معرف سنجش می شود. می توان گفت به ازای هر 
متغی��ر پنهان دارای یک مدل عاملی تأییدی در نقش مدل اندازه گیری آن هس��تیم. 
متغیر مش��اهده  ش��ده متغیری اس��ت که در مدل اندازه گیری در نق��ش معرف قرار 
می گی��رد. هر متغیر مشاهده ش��ده ای در مدل اندازه گی��ری دارای خطای اندازه گیری 
اس��ت. درمجموع می توان گفت هر چه واریانس مشترک بین یک متغیر پنهان با یک 
متغیر مشاهده ش��ده بیشتر باش��د، از خطای اندازه گیری آن کاس��ته می شود. در این 
تحقیق متغیرهایی که به شکل بیضی آورده شده است متغیرهای مکنون و متغیرهایی 
که به صورت مس��تطیل آورده شده اس��ت، متغیرهای مشاهده  شده است. روابط میان 
متغیرهای مش��هود و مکنون را بار عاملی گویند که همگی بیش��تر از نیم هس��تند و 
نش��ان دهنده خوبی برازش هستند.همین طورفلش )ها( بین متغیرهای بیضی شکل در 
حالت تخمین اس��تاندارد، میزان رابطه موردبررس��ی بین متغیرهای مدنظر را نش��ان 
می دهد و در حالت ضرایب معناداری معنادار بودن و یا نبودن رابطه بررسی می شود.

Latent Variable .10
Observed Variable.11
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سا مدل فرضیات اصلی و فرعی پژوهش در حالت های ضرایب استاندارد و 
ضرایب معناداری

شکل )4(: مدل فرضیه اصلی در حالت تخمین استاندارد

شکل )5(: مدل فرضیه اصلی در حالت ضرایب معناداری
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شکل )6(: مدل فرضیات فرعی در حالت تخمین استاندارد

شکل )7(: مدل فرضیات فرعی در حالت ضرایب معناداری
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سا یافته های تحقیق و توصیف تجزیه وتحلیل داده های تحقیق با استفاده از 
مدل یابی معادالت ساختاری

جدول زیر، ش��اخص های برازش مدل از قبی��ل کای دو، GFI،RMSEA و... را 
2c به درجه آزادی )df( کوچک تر از 3،  کم، نس��بت 

2c نش��ان می دهد. اگر مقدار
RMSEAکوچک تر از .0.08ونیز GFIو AGFIبزرگ تر از 90درصد باشند، می توان 

نتیجه گرفت که مدل اجراش��ده برازش مناسبی دارد. ضریب استاندارد رابطه موجود 
نیز درصورتی که ارزشt، از 1.96بزرگ تریا از 1.96- کوچک تر باشد، در سطح اطمینان 

99درصدمعنی دار خواهد بود.
 جدول )5(: مدل معادالت ساختاری فرضیه اصلی و فرضیات فرعی تحقیق

مدل معادالت ساختاری فرضیات تحقیق

ضرایب معناداریرابطه )بار عاملی(

0.768.54فرضیه اصلی

شاخص های برازش مدل فرضیه اصلی

Chi-squared.fp-valueRMSEA

144.981220.00000.0000

GFIAGFICFINFI

0.930.920.920.92

ضرایب معناداریرابطه )بار عاملی(

0.648.54فرضیه 1

0.427.69فرضیه 2

0.568.99فرضیه 3

0.4311.24فرضیه 4

شاخص های برازش مدل فرضیات فرعی

Chi-squared.fp-valueRMSEA

186.441530.00010.0008

GFIAGFICFINFI

0.910.920.910.90
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همان طورکه مش��اهده می ش��ود، با توجه به معنی دار بودن ارزشt، اعتبار و برازندگی 
مناس��ب مدل تأیید می ش��ود، چراکه مقدار کای دو، مقدار RMSEAکمتر از 0.08 
ونسبت کای دو به درجه آزادی کم از 3 و مقدار GFIوAGFIوCFI  و NFIنیزباالی 

90 درصد است. لذا تمامی فرضیات تایید می شود.

خاصه یافته های تحقیق
فرضیه اصلی

بین س��رمایه نمادین ایرانی - اس��المی با تحکیم نهاد خانواده اسالمی با تأکید بر 
.)R=0.76( سیره رضوی رابطه معنادار وجود دارد. تاییدشد

فرضیات فرعی
1- بین سرمایه نمادین ایرانی - اسالمی با عوامل اخالقی در تحکیم نهاد خانواده 
اس��المی با تأکید بر سیره رضوی از منظر اخالقی رابطه معنادار وجود دارد.تاییدشد  

.)R=0.64(
2- بین سرمایه نمادین ایرانی - اسالمی با عوامل اقتصادی در تحکیم نهاد خانواده 
اسالمی با تأکید بر سیره رضوی از منظر اقتصادی رابطه معنادار وجود دارد.تاییدشد  

.)R=0.42(
3- بین سرمایه نمادین ایرانی - اسالمی با عوامل عاطفی در تحکیم نهاد خانواده 
اس��المی با تأکید بر سیره رضوی از منظر عاطفی رابطه معنادار وجود دارد.تاییدشد 

.)R=0.56(
4- بین س��رمایه نمادین ایرانی - اسالمی با عوامل اجتماعی در تحکیم نهاد خانواده 
اس��المی با تأکید بر س��یره رضوی از منظر اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد.تاییدشد 

.)R=0.43(
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هدف از انجام این تحقیق بررس��ی رابطه س��رمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی 
– اس��المی در تحکیم نهاد خانواده از منظر س��یره رضوی اس��ت. در این راس��تا یک 
فرضیه کلی و چهار فرضیه جزئی ش��کل گرفته است که رابطه سرمایه نمادین مبتنی 
بر الگوی ایرانی - اس��المی ب��ا عوامل تحکیم خانواده ازنظر س��یره رضوی و ابعاد آن 
)عوامل اخالقی ،اقتصادی ،عاطفی و اجتماعی( بررس��ی ش��ده است که این فرضیات 
م��ورد تایید قرار گرفتند و میزان این فرضی��ات معنادار و برابر با 0.76، 0.64، 0.42، 
0.56، 0.43 اس��ت.با توجه به یافته های ای��ن تحقیق می توان این چنین بیان کرد که 
هر چه سرمایه های نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی – اسالمی مثبت تر و قوی تر باشد، 
نهاد خانواده محکم تر و از پایداری و استحکام بیشتری در روابط خود برخوردار است.

این بدان معناس��ت که نماده��ای اقتصادی، نمادهای اجتماع��ی و نمادهای فرهنگی 
می تواند رابطه قوی با تحکیم نهاد خانواده داش��ته باشد و هر چه خانواده سرمایه های 
نمادین بیش��تری در زمینه اخالقی و دینی داش��ته باشند و بیشتر به این نمادها پای 
بند باش��ند، بیش��تر و بهتر )ازنظ��ر کمی و کیفی( در کنار هم ق��رار خواهند گرفت و 
نس��بت به یکدیگر ازنظر اخالقی مثبت، ازنظر عاطفی وابسته، ازنظر اقتصادی سازنده 
و س��ازش کار و ساده زیست و ازنظر اجتماعی منسجم و مش��ارکتی و معتمد خواهند 
ب��ود که در کل موجب��ات تحکیم نهاد خان��واده به عنوان یک کل منس��جم را در پی 
خواهد داشت.به عبارتی نمادهای اقتصادی ایرانی – اسالمی موجب می شود که افراد 
نس��بت به جنبه های اقتصادی، ساده زیست و قانع باشند و نسبت به آنچه از راه حالل 
به دس��ت می آروند تالش کنند و به کس��ب روزی از راه حالل س��وق داشته باشند و 
هدف از کس��ب درآمد را کسب درآمد حالل و از راه خدمت به مردم بدانند و نگذارند 
که درآمدهایی با ش��ک و ش��بهه به حرام بودن وارد زندگی آن ها شود و ازاین رو نهاد 
مس��تحکم تری خواهند داشت و درون خانه، ازنظر اخالقی و عاطفی وابسته و مثبت و 

نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسالمی در تحکیم نهاد خانواده اسالمی 



40

13
95

یز 
پای

 ،1
5 

ره
شما

م 
ار

چه
ل 

سا

فرهنگ رضوی

ازنظ��ر اقتصادی قانع خواهند بود و ازآنچه خداوند حاصل زحمت های آن ها می کند و 
حالل اس��ت، شاکر هستند و نسبت به هم وابستگی و انسجام دارند و درراه رسیدن به 
اهداف خانوادگی که در راستای اهداف اجتماعی و کشور ایران و اسالمی است، کوشا 

خواهند بود.
همین طور افراد زمانی که به نمادهای اجتماعی پای بند باشند و نسبت به آن ها با 
احترام و منزلت بیشتری برخورد کنند و به دارندگان آن احترام بگذارند، افراد خانواده 
س��عی خواهند کرد تا این اعتماد، انس��جام و مش��ارکت را درون خانواده خود نهادینه 
کنند و به مرحله اجرا بگذارند. ازاین رو افراد سعی خواهند کرد تا درون خانواده به هم 
اعتماد بیش��تری داشته باش��ند و مطمئن باشند که از طرف دیگران مورد خیانت قرار 
نخواهن��د گرفت و ازاین  رو می توانند خود را با س��ایر اف��راد درون خانواده یک کل در 
نظر بگیرند و با افراد با خیال راحت مش��ارکت س��ازنده در راستای اهداف خود داشته 
باش��ند، چون واقعاً یقین دارند که آن ها یک پیکر هس��تند و در س��ختی و خوشی در 
کنار هم خواهند بود و آن ها در ظاهر چند نفر هستند، ولی در اصل یک روح در چند 
بدن خواهند بود که به آن نهادی به نام نهاد خانواده گفته می ش��ود و با هر س��ختی و 

نامالیماتی دستخوش نابه سامانی نخواهند شد.
همین طور افراد زمانی که ازنظر فرهنگی به نمادهای فرهنگی و نمادهای سرمایه های 
فرهنگی احترام بگذارند و این نمادهای فرهنگی را تالش کنند تا در خود تقویت کنند، 
می توانند در نهاد خانواده خود این نمادها را محترم ش��مارند و در تالش باش��ند تا این 
نماده��ا را ی��اد بگیرند و در خودش��کوفا کنند و حتی این نماده��ا را بی افرینند و خود 
ب��رای دیگران ازنظر فرهنگی و اجتماعی و یا حتی اقتصادی نماد و نماد آفرین باش��ند 
و ای��ن نمادهای فرهنگی می تواند موجب ش��ود که افراد باهم ت��الش کرده و آن چه را 
به دس��ت می آورند با هم تس��هیم کرده و با هم بخورند. به عبارتی سرمایه های نمادین 
ایرانی – اس��المی موجب می ش��ود که افراد درون خانواده هم راستا شوند و باهم کاری 
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می شود، زیرا افراد از الگوهای ایرانی – اسالمی تبعیت می کنند و تک تک خانواده ها این 
کار را س��رلوحه قرار می دهند و جامعه نیز از تک تک خانواده ها ایجادش��ده اس��ت، پس 
می توان گفت تک تک خانواده های جامعه از الگوی ایرانی – اس��المی پیروی می کنند و 
ب��ه عبارتی کل خانواده های جامعه به نمادها و الگوهای نمادین ایرانی – اس��المی پای 
بند می ش��وند و یک کل را به نام جامعه ای ایرانی – اس��المی تشکیل خواهند داد.نتایج 
این تحقیق با تحقیق معصومه پیری در س��ال 1390 هم خوانی دارد زیرا درآن تحقیق 
بیان شده است که مشورت و در جریان گذاشتن همسر در امور جاری و کارهای شخصی، 
داش��تن گفت وگوی صمیمانه و س��ازنده باعث صمیمت میان زوج می شود و این عوامل 
نشان دهنده توجه و عالقه مرد به همسر خود محسوب می شود و در آخر به خانواده های 
ایرانی پیشنهاد شده است که از گفت وگوهای دوستانه و صمیمانه با همسر خود استفاده 
کنند تا خانواده گرم تر و صمیمی تری داش��ته باش��ند و ما نی��ز در این تحقیق اعتماد، 
انسجام و مشارکت در عقیده و رفتار و گفتار را به خانواده ها پیشنهاد داده ایم. همین طور 
تحقیقی توس��ط دنا گاورلیوک و همکاران در سال 2014 صورت گرفته است که در آن 
به بررسی سرمایه نمادین و ابعاد سرمایه فرهنگی پرداخته است و درآن تحقیق سرمایه 
نمادین به عنوان موتور ژنراتور معرفی ش��ده اس��ت .علت آن است که چون درآن تحقیق 
سرمایه نمادین غربی و سرمایه فرهنگی غربی مورد بررسی قرارگرفته است و میزان این 
رابطه مثبت اس��ت و این مورد برای زمانی که س��رمایه نمادین ایرانی – اسالمی باشد و 
س��رمایه فرهنگی نیز ایرانی – اسالمی باش��د، صدق می کند و می تواند سرمایه نمادین 
به توسعه سرمایه های فرهنگی نیز کمک کند.در این تحقیق با محدودیت هایی روبه  رو 
بوده ای��م که ازجمله آن ها می توان به محدودیت های زمانی و مکانی اش��اره کرد، لذا به 
محققان پیش��نهاد داده می ش��ود که این تحقیق را در زمان ها و مکان های دیگر بررسی 
کرده و متغیرهایی همچون معنویت و جسمانیت و یا سایر سرمایه های عادی فرهنگی ، 
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اجتماعی ،اقتصادی را در تحقیقات خود بررسی کنند.همین طور به مدیران و مسئولین 
پیشنهاد داده می شود که در اشاعه و کاربرد نمادهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در 
خانواده و جامعه تالش کنند و نمادهایی را تولید و رهبری کنند و این نمادها را هم خود 

پای بند باشند و هم دیگران را به پای بند بودن به آن ها تشویق کنند.
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از یک سو عادت و انس انس��ان به باور به وجود هر چیز در پی رؤیت آن، درخواست 
پیوسته رؤیت الهی را سبب شده است و از سوی دیگر، متون دینی بر استحاله این امر تاکید 
می کنند. شیوع روایات ناس��ره مبنی بر رؤیت خداوند توسط پیامبر)ص( در شب معراج 
یا رؤیت الهی توسط مؤمنان در روز قیامت، میان منابع روایی اهل سنت، زمینه باور به 
رؤیت را در میان مسلمانان تا عصر امام رضا)ع( گسترش داد و باعث طرح پرسش هایی در 
این زمینه از آن حضرت شد. امام به عنوان سنگربان حقیقی دین با کمک براهین قرآنی و 
عقلی به نقد این شبهه پرداخت. نگارنده در این مقاله ضمن بررسی دیدگاه امامیه، معتزله 
و اش��اعره درباره رؤیت خداوند، اهم روایات توحیدی از امام رضا)ع( به ویژه گفت و 

گوی ابوقّره با آن حضرت در نقد این شبهه را بررسی کرده است. 
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نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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    مقدمه 
در میان آموزه های اعتقادی، مسئله خداشناسی از اهمیت و پیچیدگی زیادی 
برخوردار است؛ زیرا یکی از مهم ترین و شاید بتوان مدعی شد مهم ترین پرسش بشر 
به نوعی به خدا، ماهیت و حقیقت او باز می گردد. حتی پرسش درباره این که سرآغاز 
حیات از کجاست و انسان از کجا آمده و س��رانجام به کجا خواهد رفت، به نحوی به 

واکاوی خدا منتهی می شود. 
به عب��ارت روش��ن تر، حتی کس��انی که تفک��ر ناصواب ان��کار خداون��د را در 
س��رمی پرورانند و همه هس��تی و حیات آدمی را به جهان مادی گ��ره می زنند، در 
حقیقت مفهومی از خداوند در ذهن خود س��اخته اند که به زعم خ��ود به انکار آن 
برخاسته اند. به قول آنسلم قدیس انکار خداوند خود به نوعی اذعان به وجود او را به 

دنبال دارد!1
از سوی دیگر، در میان پرسش های گوناگون آدمی درباره چند و چون خداوند، 
پرسش از حقیقت و ماهیت او و به عبارت روش��ن تر، پرسش از امکان دست یابی و 
دسترسی او که در مس��ئله رؤیت خداوند تجلی می یابد، از همه شایع تر و شناخته 
شده تر اس��ت. دلیل آشکار آن درخواس��ت موس��ی)ع( از زبان خود یا قومش مبنی 
بر رؤیت الهی2 و تکرار این درخواس��ت از سوی مخالفان رس��ول اکرم)ص( یا برخی 

مسلمانان در عصر رسالت است.3
باری، از آن جا که آدمی عادت کرده همه چی��ز را از روی حواس خود و به ویژه 
حس بینایی دریابد و درک کند و باور به وجود موجودی بدون امکان رؤیت، برای او 
دشوار است، پیوسته کوشیده از درون دنیای مادی و حصار سخت طبیعت راهی و 

1 . برای آگاهی بیشتر در این باره ر. ک: پترسون ودیگران،1377 : 134 – 141؛ مک گراث،1384 : 463 – 470. 
ُُّه َقاَل َربِّ أَِرنِي أَنُْظْر إِلَْیَک.« )االعراف، 143(.  ا َجاَء ُموَسی لِِمیَقاتَِنا َوَکلََّمُه َرب 2 . » َولَمَّ

3 . »أَْم تُِریُدوَن أَْن تَْسَألُوا َرُسولَُکْم َکَما ُسِئَل ُموَسی ِمْن َقْبُل« )البقره، 108(. 

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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سا روزنی به سوی آن حقیقت پیدا کند. 
پاسخ خداوند در برابر این کنجکاوی مس��تمر که در قرآن و روایات صحیح اهل 
بیت)ع( بازتاب یافته، تاکید بر استحاله رؤیت است. ش��گفت آن که در برابر براهین 
عقلی و وحیانی صریح، ش��ماری از اندیش��ه وران مس��لمان از آغاز و حتی در میان 
اصحاب ائمه )ع(،4 به ضاللت کش��یده ش��دند و با تأویل ناصواب آیات یا با استناد به 

روایاتی برساخته، بر طبل امکان رؤیت خداوند در دنیا یا آخرت کوبیدند.
از سوی دیگر، در برخي روایات بر رؤیت خداوند در روز قیامت تاکید شده است و 
این موضوع چنان گسترده است که به عنوان یک باور مسلّم از سوي متکلمان اشاعره 
پذیرفته شده است تا آن جا که آنان هر برهان عقلي مبني بر استحاله رؤیت خداوند 

را مردود می دانند یا داللت آیات قرآن بر این موضوع را مي پذیرند.5
برخي از این روایات چنین اس��ت که جریر مي گوید: ما نزد پیامبر بودیم ایشان 
به ماه در حالي که شب چهارده و کامل بود، نگاه کرد و فرمود: شما بزودي پروردگار 
خود را خواهید دید، همان گونه که به این ماه نگاه مي کنید و در دیدن خداوند دچار 

ناراحتي و زحمت نخواهید شد.6
دانس��تني اس��ت که این روایت در مهم ترین منابع حدیثي اهل س��نت یعني 
صحیح بخاري و صحیح مسلم آمده است. به یاد داشته باشیم که اکثر قریب به اتفاق 

4 . از روایاتی که مرحوم کلینی در این باره نقل کرده می توان دریافت که شماری از یاران اهل بیت)ع(؛ همچون هشام بن 
سالم، هشام بن حکم، مؤمن طاق و میثمی به گونه ای از امکان رؤیت خداوند سخن به میان آوردند.) ر. ک: کلینی، ج 1 : 

  .)107 – 100
5. به عنوان نمونه علي بن محمد جرجاني )م 482ق( در کتاب کالمي معروف خود و امام فخررازي )م 604ق( در البه الي 
تفسیر خود همگام با سایر اشاعره از این دیدگاه حمایت کرد است. ر. ک: جرجانی، ج 8، : 19 � 20؛ ص 115 � 120، فخر 

رازی، ج7، :238 � 242. در برابر اشاعره، متکلمان معتزله همصدا با متکلمان شیعه رؤیت الهي را به صورت مطلق محال 
دانسته اند. قاضي عبدالجبّار معتزلي )م 415ق( در کتاب شرح االصول الخمسة، ابوعلي فارسي )987( ابوهاشم، ابوالقاسم کعبي 

و جّبایي با تاکید بر استحاله رؤیت خداوند آیاتي را که ظاهراً نشانگر رؤیت است به تأویل برده اند. براي تفصیل بیشتر ر. ک 
التمهید في علوم القرآن، ج 3، ص 95 � 96.

6. به عنوان نمونه ر. ک: صحیح بخاري، ج 7، ص 225؛ صحیح مسلم، ج 8، ص 152.

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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بلکه همه عالمان اهل سنت بر این نکته تاکید دارند که صحیح بخاري بعد از قرآن 
معتبرترین و مقدس ترین کتاب است.7

از طرفی اهل بیت)ع( که هماره به عنوان سنگربانان خستگی ناپذیر از سنگرهای 
اعتقادی دین دفاع می کردند، با تخطئه تاویل های ن��اروا از آیات و نیز با نقد و انکار 
روایات س��اختگِی مورد ادعا، بر اس��تحاله رؤیت خداوند در دنیا و آخرت تاکید می 

کردند. 
در این بین نقش امام رضا)ع( در میان اهل بیت)ع( از اهمیت بیش��تری برخوردار 
است؛ زیرا از یک سو فعالیت نحله های فکری و مذاهب مختلف اسالمی در دوران آن 
حضرت به اوج خود رسید و از سوی دیگر روایات سره و ناسره به صورت گسترده در 
میان مسلمانان رواج یافت. همچنین فضای سیاسی و اجتماعِی حاکم در عصر امام 
با توجه به احترام ظاهری مامون به آن حضرت، امکان تبادل دیدگاه های رایج میان 

صاحب نظران و آن حضرت را بیش از گذشته فراهم کرد.
نگارنده با این پیش انگاره برخی از روایات امام رضا)ع( به ویژه روایت ناظر به گفت 
و گوی امام با ابو قره درباره رؤیت الهی را در این مقاله بررسی کرده است. با توجه به 
این که دیدگاه های متفاوتی میان متکلمان و مفس��ران امامیه، معتزله و اشاعره در 
این باره ارائه شده و دیدگاه امام رضا)ع( به نوعی ناظر به این دیدگاه هاست، نخست به 

بررسی آن ها می پردازیم.     
نگاهی گذرا به نظرگاه متکلمان درباره رؤیت خداوند

با توجه به گستردگی دیدگاه های کالمی و کثرت صاحب نظران کالمی که دربارۀ 
رؤیت الهی اظهار نظر کرده اند به بررسی دیدگاه های ش��ماری از متکلمان امامیه، 

7. به عنوان نمونه ذهبي مي گوید: صحیح بخاري شریف ترین کتب اسالم و برترین کتاب پس از قرآن است و شافعي معتقد 
است که صحیح ترین کتابها، صحیح بخاري است. ر. ک: سیر اعالم النبالء، ج 12، ص 470؛ معرفة انواع علم الحدیث، ص 20.

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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سا معتزله و اشاعره بسنده می کنیم.
1. دیدگاه متکلمان امامیه

شیخ مفید) م 413ق ( قائالن به امکان رؤیت خداوند را محکوم به کفر دانسته 
و معتقد است اعمال عبادی آنان مردود و پرداخت زکات به آنان ممنوع است) شیخ 
مفید، 1414ق: 69- 70( س��ید مرتضی) م 439ق ( در برخی از آثار خود از جمله 
امالی هر گونه امکان رؤیت الهی را محال دانسته و آیات مورد ادعای طرفداران رؤیت 
َِّها نَاِظَرٌة «) القیامه،  از جمله آیه » َربِّ أَِرنِي أَنُْظْر إِلَْیَك«) االعراف ، 143( و آیه » إِلَی َرب
23 ( را با استفاده از قواعد تفسیری و مبانی دین به تاویل برده است) سید مرتضی، 

1325، ج1: 28- 29 ( 
سید مرتضي حتي پیش از معیار قرآن و سنت از معیار عقل یاد کرده است و بر 
اساس همین معیار روایاتي نظیر روایات رؤیت خداوند را قابل نقد دانسته است. گفتار 

او در این باره چنین است:
»ولهذا وجب نقد الحدیث بعرضه علي العقول، فإذا س��لم علیها عرض علي األدلة 
الصحیحة، کالقرآن وما في معناه، فإذا سلم علیها جوز أن یکون حقا والمخبر به صادقا«: 
از این جهت الزم است تا حدیث نقد شود به این صورت که باید به عقل عرضه شود و 
اگر با عقل منافات نداشت، باید بر ادله صحیح دیگر همچون قرآن و نظیر آن عرضه 
ش��ود و اگر با این ادله منافات نداش��ت مي توان گفت که آن خبر راست و مخبر آن 

صادق است«)سید مرتضی، 1379، ج 1: 409(
خواجه نصیرالدی��ن طوس��ی) م 672ق ( در کتاب مع��روف » تجرید االعتقاد 
« و س��پس عاّلم��ه حلّ��ی)م 726ق ( در ش��رح آن » کش��ف المراد « با گش��ودن 
فصلی با عنوان » ف��ی انه تعال��ی لیس بمرئ��ی« ) عالمه حل��ی، 1417ق: 410- 

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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413 ( دالی��ل عقلی و نقلی ع��دم امکان رؤیت اله��ی را تقریر کرده اس��ت. همین 
 دو کت��اب »النافع یوم االحش��ر فی ش��رح الباب الحادی عش��ر« ب��ا آوردن عنوان 
» ان��ه یس��تحیل علی��ه الروی��ه البصری��ه« ) هم��ان، 1417ق: 55- 58 ( 
و نی��ز در کت��اب » نه��ج الح��ق و کش��ف الص��دق «)هم��ان، 1421ق: 
 46- 49، همی��ن مباح��ث را ب��ا بیان��ی دیگ��ر آورده اس��ت. محق��ق حلّ��ی

)م 676ق( در کت��اب » االثناعش��ریه « )ح��ر عامل��ی، بی ت��ا: 59 (، سید هاش��م 
بحران��ی) م 1107ق ( در کت��اب » غایه الم��رام « ) سید هاش��م بحران��ی، بی تا: 
202- 208 ( از می��ان صاح��ب نظ��ران و متکلم��ان معاصر محمدج��واد مغنیه 
 ) م 1400ق ( در کت��اب » الش��یعه ف��ی المی��زان « ) محم��د ج��واد مغنی��ه،

 1399ق: 437(، آیت اهلل سبحانی در شماری از آثار کالمی خود ) سبحانی، 1421ق: 
410- 422؛ 1409ق، ص 469- 476(، آیت اهلل معرفت  ) معرفت، 1412ق، ج 3: 
90- 111 (، عالمه طباطبایی در مباحث تفس��یری آیات مرتبط ) به عنوان نمونه 
ر.ک: طباطبایی، بی تا، ج3: 43؛ ج8: 23 6- 242 ( و آیت اهلل مکارم) مکارم شیرازی 

و دیگران، بی تا، ج5، 210- 211 ( بر استحاله رؤیت الهی پای فشرده اند.
عالمه طباطبایي در مباحث حدیثي خود در المیزان مکرر از معیار مباني دیني 
براي نقد روایات بهره جسته است. به عنوان نمونه عالمه بر اساس مباني برگرفته از 
کتاب و سنت، روایت منسوب به حضرت امیر)ع( را که خلط نکردن ایمان به ظلم را 
منحصر به ابراهیم و یارانش دانسته، نقد کرده است. وي همچنین درخواست رویت 
خداوند با چشم سر از س��وي حضرت موس��ي)ع( را مخالف اصول و مباني مبتني بر 

روایات اهل بیت می داند و در نقد آن مي گوید:
این روایت با اصول و مباني مسلّم در روایات اهل بیت)ع( مخالف است. زیرا روایات 

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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سا ائمه )ع( به ویژه خطبه هاي حضرت امیر و حضرت رضا)ع( لبریز از حدیث تجلّي و رؤیت 
قلبي اس��ت. بنابراین، معنا ندارد که امام هش��تم)ع( رؤیتي را که در پرسش حضرت 
موسي)ع( و پاسخ خداوند آمده اس��ت به معناي رویت بصري بداند و آن گاه به روش 
جدلي که به طور کامل مطابق با ظاهر آیه نیست، پاسخ دهد)طباطبایی، بی تا، ج 8: 

 .)260 � 259
2. دیدگاه متکلمان معتزله

متکلمان معتزله نیز هم صدا با متکلمان ش��یعه رؤیت الهی را به صورت مطلق 
محال دانس��ته اند. قاضی عبدالجّبار معتزلی ) م 415 ق( در کتاب » شرح االصول 
الخمسه « )قاضی عبدالجّبار، بی تا: 159 – 162( ابوهاشم، ابوالقاسم کعبی، جّبایی 
و ابوبکر احتم ) فخررازی، 1423ق، ج 7: 239؛ ش��یخ طوسی، 1409ق، ج 4: 53( 
با تاکید بر اس��تحاله رؤیت خداوند آیاتی را که ظاهراً نش��انگر رؤیت است به تأویل 
برده اند. جاراهلل زمخش��ری ) م 528 ق( در ذیل آیه »رب ارنی أنظر الیک« با تعابیر 
بس تند اشاعره را بخاطر باورمندی به امکان رؤیت الهی مورد انتقاد قرار داده است 

)زمخشری، بی تا، ج2: 153(.
3. دیدگاه اشاعره

اش��اعره بر عکس متکلمان امامیه و معتزله معتقدند که با وجود امکان نداشتن 
رؤیت الهی در دنیا، چنین رؤیتی در آخرت ممکن اس��ت. البت��ه آنان برای گریز از 
تنگنای لوازم مادی رؤیت از قبیل وجود نور، ش��عاع، مقابله و جهت مّدعی اند نظام 
حاکم بر جهان آخرت با نظام دنیا متفاوت است )سیوطی،  1418ق: 184؛ سبحانی، 
1409ق: 475( از این رو با تاکید بر اصل »رؤیت بالکیف« باورمندی به امکان رؤیت 
الهی را ضرورتاً به معنای جسم یا جسمانی بودن خداوند نمی دانند. ابوسعید عثمان 

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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بن سعید دارمی ) م 280 ق(، )دارمی، بی تا: 102 - 130»باب الرؤیة«(، ابوالحسن 
اشعری ) م 324 ق( بنیان گذار فرقه اشعری با استناد به ادله عقلی و نقلی از امکان 
بلکه تحقق رؤیت خداوند  در آخرت به شدت دفاع کرده است)اشعری، بی تا: 61 – 

 .)65
علی بن محمد جرجانی) م 482 ق( در کتاب کالمی معروف » شرح المواقف « ) 
جرجانی، 1325، ج 8: 19- 20؛ 115- 120 ( امام فخررازی) م 604 ق( در ال به الی 
تفسیر خود »مفاتیح الغیب« همگام با دیگر اشاعره از این دیدگاه حمایت کرد است) 

فخر رازی، 1423ق، ج7: 238- 242 (.
با توجه به حاکم بودن تفکر اشاعره در میان اهل سنت، می توان دریافت که چرا 
مسئله رؤیت خداوند به صورت گسترده در روایات اهل بیت بازتاب یافته و اهل بیت)ع( 

به ویژه امام رضا)ع( به رّد و انکار آن پرداخته اند. 
نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع( 

استحاله رؤیت الهی در روایات امام رضا)ع( به دو صورت بازتاب یافته است:
1. به صورت غیر مس��تقیم؛ به این معنا که امام رض��ا)ع( در معرفی خداوند، او را 
موجودی معرفی فرمود که از هرگونه شوائب مادی و زمینی مبّراست و از هر لحاظ 
فراتر از آن اس��ت که قوانین و لوازم جهان مادی بر او مترتب ش��ود. از سوی دیگر، 
پذیرش امکان رؤیت خداوند به معنای پذیرش برخ��ورداری خداوند از لوازم مادی 

است که پیراسته بودن خداوند از لوازم مادی، جایی برای رؤیت نمی گذارد. 
به عنوان نمونه امام رضا)ع( در پاس��خ زندیقی که پرس��ید: خداوند چیس��ت و 
ََّن اأَلْیَن باَِل أَیٍْن وَکیََّف الَْکْیَف  َِّذي َذَهْبَت إِلَْیه َغَلٌط ُهَو أَی کجاست؟ فرمود: »َویَْلَك إِنَّ ال
ٍة واَل یَُقاُس بَِشْيٍء«)کلینی،  باَِل َکْیٍف فاََل یُْعَرُف بِالَْکْیُفوفِیَِّة واَل بَِأْینُونِیٍَّة واَل یُْدَرُك بَِحاسَّ

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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سا 1388، ج 1: 78 »باب حدوث العالم وإثبات المحدث«(.
نیز در جایی دیگر در پاسخ به پرسشی شبیه آن فرمود: »إِنَّ اهللَّ تََباَرَک وتََعالَی 
أَیََّن األَیَْن باَِل أَیٍْن وَکیََّف الَْکْیَف باَِل َکْیٍف وَکاَن اْعِتَماُده َعلَی ُقْدَرتِه«)همان: 88 »باب 

الکون والمکان«(. 
امام در گفتاری دیگر در پاسخ محمد بن زید که از ایشان درباره توحید پرسش 

کرد، فرمود: 
»اَل تَْضبُِط��ه الُْعُقوُل واَل تَْبُلُغه اأَلْوَه��اُم واَل تُْدِرُکه اأَلبَْص��اُر واَل یُِحیُط بِه ِمْقَداٌر 
َفاِت اْحتََجَب بَِغْیِر  َعَجَزْت ُدونَه الِْعبَاَرُة وَکلَّْت ُدونَه اأَلبَْصاُر وَضلَّ فِی��ه تََصاِریُف الصِّ
ِحَجاٍب َمْحُجوٍب واْستَتََر بَِغْیِر ِسْتٍر َمْستُوٍر ُعِرَف بَِغْیِر ُرْؤیٍَة وُوِصَف بَِغْیِر ُصوَرٍة ونُِعَت 

بَِغْیِر ِجْس��ٍم«)همان: 105 »باب النهي عن الجس��م والصورة«(.   
چنان که پیداست در این روایات نه از رؤیت خداوند پرسش شده و نه امام رضا)ع( 
به صورت مس��تقیم به انکار آن پرداخته اس��ت. با این حال پیداست وقتی خداوند 
موجودی معرفی می شود که کنه و حقیقت او ناشناخته بوده و فراتر از وهم و خیال 

است، دیگر جایی برای شبهه رؤیت باقی نمی ماند.   
2. به صورت مستقیم؛ به این معنا که در برخی روایات به صورت صریح و مستقیم 
از امام رضا)ع( درباره مدعای رایج میان برخی از مس��لمانان مبنی بر امکان و تحقق 
رؤیت خداوند در دنیا یا آخرت یا از س��وی پیامبر اکرم)ص( پرس��یده می ش��ود و آن 

حضرت در مقام پاسخ، به نقد و رّد این دیدگاه پرداخته اند.   
در روش مستقیم گاه از براهین عقلی استفاده ش��ده است؛ به عنوان نمونه امام 
رضا)ع( در پاسخ محمد بن عبید که درباره مسئله رؤیت به استناد روایات عامه و خاصه 
پرسیده بود، فرمود: اگر معرفت الهی منوط به رؤیت خداوند باشد، از دو حال خارج 

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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نیست:
یا بر چنین معرفتی ایمان اطالق می شود یا ایمان اطالق نمی گردد؛ اگر بر چنین 
معرفتی ایمان اطالق گردد، معرفت اکتسابی در دنیا ایمان نخواهد بود و در دنیا هیچ 

مؤمنی وجود نخواهد داشت؛ زیرا آنان خداوند را در دنیا نمی بینند.
اگر بر معرفتی که با رؤیت حاصل می شود، ایمان اطالق نگردد، معرفت اکتسابی 
در جهان آخرت زایل خواهد ش��د؛ زیرا معرفت بدیهی و نظری در آِن واحد در یک 
شخص قابل جمع نیس��ت، در حالی که امکان زوال ایمان در آخرت ممکن نیست؛ 

زیرا حشر مؤمن بدون ایمان به اتفاق باطل است.8   
گاه نیز امام رضا)ع( برای رّد شبهه رؤیت الهی از براهین وحیانی بهره جسته است؛ 
این موضوع در گفت و گوی ابوقره با آن حضرت بازتاب یافته است که در این مقاله 

به بررسی آن می پردازیم. 
نقد شبهه رؤیت الهی در گفت و گوی ابوقره با امام رضا)ع(

ثقة اإلسالم کلینی در »باب في إبطال الرؤیة« در قالب گفت و گو و پرسش ابوقّره 
از امام رضا)ع( روایت ذیل را نقل کرده است: 

ابوقّره پس از پرسش از مسائل حالل و حرام درباره رؤیت الهی چنین گفت: 
ْؤیََة«  ٍد الرُّ ْؤیََة والَْکاَلَم بَْیَن نَبِیَّْیِن فََقَسَم الَْکاَلَم لُِموَسی ولُِمَحمَّ ینَا أَنَّ اللَّ قََسَم الرُّ َّا ُروِّ »إِن

)کلینی، 1388، ج 1: 95 – 97( 
َّا ُروِّیَنا« به دس��ت می آید که باور به ام��کان رؤیت خداوند حداقل از  از تعبیر ِ»ان
ْؤیَِة َضُروَرٌة فَِإَذا َجاَز أَْن یَُرى اللَّ بِالَْعْیِن َوقََعِت الَْمْعِرفَُة َضُروَرًة - ثُمَّ لَْم تَْخُل  8 . »اتََّفَق الَْجِمیُع اَل تََمانَُع بَْینَُهْم أَنَّ الَْمْعِرفََة ِمْن ِجَهِة الرُّ
نْیَا ِمْن ِجَهِة  َّتِي فِي َداِر الدُّ ْؤیَِة إِیَمانًا فَالَْمْعِرفَُة ال تِْلَك الَْمْعِرفَُة ِمْن أَْن تَُکوَن إِیَمانًا أَْو لَْیَسْت بِِإیَماٍن فَِإْن َکانَْت تِْلَك الَْمْعِرفَُة ِمْن ِجَهِة الرُّ
َّتِي ِمْن ِجَهِة  َُّهْم لَْم یََرُوا اللَّ َعزَّ ِذْکُره وإِْن لَْم تَُکْن تِْلَك الَْمْعِرفَُة ال نْیَا ُمْؤِمٌن أَلن ه فاََل یَُکوُن فِي الدُّ ااِلْکتَِساِب لَْیَسْت بِِإیَماٍن آلن ها ِضدُّ
َّتِي ِمْن ِجَهِة ااِلْکتَِساِب أَْن تَُزوَل واَل تَُزوُل فِي الَْمَعاِد فََهَذا َدلِیٌل َعَلی أَنَّ اللَّ َعزَّ وَجلَّ اَل یَُرى بِالَْعْیِن  ْؤیَِة إِیَمانًا لَْم تَْخُل َهِذه الَْمْعِرفَُة ال الرُّ
إِِذ الَْعْیُن تَُؤدِّي إِلَی َما َوَصْفنَاه« کلینی، ج 1: 95 – 96 »باب في إبطال الرؤیة«. براى آشنایی با شرح روایت ر.ك: شرح اصول 

الکافی، ج 3: 170 – 171.

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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سا س��وی پیامبر اکرم)ص(، از س��وی عامه مردم مورد پذیرش بوده و روایاتی نیز در این 
زمینه دست به دست می شده است. چنان که اشاره شد امروزه بخشی از این قبیل 
روایات در معتبرترین منابع روایی اهل سنت همچون صحیح بخاری و صحیح مسلم 

بازتاب یافته  است. 
این مدعا در روایت دیگر نیز تایید شده اس��ت؛ آن جا که در پرسش محمد بن 
ُة  ْؤیَِة وَما تَْرِویه الَْعامَُّة والَْخاصَّ عبید از امام رضا)ع( این عبارت آمده است: »أَْسَألُه َعِن الرُّ
ُة« که در متن  وَسَألْتُه أَْن یَْش��َرَح لِي َذلَِك«)همان: 96( فقره »َما تَْرِویه الَْعامَُّة والَْخاصَّ
پرسش بازتاب یافته نش��ان می دهد که روایات ناظر به رؤیت الهی به صورت نسبتاً 

گسترده در منابع روایی انعکاس یافته بود. 
ْؤیََة« گر چه در آغاز این روایت به صورت مطلق  ٍد الرُّ از سوی دیگر، فقره »ولُِمَحمَّ
آمده، اما از ادامه روایت و در پی اس��تدالل ابوقّره به آیات سوره مبارکه نجم و پاسخ 
امام به مدعای او، می توان دریافت که مراد رؤیت خداوند از سوی پیامبر)ص( در شب 
معراج است. پیداست اگر امکان رؤیت الهی توسط پیامبر اکرم)ص( هر چند در شب 
معراج پذیرفته شود، اصل اس��تحاله رؤیت منتفی خواهد بود و دیگر معنا ندارد که 
امکان رؤیت برای دیگر انسان ها در دنیا به میزان ایمان و معرفت آنان یا برای عموم 

مردم در جهان آخرت منتفی شود.  
امام رضا)ع( در پاسخ او چنین فرمود: 

» فََمِن الُْمبَلُِّغ َعِن اللَّ إِلَی الثََّقَلْیِن ِمَن الِْجنِّ واإِلنِْس اَل تُْدِرُکه اأَلبَْصاُر واَل یُِحیُطوَن بِه 
ٌد قَاَل بََلی قَاَل َکْیَف یَِجيُء َرُجٌل إِلَی الَْخْلِق َجِمیعًا  ِعْلمًا ولَْیَس َکِمْثلِه َش��ْيٌء ألَْیَس ُمَحمَّ
َّه یَْدُعوُهْم إِلَی اللَّ بَِأْمِر اللَّ فَیَُقوُل اَل تُْدِرُکه اأَلبَْصاُر واَل  َّه َجاَء ِمْن ِعْنِد اللَّ وأَن فَیُْخبُِرُهْم أَن
یُِحیُطوَن بِه ِعْلمًا ولَْیَس َکِمْثلِه َشْيٌء ثُمَّ یَُقوُل أَنَا َرأَْیتُه بَِعْینِي وأََحْطُت بِه ِعْلمًا وُهَو َعَلی 

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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نَاِدقَُة أَْن تَْرِمیَه بَِهَذا أَْن یَُکوَن یَْأتِي ِمْن ِعْنِد اللَّ  ُصوَرِة الْبََش��ِر أَما تَْس��تَُحوَن َما قََدَرِت الزَّ
بَِشْيٍء ثُمَّ یَْأتِي بِِخاَلفِه ِمْن َوْجه آَخَر«)همان: 97(. 
از این سخن امام دو نکته قابل استفاده است: 

1. امام در این گفتار به سه آیه از قرآن استناد فرمود که داللت آن ها رّد هر گونه 
شبهه درباره امکان رؤیت الهی است. 

آیه نخست؛ یعنی آیه » اَل تُْدِرُکه األَبَْصاُر« یکی از مهم ترین و صریح ترین آیاتی 
اس��ت که در روایات اهل بیت برای انکار رؤیت الهی مورد استناد قرار گرفته است. 
به عنوان نمونه امام رضا)ع( در پاسخ ابوهاشم جعفری که از آن حضرت درباره امکان 
توصیف الهی پرسید، فرمود: »أَما تَْقَرأُ الُْقْرآَن قُْلُت بََلی قَاَل أَما تَْقَرأُ قَْولَه تََعالَی: ال تُْدِرُکه 
اأَلبْصاُر وُهَو یُْدِرُك اأَلبْصاَر قُْلُت: بََلی قَاَل: فَتَْعِرفُوَن اأَلبَْصاَر قُْلُت بََلی قَاَل َما ِهَي قُْلُت 
أَبَْصاُر الُْعیُوِن فََقاَل إِنَّ أَْوَهاَم الُْقُلوِب أَْکبَُر ِمْن أَبَْص��اِر الُْعیُوِن فَُهَو اَل تُْدِرُکه اأَلْوَهاُم وُهَو 

یُْدِرُك اأَلْوَهاَم«)همان: 98(.   
چنان که پیداست امام ابصار را فراتر از مفهوم متعارف یعنی رؤیت بصری دانسته 
و آن را به معنای »افهام« به کار برده است. پیداست وقتی خداوند از حوره دسترس 

فهم  ها دور باشد، دیگر هرگز نوبت به ادعای امکان رؤیت بصری نخواهد رسید.  
 آیه دوم؛ یعنی آی��ه »واَل یُِحیُطوَن بِه ِعلْماً« با اس��تحاله امکان احاطه علمی به 
خداوند، جایی برای شبهه امکان رؤیت خداوند باقی نمی گذارد؛ زیرا رؤیت یکی از 

مصادیق اتّم احاطه علمی است. 
این مدعا در ادامه گفتار امام رضا)ع( بازتاب یافته آن جا که فرموده: »وقَْد قَاَل اللَّ 

)وال یُِحیُطوَن بِه ِعْلمًا( فَِإَذا َرأَتْه اأَلبَْصاُر فََقْد أََحاَطْت بِه الِْعْلُم.« 
آیه س��وم؛ یعنی آیه »لَْیَس َکِمْثلِه َش��ْيٌء« به تعبیر مفس��رانی همچون عالمه 

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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سا طباطبایی محکم ترین آیه قرآن اس��ت که باید همه آیات متشابه به آن ارجاع داده 
شود)طباطبایی، بی تا، ج 3: 43؛ ج 10: 194(.

2. سخن الهی تناقض بردار نیست؛ از این لحاظ قرآن راه نیافتن اختالف در خود 
را برهانی بر آسمانی بودن آن دانسته است)النس��اء، 65(. بر این أساس، معنا ندارد 
که از یک سو ادعا ش��ود که خداوند امکان رؤیت خود را به پیامبر ارزانی داشته و از 
سوی دیگر، در قرآن به عنوان س��خن الهی، بارها بر این نکته تاکید شود که رؤیت 

الهی محال است.  
نَاِدقَُة أَْن تَْرِمیَه بَِهَذا أَْن یَُکوَن یَْأتِي  امام رضا)ع( در جمله »أَما تَْستَُحوَن َما قََدَرِت الزَّ
ِمْن ِعْنِد اللَّ بَِشْيٍء ثُمَّ یَْأتِي بِِخاَلفِه ِمْن َوْجه آَخَر« ضمن نکوهش چنین دیدگاهی، آن 
را بدتر از گفتار زنادقه دانسته است. به عبارت روش��ن تر، از نگاه امام رضا)ع( استناد 
همزمان دو دیدگاه متناقض امکان و استحاله رؤیت به خداوند، حتی از زنادقه شنیده 

نشده است تا چه رسد به یک مسلمان! 
َّ��ه یَُقوُل: )ولََقْد َرآه نَْزلَ��ًة أُْخری(«)کلینی،  آن گاه ابوقّره چنین ادامه داد: »َفإِن

1388، ج 1: 98(.
اشاره أبو قرۀ به آیه 13 تا 17 سوره مبارکه نجم بود که در آن ها از رؤیت پیامبر 
اکرم)ص( در شب معراج سخن به میان آمده اس��ت. چنان که پیداست از ظاهر آیه » 
َولََقْد َرآُه نَْزلًَة أُْخَرى؛ و قطعاً بار دیگری هم او را دیده است.« بر می آید که ضمیر فعل 
»َرآُه« به خداوند بر می گردد و نتیجه آن این است که رسول اکرم)ص( در شب معراج 
موفق به رؤیت خداوند شده است. از اس��تدالل ابوقره بر می آید که مدعیان تحقق 
رؤیت خداوند از سوی پیامبر، افزون بر برخی از روایات ساختگی، به ظاهر برخی از 

آیات نیز استناد می کنند.

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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امام رضا)ع( در نقد مدعای ابوقره چنین فرمود: 
»إِنَّ بَْعَد َهِذه اآلیَِة َما یَُدلُّ َعَلی َما َرأَى َحْیُث قَاَل )ما َکَذَب الُْفؤاُد ما َرأى( یَُقوُل 
��ٍد َما َرأَْت َعْینَاه ثُمَّ أَْخبََر بَِما َرأَى فََق��اَل: )لََقْد َرأى ِمْن آیاِت َربِّه  َما َکَذَب فَُؤاُد ُمَحمَّ

«)هم��ان( الُْکْب��رى( فَآیَ��اُت اللَّ َغْی��ُر اللَّ
در حقیقت امام با کمک قرینه سیاق به ابوقره اثبات کرد که ضمیر فعل »َرآُه« به 
آیات الهی برمی گردد، نه خداوند.  مراد از سیاق نشانه هایي است معناي لفِظ مورد 
نظر را کشف کند؛ اعم از این که این نشانه ها، نشانه هاي لفظي باشند، مانند کلماتي 
که با لفظ مورد نظر، کالم واحدي را با اجزاي به هم پیوس��ته به یکدیگر تش��کیل 
مي دهند یا این نشانه ها، قراین حالیه اي باش��ند که کالم را در برگرفته و بر معناي 

خاص داللت دارند )شهید صدر، 1406ق، ج 1: 130(.
باري، هر گفتاري افزون بر واژه ها و نوع چینش آن ها با نگریستن به مجموعه و 
صدر و ذیل آن در بسیاري از موارد، قرایني به  دست مي دهد که براي فهم صحیح تر 
آن کمک مي رساند. این نکته در آیات قرآن که فقرات آن از یکدیگر با عنوان »آیه« 

جدا شده، مشهود است.
به عبارت دیگر، در موارد بس��یاري مراجعه به آیه بدون توجه به آیات پیشین و 
پسین، معنادهي کاملي را به دست نمي دهد، اما وقتي به آیات قبل و بعد یا حتي صدر 
و ذیل همان آیه توجه شود، این معنادهي کامل ش��ده و ابهام هاي احتمالي مرتفع 

مي شود.
بر این اساس، امام رضا)ع( در پاسخ ابوقره که گفته بود: مردم مي گویند رسول خدا 
در شب معراج خداوند را دیده است، با استفاده از آیات قبل و بعد سورۀ نجم، رؤیت 
پیامبر را به معناي رؤیت قلبي دانس��ت، نه رؤیت با چشم سر؛ به این معنا که امام با 

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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سا استشهاد به آیه: »َما کَذَب الُْفَؤاُد َما َرَأي«)النجم، 11( که در سیاق آیات رؤیت آمده، 
اثبات کرد که مقصود رؤیت با فؤاد، یعني قلب و شهود قلبي است)کلینی، 1388، ج  

1: 96 »باب في ابطال الرؤیه«(. 
ِّه الُْکْبرى« تبیین فرمود که آن  آن گاه امام با استناد به آیه »لََقْد َرأى ِمْن آیاِت َرب
چه پیامبر در شب معراج دید، آیات خداوند بوده است نه خود خداوند و آیات خداوند 
غیر از خداوند اس��ت.  ابوقرۀ که دریافت از ظاهر آیات بازگو کننده رخدادهای شب 
معراج، رؤیت الهی قابل اثبات نیس��ت، با توجه به وجود روایاتی در این زمینه، امام 

رضا)ع( را چنین مورد خطاب قرار داد: 
َوایَاِت« امام در پاسخ او فرمود:  ُب بِالرِّ »َفُتَکذِّ

َّه اَل یَُحاُط بِه  بْتَُها وَما أَْجَمَع الُْمْسلُِموَن َعَلْیه أَن َوایَاُت ُمَخالَِفًة لِْلُقْرآِن َکذَّ »إَِذا َکانَِت الرِّ
ِعْلمًا واَل تُْدِرُکه اأَلبَْصاُر ولَْیَس َکِمْثلِه َشْيٌء«)کلینی، 1388، ج 1: 95(. 

امام رضا)ع( در این سخن کوتاه از دو معیار قرآن و اجماع که از جمله معیارهای 
نقد متنی است، برای نقد روایات مورد ادعایی أمثال ابوقره بهره جست و اعالم فرمود 
که اگر روایاتی مخالف قرآن و اجماع مسلمانان باشد، مردود است؛ یعنی از معصوم 

صادر نشده است.
درباره معیار قرآنِی اشاره شده امام رضا)ع( دو نکته قابل توجه است: 

1. باید دانست که روایات عرضه به  طور گس��ترده در جوامع حدیثي شیعه و به 
صورت محدود در جوامع حدیثی اهل سنت راه یافته و شماري از صاحب نظران شیعه 
از آن ها با عنوان روایات متواتر معنوي یاد کرده اند )ش��یخ انصاری، 1419ق، ج 1، : 
166( از این روایات در مبحث اثبات نزاه��ت قرآن از تحریف، اثبات حجیت ظواهر 
قرآن و مبحث تعادل و تراجیح بهره مي جویند. در میان جوامع حدیثي شیعه، کتاب 

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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وسائل الشیعه به طور کامل تري روایات عرضه را عرضه کرده است. شیخ حرعاملي در 
این کتاب در فصل قضاء در بابي با عنوان »باب وجوه الجمع بین االحادیث المختلفه 
و کیفیته العمل بها« مضامین مختل��ف روایات عرضه را آورده اس��ت. )حرعاملي، 

1403ق، ج 18: 76 – 80(
2. در میان صاحب نظران اختالف است که آیا مستفاد از روایات عرضه آن است 
که معیار نقد احادیث عدم موافقت آن ها با قرآن است یا عدم مخالفت روایات با قرآن؟ 
زیرا از مفاد برخي از روایات عرضه به دس��ت مي آید که با فرض مخالفت احادیث با 
قرآن، باید آن ها را کنار زد )حر عاملی، 1403ق، ج 18: 78(. اما در برابر، مفاد برخي 
دیگر از روایات آن است که موافقت احادیث با قرآن الزم است)همان: 87(. بنابراین 

بدون احراز موافقت، باید احادیث کنار زده شود. 
از سویي دیگر، اگر معیار نقد، عدم موافقت حدیث با قرآن باشد، در این صورت 
موافقت با قرآن نقش شرطیت خواهد داش��ت، نظیر استقبال )رو به قبله ایستادن( 
براي نمازگزار که به عنوان شرط صحت نماز شناخته مي شود. از سوي دیگر، قانون 
شرطیت آن است که شرط آن هماره باید احراز ش��ود و به محض راهیافتن شک و 
تردید در وجود شرط، مبنا عدم احراز ش��رط خواهد بود. یعني نمازگزار باید جهت 
قبله را پیش و در حین نماز احراز کند و اگر اس��تقبال را احراز نکند یا در احراز آن 

تردید کند، نماز او فاقد صحت خواهد بود.
براین اس��اس، تنها به احادیثي مي توان عمل کرد که موافقت آن با قرآن احراز 
شود و اگر به هر دلیلي از جمله انعکاس نیافتن مضمون حدیث در قرآن این موافقت 

احراز نشود یا احراز آن مورد تردید قرار گیرد، دیگر به حدیث نمي توان عمل کرد.
اما اگر معیار نقد، عدم مخالفت حدیث با قرآن باش��د، در این صورت مخالفت با 

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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سا قرآن نقش مانعیت خواهد داشت، نظیر سخن گفتن در حالت نماز. در حالي که قانون 
مانعیت آن اس��ت که احراز در آن ضرورت ندارد. به این معنا که اگر نمازگزار بداند 
که در نماز سخن نگفته است یا تردید کند که س��خن گفته یا نه، نماز او محکوم به 
صحت است. بر این اساس، به همه احادیث مي توان عمل کرد، مگر حدیثي که دچار 

مخالفت تبایني با قرآن باشد.
با بررس��ي دیدگاه صاحب نظران فریقین مي توان به این نتیجه دست یافت که 
دیدگاه اکثریت قاطع آنان این اس��ت که معیار نقد، عدم مخالفت احادیث با قرآن 
است، نه عدم موافقت با قرآن. شیخ صدوق )ابن بابویه، 1404ق، ج 1: 334 – 335(  
سید مرتضي، )سید مرتضی، 1379، ج 1: 409( شیخ طوسي، )طوسی، 1390، ج 7: 
275( شیخ حرعاملي، )حرعاملي، 1403ق، ج 18: 76 – 80( شیخ انصاری، )شیخ 
انصاری، 1419ق، ج 1: 245( عالمه طباطبایي،  )طباطبایی، بی تا، ج 11: 41( آیت 
اهلل خویي، )خویی، 1410ق، ج 1: 505 – 506؛ 1419ق، ج 2: 107؛ 1417ق، ج 
3: 407 – 408( آیت اهلل سبحاني، 9 و آیت اهلل جوادي آملي )جوادی آملی، 1380، 

ج 1: 137 - 138(  از این قبیل هستند.  
بْتَُها« در گفتار امام رضا)ع( موید این نوع  َوایَاُت ُمَخالَِفًة لِْلُقْرآِن َکذَّ فقره »إَِذا َکانَِت الرِّ
دیدگاه  است که بر مش��روط بودن مخالفت روایات با قرآن در نقد آن ها تاکید شده 

است. 
درباره معیار اجماع که در گفتار امام رضا)ع( بازتاب یافته نیز دو نکته قابل استفاده 

است: 
1. شماری از صاحب نظران فریقین بر نقش اجماع در نقد روایات تاکید کرده اند؛ 

9. »والمراد من عرض الحدیث علي الکتاب هو إحراز عدم المخالفة الالموافقة؛ اذ لیست الثانیة شرطًا في حّجیة الحدیث و انما 
المخالفة مسقطة له عن الحجیة، و علي ذلك یکون الشرط عدم المخالفة للکتاب.«   الحدیث النبوي بین الروایة و الدرایة: 55.

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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به عنوان نمونه ثقه االسالم کلیني از اجماع به عنوان سومین معیار و نشانه باز شناخت 
احادیث صحیح یا سومین مرّجح در تعارض روایات یاد کرده است)کلینی، 1388، ج 
1: 8 – 9(. شیخ طوسي در مقدمه تهذیب و استبصار اجماع امت یا اجماع فرقه محّقه 
را به عنوان مرحجات یا ادله روایات بر ش��مرده است)طوسی، 1390، ج 1: 3(. شیخ 
حرعاملي در نقد روایات از اجماع مسلمانان و اجماع شیعه نام برده است)حر عاملی، 

1403ق: 83 – 87؛ بی تا: 91 – 94(. 
در میان عالمان اهل س��نت می ت��وان از خطیب بغدادي، )خطی��ب بغدادی، 
1405ق: 32 – 33(   ابوحام��د غزالي، )غزال��ی، 1417ق: 138 – 139(  ابن حجر 
عسقالني، )عسقالنی، 1414ق،  ج 2: 845( محمود ابو ریه )ابوریه، 1416ق: 145( 
و محمد عجاج خطیب )عجاج خطیب، 1409ق: 287 – 288( نام برد که از اجماع 

به عنوان یکی از معیارهای نقد متنی احادیث نام برده اند.
2. در میان عالمان شیعه و عالمان اهل سنت درباره وجه حجیت اجماع اختالف 
و جود دارد. عالمان ش��یعه معتقدند که اجماع ذاتاً فاقد حجیت اس��ت و آن چه به 
اجماع حجیت مي بخشد حضور معصوم در میان اجماع کنندگان است. زیرا در آن 
جا که امت بر مسئله اي اجماع داشته باشند، طبعاً معصوم به عنوان رئیس و بزرگ 
مس��لمانان با آنان هم صدا خواهد بود و اگر نظر دیگري داش��ت اجماع امت و یک 
صدایي آنان ش��کل نمي گرفت و در جایي که عالمان ش��یعه در یک حکم یک صدا 
باشند، امام به عنوان رئیس، بزرگ و پیش��واي آنان با آنان هم صدا خواهد بود و اگر 
آنان همگي بر خطا باشند، بر اساس قاعده لطف بر امام معصوم الزم است که با القاي 
خالف، مانع انعقاد اجماع و مانع تحقق خطاي آنان شود.10 بنابر این، عدم القاي خالف 

10. قاعده لطف از سوي شیخ طوسي ارائه شده است. سخن او در این باره چنین است: »بأنه لوال قاعدة اللطف لم یمکن 
التوصل إلي معرفة موافقة اإلمام للمجمعین« )طوسی، ج 2: 631(.

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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سا از سوي معصوم کاشف از رضایت و هم آوایي او با دیدگاه آنان است.11
در برابر، صاحب نظران اهل سنت معتقدند که حجیت اجماع ذاتي و برخاسته 
از آیات و روایات است و به معناي کاش��فیت از رأي معصوم نیست؛ آنان برای اثبات 
ًة َوَس��ًطا لَِتکونُوا ُش��َهَداَء َعَلي  مدعای خود به آیات��ي نظیر: »َوکَذلِ��ک َجَعْلَناکْم ُأمَّ
النَّاسِ«)البق��ره، 143(  و روایاتي همچون »ال يجمع امتي عل��ي ضاللة«)احمد بن 

حنبل، بی تا، ج 6: 397؛ ترمذی، 1403ق، ج 3: 316( تمسک کرده اند. 
با صرف نظر از این اختالفات، باید این موضوع را میان اندیشمندان هر دو فرقه 
مسلّم دانست که در مواردي که تمام فرق اسالمي بر آن اتفاق نظر دارند و اصطالحاً 
تمام امت بر آن اجماع دارند، چنی��ن اجماعي قطعاً حجت اس��ت و مي تواند از آن 
براي کشف حقیقت یا مردود دانستن باطل کمک گرفت. زیرا هر دو فرقه با براهین 
مخصوص به خود، اجماع عالمان خود را حجت مي دانند و پیداست وقتي اجماع این دو 

دسته با یکدیگر همسو باشد، بر قوت چنین اجماعي افزوده خواهد شد.
َوایَاُت ُمَخالَِفًة ... َما أَْجَمَع الُْمْسلُِموَن َعَلْیه« در گفتار امام رضا)ع(  فقره »إَِذا َکانَِت الرِّ
نش��ان می دهد که از نگاه امام هرگاه اجماع در میان همه مسلمانان شکل گیرد، اوالً 
آن اجماع حجت و قابل استناد است و ثانیاً از چنین اجماعی می توان برای نقد روایات 

بهره جست. 
با نقد دقیقی که در گفتار امام رضا)ع( درباره شبهه رؤیت الهی بازتاب یافته است، 

دیگر جایی برای این قبیل از شبهات در حوزه خداشناسی باقی نمی ماند. 
خاصه و نتیجه گیری 

از مباحثی که در این مقاله بازتاب یافته است، نتایج ذیل قابل استفاده است: 
از آن جا که آدمی عادت کرده همه چیز را از روی ح��واس خود و به ویژه حس 

11. ر. ک: اوایل المقاالت، ص 121؛ فرائد االصول، ج 1، ص 185 � 202. مبحث »وجه حجیة االجماع عند االمامیة«.

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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بینایی دریابد و باور به وجود موجودی بدون امکان رؤیت، برای او دش��وار اس��ت، 
پیوسته کوشیده و می کوش��د از درون دنیای مادی و حصار سخت طبیعت راهی و 

روزنی به سوی آن حقیقت پیدا کند. 
در برخي از روایات بر رؤیت خداوند در روز قیامت تاکید شده است و این موضوع 
چنان گسترده اس��ت که به عنوان یک باور مسلّم از س��وي متکلمان اشاعره مورد 
پذیرش قرار گرفته اس��ت. تا آن جا که آنان هر برهان عقلي مبني بر استحاله رؤیت 

خداوند را مردود دانسته یا داللت آیات قرآن بر این موضوع را مي پذیرند.
شیخ مفید قائالن به امکان رؤیت خداوند را محکوم به کفر دانسته و معتقد است 
اعمال عبادی آنان مردود و پرداخت زکات به آنان ممنوع است؛ سید مرتضی ) م 439 
ق( در برخی از آثار خود از جمله "امالی" هر گونه امکان رؤیت الهی را محال دانسته 

و نیز سایر صاحب نظران شیعه ادعای رؤیت خداوند را مردود دانسته اند. 
متکلمان معتزله نیز هم صدا با متکلمان ش��یعه رؤیت الهی را به صورت مطلق 
محال دانس��ته اند. قاضی عبدالجّبار معتزلی، ابوعلی فارس��ی، ابوهاشم، ابوالقاسم 
کعبی، جّبایی و ابوبکر احتم با تاکید بر اس��تحاله رؤیت خداون��د آیاتی را که ظاهراً 

نشانگر رؤیت است به تأویل برده اند. 
اشاعره به عکس متکلمان امامیه و معتزله معتقدند که بر خالف عدم امکان رؤیت 
الهی در دنیا، چنین رؤیتی در آخرت ممکن اس��ت. البته آنان برای گریز از تنگنای 
لوازم مادی رؤیت از قبیل وجود نور، ش��عاع، مقابله و جهت مّدعی اند نظام حاکم بر 

جهان آخرت با نظام دنیا متفاوت است. 
استحاله رؤیت الهی گاه در روایات امام رضا)ع( به صورت غیر مستقیم بازتاب یافته 
است؛ به این معنا که امام رضا)ع( در معرفی خداوند، او را موجودی معرفی فرمود که 

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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سا از هرگونه شوائب مادی و زمینی از جمله رؤیت مبّراست. 
در برخی از روایات به صورت صریح و مستقیم از امام رضا)ع( درباره مدعای رایج 
میان برخی مس��لمانان مبنی بر امکان و تحقق رؤیت خداوند در دنیا یا آخرت یا از 
سوی پیامبر اکرم)ص( پرسیده می ش��ود و آن حضرت در مقام پاسخ، به نقد و رّد این 

دیدگاه می پردازند.   
در روش مستقیم گاه از براهین عقلی استفاده شده است؛ گاه نیز امام رضا)ع( برای 
رّد شبهه رؤیت الهی از براهین وحیانی بهره جسته است؛ این موضوع در گفت و گوی 

ابوقره با آن حضرت بازتاب یافته است. 
امام رضا)ع( در رّد شبهه رؤیت الهی به س��ه آیه از قرآن استناد فرمود که داللت 
آن ها رّد هر گونه شبهه درباره امکان رؤیت الهی است. آیه » اَل تُْدِرُکه األَبَْصاُر«، آیه 

»واَل یُِحیُطوَن بِه ِعلْماً« و آیه »لَْیَس َکِمْثلِه َشْيٌء«. 
از نگاه امام سخن الهی تناقض بردار نیست؛ از این لحاظ قرآن راه نیافتن اختالف 
در خود را برهانی بر آس��مانی بودن آن دانسته است. بر این أساس، معنا ندارد که از 
یک سو ادعا ش��ود که خداوند امکان رؤیت خود را به پیامبر ارزانی داشته و از سوی 

دیگر، در قرآن بارها بر این نکته تاکید شود که رؤیت الهی محال است.  
امام رضا)ع( در پاسخ ابوقره که گفته بود: مردم مي گویند رسول خدا در شب معراج 
خداوند را دیده است، با اس��تفاده از آیات قبل و بعد س��ورۀ نجم، رؤیت پیامبر را به 

معناي رؤیت قلبي دانست، نه رؤیت با چشم سر. 
امام رضا)ع( از دو معیار قرآن و اجماع که از جمله معیارهای نقد متنی است، برای 
نقد روایات مورد ادعایی أمثال ابوقره بهره جست و اعالم فرمود که اگر روایاتی مخالف 

قرآن و اجماع مسلمانان باشد، مردود است؛ یعنی از معصوم صادر نشده است.

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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 منابع و مآخذ 
• قرآن کریم	

• ابن بابویه، محمد بن علي)1404ق( ، من الیحضره الفقیه، قم: جامعه مدرسین .	

• ابن حنبل ، احمد ) بی تا ( ، المسند ، بیروت : دار صادر.  	

• ابن حجر،ابوالفضل احم��د بن علی العس��قالنی )1414ق(، النکت عللی کتاب ابن 	

الصاح، بیروت : دار الکتب العلمیة . 

•  ابو ریّه ، محمود )1416ق(، اضواء علی السّنة المحّمدیه،  قم: انصاریان.	

• اش��عری، ابوالحس��ن )بی تا(، اللمع فی الرد علی اهل الزیغ و البلدع، مصر: مکتبة 	

االزهریة للتراث. 

• انصاری ، شیخ مرتضی )1419 ق( ، فرائد االصول ، قم : مجمع الفکر االسالمی. 	

• بحرانی، ابن میث��م )1406ق(، قواعد الملرام فی علم الکام، تحقیق: س��یداحمد 	

حسینی،  قم: کتابخانه آیه اهلل مرعشی نجفی.

• بحرانی، سیدهاشم )بی تا(، غایه المرام، بی جا. 	

• بخاري، محمد  بن اس��ماعیل )1401ق(، الجامع الصحیح ) صحیح بخاري( ،  بیروت : 	

دارالفکر.

• ترمذی، محمد بن عیسی)1403ق(، سنن ترمذی، بیروت: دار الفکر.	

• جرجانی، علی بن محمد )1325ق(، شرح المواقف، مصر: مطبعه الساعاده.	

• جوادی آملی عبد اهلل )1380(، تفسیر تسنیم ، قم : مرکز نشراسراء.	

• حجاج قشیری، محمد بن مسلم )بی تا(، الجامع الصحیح،  بیروت: دار الفکر.	

• حر عاملی، محمد بن حسن )بی تا(، االثنا عشریه، قم: دارالکتب العلمیه.	

• -----------------------)1403ق(، الفوائد الطوسیه، قم: المطبعة العلمیه.	

• خطیب بغدادی ، احمد بن علی )1405ق(، الکفایه فی علم الرواية ، بیروت : دار الکتاب 	

العربی. 

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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سا • خویي، سید ابوالقاسم)1419 ق(، محاضرات فی اصول الفقه ، محمد اسحاق فیاض ، 	

قم : موسسه نشر اسالمی   .

• -------------------- )1417 ق(، مصباح االصول، قم : مکتبة الداوري.	

• -------------------- )1410 ق(،أجود التقریرات، قم: موسسه مطبوعاتي دیني، 	

چاپ دوم.

• دارمی، ابو سعید عثمان بن سعید)بی تا(، الرد علی الجهمیة، کویت: دار ابن اثیر. 	

• ذهبي دمشقي، شمس الدین)بي تا(، سیراعام النباء، بیروت: موسسه الرساله، چاپ 	

نهم.

• س��بحانی، جعفر)1421ق(، أضواء علی عقائد الشلیعه االمامیه، قم: موسسه امام 	

صادق )ع (.

• _________ )1409ق( ، االلهیات، بیروت: الدار االسالمیه. 	

• ---------------) 1419ق(، الحدیث النبوي بین الروایه و الدرایه ، قم: موسسه 	

امام صادق )ع(.

• سیوطی، جالل الدین )1418ق( ، تنویر الحوالک، بیروت: دارالکتب العلمیه.	

• سّید مرتضی، علی بن حس��ین )1379(، رسائل الشلریف المرتضی، قم: دار الکتاب 	

االسالمی.

• شهرزوری، عثمان بن عبد الرحمن )1409 ق(، معرفة انواع علم الحدیث )مقّدمه ابن 	

الصالح(، بیروت: دار الکتب العلمیه.

• صدر ، سید محمد باقر)1406 ق( ، دروس فی علم االصول ، بیروت : دار الکتاب اللبنانی 	

، چاپ دوم  . 

• طباطبایی، سید محمد حس��ین)بی تا( ، المیزان فی تفسلیر القرآن، قم : انتشارات 	

جامعه مدرسین.

• طوسی، محمد بن حسن )1417 ق(، العدة في أصول الفقه، قم: بی نا. 	

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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• ------------------------ )1390ق(، تهذیب االحکام فی شرح المقنعة، تهران: 	

دار الکتب االسالمیه. 

• عجاج خطیب، محم��د )1409 ق( ، اصلول الحدیث، علومله و مصطلحه، بیروت: 	

دارالفکر.

• عالمه حلّی، حسن بن یوس��ف بن مطهر)1421 ق(، نهج الحق و کشف الصدق، قم: 	

دارالهجره.

• ___________ )1417 ق(، کشف المراد فی شرح تجرید االعتقاد، قم: موسسه 	

نشر اسالمی.

• _____________)1417 ق(، النافع یوم الحشر فی شرح الباب الحادی عشر، 	

بیروت: داراالضواء.

• غزالي، ابوحامد محمد بن محمد )1417 ق(، المسلتصفي في علم االصول، بیروت: 	

دارالکتب العلمیه.

• فخر رازی، ابو عبداهلل محمد بن عمر)1412 ق(، مفاتیح الغیب ،  بیروت : داراحیاء التراث 	

العربی ، چاپ سوم. 

• قاضی عبد الجباربن احمد)بی تا( ، شلرح االصول الخمس��ة، بیروت: دار احیاء التراث 	

العربی. 

• کلینی ، محمدبن یعقوب )1388(، کافی ، تحقیق: علی اکبر غفاری، چاپ سوم، تهران: 	

دارالکتب االسالمیه.

• مازندرانی، مال صالح )1421 ق(، شرح اصول الکافی، بیروت: دار احیاء التراث العربی.	

• مایکل پترس��ون و دیگران)1377(، عقل و اعتقاد دیني، درآمدي بر فلسفه دین، 	

ترجمه: احمد نراقی، ابراهیم سلطانی، تهران: طرح نو.

• محقق حلّی، جعفر بن حسن )1421ق(، المسلک فی اصول الدین، چاپ دوم، مشهد: 	

موسسه چاپ آستان قدس رضوی. 

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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سا • معرفت ، محمد هادی )1412ق(، التمهید فی علوم القرآن ، قم :  موسسه نشر اسالمی.	

• مغنیه، محمدجواد )1399ق(، الشیعه فی المیزان، بیروت: دارالتعارف للمطبوعات. 	

• مفید ،محمد بن نعمان)1414 ق(، اوائل المقاالت ) تحقیق ابراهیم انصاری(، بیروت : 	

دارالمفید للطباعة و النشر و التوزیع ، چاپ دوم . 

• ---------------- )1414 ق(، المسائل السرویه، بیروت: دارالمفید.	

• مک گراث، آلیستر)1384(، درسلنامه الهیات مسیحی، ترجمه: بهروز حدادی، قم: 	

مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب. 

• مکارم شیرازی، ناصر)بی تا(، االمثل فی تفسیر کتاب اهلل المنزل، قم: مدرسه االمام 	

امیرالمؤمنین )ع( .

نقد شبهه رؤیت الهی در روایات توحیدی امام رضا)ع(
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چکیده

واژه های کلیدی:

نهاد، نهادهای دینی و مردمی، سیره امام رضا )ع(، انفاق، صدقات، محرومیت

در سال های اخیر نقش مشارکت های مردمی مبتنی بر انگیزه های خیرخواهانه یا 
اعتقادات مذهبی، به عنوان یک حرکت و تالش مؤث��ر در جهت تقویت حمایت های 
اجتماعی مورد توجه جّدی قرار گرفته اس��ت. هدف اصلی این پژوهش تش��ریح نقش 
نهادهای دینی و مردمی در رفع محرومیت و فقر با تاکید بر س��یره امام رضا)ع( است. در 
این پژوهش با روش سیره پژوهی و با بهره گیری از سبک و س��یره  زندگی امام رضا )ع( 
و همچنین تدقیق در روایاتی که از ایشان رس��یده است، راهکارهای گسترش و تقویت 
نهادهای دینی و مردمی در جامعه اس��المی ارائه شده اس��ت. به وضوح روشن می شود 
که در اس��الم نهادهای دینی و مردمی مهم ترین نقش را در گس��ترش رفاه در جامعه و 
رفع محرومیت ها و فقر دارند. نتیجه  این پژوهش نش��ان می دهد که رفتار معصومین از 
جمله امام رضا )ع( مانند احترام به فقیر، تشویق به سخاوت و ... در صورتی که در جامعه 
نهادینه شود باعث گس��ترش نهادهای دینی و مردمی در جامعه اسالمی می شود. به تبع 
گسترش این نهادها در جامعه، فقر و محرومیت نیز کاهش پیدا می کند. دولت  و نهادهای 
حمایتی مانند کمیته  امداد باید با تکیه بر این ظرفیت جامعه اسالمی، به دنبال رفع فقر و 

محرومیت در جامعه باشند.

تاریخ دریافت:94/9/9 
تاریخ پذیرش:94/11/27 

راهکارهای تقویت و گسترش نهادهای دینی و مردمی در 
جامعه اسالمی برای رفع محرومیت با الگو گیری از سیره امام 

رضا )ع(
محمد عبدالحسین زاده1- میثم لطیفی2

 abdolhosseinzadeh@gmail.com:)1 دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسالمی و مدیریت  دانشگاه امام صادق )ع( )نویسنده مسئول
	latifi@isu.ac.ir :)2 دانشیار گروه مدیریت دولتی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه امام صادق)ع
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1. مقدمه
سیاست های حمایتی اس��الم که بخش��ی از آن ها در قالب نهادها و مؤسسات 
مردمی شکل گرفته اس��ت، از جمله برنامه ها و خط مش��ی هایی است که این دین 

مبین در جهت برپایی جامعه  مطلوب دینی مبتنی بر عدالت در نظر گرفته است.
نهاد مفهومی فراتر از یک واژه و اصطالح دارد و به فراخور س��ابقه و ورود آن در 
حوزه های مختلف علم از معانی، تعاریف و کاربردهای متفاوتی برخوردار شده است. 
مفهوم نهاد هم اش��اره به ایجاد مکانی خاص برای فعالیت و هدفی خاص دارد؛ هم 

.) March,	1989:4 ( مفهوم ذهنی، موضوعی یا معنوی از آن استنباط می شود
نهادها و مؤسس��ات از یک منظر به نهادهای دولتی و نهادهای مردمی تقسیم 
بندی می شوند. نهادهای دولتی، نهادهایی هستند که در یک جامعه بر اساس نیاز 
کشور و قانون اساسی آن کشور شکل می گیرد و بیش��تر تحت عنوان سازمان ها و 
مؤسسات هستند. نهادهای مردمی، نهادهایی هس��تند که بر اساس باورها، عقاید 
و ارزش های مردم در یک جامعه شکل می گیرد و نقش دولت در قبال این نهادها، 

نقش حمایتی است.
کارکرد نهادها و مؤسسات مردمی در دو بخش تأمین نیازهای مادی و معنوی 
افراد و جامعه اهمیت به سزایی دارد. در بخش تأمین نیازهای مادی و حمایت های 
اقتصادی نیز می تواند کمک ش��ایانی به دولت ها در فقر زدایی و رش��د و توس��عه  

اقتصادی از دو طریق انجام دهد:
با توجه به فلسفه وجودی این نهادها و مؤسسات که تحت پوشش و حمایت قرار 
دادن گروه های نیازمند را شامل می شود، موجب کاهش فقر و توزیع مجدد ثروت در 

جامعه شده، راه را برای دستیابی به سعادت اجتماعی در جامعه فراهم کند.
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سا وجود این گونه نهادها و مؤسسات عالوه بر فقر زدایی که خود عامل توانمندی و 
کارآیی نیروی انسانی است نقش به سزایی در کارآفرینی و بهبود نیروی مولد جامعه 

خواهد داشت.
نهادهای دینی و مردمی در اسالم اهمیت زیادی دارند. برخی نهادهای دینی و 
مردمی که برای رفع فقر و گسترش رفاه در جامعه، در اسالم وجود دارد عبارت اند از: 

وقف، نذر، صدقه، انفاق و ... .
در این پژوهش با بهره گیری از سبک و سیره  زندگی امام رضا )ع( و با پژوهش در 
زندگی نامه  ایشان و روایاتی که از ایشان رسیده است، راهکارهای گسترش و تقویت 
نهادهای دینی و مردمی تبیین ش��ده و نیز پیش��نهادهای عملیاتی برای نهادهای 
حمایتی در جامعه اسالمی مانند کمیته  امداد امام خمینی)ره( برای گسترش این 

نهادهای دینی و مردمی ارائه شده است.
ابتدا با بررسی مفهوم نهاد و تبیین آن، درک درستی از این مفهوم ارائه می شود. 
با تبیین مفهوم نهاد، مشخص می شود که نهاد لزوماً سازمان یا موسسه نیست بلکه 
یک قانون، یک آداب و رسوم و یک دس��تور دینی نیز می تواند نهاد باشد. همچنین 
مفهوم نهادهای دینی و مردمی مشخص می شود و برخی از آن ها معرفی می شوند و 
توضیحاتی درباره آن ها ارائه می شود. در خاتمه این بخش بیان می شود که راه حل 
رفع فقر و محرومیت در جامعه اسالمی مشارکت مردم در رفع فقر و محرومیت است 

و این کار جز از طریق گسترش نهادهای دینی و مردمی میسر نیست.
در بخش دوم مقاله با بهره گیری از س��یره عملی امام رض��ا )ع(، راه حل هایی که 
باعث می شود روحیه  خیرخواهی و کمک به محرومان در جامعه گسترش یابد، ارائه 
می شود. گس��ترش روحیه  خیرخواهی در جامعه  اسالمی باعث گسترش نهادهای 

 راهکارهای تقویت و گسترش نهادهای دینی و مردمی در جامعه اسالمی



76

13
95

یز 
پای

 ،1
5 

ره
شما

م 
ار

چه
ل 

سا

فرهنگ رضوی

دینی و مردمی در آن جامعه می شود و این تا حد زیادی باعث رفع فقر و محرومیت در 
جامعه اسالمی خواهد شد. مهم ترین وظایف دولت ها و نهادهای حمایتی، گسترش 
این روحیه  خیرخواهی در بین مردم جامعه ب��رای تقویت نهادهای دینی و مردمی 
اس��ت. برخی از راهبردهایی که امام رضا)ع( برای گسترش این روحیه در بین مردم 
استفاده کرده اند عبارت است از: حفظ عزت و احترام تنگدستان جامعه، رفتار درست 
کارگزاران با محرومان، اصالح سبک زندگی افراد جامعه، ترویج فرهنگ سخاوت و 

فرهنگ انفاق و... که در ادامه  مقاله به تفصیل بیان می شود.
2. تعریف نهاد1

طبق تعریف اسکات، مجموعه ای متشکل از عقاید و افکار، رفتارها و روابط میان 
افرادی که در اطراف یک موضوع اجتماعی در یک گروه یا س��ازمان ش��کل گرفته 
باشد، نهاد نامیده می شود )2001:25	Scott, (. در تعریف دیگر نهاد عبارت است از 
ساختاری انطباق پذیر، با بعد ارزشی بسیار قوی که اعضای آن زندگی خود را متکی 
به آن دانسته و هرگونه تغییر در آن  یا از میان رفتن آن، اثراتی بر روی اعضای نهاد و 

کل جامعه دارد )ورزشکار،13:1390(.
البته یک��ی از پیچیده ترین مس��ائل، تمیز دادن بین مفاهیم��ی همچون نهاد، 
س��ازمان، موسس��ه و کلماتی از این قبیل اس��ت)1987:447	zucher(. نهاد در 
رشته های مختلف علوم انسانی تعاریف متفاوتی دارد و علمای رشته های مختلف اعم 
از اقتصاددانان، جامعه شناسان، حقوقدانان، متخصصان علوم سیاسی و متخصصان 
مدیریت دولتی درباره آن سخن گفته و هر یک ویژگی هایی را برای آن برشمرده اند. 
یکی از بهترین جمع بندی ها در ای��ن زمینه را می توان در آث��ار دکتر محمد جواد 
ایروانی مش��اهده کرد. ایش��ان پس از اش��اره به معانی و تعاریف نهاد در رشته های 
  1 .Institution
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سا مختلف و در آثار علمای صاحب نظر، جمع بندی خود را این گونه ارائه می کند: "در 
سازمان، داشتن هدف مشترک و تالش جمعی برای رس��یدن به هدف شرط الزم 
است اما در نهاد نوعی تعهد اخالقی مالک تجمع و همیاری است. به طور کلی وجه 
ممیزه نهاد و سایر واژه های نزدیک با آن این است که نهاد نوع رابطه با بیرون از محیط 
سازمانی در تبیین معانی آن نقش اساسی دارد حال آن که در سایر واژه ها نوع رابطه 

درونی که در سازمان حاکم است تعیین کننده است" )ایروانی، 26:1377(.
از سوی دیگر از نظر جامعه شناسان نهاد یک مشترک لفظی است میان عناصر 
"ساخت یک نظام اجتماعی" و نیز "مجموعه ای از ارزش ها، فرایندها و روش ها" که 

.)Selznick,	1966:12( در جامعه وجود دارند
در نظام معنایی اسالم، نهادها مترادف اند با ساختارها و دستگاه های ارزشی که 
به واسطه اسالم تأسیس شده اند. یعنی مشخصه ای که از شنیدن نام این نهادها به 

ذهن خطور می کند اسالمی بودن و تولد و رشد آن ها در دامان اسالم است.
2.1. مفهوم جامعه شناختی نهاد

در تعریف جامعه ش��ناختی، نهاد اجتماعی به نظامی اطالق می شود که در آن 
روابط اجتماعی ساخته و پرداخته و پایدار با هدفی معین و مشخص است که کنش 
آن از ش��خصیت افرادی که عهده دار آن هس��تند می گذرد و به افراد دیگر انتقال 
می یابد. بر این اس��اس می توان گفت نهاد به معنی و مفهوم قانون، آداب و رسوم یا 
سازمانی است که در زندگی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افراد یک جامعه  نقش به 
سزایی دارد )اسکات،1374 :127(. با این تعریف مشخص شد که نهاد یک بعد نرم 
و یک بعد سخت دارد. بعد سخت نهاد شامل سازمان، قوانین و ... است. بعد نرم نهاد 

نیز شامل آداب و رسوم، اخالق و سبک زندگی2 می شود.
2  . Life	style
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3. نهادها و ویژگی های اجتماعی
نهادها، ارزش های غایی خاصی را که در میان اعضا و زیر مجموعه  آن حاکم است، 
متبلور می کنند. از آن جا که نهادها پایدار هستند، الگوهای رفتاری سامان یافته در 
آن، در جامعه رسوخ می کند و به صورت یک سنت فرهنگی در می آیند. آرمان های 

یک نهاد، معموالً از سوی اکثریت عظیمی از افراد جامعه پذیرفته شده است 
.)Aldrich,	1994:652(

4. طبقه بندی نهادها در جامعه اسامی
به طور کلی می توان نهادهای موجود در جامعه  اس��المی را به دو دسته تقسیم 

بندی کرد:
نهادهای دولتی و حکومتی

نهادهای دینی و مردمی
4،1. نهادهای دولتی و حکومتی

نهادهای دولتی و حکومتی، مهم ترین س��ازمان های اجتماعی اند که نیازهای 
اساس��ی انس��ان ها را در جوامع برآورده می کنند. برخی از ان��واع نهادهای دولتی 

عبارت اند از:
1. نهادهای سیاسی:

1،1. احزاب
2،1. گروه های سیاسی

و ...
2. نهادهای سامت و بهداشت:

2.1. مجتمع های بهداشتی و سالمت
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سا 2.2. خیران بیمارستان ساز
2.3. انجمن حمایت از سرطانی ها

و ...
3. نهادهای آموزشی:

3.1. دانشگاه ها
3.2. مدرسه ها

و ...
4. نهادهای حمایتی:

4.1.کمیته  امداد امام خمینی
4.2. سازمان بهزیستی کشور

و ...)حق جو،84:1381(.
4.2. نهادهای دینی و مردمی

در بینش اجتماعی اس��الم عالوه ب��ر نهادهای ض��روری و الزام��ی مانند نهاد 
دولت و حکوم��ت، نهادهای خیرخواهان��ه  دیگری نیز پیش بینی و طراحی ش��ده 
اس��ت که حمایت و س��اماندهی به آن ها می تواند س��بب تقویت روحیه  برادری و 
تعاون و همیاری ش��ود که خود بهترین عامل حفظ تقویت حمایت های اجتماعی 

است)اصغری،159:1387(. برخی از این نهادهای دینی و مردمی عبارت  است از:
4.2.1. وقف

وقف یعنی حبس ثروت و قرار دادن منافع آن برای شخص، اشخاص، عناوین و ... 
)خمینی، 1382، ج2: 83(. وقف در شریعت اسالمی، نهاد و موسسه  خیریه  اجتماعی 
است که منافع عظیم و سرش��اری را در اختیار جامعه اسالمی قرار می دهد و از این 
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طریق نقش مهمی در زمینه  حمایت های اجتماعی دارد. گستره و دامنه  وسیع وقف 
به حدی است که از عبادتگاه ها گرفته تا جزئی ترین مسائل مادی زندگی انسان ها را 

در بر می گیرد )اصغری،159:1387(.
4.2.2. نذر

از جمله نهادهایی که می تواند نقش ارزنده ای در حمایت های اجتماعی ایفا کند، 
نهاد نذر است. معنی و مفهوم نذر این اس��ت که فرد خود را ملزم سازد تا کاری را به 
ش��کل مخصوصی برای خدا انجام دهد، و از آن جا که متعلق نذر می تواند هم امور 
معنوی و هم امور مادی باشد از این رو با جهت دهی به این نهاد خیرخواهانه می توان 
برخی از معضالت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ��ی جامعه را برطرف کرد )خمینی، 

1382، ج2: 86-84(.
4.2.3. هبه و وصایا

هب��ه در معنی و مفه��وم عام آن عب��ارت اس��ت از تملیک مجان��ی و بالعوض 
مال)میرمعزی،1391: 378(. هرگاه نهاد هبه و وصیت در جامعه مورد تشویق قرار 
گیرد و نیز بین مردم و دولت رابطه  عاطفی و صمیمی باش��د با در اختیار قرار دادن 
بخشی از اموال خود در این راه می توانند گام موثری در حمایت های اجتماعی بردارند 

)اصغری،161:1387(.
4.2.4. صدقه و انفاقات

دادن اموال به فقیران بدون ع��وض و به قصد قرب به خداون��د، صدقه خوانده 
می شود. آیات و روایات بسیار زیادی درباره صدقه وجود دارد. یکی از آثار صدقه این 

است که فقر در جامعه از بین می رود )میرمعزی،390:1391(.
نکته دیگری که اهمیت و جایگاه ویژه ارتباط با مردم و معاشرت با همنوعان را 
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سا نشان می دهد، این است که بسیاری از فضایل و رذایل اخالقی، در ظرف ارتباطات 
ظهور می یابند. زندگی اجتماعی و معاش��رت با دیگران ظرف ظهور فضایلی مانند 
عدالت، انصاف، احسان، ایثار، انفاق، صدقه، تواضع، امانت، صداقت، صراحت، عفت، 
حجاب و امثال آن است. همچنین رذایلی مانند ظلم، حق کشی، خودخواهی، تکبر، 
خیانت، دروغ، بی حیایی، رشوه، بی بند و باری، غیبت، حسادت، ریا، سمعه و امثال 
آن نیز در ظرف اجتماع و ارتباط با دیگران است که خود را نشان می دهد. از این رو 
تعلیم و تعلّم بدون زندگی اجتماعی و معاشرت با دیگران امکان تحقق ندارد )شریفی 

و همکاران،156:1391(.
بنابراین یکی از مهم ترین کارهایی که برای گسترش نهادهای خیرخواهانه باید 
انجام بگیرد، فرهنگ سازی و ترویج روحیات و خلقیاتی است که مردم را به سمت 
خیرخواهی و کمک به محرومان سوق دهد. به عبارت دیگر یکی از مهم ترین راه های 
گسترش نهادهای دینی و مردمی در جامعه اسالمی ترویج خلقیات و روحیات طیبه 
است. از این رو پس از این که نهادهای دینی و مردمی تشریح شد در ادامه با بررسی 
سیره  حضرت علی بن موسی الرضا )ع( برخی از راهکارهای عملیاتی برای گسترش 
نهادهای دینی و مردمی در جامعه اس��المی با تاکید بر رفتار و اخالق اسالمی ذکر 

می شود.
5. روش تحقیق

سیره یا منطق عملی مجموعه اصولی است که برگرفته از قرآن کریم و راه و رسم 
پیامبر اکرم )ص( و اوصیای آن حضرت است. این اصول قواعدی است کلی که جهت 
زندگی را در وجوه مختلف فردی، اجتماعی، مدیریتی، خانوادگی، سیاسی، نظامی و 

اقتصادی مشخص می کند )دلشاد تهرانی و آیینه وند،44:1385(.
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سیره پژوهی نوعی از پژوهش است و نمی توان آن را نوعی از علم به معنای رشته 
علمی3 یا به معنای رشته علمی با روش تجربی4 تلقی کرد. زمانی که از پژوهش بحث 
می شود اولین سوالی که باید پاسخ داده شود این است که مقوله پژوهش، از مقوالت 
کیفی است یا کّمی؟ سیره پژوهی نمی تواند کّمی باشد؛ زیرا پژوهش کمی 30 فقره 
و بیشتر را بررسی می کند؛ در حالی که سیره پژوهی موارد کمتر از این مقدار را مورد 
بررسی قرار می دهد. بنابراین وارد حوزه تحقیقات کیفی می شود )کافی،2:1394(.

برای استخراج سیره الزم است به این نحو عمل کنیم که ابتدا به یک اصل برسیم، 
سپس سعی کنیم به یک استقرای نسبتاً تام در مورد آن اصل دست یابیم؛ یعنی تمام 
متون اعم از قرآن، روایات و متون تاریخی را جس��ت وجو کنیم و بتوانیم ادعا کنیم 
که این اصل اس��ت؛ اگر این گونه عمل کردیم، آن وقت می توانیم به مجموعه  سیره 

دست پیدا کنیم.
6. سلیره  امام رضا)ع( در تقویت نهادهای دینی و مردمی برای کمک به 

محرومان
در این پژوهش با مطالعه  سیره  علی بن موسی الرضا )ع( اصل اولیه ای که استخراج 
شد اصل مطلوبیت کمک به محرومان و فقرا در جامعه اسالمی بود. این اصل به عنوان 
پیش فرض پذیرفته شد. در ادامه با بررسی سیره  آن حضرت روش های برخورد آن 
حضرت با فقرا و محرومان شناسایی شد و برخی از توصیه های حضرت در برخورد 
با فقرا و محرومان که کمک به گسترش نهادهای دینی و مردمی در جامعه اسالمی 

می کند، بیان می شود.
6.1. برخورد صحیح و درست کارگزاران برای مقابله با فقر

 3 .discipline
 4 . science
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سا محصول روابط اجتماعی و اقتصادی ظالمانه، تش��کیل طبق��ات و پدید آمدن 
جامعه ای با تضادهای اجتماعی آش��کار اس��ت، امام)ع( امتیازات طبقاتی را از بنیاد 
واژگون ک��رد. امام)ع( در تعالی��م واالی خویش به کارگزاران و دیگر مس��ؤالن نظام 
اس��المی می آموزد هر کس��ی باید در گام نخست در اندیشه س��اختن خود باشد و 
شایستگی های الزم را در وجود خویش آشکار کند و با دیگران متعهدانه رابطه برقرار 

کند و خدمتگزار همه مردم باشد )ابن بابویه،1378ق، ج 2: 241.(
امام رضا)ع( در خراس��ان تمام اموال خود را در روز عرفه میان مردم و نیازمندان 
تقسیم کرد. در این هنگام فضل بن سهل گفت: این کار با خسران توأم است، حضرت 
فرمود: بلکه چنین کاری قرین با غنیمت و منفعت است، آن چه را که برای دستیابی 
به پاداش الهی و کرامت انسانی بخشیدی زیان و غرامت تلقی مکن )کلینی، 1381ق، 

ج8: 230 ؛ حکیمی، 1380: ج 2: 222(.
حتی در تعالیم رض��وی کاری که خدمت در دربارها را جب��ران می کند و عمل 
نامشروع کمک به ستمگران را محو می س��ازد، یاری رساندن به مردم و گره گشایی 
از کار آنان است. حسین انباری می گوید: مدت 14 سال به امام رضا )ع( نامه نوشتم 
و از کار در دربار پادش��اه اجازه خواستم. امام در جوابم نوش��ت، نامه ات را خواندم و 
از هراسی که در این شغل داری آگاه شدم. اگر می دانی که هرگاه کاری در دربارها 
کردی، طبق دستورات رس��ول اکرم )ص( عمل می کنی و دس��تیاران و کاتبان تو از 
هم کیش��ان تو خواهند بود و هنگامی که مالی به دستت رس��ید بخشی از آن را به 
بینوایان مؤمن می دهی تا بدان اندازه که خود مانند یکی از آنان باشی، اگر این گونه 
عمل کنی، کار تو در دربار سالطین با خدمت به برادران دینی ترمیم می گردد و گرنه 

)خدمت در دربارها( جائز نمی باشد )صحیفة اإلمام الرضا ،1407ق: 394(.
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امام در حدیث زیر نقش حیاتی کارگزاران نظام اسالمی را چنین ترسیم می کند: 
»آن حضرت به مأمون گفت: درباره امت محمد و فرمانروایی که بر ایش��ان داری از 
خدا بترس، زیرا کارهای آنان را تباه کرده ای و کار را به دست کسانی سپرده ای که به 
غیر حکم خداوند بلند مرتبه داوری می کنند و خود در این سرزمین ماندگار شده و 
خانه هجرت و محل فرو آمدن وحی را ترک کرده ای و بر مهاجران و انصار با نبود تو 
ستم می رود و سوگند و پیمان هیچ مؤمنی را نگاه نمی دارند و روزگار بر مظلومان به 
سختی می گذرد و آنان برای زندگی به هزینه ای دسترسی ندارند و کسی را نمی یابند 

که نزد او از اوضاعی که دارند شکایت کنند )کلینی،1381ق: ج 5: 111(.
ماجرای این حدیث آن است که روزی مأمون خدمت امام رفت و با خود نامه ای 
طوالنی داشت که متن آن را برای حضرت خواند، در آن مکتوب آمده بود که برخی 
روستاهای کابل به دست لشکریان اسالم فتح گردیده است. وقتی خواندن آن خاتمه 
یافت امام فرمودند: آیا فتح مناطقی از قلمرو شرک و کفر تو را خرسند ساخته است؟ 
مأمون پرسید آیا این خبر ش��ادمانی ندارد؟ که امام مطالب فوق را فرمودند و به او 
تأکید کردند تو عدالت را در داخل سرزمین های اسالمی برقرار کن و فقر و محرومیت 
را از ریش��ه برانداز و به گرفتاری های مردم رس��یدگی کن که این مایه خشنودی و 
خوشحالی یک حاکم اسالمی است نه کشورگشایی و فتوحات تازه و افزون بر قلمرو 

جغرافیایی )مجلسی،1403ق: ج 49: 165(.
امام)ع( از س��ویی تصریح می کنند که بر اثر عواملی، اف��رادی در جامعه زندگی 
می کنن��د که از نظر س��المت مش��کل دارن��د و پدیدآمدن آن��ان بر اث��ر بیماری، 
سالخوردگی، حوادث طبیعی و جنگ های طبیعی است اّما بقای آنان به همان حال 
نگران کننده، از نظر اسالم محکوم است؛ باید کارشان را در کمترین زمان سامان داد 
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سا و از تعهد و تکلیف انسانی و حکومتی در این زمینه فراموش نکرد و ضرورت دارد کار 
این گونه افراد درست شود تا از آن وضع آشفته رهایی یابند)کلینی،1381ق: ج 2: 
159(. یعنی خداوند توانمندان )آنان را که امکانات، قدرت و شرایطی را در اختیار 
دارند( مکلف کرده است که امور زندگی بیماران از کار افتاده و بال دیدگان را سامان 

دهند.
این کالم سخن حضرت علی )ع( را به اذهان متبادر می کند: خدا را! خدا را! در کار 
فرودستان یعنی بینوایان و نیازمندان و فقیران و بیماران زمین گیر که هیچ کاری از 
دستشان برنمی آید)نهج البالغه،1390: 554(. امام رضا )ع( در سخن دیگری از این 
واقعیت بیشتر پرده برمی دارد و با صراحت افزون تری مسؤلیت کارگزاران مسلمان 

را مطرح می فرمایند:
اگر زمام حکومت را در دست گیرم غذای ساده تر و کم ارزش تری )نسبت به زمان 
زمامداری( خواهم خورد و لباس خشن و زبر )پس از لباس های نرم( در برخواهم کرد 
و )پس از آسایش( با سختی و مشّقت خواهم زیست. )طبرسی، 1370: ج 2: 362(. 
و باز این کالم گهربار مؤید کالم با کرامت حضرت علی )ع( که فرموده اند: خداوند مرا 
برای مخلوقات خودش امام قرارداد پس بر من واجب کرد که درباره خودم و خوردنی 
و نوشیدنی و لباس هایم همچون ناتوان ترین مردم زندگی کنم تا فقیر به فقر من اقتدا 

کند و ثروتمند به سرکشی برنخیزد )نهج البالغه،1390: 1019(.
حضرت امام رضا )ع( از دیدگاهی دیگر رسیدگی به اوضاع مسلمانان را مورد تأکید 
قرار می دهد و آن این که هر فردی از کارگزاران با مردمان تحت قلمرو خویش برادر 
دینی هستند و از این منظر باید با آنان به برابری و برادری رفتار کنند در هر چیزی 

که برابری در آن رواست )کلینی،1381ق، ج 1: 410(.
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6.2. احترام به فقیر و حفظ عزت نفس او
در اس��الم نهایت کوش��ش و تالش خود را باید کرد که در تمام جامعه اسالمي 
حتي یک فقیر و نیازمند پیدا نشود، اما بدون شک، در هر جامعه اي افراد از کارافتاده 
آبرومند، کودکان یتیم، بیماران و مانند این ها وجود دارند که باید به وس��یله بیت 

المال و نیز افراد متمّکن با نهایت ادب و احترام تأمین شوند.
در سیره و روش اهل بیت )ع( احترام ایشان به سائل و فقیر به خوبی دیده می شود. 
روش کمک کردن به فقرا نیز در قاموس ایشان به گونه ای بوده که آبروی مساکین 

حفظ شود و عرق شرم و نداری بر پیشانی ایشان ننشیند.
حضرت رضا )ع( می فرمود: هر کس جواب س��الم فقیران را مانند جواب س��الم 
ثروتمندان ندهد و او را دس��ت کم بگیرد، روز قیامت خداوند را مالقات می کند در 
حالی که از او خشگمین اس��ت )ابن بابویه، 1376: 443(. و نیز می فرمود: هر کس 
مرد یا زن مؤمنی را از بابت فقرش تحقیر کند، روز قیامت خداوند او را در بین مردم 

رسوا و سرشکسته خواهد کرد )مجلسی، 1403ق، ج 2: 327(.
احترام به فقرا همانند س��ایر افراد جامعه مورد تاکید آن حضرت )ع( بوده و آمده 
است: در زمان ایشان برخی مسلمانان در رفتار با یکدیگر تبعیض روا می داشتند. به 
عنوان مثال اگر مخاطب شان ثروتمند بود به او احترام می گذاشتند و چنانچه فقیر 
بود و نادار به او توج��ه نمی کردند، به گونه ای که تحمل این وضع برای فقرا بس��یار 
دشوار بود.  وقتی امام )ع( از این رفتار مردم آگاه شدند، فرمودند: »کسی که به مسلمان 
فقیری سالم کند برخالف آن گونه که به ثروتمندان سالم می کند، در حالی خداوند 
را در قیامت مالقات خواهد کرد که بر او خش��م گرفته است«)ابن بابویه، 1378ق، 
ج11: 264(. این سخن امام برای جامعه آن روز تکان دهنده بود، زیرا خشم الهی را 
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سا یعنی   همان عذاب دردناکی که از آن وحشت داشتند، وعده می داد.
6.3. ترویج فرهنگ مواسات و برادری در جامعه اسامی

مواسات به معنای مشارکت در زندگی است. »آسیُته بنفسی« یعنی، او را با خود 
برابر و یکی دانستم)معلوف، 1385، ذیل مدخل أس��ی(. از گفتار و رفتار پیشوایان 
دینی استفاده می شود که »مواسات« یک وظیفه همگانی در جامعه اسالمی است. 
جمالتی که از آن بزرگ��واران در توصیه به این ارزش اخالقی نقل ش��ده، به صورت 
یک قاعده کلّی بیان شده است. پیشوایان دینی ما، برای شناخت شیعیان شان، سه 
نشانه در اختیار مردم قرار داده اند: یکم، مراقبت بر اوقات نماز و به جا آوردن آن ها 
در آغاز وقت، و دوم، نگهداری اسرار ائمه از دشمنان و سوم، مواسات مالی با برادران 

مؤمن)مجلسی، 1403ق، ج 71: 391(.
در عصر امام رضا )ع( حکومت جابرانه عباس��یان بر م��ردم حکومت می کرد که 
ده ها سال مردم را به استثمار کش��انده بود. امام رضا )ع( می کوشید با هم دردی ها و 
رهنمودهای خویش از دردهای محرومان جامعه بکاهد و نیز دیگران را به یاری آن ها 
دعوت کند. امام رضا )ع( خطاب به فردی به نام اسماعیل فرموده است: ای اسماعیل، 
آیا در میان آشنایان خود چنین دیده ای که هر گاه کسی جامه ای ندارد و دیگری آن 
را اضافه دارد به او بدهد؟ گفتم: نه. فرمود: آیا اگر کسی پوششی دارد برای دیگری 
می فرستد تا او نیز پوشش داشته باش��د؟ جواب دادم: خیر. آن گاه امام )ع( )به نشانه 
ابراز تأسف عمیق( دست بر زانوی خویش زد و فرمود: این ها برادر یکدیگر نیستند 
)ورام، 1369: ج 2: 85(. عبداهلّل بن صلت می گوید: مردی از اهل بلخ گفت: در سفر 
خراسان با امام بودم. روزی سفره انداختند و غالمان سیاه و غیر آنان را بر سر آن سفره 
فراخواندند )و همه با هم با امام غذا خوردند( گفتم: ای کاش برای این ها س��فره ای 
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جداگانه ترتیب می دادید، فرمود: خاموش باش. خدای همه یکی اس��ت مادر یکی، 
پدر یکی و پاداش هر کسی به کردار او بستگی دارد )کلینی، 1381 ق، ج 8: 230(.

معمربن خالد می گوید: امام رضا )ع( )قب��ل از خوردن غذا( به بهترین غذایی که 
برایش می آوردند، می نگریست و از هر خوراکی مقداری برداشته و در سینی می نهاد؛ 
سپس دستور می داد آن سینی غذا را برای بینوایان ببرند )همان، ج 8،:231(. امام 
نمی تواند غذایی را میل کند که محرومان از آن نخورده اند و این بر اس��اس تعالیم 
اصولی امامان معصوم )ع( است که انسان ها ارزشی همانند دارند. امام رضا )ع( می فرمود: 
کمک تو به ضعیفان تا از حالت ضعف و سستی خارج شوند و قوی شوند برتر از کمک 

مالی و صدقه است )ابن شعبه حرانی، 1363: 446(.
6.4. گسترش فرهنگ سخاوت

از اصول اخالقی که در زندگی همه  امامان فراوان دیده شده است جود و سخاوت 
است. سخاوت در مقابل بخل قرار دارد. یعنی انسان از امکانات مادی و معنوی که در 
اختیارش وجود دارد فقط خودش استفاده نکند بلکه با بخشش به دیگران قسمتی از 
مشکالت آن ها را حل کند و دیگران را از نعمت هایی که خداوند به او داده، چه نعمت 

مادی و چه نعمت های معنوی مانند علم برخوردار کند )اشتهاردی، 53:1380(.
سخاوت از »سخاء« گرفته شده است و »سخا النار و یسخوها«، یعنی این که اگر 
خاکستر آتش را از آتش پاک کنیم، بهتر می سوزد و روشنایی اش بیشتر می شود، 
بنابراین تعریف سخاوت که از همین ریشه است موجب روشنایی و گرم کردن کانون 

خانواده های بینوایان می شود)اشتهاردی، 1380: 54(.
شاید بهترین تعریف درباره سخاوت بیان امام رضا )ع( باشد که فرمودند: »انسان 
سخاوتمند از غذای دیگران می خورد تا از غذای او بخورند، ولی انسان بخیل از غذای 
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سا دیگران نمی خورد تا از غذای او نخورند.« )مجلسی، 1403ق: ج 49: 102(.
نقل ش��ده اس��ت ش��خصی به حضرت علی ابن موس��ی الرضا )ع( گفت: به قدر 
جوانمردی خودتان به من عطا و بخشش کنید. ایشان فرمودند: این اندازه برای من 
مقدور نخواهد شد. او گفت: پس به اندازه مروت من عطا کن. حضرت فرمودند: این 
مقدار ممکن می شود پس از این جریان به غالم خودشان دستور دادند تا مبلغ 200 

اشرفی به او بدهند. )همان، ج 49: 100(.
عالوه بر نیازمندان، سخاوت امام رضا )ع( شامل حال شاعران و دوستداران تواضع 
امام رضا چنان زیاد بود که زمانی که برای آن حضرت غذا می آوردند. ایشان غالمان و 
خادمان و حتی دربان و نگهبان را بر سر سفره می نشاندند و با آن ها غذا می خوردند. 
همچنین نقل ش��ده زمانی که آن حضرت تنها می ش��دند همه خادمان و غالمان 
خوش��ان را از کوچک و بزرگ جمع می کردند و با آنان س��خن می گفتند و با آن ها 
انس می گرفتند به طوری که غالمان آن حضرت هیچ ترسی از ارباب و موالی خود 

نداشتند) مجلسی، 1403ق، ج49: 100(.
6.5. گسترش فرهنگ کار

در نگاه اس��الم با التف��اوت به هدف ن��ازل و محس��وس کار که تأمی��ن کننده 
نیازمندی های آنی زندگی خانواده است، آن چه بی تردید و به حکم شرع و عرف در 
جوامع اسالمی مقبولیت یافته و دارای التزام عملی است. برعهده داشتن مسئولیت 
اداره امور زندگی در خانواده توسط پدر به عنوان سرپرست خانواده است. در همین 
راستا می بینیم که برآمدن از عهده هزینه های زندگی نیازمند تالش و کوشش است. 
بر این اساس پیش��وایان اس��الم به ما توصیه کرده اند تا آن جا که در توان داریم از 
ارتزاق بدون تکیه بر دسترنج خود پرهیز کنیم. امام رضا )ع( حدیثی را با این مضمون 

 راهکارهای تقویت و گسترش نهادهای دینی و مردمی در جامعه اسالمی



90

13
95

یز 
پای

 ،1
5 

ره
شما

م 
ار

چه
ل 

سا

فرهنگ رضوی

از پیامبر )ص( نقل می کند که: کسی به خدمت ایشان آمد تا چیزی درخواست کند، 
پیامبر )ص( فرمود: هر که از ما چیزی بخواهد ب��ه او می دهیم اما اگر بی نیازی ورزد و 
اظهار نکند خداوند او را بی نیاز خواهد کرد. آن شخص سه بار به همین منظور آمد و 
همین سخن را از پیامبر )ص( شنید. روز بعد رفت و تبری را قرض گرفت و به کوه زد و 
پشته هیزمی جمع کرد و به بازار برد و به نیم کیلو خرما فروخت و با خانواده خود آن 
را صرف کرد. وی همین عمل را هر روز ادامه می داد تا توانست درآمدی کسب کند و 
از آن برای خود تبری و مالی و غالمی بخرد. وقتی بعد از آن به حضور پیامبر )ص( آمد و 
مراتب را نقل کرد ایشان فرمود: مگر نگفتم هر که از ما چیزی بخواهد می دهیم ولی 
اگر بی نیازی ورزد خداوند او را بی نیاز می کند. )،صحیفة اإلمام الرضا 1407ق: 365(.

6.6. تصحیح سبک زندگی
عباسی می گوید از امام رضا )ع( درباره خرج زندگی دس��توری خواستم. ایشان 
فرمود: بین دو امر ناخوش. گفتم من آن را نمی شناسم. فرمود آیا نمی دانی که خداوند 
عزوجل اسراف را ناخوش داشته است و همچنین تنگ گرفتن را. آن جا که می گوید: 
آنانی که وقتی خرج می کنند نه اسراف می کنند و نه تنگ می گیرند و روش پایداری 

بین این دو دارند)مجلسی،1403 ق، ج 68: 347(. 
البته شناخت دو مقوله اسراف و تنگ گیری بسیار مهم است. اسراف چیست و در 
کجا و در چه چیزهایی است از زمره مسائل اولیه ای است که باید بدان توجه کرد اما 
این نوشتار از آن جا که بنای آن بر اختصار و اشاره است تنها به یک رهنمود از آن امام 
همام بسنده می کند که فرمود: در آن چه سود به بدن انسان می رساند اسراف نیست. 
اسراف در آن چیزهایی است که مال تلف می شود و به بدن آسیب می رساند)همان، 

ج 73: 81(.
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سا 6.7. تشویق به قناعت
راهبرد بعدی بهره گیری از شیوه قناعت اس��ت. رویکرد به این راهبرد در واقع، 
همان پیداکردن راه میانه است. بهره بردن از ش��یوه قناعت، عالوه بر آن که خانواده 
و جامعه را از افتادن در چاله فقر نگه می دارد، اهرم کارس��ازی در جهت شکوفایی 

استعدادها و خلق ابتکارات است.
خداوند می فرماید: تو به آن چه روزی ات کرده ام خوشنود باش تا از بی نیازترین 
مردم باش��ی و من روایت می کنم که هرکس قناعت پیشه داشت سیر است و هرکه 
قانع نباشد سیر نمی شود)نوری، 1408 ق: ج 15: 225؛ الفقه المنسوب إلی اإلمام 

الرضا )ع(، 1406ق: 364(.
توجه به نکته های روان شناختی در آموزش، موضوع قابل توجهی است که ائمه 
معصومین )ع( در بیان مسائل بدان التفات جدی داشته اند. در زمینه توصیه به رعایت 
موازین قناعت در هزینه های زندگی آن گاه که ام��ام )ع( به آن می پردازند، از پیامبر 
)ص( به عنوان الگوی رفت��اری یاد می کنند تاعالوه بر جنبه سرمش��ق گیری، از نظر 

روحی نیز درک آن بر فراگیرنده دشوار نیاید. اشاره امام در فرازی از روایت زیر ناظر 
به این مطلب است: اگر خاطرت را به چیزی از روش قناعت جلب می کنی، به شیوه 
معاش و گذران پیامبر )ص( توجه کن که خوراکش نان جوین، شیرینی او خرما، هیزم 
اجاقش برگ و پوسته نخل بود،آن هم اگر می یافت)الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا 

)ع(، ق406ق: 366(.

6.8. تشویق به فرهنگ انفاق
معمربن خالد می گوید: وقت��ی حضرت رضا )ع( می خواس��تند غذا بخورند یک 
کاسه بزرگی را کنار سفره می گذاش��تند و از بهترین غذاها، از هر کدام مقداری، در 
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آن کاسه می ریختند و می فرمودند: آن را به مساکین بدهند. سپس این آیه مبارکه 
را قرائت می فرمودند: فاََل اْقتََحَم الَْعَقبَة )البلد،11(. پس انسان، آن گردنه های سخت 
را نتواند پیمود. و بعد می فرمود: چون خداوند می دانس��ت که برای هر انسانی، آزاد 
کردن بنده، مقدور نیس��ت راهی برای رس��یدن به بهش��ت با اطعام طعام قرار داد 

)قمی،463:1374(.
7. نتیجه گیری

از آن چه گذشت می توان چنین نتیجه گرفت که سیاست های حمایتی اسالم 
که بخشی از آن ها در قالب نهادها و مؤسسات مردمی شکل گرفته است، در وحدت 
و انسجام اجتماعی، در دو بخش تأمین نیازهای مادی و معنوی افراد جامعه اهمیت 

به سزایی دارد.
مهم ترین راهکار برای رفع فقر و محرومیت در جامعه اس��المی مشارکت مردم 
در این عرصه اس��ت. نباید برای رفع محرومیت تنها به نهادهای دولتی و حکومتی 
اکتفا کرد. البته نباید اهمیت سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های حکومت در باب 
گسترش عدالت و رفع محرومیت نادیده گرفته شود. حتی نهادهای حمایتی که در 
جامعه اسالمی برای کمک به محرومان به وجود آمده اند تنها در صورتی می توانند 
وظیفه  خود را به درستی انجام دهند که مردم در کمک به محرومان مشارکت جدی 

داشته باشند.
بنابراین مهم ترین و ضروری تری��ن کار، اصالح فرهنگ عمومی مردم جامعه در 
قبال محرومان و کمک به فقرا است که بهترین شیوه برای این کار می تواند توصیه  
معصومان به خصوص امام رضا )ع( باشد. مردمی که محبت به اهل بیت را در دل دارند 
با آگاهی از سیرهی عملی آن بزرگواران به تاسی از آن ها اهمیت کمک به محرومان را 
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سا می آموزند و به تبع آن با گسترش نهادهای دینی و مردمی مانند قرض، انفاق، صدقه 
و ... گامی بزرگ در رفع فقر و محرومیت در جامعه اسالمی بر می دارند.

در نمودار زیر به طور خالصه راهکارهای تقویت و گس��ترش نهادهای دینی و 
مردمی در جامعه اسالمی برای رفع محرومیت و فقر بر اساس سیره امام رضا )ع( ارایه 

شده است.

شکل 1: راهکارهای رفع فقر و محرومیت توسط نهادهای دینی و مردمی با تاکید 
بر سیره امام رضا)ع(
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8. پیشنهادها
در پایان برخی از پیشنهادهای عملیاتی برای گس��ترش نهادهای حمایتی در 
جامعه اسالمی با تاکید بر اصالح فرهنگ عمومی مردم و درک آنان درباره محرومان 
با توجه به سیره معصومان )ع( به خصوص امام رضا )ع( ارائه می شود که عبارت است از:

استفاده از ظرفیت رس��انه  ملی برای تبلیغ کمک به محرومان و سیره  اهل . 1
بیت)ع( به خصوص امام رضا )ع( در زمینه   رفع محرومیت برای عموم مردم 

به شکل جذاب و هنری.
استفاده از ظرفیت های حوزه  علمیه و مبلغان دینی برای گسترش دیدگاه . 2

اهل بیت)ع(  درباره محرومان و فقرا و رفتار و منش آن بزرگواران با فقرا.
انجام کار های فرهنگی توس��ط کمیته  امداد امام خمینی)ره( ، س��ازمان . 3

بهزیستی و دیگر نهادهای حمایتی برای گسترش روحیه  انفاق و سخاوت 
در جامعه اسالمی با تکیه بر سیره  اهل بیت )ع(.

تشکیل گروه های فکری برای نحوه  گس��ترش احادیث اهل بیت)ع( و رفتار . 4
ایشان با فقرا و استفاده از ایده های جذاب تبلیغی در القای این فرهنگ به 

مخاطب.
گنجاندن داس��تان ها و روایات آموزنده در کتاب های آموزش��ی دوره های . 5

ابتدایی و  دبیرستان برای آش��نایی نوجوانان و جوانان با سیره اهل بیت)ع( 
درباره محرومان و فقرا و به کار گیری آن در زندگی آینده خود.
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چکیده

واژه های کلیدی:

 امام رضا)ع(، آرمان شهر، اصول اخالقی، مباحث انسانی

      توجه به کالم و تاثیر آن بر مخاطب از اصلی ترین ویژگی های س��یره امامان معصوم)ع( 
اس��ت. کالم در الیه های عمیق ذهن و قلب افراد رس��وخ می کند و رفیق همیشگی زندگی وی 
می گردد. بهترین ش��اهد مثال بر این گفته معجزه پایه گذار مکتب اسالم یعنی قرآن است که 
از جنس کالم است. در بیشتر س��خنان و نصایح امام رضا)ع( رد پای اصول اخالقی و آموزه های 
قرآنی به صورت مستقیم وغیر مستقیم دیده می شود؛ سخنانی در اوج معانی علمی، ادبی و اخالقی 

متناسب با نیازهای روز جامعه.
 با سیری در حیات فکری امام رضا)ع( مشخص می شود، ایشان برای هدایت انسان به سعادت 
حقیقی یا همان آرمان شهر حقیقی بشری تالش بس��یاری به کار بسته اند و زمانی که غرب در 
قرون وسطی س��یر قهقرایی انحطاط فرهنگی را پشت سر می گذاش��ت و دایم حلقه محاصره 
فرهنگ و اندیش��ه آنان تنگ تر می گشت، اندیشه اس��المی و فرهنگ مترّقی رضوی با تبلیغ 
و ترویج آزادگی فکری در پی بنیان نهادن آرمان ش��هری آرمانی بود و اندیشه ها و ارزش های 
اخالقی قدرتمندی به جا گذاش��ت و در صدد پی ریزی پایه های تمدنی اس��المی، انس��انی در 
حوزه های مختلف فرهنگی، عاطفی بوده اس��ت. در حیطه بررسی آرمان شهر اسالمی، انسانی 
براساس بیانات امام رضا)ع(، ابتدا دیدگاه امام)ع( درباره مبادی آرمان شهر آرمانی مطلوب جامعه 
انسانی را بر می شماریم، سپس مفهوم آرمان شهر دینی از دیدگاه امام)ع( را بیان می کنیم. این مقاله 
با روش توصیفی، تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته و نمونه هایی از دیدگاه های 

امام)ع( نیز درباره با اصول بنیادی اخالقی و انسانی بررسی شده است.

تاریخ دریافت:94/4/18 
تاریخ پذیرش:94/6/29  

آرمان شهر اسالمی از منظر امام رضا)ع(
 مصطفی اسفندیاری )فقیه(1- مصطفی مهدوي آرا 2-  علی رضا نادریان الیین3- صدیقه 
یوسفي چوبیني 4
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 مقدمه
       آرمان شهر یا همان شهر آرزوها یا »utopia« از دیرینه ترین عصر زندگی 
بشر بر روی این کره خاکی مطرح بوده و حتی می توانیم ادعا کنیم این مقوله عمری 
به درازای تمدن بشری دارد. یکی از اشتراکات موجود بین تمام فرهنگ ها و ملت ها 
نیز همین مسئله شهر آرمانی بوده است و در گذر تاریخ،  انسان ها برای دست یابی 
به این خواسته مهم متحمل سختی و دشواری های فراوانی شده اند. در کتاب های 
مختلف تاریخی و حتی ادبی نیز طرح این موضوع  بسیار به چشم می خورد؛ از جمله 
داستان حرکت سی مرغ برای رسیدن به سیمرغ که به نوعی نمادی از آرمان شهر 
است و عطار آن را به زبانی بس��یار زیبا و خوش فهم در قالب داستان بیان می کند. 
بحث آرمان شهر در قالب اسطوره نیز خودنمایی کرده است و این اهمیت بسیار زیاد 
این مطلب را می رساند، چرا که اسطوره ش��امل مواردی می شود که رویای جامعه 

بشری  باشد.
        در زمینه آرمان ش��هر وآرمان گرایی، که در دوران گذش��ته ادبیات عربی و 
فارسی، پژوهش های گوناگونی به دست علما، فالسفه و ادبا صورت گرفته است و از 
زمان افالطون و عالم مثل افالطونی تا شیخ اشراق و طرح پایه گذاری مدینه فاضله 
وی در این حیطه روز به روز نظریه پردازی ها و دیدگاه های متفاوتی مطرح شده و 
مورد پژوهش قرار می گرفته است. در تعریفی ساده و جامع می توان این گونه بیان 
کرد که آرمان ش��هر نمادی از یک واقعیت آرمانی و بدون کاس��تی است. همچنین 
می تواند نمایانگر حقیقتی دست نیافتنی باشد. بحث از آرمان، آرزو، ایده آل و آرمان 
گرایی می تواند در بسترهای مختلف، مورد گفت و گو قرار گیرد؛ در حوزه هایی مانند: 
سیاست، اجتماع، اقتصاد، معرفت شناسی و حتی روان شناسی، روانکاوی و ... که هر 

آرمان شهر اسالمی از منظر امام رضا)ع(
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سا یک از این موارد در جامعه آرمانی مورد بحث جایگاه ویژه ای دارند. تردیدی نیست 
که از پیشگامان و طراحان اصلی آرمان شهرها، پیامبران و جانشینان شان بوده اند؛ 
زیرا انسان و راه های تکامل فردی و اجتماعی وی را نیکو می شناخته اند. این بزرگان 
از موانع راه انسان شناخت عمیقی داش��تند و اصول و معیارهای سامان یابی حیات 
فردی و گروهی را نیز به درستی از آموزه های وحی در می یافتند. از این رو، پیامبران 
و رهبران الهی، بهترین و واقع بینانه ترین طراحان انسان آرمانی و آرمان شهر انسانی 
هستند و برنامه ها و راهکارهای آنان، براساس شناخت درست از کیان و موجودیت 
ابعاد انسان اس��ت. این ویژگی در طرح و برنامه های دیگر مکاتب اجتماعی، انسانی 
دیده نمی ش��ود. بیش��تر متفکرانی که از آموزه های وحی دور ماندند به انسان تک 
ساحتی و یک بعدی اندیشیدند و یا تنها به بعدی از زندگی او نگریستند و دیگر ابعاد 
را نادیده گرفتند. این نوع دیدگاه ها بیانگر نبود شناخت جامع از حیات انسانی است 
و درطرح های آرمانی پیامبران دیده نمی شود. در این زمینه سواالتی مطرح می شود 

که این مقاله در پی بررسی و پاسخ گویی به آن هاست، از جمله:
آرمان شهر چیست و آرمان شهر رضوی چگونه معنا پیدا می کند؟

آرمان شهر رضوی چه ویژگی هایی دارد و چه شاخص های اجتماعی متمایزی 
در آن مطرح است؟

جایگاه ارزش های اجتماعی در آرمان شهر رضوی چگونه است؟
مبانی جامعه مطلوب از منظر امام رضا)ع( چه شاخص هایی را شامل می شود؟

سرچشمه اصول بنیادی و حاکم بر آرمان شهر رضوی کجاست؟
جایگاه تعالیم اسالمی و دینی در آرمان شهر رضوی چگونه تعریف می شود؟

 وقتی در حیطه مباحث اجتماعی واژه آرمان را به کار می بریم، آرزوهای بزرگ 

آرمان شهر اسالمی از منظر امام رضا)ع(
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را مد نظر داریم. همان خواسته هایی که در مسیر کمال به دست می آیند. بنابراین 
آرمان ش��هر یعنی محل تحقق تمام آرزوها و امید های بن��دگان و جان پناه تمام و 
کمال خستگی های بشری که در چنگال ظلم و استبداد و استثمار اسیر بوده است. 
به زبانی ساده تر تعریف آن شامل مکانی می شود که در آن هیچ خبری از ظلم و بی 
عدالتی نیست. درباره آرمان شهر رضوی باید گفت مکانی است که در آن ارزش های 
مکتب اسالم تبلور یابد و فرامین رسول خدا)ص( و ائمه اطهار )ع( در آن به عینه خود را 
نشان دهد و در نهایت خواسته های آنان در تمامی ابعاد زندگی فردی، خانوادگی و 
اجتماعی ساکنین این شهر مقدس حاکم باشد؛ چرا که این شهر منسوب به امامی 
اس��ت که تمامی ویژگی های انبیا و ائمه )ع( را دارد و او امام معصوم است. شهری که 
به نام او مزین است باید عاری از هرگونه زشتی و تجلی گاه همه خوبی ها باشد. البته 
تمام اصول بنیادی و اساسی آن درحقیقت برگرفته از تعالیم قرآن است؛ چرا که این 
بزرگان همه تعلیم یافته مکتب وحی و کالم اهلل یا همان قرآن هستند. بنابراین این 
مقوله از شاخص های بارز این شهر است. برای تبیین موضوع به بررسی انسان آرمانی 
و آرمان شهر انسانی در اندیشه های الهی امام رضا)ع( می پردازیم و کوتاه و فشرده چند 

محور از معیارهای آرمان شهر رضوی را واکاوی می کنیم.

پیشینه تحقیق
       فرهنگ اس��المی و دینی بدون ش��ک برگرفته از تعالیم وحیانی اس��ت که 
سرسلسله آن رسول مکرم اس��الم)ص( و ائمه اهل بیت)ع( هس��تند. بنابراین طبیعی 
می نماید که در این زمینه پژوهش ها و تحقیقات فراوانی صورت گرفته باش��د، اما 

آرمان شهر اسالمی از منظر امام رضا)ع(
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سا درباره با چهارچوب مورد بح��ث مقاله حاضر یا همان آرمان ش��هر رضوی تاکنون 
پژوهش مستقلی انجام نش��ده اس��ت، هرچند درباره امام رضا)ع( و زندگی پربرکت 
ایشان مقاالت و پژوهش های گوناگونی صورت گرفته است از جمله مقاالت گردآوری 
و چاپ ش��ده در کنگره ملی امام رضا)ع( یا کتاب هایی مختلفی چون »س��یرة االمام 
الرضا)ع(« تألیف حس��ین الشاکری یا کتاب »پیشوای هش��تم حضرت امام علی بن 
موسی الرضا)ع(« یا »االمام الرضا)ع( قدوة و أسوة« و کتاب هایی از این قبیل که با جست 

و جو در منابع کتابخانه ای فهرست کاملی از این منابع می توان جمع آوری کرد. 
درباره موضوع این مقاله، نگارندگان با تقس��یم بندی اصول بنیادی آرمان شهر 
و بیان سخنان حکمت آمیز حضرت، اقدام به بررسی آرمان شهر انسانی و به تصویر 
کشیدن آرمان ش��هر رضوی کرده اند که از جمله اصول بنیادی آرمان شهر رضوی 

عبارت است از:
مباحث اقتصادی

       از آن جا که اصول اقتصادی در جامعه امروزی نقش اساسی دارد، اولین اصلی 
که در بررسی آرمان شهر رضوی بدان پرداخته می شود بررسی این اصل از دیدگاه 
امام)ع( است. امام رضا)ع( در البه الی سخنان خویش بسیاری از مسائل اقتصادی را 
بیان کرده اند به طوری که اصالح نظام سیاس��ی، سامان مدیریت ها در سخنان آن 
حضرت نمود ویژه دارد. امام)ع( درباره زکات، ربا، چگونگی داد وستد، تبیین الگوی 
مصرف و برحذر بودن از اسراف، دوری از خیانت، پرداخت به موقع حقوق دیگران، 
التزام به تعهد انسانی در برابر مردم و... س��خن گفته و آن ها را اصول دین شمرده و 
نیز به صبر و استقامت، مخالفت با هوای نفس و شهوت، عبرت آموزی و... سفارش 
کرده اند. براساس آن چه گذشت آرمان شهر رضوی مبنایش اصول صحیح اخالقی 
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و انسانی بوده و امام)ع( در تمام موارد متأثر از قرآن و تعالیم رسول)ص( است. از جمله 
مباحث اقتصادی عبارت است از:

روزی حللال
       حضرت)ع( درباره روزی حالل و اهمیت آن در فرازهای مختلف سخنانش��ان 
بر این مسئله تاکید داش��ته اند. از جمله این که می فرمایند: »هر که بر روزی حالل 
و اندک خود راضی باش��د، رنج او کمت��ر و خاندانش در آس��ایش زندگی می کنند. 
خداوند عیوب دنیا و کیفیت رفع آن ها را به او می آموزد، و با س��المتی در بهش��ت 
مس��تقر می گرداند« )قیومی اصفهانی، 1387: 401(، در فراز دیگری می فرمایند: 
»شایس��ته اس��ت انس��ان دارای نعمت برای خانواده اش اس��باب آس��ایش فراهم 
نماید«)هم��ان: 402(. حضرت)ع( تاکید فرموده بایس��تی ف��رد از ثروت خویش در 
راه آسایش خانواده اش اس��تفاده کند. در فرازی دیگر می فرمایند که یاری و کمک 
به ضعیفان )برای این که با اتکا به خود س��امان یابند( برتر از صدقه به آن هاس��ت. 
حضرت می فرمایند: »یاری رس��اندن تو به فقیر برتر از صدقه دادن است«)همان: 
394(. در فرازی دیگر به قناعت نداش��تن حرص و زی��اده خواهی دعوت می کنند 
و می فرمایند: »هرکس به روزی کم خداوند راضی گ��ردد، خداوند نیز به عمل کم 
وی اکتفا می کند«)همان: 400(. در این س��خنان حضرت به زیبایی هر چه تمام تر 
به قناعت دعوت می کند. از دیگر مواردی که در حیطه مسائل اقتصادی مطرح می 
شود برنامه ریزی صحیح در مقوله معیشت خانواده است. حضرت به این موضوع نیز 
توجه دارند و می فرمایند: » انسان به کنه ایمان نخواهد رسید، جز این که بایستی سه 
خصلت را دارا باشد: تفقه در دین، برنامه ریزی درست درباره معیشت زندگی، تحمل 
بر دشواری ها و نامالیمات«)همان: 380( و درباره کسی که در راه روزی حالل تالش 
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مجاهد در راه خدا پاداش اش بزرگ تر است«. )همان: 400(. بنابراین أجر تالشگر 
برای کسب روزی حالل معادل جهاد گر در راه خداست. از جمله مباحث مطرح در 
این زمینه، نوع کسب روزی است. حضرت)ع( با توجه با این اصل، کشاورزی را بهترین 
راه کس��ب روزی می دانند و می فرمایند: »بهترین شغل ها، کشاورزی است، نتیجه 
کشت را همه انسان های خوب وبد استفاده می کنند. استفاده خوبان سبب آمرزش 
گناهان و استفاده افراد فاس��د موجب لعن ایشان خواهد شد و تمام مخلوقات نیز از 

نتیجه کشت بهره مند خواهند شد«)همان: 52(.
       از دیگر موارد نصیحت گونه حضرت)ع( نس��بت به پیروانش مربوط به مسئله 
َُّکْم َولَِئْن  شکر نعمت است که به نوعی یادآور این آیه قرآنی است: » لَِئْن َشَکْرتُْم أَلَزِیَدن
َکَفْرتُْم إِنَّ َعَذابِي لََش��ِدیٌد « )ابراهیم، 7(، حضرت در تاکید این سخن می فرمایند: 
»نعمت های الهی را گرامی بدارید، زیرا این نعمت ها وحش��ی اند، اگر از دست بروند 
بعید اس��ت بازگردند«)قیومی اصفهانی، 1378: 402(. بر این اساس بر مسلمانان 
واجب اس��ت، خدا را به خاطر نعمت های فراوانش ش��کرگزاری کنند. براساس آن 
چه گذشت یکی از پایه های اصلی آرمان شهر رضوی کسب روزی حالل است و در 
این زمینه روایت ها وحکایت های فراوانی وج��ود دارد که به خاطر کمبود مجال به 
همین موارد اکتفا می کنیم و به بیان یکی دیگر از اصول اساسی آرمان شهر رضوی 

می پردازیم.
پرهیز از اسراف

       اس��راف در لغت به معنی زیاده روی و افراط است )دهخدا،1377: 587(، از 
بزرگ  ترین آفت های زندگی بشری قدیم و امروز مسئله زیاده روی و به بیان امروزی 
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چشم و هم چش��می اس��ت که منجر به دنیاگرایی و تجمل خواهی شده در حالی 
که نسخه ش��فا بخش دین اس��الم و ائمه اهل بیت)ع( میانه روی و اعتدال است که 
دنیاخواهی افراطی کاماًل تقبیح شده است. قرآن می فرماید: »کُلوا َواْشَربُوا َواَل تُْسِرفُوا 
َُّه اَل یِحبُّ الُْمْسِرفِیَن«)االعراف،31(، درحقیقت همین میانه روی بهترین الگو برای  إِن
جامعه سعادتمند است. در جایی دیگر خداوند بسیار هنرمندانه به مقوله قناعت و 
نوع حرکت در معیار اسالمی و استفاده از روزی الهی می پردازد و می فرماید: »َوَمْن 
ِ َحِسیبًا«)النساء، 6( در  کاَن َغنِیا فَْلیْستَْعِفْف َوَمْن کاَن فَِقیًرا فَْلیْأکْل بِالَْمْعُروِف َوکَفی بِاللَّ
این زمینه امام رضا)ع( نیز تاکید بسیار بر دوری از اسراف کاری دارند و داستان های 
فراوانی از ایشان درمقوله مذمت اسراف نقل ش��ده است. از جمله داستان میوه نیم 
خورده یکی از صحابه ایش��ان که این کار موجب ناراحتی حضرت)ع( شد وفرمودند: 
سبحان اهلل اگر شما نیازی ندارید، کسانی هستند که به آن نیازمندند. آن را به افرادی 
که محتاج اند برسانید«)مجلسی،1362،ج 49: 102(، یا در فرازی دیگر حضرت با 
تاکید بر فضیلت اخالقی قناعت می فرمایند: »هیچ عیشی شیرین تر از خوش خویی 
نیست و هیچ مالی سودمندتر از قناعت نیست«)همان، ج 78: 348( این مطلب نیز 
تاکیدی چندباره اس��ت راجع به دیدگاه حضرت درباره مباحث اقتصادی نداشتن 
افراط و تفریط در آن ها. نکته جالب توجه این که حضرت)ع( قناعت در معیشت را هم 
پایه خوی خوش که یکی از اصول بنیادی مکتب اس��المی است قرار داده است. در 
واقع اهل بیت)ع( بر ضرورت دوری از اسراف تاکید می کنند و در این زمینه متأثر از 
تعالیم قرآنی و تربیت معدن وحی حضرت محمد)ص( هستند. اگر این اصل در جامعه 

ای نهادینه شود بدون شک به سعادت نهایی رهنمون خواهد شد.
تواضع
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سا        تواض��ع در کتاب های لغت ب��ه معنای »تذلل وفروتنی اس��ت و در اصطالح 
اخالقی یعنی انسان خود را برتر از دیگران نداند« )ابن منظور،1363،ج15: 372( 
از جمله فضایل اخالقی که آن حضرت)ع( مکرر به آن توصیه می کرد و خود نیز بدان 
مقید و معتقد بود، تواضع و فروتنی اس��ت به طوری که با بردگان س��یاه هم سفره 
می ش��دند، به این دلیل گاهی دیگران ب��ر حضرت خرده می گرفتن��د. نکته جالب 
توجه این که حضرت)ع( با س��عه صدر به نقدهای آنان پاسخ می داد، و نمود واقعی » 
ِ أَتقاُکم « را در عمل نش��ان م��ی داد )11	arjmand,1996:(. در  إِنَّ أَکَرَمُکم ِعنَد اللَّ
روایتی دیگر آمده، حض��رت)ع( با وجود عظمت جایگاه خویش ی��ک بار درحمام بر 
پشت شخصی که ایش��ان را نشناخته بود کیسه کش��ید و بعد از این که فرد فهمید 
چه اشتباهی مرتکب ش��ده و پوزش طلبید، ایش��ان همچنان به کار خویش ادامه 
دادند)کلینی،1419ق، ج 2: 148(. شکی نیست که از جمله پسندیده ترین صفات 
بشری همین فروتنی است. در اهمیت این ارزش انسانی همین نکته بس که خداوند 
به پیامبرش می فرماید: » َواْخِف��ْض َجنَاَحَك لَِمِن اتَّبََعَك ِمَن الُْمْؤِمنِیَن «)الش��عراء، 
215(، این تواضع و فروتنی باعث برتری و مقام یافتن فرد می شود، چرا که شخص 
متواضع با فروتنی خویش در زمره بندگان خاص خدا وارد می گردد )امین، 1385: 
187(. در جایی دیگر به بندگان توصیه می کند که از نشانه های بندگی تواضع است: 
َِّذیَن یَْمُش��وَن َعَلی اأْلَْرِض َهْونًا َوإَِذا َخاَطبَُهُم الَْجاِهُلوَن قَالُوا َساَلًما  ْحَمِن ال » َوِعبَاُد الرَّ
«)الفرقان، 68(. اما درباره دیدگاه امام رضا)ع( و سخنان ایشان در این زمینه، همان 
گونه که از روایات برمی آید ایش��ان توجه خاصی به این مقوله مبذول داشته اند. از 
دیق بالتَّواُضع،  ��طان بِالح��ذر، والصِّ جمله در کتاب صحیفه می فرماید: »اصَحب السُّ
ز، والعامة بالبُش��ر« )قیومی اصفهانی،1387: 402(، خواننده با اندک  والعدوَّ بالتحرُّ
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دقتی در می یابد که  حضرت)ع( چقدر زیبا و خالصه اصول طالیی رفتارهای اجتماعی 
را برای اشخاص جامعه ترسیم می کنند. از دیگر زوایای تواضع که در زمینه فردی 
بروز پیدا می کند،  تش��کر و قدردانی از دیگر اش��خاص اجتماع است. افرادی که به 
هر نحو به شخص یاری رسانده و توانس��ته باشند به نوعی کمک حال وی باشند که 
همین اصل یعنی شکرگزاری بنده نسبت به بنده آن جا که خیری به وی برسد یکی 
از بنیادی ترین اصول جامعه انسانی است و می تواند ضامن سالمت اخالقی جامعه و 
باعث تداوم و افزایش نیکی در جامعه اسالمی شود. خداوند نیز در قرآن فرموده است: 
»َمن لَم یَشُکر الَمخلوق لم یَشکر الخالِق«)ابن بابویه، 1363، ج 2: 24( که وجود این 
آیه حاکی از اهمیت و عظمت این اصل اخالقی است. حضرت در این باره می فرماید: 
»هر که نعمت رسانی از مخلوقات را سپاسگزاری نکند، در حقیقت خدای عزَّ وجّل 
را سپاسگزاری نکرده اس��ت« )همان: 37(. تمام آن چه به عنوان نمونه بیان شد در 
حقیقت نمودهایی از دیدگاه آن حضرت درب��اره آرمان های اخالقی و فضیلت های 
انسانی است که بر پیروان آن حضرت واجب است از این اصول پیروی کنند که همین 

کار می تواند ضامن برپایی جامعه آرمانی برای تک تک ساکنانش باشد.

تقوا وپرهیزگاری
       از بنیان های جامعه اسالمی و شاخص های انسان مسلمان تقواست که بر تارک 
جامعه آرمانی اسالمی و رضوی می درخشد. تقوا بسیار اهمیت دارد چرا که شخص 
غیر مطیع امر خدا طبیعتاً در برابر مردم نیز کرنش نخواهد کرد. کسی که حاضر نیست 
در برابر نعمات الهی شکرگزاری کند، چگونه می تواند با مردم سازگاری یابد و به آنان 
 ِ احترام بگذارد. در تأیید این سخن خداوند باری تعالی می فرماید: » إِنَّ أَکَرَمُکم ِعنَد اللَّ
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سا أَتقاُکم «)الحجرات،13(. پس بهترین معیار در احترام به همنوعان همان معیار های 
الهی است.

 از بارزترین شاخص های سیره عملی حضرت)ع( شب زنده داری و عبادت ایشان 
بوده و روایت شده که ایشان اکثر شب ها را تا سحر بیدار بود و بسیار روزه می گرفت .) 
قیومي اصفهاني ، 1387: 329( . حضرت در خود سازی بسیار کوشا بودند، و بارها می 
فرمودند: »برتر از این غالم سیاه نیستم، مگر این که کار خوبی انجام دهم تا خداوند 
به من عوض بهتری عطا فرماید«)شریف القرشی،1425ق: 58(، حضرت در روایتی 
دیگر فرمودند: »ای زید از خدا بترس که آن چه ما بدان رسیده ایم، تنها به کمک تقوا 
میسر گشته«)کلینی،1419ق، ج 5: 235(، در کتاب صحیفه نیز بر این موضوع تاکید 
فرموده اند: » از ما نیست کسی که هر روز محاس��به نفس نکند«)قیومی اصفهانی، 
1387 : 398(، حضرت درجایی دیگر با تاکید بر اهمیت تقوی می فرماید: »هرکس از 
پیروان ما که از خدا فرمان نبرد از ما نیست«)کلینی، 1419ق،ج 5: 183(. یا در جایی 
دیگر می فرمایند: »از عالمت شیعیان ما تقوی است«)همان: 402(. در تمام موارد ذکر 
شده حضرت خداترسی و فرمانبری را معیار و نشانه شیعه بودن دانسته اند و همین 
فراوانی روایات در این حیطه اخالقی حاکی از اهمیت و جایگاه آن در نگاه حضرت و 

نیز در بنای جامعه اسالمی و بشری دارد.
آزادی وطلب آزادگی

       ع��زت از نظ��ر لغ��وی یعن��ی توانای��ی وغلب��ه وس��ربلندی در براب��ر ظلم 
)القبیع��ه،1997م: 483(، از ویژگی های بارز در زندگی حضرت رس��ول)ص( مبارزه 
دایم با استبداد و ظلم س��تیزی بوده و در آینه زندگی ایشان می توان تابلویی کامل 
از عزت خواهی را دید که از ش��عب ابی طالب تا غزوه های متع��دد حضرت را در بر 
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می گیرد. س��ایر ائمه )ع( نیز این صفت را از جد بزرگوارشان به ارث برده و در زوایای 
مختلف زندگی ش��ان رد پای آزادگی و عزت طلبی دیده می شود. امام رضا)ع( نیز به 
تبعیت از اجداد بزرگوارشان پیامبر)ص( و امام حسین)ع( و... بر اهمیت این اصل تاکید 
می کنند و می فرمایند: »هرکه می خواهد برترین انسان ها باشد، بایستی در پنهان 
و آشکار تقوای الهی پیشه کند« )جمعی از نویسندگان،1390: 277(، حضرت در 
این سخن تقوی الهی را عامل عزت و آزادگی وسربلندی می دانند که البته اگر تنها 
همین خصلت الهی و دینی در جامعه اسالمی رواج پیدا کند، می تواند بهترین نسخه 
شفابخش برای موفقیت و پیشرفت آن باشد و یکی از اساسی ترین پایه های جامعه 

آرمانی و آرمان شهر رضوی نیز همین فضیلت اخالقی است.
دیدگاه حضرت درباره امور اجتماعی

      در بعد اخالقیات اجتماعی و آداب زندگی عمومی در سیره عملی پیامبر)ص( و 
ائمه اهل بیت)ع( عموماً و امام رضا)ع( خصوصاً، زوایای مختلفی وجود دارد که هر یک 
در نوع خود بلندای فضایل بشری را نشان می دهند و رعایت این اصول تضمین کننده 

سعادت در آرمان شهر رضوی است. در این میان می توان به چند نمونه اشاره کرد:
برخوردهای روزمره

       خوش رفتاری با همنوعان و خدمت به خلق از جمله دس��تورات اولیه دین 
اسالم است که رسول اکرم)ص( و ائمه اهل بیت)ع( نیز بر آن تاکید داشته اند. بر اساس 
این رویکرد کس��ی حق ندارد براساس سود ش��خصی یا معیارهای مادی با دیگران 
برخورد کند و با افراد نادار بی مهری و تکبر ورزد. بلکه اس��اس در دین مبین اسالم 
یاری رساندن به انسان نیازمند و گره گشایی مش��کالت وی است. برمبنای همین 
اصول است که می بینیم حضرت در سیره عملی خویش با وجود داشتن مقام امامت 
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را به نمایش گذارد. و هیچ گاه دیده یا شنیده نش��د،که حضرت)ع( با سخن خویش 
کسی را برنجاند یا مس��خره کند )ابن جبیر،1375ق، ج 4: 360(. امام درباره رفتار 
اخالقی می فرماید: »با سلطان با آینده نگری و با دوست با فروتنی و با دشمن با دقت 
و با عموم مردم با خوشرویی رفتار کن« )قیومی اصفهانی، 1387: 402( در روایتی 
دیگر می فرماید: »بدترین مردم کسی است که از یاری رساندن به مردم خود داری 
کند«)حلوانی،1383 ق: 448(، و در کالمی دیگر می فرماید: »همدلی و دوس��تی 
با مردم نیمی از عقل اس��ت«)همان:390(، درباره برخورد با مردم در سخنی دیگر 
حضرت می فرماید: »مؤمن حقیقت ایمان را درک نمی کند آن که سه خصلت در وی 
باشد: خصلتی از خداوند، که همان کتمان سر است، خصلتی از پیامبر که مدارا کردن 
با مردم است، وخصلتی از ولی خدا که صبر وشکیبایی در مقابل شداید است«)قیومي 
اصفهاني ،1387: 380(، که همین سخنان با وجود حجم کم دریایی از آموزه های 
اجتماعي را  در بر می گیرد، که هر کدام می تواند پایه ای از اصول بنیادی آرمان شهر 

رضوی را برپا کند و باعث رسیدن نوع بشر به سعادت واقعی باشد.
یاری مردم و فریادرسی مظلوم

       از جمل��ه وظای��ف هر ف��رد در جامعه انس��انی ی��اری کردن س��ایر افراد و 
همنوعان اس��ت به طوری که برآوردن نی��از یک مؤمن برابر بیس��ت حج اجر دارد 
)حر عاملی،1409 ق،ج 16: 363( و حتی از بهترین کارها در نزد خداوند است. در 
این زمینه امام رضا)ع( بسیار تاکید دارند و می فرمایند: »برای رفع نیاز نیازمندان و 
خشنود کردن دل مومنان تالش کنید، چرا که بعد از واجبات هیچ عملی نزد خداوند 
پسندیده تر از این کار نیست« )مجلس��ی،1362،ج78: 347(، در این زمینه سیره 
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عملی حضرت)ع( به صورت تمام و کمال انعکاسی از این ارزش ها و ارج نهادن به این 
اصول اخالقی و به نوعی در پی نهادینه کردن این اص��ول در اخالقیات دولتمردان 
عباسی است. چرا که عمل به این اصول معادل س��عادت بشری و رویگردانی از این 
اصول معادل انحطاط جامعه بشری است. از جمله سنن امام رضا)ع( که بسیار نیز بدان 
توصیه می کرده اند، فریادرسی محرومان است: »برترین اخالق ها و ارزشمندترین 
آن ها انجام کار نیک، دستگیری از ناتوان، برآورده کردن آرزوی آرزومند، و متحقق 
ساختن امید امیدوار است«)قیومی اصفهانی، 1387: 383(. و در مجموعه افراد برده 
و بینوا نیز حضرت بارها تاکید برعدم خودبرتربینی بر این افراد دارد و به کمک رسانی 
به این دسته اجتماعی دعوت می کند، آن جا که می فرمایند: »یاری افراد ضعیف از 
صدقه در راه خدا برتر است«)همان:395(. که همین امر و نوع گفتار حاکی از اهمیت 

این فضیلت اخالقی است.
وفای به عهد

       از دیگر مواردی که در جامعه بش��ری قبل از اسالم بس��یار با اهمیت بوده و 
در بستر اخالقی اس��المی نیز جایگاه ویژه ای داش��ته وفای به عهد است. در قرآن 
کریم نیز تاکید زیادی بر این مقوله ش��ده اس��ت، از جمله در آیه: »َوأَْوفُوا بِالَْعْهِد إِنَّ 
الَْعْهَد کاَن َمْسئُواًل«)االس��راء، 34(، که ذات باری تعالی فرد وعده دهنده را مسئول 
می داند، و بایستی برعهد خویش استوار باشد. حضرت)ع( نیز بر این نکته تاکید ویژه 
ای داش��ته اند. ازجمله در تاکید این فضیلت می فرمایند: »ما خاندان، وعده هایمان 
را همچون دین برخود تلقی می کنیم، همان گونه ک��ه پیامبر چنین بود« )قیومی 
اصفهانی، 1387، : 405(. همین سخن از حضرت)ع( ما را از اطاله کالم مستغنی می 
کند، چرا که با وجود حجم کم، دریایی از حکمت اس��ت و تمام این مواردی که در 
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سا قالب اصول اجتماعی مطرح کردیم، هر کدام می تواند دریایی از نصایح و درس های 
اخالقی در جهت بهتر شدن هر چه بیشتر جامعه اس��المی باشد. اگر دولتمردان و 
افراد هر جامعه این امور را مد نظر داش��ته باش��ند، باعث مهیا شدن اسباب راحتی 
جامعه بشری و رهنمون شدن آن به سوی سعادت می شود. در واقع اگر افراد جامعه 
اسالمی سیره عملی حضرت)ع( در این حیطه را مدنظر قرار دهند، مطمئناً جامعه ای 
نمادین را پایه گذاری می کنند که در آن هیچ یک از اف��راد جامعه از فقر وناتوانی و 
دروغ و خلف وعده شکایت ندارد، و آن گاه که این امور درقالب یک تابلو ترسیم شود، 
بدون شک بهترین تصویر جامعه انسانی را پیش روی بیننده ترسیم خواهد کردی 

و به نمایش خواهد گذاشت.
صله رحم

       “صله” در کتب لغت به معنای جایزه و احس��ان اس��ت و معنای مصدری آن 
احسان و عطا کردن است. صله رحم به معنای ارتباط برقرار کردن است. صله رحم، 
پیوستن با خویشان و محبت و سلوک داشتن با اقرباس��ت )بندریگی،1389، ج 2 
:2188( در فرهنگ اسالمی نیز دارای جایگاهی واالست و در قرآن و حدیث بر آن 
تأکید فراوانی شده و از گسیختگی آن به شدت نفی شده است. پیوند با خویشاوندان 
و نیکی به آن��ان به ویژه والدین، از راه های رش��د در همه زمینه ه��ای زندگی و از با 
فضیلت ترین اعمال دینی به ش��مار می رود. از طرفی قطع ارتباط با خویشاوندان به 
نوعی پیمان شکنی با خدا و از بزرگ  ترین گناهان محسوب می شود، و همراهی با 
کسی که ارتباط با خویشاوندان را قطع کرده است مورد نهی ائمه )ع( است. در قرآن 
ِ ِمْن  َِّذیَن یْنُقُضوَن َعْهَد اللَّ نیز قاطع رحم مورد لعن و بازخواست قرار گرفته، از جمله: »ال
ُ بِِه أَْن یوَصَل َویْفِسُدوَن فِی اأْلَْرِض أُولَئِك ُهُم الَْخاِسُروَن«  بَْعِد ِمیثَاقِِه َویْقَطُعوَن َما أََمَر اللَّ
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)البقره ،27(. همچنین، در سوره اس��راء می فرماید: »حق خویشان و ارحام خود را 
ادا کن و نیز فقیران و رهگذران بیچاره را به حق خودش��ان برس��ان و هرگز اسراف 
روا مدار« )االس��راء، 26( در جای دیگر، آن را هم تراز عدل و احسان می داند و می 
فرماید: »همانا خداوند )خلق را( به انصاف و عدل و احسان و نیز به بذل و بخشش به 
خویشاوندان امر می کند و از رفتارهای زشت و ناپسند ظالمانه نهی می کند و موعظه 

می کند تا شاید متذکر و پندپذیر باشید« )النحل،90(. 
       این موضوع تا جایی در قرآن پیش می رود که قطع رحم با خویش��اوندان را 
صفتی از صفات منافقان بر می شمارد و می فرماید: »شما )منافقان( اگر از فرمان خدا 
روی بگردانید و یا در زمین فساد کنید و قطع رحم کنید، باز هم امید نجات دارید.« 
)محمد، 22(. این که در قرآن س��فارش به تقوا و سفارش به ارحام در کنار هم آمده 
است، نشان دهنده این است که اگر کسی به خویشاوندانش رسیدگی و احسان نکند، 
با تقوا محسوب نمی شود. آیاتی از این قبیل که خداوند مکرر بر قطع کنندگان ارتباط 
با ارحام توبیخ و سرزنش وارد می کند در قرآن بسیارند. از سوی دیگر پیامبر)ص( نیز 
پیروان خویش را از این عمل برحذر می کند و می فرماید: »هرکس دوست می دارد و 
خرسند می گردد که خداوند عمر او را طوالنی گرداند و در زندگی روزی او با وسعت 
و برکت گردد، حتماً با قوم و خویش خود صله رحم کند«. )کلینی ، 1419 ق، ج 2: 
150( در کالم امام رضا)ع( نیز بحث ارتباط با خویشان مورد تاکید است. از جمله در 
این فراز امام)ع( می فرماید: »صله رحم کن اگرچه با یک جرعه آب باش��د، و بهترین 
چیزی که صله رحم به آن واقع می ش��ود آزار نرساندن اس��ت«)قیومی اصفهانی، 
1387 : 388(. و در جای دیگر می فرمایند: »خداوند عزوجل، سه چیز را با سه چیز 
دیگر همراه ساخته است: 1- اقامه نماز و پرداختن زکات همزمان؛ پس هر که زکات 
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سا نپردازد، نماز او قبول نیست. 2- به سپاس��گزاری از او )خدا( و سپاسگزاری از پدر و 
مادر با هم فرمان داده است؛ پس هر که از پدر و مادرش سپاسگزاری نکند، از خداوند 
سپاسگزاری نکرده است. 3- به رعایت تقوا و صله رحم با هم فرمان داده است؛ پس 
هر کس صله رحم نکند، تقوای الهی را رعایت نکرده است. )ابن بابویه1363(: 156(، 
امام رضا)ع( تقوای الهی را در گرو انجام صله رحم می دانند، و این خود اهمیت مسئله 
را نشان می دهد. درباره تاثیرات صله رحم بیانات زیادی از امام)ع( وجود دارد که هر 
یک به نوبه خود می تواند عاملی در جهت بهتر شدن زندگی نوع بشر باشد. از جمله 
تاثیرات این سنت پس��ندیده طول عمر اس��ت. در فرازی دیگر امام)ع( می فرمایند: 
»کسی که سه سال از عمرش باقی باشد، اما صله رحم انجام دهد، خداوند بزرگ 30 

سال بر عمرش اضافه می کند«)کلینی،1419ق، ج 2: 150( . 
       با تأمل در این مطلب به این نتیجه می رس��یم که بح��ث صله رحم از طرف 
حضرت)ع( بسیار مورد تاکید است، در حدی که برای ترغیب به آن صله رحم را معادل 
با افزایش عمر و جاودانگی بیشتر فرد در دنیا می دانند. در فرازی دیگر حضرت)ع( صله 
رحم را باعث وسعت روزی و محبوبیت در دل ها می دانند و در روایتی به نقل از احمد 
بزنطی آمده است که امام رضا)ع( از امام صادق)ع( نقل کرده که فرموده اند: »صله رحم، 
موجب به فراموشی انداختن مرگ )طول عمر( و افزونی مال و مایه محبوبیت در بین 
خویشاوندان است«)همان: 308(. و در جای دیگر صله رحم را از جمله موارد مباهات 
مالئکه خدا می دانن��د و می فرمایند: »هرکه امور و حق��وق الزم مؤمنین را به انجام 
رساند، خداوند و فرشتگان به او مباهات می کنند«. )همان: 309(، بنابراین اولین گام 
برای رفع و رجوع کارهای مؤمنین ارتباط با ایشان است. در جای دیگر می فرمایند: 
»پیوند خویشاوندی و حسن همسایگی )خوش رفتاری با همسایگان( اموال را زیاد 
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می کند. )کلینی،1419ق، ج 2: 157(، بر این اساس یکی از سنگ بناهای اساسی 
در ساختار مدینه فاضله اسالمی و رضوی صله رحم و ارتباط با خویشاوندان است که 
البته همین ارتباط باعث استحکام روابط اجتماعی و نفوذ ناپذیری جامعه می شود. 
از دیگر مواردی که حضرت در این زمینه برآن تاکید می کند، این است که صله رحم 
منجر به جلب رحمت الهی می شود و می فرمایند: »همانا رحم آل محمد یعنی ائمه 
اطهار به عرش آویخته است و می افزاید: خدایا به هر که به من می پیوندد، با او پیوند 
بر قرار کن، و از هر که از من بریده است، تو از او ببر«، و بعد از این هم این موضوع در 
مورد خویشاوندان مؤمنین جریان دارد. سپس این آیه را تالوت فرمود: »بترسید از 
خدایی که به نام او از یکدیگر مسئلت و درخواست می کنید )خدا را در نظر آورید( 
و درباره ارحام کوتاهی نکنید«)کلینی،1419 ق،ج 2: 156(. که این روایت داللت 
تامی بر اهمیت این فضیلت اخالقی دارد، و حضرت یادآوری آن را معادل یاد کردن 
خدا می داند، از دیگر م��واردی که حضرت آن را متأثر از صل��ه رحم می داند، جلب 
رضایت الهی و ورود به بهشت است. در کتاب شریف عیون اخبار الرضا)ع( روایتی از 
امام رضا)ع( به اسناد از علی بن ابیطالب)ع( از پیامبر اکرم)ص( آمده است که آن حضرت 
فرمود: »هر کس یک چیز را برای من ضمانت کند، من چهار چیز را برای او ضمانت 
می کنم، با خویشاوندان خود رابطه داشته باشد تا خدا او را دوست بدارد و به او روزی 
فراخ دهد و عمر او را طوالنی کند و او را به بهشتی که وعده داده است، وارد کند. )ابن 
بابویه، 1363، ج 2: 44(. تمام آن چه بیان شده قطره ای از دریای سخنان و نصایح 
امام رضا)ع( و سایر ائمه در باره این فضیلت اخالقی بود که خود حاکی از اهمیت واالی 
این فضیلت در بنای جامعه انسانی و بشری اس��ت و اگر این سنت در جامعه بشری 
نهادینه شود بدون شک آن جامعه به سوی سعادت بشری رهنمون می شود و نتیجه 
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موجبات قطع رحم در کام امام رضا)ع(

         درباره قطع رحم، حضرت بسیار نهی فرموده اند و برخی عوامل را از موجبات 
قطع رحم می دانند. از جمله این موارد مال اندوزی است که در این زمینه امام رضا)ع( 
می فرمایند: »مال جز با پنج خصلت جمع نمی شود: بخل شدید، آرزوهای دور و دراز، 

حرص غالب، قطع رابطه با خویشان، مقدم داشتن دنیا بر آخرت « . 
(1992.p26	reza(p.b.u.h).	imam	from	hadiths	forty)	. از دیگر عوامل 
قطع رحم از منظر امام رضا)ع( اصالت دادن به مزایای ظاهری همچون مال، شهرت، 
مقام است. امام رضا)ع( در این زمینه فرمود: »رسول اکرم)ص( فرمود که هر کس مؤمنی 
را خوار کند، یا او را به سبب فقر و تنگدس��تی اش حقیر شمارد، خداوند او را در روز 
قیامت انگشت نما و رسوا خواهد کرد)ابن بابویه، 1363، ج 2: 33( امام)ع( در جایی 
دیگر می فرمایند: »هرکه فقیر مس��لمانی را مالقات کند و بر او نه بدان گونه که بر 
غنی سالم می کند، سالم کند، خدا را در روز قیامت در حالی که بر او خشمگین است 
مالقات خواهد کرد)النوری الطبرسی. 1382، ج 7: 133(. تا این جا برای خواننده 
محترم اهمیت این فضیلت اخالقی براساس آیات قرآنی و روآیات متعدد کاماًل آشکار 
شد، هر چند تمام این موارد که به عنوان ش��اهد مثال آورده شد قطره ای از دریای 
آیات و روایات است. چرا که این اصل نیز یکی از سنگ بناهای اساسی بنیان گذاری 
مدینه فاضله اسالمی و رضوی اس��ت. در اهمیت این فضیلت همین سخن بس که 
اگر در بین جامعه انس��انی دیدار و ارتباط جود نداشته باشد، در حقیقت جامعه ای 
وجود نخواهد داشت، و البته صفات دیگری نیز وجود دارد که باید مسلمانان از آن 

دوری کنند.
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بخل و حرص و حسد
       صفت رذیله بخل، یکی از موانع مهم تحصیل آس��ایش )ناشی از( مصاحبت 
با دیگران است، زیرا طبیعی اس��ت که فرد بخیل به علت نگرانی از فقر و نیازمندی 
و تلقین به خود که اگر مالی را به دیگران انفاق کند، دارایی او کم و س��رانجام فقیر 
می شود و هرگز راضی نیست لقمه ای از طعام او را کسی میل کند. از این رو بخیل 
سر سفره مردم نمی نشیند و از طعام آن ها میل نمی کند، زیرا می ترسد دیگران نیز 
سر سفره او بنشینند و از آن استفاده کنند. امام رضا)ع( فرمود: »بخیل از غذای مردم 
نمی خورد تا مردم از غذای او نخورند«)قیومي اصفهانی،1387: 285( در این زمینه 
آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارد ازجمله: »لِیْنِفْق ُذو َس��َعٍة ِمْن َس��َعتِِه َوَمْن قُِدَر 
ُ بَْعَد ُعْسٍر یْسًرا  ُ نَْفًس��ا إاِلَّ َما آتَاَها َسیْجَعُل اللَّ ُ اَل یکلُِّف اللَّ ا آتَاُه اللَّ َعَلیِه ِرْزقُُه فَْلیْنِفْق ِممَّ
َِّذیَن  )الطالق، 7( یا در جای دیگر خداوند خطاب به بندگان خود می فرماید: »َمثَُل ال
 ُ ابَِل فِی کلِّ ُسْنبَُلٍة ِمائَُة َحبٍَّة َواللَّ ِ کَمثَِل َحبٍَّة أَنْبَتَْت َسْبَع َس��نَ یْنِفُقوَن أَْمَوالَُهْم فِی َسبِیِل اللَّ
ُ َواِسٌع َعلِیٌم )البقره، 261(، والبته در این زمینه روایات زیادی  یَضاِعُف لَِمْن یَشاُء َواللَّ
از زبان و س��یره عملی پیامبر)ص( و ائمه معصومین)ع( وجود دارد، که به خاطر کمبود 
مجال از آوردن شان خود داری می کنیم، اما درباره سیره عملی امام رضا)ع( ایشان 
دایم بر این مقوله تاکید داشته اند و پیروان ش��ان را به این فضیلت دعوت می کرده 
اند، ازجمله: »از حرص و حسد دوری کنید، چرا که این دو ملت های قبلی را هالک 
کردند، و از بخل دوری کنید، چرا که ضعفی است که در انسان آزاد مرد ومومن وجود 
ندارد« )مجلسی، 1362، ج78: 346(، از میان این رذایل اخالقی، بخل، مهلک ترین 
است. بخیل زندگانی را مسموم می کند و جسم و روح انسان را تحلیل می برد. بخیل 
موجودی بی حاصل و بدخواه است و از عاطفه و ترحم و شرافت به کلی عاری است. 
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سا تقلب یگانه شعار او در زندگی است )مجلس��ی،1362، ج 75: 446(. از درستکاری 
و صداقت و احترام به نفس، چیزی نمی فهمد و حاضر اس��ت خود را در مقابل مردم 
زبون و بیچاره قلمداد کند، تا از مساعدت های آنان محروم نماند. چنین کسانی، تمام 
احساسات نیک و غرایز طبیعی و صفات پسندیده خود را از دست می دهند و آتش 
نشاط و مسرت شان به خاموشی می گراید  و نیروی روحانی و معنوی در آنان رو به 
ضعف می نهد. )پوشه، بی تا: 138(. در کالم امام رضا)ع( موارد گوناگونی وجود دارد که 
همگی تاکید دارند بر این که فرد مؤمن باید از این رذایل اخالقی دوری کند، از جمله: 
»انسان بخیل را آسایش، انسان حسود را لذت، پادشاهان را وفا، و انسان دروغگو را 
مرّوت نباشد )قیومی اصفهانی، 1387: 396(  تا بدین جا مواردی را برشمردیم، که 
اگر درجامعه ای باشد منجر به نابودی آن می شود، البته این رذایل اخالقی و آن چه 

در این حیطه قرار می گیرند جایگاهی در مدینه فاضله رضوی ندارند.
روابط اجتماعی

       در این مجال به بیان برخی موضوعات که زیرمجموعه روابط اجتماعی قرار 
می گیرد می پردازیم. هرچند تعداد این موضوعات بسیار زیاد است اما ما به برخی از 
آن ها اشاره می کنیم و ضمن بیان تأثیر اجتماعی آن به بیان دیدگاه امام رضا)ع( در 
حیطه آن و بیان آیات و روایات مهمی که در این زمینه وجود دارد، خواهیم پرداخت.

حسن خلق
       از جمله صفات خداوند رحمان، رحیم و ودود است. از دیگر سو حتی اسم هایی 
مانند منتقم وشدید العقاب و... که در ظاهر معنایی خالف مهربانی را به ذهن متبادر 
می کنند، درحقیقت و عمق معنا داللت بر مهربانی ذات باری تعالی دارند. مهربانی 
و حس��ن خلق یکی از پایه های اساسی ش��ریعت رس��ول اکرم)ص( است. شخصیت 
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پیامبر)ص( دارای ابعاد وسیع و واالیی اس��ت که خداوند بزرگ اخالق آن حضرت را 
ََّك لََعَلی ُخُلٍق َعِظیٍم «)القلم، 4( و از این قبیل  با تعبیر “عظیم” یاد کرده است: » َوإِن
آیات که همه تاکید بر حسن خلق رسول)ص( دارند، در سیره ائمه اهل بیت)ع( نیز این 
مقوله کاماًل آشکار است و احادیث و روایات بس��یاری دراین زمینه وارد شده اند که 
همه آن ها متفق القول تاکید دارند بر این نکته که ائمه )ع( یگانه های عصر خویش در 
مکارم اخالقی و حس��ن رفتارند، درباره امام رضا)ع( نیز این قاعده کاماًل صدق دارد، 
تا جایی که یکی از القاب ایشان »االمام الرئوف« اس��ت. امام رضا)ع( در زمان حیات 
مبارک خویش کانون مهر و عاطفه نس��بت به مردم و مظهر عشق و محبت به آن ها 
بودند. این مهربانی در ت��ک تک زوایای زندگی و برخورد ایش��ان با مردم جامعه به 
روشنی مشهود است، از جمله حضرت رضا)ع( می فرمایند: »مهربانی با مردم نیمی از 
عقل است«)قیومی اصفهانی 1387 : 390(، یا در فرازی دیگر می فرمایند: »همانا 
مدارا با مردم ومهربانی با ایشان از صفات انبیای خداست« )همان: 389(، که حضرت 
صاحب حسن خلق و مدارای با مردم را در ردیف انبیا خدا قرار می دهد، و در حقیقت 
با این تشبیه هدف حضرت)ع( تشویق پیروان دین مبین اسالم به این فضیلت اخالقی 
است. یا در جایی دیگر با تاکید بر این صفت اخالقی مهم می فرماید: »صفت ایمان 
در فرد تحقق نمی یابد مگر این که سه صفت در وی باش��د: راز داری، برخورد نیکو 
با مردم و صبر و ش��کیبایی در غم ها«)همان: 380(، و در فرازی دیگر می فرمایند: 
»نزدیک  ترین همنشین من در روز قیامت، بهترین شما از نظر اخالق وبهترین شما 
نسبت به خانواده اش است«)همان: 297(، در کالمی دیگر می فرمایند: »به دیگران 
نیکی کن، چه شایسته نیکی کردن باشند، چه نباشند، چرا که خود شایسته نیکی 
کردن هستی«)همان: 292(، یا در فراز دیگری از سخنان خویش فرمودند: »خوش 
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سا اخالق باشید چرا که انسان خوش اخالق یقیناً در بهشت است« )ابن بابویه،1363،ج 
2: 31(، یا در روایت آمده، از حضرت س��ؤال شد عقل چیس��ت؟ حضرت در جواب 
فرمود: »تحّمل مش��کالت و نامالیمات، زیرک بودن و حرکات دش��من را زیر نظر 
داشتن، مدارا کردن با دوستان است که اختالف نظرها سبب فتنه و آشوب نشود« 
)صالحی، بی تا: 325(، همی��ن کالم خود به تنهایی دری��ای از مفاهیم را در زمینه 
اصالح و پیشرفت جامعه اس��المی در بر دارد، همان گونه که مشاهده شد حضرت 
تمام تالش خود را به کار بسته تا بتواند حسن خلق را که یکی از اساسی ترین اصول 
ساخت جامعه اسالمی انسانی است در بین مردم نهادینه کند و در این زمینه بارها 
تاکید داشته اند، حتی در سیره عملی ایشان می بینیم به عنوان امام و مقتدای جامعه 
اسالمی تابلوی تمام نمای مهر و عطوفت بوده اند از جمله آن چه از ابراهیم بن عباس 
صولی صحابی حضرت نقل شده، که گفته اس��ت: »من ابوالحسن الرضا)ع( را هرگز 
ندیدم در سخن گفتن، با کسی درشتی کنند« یا »من ابوالحسن الرضا علیه السالم 
را هرگز ندیدم سخن کس��ی را پیش از فراغ از آن قطع کنند« یا »هرگز درخواست 
کس��ی را که قادر به انجام دادن آن بود رد نفرمودند« ی��ا »هرگز پاهای خود را جلو 
همنشین دراز نمی کردند« یا »هرگز در برابر همنشین تکیه نمی کردند« یا »هرگز 
او را ندیدم که غالمان و بردگان خود را بد گویند« یا »هرگز او را ندیدم که آب دهان 
بیندازند« یا »هرگز او را ندیدم که قهقهه بزند بلکه خنده اش تبسم بود«، تا آن جاکه 
می گوید: هر که بگوید در فضلیت کس��ی را مانند او دیده، از او باور نکنید )اربلی، ج 
3، : 157(. حضرت)ع( درجایی دیگر با تاکید بر فضیلت اخالقی حس��ن خلق و نفی 
تکبر می فرماید: »هیچ زندگی شیرین تر از زندگی با حسن خلق نیست، و هیچ مالی 
سودمندتر از قناعت نیست، و هیچ جهلی مضرتر از خودبرتر بینی نیست )مجلسی، 
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1362، ج 78: 348(. تمام مواردی که بیان شد نمونه هایی از آیات و روایات موجود 
در این زمینه بودد که به عنوان شاهد مثال ذکر ش��د و همان گونه که مشاهده شد 
حضرت در تمام موارد توجه و اهتمام بسیار زیادی بر این فضیلت اخالقی داشته اند 
و مشخص ش��د یکی از ارکان اصلی مدینه فاضله رضوی را نیز همین مورد تشکیل 

می دهد.
احسان و تکریم

       کلمه احسان مصدر باب افعال بوده و ریش��ه آن، حسن است. حسن عبارت 
است از هر اثر شادی بخش که مورد آرزو باشد و سه گونه است: اّول  آن گونه زیبایی 
که مورد پسند عقل و خرد اس��ت، دّوم: زیبایی که از جهت هوی و هوس نیکوست، 
سّوم: زیبایی محسوس که طبیعتاً زیبا و خوب است؛ به تعبیری دیگر حسن به سه 
نوع زیبایی عقالنی، هوس پسند و زیبایی طبیعی و حّسی تقسیم پذیر است)راغب 
اصفهانی، 1412 ق:236(، برخی گفته اند: احس��ان دو گونه است: الف- بخشش و 
انعام بر دیگران مثل عبارت: أحسن إلی فالن: به او نیکی کرد. ب- احسان در کار و 
عمل به این معنی که کسی علم نیکویی را بیاموزد، یا عمل نیکی را انجام دهد، البته 
در این زمینه آیات زیادی وجود دارد که نش��ان دهنده اهمیت این فضیلت اخالقی 
است از جمله: »کلٌّ یْعَمُل َعلی شاکلَِتِه« )االسراء، 48(، رسول اکرم)ص( در این زمینه 
تاکید دارند و سخنان فراوانی از ایشان نقل شده از جمله: »ضعیفان را یاری نمایید، 
زیرا که شما به خاطر آنان روزی داده و حمایت می شوید«)پاینده،1363: 20(، امام 
علی )ع( با تاکید بر این مقوله فرموده اند: »انسان ها فرزندان کارهای خوبی که انجام 
می دهند، می باش��ند«)کلینی، 1419 ق،ج1 :126(. در این حدیث مستقیم مردم 
به آن چه را که از کارهای شایس��ته و نیک می آموزند یا به آن عمل می کنند نسبت 
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به صورت کنایی به فضیلت احسان اشاره دارند ومی فرمایند: »انسان کریم از غذای 
دیگران می خورد تا دیگران نیز از غذای وی تناول کنند و انس��ان خسیس از غذای 
دیگران لقمه ای برنمی گیرد، مبادا دیگران نیز از غذای وی بهره مند گردند«)قیومی 
اصفهانی،1387، ص 388(. حضرت در فرازی دیگر از سخنانشان مال و ثروت دنیایی 
را در صورتی فایده مند می دانند که منجر به بخشش و آبرومندی فرد گردد: »بهترین 

مال آن است که حافظ آبروی فرد باشد«
	( 2009:23	A.s.	reza	imam	of	biography		brief	a )،	 بخشش مال یکی 
از راه های اصلی حفظ آبرو و خوش نامی اس��ت. ایش��ان در فرازی دیگر می فرماید: 
»بهترین بندگان آنان هستند که اگر نیکی کنند خوشحال می شوند، و اگر بدی کنند 
توبه می کنند و اگر چیزی عطا کنند شکرگزاری می کنند« )قیومی اصفهانی، 1387، 
: 388(، در این فراز حضرت ضمن بیان فضیلت احسان مجموعه ای از بهترین فضایل 
اخالقی را برای مخاطب بر می شمارد و نقشه راه ترسیم می کند که باعث سعادت و 
تامین کننده اعتالی انسانی است. با توجه به آن چه گذشت مشخص شد، احسان و 
بخشش به دیگران در مکتب اسالم بسیار مورد تاکید بوده و در آرمان شهر رضوی از 

جایگاه ویژه ایی برخوردار است.
خدمت به خلق

       در زمینه خدمت به خلق حضرت فراوان تاکید فرموده اند. از جمله می فرمایند: 
»در بر آوردن نیازهای مومنان و ش��اد کردن آن ها و دور کردن امور ناخوش��ایند از 
ایشان بکوشید، زیرا هیچ عملی نزد خداوند عّز وجل بعد از واجبات، برتر از شاد کردن 
دل مؤمن نیس��ت«) مجلس��ی،1362، ج 78. : 347(،  البته این که انسان خدمت 
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کردن به همنوعان خود را در رأس برنامه های زندگی خود قرار دهد، بسیار اهمیت 
دارد و باعث می شود در جامعه اثری از انسان های نیازمند باقی نماند. در کالمی از 
حضرت)ع( آمده: »هر بنده ای که از مخلوق خدا در قبال کاری که برایش انجام داده 
تشکر نکند، در حقیقت از خدا تشکر نکرده« )غفاری ، 1385،ج2: 37( که این مطلب 
نشان دهند دوطرفه بودن خدمت است. یعنی بنده باید به همنوع خود خدمت کند 
و از دیگر سو فرد نیز واجب است از خادم تشکر کند و قدر زحمات وی را بداند که اگر 
این گونه باشد، جامعه اس��المی و محمدی واقعاً نمود پیدا می کند. در فراز دیگری 
از س��خنان خویش می فرمایند: »بدانید که پس از ایمان آوردن به خدا، هیچ عمل 
شکرآمیزی نزد خداوند محبوب تر از یاری رسانی در امور دنیوی برادران مومن تان 
نیست، بی شک آن که چنین کند از خاصان درگاه باری تعالی است«)همان،ج78 
:355(. در فرازی دیگر از سخنان خویش که تابلوی تمام نمای اصالح اجتماع انسانی 
است می فرمایند: »هرکس مشکلی از مؤمنی را بر طرف نماید و او را خوشحال سازد، 
خداوند او را در روز قیامت خوش��حال و راضی می گرداند«. )صالحی، بی تا: 137(، 
حضرت در فراز دیگری از سخنان خویشتن یاری رساندن به مؤمن را از نشانه های 
ایمان دانسته اند و می فرمایند: »هرکس غمی از غم های دنیا را از مؤمنی برطرف کند، 
خداوند غمی از غم های آخرت او را برطرف می کند«)حر عاملی، بی تا، ج15: 193(، 
و آخرین روایتی که در این مجال می آوریم آن جاس��ت که حضرت)ع( می فرمایند: 
»برترین اخالق و ارزشمندترین آن ها انجام کار نیک، دستگیری از ناتوان، برآورده 
کردن آرزوی آرزومند و متحقق ساختن امید امیدوار است«)قیومی اصفهانی،1387: 

.)382
امر به معروف و نهی از منکر
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آن به عنوان واجب فراموش شده یاد می شود امر به معروف ونهی از منکر است و البته 
این امر طبیعی می نماید که اگر در جامعه ای به صورت جدی تمام افراد این واجب 
الهی را وظیفه خویش بدانند، ریشه رذایل اخالقی در آن جامعه می خشکد و گام به 
گام به سوی بهتر و برتر شدن پیش می رود. در این زمینه نیز آیات و روایات فراوانی 
وجود دارد که متفق القول بر اهمیت این فضیل��ت اخالقی و ضرورت اهتمام به آن 
تاکید دارند، از جمله خداوند در قرآن کریم می فرماید: »باید از میان ش��ما گروهی 
باشند که به خیر دعوت کنند و به خوبی فرمان دهند و از بدی باز دارند« )آل عمران، 
104( یا »شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدید آمده است، به خوبی فرمان 
می دهید و از بدی باز می دارید و به خدا ایمان دارید. اگر اهل کتاب نیز ایمان بیاورند 
برایشان بهتر است. بعضی از ایشان مومن اند ولی بیشترشان تبه کارند«)آل عمران، 
110( یا » ای پسرک من! نماز بگزار و به خوبی فرمان ده و از بدی باز دار و بر هر چه به 
تو رسد صبر کن؛ زیرا این از کارهایی است که نباید سهل اش گرفت«)لقمان، 17(، 
کثرت این آیات داللت کاملی بر اهمیت این فضیلت از دیدگاه ذات اقدس الهی دارد، 
روایات زیادی نیز در این زمینه از امام رضا)ع( وجود دارد که به یکی از آن ها اشاره می 
شود، آن جا که حضرت)ع( می فرمایند: »باید هر یک از شماها امر به معروف و نهی از 
منکر نمایید، و گرنه شرورترین افراد بر شما تسلّط یافته و آن چه که خوباِن شما، دعا 
و نفرین کنند مستجاب نخواهد شد« )صالحی، بی تا: 132(، همان گونه که بیان شد 
اگر اقدام به این فضیلت اخالقی در بین جامعه اسالمی رواج پیدا کند، بدون شک آن 
جامعه به سوی موفقیت و پیشرفت و در نهایت سعادت بشری رهنمون خواهد شد و 
این فضیلت اخالقی یکی از اصلی ترین و اساسی ترین بنیان های آرمان شهر رضوی 
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است و از آن جا که اصول آرمان شهر رضوی برگرفته از تعالیم وحیانی و مکتب اسالم  
و این فضیلت نیز از اساسی ترین مباحث مطرح در مکتب اسالم می باشد، پس طبیعی 

می نماید که در پایه گذاری آرمان شهر رضوی از جایگاه ویژه ای برخودارد باشد.
سخاوتمندی در محیط و رفتار اجتماعی

      از دیگر فضایل اخالقی که می تواند نقش��ی مهم در آرمان ش��هر رضوی ایفا 
کند، سخاوتمندی اس��ت. در این زمینه آیات و روایات فراوانی وجود دارد که نشان 
دهنده اهمیت و جایگاه واالی این صفت اسالمی و در حقیقت اخالقی است از جمله 
سخن رسول اکرم)ص( که در ضمن دعاهای خویش فرمودند: »بارالها به لطف و کرم 
خودت همه گرسنگان را سیر گردان«، البته همان گونه که در سیره عملی ایشان نیز 
نمود پیدا کرده است، حضرت)ص( در زمینه سخاوتمندی و کرامت به فقیران از هیچ 
کوششی فروگذار نمی کردند. همانند پیامبر)ص(، امام علی)ع( نیز بر این مقوله تاکید 
داشته  و فرموده اند: »همانا خداند باری تعالی قوت فقیران را در اموال ثروتمندان قرار 
داده« )ابن ابی الحدید، 1387ق:328(، اما دیدگاه امام رضا)ع( در این زمینه نیز بسیار 
حائز اهمیت است و ایشان نیز بر این فضیلت بسیار تاکید داشته اند. در سیره عملی 
ایشان داستآن های فراوانی روایت شده، از جمله ایشان فرموده اند: »سخاوتمندی 
درختی است که ریشه در بهشت دارد و ش��اخه هایش در دنیا می باشد، و هر که به 
شاخه از شاخه های آن چنگ اندازد وارد بهشت می گردد«)ابن بابویه ،1363،ج 1 
:668(، این نوع بیان که حضرت)ع( درباره این صفت اخالقی اظهار داشته اند، حاکی از 
جایگاه ویژه این فضیلت در نزد امام)ع( است و البته خبر از عظمت جایگاه آن در بنای 
آرمان شهر رضوی دارد، و همان گونه که محرز است از خصوصیات جامعه اسالمی 
سخاوتمندی و یاری ناتوانان و فقیران است. حضرت)ع( در فرازی دیگر می فرمایند: 
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ایش��ان بهره گیرند، ولیکن افراد بخیل از غذای دیگ��ران نمی خورند تا آن ها هم از 
غذای ایش��ان نخورند« )صالحی، بی تا: 133(. آن چه تاکنون بیان شد چه از موارد 
و تقسیمات فضایل اخالقی و چه از منظر آیات وروایاتی که از قرآن و پیامبر وسایر 
ائمه)ع( وخصوصا امام رضا)ع( بیان گردید، قطره ای از دریای س��خنان این بزرگواران 
می باش��د، که البته ما به جهت کثرت آن ها به آوردن برخی موارد با اهمیت تر اکتفا 
کردیم، اما این به این معنی نمی باشد که ما توانسته ایم حق مطلب را به صورت تمام 
کمال ادا کنیم، چرا که در زمینه بیان خصوصیات و مالک های آرمان ش��هر رضوی 
جای کار بسیار دارد، ولی این بدین معنا نیست که ما به این مهم اقدام نکنیم، بلکه 
آب دریا را اگر نتوان کش��ید، هم به قدر تشنگی باید چش��ید، بنابراین آن چه ذکر 
گردید، پژوهش کاملی در زمینه آرمان شهر رضوی و بیان اصول اساسی و بنیان های 
حقیقی آن می باشد که به صورت خالصه و کامل برای خوانندگان محترم بیان شد.

نتیجه گیری
       آرمان شهر مدنظر امام رضا)ع( ویژگی هایی دارد، که از جمله بر محور عدالت و 
دین و بازگشت به دوران سیادت اصول اخالقی و انسانی و برپایی حکومت عدل الهی 
در بهترین جامعه دینی و در بین برترین فرزندان بشر است. امام)ع( در عین حال که 
سعی در بیان و اجرای تمام اصول اخالقی اسالمی دارند، بر نیازهای جامعه و اشخاص 
نیز بسیار توجه می کنند که همین اصول در کنار یکدیگر ریشه های اساسی آرمان 

شهر رضوی را پایه گذاری می کند.
       از جمله اصول اولّی��ه که امام)ع( به آن دعوت کرده ان��د، بنیان نهادن جامعه 
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براساس تعالیم قرآنی و آموزه های نبوی، حرکت در مسیر تحقق آموزه های اسالمی 
در حیطه امور اجتماعی، جاری کردن ش��ریعت الهی و س��نت و سیره رسول مکرم 
اسالم)ص( و ائمه)ع( برای بنیان گذاری یک آرمان شهر اسالمی است که بدون شک به 
سعادت بشری رهنمون می گرداند. در این مسیر امام)ع( به برخی از فضایل اخالقی 
دعوت  می کند و از برخی دیگر برحذر م��ی دارد. از جمله فضایل اخالقی؛ دوری از 
تکبر و خودبرتر بین��ی در حیطه برخوردهای فردی، ظلم س��تیزی و عزت خواهی 
و تالش برای رهایی از یوغ اس��تبداد و اس��تثمار در حیطه اجتماع است و از جمله 
رکن های اساسی آرمان شهر رضوی می توان به سخاوت، نیکی، کسب روزی حالل، 
دوری از اسراف، و بخل و حس��د و حرص، فروتنی، تقوای الهی داشتن، فریادرسی 
مظلوم وعزت و آزادگی، وفای به عهد و... اش��اره کرد که هر یک به تنهایی دریای از 

اصول اجتماعی و اخالقی را در بر دارند.

 
منابع و مآخذ:

الف: منابع فارسی
-أکبری زبیدی، غالمرضا )1382(، امام رضا)ع( وقرآن. مشهد: موسسه فرهنگی 

انتشاراتی الشمس.
-أمین سید محسن )1385(، سیره معصومان. ج 5، مترجم علی اکبر حجتی 

کرمانی. قم: بوستان کتاب، چاپ سوم.
-قیومي إصفهاني، جواد )1387(، صحیفة الرضا)ع(، قم : دفتر انتشارات اسالمي 

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم .
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سا -راغب إصفهانی ،حس��ین بن محمد )1386(. ترجمه مفردات الفاظ قرآن، 
تهران: نشر سبحان.

-بندریگی، محمد )1389(، ترجمه منجد الطاب. قم: انتشارات اسالمی.
-پاینده، ابوالقاسم )1363(، ترجمه وشرح گزیده نهج الفصاحه، قم: نسیم 

حیات.
-جمعی از نویسندگان )1390(، امام علی بن موسی الرضا)ع(، مشهد :بنیاد 

پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی.
-دهخدا، علی اکب��ر )1377(، لغت نامه دهخدا، چاپ دوم ،تهران: موسس��ه 

انتشارات وچاپ دانشگاه تهران.
-صالحی، عبداهلّل )بی تا(. چهل داسلتان و چهل حدیث از امام رضا علیه 

السام، بی جا.
-غفاری علی اکبر ومستفید حمیدرضا )1385(، ترجمه عیون اخبار الرضا، 

ج2، تهران: دارالکتب االسالمیَّة.
-قرشی، علی اکبر)1373(، خاندان وحی، تهران: دارالکتب االسالمیَّة.

-پوش��ه، ویکتور )بی تا(، خزان زندگی، ترجمه کاظم عمادی عراقی، تهران: 
چاپخانه فرهنگ.
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ب: منابع عربی
- القرآن الکریم

- ابن ابی الحدید، ابو حامد عبد الحمید ) 1387 ق(، شرح نهج الباغه، تحقیق 
محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت: دار احیاء الکتب العربی.

-ابن بابویه، محمدبن علی) 1363(، عیون اخبار الرضا )ع(، قم: رضا مشهدی.
-إبن جبیر ،ابوعبداهلل حس��ین بن جبیر ) 1375ق(، نخب المناقب الل أبی 

طالب، نجف: المطبعة الحیدریَّة.
-إبن منظور، محمد بن مکرم )1363(، لسان العرب، بیروت: دار احیاء التراث 

العربی.
-إربلی ، علی  بن  عیسی ، )1401ق( ، کشلف  الغمة  فی  معرفه  االئمه ، بیروت: 

دارالکتا ب  االسالمی  .
-حر عاملی، محمدبن حس��ن )1409ق (، وسائل الش��یعة الی تحصیل مسائل 

الشريعة، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
-حلوانی ، حس��ین  بن  محمد )1383ق(،  نزهة  النا ظر و تنبیله  الخا طر ، قم : 

منشورات دارالحدیث  .
-حویزی، عبد علی بن جمعه )1390(،  نور الثقلین ،ترجمه گروهی از فضالی 

حوزه تفسیر تحت نظر عقیقی بخشایشی، قم: نوید اسالم.
-ش��ریف القرش��ی، باقر )1425 ق(، اخاق النبی واهل بیته، ق��م: مهر امیر 

المومنین.
-القبیعه، راتب احمد،)1997م(، القاموس العربی الوسلیط، بیروت: موسسة 

جواد.

آرمان شهر اسالمی از منظر امام رضا)ع(
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سا -القمی ابوالعباس عبداهلل بن جعفر، 867 ق. قرب االسناد، تهران: مکتبة نینوی 
الحدیثه.

-کلینی، محمدبن یعقوب )1419 ق(، اصول کافی ،ج2، بیروت: دار التعارف 
للمطبوعات.

- مجلس��ی، محمدباقر)1362(، بحار االنلوار ،ج75،78، ته��ران: دارالکتب 
االسالمیَّة.

- النوری الطبرسی، میرزا حسین)1382 ق(، مستدرک الوسائل ،ج7، تهران: 
نشر اسالمیه.

ج: منابع انگلیسی
•	 Ansariyan	publication-(2009/	1388).a brief biography of 

imam reza A.S.	QUM:	ANSARIAN.

•	 s.s	arjmand-(1996). imam reza(a.s) a summary of imam 
reza biography.	Masshad:	Islamic	research	foundation	of	
astan	quds	razavi

•	 s.s	arjmand-	(2001).	imam reza(a.s). the eighth imam of 
the shi ite.	Masshad:	Islamic	research	foundation	of	astan	
quds	razavi

•	 department	of	the	Islamic	research	foundation	of	
astan	quds	razavi-(1992). forty hadiths from imam 
reza(p.b.u.h).masshad.	Publishing	by	astan	quds	razavi
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چکیده

واژه های کلیدی:

دوستی ، دوست ، شاخص ها، حقوق دوست، امام رضا )ع(

     اشاره امام رضا)ع( به حقوق دوست ، آداب دوستی و ویژگی های دوست نشانگر 
توجه آن حضرت به استحکام پایه های دوستی از یک سو و مقابله با آثار سوء همنشین 
و دوست بد از سوی دیگر است. از آن جا  که تهاجم فرهنگی همه وجوه سبک زندگی 
اسالمی از جمله سبک دوستی اسالمی را نشانه گرفته ، بیان آیین دوست یابی اسالمی در 

حفظ سبک دوستی مد نظر اسالم مفید است.
     بیان س��بک برخورد با برادر مؤمن و حقوق وی و نیز تش��ویق ب��ه گرفتن برادر 
)دوست( برای خدا ، ایمان و باور دینی نش��انگر اهمیت ایمان در سبک دوستی اسالمی 

می باشد.
   این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده درباره این که در سخنان امام 
رضا)ع( به چه شاخص های دوستی اش��اره شده پرداخته اس��ت تا به ترویج سبک آیین 

دوست یابی اسالمی کمک کند. 

تاریخ دریافت: 94/8/14
تاریخ پذیرش: 94/11/1

        آیین دوست یابی در سخنان امام رضا)ع(
       مرتضی رحیمی1

mrahimi@shirazu.ac.ir:1  - استادیار بخش علوم قرآن و فقه دانشکده الهیات دانشگاه شیراز
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     مقدمه
    از جمله غرایز مهم و مختص انسان، فطرت دوست خواهی و مونس طلبی است. 
از آن جا که سنین پرتالطم نوجوانی و جوانی، اوج شکوفایی دوست خواهی و مونس 
طلبی به شمار می رود ، برخی دانشمندان غربی از جمله دیل کارنگی با نوشتن کتاب 
»آیین دوست یابی« برای جذب قلوب دیگران  راهکارهایی بیان کرده اندکه مورد 
استقبال گسترده قرار گرفته است ، اما راهکارهای یاد شده محدود به دنیا بوده و در 
آن تنها به بعد جسمی انسان توجه شده و ازلحاظ معنوی و اخروی و ضرورت تقویت 
فضایل اخالقی و کاهش رذایل اخالقی توجهی نش��ده اس��ت. اسالم به نیاز فطری 
مونس طلبی توجه کرده و از آن جا که در همه ابعاد زندگی ، از جمله دوس��ت یابی 
سبک خاصی را دنبال می کند، در سخنان معصومان)ع(، از جمله امام رضا )ع( ویژگی ها 
و آداب خاصی برای دوستی بیان کرده است، که از آن ها می توان مؤلفه های دوستی 

در سیره امام رضا)ع( را می توان نتیجه گرفت. 
     با توجه به گس��ترش ارتباطات و تنوع آن ها، همچ��ون ارتباطات اینترنتی، 
پیامک ، شبکه های اجتماعی و رواج دوس��تی های اینترنتی ، مؤلفه های دوستی و 

شامل این گونه ارتباطات نیز می شود.
     در باره مؤلفه های سبک دوستی در سیره امام رضا)ع( تحقیق مستقلی وجود 
ندارد، اما در آثاری که س��خنان آن حضرت را در بردارند می توان به مواردی دست 
یافت. از این رو این تحقیق قصد دارد به پرسش هایی از جمله این که »آیا امام رضا)ع( 
برای سبک دوستی اسالمی مؤلفه هایی بیان فرموده اند؟«، »آیا امام رضا)ع( شرایطی 
برای دوست بیان فرموده اند؟« ، » آیا در س��خنان امام رضا)ع( به ویژگی های اصلی 
دوست اشاره شده است؟« ، »آیا امام رضا)ع( برای دوستی آدابی را بیان فرموده اند؟«، 

        آیین دوست یابی در سخنان امام رضا)ع(
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     نوآوری تحقیق حاضر از آن روی است که آیین دوست یابی بر اساس مؤلفه های 
دوستی مانند تکالیف دوست، ویژگی های اصلی دوس��ت، آداب دوستی و اهمیت 
دوستی با توجه به سخنان امام رضا)ع( مورد بررسی قرار گرفته است که به نوعی تأکید 

آن حضرت بر سبک دوستی اسالمی را نشان می دهد. 
     اهمیت دوست و دوستی 

       در فرهنگ اس��المی دوس��تی اهمیت زیادی دارد به گون��ه ای که در متون 
اسالمی ، از جمله سخنان امام رضا)ع( ضمن تشویق به دوستی و تأکید بر نقش آن در 
سعادت و ش��قاوت افراد، آداب و آیینی برای آن بیان شده است، چنان که امام علی 
ُع إِلَی قَْوِل  ٌة لِْلِخَرِة أَ اَل تَْس��مَ نْیَا َو ُعدَّ ٌة لِلدُّ َُّهْم ُعدَّ )ع( فرموده اند:» َعَلْیُکْم بِاإْلِْخَواِن فَِإن

أَْهِل النَّاِر- فَما لَنا ِمْن شافِِعیَن  َو الَصِدیٍق َحِمیم )الشعراء،100و101(:پیوند دوستی 
را با برادران دینی خود محکم سازید ، زیرا ایش��ان توشه دنیا و آخرت هستند. مگر 
نش��نیده اید که خداوند در قرآن ش��ریف به تاثّر دوزخیان در قیامت اشاره کرده و 
فرموده: در این روز سخت نه ش��فیعی داریم نه دوستی که در کارمان هّمت گمارد.

)طبرسی ، 1385: 187(
     لفظ »حمیم« از ماده احتمام ، به معنای اهتمام اس��ت و وی کسی است که 
آن چه را تو به آن اهمّی��ت بدهی او هم اهمّیت می دهد، یا از م��اده حاّمه به معنای 
خاّصه و دوست خصوصی است.علّت آن که در آیه مزبور»شافعین« به صورت جمع 
و »صدیق« به صورت مفرد آمده آن است که شفاعت کنندگان بسیارند )مانند انبیا، 
اوصیا، فرشتگان ( ولی دوست راستین کم اس��ت. ممکن است که مراد از »صدیق« 

دوستان باشد.)طبرسی، 1377، ج 3: 163(

        آیین دوست یابی در سخنان امام رضا)ع(
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     امام صادق)ع( با استناد به آیات مزبور به اهمیت دوستی اشاره کرده و فرموده 
اند: »منزلت و جایگاه دوست آن قدر باالس��ت که دوزخیان در روز قیامت پیش از 
خویشان نزدیک ، دوستان را به فریاد رس��ی می خوانند، چنان که خداوند از حال 
ایشان خبر داده و فرموده که آن ها می گویند ما شفاعت کنندگان و دوستان دلسوزی 

نداریم«)طوسی ، 1414ق: 517(.
     امام رضا)ع( در اهمیت دوستی فرموده اند:» موّدة عشرین سنة قرابة: دوستی 
بیست ساله در حکم خویشاوندی است.«) ابن بابویه، 1378، ج2: 131( همچنین 
در پاسخ به این که بهترین خوشی دنیا در چیست ؟ فرموده اند:»سعة المنزل و کثرة 

المحبین؛ خانه وسیع و بسیاری دوستان است.«)کلینی، 1429ق، ج13: 228(
     امام رضا)ع( در جای دیگر به فایده داشتن دوستان زیاد برای پس از مرگ انسان 
، اشاره کرده و فرموده اند:» االستکثار من االصدقاء فی الحیاة یکثر الباکین بعد الوفاة: 
داشتن دوستان زیاد ، گریه کنندگان پس از مرگ را زیاد می کند.«)دیلمی، 1366: 
308( و نیز به نقل از پدر بزرگوارش��ان فرموده اند: »ل�ق�م�ان ح�ک�یم به فرزندش 
گفت: ای پسر! هزار دوس��ت ب�گیر در حالی که هزار دوست کم است و یک دشمن 

نگیر که یک دشمن، بسیار است.«)ابن بابویه، 1417ق:766(
      امام رضا)ع( در جای دیگر انتخاب دوس��ت برای خدا را موجب خرید خانه ای 
در بهشت برای خود دانس��ته آن جا که فرموده اند:» کس��ی که در راه خدا برادری 
دینی )دوستی(برای خود برگزیند، در حقیقت در بهشت برای خود خانه ای خریده 

است.«)همان، بی تا: 46(
      با توجه به اطالق دوس��ت بر »اخ« در سخن امام علی)ع( که پیش از این به آن 
اشاره شد،)طبرسی ، 1385 :187( می توان از س��خن امام رضا)ع( اهمیت و جایگاه 
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      پیامبر)ص( نیز اشاره کرده که پس از قبول اسالم، انتخاب دوست ، مفید ترین 
کار است، چنان که فرموده اند:» هیچ مسلمانی پس از فایده اسالم به فایده ای، چون 
انتخاب برادری در راه خدا)انتخاب دوست( دست نیافته است.«)ابن بابویه، 1417ق: 
47( همچنین امام علی )ع( در هنگام ش��هادت فرموده اند:» برادری کن برای خدا با 

برادران .«)اربلی، 1381ق، ج1: 536 (
     پیامبر)ص( در اهمیت دوس��ت خوب فرموده اند: » ه�رگ�اه خداوند بخواهد به 
کسی خیری عطا کند، یک دوست خوب نصیبش می کند.«)مکی، 1417ق: 362(

     از جمله دالیل اهمیت دوستی و دوست آن که امام رضا)ع( به لزوم اختصاص 
قس��متی از اوقات به دوس��تان مورد اعتماد تأکید کرده و فرموده اند:» سعی کنید 
اوقات شبانه روز خود را به چهار قسمت تقس��یم کنید: یک قسمت برای عبادت و 
خلوت با خدا، یک قسمت برای تأمین معاش و تحصیل هزینه زندگی، قسمتی برای 
رفت و آمد و معاشرت با برادران )دوستان( مورد اعتمادی که شما را به عیوبتان آگاه 

می سازند و قلباً به شما خلوص و صفا دارند.) ابن شعبه حرانی، 1363: 307(
     در روایت یاد شده امام رضا )ع( توصیه کرده که یک چهارم از عمر خود را صرف 
همنشینی با دوستانی کنید که در رشد و تکامل شما و در رفع و پاک  کردن عیوب 
شما مؤثرند. بدیهی اس��ت که اختصاص این مدت از عمر انسان به دوستان نشانگر 

اهمیت دوست است.
     امام رضا )ع( در جای دیگر درباره اهمیت دوس��تی و دوس��ت داشتن یکدیگر 
فرموده اند:» برای هریک از دو برادر )دوست( در راه خدا، لباس و هیئتی است همانند 
هیئت دوستش که هر دو بدان شناخته می شوند، تا آن که به سرای خداوند عّز و جّل 
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وارد شوند. پس خداوند متعال می فرماید: »ای بندگان و آفریدگان و زائران من که در 
راه من یکدیگر را دوست می داشتید! به جایگاه کرامت من، خوش آمدید.«)شعیری، 

1405ق: 168(
     با توجه به روایت یاد شده چنان که دوستی در راه خدا باشد ، هر یک از دوستان 
در روز قیامت مورد توجه قرار خواهند گرفت و خداوند در روز قیامت برای ورود به 
جایگاه کرامت خویش به آن ها خوش آمد خواه��د گفت. پیامبر)ص( نیز به برخوردار 
بودن این گونه دوستان از شفاعت خویش خبر داده و فرموده اند:»من از هنگام بعثتم 
تا روز قیامت، شفیع هر آن دو نفری هستم که در راه خدا با یکدیگر، دوستی و برادری 

می کنند.«)المتقی الهندی، 1409ق، ج9: 4(
     امام رضا)ع( در جای دیگر به اهمیت برادران ایمانی) دوس��تان ( و نقش مهم 
ایشان در پشتیبانی از دوستان خود و رفع گرفتاری ها اشاره و از همین روی رعایت 
حقوق ایش��ان را توصیه کرده و فرموده ان��د:» حقُّ  اإلخوانِ  فَ��رض  الِزم أن تفُدوُهم 
بِأنفِس��ُکم، و أس��ماِعُکم، و أبصاِرُکم، و أیدیُک��م، و أرُجلکم، َو َجمی��ع جوارِحکم، و 
نیا َو اآلِخرة: ح��ق برادران  ُه��م ُحُصونکم الّتي تلج��ؤون إلیها فِي الش��دائد، ف��ي الدُّ
ایمانی)دوستان( فرض و الزم است تا آن اندازه که جان و تمام اعضا و جوارح حود را 
فدا و نثار ایشان کنید . ایشان پناه و پشتیبان شما هستند که در گرفتاری های دنیوی 

و اخروی به آن ها پناه می برید.«)فقه الرضا)ع(، 1406ق: 335(
     شاخص های دوستی 

     در متون اسالمی ، از جمله س��خنان امام رضا)ع( شاخص هایی بیان شده که با 
شاخص دوستی که افرادی ، چون دیل کارنگی از آن سخن گفته اند، متفاوت است. 
کتاب آیین دوست یابی دیل کارنگی حاوی دستورهای جالبی است ، مانند آن که 
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سا چگونه رفتار کنیم که بیش��تر مردم را بی آن که بر هدف ما واقف شوند به استخدام 
خود درآوردیم و از آن ها بهره مند شویم ، از همین رو نام گذاری این کتاب به»آیین 
استعمارگری« شایسته تر است تا نام گذاری آن به »آیین  دوست یابی «)میرباقری، 

1365، ج2: 11(.
     شاخص های دوستی که در متون اسالمی ، از جمله سخنان امام رضا)ع( مورد 
اشاره قرار گرفته نشانگر آن است که اس��الم دوستی را در راستای گسترش فضایل 
اخالقی و کاهش رذایل اخالقی و نزدیک شدن انسان به خدا دانسته است، از همین 
رو برای پی بردن به چگونگی مدعا شاخص های دوستی در سخنان و سیره امام رضا)ع( 

مورد اشاره قرار می گیرد:
     1-رفع نواقص و نقاط ضعف:

     در متون اسالمی از جمله س��خنان امام رضا)ع( بر رفع نقایص عیوب به وسیله 
دوستان صالح و خیرخواه تأکید شده است، زیرا خیرخواهی مقتضی آن است که در 
دوستی و معاشرت با دیگران جلب رضایت آن ها به هر گونه مورد توجه نباشد، بلکه 
باید با پرهیز از چاپلوسی نقاط ضعف دوست توسط دوست وی بیان شود تا در صدد 
رفع آن ها برآید. چنان که امام رضا)ع(  ضمن توصیه به پوشاندن عیوب دوست در نزد 
دیگران)کلینی، 1429ق، ج4: 221( فرموده اند:» قسمتی از وقت خودتان را برای 
رفت و آمد و معاشرت با برادران )دوستان( مورد اعتمادی که شما را به عیوبتان آگاه 
می سازند و قلباً نسبت به شما خلوص و صفا دارند ، اختصاص دهید.«)فقه الرضا)ع(، 

1406ق: 337(  
     برای تحقق این شاخص ، دوس��تی با افراد عاقل مورد تشویق قرار گرفته و از 
دوستی با افراد احمق نکوهش شده ، زیرا چنین افرادی به دلیل جهل خود نه تنها 
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در رفع عیوب دوست برنمی آیند ، بلکه باعث افزایش عیوب و نقاط ضعف دوست می 
شوند، از همین رو علی)ع( دشمن عاقل را قابل اعتماد تر از دوست جاهل دانسته اند.

)آمدی تمیمی، 1366: 425(
     2-ایمان و باور دینی:

     بر اساس این شاخص ، بر دوستی در راه خدا تأکید شده ، چنان که امام رضا)ع( 
اشاره کرده اند که پس از اسالم، انتخاب برادر یا دوست در راه خدا سودمندترین چیز 
است.)ابن بابویه، 1417ق: 47( و نیز فرموده اند:» هرکه در راه خدا برادر یا دوستی 

برای برگزیند، در بهشت از خانه ای بهره مند خواهد شد.«)همان، بی تا: 46(
     اش��اره امام رضا)ع( در جمله»ایش��ان پناه و پش��تیبان ش��ما هس��تند که در 
گرفتاری های دنیوی و اخروی به آن ها پناه می برید.«)فقه الرضا)ع(، 1406ق: 335( 
به این که دوستان پناهگاه انسان در انس��ان در دنیا و آخرت هستند بر این شاخص 

داللت دارد، زیرا در آخرت، دوست فاقد ایمان نمی تواند پناهگاه انسان باشد.
     می توان گفت که با توجه به این شاخص مزبور عالوه بر لزوم مؤمن بودن 
دوست  ، دوستی نباید موجب استهزا و مس��خره دین و تضعیف باورهای دینی 
َل َعَلْیُکْم فِي الِْکتاِب أَْن إِذا  باشد، از همین رو امام رضا)ع( با استناد به آیه » َو قَْد نَزَّ
ِ یُْکَفُر بِها َو یُْس��تَْهَزأُ بِها فاَل تَْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّی یَُخوُضوا فِي َحِدیٍث  َس��ِمْعتُمْ  آیاِت  اللَّ
َغْیِرِه«)النساء،139(، فرموده اند:»وقتی شنیدید مردی حق را انکار و تکذیب می 
کند و به اهل خود پیوسته است از نزد وی بلند شو و با او ننشین«)کشی، 1409 
ق: 285( و از همین روی از دوستی و همنشینی با واقفیه نهی کرده اند.)همان(

    با توجه به اهمیت شاخص ایمان در مورد دوس��ت ، از انتخاب دوست برای 
مقاصد مادی مانند خوردن، آش��امیدن و... نکوهش ش��ده و بر ضرورت دینداری 
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سا دوس��ت  حتی اگر همه عمر انس��ان صرف پیدا کردن چنین دوستی شود، تأکید 
شده است، چنان که امام صادق)ع( فرموده اند: »از دوس��تی با کسانی که به طمع 
چیزی به س��وی تو آمده اند یا از روی ترس یا نیاز و یا به خاطر خورد و خوراک با 
تو دوستی می کنند،  برحذر باش و بپرهیز ، و دنبال دوس��تی با انسان های باتقوا 
باش هرچند در پی یافتن این گونه افراد عمرت را صرف کنی.« ) مصباح الشریعه، 

1980م: 150(
     3-رعایت فضایل اخاقی و پرهیز از رذایل اخاقی

     از جمله شاخص های کلی و مهم سبک دوستی اسالمی که در متون اسالمی 
، از جمله سخنان امام رضا)ع( مورد تأکید قرار گرفته ، رعایت فضایل اخالقی و پرهیز 
از رذایل اخالقی است. بدیهی است که ش��اخص یاد شده ، در راستای هدف اخالق 
اسالمی که گس��ترش فضایل و کاهش و ترک رذایل اخالقی است  قرار دارد، چنان 
که در سخنان امام رضا)ع( درباره دوستان به مواردی مانند »تواضع«)ابن حمدون، 
1996م، ج1: 183( ، »ایثار« )س��وری، 1369، ج2: 107(، »م��دارا کردن«)فتال 
نیشابوری، 1423ق، ج1: 37( ، »حسن ظن«)کلینی، 1429ق، ج4: 221( توصیه 
شده و از رذایلی اخالقی، مانند»بلند پروازی«)فقه الرضا)ع(، 1406ق: 338( ،»خیانت 

کردن«)ابن بابویه، 1378، ج2: 29( و...نکوهش و نهی شده است.
     4- دوست داشلتن برای دوست آن چه را که شلخص برای خودش 

دوست دارد:
    شاخص یاد شده در همه انواع معاش��رت ها ، از جمله معاشرت و مصاحبت با 
دوس��تان مورد تأیید و س��فارش قرار گرفته که به خوبی موجب استحکام روابط و 
احترام متقابل افراد با یکدیگر اس��ت. چنان که امام صادق)ع( فرموده اند:» مردمان 
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مساوي اند مانند دندانه های شانه و آدمی به وسیله برادر خود زیاد می گردد )و نیرو 
پیدا می کند(. و خیری در همنشینی آن کس نیست که آن چه برای خود می خواهد 

برای تو نخواهد«)ابن شعبه حرانی، 1363: 368(
     کلیت و شمول شاخص یاد شده به گونه ای است که بسیاری از مواردی را که  
به عنوان ویژگی های دوست ، حقوق دوست و آداب دوستی بیان شده تحت پوشش 

قرار می دهد.
     5-آرزوی خوب داشتن برای دوست

     بر اساس این شاخص ، دوس��تی به آن جام برخی از کارهای ظاهری محدود 
نمی شود ، بلکه به طور کلی توصیه شده که انسان برای دوست خودش خوبی ها را 
بخواهد و آرزو کند، چنان که امام رضا)ع( دعا کردن برای دوستان را توصیه نموده اند.

)فقه الرضا)ع(، 1406ق: 335(
     در تأیید شاخص یاد ش��ده امام باقر)ع( فرموده اند:» برادر)دوست( مسلمانت 
را دوست بدار و برای وی دوس��ت بدار آن چه را که برای خودت دوست می داری و 
برای وی ناپسند بدان آن چه را که برای خودت ناپسند می دانی.«)فتال نیشابوری، 

1423ق، ج2: 290(
 6- دوستی با هم جنس:

     بر اساس این شاخص دوستی ، باید مردان با مردان و زنان با زنان دوست شوند، 
به عبارتی دوستی زن و مرد نامحرم با یکدیگر مجاز نیست، این شاخص از آیات » َو ال 
ُمتَِّخِذي أَْخداٍن«)المائده،5( »َوال ُمتَِّخذاِت أَْخداٍن «)النساء،25(استفاده می شود، زیرا 
منظور از »خدن« دوست پنهانی است که بر دو جنس مذکر و مؤنث اطالق می شود. 
     در تأیید نادرستی دوس��تی با جنس مخالف  برخی مفسران ، همچون شیخ 
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سا طوسی با استناد به آیه»َذُروا ظاِهَرااِلثِم َو باِطنَُه.«)االنعام،130(، »باطن االثم« را بر 
اتخاذ أخدان)دوس��تی با جنس مخالف( حمل کرده اند.)طوسی، بی تا، ج4: 255( 
برداشت یاد شده توس��ط ش��یخ که خود از فقهای بنام و بزرگ شیعه است اهمیت 

شاخص مورد اشاره را بیشتر می کند.  
     با توجه به آیات مورد اشاره ، برخی از فقها دوس��تی با جنس مخالف را که از 

مظاهر در غرب است نهی کرده و جایز ندانسته اند.)شیرازی، 1428ق: 402(
     رعایت شاخص یاد شده و تعمیم آن به دوستی های اینترنتی و دیگر انواع آن 
اهمیت آن را افزون می کند، زیرا چنین دوس��تی هایی منشأ بسیاری از مشکالت و 

انحرافات ، از جمله از بین رفتن نهاد خانواده و افزایش طالق در جامعه است.
     حقوق دوست

      با توجه به آن چه در اهمیت دوس��ت و دوستی و شاخص های آن گذشت، در 
متون اسالمی ، از جمله سخنان امام رضا)ع( حقوقی برای دوست بیان شده و به رعایت 
آن ها سفارش شده است، چنان که امام سجاد)ع( فرموده اند:» اّما حقّ  دوست  آن است 
که او را نفریبی ، به او نیرنگ نزنی، او را تکذیب نکنی، او را غافل نسازی، او را نفریبی و 
همچون دشمن که بر ضّد رقیب خود می کوشد، بر ضّدش نکوشی و اگر به تو اعتماد 
کرد، هرچه می توانی برایش آن جام دهی و بدانی که فریفتن آن که به شخص اعتماد 

کرده است، گناه آن مانند ربا خواری است.«)ابن شعبه حرانی، 1363: 268(
     امام رضا)ع( نیز رعایت حقوق دوس��تان را واجب دانس��ته و درباره آن فرموده 
اند:»حق برادران ایمانی)دوستان( فرض و الزم است تا آن اندازه که جان و تمام اعضا 
و جوارح خود را فدا و نثار ایشان کنید . ایشان پناه و پش��تیبان شما هستند که در 
گرفتاری های دنیوی و اخروی به آن ها پناه می برید.«)فقه الرضا)ع(، 1406ق: 335(
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     از جمله دالیل تأکید امام رضا)ع( بر رعایت حقوق دوس��تان آن اس��ت که آن 
حضرت از خداوند برای رعایت حقوق دوستان استعانت و طلب یاری کرده و فرموده 
اند:» بین تو و برادری )دوستی( که رعایت حقوق وی واجب است از نظر دین تفاوتی 
نیست ، همچنین در لزوم رعایت حقوق یاد شده برادران)دوستان( نزدیک و دور با 

هم تفاوتی ندارند.« )همان(
     با توجه به لزوم انتخاب افراد با ایمان به عنوان دوست، امام رضا)ع( فرموده اند:» 
چه عظیم است حّق تو ای کعبه! به خدا سوگند که حّق مؤمن از حّق تو نیز بزرگ تر 

است.«)همان(
     از جمله دالیل اهمیت حقوق دوستان و لزوم رعایت آن ها از دیدگاه امام رضا)ع( 
آن است که شخصی به آن حضرت گفت : از پروردگارت برای من تقیه نیکو و معرفت 
به حقوق برادران)دوستان( را درخواست کن. حضرت به وی فرمودند:»بهترین شعار 

صالحان را درخواست نمودی.«)حر عاملی ، 1409 ق، ج16: 223(
     امام رضا)ع( گذشته از بیان اهمیت حقوق دوس��تان و لزوم رعایت آن ها و نیز 

شاخص های دوستی به پاره ای از حقوق دوستان اشاره نموده اند، از جمله:
     1- اهمال و سس��تی نکردن در کار دوس��تان: جمله»ال تباطئوهم: در مورد 
دوستان سهل انگاری نکنید و کار ایشان را به امروز و فردا نیندازید.«) فقه الرضا)ع(، 

1406ق :335( از آن حضرت به حق یاد شده اشاره دارد.
     2- خودداری کردن از مخالفت دوستان: چنان که فرموده اند:»التخالفوهم«) 

همان( بدیهی است که مخالفت دوست موجب از دست دادن دوست خواهد شد.
     3- خودداری کردن از غیبت دوس��تان: جمله »التغتابوه��م« )همان( از آن 
حضرت به حق مزبور اش��اره دارد. بدیهی اس��ت که غیبت دوست موجب تضعیف 
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سا دوستی و از دست دادن دوست خواهد شد.
     4-دریغ نورزیدن از کمک به دوس��تان: جمله»ال تََدُعوا نَصرُهم َو الُمعاونَتُهم 
.«)همان( از آن حضرت به حق یاد ش��ده اش��اره دارد. امام صادق)ع( درباره این حق 
دوست فرموده اند:»: از جمله حقوق دوس��ت آن است که از آن جام هر چه در توان 

داری برای وی کوتاهی نکنی.«)ابن بابویه، 1388، ج1: 277(
     5- کم��ک جانی و مال��ی دادن به دوس��ت: جمله»ابذلوا النُُّف��وَس َو االمواَل 

ُدونَُهم«)فقه الرضا)ع(، 1406ق: 335( از آن حضرت به این حق دوست اشاره دارد.
     ادای این حق درج��ات و مراتبی دارد که پایین ترین مرتبه اش آن اس��ت که 
چون او بخواهد و شخص قدرت بر آن جام آن داشته باشد با گشاده رویی در آن جام 

آن اقدام کند.
     امام باقر )ع( به مردی فرمود: »آیا شما دست در جیب  و کیسه  یکدیگر می کنید 
تا آن چه را که نیاز دارید بدون اجازه بردارید؟عرض ک��رد: نه، حضرت فرمود: پس 
دوست و برادر نیستید.«)اربلی، 1422ق، ج2: 686؛ قبانچی، 1420ق، ج2: 153(

     امام صادق )ع( فرموده: من در بر آوردن حوایج دشمنانم با شتاب اقدام می کنم 
که مبادا اگر دیر اقدام کنم از من بی نیاز شوند.«)سوری، 1369، ج2: 107(

    از این که امام درباره دشمنان چنین فرموده نتیجه گرفته می شود که به طریق 
اولی تعجیل در تأمین نیازهای دوستان الزم و مطلوب است.

     همچنین امام رض��ا )ع( فرموده اند :» ام��ام باقر)ع( به فردی به نام اس��ماعیل 
فرمودن��د: آیا دیده ای که چون فردی بی لباس نزد ش��ما باش��د، کس��ی از برادران 
دینی)دوس��تان( او لباس اضافی خویش را به او دهد تا بی لباس نماند؟گفتم: خیر. 
فرمود: اگر آن فرد بی  لباس می  بود، می شد که یکی از برادران دینی اش)دوستان( 
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لباس اضافی خود را به او دهد تا لباس��ی داشته باشد؟گفتم: خیر. سپس امام باقر)ع( 
دس��ت روی پای خویش زد و فرمود: اینان برادر )دوست(نیستند.«)ابن بابویه، بی 

تا:38(
َعاِء  ِ َجلَّ َو َعزَّ بِالدُّ      6- دعای خیر کردن برای دوستان: جمله» اإْلِْقَباَل َعلَی اهللَّ

لَُهْم.«) فقه الرضا)ع(، 1406ق: 335( امام رضا)ع( به این حق دوست اشاره دارد.
     امام س��جاد)ع( نیز در اهمیت دعا برای دوس��ت فرم��وده اند:»هرگاه مالئکه 
بشنوند که مؤمنی در غیاب برادر مؤمنش برای او دعا نموده یا به نیکی از او یاد کرده، 
می گویند تو برای برادرت، نیک برادری هستی. در حالی که غایب است، برایش دعا 
می کنی و از او به نیکی یاد می کنی. خداوند ع��ز و جل، به تو دو برابر آن چه را برای 
او درخواست کرده ای، عطا نماید و دو برابر آن چه او را ستوده ای، تو را ستود و تو را 
بر او برتری است.اّما هرگاه بشنوند که مؤمنی از برادرش به بدی یاد نموده و یا او را 
نفرین می  کند، به او می گویند تو برای برادرت، بد برادری هستی. ای آن که گناهانش 
و زشتی اش را پوش��انده اند! باز ایس��ت و به خودت رحم کن و خدا را که گناهانت را 
برایت پوشانده است، سپاس گوی و بدان که خداوند عز و جل، از تو به بنده اش آگاه تر 

است«.)کلینی، 1429ق، ج 4: 388(
     7- رعایت مساوات و مواسات در هر چیزی که مساوات و مواسات )دوست یا 

برادر دینی خود را در اموال خویش شریک دانستن(در آن ممکن و جایز است: 
     جمله » َو ُمَواَساتَُهْم َو ُمَساَواتَُهْم فِي ُکلِّ َما یَُجوُز فِیِه الُْمَساَواُة َو الُْمَواَساةُ: از جمله 
حقوق الزم برادران)دوستان(، رعایت مواسات و مساوات در حّق ایشان است، در آن 
چه مساوات و مواسات در آن روا باشد.« )کلینی، 1429ق، ج 4: 388(از امام رضا)ع( 

به این حق دوست اشاره دارد.
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سا ْفِع َعْنُهْم:       8- یاری رساندن به دوست: جمله » نُْصَرتَُهْم َظالِِمیَن َو َمْظُلوِمیَن بِالدَّ
نزد ظلمه یاریش��ان کنید و اگر مظلوم واقع ش��دند به کمک آنان بش��تابید تا شر 

متجاوزان را از ایشان دفع نمایید. «)همان(
     9-پذیرش عذر دوست

     منظور از حق مزبور آن اس��ت که هر گاه از دوس��ت انس��ان خطا و اشتباهی 
سرزند و پس از آن توجیه و عذری برای آن بیان کند، الزم است که عذر و توجیه وی 
پذیرفته شود، چنان که امام رضا)ع( فرموده اند:» برادرت)دوست ات( بر گناهانش را 

بپذیر.«)ابن بابویه، 1378، ج2: 176(
     10- پوشاندن عیب دوست

     در متون اسالمی به طور کلی به پوشاندن عیوب دیگران توصیه شده ، بدیهی 
است که پوشاندن عیب دوست به دلیل دوستی و نزدیکی که دارد از اهمیت بیشتری 
برخوردار اس��ت، چنان که امام رضا)ع( فرموده اند:» هر کس کار خوبی را بپوش��اند، 
کارش معادل هفتاد حسنه است، پخش کننده کار زشت خوار گردد و پوشانده کار 
بد مورد آمرزش قرار گیرد.«)کلینی، 1429ق، ج4: 221( و در باره پوشاندن عیب 
دوست فرموده اند:» عیوب برادرت)دوست ات( را بپوش��ان .« )ابن بابویه، 1378، 

ج2: 176(
     11-خیانت نکردن به دوست

     از جمله حقوق دوست خیانت نکردن به وی است.)ابن شعبه حرانی، 1363: 
268( از همین روی امام رضا)ع( فرموده اند:» لَیَسِ منّا َمن َغّش ُمسلِما، أو َضّرُه، أو ما 
کره:  کسی که به مسلمانی خیانت کند، یا به او زیانی برساند، یا به او نیرنگ بزند، از ما 

نیست.«)ابن بابویه، 1378، ج2: 29( 
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     از اشکال بد خیانت به دیگران به ویژه دوس��تان ، خیانت کردن به ایشان در 
ارائه مشورت ، یعنی راهنمایی غلط و نادرست است، چنان که امام رضا)ع( به نقل از 
پیامبر)ص( فرموده اند:» هر که در مشورتی به مسلمانی خیانت کند، من از وی بیزار 

خواهم بود.«)همان(
     12- ضرر نرساندن به دوست

     از جمله حقوق دوست، ضرر نرساندن به وی است.)ابن شعبه حرانی، 1363: 
268( از همین روی امام رضا)ع( فرموده اند: کسی که به مسلمانی خیانت کند، یا به او 

زیانی برساند، یا به او نیرنگ بزند، از ما نیست.«)ابن بابویه، 1378، ج2: 29(
     ویژگی های مهم دوست

     عالوه بر آن چه در حقوق دوست گذشت ،از دیدگاه امام رضا)ع( دوست باید از 
خصوصیات و ویژگی های ذیل برخوردار باشد:

     1-برخورداری از عقل و خرد
     عقل به دو نوع عقل طبیعی و اکتسابی تقسیم می شود. عقل طبیعی، عطیه 
ای الهی است که به طور طبیعی و براساس حکمت و قانون خلقت در اختیار انسان 
نهاده شده تا او به کمک آن، در امور مختلف زندگی بیندیشند و خوب و بد را از هم 
تشخیص دهد. عقل اکتسابی عقلی اس��ت که از طریق به کارگیری عقل طبیعی و 
تجربه و مطالعه و تفکر در قضایای مختلف زندگی و دقت در حوادث اطراف و بررسی 

امور دیدنی و شنیدنی به دست می آید.
     جوانان در تجزیه و تحلیل بسیاری از مسائل اطراف یکسان نیستند، زیرا برخی 
از جوانان از چنان رشد و قدرت تفکر و اندیشه ای برخوردارند که در روبه رو شدن با 
حوادث گوناگون زندگی به خوبی می توانند نیک و بد را شناسند و راه صحیح زندگی 
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سا را انتخاب کنند، چنین افرادی به حق شایستگی دوست بودن را دارند و می توان از 
تجربیات و توانایی های بالفعل و بالقوه آنان بهره مند شد.

     اهمیت خردمند بودن دوست تا حدی اس��ت که علی)ع( فرموده اند:» دشمن 
باخرد از دوست نادان بهتر است.«)نصیبی ش��افعی، 1419ق :201( و نیز فرموده 
اند: » به دشمن خردمند خود مطمئن تر باش تا به دوست جاهلت.«)آمدی تمیمی، 

)425 :1366
     امام صادق )ع( نیز فرموده اند: »برادران)دوس��تان( س��ه دسته اند: یکی چون 
غذاست که در همه حاالت مورد نیاز است و او رفیق عاقل است، دومی چون بیماری و 
درد است و او رفیق نادان است، سومی به منزله دارو و شفابخش است و او رفیق لبیب، 

روشن فکر و بسیار عاقل است.«)ابن شعبه حرانی، 1363: 323(
     امام رضا )ع( در نکوهش دوس��ت گرفتن ش��خص جاهل فرموده اند:»صدیق 
الجاهل فی تعب: فردی که دوس��ت جاهل ش��ود در زحمت خواهد بود.«)شامی، 

1420ق: 691(
      همچنین امام صادق )ع( فرموده اند: برای مسلمان شایسته نیست که با بد کار، 
و نادان)جاهل( و دروغگو دوست ش��ود.« )کلینی، 1429ق، ج 4: 124(همچنین 
فرموده اند: »از دوس��تی  با نادان  بپرهیز، زیرا هر چه از جانب او شاد باشی او به بدی 

رساندن به تو نزدیک تر است.)همان(
      منظور از جمله اخیر امام صادق)ع( آن است که هر چه به دوستی جاهل و نادان 
خوشحال تر باشی، خطر زیان رساندن او به واسطه حماقت اش به تو نزدیک تر است.

     2- سالمت روح و روان
     از جمله ویژگی های ضروری دوس��ت خوب، س��المت روح و روان وی است. 
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دور بودن از مفاسد و رذایل و آلودگی های اخالقی از ویژگی های مهم دوست خوب 
به شمار می رود، زیرا انس��ان در معرض تغییر و تحول است. از همین رو همان طور 
که بدن او از آب و هوا و خوراکی ها و نوش��یدنی ها اثر می پذیرد، روح و روان وی نیز 
از محیط زندگی و مصاحبت و همراهی با دوس��تان، صفات زش��ت و زیبا را به خود 
می گیرد و تأثیر پذیر اس��ت، چنان که علی )ع( فرموده اند:» همنشینی با بد کاران 
مایه تباهی اس��ت، همانند باد که وقتی ب��ر مردار می وزد با خود ب��وی بد به همراه 

دارد.«)آمدی تمیمی، 1366: 431(
     با توجه به سخن یاد شده ، روح انسان به ویژه جوانان همانند نسیمی با طراوت 
و دل انگیز است که اگر از روی گل ها بگذرد و همنش��ین باغ گل شود، عطر خوش 
گل ها را به همراه می آورد و چن��ان چه از روی مزبله ها و جاه��ای بدبو عبور کند و 

همنشین زباله ها و کثافات شود، به رنگ و بوی آن ها درخواهد آمد.
       امام رضا )ع( نیز همنشینی با بدان را نکوهش کرده و فرموده اند:» همنشینی 
با بدان موجب بدگمانی به خوبان می گردد.«)ابن بابویه ،1378 ، ج1: 58( همچنین 
آن حضرت از دوس��تی و هم نش��ینی با افراد فرومایه جامعه نهی کرده و در شعری 
فرموده اند:»با فرو مایه همنش��ینی نکن ، زیرا وی موجب س��قوط تو می شود. در 

فرومایه و همنشینی با وی خیری نیست.« )قمی، 1379ق، ج3: 1663( 
     داشتن همنش��ینان و دوس��تان بد از جمله علل بزه کاری و انحرافات برخی 
جوانان و گرایش آنان به کارهای زشت و گناه است زیرا چه بسا افراد بی تجربه و ساده 
ای که در دام دوستان فاسد افتاده و به کارهای بد اقدام کرده و سالمت خود و جامعه 
را در معرض خطر قرار می دهند. افرادی که با دوس��تان نااهل رفت و آمد می کنند 
گرچه بتوانند از خود مواظب کنند که به آلودگی های آنان گرفتار نشوند، اما هرگز 
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سا نمی توانند خود را از رسوایی و ننگ و بدنامی اجتماعی مصون نگه دارند. 
     با توجه به ویژگی مورد اش��اره، افرادی که منکر و تکذیب کننده حق هستند 
َل َعَلْیُکْم فِي  سالمت الزم ندارند. از همین روی امام رضا)ع( در تفس��یر آیه » َو قَْد نَزَّ
ِ یُْکَفُر بِها َو یُْستَْهَزأُ بِها فاَل تَْقُعُدوا َمَعُهْم ...«)نساء،139(  الِْکتاِب أَْن إِذا َسِمْعتُمْ  آیاتِ  اللَّ
فرموده اند:»وقتی ش��نیدید مردی ح��ق را انکار و تکذیب می کن��د و به اهل خود 
پیوسته است از نزد وی بلند شو و با او ننشین«)کشی، 1409: 285( و از همین روی 

از دوستی و همنشینی با واقفیه نهی کرده اند.)همان(
     3- داشتن روح اجتماعی

      از جمله ویژگی ضروری و مهم دوست خوب ، داشتن روح اجتماعی است . در 
متون اسالمی از جمله سخنان امام رضا)ع( به داشتن روح اجتماعی و لزوم احساس 
مسؤلیت در مشکالت و نیازهای دیگران ، به ویژه دوستان تأکید شده است، چنان که 
ام�ام ص�ادق)ع( فرموده اند: »الخیر فی صحبه من لم یر لک مثل الذی ی�ری لنفسه: 
رفاقت و دوستی با کسی که آن چه برای خود می خواهد، برای تو نخواهد فاقد ارزش 

است.«)ابن شعبه حرانی، 1363: 368(
     ن�وع دوس�ت�ی و ن�وع گ�رای�ی  دوستان، مهم ترین عامل ب�ازدارن�ده ای است 
که ایشان را از هر نوع خیانت و خسارت و زیان رس�ان�دن ب�ه دوس�ت�ان خ�ود باز می 
دارد. چنین افرادی قلبشان برای دوس�تانشان می تپد واز همین رو برای ک�اس�تن 

بحران ها و مشکالت دوستان خود تالش می کنند.
     همان گونه که در بحث حقوق دوستان گذشت ، امام رضا )ع( توصیه کرده اند 
که افراد تا حد ممکن در باره دوستان خود تالش کنند ، چنان که فرموده اند:» حق 
برادران ایمانی)دوستان( فرض و الزم است تا آن اندازه که جان و تمام اعضا و جوارح 
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خود را فدا و نثار ایشان کنید . ایشان پناه و پشتیبان شما هستند که در گرفتاری های 
دنیوی و اخروی به آن ها پناه می برید.«)فقه الرضا)ع(، 1406ق: 335( 

     سخن یاد شده و دیگر مواردی که درباره حقوق دوستان گذشت نشانگر اهمیت 
»روحیه اجتماعی و نوع دوس��تی« به عنوان یکی از ویژگی های ضروری و مطلوب 

دوست است.
     امام رضا)ع( در جای دیگر در اهمیت این ویژگی به نقل از رسول خدا )ص( فرموده 
اند:»کسی که با مردم معاشرت کند اما به آنان ظلم نکند، با آنان گفت و گو کند ولی 
دروغ نگوید و به آنان وعده بدهد اما خلف وعده نکند، از کسانی خواهد بود که غیبت 
اش حرام، مرّوتش کامل، عدالت اش آشکار و برادری)دوستی( با او واجب است.«)ابن 

بابویه، 1378، ج2: 30(
فُونَُکْم ُعیُوبَُکْم َو یُْخلُِصوَن  َِّذیَن یَُعرِّ      جمله» َو َساَعًة لُِمَعاَشَرِة اإْلِْخَواِن الثَِّقاِت َو ال
لَُکْم فِي الْبَاِطن.«)فقه الرضا)ع(، 1406ق: 337( از امام رضا)ع( در اختصاص یک چهارم 
از اوقات خود به دوستان مورد اعتماد و خالص می تواند به این ویژگی اشاره داشته 
باشد، زیرا داش��تن روح اجتماعی از لوازم مورد اعتماد بودن دوست و خالص بودن 

وی است.
     امام رضا)ع( همچنین به نقل از رس��ول خدا)ص( فرموده اند:» ابرار به این خاطر 
»ابرار« نامیده شدند که به پدران، فرزندان و برادران)دوستان( نیکی می کنند.«)ابن 

بابویه، 1378، ج2: 70(
    4- خیرخواهی و انصاف 

    از جمله ویژگی های مطلوب و الزم و ضروری دوست ، خیرخواه و منصف بودن 
وی است. طبیعت انسان به گونه ای اس��ت که به افراد هم فکر و هم عقیده خودش 
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اهمیت و پیش پا افتاده یا مسئله ای مهم و قابل توجه باشد.

      اف�راد س�طحی نگر و و ظاهر بین که از تعریف و ت�م�جید دیگران خوشحال 
می شوند، دوستان خود را از م�ی�ان کسانی انتخاب می کنند که با کارهای ایشان 
موافق باش��ند و در مقابل خطاها و انحرافات و گناهان آنان انتق��اد نکنند. اما افراد 
خردمند که در صدد اص�الح و رش���د و ت�عالی خویش هستند ، انتقاد سازنده را بر 
ت�م�ج�یدهای نابه جا و چاپلوسانه ترجیح می دهند و از انتقادات دیگران استقبال 

می کنند.
     در متون اسالمی از جمله سخنان امام رضا )ع( سفارش شده که مردم به خیر 
خواهی و انصاف فردی که به عنوان دوست انتخاب می شود توجه کنند و افرادی را 
به دوستی برگزینند که منصف و خیر خواه انسان بوده و همانند آینه نقاط ضعف و 
عیوب را بیان کنند، چنان که پیامبر)ص( فرموده اند:»خیر اخوانکم من اهدی الیکم 
ع�ی�وب�ک�م: بهترین دوس��تان شما کسی است که عیب های ش��ما را به شما هدیه 
کند.«)ورام، بی ت��ا، ج2: 123( همچنین علی )ع( فرموده اند:» بهترین دوس��تان تو 
کس��ی اس��ت که در نصیحت کردن به تو)خیر خواهی برای تو( کم تر اهل سازش 

باشد.«)آمدی تمیمی، 1366: 416(
     امام رضا)ع( نیز به خیرخواهی به عنوان یک ویژگی مطلوب دوس��ت اش��اره و 
س��فارش کرده اند که یک چهارم از وقت به ارتباط و همنشینی با چنین دوستانی 
اختصاص یابد، آن جا که فرموده اند: » قسمتی از وقت خودتان را برای رفت و آمد و 
معاشرت با برادران )دوستان( مورد اعتمادی که شما را به عیوبتان آگاه می سازند و 
قلباً نسبت به شما خلوص و صفا دارند ، اختصاص دهید.«)ابن شعبه حرانی، 1363: 
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)409
     گرفتن دوست برای خدا که به صورت مکرر در سخنان امام رضا)ع( مورد تشویق 
قرار گرفته )ابن بابویه، 1378، ج2: 7( نیز نشانگر اهمیت این ویژگی دوست است، 
زیرا دوستی برای خدا مقتضی آن است که عیوب انسان که مورد رضایت شرع نیست، 

مورد اشاره قرار گیرد تا فرد در صدد رفع آن ها برآید.
     5- منافق و دو رو نبودن 

      دوست باید در نهان و آشکار رفتار و سخنش یکسان باشد، این خصوصیت و 
ویژگی را می توان از سخن امام صادق)ع( در جمله» نخستین حّد دوستی، آن است 
که آشکار و نهاِن دوست، برایت یکی باشد.«)همان، 1362، ج1: 277( نتیجه گرفت.

     در روایات از اف��رادی که ظاهر و باط��ن متفاوتی دارند به عن��وان »منافق« 
تعبیر ش��ده اس��ت،چنان که امام صادق)ع( فرموده اند:» هر کس آشکار و نهان وی 
متفاوت باشند، منافق است ، هر کس که باشد و در هر هر زمان و در هر رتبه ای که 

باشد.«)همان(
     جمله»الیُبِغُضنی إاّل منافق: با من دشمنی نمی کند مگر منافق« )همان، ج2: 
633( از امام رضا )ع( به خوبی استفاده می شود که منافق شایستگی دوستی را ندارد، 

زیرا با ایمان که از شاخص های سبک دوستی اسالمی است سازگاری ندارد.
     از جمله شواهد عدم شایستگی منافق برای دوستی آن که امام صادق)ع( درباره 
وی فرموده اند: »کسی که دیدار کند مسلمانان را به دو چهره و دو زبان، در روز قیامت 

در حالی بیاید که دو زبان آتشین دارد .«)دیلمی، 1371، ج1: 178(
     6- مؤمن بودن 

     از جمله صفات الزم دوس��ت، مؤمن بودن وی اس��ت، زی��را هدف اخالق 
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نمی یابد ، بلکه کفر نقطه مقابل هدف یاد شده اس��ت. از سویی دوستی موجب 
مشاکلت و مشابهت می ش��ود؛ یعنی دوست س��عی می کند که خود را همانند 
دوس��ت خود درآورد و همانند او ش��ود. از همین رو خداوند دوس��تی با کفار را 
نهی کرده و فرموده:» ال یَتَِّخ��ذِ الُْمْؤِمنُ��وَن الْکافِِریَن أَْولِیاَء ِم��ْن ُدوِن الُْمْؤِمنِین .« 
)آل عمران،28( علی )ع( نی��ز فرموده اند:»کافر را به دوس��تی نگیرید و با جاهل 

همنش��ینی نکنید.«)آمدی تمیمی، 1366: 748(
     آداب دوستی 

     در متون اسالمی ، از جمله سخنان امام رضا)ع( معاشرت نیکو با دیگران اعم از 
دوست و غیر دوست توصیه شده است، چنان که امام رضا)ع( فرموده اند:» همنشینی 
ات را با کوچک و ب��زرگ نیکو کن.«)فقه الرض��ا)ع(، 1406ق: 401( همچنین برای 

دوستی آدابی بیان شده که رعایت آن ها موجب استحکام دوستی  است، از جمله:
     1-اعتدال در دوستی

     افراط و تفریط در دوس��تی زیان ها و پیامدهای منف��ی دارد، از همین رو در 
س��خنان معصومان)ع( ، از جمله امام رضا)ع( به اعتدال در دوستی و پرهیز از افراط و 
تفریط در آن سفارش شده است، مثاًل امام رضا)ع( از خودمانی شدن در دوستی نهی 
کرده و آن را موجب از بین رفتن ابهت انس��ان در دید طرف مقابل دانسته و فرموده 
اند:»رها کردن انس با دیگران )انس گرفتن حس��اب نشده و بدون کنترل با مردم ( 
مهابت و شخصیت آدمی را از بین می برد.«)دیلمی، 1366: 307( و نیز فرموده اند:» 

انس )بیش از حّد( هیبت را می برد.«)شهید اول، 1378: 36(
     امام رضا)ع( همچنین به نقل از علی)ع( در باره لزوم اعتدال در دوستی و دشمنی 
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و پرهیز از افراط و تفریط در آن ها فرموده اند:» دوست خود را دوست داشته باش ، 
ولی اضافه نرو )همه  اسرارت را به او مگو( شاید یک روزی  دشمنت شود و دشمنت را 
نیز حّد متوسط دشمن دار، شاید روزی دوست تو گردد.«)ابن شعبه حرانی، 1363: 

)201
     2- لزوم تواضع و فروتنی برای دوست

     از جمله آداب دوستی تواضع و فروتنی برای دوست است، بدیهی است که بر 
خالف تکبر که پایه های دوستی را متزلزل و سس��ت می کند، تواضع و فروتنی در 
مقابل دیگران، به ویژه دوست در استحکام دوس��تی نقش به سزایی دارد، از همین 
روی امام رضا)ع( فرموده اند:» در مصاحبت و همنشینی با سلطان احتیاط پیشه کن و 
در همنشینی با دوست فروتن باش و در همنشینی با دشمن احتی�اط کن ، و با مردم 

با روی خوش همنشینی کن.«)ابن حمدون، 1996م، ج1: 383(
     3- مدارا کردن

     مدارا کردن و نرم بودن کاری پسندیده است و در استحکام پایه های دوستی 
نقش مه��م ایفا می کند. بر عکس خش��ونت و بدرفتاری نادرس��ت ب��وده و موجب 
تضعیف دوستی است.خشونت نتیجه خشم و بدخویی است و مدارا و نرمش نتیجه 
خوش خویی و سالمتی، عامل بدرفتاری گاه خشم است و گاه حرص زیاد و غلبه آن بر 
انسان به طوری که انسان  سرگشته شده و قادر به اندیشیدن نباشد و نتواند پایداری 

کند، از این رو مدارا و نرمش فقط از خوش خویی حاصل می شود .
     پیامبر خدا)ص( مدارا کردن را ستوده و درباره آن فرموده است: »مداراة الناس 
نصُف االیمان: مدارا کردن با مردم نصف ایمان اس��ت.« )ابن شعبه حرانی، 1363: 
43( در سخن یاد شده مدارا کردن با همه مردم ، اعم از دوست و غیر دوست توصیه 
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     امام رضا)ع( مدارا کردن با دوستان از نش��انه های عقل برشمرده است، که می 
توان از آن به عنوان یکی از آداب دوستی تعبیر کرد. چنان که در پاسخ پرسش عقل 
چیست؟ فرموده اند:»عقل عبارت است از اندک اندک فرو بردن غصه ، مسالمت با 
دشمنان و مدارا کردن با دوستان.«)فتال نیشابوری، 1423ق ، ج1: 37( و در جای 
دیگر با استناد به دستور خداوند به پیامبر)ص( در آیه »ُخِذ الَْعْفَو َو ْأُمْر بِالُْعْرِف َو أَْعِرْض 
َعِن الْجاِهلِین .«)االعراف،199(مدارا کردن با مردم را از س��نت پیامبر)ص( برشمرده 
اند.)هم��ان، ج2 :361( و نیز فرموده اند:»مؤمن از خداون��د عزوجل کتمان عیب و 

از پیامبرش مدارا کردن با مردم را فرا گرفته است.«)فقه الرضا)ع(، 1406ق: 368(
     4-به دیدار دوست رفتن

     از جمله آداب دوس��تی که موجب اس��تحکام پایه های دوستی است، زیارت 
و دیدار دوست رفتن است، که در متون اس��المی از جمله سخنان امام رضا)ع( مورد 
تش��ویق قرار گرفته اس��ت چنان که علی)ع( فرموده اند: » دیدار برادران )دوستان( 
غنیمت بزرگی است هرچند اندک باشند.)کلینی، 1429 ق، ج3: 458( همچنین 
امام جواد)ع( فرموده اند:» دیدار برادران)دوس��تان( آسودگی و بهره مندی و باروری 

عقل است، هرچند دیداری کوتاه باشد.)طوسی، 1414ق: 94( 
     بی تردید دیدارهایی که باعث اصالح روابط دوستان مؤمن و رشد آنان می شود، 

زمینه ای نیکو برای کسب کمال است.
     امام رضا)ع( نیز بازدید دوس��تان را توصیه کرده که می ت��وان از آن به عنوان 
یکی از آداب دوستی تعبیر کرد. چنان که فرموده اند:»تزاوروا تحابّوا و تصافحوا و ال 
تحتشموا: پیوسته یکدیگر را مالقات کنید تا دوستی هایتان برقرار بماند، با یکدیگر 
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مصافحه کنید و بر یکدیگر بلند پروازی نکنید.«)فقه الرضا)ع(، 1406ق: 338( گرچه 
در سخن یاد شده بازدید افراد با یکدیگر به طور کلی اعم از دوستان و غیر دوستان 
مورد تش��ویق قرار گرفته اما با توجه به عبارت دیگر آن حضرت ک��ه در آن از لزوم 
اختصاص یک چهارم وقت به دوستان مخلص و واجد شرایط سخن گفته شده )ابن 
شعبه حرانی، 1363: 409(، می توان اهمیت بازدید دوس��تان را به عنوان یکی از 

آداب دوستی نتیجه گرفت.
     5- دست دادن به دوست

     دس��ت دادن افراد به یکدیگر به ویژه دوس��تان ، از جمله اس��باب استحکام 
پایه های دوستی و افزایش محبت است، چنان که پیامبر)ص( فرموده اند:»به یکدیگر 
دس��ت بدهید، زیرا دس��ت دادن به یکدیگر موجب افزایش محبت است.«)نوری، 
1409ق، ج 9: 58؛ کوف��ی ، بی تا: 153(چنان که گذش��ت، امام رض��ا)ع( در جمله 
»تَزاَوُروا تَحابّوا َو تصافَحوا: پیوسته یکدیگر را مالقات کنید تا دوستی هایتان برقرار 
بماند، با یکدیگر مصافحه کنید.«)فقه الرضا)ع(، 1406ق: 338( دست دادن افراد به 

ویژه دوستان به یکدیگر  را سفارش کرده اند.
     6- پرهیز از بلند پروازی

     بلند پروازی افراد، از جمله دوستان به یکدیگر موجب کینه و دشمنی می شود 
و دوستی را متزلزل می سازد، از همین روی امام رضا)ع( آن را نکوهش کرده و فرموده 
اند:» ال تَحَتِشُموا: بر یکدیگر بلند پروازی نکنید.«)همان( در برخی از منابع به جای 
»التحتشموا« ، »ال تحاشموا« آمده )فقه الرضا)ع(، 1406ق: 338(که در این صورت 

پرهیز از خشم گرفتن نسبت به یکدیگر مورد تشویق قرار گرفته است. 
     7-گشاده رویی در برابر دوست و لبخند زدن به وی
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موجب ایجاد محبت و استحکام دوستی اس��ت. از همین روی در متون اسالمی به 
صور گوناگون مورد تشویق قرار گرفته اس��ت، چنان که امام رضا)ع( فرموده اند:»هر 
کس بر روی برادر)دوست( مؤمنش بخندد ، خداوند برای وی حسنه می نویسد و آن 
کس که خدا برایش حسنه بنویسد، او را عذاب نمی کند.«)حر عاملی، 1409ق، ج 
12: 120( و نیز فرموده اند:»هر کس در روی برادر )دوست( مؤمنش بخندد، خداوند 

عزوجل او را به بهشت داخل می کند.«)فقه الرضا)ع(، 1406ق: 398(

     پیشنهاد ها
     1-نظر به اهمیت سبک زندگی اسالمی در وجوه گوناگون آن ، از جمله دوستی 
و دوست یابی و تأثیر گذاری شدید دوس��ت بر اخالق ، خصوصیات و فرهنگ طرف 
مقابل، اختصاص برخی از مباحث کتب دینی آم��وزش و پرورش و دروس عمومی 

دانشگاه ها به مباحث مربوط به سبک دوستی و شاخص های آن ضروری است.
     2-اختصاص فصلنامه ای با موضوع س��بک دوستی می تواند به ترویج سبک 

دوستی اسالمی و شاخص های آن کمک کند.
     3-با توجه به تهاجم فرهنگی از راه های گوناگون، از جمله دوس��تان ناصالح ، 
تقویت سبک دوستی اسالمی از طریق اردوها و برنامه های فرهنگی به شکل عملی 

می تواند بسیار مفید باشد.
     4- با توجه به گس��تره دوس��ت در اش��کال جدید آن ، همچون دوستی های 

اینترنتی و مشابه آن بر پیامدهای سوء چنین دوستی هایی باید تأکید شود.
      نتیجه گیری
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     از آن چه گذشت نتایج ذیل به دست می آید:
     1-نظر به اهمیت دوستی از منظر امام رضا)ع( اشاره آن حضرت به حقوق دوست 
، آداب دوستی و ویژگی های دوست برای اس��تحکام پایه های دوستی از یک سو و 

مقابله با آثار سوء همنشین و دوست بد از سوی دیگر دارد.
     2- با توجه به آن که تهاجم فرهنگی همه وجوه سبک زندگی اسالمی، از جمله 
سبک دوستی اسالمی را نشانه گرفته ، بیان سبک دوستی اسالمی در مقابله با مبارزه 

یاد شده و استحکام سبک دوستی اسالمی نقش به سزایی دارد.
     3- با توجه به کاربرد کلمه»أخ« و هم خانواده های آن در معنای دوستی ، بیان 
سبک برخورد با برادر مؤمن و حقوق وی و نیز تشویق به گرفتن برادر )دوست( برای 
خدا ، ایمان و باور دینی در سبک دوستی اسالمی نقش به سزایی دارد و از این رو در 

تزاحم دوستی و ایمان افراد، حفظ ایمان بر حفظ دوستی مقدم است.
     4- با وجود اهمیت سبک دوستی اسالمی ، افراط در دوستی همانند تفریط 
در آن مذموم است، از همین روی در متون اسالمی ، از جمله سخنان امام رضا)ع( به 

اعتدال در دوستی تشویق شده است.
     5- بدون توجه به شاخص های دوستی در سیره و سخنان امام رضا)ع( و دیگر 
معصومان  رس��یدن به آیین دوست یابی و سبک دوس��تی  مطلوب اسالمی ممکن 

نیست.
     6- بر خالف سبک دوس��تی غربی که تنها بعد جسمی انسان را در دنیا مورد 
توجه قرار داده، شاخص های دوستی اسالم به همه ابعاد انسان توجه کرده و گسترش 
فضایل اخالق��ی و کاهش رذایل اخالقی را م��د نظر قرار داده و ب��ه ابعاد معنوی در 

دوستی و سعادت اخروی انسان ها اهتمام کرده است.

        آیین دوست یابی در سخنان امام رضا)ع(
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سا      فهرست منابع و مآخذ
قرآن کریم ) 1374(، ترجمه عبد المحمد آیتی .

 مصباح الشلریعه )1980م( ، منس��وب به امام صادق)ع( ،  بیروت: مؤسس��ة 
االعلمی.

فقه الرضا )1406ق( ، منسوب به امام رضا)ع( ،  مشهد: مؤسسة آل البیت )ع(.
آمدی تمیمی، عبد الواحد)1366(، تصنیف غرر الحکلم و درر الکلم ، قم: 

دفتر تبلیغات اسالمی.
ابن حمدون، محم��د بن حس��ن)1996م(، التذک��رة الحمدونیة، بیروت:  

دار صادر.
ابن شعبه حرانی، حسن بن علی)1363(، تحف العقول ، چاپ دوم، قم: مؤسسة 

النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم.
اربلی، علی بن عیسی)1381(، کشلف الغمة فی معرفة االئمة ج1،  تبریز: 

نشر بنی هاشمی
 حر عامل��ی ، محمد بن حس��ن )1409ق( وسلایل الشلیعه، قم، مؤسس��ه

 آل البیت )ع(.
خوانساری، جمال)1366(، شرح غرر الحکم،  تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

دیلمی، حس��ن بن محمد)1366ق(، اعام الدین فی صفات المؤمنین، قم: 
مؤسسه آل البیت الحیاء التراث.

دیلمی، حسن بن محمد)1371(، ارشاد القلوب، بیروت: نشر الشریف الرضی.
سوری، محمد بن حسین)1369(، مجموعه آثار ابو عبد اهلل سلفی،  تهران: 

مرکز نشر دانشگاهی.

        آیین دوست یابی در سخنان امام رضا)ع(



162

13
95

یز 
پای

 ،1
5 

ره
شما

م 
ار

چه
ل 

سا

فرهنگ رضوی

ش��امی، جمال الدین، یوس��ف بن حاتم)1420ق(، الدرالنظیلم، قم، جامعه 
مدرسین .

شوش��تری، قاضی نور اهلل)1409ق(، احقلاق الحق،  ق��م: کتابخانه آیت اهلل 
مرعشی.

شهید اول، محمد بن مکی)1378(، الدرة الباهرة من االصداف الطاهرة، قم: 
آستانه مقدسه قم، انتشارات زائر.

شیرازی، سید صادق)1428ق(، الف مسألة فی باد الغرب، بیروت: دار العلوم، 
مؤسسة االمامة.

ابن بابویه، محمد بن علی )1378(، عیون اخبار الرضا)ع(، تهران: نشر جهان.
--------------)1417ق(، االمالی، قم، مرکز الطباعة و النش��ر فی مؤسسة 

البعثة.
-------------- )1362(، الخصال ج1،  قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

--------------)بی تا(، مصادقة االخوان، بی جا، مکتبة االمام صاحب الزمان 
العامة.

طبرسی، علی بن حسن،)1385(، مشکاة االنوار، چاپ دوم، نجف اشرف: نشر 
حیدریه.

طبرسی، فضل بن حسن)1377( ، تفسیر جوامع الجامع ج3،  تهران: انتشارات 
دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه قم.

طوسی،محمد بن حسن)1414ق(، االمالی،  قم: دار الثقافة .
--------------)بی تا(، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دار احیاء التراث 

العربی.

        آیین دوست یابی در سخنان امام رضا)ع(
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سا فتال نیشابوری)1423ق(، روضة الواعظین ج2، چاپ اول، قم، نشر دلیل ما.
قبانچی، حسن)1422 ق( ، شرح رس��الة الحقوق لامام السجاد)ع( ، بیروت: 

مؤسسة االعلمی
قمی، شیخ عباس)1379(، منتهی االمال ج3،   قم: نشر دلیل ما.

کشی، ابو عمر محمد بن عمر)1409ق(، رجال کشی، اختیار معرفة الرجال، 
مشهد:مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.

کلینی ، محمد بن یعقوب )1429ق( الکافلی ج4 ،  قم ، دار الحدیث للطباعة و 
النشر.

کوفی، محمد بن اشعث)بی تا(، الجعفریات، تهران: مکتبة نینوى الحدیثة .
المتقی الهن��دی، عالء الدین عل��ی)1409 ق(، کنز العمال، بیروت: مؤسس��ة 

الرسالة.
مکی، ابوطالب)1417ق(، قوت القلوب فی معاملة المحبوب و وصف طریق 

المرید،  بیروت: دار الکتب العلمیة.
میرباقری، ابراهیم)1365(، ترجمه مکارم االخاق طبرسی ج2، چاپ دوم، 

تهران: انتشارات فراهانی.
نصیبی شافعی، محمد بن طلحه )1419ق(، مطالب السؤول فی مناقب آل 

الرسول، بی جا: نشر البالغ.
نوری، حسین بن محمد تقی)1408ق(، مستدرک الوسائل،  بیروت: مؤسسه 

آل البیت علیهم السالم.
ورام بن ابی فراس)بی تا(، مجموعه ورام)تنبیه الخواطر( ج2 ،  قم: مکتبة فقیه. 

        آیین دوست یابی در سخنان امام رضا)ع(
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تقریب مذاهب و مقوله وحدت در دین مبین اس��الم اهمیت به سزایی دارد و از 
همین رو در قرآن کریم و س��یره معصومین)ع( از جمله امام رضا)ع( بر آن تأکید شده 
است. قراین و شواهد حاکی است که امام رضا)ع( در طول حیات مبارک خود به عنوان 
رهبری شایسته با بینشی برگرفته از قرآن کریم و سّنت نبوی، در عرصه بیان، نظر و 
نیز در عمل بر تقریب مذاهب و وحدت اسالمی اهتمام ورزیده است. بنابراین فرضیه 
تحقیق عبارت اس��ت از این که در زندگی امام رضا)ع( مواردی نظیر محورّیت قرآن 
کریم، بازگشت به سنت پیامبر)ص(، اصالح اخالق جامعه اسالمی، برابری انسان ها، 
آزادی اندیشه و جلوه هایی از توجه به تقریب مذاهب مشاهده می شود. روش پژوهش 
در این مقاله توصیفی تحلیلی است؛ به طوریکه ابتدا مطالب فیش برداری و دسته بندی 

و سپس واکاوی و تحلیل شده است.

چکیده

واژه های کلیدی:

امام رضا)ع(، تقریب مذاهب، سیره و گفتار، وحدت.

تاریخ دریافت: 21/ 94/5 
تاریخ پذیرش: 8/13 /94 

نگرشی به وحدت و تقریب مذاهب
 در سیره و گفتار امام رضا)ع(

یاسر اسماعیل زاده امامقلی1، فهیمه شبان زاده2
  

Esmailzadehyaser@yahoo.com  :1 . دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی زاهدان
Fahime_shabanzade@yahoo.com :2  . دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه آزاد زاهدان
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مقدمه
 ضرورت وحدت و پرهیز از اختالف براي اعتالي امت ها، بر هیچ کس پوش��یده 
نیست. سعادت و شقاوت ملت ها در گرو وحدت یا تفرقه آنان است و همواره در طول 
تاریخ آن ملتي به سعادتمندی رسیده که با هم برادر بوده اند و هرگاه در مسیر تفرقه 

حرکت کرده  به همان اندازه از سعادت فاصله گرفته اند.
نگاهی اجمالی به شرایط کلی جهان اسالم و مسلمانان نشان دهنده عزم راسخ و 
جدی دشمنان برای ایجاد اختالف و تفرقه است و در این مسیر درصدد مهیا کردن 
رخنه و فرصت هستند. هدف این پژوهش  نگاهی عمیق در مصادیق توجه به تقریب 
مذاهب در س��یره امام رضا)ع( به عنوان الگویی بی بدیل در جامعه بشری و اسالمی 
است تا نتیجه آن به عنوان الگویی که با فرهنگ اسالمی و ملی کشور ما همخوانی 

دارد در اختیار تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار گیرد.
مسئله اصلی این اس��ت که امام رضا)ع( که در حقیقت »اسالم مجسم« در نگاه 
شیعه و سنی است و اصوالً در تفکر اسالمی انسان کامل و ترازوی ارزیابی انسان ها 
و میزان اندیشه و اخالق رفتار آدمی است و بهترین گزینه برای اقتباس در زندگی 
فردی و اجتماعی محسوب می شود، چه دیدگاه و بینشی به وحدت و تقریب مذاهب 
مسلمین دارد؟ به واقع شناخت و بررسی اندیشه های این امام بزرگوار و تأسی از این 
سیره و اندیشه می تواند مسلمانان جهان امروز را در برابر نقشه های پیچیده و سلطه 

بیگانه مصون و رهنمون کند.
آن چه در این زمینه قابل ذکر است اس��تفاده از آثار مربوط به زندگانی و سیره 
رضوی نظیر کتاب »عیون االخبار الرضا)ع(« تألیف ش��یخ ص��دوق به عنوان یکی از 
مهم ترین منابع است. همچنین از منابعی شامل تاریخ تشیع و امامت و کتب حدیثی، 

نگرشی به وحدت و تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا)ع(
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سا کتب رجال، تاریخ عمومی و کتب مربوط به تاریخ خالفت عباسی هم استفاده  شده 
است. نکته ای که در سراس��ر این پژوهش مد نظر قرار گرفته، این است که سیره و 
سخن امام رضا)ع( به مثابه یک »نظریه بزرگ اس��المی« در مقوله وحدت و تقریب 

مذاهب، به مخاطبان ارائه شود.
در باب اهمیت و ضرورت بررسی تقریب مذاهب درس��یره امام رضا)ع( این نکته 
مطرح است که حضرت در نزد شیعیان به عنوان امام و پیشوای معصوم شناخته شده 
و واجب االطاعه هستند و در نزد سایر فرق شیعی، فرزند امام و قابل احترام و تکریم 
اند؛ از سوی دیگر، از نظر اهل تس��نن نیز حضرت به مثابه انسانی پرهیزگار و صادق 

شناخته می شوند.
در عصر حاضر که در کشاکش اندیشه های سیاسی، کالمی و اجتماعی متفاوت،  
بشر به واسطه عصر غیبت به منبع و سرچشمه دینی دسترسی مستقیم ندارد، مسلماً 
تبعیت از س��یره و عمل به الگوهای مسلم، بهترین و شایس��تهترین راه برای نجات 

یافتن و رهایی از سرگردانی است.
ائم��ه معصومین)ع( و صلحای دی��ن و علم��ای آگاه و فقیه به منزل��ه راهبران و 
راهنمایان بشر به سوی هدایت و صالح هس��تند و تبعیت از آنان با مبنای عقالنی و 

دینی پذیرفتنی است.
امروزه مذهب شیعه و سنی و حتی فرقه های زیرمجموعه هر یک از این دو مذهب 
اسالمی تفاوت های کالمی و فقهی دارند و هر یک خود را در راه صالح و رستگاری 
می ش��مارد. این مذاهب، در یک اقلی��م و محیط جغرافیایی در کن��ار یکدیگر قرار 
گرفته اند و کشورها نیز در همسایگی یکدیگر با وجود  ادیان متفاوت و عقاید گوناگون 
هم زیست شده ا ند. راه این همزیستی، پذیرش و اتکا به مشترکات ادیان است. باید 

نگرشی به وحدت و تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا)ع(
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با مسلمانان بر اساس اصل اسالم و مس��لمانی ارتباط برقرار کنیم و با سایر ادیان بر 
اساس خصلت های انسانی در تعامل باشیم و درعین حال، استدالل ها و براهین دینی 
و مذهبی خود را اشاعه دهیم تا کس��ی جاهل، قاصر و ناآگاه از حق نماند. همچنین 
باید از طریق تعامل، جهاد فرهنگی را آغ��از کنیم و با رفتار و کردار خود عمل دینی 
را به نمایش بگذاریم و این همه میسر نمی شود مگر با همت گماشتن برای تقریب 
مذاهب.  باید توجه داشت تقریب مذاهب، یکی ساختن مذاهب و کنار نهادن عقاید 
حّقه مذهبی نیست؛ بلکه تقریب مذاهب، اتکا بر اشتراکات در تعامل دینی و انسانی 
با سایر مذاهب و احترام به حقوق و عقاید آنان است. زمانی که می خواهیم موضوعی 
ضروری در عرصه اجتماع به منصه ظهور برس��د، مطمئناً بای��د به منبعی محکم و 
الگویی جامع و متقن تکیه کنیم و امام رضا)ع( چنان چه اش��اره شد مورد پذیرش و 
الگوپذیری تمام مسلمانان است و ازمقبولیت شخصیتی، الگوپذیری، فکری و علمی 
نزد مسلمانان برخوردارند .از سوی دیگر، ایش��ان در عصر خود با افکار مسیحیت و 
اندیشمندان یونان و روم مواجه بودند و همزمان با معتزله که فرقه ای کالمی از اهل 
تسنن است ،  مباحثه علمی داشتند؛ البته از سوی دیگر، با واقفیه که فرقه ای نو ظهور 
از تشیع بود مناظرات و مباحثاتی داشتند و بخشی از زندگی امام رضا)ع(، عصر آزادی 
اندیش��ه و ظهور تفکرات گوناگون و جدال عقاید متف��اوت در حکومت مأمون بوده 
است؛ بنابراین با بررسی سیره ایشان می توان روش های عملی مباحثه را استخراج 

کرد و به عنوان اصل عملی برای تقریب و تعامل با سایر مذاهب به کار گرفت.
1. مبانی مفهومی و نظری 

1-1. مفهوم وحدت
وحدت از ریشه »وح د« از پرمعناترین لغات عربی اس��ت که در لغت به معنای 

نگرشی به وحدت و تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا)ع(
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سا یگانه بودن است و لغت شناس��ان بر این معنا اش��تراک نظر دارند)دهخدا، 1377: 
.)844

وحدت به معنای توجه و تمسک به مشترکات بین دو فرقه یا دو قوم و در میان دو 
فرقه شیعه و اهل سنت است. جای بسی تأّسف است که با وجود مشترکاتی چون یک 
خدا و یک پیغمبر و یک کتاب، افراد در مس��ائل جزئی به نزاع و افتراق برخیزند)بی 

آزار شیرازی، 1377: 189(.
1-2.امام رضا)ع( و  وحدت اسامی

رس��ول خدا)ص( و ائّمه اطهار)ع(  همیش��ه بر اس��تقرار وح��دت در جامعه تأکید 
داش��تند و به همین دلیل امام رضا)ع( هم در طول حیات مبارک خویش بر ضرورت 
تقریب مذاه��ب و دوری از تفرق��ه تأکید کردند. از ن��گاه امام رضا)ع( چون انس��ان 
موجودی اجتماعی اس��ت و در جامعه زندگی می کند، بنابراین برای تحقق اهداف 
خود نیازمند برقراری ارتباط با س��ایر افراد اس��ت تا بتواند به نتایج مطلوب مد نظر 
خویش دس��ت یابد و این خواس��ته، جز با وحدت و یکدلی تحق��ق نخواهد یافت. 
نمود عینی این کالم را در فرمایش حضرت در توصیه به یاران خویش با اس��تناد به 
فرمایش امام صادق)ع(  می توان به خوبی مشاهده کرد: »از تشّتت و تفرقه و جدایی 
بپرهیزید، زیرا موجب رفتن همت و کم شدن ارزش و پایین آمدن قدر و منزلت شما 

می شود«)مجلسی،1363، ج14: 53(.
ایشان در جای دیگر جدایی از اجتماع مسلمانان و به تعبیری خروج از وحدت 
اجتماعی را به نوعی بیرون شدن از دایره مسلمانی و بازگشت به جاهلیت دانسته و 
فرموده اند: »آن که از جماعت مس��لمانان جدایی جوید، بند اسالم را از گردن نهاده 

است و مرگی جاهالنه خواهد داشت«)همان، 73(.
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1-3. سیره 
واژه »س��یره« در زبان عربی در اصل از ماده س��یر به معنای حرکت و راه رفتن 
بوده و به معنای س��بک و ش��یوه راه رفتن به کار می رود. مانند جلوس و جلسه که 
اولی به معنای نشستن و دومی به معنای سبک نشس��تن است. معنای اصطالحی 
آن، شناخت نوع زندگی و س��بک رفتار اجتماعی اهل بیت و سلوک آن بزرگواران و 
چگونگی موضع گیری اجتماعی، سیاسی و شیوه فعالیت های اجتماعی، فرهنگی 

آن هاست)معّزالدین، 1376، 18(.
1-4. تقریب مذاهب 

»تقریب« مصدر وزن تفعیل از قرب به معنای نزدیک کردن دانسته شده است. 
همچنین مذاهب جمع مذهب است و مصدری دانسته ش��ده که به معنی رفتن یا 
مکانی برای رفتن اس��ت. بتابراین مقصود از مذاهب اس��المی آن دس��ته از مکاتب 
اعتقادی و فقهی معروف اسالمی هستند که داراي نظام اجتهادي منسجم و مستند 

به کتاب و سنت هستند.)سیاوشی و سلیمانی فرد: 1394: 75(
1-4-1. عناصر تقریب

در واقع می توان اهم عناصر تقریب را بدین صورت بیان کرد:
پیروان مذاهب، دارای دین واحدی هس��تند و در اصول اساسی اسالم )توحید، 
نبوت، مع��اد( اختالفی ندارند؛ ول��ی هرچند در بحث های کالم��ی، اصولی، فقهی، 
حدیثی و تفسیری اختالف دارند، اختالف شان در اصول اعتقادی نیست؛ بنابراین، 
می توان به این مطلب اشاره کرد که اختالف عالمان مذاهب در مسائل نظری،مسئله 

ای فرعی است که بر اساس اجتهاد، تجویز شده است. 
اعتقاد به این مسئله که تقریب مذاهب اسالمی در عصر کنونی که دشمنان اسالم 
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سا از هر سو مسلمانان را احاطه کرده اند، موضوعی ضروری است.
• انتخاب شیوه های پسندیده پیش��وایان مذاهب در بحث ها و مناظره ها از 	

سوی پیروان مذاهب.
• اذعان به این مطلب که در شرع، نمی توان بدون دلیل قاطع و روشن، پیروان 	

دیگر مذاهب را تکفیر کرد، چراکه همه به اسالم اعتقاد دارند.
• جمع آوری روایات و احادیثی که از نظر سند مورد پذیرش است. همچنین 	

گردآوری روایاتی که در الفاظ یا مضمون مشترک هستند و در مبانی و مصادر 
همه مذاهب وجود دارند و نیز شناسایی راویان ضعیف و جاعالن حدیث در 
مذاهب و نقد و ابطال آن ها و همچنین عرضه کردن روایات متعارض بر کتاب 

خدا و اصول مسلم شریعت)همان، 94-93(.
2. بیان مسئله و تحلیل یافته ها

     امام رض��ا)ع( تقریب مذاهب را هیچگاه پذیرش و س��کوت در مقابل اعتقادات 
و نظرات دیگر مذاه��ب نمي دانند؛ بلکه تعامل صحیح و احتجاج بر اس��اس نظرات 
و اعتقادات را س��رلوحه خویش قرار مي دهند و اصحاب و یارانش��ان را از تسریع در 
پذیرش یا نفي انکار عقاید سایر مکاتب باز می دارند و مي توان اقدامات امام رضا)ع( 
را برای حفظ اصالت شیعي و اسالمي و رفع شبهات، کوشش در هدایت پیروان برای 

دور ماندن از مکاتب انحرافي دانست.
در این بخش از پژوهش سعی شده اس��ت به مقوله »تقریب مذاهب« در    

سیره امام رضا)ع( به صورت نسبتاً مبسوط پرداخته شود.
1- محوریت قرآن

امام رضا)ع( به طور جدی به اج��رای مبانی نورانی قرآن کریم اهتمام داش��ته و 
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پای بندی به این امر از پایه های اصلی سیره ایشان بوده است. این مسئله، حقیقتی 
انکارناپذیر است که تمامی مس��لمانان در قالب اقوام و دسته های متفاوت کالمی و 
فقهی و نحله های متنوع فکری و عملی، در پذیرش قرآن به عنوان مهم ترین منبع و 
محور وحدت اسالمی و ضرورت پیروی از داوری و دستورهای آن اشتراک نظر دارند. 
از این لحاظ امام رضا)ع( همواره مس��لمانان را به محوریت و فصل الخطاب بودن این 
منبع اصیل متوجه کرده و بر اهمیت آن تأکید داشته اند. امام رضا)ع( محوریت قرآن 

کریم را بنا به دالیل ذیل مطرح کرده اند:
- در بینش و من��ش امام رضا)ع( پذی��رش محوریت قرآن به لح��اظ جامعیت و 
وضوح مفاهیم و تعالیم موجود در آن است چرا که رفع بسیاری از اختالفات فکری، 
تنش های تفرقه انگیز و فتنه های سیاسی و اجتماعی با مراجعه به قرآن کریم قابل 

حل است.
- همچنین  امام رضا)ع( شالوده بهترین زندگی اجتماعی و اخالقی را در رعایت 
اتحاد و انس��جام دانس��ته اند. امام رضا)ع( در ای��ن زمینه فرموده اند: »قرآن رش��ته 
ناگسستنی و ایمان اس��توار خداس��ت و راهی بس نزدیک به او که به سوی بهشت 

رهنمون سازد و از آتش رهایی بخشد«)مجلسی، 1363،ج 14: 92(.
در مطالعه سیره رضوی به این مطلب برمی خوریم که اباصلت از حضرت رضا)ع( 
پرسید: نظر شما درباره قرآن چیست؟ امام فرمودند:»کالم اهلل التتجاوزوه وال تطلبوا 
الهدی فی غیره فتضلوا«، قرآن کالم خداس��ت از آنچه او گفته اس��ت فراتر نروید و 
هدایت را در غیر او نجوییدکه گمراه می شوید)محّمدزاده، 1385: 490(. این سخن 
امام رضا)ع( روشن می کند که هدایت و راه سعادت در تمّسک به آموزه ها و داده های 

قرآن است و پیشی گرفتن و عقب ماندن، گمراهی است.
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2- تمسک به سیره و سنت نبوي
دومین منبع اصیل ش��ریعت و از مهم ترین محورهاي وحدت بخش در اجتماع 
و مورد پذیرش مسلمانان برای تقریب مذاهب اس��المي، همچون سایر بزرگواران 
در بینش و منش رضوي، تمس��ک به س��یره و سنت نبوي اس��ت. درست است که 
موضوعاتي از قبی��ل اجماع، قیاس، استحس��ان و... نزد فقهاي اهل س��نت و عقل، 
اجماع، شهرت فتوایي، سیره متشرعان و عالوه بر آن، قول امام نزد شیعه از حجت ها 
و مصادر شرعي تلقي ش��ده اس��ت، اما دلیل اعتبار همگي این منابع نیز نزد این دو 
گروه به »سنت نبوي« باز مي گردد. دلیل این مسئله نیز روشن است؛ قرآن مجید، 
پیامبر اسالم را محور همبستگي و یکدلي مسلمانان معرفي کرده )آل عمران، 159( 
و اطاعت و عصیان از دستورهاي آن حضرت را، همسان با  اطاعت و یا عصیان الهي 

دانسته است)المائدة، 92؛ الجن، 23( . 
امام رضا)ع( نیز با استش��هاد به آیات قرآن کریم در جلسات مختلف مناظره و نیز 
سایر گفت وگوها میان مسلمانان در راستاي محقق شدن وحدت اجتماعي و تقریب 
مذاهب، پیامبر اکرم را به عنوان مفسر و مبین معاني قرآن واجب االطاعه و داور نهایي 
در منازعات و محاکمات و تشخیص درستي از نادرستي معرفي می کنند)النساء،59( 
و پیامد نافرماني از دستورهاي ایشان را همانند نافرماني از خدا، مستوجب آتش مي 
دانند)النساء، 14(. همچنین، پیامبر )ص( براساس نص صریح قرآن کریم؛ »لََقْد َکاَن لَُکْم 
فِي َرُسوِل الِلَّ اْسَوة َحَسنَة« )اال حزاب،21(،بهترین پیشوا، راهنما و مقتدای مسلمانان 
است.  بنابراین، امام رضا)ع( در جامعه، سخنان پیامبر اکرم )ص( را برای وحدت اجتماعي 
فصل الخطاب می دانستند وتمامي درستي و نادرستي جمالت و عبارات مسلمانان 
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را با محک آن مي سنجیدند؛ تا جایي که مخالفت و عدول از آن را نیز، همسان کفر یا 
شرک تلقي مي کردند)کلینی، 1356،ج1: 70(.

با توجه به چنین مبنایي بود که ایشان تعالیم و سخنان پیامبر را مالک پذیرش 
سخنان خود نیز می دانس��تند و تأکید مي کردند که ما نه از پیش خود چیزي مي 
گوییم و نه عدل و همتایي را در مقابل کتاب و س��ّنت مي پذیریم)نوري طبرس��ي،  

1407ق، ج 17: 31(.
در طول سال های استقرار حکومت اموی و عباسی به تدریج سنت رسول خدا از 
جامعه اسالمی رخت بربست و فرهنگ اشرافی و قومی که ریشه در فرهنگ جاهلی 
داشت بر جامعه حاکم ش��د. این موضوع موجبات دلس��ردی و نا امیدی توده های 
مختلف مردم و به خصوص تازه مس��لمانان از اقوام و ملیت های دیگر را فراهم کرد. 
عاملی که در نهایت زمینه ساز تفرقه و از هم گس��یختگی جامعه اسالمی شد. ائمه 
اطهار به عنوان جانشینان حقیقی و وارثان سنت رسول خدا همیشه بر بازگشت به 
سنت آن حضرت برای حل مشکالت و استقرار وحدت در جامعه تأکید داشتهاند. امام 
علی)ع( در دوران خالفتش در سخنان خود به طور مؤکد به عمل به سنت رسول خدا 
اشاره دارد. ایشان در خطبه 109 نهج البالغه می فرمایند: »همانا بر امام نیست جز 
آن چه از امر پروردگار به عهده او واگذار شده: کوتاهی نکردن در مؤعظت و کوشیدن 

در نصیحت و زنده کردن سنت«.

3-اصاح اخاق جامعه اسامی
مناقب اخالقی امام رضا)ع( که در مواجهه با قشرهای مختلف مردم که بر مبانی 
نورانی قرآن و سنت پیامبر)ص( و سیره ائمه اطهار)ع( مبتنی بود، در نوع خود بینظیر 
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سا بود و همه را به تحسین وا می داشت، در برقراری تقریب مذاهب نقش کلیدی داشته 
است. ابراهیم بن عباس در روایتی گفته است: »مانند حضرت رضا)ع( ندیدم و نشنیدم 
و از آن جناب چیزها مشاهده کردم که در جاهای دیگر مشاهده نکردم، من او را در 
حالی که شخصی را با سخنانش اذیت کند ندیدم، هرگز کالم کسی را قطع نمیکرد تا 
آن گاه که سخنش تمام می شد و احتیاجات احدی را در صورتی که می توانست انجام 
دهد رد نمی کرد و در نزد هم نشینانش پاهای خود را دراز نمیکرد. من او را هرگز در 
حال دشنام دادن ندیدم. حضرت رضا)ع( بسیار کم می خوابید و اکثر شب ها را تا صبح 
بیدار بود و بسیار روزه می گرفت، وی صدقه و احسان زیادی داشت و در نهانی انفاق 
می کرد«)طبرس��ی، 1403ق: 483(. ذکر چند نکته در راستای تقریب مذاهب در 

سیره حضرت ضروری است.
این مناقب اخالقی حضرت موجب جذب حداکثری توده های مختلف مردم از 
قومیت ها و گروه های گوناگون و همگرایی آنان در جامعه اسالمی می شد. ظلم و ستم 
خلفای عباسی و وابستگان آن ها، توده های مختلف مردم را به ستوه آورده و به   ویژه 
موجبات رنجش اقوام و اقلیت ها را فراهم کرده بود. شایان ذکر است که در این دوره 
اقوام و اقلیت ها و به خصوص ایرانیان به شدت از عباسیان رنجیده بودند. عباسیان 
با مساعی ایرانیان و سردار نامی آنان ابومسلم دعوت خود را سامان دادند و خالفت 
امویان را منقرض کردند و به کرسی خالفت دست یافتند)مسعودی، 1374: 247(. 
اما مدتی بعد ابومسلم را به قتل رساندند)یعقوبی، 1371: 356( همین امر موجبات 
ناراحتی و انزج��ار توده های مختلف مردم ایران را فراهم ک��رد و با قتل عام خاندان 
برمکی به دست هارون الرش��ید)طبری، 1375: 52-53( این تنفر در بین ایرانیان 
افزایش یافت. در این زمان اخالق ناب اسالمی امام رضا)ع( باعث فروکش کردن این 
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تنفر از سویی و دلگرمی ایرانیان و سایر اقوام دیگر سو شد و موجبات همگرایی آنان 
با سایر مسلمانان را فراهم کرد.

اخالق ناب امام رض��ا)ع( به عنوان تکیه گاهی برای تبلیغ اس��الم راس��تین بود. 
برخالف خاندان عباس��ی که به خیانت و مکر و حیله مش��هور بود و باید دانست که 
دولت عباسی دولتی پر از مکر و خدعه بود)ابن طقطقی، 1360: 200( مردم به شدت 
از اخالق و منش آن��ان متنفر بودند، اخالق ناب امام رض��ا)ع( در برخورد با توده های 

مختلف مردم آنان را دلگرم می کرد و باعث پیوند دل ها و الفت قلوبشان می شد.
امام رضا)ع( خیر و صالح جامعه اسالمی و قرار گرفتن در مسیر رفاه و وحدت را در 
رعایت اخالق ناب اسالمی میداند و به نقل از رسول خدا می فرماید: »پیوسته امت 
من در طریق صالح و خیر و رفاه است؛ مادامی که با یکدیگر دوستی می کنند و به 

هم تحفه می فرستند«)ابن بابویه1372، ج1: 15(
4-آموزش و ارتقای سطح علمی جامعه

حیثیت علمی امام رضا)ع( از جمله مهم تری��ن عوامل برقراری تقریب در جامعه 
اسالمی محسوب می شود. ذکر چند نکته درباره اوضاع زمان امام و اهمیت یافتن علم 

در جامعه اسالمی حائز اهمیت است:
این دوران، دوران ش��کل گیری نهض��ت ترجمه و ارتقای س��طح علمی جامعه 

اسالمی بود.
در این دوره موضوعات مهمی از فلس��فه یونانی به جامعه اس��المی راه یافته و 
سؤاالتی را ایجاد کرده بود که هنوز پاسخ معقول و موجهی برای تعداد زیادی از آن ها 

ارائه نشده بود.
به علت ورود نحله های فکری خارجی، جهان اس��الم درگیر تضادهای فکری و 

نگرشی به وحدت و تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا)ع(
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سا کالمی و مباحث برخاسته از این تضادها ش��ده بود. »عقل گرایی محض که از کتب 
عقلی یونانی و سریانی و غیر آن ها به وجود آمده بود، افراد بسیاری را به مذهب اعتزال 
س��وق داد، به گونهای که گمان کردند تنها عقل است که سرچشمه معرفت است و 

تدریجاً خود را بی نیاز از وحی دانستند« )مرتضوی، 1375: 32-31(.
در دوره مأمون که از مشهورترین خلفای عباسی در زمینه عالقه مندی به علم 
و ترویج آن به ش��مار می آید، ترجمه کتب از زبان های غیر عربی به اوج خود رسید. 
»او کتابخانه های مخصوص را مرکز این کار قرار داد که به بیت الحکمه معروف شد و 
بسیاری از دانشمندان و مترجمان در آن جا مشغول تحقیق بودند«)خضری، 1378: 

.)70-69
این عوامل س��بب ش��کل گیری تضادهای فکری و تنش در بین م��ردم، علما، 
دانش��مندان و نخبگان را فراهم کرده بود. امام رضا)ع( برای برقراری و حفظ تقریب 
مذاهب و گروه ها و کاهش تنش ها و تضادها در میان جامعه اسالمی اقداماتی به شرح 

ذیل انجام داده اند:
عظمت علمی حضرت، شاگردان زیادی را به طرف ایشان کشیده بود که امام)ع( 
با تمام توان به تربیت آن ها پرداختند. طی 18 سال دوران امامت حضرت در مدینه 
و دو سال در ایران بر اساس آمار ارائه شده توسط منابع، شاگردان امام حدود 318 
نفر ذکر شده اند)طوسی، 1381ق: 366(. اقدام امام برای تربیت شاگردان به دالیل 

ذیل در استحکام وحدت و تقریب مذاهب مؤثر بوده است:
1- پذیرش ش��اگرد از طرف امام بدون هیچ محدودیت قومی، دینی و مذهبی 
انجام می پذیرفت. 2- این شاگردان به علّت وسعت و عظمت امام، هر یک به مرور ایام 
به استوانه های علمی تبدیل شدند و موجبات نشر معارف اسالمی و قرآنی را فراهم 

نگرشی به وحدت و تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا)ع(
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کردند و بر استحکام جامعه اسالمی افزودند.
3- به علت اهتمام امام رضا)ع( بر تقریب مذاهب و وحدت حداکثری، این شاگردان 

همت خود را بر استحکام جامعه اسالمی و پرهیز از تفرقه معطوف داشتند.
مأمون به علت اقتضائ��ات زمان که در مباحث فوق الذکر به آن اش��اره ش��د و 
همچنین تمایالت ش��خصی خویش، پس از فراخواندن امام رضا)ع( به مرو، جلسات 
علم��ی متعددی با حض��ور افراد مختل��ف از علما و دانش��مندان مذاه��ب و ادیان 
مختلف تش��کیل می داد. در این جلس��ات مذاکرات زیادی میان امام رضا)ع( و دیگر 
شرکت کنندگان در مذاکرات صورت می پذیرفت که به طور عمده در حول مسائل 

اعتقادی و فقهی دور می زند. )ابن بابویه، 1372، ج1: 126(
در این جلسات گفت وگوی علمی، امام رضا)ع( با اس��تدالل های محکم و قاطع 
ضمن اس��تقرار وحدت و تقریب مذاهب جامعه اسالمی به س��ؤاالت پاسخ میداد و 
طرف های مقابل مغلوب می شدند، در نتیجه دیگران به فضل ایشان در علم و دانش 
اعتراف میکردند و این امر برای امام به عنوان تجلی اس��الم راستین حیثیت علمی 

بی نظیری را فراهم می کرد و موجبات گسترش و نشر اسالم می  شد. )همان152(
انتشار خبر مناظرات که در فضایی صمیمانه برگزار می شد، موجبات جلب نظر و 
رضایت مذاهب و اقلیتهای قومی و مذهبی را فراهم می کرد و موجب همگرایی آنان 
با مسلمانان می شد. در این میان رعایت شئون اخالقی از طرف امام و پرهیز از هرگونه 
جدل و تشتت موجبات آرامش فکری در پیروان انواع مذاهب و نحله های فکری را 
فراهم می کرد. رویه امام رضا)ع( در رعایت حقوق نمایندگان ادیان و مذاهب موجبات 

نزدیکی رهبران و نمایندگان آنان و در حقیقت تحقق تقریب مذاهب می شد.
5- تأکید بر برابری انسان ها

نگرشی به وحدت و تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا)ع(
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سا حضرت مس��ئله برابری و عدالت اجتماعی را از ضروری ترین مسائل در حفظ و 
تحّقق تقریب مذاهب مطرح و اعالم کردند که عدالت الزمه توحید است و برای ایجاد 
تقریب مذاهب و وحدت در جامعه اس��المی باید عدالت اجتماعی به عنوان زمینه 
اصلی حفظ تقریب مذاهب گسترش یابد؛ چراکه به اعتقاد حضرت در جامعه پرظلم 

و داد و هر جامعه ظالمانه ای، وحدت هرگز تحقق نخواهد یافت.
در عصر عباسی نیز باسابقه ای مبتنی بر عدالت گریزی، استبداد و ستم فراوان 
تا حدود زیادی حاکمیت آنان را در بهره گیری ناصواب از قدرت، منطبق و مشابه بر 
نابرابری اجتماعی و عدم توجه به نظرات موافق و مخالف بود. بنابراین عدالت سیاسی 
پیش درآمد عدالت اجتماعی است که تنها با قاعده محور قرار دادن قدرت سیاسی 

در جامعه تحقق می یابد. 
در بیانات امام رضا)ع( و نیز آیات قرآنی، برهمسانی نوع انسان تأکید شده و هرگونه 
امتیاز، جز تقوا نفی گردیده است)ابن ش��عبه حرانی، 1404ق: 341(. بنابراین در 
سیره رضوی که سیره ای همس��و و هم آوا با قرآن است، برای حفظ وحدت جامعه، 
عدالت یگانه اصلی اس��ت که می تواند ب��ه جامعه تعادل، س��المت روحی و آرامش 

ببخشد. 
اساس و هدف متعالی رسول خدا)ص( و ائّمه اطهار)ع(  برقراری عدالت و برابری در 
جامعه اسالمی بود و بر همین اساس هیچگونه تبعیضی را در نظام حکومتی و اداری 
خود قبول نداشتند و با تمام وجود در برابر تبعیض ایستادگی می کردند. امام رضا)ع( 
نیز به عنوان حافظ میراث نبوی و علوی بر برابری انس��ان ها و نبود هرگونه تبعیض 
تأکید داشتند. مردی به امام رضا)ع( عرض می کند: »به خدا سوگند در روی زمین، از 
حیث نسب کسی از شما برتر نیست. امام به آن مرد فرمودند: تقوا به آنان برتری داد 

نگرشی به وحدت و تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا)ع(
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و فرمانبرداری خدا آنان را بدان پایه و مقام رسانید.« )ابن بابویه، 1372،ج1: 226(
بدیهی اس��ت که چنین منش و روشی س��بب فقدان عقده و اختالف طبقاتی 
می شود و شکاف میان افراد جامعه را کاهش می دهد، کینه ها و دشمنی ها را نابود و از 

فرقه سازی در میان اّمت اسالمی جلوگیری می کند. )قرشی، 1389: 145(
6- آزادی اندیشه

جامعه انسانی متشکل از نژاد ها، ملت ها، اقوام مختلف و نحله های فکری و ادیان 
و مذاهب مختلف است. به همین دلیل هر انسانی که در پی استقرار استحکام جامعه 
و تقریب مذاهب است باید از تنش و تضادهای جامعه بکاهد و زمینه تفاهم و وحدت 
نظر گروه ها و مذاهب مختلف را فراهم کند. در اندیشه رضوی انسان ها به طور فطری 
عقاید و سالیق مختلفی دارند. مس��لمانان نیز بر همین مبنا دارای عقاید و نظرات 
متفاوتی هستند که این اختالف عقیده موجب تعارض و درگیری های قابل توجهی 
میان آن ها شده است. از طرفی در نگرش امام رضا)ع( اختالف عقیده نباید مانع تقریب 
و وحدت شود؛ چراکه می توان با داشتن عقاید متفاوت، تقریب مذاهب را برقرار کرد. 
بنابراین همه انسان ها و به تبع آن همه مس��لمانان باید سالیق شخصی و مذهبی و 
قومی خود را کنترل کنند و با تأمل و تأکید بر اصول مشترک انسانی و اسالمی خود، 
حول محور توحید، اعتصام به حبل اهلل کنند تا زمینه تحقق مقاصد اس��الم و از آن 
جمله تقریب مذاهب فراهم شود. به منظور استقرار آزادی اندیشه در جامعه اسالمی 

امام رضا)ع( بر موارد ذیل تأکید داشته اند:
الف( اختاف عقیده و نظر

وقوف به وجود اختالف و تنوع افکار، طبایع و سالیق اجتناب ناپذیر بشری را باید 
نخستین و چه بسا مهم ترین گام و مبنای تقریب مذاهب و وحدت طلبی اجتماعی در 

نگرشی به وحدت و تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا)ع(
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سا سیره و اندیشه رضوی به شمار آورد. از دیدگاه ایشان اگر این اصل فراگیر به گونه ای 
صحیح و در چارچوب مشترکات مذهبی و اصول اخالقی مورد پذیرش و توجه قرار 
گیرد، نه تنها مانع بس��یاری از تنازعات اجتماعی می شود، بلکه با توجه به تأثیر آن 
در رفع زمینه های اختالفات مذهبی، موجبات تقریب مذاهب را در جامعه مسلمین 
فراهم خواهد کرد)کلینی1356 ،ج4: 44( بنابراین امام رضا)ع( در برخورد و نگاه خود 
به دیگران به ویژه مخالفان مذهبی خود، برای برقراری تقریب مذاهب به ویژگی های 

متفاوت روان شناختی آنان توجه می کردند و به الزامات آن نیز پای بند بودند.
ب( روشنگری عالمانه

توجه به معضالت و حل پرسش های فلسفی، تفسیری، فقهی و عقیدتی یکی از 
مظاهر سیره امام رضا)ع( برای پای بندی به آزادی اندیشه و اهتمام به مقوله تقریب 
مذاهب اسالمی است)ابن بابویه، 1372،ج1: 148(. با مطالعه مناظرات و مباحثات 
امام رضا)ع( برای روشنگری جاودانه امام رضا)ع( می توان ویژگی های ذیل را برشمرد:

- حضرت در جلسات مناظره ابتدا آیات قرآنی را به روش صحیح برای مخاطبان 
تفسیر و تبیین می کرد تا آن ها را از کج فهمی آیات نجات دهد. در وهله بعد با سعه 

صدر مباحث تکمیلی را بیان می کرد تا مخاطب متوجه عمق مطالب شود.
- حضرت اجازه طرح سؤال در تمامی زمینه ها را به مخاطبان می دادند و هیچ 
منعی در این زمینه قائل نبودند، سپس با متانت به سواالت و شبهات مطرح شده با 

دقت و حوصله پاسخ می دادند تا مرحله ای که شخص اقناع و راضی شود.
- امام با توجه به درک و توان مخاطب از گفته ها و نظرهای آنان استفاده می کرد 

تا آنان را متوجه مطالب و احیاناً اشتباهات و ایرادات کند.
- در صورتی که برخی افراد دفاع سرسختانه ای از نظرات خود می کردند حضرت 

نگرشی به وحدت و تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا)ع(
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با طرح سؤال و انتقادات درست، آنان را متوجه می کردند و تا روشنگری کامل اندیشه 
آنان دست از تالش بر نمی داشتند.

ج( تحمل عقاید دیگران 
امام رضا)ع( ضمن درک اختالف سالیق، مسلمانان را به ترک جدال و به تعبیری 
به تقریب مذاهب دعوت می کرد و از آنان می خواس��ت عقاید یکدیگر را در نهایت 
احترام قلمداد کنند و برای پاس��خ دهی صحیح به اختالفات، به مش��ترکات دینی 
بپردازند و زمینه را برای ارتقا تقریب مذاهب و رشد اندیشه در جامعه اسالمی فراهم 

کنند)مالیری معزی، 1433ق: 432(.
د( خودداری از دشمنی مذهبی

در نگرش امام رضا)ع( اختالفی که ناشی از عوامل سیاس��ی، اجتماعی و بر پایه 
حب و بغض های مذهبی باشد و نه برای فهم و تدبیر و تأّمل در دین و کشف حقیقت 
نه تنها مردود و نپذیرفتنی است، بلکه جلوگیری از آن نیز الزم است و این خود در 
حقیقت عاملی برای تقریب مذاهب اس��ت. توجه ویژه امام رضا)ع( به این اصل یعنی 
برخورد تحقیرآمیز همراه با توهین و تمسخر در مواجهه با هرعقیده ای محکوم است 
و از دیدگاه ایشان مسلمانان باید پیوسته مراقب تحریک احساسات مذهبی مخالفان 
باش��ند. حضرت در قبال ایجاد تفرقه و اختالف برخورد شدید می کردند به گونه ای 
که در یکی از مجالس مباحثی درباره صحابه مطرح ش��د و ش��خصی به ناسزاگویی 
پرداخت، اما حضرت ضمن دع��وت وی به آرامش در ضمن روایت��ی به نقل از امام 
صادق)ع( فرمودند: »خاندان محمد)ص( همگی بر ای��ن باورند که باید درباره اصحاب 

پیامبر)ص( به بهترین وجه سخن گفت«)طبرسی، 1403ق: 480(
همچنین از امام رضا)ع( نیز روایاتی نقل ش��ده اس��ت که با روشن کردن مسائل 

نگرشی به وحدت و تقریب مذاهب در سیره و گفتار امام رضا)ع(
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سا از ورود به بعضي اختالفات و بحث هاي کالمي مانع ش��ده اند؛ براي مثال در مسئله 
حدوث و قدم قرآن، امام در نامه به یکي از شیعیان فرمود: »ما جدال در قرآن را بدعت 
مي دانیم و در این مورد سائل و مجیب هر دو ش��ریک اند و جز خدا خالقي نیست و 
آن چه ماسواي اوست مخلوق و آفریده اس��ت و قرآن کریم الهي است؛ از پیش خود 
بر آن اسمي نگذار که از گمراهان خواهي بود«)صدر حاج سیدجوادی، 1385: 45(.

بنابراین هنگامي که خداوند پیامبر)ص( و ائّمه طاهرین)ع( برخي از مسائل را خارج 
از درک بشر دانسته اند چه جاي جدال و بحث دربارۀ آن هاست. بنابراین در بحث هاي 
کالمي، این گونه مسائل باید از سایر مس��ائل کالمي جدا شود و خلط نشود چرا که 

قطعاً نزاع دربارۀ چنین مسائلي بیهوده خواهد بود.
7- استدالل از طریق مبادي عقلي و منطقی

از ویژگی های بارز شخصیت امام رضا)ع( احاطه ایشان بر گونه های مختلف علوم 
و معارف بود، به گون��ه ای که مورخان و راویان، یک صدا حض��رت را در احکام دین، 
فلسفه، طب و دیگر دانش های آن روز، سرآمد روزگار می دانستند. )حکیم و حسینی، 

.)31 :1385
امام نه تنها به تفکر و تعقل می کردند؛ بلکه خود نیز در مباحث و مناظرات خود 
تکیه بر عقل داش��تند زیرا بر پایه اس��تدالل عقالیي کلیه منکران ناچار به تسلیم 
هستند. از این رو، در تمام مباحث اعتقادي و کالمي امام رضا)ع( استدالل را بر پایه 
عقل مي نهند، مگر آن که ابتدا نقل و مستندکالم شان را بر پایه عقل اثبات کنند و به 
آن اقرارگیرند، سپس ازآن بهره جویند. نمونه اي ازاستدالل امام با شیوه به کارگیري 
مبادي عقلي درباره اراده الهي است. در پاسخ به این متکلّم که آیا اراده عین ذات الهي 
است یا زائد بر آن؟ امام رضا)ع( در پاسخ سلیمان مروزي، کالمي مشهور خراسان که 
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معتقد بود، اراده خداوند عین ذات او نیست ولي غیر از خداوند هم نیست! مي فرمایند: 
 اي جاهل، هنگامي که مي گویي اراده خدا عین ذات او نیست بایستي چیزي غیر او 
باش��د، هنگامي که مي گویي اراده چیزي غیر از ذات نیست باید عین آن باشد)ابن 
بابویه، 1372،ج1: 153( و در این جا، برهان حضرت ب��ر مبنای اصل عقلی امتناع 
جمع عینیت و غیریت که دو امر نقیض اند و قابل رفع و جمع نیستند، استوار است. 
س��یره عملي امام رضا)ع( در ارائه برهان براي هر اصل کلي در معارف الهي و استناد 
به مبادي تصدیقي خاص و عام بوده است و همان گونه که از مبادي بدیهي تصدیق 
در استدالل عقلي استفاده مي کردند به کارگیري آن در اسلوب منطقي کالم را نیز 

مي پسندیدند)عطاردی قوچانی، 1406ق: 31(.
8- دوری جستن و بی طرفی در حرکت های نظامی

شورش»ابوالسرایا« از مهمترین ش��ورش های زمان امام رضا)ع( است که 200 
هزار مبارز در این شورش کشته شدند. رهبر این ش��ورش، ابتدا محمد بن ابراهیم 
معروف به ابن طباطبا  بود و سپس با پیوس��تن ابوالسرایا که از سرداران مأمون بود، 
انسجام و گسترش یافت. ابوالسرایا شورش را ضد بنی عباس اعالن کرد و لشکرش 
را به نینوا فرستاد و زیارتی طوالنی بر قبر امام حسین)ع(  انجام داد. سپس با دعوت از 
زید به قیام، خطبه طوالنی خواند و با ستایش اهل بیت )ع( و بیان ظلم و ستم های که 
بر آنان رفته بود، هدف خود را انجام دستورهای الهی، دفاع از دین و یاری اهل بیت 
اعالم کرد)پیشوایی، 1372: 122(. این حرکت ابتدا با موفقیت های بسیار و تسخیر 
کوفه و پیروزی بر لشکر حسن بن سهل همراه بود. اما با درگذشت محمد بن ابراهیم، 
لشکر تنزلزل یافت. حسن بن سهل با بازگشت به بغداد تجدید قوا کرد. این بار هرثمه 
فرماندهی را به عهده گرفت و با شکست دادن حاکم منصوب ابوالسرایا در مدائن به 
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سا سوی کوفه حرکت کرد. با شکست سنگین ش��ورش ابوالسرایا، او به حاکم خراسان 
پناهنده شد. زمانی که حسن بن س��هل به او امان داد، وارد مدائن شد اما حسن بن 
سهل حکم قتل و اعدام او را صادر کرد)شریف قرش��ی، 1329: 391( به طورکلی، 
زندگی سیاسی در زمان امام رضا)ع( هرج و مرج شایع بود و شورش ضد حکام عباسی 
در برخی موارد با شعارحق خواهی و دفاع از اهل بیت ادامه داشت. نکته شایان ذکر آن 
است که حضرت در هیچ یک از موارد اقدام نظامی آنان را تأیید و یا حمایت نفرمودند؛ 
بلکه در قبال تمام آنان سکوت اختیار کردند. این اقدام با دو هدف حفظ جان علویان 
با توجه به قلّت جمعیتی آنان و از سوی دیگر، مهیا نبودن شرایط و زمینه های جهاد 
در زمان مذکور ص��ورت مي گرفت. به هر حال، حضرت با مالحظه ش��رایط از اقدام 
بی نتیجه که موجب قتل و خون ریزی میان مذاهب و عقاید و جناح هاي متفاوت شود 

پرهیز می کردند و در راه اصالح این روابط و تفاوت ها کوشیدند.
9- نفی قومیت گرایی

یکی از راهکارهای اسالم برای تحقق تقریب مذاهب و وحدت در جامعه مسلمین 
و ایجاد حس برادری و یکی ش��دن آحاد مس��لمانان، نفی نژادپرستی و تبعیضهای 
ناروا بین افراد جامعه بوده اس��ت؛ زیرا همانگونه که در منابع تاریخی موجود است 
نژادپرستی و تفاخر به قومیت و آبا و اجداد به وفور در میان سران عرب وجود داشته 
و با ظهور اسالم و نزول قرآن بر نبی اکرم)ص( در مبارزه با این تفکر پلید، پایه های این 
َّا َخَلْقناُکْم ِمْن  اندیشه متزلزل شد چنان که در قرآن کریم می خوانیم »یا أَیَُّها النَّاُس إِن
ِ أَتْقاُکْم«؛ ای مردم ما  َذَکٍر َو أُنْثي  َو َجَعْلناُکْم ُشُعوبًا َو قَبائَِل لِتَعاَرفُوا إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اللَّ
شما را از مرد و زن آفریدیم و ش��ما را به صورت گروه و قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را 

بشناسید، همانا گرامی ترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست)الحجرات،13(.
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امام رضا)ع( بر این موضوع تأکید زیادی داش��تند و همیشه با غالمان بر سر یک 
سفره غذا می خوردند و عامل برتری انسان ها را فقط تقوا و ایمان می دانستند و نه 
نژاد، زبان، دیگر تفاوت های ظاهری و ... بنابراین همه مس��لمانان جهان باید باهم 

متحد باشند و زبان، طایفه، نژاد و قوم عاملی برای تفرقه آن ها نباشد.
3. نتیجه گیری

در نیمه دوم س��ده دوم هجری و در پی تغییرات بنیادین تمدنی، شاهد رشد و 
نضج افکار انحرافی و پدید آمدن فرق و مذاهب مختلفی در جهان اس��الم هستیم. 
این گروه ها در کنار ادیان و فرقی که از پیش حضور داشتند، هر یک به تبلیغ عقاید 
خویش می پرداختند. بنابراین امام رضا)ع( به عنوان بزرگ ترین اندیش��مند اسالمی 
و رهبر جریان فکری � مذهبی امامیه به  مواجهه و موضع گیری در برابر اندیشه های 
التقاطی و الحادی پرداختند. گوناگونی عقاید از یک سو و تفاوت میزان خطر هر یک 
از آن ها برای اسالم راستین از دیگر س��و، دو متغیر عمده در نحوه تعامل و انتخاب 
روش مبارزاتی از سوی امام رضا)ع( بوده است. همچنین با توجه به روایات منقول از 
امام رضا)ع( می توان  سیر منطقی از روش های مواجهه ترسیم کرد. در مرحله آغازین، 
ثامن الحجج)ع( از روش مناظره و گفت وگو برای هدایت گمراهان اس��تفاده کردند. 
در این روش اس��تناد به باورها و متون موردقبول مخاطب و همچنین بهره گیری از 

نصوص دینی و براهین عقلی مبنا قرار گرفته است.
در مرحله دوم آسیب شناسی عقاید انحرافی، برداشت های ناروا از آیات و روایات و 
همچنین جعل و تحریف نشان داده تا از این طریق منشأ شکل گیری عقیده ناصواب 
نشانه گرفته شود. ابزار دیگری که اس��تفاده آن حضرت استفاده می کند، تفسیر و 
تأویل نصوصی است که ظاهر آن ها باعث سوءبرداشت شده است. چهارمین ابزار که 
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سا از آن به سالح تعبیر شده است، دعا و راز و نیاز است. چنان چه هیچ یک از روش های 
چهارگان��ه اثربخش نمی بود، امام رضا)ع( به منظور نش��ر نیافتن اف��کار التقاطی، به 
محاصره اجتماعی � اقتصادی روی می آوردند. ترک مجالست، لعن و نفرین، تکفیر و 
تفسیق و در نهایت برائت در این دسته جای دارند. پس باید گفت این الگوی مبارزاتی 
می تواند مبنایی برای امربه  معروف و نهی از منکر و مقابله با افکار گمراه کننده باشد.

»تقریب مذاهب و وحدت« در تفکر اسالمی، جایگاه خاصی در استمرار رسالت 
پیامبر اعظم)ص( و ائمه اطهار)ع( دارد. از این  رو پژوهشی همه جانبه در گفتار و سیره 
امام رضا)ع( که داعی مقوله تقری��ب مذاهب و اتحاد بود، جای��گاه تقریب مذاهب و 
ابعاد آن را در اس��الم راستین نش��ان می دهد. تقریب مذاهب از نگاه حضرت دارای 
ابعاد سیاسی، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی اس��ت. حضرت توجه به احساسات و 
خواسته های برحق مردم را از جمله عوامل مادی و اجتماعی می دانند که زمینه ساز 
وحدت انسان هاست و همچنین خدا، پیامبر)ص(، امام و رهبر، قرآن، اعیاد مشترک، 
قبله مشترک، مناس��ک حج، خمس، زکات، نماز پنج گانه و نفی قومیت گرایی را از 

جمله عوامل و راهکارهای وحدت مسلمین معرفی می کند.
از سویی با مراجعه به سیره امام رضا)ع( به عنوان  وارث میراث نبوی و ائمه اطهار)ع(  
اهتمام جدی امام )ع( به حفظ و برقراری تقریب مذاهب قابل توجه است. برای برقراری 
تقریب مذاهب در سیره امام رضا)ع( بر مش��ترکاتی تأکید شده و تا حد امکان سعی 
بر آن است که از اختالف و تشّتت آرا جلوگیری شود. بر این اساس امام رضا)ع( برای 
تحقق تقریب مذاهب بر اس��اس مبانی نورانی قرآن کریم، سنت نبوی و سیره ائمه 
اطهار)ع(  راهکارهایی شامل محوریت قرآن کریم، تمس��ک به سیره و سنت نبوی، 
تصحیح اخالق جامعه اسالمی، آموزش و ارتقای سطح علمی جامعه، برابری انسانی و 
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استقرار اصل آزادی اندیشه، استدالل از طریق مبادی عقلی و منطقی، دوری جستن 
از حرکت های نظامی و نفی قومیت گرایی را مدنظر داشته اند.

 از طرفی دیگر دوران کوتاه امامت حض��رت رضا)ع( به حق الگوی کامل حکومت 
اسالمی است که فراروی بشریت گذاشته شده است؛ حکومتی که تشنه کامی بشر 
در انتظار عدل و انصاف را برطرف می سازد. وحدت و یکپارچگی امت اسالم نزد امام 
از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است و اهتمام آن حضرت به حفظ یکپارچگی 
و تقریب مذاهب بر کسی پوشیده نیس��ت، به گونه ای که حضرت رضا)ع( را بی گمان 
می توان بزرگ ترین منادی وحدت امت رس��ول خدا و از پیشگامان تقریب مذاهب 

نامید و پژواک تقریب و وحدت خواهی مسلمین را از کالم و رفتار ایشان شنید.
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فرهنگ و ارتباطات اسالمی.
• پیش��وایی، مهدی، )1372(، سلیره پیشوایان: نگرشلی بر زندگانی 	

اجتماعی، سیاسلی و فرهنگی امامان معصوم علیهم السام، قم: 
موسسه امام صادق)ع(

• حکیم، س��یدمنذر و حسینی، سیدش��هاب الدین، )1385(، ثامن االئمه 	
حضرت امام رضا علیه السلام، ترجمه سیدحسین اسالمی اردکانی، 

قم: مجمع  جهانی اهل بیت )ع(. 
• حموی، محمد بن اس��حاق، )1363(، انیس المؤمنین، تهران: نشر بنیاد 	
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بعثت.
• خضری، س��ید احمدرضا، )1378(، تاریخ خافت عباسلی از آغاز تا 	

پایان آل بویه، تهران: انتشارات سمت.
• دهخدا، علی اکبر، )1377(، لغت نامه دهخدا، زیر نظر محمد معین و سید 	

جعفر شهیدی، چاپ دوم تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
• سیاوشی، کرم و س��لیمانی فرد، ندا، )1394(، »تقریب مذاهب در سیره و 	

گفتار امام رضا)ع(«، فصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسامی، سال 
دهم، دوره جدید، شماره39، صص:73-84

• طبرسی، احمد بن علی،  )1403ق(،  االحتجاج علی اهل اللجاج، مشهد: 	
نشر مرتضی.

• طبری، محمد بن جریر، )1375(،  تاریخ الرسل و الملوک، تهران: نشر 	
اساطیر.

• عطاردی قوچانی، عزیز اهلل، )1406ق(، مسلند االمام الرضا)ع(،مشهد: 	
الموتمر العالمی لالمام الرضا علیه السالم.

• قرشی، باقر شریف، )1389(، پژوهشلی دقیق در زندگی امام رضا)ع(، 	
ترجمه سید محمد صالحی، تهران: انتشارات اسالمیه.

• کلینی، ابی جعفر محمد بن یعق��وب، )1356(، الکافلی،ج1و4، ترجمه 	
سید جواد مصطفوی و سید هاشم رسولی محالتی، تهران: انتشارات علمیه 

اسالمیه.
• مجلسی، محمدباقر، )1363(،بحاراالنوار،ج14،  تهران: اسالمیه.	
• محمدزاده،  مرضیه، )1385(، علی بن موسی الرضا)ع(، قم: نشر دلیل ما.	
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سا • صدر حاج سیدجوادی، احمد، )1385(، دائرة  المعارف تشیع، تهران: نشر 	
شهید سعید محبی.

• مرتضوی، س��ید محمد، )1375(، نهضت کامی در عصر امام رضا)ع(، 	
مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

• مسعودی، ابوالحسن علی بن الحسین،  )1374(، مروج الذهب و معادن 	
الجواهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

• معزالدین، محمد سعید،  )1376(، آوای تقریب، تهران: مؤسسه فرهنگی 	
انتشاراتی فقه.

• مفید، محم��د ب��ن محم��د ب��ن نعم��ان،  )1380(، االرشلاد، ترجمه 	
محمدباقرساعدی خراسانی، تهران: نشر اسالمیه.

• مالیری معزی، اسماعیل، )1433ق(، جامع احادیث الشیعه الذی الّف 	
تحت اشراف سلیدنا و موالنا فقیه االسلام المحقق العامه االمام 
آیه اهلل العظمی الحاج آقا حسین الطباطبایی البروجردی ، قم: واصف 

الهیجی.
• نوري طبرسي، حسین،  )1407ق(، مستدرک الوسائل، تهران: انتشارات 	

مکتبه االسالمي.
• یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب بن واضح،  )1371(، تاریخ یعقوبی، ترجمه 	

محمدابراهیم آیتی، تهران: نشر علمی و فرهنگی.
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چکیده

واژه های کلیدی:

بررسی تطبیقی کاربست پارادایم جهانی شدن فرهنگ و جهان بینی 
دینی بر ساماندهی زندگی بشریت با تأکید بر معارف رضوی

سید جواد امام جمعه زاده1- سید زکریا محمودی رجا2- سید علی سراج3

Javademam@ yahoo.com :1. دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
S.z.mahmodi@gmail.com :2. دانشجوی دکترای علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی

Aliseraj78@yahoo.com  :3. استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور

تحلیل گفتم��ان، جهانی ش��دن فرهن��گ، نظ��ام س��رمایه داری، مع��ارف رضوی، 
اخالق مداری، بحران هویت.

تاریخ دریافت:94/6/1 
تاریخ پذیرش:94/8/26 

متأثر از آموزه های رنسانس شاهد مبنا قرار گرفتن مؤلفه هایی چون اومانیسم، سکوالریسم 
و توجه صرف به عقالنیت در ساحت سیاسی � اجتماعی بشر هستیم؛ که این امر مهم تحوالت 
کمی و کیفی ساختاری را در پی داشته است. سیطره نگرش منافع محوری صرف، نسبیت انگاشتن 
مذهب و معنویت در سطح جهان، رشد روزافزون درگیری های نژادی � قومی، استعمار و استثمار 
منابع انسانی � طبیعی، از بین رفتن استقالل و اراده بشریت به تبع توجه صرف به عقالنیت ابزاری، 
از نتایج آموزه های فوق و مهم ترین مصداق آن، یعنی جهانی شدن فرهنگ است. مقاله حاضر در 
پی پاسخ به این سؤال است که کدام یک از جهان بینی های لیبرال � دموکراسی و معارف رضوی 
توان و قابلیت تأثیرگذاری بیش��تری در جهان مادی گرا و ایدئول��وژی زده امروزی را دارند؟ 
یافته های پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و ابزار تحلیل گفتمان به دست آمده حاکی از آن 
است که مشکالت روحی روانی، متزلزل شدن بنیادهای خانواده و سایر ناهنجاری های  اجتماعی 
� سیاسی از مهم ترین پیامدهای حاکم شدن گفتمان جهانی شدن فرهنگ و دال مرکزی آن یعنی 
اومانیسم است. همچنین نگرش هایی نظیر مارکسیسم، نئومارکسیسم و ... نتوانسته اند این خأل 
اساس��ی را پر کنند. به همین منظور به دنبال تزلزل معنایی و حمایتی س��ایر گفتمان ها، معارف 
رضوی به عنوان فرهنگ فرابشری و دال های مرکزی آن چون: محبت، رأفت، اخالق مداری، 
عدالت و آزادی به عنوان مؤلفه های فط��ری � الهی که امروزه از گمش��ده ها و نواقص زندگی 
بش��ریت اند، می توانند راهگشای معضالت کنونی و تحقق بخش خواس��ته های مادی و معنوی 

افراد و شکوفایی قابلیت های وجودی آنان شوند.
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1 ل مقدمه
جهانی شدن به عنوان یک رویکرد گرچه به نظر می رسد، به درازای عمر بشریت 
قدمت دارد. ولی در دهه پایانی سده بیستم و آغاز هزاره سوم میالدی بحث جذاب 
و البته مناقشه برانگیز جهانی ش��دن مطرح تر ش��د. به طوری که هرکدام از نهادها 
و س��ازمان های مربوطه در کل جهان مش��کالت و س��ختی های ش��کل گرفته در 
کشورشان را به  گردن این فرایند می اندازند. مقامات حکومتی مشکالت اقتصادی 
خود و طرفداران محیط زیست، نابودی طبیعت را ناشی از تأثیر مخرب جهانی شدن 
می دانند. اجتماع های بوم��ی در دیگر جوامع، مح��و خرده فرهنگ ها در برابر موج 
فراگیر جهانی شدن فرهنگ را هشدار می دهند )دهشیری، 1379: 72(. جهانی شدن 
فرهنگ مدعی اس��ت که دوران انحص��ار و متافیزیک مح��وری و برتری ذاتی یک 
فرهن��گ، ازمیان رفته و عرصه برای حضور و نش��و نمای هم��ه فرهنگ و هویت ها 
فراهم شده است؛ اما چیزی که امروزه در سطح جهان حاکم است، با این گفته های 
منطقی تناقض آش��کار دارد؛ ازاین رو اکثر تحلیل گران، باطن اصلی جهانی ش��دن 
فرهنگ را ظهور آمریکایی ش��دن، غربی س��ازی و ترجمان نوینی از استعمار کهن 
می دانند که از طریق امپریالیسم رسانه ای در حال گسترش به دیگر مناطق جهان 

است )صالحی امیری و حسین زادگان، 1389: 32(.
مشکالت و معضالت جامعه بش��ر امروزی مانند تزاید نابرابری های اقتصادی، 
سیاس��ی و اعمال تقس��یم بندی های واهی میان بشریت، ش��یوع ناامنی، تبعیض، 
جنگ ها و سایر معضالت در جهان نشان از حاکم شدن سلطه یک جانبه یا چندجانبه 
و مدیریت ناعادالنه در اداره جهان دارد که باعث به وجود آمدن مسائل و مشکالت 
غامض جهانی گشته اس��ت؛ بنابراین تغییر و تحوالت س��اختار داخلی، منطقه ای 

بررسی تطبیقی کاربست پارادایم جهانی شدن فرهنگ و جهان بینی دینی
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� انسانی و ارزش های جهان شمول ازجمله عدالت، اخالق مداری در روابط، احیای 
انس و محبت در زندگی بش��ریت و آزادی همگانی بر پایه عزم جهانی و مش��ارکت 
همگانی تنها راه برون رفت از این وضعیت است. امری که می تواند بسترساز تحقق 
عدالت به معنای واقعی کلمه، نفی اصالت قدرت و س��ایر امور مادی در مناس��بات 
بین المللی، تقویت تعامل و مشترکات انسانی و... گردد )مرکز پژوهش های ریاست 
جمهوری،1390: 7 � 8(. در این مقاله مس��اعی بر آن اس��ت که با روش توصیفی � 
تحلیلی و ب��ر مبنای مطالعات کتابخانه ای � اس��نادی و در چارچ��وب  ابزار تحلیل 
گفتمان به تحلیل و بررسی جهانی شدن فرهنگ و سیره و معارف رضوی بپردازد و 
درواقع به این سؤال اصلی پاس��خ دهد که برای پاسخ گویی به مشکالت و معضالت 
کنونی کدام یک از گفتمان های مذکور قابلیت و توان الزم برای تأثیرگذاری در همه 

ابعاد زندگی بشریت را دارد.
در پاسخ نویس��نده فرض را بر این می گیرد که جهانی شدن، به خصوص در بعد 
فرهنگی و مکاتب ملهم از این پارادایم،  مدعی  ایجاد و تقویت تکامل یافته ترین شیوه 
زندگی جهت فراهم کردن پیشرفت، رفاه و برابری همگان است، اما رفته رفته، شاهد 
گسترش هرچه بیشتر فقر، فس��اد، درگیری  و س��ایر تبعیض ها در زندگی بشریت 
هستیم؛ که نتایجی چون مادی گری، شیء گش��تگی، از خودبیگانگی ، سلطه گری 
استثمار و استعمار به شیوه ای نوین در قالب تروریسم و کشتار افراد بی گناه در سطح 
جهان را در پی داشته است؛ بنابراین به نظر می رسد، فرهنگ مصرفی سرمایه داری، 
بطن این جریان را تشکیل می دهد. امری که سبب هرچه ثروتمندتر شدن عده ای 
قلیل و فقیرتر شدن  اکثریت انسان های بی دفاع را در پی داشته است. بر همین مبنا 

بررسی تطبیقی کاربست پارادایم جهانی شدن فرهنگ و جهان بینی دینی
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آموزه ها و ارزش های نهفته در گفتمان رضوی که وامدار اسالم اصیل و سیره نبوی 
است، می تواند این جریان پارادوکسیکال را عیان کند. امروزه جامعه بشری بیش از 
هر دوران تشنهی عدالت، حقیقت و صلح، محبت، اخالق مداری و... است. آموزه ها، 
آیین عملی و نظری س��یره رضوی با الهام از مواردی مانند رأفت و مهربانی، عدالت 
محوری، مبارزه با ظلم، اخالق مداری، آشکار کردن سیاست مکاری، عقالنیت مداری 
و... می تواند به بهترین نحو پاس��خگوی  نیازهای بنیادین افراد در دو بعد دنیوی و 

اخروی باشد.
2 ل اهمیت و ارزش تحقیق

افسردگی، اضطراب، اس��ترس، تنش و فراگیر شدن ناهنجاری های اجتماعی � 
سیاسی از معضالت و مشکالت حاکم شدن آموزه ها و اندیشه های ماتریالیسم صرف 
و سایر مؤلفه های مدرنیته در قالب توجه به عقالنیت ابزاری و غفلت از امور قدسی در 
زندگی بشری است )اخوان ارمکی و نعلچی، 1393: 146(؛ موضوعی که باعث شده 
ساختار وحدت یافته شخصیت انسان ها متزلزل و بسترساز اختالل در تفکر، عواطف 

و سایر ناهنجاری های روحی روانی فعلی دنیای غرب شود.
با توجه به اینکه تنها راه پایان دادن به این ش��رایط بغرن��ج در اکثر تحلیل های 
صورت گرفته شده در غرب، حاکم شدن آرامش روحی روانی است، مکاتب گوناگون 
تالش می کنند این مؤلفه را به جامعه ماشینی امروزی بش��ریت تزریق کنند. ولی 
به خاطر نادیده انگاش��تن معنویت گرایی و حاکم ش��دن عقل و انسان گرایی صرف 
همواره با شکست روبه رو شده اند؛ بنابراین ضرورت ایجاد و تحقق یک نگرش و مدل 
دیگر برای پاسخ دادن به این معضالت و بحران های ایجادشده در جامعه شیءگشته 
امروزی حیاتی است. با برجسته ش��دن بعد فرهنگی جهانی شدن، سبک زندگی و 
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علوم اجتماعی قرارگرفته است. باید گفت حذف 16 ش��بکه ایران در میان هزاران 
ش��بکه ماهواره در دنیای غرب، نش��ان داد که فرهنگ و تمدن اس��المی � ایرانی و 
ارزش های الهی � انسانی و جهان شمول آنکه در سیره و فرهنگ رضوی برجستگی 
خاصی دارد، قابلیت زیادی برای تأثیرگذاری و جاذبه فراوان در دیگر مناطق جهان 
را دارد. امری که می تواند به بهترین نحو، رأفت، مهربانی و آرامش روحی � روانی را 
نه تنها برای ایران، بلکه برای بشر امروزی به ارمغان بیاورد؛ لذا می بایست در عصری 
که تکنولوژی و ارتباطات باعث فشردگی فواصل زمانی مکانی شده است، فرهنگ و 

تمدن اسالمی و ایرانی به همه افراد بشری معرفی شود.
3 ل پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق

دریکی دو دهه اخیر با مطرح شدن بعد فرهنگی جهانی شدن به ویژه از دهه 70 
میالدی به بعد تحقیقات و تحلیل های فراوانی در رابطه با سبک زندگی و مؤلفه های 
آن در داخل و خارج برای واشکافی آن صورت گرفته است و هرکدام سعی کرده اند 

از جنبه ای برای این مؤلفه پاسخی بیابند.
فضل نژاد و همکارانش )1389( در مقاله ای با عنوان معنویت و سالمت روان از 
دیدگاه قرآن به این نتیجه رسیده اند که بازگشت به معنویت تنها راه حل مشکالت 
پیشروی بشریت امروزی است که باعث می ش��ود افق دید انسان نسبت به جهان و 

انسان شناختی تغییری اساسی کند.
کیانی در س��ال )1386( در مقال��ه ای با عن��وان "جایگاه آرام��ش در عرفان و 
معنویت گرایی جدید" به دنبال تحلیل و آشکار ساختن رابطه میان آرامش و معنویت 

است و آرامش واقعی را در سایه عرفان قابل دست یافتن می داند.
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شهرام نیا )1386(  در کتاب، »جهانی شدن و دموکراسی در ایران« تالش کرده 
است تأثیر جهانی ش��دن به عنوان پدیده ای نو در اندیش��ه جامعه شناسی را بر روند 
دموکراتیک شدن در ساختار نظام سیاسی ایران معاصر تبیین کند، وی نهایتاً نتیجه 
می گیرد که جهانی شدن طی دهه های اخیر سبب گسترش فرهنگ دموکراتیک در 
ایران شده است که به نظر می رسد بیشتر مباحث سیاسی را مدنظر داشته است و از 

سوی دیگر به تحلیل دقیق معارف رضوی و مؤلفه های آن نپرداخته است.
گل محم��دی )1383( در کت��اب »جهانی ش��دن، فرهنگ، هوی��ت« به ذکر 
جهانی شدن و ابعاد متکثر آن می پردازد و به طور خاص به رابطه جهانی شدن از منظر 
فرهنگی هویتی پرداخته و جهانی شدن را عامل تقویت خاص گرایی فرهنگی دانسته 
است و مواردی مانند عام گرایی فرهنگی، بحران هویت و معنا و واکنش هایی را که از 
سوی دیگر کشورها و گروه ها در قبال این جریان به وجود می آید مدنظر دارد که به 
بیشتر به صورت کلی است و به بعد اصلی جهانی شدن و رویکرد و تأثیرگذاری معارف 
رضوی در این فرایند مهم هیچ اشاره ای نکرده است. این پژوهش بر آن است تا ضمن 
استفاده مطلوب از کتاب ها و مقاالت، نقاط ضعف تحقیقات صورت گرفته را در حد 
توان تکمیل کند و به بررسی تطبیقی جهانی شدن فرهنگ و معارف رضوی بپردازد.

4 ل چارچوب نظری نظریه گفتمان
یکی از روش هایی ک��ه در چند دهه اخیر درباره تحوالت سیاس��ی فرهنگی در 
تحلیل های اندیش��مندان مختلف جهان مدنظر قرار گرفت، تحلیل گفتمان است. 
به گفته اکثر تحلیل گران و اندیش��مندان هدف تحلیل گفتمان، فهم امر اجتماعی 
است )حس��ینی زاده؛1383: 183( به این معنا که پدیده های اجتماعی در واقعیت 
خود کامل و تام نبوده اند و هیچ گاه نمی توانند برای همیشه تثبیت شوند )فیلیپس 
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سا و یورگنس��ن؛1392: 53( در نظر الکال و موفه گفتمان »معنای اجتماعی کلمات، 
گفتارها، اعمال و رفتار است که به وسیله یک گروه در یک مقطع تاریخ خاص تعریفی 
از جامعه و فرد اراده می دهند«)حقیقت؛1393: 511( بر این اساس تاریخ مملو از 
گفتمان هایی اس��ت که با تکیه بر دالیل خود اجتماع انسانی خویش را نظم دهی و 
برای آن امنیت، سیاست، اقتصاد و اجتماع تعریف کرده اند. درحقیقت تمام معانی و 
هویت های متفاوتی که یک چیز می تواند به خود بگیرد بستگی به نوع خاص گفتمان 

و شرایطی دارد که به آن معنا و هستی می بخشد.
  4 ل 1 ل مفاهیم نظریه گفتمان

4 ل 1 ل 1 ل فضای گفتمان گونگی و گفتمان های رقیب
درروش تحلیل گفتمان شناس��ایی فضای که جریان های سیاسی در آن فعال 
هستند اهمیت فراوان دارد؛ زیرا در این فضاس��ت که جریان های سیاسی هرکدام 
سعی دارند با خلق معنا و تفهیم آن به گروه های اجتماعی به معضالت جامعه پاسخ 
بگویند و آینده اجتماعی سیاس��ی خود را در قالب آن شناس��ایی کنند. در فضای 
گفتمان گونگی هویت افراد جامعه هنوز ش��کل نگرفته و ای��ن رقابت های معرفتی 
گفتمان های گوناگون اس��ت که س��عی در س��اخت هویت برای افراد جامعه دارد 
)س��لطانی؛1384: 75(. در این فضا گفتمان های رقیب با تصوری که برخاس��ته از 
ذهنیت آن ها نسبت به جهان، چگونگی شناخت جهان و روش زندگی افراد است به 
رقابت با یکدیگر می پردازند و سعی دارند با بیرون راندن رقیب، ذهنیت افراد جامعه 

را در دست بگیرند )حقیقت؛1393: 518(.
ارتباط این پیش فرض گفتمان با موضوع بحث ما در اینجاست که با حاکم شدن 
گفتمان  ماتریالیس��م صرف در دنیای غرب در قالب رنسانس و ناکامی آن ها در حل 
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معضالت سیاسی اقتصادی کنونی جهان شاهدیم که در عصر جهانی شدن فرهنگ 
و حاکم شدن اندیش��ه پست مدرنیس��م فضای گفتمان گونگی در عرصه سیاسی و 
اجتماعی جهان حکم فرما شده است؛ به طوری که به اعتقاد فدرستون1 جهانی شدن 
فرهنگ سبب احیای رویکرد سومی گردیده است که هر رویکردی بتواند به بهترین 
نحو تأمین کننده خواسته های مردم ش��ود، طرفداران بیشتری را به خود مجذوب 
می کند )نش،1389: 77(2 ازاین رو فرهنگ و معارف رضوی با اهداف جهان شمول 
خود و یکی از مهم ترین رقیب تمدن و فرهنگ لیبرال دموکراس��ی است که امروزه 
با مشکالت عدیده ای دس��ت وپنجه نرم می کند و بس��تر الزم برای تأثیرگذاری آن 

فراهم شده است.
 4 ل 1 ل 2 ل طرح بندی

 در نظریه گفتم��ان مفصل بندی همان طرح بندی کلی��ت معنادار یک موضوع 
خاص است. »مفصل بندی عملی است که مجموعه ای از اصطالحات و مفاهیم را در 
کنار هم قرار داده و از آن ها معنای خاص را لحاظ می کند.« )حس��ینی زاده،1383: 
184( برای مثال گفتمان لیبرال دموکراسی با مفصل بندی برابری، مدرنیزاسیون، 
قانون، توسعه، حول دال مرکزی دموکراسی به دنبال تحقق آرمان های مدنظر خود 
بوده است. از س��وی دیگر گفتمان معارف رضوی بر مبنای توجه و تأکید بر رأفت، 
اخالق، عدالت و آزادی محوری بر مبنای دال مرکزی خود یعنی احیای هویت های 
انسانی الهی به دنبال ایجاد رویکردی جدید در زندگی بشریت است؛ در حقیقت عمل 

مفصل بندی، معنای نشانه ها را به طور موقت تثبیت می کند.

1. fetheston
2. nash
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سا 4 ل 1 ل 3 ل بحران یا بی قراری
فضایی اس��ت که در آن نظم فکری و رفتاری خاص در جامعه حاکم نیس��ت و 
هر گفتمان س��عی دارد در این فضا با تثبیت و مش��روع س��ازی خود در بین مردم، 
دیگر گفتمان ها را به حاش��یه براند. بحران به دو علت به وجود می آید؛ اول ناتوانی 
گفتمان حاکم در معنا دهی به ش��رایط و تغییرات جدید، دوم حضور گفتمان های 
رقیب بامعنای متفاوت از انس��ان و جامع��ه )حس��ینی زاده،1383: 179( با حاکم 
شدن رویه های غالب بر زندگی بشریت شاهدیم که آزادی، عدالت. برابری به عنوان 
آرمان های همیشگی بش��ریت در وضعیت بغرنجی به سر می برد که همین موضوع 
بسترساز بحران در روابط سیاسی اجتماعی بشریت شده است و نگرش جدیدی را 

می طلبد.
4 ل 1 ل 4 ل زنجیره هم ارزی

زمانی که دال های اصلی گفتمان با یکدیگر ترکیب می ش��وند آن را هم نشینی 
زنجیره هم ارزی می گویند. در زنجیره هم ارزی معانی مشابه دال های نزدیک به هم 
به ارزش گذاری معنا می پردازند و دیگر معانی خود را از دس��ت می دهند. درنتیجه 
انسجام سیاسی اجتماعی و نظم و امنیت با ترکیب عناصر در زنجیره هم ارزی کامل 

می شوند )سلطانی،1384: 111(.
4 ل 1 ل 5 ل هژمونی

آخرین فرایندی است که بعد از ظهور گفتمان در تثبیت آن مؤثر است. اعمال 
هژمونیک نمونه ای از رفتارهای سیاسی است که شامل پیوندهای نیروهای سیاسی 
گوناگون در یک پروژه مش��ترک و ایجاد نظم جدید می شود. هژمونی، نظم فکری 
اجتماعی است که گروه های سیاسی آن را پذیرفته اند. هژمونیک شدن یک گفتمان 
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به وجود خصومت بین نیروهای رقیب و بی ثباتی مرزهای گفتمانی که این نیروها را 
از یکدیگر متمایز می سازد، بستگی دارد )فیلیپس و یورگنسن، 1392: 89( هدف 
اعمال هژمونیک در گفتمان تثبیت معنا و فرونش��ان مخالفت هاس��ت. بر این مبنا 
چنانچه به دنبال حاکم ش��دن گفتمان جهانی شدن فرهنگ در سطح جهان شاهد 
تبعیض های گسترده در تمام ابعاد در زندگی بشریت هستیم که در دل جامعه اروپا 
منجر به ایجاد و احیای رویکردهای انتقادی هس��تیم، به این نتیجه می رس��یم که 
مؤلفه های مدنظر معارف رضوی می توانند به بهترین نحو حالل مش��کالت مادی و 

معنوی بشریت به یک گفتمان هژمونیک تبدیل شود.
5 ل مفهوم شناسی پژوهش

5 ل 1 ل جهانی شدن فرهنگ3
 امروزه یک��ی از چالش برانگیزترین مفاهی��م در میان تحلیل اندیش��مندان و 
تحلیل گران سیاسی � اجتماعی بحث جهانی شدن است. Global به معنی جهانی، 
فراگیر و پیوسته و Iization به معنای یک فرایند و دگرگونی اساسی در حال انجام 
معنا شده است )س��لیمی، 1384: 3(. تقریباً از س��ال 1961 به بعد بود که فرهنگ 
وبستر4 به دنبال بازشناسی آشکار و اهمیت فزاینده پیوندها و ارتباطات جهان گستر، 
برآن تأکید کرد. در محافل دانشگاهی شاید برای اولین بار در علم اقتصاد بود که به 
کار رفت و به تدریج براثر پیشرفت های چشمگیر در حوزه های فناوری های ارتباطی 
� اطالعاتی این واژه بیش ازپیش مطرح ش��د و به س��ایر رشته ها تس��ری پیدا کرد. 
به طوری که امروزه جهانی ش��دن به عنوان پارادایم5 حاکم برجهان در کانون اغلب 
مباحث سیاسی، اقتصادی، جامعه شناختی و فرهنگی قرارگرفته است )محمودی 
3. Culture globalization
4. Webster
5. Paradigm
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سا رجا 1393 :10 � 12(. صاحب نظران کاربرد رسمی و علمی این مفهوم را به انتشار دو 
کتاب " دهکده جهانی6 مارشال مک لوهان7 که به نقش و اثر تحوالت و پیشرفت های 
اطالعاتی � ارتباطی در زندگی گذش��ته بش��ر پرداخته بود و دیگری نوشته های" 
ژبیگنو برژینسکی8 رئیس شورای امنیت ملی آمریکا مبنی بر نقش آمریکا در رهبری 
جهان و تأکید بر فرهنگ لیبرال دموکراسی9 به عنوان مدل اعال  در زندگی بشریت، 
مرتبط می دانند )عبدالحمید عل��ی، 1379: 152(. به دنبال اس��تحاله روش های 
اثباتی، زمینه برای تجدید حیات فلسفه سیاسی و تبدیل علم سیاست به یک مقوله 
فرهنگی فراهم ش��د. به طوری که فرهنگ از حالت تبعی و عرضی بیرون آمده و در 
پاره ای از موارد خصلت زیر بنایی به خود گرفته است؛ ازاین رو عده ای صحبت از قرن 
فرهنگ، پارادایم فرهنگی و ظهور قاره شش��م فرهنگی می کنند )واترز10، 1379: 
18-21(. به طورکلی اغلب متفکران، جهانیشدن را یک فرایند تدریجی و پایدار در 
نظر گرفته اند که روزبه روز بر شتاب و گستره آن افزوده می شود و  زمینه را برای ظهور 
فرهنگ سوم در سایه گسترش رسانه های ارتباط جمعی، مهاجرت انسان ها، توریسم 

به کشورهای دیگر، تسهیل کرده است )نش، 1389: 8(.
5 ل 2 ل فرهنگ11: این واژه در لغت برگرفته شده از زبان باستان به معنی کشت 
و کار و پرورش است. در اصطالح به معنی کلیت در هم تافته ای است که دانش، دین، 
هنر، قانون، اخالقیات، آداب � رسوم، ارزش ها � اعتقادات، احساسات و به طورکلی  
نماد هویت دهندگی، توس��عه خواهی، خالقیت را در برمی گی��رد )محمودی رجا، 

6. Global village
7. Marshall McLuhan
8. Brzezinski Zhbygnyv
9. Liberal Democracy
10. Waters
11. Culture
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1393: 45(. جعفری در یک تعریف جامع و در نقد تعریف رایج از فرهنگ در غرب 
معتقد است که »فرهنگ عبارت اس��ت از کیفیت، شیوه شایسته و بایسته برای آن 
دسته از فعالیت های حیات مادی و معنوی انسان ها که مستند به طرز عقل سلیم و 
احساس های تصعیدشده آنان در حیات تکاملی است. وی در یک تقسیم بندی کلی 
فرهنگ را به دودسته   پیشرو و پیرو تقسیم می کند. فرهنگ پیرو را مدلی از زندگی 
می داند که تابع هیچ اصل و قانون اثبات شده ای نیست و مالک درستی و نادرستی 
در آن تمایالت طبیعی و هوس های انسان هاس��ت )به نقل از سروری مجد،1392: 
80( اما در سوی دیگر، فرهنگ پیشرو قرار دارد که دارای ویژگی هایی چون هدف 
و غایت مندی، پویایی و استمرار اس��ت و بر پایه اصول ثابت حیات تکاملی و اصیل 
قرار دارد و  در س��ایه آن امکان حیات اعلی و طیبه، تمدن سازی برای بشریت و در 
یک کالم عزت، کرامت الهی انس��انی و س��عادت در دنیا و آخرت امکان پذیر است. 

)جعفری،1373: 77(.
6 ل شاخص ها  و ابزارهای مهم جهانی شدن فرهنگ

برای تبیین و تحلیل پارادایم اصلی حاکم برجهان یعنی جهانی شدن فرهنگ، 
نیازمند مشخص کردن ش��اخص ها، ابزارها و فعالیت های عامه پسندی هستیم که 
این جریان برای گسترش و تسریع در دستیابی به اهداف و افکار ایجاد کرده و بر تمام 
ابعاد زندگی بشریت تأثیر گذاشته است. در این جا باید به ابزارهای اقتصادی مانند 
رویکرد نظام س��رمایه داری مبتنی بر پول، بازار، حمل ونقل تأمین مالی و ابزارهای 
فرهنگی: امکانات ارتباطی � اطالعاتی مانند تلفن، اینترنت12، ماهواره و زبان واحد و... 
اشاره کرد )آرت شولت13، 1382: 75 � 77(. ابزارهای مهمی که در تحقق فشردگی 

12. Internet
13. Art Schulte
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سا زمان و مکان و دهکده جهانی نقش اساسی دارند و باعث شده اند تا میلیون ها نفر بلکه 
میلیاردها نفر در کره خاکی به همه حوادث، رویدادها و تحوالت رخ داده در سرتاسر 
جهان دسترسی داشته باشند. این وس��ایل امروزه به عنوان نئوتوتالیتر14 مطرح اند 
بدین معنی که اگر در قدیم توتالیتر به معنای حاکمیت و اقتدار یک حاکم مستبد بر 
تمام امور افراد انسانی بوده است، امروزه به واسطه   انقالب انفورماتیک و سایر ابزارهای 
ارتباطی شاهد ظهور نئوتوتالیتر هستیم که ذهنیت، تفکر، احساسات و به طورکلی 
عقل را از انسان گرفته و انسان را به صورت یک شیء درآورده است که از خود هیچ 

اراده، استقالل عمل و آزادی ندارد )محمودی رجا، 1393: 67(.
7 ل مشکات امروزی بشر و ضرورت کاربست معارف رضوی در جهان:

بشر امروزی با چالش ها و مشکالت عدیده ای دست وپنجه نرم می کند که بخش 
عمده ای نتیجه  عملکرد قدرت ه��ای بزرگ و مبنا قرار گرفت��ن مادیت و ثروت در 
مناسبات جهانی اس��ت. در یک نگاه کلی مشکالت بش��ری حاکم برجهان امروزی 

عبارت اند از:
7 ل 1 ل سللطه جویی، برتری جویی و ایجاد کانون بحران: این سیاس��ت 
به ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم با مطرح ش��دن ثروت و قدرت به عنوان معیار 
اصلی در جهان، حاکم شد؛ به طوری که این کش��ورها از طریق فشارهای سیاسی، 
تبلیغاتی و اقتصادی، ایجاد بحران های امنیتی، تفرقه افکنی و اختالف میان مردم، 
اقوام و قبایل برای دس��ت یابی به اهداف خود و درواقع مشروع جلوه دادن اعمال و 

رفتار خود می کوشند.
7 ل 2 ل ناکارآمدی سلازمان های منطقله ای ل بین الملللی: بااینکه این 
سازمان ها برای گسترش عدالت، امنیت و صلح پایدار در کشورهای جهان بناشده اند، 
14. Neo totalitarian

بررسی تطبیقی کاربست پارادایم جهانی شدن فرهنگ و جهان بینی دینی



206

13
95

یز 
پای

 ،1
5 

ره
شما

م 
ار

چه
ل 

سا

فرهنگ رضوی

اما به دلیل تأثیرپذیری از عنصر قدرت و زور مح��وری حاکم برجهان پس از جنگ 
جهانی دوم، کارایی و عمل کردن به وظیفه اصلی خود را فراموش کرده اند، در این 
رابطه باید گفت، شورای امنیت  که باید ضامن صلح و امنیت برای همه کشورها باشد، 

خود عامل بی عدالتی محض، ناامنی و تضییع حقوق ملت ها شده است.
7 ل 3 ل هجوم و هجمه سلازمان یافته به ارزش های الهی ل انسانی و 
برجسته کردن فرهنگ مصرفی سرمایه داری15: باارزش ترین و مقدس ترین 
بنیاد انسانی، نهاد خانواده است. نهادی که کانون پاک عشق، صمیمیت و محیط 
امن برای تربیت نسل های بشری و بستر ش��کوفایی عاطفه ها و استعدادهاست. 
امروزه هجم��ه س��ازمان یافته ای از ناحیهی دش��منان انس��انیت و چپاول گران 
اقتصادی از طریق ترویج س��بک زندگی مادی گرا باقدرت رسانه برای فروپاشی 
این نهاد و استحاله فرهنگ های بومی سنتی و تغییر خودباوری و عزت نفس را در 
دس��تور کار قرار داده اند. امری که زمینه  چپاول و غارت مستقیم و غیرمستقیم 
منابع طبیعی و انس��انی را در این کش��ورها میسر کرده اس��ت )محمودی رجا، 

)90 :1393
7 ل 4 ل گسترش فقر، بی سوادی و محرومیت از بهداشت و فاصله فقیر 
و غنی در جهان: درحالی که حدود 70 تا 80 درصد منابع طبیعی انس��انی و سایر 
معادن زیرزمینی و قیمتی در س��ه قاره آفریقا، آمریکای التین و آس��یا قرارگرفته 
اس��ت؛ اما به یغما بردن این منابع توس��ط قدرت های چپاولگر به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم باعث شده که روزبه روز فاصله فقیر و غنی در جهان گسترش  یابد. طبق 
آمار منتشرشده توسط سازمان ملل، روزانه حدود 100 میلیون نفر گرسنه بر بالین 
می گذارند و 980 میلیون نفر در فقر مطلق اند. همچنین نس��بت برخورداری میان 
15. Capitalist consumer culture
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سا فقیر و غنی در برخی نقاط به 40 برابر رسیده اس��ت. یک سوم مرگ ومیر در جهان 
یعنی روزانه 50 هزار نفر ناش��ی از عوامل مربوط به فقر است )پژوهش های ریاست 

جمهوری، 1389: 40 � 50(.
 8 ل معارف و جهان بینی رضوی:

بشر همواره در طول تاریخ به دنبال ترقی، پیشرفت، تحقق زندگی توأم با برابری، 
عدالت و... بوده است. این مصادیق در معارف رضوی به وضوح دیده می شود. امام رضا 
)ع( به عنوان هشتمین اختر تابناک امامت و والیت شیعیان اثنی عشری است که طبق 

نص صریح پیامبر اکرم )ص( به عنوان امام امت از قبل معرفی شده بود. خصایلی مانند 
عالم آل محمد و امام رئوف ازجمله لقب هایی است که طبق روایتی از امام جواد )ع( 
از سوی خداوند به اعطاشده است )مفید 1412 ق، الف ج 2: 251(. باید گفت سیره 
رضوی مجموعه آموزه ها، اندیشه ها و شیوه هدایت، اجرای احکام الهی برای سعادت 
و کمال و شکوفا شدن استعدادهای ذاتی، تکامل و ترقی مادی و معنوی بشری است 
که بعد حکمت نظری و عملی را در برمی گیرد و سرشار از مصادیقی چون علم، زهد، 
اخالق، عبادت، کرامت، سیاست و حکمت است )سروی مجد، 1393: 69(. در این 
سلوک زندگی، تکامل و ترقی واقعی برای بش��ر، بسط معنویت و فطرت خداجویی 
انسان ها، شکوفایی عقل، احس��ان، اخالق مداری در روابط اجتماعی توسعه دانش 
و حکمت ورزی در جامعه، ش��کوفایی و توس��عه اقتصادی و در ی��ک کالم جامعه و 
تمدن سازی بر مبنای اصول و هنجارهای الهی � انسانی برجستگی خاصی دارد. در 
صورت استناد به سیره، فرهنگ و معارف آن حضرت، زندگی استوار، حیات طیبه و 
به طورکلی رسیدن به عزت، کرامت انسانی و الهی قابل دستیابی است )همان: 83(.
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8 ل 1 ل محبت و رأفت:
یکی از صفاتی که با ش��نیدن نام امام رضا )ع( در اذهان تداعی می ش��ود، رأفت، 
مهربانی و محبت ایشان است. محبت از ریشه حبب اس��ت و اسم مصدر به معنای 
دوست داشتن کسی است )دهخدا،1377: ذیل محبت(. در دین مبین اسالم آیات و 
روایات فراوانی دراین باره وجود دارد. به طوری که در فرهنگ اسالمی، دین جز محبت 
نیست )مجلس��ی،1409ق، ج 27: 85(. به طورکلی در اندیش��ه اسالمی و فرهنگ 
رضوی، هندسه و ش��اکله اصلی عالم برمدار و محور محبت دایر است و نعمت های 
مادی مانند ثروت، ابر، باد، باران در خدمت و ابزاری برای جلب رحمت پروردگارند؛ 
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سا َّذیَن یْؤِمنُوَن  در همین باره خداوند در س��وره انعام آیه 54 می فرماید »َو إِذا جاَءَك ال
َُّه َمْن َعِمَل ِمْنُکْم ُسوءاً بَِجهالٍَة ثُمَّ  ْحَمَة أَن ُُّکْم َعلی  نَْفِسِة الرَّ بِآیاتِنا فَُقْل َسالٌم َعَلیُکْم َکتََب َرب
َُّه َغُفوٌر َرحیٌم«. امام معصوم همواره بر این مؤلفه تأکید زیادی  تاَب ِمْن بَْعِدهِ َو أَْصَلَح فََأن
داشتند که دشمنی و دوستی های تان جز در راه خدا نباشد؛ خداوند در حدیث قدسی 
در همین باره به پیامبر اکرم )ص( می فرماید »همتت را یک چیز قرار بده: زبان، بدن، 
اندیشه و انگیزه ات را الهی کن؛ اگر دل به خدا دادی دیگر نگران چیزی نباش. عقل 
را در راه خدا به کارگیر، اهل یقین، حسن خلق، سخاوت و رحمت بر خلق می شوی« 

)فیض کاشانی،1406ق، ج 26: 15(.
 8 ل 2 ل عقانیت16

در دنیای غرب به خصوص حاکم ش��دن آموزه های مدرنیته  متأخر، عقالنیت و 
جایگاه آن در روابط و مناس��بات جامعه، به عنوان یک عامل ارزش��ی و ایدئولوژیک 
برتری محور در بررسی تطبیقی خود با سایر فرهنگ و تمدن ها از سوی اندیشمندان 

و تحلیل گران غربی مورد تحلیل قرارگرفته است.
دین مبین اسالم به عنوان اکمل ادیان و اتمام نعمت ها جهت پاسخ گویی جامع 
به نیازهای افراد، ضمن توجه به این مؤلفه، برای پوشش دادن نواقص عقل بشری بر  

وحی و دستورات دینی در قالب دو جنس همزاد و همگام، تأکید کرده است.
در اس��الم و به طور اخص فرهنگ و معارف رضوی،"عقل و عقل گرایی"  جایگاه 
برجس��تهای را به خود اختصاص داده اس��ت  بای��د گفت در این مع��ارف  با دیدی 
گس��ترده تر عقالنیت و خردورزی به عنوان مهم ترین ویژگی و ماهیت فلسفی افراد 
بشری و وجه ممیز انسان با سایر موجودات در نظر گرفته شده است. دراین باره باید 

16. Rationality
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این روایت اشاره کرد: »اَنَ اللَ َرکََّب فِی الَمالئَکِة َعقال باِل َشهوة َو َرکََّب فَی البَهائم َشهوة 
باِلَعقل َو َرکََّب فی بَنی آدم ِکلتَیهما فََمن َغلَب َعقُله َشهوتَة َخیر ِمَن الَمالئکِة َو َمن َغلَب 
َشهوتة َعقُله فَُهو َشّر ِمَن البَهائم؛ همانا خداوند در فرشتگان، عقلی بدون شهوت و در 
چارپایان شهوتی بدون عقل و در فرزندان آدم هردو را قرارداد؛ پس کسی که عقلش 
بر شهوتش غالب شود، برتر از فرشتگان و کسی که شهوتش بر عقلش غلبه پیدا کند 

پست تر از چارپایان است« )حرعاملی، 1409ق، ج 11: 164(
در رابط��ه بااهمیت عق��ل و عقالنی��ت در جهان بینی و فلس��فه اس��المی باید 
متذکر ش��د که محبوب ترین مخلوق،  مخاط��ب خداوند در انج��ام تکالیف، عقل 
است )کلینی،1407ق، ج 1:10( و پرستش خدا، به دس��ت آوردن بهشت، احیای 
امربه معروف و نهی از منکر در س��ایه آن قابل دستیابی اس��ت؛ از همین رو امام رضا 
)ع( دوست هرکسی را عقلش و جهل او را دشمنش می داند )همان، ج 1، ح 1: 11(؛ 

و از س��وی دیگر باید گفت که در فرهنگ و معارف رضوی کیفیت و کمیت پاداش 
و جزای مردم در روز قیامت را میزان عقل ش��ان تعیین می کند )همان: 21 � 23(. 
برخی درباره توجه ویژه فرهنگ و مع��ارف رضوی در حوزهی عقل گرایی به حدیث 
امام موسی کاظم )ع( اشاره می کنند که به هشام فرمودند: »ای هشام خداوند بر مردم 
دو حجت دارد، حجت آشکار که همانا رسوالن خدا، امامان و ائمه اطهارند و حجت 
پنهان که همانا عقل مردم است« )کلینی، 1407ق، ج 1: 19(. امام رضا )ع( در حدیثی 
شاخص های عقالنیت در روابط و مناسبات اجتماعی انسانی را مطرح کرده اند »الیَِتمُّ 
َعقل امرء ُمس��لم َحّتی تَکوَن فیه َعش��ُر ِخصال«؛ عقل هیچ انسان مسلمانی کامل 

نمی شود مگر اینکه ده خصلت و عنصر در آن دیده شود:
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)عطاری، 1406 ق، ج 1: 285(
8 ل 3 ل سیاست در معارف رضوی

سیاس��ت یکی از مبهم ترین و پیچیده ترین واژگان فرهنگ علوم سیاسی است 
که از قدیم تاکنون از سوی اندیشمندان و تحلیل گران برداشت های متفاوتی از آن 
ارائه شده اس��ت. تعابیری مانند فن نگه داش��تن و حفاظت از ملک، فرمان راندن بر 
رعیت، ریاس��ت، حکمرانی، داوری، تدبیر، راهنمایی و اداره کردن جوامع ازجمله 
معانی است که درباره سیاس��ت در اذهان متبادر می شود )درخشه،1386: 141(. 
دیوید ایس��تون17 آن را توزیع اقتدارآمیز ارزش ها و هنجارها می داند )عالم،1375: 
75(. نهایتاً باید گفت که در اغلب تحلیل های صورت گرفته درباره این واژه بر عنصر و 
مفهوم کلیدی آن یعنی قدرت محوری تأکید اساسی شده است )مشیرزاده،1391: 

17. Istone
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89( اما این تعریف و جهان بینی از سیاست طبیعتاً در راستای تأمین منافع عده ای 
قلیل و تضییع حقوق اکثریت افراد بشری است؛ بنابراین ضرورت بازنگری در تعریف 
این واژه و تحقق یک مدل جایگزین برای در برگرفتن معنایی جامع، تحقق اهداف 
و آموزه های تأمین منافع همگان در جهان امروزی، حیاتی است. در حقیقت چیزی 
که در حال حاضر بر روابط و مناسبات جهانی حاکم است، سیاست رئالیستی متأثر 
از نگرش های  هابز18، ماکیاولی19 و مورگنتای20 از سیاست است که همگی بر مکر، 
قدرت محوری، منافع محوری برای تأمین اهداف و منافع ملی به هر قیمتی که شده 
تأکیددارند )عالم،1387: 96(. امروزه دوران "انسان، گرگ انسان است". همه جوامع 
و افراد برای دست یابی به امنیت، منافع خصوصی خود باهم رقابت دارند و در عصر 
آنارشی یا عدم اقتدار مرکزی برای نظم جهان، هرکس��ی که زور و قدرت بیشتری 
داشته باشد، بهتر می تواند به اهداف حیاتی و توسعه و پیشرفت ملی خود دسترسی 
پیدا کند )مشیرزاده، 1391: 120� 123( اما مصداقی دیگر از سیاست وجود دارد 

که از ریشه و بنیاد با جهان بینی فوق مخالف است.
فرهنگ و سیره رضوی با وامداری از آموزه و ایدئولوژی جامعه نبوی و حکومت 
عدل علوی از سیاست، تعریفی دیگری دارد. در این نگرش، سیاست نه به عنوان علم 
زور و قدرت س��نجی، بلکه بس��ان علم هدایت و تدبیر جامعه برای رساندن افراد به 
سعادت، تکامل و ترقی دنیوی و اخروی، شکوفایی استعدادهای ذاتی فارغ از توجه 

به عناصر تبعیض آمیز مطرح است )افتخاری، 1392: 8(.
سیاس��ت حاکم در دنیای غرب با مبنا قرار دادن هستی شناس��ی و جهان بینی 
مدرنیسمی، ماتریالیسم و تسلط همه جانبه در طبیعت را هدف غایی انسان ها مطرح 
18. Hobbes
19. Machiavelli
20. Morgenthau
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سا کرده است )همان: 11( دراین باره خداوند در س��وره بقره آیه 86 می فرماید »اینان 
همان کس��انی اند که آخرت را دادند و دنیا را خریدند، از عذابش��ان کاسته نشود و 
کسی یاری ش��ان نکند«؛ اما در مقابل جهان بینی تک بعدی فوق، سیاست و معارف 
رضوی بر مبنای عنایت به آموزه ها و دستورات دینی، نگاهی جامع در حوزه دنیوی 
و اخروی افراد دارد که در چارچوب چنین نگرشی، سیاست علمی است که به دنبال 
اداره مطلوب امور دنیوی و  رسیدن به س��عادت و هدایت واقعی  در بر پایه ی برخی 
اصول و گزاره های هنجاری اس��ت )خس��رو پناه و پناهی آزاد، 1389: 56(. درباره 
غایت سیاست و اقداماتی که حکمرانان، باید برای افراد فراهم کنند؛ نیز  نگرش های 
متفاوتی دیده می ش��ود. به طوری که عده ای مفهوم منفعت محوری و لذت گرایی را 
کانون اصلی سیاست معرفی کرده اند، درنتیجه حاکم سیاسی » باید« امکان تحقق 
این هدف واقعی را فارغ از توجه به الزام های اخالق��ی � هنجاری بلکه تأمین کننده 
حداکثر رفاه و شادی برای همگان فراهم کنند )جونز، 1383: 500(؛ اما در مقابل، 
س��یره و معارف رضوی با التزام به اصول اخالق اس��المی، حکمت، زهد، تقوا، علم 
محوری و عدالت گستری تعریفی جدید از سیاست ارائه کرده است. سعادت محوری، 
غایت سیاست در نظر گرفته است؛ از همین رو شالوده و کنه اصلی سیاست در نگرش 
اسالمی صرفاً کسب لذایذ مادی و منفعت طلبی در نظر گرفته نمی شود بلکه بر بعد 
هدایت، مدیریت و شکوفا شدن استعدادهای ذاتی در همه افراد بشری توجه می شود 

)افتخاری، 1392: 15(.
در ذیل به سیاست ها و اقدامات امام رضا )ع( برای نقد و چالش سیاست های قدرت 

محوری عباسیان که امروزه می تواند مدنظر قرار گیرد، اشاره می شود:
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)جمعی از نویسندگان: الف 1392: 370- 400(

مؤلفه ها و شاخص های سیاست حاکم برجهان فعلی:
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سا مؤلفه ها و رویکردهای اتخاذی سیاست در معارف و سیره رضوی:

 )بشیر 1392: 80 - 82(
8 ل 4 ل عدالت طلبی

عدالت21 به عنوان یکی از مهم ترین واژگان در زندگی بشریت در طول تاریخ برای 
اعتالی اخالقی فرهنگی اجتماعی و اقتصادی مطرح بوده اس��ت. در لغت به معنای 
برابری، استقامت و راس��ت کردن کژی و اعوجاج، انصاف، حد وسط میان امور و در 
مقابل ظلم و جور معنی شده است )راغب اصفهانی، 1416ق: 326(. عدالت در نظام 
اس��المی به طورکلی به معنای قرار دادن امور در مواضع خود و نظام تعاملی در نظر 
گرفته می شود که در کنار آن، مفهوم مسئولیت مشترک شکل می گیرد. زمینه ساز 
تحقق عدالت، همدلی و اطاعت افراد از ولی خداست )شعیری، بی تا: ج 1: 119(. در 
21. Justice
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اسالم شاکله اصلی نظام و به عبارتی دال مرکزی و حکومت اسالمی، مفهوم عدالت 
است؛ چراکه خداوند هستی را بر اس��اس حق و عدل آفریده یا به تعبیر امام علی )ع( 
عدل مایه حیات بشر و مایه اصالح بشر اس��ت و هدف ارسال انبیا معرفی شده است 
)آمدی،1366، ج 1: 307؛ کلینی، 1407ق، ج 5: 266( خداوند در سوره حدید آیه 
25 به اهمیت عدل و قیام بر قسط برای عدل گستری اشاره کرده است. امام رضا )ع( بر 
اساس آیه 90 سوره نحل درباره عدل می فرماید:»استعمال العدل و االحسان موزن 
بدوام النعمه؛ عدالت ورزی و نیکوکاری عامل تداوم و پایداری نعمت هاس��ت )ابن 
بابویه، 1378ق، ج 2: 24(. در مذهب تشیع عدالت بسیار پررنگ تر از سایر مذاهب 
است به طوری که یکی از اصول پنج گانه آن عدل است و شاید به دلیل همین توجه 
خاص به عدالت است که شیعه امامیه را »عدلیه« نیز گفته اند )مطهری،1383: 9(. 
ازاین رو رواج بی عدالتی یکی از عوامل انحطاط جوامع و عدالت به عنوان ناموس بزرگ 

اسالم و ایجادکننده یک مقیاس اجتماعی مطرح است.
8 ل 5 ل احسان

یکی دیگر از مؤلفه های برجس��ته در س��یره، فرهنگ و معارف رضوی، مفهوم 
احسان و نیکوکاری است؛ که به معانی مختلفی مانند رساندن نفع نیکو به دیگری، 
انجام کاری از سر آگاهی و به شکل شایسته یا رساندن نفع به دیگری باانگیزه خدایی 
به کاررفته اس��ت )س��روری مجد، 1392: 94(. این مؤلفه مهم در س��یره رضوی با 
مصادیقی مانند احسان به خلق، عفو و صفح، صبر و جهاد درراه خدا دیده می شود که 

در صورت عمل به آن بخش عظیمی از مشکالت قابل حل است.
8 ل 5 ل 1 ل احسان و محبت به خلق

 یکی از اندیش��ه و آموزه های برجس��ته در دین جامع و کامل اسالم که خداوند 

بررسی تطبیقی کاربست پارادایم جهانی شدن فرهنگ و جهان بینی دینی



217

13
95

یز 
پای

 ،1
5 

ره
شما

م 
ار

چه
ل 

سا درآیات و روایات متعدد به آن پرداخته است، اخوت و انس انسانی است. به طورکلی 
اخوت به معنای عام، رفتار مس��المت آمیز با انسان هاست تا جایی که آنان در مقابل 
آیین حق دست به عناد و ستیز نزده باشند )نهج البالغه، نامه 53(. در همین باره امام 
علی )ع( در نامه با مالک اشتر می نویسد »ای مالک قلبت را از رحمت، محبت و لطف 
بر مردم پر کن و نسبت به آنان درنده خو نباش که خوردن آنان را غنیمت بشماری 
چراکه مردم دو صنف اند: یا برادر دینی تو اند یا همنوع تو در خلقت« از سوی دیگر 
معنای خاص اخوت که همانا میان مؤمنان و مسلمانان است که خداوند درآیات 10 
سوره حجرات، 29 سوره فتح و 54 سوره مائده به آن پرداخته است. همین مؤلفه در 
فرهنگ و سیره رضوی به وضوح دیده می شود به طوری که در این سیره نیکی و محبت 
به خلق از سرمایه های دنیوی و اخروی پنداشته شده است؛ در همین باره امام رضا 
َّتَوّدُد الَی  )ع( می فرمایند »پیامبر اکرم )ص( فرموده اند »رأُس الَعقِل بَعد االیماِن بِاهلل؛ ال

الّناِس َو اصِطناُع الَخیِر اِلی ُکلِّ بِّر اَو فاِجر« اوج خردمندی و خردورزی پس ازایمان به 
خداوند، درستی با مردم و نیکوکاری به هر انسان چه نیکوکار و چه بدکار است )ابن 
بابویه، 1376ق، ج 2: 35(. درباره محبت در فرهنگ رضوی باید به این نکته اشاره 
کرد که محبت می تواند زمینه ساز جامعه ای عادالنه، انسانی، اصالح جامعه، تکامل 
و ترقی دنیوی و اخروی افراد، رسیدن به قرب و رضای الهی، نیل به معرفت واقعی و 
حقیقی، گسترش محبت و صله ارحام نسبت به یکدیگر، بخشش و مدارا به هنگام 
غضب، روابط متقابل حاکم خواص و توده، بخشش و انعام مالی و درنهایت گسترش 
مؤلفه رحمت و رحمان الهی در زندگی بشریت شود )سروی مجد،1393: 76 -81(.

8 ل 6 ل معنویت گرایی: معنویت در لغت به معنای معنوی بودن و منس��وب 
به حقیقی ذاتی  و مطلق در برابر امور مادی، ظاهری و صوری مطرح ش��ده اس��ت 
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)معین، 1354، ج 4: 76، ذیل واژه معنویت(. در یک تعریف کلی اغلب تحلیل گران 
و اندیش��مندان دینی و غیردینی، معنویت گرایی را نحوه مواجه شدن و جهان بینی 
انسان با جهان و هستی در نظر می گیرند؛ که مدعی اند در صورت حاکم شدن چنین 
رویه ای حالت های نفس��انی نامطلوب مانند غم و اندوه، نامیدی، دلهره، احس��اس 
سردرگمی و ازخودبیگانگی، بی معنایی و بی هدفی تا آن جایی که امکان پذیر باشد، 
در انسان محو و رضایت و آرامش درونی  جایگزین می شود )ارمکی و نعلچی 1393: 
159(. خداوند در قرآن کریم درآیات و روایات فراوانی، معنویت گرایی را عالم باطن،  
حقیقت روح جهان مادی و ظاهری در نظر می گیرد که در سایه آن امکان رسیدن به 
حیات طیبه و قرب رضای الهی امکان پذیر است )همان: 151 - 152( در فرهنگ و 
سیره رضوی، معنویت گرایی، برآیندی که از فرایند معرفت، ایمان و عمل صالح در 

چارچوب شریعت اسالمی و آموزه های الهی انسانی حاصل می شود.
در فرهنگ و مع��ارف رضوی ضمن تأکید ج��دی بر معنویت گرای��ی، به آثار و 

پیامدهای آن در زندگی افراد اشاره شده است:
تقویت و توسعه روحیه شهامت، ش��جاعت و فداکاری، عدم سلطه گری و . 1

سلطه پذیری.
اعتقاد به رازق بودن و روزی دهندگی حق تعال��ی که موجب از بین رفتن . 2

حرص، ناخش��نودی، اس��تعمار و اس��تثمار در طبیعت و زندگی بشریت 
می شود.

اطمینان و آرامش روحی � روانی که خداوند در سوره رعد آیه 28 و فتح آیه . 3
4 به آن اشاره کرده است. در س��ایه  آن دام های شیطانی، شهوت نفسانی، 
توجه صرف مادی گرایی و لذت گرایی زودگذر دنیوی از بین می رود و شاهد 

بررسی تطبیقی کاربست پارادایم جهانی شدن فرهنگ و جهان بینی دینی



219

13
95

یز 
پای

 ،1
5 

ره
شما

م 
ار

چه
ل 

سا عفت، پاک دامنی، شرافت، برپایی جامعه ای س��الم � انسانی و به طورکلی 
خوش��بختی و تعالی همگان در جهان فراهم می ش��ود )ارمکی و نعلچی، 

.)155 - 152 :1393

8 ل نتیجه گیری
 به دنبال اثرات و پیامدهای تحوالت سیاسی � اجتماعی رخ داده در  دنیای غرب 
)رنس��انس( و به طور اخص پس از پیروزی فرهنگ و آرمان لیبرال � دموکراسی در 
رقابت با جریان های دیگر ازجمله نازیسم، فاشیسم و به ویژه کمونیسم، اندیشمندان 
غربی، مدعی جهان شمولی افکار و آموزه های جهانی شدن فرهنگ شدند. امری که 
از دید آن ها رفاه، برابری، آزادی، توسعه و رهایی کشورهای جهان سوم و عقب مانده 
را در پی خواهد داشت. مواردی مانند افزایش بی حدوحصر بی اخالقی ها در روابط و 
مناسبات، گسترش فضای بی بندوباری و ناهنجاری های اجتماعی در جهان، تزاید 
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گس��ترده تبعیض و بی عدالتی ها، درگیری های نژادی قومی قبیله ای، اضمحالل و 
مخدوش شدن هویت، عزت و کرامت الهی انسانی بشریت، سست شدن هرچه بیشتر 
باورها و اعتقادات مذهبی و خانوادگی، افزایش استعمار، سلطه گری زور محوری، 
ایجاد و احیای تروریسم و گروهای رادیکال، جرم و جنایات گسترده، فساد اختالس 
مالی اخالقی گسترده و... تناقض گفته های آنان را مش��خص می کند.  مواردی که 
منجر به بروز مشکالت روحی روانی عدیده ای برای نوع بشریت شده است. ازاین رو 
همه بش��ریت در پی یافتن ایده ای جدید برای فائق آمدن بر این زندگی ماش��ینی 
هستند که منجر به شیء ش��دگی و ازخودبیگانگی افراد بشری شده است. از سوی 
دیگر باید گفت با سپری شدن عصر اندیشه های الحادی، امروزه یگانه پرستی و اعتقاد 
به ربوبیت مبدأ هستی ازجمله مشترکات انسان هاست که مبنا قرار گرفتن همین 
امر در تصمیمات می تواند راهگشای بسیاری از مشکالت جوامع امروزی باشد؛ مورد 
دیگر درک مشترک جهانی از منابع معرفتی است. گرچه عقل، تجربه و علم از منابع 
عظیم معرفتی هستند اما تاریک اندیشی قرون وسطی، بخش عمده ای از جهان غرب 
را از این منبع مهم معرفتی محروم کرد. عکس العمل در مقابل این حرکت متحجرانه، 
باعث کنار گذاش��تن منابع دیگر معرفتی یعنی خدا و معرفت های دینی از زندگی 
بشر در غرب ش��د؛ اما امروزه با آگاهی عمیق بش��ری توجه توأمان به دین، دانش، 
علم، معنویت، نقطه مشترک بش��ریت جهان امروزی است. فرهنگ و سیره رضوی 
به عنوان یک فرهنگ قرآنی، فرابش��ری و عترت اهل بیت معصوم بر مبنای توجه و 
تأکید بر اخالق مداری، محبت و انس محوری در روابط، زهد، تقوا، عدالت، حکمت، 
علم در روابط بشری به دنبال احیا و تقویت رشد، کمال بخشی و ترقی بشریت است؛ 
این آموزه ها قدرت و قابلیت زیادی برای پذیرش و تأثیرگ��ذاری در اذهان و قلوب 
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سا جویندگان حقیقت، حکمت، اخالق مداری و محبت متقابل حاکمان و مردم دارد که 
به صورت فطری الهی در انسان ها یافته می شود؛ به واقع امروزه این مؤلفه ها گمشده 
واقعی زندگی الهی انسانی بش��ر محسوب می ش��ود که در فرهنگ رضوی عنایت 

ویژه ای به آن ها شده است.
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• -------------- )1378ق(، عیون اخبار الرضا )ع(، ج 2، تهران: جهان.	
• ابن طاووس، علی بن موس��ی )1411(، مهج الدعوات و منهج العبادات، قم: 	

دارالذخائر.

• ابن شعبه حرانی، حسن ابن علی )1404(، تحف العقول عن آل الرسول )ص( 	
قم: اسالمی.

• اخوان ارمکی، مجتبی و نعلچی معصومه )1393(، »س��بک زندگی امام رضا )ع( 	
الگویی برای آرامش روانی«، فصلنامه فرهنگ رضوی، سال دوم، شماره هفتم: 

.179 – 145
• افتخاری، اصغر )1392(، » مفهوم سیاست در مکتب رضوی» فصلنامه فرهنگ 	

رضوی، سال اول، شماره سوم: 7 – 26.
• افروغ، عماد )1384(، اسام و جهانی شدن، تهران: کانون اندیشه جوان.	
• امین، سمیر، پل س��وئیزی و دیگران، )1380(، جهانی شلدن با کدام هدف، 	

ترجمه ناصر زرافشانی، تهران: نشر آگاه.
• آرت شولت، یان )1382(، نگاهی موشکافانه به پدیده جهانی شدن، ترجمه 	

مسعودکرباسیان، تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
• آمدی، عبدالوهاب بن محمد )1366(، غرورالحکم و در الکلم، ج 1، قم: دفتر 	

تبلیغات اسالمی.

• بشیر، حسن )1392(، »گفتمان والیت عهدی امام رضا )ع( میان دو رویکرد زیست 	
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.86 – 49

• بهروزلک، غالمرضا، )1386(، جهانی شدن و اسام سیاسی در ایران، تهران: 	
انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی.

• تاجیک محمدرضا )1378(، گفتمان و تحلیل گفتمانی، تهران: نشر فرهنگ 	
گفتمان.

• جعفری، محمدتقی )1373(، فرهنگ پیرو و فرهنگ پیشرو، تهران: علمی 	
و فرهنگی.

• جمعی از نویسندگان  الف )1392(، جسلتاری در ادعیه رضویه با تأکید بر 	
صحیفه الرضوية  الجامعه، به اهتمام مرتضی سلمان نژاد، تهران: دانشگاه امام 

صادق )ع(.
• جونز و.ت )1383(، خداوندان اندیشله سیاسی، مترجم علی رامین، تهران: 	

امیرکبیر
• حرعاملی، محمدبن حسین )1409ق(، وسایل الشیعه، ج 11، قم: موسسه آل 	

بیت.
• حسینی زاده، محمدعلی )1383( » روش و نظریه در علوم سیاسی«، فصلنامه 	

علوم سیاسی، سال هفتم، شماره 4: 181� 212
• حقیقت، صادق )1393( روش شناسلی علوم سیاسلی،  ویرایش سوم، قم: 	

انتشارات دانشگاه مفید
• خسروپناه، عبدالحسین و حسن، پناهی آزاد )1381(، هستی شناسی معرفت، 	

تهران: امیرکبیر.

• خواجه پی��ری، فاطم��ه )1391(، »آزادی از نگاه موالی متقیان ام��ام علی )ع(« 	
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مجموعه مقاالت اندیشه های راهبردی: 56 – 67.
• درخش��ه، ج��الل )1386(، »تجزیه وتحلیل رابطه دین و سیاس��ت در حکومت 	

امام علی )ع(«، در کمالی اردکانی، علی اکبر، )ویراستار(، بررسلی و نقد مبانی 

سکوالریسم، تهران:  انتشارات دانشگاه امام صادق )ع(.
• دهخدا، علی اکبر )1377(، لغتنامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.	
• دهش��یری، محمدرضا )1379(، درآمدی بر نظریه سیاسلی امام خمینی، 	

تهران: مرکز اسناد انقالب.
• راغب االصفهانی، ابی القاسم  حسین بن محمد )1362(، مفردات الفاظ القران 	

فی غریب القران، قم: المکتبه المرتضویه.
• ------------------ )1416ق(، مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالقلم.	
• س��روری مجد، علی )1392(، »فرهنگ رض��وی و جامعه آرمان��ی« فصلنامه 	

فرهنگ رضوی، سال اول شماره 2: 77 – 104.
• ------------- )1393(، »عنص��ر محب��ت در فرهنگ رض��وی« فصلنامه 	

فرهنگ رضوی، سال دوم، شماره پنجم: 65 – 86 .
• سلطانی، علی اصغر )1384(، قدرت گفتمان و زبان، تهران: نشر نی.	
• سلیمی، حسین )1384( نظریه های گوناگون در مورد جهانی شدن، تهران: 	

سمت.
• سنچولی، زینب )1391(، »مفهوم آزادی ازنظر اسالم و قرآن« مجموعه مقاالت 	

اندیشه های راهبردی: 81 – 111.
• شعیری، محمدبن محمد )بی تا(، جامع االخبار، ج 1، نجف: مطبعه حیدریه.	
• شهرام نیا، سید امیر مسعود، )1386(،  جهانی شدن و دموکراسی در ایران، 	

تهران: نشر نگاه معاصر
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سا • صالحی امیری، رضا، حس��ین زادگان و زهره )1389(، »جهانی شدن فرهنگ و 	
تأثیر آن بر فرهنگ ایرانی«، مجله پژوهشنامه، شماره 57: 9� 46

• عالم، عبدالرحمن )1375(، بنیادهای علم سیاست، تهران: نی.	
• ------------ )1387(، بنیادهای سیاسی غرب، تهران: وزارت امور خارجه.	

• عاملی، س��یدجعفرمرتضی )1368 ق(، زندگانی سیاسلی املام رضا )ع(، قم: 	
اسالمی.

• عبدالمجید علی، عادل )1379(، جهانی ش��دن و تأثیر آن بر کش��ورهای جهان 	
س��وم، ترجمه سید اصغر قریش��ی، اطاعات سیاسلی  اقتصادی، ش 155و  

157 �152 :.156

• عطاردی، عزیز اهلل )1406 ق(، مسند االمام الرضا )ع(، ج 2، مشهد: آستان قدس 	
رضوی.

• عطایی اصفهانی، محمدعلی )1378(، آزادی از دیدگاه اسام، قم: انتشارات 	
عصر ظهور.

• فضلی نژاد، صغری؛ علی کامکار؛ زهرا کامکار و اعظم مالشفیع )1389(، معنویت 	
و سالمت روانی از دیدگاه آیات قران کریم،مجموعه مقاالت همایش منطقه ای 

سامت پژوهی در قرآن کریم، یاسوج.
• فیض کاشانی، محمدمحسن بن شاه مرتضی )1406(، الوافی، ج 26، اصفهان: 	

کتابخانه امیرالمؤمنین.
• فیلیپس، لوئیزو ماریان یورگنسن )1392(، نظریه و روش در تحلیل گفتمان، 	

ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نشر نی، چاپ سوم.

• القیومی االصفهانی، جواد )1373 ق(، صحیفه الرضا )ع( قم:االسالمی.	
• کلینی، محمدبن یعقوب )1407(، الکافی ج 5، بیروت: دارالتعارف.	
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• کیانی، محمدحس��ین )1386(  » جایگاه آرامش در عرفان و معنویت گرایی« ، 	
کتاب نقد، شماره 45: 207� 246

• گل محمدی، احمد )1381(، جهانی شدن فرهنگ، هویت، تهران: انتشارات 	
نی.
• مجلس��ی، محمدباقر )1409ق(، بحاراالنوار ج 27، بی��روت: داراحیاء التراث 	

العربی.
• محمودی رجا زکریا، )1393(، تأثیر جهانی شدن فرهنگ بر رویکرد دولت های 	

خاتمی و احمدی نژاد، پایان نامه دانشگاه اصفهان، شهریور 93 .
• مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری )1389(، مرکز پژوهش و اسناد ریاست 	

جمه��وری، )1390(،  مشلارکت همگانی در مدیریلت جهانی )مجموعه 
سخنرانیهای رئیس جمهور ایران، محمود احمدی نژاد در هفتمین سفر 

به نیویورک(، تهران:  نشر جمهور ایران.
• مسعودنیا، حسین )1389(، »جهانی شدن و ادیان توحیدی، فرصت ها چالش ها« 	

فصلنامه راهبرد، ش 55، ص 222 – 242.
• مشیر زاده، حمیرا )1391(، تحول در نظریات روابط بین الملل، تهران: سمت.	
• مطهری، مرتضی )1368(، مجموعه آثار ج 16)سلیری در نهج الباغه( چاپ 	

ششم، تهران: صدرا.
• ----------- )1383(، مجموعه آثار 23)بیست گفتار( تهران: صدرا.	
• مفید، محمدبن محمدبن نعمان )1412ق(، االرشاد فی معرفه حجج اهلل علی 	

العباد، ج 2، قم: آل بیت.
• نش، کیت )1389(، جامعه شناسی سیاسی معاصر، جهانی شدن سیاست، 	

قدرت، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: کویر.
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سا • واترز، مالکوم )1379(، جهانی شدن، ترجمه اسماعیل مردانی گیوی و سیاوش 	
مریدی، تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

• واعظی، حسن )1386(، استعمار فرانو جهانی سلازی، قم: موسسه آموزشی 	
پژوهشی امام خمینی.

• هلد، دیوید، مک گرو، آنتونی )1382(، جهانی شلدن و مخالفان آن، ترجمه: 	
مسعود کرباسیان، تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
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سیره امام رضا)ع(، همواره موضوع مدح و ستایش شاعران دوره هاي مختلف قرار 
گرفته اس��ت. ش��اعران متعّهد معاصر عرب و ایران نیز قصایدي دروصف و مدح، بیان 
مکارم اخالقی، تقوا و دینداری و علم ایش��ان به مسائل و زبان های گوناگون سروده اند. 
نگارندگان این پژوهش می کوشند تا نگاه دو شاعر عربی سرا و پارسی گوی معاصر یعنی 
عبدالمنعم فرطوس��ي و محمد حسین بهجتی را نس��بت به امام رضا)ع( تحلیل کنند و با 
تطبیق اشعار آنان، به وجوه شباهت و تفاوت این اشعار دس��ت یابند. اشعار عبدالمنعم 
فرطوسي دارای اسلوب روایی و داستانی است؛ زیرا شاعر  تحث تأثیر روایات و احادیث 
نقل شده درباره امام رضا)ع( بوده است و زبان شعری س��روده هایش بسیار ساده و روان 
است؛ همچنین او در اش��عار خود به جزئیات بیش��تری تکیه کرده؛ در حالی که اشعار 
محمد حسین بهجتی اسلوب خطابي و ادبی پیچیده تري دارد و غالبا کلیات را مورد توجه 

قرار داده است.

چکیده

واژه های کلیدی:

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع(
دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی

 محسن سیفي1-نجمه فتحعلي زاده2

 

Motaseifi2002@yahoo.com :1-  استادیار گروه زبان و ادبیات عربي دانشگاه کاشان
n_fathalizadeh@yahoo.com :2- کارشناسي ارشد زبان و ادبیات عربي دانشگاه کاشان

امام رضا)ع(، عبدالمنعم فرطوسی، محمد حسین بهجتی، بخشش امام رضا)ع( 

تاریخ دریافت:94/6/2 
تاریخ پذیرش:94/9/1 
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مقدمه
ادبیات متعهد  و یا آیینی به نوعی از ش��عر و نثر اطالق می شود که درباره اهل 
بیت و ائمه معصومین)ع( به رشته تحریر درآمده باشد. این نوع ادبیات غالبا به دفاع 
از ارزش های دین اسالم و جانبداری از تشیع و آرمان های جامعه شیعی می پردازد 
و از عقاید اصیل اسالمی س��خن می گوید. درواقع می توان این نوع از ادب متعهد را 
التزام و پایبندی به ارزش های اسالمی و ارادت به خاندان پیامبر)ص( دانست. تا جایی 
که این ارادت به عشقی وصف ناپذیر تبدیل می شود و آثار ادبی منحصر به فردی به 

وجود می  آورد. 
این عش��ق و ارادت به امام رضا)ع( نیز در آثار ش��اعران عربی سرا و پارسی گوی 
بسیاری دیده می شود و آنان در دوره های مختلف س��عی کرده اند تا با زبان لطیف 
شعر به ابراز ارادت خالصانه بپردازند. از جمله دوره معاصر که در این دوره شاعرانی 
از هر دو زبان اشعار فراوانی را درباره امام رضا)ع( س��روده اند و در این اشعار عالوه بر 
نشان دادن عشق و محبت خویش به ایشان، به معرفی مکارم اخالقی، علم و تقوای 
امام)ع( پرداخته اند.اهمیت این اشعار از آن روی است که با خواندن آن ها می توان به 

خصوصیات امام رضا)ع( دست یافت و از آن ها الگو گرفت. 
س��روده هاي ش��اعران پارس��ي گوي که درباره امام رضا)ع( وجنبه هاي مختلف 
شخصیت و زندگاني ایشان است در کتاب هایی مانند: »علی بن موسی؛ امام رضا )ع(« 
گردآوری »مرضیه محمدزاده« ، »قبله هفتم« شامل آثار شاعران درباره امام رضا)ع( 
تألیف »عباس مشفق کاشانی« و »مدایح رضوی در ش��عر فارسی« تألیف »احمد 
احمدی بیرجندی«جمع آوری شده اس��ت و در برخي کتاب ه��اي دیگر همچون 
»األدب الملتزم بحب أهل البیت )ع(« نوش��ته »صادق سیاحي« و »مجموعة اآلثار؛ 

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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و رثاي امام آمده است. اما در هیچ یک از کتاب هاي ذکرشده به نقد و بررسی اشعار، 
پرداخته نشده و برتری این پژوهش این است که عالوه بر بررسی مضمون، اسلوب و 

زیبایی شناسی اشعار، به مقایسه اشعار عربی و فارسی پرداخته است.
در این پژوهش می کوشیم تا نگاه دو شاعر عربی سرا و پارسی گوی معاصر یعنی 
“عبدالمنعم فرطوسي” و “محمد حس��ین بهجتی” به امام رضا)ع( را تحلیل کنیم و 
با مقایسه اشعار آنان، به وجوه شباهت و تفاوت این اش��عار دست یابیم. بدین گونه 
که نگارندگان در ابتدای هر عنوان، به ذکر روای��ت و یا حدیثی از زبان امام رضا)ع( یا 
نزدیکان ایشان و راویان معتبر پرداخته و سپس این عناوین با زبان لطیف اشعار عربی 
و فارسی بیان شده است. پس از بیان اشعار و شرح آن ها به تحلیل محتوا و مضمون، 
تحلیل اسلوب و تحلیل زیبایی شناختی آن ها پرداخته شده و نقاط مشترک و وجوه 

تفاوت آن  دو بیان شده است. 
عبدالمنعم فرطوسي

عبدالمنعم فرطوسی در سال 1335 قمری در نجف اشرف به دنیا آمد و در آن جا 
رش��د کرد. او عالمی بزرگوار و ادیب و شاعری برجسته اس��ت و در نجف در محضر 
استادانی مانند  "سید باقر شخصی"، "سید ابوالقاس��م خویی" و "شیخ محمد علی 
جمالی کاظمی خراسانی" درس خواند و به مدرسی مبّدل شد که بسیاری از بزرگان 

به دست او فارغ التحصیل شدند.
او ملحمه ای ب��زرگ در اصول دین و اح��وال اهل بی��ت)ع( دارد و هر کس به آن 
آگاهی یابد عظمت ایش��ان و نبوغ یگانه اش را درک می کند. عالوه بر این او اش��عار 
بس��یاری س��روده که در روزنامه های عراقی و عربی به چاپ رسیده اس��ت.از دیگر 

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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آثار وی می توان به دیوان شعر، شرح اس��تصحاب رسائل شیخ انصاری، شرح کفایة 
األصول، شرح مقدمه بیع مکاسب، شرح شواهد مختصر المعافی، منظومه ای درباره 
اشکال و ضابطه علم منطق و نظم داستان »الفضیلة« از منفلوطی اشاره کرد.)ن.ک: 

الفتالوي،1419ق: 289(
محمد حسین بهجتی:

بهجتی در سال 1314 شمسی در شهر اردکان در خانواده ای مذهبی دیده به جهان 
گشود. پس از گذراندن تحصیالت ابتدایی وارد حوزه علمیه شد و مقدمات را در شهر 
خود و یزد فراگرفت  و سپس به قم عزیمت کرد. از استادان وی می توان به آیات عظام 
حاج شیخ مرتضی حائری،عالمه طباطبایی، مشکینی، فکور وآیت اهلل بروجردی اشاره 
کرد. او در شعر »شفق« تخلص می کند و از شاعران خوش ذوق و توانا به شمار می رود. 
اشعار او در مجالت بسیاری همچون مکتب اسالم، مکتب تش��یع، حوزه، پاسداران، 

معارف و پیام انقالب به چاپ رسیده است.) برقعی،1373، ج4: 1956- 1957( 
اشعار فرطوسی از کتاب او به نام" ملحمة أهل البیت" و اشعار بهجتی از کتاب" 
قبله هفتم" که شامل آثار ش��اعران فارس��ی زبان درباره امام رضا)ع( است و مشفق 

کاشانی آن را جمع آوری کرده، انتخاب شده است. 
1-حدیث سلسله الذهب:

یکی از منازل بین راه امام رضا)ع( از مدینه به س��وی مرو، ش��هر نیش��ابور است. 
نیشابور، از مهم ترین شهرهایی است که امام)ع( در آن جا بیتوته کرده است. این شهر 
مردمانی دوستدار و عاشق امام)ع( داشت به طوری که هنگام خروج ایشان با خواهش 

و تمنا درخواست کردند تا برایشان حدیثی نقل کند که آویزه گوش خود کنند.
از ابو القاسم قشیری نقل ش��ده  که گفته اس��ت: »این حدیث به گوش یکی از 

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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سا پادشاهان سامانی رسید. او آن را با طال نوشت و وصیت کرد که آن را همراه با خودش 
در قبر دفن کنند. وقتی وفات کرد، او را در خواب دیدند و از او پرس��یدند: خداوند با 
تو چه کرد؟ جواب داد: خداوند مرا مورد بخشش و مغفرت خود قرار داد؛ از آن جهت 
که جمله »الإله إال اهلل« را بر زبان راندم و محمد)ص( فرس��تاده خداوند را با اخالص 
تصدیق نمودم و این حدیث را  از جهت بزرگداش��ت و احترام به آن با طال نوشتم« 

)اربلی،1381ق، ج2: 309(.
"اسحاق بن راهویه" راوی این حدیث می گوید: »زمانی که امام رضا)ع( به نیشابور 
رسید، و خواست از آن خارج شود، و به س��وی مأمون حرکت کند، اصحاب حدیث 
گرد او جمع شدند و به او گفتند: ای پسر رسول خدا! از میان ما می روی و حدیثی را 
برای مان نمی گویی تا از آن بهره گیریم؟ امام)ع( که در کجاوه نشس��ته بود، سرش را 
باال گرفت و فرمود:»سمعُت أبي موسي بن جعفر یقوُل: سمعُت أبي جعفربن محمد 
یقوُل: سمعُت أبي محمد بن علي یقوُل: سمعُت أبي علي بن الحسین یقوُل: سمعُت 
أبي أمیرالمؤمنین علي بن أبي طالب)ع(  یقوُل: س��معُت النبي)ص( یقوُل: سمعُت اهلل 
عزوجل یقول: ال إله إال اهلل حصني فمن دخَل حصني أَِمَن من عذابي. بشروِطها َو أنا 

من شروِطها«)ابن بابویه،1390ق، ج2: 134(.
»از پدرم موسی بن جعفر شنیدم که می گفت از پدرم جعفربن محمد شنیدم که 
می گفت از پدرم  محمد بن علی شنیدم که می گفت از پدرم علی بن حسین شنیدم 
که می گفت از پدرم حسین بن علی شنیدم که می گفت از پدرم امیرالمؤمنین علی 
بن ابی طالب شنیدم که می گفت از پیامبر)ص( شنیدم که می فرمود: از خداوند بلند 
مرتبه شنیدم که می فرمود: الاله إالاهلل قلعه من است، هر که در قلعه من وارد شود، 

از عذابم ایمن می گردد. به شرط آن و  من از شروط آن هستم«.

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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دقت در این حدیث بیانگر آن اس��ت که اعتقاد به توحی��د خداوند متعال بدون 
پذیرفتن والیت ام��ام رضا)ع(، امری باطل و بیهوده اس��ت؛ چراکه در حدیث، امام)ع( 
خویشتن را از شرایط در امان ماندن انسان از عذاب الهی می داند. انسانی که با قبول 

والیت، می تواند خود را در حصار استوار خداوند حفظ کند. 
این حدیث از آن روی به سلسله الذهب مش��هور شد که به صورت سلسله وار از 
جانب خداوند متعال به امام رضا)ع( رسیده بود.گویی راویان این حدیث، حلقه هایی 
از زنجیر طالیی حق هستند که سینه به سینه و نسل به نسل آن را به مردم منتقل 

کرده اند.
مورخان اسالمی بر این باورند که این حدیث توسط 20 هزار نفر از راویان حدیث 

به رشته تحریر درآمده است: )األمین، 1418ق،  ج2: 553(
 من رواِة الحدیِث َو العلماِء َخطَّ هذا الحدیَث عشروَن ألفا

 رضویَا عن خیرِة األولیاِء َو أتانا مسلساًل ذهبیًا

 بوَر یسَعی في موکٍب من بهاِء یوَم وافَی الرضا علَي لنیسا
 یابَن طه َو خیرَة األصفیاِء فَأحاطوا به فقالُوا أفدنا

 فَتجَلی فجُر الهَدى بالضیاِء فَأزاَل الستاَر عنه انبالجًا

  )فرطوسي،1407ق ، ج8: 74(
روزی که امام رضا)ع( وارد شهر نیشابور ش��د، روزی به یادماندنی برای مردم آن 
شهر بود. امام با عظمت و جالل فراوان درحالی که نور آن حضرت را احاطه کرده بود، 
به میان مردم آمدند. مردم گرداگرد وی را فراگرفتند و از ایشان خواستند که براي 
ش��ان حدیثی نقل کند تا از آن بهره ببرند.آن حضرت مرکب خود را نگاه داشتند و 

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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سا حجاب و پرده کجاوه را کنار زدند. در آن هنگام نوری درخشان از صورت امام)ع( شروع 
به تابیدن کرد که تابش آن، چشم را خیره می کرد.

 بضجیٍج َو لوعٍة َو بکاِء فتوالَی التکبیُر من کلِّ جنٍب
 حیَن أوَحی لشیعِة األزکیاِء َو تعالَی الصمُت الرهیُب علیهم

)همان(
پس از کنار رفتن پرده کجاوه و نمایان شدن چهره مبارک حضرت، صدای تکبیر 
از هر سو به گوش می رس��ید. مردم همگی به ناله و فریاد و گریه پرداختند و مدت 
زیادی طول کشید تا سکوت خود را بازیافتند. امام)ع( لب به سخن گشود و آن حدیث 

گرانمایه را براي شان بیان فرمود:
 ما رواُه عن صادِق األمناِء قاَل إني عن الکاِظِم الغیِظ أروي

 عن علي عن سیِدالشهداِء َو هو یروي عن باقِر العلِم نصًا

 ما رواه عن خاتِم األنبیاِء َو هو یروي عن سیِد األوصیاِء

 َو هو الروُح عن إلِه السماِء َو هو یروي عن األمیِن المزّکي

)همان(
امام رضا)ع( این حدیث را از تک تک ائمه معصومی��ن)ع( نقل می کند تا در نهایت 
به پیامبر)ص( و س��پس به جبرئیل و خداوند متعال منتهی می ش��ود. یعنی در واقع، 
راوی اصلی خداوند است و اوس��ت که چنگ زنندگان به ریسمان الإله إال اهلل را در 
قلعه محکم خود از هر بال و مصیبتی حفظ می کند؛ مادامي که به والیت امام رضا)ع( 

معتقد باشند:

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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 �ماُن حصني َو منتهی کبریائي  قاَل ذوالعرِش الإله سَوى الرح�
 من عذابي َو نقمتي َو بالئي أمَن الداخلوَن فیه اعتصامًا

 حیُث شرُط القبوِل فیها ِوالئي َو أنَا من شروِطها حیَن تؤتي
)همان(

آن چه در این سروده مد نظر است، این است که شاعر با اسلوب روایی و داستانی، 
آن را نقل می کند.گویی شاعر در نیشابور حضور داشته و همه داستان را با چشم خود 

دیده است که آن را با همه جزئیاتش برایمان تعریف می کند.
الفاظ و تعابیر این ش��عر همگی با فصاحت و روانی آورده ش��ده اند و هیچ گونه 
غرابت و ابهامی در آن دیده نمی ش��ود. ترکیب ها نیز در بهترین جایگاه های خود به 
کار رفته اند. ترکیب »مسلس��اًل ذهبیاً رضویاً« که درباره حدیث است به درستی به 
کار برده شده و کلمه »رضویاً« از آن روی اس��ت که این حدیث از زبان مبارک امام 
رضا)ع( نقل شده است و به همین دلیل به ایشان نسبت داده شده است. ترکیب های 
»خیر األولیاء« و »خیر األصفیاء« نیز که در مدح امام رضا)ع( آورده شده، قبل از روایت 

حدیث در جای مناسبی به کار رفته است.
شایان ذکر است که مخاطب با خواندن این اشعار می تواند صحنه ورود امام)ع( به 
نیش��ابور و باال زدن پرده کجاوه و چهره گریان شیعیان ایشان را در آن هنگام پیش 
چشم خویش تصور کند. از تصاویر شنیداری نیز می توان به صدای تکبیر مردم و ناله 

و گریه های آنان و نقل حدیث از زبان امام رضا)ع( اشاره کرد.
آن چه از آرایه های ادبی در این نمونه شعری می بینیم، ترکیب »مسلساًل ذهبیاً 
رضویاً« است که استعاره از حدیث سلسله الذهب است. این حدیث به زنجیری تشبیه 
شده که حلقه های طالیی آن ائمه معصومین)ع(هستند. پس از آن در ابیات اخیر نیز 

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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سا گفتن جمله »الإله إالاهلل« به قلعه ای رصین و استوار تشبیه شده است که متکلمین 
به آن از عذاب الهی محفوظ هستند.

بدیهی است مطالعات تاریخی و ادبی درباره حدیث سلسلة الذهب، گستردگی 
بازتاب آن را در شعر معاصر فارسی نیز بر ما می نمایاند. در این میان محمد حسین 
بهجتی نیز همچون فرطوسی، از طریق داس��تان ماجرای حدیث سلسلة الذهب را 

برای مخاطب خویش به تصویر می کشد:
 برخاست رستاخیز از ناز نگاهت در شهر نیشابور چون افتاد راهت

)مشفق کاشانی، 1372: 340(
او جمعیت مردم نیشابور را همچون جمعیت روز رس��تاخیز می داند که با یک 
نگاه امام رضا)ع( سراپا گوش شده و آماده شنیدن سخن پسر رسول خدا)ص( هستند:

 بسته نگاه خود به لعل نکته گویت مردم همه چشمی شده حیران به رویت

 آماده کرده صد هزاران کلك و خامه تا از تو بنویسند حرفی را به نامه

)همان(
مردم نیشابور در حالی که قلم و کاغذ خویش را به دست گرفته اند و چشم هایشان 
را به دهان ایشان خیره کرده اند، آماده اند تا امام)ع( حدیث طالیی اش را بگوید و آنان 
بنویسند. در این میان ایشان پرده کجاوه را از صورت خویش کنار می زنند تا مردم 

رخ مبارکش را به دیده بنگرند:
 آرى قیامت را به قامت آزمودى ناگه در این اثنا حجاب از رخ گشودى

 خورشید رسوا گشت و شد پشت فلك خم شورى عجب افکندى از طلعت به عالم

  )همان: 341(

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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با کنار رفتن پرده از روی امام)ع(، شادی و شعف فراوانی در میان مردم حاکم شد 
و صدای تکبیر از هر سو به گوش می رس��ید. در این میان امام)ع( خواندن آن حدیث 

را آغاز می کنند:
 قدسی حدیثی با لب اعجاز خواندى از مبدع عالم حدیثی بازخواندى

 باشد حصار امن من یکتاپرستی گفتی که فرمود از کرم خالق هستی

 جاوید بخشم از عذاب خود امانش هرکس که توحید است در جان و زبانش

 )همان(
امام)ع( آن حدیث قدس��ی را از زب��ان خداوند متعال بیان م��ی کند. حدیثی که 
بیانگر در امان ماندن موحدان از عذاب الهی است. اما کالم امام)ع( به این سخن ختم 
نمی شود و ایشان خود را یکی از شروط در امان ماندن موحدان از عذاب معرفی می 

کنند:
 من از شروط این رهم شرطی سزاوار گفتی که هان توحید را شرط است بسیار

 دل گر والى من ندارد دل نباشد بی عشق من توحید کس کامل نباشد

)همان(
س��راینده در این مثنوی از الفاظ جذاب و زیبا بهره برده که در شعر دیگر شاعران 
کمتر دیده می شود. عالوه بر الفاظ، ترکیب های زیبا و کم نظیری که در این سروده به 
کار برده شده نظر مخاطب را به خود جلب می کند. ترکیب هایی همچون »ناز نگاه«، 
»لعل نکته گوی« و »لب اعجاز« که دربردارنده ویژگی های امام رضا)ع( اس��ت، در این 

اشعار خودنمایی می کند و نشان دهنده عشق و ارادت شاعر به امام)ع( است.
از میان آرایه های ادبی نیز می توان به اس��تعاره های »رس��تاخیز« )استعاره از 
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سا مردم(، و »لعل نکته گوی« )استعاره از لب امام( و تشبیه مردم به چشم و همچنین 
جناس ناقص اختالفی میان دو کلمه »قیامت« و »قامت« اشاره کرد. عالوه بر این در 
میان ابیات می توان از آرایه مراعات نظیر بین واژه های »حرف«، »نامه«، »کلک« و 

»خامه« و همچنین »حجاب«، »رخ« و »طلعت« نام برد.
با مقایسه و تطبیق قصیده فرطوسی و مثنوی بهجتی شباهت ها و تفاوت های آن 
را درمی یابیم. اسلوب هر دو شعر روایی و داستانی است و شاعران آن را با هنرمندی 
تمام برای مخاطب خویش تعریف می کنند. گویی هردو شاعر از نزدیک شاهد ماجرا 
بوده اند و آن را با چش��م خود دیده اند. در هردو سروده ش��اعر پس از این که حضور 
امام)ع( در نیشابور را به تصویر می کشد، مردم را در حالتی توصیف می کند که سراپا 
گوش و منتظر شنیدن حدیث امام هستند. این توصیف در شعر فرطوسی با جمله »و 

تعالی الصمت الرهیب علیهم« و در شعر بهجتی با بیت زیر به نمایش درآمده است:
 بسته نگاه خود به لعل نکته گویت مردم همه چشمی شده حیران به رویت

با خواندن سروده عربی متوجه خواهیم شد که شاعر با اعتماد به اسناد تاریخی 
تعداد افرادی را که حدیث نقل کرده اند بیان کرده است؛ اما در سروده فارسی تکیه 

بر اسناد تاریخی وجود ندارد .
سروده فارسی شامل تشبیهات و استعارات زیبایی است که در قصیده عربی یافت 
نمی شود؛ چرا که قصیده عربی با زبانی بسیار ساده و روان سروده شده است و کلمات 
به دور از دشواری است، اما در قصیده فارسی می توان کلماتی زیبا مانند »ناز نگاه«، 

»لب اعجاز« و »خالق هستی« را یافت.
عالوه بر این تفاوت بسیار آشکاری در دو س��روده به چشم می خورد. در سروده 
عربی نقل روایی حدیث به طرزی است که شاعر آن را از زبان امام کاظم)ع( تا پیامبر 
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اکرم)ص( و جبرئیل امین بیان می کند و در نهایت آن را از خداوند متعال نقل می کند؛ 
اما در مثنوی بهجتی او این حدیث را مستقیم از زبان خداوند بیان کرده و نامی از ائمه 

معصومین)ع( برده نشده است.
کرامات امام رضا)ع(

امامت مقوله ای بسیار مهم اس��ت که فقط افراد شایسته، برای آن برگزیده می 
شوند. افرادی که دارای ویژگی های خاصی هستند که هیچ شخص دیگری آن ها را 
ندارد. یکی از مهم ترین ویژگی هایی که امامان معصوم)ع( دارای آن هستند، کرامات 
ایشان است که هم در زمان حیات، و هم پس از آن از جانب خداوند به آن ها عطا می 

شود تا ایشان نیز در موقعیت های خاص، از آن ها استفاده کنند و بهره ببرند.
تاکنون کرامات فراوانی از چهارده معصوم)ع( دیده ش��ده است. از معجزه »شق 
القمر« توسط پیامبر گرامی اسالم )ص( و »رد الش��مس« توسط امام علی)ع(، تا زنده 
کردن مرده و تبدیل خاک به طال توسط امام جواد)ع(. اما در میان ائمه)ع(،  امام رضا)ع( 
دارای کرامات بی شماری است که فقط ذکر برخی از آن ها انسان را سخت شگفت 
زده می کند وانسان را به تعجب وا می دارد. در ذیل نمونه هایی ازکرامات امام)ع( در 

زمان حیات ایشان که توسط کتب مختلف نقل شده، بیان می شود.
محمد بن قاسم می گوید:» چون مأمون آن حضرت را ولی عهد خود گردانید، و 
در آن ایام هوا به غایت گرم بود، سبزه صحرا روی به زردی نهاد و وحوش و طیور را 
کار به هالکت رسید. مردم گفتند: یابن رسول اهلل! دعا کن تا خدای تعالی ما را باران 
دهد. آن حضرت به اتفاق خالیق بعضی به جهت ب��اران و بعضی به جهت امتحان و 
گروهی از مردم تماشایی به صحرا رفتند. آن حضرت بر بلندی برآمد و گفت: الهی! 
به حرمت مصطفی)ص( و اهل بیت او بر بندگان خود که امروز به وسیله من باران می 
طلبند به فضل و کرم خود باران بر این لب تشنگان بباران. در حال باد پیدا گردید و 
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سا ابر پدید آمد و برق و رعد جس��تن گرفت. خالیق به هم برآمدند و آغاز رفتن کردند. 
آن حضرت فرمود: به حال خود باشید و تماشای قدرت حق کنید. قطعه ای ابر رسید 
فرمود: این قطعه ابر به فالن موضع می رود، و یکی بعد از دیگری، تا چند ابر رسید. آن 
حضرت هر ابری را به شهری حواله می فرمود تا آخر ابری رسید، فرمود: این ابر تعلق 
به طوس دارد. برخیزید و به س��رعت تمام به خانه های خود روید. راوی گوید: واهلل 
که تمام به شهر نیامده بودیم که ابر رسید و چنان ببارید که به اندک لحظه ای تمام 
حوض و برکه ها پرآب شد و مزارع به مدعا سیراب گشت« )استرآبادی،1374: 532(.

همان طور که مالحظه ش��د امام)ع( با دعای خویش باران و برکت را به سرزمین 
طوس برگردانید و مردم را پس از قحطی ش��دیدی که برای ش��ان پیش آمده بود، 
شادمان کرد و این چنین خداوند می خواست تا قدرت و معجزه برگزیده خویش را 

برای دشمنان و حاسدانش به نمایش بگذارد :
 قد رواه عن خیرِة اآلباِء َو عليٌّ قد جاَءنا بحدیٍث

ا قد بایَُعوا فأقُروا قاَل لمَّ
 

 لعلِي الرضا بعهِد الوالِء

 قاطعتهم به غیوُث السماِء أقحَط الناُس بعَد جدٍب شدیٍد

 طالبًا منه ساعُة استسقاِء فاستغاَث المأموُن للناِس فیه

)فرطوسي،1407ق: 118(
  در این روایت امام رضا)ع( به والیت عهدي رسیده و همه با او بیعت کرده اند. اما 
پس از مدتي قحطي و خشکسالي به سرزمین طوس حمله ور مي شود و تمام مردم 
این سرزمین را به رنج و س��ختي دچار مي کند. در این هنگام مأمون از طرف مردم 
از امام رضا)ع( درخواس��ت مي کند تا در زماني معین بارش باران را از خداوند متعال 

طلب کند.
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 أَن یوَم اإلثنیِن یوُم العطاِء قاَل إني رأیُت جّدي فأوَحی
 حیَن وافَی بالناِس للصحراِء فاعتَلی منبَر الخطابِة یدُعو

 آَل طه من خیرِة الشفعاِء قاَل: یا ربِّ أنَت صیرَت فضاًل

 صیرونا وسیلًة للرجاِء َو دللَت الوَرى علینا إلی أن

 نافٍع غیِر ضائٍر بالسقاِء ربِّ أمِطرهم بغیٍث عمیٍم

)همان: 118و 119(
پس از آن که مأمون از امام رضا)ع( طلب دعاي باران مي کند، امام)ع( درخواست 
ایشان را پاسخ می دهد و از آن جایي که از پیامبر)ص( شنیده بوده اند که روز دوشنبه 
روز بخش��ش و عطاي خداوند اس��ت، در آن روز با آگاه کردن مردم و آمدن آنان به 
صحرا، امام)ع( نیز دس��ت به دعا برداش��ته و از خداوند متعال بارش رحمت الهي را 
درخواست  می کند. ایشان با استغاثه به درگاه خداوند منان او را مورد خطاب قرار 
مي دهد و مي فرماید: خداوندا! تو به خاندان محمد)ص( که از بهترین ش��فیعان روز 
حشر هستند فضل و برتري را عطا کردی و مردم نیز به وسیله این فضل و برتري ما 
را برگزیده اند تا وسیله امیدواري آنان باشیم. پروردگارا حال که این چنین است بر 

آنان باران فراوان، سودآور و بي ضرر را بباران.
 َواکتَسی بالغماِم وجَه الفضاِء فتوالَی في األفِق رعٌد َو برٌق

 وزعت بیَن سائِر األنحاِء َو أتتُهم سحابٌة بعَد عشٍر

 فالحُقوا في منازِل األحیاِء قاَل هذى لکم من اللِ خصت

فاستفاَضت عَلی الثَرى حیَن غابُوا
 

 غدقًا في هواِطِل األنواِء

     )همان:  119(
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سا پس از دعا و راز و نیاز امام)ع( رعد و برق شدیدي آسمان طوس را به لرزه در مي 
آورد و ابرهاي س��یاه چهره آبي آسمان را مي پوش��انند. ابرهاي فراوان یکي پس از 
دیگري در رفت و آمدند، اما هیچ کدام به طوس تعلق ندارند و در بین سایر سرزمین ها 
پراکنده مي شوند. س��رانجام ابري مي آید که امام)ع( آن را مختص طوس مي داند. 
ایشان از مردم مي خواهد که به خانه هایشان بازگردند تا از بارش باران در امان باشند 
و باران آن قدر ادامه مي یابد تا جوي ها پرآب، درختان سیراب و مردم از این رحمت 

الهي شادمان مي شوند.
اسلوب شاعر در این قصیده، اسلوب روایي و داستاني است. او در این چند بیت، 
روایت دعاي باران توس��ط امام رضا)ع( را با زباني گرم و گوی��ا نقل مي کند. این نقل 
روایي توس��ط الفاظي س��اده و روان و هماهنگ با معاني ابیات صورت گرفته است. 
زبان ابیات در ابتدا نوعي یأس و ناراحتي را به مخاط��ب القا مي کند. کلماتي مانند 
»أقحط« و »جدب شدید« گویاي این ناراحتي هستند. اما پس از آن این ناامیدي و 
یأس با الفاظي همچون »وقت الدعاء«، »یا رب« و »أمطرهم« به حالتي امیدوارانه 

تبدیل مي شود.
از میان آرایه ه��اي ادبي این ابیات مي توان به آرایه بدیع��ي مراعات نظیر میان 
کلمات »غیث عمیم«، »رعد و برق«، »الغمام« و »سحابة« اشاره کرد. همچنین مي 
توان از تصاویر هنري، چند تصویر دیداري خش��کي زمین و خشکس��الي سرزمین 
طوس، رفتن مردم به همراه امام رضا)ع( به صحرا، دعا کردن امام)ع( براي باریدن باران 
و بارش شدید رحمت الهي را نام برد. عالوه بر این تصویر شنیداري صداي رعد و برق 

شدید  قبل از بارش باران نیز توجه مخاطب را به خود جلب مي کند.
ش��اعر پارس��ی گوی نیز با خطاب قرار دادن امام رضا)ع( این گونه به معرفی این 

کرامت ایشان می پردازد:
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 باران نمی بارید و گردون کینه می توخت سالی که در خشکی زمین طوس می سوخت

 با یك دعا درهاى رحم�ت برگشودى خوش ب�ا خداى خویشت�ن نجوا نمودى

 افالك و مهر و ماه و پایی�ز  و  ب�هاران آرى ب��ه فرمان ت��و باشد ب��اد و  باران

 اى دست حق، عالم ز جام توست سرمست حق اخت�یار عالمت بسپرده  در  دست

)مشفق کاشانی، 1372: 339(
 شاعر در این ابیات به تمجید از امام)ع( پرداخته و از او به عنوان فردی که طبیعت 
در اختیار اوست، نام برده است. امام رضا)ع( شخصی است که تمامی عناصر طبیعت از 
باد و باران گرفته تا آسمان و خورشید و ماه و چهار فصل از او فرمان می برند و خداوند 

اختیار جهان را در دست او قرار داده است.
معانی این ابیات بس��یار واضح و گویاس��ت و از فرمانروایی ام��ام رضا)ع( در عالم 
طبیعت سخن می رانند. با این توصیف عاطفه فخر و مدح در سراسر این ابیات موج 
می زند. عاطفه اي که سبب به وجود آمدنش، مهر و محبت واقعي نسبت به خاندان 

امامت)ع( و باور به معجزات و کرامات ایشان است.
اسلوب شاعر ابتدا با تعریف کردن داستان آغاز مي شود. او براي مخاطب خویش 
از روزهاي گرم و خش��ک سرزمین طوس سخن گفته و س��پس امام رضا)ع( را مورد 
خطاب قرار مي دهد و از راز و نی��از و دعاهاي امام رضا)ع( ب��راي باریدن باران بر آن 
سرزمین سخن مي گوید. شاعر در این داستان به قدري با امام)ع( احساس نزدیکي و 
صمیمیت مي کند که او را با کلمه »تو« مورد خطاب قرار مي دهد:آری به فرمان تو 

باشد باد و باران؛  عالم زجام توست سرمست.
سراینده در انتخاب واژگان و الفاظ سروده از کلمات آسان و با معاني عمیق کمک 
گرفته است. هرچند عمق معاني در این واژگان دیده مي شود، اما الفاظ ساده و قابل 
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سا درک است. 
از آرایه هاي بالغي در این ابیات مي توان به اضافه تشبیهي »درهاي رحمت« و 
استعاره مکنیه »دست حق« اشاره کرد. همچنین از تصاویر هنري این سروده مي 
توان تصویر خشکي و گرماي شدید سرزمین طوس و نباریدن باران و دعا و نیایش 

امام رضا)ع( با خداوند را نام برد.
در سروده فرطوسي، مراحل قحطي و خشکسالي سرزمین طوس، رفتن مأمون 
به نزد امام)ع( و درخواست دعاي باران از ایش��ان، رفتن امام رضا)ع( به همراه گروهي 
از مردم به صحرا براي باریدن باران و بارش شدید باران پس از دعاي امام)ع( همگي 
یکي پس از دیگري بیان شده و شاعر درصدد توضیح هر یک از آن ها با زباني ساده 
و گویا برآمده است. اما در سروده بهجتي، شاعر تنها از خشکي شهر طوس و باریدن 
باران توسط دعاي امام)ع( سخن گفته است و در نهایت به این نکته اشاره مي کند که 
طبیعت خداوند به فرمان امام رضا)ع( است و بدون دستور امام)ع( از باد و باران و آسمان 

کاري برنمي آید. زیرا خداوند اختیار آن ها را به دست ایشان سپرده است.
همچنین از وجوه دیگر تفاوت بین دو سروده، مي توان به وجود آرایه هاي بالغي 
در شعر فارسي و نبود آن در ش��عر عربي اشاره کرد. هرچند س��روده فارسي بسیار 
مختصرتر از قصیده عربي است، اما وجود چند تش��بیه و استعاره در آن بر جّذابّیت 

متن افزوده و توجه مخاطب را به خود جلب کرده است.
سخاوت و بخشندگی امام رضا)ع(

یکي از مهم ترین و بارزترین ویژگي هاي ائمه معصومین)ع(، بخشندگي و سخاوت 
آن هاست. در زندگاني بیش��تر ائمه )ع( درباره بخشش آنان نسبت به فقرا مي خوانیم 
که آنان در نیمه هاي شب کیسه هاي غذا را پش��ت خانه های فقرا پخش مي کردند. 

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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همچنین برخي از آنان مانند امام حسن مجتبي)ع( به کریم اهل بیت مشهور هستند. 
امام رضا)ع( نیز به عن��وان یکي از کامل تری��ن الگوهاي بخش��ندگي  از این ویژگي 
مستثني نیست. بلکه ایش��ان در دادن صدقه به فقیران، در راه ماندگان و بدهکاران 

شهره آفاق هستند.
در داس��تاني از کتاب »آثار احمدي« مي خوانیم: »غفاری گفته مرا به ابی رافع 
بیست وهشت دینار بایستی دادن و قادر به ادای آن نبودم و تقاضای زشت می کرد و 
سخنان درشت می گفت. درمانده شدم و چاره ندیدم اال آن که به خدمت امام رضا)ع( 
روم و حال خود با وی بگویم.به خدمت آن حضرت رسیدم خواستم که احوال خود 
بگویم. فی الحال مرا دید درون خانه رفت وغالمی بیرون آمد و مبلغی زر بر دس��تم 
گذاشت وگفت: موالی من می گوید: بیست وهشت دینار به قرض ابو رافع بده و باقی 

از آن توست.« )استر آبادی،1374: 531(
همان گونه که مي بینی��م امام رضا)ع( عالوه بر قرض ش��خص بده��کار، مبلغي 
اضافه نیز براي خود شخص عطا کردند و این نهایت جود و سخاوت مندي ایشان را 

مي رساند. 
شاعر عربی سرای نیز برای آن که از بخش��ش امام سخن بگوید، در شعر خویش 
امام را فردی می داند که در ش��ب های تاریک به نیازمندان و فقیران نیکی و پنهانی 

بخشش خود را عرضه می کند:
ً  بالعطایا  في اللیلِة الظلماِء یُکثرالبرَّ و التَّصدَق سرا

)فرطوسي،1407ق: 76(
او س��پس با این قصد که اهمیت این ویژگی امام را پررنگ تر گرداند از قول امام 
رضا)ع( حدیثی از پیامبر)ص( را نقل می کند که به صدقه دادن در خفا و پنهانی اشاره 

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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سا دارد و هر کس ای��ن کار  را انجام دهد ثواب و پاداش هفتاد ح��ج را برای خود به جا 
گذاشته است:

 العبِد سراً عن خاتَِم األنبیاِء َو هو یروي ما جاء في صدقاِت

 أجَر سبعیَن حجة في الجزاِء َحَسناُت العباِد تعدُل سراً 

)همان(
شاعر در ادامه اجر و پاداش معنوی این عمل خیر را عالوه بر این، بخشش گناهان 
فرد نیکوکار و از بین رفتن آن ها می داند و بر این امر تأکید می کند این اجر و پاداش 

مختص کسانی است که در پنهان صدقه خود را به نیازمندان اهدا می کنند:
َو ُمذیُع الذنوِب یجَفی و یعَفی

حیَن تُؤتَی بالسِر َو اإلختفاِء 

)همان(
معانی س��روده کامال واضح و به دور از هرگونه ابهام اس��ت و الفاظ و واژگان آن 
نیز بر اساس آن ها آورده ش��ده اند. الفاظی همچون »البر«، »التصدق«، »العطایا«، 
»صدقات« و »حسنات« همگی برای معنای س��خاوت و بخشش و نیکوکاری امام 
رضا)ع( به کار برده شده و آرایه مراعات نظیر را در این چند بیت برای مخاطب نشان 

می دهد.
اسلوب فرطوسی نیز همانند دیگر اش��عار او درباره امام رضا)ع( اسلوبی داستانی 
اس��ت به صورت فردی غایب س��خن گفته اس��ت. عالوه بر آن در بین کالم خویش 
حدیثی را از زبان پیامبر)ص( نقل می کند تا اعتماد مخاطب به این ابیات هرچه بیشتر 

جلب شود.
از جمله تصاویر دیداری موجود در این ابیات می توان به تصویر صدقه دادن امام 
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رضا)ع( در شب های تاریک به نیازمندان و فقیران اشاره کرد.
اگر چه شاعر عربی س��رای در این ابیات واقعیت و حقیقت را با زبانی ساده بیان 
کرده است، اما ش��اعر پارس��ی گوی معاصر این ویژگی را به گونه ای دیگر و بسیار 
متفاوت از ش��عر عربی به تصویر کشیده اس��ت. او امام را این گونه مورد خطاب قرار 

می دهد:
 کند دراز به سوى تو دست حاجت خویش تو در کرم به مقامی رسیده اى که کرم

)مشفق کاشانی، 1372: 327(
شاعر از ویژگی کرم و سخاوت شخصی ساخته که دس��ت خود را به سوی امام  
دراز می کند. در واقع می توان گفت مقصود شاعر از این بیت این است که منبع اصلی 
سخاوت و کرم امام رضا)ع( است و سخاوت دیگر سخاوتمندان در مقابل ایشان بسیار 

جزئی و ناچیز قلمداد می شود.
او همچنین از دریا که در اشعار فارسی به عنوان نماد سخاوت و کرم است نام می 

برد و می گوید:
 به پیش دست کریمت ز فرط خجلت خویش زند به صورت خود بحر سیلی امواج

)همان(
دریا از فرط خجالت و از این که سخاوتش در مقابل جود و بخشش امام)ع( بسیار 
اندک است، به صورت خود س��یلی می زند و بسیار شرمسار است. اما شخص فقیر و 
نیازمند با ش��نیدن این اوصاف امام)ع( فقط رو به سوی او می آورد و دست خویش را 

تنها به سوی ایشان دراز می کند:
مگر به درگه تو دست استعانت خویش بدین صفت به کجا بینواى بگشاید

)همان(

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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سا معانی این س��روده با وجود وضوح تنه��ا به یک نکته اش��اره می کند که تمامی 
دست های نیازمند فقط به سوی امام رضا)ع( دراز می شود و تنها ایشان منبع جود و 

سخاوت و کرم و بخشندگی هستند.
شاعر از لفظی بهره برده که مظهر بخش��ندگی تلقی می شود. او از کلمه »بحر« 
برای بزرگ نش��ان دادن س��خاوت امام بهره گرفته و آن را در مقابل بخش��ش امام 

خجالت زده و سخاوتش را کم اهمیت دانسته است.
شاعر پارسی گوی امام)ع( را به وسیله اسلوب خطاب مورد خطاب قرار می دهد و 
این خطاب آن قدر صمیمی است که شاعر امام)ع( را با کلمه »تو« صدا می کند. این 

نوع خطاب موجب صمیمیت و نزدیکی هرچه بیشتر شاعر با امام)ع( شده  است .
 از آرایه های ادبی بس��یار زیبا و هنرمندانه ای که در این ابیات به کار برده شده 
می توان آرایه تشخیص کرم که دست خود را به سوی امام دراز می کند و همچنین 

تشخیص دریا که همانند انسانی به صورت خود سیلی می زند، اشاره کرد.
تصویرسازی ابیات نیز بس��یار قوی اس��ت؛ تا جایی که مخاطب با خواندن و یا 
ش��نیدن این ابیات به س��رعت صحنه دریا و امواج آن و همچنین حاجت خواستن 

شخص فقیر از امام)ع( را در ذهن خویش تداعی می کند.
 با خواندن هر دو نوع ابیات به تفاوت های فراوانی در آن ها پی می بریم. در واقع 
می توان گفت تنها شباهت موجود در این ابیات فقط توصیف بخشندگی و سخاوت 

امام است و هیچ گونه شباهت دیگری به چشم نمی خورد.
در ابیات عربی چگونگی بخشش و عطای امام رضا)ع( توصیف شده و شاعر آن را 
پنهانی و در شب تاریک می داند؛ اما سروده فارسی به این موضوع اشاره خاصی ندارد 
و فقط امام)ع( را ش��خصی بسیار سخاوتمند و بخش��نده معرفی کرده است. بنابراین 

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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می توان گفت س��روده عربی به جزئیات، توجه بیش��تری دارد؛ اما در ابیات فارسی 
بخشندگی امام)ع( به طور کلی توصیف شده است.  

در شعر عربی شاعر امام)ع( را شخصی غایب تصور کرده و درباره او برای مخاطب 
خویش سخن می گوید. اما سروده فارسی امام)ع( را مورد خطاب قرار داده و ایشان را 
در مقابل خود توصیف می کند. سروده فارس��ی دارای چند تشخیص زیبا است و از 
زبان شعری ادبی و هنرمندانه ای برخوردار است؛ اما ابیات عربی با الفاظ ساده و تنها 

با یک مراعات نظیر سروده شده است.

نتیجه گیری:
- با مطالعه سروده های "عبدالمنعم فرطوس��ی"به این نکته دست می یابیم که 
ایشان اشعار خود را منطبق بر روایات و احادیث نقل شده از امام رضا)ع( سروده است؛ 
اما پژوهش ها حاکی از آن است که در سروده های "محمد حسین بهجتی" کمتر اثری 

از احادیث و روایات به چشم می خورد.
- مدح فضایل اخالقی امام رضا)ع( در شعر عربی به صورت جزئی است و حتی به 
کوچک ترین رفتارهای امام)ع( نیز اشاره شده اس��ت؛ اما شاعران پارسی گوی تنها به 
صورت کلی سعی داشته تا مروری کوتاه بر فضایل آن حضرت داشته باشند. پس به 
نظر مي رسد شاعران عربی سرا در بیان سیره رضوي جزئی نگر و شاعران پارسی گوی 

کلی نگر هستند.
- زبان شعری سروده های عربی بسیار ساده و روان و با استفاده از کلمات سهل 
و آسان و آرایه های بالغی اندک بیان شده است؛ در حالی که با مطالعه سروده های 

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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سا فارسی با زبان شعری پیچیده تر و واژه های دشوار و آرایه های بالغی بیشتر روبه رو 
می شویم که درک مفهوم را برای مخاطب اندکی دشوار می کند.

- بیشتر اشعار عربی سروده شده درباره امام رضا)ع( دارای اسلوب روایی و داستانی 
است؛ چرا که شاعران عربی سرای به دلیل الگو گرفتن از روایات و احادیث نقل شده 
درباره امام رضا)ع(، از اس��لوب روایات تأثیر پذیرفته و اش��عار خویش را با این شیوه 
سروده اند؛ اما اشعار فارسی اغلب به وسیله اسلوب خطاب سروده شده اند. شاید دلیل 
سرودن اغلب اشعار فارسی با اسلوب خطاب این باش��د که شاعران فارسی زبان به 
دلیل نزدیکی به امام رضا)ع( و قرار داشتن بارگاه ایشان در ایران، احساس نزدیکی و 

راحتی بیشتری با ایشان داشته و از این اسلوب استفاده کرده اند.

بررسي تطبیقي  سیره امام رضا) ع( دراشعارعبدالمنعم فرطوسی ومحمد حسین بهجتی
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سا A Comparative study of Imam Reza (as) 
Expression in Arabic and Persian contemporary 
poems

Mohsen seifi  
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Abstract:

Life	of	Imam	Reza	(AS),	has	always	eulogized	by	poets	
of	various	periods.	Contemporary	Arab	and	Iranian	poets	
committed	and	praise	poetry,	expression	of	moral	virtues	
Piety	and	their	knowledge	of	various	languages			and	Different	
issues.	The	authors	of	this	study	to	analyze	the	Point	of	view	
of	two	contemporary	poet	Abdul	monem	–al-fartusi	and	
Mohammed	Hussein	Behjati	to	Imam	Reza	(AS)	and	analysis	
by	comparing	their	poems,	the	similarities	and	differences	
of	these	poems	reach.	Lyrics	Abdul		monem	–al-fartusi	have		
a	style	of	narration	and	plot	because	the	poet	was	under	the	
influence	of	traditions	and	narratives	about	Imam	Reza	(AS)	
and	poetic	language	is	very	simple	and	clear,	and	he	relied	
on	his	poems	details	while	the	lyrics	Mohammed	Hussein	
Behjati	addressed	and	literary	style	is	complicated.

Keywords:
  Imam Reza (AS),Abdulmonem-al-fartusi,Mohammad hosein
Behjati,Arabic and Persian contemporary poems.
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 Globalization Paradigm and Religious World View on
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Epistemologies
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Assistant	Professor	of	Persian	language	and	literature,	University	of		
Payame	Noor
Abstract:
	Concerning	the	renaissance	educations	we	see	humanism	and
	secularism	emphasizing	on	rationality	in	political	and	social	arena
	which	carry	on	structural	qualitative	and	quantitative	changes.
	Interest	oriented	outlook,	relative	view	to	religion	and	spirituality
	in	the	world,	increasing	racial	and	ethnical	conflicts,	colonization
	and	exploitation	of	human	and	natural	resources,	and	diminishing
	independence	and	will	of	human	resulted	by	instrumental
	rationality	are	products	of	such	educations,	i.e.,	cultural
	globalization.	The	question	in	this	research	rests	on	which	of	the
	liberal	democracy	and	razavi	epistemologies	are	able	to	affect
	more	on	current	material	and	ideological	world?	The	findings	in
	this	descriptive	–analytical	and	discourse	analytic	research	show
	that	psychic	difficulties,	weakening	family	bases,	and	social
	and	political	normlessness	remain	the	significant	consequences
	of	cultural	globalization	discourse	and	its	central	signifier,	i.e.,
	humanism.	Marxism	and	neo	Marxism	could	not	also	solve	these
	problems.	Razavi	epistemologies	as	a	comprehensive	culture	with
	its	central	signifiers	such	as	friendship,	kindness,	morality,	justice
and	freedom	can	find	good	solutions	for	the	problems.

		Key words:	discourse	analytic,	cultural	globalization,
	capitalist	system,	razavi	epistemologies,	morality,
		identification	crisis
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Attitude toward unity and approximation of 
religions in Imam Reza’s (AS) conduct and speech 

Yaser Esmailzadeh EmamGholi  

Ph.D.	student	of	political	sciences,	Azad	Islamic	University,	Zahedan
Fahihme Shabanzadeh  

M.A.	of	Electrical	engineering,	,	Azad	Islamic	University,	Zahedan
Abstract:
The	concept	of	unity	and	approximation	of	religions	is	very	
important	in	Islam.	Therefore,	it	has	been	emphasized	in	the	
Holy	Quran	and	Imams’	conduct	including	Imam	Reza’s	
(AS)	conduct.	The	basic	question	is	how	approximation	of	
religions	is	demonstrated	in	in	Imam	Reza’s	(AS)	conduct	
and	speech.	Evidence	suggests	that	Imam	Reza	(AS),	as	an	
efficient	leader	whose	insights	are	taken	from	the	holy	Quran	
and	prophetic	tradition,	made	an	effort	during	his	blessed	life	
to	emphasize	the	importance	of	approximation	of	religions	
and	Islamic	unity	in	theory	and	in	practice.	Therefore,	the	
study	hypothesis	is	as	follows:	“In	Imam	Reza’s	(AS)	life,	
examples	such	as	the	centrality	of	the	Holy	Quran,	return	to	
the	Sunnah	of	the	Prophet	(PBUH),	the	correction	of	social	
morality,	human	equality,	scientific	and	educational	activities,	
and	freedom	of	thought	are	demonstrations	of	approximation	
of	religions	and	Imam’s	attention	to	this	issue.	This	is	a	
descriptive	analytic	study.	To	carry	out	the	study,	notes	
were	taken	and	they	were	categorized.	Afterwards,	data	was	
analyzed	and	finally,	the	results	were	presented.	

Keywords:	Imam	Reza	(AS),	approximation	of	religions,	
conduct	and	speech,	unity.
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Rules of making friends in the words of Imam Reza 
(peace be upon him) 

Morteza rahimi	
Assistant	professor	of	Quranic	Sciences	and	Law					,	Faculty	of	
Theology,	University	of	Shiraz

	Abstract:
	Imam	Reza’s	hint	to	the	rights	related	to	friends,	rules	of	
friendship	and	features	of	a	friend	shows	that	Holinesse’s	
attention	to	the	sturdiness	of	friendship	bases	from	one	hand	and	
confronting	against	bad	effects	of	a	bad	friend	and	favorite	person	
on	the	other	hand	since,	cultural	invasion	has	aimed	all	aspects	
of	Islamic	life	style	such	as	Islamic	friendship	style,	expressing	
the	rules	of	Islamic	way	of	making	friends	is	useful	for	keeping	
friendship	style	considered	by	Islam.	Expressing	a	style	for	
facing	a	faithful	person	and	his	rights	and	also	encouraging	to	
take	a	brother	(friend)	for	God,	religious	faith	and	idea	shows	the	
significance	of	faith	in	the	Islamic	friendship	style.	In	the	present	
research	which	has	been	done	through	the	descriptive-analytic	
method,	the	response	to	the	question	Have	the	features	of	Islamic	
friendship	pointed	out	in	the	words	of	Imam	Reza	(peace	be	upon	
him)	has	been	investigated	in	order	to	help	the	style	of	Islamic	
friendship	rules	be	promoted.

Key words:
	Friendship,	Friend,	Features,	Friend’s	rights.
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Islamic utopia in Imam Reza’s viewpoints

Mustafa Esfandiari (faqih)
	phd	razavy	university
Mastafa mahdavy 

ara	phd	hakim	sabzevary	university
Ali reza naderian laeen  
phd	students	ferdowsi	university	of	mashhad
Sedeqeh yosefy   
M	A	student	qom	university

Abstract	:
	According	to	the	words	of	its	impact	on	the	audience	of	the	main	angle	
of	biography	of	the	Holy	Imams	(AS)	is,	the	word	of	the	deep	layers	of	
the	mind	penetrated	the	hearts	of	people,	life	is	a	constant	companion,	the	
best	example,	according	to	the	founder	of	Islam,	the	Qur'an	is	the	miracle	
of	the	Word	is,	the	more	words	Vnsayh	Imam	Reza	(AS)	teachings	of	the	
Koran	as	direct	and	indirect	footprint	ethical	principles	can	be	seen	at	the	
peak	of	the	meanings	of	words,	literary	and	moral	tailored	to	the	needs	of	
the	community.
	With	Search	in	the	intellectual	life	of	Imam	Reza	(AS)	is	determined,	
to	lead	them	to	true	happiness	of	man,	the	true	utopia	of	human	effort	
applied,	and	when	the	West	in	the	Middle	Ages	regression	was	cutting	
through	cultural	decay,	and	the	siege	of	the	culture	of	their	thoughts	
constantly	circle	became	tighter,	progressive	Islamic	thought	and	culture	
Razavi	promoting	intellectual	freedom	in	the	founding	utopian	ideals,	
thoughts	and	left	a	strong	moral	values,	which	seeks	to	lay	the	foundations	
of	Islamic	civilization,	people	in	various	fields	cultural,	emotional,	
respectively.	This	article	is	a	descriptive,	analytical,	written	using	library	
resources	for,	and	examples	of	the	views	of	Imam	(AS)	in	relation	to	
human	and	fundamental	moral	principles	is	examined.	This	article	is	a	
descriptive,	analytical,	written	using	library	resources	for,	and	examples	
of	the	views	of	Imam	(AS)	in	relation	to	human	and	fundamental	moral	
principles	is	examined.

Key words:
	Imam	Reza	(AS),	utopia,	ethics,	human	issues.
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 Ways to strengthen and expand religious and public
 institutions in order to eliminate poverty in the Islamic

 society based on Imam Reza’s sirah

Mohammad Abdolhosseinzadeh  
(M.A Student of Islamic Studies and Public administration and public 
policy, Expert of Hekmat Institute

Meisam Latifi
 Associate professor of management faculty in Imam Sadiq University  

Abstract:
 In recent years, the role of public participation based on incentives 
for charitable or religious beliefs, is considered as an effective efforts 
to strengthen social protection.  The main goal of this research is to 
explain the role of religious and the public institutions for Privation 
elimination with emphasis on the Sirah of Imam Reza (PBUH). In 
this article, with Sirah research method Investigate Sirah of Imam 
Reza (PBUH) and presented ways to strengthening and expanding 
religious and the public institutions in the Islamic Society. In 
Islam, religious and the public institutions most important role 
in the development of social welfare and Privation and poverty 
elimination. Result of This research show that the behavior of Imams 
such as Imam Reza (PBUH) as respect for the poor, encouraging the 
generosity and etc. if Institutionalization in society cause  spread 
religious and the public institutions in the Islamic Society. As a result 
of Extension these institutions in society are also reduced poverty 
and deprivation. Government and supporting institutions such as 
Islamic Relief Committee must rely on this capacity of the Islamic 
society, to elimination of poverty and Privation in our society.

Keywords:
Institution, religious and the public institutions, Sirah of Imam Reza 
(PBUH), charity Donations, Privation
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 Criticism of the visibility of God through
monotheistic narrations of Imam Reza 

  Ali Nasiri 
 Theology Department, Iran University of Science 

:Abstract

 One of the controversial topics in Theology is the issue
 of visibility of God. At one side human being habitude
 and familiarity is believing a matter after observing it,
 which has caused continuously demands for seeing God,
 and on the other side religious scripts has emphasized the
 inconceivability of this issue. Infiltration of false narrations
 which quoted the eyesight of Prophet Mohammad in the
 night of Meraj and seeing the Divinity by the believers in
 the day of resurrection in Sunni hadith references, created a
 context for Muslims to have credence on this issue until the
 era of Imam Reza and led to asking Imam about this issue.
 Imam as the true guardian of the Islam criticized this doubt
 by Quranic and rational logics. The author of this article in
 addition to discussing the opinions of Imami, Mu’tazilite
 and Ash’arites about the visibility of God, surveys about the
 principle narrations of Imam Reza on monotheism, including
 the conversation between Abu-Ghorah and Imam Reza on
criticizing this issue. 

Keywords:

  Visibility of God, Imam Reza, The book of Kafi,
Monotheistic narrations, Imami, Mu’tazilite, Ash’arites

 (AS)
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 The role of symbolic capital, based on the Iranian model
 of Islamic tradition in strengthening the family from the

perspective of Razavi
(Studied, residents of the esfahan city)

 Vali Mohammad Darini
Assistant Professor, Management Group, PNU unit Tehran

  Mohammad Taban
Assistant Professor, Management Group, Ilam University

  Ehsan Namdar Joyami
 M.A, Management Group, Marketing trends, Ilam University
 Said Mahdi Visah
Assistant Professor, Management Group, Ilam University

  Ali Reza Ahmadizadeh
Phd student, Political Science trends, Science and Research University

Abstract :
 The aim of this study was to investigate the relationship between
 symbolic capital, based on the model Iranian - Islamic is to
strengthen the family in terms of Razavi lifestyle.
 In this context, a question formed part of the four questions that
 related to the symbolic capital based on the Iranian model - Islamic
 lifestyle factors, family strengthening Razavi and its dimensions
 (moral factors , economic factors, Emotional factors, social factors)
 studied these questions were significant and equal to is 0.76, 0.64,
 0.42, 0.56, 0.43. The symbolic capital, based on the Iranian model -
 Islam is positive and stronger, stiffer, and the stability and strength of
 family ties is more. Symbols of economic, social icons and cultural
 symbols can have a strong relationship with the strengthening of the
 family institution and the more symbolic capital of the moral and
 religious family, and adhere to these symbols, better (in terms of
quantity and quality) will be together.

 Keywords: symbolic capital of Iranian-Islamic, moral factors,
socio-economic factors, emotional factors, family
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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 
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(figh), interpretive, Hadith, historical and comparative as well as other 

scientific aspects of the Erudite of Mohammad (PBUH) Family.
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