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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.
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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 
درباره با چهارچوب مورد بح��ث مقاله حاضر یا همان آرمان ش��هر رضوی تاکنون 

آرمان شهر اسالمی از منظر امام رضا)ع(
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سا 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 تقسیم بندی اصول بنیادی آرمان شهر و بیان 
سخنان حکمت آمیز حضرت، اقدام به بررسی آرمان شهر انسانی و به تصویر کشیدن 
آرمان شهر 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 
و انسانی بوده و امام)ع( در تمام موارد متأثر از قرآن و تعالیم رسول)ص( است. از جمله 

آرمان شهر اسالمی از منظر امام رضا)ع(
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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 

آرمان شهر اسالمی از منظر امام رضا)ع(
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سا می کند، می فرمایند: »کسی که برای تأمین )آبرومندانه( خانواده اش می کوشد، از 
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( نسبت به پیروانش مربوط به مسئله شکر 
َُّکْم َولَِئْن َکَفْرتُْم  نعمت است که به نوعی یادآور این آیه قرآنی است: » لَِئْن َشَکْرتُْم أَلَزِیَدن
إِنَّ َعَذابِي لََشِدیٌد « )ابراهیم، 7(، حضرت در تاکید این سخن می فرمایند: »نعمت های 
الهی را گرامی بدارید، زیرا این نعمت ها وحش��ی اند، اگر از دس��ت بروند بعید اس��ت 
بازگردند«)قیومی اصفهانی، 1378: 402(. بر این اس��اس بر مسلمانان واجب است، 
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 وجود 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 اسالمی 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( هس��تند. اگر این اصل در جامعه ای 

نهادینه شود بدون شک به سعادت نهایی رهنمون خواهد شد.
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       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 شدند، به این دلیل گاهی دیگران بر حضرت خرده می گرفتند. نکته جالب توجه 
این که حضرت)ع( با سعه صدر به نقدهای آنان پاسخ می داد، و نمود واقعی »إِنَّ أَکَرَمُکم 
ِ أَتقاُکم « را در عمل نش��ان می داد )11	arjmand,1996:(. در روایتی دیگر  ِعنَد اللَّ
آمده، حضرت)ع( با وجود عظمت جایگاه خویش یک بار درحمام بر پشت شخصی که 
ایشان را نشناخته بود کیسه کشید و بعد از این که فرد فهمید چه اشتباهی مرتکب 
شده و پوزش طلبید، ایشان 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: » 
َواْخِفْض َ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 
َِّذیَن یَْمُشوَن  ْحَمِن ال توصیه می کند که از نشانه های بندگی تواضع است: » َوِعبَاُد الرَّ
َعَلی اأْلَْرِض َهْونًا َوإَِذا َخاَطبَُهُم الَْجاِهُلوَن قَالُوا َساَلًما« )الفرقان، 68(. اما درباره دیدگاه 
امام رضا)ع( و سخنان ایشان در این زمینه، همان گونه که از روایات برمی آید ایشان 
توجه خاصی به این مقوله مبذول داش��ته اند. از جمله در کتاب صحیفه می فرماید: 
ز، والعامة بالبُشر« )قیومی  دیق بالتَّواُضع، والعدوَّ بالتحرُّ طان بِالحذر، والصِّ »اصَحب السُّ
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اصفهانی،1387: 402(، خواننده با اندک 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،  تشکر و قدردانی از دیگر 
اشخاص اجتماع است. افرادی که به هر نحو به شخص یاری رسانده و توانسته باشند 
به نوعی کمک حال وی باشند که همین اصل یعنی شکرگزاری بنده نسبت به بنده 
آن جا که خیری به وی برس��د 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 سپاس��گزاری نکرده است« )همان: 37(. تمام 
آن چه به عنوان نمونه بیان شد در حقیقت نمودهایی از دیدگاه آن حضرت درباره 
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 
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سا  ِ احترام بگذارد. در تأیید این سخن خداوند باری تعالی می فرماید: » إِنَّ أَکَرَمُکم ِعنَد اللَّ
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 
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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 
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 
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سا 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 
و والیت عهدی با غالمان سیه چرده هم سفره می شود تا سیمای واقعی دین اسالم 
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 
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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 
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 بشری قبل از اسالم بسیار با اهمیت بوده و در 
بستر اخالقی اس��المی نیز جایگاه ویژه ای داشته وفای به عهد است. در قرآن کریم 
نیز تاکید زیادی بر این مقوله شده است، 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 داشته اند. 
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سا ازجمله در تاکید این فضیلت می فرمایند: »ما خاندان، وعده هایمان را همچون دین 
برخود تلقی می کنیم، همان گونه که 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 قالب اصول اجتماعی 
مطرح کردیم، هر کدام می تواند دریایی از نصایح و درس های اخالقی در جهت بهتر 
شدن هر چه بیشتر جامعه اسالمی باشد. اگر دولتمردان و افراد هر جامعه این امور را 
مد نظر داشته باشند، 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 افراد 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 
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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
)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 خودشان برسان و هرگز اسراف روا 
مدار« )االسراء، 26( در جای دیگر، آن را هم تراز عدل و احسان می داند و می فرماید: 
»همانا خداون��د )خلق را( ب��ه انصاف و عدل و احس��ان و نیز به بذل و بخش��ش 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 
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سا 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 
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 
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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 
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 
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سا 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 

آن آرمان شهر رضوی خواهد بود.

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 
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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.

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 شان را به این فضیلت دعوت می کرده اند، 
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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. 
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.
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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 
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 
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سا 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 
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 
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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، 
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 
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سا 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 
داده می شوند در کتاب ش��ریف صحیفة الرضا، حضرت در فرازی از سخنان خویش 
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.
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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 
کردن به همنوعان خود را در رأس برنامه های زندگی خود قرار دهد، بسیار اهمیت 
دارد و باعث می ش��ود در جامعه اثری از انس��ان های نیازمند باقی نماند. در کالمی 
از حضرت)ع( آمده: »هر بنده ای که از مخلوق خدا در قب��ال کاری که برایش انجام 
داده تش��کر نکند، در حقیقت از خدا تش��کر 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 اسالمی و محمدی واقعاً نمود پیدا می کند. در 
فراز دیگری از سخنان 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 نیس��ت، بی ش��ک 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 خوشحال 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، 
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سا ج15: 193(، و آخرین روایتی که در این مجال می آوریم آن جاس��ت که حضرت)ع( 
می فرمایند: »برتری��ن اخالق و ارزش��مندترین آن ها انجام کار نیک، دس��تگیری 
 از ناتوان، ب��رآورده کردن آرزوی آرزومند و متحقق س��اختن امید امیدوار اس��ت«

)قیومی اصفهانی،1387: 382(.

امر به معروف و نهی از منکر
       از جمله واجباتی که در جامعه امروز ما متاسفانه رنگ باخته، در حدی که از 
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 اش��اره 

آرمان شهر اسالمی از منظر امام رضا)ع(



126

13
95

یز 
پای

 ،1
5 

ره
شما

م 
ار

چه
ل 

سا

فرهنگ رضوی

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 
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 

آرمان شهر اسالمی از منظر امام رضا)ع(



127

13
95

یز 
پای

 ،1
5 

ره
شما

م 
ار

چه
ل 

سا 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: 
»افراد س��خاوتمند از خوراک دیگران اس��تفاده می کنند، تا دیگران هم از امکانات 
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.
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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 
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.
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سا 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 .

-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.
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-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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سا 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.
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-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.
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